
 

 :  خالصه

که    یکشانده. شهرزاد  یاه ی شهرزاد را به س  ی زندگ  ستیتلخ دو سال   یاتفاق
روزگار،    ی ها. خسته از ملعبهکشدیبر دوش م  ییرا به تنها  یی بار تلخ تنها 

  ی با مادرش او را از تباه  مانیها به چالش مرگ کشانده اما پرا بار   اتشیح
را وادار به انجام    اواش،  گوشهجگر   یمادر شهرزاد برا   یداده. دل نگران  ییرها 

پسر جوان و حال    کیشدن او با    نینش هم   متیبه ق  یحت  کند؛یم  یهرکار
 و شر، محکوم به انتخاب است.  ر یخ ی دوراه نیشهرزاد است که ب نیا

 

 . مقدمه

خنک و گاه هم چون   یمی . گاه مانند نسافتدیاتفاق م  یبارها در زندگ  عشق
  شه یبه همراه دارد و هم   دیجد  یاسوزان. او هربار با خود شگفتانه  یآتش
از هر    ی. دل از ترس شکستن، خود را خال دهدیقرار م  ر ی خود را ضم   یقربان
تکه  تکه  ی باشد تا جسم  نهادیب  ر ی ضم  ک ی  دهد یم   حیو ترج  کندیم   ینهاد

 شده. 

 »فصل اول: عطف« 

 شهرزاد. 



نشست و دل منم باألخره آروم گرفت. ساک    نیزم   یرو   یبه آروم   مایهواپ
که در وجودم رخنه کرده    یکم   ار یبس جانی کوچکم رو برداشتم و با ه  یدست

  ی که جلو  یا. لحظهم ی اومد  نییها از پلکان پا مسافر   ه یبود؛ همراه مامانم و بق
رو جمع    می کمش  یصورتم رو نوازش کرد. مانتو   ی باد خنک  ستادمیدر خروج وا 

  هامهیو وارد ر   یو گرفتگ   یسرشار از خفگ   یسردم شده بود. هوا  ی کردم کم
من هم   یایلیا  ده؛ی ها رو م مدرسه  ییبازگشا   یماه مهر، بو یبو ز،ییکردم. پا 

بودم. چه  دهیکه براش ند  ییها نشد. چه خواب یقرار بود به مدرسه بره ول 
به    یچشم   ر یراه افتادم. ز  مانم که براش نبافته بودم. به دنبال ما   ییاها ی رو 

پشتش پنهون بود نگاه کردم، با    یناراحت  ی صورت شاد و خندونش که کم
اندام ر  ک یبار  یهادست   یوقت   د، یکشیساک رو همراه خودش م   زش یو 

که سرش کرده بود    یدیازش بلندتر بودم. شال سف  ی کم  ستادمیا یکنارش م
 خندون سمتم برگشت.  ی. با صورت اومدیم  دشیبه پوست سف 

 محسن کار داشت.  ادی قراره ب یصالح   ی: آقامامان

س  ین ی غمگ  یهاچشم   با دو  مثل  نگاه    انتهایب   یچالهاهیکه  مامان  به  بود، 
تأ سرم  با  رو  حرفش  ساختگ  دییکردم.  لبخند  نداشتم    ی و  دوست  زدم؛ 

 ناراحتش کنم. 

که من دارم رو به اون منتقل کنم. مامانم خودش    یو ناراحت  یاون سخت  
خودم    یبود که منم رو سرش آوار بشم، بذار درد من برا  دهینکش   بتی کم مص

. مامانم سر چرخوند تا  م ی و بزرگ فرودگاه خارج شد  یاشهیبمونه. از در ش 
از    یجلو پامون ترمز کرد. صالح  یمشک  سیجنس   کیکنه که    دایرو پ  یصالح 



ها رو از دستمون گرفت ما هم  کرد. ساک  یسرشد و سالم سر   دایپ  نیماش
به خم   یازیخاطر قد کوتاهش ن به  ی. صالح م ی عقب نشست  یهایرو صندل

  یراننده قرار گرفت. دست  یصندل   یرو  ی به راحت  نی هم  ی شدن نداشت برا
به مامانم   نه یاز آ   شی مشک   یهاو با چشم   د یکش  اهشیو س  د یسف  ی موها  نیب

 نگاه کرد.

 تون کجاست؟ : خانم مقصدیصالح 

 دستش رو تو هوا چرخوند.  مامان

 . گهی ! خونه دم؟ ی: کجا قراره بر مامان

 وار گفتم: زمزمه  کردم، ینگاه م رون ی که به ب   طور همون

 . دیکن  ادهیخونه خودم پ  یجا من رو جلواون دی بر  کهنیقبل از ا -

ت   مامان صورت  شیمشک   ی هالهیبا  با  بس  یکم  یو  و    ار ینگران که  مادرانه 
 دلسوز بود نگام کرد.

 خودت؟! امروز از رو دندنه چپ بلند شدم اصاًل حوصله بحث ندارم.  ی خونه  -

جوابش    شیپ  یتر از سرسمج  یلیرو در هم کردم. خ  م یپهن مشک   یهاابرو 
 و دادم. 

 داره؟! بی برم به خونه خودم ع  خوامیآره! م  -

 کرد و ابروش و باال انداخت.  ز ی رو ر چشماش 



  م ی ریباهم م   یصبر کن عصر  کمهی  یر ی. تنها نم ستی هم ن  ب یاز ع  ی خال  -
 . م یگردیمبر  میزن یسر م 

 گفتم:   تر مصمم 

 خونه.  د یبر دیخوا یاالن؛ شما اگه م نیبرم هم  خوامیاآلن م  -

 عاجزانه نگام کرد.  مامان

 حداقل تنها نرو.  -

ب  ی نفس و موها  رونیاز سر حرص  تو صورتم    ه یمشک  یدادم  رو که  لختم 
 بود رو کنار زدم. ختهیر

 جا موندم. تا شب همون دمیشا  ام؛ یم  رمی که م  ستم یبچه دوساله ن  -

خسته شدم از    ارمی جا کم م کیدلشوره نگام کرد. خب منم آدمم باألخره  با
مواظب خودت    گهیهمش نگرانمه همش م   که نیوضع کسالت بار. از ا   نیا

ها گذشت. نگران  حرف  نیکردم  با هم   یثاًل زندگ که م  یدوسال   ن یباش. کل ا
 داره.  یهم، حد  یکس   یبودن برا

 . فتادین یاتفاق خوب  یکه تنها بود  یبار  ن یشهرزاد بفهم من نگرانتم، آخر -

 گفتم:   یبه صالح نه یکردم از تو آ   یزیر  اخم 

 در خونه خودم.  یجلو یرسونیمن رو م   یصالح  -



هاش که در چشم   یکردم. مامان با اخم و نگران   دیخودم و روش تٔاک  خونه 
  یبرا  اد؛یز  یلیتنگ بودم خنگاهم کرد. اما دست خودم نبود دل  زدیموج م 

. من رو به  شهیثان  هر   یکه تو گذشته داشتم، برا  یزندگ   یخونه خودم، برا
  کردمیم   ی که احساس آرامش و راحت  یی زور بردن آلمان؛ اآلن هم تنها جا

.  کردیم م کرده بود و داشت خفه  ر یتو گلوم گ   ی بی خونه خودم بود. انگار س
بو شهر  م  یاون  خاطرات  ی. صدادادیمرگ  عز  یهمه  با   ی کسا  ن یزتریکه 

درب   یرو جلو نی ماش یصالح  ی. آقادیچی پیگوشم م   یگذروندم تو   م ی زندگ
کردم    یسع   . کردینگاهم م   یداشت. مامانم با دلسردخونه نگه  یمشک   ی آهن

بهش   دمیاش رو آروم بوس سرخم بشونم. گونه  یهالب  یرو  یلبخند ساختگ
  ی رو   یخونه؛ باألخره لبخند  گردمیخاطر دادم تا شب نشده بر م  نانیاطم

 شدم.  اده یپ  نیلبش اومد و به رفتنم اجازه داد. از ماش

س   به خونه  ینگاه  تو  نفس  ب   امنهیانداختم؛  توان  و  بود    رون یحبس شده 
قدماوم نداشت؛  برم دن  آروم  رو  رو   داشتمیهام  رو  دستم  فشار    یو  زنگ 

 از داخل آمد:  یمشت   یدادم. سخت بود؛ اما شد. صدا

 ه؟ ی: بله؟ کیمشت 

 شهرزادم.  -

شد. من که از نعمت    انیاش نمادرب را باز کرد. صورت پر مهر پدرانه  یمشت 
اون رو برام    ی جا  شهیهم   ی پدر محروم بودم و هستم و خواهم بود؛ اما مشت 

 پر کرده. 



از اون بود.   شتر یب  ی زیمن چ  یبرا  یول   ه؛یباغباِن معمول  کیدرسته فقط   
با محبت    زشی و ر  یبادوم  یهاسر مرتب کرد. چشم   یرو رو   شی ریکاله حص
بود. با    یداشت   تر از قبل شده؛ اما هنوزم دوستچاق  ی. کم کردینگاهم م 

 لرزون و متعجب گفت:  یصدا

 د؟ یخانم خودتون -

 نسبتًا بلند جوابش رو دادم.  یی مهربون نگاهش کردم و با صدا یاخنده با

 ؟ یشدم که من و نشناس  ر ی دوسال پ نیتو ا قدر نیا  ؟یمشت  هیپس ک  -

 گفت:  یازدهانداخت و با لحن شرم ن ییسرش رو پا خجوالنه

 . نیاومد   خبر یبابت بود که ب ن یخانم فقط تعجبم از ا د یینفرما -

و    آروم ثابت  نگاهم رو خونه  اون هم درو پشت سرم بست.  رفتم داخل 
 . کردمیتماشاش م   یبدون پلک زدن

 مامان اجبار کرد وگرنه قصد اومدن نداشتم.  -

شکل که دور تا دورش    لیمستط  اطی و ساختمون چشم دوختم ح  اطیح  به
 بود.  نگ ی ساختمون پارکباغچه داشت پشت 

 ست؟ ین  جانیجز تو ا  ی کجا رفتن؟ کس  هیبق  یمشت -

 گهیمن د  کردم؛یمقاومت م  دیبا  یول  دم؛یفهم یبغض و تو صدام م  خودم
نم  سابق  اشدمیآدم  قو  یباش  ی قو  که نی .  به  تظاهر  اما  بودن    یسخته؛ 

 تر. سخت



هم   هایبعد از رفتن شما خانم بزرگ )مامانم( دستور دادن همه برن؛ بعض  -
. به من هم دستور دادن بمونم تا  کننیجا کار مرفتن منزل خانم بزرگ؛ اون

 نمونه.  یخونه خال 

نماسوز ساخته شده بود. چند پله که به درب    ی ساختمون با آجرها  ینما
قرار    وار ی د و سمت راست دنسبتًا بلن  ی هاختم و سمت چپ پنجره  یورود

 . دیکش  ینفس سوزناک  ی داشت مشت

 . دیخود دار  یبود؛ شما که جا یهمه ما غم بزرگ یبرا -

موضوع    نیبا ا  دیمن با  چد؛ی پیقدر صدا تو ذهن و گوشم مخاطره، چه  قدر چه
اون صداها و خاطرات    کردمیم   ی. سعشدمیوگرنه نابود م   اومدمیکنار م 

 گفتم:   یبود؟ با لحن غمناک ی؛ اما شدن کنم   رونی رو از ذهنم ب

 . ومدی خونه م نیسر ا  ییمعلوم نبود چه بال یممنون. اگه تو نبود -

 نگام کرد.  مهربون 

 . دییاست خانم نفرما فهیوظ -

حس    یطور  ن یمن ا  دونمیپله گذاشتم نم   نی زدم و پام رو رو اول  ی لبخند
  ی که از سر و رو   یبود احساس کردم همون غم   یشکل  نی واقعًا ا  ای  کردمیم

خونه چشم    یجای. به جا دیباریخونه هم م  نیا   یاز رو   د،یبار یمن داشت م 
 من رقم خورده. یخاطره برا جا نیدوختم. تو هر نقطه از ا 



  شد، یم   یباال منته   یطبقه  یهاکه به پله  ی کوتاه  یوارد راهرو   خواستم ینم 
  ار یمال من و شهر  ی ک یرو که    ی دو اتاق خالوقت چشمم به    بشم؛ چون اون

که دست    یراحت   د یسف   یهابه مبل  ی . نگاه افتادیبود، م   ای لیا   یبرا  ی کیو  
 چپم بود انداختم. 

  م؛ی کردیتماشا م  ون یز یروشون و تلو  میشست یم  ای لیو ا  ار ی با شهر  ها ساعت
  یی جا  ار یهم به قول شهر  ییرایپذ   یداشت و چه زود گذشت. انتها  یچه لذت 

لبخند  دنیگند کش  یبرا د  یرو  یخونه.  سمت  به  و  اومد  رفتم    وار ی لبم 
ا  یهاینقاش   وار ید  ی رو   دناش یکردناش آدمک کش یخطخط  ا،یلی کودکانه 
 . کردیم  یی نما  خود

به خواسته من بود.    زشی چشمم به آشپزخونه افتاد که همه چ  دم یچرخ 
 :گفتیم  شی طانیبا اون لبخند ش ار یشهر

 . رمیبگ  غی ج ی با نارنج ی رو به رنگ سبز لجن هانتیکاب  خوامیم -

کنه و    تی من و اذ  خواست یدوتا رنگ متنفرم. م  نی از ا  دونستیم   خوب 
تا دم خونه هم    یرنگا رو داده بود و حت   نیبا ا   ییهانتیواقعًا سفارش کاب 

اون خاطره و چقدر باهم دعوا    یورآ   ادیمن راشون ندادم. با    ی آوردن؛ ول
  یجانقش بست. حاال به  دمیصورت الغر و سف  ی رو   یلبخند کوچک   م ی کرد
و به رنگ چوب بود.   ی چوب  یهانتیکاب   یو سبز لجن   ینارنج   یهانتی کاب

ختم   ییرایپهن که به پذ  یکوتاه؛ ول  ییاپن ال شکل. بعد از آشپزخونه راه رو
 . شدیم



و دو دست    ی غذاخور  ز ی ها مجمع کردن مهمون  ی برا  یی جا  نفره  دوازده 
ما سه    یو شلوغ   غی ج  یاز صدا  قدر نیا   ییوقتا  کیخونه    نی. ا همانی مبل م

ساکته    قدر نیاالن ا   ی ول  م ی گیم  یما چ   دیفهمینم  یکس  چی که ه  شدینفر پر م
  فسم هام رو بستم؛ ن. چشم چهی پ یپاشنه کفش من تو کل خونه م  یکه صدا

حبس ب  رو  و  چشم   رونیکردم  شهر دادم؛  ناگهان  باز کردم که  رو    ار یهام 
 . کردینگاهم م   شیشگ یهم  ن یریروم ظاهر شد با لبخند ش روبه

تو دستش بود. با صورت    ایلیاومدن دلم براشون تنگ شده بود دست ا  بألخره
بشم. دستم    ام یلیپاهام نشستم تا هم قد ا  ی. رو کردیقشنگش نگام م   دیسف

هام  لب  یچال دارش و آروم نوازشش کردم. لبخند رو   یرو بردم سمت گونه
 نقش بست. 

 ؟ یدلم خوب ز ی سالم عز -

کودکانه جوابم و    نه یریدرشت و روشنش نگام کرد و با لحن ش   یچشما  با
 داد.

 خوبم.  -

 .دم یبور و لختش کش  یرو موها یدست

 ات تنگ شده بود.چقدر دلم بر  یدون یقربونت بشم من، م  یاله -

 هم کنارم نشست. لباش و غنچه کرد و گفت:  ار یشهر

 من تنگ نشده بود؟  یدلت برا -



 و دستم و گذاشتم رو دستش.  دم یخند  آروم

 . دمینفهم  نیصدا اومد  یمعلومه که شده بود. چه ب  -

  چیوسط من ه  نی هم بودن. ا  راکس ی پهنش و باال انداخت. پدر پسر ز   یابرو 
 نداشتم.  ینقش

 . م ی ای م واشی  میر یم  واشی  گهی د مین ی: ما ااریشهر

 بهش انداختم.  ین ینگاه غمگ  م ی مشک ی هالهی . با تخت یر  یهور دلم 

 بهم گذشت.  یچ  نیمدت که نبود ن یتو ا  یدون ینم ن،یدفعه نر  نیا -

 و گفت:  دیچروک شدم رو بوس  یالغر و کم  دست

 . م ییجا  نی ما هم  م ی ر ینم  ییجا  گهید -

 !م؟ ی کشیم  ی: مامان بازم نقاشایلیا

 . م ی کشیمعلومه که م -

. چقدر دلم براشون تنگ شده بود خوب شد که م یهم رو بغل کرد  ییتاسه
  ؟یچ   یعنینبودن.    ار یو شهر   ایل یا  گهی د  یهام رو باز کردم؛ ولاومدن. چشم 

ا بود؟ اشک  هیفقط    نای همه  د  ر ی هام سرازخواب  نگه    گهیشد.  توان  پاهام 
گذاشتم و از ته    نی زم  یدستام رو، رو   ن یهم  یداشتن بدنم رو نداشت برا

 بلند.  یدل زار زدم؛ اما نه با صدا



با خ   ی حالت ممکن که کس   ن یتربا کوتاه  بود که   الینشوه. چقدر سخت 
  میاشک   ی هابا خاطراتشون. سرم و باال گرفتم و چشم   ی کن  یوجودشون زندگ

که دوسال   یبار  نی وهام دوختم. از لحظه ورودم تا آخرآرز   یرو به خونه
 بدون اونا ازش خارج شدم.  شیپ

.  اریمن و شهر  یاومد و کل خونه رو هوا بود از خوشحال  ای دن  ا یلیکه ا   یوقت 
ا  یچ برا   ن یشد؟  اتفاق خوب که  افتاد اون همه خوشبخت   یهمه  که    یما 

 رو به اون رو شد.   نیمن از ا  یسه روز نابود و زندگ  یتو میداشت

رفت. پس چرا من    دنمینفس کش   لیدل  ام یل یرفت. ا  م ی همه زندگ  ارمیشهر 
 !کشم؟یام؟! من چرا نفس م زنده

پا مونده تو چشمام زره  ی هااشک  شده بود.    ک ی. خونه تارختیر   نییزره 
شد. نور چراغ  حالت بودم که چراغ روشن    نیچه مدت بود تو ا   دونم ینم

 . دمیرو شن  ی نگران و متعجب مشت ی چشام رو زد و بستمش. فقط صدا

 حالتون خوبه خانم؟! شهرزاد خانم؟ خانم؟  -

 بسته گفتم:  یصدام رو جمع کردم و با چشما  یبه سخت من

 خوبم.  ، یخوبم مشت  -

 . دیدر منتظرتون هستن االن بر یخانم بزرگ گفتن جلو -

 ی هام رو پاک کردم. با صداپوشوندم و اشک  کم یبار  یصورتم رو با دستا  
 و دادم.  یجواب مشت  یاخفه



 . کشهیتا خودم رو جمع کنم طول م اد؛یبرو بگو اآلن م  -

 باشه چشم.  -

  ی رسوندم؛ صورتم رو تو  ییشودست  ن یخودم رو به اول  ی شدم به سخت  بلند
هام  و زرد، چشم   ده ینداشتم؛ رنگ و رو پر  ت یبا م  ینگاه کردم تفاوت   نه یآ 

ز  ار یشهر   شه یکه هم  یکاسه خون، چشما  تعر  اهیس  یادیاز    ف یبودنشون 
و    ده کر   تم یاذ  ایلیو ا   ار یداغ شهر  قدر نی که ا  دهیچروک  یکم   ی. صورتکردیم

  کیظاهرم خراب شده باشه؛ اما  دیبه کل خودم رو فراموش کرده بودم. شا
 ود.درونم ب  ی در هزارم خراب

سرو   سرم    رونی ب  سی از  تو  صداها  گذروندم  نظر  از  رو  خونه  اومدم. 
کنن، من    یها نتونستن زندگ. اگر اونکردمیم   ر ییتغ   دی . من بادیچرخ یم

عمل   یجمله آسونه؛ ول   نیگفتن ا  کردم؛یم   یها زندگ اون  یجابه  دیهم با
 سخت بود.   یل یکردن بهش خ

.  شدمیعوض م   دیبا   ینکردم؛ ول   ر ییفردا تغ  نیهم   دیبتونم شا  د یمن با  اما
بودن. رفتم    ساده یوا   اط یاومدم؛ مامانم و آقا محسن، پدرخوندم، تو ح   رونیب

 سمتشون. 

 مون به جمال شهرزاد خانم روشن شد. محسن: به به چشم  آقا

 ی بود. به چشما  زتر ی خودم برام عز  یشصت ساله که از بابا   یی اخونده  پدر 
نگاه کردم. آروم جلو رفتم    زدیدرش موج م   یمهربون   شهی که هم   شییا قهوه

دست دستکش کم  ی زیر  یهاو  با  مبزرگ  یکه  جلوه  تو  دادنیتر    ی رو 



  تر ر یپ  یبودمش کم   ده یکه ند   یسال  کی   ن یا  ی مردونش قرار دادم. تو  یدستا
و با    واش یبود.    دی دست سف   کی  گهید   دشیو سف  ی مشک  یهاشده بود مو

 گرفته جواب سالمش و دادم.   ییصدا

 سالم.  -

 در همشون کرد.  ی رو باال انداخت و کم شیا ابرو پهن و قهوه مامان

 که صدات مثل خروس شده؟   یکار کرد  یشهرزاد باز چ  -

 شونم رو باال انداختم.  تفاوت یدستم رو از دست محسن جدا کردم و ب  

 .نی کردم؛ هم  یتنگفقط رفع دل یچی ه -

 . دهیحرفا رو نشون م  ن یفراتر از ا یزیتو چ افهیق ن ی!؟ ای مطمئن -

بود  ش دهیصورت چروک  ی که رو   یابگم آقا محسن با خنده ی زیاومدم چ تا
 .د یزحمت خاموش کردن مامان رو کش

 نکن.  تی دختر من رو اذ نیا   قدر نیبابا خانم ا -

 به آقا محسن گفت:   یعصبان ی و لحن  ز یبا اخم ر  مامان

  مارستان ی تازه از ب  گمیبه الالش نزار؛ من به خاطر خودش م   یلیقدر لاين  -
 مرخص شده. 

 حرص گفتم:  با



همه از    رمیمیم  شم ینکنم خفه م   یام رو خالاگه قرار باشه بغض دوساله  -
 . دیشیراحت م ی کیدست من  

ا   بعدم چ   که نیبدون  مشت  یزیبذارم  از  طرف    یخداحافظ  یبگن  کردم. 
  نینشستن. جو ماش   نی من اومدن تو ماش  ها هم پشت سر رفتم. اون  ن یماش

متأسفانه    یبگه؛ ول   ی زیچ  ی کس  خواستیبود البته فعاًل دلم نم  نیسنگ   یلیخ
 و گفت:   ارهیمامانم نتونست طاقت ب شه یمثل هم 

دربست    ادیراننده م   هیاما از فردا    ؛یکن  کار یچ  یخواینداره م  یبه من ربط  -
  ی ریبا اون م  یبر  ی هرجا خواست  ؛یایباهاش م   یریدر خدمت تو؛ باهاش م

 شهرزاد؟ یدیفهم

. دهنم رو تا اومدم باز کنم و  امیبرم ب  تونم یغر بزنم بگم خودم م  خواستم 
 باز موند.  مهی ن یمامان همون شکل یبزنم با صدا یحرف

  ؛یست ی ن  نشنوم تو به فکر خودت   یز یچ   یگ ید  ی کی خدام هم    ی ک یحرفم    -
 .یمن مهم   یبرا  یول

حوصله    کردیدرد م  یلیگفتم نه مامانم. سرم خ   یزیخونه نه من چ  یتا جلو 
 بحث باهاش رو نداشتم. 

ماش  دمیرس از  ماش  ادهیپ  نیخونه.  ح  قاً یدق  نیشدم.  بزرگ    اطیوسط 
و رو    ر یبود. اطراف چندتا نگهبان بودن با باغبونشون. در حال ز  ستادهی وا

توجه من رو جلب کرد؛ برگشتم حسام    یی آشنا   ی بودم که صدا  اط یکردن ح
  ی نبود ول  ی پسر بد  میبا هم خواهر برادر بود  یی جورا  ه یپسر آقا محسن بود  



دختر ناز    ه یمن به شخصه با جنس مذکر مشکل داشتم. ازدواج کرده بود و  
 عمه.   گفتیاشت که به من م د

  قاً یورژن جوون آقا محسن بود. دق  هی رفتم جلو آروم باهاش دست دادم.    
 بلندتر.  یکم  یو قد ی مشک ی فقط با موها ی همون شکل

 !داریسالم آقا حسام مشتاق د -

 کلفت گفت:   ییجذاب و مردونه و صدا   یتک خنده با

 .می بود جانیما که ا که یخواهر کوچ  دیکرد  یواال شما دور -

 کردم. هنوز از دست مامان دلخور بودم.   یزیر  اخم 

 . کردمیهم نم   یدور کردنیاگه مجبورم نم -

 گفت:  یبا لحن جد 

 باز با مامان دعوات شده؟   -

 م رو باال انداختم. شونه ال یخیب

تنگ    ی لیکردن ندارم. باران و ترانه کجان؟ دلم براشون خ   فیحوصله تعر   -
 شده. 

اش  سبزه  یصورت کم  یرو   یمی رو سمت خونه گرفت و لبخند مال  دستش
 انداخت.

 داخل منتظرتن.  -



و    ن یکه خدمتکار مسن، چند  یک ی. نم ی زنون با حسام وارد ساختمان شد  قدم
رو ازم گرفت و    فم ی بود. ک   سادهی آقا محسنه کنار در وا  یخونه  یچند ساله

 گفت:  یبا لحن مهربون

رو براتون در    یباال اتاق دوم   می. ساکتون رو برد دیسالم خانم خوش اومد  -
 . م ی نظر گرفت

 . م یبزرگ و دل باز  شد ییرا یکردم و همراه حسام وارد پذ  تشکر 

خ  یخونه محسن  خونهبزرگ  ی لیآقا  از  ح  یتر  بود.  با    اط یمن  بزرگ 
رنگ و دل باز؛ داخلم دوبلکس بود. باران    دیساختمان سف  اد،یز   یهانگهبان

پذ  تو  ترانه  باران دختر ش  یی رایو  رفتم.  لخت    یکه موها ین یر یبودن جلو 
  ار یصورتش رو بس   شی آب  یهاتو صورتش چشم   ختیریم  یروشنش وقت

 کرد. یم  بایز

 سالم عمه جون دلم برات تنگ شده بود.   یباران: وا

. نشستم تا  ادیتا تو بغلم ب  دیدویم   یحال تو همون حال که با خوش  باران
 هم قدش بشم. آروم بغلش کردم. 

 دلم دل منم برات تنگ شده بود قشنگم.  ز ی سالم عز -

  ز ی ر  ی از جام بلند شدم رفتم طرف ترانه با اون هم سالم کردم. شخص  آروم 
چشمان چشم   ی اندام  و    یهاهمرنگ  موفق  کیباران  ازشون  پزشک   .

  یو سنگ   دیسف  یهاهام رو عوض کنم. از پلهکردم و رفتم تا لباس  یعذرخواه



ها مال من بود  آقا محسن باال رفتم طبق گذشته اتاق دست چپ پله  یخونه
 واردش شدم.  یبدون معطل  نیهم یراب

  نیخونه چون ا   نیا   ی تو  میاومد   ی وقت  ادمه ی رنگ اتاق رو باز کردم.    دیسف   در 
  م ی اتاق و به من داد. درو بستم و شال مشک  نیاتاق تراس داشت آقا محسن ا

رو  جلو  ی صندل   یرو  رنگ چوب  انداختم.    نهی آ   ی به  شب  ادمه یبود،    یاگه 
نسبتًا    تراس  یو من تا صبح تو  ایل یو ا  ار ی آقا محسن، شهر  یخونه  م یموند یم

. م ی زدیم   ن یریش  یها و حرف  می شدیم  ره یو به آسمون خ  م ی نشستیبزرگ م
رسوندم که وسط اتاق    ینفره چوب   کی منظم خودم رو به تخته  نا  یهابا قدم

 رنگ گذاشتم.  دیبالشت سف   یتعلل سرم رو رو  یاقرار داشت. بدون لحظه

به رنگ شبم  رو بستم بلکه سرم    ی. چشماکردیکوه درد م  کیاندازه    سرم
. از جام  امی بلکه سر حال ب  رم یدوش بگ  ک یدادم    حینشد ترج   ی آروم بشه؛ ول 

رو از توش خارج    م ی مشک  یرو باز کردم و حوله  م یبلند شدم در ساک مشک 
  داشتاتاق قرار    یکه کنار در ورود   ییکردم. خودم رو به در حمام_دستشو

آب    شی آت  یانگار رو   ختیر ید روم مآب سر   یرسوندم و واردش شدم. وقت 
 در اومد، باران بود. ی که صدا  دینکش ی. طول ختنی ریم

 . م ی شام بخور م ی خوا یم  ا یب گهی عمه مادرجون م  -

 گفتم:   شدیحمام اکو م   یکه تو  ییصدا  با

 . ام یباشه اآلن م - 



  ی ایلباس رنگ  چیاومدم. ساکم رو بازکردم من ه   رونیرفت. از حمام ب باران
  یهاخشک کردن مو  ی. اصاًل حوصلهیندارم و نخواهم داشت همه مشک 

تار   یمشک  برا  یدیسف  ی هاکه  نداشتم  رو  بود  پر    ع یسر   نیهم   یدرش 
که    یو درحال   دمی هام رو پوشسرم بستم. لباس  یکردم و باال  شونیا گوجه

از اتاق    دیچی پیم  دی سف  یهاسنگ  ین رو صداشو   م ی مشک  ی ساده  ی هاییدمپا
ها قرار داشت و مال  که دست راست پله  یخارج شدم. که ترانه هم از اتاق

  دش یصورت سف  یکه رو  یو قشنگ   نی حسام بود خارج شد. با لبخند دل نش 
 گفت:   یافتاده بود به سمتم اومد. موشکافانه نگاهم کرد. و با لحن مهربون 

 ؟یشهرزاد جون خوب  -

هام انداخته  شونه  ی که بافت طور بود و رو   یرو تکون دادم و روسر  سرم
 . دمیچیدور خودم پ  تر شیهام ب بودم با دست

 خوبم. چطور؟ زم یآره عز -

 گفت:   واشیبه صورتم اشاره کرد و   کشیو بار   فیظر  ی انگشت اشاره با

 . دهیرنگت پر کمهیآخه  -

صورتم افتاده بود به    ی و که ر   یدیرو باال انداختم که باعث شد تار سف  سرم
 عقب برگرده. 

 نه خوبم.  -



اش رو به  مش شده  ی هادستش مو  کیبا    کهیزد و درحال  یلبخند  ترانه
 گفت:  فرستادیعقب م 

نبودن یاومد  نی خوب کرد  ی لیخ  - مادرجون که  و  تو  خ   نی .    ی لیپدرجون 
 حاله. اونم خوش نیگرفته بود حاال که شما اومد 

به غذا نداشتم؛    لیم   یلی. خ م ی شام نشست  ز یسر م  م یزدم و رفت   یساختگ   لبخند
 نده.  ر یمامانم بهم گ   کهنیا ی برا ختم ی قاشق برنج و خورشت ر کیاندازه  

 سوال بپرسم؟ کی  شهی عمه م -

اومدم و حواسم رو به اون دو    رونیباران از افکار کسل بار خودم ب  یصدا  با
 نشوندم.  دمیصورت سف یرو  ی جمع کردم. لبخند کم جون یآب  یتا چشما

 بپرس.  زمیاره عز -

 همه ساکت شدن و منتظر سوال باران شدن.  

تو خونه  - اآلن که  تو چرا هنوز دست کش دستته؟!  هوا هم که    میاعمه 
 گرمه!

مشت آشغال به عمت    کی  گفتمیم   گفتم؟یم   ی چ   دیبچه با   نی اآلن به ا  من 
تو    دیو لمس کنه. شا  یکس   چیپوست ه  تونهینم   گهیدست زدن و عمت د

.  فهمنیم   ستن ی اما خنگ هم که ن  ده؛ی نشن  ی زیاز زبون من چ  ی جمع کس  نیا
 بدم.  ی جواب  هیکردم خودم رو جمع کنم و   یسع



نماله    یی جا  کهنیا  ی مجبورم چربش کنم برا  شهیمن دستم همش خشک م  -
 . کنم یکش دستم م دست

 اهان.  -

شد. شام در سکوت خورده شد. تشکر کردم و از کنار سفره بلند شدم.    الیخ یب
پذ بود  یی را یسمت  نشسته  دور هم  همه  با کس   م؛ی رفتم.  حرف    یهرکس 

که باران کنارم    زدمیورق م   م یگوش   یرو رو  ایلیا  یهامنم داشتم عکس  زدیم
 نشست. 

 ه؟یبچه ک  نیعمه ا  -

 بدم گفتم:  بغضم رو قورت یبه سخت  کردم یم   یسع  که یدرحال

اآلن دپسر من  استیلی پسر...ا  ن یا  - پ   ستی ن  جا نیا   گه ی...  برده   شیخدا 
 خودش. 

 نقش بست.  دش یصورت سف  یرو   یاو دخترونه  رنیش لبخند 

 چه قشنگه چند سالشه؟  -

 شش سالش بود.  -

 سر جاش نشست.  ز یخ  م ی ن زدیکه تو صداش موج م   تیبا عصبان ترانه

عمه مادر    م؛یبر   م ی خوایبرو لباسات رو بپوش م  هیامشب کاف  یباران برا  -
 جونم خسته هستن.



ناراحت    یغر کنان سمت اتاق رفت تا لباساشو بپوشه. حسام با ظاهرغر   باران
 .دی به سمت من چرخ

 فضوله.  یل یخ  م ی کن  هیتوج دیشهرزاد ببخش. با  -

  نیهم  ی برا  دوست داشتم  ی لیها رو خ شونه باال انداختم. من بچه  تفاوت یب
 .شدمیناراحت نم گاهشونیگاه و ب   یهاوقت از سوال  چیه

دروغ    یی ا بچه  چیبه ه   گه ید  خوادیدلم نم  ایلی نگو؛ بعد ا  یطورنیحسام ا  -
جوابشون رو بدم؛ بارانم    یسرسر  ایکنم    یتوجه یبهشون ب   خوادیبگم، دلم نم 

  ی قراریب  ا یل یا  یتر براکم   یطورنیا  دی شا  کنهیم  ی مثل دختر خودم چه فرق
  ؛ یهمه چ   یبرا  کنجکاو ها همه مثل همن  بارانم بچه  یهایکنم. درباره فضول

  زا یچ  ن ی. ا تر شیتر نه بکرد. نه کم   فی با زبون خودشون براشون تعر  دیبا   ی ول
 باران رو بسپار به ترانه.   تیپس تو ترب   دونهین ماز م  تر شیرو ترانه جون ب 

 پهنش گذاشت.  یشونیپ  یکرد. دستش رو رو   یاخنده حسام

  دیوروجک فردا با  نیکه ا  م یخواهر گلم بگه. خانم پاشو بر   یچشم هرچ  -
 . م یمون یبره مهدکودک خواب م

 ها بلند شدم به سمت اتاق برم که آقا محسن گفت: از رفتن آن بعد

 رم؟ یوقتت رو بگ تونمیدخترم چند لحظه م -

 گفتم:   ی سمتش برگشتم و با لبخند ساختگ  به

 اومده؟ شی پ ی حتمًا مشکل -



 نه تکون داد. یو به معنا سرش

  ینگرانته اگه هرکار  یل یخ  م ی بگم مر  خواستم یفقط م  ست؛ی ن  یزینه چ  -
 ازت کنم؟  ی خواهش کیخودته.  یبرا نهکیم

مامان از عالقه من نسبت به شما سوءاستفاده نکرده    دوارمیچرا که نه؛ ام  -
 باشه. 

 کرد.   ییاخنده تک

  ی کارهر   ایراه ب   م ی با مر  کمی به خاطر من    شهی . اگه مدونهینم   یزینه اون چ   -
 اون نگرانته! زم یعز  گهی بکن به خاطر خودت م گه یم

پدر  محسن  هم   ی حق  برام  اون  داشت  خودش    ز یعز  شه یبه گردنم  بود. 
 . ارم یوقت حرف رو حرفش نم  چ یه  دونستیم

 . دیشما بگ  یبه چشم هرچ نم یا -

 ممنونم. حاال هم برو بخواب مزاحمت شدم.  -

 .ر یپس شبتون بخ  -

 . ریشب تو هم بخ  -

تراس داشت و تراس    کی  بود که  نیا  شی تو اتاقم درو بستم. اتاق خوب  رفتم 
گوشه تراس بود. رفتم و    یاگهواره  یچوب  یصندل  کیبود و    اط یمشرف به ح 

 روش نشستم. 



  لمی. موبابردیمن که خواب نداشتم عمرًا اگه خوابم م   یبود؛ ول   ازدهی   ساعت
در  هنذفررو  و  مال  م یآوردم  آهنگ  تو گوشم.  کردم.    یپل   یم یرو گذاشتم 

و به خاطرات تلخ    شدم یم   رهیخ  جاهیبه    م نشست یبود م  ن یهرشب کارم هم
  ی اول   ظهبودن. از لح  ار ی. به خاطرات با شهر کردمیگذشته فکر م  نیریو ش 

روشنش رو جلوم    یبار چشما  نیکه آخر  یاتا لحظه  م ی که باهم آشنا شد
 بست. 

عشق    ن ینداشت. با رفتنش ا ی وقت تموم چیداشتم ه ار یکه به شهر   یعشق
  ی بزرگ خونه چشم دوختم پر از درختا  اطیتر. به حشد و من نابود  تر شیب
کم داشتن  کم   یسبز تابستون  ی . برگادی کشیبود که قدشون سر به فلک م   ر یپ

ره پس  یم  یمثل روزگار من که داره روبه زرد  قاً یدق  رفتنیم  یروبه زرد
وفه  وقت شک  چیه  گهیمنتظر زمستون باشم که کاماًل قرار خشک شم و د  دیبا

 ندم و نفس نکشم. 

راننده قرار بود    نی با ا  یجورفردا چه  دونستمیمامانم افتادم. نم   ی حرفا  ادی 
  گهی بلدم د  یمادر من بگه من که خودم رانندگ   نیبه ا  ستی ن  یک ی.  امیکنار ب

 !خوام؟یم  یچ  یراننده برا

 ی عنی   کردم یم   ینقاش  یبرم آموزشگاه؛ از بچگ  دیچند روز حتمًا با  نیا   یتو
قلم   ی دوسال حت  نی ا  ی بود که تو  یو نقاش  ی درآمد من طراح   یمنشاء اصل 

سربار آقا محسن    خواد یدوباره شروع کنم. دلم نم   دیبا   یهم دستم نگرفتم؛ ول 
شد و    گرم چشمام    یک   دونم یتو فکر بودم. نم   یطورنی و مامان باشم. هم

 جا خوابم برد.همون



 *** 

 م.مامانم بود با اخم نگام کرد. بلند شد کردیکه صدام م  یآروم یباصدا

 !؟یسرما بخور  یگ ینم  دنه؟ یخواب  یجا جا نیآخه ا -

 دادم.  یگرفته بود. به بدنم کش و قوص   صدام

 خوابم برد.  یک  دونم ینم -

 رو به کمرش زد.  دستش

 . یباهاش آشنا بش شین یبب دیراننده اومده با  ن ی حاال بلند شو. ا -

 گفتم:   رلبیرو لبم نقش بست و ز یپوزخند

 روزمون رو قشنگ کنه.  میرو کم داشت نی هم -

 صداش رو باال برد و گفت:  مامانم

 . ارنیب ف یمنتظر شاه صنمه تا تشر  نیی غر نزن پاشو؛ پسر پا  قدر نیا -

تا    پسر آورده  هی  ی عن ی  گفتیم   یچ  نیتعجب به مامانم نگاه کردم! وا ا   با
 خدا!  یراننده من باشه ا

 ؟ یشد ی شکل نی هان! چته چرا ا -

 نشستم.  یصندل ی رو بلند کردم و صاف رو  صدام

برا من    یمامان راننده زن نبود؟ نبود به درک ، راننده مرد نبود؟ برداشت   -
 ؟! یپسر آورد  ه یراننده 



 . دستش رو، رو هوا تکون داد.دیحرفم پر  وسط 

ا   - راننده زن بود، نه مرد،    ر یگ  یبه سخت   نمیترمز کن منم بهت برسم! نه 
ا   یکن  یپسر بد رفتار  نیآوردم. شهرزاد به جون محسن اگه قرار باشه با 

بزار ا   دونمینم   یقالش  باز  نیاز  شق  هم  ییها یکله  م  شهی که   ، یاریدر 
 و تو.   دونم یمن م  یاریدرب

 رفت. رون یاز اتاق ب یحرف چیبدون ه  بعدم

بدنم تو سرما    شبی . دنیماش   یتو  نمی پسر بش   هیو کم داشتم با    نی پوف هم 
.  رونی دست و صورتم رو شستم اومدم ب  س یخشک شده بود رفتم طرف سرو

 در کمدم رو باز کردم.

موهام رو بافتم    ،یلوله تفنگ   ی شلوار مشک  هیجلو باز با    یمشک   یمانتو نخ   هی
و کفش پاشنه بلند    ی مشک  ف یساده هم سرم کردم همراه ک  ی شال مشک   ه یو  

 رفتم.  ن یی. در اتاق رو باز کردم و به سمت پایهفت سانت

مبل نشسته بود. فکر    یرو   ی پهن با کت و شلوار مشک   یها با شونه  یی آقا  هی
  ه ی  هیهمون راننده باشه حتمًا با محسن کار داره. چون از پشت شب   نینکنم ا

 گفت:   شناختم یکه نم  ییاز کنارش گذشتم با صدا   تفاوت یب   یل یپسر نبود. خ

 د؟یبریم  ف یتشر  یی جا -

 همون مرده بود که نشسته بود رو مبل.   برگشتم 

 داشته باشه جناب.  یفکر نکنم به شما ربط -



 داد. لم یتحو یپوزخند

 به من ربط داره.  ی لیخ  ز یچ  ه ی ن ی: اتفاقًا امرد

 مامانم از پشت سر اومد.   یبگم صدا  یزیاومدم چ تا

 تو.  ی بهمنش هستن راننده شخص ن یآقا آرو  نیا -

صورتش بود.    یرو   ی . لبخند نسبتًا پر رنگگفتیبود که م   یهمون پسر  ن یا 
کنه. نفسم    ر ی بخ  ن یطرفه خدا عاقبتمون رو با ا  وونهید  هی با    کردیآدم فکر م
 و به عقب فرستادم.  ام یفرستادم و چتر  رون یو کالفه ب

 کار دارم. فعاًل مامان.   ییجا  م ی بر دیخب. اآلن با ار یسب -

 کرد.  دیی زد و با سر حرفم و تأ  یلبخند مامان

 خدا پشت و پناهت. -

بود    یجورهیچرا    ومد، ییپسر هم پشت سرم م  ن یساختمان خارج شدم ا  از 
چه باهمه    د؟یخندیم  یتا بناگوشش باز بود به چ  ششیشنگوله ن   ی لیانگار خ 
  ی. جلودادمیم ر ی گ  هیسالم بودم که به بق  ی لیشده. انگار خودم خ   ق یهم رف

 که در عقب رو برام باز کرد.   م ی دیرس  ن یماش

 مادمازل. د ییبفرما -

ن   چپچپ خوش  مذاقم  به  زدنش  حرف  لحن  براومدینگاهش کردم.    ی. 
و بستم. با    ن ینشستم و در ماش  نیماش  ی و خشک تو  ع یسر   یل یخ  نی هم

 گفت:  ینگاهم کرد و با لحن شاد  هنیآ  یسوار شدنش از تو 



 خب، مقصدتون کجاست؟! -

نگاهش    نهی آ   یمتقاباًل از تو  کهنیپام مرتب کردم و بدون ا  یرو رو   فم یک
 گفتم:   یکنم با لحن خشک و رسم

 برم بهشت زهرا برو اونجا.   خوامیم -

 گفت:   نی و با روشن کردن ماش  دیکش   شیا قهوه یبه موها یدست

 بگن. یی خانم رضا  یبه چشم هرچ  یا -

  یامن و به اون اسم صدا زد. پوف کالفه  نیهم   یآقا محسن بود و برا  ی لیفام
 گفتم:   یو عصب  ی و با لحن حرص  دمیکش

ام  - خانم  رضا  ینی من  نه  دل  ، ییهستم  ا  یل یدر ضمن  راننده    قدر نینداره 
پرچونگ  ششین و  باشه  ا یباز  از  اصاًل  نم   نیکنه.  آدما خوشم  تنها    ادیجور 

 حرف اضافه موقوف.  ر یمقصده وال غ   یاز من بپرس  دیکه با   یزیچ

داشت    لکسیر  یلیخ   دمینگاهش کردم د  نهیاز تو آ   ینگفت وقت  یزیچ  گهید
 حرف زدم. وار یانگار با د کردیم  یرانندگ

  که نی رو نگه داشت قبل از ا  نی. ماشم ی دیتا رس   م یساعت تو راه بود  کی  باً یتقر
رفتم هر دو    ایل یو ا  ار یشدم و به سمت قطعه شهر  ادهیدر و باز کنه خودم پ

  گهی باالسر خاکشون چندهفته د  سادمی هم خاک کرده بودن . وا  شی رو پ
که    یگالب  با.  شدیم   یادآوریمن    یسالشون بود و دوباره اون روز گند برا 

سرمه    ینفر باال  هی   هیسا  دمیکردم. که د  ز یقبرشون رو تم  یبودم رو   دهیخر



. دستم و کالفه دونستم یاسمش رو هم نم   ی حت  دم، یبرگشتم و اون پسر رو د
 انداختم.  ر یو سرم و به ز  دمیصورتم کش  یرو 

 . امیتا من ب  سا ی وا  نیمگه نگفتم دم ماش  ؟ یکنیم  کار یچ جا نیتو ا -

 . کردیرنگ من و نگاه مکم   یکتش بود و با لبخند  بیج  یتو دستاش

 .گاردیاز شما مراقبت کنم مثل باد دیبه من گفتن با  یول -

 ل**ب گفتم:  ر یز

 حتمًا دستور خانم بزرگه مسخرس. نم یا -

 . دمیبه شالم کش ی تر بردم و دسترو باال صدام

 . نسایوا جا نیبرج زهرمار ا نیع  سا یحداقل برو اون طرف تر وا  -

جا  اون  یکردم کس  . به اطراف نگاه ستادی تر ارفت عقب  یا مردونه  یهاقدم  با
  یازشون باق دیکه فقط دو سنگ قبر سف  ز ی نبود. چشمم رو دوختم به دو عز

ها گذاشتم.  سنگ قبر   ی مونده بود. دسته گل نرگس که گرفته بودم رو رو 
 . دمیسنگ قبرش کش یرو   یعاشق گل نرگس بود. دست  ارم یشهر

ا  شدیچ ا  یجور  نیکه  بدون  رفتن  ببرن.    کهنیشد؟  با خودشون  رو  من 
  ام یل یا  ست؟ یسردشون ن   ر ی اون ز  یعنی   شه؟ی نگفتن من دلم براشون تنگ م

گلوم نشست.    یتو   ی که کردم بغض وحشتناک   ی. با فکرشدیم   ض ی زود مر
حتمًا اآلن ازش فقط    نم یبب   ر یتحمل کنم بچم رو اون ز   تونم یمادرم نم  هیمن  
  یهالهیت  یاز اشک رو   یالهاستخون مونده. بغضم سر باز کرد و حا  دتا چن



بهش    یزیلب چ  ر ی گذاشتم و ز  ار یرو سنگ قبر شهر  یرو پوشوند. دست  اهم یس
 گفتم: 

از بدون شمامن خسته  زمی! عز ارم یشهر  - کردن. بعد    یها زندگام. خسته 
نم  تحمل کنم.  رو  نبودتون  نتونستم  هنوز  مکشم یدوسال  طرف  هر    رم ی. 

م صدا تو گوشم  شما  خاطرات  و  خنده  چهیپ یها  ب  ایلی ا   یها.  و    دادیداد 
 تو.  یهاکردن

صدا. دستم و گذاشتم رو سنگ    نیتربدون کوچک  ختمیاشک ر   واش یواشی
 گرفتم.   نییو سرم و پا   ایل یقبر ا

نما یلیا  - نم  ؟ یبلندش  یخوای! پسرم  اومده.    ؟ یبکش  ی نقاش  یخوایمامان 
خط  ی واراید خط  رو  بر  ؟یکن   یخونه  باهم  تا  بلندشو  پسرم.    می بلندشو 

بخون  شعر  باهم  غذاهام یمهدکودک  بخاطر  هروز  درست    ییامزهبد  ی .  که 
 . بلندشو... . یدعوام کن کنم یم

م  همه  رو د یلرزیبدنم  رو  سرم  ا  ی.  قبر    ی هاخنده  اد یگذاشتم.    ایل یسنگ 
افتاده بود و    ونیدرم   یکی هاش  خندش دندون  نیافتادم. آخر  ایلی ا  نیریش

 . دیخند یبامزه م 

م   - قشنگم.  پسر  لوازم   خوامیبلندشو  بخرم  روپوش  برات  مدرسه  ببرمت 
. بلند شو دردونه شهرزاد.  یکه دوست داشت   ییها بخرم از همون مداد  ر ی تحر

  خوامیچون نم   رمی گیوقت زن نم  چیمن ه   یگفت   یروز بهم به شوخ  هی  ادتهی
 دلم.  ز یعز  یچرا رفت ی امان و تنها گذاشتتو رو تنها بزارم پس چرا اآلن م



جلو  یخاطره  لحظهلحظه م  ی مرگشون  رژه  ارفتیچشمم    هیگر   قدر نی. 
  ایل یجا بودم و داشتم با اکه چقدر اون  دونم یکردم که به سرفه افتادم. نم

م   ار یشهر و دل  بالحن جد  کردمیدر  اومد جلو  اون پسر  ا یکه  در   نی که 
 بودم گفت:  دهی دوساعت ازش ند

موندن    جانیا  گهی د   م ی برگرد  د یبا  ستیظاهرًا حالتون خوب ن  ی نیخانم ام   -
 . ستین  ز یجا

با دستا  اشکام  ز  ییرو  پوزخند زدم.  و  پاک کردم  بودن  تو دستکش    ر یکه 
 نگاه کردم.  دشیکش  یبه پاها ی چشم

 ه. برم خون خوام یمهم شدم؟!راحتم...نم یتاحاال من برا کس  یک  -

سوختش    یاقهوه  ی. با چشما م ی پاهاش نشست و چشم تو چشم شد  یرو 
 نگران نگام کرد. 

سر    ییاگه بال   کنم یلطفًا خواهش م  د ی. بلند ش م یر یخب خونه نم  ار یبس  -
 بدم؟  یرو چ یی من جواب خانم رضا  اد،یشما ب 

 ن یبود؟ که بلند شدم و  به سمت ماش   یلحن حرف زدنش چجور دونمینم
 رفتم. اونم پشت سرم به راه افتاد. 

 سکوت برقرار بود که پسر گفت : نیماش   تو

 د؟ یر یکجا م  -

 گفتم:   یاگرفته  یهوا باال انداختم و با صدا   یو رو   دستم 



 فقط خونه نرو.  دونمینم -

جمع کرد. متنفر بودم از    ر ی سرش رو تکون داد و حواسش رو به مس  فقط
کوه درد    هیبه نظر برسم. سرم اندازه    ر یهمه حق  نفر اون  کی  یجلو  نکه یا
کارساز    م ی مسکن و قو   یو کنترل کردن دردش تنها به دست قرصا  کردیم

نه  یبرداشتم و قرصام و کف دستم گذاشتم. از تو آ   حوصلهیرو ب   فم یبود. ک
 نگاهش کردم. 

 ن؟یآب هست تو ماش  -

ب   ی ناگهان   یصدا  با سر  ی حوصلهیو  رو  عی من  و    نه یآ   ینگاهش  نشست 
 ابروش رو باال انداخت.

 فکر نکنم. واجبه؟  -

 مشخص بشه.   نهیباال بردم تا از آ  ی و کم  مشتم 

 قرص بخورم.  خوامیم -

 ؟ یقرص چ -

  ی اگرفته  یدستم گرفتم. با صدا  ن یفرستادم و سرم و ب  رونی و با صدا ب  نفسم
 گفتم: 

 .ریآب بگ  شهی ش  هیجا   ه ی سایحرف نکش وا  قدر نی مسکن. ا -

 آب برگشت.  شهی نگه داشت و با دوتا ش یسوپر ه ی یگفت و جلو  یاباشه



  دار یب   یکردم. دوتا مسکن خوردم بلکه آروم بشم. چشمام رو بستم؛ ول  تشکر 
. اطراف  گهیکجاست د  جانی. چشمام رو باز کردم. استادی ا  نیبودم که ماش

د از درخت  د یو  پر  نارنج  ی هازدم.  و  بود. چندتا خ   ی زرد  ونه  بود. خلوت 
بود.    هساخته شد   ابون یانتها خ  دادیهم که به روحت جال م   یچوب   یی الی و 

 پسره عقب برگشت.

  ن، ی خوایکه سکوت داشته باشه م  ییجا   ه یهواش خوبه. گفتم حتمًا    جا نیا  -
 . هیمکان خوب  جانیا

 اخم گفتم:  با

 ندارم.   یشناخت چ یکه ه  ییبهت اعتماد کنم؟ از تو ی چجور -

 کرد و گفت:   یاخنده تک

 . دیمن رو اخراج کن د یتونیکه آوردمتون بد بود اون وقت م   ییاگه جا  -

 ضرر نداره.  ی سخته؛ ول -

! در  آورد یسرم م   ییشد. منم دو دل بودم اگه بال  ادهیپ   نیاز ماش  خودش
 باز شد. نیحال فکر کردن بودم که در ماش 

 د؟ یش ادهیپ  د یخوای: نمپسر

 نگاهش کردم. دهیباال پر  ییو و با ابر   دمیبه سمتش چرخ ی کم

بهت    ی. من چه جوردیهمتون مثل هم هست   ؟ یچ  یاری سرم ب  یی اگه بال  -
 اعتماد کنم؟ 



 گفت:   یزیکه داعم باز بود و اخم ر   ششیهمون ن  با

 ؟  انی از کجا سر رشته داره؟ منظور از همه ک   د یشک و ترد نیا -

 انداختم. با تته پته جوابش و دادم:   نیی و سرم و پا دمی به شالم کش  یدست

 اگه... . یول  ام؛ی خب م ی لی. خیچی ه -

 : دیبه گوش رس مشیآروم و مال  یو صدا  دیحرفم پر ونی م

 . شه ی. حال و هواتون عوض مدیش ادهی اما اگه نداره پ -

سر    یبه اطرافم که جا  یشدم. کم   ادهیپ  نیاز ماش  دیو ترد  تعلل و شک  با
اما به سبب فصل پ نگاه کردم. قدمام    ینارنج   ز یی اسبز؛  و زرد رنگ بودن، 

ب  و  سع  جونیسست  اما  ز   کردم یم   ی بودن؛  برم.  راه  مقتدر  و   ر یدرست 
 ی بهش نگاه کردم که دستاش رو پشت سرش قالب کرده و با لبخند   ی چشم

 .کردیکه از من نسبتًا دور بود به مقابلش نگاه م   یاو فاصله ق یعم

اون کوچه    یکه تو  ی آروم  ی خودم و از افکار بد دور کنم با صدا  کهنیا  یبرا
 : دمیقابل فهم بود پرس یخلوت به راحت   یهاو پس کوچه

 بود؟  یاسمتون چ -

 کرد.  یاو تک خنده دیبه سمتم چرخ  ی کم

 د؟یپرسیمادرتون که گفت. چرا دوباره م -



بلند و در اطرافش    یاهام و باال انداختم و مقابلم که کوچهشونه  تفاوت یب
  ادم ی پسر    نیکه اسم ا   موندیم  ادمی  ی روزا چ   ن یشدم. ا  رهیبود خ  ییدرختا

 گفتم:   یجد یل یبمونه؟ خ

 رفت.  ادمی داشتم که  یذهن یریدرگ قدر نیاون لحظه ا -

 بهمنش هستم.  نی آرو  -

  ی از رو   یاهیکه ثان   ییمثل خندها   قاً یداشت، دق  یقشنگ  یبهمنش! آوا   ن یآرو 
 رو پس زدم.   هودهیو افکار ب   دمیکش  یق ی. نفس عمرفتیصورتش کنار نم

 طور. چند سالتونه؟  نیکه ا  -

 . کیو   یس -

و شاداب بودن    یسالمت  ی برا  دن یخند  گن ی. م زدیتر م نسبتًا جوون  افشیق 
  یلیچاق نه خ   یل ینه خ  یمعمول   یکلی داشت و ه  ی! قد بلندنهی خوبه...هم

 . کردمیم  ی بازیالغر. دستام و جلوم گرفته بودم و با ناخونام باز

 بهت نگفتن.  یزی من چ شیکار پ   طی درباره شرا  یراست-

 رو باال انداخت. شونش

 . ستین یازی ن گه یرو مادرتون گفتن. د ز یهمه چ -

 کردم.   ینگاه   مین  شی اقهوه یبرگشتم سمتش و به چشما  یجد یلیخ



و خوب تو گوشات فرو کن. دو!    نینه مامانم ا   ی کنیمن کار م   ی! تو براکی  -
که امروز    ییاتفاقا  ن ی. امثال ا یبریمامانم خبر نم  ی عنوان برا  چیاصاًل، به ه 

برام  دوست ندارم به گوشش برسه. اگه بهت گفته    وفتهیبرام م   ادیافتاد ز
کنم.   یکار  نیکن، بهش بگو شهرزاد خانم گفته اجازه ندارم همچ   ین یخبرچ

 درازتر نکن.  متیل یسه ،حد خودت رو نگه دار و پاتو از گ 

مختصر  سرش تکون  توجه  ی و  و کم  شد    شی داد  باعث  حرفم  به  نسبت 
 . نهیبش  میشون ی پ ی رو   کیکوچ  یابروهام دست در دست هم بدن و اخم

خسته شدم و توان راه رفتن نداشتم. به    گه ی ساعت قدم زدن د  می از ن  بعد
  شه ی سرم به ش  کهی. تو راه درحالم یحرکت کرد  ن یبه سمت ماش   نی خاطر هم

 چشمام رو آروم بازکردم بهمنش بود.  کردینفر صدام م  هیبود خوابم برد.  

 . م ی دی: رس بهمنش

  ی ر رو براشد د  ادهی. بهمنش پ اطیرفت داخل ح  نیرو تکون دادم. ماش   سرم
باز کرد. آقا محسن و مامان تو ح از ماش  ات یمن  تا  شدم    اده یپ   ن یبودن. 

با صورت به    کهنیرفت و تعادلم و از دست دادم. قبل از ا   یاهیچشمام س
 یسرم نشست و به سخت   یبازوم رو گرفت. دستم رو   ر ی ز  یک یبرسم    نیزم

 . دیبه گوشم رس  ی آروم یو حفظ کردم. صدا تعادلم

 وبه؟ حالتون خ  -

.  نم یبلند کردم و چند دفعه پلک زدم تا درست بتونم بب   ی و به سخت  سرم
 . وفتم ین  نیزم   یدستش بود. کمک کرده بود تا رو  نی بازوم ب



چشما   چشمام  خ  یاقهوه  یبه  خورد  سف  یل یسوختش  پوست   دش یبه 
. مامان دمیکش   رونی . چشم ازش گرفتم و آروم بازوم رو از دستش باومدیم

به سمتمون اومدن. مامان قدماش تند و لحن صداش    یو آقا محسن با نگران
 خسته و ناراحت بود.

 ؟ی: شهرزاد خوب مامان

اگر پدر خودم کنارم    د یو نگران نگاهم کرد. شا  سادی مقابلم وا  قاً یدق  محسن
 از اون برام نداشت.  یمحسن کم  یاسم اون! ولداشتم به  یدیبود اآلن ام 

 دکتر رو خبر کنم. یخوا ی: م آقامحسن

 گرفته گفتم:   ییزدم و با صدا ی جونیب لبخند 

 .ستی ن میز یخوبم چ -

خوب    دی. با ستیوقت حالش بد ن  چی خوبم. شهرزاد ه  شه یمن هم   خوبم، 
باز  به  با    گر یباشه! شهرزاد محکوم  بدش.  دادن حال خوب  نشون  و  بودن 

نگرانشون گذشتم و بعدم به سمت   یجون از کنار نگاها سست و کم   یقدما
رو  رو  و خودم  رفتم  ول  یساختمون  بستم؛  رو  و چشمام  انداختم    ی تخت 

 خوابم نبرد.

اون دو سال دست از سرم برنداشته   یبه روحم وصل و تو   قاً یکه دق  یض ی مر 
. چشمام و بستم و  دمیشنیبلندم و به وضوح م  یدناینفس کش  یبود. صدا

تو دلم به پا بود که اون    ی اکردم آروم باشم؛ اما بر خالف ظاهرم ولوله  یسع
 . نگاهباز کردم و به در  یدر چشمام و به سخت  ی! با صدادایسرش ناپ 



مهمون    یبه لبخند الک  یاما لبام به سخت   ؛یدر اتاق باز شد. رنگ نگاهم خنث 
  د یسوز و شاش مثل همون دو سال گذشته نگران و دلشده بود. نگاه مادرانه

 . سادی جلوتر از تخت وا ی به جلو برداشت و کم ی. قدمزدیم  یرو به خستگ 

 هو؟  ک یچت شد  ن یشهرزاد حالت خوبه؟ دم ماش -

  ی که اون روزا صاحاب خونه  یمشق  ی جام صاف شدم و تبسم  ی تو  ی کم
 کردم.   مشیتقدلبام شده بود رو  

 رفت.  جیسرم گ کم یخوبم فقط   -

رو   یلبه رو  دستش  و  نشست  آشفته  یتخت  لحن  با    یادستم گذاشت. 
 گفت: 

 دکتر خبر کنم.  یخوایم -

  م یبود   ی. مادر و دخترستی هم ن  تر شی تر از من خون نباشه ب اون کم   دل
با وجود    ر یها اخ سال  نی ا  یاوضاع بد اون تو  دیمحکوم به بغض و درد. شا

اما من...نه! گلوم رو صاف کردم و کم جام    ی تو  ی محسن بهتر شده بود؛ 
 شدم.   ز یخ م ین

 . شم ی استراحت کنم خوب م  ست، ی ن ی ازینه ن -

 تعلل سرش و تکون داد و از جاش بلند شد.  با

 بگو.  یداشت از ین ی زیباشه چ -



  جا رو تخت بود همون  یچند ساعت   هی رفت.    رونی و تکون دادم اونم ب  سرم
 یجلو  ا یل یخنده ا  نی آخر   ر ی. هنوز تصوار یو شهر   ا یلیا   یزل زده بودم به عکسا

وقت    چیو ه  شدیاما مدام از اول پخش م   گذشت؛یم   لم یف  هیچشمام مثل  
 نداشت.  یان یپا

 .زم یبخند قشنگم بخند عز  شه یتمام م   ز یمامان آروم باش پسرم همه چ   ا یلیا  -

شد    یآخرش. اشک از گوشه چشمام جار  یهابود خنده  با یو چه ز  دیخند یم
  ی ن یسرم سنگ   یرو   وارا ی نه د  گه یمطلق اتاق فرو رفته بودم. د  یک یتار   ی تو
دلم به راه    یتو  یترس   یک یتار  لی. اوا زد یحالم و بهم م  یک یو نه تار   کردنیم
اما به    ه؛چراغا روشن باش  خواستیمدام دلم م   یکه مثل کودک  نداختیم

ترس و از من گرفت. با    ن یو شد و ا  ی ک یدلم    ی ک یاطرافم با تار  یک یمرور تار 
 گفتم:   یاگرفته  یو با صدا  دمیجام چرخ ی بر هم خوردن در تو یصدا

 تو.   ایب -

دل  در  مامان  دوباره  و  شد.  بهباز  نورسوخته خودم.  ب  یخاطر  از    رون یکه 
 چشمام و باز کنم. تونستم ینم  اومدیم

 .یاد! مهمون دارشهرز  -

. گلوم  دمیبه صورتم کش  یجام نشستم و بدون باز کردن چشمام دست   ی تو
 گفتم:   یو صاف و با لحن خشک

 ؟ یمن؟ ک  یمهمون برا -



 . ینیبیخودت م   نییپا ایلباس عوض کن ب  -

  یاطرف انداختم و با لحن کالفهسرم مونده بود رو اون  ی که هنوز رو   شالم 
 گفتم: 

 . ستیهست برو بگو شهرزاد ن  ینکن هرک  ت یاذ حوصله ندارم مامان -

هوا    ی که رو   یاچشمام باز و انگشت اشاره  گهی باال برد. حاال د  کمی و    صداش
 . دمیدیم ی باال گرفته بود رو به خوب  دیتهد  یبرا

 وگرنه نه من نه تو.  نیی پا ی ایم  گهید قهی. چند دقنم ی شو بببلند -

بزنم از اتاق خارج شد.    ی بزار حرف  کهنیحالتش خندم گرفته بود. بدون ا  از 
 ن یا   یلنگه خودش زورگو، تخس و پرو؛ ول   م ی کی نبود. من    ییا ظاهرًا چاره

از جام بلند شدم، چراغ رو روشن    یبود نه اآلن. به سخت  شی مال دوسال پ
 کردم. 

  رونیم رو بدهو سا  یو ژاکت مشک   سادمی مثل روح سرگردون مقابل کمدم وا 
لباسام و    نه ی آ   یروح سرگردون تو  نی ا  دن یبدون د  دادمیم   ح ی. ترجدمیکش

 بپوشم. 

از خودشون متنفر مکه اون  رسنیم   ییبه جا   ی گاه  آدما   حیترج  شنیقدر 
.  دمیپوش   رش یز  یا حلقه  ن ی. آستننی خودشون و نب  گهیوقت د  چیه  دن یم

از کنار    هیاز خاطرات هر ثان   یل یاز روم رد شده. اما س  یلیتر  کردمیاحساس م
م از ز گذشتیذهنم  و    م تخت  یبود. کفشا  تر نیسنگ  یلیتر  هی رفتن    ر ی که 

 از اتاق خارج شدم.  دنشونیپام گذاشتم و با پوش یجلو



  دن ینگاه کردم. با د  نییو محتاط به پا  واشی   یل یو خ  سادمیها وا پله  یباال
صورتم    ی رو   ی پهنم اخم  ی و کم  یمشک  ی تعجب؛ اما بعد ابروها  ی اونا اول کم

به عقب   موهام    یباشه جز اونا! دسته  ی هرکس  رفتینشوندن. انتظارم م 
زنش    همراه  نیبود شاه  ار ی قدمم رو برداشتم. برادر شهر  نی فرستادم و اول

ا   ۱۶رها و دخترش سارا که فکر کنم اآلن     ه یکه    انیسال سن داشته باشه. 
 کنن؟ یم  کار یچ  جانی پس ا امیلی و ا  ار یمن قاتل شهر  گفتنیم  یزمان 

قدر درون چهزن هر   ه یرفتم.    ن ییو مقتدرانه و مغرور به سمت پا  آروم آروم
.  کنهیکه بتونه ظاهر رو حداقل حفظ م  ییداشته باشه؛ اما تا جا  یرون یو 
هم    راهیخب، ب   به دور از عقل بود. اما  کردنیکه راجب من فکر م  یزیچ
بود.    خودمسر  ر یکه داشتم همش ز  ی. من قاتل نبودم؛ اما بدبخت گفتنینم

همه   نیها به سمت من برگشتن. نگاهم ب همه نگاه  دمیپله که رس   نی به اول
نفر سارا که بلند شد سمت من   نیبود. اول   ی خنثیدر نوسان و جنسش خنث

ش  دختر  باهوش   طونیاومد.  عز  یو  برام  شهر  ز ی که  خ   یاریبود.    ی لیکه 
 ش. برادرزاده هی  نیدوستش داشت. جونش بود ا 

 : سالم زن عمو سارا

 زدم و گفتم:  یلبخند آروم

 دلم.  ز ی سالم عز -

آغوشم.    ز یر   جسه تو  انداخت  و  الغرش   یموها  ی رو   یدست  واش ی و 
 . دمیکش  شیی خرما



 در گوشش گفتم:  آروم

وقت    چیه  م ی جداست. من تو باهم دوست بود  نا یا  یحساب تو از همه  -
 نره.   ادتی و   نیا

زده    ن یاز ا  یآقاجون جلوش حرف  دیاولش. شا  یزد و برگشت سرجا  یلبخند
 . مونهیخودش م  دهیو رو عق کنه یاون باور نم  یکه من قاتلم؛ ول

  ار ی اون و شهر  نیب   یادیز   ی لی. شباهت خدیرس   ن یتا به شاه  د یچرخ  نگاهم
بور. آروم سالم کرد و فقط سرم رو تکون دادم.   یروشن موها  یبود. چشما

حال بدم.  خوش  یل یجواب سالمش و خ   کهنیا  یانتظار بش از اندازه بود برا
بود    بالیوال  ی مرب  ه یاون    ی قد بلند با پوست گندم  یرها هم سالم کرد زن

 داشت. ینگ قش  یلیخ  کلی ه  نیهم یبرا

مبل تک    ی بهشون؟! نشتم رو   گفتمیم   یباز هم سرم رو تکون دادم چ   من 
  ی جمع قرار داشت و احساس خفگ  ن یب   نینفره کنار آقا محسن. جو سنگ

آروم    ی به حرف اومد و توجه من به سمت صدا  ن ی. که باألخره شاه کردمیم
 بمش جلب کرد.  یو کم 

شهرزاد    میکن   یکه از شما عذرخواه   جانیا   م ی اومد  نیا  ی: راستش برا نیشاه
  گم ینم  د،یما رو از آقاجون جدا کن  ی عنی خانم. حداقل از طرف خانواده خودم  

بوده   دار  داغ  خب  نه!  نداره،  حق  با    یزیچ  ه یآقاجون  حق کاماًل  گفت 
و از شما    اومد یم  دی بود و با  نیکه اون روز پدرم گفت سنگ   ییزایشماست. چ 

  رانی که آقا محسن گفتن ا  م ی ا چند دفعه اومد. راستش م کردیم  ی عذرخواه



 دوارمی. ام دیبود  جانیبود و شماهم ا   ار ی شانس با ما    م ی. امروز اومدنیست ین
. پدرم دیببخش  م، یها به شما زدکه اون روز   ییهازبون  شی ما رو به خاطر ن

وگرنه کاًل   جانیا می ما اومد دونهیقبول کنم اآلنم نم دیبزرگتره حرفش رو با
 .شدیم  ن یبا ما سرسنگ

  ن یترز یعز  یاون روز و برا  یماجرا  رنیرو لبم نقش بست. جوننم بگ   یپوزخند
اگفتم ینم   ار یشهر   یکسا تحمل  مگه  پسرشون   نی.  بدونن  که  دارن  و 
 مرده؟   یجورچه

آقاجون، که با شما به خاطر اومدن    ینحس و ننگم برا   قدر نیمن ا  ی عنی  -
  ی مشکل  چیجالبه. من از اولم گفتم ه   ی لیبشه؟! جالبه خ   ن یسرسنگ  جانیبه ا
. تا  زنهیم  شیحرفا بد آدم و آت یوقتا بعض  یبعض یندارم؛ ول  یکس  چیبا ه

به بعدم    نیبوده. از ا  ار ینگفتم فقط به خاطر شهر  یزیاآلنم اگه به آقاجون چ
فکر کرده    یجورآقاجون چه  دونم یندارم که بگم. نم  یز یچ   گم،ینم  یزیچ

به من بزنه؟    یتهمت  ن یهمچ  تونهیم   یجورمنه؟ چه  رهیقتل تقص  ن یکه ا 
 من شوهرم و پسرم تو اون حادثه از دست دادم، کمه؟!

  ل ی که من قاتل باشم. دل  شهینم  نیبر ا  لینگفتم دل  یزیاز اون حادثه چ   اگر 
  دم یکه من کش  یز یچ  ار ی شهر  ی کسا  ن یتر ز ی ندارم عزکه دوست  شهیم  نیبر ا 

 اونا هم بکشن. 

به پا بود.   شیتن صدام آروم بود اما درونم آت که نیبا ا   د یلرزیبدنم م همه 
. بغضم رو با نفس  شدیمرگ جفتشون از جلو چشمام رد م  هیبه ثان   هیثان
 قورت دادم. یق یعم



طرف    ک یکل اون حادثه    گم یبود برام که م  ن یسنگ  قدر نی آقاجون ا   یحرفا  -
عذرخواه  کیآقاجونم    یهاحرف چرا  شاه   د یکن یم  یطرف.  من    ن؟یآقا 

 . ستم ین  کسچیه  یمحتاج عذرخواه

سرش و   ن یزده بود. شاه   خ یگلوم نشسته بود. همه بدنم    یتو  یبد  بغض 
 انداخته بود. نییشرمزده پا 

  ار ی شهر  ادگار ی.  دیکاماًل حق با شماست. اما شما هم مثل خواهر من هست  -
 دیما رو هم به عنوان خانواده خودتون بدون   میفقط بگ   م ی ما اومد  برادر من.

 . دیو از دست ما لطفا دلخور نباش

  یناخونم و به باز  یگوشه  کهیو درحال  دمیکش   امیچتر  ن یو کالفه ب  دستم 
 گرفته بودم گفتم: 

 . ستم یکس دلخور ن  چی. از دست ه ستم ی من از دست شما دلخور ن -

  ت یفکر کردن با خودشون شخص   یبود که حکم فرما شد. چ  یدوباره سکوت   و 
خوبه. تا    یل یخ  د،ی بگن ببخش  انیمن رو خورد کنن، له کنن، بعد دوسال ب

احترام شهر به  بودم  ساکت  اگه  ناراحت  ار یاآلنم  و    یبوده چون  خانوادش 
بود و احساس    نیبار سنگ   نیفشار ا   ر ی جون و روحم ز   ی. همهخواستینم
  یو با لحن خشک و رسم   دمیبه زانوم کش   ی . دستکردمیم   یو ناتوان   عف ض

 گفتم: 

 کم خستم با اجازه.   هیمن   -



جام بلند شدم و به سمت اتاقم روانه شدم. لباس هام رو عوض کردم و    از 
شروع به تاب خوردن    یشگیهم   یصندل  یبه سمت تراس رفتم، نشستم رو 

  یی . درد به جا ختی رینم  ن ییاما اشکام پا   کرد؛یکردم. بغض داشت خفم م
ب  رسهیم ذره  تفاوت یب   ،یش یم  حس یکه  بدون  اطرفت    تیاهم  یاو  به 

 م. قاتلم، قاتل روح خودم و جسم شوهر و بچه هی. من یکنیم  یمردگ 

ها  اه کردم. سالنگ  ختی ریم   ن یزم   ی آروم رو ها که آرومدرخت  ی هابه برگ 
خشک و    ی ها. برگم ی شدیمهدکودک م  ه یراه  ا یلیبا ا   یوقت   ز یی پا  یقبل تو

 : م ی کردیزمزمه م رلبیز  م ی کردیپاهامون له م  ر یز

 زه ییپا  زهییپا

 زه یر یدرخت م برگ

 سرد  ی شده کم هوا 

 پر از برگ  ن یزم یرو 

 د یو سف اه ی س ابر 

 د یآسمون و پوش  رو 

 دسته کالغا  دسته

 باغا  یبه سو رن یم

 صدا  کیبا هم   همه



 قار قار قار.  گنیم

 بند(( ))فصل دوم: نقش

 . شهرزاد

تازه ساعت پنج صبح خوابم برد و اآلن ساعت   شب ی رو باز کردم، د  هام چشم 
  ی اقهیدوش چند دق  هیبرم آموزشگاه. از جام بلند شدم،    د یهشت و من با

زانو بود    ن یین که تا پاهمراه دام   ر یبلوز ساده حر  کیگرفتم تا سرحال بشم،  
روش کارشده بود. شال بدون طرح، کفش تخت و سرتا    ز یقرمز ر  یهاو گل

من زنگ بزنم به    دی با  ی عنی . اآلن  نییاومدم رفتم پا   رون ی . از اتاق بیپا مشک 
خوب من شخصًا با    ی ول ست؛ی ن  یپسر بد می! از حق نگذر اد؟یپسر بگم ب  نیا

 جلوم سبز شد.  ی کی ها مشکل دارم. تو راه پله نمرد

 صبحانه.   ز ی سر م دیمادرتون گفتن بر   ر،ی: سالم خانم، صبحتون بخ یکین

 و گفتم:  دمیکش  یعصب نفس

 بهمنش کجاست؟  یآقا نینداشت رفت آموزشگاه. ا لیسالم، بهش بگو م  -

 گفت: که رو صورت تپلش افتاده بود    یلبخند قشنگ با

باشن در خدمت    جانی بهمنش گفتن از ساعت هفت ا  یمادرتون به آقا  -
 . اطنی تو ح  ادیشما. احتمال ز

 دادم و تشکر کردم. لشیو تحو  لبخندش 



ا   قبل از خونه خارج شدم. نگاهم رو    عیسر  ره یمامانم سراغم و بگ   کهنیاز 
)راننده مامان( حرف    ی صالح  یکه داشت با آقا  دمیچرخوندم و بهمنش رو د

 کردم و گفتم:   ی. رفتم سمتشون سالمزدیم

 . ییجا  م ی بر دیبا  دیار یرو ب  نیبهمنش! ماش یآقا -

 که به ل**ب داشت گفت:  یشگی همون لبخند هم با

 . ارمیاآلن م  -

عصبان  نیا از  انگار  هم  ست،ین   شیحال  یزیچ  تیآدم  به    شهی لبخند 
کنه و شاد    یشاد  یطورنیا  تونه یبود، خوش به حالش که م  هاشل**ب

شاگرد نشستم. بدم    یاومد طرفم در رو باز کردم و رو صندل  نیباشه. ماش 
بش  اومدیم عقب  طور  نمی که  شخص  یو  کنم که    ن یهمچ  هی  ت یرفتار 

 سوال بره.  ر یز و  کیکوچ   یاراننده

 ؟ ین یمقصدتون کجاست خانم ام  -

 دادم.  لشیتحو یپوزخند

 ؟یبرم آموزشگاه، آدرسش رو که بلد خوامیم  ، ینه انگار سر عقل اومد -

 بالبخند جوابم رو داد:  بازم

 آره مادرتون بهم دادن. -

دوخته بودم که مردم درش مختلف    ی حرکت کرد، چشم به شهر  ن یماش
  شه ی بهمنش هم  نی بودم که مثل ا  ییهامنم از اون دسته آدم  یبودن، کاشک 



بودن که من اآلن    یک یو تار  رهیت   یاین بود و جدا از دنهاشولبخند به ل**ب
 درش غرق شدم. 

  ار یو شهر   ایلیبسته به ا  هامینزدم و خوشحال  یکه من دوسال لبخند  ف، یح
 نبودن.  گهی ها دبود، که اون

آدم  الیخیب و  سع خودم  و  شدم  آ   یها  به  بود    دایکردم  قرار  فکر کنم، 
  ینقاش  یمن مرب  باً ی تر بود تقرسه سال از من کوچک  دای کنم. آ   زشیسوپرا 

شد که    ی م یبه دو دوست صم  ل یرفته تبد نسبت رفته  نیبودم که ا   دا یآ   یبرا
نبودم اون رو    رانی که ا  یمدت  ن یممکن بود؛ اما اآلن تو ا  ر ی جدا کردنشون غ

 خوشحالم.  یلیخ  دنشید ی و برا  م ی درحد تماس باهم صحبت کرد دم،یند

چون    میجا باهم شروع به کار کردما تو دانشگاه هنر بود از اون  دار ید  ن یاول
از من کوچک برااون  از من    زای چ  شتر یب  نیهم   یتر بود  .  گرفتیم   ادیرو 

  لیتبد   گر یو چندتا از دوستان د  دا یام به لطف آ تو خونه  ک یآموزشگاه کوچ
 . دنیدیکوچک و بزرگ تو اون آموزش م   یشد که کارآموزها ی به مجتمع

پارک کرد و قبل از   یاگوشه  نگ،ی رفت داخل پارک نیماش دم،یمجتمع رس  به
و اون هم   رفتمیشدم. من جلو م ادهی که بهمنش در رو باز کنه خودم پ   نیا

 .اومدیپشت سرم م

نما   وارد ب   کهنی ا  یبرا  م، یشد   شگاهیسالن  ب  شتر یتابلوها  چشم    ان، یبه 
  یسر تا سر سالن تابلوها  م،ی کرده بود  د یرو سف  وارها یکف و رنگ د  یهاسنگ

داشت، چشم    یشده بود. سالن سکوت خاص  دهیفروش چ  یها براکار آموز 



  ی هابود که به آغوش  ی تنها کس  دی...بعد دوسال! شادمشیچرخوندم که د
 محتاج بودم.  خواهرانش

به شاگرد  سادمی وا و موها  یو  بود  پرورده خودم    ی نگاه کردم که دست 
.  اومدیزده بود و اندام خوش فرمش به چشم م   رونیب   شی فرش از روسر

من    کردیم   ینقاش  دایهر وقت آ   م ی. قددیدیبه پشت نشته بود و من رو نم
داشت.    یبد یلیاآلن، سالن سکوت خ یول زدم؛یو م انوی پشت پ  نشستمیم

به    خورد،یخودم که گوشه سالن داشت خاک م  یچوب  انویخورد به پ  هم نگا
 درش رو باز کردم و پشتش نشستم.  دم، یروش کش  ی سمتش رفتم دست 

اول   دستم  با  که ازش بلند شد همه به    ییصدا  نی رو روش حرکت دادم و 
بود که دوستش    دا یآ   یبرا  ز یسوپرا  هی   نیو ا   دایآ   یسمت من برگشتن. حت

 زدم.  یشدم و لبخنده آروم   رهی خبعد دوسال باألخره برگشته، به صورتش 

دهنم بهش گفتم شروع کن   ی. با ل**ب خون زدیتو چشماش موج م  اشک
دو کار    نیا   یتو  دای بوم به حرکت درآورد من و آ   یو اون هم قلمش رو رو 

آهنگ   تم ی که کاماًل با ر  کردیم  ینقاش یجورکیاون  م یداشت  ی مهارت خاص
  بع ر   کی باً یقلم هماهنگ باشه. تقر تم یکه با ر   زدمیم یهمراه بود منم جور 

م من  آ   زدمیبود که  ه  د یکش یم  دایو  جا  چیو  از  تکون    یکس  خودش 
که از در اومده    دمیسهراب رو د  دا، یچشم برگردوندم و شوهر آ   خورد، ینم

ام شد و  قطعه من تم  کرد،یصحنه نگاه م  نیبود تو و با تعجب داشت به ا
 .افتی  انیهم همون لحظه پا دایآ  ینقاش



نفر اومد. برگشتم و    ک یدست زدن    یلحظه سالن ساکت بود که صدا  چند
تندتند دست   شیشگی باز هم  شینبود جز بهمنش، که با اون ن   ی اون کس

بود که به سمت    ت یجمع  ل یس  نیو ا  کردن یم  شی هم همراه  هیبق  زدیم
 . اومدیم  دا یمن و آ 

بود    ده یبهمنش چسب   طی شرا  نیطرف، تو ا   نیاون طرف سالن و من ا   دایآ  
 مسن اومد جلو و گفت:   یی. آقاارهیسر من ب یی بال  یبه من که نکنه کس 

ام   دیببخش  - تو  یل یشما خ  ی نیخانم  بود  نبود   ی وقت  اآلن    دیآموزشگاه  و 
  ار یبس  د یکه اآلن کرد  یکار  نیزده کرد، و ا شما همه رو شگفت  یی هویحضور  

 درش بود.  یو ظرافت خاص   بایز

 زدم.   یکمرنگ  لبخند

 ممنون.  -

مثل   ی . از داشتن دوستاومدیبه سمت من م   دا یآ   ت یاون همه جمع  ون ی م  از 
شد که تو آغوشش غرق شدم. چه حس    یچ  دونمینم  بالم،یاون به خودم م

دوسال    ،ی قشنگ از  نزد   یکی بعد  بب  تر کی که  رو  خواهرت  هام  اشک  ،ی نی از 
اش تنگ شده بود.  آغوش خواهرنه ی. چقدر دلم برا ختی ر نیی ناخوداگاه پا

 گرفته گفت:   ییدر گوشم با صدا

 .  یگردیبرم   دونستم یم -

 بهت قول داده بودم. -



  شی اقهوه  ی هابا چشم   دش یبه صورت سف  یی ا جدا شدم. نگاه خواهرانه  ازش
 گفت:   ییاانداختم. با تک خنده

  ی اول نشناختمت بعدش وقت  دمت ید  انو یپشت پ   ی وقت  یراستش و بخوا  -
 شناختمت. یدیخند

قدر عوض شده  ! اونی شی م  بهیآشنا هم غر  ی باشه برا  قرار یدل که ب   ی هوا
بده.    صیتشخ   هیمن و از بق  یهم نتونسته بود به خوب   دایآ   یبودم که حت

 : دمیپرس یآروم  ی تر شد و با صداخلوت قهیاطرافمون با گذشت چند دق

 شدم! آره؟  ر یپ -

 گفت:   یحواله بازوم کرد. با لحن بامزه؛ اما حرص یمشت 

عوض    یل یکه خ  نهی سالته، منظورم ا  یچرت نگو بابا! مگه چند سالته کاًل س   -
 .یشد

  تون یخانم دوست جون جون   دایبفرما آ   جاست،نیا   یک  نیبه بب: بهسهراب
 کش. از من بدبخت کار ن قدر نیبده ا ی به ما مرخص گهی برگشت د

  ی و مرد خوش قلب  ار یشهر  قیشف   ار یبه سمتش برگشتم.    ی خنده کم جون  با
 . ستهیمی که همه جوره پات وا

انگشت اشارش و به سمت سهراب   دای مثل برادر نداشتم دوستش داشتم. آ  
 گرفت. 



ازت کار کش  - و کار بکشم ،حقته نوش    دمیتو حرف نزن سهراب هرچقدر 
 !کننیکه کار نم  رایمد میر یجونت، در ضمن من و شهرزاد مد

 گفتم:   دایبه آ   ییا رفتم جلو با سهراب دست دادم. با تک خنده  آروم

 نکن.  تشیاز دست تو اذ -

 به خودش گرفت. یحالت مظلوم سهراب 

رو    ه یدر آورده، بق  یدوسال که نبود  نی ا  ی تو  ی کیشهرزاد پدر من    ین یب یم  -
 . یاز خودشون بپرس یبر  یتونیم  دونم ینم

 من و گرفت و گفت: دست   دایآ 

آقا سهراب    نیا  یدرد و دال  جانیا  م ی سی شهرزاد اگه تا شب هم وا   م ی بر  ایب  -
سهراب   نی ا  م ی که باهم بزن  م یحرف دار  یکل  ینداره. بعد دوسال اومد  یتموم
 وسط.  پره ی قاشق نشسته م نیهم ع 

 کرد.   بشی دستشو و تو ج سهراب 

آ   - خدا    یهعیقاشق نشسته...هع   م یخانم حاال ما شد  دایدستت دردنکنه 
 . یدوتا زبون دراز نجات بد ن یمن و از دست ا ی ستیکه ن  ار ی شهر امرزتت یب

  ی دارو ازش طرف  ی ایدر ب  قت یشف  ار یپشت    شهی که مثل هم  ینبود  ارم یشهر
و    یاریشهر   یست ی. ندیبه داداش من نداشته باش   یکار  یتا بگ   ی ستی . نیکن

 اسمش و صدا زد.  یبا اخم   دای. آ کنهیم  تم یاذ ت یخال  یقدر جاچه

 سهراب.  -



 گفتم:   یبا لبخند تلخ  دا یدستم گذاشتم رو شونه آ  آروم

 عادت کردم.  گهید ،ی گی اگه به خاطر من م ؟یدار کارش یچ دایآ  -

از وجود    یمقاومت بخش   کردم؟یم  صدام بود؛ اما جز مقاومت چه  ر ی ز  بغض
 .د یکشیو فقط نفس م  ست یشده بود که زنده ن  یشهرزاد

 .نیی کرده. سرش و انداخت پا  کار یچ  دیانگار فهم  سهراب 

اون  دیببخش  -  ، اشهرزاد  م   دایآ   ن یقدر  و حرص  د  دهیمن  حواسم    گهیکه 
 . گم ی م  یچ  ستین

چونش و سر شرمنده برادرم و باال گرفتم.    ر ی جلو و دستم و گذاشتم ز  رفتم 
رو    یتنگ بودن پس درست نبود کس شکسته و دل  خودشون   ی همه به نوبه

 متهم کنم!  ار یخاطر آوردن اسم شهربه

 . امیکردم باهاش کنار ب  ی. منم سعهیچه حرف نیا -

بغض دار    ی. با صدادیاز تو چشماش د  شدیزد. حاله اشک و م   یتلخ   لبخند
 گفت: 

. داداشم رفت، پسرم  یخود دار  یما سخت بود، تو که جا  ی همه  یبرا  -
 سخته.  یل یرفت. نبودشون خ

به ظاهر خوب    کرد یم   یسع   د یسر سهراب شاد و شنگول اومده؟ شا  یی بال   چه
ا اما  چ  ن یباشه؛  تو چشماش  اشک  م  یاگهی د  ز ینمه  نشون  . سهراب  دهیو 

که زبونم   مونهیم   نی پنج تا مرد مثل برادر بودن، مثل ا  نی ا  گفت یراست م



  ی ریوگجل  هودهیاز هجوم افکار ب  دایست بدم. با حرف آ رو از د   دایالل من آ 
 کردم. 

 کنم.   ینفر رو بهت معرف کی  دیبا  م،ی بر ا ی: بدایآ 

 گفتم:   دهیابرو باال پر  با

 هاست اصاًل حوصله ندارم.  ی هست حاال؟! اگه از مشتر یک  -

 داد و گفت:  لم ی تحو  یقشنگ  لبخند 

 . زهیحاال سوپرا  میبر  اینه بابا! ب  -

 زدم.  یو گرفتم و چشمک   دستش

 هست؟!  یتو ک   ز ی سوپرا نی ا  م ی نیبب  میبر  ایب -

 سهراب آروم در گوشم گفت:   رفتم یکه م  طور نی هم

 !ی نی رو بب یشتر یزلزله ده ر کی  یبرو که قرار بر -

 گفتم:   ییا تک خنده با

 . م ین یبب -

بهمنش هم همراهمون اومد،    م،یطرف آسانسور و سوارش شد  م ی رفت  دایآ   با
 بنده خدا هم هست.  ن یافتاد ا ادمی شده بود. تازه  دای که باعث تعجب آ 

 داره؟  ی آقا با شما نسبت نیا  ین یخانم ام دی: ببخش دایآ 

 من گفت:  ی جابه بهمنش



 هستم.   ین یخانم ام گاردیبله راننده و باد -

چشم   دایآ  م   یهابا  چون  نگاه کرد.  من  به  شده  ا  دونست یگرد    ن یاهل 
 .ستمین  ایمسخره باز 

 دستورات مامان خانمه.  -

 باال انداخت. ییاشونه

 نداره.  یکه تعجب   مهی: آهان اگه دستورات خاله مر دایآ 

 از دست تو.  -

ا  م ی دیرس سوم،  طبقه  طبقه  ن یبه  مثل  ا   نیی پا   یطبقه  فقط   نجایبود 
فروش    یبرا  نییکه پا  ییتابلوها   کردن،ین کار مترمو   شرفتهی پ  یکارآموزها

 طبقه بود.  نی مال هم   م ی زاشتیم

ا   ک یرفت جلو    دایآ  از  سبز  نایبلندگو  رو فروش  یکه  از  دارن    زشیم   ی ها 
 . کنهیدختر نم نیکه ا   کارایبرداشت، از کارش خندم گرفته بود چ 

 وروجک من کجاست؟   ون،یاهم، خانما، آقااهم  -

 چشون شد؟  هوی نا یدر سکوت مطلق فرو رفت! وا ا  سالن

 با روپوش! ی کیبا قلمو،   یکی   کرد،یم  یباز زشی چ کیبا   ی هرک

 . کشمشیدختر و م نیخدا من ا  ینکنه باز، ا -



  یشکل   نیچرا ا   نایا   یکه همه گوشاشون رو گرفته بودن. وا  دمیو د  اطراف
 شدن. 

 گفت:   کردیبلند که گوش رو کر م  ی لیخ  یقرمز شده بود با صدا دایآ 

 تبسم.  -

استعداد تو داد    هی   دایکه آ   ییجا کرد؟ از اون  یطورنیچرا ا  ن یخود خدا ا   ای
بع  ازش  داره  تبسم کستین  دی زدن  اصاًل  ناز    کی   هو یکه    ه؟ی.  بچه  دختر 

رنگگوش یدرحال پاش  سرتا  و  بود  رو گرفته  از پشت    یهاش  از    یک یبود 
 باشه.  هداشت یادوسال و خورده باً یتقر  خورد یش م . بهرونیها اومد ب پسر 

!  ن یه  ه،ی! چقدر شبی عسل  یداشت، چشما  یفر  یقشنگ بود. موها  چقدر 
نبودن    رانی رفتم آلمان اونا ا  یدختر داره، وقت   دایخدا! آ   یوا   داسیدختر آ   نیا

بچه دار بشه؛    تونه یبچه داره، به من گفته بود نم  دا یآ   دونستمیمنم اصاًل نم 
  دید یبود م  ارم یرشه  ی اما اآلن... . ناخواسته اشک تو چشمام جمع شد کاشک

سهراب   ی ول  م؛ی عشق بچه بود  ار یدختر داره. من و شهر   کی دوستش    ن یبهتر
بچه    توننیگفت نم  داینبودن. دوسال بعد از ازدواجشون آ   لیما   یلیخ   نایا

 دار بشن. 

  هیکه کاماًل شب   یک ی   داسیدختر آ   سادهی من وا  یدختر ناز که جلو  نیاما ا  
. صورتش قرمزقرمز بود معلوم بود به خاطر  دایخودشه. چشمم خورد به آ 

لباس تبسمه. سالن هم چنان در سکوت بود که در آسانسور    یرو   یهارنگ



  ور بود از آسانس  بشیپهن مردونش تو ج   یدستا  کهیباز شد. و سهراب درحال
 صورتش بود گفت:   یکه رو   ییاخارج شد.با خنده

 ؟یمامانت رو درآورد یکه صدا  یکرد  کار یتبسم باز چ -

 گفت:   یارو غنچه کرد و با لحن کودکانه شی صورت  یهال**ب تبسم 

 کردم.  یکوچولو نقاش  هیفقط  یچی ه -

همون جا چهار زانو نشست رو    دا یبود. آ   ن یر یدختر ش  ن ی خدا چقدر ا  یوا
 . نیزم

روپوشت رو بپوش که لباسات    یتبسم چند دفعه بهت گفتم موقع نقاش  -
به   ینی حالت غمگ  کی )    شهی رنگا پاک نم  نیا   یدون ینشه، خودت که م   یرنگ

 بشوره؟  نارو یا  خوادیم  یخودش گرفته بود( حاال ک 

انگشت یطورنیهم   تبسم  با    چوندیپ یفرش رو م   یموها  شی رنگ  یهاکه 
 گفت: 

 . ارمیشد مجبور شدم درش ب  یخب مامان روپوشم رنگ  د،یببخش -

آروم رفتم سمت تبسم زانو    زدمیکه بعد از دوسال از ته دلم م   یابا خنده 
س دستکش  رو که  دستم  قدش کردم.  هم  رو  خودم  و  رو   اهم یزدم  اون 

 تبسم گذاشتم.  دیسف  یبازو  ی پوشونده بود رو 

آ   یاشکال   - طرف  برگشتم   ( خانم  خوشگل  مامانت    دا ینداره  دادم(  ادامه 
  شی کرد کل زندگ  یم   ینقاش  یوقت  ادمهی من خوب    یرفته؛ ول  ادشیخودش  



با    ی چجور  ی ریگیم   ادیاصاًل نگران نباش به مرور زمان    شد، یم   ی کی با رنگ  
 . ینش  ی شکل  نیکه ا  یرنگ برخورد کن 

 گفت:   ییاو گذاشت پشتش و با لحن با مزه  دستاش

 . شناسم یمن شما رو نم  دیببخش -

دستا   دستم  دراز کردم. که  سمتش  بار   فیظر  یو  تو    کشیو  رو گذاشت 
 دستم. 

 .دایشهرزادم، دوست آ  -

 زد که دلم براش ضعف رفت.   یالبخند بامزه کی

 بلند شد و گفت:  شی از جا دایآ 

ندارم وگرنه حسابت    تیگل شهرزاد کار   یامروز به خاطر رو   یشانس آورد  -
 بود تبسم خانم.  نیبا کرامل الکاتب 

نظرم داشت.    ر یز  بیعج  یبه بهمنش کردم که طور  ینگاه م ی و ن  برگشتم 
نم رو  نگاهش  ازش گرفتم.    نی هم  یبرا  دمیفهم یجنس  و  صورتم  اخم  با 

 سهراب اومد سمت من و تبسم. 

 ما.  یشتر ی لزله ده رز نمیا  د،یی: بفرماسهراب

بلند    دایآ   یصدا  نی کردم خندم و پنهون کنم؛ اما موفق نشدم برا هم  یسع
 گفت:   یشد که با لحن عصب 



  یلباسا  دیامشب با  یبه تو بخندم؛ ول   رسه یشهرزاد خانم بخند، نوبت منم م  -
 نکنه.  کارتیکنم، تبسم خدا بگم چ  هیوروجک و بشورم و گر  نیا

  زد یغر زد سهراب که داشت با بهمنش حرف م  یحساب  دایآ   کهنیاز ا  بعد
 سمت ما برگشت و گفت:

به افتخار شهرزاد خانم که باألخره    رون؟ی ب  م ی نهار بر  یبرا   دیا هیها پابچه  -
 برگشتن. 

 باال و دست زد.   دیپر  تبسم 

 : آخ جون. تبسم 

حواسشون    ه ی. بقدی مال   گه یهاش و باال انداخت و دستاش و بهم دشونه  دایآ 
 نداشتن.  یبه کار کس ی کار خودشون بود و کاربه  

) به تبسم    ی به حال تبسم بکن  یفکر  ک ی  د یبا  ی ول ست؛ین   ی: آره بد فکردایآ 
 . هی رو نگاه کن، سرتا پا رنگ  افشیاشاره کرد( ق

 هاشو باال انداخت.تفاوت شونه ی ب سهراب 

. شهرزاد تو  کنهیلباس زاپاس داره عوض م   جانی ا  شهیکه هم   نی: ا سهراب
 گه؟ ی د یایم

ش رو نداشتم اما بعد از دوسال واقعًا حوصله  کهنیزدم. با ا  یزورک   لبخند
 که باهاشون وقتمو بگذرونم.   خواستیدلم م 

 چرا که نه.  -



 یماهم لباسا دیتو مجتع بزن  یگشت  کی پس تا شما    یهم عال  یلی: خ سهراب
 . م ی ا یم  م ی کنیتبسم رو عوض م

 . م یپس ما جلو در منتظر-

ن  یاباشه رفت.  و  د  ی نگاه  می گفت  لباس  بهمنش کردم.  کاماًل    روزشیبه 
  یزیچ   نیتنش بود. اول   ی با شلوار ل  یسبز لجن   رهنیپ   هیبود؛ اما اآلن   ی رسم

بود. موها و جلب کرد موهاش  توجهم  بهش  نسبت   یی لخت خرما  یکه 
نم  یحت هم   زنهیژل  بره  باال  با     زهیریم  یطورنیکه  داشت  صورتش.  تو 

  گه یآره د  اد،ی با ما ب  خواستیدلش م  یعنی.  کردیاطرافش نگاه م  بهدقت  
 راحت نباشه.  دی خب شا  یول  اد؛یبا من ب د یبه قاعده با

 د؟ ییایبهمنش؟! شما با ما م  یآقا -

 و نگاهم به نگاه خندونش گره خرد.   دیپاهاش چرخ  یحرف من رو  با

 . دیشما نخوا کهنیمگر ا  ام، یب  دیمنم با  دیری: اصواًل هرجا شما م بهمنش

 جوابش رو دادم.  عی سرم و به باال انداختم و سر  تفاوت یب

 ندارم.  ی من حرف -

 ی کرد و دستا  ز ی شو ر  یاقهوه  یرو به عالمت مثبت تکون داد. چشما  سرش
 شلوارش نشوند. بیپهن مردونش و تو ج

  یآخه کارا نم؟یشما روهم بب یکارا  شهی م  م ی اومد جانی: حاال که تا ابهمنش
 ه؟ یچ ه یبود، جز شما قض جانی ها انقاش یهمه



از   یک ی  یکه با قدرت به تابلو  طور نیساعدم مرتب کردم و هم  یرو رو   فم یک
 گفتم:   کردمیپسرا نگاه م

 . نهی زم ر ی تو ز  هامینقاش ن یبه خاطر هم  کشم،ینم  یدوساِل نقاش باً یتقر -

رو به روم چشم گرفتم و به دو    یاز تابلو  شدم  نشی متوجه نگاه سنگ  یوقت
 داشت نگاه کردم.  ی و روشنش که برق خاص  یاقهوه یهالهیتا ت 

 دشون؟ ید شه ی: مبهمنش

تلف  هنوزم  نگاهش  بود  صورتش  رو  مردونش  جذاب  لبخند  از    یق یاون 
جا خوش کرد و با    دم یسف  ی شونی پ  یرو  یزیو خواهش بود. اخم ر   طنتیش

 گفتم:   یخشک و جد  یلیگرفتن نگاهم ازش خ

 نه. -

 پسر بچه تخس و پرو.   هیبه خودش گرفت مثل  ی ناراحت حالت

 چرا؟ -

تر از  باطنم اخمم رو پر رنگ  ل یحرکاتش خندم گرفته بود؛ اما بر خالف م  از 
 قبل کردم. 

 .خوامیچون من نم  -

 گفت:  یاو تکون داد و با لحن بامزه سرش

 ن؟ یخوا یچرا نم  -



  ی تر بود. با چرخوندن صورتم لبخند کم ها هم بچهحرف زدنش از بچه لحن
 گفتم:   یرسم  ی ل یلبم نقش بست بود رو ازش پنهون کردم و خ یکه رو 

 ؟ یسوال نپرس  قدر نی ا شهی م -

  یحساب   چیهمچنان خنده رو لبش بود. ه  یتر کرد؛ ول  ی جد  کم یو    لحنش
نم  از من  دبردیرسمًا  انگار  بق  اش ین.  خ  هیبا  بود.  آدما    ی لیمتفاوت  حالت 

به حالت   تونست یداشت که م   ی خوب  ی ذهن خوان   دیروش اثر نداشت. شا
 گفت:   یشد و با لحن آروم  ل یبه سمتم متما یمن توجه نکنه. کم 

 نم؟ یشما رو بب   یهاینقاش  شهیچرا نم  -

م  داشتم  ا  شدمیکالفه  ب   ر یقدر گ   ن یچرا  بابا  نم   الیخیداده    خوام یمن 
 گفتم:   یو با لحن عصب دم یصورتم کش  ینشونت بدم اه! دستم و کالفه رو 

 . یش یم  الیخ یب  ستن،یچون قشنگ ن -

 تکون داد.   نی و به طرف سرش

  هامیمثل شما بگه نقاش  یاصاًل قانع کننده نبود، نقاش   لتون ینه، چون دل  -
 زشته؟! امکان نداره.

 هام رو باال انداختم.   ابرو 

 . م ی داره. پس بگذر فعال که -

 گفت:   یآروم یگوشم با صدا  کینزد  باً یآورد و تقر تر کی نزد یرو کم  سرش



 . رمینم جاچی ه  نم یرو نب  ها یاما من تا اون نقاش -

.  دمیفهمیو نم   یکی همه نزداون  لی. دلم ی سمتش چشم تو چشم شد  برگشتم 
به عقب برداشتم. بهمنش    یفرستادن نفسم قدم   رونیکردم و با ب  ز ی ر  یاخم

 کرد و گفت:   ز ی هاش رو رچشم 

 شه؟ ی م -

. سرم و به طرف  شدینم   ال یخیب   نهیمن و نب   یهایول کن نبود، تا نقاش  نیا
 گفتم:   رلبی در تکون دادم و ز

 . ا یبا من ب -

خواسته بودم که هر    دایرو زدم. از آ   نیزم   ر ی آسانسور شدم و دکمه ز  سوار 
تا خودم بهشون سر و سامون    ن یزم  ر ی از من به جا مونده، بذاره تو ز  ییتابلو 

 . اومدیبهمنش هم پشت سرم م   م،ی شد ادهی. از آسانسور پم ی د یبدم. رس

انداختم و در رو باز کردم، چراغ رو زدم و کل سالن روشن شد. تمام    دیکل
  ی تابلوها مال من  و چندتا از تابلوها  شتر ی . بشدن  انینما  وار ید   یتابلوهام رو 

که سر    یرنگ  یهاهم بود. شروع کردم به قدم زدن. تابلو  دا یآ   ی بایبرتر و ز 
اگه اآلن بخوام   ممطئنشاد و مختلف توشون بود.    یهاو رنگ  ی شار از انرژ

  دم یپاشنه پا چرخ  ی . رو شهیم  اه یس   م ی بکشم همه تابلوهام مثل زندگ   ینقاش
 . کردیها نگاه م به سمت بهمنش که متفکرانه به تابلو

 . ستنیهم قشنگ ن   یلیخ  ن،یمیقد ی ل یتابلوها خ نیا -



 . چندتا از تابلوها رو از نظر گزروند، گفت: کردیدقت تمام به تابلوها نگاه م   با

 !ست یتابلوها مال شما ن نی ها قشنگن؛ اما به نظر من اتابلو نیا -

عصبان  از  هم  بودم  تعجب کرده  هم  دزدم.   گه یم  یعن ی،    ی حرفش  من 
 باال بردم.  ی . صدام رو کمدمیمنظورش رو اصاًل نفهم

تک تکشون    ن ییمن و اسم من پا  ی! امضادم؟یرو نکش  نای من ا   یگ یم  یعن ی  -
 !؟یزن یحرف م   نیهمچ  یجور! چهست؟یمال من ن  نایا  یهست!! بعد چجور 

  می نگام کرد دستش رو به نشونه تسل  شیچوب   لهی با اون دوت  دیسمتم چرخ   به
 باال برد و با خنده گفت:

بابا آروم. چرا همش دعوا دار  ی لیخ  - ا  ؟یخب  ها به  تابلو  ن یفقط گفتم 
 . خوره یشما نم  ات ی روح

 رو باال انداختم.  م ی مشک  یابرو 

 ؟ یچ  یعن ی -

ها. ظاهرًا دوست داشت دستش رو دائم تو  تابلو  دن یشروع کرد به د  دوباره
 حرفش رو شروع کرد.  یبود. با لحن جد بشیکنه. دستش تو ج   بشیج

اون  - رنگ  ییجا از  تو  ییها که  برد  ن یا  ی که  به کار  به    ن یتابلوها  اصاًل 
 تر شیتابلوها ب   نیا  یهانداره! رنگ  یکه من از شما شناختم ربط   یاتی روح

 تر شی ب  ن، یهست   یها عصب از وقت  یشما آدم درونگرا و بعض   یروشنن؛ ول 
 . دمتونیدو روز که د  نی ا یالبته تو ن،یپوش یم  یوقتا مشک



اطالعاتش کامل و از نظر    ناً ی قی  زنمیو م  ی حرف  یباال انداختم. آدم وقت   ییابرو
 سته. خودش در 

با اعتماد به نفس    یجورنی راننده ساده؟ که ا  کیجز    یا کارهیمگه تو چ  -
 !؟ یروانشناس ،ی ! مشاوریزن یحرف م  اتم یمن و خصوص   یدرباره

با    که یسالن چرخوند و درحال   یبلندش رو تو  یبهم کرد و قدما  ینگاه  م ین
 گفت:   کردیدقت به تابلو رو به روش نگاه م

تموم شده دارم دکترام رو    سانسم یبود، فوق ل  ی ام روانشناسدانشگاه رشته  -
خاطر   رم یگیم شناس  زا یچ   نی ا  ن یهم  به  رنگ  گفتم،  جزء    ی رو  هم 

 . رمیدر حال حاضر دانشگاه نم یول  ه؛یروانشناس 

 گفتم:   گرفتم یکه نگام و ازش م  طور نیو هم  دمی به شالم کش  یدست

 . یقرار دکتر بش  ،یز کجات درآوردحرفا رو ا  نی آهان، پس بگو ا -

 زد و گفت: یپوزخند

 آره قراره دکتر بشم.  -

 . فهمم یبعدًا حتمًا م یول   دم؛یپوزخندش رو نفهم  ن یا لیدل

 ؟ یکنیرو شروع م دنیبازم کش -

د   یم یصم   چه و  من  نم  گهیشد  ترجبستیجمع  لحن    نیا   دادمیم  حی. 
  ی م رو باال انداختم و قدمحرف زدن رو. شونه  ن یدوستانه رو تا اون مدل سنگ

 به جلو برداشتم. 



 . شهیمثل قبل نم  گهی اما اگرم شروع کنم د دونم؛ینم -

 گفت:   عیسر ی لیحرفم تموم بشه خ کهنیاز ا قبل

 چطور؟  -

 خودش و تابلوها در نوسان بود.  نیو ب   نگاهم 

 . ستیمهم ن  ی لیخ  م،ی بگذر -

 گفت:   نیریش  ییا ها گرفت و با خندهاز تابلو چشم

  یرشته روانشناس   یدانشجو سال آخر   هیدر حد    ی اگه دوست داشته باش  -
 دوست.  ک یفقط به عنوان  ،ی کمکت کنم، البته اگه خودت بخوا  تونم یم

 نفر گفتم:  کی  یبار حرف دلم رو برا  نی اول   ی از ابروم و باال انداختم و برا  یی تا

 نداره.  تی بد بودنم برام اهم  ا یمن خوب بودن   -

آفتاب خوردش افتاده بود    د یصورت سف  ی که رو   نیدلنش  ی همون خنده  با
 گفت: 

 زور گفت. ی به کس شهی نم  ، یل یهرطور ما -

 دادم.  ی رو با لبخند ساختگ جواش

 . ممنون  -

فقط به عنوان    یبد نبود؛ ول  یلیچرا حسم نسبت به بهمنش، خ   دونم ینم
اما حس   کی بود؛  م   یراننده در حال حاضر خوب  ا   گفتیبهم  که    هیینا یاز 



جلو دارشون    یکس  شنی منفجر م  هوی   شه،یم   یهم بشه بد عصبان   ی عصبان
عم ستین نفس  موبا   دمیکش   یق ی.  خوردن  زنگ  با  تو  لمیو    فم یک  یدست 

 بود.  دای زنگ زد آ   لم ی. موباردم کردم درش آو 

رفت   بهمنش  با  منتظرمونه.  در  جلو  ماش م یگفت  سوار  پشت    م یشد  نی .  و 
پخش    میمال   کیموز  ه ی  ن یماش   ی . توم ی به راه افتاد  دایسهراب و آ   ن یماش

رستوران    هی  یسهراب جلو  قهی. بعد از چند دقکردیکه حالم رو بهتر م  شدیم
ماش سادی وا  یسنت پارک کرد  اهنی.  پ  م یرو  شونه  می شد  ادهیو  به  شونه   .

  ی . دور تا دور رستوران با اشکال سنتم ی وارد رستوران شد  رفتمیبهمنش راه م
 . دیکشیرو به رخ م   شیبا یز  نیشده بود و ا یطراح

شش نفره    ز یم   هی.  کردیبازتر م رستوران رو دل  یروشن که فضا  یهارنگ
انتخاب غذا آوردن. قرار شد همه با    ی. منو رو برا میو نشست   میانتخاب کرد

با    دایمن آ   م یبعد از سفارش مشغول حرف زدن شد  م،یگوشت بخورهم آب
 هم بهمنش و سهراب هم با هم. 

هست.    یظاهرًا آدم اجتماع  کنهینم  یی چه خوب که بهمنش احساس تنها  
 نگام کرد.  ینی ریدستش و گذاشت رو پام و با لبخند ش  واشی  دایآ 

 ؟ یکردیم  کار یدوسال تو آلمان چ ن یا نمی کن بب  فی: خب تعر دایآ 

 گفتم:   یاز آب جلوم خوردم و با لحن معمول ی کم

 اومده رو هضم کنم.  شی اتفاق پ کردمیم  یسع کردم،یم  کار یچ  یچی ه -

 خواهر.  هیمثل   قاً یرو رو دستم گذاشت. نگران نگام کرد دق دستش



سخته فراموش کردنش   دونم یم  زم،ی به فکر خودت باش عز  کم هیشهرزاد  -
هم    ایلیو ا   ار یسخت نباشه؛ اما اآلن دوسال گذشته، به خدا شهر  شه یمگه م 

 . یشی نابود م یدار  ی برخورد کن یطور نیکه تو با خودت ا  ستنی ن ی راض

 کردم.   ییاخنده تک

م بهش(  شد  کی) نزد  رمیبگ  یفراموش  خوادیدلم م  یی وقتا  هی  دا،یسخته آ   -
 ی هادنیبه خند   ییوقتا   هیدو روز،    نی بهم فشار آورده تو ا  یسخت  قدر نیا
 شنگوله.  یل ی! خشه ی م  م یپسر هم حسود نیا

 ل**ب نسارم کرد. ر یز  ییاوونهی داد و د لم یخندم رو تحو دایآ 

 نباشه.   یآدم بد خورهیبهش م   یول -

 .دوارمیام دونم،ینم -

با دستمال کاغذ کم هی  م،ی اومد و مشغول خوردن شد  هاغذا   یکه خوردم 
 رو به سهراب گفتم:  یآروم  ی لبم و پاک کردم و با صدا ی گوشه

 .یدی سهراب دستت درد نکنه زحمت کش -

 نوش جونت.   کنم، یخواهش م -

 انگشتش و گرفت سمت ظرف غذام و با اخم گفت:  دایآ 

 !خورهیغذا م تر شی ! واال گنجشک از تو ب؟یخورد یشهرزاد تو اآلن چ  -

 زدم.   یتلخ لبخند 



 ... . یبود اندازه ی کاف  قدر نی هم -

فرد  چشمم  به  م  یخورد  چند  طرف  ز ی که  صدااون  و  بود  نشسته   یتر 
با  خنده رفت  از دستم در  بود. رشته کالمم  پر کرده  رو  هاش کل رستوران 

 نفرت نگاهش کردم.

شده    تر ر ی پ  کم ی.  خوردیمثل اون حالم از خودم بهم م   یبه خاطر داشتن پدر 
عقب جلو    دشیلخت و سف  یموها  کردیکه م  یاخرفت. با خنده  ر یپ   هیبود  

مامانمم تا   هیشب   شتر ی ب  که نیبود. خوشحالم از ا   ده ی. صورتش چوروک شدیم
نگاه من    دایآ ظاهرمون.    کم یتنها شباهتمون تو قد بلند و    یابون ی قول ب  نیا

 رو دنبال کرد. 

  یکه بدبختم کرده بود. به صندل  یکه آبروم رو همه جا برده بود، پدر  یپدر 
بگو    ینشسته و صدا  ز ی م  هیمقابلش نگاه کردم، اون با قاتل شوهر من سر  

که جا    فیآدم کث  ه یآشغال    یدی. پسر سعدیچرخیتوران م رس   یبخندش تو
رو    تشدور بودم اما خبر شراک  ران یباباش گذاشته بود من دوسال از ا  یپا

خانوادشون    ی سنگدل که حت  یی . مردا خورد یشون بهم م.  حالم از همهدمیشن
وگرنه    رونیب   رفتم یم   دیداشتم با   یبراشون ارزش نداره. احساس نفس تنگ

 دستم رو گرفت.  دای. از جام بلند شدم، آ شدمیخفه م

 : کجا؟دایآ 

 هام رو بشورم. دست رمیدارم م  -



دردم از کجاست دستم رو ول کرد. من هم با سرعت تمام به    دیکه فهم   دایآ 
. دور  یهدف  چیبدون ه  زدمیقدم م  یطور نیرستوران رفتم. هم  اطیسمت ح

درونم    شیو از آت  زدیچون باد م  دمیچرخیبود م   اط یکه وسط ح   یحوض 
  ن راحت باشه با قاتل شوهر م  تونهیم   قدر نیا  یجور. پدر من چهکردیکم م

باشم نشسته سر   پر   یو صدا  ز یم  هیکه دخترش  رو  خندش کل رستوران 
 کرده. 

هام رو پاک کردم،  شد دستم رو بردم باال و اشک  سیهام خناخودآگاه گونه 
بزرگ چشم تو چشم شدم. زل زد    یی رزا ی م  ی برگشتم و همون لحظه با آقا

ا  ز ی هاش رو رهم کنارش بود چشم   کهی بود بهم، اون مرت   ن یکرد تا بفهمه 
 دخترشه؟ 

 ششین  ییرزایجا راهش و کج کرد و رفت. مموناز ه  یدی سع  یجلو؛ ول   اومد
برم جلو تف بندازم تو صورتش. با تعجب به من   خواستیرو بست. دلم م 

 نگاه کرد با تته پته گفت: 

 شهرزاد؟! -

ب   ی چی ه باال بزاره رو صورتم سرم و عقب    ارهینگفتم. دستش رو خواست 
  کنه یم   ی. هرکارست یهدف ن   یمحبت کردناش هم ب   یمرد حت  نی. ادمیکش

 پشتش داره.  ی هدف شوم هی

 دخترم؟  ی شهرزاد خودت -



از نعمت پدرانه محروم باشم؟ چرا    دینفرت تمام نگاهش کردم، من چرا با  با
که    یموجود نحس  ن یاز نعمت عشق محروم باشم؟ همش به خاطر ا   دیبا

من    یتو چشما  م ی هم نگاه کرد  یبود. چند لحظه تو چشما  ساده ی جلوم وا
خوشحال بود؟    یچ   یخوشحال بود برا  ییرزا یم  یچشما  ی فقط نفرت بود؛ ول

 شد. میاز پشت اومد که باعث دلگرم  یی. صدادونهیمخدا 

 آمده؟ شیپ  یمشکل  ین ی : خانم امبهمنش

 کرد و با پوزخند نگاهم کرد.   نیبه آرو  ینگاه م ی ن یی رزایم

 . یجمع کردمشت خر مگس و دوره خودت    هیکه دوباره    نم ی بی: مبابا

  زند؟ یحرف م   یطورمن اون  انیاطراف  یدرباره  یبه چه حق  شعور ی ب  که یمرت 
 اشاره کرد.  یی رزایبهمنش دوباره سرم و به سمتش چرخوندم. به م  یبا صدا

 دارن؟  یبا شما نسبت   شونی : ابهمنش

 . دیبه بهمنش توپ  یی رزایم

 : به تو چه نخود آش!بابا

به صورت داشت و    یلبخند کمرنگ   کهیو درحال  لکس یر  یل یهم خ  بهمنش
 بود جوابش و داد.  بشیدستاش تو ج 

  ی نی نسبتًا محترم. خانم ام  یصحبت کردم آقا  ین یفکرکنم من با خانم ام   -
 داره؟  یآقا با شما نسبت  نیا



به چشما  خودم جور کردم.  و  جمع  ساطع    شیا قهوه  یرو  رو  آرامش  که 
 زدم.زل   شدیم  میگرم و باعث دل کردیم

آقا رو    ن یبهمنش! شما فقط ا  یبا من نداره. آقا  ینسبت   چیآقا ه  نینه ا  -
سگ    یهامشت انسان  هیچون من دوست ندارم    د،یخوب به ذهنتون بسپار 

برا سگ  لقب  باشن، گرچه  اطرافم   ن یا  ادهیز   ییهاآدم  نیچ هم   یصفت 
 ترن. ها از سگ هم کم آدم

بد بود رفتم    ی لیبه سمت سالن رستوران رفتم. حالم خ  ی حرف  چیبدون ه  و 
بد باشه.    تونه یآدم چه قدر م  هی.  دیلرز یو نشستم. همه بدنم م   ز ی سمت م

من که دخترش    یبرا  ی داشت حت   یدیپل   ت ین  ه یکاراش    یهمه  ی تو  یی رزایم
 بودم. 

 شده؟  یزیچ  ی: شهرزاد خوبدایآ 

 صورتم نقش بست. یرو  یامسخره لبخند 

 . ستین  یزیم چ آره خوب  -

 .سادی وا  م ی بعد بهمنش هم اومد داخل. کنار صندل قهیدق چند

 از آشناهاتون بودن.  یک یبود؟ ظاهرًا  یآقا ک ن یا ین ی : خانم امبهمنش

 .دمیکش   یقیکردم و نفس عم  یزیر  اخم 

بهت گفتم رو    اطی که تو ح   یزیباشه، تو فقط چ  خوادیم   یاون آدم هرک  -
 فراموش نکن. 



د  سرش داد.  تکون  اون  گهیرو  نداشتم  همدوست  خاطر  به  بمونم    ن یجا 
و سهراب   دا یاز آ   اطی ح  یهم بلند شدن. تو  هی بلندشدم و پشت سر من بق

کرد توان حرف    یدرد م  یلی. سرم خ م ی شد   نیو سوار ماش م ی کرد  یخداحافظ
 زدن نداشتم. 

 خونه؟  دیر یم -

 آره.  -

خوابم    یک   دمیهام رو بستم و نفهمشن کرد و راه افتاد. چشم رو رو   ن یماش
 برد.

 هام رو باز کردم. چشم  کردینفر که صدام م هی  یصدا با

 . م ی دی: رس بهمنش

مامانم برگشتم.    یشدم. وارد خونه که شدم با صدا  ادهی رو باز کردم و پ  در 
. حالت  دیپوش یلباسا رو م  ن یقشنگتر  شهیتنش بود. هم   یبلوز شلوار کرم رنگ 

 طلبکارانه بهم چشم دوخت. 

 !!نیآورد ف ی: چه عجب باألخره تشر مامان

اتفاق هم  ی مشک  یچشما  به اون  از  بعد  نگاه کردم.  نگرانم    شهی قنشنگش 
 برم.   رونیب  ییکه تنها  دی ترس یم  نیبود؛ از ا 

 . اآلن هم اصاًل حوصله بحث ندارم فعالً  رون،یب  م یو سهراب رفت  دایبا آ  -

 برم که بازوم رو گرفت.  خواستم 



 ؟یشده که حوصله ندار یباز چ  نمی بب سای وا -

 و تکون دادم.   سرم

 برم؟  شهی . میچی ه -

 و باال انداخت. سرش

 !یبر یشده اجازه ندار  یچ  یتا نگ  ر ی خ نه -

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 . نی هم دم؛یپدر محترمه رو همراه با قاتل شوهرم تو رستوران د -

من از بابام متنفر    یگرد شده نگام کرد. اون هم به اندازه  یهابا چشم   مامانم 
  یی رزا ینکرده بود. م   تشیبود. بابام کم به روح مامانم ضربه نزده بود کم اذ

 کرده.   دیتهد  مامانم و باباجون و من که دخترشم رو  یکه حت   فهیکث  نقدر یا

 رو دار نزدن؟  یدیمگه سع -

 هام رو باال اداختم. شونه تفاوت یب

  ی بابا  ی در رفت. امروز هم اون به جا  ی جا بود؛ ولروز اون  پسرش اون  -
 آشغالش بود. 

و    قهیدق  چند رو گرفت  دستم  بعد هم  رفت.  فکر  دستا  واشی تو   ز یر  یبا 
 نوازشش کرد.   دشیچروک

 . زیبهم نر  فی کث  یهاآدم یسر  هیخب ذهنت رو به خاطر   یلیخ -



ساده    راهنیپ  کی هام رو با  زدم و به سمت اتاقم روانه شدم. لباس  یلبخد
 تخت انداختم.  یعوض کردم و خودم رو رو   یمشک 

هم   یزندگ   ی زندگ  یبرا  یلیدل  چیه   رفت یم  شی پ  هدفیب  یطورنیمن 
معروف بودم    ل یدختر فام  ن یترطونیبه ش   یزمان   هی که    ی کردن نداشتم. من 

شاک دستم  از  همه  تبد  یو  حاال  به    لیبودن  و    ر ی زن گوش گ  کی شدم 
 . فیبالتکل 

سرم خراب    یرو   جاکی  بتی همه مص  نی قدر سن داشتم که امگه من چه 
  ی به عذا  کهنیهم سن من هنوز ازدواج نکردن چه برسه به ا  ی بشه؟ دخترا

زنگ زد.    لم یخسته! موبا   یل یام خ! خستهننی خودشون بش  یشوهر و بچه
  مداد  ه یباشه؟ اصاًل جواب بدم؟ شونم رو باال انداختم، ترج  تونهیم   ی ک  یعن ی

سمجه آخر    ی ل یبود خ  ی زنگ زد. هرک  نقدر یجواب ندم؛ اما خودش و کشت ا
 با حرص جواب دادمش. 

 بله؟ -

 هستن.   شون یبود. پس جناب سمج ا  بهمنش

 من برم.  د یبا من ندار یزنگ زدم بگم اگه کار -

زخم رو خوب کنه؛ اما دو به    نیداشتم تا ا   از ین   یکه داشتم. به هرکس   کار 
 من کردن جواب دادم. شک بودم که اون شخص بهمنش راننده بود؟! با من

 ندارم، برو.   تیبگم، ولش کن. نه کار  یجورچه دونم یراستش! نم -



 پس خداحافظ.   د،یخوب هرطور راحت  ار یبس -

 خداحافظ.  -

  ی بهمنش هم برا  ن یکنار تخت. ا   ز یرو قطع کردم و گذاشتمش رو م  یگوش 
عج موجود    ی لیخ   ییوقتا   هی  یجد  ی لیخ  ییوقتا  هی بودا!    یب یخودش 

باز بود. اگه بخواد دکتر روانشناس بشه اول از    ششین  شهیاما هم   ال؛یخیب
 خودش رو درمان کنه.  دیهمه با

 *** 

.  دمیرستوران د  ینامردم رو تو   یروز که بابا  ماه گذشته از اون  کی  قاً یدق  اآلن
ب  کی  نی ا  یتو تو  مم یتا  تر شیماه  نقاش  یرو  بودم  آموزش    یآموزشگاه 
اوادادمیم از بودن بهمنش کن  لی . برعکس اون  ناراحت و عصبان که    ی ارم 

با    هک  یاحساس آرامش   ت،ی. احساس امنکنم یم  یبودم، اآلن احساس خوب
مطلق فرو    یکی اتاقم تو تار  ی. درحال حاضر توومدی وجود اون به دست م

  ار یو شهر   ایل یلحظه ا  ن ی. به دوسال قبل تو هم کردمیرفتم و به فردا فکر م
خاطرات    یادآوریفردا سال دوتاشون بود و    ستنی ن  گهید   یکنارم بودن؛ ول

نحس!   و  گند  روز  کش  ییهاغیج   یهمه  یآورادیاون    مهه  دم،یکه 
نداشت.    دهیکردم؛ اما فا  یدینجات جونشون به سع   یکه برا   ییهاالتماس

انامرد  یدیسع از  ج  نیتر  بود که  اثر کنه    یغایحرفا  روش    ی هاداد  ا یمن 
فرلحظ  رهینم   ادمیوقت    چیه   ار،یشهر چقدر  آخر  و    ادی ه  داد  همون  زد، 

به   دم که زل زده بو  شدیم  یدو_سه ساعت   باً ی کار دستش داد. تقر  هاادیفر



گرفته    ییسقف. در زده شد مامانم بود، اومد چراغ رو روشن کنه که باصدا
 گفتم: 

 برگرد، چراغم روشن نکن. لطفًا! یکه اومد  یاز همون راه  -

.  کردیمتشکر بودم ازش که درکم م  قدر رفت. چه  رونیب   یحرف  چیه  بدون
تنهام    یی ا دوسال لحظه  نی ا  ی خودش دلتنگ شوهرش بود؛ اما تو  نکه یبا ا 

. من توان  شدیچشمام رد م  یاز جلو  لمیف  کینذاشت. دوباره خاطرات مثل  
  کنم   فیتعر   خواستمیکردن اون ماجرا رو نداشتم. اگر م  ف ی بار تعر  ک ی  ی حت
  ک ی  یباألخره اون ماجرا رو برا  یروز  کی  دیبا   یول  شدم؛یو زنده م  مردمیم

خودم رو براش آماده    دیبا   د،یرسیزود م  ای  ر ی . اون روز دکردم یم  فی نفر تعر
م  هایلی. خ کردمیم اون روز چ  خواستنیبودن که  اما من    شده؛یبدونن 

نم  به خاطر خودشون!  عز  یکسا   نیترز یعز   خواستمینگفتم.   نیزتریخودم 
 مثل من داغون بشن.   ار یشهر  یکسا

  یی. تو تنها اومدینم  رونیچرت از ذهنم ب  یهابودم و فکر   دار یتا صبح ب  باً یتقر
 ی کردم. ساعت هفت بود. از جام بلند شدم؛ ول  هیغم خودم گر  یخودم برا

درد شد پا  رو   یدیاز  نتونستم  داشتم  وا  یکه  رو و همون  سمی پاهام    یجا 
 د.افتادم توان بلند شدن نبو ن یزم

جوون! زخمم    ه یپوست    یشده بودم تو  ی ری. پدادیگلوم و فشار م  یبغض 
خسته رو نداشت.    ر ی پاهامم تحمل اون پ  ی قدر که حتبود اون  قیو عم   ن یسنگ

که نتونستم کنترلش کنم    یاشک  سرد نشسته بود و قطره  یسنگا  یدستم رو 
 مصورت  ینبود. دستمو رو   ی کردم بلند بشم؛ اما شدن  ی. سعدیچک   نی زم  یرو 



از    د ی. باشدیتک سلوالم حس م تک  ی و اشکامو پاک کردم. درد تو  دمیکش
رو گرفتم. بالفاصله    ی کی رو برداشتم و شماره ن  لم یموبا  گرفتم،یکمک م  یکس 

 جواب داد.

 د؟ یداشت یبله خانم امر -

 گفتم:   یاگرفته  یو با صدا  دمیسرم کش   یو کالفه رو   دستم 

 نفهمه.  یباال کارت دارم فقط کس  ایب -

در اتاق زده شد اومد داخل،    قهیگفت و قطع کرد. بعد از چند دق  ی چشم
 نگاش کردم!  جونیسرم و بلند کردم و ب

 تخت.  ی رو   نم ی کمکم کن بش  ایب -

 اومد سمتم.   یدستش زد تو صورتش و با نگران با

 خدا مرگم بده خانم حالتون خوبه؟  -

 کمکم کن.  ایخوبم، ب -

سع   ر یز و  رو گرفت  بد  یبازوم  درد  از  بشم.  بلند  تو  یکردم  پاهام   ی که 
تخت نشستم. با    ی نفس زنون رو و نفس  دمیلبم و به دندون گز  دیچرخ یم

تخت نشستم، ازش خواستم تا کمک کنه لباسم و عوض   یرو   یکیکمک ن 
 تختم بود گفتم:  ی که جلو  یبا اشاره به کمد دمیلباسام رو پوش  ی کنم. وقت

هست اون رو    یمشک   یچوب   یعصا  ک یها  گوشه همون کمد لباس  یکین  -
 بده به من. 



مادربزرگم بود که به    یسمت کمد و عصا رو از گوشه کمد درآورد، عصا  رفت
  دونستیم  دیرو بهم داد؟ شا  ی عص  ن یچرا ا  دونم یداده بود. نم  ه یمن هد

پونزده سالم    باً یرو داد تقر  نیبهم ا   یوقت  ی ول  اوفتم؛یم  یروز   ن یکه به همچ
 گفتم:   دمیبود. بهش خند

 . ستم ی ن رزنیبه من؟ من که پ  یدیو م  ن یچرا ا -

 گفت:   یجد یل یلحن خ با

و بلندت    رهیدستت و بگ  ر ی که ز  یو نداشت  یو کس  یشد  ر ی که پ   یروز  هیاگر    -
 . کنهیعصا کمکت م  نیکنه ا 

با خند  دیموقع شا   اون  اما اون لحظه عمق    دنیحرفش رو فقط  گذروندم؛ 
  ر ی پ  تونهیروح آدم هم م  ستی بودن فقط به سن ن  ر ی. پدمیفاجعه رو فهم

  نه یفکر دفن و کفنش باشم. به خودم تو آ   دیباشه مثل روح خسته من که با
که    از مانتو جلوب  ،ی گاه کردم، رنگ ماتم من رو فرا گرفته بود سرتا پا مشکن

تشکر    یکی تخت ساده. از ن  یهاگشاد همراه شلوار راسته و کفش  یهانیآست
در    ی رفتم، مامانم و آقا محسن جلو  ن ییآروم به کمک عصا پا کردم و آروم

 لرزون گفت: یی نگران و صدا ییا منتظر بودن. مامان با چهره

 : شهرزاد حالت خوبه؟ مامان

 گفتم:   حالیزدم و ب  ی جونکم   لبخند

 . ستین  م ی زیخوبم مامان چ  -



 محسن ابروش و باال انداخت.  آقا

 . شم یمنم دارم نگران م یسرنی ا  یمحسن: ول آقا

 د؟یا یشما هم م رم، یمن خوبم. دارم م  -

 . می: آره تو برو ما منتظر حسام هستمامان

ازت    م، یرو بش روبه  ار یشهر  یامروز با مامان و بابا  اد یمامان به احتمال ز  -
 نگو.  یزیچ  کنم یخواهش م

نگران  با و  موها  یاخم  مشک  ینگاهم کرد  ب  شی کوتاه  حاال  به    شتر ی رو که 
 با دستش به عقب هل داد. زدیم یدیسف

بم  یخوایم   گه یقدر د چه  - اون  ؟یون ساکت  ها  دوسال گذشته، تو عروس 
 . کردن یبرخورد م  یطورنی با تو ا  دینبا  یبود

از گر  ی با چشما  مهربون حاصل  نگاهش   شبید   یهاهیپف کرده که  بود 
 کردم. 

قائلم، پس لطفًا    ار ی شهر  ی که برا  هیادی من اگه ساکتم به خاطر احترام ز  -
 !کنمیبزار، به خاطر من خواهش م  گر یشما هم دندون رو ج

فرستاد به   ن ییکرد نه حالت صورتش فقط سرش و باال پا  ر ییاخمش تغ   نه
 باشه.  یمعن 

 ممنون، فعاًل.  -



  جه ی چون هم توان راه رفتن کم بود، هم سرگ  داشتمیقدم بر م   آروم آروم
داده بود. کت و شلوار    ه یتک  نیماش   بهمنش به  ن، یداشتم. رفتم سمت ماش 

دلم به    ده؟یپوش  یچرا مشک   گهید  نیبه تن کرده بود. ا  یبا بلوز مشک   یمشک 
 شده.  یشکل  نیا  نم ینفر خوش بود که ا  کی  نیا یشاد

 . ری: سالم صبحتون بخبهمنش

 گرفته جوابشو دادم:  ییصدا  با

 سالم.  -

 نگام کرد.  نگران 

 . ستی خوب ن یلی ظاهرًا حالتون خ  -

 گفتم:   یو خشک  یکردم و با لحن جد  ز یر  یاخم

 . میزودتر بر  نی خوبم، بش -

  ن یماش   اطیجلو رو باز کرد نشستم، خودشم نشست پشت فرمون. با احت  در 
نگاش کنم با    نکهی . بدون اکردیم  یخارج کرد و محتاط رانندگ   اطیو از ح 

 : دمیپرس  یاگرفته  یصدا

 ؟ یدیپوش یمشک   گهی تو چرا د -

 بود گفت:   ابونیو چشمش به خ کرد یم  یکه رانندگ  لکسیر  طور همون



برا یهرچ  - راننده شمام،  باشه من  بگم منم در غم خودتون    که نیا  یکه 
 . دیبدون کیشر

 نپوش. یمشک  گهی ممنون؛ اما خواهشًا د -

 و باال انداخت.  ابروش

 چطور؟  -

 گفتم:   یس یو بدون رو دربا  ع یسر  یلیخ

 !شد یم  م ی بهت حسود یکه اومده بود  لیاون اوا یراستش رو بخوا  -

 گرد شده برگشت سمتم.   یهاچشم  با

 شد؟ یم  تونیمن حسود  یبه چ -

  کردم ینگاه م   ابون یکه به خ   طور نیهام رو باال انداختم و همشونه  تفاوت یب
 جوابش رو دادم. 

و بدون    یپوشیرنگ روشن م  یهالباس  هشیهم   ،یشاد  شه ی هم  کهنیبه ا  -
به خودم گفتم،    ید یپوش  ی لبته. اآلن که مشک  یلبخند رو   شه یهم   یل یدل  چیه

  شی نفرم که سالم بود و راه راست و در پ  کی  نی شهرزاد خانم ا  ر یبگ  لیتحو
 .یگرفته بود تو منحرفش کرد

 صورت جذابش نقش بست. لحنش کاماًل دوستانه شد.   یرو  یاخنده تک



من    ادیهم ب  ن یاعتقاد داشته باشم آسمون به زم  یزینترس اگه من به چ  -
کنم؟    ی. مگه من قرار چند دفعه زندگ نهی من ا  دهیعق  دارم،یازش دست بر نم 

نحو ازش   ن یبه بهتر  د یکنم با  یدفعه هم که قرار زندگ   کی   ن یهم  ی پس برا
 استفاده کنم. 

  بیبود حرفش و تکذ  شبید  ی هاهیو گر  ی از ناراحت  یگرفته که ناش  یصدا  با
 کردم. 

  افتهیکردن اتفاق م  یزندگ   بار کی  نی اتفاقا تو هم   یوقتا بعض   ی بعض  ی ول  -
 . کنهیو غم م  یک یکردنت رو سرشار از تار  یزندگ  بار کی نی و هم

  یدستش رو رو   یک یاز دستاش گرفته بود و اون    یکیرو با    نیماش   فرمون
 گفت:  ین یبزرگ مردونش گذاشته بود. با لحن دلنش ی پاها

و    ی زنیکه ازش حرف م  یباشه، اتفاق  ادت ی شهی هم  گمیبهت م   یزیچ   کی  -
ات مربوطه،  که به شوهرت و بچه  دونم یم  یهست؛ ول  یچ   دونم یمن نم 
بوده    یاتفاق  ه یاما اون    ست؛ یهم ن   یبد  ز یچ  چیه  یبراشون، حق دار  ی دلتنگ

نده  یاما با آ   ؛ یکن  یکار  چیبا گذشته ه   ی تونیکه تو گذشته افتاده و تو نم 
 . باستی ز  نده ی به آ   د ی. امیبد  رش ییتغ  ی تونیکاماًل دست توعه م   ندهی آ   ؟یچ

 بود؟ یاما شدن  گفت؛یراست م  دی. شادم یسمتش چرخ به

 سخته.  یل یدادنش خ  ر یی تغ -

چشماش    کردمیبهم گره خورد. حس م  ه ینگاهمون چند ثان  دیمن چرخ  روبه
 و؟ ی اما چ کنهیم  م ی رو قا یزیچ



 . شهیم   یاگه بخوا  یول -

فکر    نمونیب  ی حرف  چ یه  گهید حرفاش  به  داشتم  هم  من  و  نشد  گفته 
خوب عمل کردن به حرفاش سخته.    ی ول  گفت؛ یراست م   د ی. شاکردمیم

قطعه   کیرو نزد  نی . بهمنش ماشم یدی ساعت به بهشت زهرا رس  کیبعد از  
قبر اون دو نگاه کردم دورتا دورش آدم بود از    گاهینگه داشت. از دور به جا

هستن. بهمنش در رو باز کرد. پاهام    ا یبدم ک  ص یتشخ   تونستمیدور هم م 
درد   ی لیکه داشتم بدنم خ   یعصب   یارمیگذاشتم، به خاطر ب   نیزم  یرو رو 

  کیشد و نزد  یپام خال  ر ی ز  کهو ی  یول   سادم؛ یوا   شدم یبلند م   د یبا  ی ول  کرد؛یم
مردونه و پهن بهمنش دور بازوم حلقه    یکه دستا  وفتم ی ب  نیزم   یبود رو 

از رو  بود. نگاهم به چشما  یمانتو هم گرما  یشد.    یدستش کاماًل واضح 
 . کردیمآشفته نگاهم گره خورد. نگران و   شیا قهوه

 ؟ یخوب -

برام سخت    یکیکمرم جا خوش کرد واقعًا اون همه نزد  یرو   یسرد  عرق
 بود. 

 .اریمن رو ب  یاون عصا شهی آره اگه م -

.  دمیکش   رونیگرفتم و بازوم رو از دست بهمنش آروم ب  ن یرو به ماش   دستم 
  هارزنیصندوق عصام رو آورد، خودم خندم گرفته بود مثل پ یرفت و از تو

ل**ب رو به بهمنش   ر یسمت قبرها. ز  م ی عصا به دست شده بودم. راه افتاد
 گفتم: 



سرخاک هم دهن به دهن    یهارو ببند. با آدم  شتی حواست رو جمع کن ن  -
 نذار.

 دهن به دهنشون نذارم.  دی چرا با  یبهم بگ  دیبعدًا با  یباشه؛ ول  -

 گفتم:   یشده. با لحن جد ادیروش ز دمیپرو دوبار بهش خند   چهب

 درش وجود نداره.   ییچرا  گهیداره، پس د  لیحتمًا دل   گم یبهت م   یزیاگه چ  -

رها، سارا،    ن،یشاه  ار،یشهر  یهمه رو از نظر گذروندم. مامان بابا  م، ی دیرس
تا    ن یبه کانادا رفته بود به خاطر هم  ی خواهرم داشت که تازگ   کی  ار یشهر

بود که با نفرت به    ار یشهر   یبابا  نیبود و اآلن ا  ومدهی ن  ار ی حاال سر خاک شهر 
م نگاه  احترام شهر   کرد،یمن  به  و    ار یفقط  نگفتم.    ز ی چ  چیهسکوت کردم 

ها نشستم. گالب رو از دست بهمنش که حاال  کنار قبر   یرفتم جلو و به سخت 
. مامان  ختم ی قبرا ر  یبود گرفتم. گالبا رو رو   سادهیسرم وا   یباال  یبا وقار خاص 

  یزیل**ب چ  ر یو ز  ختیر یروم نشسته بود و تند تند اشک مروبه  ار یشهر
 . گفتیم

که من با قاتلت   ه؟ی پسرم چه عذاب   ین یب ی(: م  ار یجون )مامان شهر   نرگس
  سر قبرت، بعد  ان یچشم تو چشم بشم؟ بعد دوسال باألخره افتخار دادن ب 

باألخره فهم  ازت عذرخواه  یکه مرتکب چه گناه  دیدوسال  اومده    ی شده. 
چون تو رو از مادرت گرفت. )شروع    بخشمیمن نم   ی کنه تو ببخش زنته! ول

ا   هیبه گر   کرد تو    ،ی خاک  ر یتو ز   کشهیشهر نفس م  نی کردن( قاتلت داره 



تو چشما م   یقاتلت  نگاه  ز   یول  کنه؛یمن    ام یب  خوام ی. من میخاک  ر یتو 
 هم کالم نشم.   یپسرم تا با قاتلت حت شت یپ

تهمت بزنه؟ تو اون    قدر نیا   تونستیم   یطورچه  د،یچرخیدور سرم م   ایدن
حادثه فقط نرگس جون پسرش رو از دست نداد منم پسرمو از دست دادم.  

  ی و قطرات اشک رو   نیینابود شد. سرم رو انداختم پا   می زندگ  یمنم همه
زدم فقط    ارم یدلم حرفام رو به شهر  یکردم. تو   پاکشون  ع ی سر  دیصورتم چک 

 اونه که از درد دل من خبر داره. 

فقط    ارمیفقط به خاطر توئه شهر  زنم یاگه امروز ساکتم اگه امروز دم نم  - 
به    گم ی. اگه بهشون نمیدوست داشت   یل یتو. چون تو پدر و مادرت رو خ

خاطر خودشونه چون دوست ندارم اوناهم مثل من بشن. من و تو بهم قول  
 . بزنم قولم با تو  ر یز  خوامیمن نم  م ی نگ  یزیکه به خانوادهامون چ  م یداد

با سنگ زده بود وسط قلبم و هزار    یک یداشتم. انگار    ینفس تنگ   احساس
 گرفته بهمنش و صدا کردم.   یکرده بود. با صدا  کشیت

 !بهمنش یآقا -

بود اومد سمتم عصام رو از دستش گرفتم و از جام    سادهی تر واعقب  یکم  
شدم نگران   بلند  م  یبا  چ  دونم ینم   کردینگام  صورتم  بود که    دهید  یتو 

همه رو از نظر گذروندم سارا و رها با لبخند نگام    کرد، ینگام م  ی طورنیا
پا   ن ی شاه  کردن،یم برا  نییسرش  نم   ن یهم   ی بود  و    ،دم یدیصورتش 

 از لحظه اومدن بود.  تر یکه نگاهش و حالت صورتش عصبان  آقاجونم 



 که رها صدام کرد.  شدمیجا دور م قدم همراه بهمنش داشتم از اونقدم 

 لحظه.   کیجون  شهرزاد -

 گفت:   ی. با لحن مهربونسادی روم واجلو روبه اومد 

  ده یکشیاون چ   یدون یمادره، خودت م   ر ی نرگس جون رو به دل نگ  یحرفا  -
 . گهی م ی زیچ هی

  هیمادر بودم؟ منم    ی زمان  ه یبفهمن منم    خواستنینم  کدومشون چیه  چرا
که اآلن حسرتش به دلم مونده؟    دمیکشیم رو به آغوش م جگر گوشه  یزمان 
  یحفظ تعادلم و با لحن خشک و رسم  ی تر گرفتم براعصام رو محکم   ی کم

 جوابش و دادم: 

 نگفته، خداحافظ.   ی زیون تو هم برو تا آقاجون چندارم رها ج   یامن گله -

  شه ی بازم مثل هم یول کرد؛یگلوم بود که داشت خفم م  یتو  ی نی سنگ  بغض
تو  ییاقورتش دادم. هاله ول   یاز اشک  پنهونش    عیسر  یچشمام نشست؛ 

نم اما  شکستم؛  من  ا   چیه  خواستمیکردم.  بب  یشکستگ   نیکس  با  نهیو   .
و کم   یقدما راهنماسست  هم  اون  ماش  کرد یم  م یی جون که    نیبه سمت 
شد   میرفت سوار  ب م یو  و  کالفه  رها   قرارتر ی.  دلم  بودم،  لحظه  هر    ییاز 

گلوم شده بودن.    یکه اون روزا صاحب خونه  ییاز بغضا   یی! رهاخواست یم
 : دیرو روشن کرد، به سمتم چرخ  ن یبهمنش ماش

 .دیگرد یبر م  دیزنگ زدم، گفتم دار   به مادرتون هم یراست  د؟یر یکجا م  -



رو   فقط انگار  دادم،  تکون  رو  بودن. حرفا  ی سرم  زده  قفل  مامان    ی دهنم 
م   ار یشهر بود.  قفل  همون  خونه  خواستم یمثل  تنها  یبرم   یی خودم 

 . خواستم یم

 برو خونه خودم.  -

 گفت:   یاز ابروش رو باال انداخت و با لحن جد یی تا

 آدرس ندارم.  -

 . دمیبهت م  -

دادم به    هینگفت. سرم و تک  یزیدر خونه چ  یبهش دادم و تا جلو  آدرس
واقعًا    د،یچرخیتو سرم م   یطورنی هم  ار یماماِن شهر  یو حرفا  نیماش   شهیش
  یی به من بزنن؟ تا جا  یتهمت  نیهمچ  تونستن یم  ی! چجوردمشونیفهم ینم
نه!  به بعد    ییجا  ه یاما از    ؛یدرددرکشون کنم و باهاشون هم   تونستم یم
بود که خودش   یزیکنار من جونش در خطربود، چ   شهی هم  ار یشهر   که نیا

رو  ن یماش م، ی دیبود. رس  ومده ی کاماًل ازش آگاه بود و بدون فکر کردن جلو ن
بلند کردم و به بوق    شهیش  ینگه داشت. سرم رو از رو   نگ یدر پارک  یجلو

 اشاره کردم. 

 در رو باز کنه.  ادیب ی بوق بزن تا مشت  -

. بهمنش نیدر کوچک رو باز کرد اومد سمت ماش   ی بوق زد که مشت  چندتا
 گفت:  ی . با لحن مهربون و دوست داشت دیکش  نییرو پا   شهیش



 د؟ یدر رو باز کن  شهی سالم پدرجون م -

  یو با لحن جد  دیبه کالهش کش   یبود دست  دهیکه هنوز من و ند  یمشت 
 گفت: 

 شما؟  دیببخش -

امانت  الحق خوبکه  ش   ی دار  پا  شه یبود!  با  باز کردم.  رو  خودم    نییسمت 
 متعجب شد و بعد با لبخند گفت:   ی من نگاهش اول کم  یشهیاومدن ش 

 . کنم ینشناختم اآلن در رو باز م دیسالم دخترم، ببخش -

  ی لب کردم. سرم و به عقب فرستادم و مشت  ر ی ز  یو تکون دادم و تشکر  سرم
 شدم.  ادهیپ  نیرو برد داخل. از ماش  نی ش ماشدر رو باز کرد و بهمن

 خانم. نی اومد نی: چه خوب کردیمشت 

 شد. ادهی پ ن یاکتفا کردم، بهمنش هم از ماش یلبخند تلخ  به

 نگفتم.  یزیهنوز به مامانم چ   یول  جا؛نی هم  امیبه بعد ب  نی از ا  دیشا  یمشت   -

 اش نگاهم کرد و گفت: لبخند پدرانه با

بفرما  دیخانم، »کل  رتونهی خ  یهرچ  -   دیکل نیا   دییخونه رو گرفت سمتم« 
 راحت.  التونیکردن خ   زشیخونه تازه اومدن تم

 دستت درد نکنه.  -

 . سادهی اون وسط وا ی طورنیهم ن یآرو  دم یوارد بشم، د  کهنیاز ا قبل



 تو کارت دارم.   ایب -

 . اومدیهم پشت سرم م ن یرو روشن کردم. آرو ها داخل چراغ رفتم 

 حرف دارم.  ن یبش ایب -

رو از مبل  یک ی  یرو   نشستم  اون هم  روبه  یها،  داشت    ییرو مبل  نشست 
 . کردیخونه رو برنداز م 

خسته    گه ید   جا،نی ا  ام یب   خوامیبه بعد م   ن یبگم از ا   خواستمیراستش م  -
  جا، نیا  ی ایب  د یبودن. تو هم با  یشدم از موندن تو اون خونه و سربار کس 

  یاریرو ب   لتیوسا  ی عن ی  ی باش  جا نیا  خوام یوقت تمام وقت م  مه ی البته نه ن
هم  هی م  جانیاتاق  جمعهدمیبهت  جز  به  البته  م.  استراحت.    یریها، که 

 خونه تنها باشم.  ی تو ستی راستش صالح ن

  ی . همراه لحن عصب دیموهاش کش  نی و دستش رو ب  تو هم رفت  اخماش
 گفت:  ینسبتًا بلند یلبش انداخت و با صدا یرو  یپوزخند

  ی صبح تا عصر بود نه تمام وقت و نه تو  کیفقط    ییمن و خانم رضا  ن یبب  -
به استراحت    از یبا خودت؟ منم به اندازه تو ن  ی کنیفکر م   ی خونه جدا، چ  کی

تو باشم    ار یکل شبانه روز در اخت  تونم یکنار خانوادم باشم، نم  کهنیدارم و ا
 که... . 

حرفش و بزنه. فکر کرده    یصورتم انداختم و مجال ندادم تا ادامه  نیب   یاخم
 کنه؟ یبا من برخورد م یطورهست که اون  یک



خب شرت کم من حوصله ناز    یلیخ  یتونیمگه، نم   یچه خبرته سر آورد  -
پ  ه ی  ردمگیندارم، م  دن یکش ا کنم یم   دای نفر رو  نزنه.    قدر نیکه  سرم داد 
  ر ی. تو رو بخیکنیحساب م  هیو تسو  ییخانم رضا   شیپ   یریاآلنم م   نی هم

 مارو به سالمت. 

برش    فم یک  یاز تو یو حرص   لم یزمان شد با زنگ خوردن موبا  حرفم هم  آخر 
لحن  با  بود.  و کنار گوشم گذاشتم، مامان  آروم    کردمیم  یکه سع  یداشتم 

 باشه گفتم: 

 سالم.  -

 از پشت تلفن اومد.  کرد یکه من و بچه فرض م   شیشگینگران هم  یصدا

 ؟ یی: معلوم هست تو کجامامان

 شد یدندونام خارج م  ن یکه از ب  ییدستم و مشت کردم و با صدا  یحرص
 گفتم: 

که    یپرس یو ازم م  ی زنیزنگ م   قهیکه دم به دق  ستم یمامان من بچه ن   -
 . جانیهم   امیاز فردا ب خوامیکجام؟ اومدم خونه خودم، م 

 بلند گفت:  ییصدا  با

 ؟ یچ  یعن ی -

 جوابش و دادم. تر مصمم 



در ضمن حساب    م،ی زنیجا باهم حرف ماون  ام ی گفتم. فردا م  کهنی هم  ی عنی  -
ما کار کنن،    شیدوست ندارن پ  گهید   شونی ا  د یبهمنش هم آماده کن  یآقا

 خداحافظ. 

فکر    ی بزنه تماس رو قطع کردم. پسر از خود راض  یبذارم حرف  کهنیا  بدون 
بود به در اشاره کردم و با لحن    نشیب   ی که گوش  یهست؟ با دست یکرده ک

 گفتم:   یخشک

 .یندار  جانیا یکار  گهید ، یبر یتون یم -

 . ینی خداحافظ خانم ام رم،ی من م  بارخیبس -

 لب گفتم:  ر ی ز ی حرص

 برو به درک! -

  ی توان بلند شدن نداشتم. مشت  گهی. من درونیجاش بلند شد و رفت ب  از 
 بود.  ر یاومد داخل. قدماش آروم و سرش به ز

 د؟ یندار ی: خانم جان امریمشت 

 گفتم:   یآروم یگذاشتم و با صدا  مقهیشق  یو رو   دستم 

 کنه؟یم  ز یخونه رو تم  ادیم  یک   یمشت -

 از آشناهاست، چطور؟ ی کی -



  خوام یمن کار کنه. نم  یبرا  جانیا  ادیتمام وقت ب  تونهیبهش بگو اگه م  -
وقتم    شتر یب   جا،نی ا   ارمیآموزشگاه رو ب  یاز کارا  یبعض  خوام یتنها باشم، م
 ام پس بهتره فقط من تو خونه نباشم. رو تو خونه

 . گم یبله چشم بهش م  -

هام رو بستم و در مبل ولو شدم، چشم   یجا رو رفت و من هم همون  یمشت 
 فرو رفتم.  ی قیخواب عم

 

 ))فصل سوم: انفصال(( 

 . شهرزاد

وجود نداشته،    نشونی ب  یعشق  چیاومدم که ه  ایبه دن  ی از پدر و مادر  من
دوست داشتن ساده بوده که اون هم    ه یبوده فقط  نشونی ب ی اگر هم محبت
 ها به دست اومده. پس از سال

  کدوم چیه   کنه، یساله بوده به اجبار پدرش با بابام ازدواج م   23  ی وقت  مامانم
هفت سال    ای ازدواج نکردن. بعد از شش    گهیبه خواسته خودشون باهم د

هم    ی دردونه همه، هم از طرف پدر  ز ی شد من، عز  جشی مشترک نت  یزندگ 
  ی مامان و بابام شاهزاده خونه  ینوه بودم شدم سوگول   نیچون اول   یرماد

 خودمون. 



  ک ی. تو  م ی کردیم  ی از اول با پدربزگ و مادربزرگم )پدر و مادر پدرم( زندگ  ما 
خوب به خاطر ندارم؛    ی لیرو خ   م ی بزرگ. قبل از شش سالگ  یلیخ   ییالی خونه و 

فت سالم بود مادربزرگم ه  ی دارم. وقت  ادی اما بعد از اون دوران رو خوب به 
از مادر    یپدربزرگم به خاطر دور  سالکیبه خاطر سرطان خون مرد، بعد از  

  ی میصم   یلیبزرگم دق کرد. خونه رنگ ماتم گرفته بود، من با پدربزرگم خ 
  اد ی کردن رو با اون    ینبودم؛ اما مادربزرگم، شهربانو مثل مامانم بود. نقاش 

ما بود؛    شی بود که مادربزرگ پ  یام یمن همون ا   یگرفتم دوران خوش زندگ 
که پدر و مادرش رو از دست    رم. پدخت یبهم ر   ز یچ   اما با رفتن اون همه

  یکه ناراحته، تو اون دوران خردسال   دادیبه ظاهر نشون نم  یل یداده بود خ
اما    کنه؛یرو پنهون م   شیکه اون به خاطر من و مادرم ناراحت   کردمیفکر م 

براش    کس چیکه ه  هیآدم سنگدل   هیاون نامرد    دم یتر شدم فهمبزرگ  یوقت
ب   ی وقت   ادمهی!  دخترشممن که    یارزش نداره جز پول حت   اومدیم  رونیاز 
دوردونش بودم نگاهم    ز ی عز  یزمان  کی به من که    یهمش فکر کارش بود حت

  شتر ی ردن. بک  یباز  ا ی  یپدر و دختر  یهاچه برسه به سروکله زدن  کردینم
جر و بحث    یبودم، صدا  ینقاش   دنی اتاقم مشغول کش  یتو  یها وقت شب

شغل پدرم بود    یاغلب اوقات درباره  که   دیرس یپدر و مادرم به گوشم م   نیب
 که جون ما درخطره.   گفتیبود و همش م  یکه مادرم از اون ناراض

  یی رزای م  یهرچ  ی. از بچگ آوردمیاز شغل پدرم سر در نم  یلیاز اول خ   من
تر  بزرگ  ی اما به مرور زمان وقت  دادم؛یچون و چرا انجام م  ی ب  داد یم  ادمی

گروه بزرگ قاچاق مواد مخدره. تو خونواده ما همه   کی  یتو  دم یشدم فهم



بزرگ    روه گ   نی کار داشتن، چه دختر چه پسر، سردسته ا  نیاز ا   ی اسر رشته
پدرم واگذار شد. من هم  مقام به    نیپدربزرگم بود؛ اما بعد از اون ا   ی زمان  هی
افتاد که    ی اتفاق  هیروز    ک یاما    وندم؛ یگروه بپ   نیقصد داشتم به ا   ی زمان   کی

هجده سال    باً یجدا کردم. اون زمان تقر  یی رزای خاندان م  یمن راهم از همه
بودم که در    ینقاش  دن ینشسته بودم و مشغول کش  اطیح   یسن داشتم. تو

  یی خانم مانتو   ک یها در رو باز کردن و  شد. نگهبانمحکم زده    ی لیبا ضربات خ
کوچک وارد خونه    یپسر و دختر  کیبود همراه   دهیپوش  یکه سر تا پا مشک

 اد یزن هم فر  انیب  ذاشتنیو نم  گرفتنیجلوشون رو م  یها ه شدن. نگهبان
 . زدیم

ا   دیبر  - صاحب  با  من  م   نیکنار  دارم،    ی رطوچه  نم یبب   خوامیخونه کار 
 آشغال!  ی کهیمرت   رونی ب  ا یاز عذاب وجدان؟ ب   شه یتحمل کنه خفه نم   تونه یم

به من اومدن    دیتون رو بد. شما شمارهستنی: خانم، آقا و خانم خونه ن نگهبان
 . انی ها نم. آقا و خانم رفتن سفر حاالحاالجانیا  ن یایب  زنم یزنگ م 

 داد زد و به خونه اشاره کرد.  بلند

 . رمینم  جاچیه  نم یدار نب   یآشغال و باال کهی مرت  نی : من تا ازن

 بهش نگاه کرد.  ت یبا عصبان نگهبان

 !رونیب ،یگذریاز حد خودت م   یدار گهی : دنگهبان

و به    یرو رو   قلموم از جام بلند شدم  و با درآوردن روپوشم  تابلو گذاشتم 
 سمتشون رفتم. 



 جا؟ نیچه خبره ا  -

نبرم با لبخند به سمتم برگشت    یی من از موضوع بو   خواستیانگار م  نگهبان
 بماله و متوجه موضوع نشم.  ره ی تا سرم و ش

 . ستی ن ی زیچ دییخانم! شما بفرما   یچی ه -

اخم به اون نگهبان پرو نگاه کردم. ازم حساب برد و رسمًا الل شد. زن    با
  ی خاص تیبه من کرد نگاهش به نگاهم گره خورد، چشماش مظلوم ینگاه 

 شدم.  کینزد  ی داشت. بهش کم

 د؟ یکار داشت   یشده خانم؟ با ک یچ -

 تر هم کرد و گفت: بلند  چیکه ه  وردی ن ن ییرو پا صداش

رد    هیکارش رو خوب بلده که    قدر نیقاتل که ا   هی  خونه، با  نیبا صاحاب ا  -
  ی کرد، کس  پدر یمن و ب  یهاکه بچه  ی جا نذاشته، کس از خودش به  کیکوچ 

 کرد.  شوهر یکه من رو ب 

م  زدیم  ادیفر پا   گفت،یو  از گوشه چشماش  دلم  ختیر یم  نیی اشکاش   .
 وم باشم. کردم آر   ی از ابروم و باال انداختم و سع   یی گرفته بود. تا  شیبراش آت 

آدرس و اشتباه بهت دادن!    دیشا  ه؟ی که شوهرت رو کشته چ   یاسم کس  -
 . م ی ما آدم کش ندار جا نیآخه ا

 . ییرزای... آره مییرزای...میری . م ستین  ادمیدرست  فشیاسم کث -

 لحظه انگار شوک بهم وارد شده بود. اون 



 شهر! نیا  یتو ختهیر  یی رزایسر من م یموها  یبه اندازه -

 اسمش؟  -

 لحظه سکوت کرد و داد زد:  چند

خونه رو سرتون خراب    ایآشغال کجاست    ن یا  دیگ ی! به من م یی رزا یم   دیحم  -
 کنم!

 آروم رفتم و دستم رو گذاشتم رو شونش و گفتم:  یی هاقدم  با

 . انیب گمی بهشون م زنم یداخل، من اآلن زنگ م  دیای خب شما ب یلیخ -

 نشنون گفت:  هیکه بق   یطور واش ی

تو ک  تونمینم  - اعتماد کنم  سر  ی هست  ی بهت  به    یآخر  یاصاًل؟    ه یکه 
 . امیآشغال اعتماد کردم شوهرم رو ازم گرفت نم یی رزایم

 رفتم جلو و در گوشش گفتم:   آروم

 . کنم یتو خواهش م ای نگران نباش من دل و جرأت آدم کشتن ندارم ب -

بچه  چشماش اما دست  بود؛  عمارت  نگران  وارد  تو.  اومد  رو گرفت  هاش 
  یهاکاش آدم  یداشت؛ اما ا  ی دیکه ظاهر سف  یا. خونهم ی شد   ییرزایبزرگ م

که انتهاش به    م یبزرگ شد  یی را یاون خونه هم مثل ظاهرش بودن. وارد پذ
  ظاهر که اتاق به    خورد یباال م  یهابه اتاق  یی ها پله  شد،یآشپزخونه ختم م 

برا هم  اضافه  اتاق  چندتا  من،  اتاق  و  بابا  و  مامان  و    یمشترک  مهمان 
و    یشکالت  یهامبل  یرو   میو  نشست   ییرایتو پذ   م ی بود. رفت  نایمادربزرگم ا 



لباس مامانشون رو محکم    یراحت و پسرش خورد  به دختر  خونه. چشمم 
  زد؟یچشماشون موج م   یهمه ترس تو  ن یچرا ا  دونم یبودن. نم   دهیچسب

 از اون جو متشنج کم کنم.  یم یکردم با لحن مال   یزدم و سع ی آروم لبخند 

قشنگ   - و پسر  از    ی کار چیمن ه   دینترس   ، یچه دختر  ندارم. من  باهاتون 
 . ستم یقماش اونا ن 

هاش زل  چشم   یجلو و نشستم کنار زن دستش رو آروم گرفتم و تو  رفتم 
 هاش قشنگ بود. قدر چشم زدم. چه

 !کنم یشوهرت افتاده؟ خواهش م ی برا ی چه اتفاق یبگ قاً یبهم دق شهی م -

 و باال انداخت. سرش

 . گم ینه نم د،ی هست ی که ندونم شما ک  ی: تا وقتزن

از    دیجنازم رو با  دمیازت شن   رون یکه ب  ییزهایبا چ   م،ی اگه بهت بگم من ک  -
 م یبهت بگم ک   دم یمنم قول م  شدهیاول بگو چ  کنم یببرن. خواهش م  جا نیا

 . کنم یخواهش م

از مامان و بابام راحت بود چون    الم یدل بود به گفتن؛ اما گفت. منم خ  دو 
  خواست یها کردم حتمًا دلش نم به بچه  ی . نگاهاومدنینم   گه یتا چند روز د 

خدمتکار مامان    یبلند   یبگه. از جام بلند شدم و با صدا  ی زیها چاون  یجلو
 و صدا زدم. 

 فاطمه خانم؟ فاطمه خانم؟  -



 : جانم خانم؟ فاطمه

دفتر    یرو باز کن اسباب باز  ینیی ها رو ببر تو اتاق من، اون کشو پابچه  -
کنن   یجا باهاشون بازهمون  ننی ها هست بشبرا بچه  زایچ   جور نی و ا  ینقاش

 باش. ششونیخودتم پ 

 . م ی بر  نیا یمن! ب یزا یعز  نی ایخانم: چشم خانم، ب فاطمه  

  دیهم با شک و ترد  به مامانشون کردن که اون خانم   یز ینگاه ر   هی  هابچه
  دنیشن  یها با فاطمه خانم باال رفتن. مشتاق براسرش رو تکون داد، بچه

 برگشتم سمتش. 

 شده؟ یها رفتن لطفًا بهم بگو چ خب بچه -

 سوخته گفت: دل  یو لحن   ادیو با تعلل ز  دیکش  شی مشک یبه روسر یدست

  ،یی رزا یم   د یبه اسم حم  یی آقا  ه یاحسان، شوهرم،از    ش، ی سال پ  کی  باً یتقر  -
  یهاداشت اون دارو   یآخه شوهرم عطار  ره یگ یم   ی میرژ   ی اهیگ  یداروها

. بعد از  فروختیمغازش م   یتو  یاهیگ   یدارو   کیرو هم به عنوان    یاهیگ
  س یلمامانم بودم از طرف پ  یروز که من خونه  کیها،  شش ماه از فروش اون
زدن گفتن   زنگ  دستگ بهم  مخدر  مواد  فروختن  خاطر  به  رو    ر یشوهرتون 

کاسه است. چون احسان حالل    م ین   ر ی ز  ی اکاسه  دمیکردن. از همون اول فهم
بود چه برسه به    ده ینکش  گارم یس   یوقت حت   چ یه  شد،یم   شی وحروم حال

  ، حکمش اعدامه   گفتنیانگار نه انگار م   ی زندان بود ول  ی مواد! پنج ماه تو
همه    نیرفتم مالقاتش باهاش حرف زدم، برام گفت ا   یبار وقت   نیاول   یبرا



مگه   یکنم؛ ول  داشیگفت برم دنبالش پ   ییرزایم دیبه اسم حم  یسر فرد  ر یز
ا  یآدم  ن ی کردن همچ  دایپ بچه  یسادگ  نی به  روز  اون  از  بعد  رو  بود؟  ها 
از    غ ی رد  ی ول  داکنم؛یازش پ  ی بلکه سرنخ  گشتمیمامانم و م  شیپ   ذاشتمیم
گفته بود.    سی رو به پل  ز ی اسم. احسان هم همه چ  نیبه ا  یکس   ایآدرس    کی
ها خواسته بود. از دادگاه  یک ی  یکه کرده بود اون رو تو  یهم تنها کار   سیپل

که خود دادگاه داده بود جلو رفت؛   یل یروز دادگاه شوهر من تنها همراه وک
تو    قدر نیجا، ا وناومد ا لی و دوتا وک گارد یآدم و باد یبا کل کهی اون مرت یول

نکردن که بخواد   دای هم ازش پ   کیمدرک کوچ  کی  یکارش ماهر بود که حت
  ن یکنن. بخاطر هم   رشیدستگ  کنه یکه مواد حمل و نقل م   یبه عنوان کس 

هم    یاون روز قاض  دیمن رو صادر کرد. شا  گناهیحکم اعدام شوهر ب  یقاض
دار باشه نه شوهر    یسرش باال  ییرزایم   دیحم   دیو با   هیگناهکار ک  دونستیم

 ازش نداشت. ی مدرک چیخب ه  یمن؛ ول 

گناه    ی. شوهر من ب دمیرو ند   یی رزای م  گهی وقت د  چیاز اون دادگاه ه  بعد
  جانی در گشتم تا آدرس انشدم دربه  الیخیمن ب   یدار رفت؛ ول  یسرش باال

رو  سرش    ی تا وقت  رم یحقم رو از اون آشغال بگ  خوامیکردم. من م  دایرو پ
 . رهی گیدلم آروم نم نمی دار نب یباال

.  خوردیمثل اون دارم حالم ازش بهم م  یکه پدر  دمیکشیخودم خجالت م   از 
دار؟    یرو ببره باال  گناهیقدر راحت باشه و سر باون  تونستیم   یجورچه

نم  وجدان  تو  گرفت؟یعذاب  اشک  رفتم.  پنجره  شدم کنار  بلند  جام    یاز 



هم    اون  ادی سرش ب  یی بال  نیهمچ   دی انم چرا با اون خ   زدیهام موج مچشم 
 توسط پدر من؟ 

قرار بود من تعرزن بگ فی:  نوکر    ؟ یهست  یتو ک  ی کنم، تو هم اسمت رو 
 دختر؟  یهست  یتو ک  ؟یهست  ی از دستش شاک ،یی رزایم

 که تو صدام بود گفتم:   یبغض با

  ی. بماند؛ ولامییرزایم   یکارهیهستم، و چ   یکه ک   نیشرم دارم از گفتن ا  -
که کرده تاوان    یکار  یو بدون من از اون آدم متنفرم. مطمئن باش برا  نیا

 . دهیپس م

من شرم داشتم که بهش نگاه کنم و بگم دختر    یاز جاش بلند شد؛ ول   اونم 
 . م یی رزایم

  ر یکه زدن ز  ییمثل اونا  ی کی   کنم یاون وقت فکر م  یهست  یک   یاگه نگ  -
 که به من شوهرم دادن.   یقول

 . دمیدار به سمتش چرخنم  یتعجب و چشما  با

 به شما دادن؟  ی مگه چه قول -

 و با بغض گفت:  دیرو به دندون گز لبش

  یدادگاه رو درست کنن و نذارن احسان و بکشن؛ ول  یقول دادن که کارا   -
 قولشون، مثل اآلن تو.  ر ی زدن ز

 و گفتم:   نییو ترس سرم رو انداختم پا  یطوالن  یل یمکث خ با



 دخترش.   ،یی رزایمشهرزاد   -

 . افتهیسمت پنجره که چشمم تو چشمش ن  برگشتم 

اون    کشه،یآدم م  دونستم یتو کار قاچاق مواده؛ اما نم   دونستمیاز اول م   -
بهش    یچ یه   خوامیوقت! اآلنم ازت م  چینکرده ه  یوقت پدر  چیمن ه   یبرا
از مرگ هم    یشکنجش بدم که حت  یجور چه  دونم یمن خودم خوب م   ینگ

در    ی نکنه؛ ول   تشی اآلن اذ  کنمیکه باهاش م   یکار  دیبدتر باشه. شابراش  
و پاتو   ر یهات رو بگ . تو دست بچهشهی م  مونیپش   یلینه چندان دور خ  ندهیآ 

که فکرش    یزیاز چ   تر رحم یب   رحمه،یب   یل یاون خ  رون، یماجرا بکش ب  نیاز ا 
.  یابهیغر   ک یبه پدر خودش رحم نکرد چه برسه به تو که    ی اون حت  ، یرو کن 

مادر    یب   هاتچهمثل شوهرت. نذار ب   شهی روزگارت م  یاگر سر به سرش بذار
 بزرگ شن. 

 بهم کرد.   ینگاه  م یبود ن  ده یکه حاال قدم زنون بهم رس  زن

 . یبهت اعتماد کنم؟ تو دختر اون پدر یجور: چهزن

 گفتم:   یبلند و عصب  یصدا با

اسمم رو بهت   تونستم یم  خواستم یاگرم م  ستم،یمن مثل اون سنگدل ن  -
  ونمون یم  یاقهیپنج دق  یقولم نزدم. سکوت  ر ینگم، چون قول داده بودم. و ز 

 برقرار شد. 



 ی بکن  یهم بخوا  یاون پدرته هرکار   ؟ یکن  کار یچ  یی رزای با م  یخوای: م زن
اما استخون هم رو دور    د؛یخوریکسته، گوشت هم رو م  نیزتر یآخرش عز 

 . دینداز ینم

 نفرت سرم رو باال انداختم.  با

تا پودر بشه   شی تو آت  ندازمیکه استخوانش رو م  ادیازش بدم م  قدر نیا  -
 بره تو هوا. 

شدم و  آروم دستش رو گرفتم و   تر کی سکوت، بهش نزد  قهیاز چند دق  بعد
 گفتم: 

  یی رزایم  یمطمئن باش، آقا  ر یبپذ  کی دوست کوچ   کیمن رو به عنوان    -
 شب هم خواب خوش نداره.  ک ی گه یبزرگ د

کرده بودم.    یدلش رو راض  نکهیخوشحال بودم از ا   یلیآروم زد. خ  یلبخند
اون رو    گهی و د  دم،یاسمش رو هم نپرس  یاون روز اون خانم رفت و من حت 

تقر دمیند سفر    باً ی.  از  هم  بابام  و  مامان  خانم  اون  اومدن،  بعد  روز  سه 
  حثووقتش بود ب   گهید  م، ی شام نشسته بود  ی چهارنفره چوب  ز یبرگشتن. سر م 

هم بکشم.  ب  یطورنی وسط  نزد  یکه  رو  غذام  قاشق  دهنم    کیتفاوت 
 گفتم:   یبا لحن خشک کردمیم

اش بود  خانم با دوتا بچه که همر   هی  نیکه شما سفر بود   شیچند روز پ   -
 . جانیاومد ا

 هاش رو باال انداخت. شونه مامان



 کلفت نوکرا بوده.   نیا یکار داشت؟ حتمًا آشنا  ی: خب با ک مامان

درحال  یرو   یپوزخند رو   تم یعصبان   کردمیم  یسع   که یلبم جا خوش کرد 
 کنترل کنم گفتم: 

 کار داشت.   ییرزای م ی! با آقار ینخ -

 به بابا کرد و گفت:  ینگاه  مامان

 کار با تو دارن؟   یخانم با دوتا بچه چ  کی -

 که تازه حواسش به ما جمع شده بود گفت:   بابا

 از خودشون ندادن؟  ی! اسم و نشوندونم یمن چه م  -

 شدم.  ره یخ  ییرزایبه م نه یرو گذاشتم تو بشقاب و دست به س قاشقم 

  ی تو  ده،یخر یما ماز ش   ی میرژ   یداشته، دارو   ی چرا دادن، شوهرش عطار  -
 !گناهیشده، اون مرد اعدام شده. ب  یها مواد مخدر جاسازدارو 

 نگاه کردم.  ییرزا یآخر و داد زدم. از جام بلند شدم و با نفرت به م  کلمه

دلت    یجور  چه  اد؟ی دلت م  یجورچه  ه؟یکاف  ینشون  قدر نیهم   ای بازم بگم    -
 ه بابا. جواب منو بد ؟یهان؟ جواب بده؟ چرا ساکت شد  اد؟یم

 با بهت به بابا نگاه کرد! مامان

نبود. گفته بودم   یقرار ما آدم کش   گه؟ی م  ی! شهرزاد چ د؟ی: آره حممامان
 نگفته بودم؟  کنم،یم  کار یچ یفراتر بذار مت یل یپات رو از گ



 داد. و از جاش بلند شد و روبه مامان گفت:  لم یپوزخندم رو تحو بابا

  ز یچ   چینداره ه   تی برا من اهم  ز یچ  چی ه   ا یدن   نی ا  ی تو  یول  ؛یچرا گفته بود  -
 م؟ ی مر  یدیفهم گاهمیجز پول و مقام و جا

 اشارش رو سمت من گرفت و ادامه داد:  انگشت

 و تو شهرزاد؟  -

 !ی آدم کش روان کهی نفرت تو صورتش نگاه کردم، مرت با

 .یی رزا یم  دیحم یازت متنفرم آقا خوره،یحالم ازت بهم م -

 . نشستیروش م شهی اشاره کردم که هم ییرایپذ  یگوشه  یصندل به

خونه نبود    ن یا   یکس تو  چیو ه   یصندل  ن یا   یرو   ی نشست   ی وقت  یروز  ه ی   -
که   ار ی ب  ادیحرفت رو به    نیآب بهت بده، همون لحظه ا   وانی ل  کی  یکه حت 

ما رو    یول  ؛ینداره. تو همون موقع هم پول دار  تی برات اهم  یچی جز پول ه
تو    مو مقا  گاهی جا  ز ی بزرگ، همه چ  ییرزایم   یآقا  ستیپول ن  ز یهمه چ  یندار

 . ستین

  یآه هزاران نفر پشتشه از جمله خانم   یزن یکه ازش حرف م   یهمون پول 
  گه ی من د  یول   دونم؛ یعمارت. مامان رو نم  نی ا  یاومد تو  شی ه روز پکه س

 ندارم.  ییرزایم   دیبه اسم حم یپدر  یحت گهی د مونم یخونه نم نیا  یتو



ج  دشیچروک  یکم  یدستا داخل  ج   بیرو  گذاشت   شیمشک   ن یشلوار 
ت   شه ی هم خونه  هم  ی رسم  پشیتو  من که  برعکس  لباس    شه ی بود کاماًل 

 . دمیپوشیم   رهنیو پ  یخرس

ه بابا من  نباش  نگران  نم  چی:  تنها  چندتا کن   شم یوقت  پول  همون    ز یبا 
بلند    یمن نباش. )با صدا  ییتو نگران تنها  کنمیو دور اطرافم و پر م   رم یگیم

به   نیا یروز م  هی  دیندار  یشما دو نفر که پول  ی( راستدیخنیم  هاوونهی مثل د
 . دیبمون جانی که بذارم ا  دیکن یو ازم خواهش م  د یاوفتیپام م

مامانم رسمًا الل شده بود و    کردمیمن بودم که با حرص نگاش م  نیا  حاال
که دخترش اندازه    ی! پدریبود. چه پدر  یپدر و دختر  یدعوا   نینظاره گره ا 

 گفتم:   یرسم  یلیزدم و خ  ینداشت. پوزخند تیسر سوزن براش اهم

 وقت برسه. چیه ستینگران اون روز نباش، چون قرار ن  -

. اون شب  گفتینم   یچ یه   یول  کرد؛یبا نفرت به صورتش نگاه م   مامانم 
. شب  م یاوردی اون خونه با خودمون ن یالی پوش از وسا  هی   ی من و مامان حت

که من از فروش    ییهابا پول  م ی فرداش رفت  یول   م؛ی اول تو آموزشگاه موند
کردم  یم   ی. شب و روز نقاش م ی دیخر  یی ا انداز کرده بودم، خونهتابلوهام پس

اون هم اصاًل دلش   کرد؛ینباشم. مامانم هم تو خونه کار م  یکه محتاج کس
  ی باشه، مخصوصًا بابام. خداروشکر از نظر مال  یکه محتاج کس   خواستینم
  ی ماجرا مامانم با آقا محسن تواز اون    سالکی. بعد از  م ینداشت   یمشکل   چیه
اون خوشش اومد   ز من باهم آشنا شدن؛ هم مامانم ا   یها شگاهیاز نما   یکی

  ی سالگ  ۳۰سن  یمند شد. آقا محسن هم توهم آقا محسن به مامانم عالقه



از من   سالکیپسر به اسم حسام داشت که    کیاز همسرش جدا شده بود و  
دو نفر باهم ازدواج کردن آقا    ن یا  د،ای ز  یهاتر بود. بعد از رفت آمدبزرگ

کرده بود؛ اما بچه   دواجبود. حسام هم اون زمان از   ی خوب  یل یمحسن مرد خ
نظر کمبود    چ یخانواده خوشبخت و از ه  کی  مینداشت. ما همه باهم شد 

محبت   م ی نداشت مال   ی نه  وقت  ک ی.  ینه  آقا    ی شب  و  مامان  با  مثل هرشب 
خانم    ی کی زنگ به صدا در آمد. ن  یصدا  م ی دید یم  ونیزیتلو   م ی محسن داشت
 در و باز کرد. 

 بود؟ ی محسن: ک آقا

 کار دارم.   ییبا خانم رضا  م یی رزا ی: گفت م یکین

راحت بود    ی چ  از همه  الشیبا محسن ازدواج کرده بود خ  ی از وقت  مامان 
. به خاطر  کنهیو از ما محافظت ماون پشت ما هست    دونستیچون م

که    یداشت کاماًل برعکس زمان   یی رزایو به م   ی جرعت گفتن هر حرف  نی هم
 . م ی بود  ییرزای م  یتو خونه

 . کنهیم  کار یچ  جانیآشغال ا   که یمرت   نی: ا مامان

 گفت:   یبا لحن کاماًل جد آقامحسن 

 . انینم  رون ی کدومتون ب   چیه -

ب  بعد رفت  بلند شد  پررون یهم خودش  دو  مامانم هر  و  پشت    می دی. من 
  ی لیاخم رو صورت جفتشون بود. خ  ی ول   زدن؛یپنجره. داشتن باهم حرف م 



ا   دم یترسیم م  نیاز  ول   جادی ا  یری درگ   ونشونی که  آقا    یبشه؛  بشه  اگرم 
 . هیخوب  یل ینشه مرد خ شی زیمحسن چ 

 بابام بلند شد.  یصدا قهیچند دق بعد

 آشغال اون زن مال خودت من اومدم دخترم رو ببرم.  کهیت : مر بابا

 محسن با نفرت نگاهش کرد. آقا

اآقامحسن که    رهیبگ   میبزرگ شده که خودش بخواد تصم   قدر نی: شهرزاد 
 من پشتشم.  رهی هم بگ یم یکجا بره و بمونه. هر تصم 

دستا  یی رزایم روبه  ی با  شده  وامشت  د  یلیخ   سادی روش    ک ینزد  گهی بهم 
 بودن. 

 ؟یایکه پشت دختر من در ب   یباش یتو ک  -

 به خودش اشاره کرد. دش یچروک یکم  یبا دستا محسن

 پدرشم به عنوان همسر مادرش.  -

 سرش رو باال انداخت و چشمش رو به خونه دوخت. یی رزایم

 .ادیبرو بگو خودش ب  -

 گرفت.   ییرزای انگشتش و سمت م دوار یتهد  محسن



  رون یگرفته همون شب که از خونه تو اومد ب  مشویوقته تصم   ی لیشهرزاد خ   -
خوام   یهم نم  گهید رونیرو گرفت حاال هم گم شو از خونه من ب مشیتصم

 ؟ید یفهم نمتی تو رو اطراف خونوادم بب

بار هم اون    کی  ی حت  گهیو د  رونیبا صورت گر گرفته از خونه رفت ب   بابا
  میکرد   یباهم زندگ   یو خوش  ینشد. و ما همه باهم با خوب  داشیها پطرف

 ... . کهنی تا ا

 ))فصل چهارم: نزاع((                  

 

 . شهرزاد

باز کردم کودک  هام چشم  جلو  کی مثل    می رو  از  چشمام گذشت.    ی خواب 
م   میزنگ گوش   یصدا زنگ  داشت  مامانم  بود.  مخم  حصوله    زدیرو  اصاًل 

 . شم یکه جواب ندم بدبخت م مطمئن بودم   ی نداشتم؛ ول

 ؟ یدار کار یبله مامان جان چ  -

 بود.   یقاط صداش

تو کجا   - هست  هست  ؟ ییمعلوم  هرجا که  رو    نی هم  ی حاال  خودت  اآلن 
 ؟یدیخونه فهم یرسون یم

من اصاًل حوصله    ؟ی زن یبار به من زنگ م   هی ساعت    ه یهر    یمامان کفاش   -
 .امیخونه هم نم کنهیندارم، سرم درد م 



 گفت:   یتر و عصبلحن مصمم  با

 فعاًل.  ،یی جانیا  گهی ساعت د م ی که گفتم ن  نی هم -

تماس رو قطع کرد. طبق معمول تلفن و روم قطع کرد. محکوم بودم    ع یسر
رو    چییو سو  ف یو از جام بلند شدم. ک دم یکش  یابه درد و اجبار. پوف کالفه

 رفتم.  ن یماشبه سمت   جونیب   یچنگ زدم و با قدما  ز یم  یاز رو   حوصله یب

  نمیبب   امی . تا بکردمیم   کار یخب مامانمو چ  ینرم خونه؛ ول   گفتیم  طونهیش
جا  جز رفتن به اون  یاظاهرًا چاره  دمیدرخونه د   ی کجا برم؟ خودم رو جلو

پارک کردم و به سمت خونه رفتم. مامانم با آقا    اطیو تو ح  نی نبود. ماش
نشسته بودن. مامان با اخم    ییرایتو پذ   یپسر پرو از خود راض  نیمحسن با ا 

 گفت:   یظیغل

 آوردن.  فی باألخره تشر -

 دستم و گرفتم باال.  دم یکش  یپوف

درباره  - ندارم،  رفتن  حوصله کلنجار    یادب هم کار  یب   یآقا  ن یا   ی اصاًل 
 . شب خوش. دونم یمن کار کنن، شما رو نم  یبرا  خوامینم   گهید  یندارم. ول 

 !نهیروز بد نب  برم سمت اتاقم، که چشمتون خواستم 

 : شهرزاد؟!مامان

 ی برزخ  افشیبرگشتم سمتش. ق  واشی بود با تمام توانش داد زد.    مامانم
 وار به سمتم تکون داد.   دیبود و انگشت اشارش و تهد  سادهی بود. وا



بهمنش تا هر موقع که من بگم راننده    یاواًل درست صحبت کن! دوم آقا  -
 . اری من ن حرف ی تو هستن، سوم حرفم رو   گاردی و باد

  ییرزایبود که از م  یی او حفظ کنم درس مسخره  یکردم آرامش ظاهر  یسع
 . شیدرونم آت لکسیگرفته بودم ظاهر ر   ادی

کنم. پس    یبلدم رانندگ   ستمین  جیبه راننده ندارم. خودم افل  از یمامان، من ن  -
 لطفًا اصرار نکن. 

 که گفتم حرف اضافه موقوف.   نی هم -

 گفتم:   یحرص

 !خوامیمن راننده نم  -

از جمله کشتن    زنهیم   ی نامردت دست به هرکار  ی بفهم نگرانتم اون بابا  -
 . رهیتو رو هم ازم بگ  خوامیدومادم و نوم نم 

 گفتم:   یمحکم و عصبان  یدستم به خودم اشاره کردم و با صدا با

 ندارم. گاردی به باد یاز ی ن امیاز پس خودم بر م یی من تنها  -

 ناراحت نگام کرد و گفت:  مامان

 مردن؟  ای لیو ا  ار یپس چرا شهر  -



  تونستمیحق با مامانم بود اگه من م   دیلحظه انگار زبونم قفل شد. شا   هی
من بوده که    ر ی تقص  ستن؟یازشون محافظت کنم پس چرا اآلن مردن چرا ن 

 سکوت و شکست.   نیمامانم ا  یاکت بود. صداس. سالن ساکتستنیاونا ن

 . کنم یشهرزاد خواهش م -

 گفتم:   ومدی که از ته چاه م  ییصدا  با

خونه من مثل    یکه تمام وقت تو   کننیرو قبول م  ن یبهمنش ا  یاگه آقا  -
با    یاگه بخواد سر ناسزگار  یندارم؛ ول  یکنه من حرف  یباشه و زندگ   یمشت 

 .خوام یمن بزاره، نم

  کهنینه به ا  خوام یراننده نم   ده یم  ر یدختره خله نه به اون که گ   گن یم   االن 
تو خونه    خوامینم  کهنیا  یدارم برا  یلیتو خونم. دل  نی بست بش   ایب   گهیم

 . شدمیتنها م یل یکنم. اون موقع خ  یزندگ   رمردیپ ه یتنها باشم اونم با 

ت. بلند  گرف  شیآت  یی هو ی اآلن    ی از اون موقع تا حاال ساکت بود؛ ول  بهمنش
 شد و شروع کرد داد زدن. 

راننده    میحاال که شد   میست ی ما آدم ن  دیفکر کرد   یشما چ   ین ی: خانم امبهمنش
. اگه مثل  ستی خبرا ن  ن یاز ا  ر ی. نخ م ی در بست درخدمت شما باش  د یشما با

خودم رو دارم   ی. منم زندگرمیسر کار اگر که نه م  امیقبل باشه من م  طیشرا
رنگ    رتاسرشکه س  یدارم کنار خانوادم باشم نه همش تو اون عمارت  از ین

 ماتم گرفته. 



کل کنم  باهاش کل  خواست یاالغ. دلم م   که یمرت  شدم یم  ی شی داشتم آت  گهید
 نداشت.  یبره منم راحت شم. البته رفتنش هم برام سود  ارهی تا کم ب

راننده    ک یجز    ؟یزنیبا من حرف م  یطور نیکه ا   یهست یک   یتو فکر کرد  -
برا مامان  هان؟  دار  یچ  یساده  ب  ن ی همچ  کی  یاصرار  و    تیتربیآدم 

  یپ   یبر  یتونیراننده من باشه؟ )رو به بهمنش گفتم( تو هم م   یتی شخصیب
  ی ارزشیفقط کم مونده با آدم ب  گهیو خانوادت به سالمت. منم د  حاتیتفر
 جلوت رو نگرفته.  یتو سر کله بزنم، برو آقا راه بازه کس  مثل

تو اون    خورد،یاومد جلوم چشم تو چشم من، نفسش به صورتم م  بهمنش
نزد م   کیفاصله  چشم   شدیکاماًل  برانداز کرد.  رو   ، ی اقهوه  یهاصورتش 

و در حالت حاضر    یگوشت   یهاصاف و سر باال، ل**ب  ی نیپهن، ب   یهاابرو 
 بود. صورتش رنگ لبو 

درک  به  ؟ یزنیبا من حرف م  یطورنی که ا  یهست  یک  ی: تو فکر کرد بهمنش
 . ریپر از ماتمت بم یتو هم تو اون خونه جانیاز ا رم یم

سمت در خروج رفت و در رو    تیقدر پررو شدن. با عصبان چه  داً یجد  کلفتام 
بهش بگم مادر    خواستم یم  دییمامانم هم مثل فشفشه پشتش دو   دیبهم کوب 

رفت. آقا    ی نکن ول  کیکوچ  نیمثل ا   یی آدما  نیهمچ   ه ی  ی من خودت رو برا
 زد.  ی محسن لبخند

 ها. : هم اون حق داره هم تو! منم موندم وسط شماآقامحسن

 گفتم:   یو عصب  و باال انداختم و با لحن کالفه  دستم 



 . هی ارا چادا اطو نی ا  گهی نداره. قرار کار کنه خب کار کنه د ی حق چیاون ه  -

د  یپوزخند   آقامحسن  و  دل  یز یچ   گه یزد  من   نارویا   یپوزخندا  لی نگفت. 
. رفتم سمت اتاقم. اعصاب  شدم یروز بألخره که متوجه م  ه ی  یول   فهمم؛ینم
.  رفتیگ یقدر خودش رو دست باال م که، پسر پروو چه  ذارنیآدم نم  یبرا

که.    کنهینم   ی راننده سادس که همه بلدن کار خاص  کی خاک بر سر فقط  
 پسر پروو.   گهیکردم بهش فکر نکنم رفت د  یتخت. سع  یانداختم رو  ودموخ

 هم گذاشتم.    یرو رو  چشمام 

  یقی. نفس عم رفتیچشمام رژه م   ی جلو  لشیبدون دل   یمدام خندها  اما
 و شالم و از سرم درآوردم.   دمیکش

انگار    در  شد  باز  شدت  به  پا  ی کیاتاق  طبقه  پنج  ساختمون  از  و    نییمن 
 بود. سادهی تو چارچوب در وا ی شی آت ی انداختن. مامان با صورت

اگه دوباره همون کار و   یول   اد؛یکردم ب  یبهمنش رو راض  یشهرزاد! آقا  -
 ؟ یبود نشون داد ی چه رفتار ن یو تو. ا  دونم یمن م  ی کن

گاش کنم با  ن  کهنیتخت نشستم. بدون ا  یرو   دمیموهام کش   نیو ب  دستم 
 گفتم:   ی لحن کالفه و عصب 

که بهش درس ادب و اخالق    یزن یده سال حرف نم  یبچه  ه یمامان با    -
 هیرفتار نکن انگار با    ی ساله پس طور  ی زن س  ه ی! من، منم شهرزاد  یدیم

همه    ن یا   لی از حدش فراتر رفت و دل  گه یپسر هم د  نی! ا ی دختر بچه طرف
 . فهمم یاصرار تو رو نم



 گفت:  ی همراه اخم  یو با لحن جد  دیبه شال نازکش کش  یدست

 حرف نزن.  گهی پس د کنم یو م  کار نیدارم که ا  یلیحتمًا دل  -

 مامان خانم؟  ی به من بگ یتون یکه نم  یدار یل یدارم چه دل لیدل

حرفت رو گوش   دیساکت باشم؟ همش با   د یچرا حرف نزنم چرا همش با  -
 کنم و حرفم نزنم. 

 نگاهم کرد.  ت یاعصبان با

 اون خونه تنهات بذارم.  ی تو تونم یکه گفتم شهرزاد نم   نی هم -

 زدم و با خودم گفتم:  یباال. پوزخند  دمیسه متر پر دیدر رو محکم کوب رفت

بدون    کننیباهام م   خوانیم   ی! هرکارشونی س! شدم عروسک بازمسخره  -
 نظر خودمو بخوان.  نکه یا

لباس  بلند رو گذاشتم  ساکم  رشدم  رو  چ  ختم ی هام   یخاص  ی لیخ   ز ی توش 
تنم کردم  یمشک  شرتیسو  ک یجا نداشتم جز لباسام. در ساک رو بستم اون

 که گذروندم فکر کردم.   یشدم. به روز ره یو رفتم تو تراس. به آسمون خ 

ون حرفا رو بهم زد  ا   ار یکه سر خاک، مامان شهر   یبهمنش افتادم. موقع  ادی 
 ی از رو   د ی. شادمیفهمینگاهش رو هنوز نم  ی معن  کرد ینگاهم م   ی جورهی

بود. اون روز   بینگاهش عج  یول  ؛یخوشحال   یهم از رو   دیو شا   یدلسوز
 مثل دو سال گذشته برام تکرار نشد. 



اتاق و زل    شستم یم  یاهیگر  چیبدون ه  یحرف  چیهرسال بدون ه   گوشه 
به عکساشون اما امسال کلنجار رفتن با اون پسره سرم رو گرم کرد    زدمیم

  یهم به ضررم. رو   دیبه سودم بود شا   دیو نگذاشت به گذشته فکر کنم. شا 
فک کردم، که چند    ز ی تکون خوردم. به همه چ  یطورنی هم  یچوب   یصندل
  یبرا م ی دل تنگ  ایسر کنم،   یجورخونه چه  ک ی  یبهمنش تو نیبا ا   گهی روز د
 . دمشیطلوع کرد د دیهم نزاشتم. تا خورش  ی . تا صبح چشم رو اریشهر

دق  رفتم دوش چند  بهمنش.   یاقهیبلند شدم  منتظر  و  گرفتم حاضر شدم 
 بود در زده شد.  ی سرم تو گوش

 . تو  ایب -

ظاهر  ی لیخ   بهمنش ه  ی رسم  یبا  داخل.  روز   ی تی میصم   چ یاومد    یهااز 
 ایبشم    یم یباهاش صم  خواستم ینم  ی لیگذشته تو صورتش نبود، بهتر! خ

 اون از حد خودش فراتر بره. 

 : ساکتون کجاست؟ بهمنش

از اتاق    یحرف  چیچشمام بهش اشاره کردم، ساک رو برداشت و بدون ه   با
 گفتم:   کردمیبه در بسته شده نگاه م  که یزدم و درحال   یخارج شد. پوزخند

  ی و دوست   ی...دوریدون یخسروان دانند! خودت م   شیصالح مملکت خو   -
 بهتره!

  ،یبافت نازک، بارون   یسر تا پا مشک  شهی نگاه کردم مثل هم  نهیخودم تو آ   به
ساده، موهام رو هم ساده بافته بودم. رفتم    یشال مشک  ،ی شلوار لوله تفنگ



  مامانم  ی که صدا  رونیب  زدمیبهتر بود. داشتم از در م  روز ی حالم از د  ن ییپا
 من رو متوقف کرد. 

 ؟یبر ی خوایم  یمطمئن -

 نگام کرد.  نگران 

 نداره.  دهیتالش نکن فا  ؟یکن   مونم یپش  یآره، نکنه قصد دار -

 گوشم گفت:   ر ی تو آغوشش ز دی گذاشت رو شونم و من و کش   یدست

خ  - هنوز  من  باش.  مراقب خودت  بدون    المیپس  نشده.  راحت  بابات  از 
مورد اعتماده.    یول  ؛ یستی خوب ن  یلی باهاش خ   دونمینرو، م  ییبهمنش جا 

 . باشه؟ ا یبه خاطر من باهاش کنار ب

 چشم فعاًل.  -

 فعاًل.  -

پسر    می . از حق نگذرنیداده بود به ماش   ه ی. بهمنش تکرون ی خونه زدم ب  از 
 د. نبو یخبر شیاز کت شلوار رسم گهی بود. د یپ یخوش ت

رو تا زده بود    هاشنیکه آست  یآب  رهن ی همراه پ  یلوله تفنگ  یمشک  شلوار 
تر کرده. رفتم جلو در عقب رو باز که صورتش رو جذاب  یمشک   ی آفتاب   نک یع

حرص من و  خواستیم  نم،یبرم عقب بش  ادیبدم م  دونستیکرد. خوب م 
 دراره. 



رو رفت روشن    نی تمام رفتم عقب نشستم تا چشش دراد. ماش   یی با پرو   منم 
  چیکدوم ه   چی. تو طول راه ه شدیپخش م  یم یمال   کیکرد و راه افتاد. موز

 شدم.  ادهیپ  نیدر رو باز کرد. از ماش  ی . مشتم ید ی. رسم ی نزد یحرف

 . دی: سالم خانم خوش آمدیمشت 

 ممنون.  -

 گفت:   یسمت خونه که مشت رفتمیم  داشتم 

اجازه  پدرتون داخل منتظرتون هستن هر چه  - قدر گفتم خانم گفتن شما 
 گوش نکردن. رفتن داخل.  یول  د؛یورود ندار

  یجلو  کردمیهرکس خودم و کنترل م  یمشت شد. جلو  تیاز عصابان  دستم 
قدماتونستم ینم   یی رزایم با  حرص   ی .  و  رفتم.   یتند  خونه  در  سمت  به 
  یی رزا یمثل م   یک ی.  ارن ی مردا رو در م  یفقط ادا   ستنیاز مردان مرد ن  یسرکی

 جزو همون دسته بود. قاً یدق

 آشغال، شغال صفت.  کهیمرت  -

رو   ت یعصبان  با چه  با  تو. کثافت  ب  ییرفتم  بود  خدا  ناو   اد یتونسته  جا 
پذ دونستیم تو  و    ییرای.  بردم  باال  امکان  حد  تا  رو  صدام  بود.  نشسته 

 گرفتم. مقابلش قرار  

رو   - نگاه   شهی اصاًل روت م  جا؟نیا   یاومد  ی بلند شد  ییبا چه  تو صورتم 
از    ی کنیاآلن گورت و گم م  نی هم ای  ؟ی ش یتو از عذاب وجدان خفه نم  ؟ یکن



م  نیا م  ا ی   یریخونه  همه  سی پل  زنم یزنگ  م  اتویکثافت کار  یو  . دم یلو 
 . جانی بلندشو گورت و گم کن از ا

 یافهیمن از جاش بلند شد. ق  تیتوجه به عصبان   یابدونه زره  لکسیر   یلیخ
 به خودش گرفت. یمظلوم

 .رمیخب آروم باش؛ اول به حرفام گوش بده بعد م یلیخ -

  ی داشت برا  یمن زمان  یمنقبض شده بود. اصاًل مگه زندگ   تیفکم از عصبان  
 مثل اون؟! بلند سرش داد زدم.   یمرد ی شعر و ورا

.  نم ینحست و بب   خت ی ر  خوامینم   یات گوش بدم. حت به حرف  خوام ینم  -
 برو.  جا نیفقط از ا 

به سمت جلو برداشت.  مدام در نقش پدر فداکار فرو   یزد و قدم  یپوزخند
 گفت:   یساختگ  تی . با مهربونرفتیم

. شهرزاد دخترم من  گم ی من م  ی ول  ؛یصدام رو بشنو   یخوا ینم  که نیبا ا  -
دارم که فقط    ی راثینمونده، من م  میاز زندگ   یزیچ   گهیپام ل**ب گوره د  هی
کس رو ندارم که بهش بدم. ازت خواهش    چیجز تو ه  یعن یبدم به تو    دیبا
  یگه حت ید  رمیرو به نامت بزنم بعد م  زمیمحضر تا همه چ  ای فردا ب  کنم یم
 محضر. ای . تو فقط فردا بدمی. قول مامیبارم جلوت در نم کی

منفجر بشم.    کینزد  ت یکردم. از عصبان  گشاد شده داشتم نگاهش  یچشما  با
 . ختم ی حرفام و تو دلم نر گهی دفعه د نیا



که آه هزار نفره رو    یمن پول  یهان! فکر کرد  یفکر کرد  یتو با خودت چ   -
  ییاز تو  ی که قاتل شوهرم  ییاز تو  یکه قاتل بچم   ییاز تو  رم؟ یاز تو بگ   ام یب

  ی گفت  یروز  هیبرات ارزش نداره    گهید  ز یچ  چیکه فقط پول برات مهمه و ه
کمک    پوالتاز همون    ی ریچرا نم  یریم یم   ی پوالمه حاال که دار  زم یهمه چ

رو    ی فیکث   شنهادیپ  ن یهمچ  یسر سوزن هم وجدان داشت   یاگه حت  ؟یریبگ
نم  م   یدادیبه من  اسمت   ی بزرگ. کاشک  یی رزا یجناب  اندازه  به  دلت هم 
 بزرگ بود.

 فت:به خودش گرفت و گ ی مظلوم  چهره

 کن و پدرتو ببخش.   یتو منو ببخش تو خانم ی من خطا کردم درست؛ ول -

 . وار یسرم و بکوبونم تو د گهیکه م  ییاز چرت و پرتا خواستیم  دلم 

 ببخشم؟   یجورببخشم؟ قاتل شوهر و بچم رو چه یجورچه -

 عقب و با داد گفتم:  دمیدستشو بزاره روشونم که خودم و کش خواست

 . یوحش که یدستت و بکش مرت -

 انداخت.  نیی پا  هیباال برد و بعد چند ثان م ی رو به حالت تسل  دستاش

  رم یاموالم رو قبول کن اگه من بم   نی ا  ی . اصاًل نبخش؛ ولدونم یسخته م   -
 اد؟ یسرشون م ییچه بال 

 بازم صدام و بردم باال و داد زدم.  یول  کرد؛یداشت خفم م بغض



سر    ییچه بال   رمیاگه من بم   یگ یچرا نم  ،یموقع مرگتم به فکر پوالت   یحت  -
  ن یکن ا   کار یچ  یدون یم   اد؟ یسر اموالم م  ییچه بال   یگ یم  اد؟ی دخترمو زنم م

  ی همه گناه که کرد  ن یا  د یدارن، بلکه شا  از یکه ن   ییاموالت رو بده به کسا
 خوام. یقرون از اموال تو رو نم  کی ی بشه، وگرنه من حت  دهیبخش 

 بازهم اون نقاب مظلوم بودن رو به صورت نحسش زد. 

  اومدم یبرسه نم  بهی اموالم به دست غر  خواستم یمن اگه م  زم یشهرزاد عز   -
 اموالم به دخترم برسه.  خوام یهات رو بکن من مسراغ تو. بازم فکرت

که مثل من از   دیدید  وی کنم. ک  هیجا و فقط گرهمون نمیبش  خواستیم  دلم 
  یی رزایمن از خدامه م  ره؟ ی نفر باشه و روز مرگ باباش و جشن بگباباش مت 

 . کنم یم  یکل شهر و چراغون   رهیبم

نره تو   ادتیبهش فکر کنم )صدام رو بردم باالتر( در ضمن   خوامینم  یحت -
 تو مرد. یشهرزاد برا شی دوازده سال پ ؛یبه اسم شهرزاد ندار یدختر

 اومده؟  شیپ  یمشکل  ین ی : خانم امبهمنش

ب   می برگشت  هردو کاماًل  لحنش  بهمنش.  جد  حوصلهیسمت  بود    ی و 
کاماًل    لی صورتش. دستاش رو پشت سرش قفل کرده و با استا  طور نی هم

وا  حداقل    سادهیمردونه  اومد  شد  خوب  اون    یکیبود.  بود که کمکم کنه 
 گفت:   یکرد و با بد اخالق  یاخم   ییرزا ی. م رونی رو بندازم ب  کهیمرت 

با دخترم حرف بزنم    خوامیبه نخود آش باز اومد! چرا هر دفعه من م به  -
 ؟ی هست   یوسط؟ اصاًل تو ک  ن یا ی ایتو م



 هوا تکون دادم.  یکردم، دستم و تو  اخم 

  یتو و دار و دستت م   یکه باشه به صد تا  یحرف دهنت و بفهم. هرک  -
 ارزه. 

 ست و سمت من گفت:رو صورت لجنش نقش ب یپوزخند

نداده    ادی . مگه بهت  یکنیرو هم م   بهی مرد غر  ه ی  یکه طرفدار  نم یبیم  -
 ؟ینکن  کیکلفت نوکر جماعت خودت و کوچ  یبودم برا

بعد راجب    ده یو به گند کش  م یکل زندگ   شعور یب   کهیکردم. مرت   یظیغل  اخم 
 . زنهیاخالق منم حرف م 

با آدمام رفتار م   یمن هرطور  - براشون ارزش    کنم، یدوست داشته باشم 
مثل تو باشم    خواستم ینگرفتم، چون نم   ادیاز تو    یچی قائلم، در ضمن من ه

تو کث   خواستم ینم آدما  فیمثل  به  توجه  بدون  نداشتم  دوست    یباشم، 
 کنم.   یاطرافم زندگ

 د:شد با انگشت به بهمنش اشاره کرد. بلند داد ز  تر کینزد یی رزایم

 ؟ یکن یم ک یداره که خودت و براش کوچ یت یچلغوز چه اهم نیا -

دستام خفش کنم. اومدم برم سمتش که بزنم تو   نی با هم  خواست یم  دلم 
 داشت.دهنش. که بهمنش دستش رو جلوم نگه

 ل**ب آروم گفت: ر یز

 .کنمیمن حلش م -



تو    بهش بگه کثافت  ستین   یکی. آخه  دم یفهمیمن اصاًل حال خودمو نم  یول
با نفرت تو صورتش نگاه کردم.    س؟یبس ن   یهمه سال پدر من و درآورد  نیا
 خرفت که فقط مفت خوره. بلند داد زدم. ر ی پ کی   یشده بود؛ ول ر یپ

اون    ی نباش  ا یدن  نی ا  ی بشه که تو  یروز  کی  که نیا   هیآرزوم چ  یدونیم  -
بگم    کهنی ا  ی برا  کنمیم  ی. کل شهر و چراغون کشم یروز من تازه نفس م

خانواده رو از جمله خانواده خودش    یهمون که کل   یی رزای م   د یمردم بابام حم
 رو بدبخت کرده مرده.

تو  بهمنش نگاه کرد.  بهم  م   یدوباره  و  نفرت  تنفر    خوندم؛یچشماش  اما 
  ن یپس چرا ا   شناختیو نم   ییرزا ی که ماون  ؟ ییرزا یم   ا یمن؟    ؟ینسبت به ک 

 آروم گفت:  یی. با تن صدازدیم همه تنفر تو صورتش و چشماش موج 

 . کنم ی! آروم باش من حلش م کنم ی: شهرزاد خواهش مبهمنش

 ت یتعجب داشت؛ اما از عصبان  یکم  گفتیبار بود اسمم رو م  نیاول  یبرا
 داد زدم: شی پ  ی. بلندتر از سرکردیمن کم نم

ا   ییرزای آروم باشم. م  تونمینم  - گم کن برو، وگرنه زنگ    جانیگورت و از 
 . سیبه پل   زنم یم

از جاش تکون نخورد. بهمنش روبه  یی رزایم . با دستش به سادی روم واباز 
 مبال اشاره کرد. 

 . کنم یبرو اون طرف. من حلش م  کنمی: ازت خواهش م بهمنش



پشتم    پشتم  از  رو  صداشون  فقط  نبود.  خوب  اصاًل  حالم  بهشون  و کردم 
 . دمیشن یم

آقابهمنش لطفًا درست صحبت کنمح  ی :  اواًل    دار یاز د  ادمه ی. دومًا  دیترم 
چشم تو چشم بشن، پس    ی به من گفتن نذارم با شما حت  ین یقبل، خانم ام 

 .  کنم یم  تونیدر همراه  یمن تا جلو جه یدر نت 

 گفت:   یبلند و عصب  ییبا صدا یی رزایم

 ؟یکن   یدر من رو همراه ی تا جلو ی که بخواه  یباش یتو ک  -

 جوابش و داد. لکسیمحترمانه و ر   یل یخ بهمنش

خودشون    خواستن یم   ی نی داشته باشه، اگر خانم ام  یفکر نکنم به شما ربط  -
 . کنم یخواهش م  دیی. بفرما گفتنیم

چرخ   به وروددمی سمتشون  در  به  دستش  با  بهمنش  بود.    ی.  اشاره کرده 
وار تکون    د یلجنشو سمتم چرخوند. انگشت اشارش و تهد  ی چشما  یی رزایم

 داد.

منتظرت    یکه بهت گفتم خوب فکر کن. وگرنه عاقبت خوب   یزیدرباره چ   -
 . ییرزای . شهرزاد مستین

  ن یمنو به ا   ی که ک  ستین   ادم یبار    نیکرد. آخر   دییتٔاک   ییرزای م  ی ل یفام  ی رو 
از خونه    یازش که همون روز اول وقت  ادیصدا زدن. اون قدر بدم م  یلیفام

 عوضش کردم.  رونیاومدم ب یی رزایم



با    کردیم  ییناخونم کف دستم خودنما  یدستکش دستم بود جا  کهنیا  با
 نفرت بهش زل زدم.

 آشغال! کهیمرت  -

 ک ی اول رو که برداشتم که برم خفش کنم بهمنش دستش رو بهم نزد  قدم
 اون نبود تا اآلن بابام رو لهه کرده بودم. صدام رو بردم باال و گفتم:   کرد، اگه 

ا  خوامینم   ی حت  - راست    کی  نمتیبب  جانیبهش فکر کنم. دفعه بعد هم 
 . سی دست پل دمت یم

 زد و با بهمنش از خونه خارج شدن.  یپوزخند

از شدت    م نهی. قفسه س دیلرزیسرم خراب شده بود بدنم م  ی رو   ایدن  انگار 
  چیحد بد باشه؟ ه   ن یتونه تا ا  ینفر م   کی. چطور  شدیم  ن ییباال پا  ت یانعصب

 کس هم نه بابات. 

به   یزیسال بود چ  یل یجز پدر و مادرت گرچه من خ یاز هرکس انتظار دار 
 هم که باشه هم خون منه.   یهرچ یاسم پدر نداشتم؛ ول 

ا یا  اما  نبود!  نم  یکاش  باال  نفسم  نبود،  پدر من  توان    ی . حتاومدیکاش 
  ییزایچ   هیبود    ستادهیقدم هم بردارم نداشتم. بهمنش جلو روم وا   کی  کهنیا
صورت بهمنش    ادی م  ادمیکه    یزیچ  ن ی. آخر دمیشن یمن نم  یول   گفت؛یم

 شد.  اهیچشمام س ی جلو ا یبود و دن

 *** 



هام نداشتم.  باز کردن چشم   یبرا  یاما جون  دم؛یشنیرو م  ینامفهوم  یصداها
 گفت:  یبا نگران یمشت 

 خانم بزرگ؟ م ی زنگ بزن ست یپسرم بهتر ن  -

م  یالک   ییخانم رضا  ینه مشت  - فشار    ستین   یزی. چشهینگران  به خاطر 
 . شهی م  دار یب  گه یکم دکم   هیعصب

ا  ن یا   نهی نب  ر یخ  - روزگار  از  پدر  خدا    ن یباباش که  درآورده.  دختر  و  مادر 
 شده.  یطورنیگفته که ا   یدختر چ  نیه اب دونهیم

 گفت:   الیخیب   ییبا صدا  بهمنش

 داره.  یبوده به ما چه ربط  ی پدر و دختر -

پدر بود   ی اون ک  ،یپوشوند، هه پدر و دختر   یداشت صورتم رو م   یشخندین
 که من دخترش باشم؟ 

نم  - بذاره،  پدر  رو  اسمش  نداره  حق  مرد  بالها   یدونیاون  سرش    ییچه 
 آورده. 

 دمت گرم.   ،ی مشت ی کاشت  گل

 صدام کن.  یداشت یکار  نییپا  رم یمن م -

هام چشم   واش یواشی .  دادیم  یدر اتاق اومد. که خبر از رفتن مشت   یصدا
باال    قاً ی. سرم رو چرخوندم دقکردیکوه درد م  کیرو باز کردم سرم اندازه  

 صورتش.   یبزرگ رو  یبا اخم نهی بود دست به س ستاده ی سرم وا



  ی همون شکل   قاً یها اآلن دق  شهیم  یبشه بد عصبان  یروز گفتم اگه عصبان   هی 
اگه همچ   کنمیم  یعذرخواه  رمیفکر کرده؟ فکر کرده م  یبود. چ    نیعمرًا 

که    یزیچ  ن یکنم. آخر  یکردم که عذرخواه   کار یکنم. اصاًل مگه من چ   یکار
  ی زیچ گه یبهمنش هم باهاش رفت د  رون، ی اومد بابام از در رفت ب ی م  ادمی
 گرفته گفتم:  یینبود. آروم با صدا ادمی

 رفت؟  یی رزایم -

 رفته.  ی عنی کرد که   نییسرش رو باال پا فقط

 ساعت چنده؟  -

 پنج عصر.  -

 بودم. ده یخواب چقدر 

 . الی خیگفتم ب  یکه کرده تشکر کنم؛ ول   یازش بابت کار خواستم یم

قصد موندن داشت؟ نه بابا در   ی عنیگوشه اتاق.    ینشست رو صندل  رفت
 . دمیصورتم کش   ینگاهش کردم و دستم رو  ینبود. کم  شعور یحد ب  نیا

 رون؟یب  یبر شهی م -

 جوابمو داد.  عی مصمم و سر   یلیخ

 نه. -

 گفتم:   ی . با لحن جدشعورهیب ی لیگفت؟ ظاهرًا خ  یچ  نیاآلن ا  



 . رونیاستراحت کنم، برو ب خوامیم -

 صورتش نقش بست.   یرو  یپوزخند

 فکر نکنم مزاحم استراحتتون بشم.  -

رو ندارم   ن یاتاق خودمه حق ا جا نیآقاجون ا ایح یکردم. پسره ب  یزیر  اخم 
 که تو اتاقم تنها باشم؟ 

 !رون ی اآلن برو ب  نی هم -

 نچ. -

  ی زیزش گرفتم. گفتم که نه من مهم بودم نه چزدم و نگاهم و ا   یپوزخند
و اون رد    ن یدست ا  ن یبودم که ب   یشباز  مهیتنها عروسک خ  خواستمیکه م

 ادامه دادم:  ی و عصب  ی. با لحن جدشدمیو بدل م

اآلن    ن یراحت باشم؟ گفتم هم   تونمیاتاقم هم نم   ی تو  یمن حت   ؟یچ   ی عنی  -
 . رونیبرو ب 

 دوباره اون پوزخند مسخره رو زد. و 

 نرم؟  -

و    دیکش   ر یلحظه سرم ت  هی از جام بلند شدم؛    کرد، یم   میداشت عصبان   گهید
برسم که دستش دورم حلقه    نی تعادلم و از دست دادم. کم مونده بود به زم

شد تو چشم  و چشم  احساس کردم چشم م ی شد  حرف .  باهام  داره  هاش 
 هم بود.برام م  گفت؟یم  یاما چ زنه؛ یم



. دستش  م ی تو همون حالت بود  هیبود. چند ثان  دایدستش به وضوح پ  یگرما  
  ی توش نبود بلکه مهربون  یی و پروو  تی جد  چ یکه ه  یرو آروم برداشت. با لحن

 گفت:  زدیدرش موج م

  د یبا  ی ک ی  ست ی تو اتاق بمونم. حالت خوب ن  د یبا  گمیبهت م   ن یهم  ی برا  -
 برو تو تخت. نکن  یلجباز قدر نیباال سرت باشه ا 

تو  طرز  کردنش  ثان   یصحبت  بود؟!    یعن یکرد    ر ییتغ  هیچند  نگرانم 
ب  یچ  دونستم ینم بگم؟  تو  ایکنم    رونشیبهش  بمونه؟    یبذارم  اتاقم 

.  ارهیسرم ب   یی نکنه بال   دم یلحظه ترس  هی عقب هولم داد افتادم رو تخت  عقب
 پرسش گرانه گفت: 

 ؟ یکنینگاه م  یطورچرا اون -

 تته پته جوابش و دادم.  با

 . یچی ه  ،ی چی ه -

 و تکون داد.  سرش

 حالت بهتر بشه.  یبخور ارم یب یز یچ ه ی رم یمن م -

نفسمو    دمویبه گردنم کش   یرفت. باز من ِچم شده بود؟ دست  رونیاتاق ب   از 
زدم و از    یدر پوزخند  یرو   دیکل  دنی فرستادم. با د  رونیکالفه و با صدا ب 

رفتم  در  سمت  شدم.  بلند  اجام  از  قفلش کردم.  ب   ییبال  کهنی؛   ارهیسرم 
اتاق    یوبه مراقبت نداشتم اونم بره ت  از ی. من حالم خوب بود ندمیترسیم



عوض   یمشک  ی هام رو با بلوز شلوار خونگخودش. رفتم سمت ساکم لباس
.  دمیسمت تختم رفتم و دراز کش   نیهم   یبرا  رفت یم  جی کردم. هنوز سرم گ 

 شد.  نیی در باال پا  رهیدستگ

 ؟یدر رو چرا قفل کرد -

 . دمیگردنم باال کش   ر یو پتو رو تا ز   دمیپهلو چرخ   یرو 

 استراحت کنم. خوامیمن خوبم برو م -

 گفت:   یحرص

در رو باز کن    یهم بخور  یزیچ  ه ی  دیبا   ،یش یفقط با استراحت که خوب نم   -
 تو.   امیب

  شیکه پ   یک یو تار  ر ی اون ز  ی گرفته  یو به فضا  دم یسرم کش  ی رو رو   پتو 
 اومده بود نگاه کردم.

م  - خودم  چ  ی چ  دونم یمن  خوبه  نم  یبرام  برو  بده؛    یزیچ   خوامیبرام 
 بخورم. 

باال. با حرص پتو رو پس زدم و    دمی به در که سه متر پر   د یو کوب  دستش
 صورتم بود به در نگاه کردم.  یکه رو  یهمراه اخم

 به من چه؟ ر ی بم  یلجباز. اصاًل از گشنگ -

 رفتارش کاماًل مشخص بود؛ اما به من چه؟!  یول کرد. سماجت تو  باألخره



  ی شگ ی هم  یهابابام افتادم و همون سوال  یهاحرف  ادیسقف زل زدم و    به
م ا دی چرخ یتو ذهنم  آدم  پدر  باشه چه  قدر نی . آخه   ؟یچه شکل   ،یجوربد 

و    انیتمام عمرم آرزو داشتم ب  کنم یشک م   ها به پدر بودنشوقت  یبعض 
  چیوقت ه   چیتوعه؛ اما ه  یبابا  یاگهی د   یکس  ست،یبابات ن   ییرزا یبهم بگن م 

امروزش تنفرم نسبت   یشرمانهیب شنهادیحرف رو بهم نزد. و با پ  نیکس ا 
 . شتریب  یلیشد؛ خ   شتر یبهش ب 

 *** 

نم  چی شدن. ه   ر یاز چشمام سراز   هام اشک با من   تونستیکس  اون کارو 
 زدم.  غی ... . با تمام توانم ج یدیبکنه؛ اما سع

 ولشون کن بذار برن؛ من دست تو فقط بذار اونا برن.  -

که دستم رو باهاش بسته بودن دستم    ییهابهم زد. طناب  یطانیش   لبخند
اون زخم ه لحظه  اون  تو  اما  بود؛  نداشت.    یتیاهم   چیرو زخم کرده  برام 

 .ی رو لبه صندلپاش رو گذاشت  یدیسع

 عمرًا.   ن؟یاومده بذارم بر   رمی: تازه لقمه چرب و نرم گ یدیسع

جلو  نیاول   یبرا  اشکام با هق  ر ی سراز  بهیغر  کی  یبار  بود.  هق حرف  شده 
 . زدمیم

 . کنم یالتماست م  -

 . دیخندیکرده بود. بلندبلند م  م ی هاش عصبخنده یصدا



 بره؟  خوادیم  ینفر ک  ن یخب. اول: خبیدیسع

 . ختم ی جون بود تو صدام ر یزدم هرچ  غی تموم توانم ج با

 خفه شو آشغال.  -

بسته شده بودن    ی هم مثل من به صندل  ا یلیو ا   ار یرو برگردوندم شهر  سرم
مرد از  پر  صدا  اهیس  یها اطراف  بود.  ترم    یعصب   ار یشهر  یهاداد  یپوش 

 لحظه بدنم کرخت شد.  هی. د یچی سرم پ  یتفنگ تو  ی.صداکردیم

نفس  رو   هامچشم  م باز کردم.  من    زدم،ینفس  بود  عرق کرده  تنم  تمام 
  کار یجا چکجاس؟ به اطرافم نگاه کردم تو اتاقم بودم! اون اون  جانیکجام؟ ا 

م  کرد؟یم نگاه  به من  و  لبه تخت  بود  نزد  قدر اون  کردینشسته    ک یبهم 
  زدم ینفس مکه نفس  یطورنی. هم خورد یکه نفسم به صورتش م  م ی بود

 گفتم: 

 در اتاق که قفل بود.  ؟ یکنیم  کار یچ جا نیتو ا -

 تفاوت شونه باال انداخت. یعقب رفت و ب  کمی

زاپاسو از    دیاومده تو اتاق، کل   ی فکر کردم کس  دمیتو شن  غی ج   ی: صدابهمنش
 آره؟  ؟یدیحتمًا خواب د ؛یخواب  دمیگرفتم اومدم تو د  یمشت 

جواب    یجی نحرف کنم و با گکردم ذهنم رو ازش م  یخوابم سع  یادآوری  با
 دادم.

 . دمید ی آره، داشتم خواب م -



 ل**ب زمزمه کردم:  ر ی ز بعد

 خواب بود، همش خواب بود. هیفقط  -

آورد که    کی. بهمنش دستش رو نزدرهیگیم  شیکردم بدنم داره آت  حس
 . تو دلم گفتم: م ی شونیبزاره رو پ 

 نکن تو رو خدا نکن. -

کردن.    یآب جوش روم خال  یسهیک  ه یدستش رو گذاشت حس کردم    یوقت
 نگام کرد.  یزی. با اخم ر زدیتر از حدش متپش قلبم اضافه

 .یتب کرد نی اتاق بمونم بب  یبهت گفتم بهتره تو -

 گرفته گفتم:   یدستمو کنارم مشت کرده بودم با صدا 

 سرما خوردم؟ یعن ی -

 داد. لم یتحو یپوزخند

 ؟ یکن یفکر م  یخودت چ -

هم بود؟!    یزیمگه چ  یجز سرماخوردگ  کنم؟یفکر م   یخودم چ   یچ  یعن ی
حتمًا در تراس باز مونده بود و منم که فراموش کردم پتوم رو روم بکشم.  

با دستش جلومو گرفت و خ رمیدستمو ز بلند بشم.  تا    ی جد  یل یگذاشتم 
 گفت: 

 کجا؟   -



 و با اخم گفتم:  دمیکش   یاکالفه  پوف

 کم حالم خوب بشه.   هیبخورم  یزیچ  ی قرص کی رم یم -

 گفت:  دی کشیموهاش م  نی ب ی دست که یجاش بلند شد و درحال از 

  ، یباز درو قفل نکن   دوارم ی. فقط امارمیم   رم یمن م   ؛یشتو بلند  خوادینم  -
 دارم.  دکی  یگرچه قفلم کن 

سردم    کمیرفت.    رون ی بهش رفتم و سرجام نشستم. از اتاق ب  ی اغره  چشم
  ی از خوابا  ی که قرار بود تا آخر عمرم بخش  یی. کابوسادمی رو روم کششد پتو  

 من! ی از ترس زندگ یمن باشن. بخش 

دوست    یل یاومد تو. اخماش رو صورتش بود خ  ین یس  کی اتاق باز شد و با    در 
درو با پاش    کهی. درحالگفتیمطمئن بودم نم  یول  ؟یچ  یداشتم بدونم برا

 گفت:   کردیم  شیپ

 . یوفت ی حال و روز م ن یمعلومه به ا  ،ینخورد  یچی از صبح تا حاال ه -

 گفتم:   یکرخت   یو عقب فرستادم و با صدا ام یچتر

 نداشتم، اآلنم ندارم.  ل یم -

 حرفم نشنوم.  گهیبخور د  ر یناز بکشم؛ پس بگ  ستم یمن اصاًل بلد ن  -

حتاج  . ما که میناز بکش  یستیرو گذاشت رو پام. کاماًل معلومه بلد ن  ینیس
آب و قرص؛    وانیل  هیبا    ر ی کاسه سوپ ش  هیزنت.    چارهیب  م ی ستی ن  دنیناز کش

 نه بلده!



از سوپ که داخل کاسه بود    یادیبه حجم ز   یبلند شد رفت تو تراس. نگاه  
جا  از حد بود. از همون  ادیمن ز   یمثل مورچه  ی وعده  ی انداختم واقعًا برا

 پشتش به من بود گفت: که یبلند کرد و درحال  یصداش رو کم

 درضمن اول سوپ بعدًا قرصات.  ،یبخور دیهمش رو با  -

قاشق از سوپ گذاشتم دهنم طعمش خوب بود؛    ک ینگاش کردم    چپچپ
  گهیبخورم. چندتا قاشق د  تونستم یبود من اون همه رو نم  ادیز   یلیخ   یول

ول نم   گه ید   یخوردم؛  قرص که دیکشیمعدم  سمت  ببرم  دست  اومدم   .
 بهمنش زودتر از من برداشتشون. 

 اول سوپت رو تا ته بخور بعدًا قرص رو.  -

  عی سر  قدر نیمن قصد خوردن قرصا رو دارم که ا  دیفهم  یک   نیکردم. ا  یاخم
 خودش رو به من رسوند؟ 

 بخورم، لطفًا بده.  تونمینم نی از ا  شتر ی ب گهید -

 تمام تو صورتم نگاه کرد و گفت:  یی پروو  با

 نچ سوپت رو بخور. -

  جانیراننده بود فقط. اصاًل ا   نی ا  ما، یکرد  یریبابا چه گ  یسمت تراس. ا   رفت
د   کرد؟یم  کار یچ قاشق  دوتا  زور  ول  گهیبه  .  تونستم ینم  گهید   ی خوردم؛ 
بهتر شده    جمیکنار تخت. از جام بلند شدم. سرگ  ز ی م  یرو گذاشتم رو   ی نیس

بود    ساده ی پشت به من وا  نهی آروم رفتم سمت تراس. دست به سبود. آروم



  یداشت از نظر قد  ی پهن  ی هاشونه  یمثل هر مرد   کرد ینگاه م   اطیو به ح 
 تر بود.از من استخون درشت یلیخ  یکلی تر نبودم؛ اما هازش کوتاه یلیخ

 ؟ی بخواب یدتم برخو  یقرصو بد شهی م -

 کرد.   یزیسمتم و اخم ر  برگشت

 ؟یچرا از جات بلند شد -

. پام رو گذاشتم تو  دیخندیو اخمو بود. مثل روز اول نم   ن یسرسنگ  هنوزم 
که از صبح ذهنم و مشغول کرده بود   یتراس. جواب سوالش و ندادم و سوال 

 . دمیو پرس

اومد   - بود  ن یسرسنگ   یاز صبح که  اخمالو  و    ،ی و  روز خوشحال  هر  مثل 
 اومده؟ شیپ  یمشکل ؛یخرسند نبود

رفت. کنار تخت    رونیزد از تراس ب   یچشم تو چشم پوزخند  ساد،یوا   رومروبه
 . ینی س یقرصو گذاشت تو ساد،ی وا

 صدام کن.  ی داشت یقرص؛ من تو اتاقمم کار نیا -

نبود که به    یآدم  به رفتنش نگاه کردم.  نه ی. دست به سرونیاتاق رفت ب  از 
به    ی نکنم. نگاه  یفضول   دادمیم   حیو منم ترج  دیبشه ازش حرف کش  ی راحت

وا   اطیح وسطش  بهمنش  م  ساده ی کردم که  بر  قدم  و کالفه  .  داشت یبود 
 . دیکش یم  ق یطور نفس عمظاهرًا قصد آروم کردن خودش رو داشت که اون



  ی از رو  یتم. وقت نگاهم و ازش گرفتم و به داخل رف لمیبا زنگ خوردن موبا 
 . دیچی پ  یتو گوش  دایآروم آ  یبرش داشتم صدا ی صندل

 ؟ ی: سالم خانم گل، چطوردایآ 

  ی که گذاشته بود کردم. لبخند آروم   ییبه قرصا  یتخت نشستم و نگاه   یرو 
 گفتم:   یمی مال  یزدم و با صدا

 ؟ یتو خوب ی سالم مرس -

 شکر، چه خبرا؟  -

  ی که شده بودن بخش   ییمشتم گرفتم. مسکنا   نیاز قرصا رو برداشتم و ب   دوتا
 از وجودم. 

 پسرم هست.   نیخودم ا  یاومدم خونه ،ی چی ه -

 ازش خوردم. یآب و برداشتم و کم  وانیل

 بهمنش؟  ؟یک  -

جام خم    ی . تواومدیم  یکردن تبسم و سهراب از پشت گوش   یباز  یصدا
 رو به تخت دادم.   امهیشدم و تک 

از    تونهیفقط م   رمردهیکه پ  م ی تو خونه تنها باشم. مشت   خواستم یه. نم آر   -
 باشه.  جا نیا ت یامن یگل و درختا مراقبت کنه، حداقل اون برا

 .یکرد  یفکر خوب -



 افتادم.  ی زیچ ادیلحظه ساکت شدم و با اومدن اسم بهمنش   هی

بذار    ن،یزم  ر یمن رو که گذاشتم تو ز  ی نقاش  ل یاون وسا  دایآ   ی هان راست  -
 . رهی بگ ادی ب فرستمیزحمت؛ فردا بهمنشو م   یجلو دست ب

 ؟ یشروع کن یخوایباشه! نکنه م  -

 وقتشه.   گهی آره د -

 که تو صداش کاماًل مشخص بود گفت:   یذوق با

 خوشحال شدم.   یلیشهرزاد؟ چقدر خوب، خ  یگ ی ! راست مییوا -

 تبسم و سهراب خوبن؟  -

 آره اونا هم خوبن. -

 ؟ یندار یسالم برسون بهشون. کار -

 . ریشبت بخ زمینه عز  -

 . ریشب توهم بخ -

پا   ی پچ حرف زدن کسپچ  یو قطع کردم صدا  تلفن کنجکاو    ومد،ی م  نییاز 
  ی مشت  دم؛یسرک کش  نییدر اتاق و آروم باز کردم. سمت پا   ه؟یک  نم یشدم بب 

 . زدنیو بهمنش داشتن حرف م

  ی که از خانمم خواستگار  نیمغرورن، من تا قبل از ا   یلیزنا خ   نیآره پسر ا  -
  که نیکلمه هم نگفت تا ا  کی  یکنم، اون از من خوشش اومده بود؛ اما حت



کردم تازه بعد دو هفته اومد گفت منم تو رو دوست    یمن ازش خواستگار 
 نذاشت.  نیرو زم   وقت غرورش  چیه  امرز ی داشتم. خدا ب

از    ادیکرد. ز  ییاه. بهمنش تک خندزدنیخانما حرف م  یداشتن درباره  انگار 
رو به مبل   اشهیو تک  دیموهاش کش   ن یب  ی. دستدیخندیحدش قشنگ م

 داد.

 ؟ یخدا رحمتش کنه؛ مشت -

 بله پسرم؟  -

 با شستش به اتاق من اشاره کرد. بهمنش

 لجبازه؟  قدر نیا  شهی شهرزاد خانم هم نیا -

 آره.  یعن ی. سرش و تکون داد  دیآروم خند  یمشت 

بچگ  ک یخانم کوچ  - هم  ی از  بودنش،    یشکل   ن یهم  لجباز  بر  اضافه  بود، 
 .شدیبند نم  نی زم یهم بود؛ رو طون یش

نشون   کردیم  یگرد شده انگار از قبل بدونه فقط سع  کم ی   یبا چشما ن یآرو 
شناختتم.    دیشا  دونه؟یکجا م نگاه کرد. خب از    یبده تعجب کرده به مشت 

 باال انداختم.  تفاوتیشونمو ب 

 واقعًا؟! -

 و گفت:  دیخند یمشت 



.  کردیم  ی طونیپسرش ش  ی پا به پا  ای لیو ا  ار یتا قبل از فوت آقا شهر  ی حت  -
  ر ی رو به اون رو شد ساکت، گوشه گ  نی خانم از ا  ،ی اما بعد از مرگ اونا ه

بزرگه    یطونیش  گهید خانم  خاطر  به  مونده  زنده  اآلنم  تا  اگه  نبود.  در کار 
بچه    دادن خود از دست    یوگرنه نابود شد، از دست دادن شوهرش به جا

 . الیکه واو

دست   یتو  ی کم و  شدم  صاف  موهام کش   ی جام  بود  دم یبه  سخت  آره   .
د جگرگوشه رو  باش   گهیات  نتون  ی نداشته  آغوش    ی و  به  وجود  تمام  با 

 . شی بکش

 ؟ییجا یمردن؟ تو تصادف  یشوهرش و بچش چجور مگه -

  نو ی . فقط ادونم ینم   ی چی ه  باً یتقر  یعنی  دونم؛ینم  یواضح   ز ی چ  ی لیمن خ   -
  ی رو برا  ا یلیو ا   ار یشهرزاد خانم و آقا شهر  ییرزای م  یاز شرکا  یکیکه    دونم یم

بعدشم شهرزاد خانم بدون شوهر و    دزدهیم  ییرزایحساب پس گرفتن از م
  ک یخانم کوچ   رو . داستان اون روز  دونم ینم   نیاز ا   شتر یب   گرده،یبچش برم

بزرگ چ  ف یتعر  ی کس  یبرا خانم  فقط  حادثه  اون  .  دونهیم  یی زای نکردن، 
 .دوننیم  هیو بق   سیکه پل  ییزا یهمون چ

ا  ار یاز چهلم آقا شهر  بعد برا  ا،ی لیو    کیکوچ  بهتر شدن خانم   یخانم بزرگ 
هم که برگشته    ی. از وقت دینفهم   ی چیکس ه   چیه  گهیرفتن خارج از کشور. د

م  هیشکل   نی هم چ شی نی بیکه  منم  فضول   دمینپرس   یزی .  هم  هم    هیچون 
موضوع    نیکنم. تو هم اصاًل درباره ا   شتر ی زخم دلش رو ب  یدوست ندارم ه 

 ازش نپرس.  یزیچ



ر   بهمنش تکون  جزئ  یزیسرشو  بق   ی زندگ  اتی داد.  و  اون  به    چ یه  هیمن 
 .کردیم  نشیج  م ی آورده بود و س ر ی رو گ ی نداشت که مشت یارتباط 

 بود؟ یچجور آدم  ار یبهمنش: آقا شهر 

 زد.  ی لبخند تلخ یمشت 

لنگه نداشت؛ دوتا  یپسر گل   یلیخ  -    نیا   یدونیمثل هم بودن. م  ییبود 
 آشنا شدن؟ یدوتا چجور

 کردن.   فیو شروع کرد به تعر د یکش   یق یعم نفس

هر دو تا هم از اون    خوندن، یدوتا هر دو تو دانشگاه هنر درس م  نی ا  - 
دخترا  یک ی.  طونایش پسرا  یک یدانشکده،    یطرف  طرف  دانشکده.    یهم 

دخترا با پسرا تصادف    نیروز ماش  هیکه    شهیشروع م   ییداستان از اون جا
م  کنه،یم طرفم  دو  ن  گفتن یهر  مقصر  مقصر   می ستی ما  هنیشما    ی چی . 
هفته از دانشگاه اخراج   کیکه همه رو    کننیم  یو کتک کار  دعوا  قدر نیا
  آوردنیسر هم بال م   یکردن، ه   یتالف  یبرا  نا ی. از اون به بعد هم ا کننیم

  شنی بودن عاشق هم م  ار یدوتا گروه که شهرزاد و شهر   نی سر دسته ا  نکهی تا ا
 . کننیو باهم ازدواج م 

 واقعًا تعجب کرده بود گفت:  گهی دفعه د ن یا ن یآرو 

 کنه؟ یهم م   یشهرزاد خانم کتک کار یعن ی -

 دلم گفتم:  تو



خ  -  امروز  مثاًل  ب  یلیآره  رو  باباش  فک  داشت  تو    یول   ن؛ییپا   ارهیدوس 
 . ینذاشت

 و مردونه سر داد. واشی  یاخنده یمشت 

هاتون  از دانشگاه زنگ زدن که بچه  ادمه؛ یاون روز رو قشنگ    یپس چ  -
. شهرزاد  م ی من و خانم بزرگ باهم رفت  مارستان،ی کردن بردنشون ب  یکتک کار

چشمش کبود    ر یداغون بود! ز  چاره یب  ار یشهر  یشده بود؛ ول   ی چند جاش زخم
دستاش   یدندون هم رو   یدستاش زدن چندتا جا  یرو   هی شده بود چندتا بخ 

 بود؟  دهیهمه زخمو کش  نیزحمت ا  یبه نظرت ک  نم یبود. حاال بگو بب

 گفت:   واشی یا منتظره ر یو غبا لحن متعجب  بهمنش

 نگو شهرزاد خانم؟  -

 .دی خند  واش ی  یمشت 

.  دیباریاز چشماش م  طنتیشهرزاد. اون روز ش   صی چرا خود شخص شخ  -
 کم زدمش.   هینکردم که فقط  یمن کار گفت یتازه م 

 باشه.  یآدم  نی همچ شه یباورم نم - 

 زد و گفت:   ی لبخند تلخ یمشت 

 . دهیوقته خواب  یلی خ ده،یخواب  گه یاون شهرزاد د -



برام خط   ار یاون روز چقدر شهر ن، ییآروم از گوشه چشمم اومد پا آروم اشک
تو   یپسر چ یکه ه  زنمتیم  یجور هی.  ارمی. گفت پدرتو درمدیو نشون کش

 اه کرد و عاشقم شد. نفر تو صورتم نگ  نی خودش اول  یصورتت نگاه نکنه؛ ول

 از جاش بلند شد. یمشت 

 حتمًا صدام کن. یداشت یمن برم بخوابم، اگه بازم مشکل -

 حتمًا، دستت درد نکنه.  -

 . ریشب بخ  -

 .ری شب شما هم بخ -

اشک  یمشت  یوقت جلورفت،  رفتم  و  پاک کردم  آروم  رو  ها  نرده  یهام 
بلوزم کش   ی. دست سادمی وا درحال  دمیبه  رو زده  خی   یدستا  کهیو  رو    ی ام 

 گفتم:   یا بلند گرفته یبا صدا ذاشتم ینرده م

 بهمنش؟  یآقا -

و    ب یعج  ی . چشماش آرامش دیبه سمتم چرخ   ی و کم  دیبه پاش کش   یدست
نگاهم و ازش    رم،ی آروم بگ  کهنیا  ی. برا کردیرو ساطع م  ی قابل تحمل  ر یغ

 ادامه دادم:  ی می مال  یو با صدا دمیدزد

  د، یار یب  د یهست که با  لهیآموزشگاه چندتا وس   دیفردا قبل ساعت هشت بر  -
نبود    ز ی . سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد. موندنم جادهیبهتون م   دایآ 

 گفتم:   واشی  رفتم یکه به سمت در اتاق م   طور نیهم   نیهم یبرا



 . ریشب بخ  -

 داد.  یجواب متقابل  یمردونه و با آرامش خاص  یلیخ

 . ریشب بخ  -

 *** 

تلخ گذشت. شبا و    یها و خاطرا  یخوابیبا ب  یاگهیقبل مثل هر شبه د  شب
ب م   گذشتیم   هدفیروزا  ثان گذشتیو  ارزشمندتر  ییها هی.  با   نیکه 
 .شدنیفقط رد م  یانرژ چیبودن، بدون ه م ی زندگ  یهالحظه

د  و  لباسام  م   دنیبا عوض کردن  پا  دیبا  دونستم یساعت که    ن ییبهمنش 
کردن خونه    ز ی که درحال تم  یاول خانم  یاز اتاق خارج شدم. در وهله  بودیم

. خودمو  امیب   رونیب   مینقاش   ی بود توجهمو جلب کرد و باعث شد از فکر تابلو
 گفتم:   ییآروم و رسا  یها رسوندم و با صداپله  نییبه پا 

 سالم، شما؟  -

 نگاهم کرد.  ی سرشو بلند کرد و با لبخند مهربون 

 . امینظافت خونه ب  یگفته برا  یمشت  امی، من کبر: سالم خانم خانم 

 ش کرده بود. به تن داشت که بامزه  یرنگ یو مشک  یدامن بادمجون  بلوز 

 کار بهتون بگم.   طیدرباره شرا  دیار یب ف ی. تشرزدمیحدس م -



صندل  ی کی  یرو   رفتم روبه  ها یاز  اونم  هنشستم،  بدون  نشست.    چیروم 
 . هیرفتم سر اصل قض یجد  ی لیخ  یامقدمه

ها از ساعت  شنبهشماست به عالوه غذا. پنج  ینظافت خونه به عهده  یکارا  -
م م  دیبر  دیتون یسه  صبح؛  شنبه  بمون  دیتونیتا  پنج  یول  د؛یهم  شنبه  من 

بعد کار به  از کارکن  چیبا ه  یساعت سه  به  کدوم  ندارم. حقوق هم  هام 
در  یمقدار کاف قرارداد  د؛یکن یم  افتیاز من  کارمون   هک سم،ینو یم  یفردا 

 بشه.   تر یرسم

 ممنون. پس من برم به کارم برسم.   یلی: خ یکبر

 افتادم.  یزیچ  ادیاز جاش اومد بلند بشه، که   یکبر

 ؛یریمن طبقه باال نمعنوان بدون اجازه  چینظافت اصاًل به ه   ی! برایراست   -
حق ورود به طبقه باال رو نداره. به گوش    کسچیه   ، یریهر وقت من گفتم م

 . دیبهمنش هم برسون یو آقا  یمشت 

 د؟ یبه گوش من برسون  ویچ -

داده و با    ه یتک  وار ی به د  نه ی صدا برگشتم، بهمنش بود که دست به س  سمت
  یحرکت از جام بلند شدم که کبر  هی . با  دادیما گوش م   یدقت به حرفا

همراه    یمرتب کردم و با لحن جد  نمویخانم هم رفت به کاراش برسه. آست 
 باال اشاره کردم. یو اشاره به طبقه  مایا

 .دی بدون اجازه من طبقه باال نر که نیا -



 کرد.   ییاخنده تک

 کجا بذارم؟  نهی تو ماش ن،ی که خواست  ییوسائال   یآهان...راست  -

من    ی گرفته جمله  ندهیداد که انگار اصاًل نش  ر یی موضوع رو تغ  ع ی سر  ی لیخ
 اشاره کردم. یی رای رو. با دستم به گوشه پذ

 . ییرا یتو، بذار گوشه پذ ار یب -

فروکش کرده بود.    تشی رفت. اون روز انگار عصبان  رونیتکون داد و ب   سرشو
 انگار فرق داشت.  ی کی  نیا  یمردا غرور دارن؛ ول   یهمه

من و اون چپه شده اون شاد و شنگوله، من اخمو، کم حوصله.    یبرا  ایدن   کار 
کنم؟    سهی داره من خودم و با اون مقا  یلیزدم؟ چه دل  ی حرف  نیچرا همچ

 سرمو تکون دادم که چرت و پرت فکر نکنم. 

اون    خوردم،یهم نم   یچی . هقهوه درست کردم  وانی ل  هیتو آشپزخونه    رفتم 
نمم   هی رو  انرژ  تونستم یورد  بهم  هم  بگذرم.  خ   داد،یم   یازش    یلیهم 

صندل رو  نشستم  داشتم.  دوست  رو  نفره.    ینهارخور  ز یم   ی طعمش  چهار 
 بهنمش اومد تو آشپزخونه. 

 . ییرا یگذاشتم گوشه پذ  لوی وسا -

  اد ی  م؛ی روم. چشم تو چشم شدتکون دادم. اومد صاف نشست روبه  سرمو 
دعوا کرد دقافت   م ی اون شب که  هم  قاً ی ادم.  مچشم   ن یبا  نگام  با    کردیها 

لبو. نگاهمون قفل نگاه هم بود،    ه یاآلن آروم بود اون شب شب  که نیتفاوت ا



  ز ی م  یآروم نگاهشو گرفت و دستش رو رو   ی لی! خ یمنطق  ل یدل  چیبدون ه 
 . دیکش

اصفهان، تو    ی هاشی از هما  ی کی خانم گفتن    دایصبح که رفتم آموزشگاه، آ   -
آ  اون  دایو  دعوت کردن که  براخانمو  . هر دیکن   یها سخنراندانشجو  یجا 

همراه با خودش ببره، هتل و رفت و آمدم با خودشونه.    ک ی  تونهینفرتون م
 . یریباهاشون تماس بگ یتو گرفت  م ی گفتن تصم

  وانی که ل  یطورنی هامو انداختم باال و هم . شونهیدرنگ  چ یو بدون ه  عیسر
 گفتم:   کردمیصورتم م  کیام رو نزدبو قهوهخوش 

 . رمی اصاًل حوصله مسافرت ندارم؛ نم -

دست  ظی غل  یمیاخ و  کرد  صورتش  صورتش کش  یمهمون  معندیبه    ی . 
 گفت:   ینسبتًا بلند  ی. با صدادمیفهم ینگاهش رو نم

نکرد  - فکر  بب  هی  ؟ یکنیمخالفت م   یچرا هنوز بهش  فکر کن   ی بر  ن یکم 
.  یبد  هیبق  ادی   ز یچ   یکل  یتون یم  یری م   یدار  یسفر کار  شه؟ی م  یجا چاون

. خسته  شهی جدا از اون حال و هوات عوض م  ،ی جمع کن دیجد   یهایمشتر
 ؟ی داشت  کنواختی یزندگ  قدر نیا ینشد

 نگاهش کردم.  تفاوتیب  بازم

 دارم.  لیکارام دل  یهمه یمن برا -



در اومده    یلکس یبود و صورتش از اون حالت ر  یوسط حرفم؛ عصبان  دیپر
 بود. 

مردن، به نظرت    ستن،ی شوهر و بچت ن  که نیا   لتیهان؟ دل  ؟یلیچه دل  -
کنار خونه    ین یکل روز بش  کهنیا  خواستن؟یم   نویبودن هم   جانیاگه اونا ا

خاطره  که نیا   ؟ ینکن   ی کار  چیه لحظه  برا  یهر  رو  دادنشون  دست    ی از 
 داره؟  ده یاچه ف  یخودت تکرار کن

صدام رو باال    ی به صورتم زدم فقط کم  ینقاب خونسرد  یآوردم؛ ول  جوش
 . ادیبردم تا حساب کار دستش ب 

تو؛ هر کار   یبس کن. زندگ   - دوست داشته    یمن به خودم ربط داره نه 
م  م کنم یباشم  اصاًل  تو  چ  یفهم ی.  همه  پدرم،    زمویمن  دادم.  دست  از 

از دست دادم. من چرا    مویزندگ  یهمه  ی عنی   ؟ یچ  یعن ی  نای شوهرم، پسرم، ا
 به تو چه اصاًل. گمی تو م یرو برا نای دارم ا

 خوش فورمش نشوند و با حرص گفت:  یرو لبا یپوزخند

کست شروع    نیترکی. از نزدیرو از دست داد  زاتیفقط تو عز  یفکر کرد  -
اره  کرد؟ به خاطر تو دوب  کار یچ  ی مامانت، بابات رو از دست داد؛ ول کنم یم

رو    یکرد که دوستش داشت و باهاش زندگ   دایرو پ   گهینفر د  هیشروع کرد؛  
 ؟ یکن   عدوباره از اول شرو  یچرا نتون  یادامه داد. تو دختر همون مادر

 وارد سمتش گرفتم.  د یرو باال بردم. انگشتم و تهد صدام



من    یفهم ی. تو نم یزنیبا من حرف م  ی طورنیکه ا   یباش  یبس کن. تو ک   -
زنده بودن    یبرا  یل یبه حالت قبلم برگردم چون دل  تونم ی. من نمگم یم   یچ

 موضوع رو ببند.   نیندارم. پس ا 

گرفت. هر چقدر    شی از جام بلندشم که مچ دستم رو گرفت. بدنم آت  اومدم 
  شد یدستکش هم م  یبود. از رو   شی بود، دست اون انگار آت  خیدست من  

 . زل زده بود تو چشمام. دیحرارت دستش رو فهم

  یدون ینبود، م   یمعمول  یسرماخوردگ  هی  یبرا  یکه کرده بود  یتب   شبید  -
برا   ی چ  یبرا تو خودت.    یخت یر   که نیا   یبرا  یغصه خورد  کهنیا  یبود؟ 

 تو خودت.   ز ینر  ی بکش؛ ول ادیحرف بزن داد بزن فر

ب   لیخودم هم دل   دیشا   خودم   یاما به رو   دونستم؛یرو م   موقعیاون تب 
 ادامه داد: یترآروم یصبر کرد و با صدا  کم هی . اوردمین

نم  - ا   یتحمل کنم کس   تونم یمن  بب   یطورنیرو  خواهش  نم ی جلوم  ازت   .
  م ی ریسفر م   نیبه حرفم گوش کن؛ بهم اعتماد کن. فردا با هم به ا  کنم یم

  یداشت   ی. تا شب فکراتو بکن. اون موقع هر نظرشهیحال و هوات عوض م 
 فقط به حرفام فکر کن فکر نکرده نظر نده.  کنم؛یقبول م 

 بشم ؟  یمی باهاش صم  قدر نیا  عی بود که بخوام سر یبهمنش ک  آخه

  یدلم بخواد زندگ   یمن هر جور  ؟یبا من دار  یاصاًل به تو چه؟ تو چه نسبت   -
 . کنم یم

 فرستاد و گفت:  رونی ص نفسش و بکرد و با حر   ییاقروچه دندون



دوست تو    تونمیم   گارد یحرف و نزن؛ من به جز راننده و باد   ن یا  قدر نیا  -
 .یبرگرد  ت یقبل یباشم، کمکت کنم که به زندگ 

 گرفتم و ابروم و انداختم باال.   ی حق به جانب افهیق

اعتماد کنم؟ چرا به حرفات گوش    یچجور   شناسم،یکه اصاًل نم  یبه کس  -
 کنم؟ 

 گفت:   یگرفته؛ اما عصب   یبازتر شد و با صدا یدستش کم  یحلقه

 که رو حرفام باشم؛ مرِد او حرفش.   دمی. قول م کنم یمن ازت خواهش م -

بچه  مثل  مپسر  خواهش  بکشم، که  کردیها  دستش  از  رو  دستم  اومدم   .
دسکش دستم بود وگرنه تا   تر از قبل دستم رو نگه داشت. خداروشکر محکم 

 اون لحظه پس افتاده بودم. 

 برم؟  خوام یم   یول کن   شهی م -

 باال انداخت. ابروشو

 نچ! اول بگو.  -

 بگم؟  یچ -

 ؟ یکنیبه حرفام فکر م -

 . دمیاز سر حرص کش  یق یعم نفس

 دستمو ول کن. ا یهست ی عجب سمج -



م  چشماش نشون  و  سوال  عالمت  کسدادیحالت  به  آخه  من  که    ی. 
هم    یاز طرف   گفتم؟یم   ی بهش چ  عیسر  کردم؟ یچطور اعتماد م   شناختم ینم

 زد و گفت:  یکنم؟ پوزخند  کار یحرفاش راست بود. اوف، من چ

 خوابت برد؟ -

 هان؟  -

صورتش داشت کردم که   یکه رو   یرنگ آروم و لبخند کم   یبه چشما  ینگاه 
 :دی پرس  یبا لحن سوال

 ؟ یکنیفکراتو م  شدیچ -

از اون شهرزاد مرده؛    ر یغ  ز یداشتم به هرچ  از یپاسخ دادن کردم. ن   یتو  ی درنگ
  ی خشک  یکردم و با صدا  یزیش کنم؟ اخم ربا اون قرار بود تجربه  ؟یاما با ک
 گفتم: 

 باشه.  -

 ت: لب گف ر یاز جنس محبت و غرور زد و ز یلبخند

 خوبه.  -

 کردم.   یزیر  اخم 

 برم.   خوام ینه بابا! حاال دستمو ول کن م -

 آها.  -



رفتم    یی را یدستش رو باز کرد منم با سرعت هر چه تموم، به سمت پذ  آروم 
نقاش  موقع کش  میتا کار  شروع کنم.   هم   دنیرو  بود  به کارم  هم حواسم 

  یکمک کس به    کردمیم  ر ییتغ  دیبهمنش. حرفاش راست بود؛ من با  یحرفا
اما اون شخص بهمنش بود؟ اگه بهش   ام؛یداشتم تا از پسش بر ب  از یهم ن

 ؟ یچ کردیو اون هم از اعتمادم سوء استفاده م کردم یم  تماداع

هم کار    گه ید  یی آخه طرف جا  خورمیو م   ی زود گول کس   م؛ی اآدم ساده  من
ساعت هشت    ه؟یچجور آدم   نم یبب   ارمی دست ب  نکرده که من ازش اطالعات به

 .گذشتیم  یطورنیهم  ی هدف چیشب بود. روزام بدون ه 

 شام بخور.   ا یحداقل ب ی: ناهار که نخوردبهمنش

نوع نگاهش متفاوت    کرد یداشت نگام م   نهی سمتش برگشتم؛ دست به س  به
. گذره یم  ی تو سرش چ   دم یفهمیمن نم  نگاهاش نامفهوم بود و  ی بود. همه

 تکون دادم.  نی سرمو به طرف

 ندارم.  ل یم -

 زد.  یشد. پوزخند تر کینزد

ندارن    هیمردمش سوء تغذ   قدر نیهم ا  قایبه خدا تو آفر  ؟ی طور  نیا   یرینم  -
 . یکه تو دار

 روپوشمو گرفتم.  ن ییو پا  دمیبه سمتش چرخ کامل 

 . خورمیم ی زیچ ه ی رم یاگر گشنم بشه خودم م  -



 آفتاب خوردشو رو هوا چرخوند.  دیسف یدستا

 . یستیواال تو اصاًل به فکر خودت ن  -

 . دم یکش  یپوف

 کردن، بابا دست از سر کچل من بردار.   حتیدکتر شروع کرد به نص   نیباز ا  -

 صورتشو پوشوند.  ی کمرنگ  یخنده

 . یستی تو؟ تو که کچل ن  -

 .دادایم  لمیکه نخندم. چرت و پرت تحو   دمیگز  لبمو

صبحت از مغزم   ینجات بده. من هنوز حرفا   نیخدا من و از دست ا  یا  -
 ؟ یرو شروع کرد  گهیموضوع د  هینرفته تو   رونیب

 ل**ب گفت: ر ی ز متفکرانه

 .یپس بهشون فکر کرد -

 تر ادامه داد:بلند یمکث با صدا ی کم  با

 اصفهان؟  یریم شد؟یچ جه یخب نت  -

باز  یتو  یقلمو  با به سنگا  یبازیدستم  رو  و چشمم  خونه    دیسف  یکردم 
 خشک هم نباشه گفتم:  یل یخ کردمیم  یکه سع   یدوختم. با لحن جد 

 م؟ ی بر دیبا  یک  -

 گرفت جلوم و با ذوق گفت:   کیرو به نشونه ال دستش



 . نیآفر نهی هم -

حرصشو درارم ابرومو باال انداختم و بهش نگاه    که نیا  ی د براخونسر   منم 
 کنم. 

 ه؟یک   یگفتم زمانش برا  رمیمن نگفتم م  -

 . دیکش  یق یو نفس عم دی رو لبش ماس  خنده

 فردا صبحه؛ تا سه روز.  یبرا  ت ی. بلشم یم  ر ی من از دست تو پ  یه -

 لب گفتم:   ر یز  شدمیکه از جام بلند م  طور نی هم

 . طورنیکه ا  -

 تموم شده بود. روپوشمو درآوردم؛ سمت اتاقم راه افتادم.  مینقاش

 محترم؟   ین یخانم ام میا کارهیچ -

از دستم   واش ی مزخرفمو    ی بهش بود. دستم رو مقابلم گرفتم و دستکشا  پشتم
 . دمیکش  رونیب

 فردا آماده کن.   یرو برا لتی وسا -

 ها دستاشو بهم زد.بچه  نیع

 . نهی هم -

ها روانه شدم. قرار بود دوباره شروع کنم  م گرفت. سمت پلهکارش خند  از 
 . یبشم شهرزاد قبل  ن، یبا کمک آرو



 شدم«  ر ی پنجم: دوباره دا »فصل 

 . شهرزاد

 در اتاق اومد. یصدا

 م؟ یبر  ؟ی: حاضرن یآرو 

 روشن کن اومدم.  نو ی آره ماش -

 منتظرم.  نییباشه پا -

پوش  مانتوم جلودمیرو  رو گذاشتم  ساکم  نم   ی.  هنوزم  اتاق.    خواستم یدر 
درونم    ی صدا  ی که راننده منه؛ ول  هیراحت بهش اعتماد کنم؛ مدت کم  قدر نیا
 کمکم کنه که حال و روزم بهتر بشه.   خوادیواقعًا م  گفتیم

  ی جلو باز، شلوار لوله تفنگ  یمشک  زهیینگاه کردم، مانتو پا   نهیبه خودم تو آ  
هام. در اتاق و باز کردم ساکم رو گرفتم دستم  بوت  م یه، نشال ساد  ،یمشک 

 بود. ساده ی ها واپله  نییپا نی ها رفتم. آرو و به سمت پله

بود؛   پ یخوش ت  ارم ی. شهریزرشک   ور ی و پل  یشلوار ل  پ، یخوش ت  شه یهم  مثل 
  یدوست معمول   ه ی   نی بود؛ اما آرو   م یهمه زندگ   ار یاون برام متفاوته. شهر  یول
خانم    یو کبر  یس. باال اومد و چمدون رو ازم گرفت. مشت همکار ساده  هی  ای

 .سادمی هر دو وا  یرو رفتم و روبه نیی در بودن، پا ی هم جلو



. امروز  دیاستراحت کن  دیچند روز بر  نی ا  خوام یخانم، م  یو شما کبر   ی مشت  -
م؛  باهاتون ندار   یتا اون روز کار   میتا چهارشنبه تهران  ادیس ما احتمال زشنبه
 . دیهم بر   دیباش جا نیا  دیتونیهم م 

 . دیو برگر  دی: چشم خانم شما هم به سالمت بریمشت 

 : خدا پشت و پنهاتون. یکبر

 ممنون، خداحافظ. -

 . شهی م  ر ید  م یحاضره، بهتره بر  نی : خانم ماش ن یآرو 

 تا ساعت پرواز.  م ی زمان داشت  یو نگاه کردم کل  ساعتم 

 عجله نکن.   م ی زمان دار -

داشت کمر بندش رو    میرفتم در جلو رو باز کرده بود. سوار شد   نیماش   سمت
 افتادم. ی زیچ ادیلحظه  هیکه    بستیم

 شد.  ییهو یآخه  ؟یریم  یتو به خانوادت گفت -

 رو صورتش نقش بست.  یزیر  اخم 

 آره گفتم.  -

صورتم    یرنگ رو کم   شیبه آرا   یاجمال  ینگاه  نهی و از آ   دمی به شالم کش  یدست
 انداختم. 

 .ما یبر  م ی وقت دار یاگه بخوا  شون؟ی نیبب  یبر یواخ ینم -



داره؟ چرا ساکت شد؟    یمشکل   ا یکرد . نکنه پدر مادرش فوت کردن    سکوت
رو روشن کرد. اون سر تکون دادن   نیتکون داد و ماش   نی سرش رو به طرف

 بود که افکارش رو بپرونه.  نیا ی من نبود، برا یبرا

 . دمیپرسیم  دیبا شدینم  یطورنی. نه ام ی بود ابونیتو خ 

دوست )بهش نگاه کردم( کمکت    ه یبه عنوان    تونمیهست؟منم م  ی مشکل  -
 کنم. 

 تعلل جوابم و داد. ی او بدون لحظه ع یسر  یلیخ

 .ست ی ن ی نه مشکل -

 کردم.   ییاخنده تک

 ؟ یکنیتعارف م  -

خلوت   باً ی تقر ابونا ی که خوب فکر کرد جوابم و داد. خ   قهیدو دق  باً یاز تقر  بعد
آروم اما   یتا سرما کار دستم نده. با صدا  دمیوب بود. پنجره رو باال کشو خ

 برگشتم.   یبه سمتش کم یاکالفه

 . کنم یبا پدر مادرم دارم که برگشتم حلش م ک یمشکل کوچ ه یراستش  -

 . خوب شد نگفتم خدا رحمتشون کنه. دمیکش   یاز سر آسودگ  ینفس

از دستشون    که یحاال خوبه مشکلت کوچ   - از جونشون  من فکر کردم دور 
 . یداد



 و گفت: د یخند  آروم

اصاًل کوچک    یعن ی  ست، ی هم کوچک ن  ی لینه خداروشکر خوبن. مشکل خ   -
 . ستین

 . دمیبه طرفش چرخ   پرسشگرانه

 بگو. یهست؟ البته اگه دوس دار یمشکل حاال چ  نیا -

 داد.  هیتک ن یو سرشو به ستون ماش  دیفرمون کش  ی رو رو  دستش

 دختر عموم رو بهم بچسبونن.  خوانیم  یزور ؛یازدواج اجبار ییجورا هی -

  چسبونن یبهم م   یکه دو نفر و زور   لمایف  ن یرو باال انداختم. شده مثل ا  ابروم 
 .شنیبعد عاشق هم م 

که همش خودشون    ناسیاز ا   ه؟یدختر بد  ه؟یدختر عموت چه جور آدم  نیا  -
 چسبونن؟ یو م

 زد و گفت:  یک ی لبخند کوچ ن یآرو 

کرده، اخالقشم    لی تمومه، خوشگل، تحص  یچ   نه اصاًل. راستش اون همه  -
 معرکس، اما... . 

به ادامه دادنش   یا عالقه  یل یکردم تا حرفش و کامل کنه؛ اما ظاهرًا خ  صبر 
 گفتم:   یآروم  یبا صدا ن یهم   ینداشت برا

 !؟یاما چ  -



  شی. صداش ب دیموهاش کش نیب   یفرستاد و دست  رونیرو با صدا ب  نفسش
 از اندازه خسته بود.

از بچگ   - هم    یهاو چهار ساعِت تو خونه  ستی ب  م؛ی با هم بزرگ شد  یما 
اون و به عنوان زنم قبول کنم. من    تونمیمثل خواهر برادر. من نم  م، ی بود

  ا ی   یگمشده اعتقاد دار  مهی به ن  دونمیکنم. نم  یدوست دارم با عشق زندگ
همه    ه ک  یعشق  نیا   یکل عمرم رو بذارم؛ ول  ی. حاضرم حت من دارم  ینه؟ ول 

 و بچشم.  کننیم  ف یازش تعر

افتادم. چقدر قشنگ و    ار یخودم و شهر   نیعشق ب   ادیزدم به    یتلخ   لبخند
 خوش نداشت.  انیثمره هم داشت؛ اما پا  یبود اون عشق حت  بایز

 و قبول ندارن، درسته؟  نی پدر مادرت ا  یول -

صورتش    یتو  زهیبر  شییا قهوه یهاکرد که باعث شد مو  نییو باال پا سرش
 تا اونا رو با دستاش عقب بزنه. 

 . ادیسقف، عشق به وجود م  هی   ر یز  نیبا هم بر  یوقت   گنی و م قاً یدق -

 ه؟ینظر دختر عموت چ -

داره؛ اما  زد. معلوم بود دختر عموش رو دوست    یاسوالم تک خنده  نیا  با
روانشناس خودش حالش    یجودانش  هیکه گفت.    یبه عنوان همون خواهر

 گفت:  یبا لحن آروم  ره؟یم  شی بد باشه پ

 . کننیاونا قبول نم ی اون هم نظر منو داره به عموم هم گفته؛ ول -



با تعلل حرفم و    نی هم   یشده به دور از انتظار نبود. برا  یچ   که نی ا  حدس
 گفتم: 

 . ینکرد یموضوع هم با خانوادت بحثت شده و ازشون خداحافظ نی سر ا -

 و به نشونه مثبت تکون داد و ادامه داد. سرش

که با تو دعوام شد، با اونام دعوام شد؛ بهشون گفتم تا   یهمون روز   قاً یدق  -
 . ذارمیپامو تو خونه نم  گهی منم د  د،یبحث و جمع نکن  نیا  یوقت

اول    گردونمیحرف خودت رو بهت برم  ن یبگم به خاطر هم  یچ  دونمینم  -
 خوب فکر کن بعد نظر بده. 

  ن یدوست داشتم ا  یلی . راستش خم ی و هر دو تو فکر فرو رفت   دیخند  آروم
  ی انسان همه چ   ه یبدونم    خواستمی. م نم یو بب  نیتموِم آرو  یدختر همه چ 

 ه؟ی تموم از نظر اون ک 

  قه،یبعد از چهل و پنج دق  باً ی. تقر م یدگاه قرار گذاشته بودتو فرو   نای ا  دایبا آ  
  ی و به سمت سالن اصل  م ی فرودگاه پارک کرد  نگ یرو تو پارک   نی. ماش م ی دیرس

 . م یراه افتاد

 بودمش.   دهیند  یتو خودش بود، تا حاال اون شکل   یل یخ ن یآرو 

 بده ظاهرًا خودش حال و حوصله نداره.   یبه ما انرژ  جانی نفر قرار بود ا  هی  -

 .دیغرق در فکر بود که صدامو نشن   قدر نیا

 ن؟ یبهمنش؟ آقا آرو یآقا -



صورتش تکون    ی. صدام رو باال بردم و دستم رو جلوستی ن  یانگار  ر ی نخ
 دادم.

 برادر؟ یآقا -

  ی و ذهنش جا  ستحوصلهیچرخوند به سمتم. کاماًل معلوم بود که ب   چماشو
 !کنهیم  ر ی س یاگهید

 ها! -

دست  یکمرنگ   لبخند و  شالم کش  یزدم  درحال دمیبه  نگاه    کهی.  مقابلم  به 
 گفتم:   یم یبا لحن مال کردمیم

 جناب دکتر! یکن یم  ر یس  یاگهید ه یایدن ی ظاهرًا تو -

 گفت:   یجی و با لبخند گ د یبه موهاش کش یدست

 ؟ یصدام کرد -

 گفتم:  تفاوتیآروم و ب ی لیانگشتام رو باال بردم و خ  دوتا

 دو ساعته.  -

 . دیببخش -

 بهش کردم و ناخودآگاه گفتم:  ینگاه م ین

 .ادی اصاًل بهت نم یطورنیا -

 . دیخند  آروم



 ؟یچطور -

 . . ..ی! تو هم رفت گه ی د یطورنی هم -

بد  مینتونست  ادامه  رو  آ   م، ی حرفمون  به  سهراب  م ی دیرس   نا یا   دا یچون   .
 دست داد. ن یپهن و مردونش رو جلو برد و با آرو  یهادست

دوتا خل   نیوگرنه من از دست ا  یاومد  یداداش خوب کرد  ن یبه آرو به  -
 . شدمیم

م  که یدرحال   ن یآرو  جا  به  جا  دستش  تو  رو  لحن کوچه   کردیساکش  با 
 گفت:   یبازار

 نوکرم داداش.  -

 . دمیکش  م یبه شال مشک  یدست

 . کنن یهم م یاه! چه داداش داداشاه -

 گفت:  یاو با لحن مغرورانه  دیرو باال کش  شیشلوار ل  سهراب 

 شهرزاد خانم.  یفکر کرد  یپس چ  -

آ   دم یخند  ز یر اش بود  سبز نخ کش شده  ی مانتو  ر یکه در گ   دایو به سمت 
 برگشتم. 

 .یسفر رو جور کرد ن یچه خوب شد ا ؟یچطور  یآبج  دا یبه. آ به -



قشنگ  دایآ  سف  ونی م  ی لبخند  دوستانه  دشی صورت  لحن  با  و    ی اانداخت 
 گفت: 

 . شهی حال و هوامون عوض م  کم ی ی آره آبج -

 هام انداختم. لب یرو  ی مصلحت  یپوزخند

 م؟ یداداشا رو با خودمون آورد ن یچرا ا دونمیفقط نم ی آبج -

فرش که    یهاصداش رو باال برد و دستش و گذاشت رو شونم. مو  یکم  دایآ 
 گفت:   ی. با لحن مثال عصبکردیقشنگ ترش م   ی لیبود خ   خته ی اد دورش رآز 

داشت  - نبا   می مرض  دردسر    ی برا  ی الک  مشون، یآورد یم  دیوگرنه  خودمون 
 . م ی درست کرد

 زدم.  یبشکن 

 . یآبج  یاشاره کرد  یبه نکته قشنگ -

و کرم سالن    دیسف  یهاسنگ  یرو   شی مشک  یهایبا کتون  کهیدرحال  سهراب
 ضرب گرفته بود گفت:

 .کنن یما رو دارن اسکل م  نا یداداش ا -

 بشکن زد و گفت:  ه ی ن یآرو 

 داداش. قاً یدق -



  دونمیلبخند کوچک اکتفا کردم. نم   ه یخنده منم به    ر یزدن ز   ییسه تا  هر 
ا ول  نیچرا  رو کردم؟  نخند   یل یخ  ی کار  دل  ته  از  بود که  بودم.    ده یوقت 

 دن.پروازمون و صدا کر 

 م؟ ی ها بر: بچهسهراب

 . م ی : برن یآرو 

.  م ی. نشسته بود م ی هم پشتشون به راه افتاد   دایدوتا جلو رفتن من و آ   اون 
 . م ی بش مای سوار هواپ  م ی تا صدامون کنن بر میمنتظر بود

 ومد؟ یتبسم چرا ن  -

ا  کشی کوچ  یدست  فیک  کهیدرحال از  م   نیرو  دست  اون  به    کردیدست 
 جواب سوالم رو داد:

که زنگ زدم    شی! چند روز پ ی مامانم. راست  شی گذاشتمش پ  ه،یسفر کار   -
 ه؟ی پسره برداشت، خبر   نیبهت، تلفنتو ا

متعجب بود با همون لحن آروم    یرو سمتش چرخوندم. چشمام کم  سرم
 گفتم: 

 وا چه خبره؟! حتمًا من خواب بودم اون برداشته.  -

 لب گفت: ر یز واش ی د و درشت کر  یرو کم  شیعسل   یچشما

 ؟ یمطمئن -



 اون روز که بابام اومد خونم افتادم.  ادیلحظه  هی

 ؟ یگیکه تازه رفتم خونه خودم، شبش رو م   یگیهان نکنه تو اون روز و م  -

 نچ کرد.لب نچ ر یتکون داد و ز  ن یبه طرف  سرشو

جواب تلفنتو بده؟ راستش و بگو    بهیپسر غر  هی  دیبدتر شب چرا با  گهید  -
 نتونه؟ ی ب یزیچ

 زدم به بازوش.  محکم 

 من خواب بودم، اون جواب داده.   گم یمزخرف نگو م دایآ  -

 باال انداخت.  ییابرو

 کرده؟ یم  کار یاون تو اتاق تو چ  -

راه م  یو سهراب بود که جلو  نیبه آرو  چشمام و غرق صحبت   رفتنیما 
ول  بودم؛  خواب  من  شب  اون  درسته  م  ی ل یخ  یبودن.    خواست یدلم 

 گفتم:   دایو رو به آ   دمیکش   یقی. نفس عم نم یو بب  ن یالعمل آرو عکس

 تمام.  ست،ی ما ن  نیب  یچی ه  دایشو آ  ال یخیب -

 کرد.   ز یدرشتش رو ر  یچشما

 کرده؟یم  کار یاون تو اتاق تو چ پرسم، یدوباره سوالمو م  -

 م؟ یموضوع بگذر  نی از ا شهی م -

 نه. -



ماجرا  ی اچاره  گهید شروع کردم  تعر   ینبود،  رو،  بغل    فی بابام  تو  کردنم 
 و همه رو گفتم.  ن یآرو 

 .یطور نیا  گهی آره د -

 گفت:  ییابود؟ با خنده بامزه  ی مال چ  دمیکه نفهم  دمیتو چشماش د  ی برق  هی

ا  یی خدا  - باهات قهر بوده؛ اما پشتت رو    کهنی گرم، با ا  نیآقا آرو  ن یدم 
 گرفته. 

هم دعوا کرده    نایآره، تازه اون روز که با من دعوا کرده بود، با مامانش ا   -
 حرصش دادم.  ی بود؛ من چقدر الک

 مردم آزار.  -

 رو بردم باال.  دستام

 ش و کنم. که با مامانش دعوا کرده تا مالحظه  دونستم یوا! من نم  -

 ؟ یکن   کار یچ  یخوایت مبا بابا   یآره خب...راست  -

 گفتم:   یدادم و با لحن پر از کسل ی هوا تکون یرو  دستمو 

 . کنم یمعلومه که قبول نم کنم؟یم  کار یبه نظرت چ -

 ؟ یبه مامانت گفت -

 گفتم:   یخشک و جد  ی لیباال انداختم و خ سرمو 



  ی زیموضوع بهش چ  نیدرباره ا  یباهاش حرف زدم؛ ول  یتلفن   دمش،ینه ند  -
 . کنهیخودش دردسر درست م ی برا ینگفتم. الک 

 . یخوب کرد -

 و سهراب اون طرف نشسته بودن؛ بلند شدن اومدن طرف ما.  ن یآرو 

 . م ی ش مایسوار هواپ م ی بر  دیبا د،ی: دخترا بلند شسهراب

  دونمیدو تا آدم بشو نبودن! نم   نیتمام به سهراب نگاه کرد. ا  ییبا پروو  دایآ 
 گفت:  یو جد  یبا لحن عصب دا یعاشق هم شدن. آ  ی چجور

 !ای کنیبا دوتا خانم محترم صبحت م یدخترا؟ دار -

 .سادیوا  دایآ   یرفت جلو ن یآرو 

 خوبه؟  یطورنی: انیآو 

در خوش آمد   یکه جلو  نای )دستش رو گرفت جلوش، کمرشو خم کرد مثل ا
 مادمازال.  دیی( بفرما گن یم

 . دیسمت سهراب چرخ دایآ 

 . ریبگ  ادیداداشت  نیکم از ا   هی ، یکن یداداش داداش م قدر نی: ادایآ 

 کرد.   نیبه آرو یاکننده  دینگاه ناام سهراب 

 م؟ ی داداش، داشت نی آرو  -

 زد و گفت:  یطونیلبخند ش ن یآرو 



 . م ی آره داداش داشت -

جلو  بعدم آمد گو   یاومد  خوش  حالت  همون  دوباره  خودش    ییمن  به 
 زد و گفت:  یگرفت. لبخند دختر کش 

 بانو.  د ییبفرما -

 گفتم:   یخشک یکردم و با صدا  یکج   دهن

 مسخره.  -

 حواسشون به ما نبود. رفتنیداشتن م  نای ا دایآ 

 ها.   رسهیبه آسون نم ن یزم یکم بخند  هی به خدا  -

 ؟ یاگهیامر د  -

 فعاًل ندارم.  -

 روتو برم.  -

 . م ی شد ما یسوار هواپ  م،یاز اون لبخندا زد. راه افتاد  دوباره

  هینه. من کنار    نی من آرو   یصندل   یو سهراب کنار هم بود؛ ول   دایآ   یصندل
چندش،   بودم.  جوون  نهنگ    ه یپسر  مثل  دهنش  تو  بود  آدامس گذاشته 

 . نشستم یبودم من عمرًا کنار اون م  ساده ی . همون وسط وادییجویم

 گوشم گفت:   ر یبود آروم ز  سادهیپشت سرم وا  قاً یدق ن یآرو  برگشتم، 

 . ینیبش  نه یبوز  نی عمرًا بزارم کنار ا  -



 که خودش بشنوه گفتم:   یطور  یو آروم   یجد  یل یزدم و با لحن خ  یپوزخند

 !نمینهنگ بش نیکنار ا   ستم ی ن لی بنده هم اصاًل ما  -

 به سمت پسر برگشت و گفت:  یرو قورت داد و با لحن جد  شخنده

 د؟ یآقا ببخش -

 سرش و باال گرفت. لکس یر  پسره

 بله. -

 .م ی نی کنار هم بش  م ی خوا یمن با خانمم م   ین یمن بش   یسرجا  یشما بر  شهیم  -

گفت؟ »خانمم« برگشتم سمتش    یچ  نیا  ادیبود از حدقه در ب  کینزد  چشمام
 . کردیتمام داشت نگام م  ت یبا جد

 با پوزخند گفت: پسره

هم    شیپ   تون یشماره صندل  ی گفت یم   ی ن یکنار خانمت بش   یخواستیاگه م   -
 جام رو عوض کنم.   تونم یباشه من نم 

ها بود، حس کردم که دروغ ما رو باور نکرده. با  چشم ناپاک  نیاز ا   پسره
 کنم گفتم:   یکردم درست نقشم و باز  یکه سع  یمی لحن مال

 . نیبش جانیتو، تو ا یتو کجاست؟ من برم جا ی! صندل زم یعز -

 . نهیبدتر از ا  یکی جا هم )آروم گفت(: اون ن یآرو 

 خدا! یا -



 سمتون.  ومدیداشت م  مهماندار 

 .دین یلطفًا سرجاتون بش  دی: ببخشمهماندار

 گفت:   یکاماًل محترم   یبه سمت مهماندار برگشت و با صدا ن یآرو 

 منم کنار خانمم.  نن،یمن بش  یجابرن سر  دیآقا خواهش کن نی از ا شهی م -

 . کنم ی: من جام خوبه، عوضم نم پسره

 گفت:   نی روبه آرو   مهماندار 

تو    دیسرجاتون شا   دینی لطفًا بش  یول  کنم؛یمحترم کاماًل درکتون م  یآقا  -
 . م یرسیم  عی هم کوتاهه سر  ر یکنم، مس   یطول پرواز بتونم کار

 . آروم در گوشم گفت: رونی نفسش و با صدا داد ب ن یآرو 

 منو صدا کن، خب؟  ی داشت یکار  -

م  سرمو چندشم  نشستم.  و  دادم  بش  شدیتکون  اون  خب    یول   نم؛یکنار 
 بلند شد.  مایجز مدارا کردن نبود. هواپ یاچاره

  ن یبود که ا  یطورنیواقعًا هم  ای  کردمیحس م  یجور  ن یمن ا  دونمینم
  یتر؛ ول اون طرف  دمیکش یخودمو م  یمن ه   شدیم  کیبه من نزد  یپسره ه 

داشت   شی. با گوش چسبونهینه واقعًا همش داره خودشو به من م  دمید
بدم    ی . دماارمی بود باال ب  ک ی. نزددییجویوملوچ آدامس م ملچ  کرد،یم   یباز

  ن یاگرم به آرو   تونستمینم  گی. اوف! دکردمیشر عرق مرفت بود باال شر 
کمر بندم و باز کردم که برم    نیهم  ی. برانداخت یراه م  دادیداد و ب   گفتم یم



که   نیبه صورتم بزنم. از جام بلند شدم چشمم افتاد به آرو  ی آب  یی دستشو 
  ی با ل**ب خون   ،تر نشسته بود. بهم نگاه کردعقبت  یچندتا صندل  فیاون رد 

 بهم گفت: 

 ؟ یخوب -

 گفتم:   آروم

 .ییآره برم دستشو -

تم؛ بدنم داغ کرده بود. دست و رف  سی و تکون داد. منم سمت سرو   سرش
خودم تو    دهیرنگ پر  یبه چهره  یصورتم و که آب زدم حالم بهتر شد. نگاه

نم  ییدستشو   ی مربع  ینهیآ  تصو  دونمیکردم.  ناخودآگاه  روز    ر ی چرا  اون 
 اومد جلو چشمام.  یدیسع

 تو رو خدا بس کن بسه.  -

بلکه از حصار اون    دادمی. دست و پاهام رو تکون مزدمیم  غی فقط ج  من
  یخنده  یدینداشت. سع  ده یکنم؛ اما فا  دایزمخت و مردونش نجات پ   یدستا

 سر داد.  یطانیش

 . ی: چه لقمه چرب و نرم یدیسع

نبود تا به    ی. کس زدم یم  غیمن بودم که فقط ج  نیسمتم هجوم آورد و ا  به
دو سر!    وی هام کنه از دست حصار دنبود تا ر   یبرسه! کس   جونمیب  یادایفر



اشکم و    ع یسر  دایآ   ی. با صداختیر  ن ییقطر اشک از چشمام پا  هیاما نبود.  
 کردم.  کینزد  یپس زدم و سرم و به در کم 

 ؟ی : شهرزاد خوبدایآ 

خوب باشه    کردم یم   ی که سع   ییسوزم نگرانم بود! با صداو دل  ز یعز   خواهر 
 گفتم: 

 . امیاره، اآلن م  -

که مدام    ی. زن دمید   نهیآ   یرو تو  یتیم   یبه صورتم آب زدم و چهره  دوباره
. دینخواهد فهم   کسچیبده، بده، بده...اما ه  که یخوبه، خوبه، خوبه...درحال

نگران   ینشوندم و با باز شدن در چهره  رهیدستگ   یام رو رو زده  خی  یدستا
 شد. به سمتم اومد.  انینما  دایآ 

 ده؟ یچرا رنگت پر ؟ یخوب -

 زدم.  ی رنگکم   ندلبخ

 . دایخوبم آ  -

 ؟ یمطمئن -

 تر گفتم: خوب باشم مصمم  کردمیم  یسع  که یو تکون دادم و درحال   سرم

 آره.  -



اون  مهماندار  از  م داشت  رد  م  د یبا  شد یجا  کمک    گه ید   خواستم یازش 
 . نم یاون پسره بش  شیپ  تونستم ینم

 !دیخانم مهماندار؟ ببخش  -

 به سمتم برگشت.  ی لبخند قشنگ با

 اومده؟  شیپ  یمشکل زم، ی جانم عز -

  نم؟یعقب بش   نیا  ی خال  یهایصندل  ن یاز ا   ی کی  یامکانش هست من رو   -
 . شم یم  تیواقعًا کنار اون آقا اذ

 زد و گفت: یچشمک 

 . م ی هم رو داشته باش یهوا د یجور جاها با نیآره حتمًا ما خانما ا -

 ممنون.   یلیخ -

 مچ دستم رو گرفت. دای م برم که آ رفت؛ خواستم من مهمانداره 

 کرد؟  تتی پسره اذ نیا -

 و باال انداختم.   سرم

 درآورد! یباز ز ی ه کمینه! اما من راحت نبودم کنارش...  -

 گفت:   یو با لحن حرص  د ییهم سا  ی رو رو  دندوناش

 برم بزنم تو دهنش پسره االغ.  -

 بره که مچش رو گرفتم.  خواست



.  زنیریرو بهم م   مای بفهمن هواپ  ن یآرو   ایآروم باش، اآلن اگه سهراب   دایآ   -
 !رسه یم  تر شی انجام بشه خودم از اون دو تا زورم ب  یاگر الزم بود کار

 مشکوک نگام کرد.  دایآ 

 . ست ین ی گی م  ه،ی خبر گمی م ن یبهمنش بود حاال شد آرو یقباًل آقا -

  ی می بود که بعد از صم  ی عیعمر طب   هی   ن یفرستادم. ا   رون ی و با صدا ب  نفسم
نبود    یع یطب   ر یغ  یز یچ  چی. هیصداش بزن  کشی با اسم کوچ  یشدن با شخص 

آ  م   دا یکه  بزرگش  اخمکردیاون همه  و    می شونیپ   ی رو   ی زیر  ی .  انداختم 
 گفتم:   یجد یلیخ

 جمع شو تا جمعت نکردم! دایآ  -

 گفت:  یدوار یو تکون داد و با لحن تهد  سرش

 باشه! شهرزاد خانم، باشه.  -

 حالت صورتش خندم گرفت.  از 

عقب    ن یبهمنشم بگو من ا  ینگو، به آقا  یزیدوتا داداش چ  ن یبه ا  دایآ   -
 نشستم، دنبالم نگرده.

در    دونستم یجا. تو فکر بودم؛ نم اخم نگام کرد و رفت. منم نشستم همون  با
با    تونستمیمن نم .  ومدمی کنار م  دیبا اون مشکل با  یچجور  میادامه زندگ 

 با مادر خودم.  یکس بدون دستکش دست بزنم حت  چیه



حالت    خورد،یبه پوست من م  ی کیپوست    ینداشتم وقت   یاحساس خوب 
اون روز    دونستیهنوز نم   یکس  ط،یشرا   ن ی. تازه با ادادیتهوع بهم دست م

  دم؛یدست از افکار مسخرم کش  ن یمن افتاده. با اومدن آرو   یبرا  یچه اتفاق
صندل رو  دست   میکنار  یاومد  شالم کش  ینشست.  درحال  دم یبه  به    کهیو 

 بودم گفتم:  رهیخ روم هروب

 جا؟نی ا ی تو چرا اومد -

مصمم و محکم نگاهش و بهم    یلیو خ  دیجاش به سمتم چرخ   یتو  کامالً 
 دوخت. اما من بدون تفاوت به مقابلم نگاه کردم. 

 ه؟یشکل  نیچرا ا  افتیسوال رو بپرسم، ق نیا  دیفکر کنم من با  -

متوجه احوال نابسامان درونم    دمیپر  یاز رنگو رو  دیصورتم اشاره کرد. شا  به
چپ و    یعل  یخودم و زدم به کوچه  ی و خشک  یشده بود. اما با لحن جد

 گفتم: 

 ه؟ یچه شکل افم یق -

 ادامه داد: ی فرستاد و با لحن آروم؛ اما عصب رونیرو ب  نفسش

 . یی جور هی  ده،یرنگو روت پر  -

 پام انداختم و دستمو روش قالب کردم.  ی رو رو  پام

 من کاماًل خوبم.   یچی ه -

 گفت:   یکرد و با لحن عصب  یزیر  اخم 



 کرد؟  تیپسره کار  نیا -

  نه،   ،یدو حرف  یکلمه  کیجوابش و با    یو بدون تعلل با لحن خشک  عیسر
 نداشت. یضرب گرفت و حالت خوش   نیزم   یدادم. پاش رو 

 جا؟ نیا  یپس چرا اومد -

 نگاهش کردم.  ی چشم ر ی و ز دمیکش   یق یعم نفس

 تا اون جلو! جانی تر هستم ا راحت -

 پاش مشت کرد و با حرص گفت:  ی رو رو  دستش

 کرده!  ت یپس پسره کار -

دور    یوحشتناک  اخم  دستم  ناخودآگاه  بره  شد که  بلند  بود،  صورتش  رو 
 با همون اخم برگشت سمتم.  د،یچیمچش پ 

 ول کن تا برم.  -

 : دمیپرس  ی رسم یل یخودش اخم کردم و خ  مثل

 کجا؟   -

 داد زد چند نفر کنارمون بودن به سمتمون برگشتن.  بلند

 . هکنیدلش بخواد م  یهر غلط  ییکجا؟! پسره خول فکر کرده تو تنها   -

 گفتم:   یچشمم اشاره کردم به اطراف و با لحن تند با

 . کننی. همه دارن نگامون م نیبش -



 نم؟یش ینم -

 کردم.   یظیغل  اخم 

 .دمیم  حینکن، من برات توض دادیداد و ب  ی الک ن،ی گفتم بش  -

  ی تر از سرنگام کرد با اخم انگار قصد نشستن نداشت. مصمم   یطورنی هم
 گفتم:   شیپ

 بدم. حی برات توض ن یبش -

بدم، واقعًا اون پسره    حیبراش توض   ی چجور  دونستم یاکراه نشست؛ نم   با
 از حد حساسم.  ادیمنم ز  ی ول  د؛یبه من چسب

 نکرد سرش تو کار خودش بود.  یاون پسره کار -

تهد  انگشتش صدا  دوار یرو  با  و  صورتم گرفت  عصب   ی مقابل  اما    ی آروم؛ 
 : دیپرس

 عقب؟   نیا یپس چرا اومد   پرسم یم  گهی بار د هی -

 حرف بزنم.   تونستم یگلوم رو گرفته بود. نم  بغض

 برم سراغش.  یندار ی با تو بودم اگه جواب -

 زل زدم.  شیا قهوه یرو بلند کردم و تو چشما سرم

 و بدون و بس.   نی نکرد. هم یاون پسره کار ؟یش   الیخیب شهی م -

 ؟ یچ  یعن ی -



هم نپرس چون دوس ندارم دروغ    گهی شو د  الیخیکه گفتم ب   نیهم   یعنی  -
 بگم. 

 گفت:   رلبیز

 مسخرس.  -

اون    دونستم ینم  می ما رد و بدل نشد هردو تو فکر بود  نی ب   یحرف  چیه  گهید
اتفاق    ه ی  گه یبار د   هیاگه    کردم یمن داشتم فکر م  ی ول   کرد؛ یفکر م  ی به چ

 گفتم؟ یم  ی چ نیمن به آرو افتادیاتفاق م ن یمشابه هم

د  موقع  توض  تونستم ینم  گهیاون  ازم  صددرصد  چون  کنم   حیسکوت 
 حیداره که من به اون توض   یل ی. چه دلدمی. خودم به خودم پرخواستیم

 هم وجود نداشت.  ینگران ینداشت، پس جا ی لیدل چیبدم؟ ه 

. قرار بود م یگرفت   لی هامون رو تحو ساک  میشد   ادهینشست همه پ   مایهواپ
ا  م ید یرس  یوقت تدارکات  با مسئول  فرودگاه  بگ   شی هما  ن یتو    م، ی ریتماس 
تر داشت باهاش صحبت  اون طرف  دای. آ یساالر  ن یبود به اسم حس  یمرد

. برگشت  زدیبود داشت با سهراب حرف م   ساده ی کنار من وا  نیآرو   کرد؛یم
 سمت من. 

 . پرسم یواجبه که دارم ازت م   یهنوز از دستت دلخورم؛ ول  -

 گفتم:   واشیو در هم کردم و  ر  میمشک   یهاابرو 



هم بگم، دروغ   یزی چون اگه چ   ار یدرباره اون موضوع گفتم بهم فشار ن  -
 گفتم. حاال سوالت و بپرس. 

 پوش.   اهیمرد س ه یانگشتش اشاره کرد به  با

 شون؟ ی شناسیم -

رو باهاشون    م ی نشناسمشون. کل بچگ  شدیرو باال انداحتم. مگه م  هامابرو 
 کف دستم حفظشون بودم.   نیکرده بودم ع  یزندگ 

 طور؟ چه -

 گفت:   یاو با لحن متفکرانه د یاش کشآفتاب خورده دیبه صورت سف یدست

 سه تا هستن، از فرودگاه تهران دنبالمونن قشنگ معلومه دنبال تو هستن.   -

اونا دنبال ما هستن. به    دیخوشم اومد که فهم  نیاز هوش و ذکاوت آرو 
ساک   ی کی بود و با اون    بشیج   یاز دستاش تو  ی ک ی  که یسمت سهراب درحال 

 رو نگه داشته بود برگشتم.   شیا قهوه

 سهراب؟  -

نگاه خ  یصدا  با رو  اش رهیمن  از  داشت کم  دایآ   یرو  با طرفاون  ی که  تر 
 برداشت.  زد یحرف م شیمسئول هما

 بله؟ -

 اشاره کردم.  نی با سر به آرو  لبم نشوندم و یرو  یپوزخند



 هستن؟  ی پوشا ک  اهیس نی دوس داره بدونه ا  ی لیداداشت خ -

چشم    شعور ینشسته بود به اون سه تا ب   تیکه به عصبان   ییبا چشما   سهراب 
 دوخت. 

 بزرگن، پدر شهرزاد.  یی رزایم  یهامأمور   نایا -

 گفت:  یدر هم رفت و با لحن جد شی اقهوه یابروها ن یآرو 

 چرا دنبال ما هستن؟ -

 . دونم ینم  ی عنی تکون داد  نیسرش و به طرف سهراب 

 زنن؟ یبهت نم  یبی : آسن یآرو 

 شک گفتم:  با

 هم نه. د یشا د، یشا -

 باشن. یاگهید یکس   دیباباتن؟ شا  یهااز کجا معلوم محافظ -

 . نیکرد و با دست زد رو شونه آرو   یز یر یخنده سهراب 

 باباش و مثل کف دستش بلده.  یبه شهرزاد نگو اون آدما  گهیو د   نیا - 

 ابروش و باال انداخت.   یتا ه ی ن یآرو 

 ن؟ ییرزایم یآدما  نایا یداد صی خب شهرزاد خانم اآلن از کجا تشخ  -

ا   اعتماد به نفس بدون  با  نگاه کنم    کهنیبرگشتم سمتش،  تا  اون سه  به 
 شروع کردم. 



هردسه    دن، یپوش  یبه سه تاشون خوب نگاه کن، هر سه سر تا پا مشک   - 
به گردن دارن،  ر یخوب دارن، هر سه زنج یل یمارک خ کی از  یاساعت نقره

دوتا   شونی کی  یول  ؛یخال   ر ی زنج اون  وسط  داخل    سادهی وا  گه ید  هیکه 
از اون دوتا    یوسط   نی مقام ا  کهنینشونه ا   نیا   زونهیعالمت آو  کی  رشی زنج

  کدوم چیه  کهنی. همشون حلقه دستشونه با ا سهی دوتا رئ  نیا   نیشتره و بیب
سمتشون. با فاصله از هم    انیب  یکمتر  یدخترا  که نیا  ل یزن ندارن؛ به دل

خط صاف و مشخص. بازم    کیتو    ینفهمه؛ ول   یکس  کهنیا  یبرا  ستنیمی وا
 بگم؟ 

 نگام کرد.  ی حالت جد با

 باال انداختم.   تفاوتیام رو ب شونه  پلکن؟یدور و برتو م   یچ   یخب حاال برا  -

 . ستنی موندگار ن ی لیدرضمن خ دونم،ینم -

 چطور؟  -

 زدم.  یپوزخند

 و تماشا کن.  نی بنش -

 اومد سمتمون.  دایآ 

 دا؟ یچه خبر آ  -

 فرستاده.  نیدم در ماش میبر  دیبا -

 پس.  میبر -



  گه ید  اومدنیهم دنبالمون م   ییرزایم   ی آدما  م ی سمت در خروج راه افتاد  به
م  ماشکردنیداشتن کالفم  سمت  رفتن  تا  سه  اون  جلو  ها نی .  در    یمن 

 . دای. برگشتم سمت آ سادمی وا

 .امی من اآلن م  دیسوار بش نی شما بر دایآ  -

آ   سهراب  ول   دایو  تکون دادن رفتن؛  و  واهمون  ن یآرو  یسرشون    سادهی جا 
 بود. 

 ؟یریچرا نم  -

 و مهربون نگام کرد.  نگران 

 ارن؟یسرت ن  یی بال -

 دادم.  لشیتحو  یک یاشاره کردم و لبخند کوچ نیماش  به

 ندارن.  یبرو، کار -

 قاً یدق  ئسشونی زور فرستادمش رفت. سمت اون سه تا محافظ برگشتم، ر  به
هم با فاصله ازش دو طرفش    گهید  ی بود. اون دوتا  سادهی همون وسط وا

 تو چشماش زل زدم.   سادمی روش وارفتم روبه قاً ی بودن، دق ساده ی وا

 خانم محترم؟  دی داشت ی: امرئسهیر

 رو محکم کردم. صدام

 داشتم.  یبله، امر -



 شما؟  -

 رو لبم نقش بست.  یپوزخند

 ؟ یشناسیتو منو نم  یعن ی -

 نگام کرد و ابروهاش و باال انداخت. پروپرو 

 . دیو از تهران اومد  د یاز کجا بشناسم؟ حتمًا مسافر ر یخ - 

درحال   یی تا و  انداختم  باال  و  ابروم  فرشا  که یاز  سنگ  نگاه    ر ی ز  یبه  پام 
 گفتم:   کردمیم

 من از تهران اومدم؟ یدون یتو از کجا م  - 

 پته گفت:  زده. با تته یچه گند  دیلحظه انگار خودش فهم هی 

 . دیدادم مسافر تهران باش صی خب از ظاهرتون تشخ - 

 . شعوریب کهی وحشتناک تو چشماش زل زدم. مرت  

زنگ بزن به    ار یشد تو در ب  صاحابیب   لیو اون موبا   فتیببند دهن کث  - 
 بده به من.  و یگوش   ییرزایم

با لحن جد  ی و منگ  ی جیرو زد به گ   خودش در جمع کردن    یکه سع   یو 
 اشت گفت:اظطرابش د

 ه؟ یک  گهی ! اون د؟ ییرزایم -

 دستم و مشت کرده بودم گفتم:  کهیبه جلو برداشتم و درحال یقدم



دستوره زنگ    ه ی  نی ها رو حفظم. ا خودتو به اون راه نزن، من امثال شما  -
 تلفنو بده به من.   ییرزای بزن به م

تلفنو درآورد گوش   با لرز  و  از دستش کش  یترس  . بعد دمیو سمتم گرفت، 
 . دیچی پ  یتو گوش   ییرزایم   یچندتا بوق صدا

 . کشمتیوگرنه م ی گند نزده باش  دوارمی: الو، ام بابا

دنبالم، من خرم    یسه تا آدم بنداز   ی. فکر کردییرزا یاتفاقًا گند زده جناب م   -
چ فهمم ینم همه  بهت گفتم  دنبالم    ی.  آدم  دوباره  چرا  پس  حفظم،  از  تو 

 ؟یفرستاد

 گفت:   یادهیآروم؛ اما ترس یصدا با

 شهرزاد؟  - 

 گفتم:   یاشاره کردم و همراه لحن عصب ز ی چ همه یدستم به اون مردک ب با

تهران    گردنیاآلن برم   نیهم   یول  دونم؛ینم  یرو فرستاد  نا یا   یچ   یبرا  - 
 گفتم؟   یچ یدیشن

 اون اتفاق دوباره تکرار بشه.  خوامیمحافظت از تو! نم  یبرا -

 . نیای نه خودت، نه آدمات دنبال من ن  گهیواقعًا؟ پس د -

 تو صورتش زل زدم. ادی دست پسره دادم. با خشم ز و یگوش 

 . نیراهم برگرد نی از هم نیکه اومد   یراه ن یاآلن سه تاتون از هم نیهم  - 



 : چشم خانم. ئسهیر

دوتا   با اون  به  خو  گهید  هیسر  برن  افتاد.  فهموند که  راه  دنبالشون  دشم 
  ی سفت بود. ول  یل یخ  ،ی زیچ  هیکه خوردم به    نای خواستم برم سمت ماش

  ن یآرو   دم یو بوش آشنا بود؛ سرمو بلند کردم د  دادینبود چون بو م  وار ید
 . کنهیباز بهم نگاه م  شی داره با ن

  ما یآروم عقب رفتم. مثل تو هواپ تو سرت شهرزاد باز آبروت رفت. آروم  خاک
 . یشگیهم ن ینبود خوشحال بود، دوباره شده بود آرو 

 !برن یچقدر ازت حساب م -

م   با خوشم  کردم.  نگاه  بهش  رو    ع یسر  ی لیخ   اومدیتعجب  موضوع 
 . چوندیپ یم

 ا؟ یک  -

 ها. بابات، محافظ گهیهمه د  -

 گفتم:   یآروم  ی به خط رفتن اون سه تا دکل کردم و با صدا ینگاه 

 . دنیترس  ییرزای با م شون ندهی از آ   دنیاون سه تا کله پوک از من نترس -

 کرد.   رونیب ن یکلش رو از ماش  سهراب

 ن؟ یایب  نیخوا ینداره نم  ی بابا شما دوتا کفتر عاشق حرفاتون تموم یا -



م   یوحشتناک   اخم خوب  ا  ترسه یم  دونستم یبهش کردم.  نگاه    جور نی از 
 کردنام. 

 ببند دهنت و... .   زنمتایم  امی سهراب به خدا م  -

 و باال برد.   دستاش

 . م یبر  نی ایباشه بابا غلط کردم ب -

 نم یآرو   م ی عقب نشست  دایمن و سهراب و آ   نیسمت ماش   م ی راه افتاد  باهم 
 برگشتم.  دایها افتادم؛ سمت آ بچه  ادیلحظه   ه یحرکت کرد.  نی جلو. ماش

مدت به کل فراموش کردم؛ چند    نیمنم تو ا  ست؟ین  یها خبراز بچه  دایآ   -
 رفت.  ادم یدفعه خواستم ازت بپرسم 

 کرد.   دشیاومدش رو داخل شال سف رون یفر ب یموها

ازشون خبر    یل یجا هستن، منم خ  ه یرفت. هرکدوم    ادتیهمون بهتر که    -
 محمد و شهاب زنگ زدن.   شبید  کهنینداشتم. تا ا

 خب؟! کجا بودن.  -

 رو تو هوا تکون داد. دشی سف ف یظر یدستا

 کهنیقبل ا  شهی م  یدو ماه   باً یبا پرهام رفتن خارج از کشور تقر   نا یمحمد ا   -
 . یایتو ب

 تکون دادم.  نیو به طرف  سرم



 چرا؟ -

 . دیدرشتش کش یها به چشم  یدست

جا  اون  دیپروژه دارن که با   ه یهم، ظاهرًا  دوتا کارشون با  ن یکه ا  یدونیم  -
 بمونن. 

 آهان، شهاب؟  -

 . هیستیبهز یگرم کارا سر  شه یشهاب که مثل هم -

 تأسف تکون دادم.  یاز رو  یسر

 ؟ یو نگار چ قی سر زده نه من. شقا هیهر جفتمون نه اون    م ی معرفتیب -

 باال انداخت.  یسر

 ازشون ندارم. یخبر -

 .دای گرد شده برگشتم سمت آ   یچشما با

از    یحال  هی  دینبا  ن؟ی از هم دور شد  قدر نیشماها چرا ا   یچ   یعنی  دایوا؟ آ   -
 . دیهم بپرس 

بود  معترضانه ما مثل خواهر  برد.  باال  رو  از هم خبر    یچ  یعن ی   م ی صداش 
 م؟ یندار

هم رو    ادیم   شیکم پ  یلیخودشونن ما خ  یکارا  ر یبابا! شهرزاد! همه درگ  -
هم    شیو چهار ساعته پ  ستیکه ب   م ی ستی سابق ن  یهااون بچه  گهید  مین یبب



دل و دمق جمع شدن    کسچیشما افتاد ه  یاون اتفاق برا  ی. از وقت میباش
م  ی دهن روضه از طرف پسرا داشت  هی  میشد یدور هم و نداشت؛ اگرم جمع م

  می نی مدت همو نب  هی   م یداد  حیترج   نیهم   یاز طرف دخترا برا  هیگر   سیف  هی
ا با  ب  ن یتا  جمع کن   م ی ای موضوع کنار  رو  خودمون  بچهم ی و  ضمن  در  ها  . 

 .یتو برگشت  دوننینم

برا  با اونا  بود  اگه گفته  بود.    ی تعجب نگاهش کردم. پس بهشون نگفته 
 . طورنیمنم هم  کردنیمن صبر نم شیاومدن پ 

  رو   رون یمنن. سهراب که تا اآلن ساکت بود و ب   ی هااونا مثل خواهر و برادر  
 به سمتم برگشت.   کردیتماشا م 

ا   - از  بچ  هیسفر    نیبعد  بب   ن یبرنامه  و  پرهام که  م ی نیهمشون  و  محمد   .
که   ستی سرش شلوغ ن  قدر نیدارن؛ شهابم ا   طیکارشون تموم شده امشب بل 

 س. هم که شغلش آزاده، عالف زمونه  ی. عل ادینتونه ب

 نشنوه گفتم:  دایکه آ   یلب طور ر یز  واشی رو انداختم باال.  ابروم 

 آقا سهراب.  تره یظاهرًا اطالعات شما قو -

 کنار گوشم گفت:  واشی یطور هم همون اون 

 . م ی شیما خودمون دست به کار م  می نیما همو بب  زارنینم  نایا ی وقت -



براشون تنگ شده    ی ل ینگفتم. دلم خ  یز یهتل چ  یهاکیزدم و تا نزد  یلبخند
دوماه هم    نیتو ا  ی ول  م؛ی ماس گرفت آلمان بودم چند دفعه باهم ت  یبود. وقت 

 . نمشونیبب  دیسفر حتمًا با  ن یشلوغ بود؛ بعد ا ی لیمن هم اونا سرمون خ

آ   از   ینگاه کردم، لبخندش رو لبش بود صورتش هر حالت   نی به آرو  نه ی تو 
به بعد هم    نیباهاش نداشتم از ا   یمشکل  چی. تا اآلن ه دیخند یداشت بازم م 

داره کمکم    یو سع   گم یم  یمن چ  فهمهیم   هیندارم چون اون آدم با شعور 
 کنه. 

بهش اعتماد کنم، چون اون    خوامیکه م  کنم یاعالم م   بونیر یت  نیمن از هم  
 ن ی کارا کنه؛ اما نکرد! تو بدتر  یل یخ تونستیس. تا اآلن مبه من ثابت شده

ا   سادی پشت من وا  شیزندگ   طیشرا   خوامیعتماد دارم و م پس من بهش 
 لجنزار نجات بده.  ن یباشه که من و از تو ا یکس   نیآرو 

پشت    نمی و سهراب جلو رفتن، من و آرو   دای. آ م ی شد  ادهی. پسادیوا   ن یماش
 . م یسرشون. وارد هتل شد

 دیسف  یهاو مبل  یی_طالدیسف  یهابزرگ که با رنگ  یوسط الب  یو خانم  آقا
 بودن؛ هردوشون با خنده به سمت ما اومدن.  سادهی درست شده بود وا 

 . م ی که در خدمت شما هست  م یمفتخر  یل ی: ما خآقا

 زدم.   یلبخند

 . نیشما لطف دار -



 کای همسرم ن  شونم ی اشاره کرد( ا   شیهستم )به خانم کنار   ی: من ساالرآقا
 خانم. 

از معرف  یی و شوهر خوش رو  زن   ی ساالر  گه،یکردن به هم د  یبودن بعد 
 د خدمه هتل بود. و صدا کر   یکس 

اومد یساالر راه  از  اآلن  شما  هست  نی:  منیخسته  خواهش    د یبر  کنمی. 
استراحت کن برا  د یاتاقاتون  د  ی شب ساعت هشت  رو    گهیسرف شام هم 

 . م یکن یصحبت م   شیهما   یو درباره  نم ی بیم

 گفت:   حیو لبخند مل  یاصفهان نی ر یبا لحجه ش کاین

 یز یهرچ  نیریتماس بگ  کیبود با تلفن اتاقتون شماره    یاگه کم و کسر  -
 . ارنیبراتون م  نیبخوا 

 و خدمه هتل ما رو برد سمت اتاقامون.  میازشون تشکر کرد ییهرچهارتا 

  ن یباهم ا  دایمن و آ   یشکل   نیو رفت. خب ا  نیرو داد دست من و آرو  دایکل
نگاه کردم    دیکل  ی. به شمارهم ی بود  سادهی دوتا داداشم باهم. وسط راه رو وا

 گفتم:   نیروبه آرو

 م؟ یمال شما چنده؟ کنار هم  -

 گفت:  تی . سهراب با مظلوم دونم ینم  یعنیشو باال انداخت  شونه

برنامه   یطورنی من از تهران هم  میاتاق باش  ه یمن و زنم تو    شه یآقا نم  -
 . کنهیکنار تو از تو محافظت م  نم ی آرو  یشکل  ن ی. اختم یر



 کردم.   یظیغل  اخم 

 .نه یبرخالف قوان نیچرت نگو سهراب ا -

 گفت:   یمزحک  یبا خنده سهراب 

  یمشکل  دیتو و داداشم که دوست  م یما که زن و شوهر   گه یم  یقانون چ  -
 نداره. 

.  شعوری خنگ ب  یجفت پاهام برم تو حلقش پسره  نی با هم  خواستیم   دلم 
 رو کمرم نشست.  یاتاق! عرق سرد هی  یتو ن یمن با آرو 

 لب گفت: ر ی ز ن یآرو 

 تره. منم راحت الیخ ی شکل ن ی. استیهم ن  یبد فکر -

 زد.  یطانیلبخند ش  سهراب 

 . یناراض ی گور بابا  نییهمه راض  یخب وقت  -

 رو گرفت.  دای نگاهش کردم. دست آ  ت یانیعصب  با

 . م ی ما رفت یبایبا -

 آقا سهراب.  ین یبیبهش گفتم. عواقب کارت و م یزهرمار رلبیز

امانت   الی خ  یطورنیا  - تو دست من  راحته  طرف  یمنم  از  از کجا    یو  هم 
 بابات برگشتن تهران؟  یمعلوم آدما



نبود.   گه ید  یاظاهرًا چاره  ی ول  ؛یاتاق باش  هی  یتو  بهی مرد غر  هی بود با    سخت
 . منم پشت سرش راه افتادم. دمیکش   یق ینفس عم

. در و باز  ییرزا ینداشتم با وجود م   یجان   ت یمن امن  گفتیراست م   د یشا 
بزرگ نسبتًا  اتاق  آرو  یکرد.  جلو  نیبود.  انداخت  رو   س یسرو   ی ساکش 

 بود.  کیراهرو کوچ  هیو داخل    یتر از در ورودجلو  کم هی که   یبهداشت

از هم   هیشلخته    .  ختنیشروع کرد به ر   جا نیلحظه هم صبر نکرد بره تو 
  ه یکه    کیکوچ  ییرا یانتها پذقشنگ بود    ی لیچشمم خورد به سطح شهر خ 

نصب شده بود به تراس    یتوش بود پنچره قد  ی اقهوه  یدست مبل راحت 
ا   خوردیم از  شهر  پ  نیو کل  هم   دایباال کاماًل  آرو بود.  من  با  هم    نی زمان 
به    ی نگاه وحشتناک  ه یسمت اتاق خواب، با تخت دونفره. هردوتا    گشتبر 

 . م یتخت انداخت 

نفر    کیدوتا تخت    میتخت برداشتم شانس آورد  رفتم جلو مالفه رو از رو  
 رفت سمت تخت.   نیرو کنارهم گذاشته بودن. آرو

 اون ور. شی کی ور  نی ا میبذار  شویک یکمک کن   ای : بن یآرو 

 نه. -

نگاه  با برگشت.  سمتم  به  شب  یها تعجب  دارم  دوست  رو    هیمتعجبش 
 . شهیها مپسربچه

 نه؟ -



 درونم جوابشو دادم. یو محکم و دور از اون شاد   یجد یلیخ

 دست نزن تا من برگردم.  -

ب   ع یسر اتاق اومدم  آ   رون، یاز  اتاق  ا   دونمی. من م نا یا  دایرفتم سمت    نیو 
 لب گفتم:  ر یدرشون. محکم به در  زدم. ز  یجلو  دمیسهراب. رس 

 .یچرت و پرت برا خودت نباف ی حقته آقا سهراب تا تو باش -

شلوارک پاش بود بلوز نداشت. کلشو    ک یباز کرد. خاک تو سرش  درو    سهراب 
  شهی رو لبم نقش بست. هم  یدر و بست. پوزخند  عیخاروند و با لبخند سر

تنش    شرتی دفعه ت  نیخدا عادتش بود بلوز تنش نکنه. دوباره در و باز کرد، ا 
  یاو موه یرنگ  ی. چشما ه یکلیو خوش ه  پیپسر خوشت م ی بود. از حق نگذر

 داشت.   یو قد نسبتًا بلند  یمعمول  کلی . ه زدیمواقع ژل م  شتر یبور لخت که ب 

 : بله؟ سهراب

 انداختم بهش.  ی طانیاز اسکن کردنش برداشتم. نگاهه ش دست

 کارت دارم.   جانی ا ای گمشو ب  -

 ؟ یدار کار یچ -

سر    ر یز  ی. اخماش و تو هم کرده بود. اآلن همه چ دمیرو گرفتم کش   قشی
هم به ذهنش    ن یآرو   گفتیفکر مسخره رو نم  نی بشره، چرا؟ چون اگه ا  نیا

 .آوردیبه روم نم  دیرسیاگرم م دیرس ینم



بابا چه    ،یگ یاتاق مشترکتون م  یشهرزاد سر جدت ول کن. اگه برا  یآ ی آ   -
 داره؟  یاشکال

در اتاق    یجلو  دمی. رس دمشیسمتش با اخم نگاش کردم. دوباره کش   برگشتم 
 بود. سادهیوا  نمی آرو 

 ولش کن بنده خدا رو گناه داره.  ؟یدار کارش ی: چن یآرو 

 زنا چقدر زورگوان.  نی ا ین یب یداداش م -

. سهراب  دمیکش   شتر ی اتفاقًا سهراب و ب  دمیمن حرف اون دوتا رو نشن  انگار 
زم   یطورنی هم زما  نیبه  مو  وا دادین فحش  اتاق    یجلو  سوندمشی.  در 

 خواب. 

 عاشق و بهم برسونن.   یشما کفترا دن یکش  یخدا چه زحمت یهانگا بنده -

صورت خندونش و گرفتم جلوم نفسم به   تیکردم. با عصبان   یلب غرش  ر یز
 . خوردیصورتش م 

 . زنمتا یم  امی چرت و پرت نگو به خدا م قدر نیسهراب ا -

 ترس نگام کرد و گفت:  با

 م؟ی ما هم تخت دار  یبگ   جا نیا   یخوردم اصاًل. حاال منو آورد  ز ی باشه بابا چ  -

 زد. یپوزخند ن یآرو 

 . یحمال  ی داداش آوردت برا ر ی نخ -



 !؟ یحمال -

 لباسشو ول کردم. قهی

رو اون    شی کیطرف اتاق    نیا  یذاریرو م   شیک ینفرن    هی اونا دو تا تخته    -
 طرف اتاق. 

 گرفت و گفت:  یمانند  هیالت گر ح سهراب 

 من رفتم.   ادیها ب از خدمه ی کیچرا من آخه؟ زنگ بزن   -

 . دمیکش  قشویبره سمت در که دوباره  خواست

تازه اولشه سهراب تا آخر مسافرت پدرت و در    ن ی. انیداشت  ف یکجا؟! تشر   -
 . ارمیم

 به خودش گرفت.  یمظلوم  حالت

 چرا؟ -

 چرا؟  گهی رو باال اندختم. بچه پرو تازه م  ابروم 

 چرا؟ بدو اونا رو درست کن بعدشم شرت کم.  یدونیخودت خوب م -

 گفت:   نی تو هوا تکون داد و روبه آرو دستاشو 

 کمک.   ایداداش! ب  ن،ی. حداقل آرونهیسنگ  ی لیخ  نایبابا ا  -

 کردم.   یقدم سمتش برداشت که دستم و گرفتم جلوش، اخم  ک ی ن یآرو 

 تنها.  -



روش   گهی بزنم د  یاگه حرف   دونستیشد. م   زونی لب و لوچش آو   سهراب 
اتاق تا تختا رو درست کنه.    ی بدون معطل  نیهم   یبرا  ستم یمی وا رفت تو 

 . دم یلب غر ر ی . زدیخند یم  ز ی ر ز یداشت ر  ن یآرو 

 ؟ یخندیم   یزهرمار به چ  -

 کرد خندش و بخوره و سرتکون داد.  یسع

 . یچ یبه ه  -

  ی و تخته رو با صدا  داد یفحش م  طور نیو کردم تو اتاق، سهراب هم   سرم
 گفتم:   ییا لب با تک خنده ر ی. زدادیهول م  ی وحشتناک

 . ینکن یغلط اضاف  ی حقته بچه پرو تا تو باش -

  شست یم  رفت،یراه م   یطورنی هم  نم یها نشستم. آرو از مبل  یک یو    رفتمر 
ربع باألخره کارش تموم    کی. سهراب بعد از رهی آروم بگ  تونستیبچه کال نم

 اومد.  رونیشد. دست به کمر ب 

 مادر کمرم، آخ... . یشهرزاد، اوف. آ  ینامرد یلیبه خدا خ  -

 از مبال.  ی کیو انداخت رو   خودش

. چه  دیخندیم  ز یزریرو. ر روبه  ی هایاز صندل   ی کی   ینشسته بود رو   نمی آرو 
م ه  تونست یقشنگ  بدون  بامزهیمشکل   چیبخنده  لحن  با همون  ش که  . 

 خندش و بخوره گفت:  کردیم  یسع



از    نم یبابات ا  یاون از محافظا  برنیچرا همه ازت حساب م  دونم یمن نم   -
 سهراب فلک زده.  نیا

 زد.  ینشست و پوزخند نهیدست به س  سهراب 

 .ید یشهرزاد و ند  یرو   یک یچون تو اون  -

 دوم رو؟ ک  -

 دستش رو به هوا تکون داد.  سهراب 

 مرد زور داره.  کی اندازه   نه یسنگ یل یمثاًل دستش خ -

 خندش رو کرد سمت من و گفت:  چهم ی با همون ن ن یآرو 

 ؟یپس دست به زن دار -

 جوابش و دادم.  یکردم. با لحن جد  یزیر  اخم 

از من    نا ی ا  شه ینم  ن یبر ا  لی دل  ن ی. بعد انهیدست بزن ندارم دستم سنگ   -
 حساب ببرن. 

 تکون داد. ن یسمت آرو  وار دیش و تهدانگشت اشاره سهراب 

 . م یترس یکه ما از شهرزاد م   شهیم  ن یبر ا لیدل -

 کرد و با دستش دو را دور زد تو سر سهراب و گفت:   یی اتک خنده ن یآرو 

 . یترس یزن م هی خاک، تو از  -

 پا مرده.   هیزن؟! شهرزاد خودش  -



 . طورنیکه ا  -

هم    گهیحق با سهراب بود اونا نه تنها از من بلکه از اون چهار تا زن د   دیشا
. سهراب از جاش  می دور خودمون جمع کرد  ل یمشت زن ذل  ه ی.  دنیترسیم

 بلند شد. 

 زنمون منتظره.  میبر  گهی ما د -

 دلم گفتم:  تو

 . ذارهیسر به تنش نم  دایبره آ  ر یاآلن اگه د نیها! بب  -

 برگشت. لحظه  هی سمت در،  رفت

تو   نیتعارف نکن  ن،ی من هستم صدام کن  نیتختا رو برگردون  نیاگه خواست  -
 . دیرو خدا. خجالتم نکش

م  از  رفتم سمتش. حرصم  بلند شدم  هم   گرفتیجام  دستش  خدا    شه یاز 
 . گفتیمنحرف بود و چرت و پرت م

 . کشمتیسهراب! به خدا م یا -

 و درآوردم نشونه گرفتم. سهراب بلند با ترس داد زد.  ییدمپا

 درآورد. الفرار.  یی خدا دمپا  ای -

ا  قبل . دست به  دیصاف خورد تو سرش. سرش و مال   ییبره دمپا  کهنیاز 
 نگاهش کردم.  روزمندانه ی و پ  سادمی وا  نهیس



 . یهان! حقته آقا سهراب تا اون زبونت و جمع کن -

ته    هی. آروم خم شد و صورتش رو که  دیخندیبود و م  سادهیپشتم وا   نیآرو 
 گوشم کرد و گفت:   کیداشت، نزد یکم  شیر

 . برنیازت حساب م ن یهم  یپس برا -

هم   لشیتحو  یجونیب   یخنده  تک سهراب  رو    یطورنیدادم.  سرش  که 
 : زدیلب غر م ر یز  دیمالیم

 . ی نینب  ر ی . خیدستت بشکنه. چالق ش شالل یا -

اتاق رو پشت سرش بست. بسته شدن در اتاق همزمان با   ی و در چوب رفت
صدا شدن  آرو   یخنده  ی پخش  اتاق    نی مردونه  چشما  ی کیتو  به    یشد. 

 بود نگاه کردم.  یکه سرشار از خوشحال   شیا قهوه

  ها ی. بعضزدیلبخند م  یچشماش هم از خوشحال  ی! حت دی خندیقشنگ م  چه
شون پر از درد و غصه  اما تو چشما  خنده؛ یمثل من هستن فقط لبشون م

  چ یاز ته دلش بدون ه  خندهی. راحت م ستین   یشکل   نی ا  ن یاست؛ اما آرو 
با    ه یو خنده و گر  وفتهیب   اشیبدبخت  اد ی  دن یموقع خند   که نیبدون ا   یدرد
نگاه خ  بیترک هم   متوجه  در   م رهیشه.  و   یجد  کردیم  یسع  که یحالشد 

 برخورد کنه گفت: 

 نخندم؟  ؟یکنیم  گامین  یجورنیچرا ا -

 رو از تو صورتم کنار زدم. م ی مشک  یرو باال انداختم و موها سرم



 نه بخند.  -

 کرد.  بشیو دستش رو داخل ج  سادی وا  یاحالت مردونه با

 ؟ یکردینگاه م  یطور پس چرا اون -

نبودم که دروغ بگم. اگرم    ی. راستش آدم دمیرو ازش دزد  م ی مشک  یهالهیت
 طرف نگاه کنم.  یتو چشما  تونستم ینم  گفتمیدروغ م 

 .یطور نیهم   یچی ه -

ز  اون داشتم  منم  و  بود  زده  زل  من  م   ر ی به  ذوب  تقصشدمینگاهش   ر ی . 
 نگاهش کن شهرزاد خانم.   یحاال ه گه؛یخودمه د 

 !؟ یچی ه -

 به خودم گرفتم.  یا طلب کارانه حالت

 بخوابم.  کم یبرم  خوامیام م خسته یند ر ی گ  شهی م -

پهن مردونش    یشد و مانع از رفتنم به اتاق شد. دستا  ک یقدم بهم نزد  هی
 به ابروش انداخت.  ی کوچک  نیدر آورد و چ  بشیرو از ج 

 مثل دوتا دوست؟   م ی و بهم بگ  یمگه قرار نبود همه چ -

 . دم یشنیرو به وضوح م  دنشینفس کش  یکم بود صدا  فاصلمون

 آره.  -

 ؟یکن یم  م ی رو قا  زایچ ی سر هی پس چرا  -



 زنونم رو تو هوا تکون دادم.  فی ظر  یباال بردم. دستا کمهیرو   صدام

همه    یجورندارم، چه  یشناخت  چیکه ه  یمن از کس  یخودت و بذار جا   -
 و بگم؟   زمیچ

اعتماد دارم. اون به من   نیمن به آرو   گفتیزدم رسمًا. اآلن عمم بود م   زر 
م عصبکنهیکمک  خنده  تک  سف  یرو   ی .  نقش    دیصورت  آفتاب خوردش 
 بود.  ن یصداش هم چنان آروم و دلنش  یول بست؛ 

وقتمون رو باهم    شتر یدوماه که ب   باً یاآلن تقر  ؟یاز من ندار  ی شناخت  چیه  -
 ! م؟ی بعد از هم شناخت ندار م ی گذرونیم

. خب اگه قرار باشه من بهش اعتماد نکنم  گهیبدبخت داره راست م   دمید
  که نی ا  یاشتم برابه من کمک کنه. سرم و باال آوردم تعلل د  تونهیاونم نم

 گفتم:   یبا لحن آروم ی بهش بگم؛ ول

ا   - به  م  ن یداشتم  ا  کردمیفکر  تو که  حال  به  خوش  راحت    قدر نی که 
 . نی...هم یخندیم

  یل یصورتش نشست. و خ  ی رو   ین یریش   ی اون اخم کمرنگ خنده  یجابه  حاال
 مهربون بهم گفت: 

 . نیبب  ستی سخت ن  یخندیتو هم راحت م  یاگه خودت بخوا  -

و    ششونیکه ن   مونای م  هی. شبدیرو گذاشت دو طرف دهنش باال کش  دستاش
 شده بود. یاون شکل کنن یباز م



 بهم اشاره کرد.  شی اقهوه یهاچشم  با

 حاال نوبت توعه امتحان کن.  -

مسخره  یرو   یپوزخند و  بست  نقش  نسارش کردم.    ر یز  یاصورتم  لب 
 شد.  کیدقدم بهم نز  ه یکه دستش رو صورتش بود   یطورهمون

 . نیدستت و بزار کنار دهنت بکش باال. بدو آفر ن ینه جون من بب -

 از موهام رو عقب زدم.  یتار م ی و باال انداختم و با دستکش مشک   سرم

 عمرًا.  -

 که دستش رو صورتش بود گفت:   یطور شد. همون کی قدم بهم نزد کی با

 بدو حاال نوبت توعه.  -

.  شدمیم  مونایم  ه یشب  کردمیکار و م   نینگاهش کردم اگه منم ا  چپچپ
 سرش و باز تکون داد.

 . گهی بدو د -

 . دمیاز سر حرص کش  یپوف

 . دمیخب! خودم انجام م  یلیخ -

 رو بردم باال گذاشتم دو طرف دهنم.  دستام

 حاال بکش باال.  نیآهان آفر -



که    یطورهمون  نی دستم رو باال بردم چشمم خورد به آرو  کهنی با ا  زمانهم 
بود. شستش دو    ی دن ید  افشی. قدمی از خنده ترک  هویدستم رو دهنم بود  

پهنش بود. صورتش جمع شده   هیشون ی پ  یطرف لبش و انگشت اشارش رو 
لپا  شی ا قهوه  یشده بود. چشما  ی قاط  یچبود تو خودش همه   د یسف  ی با 

 شده بود. با تعجب بهم چشم دوخت. یک ی  وردشآفتاب خ 

 ؟ یکن ینگام م  یطورنیچرا ا -

 پهنش و باال انداخت و نه گذاشت، نه برداشت حرف دلش و زد. یهاشونه

 ؟ یبخند ی. مگه تو بلدیبخند  یطورنیبودم ا دهیتا حاال ند -

نگاش کردم چه  با م تعجب  راحت حرف  ه  زدیقدر    ا ی  یامقدمه  چیبدون 
گفتش    یرک و منطق  ی لیتو دلش بمونه خ  ینبود که حرف  ی. آدمیفلسفه باف

 داشت. مان یا  زدیکه م   ییهم به حرفا  شهی و هم کردیم  انیرو ب 

  رحم یب  یل یخ  ایدن  ییوقتا  هیخوب بلد بودم بخندم؛ اما    یل یخ  ی زمان  هی  -
 . کنهیرحم نم   هامیبعض ی که به لبخندها  قدر نیا شه یم

جو و عوض   کهنی ا  یمتوجه حرفم شده باشه. برا  دیسرش و تکون داد. شا 
صورتش بود به سمت اتاق راه افتاد و با    یکه دستش رو   یطورکنه همون

 گفت:  یناواضح  یصدا

 . ایب -



دل  دنبالش افتادم.  نم   که نیا  ل یراه  رو  بود  رو صورتم  .  دونم یهنوز دستم 
  یقد  نهیآ   یا کاماًل ناخواسته. جلو. امکردمیم  یرو ی پ  نی داشتم از آرو  دیشا
  یخنده من و اون تو  یصدا  دنیچیکه مصادف بود با پ   م ی سادیاتاق وا   یتو

بود   زده  دندونامون  هم  تو  بود  شده  موچاله  صورتامون  .  رونیب اتاق.  
.  م ی دستامون رو از صورتامون برداشت  می دیخندیم  یی که دوتا  یطورنی هم

وا  یرو روبه چشما  م ی بود  سادهی هم  تو  ملموس  نگاه  همون  هم  باز    ی و 
 بود.   شیا قهوه

  ی که رو   یشگ ی تهش وجود داشت. لبخند هم  یغم   هیکه شاد بود؛ اما    ینگاه 
دستم رو   م ی شد  ر یس  دن یاز خند  ی . وقتکردیتر مصورتش بود اون رو جذاب

 باال آوردم تو هوا تکون دادم و نفس زنون گفتم. 

 بودم.  دهینخند ی طورنیبود ا وقت  ی لیخ  نی! خدا نکشتت آروییوا -

چشما  ن یآرو  قورباغه  یبا  برگشت  مثل  سمتم  به  طرفم    یجورهی ش  به 
 اومد.  جانیگردن پهنش تا ا   یهاشکستن استخوان  یکه صدا  دیچرخ

بار اسمش و صدا کردم. بدون    نی اول  ی زدم برا  یچه گند  دم یاوه! تازه فهم 
پ بدون  و  ثان شوندی پسوند  چند  زدم.  گند  باز  اوف!  و    هی .  بود  سکوت 

اون هم به    شی ابهم من به اون دوتا توپ قهوه  م ی زل زده بود  یطورنی هم
 پر از درد من.   یمشک   لهیدو تا ت 

 کرد.   مردونه یاتک سرفه نی. آرودمینگاه خجالت زدم و ازش دزد 



د  یتون یمتو هم    یدید  - بخند  یاگهیمثل هرکس  ته دل  با  ی از    د یفقط 
 . یبخوا

م بده پسر وگرنه من کم   رتیخدا خ  یآ  از خجالت  زم  رفتمیکم  با نیتو   .
که رو صورتش نقش بسته بود  از   یمحو   یهمون نگاه متعجب و خنده

 رفت.  رونی اتاق ب

!  باحال شده بودا  افشیچه ق  ی. به راستدمیتخت دراز کش   یرو   واشی   منم 
که تو فکر    یطورنی . همومدیآفتاب خوردش م  دیبه صورت سف یلیلبخند خ 

 . دیاتاق به گوش رس رونیمردونش از ب یبودم صدا

.  م ی وقت دار   ی تا شب کل  نای بلند شو زنگ بزن به سهراب ا  ا یبخواب  یرینگ  -
 . م یچرخ تو شهر بزن   هی میبر

صدا  یرو  با  سرم گذاشتم.  پشت  رو  دستام  و  نشستم  مثل    یتخت  بلند 
 خودش جوابش و دادم.

 . دنیو سهراب خواب هفت پادشاه و د  دایمطمئن باش آ  -

 باز گفت:   شیکلش و کرد تو اتاق. با ن   هیاز ثان یکسر  در 

 . م ی ریپس خودمون دوتا م -

 صورتم نقش بست.   یرو  یزیر  اخم 

 تو.   یدار یچه جون  -

 گفت:   یاموکت قرمز اتاق گذاشت و با لحن معترضانه  یش رو روقدم   نیاول



 اصفهان؟  ی. مگه تاحاال اومدگهیغر نزن د  -

سه سالم بود با مادر بزرگم و پدر بزرگم و    ی وقت  ادمهی.  دمیکش   یق یعم  نفس
اون زمان   یل ینبودنش خ  ای نبود. بودن    ییرزای. طبق معمول مم ی مامانم اومد

حت  اآلن  اما  بود؛  مهم  اون    یحس  نیترکیکوچ  یبرام  ندارم.  بهش  نسبت 
کو گوش شنوا؟ مثل    یدعواش کردم. ول  ومدنشی ن  یچقدر برا  ادمه یموقع  

 یی رزایاون سفر جدا از نبود م  ی . ولدادیم  لمیمسخره تحو  یهاجواب  شه ی هم
برام    ی طیشرا  نیاون رو در همچ  یجا  شهی بهم خوش گذشت. پدر بزرگم هم

 گرفتم.   نیسمت آرو ک، ی ی م رو به معن. انگشت اشارهکردیپر م

 بار که سه سالم بود.  هی -

 پهن مردونش رو باال آورد.  ی خنده دستا با

بود تا    یط یشرا  نی مثل تو اآلن تو همچ  یک یدالور. به خدا    یخسته نباش   -
 حاال کل شهر و گشته بود. 

 و جوابم و داد.   دیلب نثارش کردم که ظاهرًا شن ر یز  ییبابا برو 

 پره.  کمت یش -

بشر کم    نیتا صبحم صبر کنم ا  یعن یگرد شده برگشتم سمتش.    یچشما  با
با خنده    د ی. اون که حالت متعجب من و ددهی. همه جوره جوابم رو مارهینم

 و گفت:   دیکش  شیی خرما  یموها  یتو یدست



آب   ی وب. حاال هم دختر خ گمیواال مگه بد م   - اگه دست به    یباش و پاشو 
 .ا ی یدر یجلو گهید  قه یبرو. پنج دق یبر   یخوایم  ییجا

 . هارهیپسر از رو نم  نیا  یعنیابروم و باال انداختم. پرو   ی تا هی

 گه؟ یامر د  -

مو  سرش انداخت که  باال  ا  شیی لخت خرما  یهاو  عقب   نی با  به  حرکت 
 رفت.

 ندارم بدو.  -

 روت و برم.  -

  نیو نشست رو کاناپه. منم از جام بلند شدم به قول آرو  ییرایتو پذ   رفت
 پسمیبسته چ   ه یلم داده رو کاناپه    دمی. درونیرفتم دست به آب اومدم ب 

ده ساله    یهابا پسر بچه  یفرق  یعن ی.  دیبلعیگاو م  نیدستش بود داشت ع
پرو، کله شق، شاد و شنگول. همونکنهینم   پس ی چ  هیداشت    که  یطور. 
 دهنش پاکت و گرفت سمت من.  ذاشتیم

 . دییبفرما -

 . خوامینم -

 حرکت از جاش بلند شد و پاکت و گذاشت رو اپن. ه ی با

 پس.  میبر -



بلند و استوار از اتاق خارج شد. منم پشت    یهاجاش بلند شد و با قدم  از 
  میکرده بود  یط  کوی بار  ینصف مسافت راه رو   باً ی سرش به راه افتادم. تقر

مردونش به سمتم    یپاها  ی. با تعجب نگاهش کردم. رو سادی وا  هوکیکه  
 . دیصورتش کش  یرو  یمشک  شی به ته ر یو دست   دیچرخ

 ؟ یزنگ بزن نا یبه سهراب ا  یخوا ینم یمطمئن -

  دار یهم رخ بده ب  ی عی حوادث طب  یکردم. اون دوتا اگر همه  یاخنده  تک
 .ال یواو گه ین بشه دمزاحم خوابشو   یاما اگر کس شن؛ینم

 .یزنده برگرد دمیقول نم  یدم اتاقشون؛ ول  یبر  یتونیم  یاگه شک دار -

شلوارش   بیپهنش و داخل ج  یو دستا  د یاز سر حرص کش  ی قیعم  نفس
 کرد. 

 که.   خوابهیمسافرت نم اد یآدم م -

 لبم نشوندم.  ی رو   یمصلحت ی اسرم صاف کردم و خنده یرو  شالمو 

 آدم.  یگ یم یخوبه خودت دار  -

که خنده    ییداد. با صدا   لم یتحو   ی قشنگ  ی خنده  هیجذاب مردونش    صورت 
 گفت:  زدیتوش موج م

 منظور؟  -

 هوا تکون دادم.  ی و تو  دستم 



مسافرت. دلت   م ی آدمن. رسمًا با دو تا کواال اومد  هی دو تا کجا شب  ن یآخه ا  -
 ها. خوشه

  ادیاز خنده ز  شیچوب  یهالهیبه قهقهه شد. ت  لیصورتش تبد   یرو   یخنده
 خندش رو بخوره گفت:  کردیم  یسع  که ینمدار شد. درحال ی کم

شدم    ن ینشجغد )با انگشتش به من اشاره کرد( هم   ه یمدت با    نیآخه تو ا   -
 بودن.  یرفته جماعت کواال چه شکل  ادمی  گهید

 مهمون صورتم شد.   یرنگ و اخم کم  دیابروم باال پر  ی تا هی

 بهنش! باشه! یباشه آقا گه؟یکه من جغدم د   -

 ی رو   ی لباش بود. دست  یاون بود که تعجب کرده بود؛ اما هنوز خنده رو   حاال
 داد.  لم ی هم تحو ی طانیش ی . خندهدیلختش کش ییخرما  یموها

 بهمنش.  یبودم؛ حاال شدم آقا ن یآرو  شی پ  قهیتا چند دق -

  ی فحش بلد بودم نثارش کردم. ا  یدلم هرچ  ی توشد.    تر ظی رنگم غلاخم کم  
موضوع رو    کیش  یل ی! اون موقع خ یر یبگ  گر ی جز ج  شاللیا   ی! ایریدرد بگ

تو    زنهیبا پتک م  ی و ه  نیبه جون خودم تا آخر عمرمم ا  یجمع کرد؛ ول 
 سرم. گلوم و صاف کردم و دستامم تو هوا تکون دادم. 

 . رینگ یتو جد  د یاز دهن من پر ز ی چ ه یحاال  -

جد  حالت همون  یصورتش  ج  یطورشد.  تو  دستش    یبود کم   بشیکه 
 سرش رو جلو آورد. 



  شه یکه بدون فکر کردن گفته م   یچون حرف  رم؛یبگ  یجد  خواد یاتفاقًا دلم م   -
 حرف دله.

. گلوم و صاف  ستیعوض کنم اصاًل ادامه دادنش خوب نموضوع رو    دیبا
 نگاه نکردم.  شیچوب  ی هالهیکردم و به ت 

 م؟ ی نر  م؟ی سیوا  م ی خوا یم  ی تا ک -

 ش و تو هوا تکون داد.. انگشت اشارهم ی بر  یعن یکرد که    نییو باال پا  سرش

 . یدر رفت  بایبحث ز نیا  ر یباشه از ز ادت یاما   -

خنده  پرو    یاتک  بچه  آسانسور.  سمت  افتاد  راه  و    ی حت  یعن ی کرد 
 . موندیاز چشمش دور نم ز یچ ن یترکوچک

. نفسم  دادیم  ر یاما اونم بد گ  چوندم؛یموضوع رو پ   عی ضا  یلیمن خ   درسته
  ک یدادم و پشت سرش به راه افتادم. سوار آسانسور ش   رونی و از سر حرص ب

و اون ما رو تا    م ی شد  شد یتوش پخش م  ی میو مدرن هتل که آهنگ مال 
م  ی . ن سادمیبود وا   ییطال  د یسف  یهاکه با رنگ  یهتل رسوند. وسط الب   یالب

 زدم و بهش نگاه کردم.  یچرخ

 عقل کل؟   یآقا م ی اریاز کجا ب   یخب حاال تاکس  -

توش بود و تو هوا تکون داد. با    یقشنگ  یاپهنش و که ساعت نقره  دست
 گفت:   شیشگی همون لبخند هم

 . م ی ریم  اده یخانم نقاش؟ پ   گهیم  ی چ ن یماش -



 رو باال انداختم.  م ی پهن مشک یهاابرو 

 اده؟ یپ -

  جا نیا   ار ی کردم. اگر اآلن شهر  شسهیمقا   ار یچرا ناخودآگاه با شهر  دونمینم 
 . رفتینم  ییجا اده یتنبل بود پ  قدر نیا یکردیبود جون به جونشم م

تکون    یعاد  ی لیخ  حرفاست. سرش و   ن یتر از ا دکتر زرنگ  یظاهرًا آقا  ی ول
 داد.

 م؟ی نر  ادهیجا داره. چرا اصاًل پبه همه  ی آره خب! هتل وسط شهر و دسترس  -

جلوه    تفاوتی. پس خودم رو باومدیو دوست داشتم بدم نم   یرو   ادهیپ  من
 دادم.

 ندارم.  ینظر دونمینم -

 داد و گفت:  لمیرو هوا تحو  یبشگن 

 .می ریم  ادهیپس پ -

به راه افتادم.    وستهی آروم و پ  یهاتکون دادم و پشت سرش با قدم  یسر 
به قدم زدن. کنارش که راه    میشونه شروع کردبهشونه  میاز هتل خارج شد 

داشت.    یمعمول  یل یخ   کلیتر بودم. ه اندازه چند سانت ازش کوتاه  رفتم یم
خت  ت  نااز جوو  ی گنده بود نه مثل بعض  هارمردی از پ  یسر  ک یشکمش نه مثل  

 . کهیو شش ت 



با  زدینم  یحرف  کس چیکرده بود. ه   تیحد وسط رو رعا  کلیبچه تو ه   .
 ی . حس یداشت   ی حس خوب  ی کنارش  یوقت   داشت یقدم برم  واش ی آرامش و  

 آرامش. ت، یمثل امن 

وا  ه ی  ن یآرو   میرفت یراه م   م ی که داشت  یطورنی هم . به سمتش  سادیلحظه 
 شدم.  ره یرنگ چوبش خ یهالهیو به ت   دمیچرخ

 ؟یسادیچرا وا -

  ک یبه    دم یرد نگاهشو دنبال کردم. رس   داد یرو بهم نشون م  یی جا  هاش لهیت
 مخصوص اصفهان.  ی ونی ساده و کوچولو روش زده بود بر یل یرستوران خ

گنده معلوم بود؛    یو شکم   یچخماق  ی هالیبا سب  ییآقا  اش شهیاز پشت ش  
 . ختیر یم  یگل گل  ین یچ  یهاهکاس  یتو  یزیکه داشت چ 

 داد.  لم یتحو  ینی ریش یدستش به مغازه اشاره کرد. و خنده با

 . م ی ای شکم درب نی از خجالت ا میبر -

  ی بی. انگار س دادمیبه خورد و خوراکم نم  ی تی اهم چ یکه مرده بودم و ه  من
و به وجودم    یزیچچیگلوم جا خوش کرده بود و اجازه ورود ه   یدو سال تو

 گفتم:   یآروم یشونه باال انداختم و با صدا تفاوتیب نی هم  ی . برادادینم

 ندارم.  ینظر -

 . دیلختش کش   هییخرما  یهامو یتو  ی و دست د یاز سر حرص کش  یپوف



. من  یندار  ینظر  چ یوقت ه  چیدرباره شکم از تو نظر نخوام بهتره چون ه  - 
آخر    خوردن ینم  یچ ی زنگ ه  هیدانشگاه    یدخترا  افته؟یموندم تو فشارت نم 

تو سه روز    یوسط کالس؛ ول  کردن یسوسک مرده برعکس غش م   نی زنگ ع
به فکر خودت    کمیغذا. بابا خواهر من    کمی فقط قهوه و    یخورینم  یچی ه

 باش.

  ی زمان  هیخندم گرفت. منم    یدانشگاه  یطرز حرف زدنش درباره دخترا  از 
 کهیخوب. درحال   یتموم شد اون روزا   یدسته بودم؛ ول   نیجزو هم  قاً یدق

 خندم رو جمع کنم گفتم:  کردمیم  یسع

 تموم شد؟ مگه گشنت نبود؟  تونیسخنران -

  خورم؟ ینم  یزیمن چ  کهنی بود؟ از ا  یعصب  یکرد. از چ  یخنده عصب  تک
خودمم جواب دادم. اون    دم یودم پرسمن براش مهم بودم؟ خ   یچ   ی اصاًل برا

رو  از  دوست  یفقط  و  برا  ی محبت  دل  یداره  ه   سوزونهیم  من    ز ی چ  چیو 
 . دیبه گردن پهنش کش  ی. دستستیوسط ن  ن یا یاگهید

 . ابونیاون طرف خ  می بر ایرفت. ب   ادمیاصاًل  -

پهن    ابونیبشنوم. کنار خ   شدیمانع م  ابونیخ  یصدا  یول  زد؛یلب غر م   ر یز
  ار ی که بس  داسیسرتاسرش درخت کاشته شده بود. از ظواهر شهر پ   م ی سادی وا

 . لهیو اص  ی سنت

لحظه    هی .  کردن یو پشت سر هم از کنارمون عبور م   واشیواشی   ها نیماش  
  ی دستا  دم یمچ دستم حس کردم. سرم و چرخوندم که د  یو رو   یزیچ   یداغ



دستکش دستم بود؛ اما    کهنیپهن مردونش مچم رو احاطه کرده بود. با ا 
 . کردیدستام غلبه م یدستاش به سرد ی گرما

د   یوقت رو  ا  دی تعجبم  رو   یخنده  کهنی بدون  از  بره    یقشنگش  صورتش 
 بود.  طون یهم ش ی داشت؛ اما کم یبی نگاهم کرد. چشماش برق عج

شلوغه، پهنه و خطرناک پس بهتره دستت تو دستم باشه. در ضمن    ابون یخ  -
 نداره. یرادیا  چیه و هتو دستکش دست

و من رو با خودش همراه کرد. بدنم گر    د یزد و دستم و کش  ی چمشک  بعدم
  ن ی ا  یدستکش دستم بود؛ اما بازم حالم خوب نبود. تو  که نیگرفته بود با ا 

 مامانم.   ینشده بودم حت  کینزد یبه کس  قدر نیدوسال و چند ماه تا حاال ا 

هاشون نداشتم  سوال  یبرا  ین پاسخ اما م  کردن؛یمن شک م  یبه رفتارا  اونا
گذشت؛ اما    یچطور  دونمی. نموفتادهی ن  ی و اتفاق  ستین   یچ یه   که نی جز ا

دستش و از دور مچم باز کرد.    واش ی  ی لی. خ دمیرستوران د   ی خودم رو جلو
 کرد. من هنوز تو شک بودم.   م ییبه داخل راهنما  گشیبا دست د

براش مهم نبود؛ اما من جدا    ی لیخ   افتادیاتفاق م  یاگهیهرکس د  یبرا  دیشا
  ی لیبه مغازه انداختم. خ   ی. نگاه سرسریمعمول   یهاانسان  یبودم از دسته

و کس  نهار گذشته  ساعت  از  نبود  آروادینم   ی لیخ   یشلوغ  از    یک یبه    ن ی. 
 دو نفره اشاره کرد. ی ها ی صندل

 . امیتا من ب نی جا بش تو برو اون -



قرمز که    یبا روکشا  یآهن  ی لصند  یو تکون دادم و رفتم نشستم رو  سرم
تو همون لحظه که نشته   ی بود؛ ول یک یگفته بود. مغازه ساده و کوچ   نیآرو 
مشتر  یکل   م ی بود بود  معلوم  بود  دستشون  قابلمه  اومدن که   ی هایآدم 

روم.  خندون اومد و نشست روبه ی استوار و صورت ی هابا قدم نی ثابتن. آرو 
 سمتم. دیکش  یو خودش و کم  ز یم  یو گذاشت رو   دستاش

 حرف نداره.  جانیا یای ونی بر جانی ا امیم  یدفعه همگ  کیما چند سال   -

 کردم.   یاتکون دادم و تک خنده یسر

و ش   گنیم  - بلند شده    کمشیمرد  از هتل  بوده که  آقا گشنش  بگو  پس 
 . جانیاومده ا 

 ؟ یبد یسر و سامون  هی کمت ی بد کردم آوردمت به ش -

 بهش نگاه انداختم.  م ی مشک  ی. سرم و باال گرفتم و با چشمادمیخند  آروم

 . ادینه ز -

تو  دستش و  باال  برد  خنده  یو  با  داد.  تکون  هم   یاهوا  مهمون    شه یکه 
 صورتش بود گفت: 

 و تشکرم بشه.  ر ی ازم تقد دیپس با -

 ابرومو باال انداختم. بچه پرو زبون دراز.  ی تا هی

 ؟ یخوایم  م یز یچ یفرش قرمز -



 اشارش و سمتم گرفت.   انگشت

 . هیفکر خوب -

د  ها غذا ا   گهی اومد  بدم.  و  نشد جوابش  نم  نیوقت  زبون کم  از  .  ارهیبشر 
بر آرو   هایون ی همراه  آوردن.  رو   هی  نی دوتا کاسه آب مخصوص هم  کاسه 

نون    کهی ت  هی.  دیخودش. دستاش و بهم مال  رو جلو  یکی گذاشت جلو من  
 بود رو برداشت.  ی سنگک برشته که داخل سبد تور

 خوردن.  یونیآموزش بر  ینی خب خانم شهرزاد ام -

مزه کردم و با خنده  از آب خوش طعمش مزه  کم یو برداشتم.    یل یاست  قاشق
 گفتم: 

بر   -  م  یونی مگه  آموزش  و    یلی خ   ز یچ   هی  خواد؟یخوردن  نون  سادس 
 . یخوریرو م یون ی آب بعدشم اون بر نیتو ا  ی زیریم

 گفت:  یکه به جونش افتاده بود برداشت و با صورت خندون   ی ونی از بر  دست

 شدم.  عیچه قشنگ ضا  -

زمان    هردو  برم ی دیخند  واشی هم  واقعًا طعم  ول  شیون ی .  نداشت؛    ی حرف 
  یتو  ختم یش و ر نصف    نیبود همون اول با اجازه آرو  ادیز  ی لیآبش برام خ

 که یت  نیبا لذت غذا نخورده بودم. آخر   ، یشکل   نیوقت بود ا   یل یکاسش. خ
  جانی ا  میا یبود که ب  ن یآرو   شنهاد ی دهنم. پ  یو همراه نون گذاشتم تو  یون یبر

  تونست یبود و نم  قهیمض   یتو  دیبهتر بود پول غذا رو من حساب کنم شا



که بلند شم متوجه   یآهن   ز یم   ک یپالست  یپرداخت کنه. دستم و گذاشت رو 
 ی کاسه آبش بلند کرد. غذا  یسرش و از تو  ن یهم  یتکون خوردنم شد برا

 دهنش و قورت داد.  یتو

 ؟ یریکجا م  -

پول غذا رو حساب کنم   رمی. خب بألخره اگه بگم م آوردمیبه روش م  دینبا
 . خوره یبه غرورش بر م 

 ار دارم. برم ک -

 صورتش نبود.   یرو  شی شگی نگام کرد. لبخند هم موشکافانه

مرد    ه یبا )با دو دستش به خودش اشاره کرد(    ی زن وقت  هی  ، یخر خودت  -
 . کنهینم بشیوقت دست تو ج   چیه  رونیب  رهیم

کردم    ی. سعستم ین   یخوب   گر ی . ظاهرًا بنده بازدیاز سر حرص کش  ی قیعم  نفس
 . رمیبه خودم بگ  یحالت مظلوم 

 بعد با تو.  یدفعه مهمون من. سر نی حاال ا -

 گفت:   یجد یکرد با صدا  یکوچک   اخم 

 بعد با شما.  ی مهمون من سر یسر  ن یبانو ا ر یخ -

که    یینداره. همون آقا  یمعلومه مشکل  یسختش باشه؛ ول   د یخب شا  گفتم 
که دور    یبا لنگ  کهیداشت درحال  یچخماق  یهابلیبود و س  شهیپشت ش



ما اومد. با    ز ی سمت م  کردیردنش بود صورت تپل و مهربونش و پاک مگ
 قرار داد و گفت: نی لخند مخاطبش و آرو 

 د؟یندار  یدکتر عمر یآقا -

بعد بهش    ره یمدرکش و بگ  دیبذار   بندهیم   ششیبه ر   یدکتر   یچه آقا  اوه 
 بود گفت: ی چ لشیدل دونمیکه نم   یبا استرس  نیدکتر. آرو دیبگ

 . دیبه ما بد یی دو تا چا  ستین  یاگه زحمت  -

 شکم برامدش گذاشت و گفت: یتپلش و رو   یدستا مرد

 دکتر.  یبه چشم شما جون بخواه آقا یا -

 خوند یم  ی لب شعر  ر ی ز  که یبا لبخند ازش تشکر و کرد. مرده درحال   ن یآرو 
 دور شد.  ز یاز م  واش ی واشی ما رو جمع کرد و  یظرفا

  یاجزا  یو منم به اون. استرس و ترس تو  کردیاه مبه رفتن مرد نگ  نیآرو 
 گرفت؟یبود؛ اما از کجا نشأت م دایصورتش پ 

کنم    یاما دوست نداشتم فضول   کنه؛یو ازم پنهون م  یز یچ  کردم یم   حس
چون    گفت یبگه. اگه به من ربط داشت بهم م   ی زیدوست نداشت چ  دیشا
  ی سع  نی هم  ی. براگهیو دروغ نم   دارهیدلش نگه نم  یتو   یحرف  دونم یم

استرس    ن یا  یبرا  ی جواب  دیو شا   دونستم یبپرسم که جوابشو نم  ی کردم سوال
 و ترس ظاهرش داشته باشه. 

 . یدکتر؟ تو که هنوز دکتر نشد گه یچرا بهت م  -



لبخند  یو سمتم چرخوند خبر  سرش اون  نبود بجاش    شیشگ ی هم  ی هااز 
 حالش خوب بود. کهچشماش بود. اما چرا؟ اون یتو ی غم

به صورتش زد و با    یبدون غم. حس کردم نقاب خوشحال   یبدون ناراحت  
. کردیکه من دو سال باهاش آشنا شدم به چشمام نگاه م  یلبخند ساختگ

کردم نقش    یزندگ   افهی ق  نیهست با ا   ی من که دو سال  یبگم برا   خواستمیم
 شدم و حرفم و خوردم.  الی خ ینکن اما ب یباز

 

 ؟ ینگفت -

رو   دستش ب  دیکش   شییخرما   یهامو  یو کالفه  زد.  زل  بهم   تفاوت یو 
 پهن مردونش و باال انداخت. یهاشونه

  ن یهم  یدکتر بشم برا  ندهی قراره در آ   خونم یدرس م  دوننیم  نایا  ی چی ه  -
 دکتر.  گنیبهم م

ول   ر ی ز  ی آهان ا  یلب گفتم؛  بود  نگران  چشماش  هنوز  چاون  از    ی زینگار 
هر دو سرمون به    لشیموبا  ی. با صداارهیبه زبون ب  تونه ینم   ی س؛ ولکالفه

 . دیبود چرخ ز ی م  یکه رو   شی مشک  لیسمت موبا 

بود؟   یک  یعنی.  دایشده بود ل  رهیذخ  یس ی به زبون انگل  لی صفحه موبا   یرو  
فکر نکنه اون تلفن چقدر    کهنیا  یبه من چه. برا  گهیحتمًا دوستش هست د

اون شماره چشماش    دنیبا د  گهیمن مهمه سرم و برگردوندم. حاال د  یبرا



با    و دکمه سبز رفت    ی . دستش و رو دی خند یبرگشته بود و م  ی به حالت قبل
 شروع کرد به حرف زدن.   ی خنده و خوشحال

 خانم چه خبر؟  دایبه! ل به -

 : ... . دایل

 . یماهم سالمت  یچی ه -

-  . ... 

پهنش    یشون یپ  یرو  یزیر  ی برداشت اخم  ی رو از صندل  اش هیتک  ینگران   با
 جا خوش کرد. 

 چرا صدات گرفته؟ دایل -

-  . ... 

 شده حرف بزن دختر.  یزیچ ه یچرا  -

-  . ... 

 : دیتوپ  دا یبه ل ی نیخشمگ  یتر شد. با صداپر رنگ  اخمش

  نم ی درست حرف بزن بب  یبد  لمیچرت و پرتا تحو   نیاز ا   ادیبدم م  ی دونیم  -
 . شدهیچ

پشت خط که همون    یهاداشت متفکرانه به حرف  ن یآرو   قه یپنج دق  باً یتقر
هق دخترونش  هق  یصدا  تونستم ی. به وضوح مدادیخانم بود گوش م  دایل



  ی نی دستش س  هیبا    کهیدرحال  یچخماق  لیسب   یرو از پشت تلفن بشنوم. آقا
محتوا   ییچا با  بار  یرو  استکان کمر  سمتون   کیدو  بود  قندون گرفت  و 
 . زیم یو گذاشت رو ی نیاومد. با لبخند سیم

دوباره    نیآرو   یرفت. با صدا  نیسنگ  ی هاسر ازش تشکر کردم. اونم با قدم  با
 به مکالمشون گوش سپردم. 

 بکنن.   توننینم  یکار   چیاونا ه   گمیبهت م  یچ   ن یگوش کن بب  زمی عز  دایل  -

 به رد بود.  یدوست معمول  هیکار از    زش؟یعز

 گفت:  یکرد. با حالت جد  ننیو به نشونه مثبت باال پا  سرش

جا حواصش به تو هست؛  همه  دونم یم   شناسمیچرا معلومه که بابات و م  -
رو    ز ی. من گفتم همه چ یهمه نگران باش   ن یکه تو ا  شهینم   ن یبر ا   لی اما دل

 . کنم یدرست م 

-  . ... 

لطفًا گر  دایل  - ن  نکن   هیجان  تهران  اآلن  تهران    ستم ی من    ی فکر  هیاومدم 
 . میخالص ش  نا ی تا از شر ا کنم یم

جانم    قدر نیا   ره یم   گه یکه چند روز د  یدوست معمول   ه ی  یجان؟! چرا برا   دایل
 . گهیم  یجورنی دوستش داره که ا  یل ی. حتمًا خبندهیتنگش م  زم یو عز

-  . ... 

 نکن.   یکار  ومدمیباش پس تا من ن  -



 گفت:    یکم مکث کرد و با لبخند ساختگ   هی

 بخورم.  یون ینقاش اومدم بر  ن یدلت بسوزه با بهتر دایل ی راست -

 با من بود؟ منظورش

تو   یمغرور  حالت خودش گرفت.  ب  یبه  ظاهرم  لحظه    نیتر تفاوتیاون 
 امان از درونم.  یحالت ممکن بود؛ ول

 . یپس چ  -

  دهیم  ی اصاًل چه معن  گه؟یم  داشیل  شی نگاه به من کرد چرا درباره من پ   هی
 دوستش بگه.  شیپ  گهیزن د  هیدرباره 

 . ین یسرکارخانم شهرزاد ام -

ل   یصدا رس  قدر نیا   دایخنده  هم  من  به گوش  بود که  اون  دیبلند  به  نه   .
خندش. خدا خوب در و تخته رو    نی نه به ا  ششی پ  قهیدق  ه ی  یهاهقهق

 . کنهیباهم جور م

گوش    دایل   یهاسته شده بود و با خنده به قهقههکا  نیآرو   ت یاز عصبان  حاال
  دونمیخانم باألخره تموم شد. نم  دایل   یهادنیخند  قه، ی. بعد چند دقدادیم
 یاکالفه  قی. نفس عمدیماس   نیصورت قشنگ آرو  ی گفت که خنده رو   یچ

د  د یکش بب گهی و سرشو چرخوند سمت  و  نتونستم صورتش  بعد همنم ی.   .  
 گفت:   دمیشن زم،ی ت  یهاکه من نشنوم؛ اما به خاطر گوش  یزمزمه وار طور

 آره خودشه.  -



پس    گه، یخودشه؟ من؟ آره د   ی. کاومدیهم نم   دا یل  یهاخنده  یصدا  گهید
از اون   یشناخت  چی من ه کهیدرحال شناخته یمن و از قبل م دایل  یعن ی  ؟یک

 یها تو. انواع سوالنهک یمن کار م   شی بهش گفته که پ  ن یندارم. حتمًا آرو 
 نداشتم.    یکدوم جواب  چیه یو برا  دیچرخ یسرم م 

 ی رو گذاشت رو  لشی. موبا دادیخبر از تموم شدن مکالمشون م  حرفاشون 
. خوب نبود حتمًا به خاطر  دیکش  شیی خرما  یهامو  نیب  ی و کالفه دست  ز یم

مسئله دختر عموش هم هست شده   دا ی. به جز لختهیبهم ر  دایل  یهاهیگر
ا تا حاال  قوز.  باال  دارم کمکش کنم.    ده یند  یشکل  نیقوز  بودمش. دوست 

چون   رهیکنه و لبخنداش رو ازش بگ  ی رحمیبه اون هم ب ای ندارم دن ستدو 
 روزا محتاج  لبخندا و حال خوششم.  نیا  یتو کنمیحس م 

  کردمیم   ی که سع  ییشدم. با صدا  رهی چونم و بهش خ   ر یرو گذاشتم ز   دستام
 مهربون باشه گفتم: 

 . یایشده؟ خوب به نظر نم یزیچ -

و بهم خ   سرش باال آورد  تو  ره یو  ت   ینگاه کرد.  هم   شی اقهوه  یهالهیاون 
  ر ی غ  کم یغمش که واضح بود؛ اما ترس!    ؟ یترس بود هم غم؛ اما ترس از چ

 صورت مردونش نقش بست.  ی رو  ی قابل قبول بود. لبخند تلخ

 . شهیحل م   ست ین  یزینه چ -

 دادم.  لشیتلخ تحو  یلبخند

 دوست.  ه یبهت کنم؛ به عنوان  یبتونم کمک  دیگفتم شا  -



مشتاق حرف زدن    ی لیتکون داد. معلوم بود هنوز خ   یو به نشونه منف  سرش
 سمج نشدم. ادی منم ز  نی هم  یبرا  ستین

 م؟ یبر -

کلفت و مردونش به خودم اومدم و از جام بلند شدم. جلوتر از اون    یصدا  با
قدم ن   ی پاشنه  که یدرحال  واشی   یهابا  رو بوت  میکوتاه    یهایکاش  یهام 

که    یزییباد پا   رونیب  م ی راه افتادم. از در رفت  گرفتیقرار م  دیو سف  یمشک 
انگار   نیآرو  متصورتم رو نوازش کرد. برگشتم س دادیخبر از آبان ماه رو م

نس پاشنه  م ی اون  رو  خوب کرده.  هم  رو  اون  حال  خنک  پاش    یهانسبتًا 
 . یشگی هم ن یناراحت نبود شده بود آرو  گه یبه سمتم. صورتش د دیچرخ

 م؟ ی خب کجا بر -

 رو باال انداختم.   هامشونه

 . یرو بلد  هاجانی تو ا دونمینم -

 کرد و گفت:   بشیج  یو تو  دستاش

 خوب.  یجا ه یببرمت    ایپس ب  -

اما بد    م؟ی کجا قراِر بر  دونم ینم   میشونه کنار هم راه افتادبهدوباره شونه  و 
  م ی ابرام ترسناک بود من آدم ساده  کم ی   دیشا   کردیداشت اعتمادم و جلب م

اگه طرف دست به قتلمم بزنه باز بهش اعتماد    ی اعتماد کنم حت  ی اگر به کس 
 . کشه یمنو نم ن یا گمی دارم؛ م



و دختر    دایبهش نگاه کردم تو افکار خودش غرق بود. حتمًا به ل   ی چشم   ر یز
رو جلو   میمشک   یمانتو  اومد یکه م  ی. به خاطر باد خنک کرد یعموش فکر م 

کنم. بزار دوباره ازش سوال کنم    یریتا از ورود باد به شکمم جلوگ   دمیکش
 جواب داد.  دیچشه، شا  نم یبب

 پسر جون؟   یکن یم  ر یکجا س   -

 گفت:  ینگام کرد. با لحن شاک یلبخند کم جون  ه یبا  برگشت

 پسر جون.   یگی مگه من بچتم که م -

  ی ابروم رو باال انداختم و سرم و کم  یتا   هی  میداشت یکه قدم برم   یطورهمون
 سمتش چرخوندم. 

 !ایدر رفت  رشیخوب از ز  یلیخ -

 گفت:  یطون یلبخند ش  با

 ؟یدیفهم -

. دستاش و به  ادیانداختم که حساب کار دستش ب  م یشون ی پ   یرو   یزیر  اخم 
 گفت:   یآورد باال و با خنده مصلحت میعنوان تسل 

 باشه بابا غلط کردم. -

چرخوندم.    ل یطو   ابون یسرم و به سمت خ   نهی لبم و نب  یلبخند رو   که نی ا  یبرا
شنگول   نیآرو  و  شاد  پ  یآدم  حتمًا    یشکل  نیا  اومدیم  شی بود کم  بشه. 



.  شهیتو فکر و اخماش در هم م  ره یم   کنه یکه تا سکوت م  هیموضوع مهم
 ها. بودن و آدم ها نی ماش  شتر یب  شد یم  دهید یتردرخت کم  گه یحاال د

 . م ی دی: رس ن یآرو 

  ی س   جا نیمردونش به خودم اومدم و رد نگاهش و دنبال کردم. ا  یصدا  با
کف رودخونه    یهااصفهان. اگر ترک  یخی تار  یاز جاها  ی کی و سه پل بود.  

  ده یها شن خبر   یسر  کیو قشنگ بود. از    یدن یواقعًا د  شیبق   م ی ریرو فاکتور بگ 
که   تو  ییوقتا  هی بودم  ه  ی آب  اآلن  اما  هست؛  نبود    ی چی رودخونه 

  دینه! شا   کیبودم؛ اما از نزد  دهید  ادیصحنه رو تو عکسا ز  نی. ا خشک ِشکخ
  م؛ یکرد  دنیهم د  جا نی اصفهان؛ از ا  م ی دبودم اوم  کیکه کوچ  یبار  ک یاون  

 . ستی ن ادمی ی زیاصاًل چ یول

 خوشت اومد؟ -

برق زده    ی هاگرفتم و با چشم   بای جذاب مردونش چشم از اون پل ز  یصدا  با
 خندون نگاهش کردم.  یو لب 

 بودمش.   ده یند ک یقشنگه تا حاال از نزد یلیخ -

  ن یبه ا  یدیشد  یمردونش فرو کرد انگار عالقه  یهابی ج  یو تو  دستاش
 کار داشت. 

 م؟ ی پس بر  -



قسمت پل گذاشتم و   نیاول   یو به عالمت مثبت تکون دادم. پام رو رو   سرم
با سرعت تمام   یکیهمراه شدم. از کنارم دختر و پسر کوچ   نیآرو  یهابا قدم

  ی هرک مسابقه گذاشته بودن که    یرد شدن. با خنده بهشون نگاه کردم حتم
 یهابود و مو  نییسرش پا  نیس. آرواون برنده  دیپل رس  یتر به انتهازود

 بود.  خته ی صورتش ر  یتو  شیی خرما

بود. اون که با لذت   دهیکش  رونی بود؟ که اون رو از حال خوبش ب  ی ک  دایل
. نمشیبب  تونستم ینم   یطور  نی. نه اکردیتمام داشت از سفرش استفاده م 

جو و عوض   د ی. بانهی حال بد بب  یتو  تونستیکه اون من و نم   یطورهمون
 کنم. 

راه ک  از  رو   یکیکوچ  فیاول  رو    شیکمربنده مشک   یکه  توجهم  بود  بسته 
بود.    یعکاس   نیدورب  فی ک  ه یجلب کرده بود؛ اما فرصت نشد ازش بپرسم. شب

 . شدهیبره که چ  ادشیبا گرفتن عکس  د یذهنم زد شا یتو یاجرقه

او   گمی م  -   نشیرفت )به دورب  ادمی ازت بپرسم همش    خواستمیل راه ماز 
 ه؟یچ   نیاشاره کردم( ا

جا به خاطر حرف من  که همون  م یبود  دهیپل رس  یهایاز فرو رفتگ   یک ی  به
 گفت:  یاگرفته  یو با صدا  دیبه سمتم چرخ  واش ی . سادی وا

 . یعکاس ن یدورب -

کردم نقاب خنده رو به صورتم    ی! پس حدثم درست از آب در اومد. سع هان 
 گفتم:   یبزنم. با مهربون



 ی که توش هست  یعکس بنداز. از مکان   ار یخب درش ب  ست،ی که ن  ین یتزئ   -
 تا فردا خدا بزرگه.  اب یلذت ببر. حال و در 

گ  پر رن  ی از گذر زمان لبخند  ی اهینگام کرد و پس از ثان  دهیباال پر  یابرو   با
 صورتش نقش بست.   یرو 

. فکر کردم فقط یکردیپس رو نم  یها بگجمله  نی از ا  ینه بابا! تو هم بلد   -
 ... . شهیسخته، نم  یبگ یبلد

 ن یاما واقعًا تعجب داشت که من همچ  ا؛ی از اون خنده راستک  دمیخند   ز یر
 و به من اشاره کرد.   وار یگفته باشم. رفت سمت د  ییزایچ

 تا ازت عکس بندازم.   سای وا  ایب -

 :دمیاز حرفش مطمئن شم پرس  کهنیا  یرو سمت خودم گرفتم و برا دستام

 از من؟  -

 گفت:   عی و سر  یجد یلیخ

 . وار ینه از د -

  نیهم  ایمردم کرم دارن، ب گنی. مواری رو گرفت سمت د نشی هم دورب  بعد
 ا ی. خداهنداز یعکس م   وار ی آقا قرار بود از من عکس بندازه بعد حاال داره از د

رو    نشیمردم آزار رو شفا بده. دورب   نی آرو  نیرو به خصوص ا   ضا ی مر  یهمه
. با  ددست چپش و با دست راستش گردن پهنش رو نوازش کر  ی گرفت تو

 گفت:   زدیتوشون موج م   طنتیکه برق ش  ییهاچشم 



 کم داره.   ز ی چ ه ی وار ی د نیا -

 رو بال انداختم.   هامشونه

 ؟ یچ -

 گفت:  شیشگ یداد و با لبخند هم  لمیهوا تحو   یرو  یبشگن 

 جغد.  هی -

ب   از کجا  جغد  اآلن  آخه  اومد.  در  ا  م یار یشاخام  عکس    ن یکه  باهاش  آقا 
 . زنهیم  ییبندازه. حرفا

 نکن.  یو اون شکل  افتیق -

کردم.    لیبه راست متما  یکردم؟ فقط سرم و کم   یو چجور  افم یمگه من ق  وا
ا  رو  یجورنیحس کردم  منظورش  ه   فهمم؛یم   کنم  نه  .  دمینفهم   ی چ یاما 

ثابت    اهم ی س  یچشما  ی رو   شیا قهوه  ی زد و چشما  دیاطرافش رو د  ی کم
 موند. 

 کردم.   دایاهان جغدم و پ  -

بچه  یهاقدم  با پسر  مثل  اومد.  سمتم  به  نگام    ی هااستوار  پرو  و  تخس 
. ضربان قلبم  دینبود بازوم رو کش  نیکه توش دورب   یبا دست  واشی .  کردیم
 باال زد.  هو ی



نداشتم.    یبد  یلیشده؛ اما حس خ   کی بار دوم شد که امروز بهم نزد  یبرا  نیا 
همه احساس    یمثل  عکس  بر  نداشتم  تهوع  حالت  احساس  دوسال  اون 

 . شدیهام حس متک سلولتک یتو جان ی ه

جلو  رفتگ  ی منو  فرو  مثل مجسمهسوندی وا  ی همون  بودم  از    یا. شده  که 
تازه متوجه شدم منظور از جغد    هیقض  نیه شده. بعد از حضم اسنگ ساخت

 فحش بلدم بارش کنما.  یهرچ  گهیم طونه ی...شیمن بودم. پسره

 دختر خوب.  ایجغد خوب ب ا یب ا، یب -

سالشه بعد مثل    ک یو    یسرش س  ر ی . خ م ی افتاد  ییچه کسا   ر ی خدا گ  یهع
نگاه کردم اون لحظه    شی اخمار قهوه  ی .  به چشماکنهیها رفتار م پسر بچه

چشمام    نی روزا محتاج ا  نیا   کردمینبود. حس م  یزیتوشون چ  طنتیجز ش
  ی ل یمن خ  یبرا  دی . شاستیاصاًل خوب ن   ی وابستگ  نیلبخندام و ا   نیمحتاج ا

 نه.  ن یآرو  یهم ترسناک؛ اما برا یبخش و از طرف لذت

به چ   هایوابستگ   نیا نم   ی خوش  یهاز یآخرش  بهتره ه   شهیختم    چ یپس 
خودم انکار کنم. دست به    یو خودم برا  ی وابستگ  نی و ا  ادیازم در ن   یی صدا

  ی نشوندم. با حالت شاک   کم یبار   هیشون ی پ  یپر رنگ رو   یو اخم  سادمی وا  نهیس
 گفتم: 

 نه من.   ر یپل و منظره عکس بگ  نیمن گفتم از ا  -

 گفت:  کردیم  م ی و تنظ نشیداشت دورب   که یخنده درحال  با



با تو   یقشنگه؛ ول  یی منظره تنها ن ی. ارم یاز تو عکس بگ  خوامیاتفاقًا من م -
 . شهیتر م قشنگ

  گفت یم  ی نی حرفش و راست و حس ومد ی خوشم م  یلیرک بودنش خ نیا  از 
  ن یا   یتو  شدن یم  دایکم پ   نیمثل آرو   یی. کساکردیو پنهون نم  ز یچ   چیه

 دور زمونه. 

 نی خوب ا  یلیامثال من بشن اونا خوبن خ  یفدا  دیکسا هم نبا  نیهم  اما
هم اونا با حال    یاما از طرف  کنن؛یمن و امثال منن که حالشون و خراب م 

  روح یسرد و ب   یای دن  ی تو  ه؟ یچ  ف ی. پس تکلکننیم  یخوبشون ما رو عال 
. کردم سرم مرتب    یرو رو  م ی نه منم به اونا بپوندم؟ شال مشک  ایخودم بمونم  

 فتم: گ  یا با لحن معترضانه

 .اد یخب من از عکس گرفتن خوشم نم -

  ی اون فضا  یتو  نی دورب  لکیچ  یحرف از دهنم خارج بشه که صدا  نذاشت
پ نفسدیچ یبسته کوچک  به  اعتماد  با  هم  ی.  حس    شهی که  وجودش  تو 

 گفت:   کردمیم

 هم قشنگ شد.  یل یحاال که ازت گرفتم؛ خ -

. بدون  گرفتیتند داشت ازم عکس متند  یطورنی اخم نگاش کردم هم  با
 . وفتادهیعکسا خوب ن   نیا  دونهیوقفه مطمئنم  یالحظه

و مغزش و منحرف   دمیکه به هدفم رس   نی! همه یچی به از  ه  یخب کاچ  اما
 و با داد گفتم:  دم یکش  ی از سر کالفگ ی . پوفه یکردم خودش کل



 . رمیبده من ازت عکس بگ  نی دورب گهی بسه د -

خندونش   شهی هم یافهیکردم و به ق  یکوتاه و ط  ر ی ند اون مست یهاقدم با
رو از دستش    کیکوچ  ی_مشکیانقره  ن یکردم. دست بردم و دورب  ینگاه  م ین

 .سوند یوا  یکه من و زور  ییجاگرفتم، و با سر بهش اشاره کردم بره همون

قشنگ  ی لیپشت سرش خ   ی آجور  یهاوار ید و  بهتر  و  .  کردیتر م عکسش 
  ی عکس درست و حساب   دونهی.  آوردیاز خودش در م   یامسخره  یهاشکلک

گرفتم و    نییرو پا   نی که. دورب  نسادی ازش ننداختم خب خودشم درست وا
سان    و ی  یک  یاشارش و مثل ا  ی هامسخرش نگاه کردم. انگشت  یافهیبه ق

آروم و   یبه سقفش. با صدا زد یو زبونش و م  اشقهیشق یرو گذاشته بود 
 خسته گفتم: 

 تا ازت بندازم.  سا یعکس و درست وا  دونهیخدا  یمحض رضا -

باز  دست دورب  شیاز مسخره  سمتم.  اومد  و  ب  واشی و    نی برداشت    ن یاز 
دق  ز ی ر  یهادست الغرم گرفت.  ا روبه  قاً یو  مو  سادیروم  و    یهاو  لخت 
  کرد، یچقدر قشنگش م  یصورتش و گرفته بود به راست  یجلو  شیی خرما

 گفت:  کردیها رو رد مکه عکس  طور نی.  هم کردیمتفاوتش م

  مونهی م  هی! پسره شب ه؟ ی. چادیو شاخ خوشم نم  یجد  یعکسا   نیاصاًل از ا   -
 . تهی انگار برد پ ندازهیعکس م  ی جور ه یبعد 

م  از  م  خواستمیلحنش خندم گرفت.  تو که  بگم  اتفاقًا    ی ستی ن  مون ی بهش 
  ه یمدل عکس گرفتنش هم با بق  یاما حرفم رو خوردم. حت   ؛یهم قشنگ   ی لیخ



تموم شد سرش   دنشیعکس د   یبه تمام معنا. وقت   وونه یعدد د  ک یمتفاوته.  
 زل زد و گفت:  میمشک  یهالهیت  یو باال گرفت و تو

 مونده؟ یچ  یدون یخب م  -

 ؟ یچ -

 . یادگاریعکس دونفره   هی -

اما حاال که    اومد؛یبدم نم   یلی! من خ ن؟ی تعجب بهش نگاه کردم من با ا  با
کرد چون    تیحد و فاصله رو رعا   دیبا  دادیوسط رخ م   نی ا   ییزایچ   هیداشت  

  ی. براافتهیم  یچه اتفاق  نده ی آ   ستی معلوم ن  رمیخودم و نگ   یاگر اآلن جلو
 . شدیم  الیخ یبلکه ب ی کردم بزنم رو در شوخ  یسع  نی هم

 ره؟ یاز ما عکس بگ  یدکتر ک  جناب  -

 و سمت مردم گرفت.  دستش

 رهگذرا.   نیاز هم  ی کی -

  ی. جلورهی پل قرار بگ  یراه اصل  یتر رفت تا توجلو  کم یاستوار    یهاقدم  با
  کردنیم   یرو   ادهی که همراه همسرش داشتن پ   یاپنجاه ساله  باً یتقر  یآقا

 رو گرفت. 

 د؟یعکس از ما بنداز  هی شهی م  دیآقا ببخش -

 گفت:   یاصفهان نی ریو لحجه ش  ییهم با خوش رو  مرد



 بله حتمًا.  -

از ما وا عقب  ی مرِد کم   همسر  به سمت من   که یبود و مرِد درحال   ساد یتر 
که همراه    یگرفت. چشمم خورد به خانم   نیو از دست آرو  نیدورب   اومدیم

از صورتش    یزیصورتش پوشونده بود و چ  یرو رو   شیمرِد بود چادر مشک 
 نبود.  دایپ  شیآب  یجز چشما

فاصله  ن یآرو  با  من  و کنار  وا   کی   یاومد  آقا سادیمتر  نگاه    انیم  ی.  سال 
 بهمون کرد. شی مشک یهابا چشم   یمشکوک

 جان. تر بابامهربون کم ی!  ست؟ ی: مگه عکس دونفره ن مردِ 

بود    یطور همون  ن یآرو  عکس  گرفتن  منتظر  سمتم   مین  ه یکه  به  قدم 
صورتش نقش    یبهش نگاه کردم طبق معمول خنده رو   یچشم   ر یبرداشت. ز

نصف    ه یمنم    میباش  ک یمرده اصرار داره که ما بهم نزد  دمی بسته بود. چون د
هامون اندازه چند سانت  شونه  د یشا  گه ی شدم. حاال د  کی نزد  ن یقدم به آرو 

رو باال آورد تا    نیب دور   اه ی_س دیسف  یها سال با مو  ان یم   یداشت. آقا  هفاصل
 عکس بندازه. 

 : لبخند. مردِ 

عوض    ی برداشتم و جاش رو با لبخند راستک  دم یصورت سف  ی رو از رو   هام اخم 
آرو  به  نی کردم. چون کنار  بود  خوب  حالم  ا  واقعًا  اون حس    که نیخاطر 

  گفتی. مرد که فکر کنم کار بلد بود به ما مکردیخوشش و به منم منتقل م 
بار دست   کیپشت به هم،    نهی بار دست به س  کی.  م ی سیمختلف وا   یهامدل



 ی چون با ظاهر  م یفکر کرده ما زن و شوهر  کردمیدر دست هم و... . حس م 
قبول کنه که از دو تا دوست  تونست یم  دونمیم  دیکه همسرش داشت بع 

 . رهیعکس بگ ی معمول

دورب  مردِ  پا  نی با خنده  درحال  نییرو  و  پا  کهیآورد  و    نییسرش  بود من 
 مخاطبش قرار داد و گفت: 

دوستت داره که   یل یکرده ببخشش معلومه خ  یدخترم شوهرت هر کار  -
 . ارهیکنه تا دل تو رو به دست ب  یحاضره هر کار

و خندم و قورت دادم.    دم یشد. لبم و با دندونم گز  ل یتبد  ن یقیحدسم به    بله
به مرد نگاه    دهیباال پر  ینگاه کردم که داشت با ابرو   نی به آرو   یچشم  ر یز
 . کردیم

م   تعجب به وضوح  تو  شدیو  آقا  یاز  اومد   انیم  یچشماش خوند.  سال 
  ی از من خداحافظ  ی سرگفت و سر   یز یدر گوشش چ  واشیو    نیسمت آرو 

که فاصله گرفتن شروع    یدردست خانمش از ما دور شدن. وقتکرد و دست
. سرم و باال آوردم  دیلرزیهام از شدت خنده م . شونهدنیخند   ز یر ز یکردم به ر 

به   تو  نیآروو  تعجب  هنوز  بود.    ان ی نما  شیاقهوه  ی چشما  ینگاه کردم. 
 و گفت: د یلب غر ر ی ز دیمن و د ی خنده  یوقت

. )انگشت اشارش و سمت من گرفت( بعد  یمرد فکستن   ر ی . پ یرو آب بخند  -
 !م ی زن و شوهر باش م ی تون یمثاًل از کجا حدس زد ما م ن یسوال ا کی



شدم؛ بامزه شده   رهی خ  شیجمع کردم و به حالت عصب   واشی واشی و    خندم
مرد اون    ر یبه قول خودش پ   کهنیاز ا  ی بود. انگار هم خوشحال بود هم عصب

بهمون زده. مانتو و  رو  رو   م ی مشک  یحرف  و  ها  از سکو  ی ک ی  یجمع کردم 
 نشستم. 

 گفتم:   کردمینگاه م  ی چوب یلهیبه اون دوت که یآروم و درحال یلحن با

ا  - م  کهنی اواًل  نگاه  و  خانمش  ظاهر  که    یبفهم  یتونستیم  یکردیاگر 
خواهر و برادر    ایاز نظر اونا    جه یپس در نت   رهینم   نای و ا  یمغزش سمت دوست 

رفتار من و تو مثل خواهر و   م ی زن و شوهر. که اگه باز دقت کن  ای  م ی بود
 برادر نبود پس احتمال دوم با مغز اونا نود و نه درصد درسته. افتاد؟ 

بود. درحال  یجا  به  حاال و   کهینگاه متعجب نگاهش خندون شده  سرش 
 کنار من نشست.   یچند سانت یبا فاصله دادیتکون م

 . ایکرد  ل یوب تحلخ ی لیافتاد خانم نقاش. خ -

دست بردم    واش ی شدم.   رهیخ   نی دورب  یرو   ر ی زدم و به تصو  ی کم رنگ   لبخند
بود   ساده ی پشِت من وا  نیو ازش گرفتم. عکس آخرمون بود. آرو  ن یو دورب

رو   ی کیو   دستاش  تصو  ی از  ناخودآگاه  بود.  قرار گرفته  رو   ر ی شونم    ی و 
ود. حاال کنارم از اون لبخند قشنگاش زده ب  شهیصورتش زوم کردم مثل هم 

تصو  شستهن به  داشت  م   یریو  نگاه  من  م  کردمیکه  نگاه  دقت    کردیبا 
 گوشم گفت:  ر یز واش ی

 ؟یدیپسند  -



غرق    شی اقهوه  یها لهیت  ی قدر که توبود اون  ک ینزد  ی لیو بلند کردم خ   سرم
راستشدمیم به  ت   ی .  تا  دو  بودن. کم  لهیاون  و قشنگ  ازش    ی چقدر گرم 

 گفتم:   یفاصله گرفتم  و با خنده زورک 

 . ستیهم خوب ن  ی لیخ  ادینه ز -

  یگرفت. خواستم دستم و بزار تا عکس بعد  نییو سرش و پا   دیخند   واش ی
بب صدا  نم ی و  جلو  شیگوش  ی که  و  شد  بلند  جاش  از  شد.  اون   ی مانعم 

  ن یهم   یبرا  دمیشنیصداش و نم   تیخاطر ازدحام جمع به  سادیوا   یفرورفتگ 
  یصحنه  دنیتر دوختم. با دزدنش شدم و نگام رو به اون طرف  دید  ال یخیب

شد.    ک یبدنم    یجا   ی همه  م مقابل  خشک  مشک  هیلحظه   ک یبا    ی موتور 
 .اومد یم  ن یپوش با سرعت به سمت آرو  یمشک  نی سرنش

قصد فرار از قفس رو   ی اکه مثل پرنده  یقدر قواون  دیکوب یم  نهی س  ی تو  قلبم 
. نفسم به شماره افتاده بود و پاهام توان  زدیم  وار یداره خودش رو به در و د

جلو  رو  دستام  نداشت.  خوردن  د   یتکون  مانع  تا  اون    دنیصورتم گرفتم 
  یتنها کار  ن یهم  ی برا  اد یب  نیسر آرو  یی بال  ذاشتم یم   دی صحنه بشم؛ اما نبا 

 بزنم.  ادی ام توان اسمش و فربود که با تم نیبکنم ا تونستم یکه م

 ... . نی آرو  -

  ی زیبر خوردش با چ  یصدا  یاو در لحظه  شدیم   تر کیاگزوز موتور نزد  یصدا
 گوشم صدا کرد.   یمثل تبل تو



س   قدر نیا   قلبم  به  رو  د  دهیکوب  نهیخودش  ز  وونه یبود  ترس  از   ادیشد. 
  که نیاز ا   دم یترسیبهم دست داده بود. م  ی . احساس پوچزدمینفس م نفس

سرش اومده باشه. به   یی نکنه بال   کهنی از ا  دم یترس یچشمام رو باز کنم. م 
  ن که توشو  یدستم متوجه شدم. دستام رو با لرزش  یوضوح نم اشک رو رو 

اما چشما  نییپا   واش یبود    دایپ نشسته  یآوردم؛  بغض  بسته به  هنوز  ام 
و باز کنم و   یمشک   ی دو گو  ن یا  کهنی از ا  دمیترسیبودن. سختم بود و م

 شم.   رهیخ ی چوب یلهیاون دو ت  ینتونم تو

اتفاق  یهر سخت   به هر  اگه  باز کردم.  رو  خدا   یبود چشمام  نکرده    ییهم 
کنم. چشمام رو که باز کردم   یریگشی تا ازش پ  دمیجنب یم  دیافتاده باشه با

اون    ی چجور  شدیچ   دم ی. نفهمدمیند  ی زیچ  ی دور کس  ت یجز ازدحام جمع 
  ی بدون جون که وسط اون حلقه  نی همه مرد و زن رو کنار زدم و به آرو 

  یرو   ی اخنده  گهیبسته بود و د   شیچوب  یهالهی. تدمیافتاده بود رس  هادمآ 
سف  ل   دیصورت  و  ترس  با  نبود.  خوردش  بدنآفتاب  و  لرزون کنارش   یرز 

 نشستم. 

ب  صورتش پوش ییدستا  نیو  با دستکش  با    دهیکه  آروم  و  بود گرفتم  شد 
 اسمش و صدا زدم.  زدیکه بغض درش موج م  یلحن

 ...بلند شو پسر خوب... . نی آرو  -

نبود   یزخم   جاشجی. به سرتاسر بدنش چشم دوختم ه دمینشن   یجواب  چیه
. چند دفعه با دستم زدم اومدیخون م  یاز سرش که ازش کم  یاجز گوشه

 . دمینشن  ی جواب چیه  یتو صورتش و اسمش و صدا کردم؛ ول 



تازه    ی طیشرا   ن ی. مردم تو همچشدیم  تر شیب   ی طورنیدورمون هم  ت یجمع
توان حرف    ی . بغض راه گلوم و بسته بود و حترهی گیعکس گرفتنشون م 

  ل ی پاهام متما  یم گرفتم و بدنش و رو دستا  ن یزدن هم نداشتم. سرش و ب 
طاقتم    گه ینداد. د  یجواب   چ یدر گوشش صداش کردم ه  واشی  یکردم. هرچ 

 بود بلند داد زدم: ختهی آم ه یکه به گر  ییطاق شد و با صدا

 آمبوالنس خبر کنه.  ی کیترو خدا   -

پا  نیا  با و  سرم  اشک   نییدادم  قطره  و  به    یرو   یگرفتم  نشست.  صورتم 
اآلن بلند شه، کاش دوباره بخنده و باهام    نیشدم کاش هم  رهیصورتش خ

 نکنه.   یلجباز

بهش نگاه کردم. ضربان قلبم    ی لحظه پلکاش حرکت کرد با ترس و نگران  کی
. چشماش  سهی وا  ی الحظه  خواست یدلش نم   یبه شدت باال رفته بود و حت

داشت    ی سع  کهیدرحال   یکرد. مرد  و باز   یچوب  ی لهیو باز کرد اون دو تا ت
  و  یس   باً ی مرد تقر  ک یخودش و رد کنه به سمتمون اومد.    تیجمع   ون ی از م

  یالبخند مردونه کهیدو پاش نشست کنار ما و درحال یساله. رو ی اخورده
 به لب داشت گفت:

 کنم.   یبتونم کار دیپزشکم شا  -

سر  چون  فقط  نداشتم  زدن  اونم شر   یتوان حرف  دادم.  به تکون  وع کرد 
بود چون ه   شی چوب  ی. چشمانیآرو   دنید تو شوک  انگار  اما  بود؛    چیباز 

که زخم شده بود و خونه    قشیشق  ی. مرِد دستش و گذاشت رو زدینم   یحرف



همانا بلند شدن   نی سر آرو  یازش رفته بود. دست گذاشتن دکتر رو   ی کم
 کرد.  یجورنیا یشد وقت  شیهمانا. دلم ر   هم  ن یآخ آرو 

کثافته.   ییرزا یسر م   ر یمسخره همش ز   یاون کارا  دونستم یخوب م   خودم
کرد  شروع  بچرخ  ه یباز   ن یا  یخودت  تا  بچرخ  رو  اآلن  م ی مسخر  من   .

. پسره چند تا  ارمی و در م گرتیفقط منتظر باش برگردم تهران، ج   چرخم ینم
 کرد و رو به من گفت:   نی سوال از آرو 

. اآلن  جهی گ  یسرش خورده کم  که به   ی اخاطر ضربهفقط به  دینگران نباش   -
 . شهیم  یچ مین یتا بب  گهید  یاقهیتا چند دق نهی بش کم یهم بهتره  

دکتر   یهم اومد جلو با کمک آقا  گهید  یکیهم من فقط سر تکون دادم.    باز 
  یبرا  رفت یم   جیها. سرش گ از سکو  ی کی   ی و بشونن رو   ن یکمک کردن آرو 

 ی آجر  وار یداد به د  هینشوندنش سرش و تک  ی . وقتخوردیتلو م تلو  نی هم
زخم سرش تا    یگذاشت رو   یپشت سرش و چشماش و بست. دکتر دستمال

بگ  شی ز یر  ن خو  یجلو آخر   که ی. درحال رهیو  و    یهاقطره  نی داشت  خون 
 گفت:   کردیپاک م

شه    التونیخ   کهنیا  یبرا  - هم  هی راحت  هست    هایکینزد  نیدرمانگاه 
 جا؟ اون مشونیببر  ن یخوایم

درمونگاه    ی خوش  یخاطره به  رفتن  م   مارستانیب   ایاز    دمیترسینداشتم. 
آقا  یباشه حت   ییرزا یم  ی هاتله  نای ا  یهمه هم که جلومون   یدکتر   یاون 

 لبم نشوندم و گفتم:  یرو  ی مصنوع  ی خنده نی هم   ی. براسادهی وا



 به بعد. نیاز ا  کنم یممنون. خودم حلش م  ست ین  یازین -

هم که ظاهرًا خورده بود تو پرش با اون حرف من لبخند    ی عقاب دماغ    یپسره
اجازه  یزورک  با  با،  و  نم  ی ازد  واقعًا  و رفت.  و گرفت  به    تونستمیراهش 

 . هییرزا یخاطر م اعتماد کنم همش هم به یمردم عاد

آرو   نگام  به  خدا  نی رو  دوختم.  بسته  بال  ییبا چشم  اگه  سرش    یینکرده 
چ  اومدیم چ   کردم؟یم  کار یمن  و  خانوادش  فکر کنم    دادم؟یم  یجواب 

  یهالهیخمارش و باز کرد و به ت   ینگاهم شد چون چشما  ینی متوجه سنگ
به صورتش برگشت. با    شیشگ ی هم  یهارفته لبخندشد. رفته  ره ی خ  میمشک 

 گفتم:   پتهتتهاسترس و  

 ؟ یخ...خوب -

کار   ی. چفتم گیم  دی با   یچ   دونستم یآره. نم  یعن یکرد که    نییو باال پا  سرش
ن  کردم؟یم  دیبا سرش،  زخم  نم  ینگاه  م ی به  واقعًا    ن یا   تونستم یکردم. 
  میبر   رمیبگ   نیماش  هیو قبول کنم که ببرمش درمونگاه. پس حداقل    سکیر

 . زمی تو سرم بر  یخاک ه یبشه  دیجا شاهتل اون

 هتل؟   م ی بر  م ی ریبگ  یدربست   هی تا   یایتا سر پل ب  ی تونیم  گمیم -

بازم سرش و تکون    ن یهم  ی ها زبونشو موش خورده بود و براقول بچه  به
پل    یآجر  ی هاوار ی پهن مردونش و به د  یاز جاش بلند شد. دستا  واشیداد.  

آروم راه رفتش استفاده    نی. منم از ا داشتیقدم بر م  واشی واشی گرفت و  
 .م شت برگ   ششی و برداشتم و پ  ن یو دورب  مون ی قبل  ی رفتم به جا  ع یکردم و سر 



کوتاهش    یهاو با قدم  دم یتر نرفته بود که بهش رسجلو  ی ل یهنوز خ  اون 
م   ی کی احساس  سع  ره یم   ج یسرش همش گ  کردم یشدم.  در کنترل    ی و 

  وفتهینکرده پس ب   یی تنهاش بزارم و خدا   دم یترسیکردن خودش داره. هم م 
زود اگه  مهم  نت رمیبگ  نیماش  تونستمیم   رفتمیتر  در    ی طورنیهم  جه ی. 

اگر زندت    یی رزایم  ی. هع رم یبگ  نیسر پل و ماش  می تا برس  رمیم  اهباهاش ر 
 . ستم یبزارم شهرزاد ن 

  یکنن. ازش هرکار  هیآسمون به حالت گر   یکه مرغا  ارمیبه سرت ب  ییبال
  قاً یآره دق  رم؛ی اصاًل ازش فاصله بگ  ایباشم    ن یمواظب آرو   دیبا  یل یخ  ده یبع

  یبرا  ابونیسر خ  مید یرس  نیآرو   یقد مورچه  یهاکاره. با قدم  نیبهتر   نیا
قدم    ددست بلند کردم اون هم چن  شدیکه داشت از جلومون رد م  یتاکس
 . سادی تر واجلو

 *** 

سرش درد   دونم یتر شده بود نم ساکت یل یخ م ی اومده بود رونیاز ب یوقت  از 
 کرد یزدش و م الک    یهاناخون  یعصب   دا یهنوز تو شوک بود. آ   ا ی  کردیم
و خنده زخم    یداشت با شوخ  ی. سهراب که سعدیجو یدندوناش و م   یال

 قرار داد و گفت:  ن یکنه و ببنده مخاطبش و آرو   یو ضد عفون ن یسر آرو 

  ست ین   هامیسادگ  نیشدن به شهرزاد خانم به هم  کیداداش نزد   یهع  -
 که تاوان داره. 



حادثه    هیاون    کردیفکر م   نییرزایم  ینگفته بودم که اونا آدما   نیبه آرو   هنوز 
برا برا  یترس  نیهم   یبوده.  اون  نکنه  وجودم شکل گرفت که  اتفاق    یتو 

 نقش بست.  میشون ی پ یرو ی ظیامروز من و متحم کنه. اخم غل

به سهراب نگاه کرد. حقم داشت    شی چوب  ی با اون چشما  یج یبا گ   ن یآرو 
. سهراب که متوجه سکوت ما  هیچه آدم کثافت   یی رزا یم   دونستیاون چه م 

 گفت:   تیدو تا شد لبخندش و جمع کرد و با جد 

 ؟ ینگفت یزیچ ن یشهرزاد نکنه به آرو  -

گشادش   ینفت  ی شلوار آب  شدیباعث م   دادیپاش و تکون م   ی که عصب   دایل
 : دیهوا تکون بخوره. با حرص به سهراب توپ  یتو

افتاده    نیآقا آرو  یاتفاق برا   نی چند ساعته که ا  ن یا  ی شهرزاد تو  یتوقع دار  -
 کرده باشه.  فی چند سالش و تعر یزندگ 

عصبان  سهراب از  سع  ت یکه  بود  خورده  جا  و    یزنش  کنه  سکوت  کرد 
 فراموش کنم. اون لحظه رو  یتلخ  تونمینذاره. هنوز نم  دایدهن آ بهدهن

داشت حس  یک خبر  من  درون  م   یاز حس  جوونه  تازه  داشت  و    زدیکه 
من تا آخر عمرم تنها و بدون    خواستیو داشت و م   دنشیقصد چ  یی رزایم
خونش نبودم و ازم    یکه تو  ییهاکنم تا انتقام اون سال  یکس زندگ   چیه
 . رهیبگ



  که نیا   ی. برارهیبگپدر بخواد از دخترش انتقام    هی انتقام...مسخرس نه؟!    آره
داده بهش کمک    ادم یکه    ییزا یها و چازش دور شدم. چون نتونستم از کار 

 کنارش باشم مقابلش بودم.   که نی ا یجا کنم به

  یآدم عوض  هی ازش جدا شدم چون اون    که نیاز ا   ستمین   مون ی هم پش  هنوز 
  یرو   یتکون   نی . آرو هی ادیکه سطل زباله براش ز  یآشغال  ه یبه تمام معناست  

  یداشت؛ اما من جواب   یی ها مبل خورد و به من نگاه کرد. صددرصد سوأل
 داشتم؟ 

 رو به من گفت:  کردیخونه پا تند مبه سمت آشپز   کهیدرحال سهراب 

 . هیشهرزاد خانم، بنده خدا تو خمار  یبگ دیفکر کنم با  -

  هیچوب  یجا خوش کرده بود به چشما  می شونیپ   ی که رو   ییها همون اخم   با
 گفتم:   واشی انداختم و   ی ش نگاهمنتظر 

 بود.   ییرزا یکه زد بهت آدمه م   یاون -

ا  گه یچشماش خوند د  ی از تو  شد یو م   تعجب لحظه هم   ه ی  که نی طاقت 
از جام بلند    نی هم  یچشماش نگاه کنم و نداشتم برا  یو تو   نم یجا بش اون

 گفتم:   دایرو به آ  ینگاه  میشدم و با ن 

 . رمیدوش بگ هی  رمیعرق کردم م  یلیمن خ  -

گلوم جا خوش کرده بود به    یکه تو  یسرش و تکون داد و منم با بغض دایآ 
 سمت اتاق رفتم. 



 *** 

 ))فصل ششم: آرامش قبل از طوفان(( 

 . ن یآرو 

متعجب من بلند شد رفت. سهراب و    یهاچشم   یشهرزاد جلو  کهنیاز ا  بعد
اق خارج شدن.  کردن و از ات  یپاره کردن ازم خداحافظ  کهی هم با تعارف ت  دایآ 
بدبخت    یدایکه موتور زد بهم ل   یاومد که موقع  ادشی لحظه مغز سوختم    هی

موبا شده  نگران  اآلن  تا  حتمًا  بود  زده  ق  لم یزنگ  آوردم.  در  بره    رار و  بود 
و گذاشتم کنار    لیمحترمه دعواش شده بود. موبا  یمن چون با عمو  یخونه

 بعد چند تا بوق جواب داد. دمیهمون کاناپه دراز کش  یگوشم و رو 

 تو؟  ی هست ی معلوم هست کدوم گور ن ی: آرو دایل

و    دمیبه صورتم کش  یاگرفته و سرشار از استرس بود. دست کالفه  صداش
 گفتم:   یحال یبا ب

اتفاق کوچ  یزیاواًل سالم، دومًا چ  - به  افتاد مجبور شدم تلفن و    ک ینشد 
 قطع کنم. 

 سر شهرزاد جونتون اومد.  ییبال د؟شیمگه چ  -

مدت همش کنار   نی ا  کهنیا  یصورتم نقش بست. برا  یرو یکم جون  لبخند
بودم حسود اکردیم  یشهرزاد  داشت  ا   نی. حقم  و    قدر نی مدت  فکر  همه 



  کار یپزشک چ   هیبه عنوان    دونستم یکه نم   یذکرم شده بود شهرزاد، شهرزاد
 و گفتم:  دمی کش  یقیبدم. نفس عم زار نجاتش لجن ن یبکنم تا از ا دیبا

 گذشت.  ر یبود بخ  کیتصادف کوچ  هینه سر شهرزاد، سر من   -

رو از گوشم فاصله    ل یکه گوشم و کر کرد مجبور شدم موبا  د یبلند کش  ین یه
 شروع کرد به حرف زدن.  یاپتهبدم. با تته

 ؟ یا...ال...ن خوب  -

 سر دادم.   ییصدا یب  یخنده

 ؟ یگفت   یمن به عمو چ  یخونه یگذشت. تو رفت   ر ی. بخیآره خوبم روان  -

 و با بغض گفت:  د یکش   یق یعم نفس

بابام گفت   کهنیا  بود؟یچ  شیجالب  یدون یم  یتو؛ ول   یآره اومدم خونه  -
 . امیراحت اجازه داد که ب  یلیبه سالمت و خ 

من    یبره خونه  دای اجازه داده ل   کهنی اما ا  شد؛یم  بیعج  ییوقتا  کی  عمو 
 . ستی ن بیعج 

به من اعتماد داره   یادیتعجب نداره بچه. عموت چون ز  یجا کهنیا دایل -
 رفته جواب بدم.  ادمینگفته حتمًا به منم زنگ زده    یچی ه

 سکوت کرد و گفت:  ی کم



تو    دونهیبابام نم   یعن ی اصفهان؟    یرفت  ینگفت   نای خب مگه تو به مامانت ا  -
 ؟ یست ی نتهران 

 ؟یندار  ی. کارم یکن یم   شی کار  هیحاال  -

 نه. مراقب خودت باش.  -

  ی اشهی ش  ز ی م  ی و با حرص رو   ل یاکتفا کردم و موبا   ی کوتاه  یخداحافظ  به
تو همه  ی پرتاپ کردم.  مدت  شهرزاد  ی اون  بود  شده  ذکرم  و  که    یفکر 

 شدم.  شی وارد زندگ   یناگهان 

اون  اون  ماه  زود گذشت که هدو  نم   چیقدر  فکر   نی به همچ  کردم یوقت 
بودم    ده یعکس ازش د   ک یکه شناختمش تنها    یروز  نی برسم. اول   یانقطه

از خصوص تا  تا    شناختم؛یو م   اتشیو چند  و  با گذر زمان شهرزاد  اآلن  اما 
  ز ی اما نه همه چ  دونم؛یاش مهست که درباره  زای چ  یلی. خ شناسم یم  یحد
بره. شهرزاد به شدت دهنش    شی روند درمانش کند پ  شه یباعث م  نیو ا 

  ق یحقا   دنیبا نفهم  د یاز زبونش حرف کش  شهیم   یمحکم و بستس به سخت 
نبوده. مثاًل    هودهی تالش هم ب  یکرد. اما خب تا حد  یکار  یلیخ   شهیهم نم

غرق گذشته نشه    ادیکه شب سال شوهرش راه انداختم تا ز  یجر و بحث الک 
 .ادی که بهش اجبار کردم ب   یسفر ن یمه  ای

. ساعدم  کنهیکار من و راحت م  نی و ا  خوره یراحت گول م   هیا آدم ساده  اون
 جادی توش ا  یفیخف  یکه خورد به زخمم و سوزش  م یشون ی پ   یو گذاشتم رو 

برا م دمشیعقب کش  ن یهم  یشد  ش  گنی.  زخم  هم    نیا   نهیری هر  زخم 



  ن یشهرزاد بود و اول  یهاپا  یکه سرم رو   یالحظه  اون   شین یر ی. شنهیریش
 بودن.  انتهایچال ب اهیاون دو س دم ید هک  یزیچ

وقت   ی خاص  یقشنگ   چشماش مخصوصًا  لب  یداشت  ها! بخندن  نه  هاش 
اون    یافتادم که مامانش عکسش و بهم نشون داد تو  یروز   ادیچشماش.  

  یتر اون شادزود  ی چهر   خواست یاآلن نه دلم م  ی شاد بود؛ ول  ی لیعکس خ 
 رو بهش برگردونم. 

ازم خواهش    ونیگر   یکه مامانش آخر وقت اومد مطبم و با چشما  یروز
اون دو    یزار غم نجات بدم نتونستم جلوسالش و از لجن  یکرد تا دختر س 

ب  یتا چشما دووم  التماس  از  به مطب   نیهم   یبرا  ارمیپر  دعوتش کردم 
 ی رو   کهی. اون هم درحال شدیم   یلهمون شک  شهی خلوتم که آخر وقت هم

را قورت    شی و بغض ملموس در صدا  نشستیم   کمیاتاق کوچ  هیمبل چرم 
 گفت:   دادیم

ا  دیببخش  - اما حال دخترم اصاًل خوب   نیبا  ازتون خواهش کردم؛  حالت 
 . ستین

هاش شروع کرد به  انداخت و شونه  نییسرش و پا   دیکه رس   جاشنیا  به
از پشت    نیهم   یزمان داد تا حرف بزنن برا  دیبا   ییآدما  ن ی. به همچدنیلرز
رو   م یچوب   ز یم و  نفره  یبلند شدم  تک  و  روبه  یچرم  یمبل  نشستم  روش 

حرف تا  موندم  دست  یمنتظر  خانم  و    دیکش  شییمو یل  یمانتو  یرو   یبزنه. 
 سرش و باال گرفت و با بغض گفت: 



نم   یلیخ   ضی مر  دمیشن  - درست    د یکنیقبول  هم  تعداد کم  همون  به  تا 
از دختر من    یشما تا بلکه درد  شیاومدم پ  نیبه خاطر هم   د؛یکن   یدگ یرس

 . دیدوا کن 

که    شدیم   یمهمون صورتم کردم. حق با خانم بود چند سال  یرنگکم   لبخند
  ی سرم شلوغ نباشه و به همه  ی لیخ  که نیا   یدکترام رو گرفته بودم؛ اما برا

 . کردمیقبول م   ضی مر  یتربرسم تعداد کم  هام ضیمر

 . دیی. بنده سر تا پا گوشم. بفرما نیدیدرست شن  -

 شروع کنم اما... .  یاز کجا شروع کنم اصاًل چه جور دونمینم -

زندگ  به انگار  بود.  سر گردون  و  باز  یلیخ   یشدت کالفه  باهاش    ی راحت 
تر.  سخت  ی کیتر و با  راحت  یک یاما با    کنه؛ یم  یبا همه باز  ی نکرده بود. زندگ

  واشی دادم و    یرو به مبل چرم  امهیکردم لحنم آرامش بخش باشه. تک  یسع
 گفتم: 

 از اولش.  -

دست  آب به  و  داد  قورت  و  و    ره یخ  دش یچروک  د یسف  یهادهنش  شد 
 یو شروع کرد از بچگ   دیکش   یگرفت. آه سوزناک  یناخونش و به باز  ی گوشه

قدر به اونا بد  بوده و چه  ی جور آدم باباش چه  که نیکردن از ا  فیشهرزاد تعر 
جا شد انگار براش سخت  مبل جابه  یرو  ی گذشت کم  شی از بچگ  یکرده. وقت 

و    کردیبخواد از گذشته و اتفاقاتش حرف بزنه؛ اما خودش رو کنترل م   دبو
 . آوردیراحت حرفش و به زبون م



بچهییضا ر   خانم  هر  مثل  شهرزاد  فکر   یا :  اون  بود  مادرش  و  پدر  عاشق 
  یی رزا یم   یهرچ   نی هم  ی. براخوادیو صالح اون و م   ر ی خ   ییرزا یم   کردیم
  باً یتقر  گم یکه م  ییزای چ  ن ی. ادادینم   لشیتحو   ی زیاون جز چشم چ  گفتیم

  امه اد  ی حدود سن چهارده سالگ  ی عنی که عاقل و بالغ شد    یتا زمان  ی از بچگ
ذره بدون  مط  یا داشت  م   ییرزای م  عی تعلل،  م  یی رزا یبود.  فکر    کرد یچون 

  ی از سن شش سالگ  رهیاون قرار بگ  گاه یتو جا   ی سالشهرزاد قراره تو سن بزرگ
بشه مثل خودش.    ی کیاون    خواست یشروع کرد به آموزش دادن شهرزاد. م 

 . یکی کترال  لیو هک کردن وسا  یسی گرفته تا زبان انگل   یرزم  یهااز ورزش

 ادیو    ز ی همه چ  نیا  تونهیبچه م  هی  یاز تعجب باز مونده بود. چجور   دهنم 
. با  ستین  یباز ورزش و زبان قابل قبوله؛ اما هک کردن کاره راحت  ره؟یبگ

 که توش تعجب شناور بود گفتم:   یهمون لحن 

 داد؟ یم ادی  ز ی همه چ  نیبچه ا هیبه   ی چجور -

 و گفت:   د یکش  شی به شال مشک  یصورتش نقش بست. دست  یرو   یپوزخند

ساده  - آدم  بچگ  نیا   هیاشهرزاد  اول.   یتو  شی از  همون  از  بود،  وجودش 
سادگ  ییرزایم از  م   شیهم  بهش  همه  گفتیسوءاستفاده کرد.    نیا   یما 

با کار  رو  از خودمون    ی برا  دیها  بهمون    یتا کس  م ی ر یبگ  ادیمراقبت  نتونه 
بهتر  بیآس داد. هر سر  نیبرسونه.  آموزشش  و  براش گرفت  رو    ی استادا 

حداقل دست از سر شهرزاد برداره و نذاره اون به    کردمیم   خواهشازش  
.  کردیاون گوشش بدهکار نبود. بازم کار خودش و م  یکار آلوده بشه؛ ول  نیا

اون    ک یکوچ   یهاشراکت  یبرا  یی رزای چهارده سالش شد و م  یشهرزاد وقت 



  یهاکه اون آدم  دی از چه قراره. فهم   هی قض  دیتازه فهم  بردیو همراه خودش م
اما به    دونست؛یرو م  نا یا   یهمه  دی. شافروشهیو مواد م  کشهیو م   گناه یب

از همون زمان    ییرزا یمخالفتاش با م  ن یهم  ینبرده بود. برا  یعمق فاجعه پ
وقت تا  رس  ی شروع شد  لبش  به  از خونه    د یکه جونش  زن  اون  تلنگر  با  و 

 . م ی خالص شد  ییرزا یاز دست م  گه یو د میزد  رونیهردومون ب ی یرزایم

  یمربع   ی چوب  ز یم  ی که رو   یآب  وان ی حرفاش بودم. خم شد و ل  یادامه  منتظر 
 ازش خورد و سرجاش برگردوند.  یقلپ ه یگذاشته بودم و برداشت و 

کالفه بود. لبخند    قدر نیاز اون روزا داشت که ا  یتروحشتناک  یخاطره  انگار 
 گفت:  ی جا خوش کرد. با لحن آروم  دشیصورت سف  یرو  یتلخ 

تصادف با هم آشنا   هیهنر با    یدانشکده  یتو  ار ی شهرزاد و شهر  کهنیتا ا  -
  ن ی رفته اکردن؛ اما رفته  تیاذ  یل یهم رو خ  لیشدن. بعد از اون تصادف اوا 

  یزینبود که چ   ی. شهرزاد آدم یعشق تموم نشدن  ه یشد به    ل یتبد  ها تیاذ
اون    که نی و  ا  ییرزایاز م  یروز خواستگار  نیهم   یکنه برا  م ی قا  یرو از کس 

ها که از ما خوششون اومده بود و همه  گفت. اون  ار یبه خانواده شهر  ه،یک
زمان خواستن.    یقطع   می تصم  ی شهرزاد برا  یتموم شده بود؛ اما با حرفا  ز یچ

  ی ول  وفته؛یبچشون تو خطر ب  یزندگ   کهنیاز ا   دنیترسیم  ییرزا یانگار از م 
ها شدن که باألخره همه دلشون به  خانواده  چیپا پ   قدر نی ا  ار یشهرزاد و شهر

 وصلت خوش شد.   نی ظاهر به ا



ها رو به داخل شالش  زد و اون  شی مشک  دیسف   یهابه مو  یدست  ییرضا   خانم 
هم انداخت و با    یالغرش و رو   یهاانداخت و پا  نییفرستاد. سرش و پا 

 گفت:  یحن سوزناکل

خوشبخت بودن.    ی لی. اونا خ ا یلیسال شد ا  کیعشقشون بعد از    یثمره  -
از   شتر ی که داشتن شهرزادم خوشحال بود ب  یمشترک   ی هفت سال زندگ یتو

  یی هاجا  هیاگر    شدیو از ته دل بود. اگر خسته م  یهاش واقع . خندهزیهر چ 
  ینکرد  یزندگ   لیداره دل   ار یمثل شهر   ی اپشت وانه  دونستیم  آوردیکم م 
 دوباره سر پا بشه.  تونه یداره و م ای لیمثل ا

بود؛    یطون یپر سر و صدا و ش   یاومد بچه  ایاز همون اول که به دن  شهرزاد
بود و    ییرزا یم   یتو بچگ  شدیو اون م  فیکه حر   یتخس و لجباز. تنها کس 

  ن یفقط به خاطر ا   رد کیهم قبول م   ار ی. اگر حرف شهراریشهر   ی بزرگسال  ی تو
ثمره بود.  عاشقش  ترک   یبود که  بود  مثل خودشون    ز ا  یب یعشقشون هم 

 ما.   یهمه  یایکه شده بود دن  ییا یلی. ا اریشهرزاد و آرامش شهر   یهایلجباز

زن شکسته    ن یقدر اچشماشو گرفته. چه  ی از اشک جلو  ی اکردم هاله  حس
انگار کل برا  یبود.  اجازه  یگفتن داره که بغض تو  یحرف  خارج    یگلوش 

و با   دیصورتش کش   ی. دستش و کالفه رو دهیشدن اون حرفا رو بهش نم 
 صداش مشهود بود گفت: یکه تو  یبغض 

آدمه کثافت    یبودن؛ اما امان از هرچ  ن یترچشمشون کردن. اونا خوشبخت  -
پنجشنبه هر  عادت  به  آشغاله.  براو  خونه    حیتفر  یشون  از    رون ی بکردن 

  میا یب  می خوایتاشون. قبلش شهرزاد به من زنگ زد و گفت: م هر سه  زدنیم



  ی ک ین  هب  انیدارن م   کهنی. منم خوشحال از ام ی بهتون بزن  یشما سر  یخونه
غذا  ی کی عالقه  یاز کارگرامون گفتم  ب  ا یلیا   یمورد  تا  درست کنه  .  انیرو 

تا     گه یساعت د  کیشهرزاد ساعت چهار بعد ظهر به من زنگ زد و گفت 
ما هستن. ساعت شد پنج )با مکث و بغض( شد شش )چند تا قطره    یخونه

تا هشت هم از رو صورتش سر خورد(  جلو رفت. محسن    یطور نیاشک 
هم جواب    لشونیموبا  یکردن؛ اما حت  ر ی کار داشتن که د  ییحتمًا جا  گفتیم

تا ساعت   دلم خ  یشکل   ن یهم  ازدهیندادن.  م  ی ل یگذشت.  شده  زدیشور   .
آدماش و من دائم    شیپ   رفت یم  یی رزایکه شهرزاد با م   ییهابودم مثل موقع

 .ادیسرش ب یی نگرانش بودم که نکنه بال

  یکس   یهاش و پاک کرد. انگار دوست نداشت جلوو باال برد و اشک  دستش
بر ا زهیاشک  تا  بودم داستانشون عج   جانی.  برام و    بیکه گوش داده  بود 

 . نم یبب  کیتم شهرزاد خانم و از نزددوست داش یل یخ که نیا

گوالخه، کله گندس.    هیخودش    یاون برا  گفت یکه مامانش م   یزیچ  نیا
و به مبل    اشهیخورد و تک  کیکمر بار   وانی از آب ل  یدوباره کم  یی خانم رضا 

 گرفته حرفاش و ادامه داد:  ییداد. با صدا 

  یی رزایها مجبور شدم به مبعد از سال  یاون شب به همه زنگ زدم حت   -
.  ستی من ن  شی گفت شهرزاد پ  یخشک و رسم  ی لیزنگ بزنم. اون هم خ

نبودش   نیا  یهم نبود؛ ول  ییرزای م  شی اگه پ  یحت   کردمیحرفش و باور نم 
با   یداشت. فردا  ییرزا یبه م   یربط  هی بر    دیاون روز هر جا که رفته بودن 
 اما نبودن.  گشتن؛یم



که داشت    یتا آدم. محسن با چندنی بودن رفته بودن تو زمآب شده    انگار 
پل  به  منم  به گشتن  به کس  سی شروع کردن  اونا گفتن  دادم.  شک   ی خبر 

  دیتا سوال پرس چند  ییرزایاز م  سی و دادم. پل  ییرزایکه من تنها اسم م  نیدار
گذشت   یشکل   نی . سه روز همستی ن  ییرزا یبعدشم گفتن که شهرزاد دست م 

 عصر روز سوم تلفن خونه به صدا در اومد... .  کهنینشد. تا ا  یخبر چیو ه

صورتش    ی رو   یلی بلکه مثل س  اومدیقطره نم قطره  گه یچشماش د  ی هااشک
رو قائم  و  بود. دستش  آورده  و  زانو  یهجوم  هاش گذاشت. کف دستش 

قابل کنترل    ر ی اشکاش و پاک کرد؛ اما ظاهرًا غ  لیصورتش قرار داد و س  یرو 
 و بغض بود گفت:  ه یاز گر یقیکه تلف  یبا لحن  بودن.

 تلفن و برداشتم... . -

طوالن  هاش حرف مکث  با  تو   گفتیم  ی و  داشت  زندگ   یانگار    ی گذشته 
. بألخره اون  شدیچشمش رد م   یاتفاقات از جلو  یلحظهبه. لحظهکردیم

 مادره!

که به خودش و دخترش گذشته رو فراموش    یزیچ  تونه یکنه نم  یکار  هر 
. دستمال دیو باال کش  شی نی زد. آب ب  یو به مبل چرم   اشهینه. دوباره تک ک

برداشتم و   یاشهی ش  ز یم  یداشت و از رو  یمشک یساده  یکه جعبه  یکاغذ
  ی واری کرد و صورتش و پاک کرد. به ساعت د  یلب   ر ی جلوش گرفتم. تشکر ز

  ی گونه  یرو   یقطره اشک  کهیزل زد. با بغض درحال  دیسف   وار ید  یرو   ردگ
 گفت:   اوفتادیم  دشیسف



از    م ی تلفن زندگ  هی. با  شدیاون تلفن زده نم  وقتچی...هوقتچیکاش ه   -
...گفت...)سرش  مارستانهی بود...گفت شهرزاد ب  سی رو به اون رو شد. پل  نیا

  دا ی( گفت...دوتا جنازه پ دن یهاش شروع کرد به لرزانداخت و شونه  ن ییو پا
 پسر بچه... .  ه ی...گهی د یکی مرد و    یکی  م ی کرد

پا  گهید و  سرش  و  بده  ادامه  فقط گر  ن یینتونست  و  کرد.    ه یانداخت 
فکر کن    ،ی . چه سر نوشت وحشتناکد یلرز یم   اش دهیخم  ک یکوچ  یهاشونه

نگه    مارستانی شهرزاد مرده گفته ب  دمی . خب شا رنیشوهر و بچت با هم بم 
ا   ی قدر خنگم براس. اه! من چهکه زنده پس شهرزاد    اجنی دخترش اومده 

 نمرده. 

جنازه  دیشا   اصالً  شهراون  به  متعلق  ا   ار یها  با  ایلیو  باشه.  صبر    دینبوده 
  یاوقفه  کهنیا  یتا حرف بزنه. برا  ادینفسش باال ب   ییکه خانم رضا  کردمیم
از جام بلند شدم و به سمت در  اتاق مربع  جادیا روانه شدم. در     م ی بشه 

. به سمت  روندمپام رو از نظر گذ  ر یز  د یسف  ی هاو باز کردم و سنگ  ی چوب
مستط  یکه گوشه  یاآشپزخونه چا   یلیسالن  تا  رفتم  بود  مطب    یی شکل 

 . زمیبر

  یمخصوصش گذاشتم، دکمه  یصفحه  ی آب گرفتم و رو   ر ی ش  ر یو ز   ی کتر
و مغزم   ی مشک  یهانتی رنگش و فشار دادم. چشمم و دوختم به کاب  ینارنج 

تا انتهاش و حدس زد.    شهیشهرزاد. خب پس م   یتادم سمت زندگو فرس
تا از    جانیگرفته و مادرش اومده ا  یشوهر و بچش مردن و شهرزاد افسردگ

 . بخوادمن کمک 



بجاش   ومده؟ ی شهرزاد خانم خودش ن ن یخب اگه قصد درمان داره چرا ا  اما 
ن  اگه دخترش حالش خوب  ا  ست یمامانش و فرستاده.    ار کیچ  جا نی اون 

 کنه؟ یم

  ختمی و ر  یی به خودم اومدم. دوتا فنجون گرد گذاشتم و چا  یکتر  یصدا  با
 نیکردم. اگه ا   یکوتاه آشپزخونه تا اتاقم و ط  ر یبه دست مس   ین یتوش و س 

برام    رمیمطب و دارم فقط به لطف بابامه؛ بهم گفته بود اگه دکترام و بگ
 کردم.   از رو ب ی با پام در چوب واش یخودم باشم.   ی پا یتا رو  ره یگ یمطب م 

رضا   با خانم  به  س   ییلبخند  نگاه کردم.  بود  بهتر  حالش  ظاهرًا  و    ین یکه 
صورت    به  ی. لبخندنم ی عقب رفتم تا سر جام بشو عقب  ز یم   یگذاشتم رو 

 گفتم:   یقرمزش زدم و با لحن مهربون

  ن یستی. اگر هم خوب ن نیکن   فیرو تعر   شیتا بق   ن یبهتر شده باش  دوارمیام  -
 . گهیروز د  کی ی برا م ی بزار

  یو گرفت. سرش و به نشونه منف   شی نی زد و با دستمال آب ب  یتلخ   لبخند
 تکون داد.  نیبه طرف

کردم. اگر    ر ی هم د  ی طورنیهم   گهیروز د  کی  یباشه برا  ست، ی ن  ی ازینه ن   -
 . دمیلفتش بدم دخترمم از دست م ن یاز ا  شتر یبخوام ب 

 پس من سر تا پا گوشم.  -

که    ی. با لحنکردیم   یبازیدستش باز  یو با دستمال تو  دیکش   یقیعم  نفس
 خش دار شده بود گفت:  هیبه خاطر گر 



بود. شهرزاد    ایلیو ا  ار ی . اون دوتا جنازه متعلق به شهردمیکشش نم  یلیخ  -
تو شخصمارستانیب   یهم  قاتل  سع   ی.  اسم  به  پل   یدیبود  توسط    س ی که 
کرده بود.    گهیآدم د  ی لی شده بود و اعتراف به قتل اون دوتا و خ  ر یدستگ

 ست؟ ین  ییرزا ی هم به م ربط یب چیماجرا ه  ن یگفتم ا  ادتهی

سرم و به نشونه مثبت تکون    زدیتعجب توش موج م  یکه کم   ییچشما   با
 و گفت:  د یاش کشکالفه به صورت جا افتاده  یدادم. دست

.  کردنیها با هم کار مبود. سال  یی رزایم  هیم یقد  یاز شرکا  یک ی  یدیسع  -
.  م یهم رفت و آمد داشت   یخانوادگ   یقدر که حت بودن اون  کینزد  ی لیبهم خ 
و فروش    دیراحت مواد خر  کشت،یآدم م  راحت  ییرزایبود مثل م  یک یاونم  

و   شد یناموس سرش م  یدیبود که سع  ن یتنها تفاوتشون با هم ا  کرد؛یم
و زنش عاشق هم بودن اونا دوتا بچه داشتن. زنش   یدینه! سع   یی رزایم

و    کشهیآدم م   دونم یشوهرم خالفکاره، م  دونمی: من مگفتیم  شهی هم
  ی عاشقانه  یرو زندگ   یهمه بد  نیتقاص ا  یروز  ک ی  دونم یرو هم م  نیا

م  پس  سع  ده؛یخودمون  من  بد  ید یاما  تمام  با  و    پرستم یم   هاشیو 
 عاشقشم. 

 و حرفش و ادامه داد: د یکش   یق یعم نفس

فوت    یبر اثر سکته قلب  رنیبم  ار یو شهر  ایل یا  کهنیقبل از ا  قاً یدق  یدیزن سع  -
 باً ی تقر  ییرزایو م  ید یشهرزاد بهم گفته بود و من خبر نداشتم. سع  نم یکرد. ا

 ینبود برا  یبهم زده بودن. پول کم  یچند ماه قبلش با هم سر به بدهکار 
نم  یراض  کدومچیه   نی هم دادنش  سعشدن یبه    یهااعتراف  یتو  ی دی. 



پولم و نداده.    یی رزای گفته بود که من اونا رو کشتم چون م  س یخودش به پل
ول  یدیسع اونم    کیبه    سی پل  یحکمش معلوم بود!  و  نفر شک کرده بود 

  ی چی به خاطر مرگ همسرش شکسته شده بود ه  یدیبود. چون سع  ییرزایم
چ  یبرا همه  به  نداشت  دادن  دست  حت  یاز  با    یاعتراف کرد  شراکتش 
ول   ییرزا یم   سی پل  نی هم  یبرا  ؛ییرزایم از  چموش  یی رزای م   یو خواست؛  تر 
  ی . اون همه کاروفتهی ب  سی دست پل  ا یراحت   ن یحرفا بود که بخواد به هم  نیا

از تهد گرفته تا رشوه دادن به مٔامور    یدیسع  یهاکردن جون بچه  دیکرد 
دست از    سی شد که پل  نمی بودن و بس. هم  عشی. همه مطیقانون و قاض

 و دادن.   یدیبرداشت و حکم اعدام سع یی رزا یم  سر 

 دنیکش  یزجر و درد هیهر کدوم  یاستان تلخکرد چه د  یمکث   یی رضا خانم 
افتادم. شهرزاد    یاصل   یمهره  ادی.  هیقدر آدم کثافت چه  ییرزا یهم م   ی از طرف

درحال  یچ یه   یی رزایم نگفت.  رو   کهیازش  و  م  یقلمم  تا    نشوندمیکاغذ 
 آروم گفتم:  یکنم با لحن  اداشتیکه گفته شده رو    ییزایچ

 شدن؟  ی چ شونی پس دخترتون؟ ا -

از تجمع    یگرفته که ناش   ییو با صدا   د یکش  قیعم   یکالفه نفس  یی رضا  خانم 
 بود گفت: هیبغض و گر 

بود. دکتر گفت: به خاطره    هوشی. شهرزاد بمارستانیب   م ی اون شب رفت   -
بوده بدنش له    ادی تنش بوده و آثار ضرب و شتم ز   یکه رو   ییها جراحت
اوضاعش    م ی نی بب  اد یا بهوش بت  م ی صبر کن  دی. با جونه یو ب  هوشیشده و ب

بود    مارستان ی تخت ب  یرو   ده یو رنگ پر   جون ی. تا دو روز بچم بشهی م  یچ



.  داشتنیبا زور سرم نگهش م   افتاد؛یم   ن ییوحشتناک فشارش پا   یی ه وقتا ی
بزنه   ی تا بلکه شهرزاد حرف  اومدیهمش م   سی پل  یدو روز از طرف  نیا   یتو

 کار یچ  دونستمی. نمم ی. هممون عزادار بود اریشهر   یهم خانواده  ی از طرف
شهر  مرگ  نه  ا  ار یکنم  طب  ی عی طب  ا یل یو  بشه    نه رفتار کرد    یعی بود که 

اعتراف    ی به همه چ   یدیسع   که نیاول قبل از ا  یشهرزاد. روزا  ی هاحالت
خودش و زده    گفتنیم   دونستن؛یشهرزاد و قاتل م  ار، یشهر   یکنه خانواده

 ه. نزن یتا حرف  یبه موش مردگ 

نگاه کردم.    ییکه اندازه توپ بستکتبال شده بود به خانم رضا  ییچشما  با
بود    یک یخودش و بکشه. اگر    یبچه  تونهیم  یآخه کدوم مادر  یچ   یعن ی

که شوهر و بچش    ینه شهرزاد  یزیچ  ه یبود    یداشت روان   ی که مشکل مغز
م  رضادهیپرستیو  خانم  د   یی.  تلخ   یافهیق  دنیبا  پوزخند  آه    یمن  با  زد. 

 گفت:   یوزناکس

  دهیعق  نیو ا  کنن یفکر و م   نیهنوز هم که دو سال از اون ماجرا گذشته هم  -
سع  چون  قاتله.  شهرزاد  دارن که  م  یدی رو  م  ییرزای دوست  پدر    ییرزایو 

 شهرزاد قاتله.  جه یشهرزاد بوده. پس در نت 

  یی نایباشه. آخه ا  تونه یم  شعور یآدم ب  قدر نیا   دیگنجیمغزم نم   یتو  بازم
شهرزاد افتادم،    ادیمگه؟    کنن یفکرم م  نا ی...اصاًل ا کننیم  ی فکر  نی که همچ

. مارستانی بدبخت حتمًا خل شده رفته ت  ده؟یکش   یوضع مادره، دختره چ  نیا
 .اختمرو باال اند م ی اقهوه ی هاخوردم و ابرو  یجام تکون یتو

 که نبودن؟   یسه روز اون یبراشون افتاده بود تو ی خب! چه اتفاق -



محزون    یاهو با چهر   دیکش   یبه غم نشست. آه سوزناک  اش یمشک   یچشما
 گفت: 

 . دونم ینم  یزیمن چ  -

  نی داشتم؛ اما ا  یادی ز  یهاضیتوپ بستکبال شد. مر  یدوباره اندازه  چشمام
م   تر ز ی انگ  جانی ه  یلیخ   یکی که  منم    ی عن ی .  جانیه  یبرا   رمیم یبود؛ 

نزده. پس به خاطر شوک همسر و بچش الل    ی حرف  چ یدخترش...شهرزاد ه
 .ارمیاون و به حرف ب  دیشده. پس من با

 زنه؟یچند وقته که دخترتون حرف نم  -

به  حاال بود. چشما  یجااون  بزرگ  ی مشک  ی من تعجب کرده  تر  درشتش، 
 شده بودن. 

 . زنهین حرف ماآل  یول   زد؛یچند وقته؟! شهرزاد فقط چند روز اول حرف نم   -

به صورتم    ی جام تکون خوردم و دست  ی تو  ی. کم ستی دختره الل ن  ی عنی   پس 
 . دمیکش

بهتون    یزیدخترتون چ   جه یپس در نت   دیدون ینم   یزیچ  ن یآخه شما گفت  -
 نگفته درسته؟ 

  زادی عدد دکتر خنگم. آخه آدم  کیو به عالمت مثبت تکون داد. من    سرش
چ تو  یزیهر  نبا  یکه  و  هست  بق   دیمغزش  رو   هیبه  دارم    ن یا   یبگه. 



  رمیدهن وا موند رو بگ   نی ا  یتا بتونم جلو  کنم یمسخرم کار م   تی خصوص
 گفتم:   یتا کار دستم نده. با لحن آروم

 بهتون نگفته؟   یزیچرا چ -

  یدخترش اصاًل خوب نبود چون با هر بار  طی. انگار شرا د یکش   یقیعم  نفس
  ان ینما  شی مشک  یچشما   یوحشتناک تو  یغم   م ی زدیاش حرف م که درباره

 گرفته گفت:   یی. با صداشدیم

دکتر به    نه یبود؛ بعد از معا  ج یبعد از اون دو روز که بهوش اومد اولش گ  -
چ هر  دکتر  اومد.  م   یخودش  سوال  جواب    چی ه   دیپرس یازش  و  کدوم 

نقطه؛ نه    هی. فقط زل زده بود به  کردینم  دییبا سرم هم تأ  یحت  داد؛ینم
  هی عیطب   گفتنی...فقط سکوت. پزشکا م یچ یه   ؛یقرارینه ب  اد، ینه فر  ه،یگر

ا باهاش    گفتنیباشه. م  یشکل  نیکه  نتونسته ماجرا رو حضم کنه.  هنوز 
  ی از گذشته، از مرگ شوهرش و بچش بلکه باور کنه و واکنش  دیحرف بزن 

کار    نیبود هم  مارستان ی که ب  یو روزنسبت به اطراف نشون بده. تا اون د 
از    دادم، یرو نشونش م  ای لیو ا  ار ینداد. عکس شهر  یاجهیاما نت   م؛ی رو کرد

نداشت. صورت    یادهیفا  چیاما نه ه  کردم؛یم   فی براش تعر  هیگذشته با گر 
نگاهم    شیمشک   یبهم با اون دو تا گو   تفاوت یب  دوخت،یو بهم م   جونشیب
 . کردیم

از سر گرفتن. چه  ییخانم رضا   یاشکا ا دوباره  مادر و دختر خسته    ن یقدر 
  زده ینم   یو حرف  کردهیدهن باز نم  ادیز   یقدر که دختر از خستگبودن اون

به همه   تفاوتیکه ب  یک یبا    یسر و کله بزن   یآدم  نی قدر سخته با همچچه



بودم   وشتهکه من ن  ییزایروم نگاه کردم چ روبه یچشم بدوزه. به برگه ز یچ
با همه  دهیو فقط شن اونا  . دنیوجودشون حس کردن و زجر کش  ی بودم 

و به خانم رضا  بلند کردم  و  با دستا  ینگاه   ییسرم  و    ی انداختم. اشکاش 
 گفت:  یاگرفته  یبه عقب حل داد و با صدا  دشیچروک

هم    سایپل  - دکتر  بزنن.  شهرزاد حرف  با  بودن که  خواهش کرده  دکتر  از 
باز اصرار داشتن که ببشهرزاد و گفت  طیشرا اونا  اما    یجلو  ی. وقت ننشی ؛ 

از    ی کی به    ی شهرزاد حت  دن یو شروع کردن به پرس   سادنی تخت شهرزاد وا
 بهشون نگاه کرد.  تفاوت یهاشونم جواب نداد. مثل دو روز قبلش بسوال

 کرد که به زبون آوردمش.   ر ی ذهنم و در گ یلحظه سوال  هی

 بود؟ تفاوت یاونا هم اومدن؟ نسبت به اونا هم ب ؟یچ  ار یخانواده شهر  -

مشک  دستاش شلوار  به  چشماد یکش  شی رو  به  و  باال گرفت  و  سرش    ی . 
 انداخت.  ینگاه  م ی ن میا قهوه

باباش    هیهم هر روز اومدن. مامانش با گر  ار یشهر  ی: خانوادهییرضا  خانم 
  ح یاد توض شکل ممکن. از شهرز   نیترحرفاشون و گفتن به بد  دادیبا داد و ب 

نگاشون کرد. اون    ی حس   چیخواستن؛ اما شهرزاد فقط سکوت کرد و بدون ه 
  خوره ینم  یچ یه   گه ید  گه، ی د  زنه یحرف نم  گه یدخترم د   کردمیروزا فکر م

.  ستی در اصل ن  ی که فقط هست؛ ول  روحیجسم ب   ه یفکر کردم شده مثل  
  د یجراحتاش خوب شد مرخصش کردن؛ اما دکتر گفت با  یبعد از دو روز وقت 

تحت نظر دکتر بود. بعد از چهار    نیهم   یبرا  اد یتا به حرف ب  میمنتظر بمون 



دعوا و    زارتابا ه  ار یچهار روز با خانواده شهر  ن یا  ی خونه. تو  م ی روز برگشت
.  میهم برگذار کرد  ی کیو مراسم کوچ   میمرافه هردوشون و به خاک سپرد

شده بچه  شهرزاد  مثل  م  یبود  هرجا  م  گفتم یالل   ی چهر   اومد،یباهام 
م  گفتم یم برا  داد؛یگوش  برا  یدلم  بودنش،  و    ی لجباز  بودنش  حرف  پر 
  ن یا  گه یکه د  دونستم یتنگ شده بود؛ اما از همون روز اول م   اشی طونیش

 . شهیشهرزاد آدم سابق نم

خدا حالش    مامانم بنده  شهیم  م یدرد  هیکه    ییوقتا   یول   ستم؛ یکه مادر ن   من
  تر شی جز جگر گوششون براشون ب  ز ی چ  چیه   گهیتره. مادرن داز من خراب

مطبم    یخله برا  دای ل   یهیرو که هد  ینی گرد چ  یهااز فنجون  یک ی.  ستیمهم ن 
 مزه کرد. رو مزه شیی بود و به دست گرفت و چا

  کم ی.  خوردم  مییقلپ از چا  هی انداختم باال و    ی قند  شم یطبق عادت هم   منم 
برا من    نیا   یادامه  دنیشن  یصبر کردن  اما  بود؛  آور  زجر  جذاب  داستان 

 . تونم یم

 برگردوند و دستاش و بهم قالب کرد. ین ی و به س  فنجونش

 بود ممنون.  ییاخوش مزه ه یی : چاییرضا  خانم 

 گفتم:   ذاشتم یم   ز ی م  یو رو   ی و آب  دیطور که فنجون سفزدم و همون  ی لبخند

 جانتون. . نوشکنم یخواهش م -

تو جام    ارم یدوباره به حرفش ب  کهنی ا  یداد و برا  لم یتحو  ی کم رنگ  لبخند
 خوردم و گفتم:  یتکون 



 ... . شهیآدم سابق نم گهیشهرزاد خانم د ن یگفت  م؟ ی خب! کجا بود -

 با انداخت و گفت: ییابرو

بار  اتاق بود به اج  ی بله...تا روز هفتم اون دو تا، شهرزاد تمام زمانش رو تو  -
م  غذا  رونیب   ومدیمن  جالب  ییتا  روز    جا نیا  شیبخوره.  تا  بود که شهرزاد 

  ار یسر خاک شهر  مشیبارم نخواست ببر  کی  یحت   مشیهفتم که به زور برد 
.  م ی باش  خاکشونشد. صبحش قرار بود سر    ایل یو ا  ار ی. روز هفتم شهرایلی و ا

باز هم    یول  م؛ی بکن  کار یچ  می کردم بهش گفتم قرار کجا بر  دار یشهرزاد و ب 
با    یی تنها  یتو  دیشا   کردم یفکر م  ییوقتا   هیسکوت کرد و فقط نگاهم کرد.  

هر   دمشیدر د یچند دفعه از ال  نیهم ی کنه برا  هی گر  ایخودش حرف بزنه  
ب روبه  ده یخواب   اینشسته    تفاوت یدفعش  به  سر    ش رو و  تا  بود.  زده  زل 

  ه ی  زاش ینگفت؛ بألخره آدم از سنگم که باشه سر خاک عز  یچ یخاکشون ه 
  یطورنیواقعًا هم  خواستی. اون موقع فقط دلم مدهینشون م  یواکنش 
 باشه. 

خودش مرور    ینزد. انگار داشت خاطرات و برا  ی صبر کرد و حرف  ی اهیثان  چند
با لحن    نی هم  یداشت. برا  یادهیفا  دی . خب بزار منم کمکش کنم شاکردیم

 گفتم:   یمهربون و آروم

 زد؟  ینشون داد؟ حرف یواکنش  -

از درون سر دادم. پس قرار    ی تکون داد. آه  نی نه به طرف  یو به معن   سرش
 گفتم:   واشیو   دم یهام کشمو  نیکالفه ب  ی. دستم ی سر کن یبا چه موجود



 !؟ یچی ه -

  ار ی کرد. تن صداش بس  یاز ناخنش باز  یاانداخت و با گوشه  نییو پا  سرش
 مخلوط شد بود گفت:  یو با بغض  ن ییپا

نه...وقت   ی هچ ِ یچی ه  - شهراون  میدی رس  ی هم که  خانواده  بودن.    ارم یجا 
م  به صورتش چنگ  دائم  ب   زد یمادرش  و  بد  م  راهیو  شهرزاد    گفت؛یبه 

شهرزاد و گرفت و بهش    یسر قبرشون جلو  میبر   میخواست   یباباش هم وقت 
 گفت: 

حداقل نمک رو زخم    ی اگه آدم کشت  جا؟نیا   یاومد  یبلند شد  ییبا چه رو   -
 نپاش.  زاش یعز

 که نی. بدون اشیقبل  یهافقط نگاهش کرد و باز هم همون حالت  شهرزاد
خودش بر    یهاش که به خواستهقدم  نی توجه کنه اول  ار ی شهر   یبه حرف بابا

ط به  بود و فق  سادهیسرشون وا   یها روانه شد. باالبه سمت قبر   داشتیم
  رزاد . شه کردینگاه م   زدیبه صورتش چنگ م  کردیم  هیکه گر  ار یمامان شهر 

نه    کردیم   هیمنم مادر بود اونم جگر گوشش و از دست داده بود؛ اما نه گر
  ه یزده.    خیو    تفاوتینگاه ب  کی.  کردیفقط نگاه م   زدیبه صورتش م  یچنگ

ز ثان   شه یپاهاش داره سست م  ر یلحظه حس کردم    یکه رو   دینرس   هیبه 
 از حال رفت... .  ار یکنار قبر شهر  یهاخاک

حد که   ن یبوده که از حال رفته. تا ا  نی ا  یی رزای تنها واکنش شهرزاد م  پس 
اتفاق خ باشه حتمًا  بد  ا  یبد  یلی طرف حالش  افتاده.  شهرزاد    که نیبراش 



و    هیجور خود خور  هی ه  نکرد   فی تعر  یزینزده و چ   یحرف  چیه   یکس   یبرا
 . شهیبدش م قدر نی باعث حال ا نی هم

درون  پس  آدم  خانم  و حرف کش  ییگراشهرزاد  به شدت    دنی هستن  ازش 
  هینگاه کردم. داشت گر   ییو به خانم رضا  دم یسخته. دست از نوشتن کش 

 ه یبخواد گر  ندهیساله آ   ک یاگه تا    خته ی امروز اشک ر  قدر نی بدبخت ا   کرد؛یم
 گفت:   یخش دار یفقط صدا داره. با صدا ادی از چشماش نم ی کنه اشک

از حال رفته. تا    ارهی به زبون ب  تونهیکه نم   یخاطر ناراحتدکترا گفتن به  -
ساعت سه نصف شب    باً یشب تقر   کهنیبود تا ا   ی شب دوباره همون شکل

  دمیاتاقش اومد. حراصون خودم و رسوندم د یاز تو غشیج  یبود که صدا
بلند اسم شهر  دهیتخت خواب  یرو  و  .  زنهیو داد م   ار یو چشماش بستس 

.  یانگار دوباره تازه متولد شد  یبچه تو بشنو  یهفته صدا  کیکه بعد از  نیا
 یکه داشت. وقت   یهم خوشحال بودم از حرف زدنش هم ناراحت از وضع 

بود. بعد از    سیخ  ه یکردم تمام صورتش از عرق و گر   دارشیرفتم جلو و ب
و از ته    نمی س  ینشون داد. سرش و گذاشت رو   یز بألخره واکنشهفت رو 

  ن یهم  ی زد( از بچگ  یتلخ   یصدا. )خنده  ن یترزد؛ اما بدون کوچک  ر دل زا
صدا گر   یشکل بدون  ا   کردیم   هیبود  و گر   جا نیاگر  باشه  کنه    هینشسته 

 .یشنو یصداش و نم

مشکل   یاآلن از نظر روح  ادی! خداروشکر زبونشون که باز شد. احتمال ز خب
  قدر نیا  چاره یاز آب خورد. ب  یکم   ییکه زده نشده. خانم رضا   ییداره و حرفا

 استخر آب بخوره.  هی  دیآب با   وان ی دو تا ل نیا یجا به ختی اشک ر



  ی و به خودم جمع کنم. دست  یی کردم تا حواس خانم رضا   یمصلحت  یاسرفه
با چشما  دیبه شالش کش  اثر اون همه گر  یمشک   ی و    یبه قرمز  هیکه در 

 رو حفظ کردم و گفتم:  میشگ ینگام کرد. لبخند هم  زدیم

  جا نیشما ا   یجاکرده. چرا دخترتون به  ر یکه از اول مغزم و درگ  یسوال   هی  -
 مشاورم حرف بزنه و مشکلش و حل کنه؟  هیتا با من که    ستین

 و دوباره شروع کرد به حرف زدن.  د یکش   یق یعم نفس

دائم    ار ی. خانواده شهرشهیبمونه نابود م   جا نیاگه شهرزاد بخواد ا   دمید  -
شده بود بره سر خاکشون، بره  ن ی. روزا کارش ادادنیتحت فشار قرارش م

. بچم داشت  دمیدیشدنش و به چشمم م  ر یروز  پ! روزبهن یاتاقش. هم  یتو
م گرفتم از یتصم   نی هم  ی. برااومدیاز دستم بر نم   یو کار  رفت یم  نیاز ب 

بره. اآلن دو ساله آلمانه.   ادش یخارج از کشور تا    مشیدورش کنم. ببر  جا نیا
روانشناس خوب تا    یهاپزشک  شیپ  م ی اول ازش خواهش کردم بر  یروزا

  جون یروز ب  هیبود که    دهیاول به دوم نرس  ی درمان بشه. قبول کردم جلسه
 کرده بود... .   یکردم. خود کش   داشیاتاقش پ یتو

کنه. اون شوهرش و    یمثل شهرزاد خود کش  یک ینداشت    ی تعجب  ی جا  چیه
عق  به  او  بود.  داده  کردن    یزندگ  یبرا  یلیدل  چیخودش ه  یدهیاز دست 

 بهتر از مردن؟  یپس چ  نداشته

 مخلوط شده بود گفت:  هیکه با گر   یلحن با



معدش و شستشو دادن و گفتن خطر    مارستان؛یرسوندمش ب  ی به سخت  -
خونه، ازش    می برگشت  ی . وقت ستی ن  ی نگران  ی جا  چیمرگ رو رد کرده و ه 

 کردن منه.   یزندگ   ل یکار رو نکنه بهش گفتم اون دل  نیا  گهیخواهش کردم د

دار گفت شرط  برا:  خودکش   گهید   کهنیا  یم  به  چه    یدست  نبرم. گفتم 
 ؟ یشرط

  دم یقول نم   یاگه برد  یروانشناس ببر  شی من و پ  یحق ندار  گه ی: د گفت
روحش؟    ا یبهش بگم؟ سالمت جسمش    ی چ  دونستمیزنده بمونم. قول؟! نم

اون    نیهم   یخودش رو نداشتم. برا  گه ید  کردم یاگر روحش و انتخاب م
  ینرم تا اونم دست به کارا  یروانشناس   چیه   شی روز بهش قول دادم تا پ

 . نهخطرناک نز 

  مید یرس  جهی نت  نی به ا  ییروز بعد از دو ساعت حرف زدن با خانم رضا  اون 
بشم تا باهاش حرف   کیبه شهرزاد نزد  گارد یراننده و باد  ه یکه من به عنوان  

که خانم    یآخر وقت  یظهبدم. لح  ر ییتغ   ی و نسبت به زندگ  دش یبزنم و د
 : تگف  یقاطع   یلی قصد رفتن کرده بود سمت من برگشت و با لحن خ  یی رضا 

من و دخترم    یکه برا  یشغلتونه پس در قبال کاره بزرگ  نی و ا  نیشما پزشک   -
  اده یلواسون که به نام خودمه و ارزشش ز  یهانیاز زم  یکی   نید یانجام م
 . کنم یم  متونیرو تقد



 ن یزم  هیو    یو خوب کن   یکیقورباغه شده بود.    یچشما  یاندازه  چشمام
 ی چشما  یاز جلو  ییبشه. اون روز خانم رضا  ی! عجب دست مزد توپ یریبگ

 از حدم تنها گذاشت. شیب  یمتعجب من رفت و منو با خوشحال 

 مین   باً ینگاه کردم. تقر   م یا و به ساعت نقره  دمیصورتم کش  یکالفه رو   یدست
از شهرزاد نداشتم.    یبودم و خبر  دهی اون مبل دراز کش   یجا رو ساعته اون

 !کشهیطول م  قدر نیحمام رفتنش ا هی  یعن ی

  ی به راحت  نیهم   یبرا   کردیدرد نم  یلی جام بلند شدم. سرم مثل اون اول خ  از 
اتاق    ی لخ کنان سمت در بستهلخ  یی تعادلم و حفظ کنم. با دمپا  تونستم یم

انگش با  قهوهرفتم.  در  به  جواب  یاتم  اما  ددمینشن   یزدم؛  دفعه  چند    گه ی. 
 نداد.  یر جواب یو بلند صدا زدم؛ اما خ  واشیکار و کردم و اسمش و    نی هم

. دمیکش  یاکالفه  قی براش افتاده باشه. نفس عم   یخودم گفتم نکنه اتفاق  با
.  دمشیکش   نییگذاشتم و با تعلل و شک پا  یانقره  یرهیدستگ   یدستم رو رو 

در و باز کردم و از دهنم صدا خارج کردم که اگر هست حواسش جمع    یال
 ظاهرًا اصاًل نبود.  ر یخ  یبشه؛ ول 

 یچشمم گذشت پرده  یکه از جلو  یز یچ  نیبردم داخل اول   واشی و    سرم
رو بردم    م ی ضی سر ب   تر شی شده بود. ب  دهیبلند کش  ی پنجره  ی بود که رو   ی نازک

تخت شهرزاد    یاز جلو  که یاما بازم نبود درحال   نم؛یداخل تا بلکه شهرزاد و بب
م طبق عادت  ی ا قهوه  ی هااتاق برسم جلو مو  یتا به حمام گوشه  گذشتم یم

و بلندم. دستم و کالفه    دهیکش  یشون ی پ  ی رو   ختی ر  شی شگیهم  ی مسخره



. خب چرا  اومدیمحمام    یآب از تو  یهام تا برن عقب. صدا مو  یرو   دمیکش
 نامنظم رفتم سمت حمام.  یها. با قدمیدیجوابم و نم 

 به در زدم.   یابه قرار امشب. تقه  میدی رسیم  ر ی عجله نکنه د  خواستیم   اگر 

 شهرزاد.  -

اومد.   شدیحمام اکو م  کیکوچ   یخاطر فضاخشک که به  یاسرفه  یصدا
 ازش اومد.  یجون یب  یاسمش و صدا کردم و تنها صدا  واشی دوباره و 

 بله؟! -

 گفتم:   نی خشمگ ی و با لحن  دمیدستم و پشت گردنم کش کالفه

 ؟یدیچرا جوابم و نم  کنم یدو ساعته دارم صدات م -

هفتس سرما    کیکه انگار    ییاومد و با صدا   شی نیآب ب   دنیباال کش   یصدا
 خورده گفت: 

 آب نذاشت متوجه بشم.  یصدا -

  یبرا  هیکرده؛ اما گر   هیمدت گر  نیا  یبود که تو   نیا  یگرفتش نشونه  یصدا
 ؟یچ

 .نیی پا  میبر  دیبا  رونیب  ا یتر بزود گمیم -



نفره که   کی  یسالنه خودم رو به تخت چوبنگفت. سالنه  یزیباشه چ  جز 
  یهامال من بود رسوندم. در چمدون مبارکم رو باز کردم. لباس  هی سمت چپ

 روونه شدم.   ییرایجذاب و قشنگم و از ساک خارج کردم و به سمت پذ 

 دمیکش یفراوان باال م  یهاپر رنگم رو با تالش  یداشتم شلوار ل  که یدرحال
که    یرفع تشنگ   ی. برا دادیدر حمام اومد که خبر از اومدن شهرزاد م  یصدا

  کهنیاتاق رفتم و بدون ا  یآشپزخونه  چه م ی ه جونم افتاده بود به سمت نب
آب گوارا  یوان یل دست  با  جان کردم ک  ر یش   یبردارم  نوش  صدا  هرو    ی با 

 شهرزاد سر بلند کردم. ی مشک ی هاییدمپا

تنش    گه ید  یزیچ  ینشد جز مشک   بار هی  هیبشر سر تا پاش مشک   نیا   یعن ی
. به اون دو  دهیکه اآلن پوش  یاساده  ی بلوز و شلوار خونگ  نی. مثل همنم یبب

کردن   هی فس گر  کی   ینگاه کردم؛ قرمِزقرمز بودن که نشونه  یمشک   یتا گو
 . دادیو م

و    نکی س  یرنگ باال  دیسف   نتی بهم توجه کنه رفت سمت کاب  کهنیا  بدون
 ازش خارج کرد. یتپل  یاشهی ش وان ی ل هی

تو  دیسف  یقوط  به نگا  یرنگ  قرصدستش  همون  هم  باز  و    ی هاه کردم 
هم ا   ؛یشگی مسکن  اذ  یزی چ  ه ی  ی عنی   خورهیم   ی وقت  نارو یاما    تشی داره 

 . دمیکش  ییجورا  هیقرص و از دستش   ی. دستم و بردم جلو قوطکنهیم

در کنارش   یداره؛ ول  یسود  هی  نایا  ؟یمسکنا رو نخور   نی ا   قدر نیا  شهیم  -
 هزارتا ضرر هم داره. 



نگاهم کرد که داشتم تازه    ی جور  ه یو پهنش در هم رفت و    ی مشک یهاابرو 
  که یمنقبض شد. درحال  ت ی. فکش از عصبان بردمیم  یسهراب پ   ی به حرفا

 گفت:   رهی قرص و از من بگ ه یداشت قوط یسع

  ن یآرو یآقا خورم ینم  یو چ   خورمیم  ی نداره که من چ  یربط  چیبه تو ه -
 بهمنش. 

به    ی قرص و پشت کمرم نگه داشتم تا نتونه از دستم بکشه. و کم  یقوط
 صورتم نشوندم.   یرو   یشدم و اخم الک  لیسمتش ما 

نداره؟! مگه قرار نبود بهت کمک کنم تا حالت بهتر بشه؟ پس    یبه من ربط  -
 شد؟یچ

و درحال   دستاش نبره    یسع   کهیو مشت کرده بود  باال  داشت صداش رو 
 . دیکش   سشیخ  یهابه مو یتدس

نم  کس چیکمکه ه گهید  - به هخوامیو  ربط  کسچی.  نداره که من    یهم 
  میکن یکار برخورد مبه بعد مثل دو تا هم   نی بد باشه. از ا  ایحالم خوب باشه  

قرصو بده به    ی. )دستش و گرفت سمتم( حاال اون قوطترشیتر نه ب نه کم 
 من. 

ابرو   ی کی  ب   می اقهوه  ی هااز  دست رو  انداختم.  رو   یاال    رهن یپ  یکالفه 
دستکش    شهی شهرزاد که مثل هم  یو به دستا   دمیقرمزم کش  یچهارخونه

 دستش بود و منتظرم بود نگاه کردم. 



مثل دو تا همکار؟ مگه قرار نبود   یچ یعن ی شهرزاد؟    یچ ی عنیحرفات    نیا  -
 ما؟  میدو تا دوست باش 

  ی گلوش نشسته بود و قورت داد و صداش رو کم  یتو  یکردم بعض   حس
 باال برد. 

 اون و بده به من... .  ن یآرو  یدیکه شن  نی هم  یعن ی -

 ... . دمینم -

و    ی نگاه بکنه تا هرکس  ه یکرد. ظاهرًا شهرزاد خانم فقط    یوحشتناک   اخم 
. صداش رو وحشتناک باال برد  ستم یکس نکنه؛ اما من که هر   یراض   خوادیم

 و گفت: 

 ی نسبت   چیبه بعد من و تو ه   ن ی. از اگم یم   ی چ  نی گوشات و باز کن بب  خوب  -
ندار  با هم  آرو م ی جز کار  نزد  نی. من خطرناکم    کیبهمنش من به هرکس 

آس  بهش  ناخواسته  نترسونم یم   ب یبشم  در  بشو.   ال یخ یب  جه ی . پس  من 
ندار بر  من  سر  از  رابطه  یدست  م   یکار  یکاًل  بهم  هم  از کار    زنم یرو  و 

  گمیواضح دارم م  یلی بهمنش، خ  نی آرو   ی. به تو چه آقاکنم یم  کارتیب
من دخالت    یشخص   یکه تو کارا  یبافیمن نسخه م   یبه...تو...چه...که برا

  یالناس احد  چیه   دمیتنها، اجازه نم  کنم یم   د یزنم. تنهام تأک  هیمن    ی کنیم
  ه یچه آشنا. تو    بهیبشه. چه دوست چه دشمن چه غر   میشخص   م ی وارد حر

م  ،یاساده  یراننده باهم کار  فقط  تو  و  نداشتم    م یکن یمن  اولم دوست  از 
پس کارت فقط    ینبود   جانیراننده داشته باشم اگه اصرار مامانم نبود توهم ا



باهم    یارابطه  چیجز کار ه به  خوادیکردن و مراقبت از منه دلم نم   یرانندگ
 دوستانه.   ر یچه دوست تانه چه غ  میداشته باش 

و صورت سرخ و ناراحتش کاماًل واضح بود.   سادهی روم واروبه  قاً یکه دق  حاال
کوتاه آشپزخونه   ر ی. مسدیدستم کش   یقرص و از تو   یاز کنارم رد شد و قوط

 صبر و با حرص عبور کرد.  یاتا اتاق رو بدونه لحظه

 ی ا و کالفه  قی. نفس عم دیم پر که برق از سه فاز   دیاتاق و چنان محکم کوب  در 
گاه    مونه؛یبهار م  ی. مثل هواکنهیم  یاتصال  ماشی س  کهویچرا    ن ی. ادمیکش
مثل اون    ییکسا  ی برا  ی اخالق دمدم  نی. ا یآفتاب  ه یو گاه آب    یو بارون   یابر
حرفا    نیخب ا   اراحت جوابش و بدم؛ ام  تونستم ی. اآلن هم من مه یعیطب

 کنه.   یو خال  تشی نگفتم تا عصبان ی زیچ ن یهم  یشهرزاد نبود برا یحرفا

  ب یج   یو بذارم تو  لم یدستم. خواستم موبا  یرو انداختم تو  م ی ا نقره  ساعت 
تا تماس بر    دم یدکمه سبز کش  ی بود. دستم و رو   دایشلوارم که زنگ زد. ل

 بلندگو.  یگذاشتم رو   کردمیهام رو شونه مقرار بشه. چون داشتم مو

 سالم... .  :دایل

 نبود.  یشگ یهم   یدایگرفته بود و خشک. ل  صداش

 سالم. صدات چرا گرفته؟  -

 گفت:   زدیکه بغض توش موج م  ییو با صدا   دیو باال کش  شی نیب  آب



و گفته اگه دست سر دخترم    ششیبهم زنگ زد...گفت بابام رفته پ  لیسه  -
 . شونم یو به دلت م   زاتیداغ عز یبر ندار

وقت فکر   چی. هدیچیتلفن پ   یهق دخترونش توهق  یو صدا  دیترک   بغضش
خشن رفتار کنه. آخه عمو کجا؟ کشتن آدما کجا؟ مگه    قدر نیعمو ا   کردمینم
و    زدینفس مکه نفس  یطور. همونکردیم   هیهنوز داشت گر  دایل   شه؟یم

 و مهار کنه گفت:  شی داشت گر یسع

دومش باشه؟ مگه    یهدفع  ن یآدم کشته که ا   ی من ک  ی بابا  نیآخه آرو  -
  گهیاز تو کم داره که بابا م  ی چ   لیسه  م؟ ی خواست  یادیز   ز یو من چ   ل یسه
بود    یطیتو چه شرا  لیسه   یدونی. تو خودت مشهینم  ن یجز آرو  کسچیه

  گه ب  ادیمن ب   یبرسه حاال بابا  جانیاون به خاطر من چقدر تالش کرد که به ا
 ... . یاگه دست رو دخترم بزار

  د یچی پیم  یگوش  یهقش توهق  ینتونست حرفش و ادامه بده. صدا  گهید
  ی توقع  ن یدرست بود واقعًا همچ  دایل  یحرفا  ی . همهکردیتر مو من و کالفه

 کردم آروم جلوه کنم.   یاز عمو نداشتم. سع 

راه    هیا  ت  میفکرامون و جمع کن   دیآروم باش. با  کنم یازت خواهش م  دایل  -
  هی .  ادینم   نییپا   طونیپا داره و از خر ش   هی. ظاهرًا مرغ عمو  م ی کن  دایپ   یحل
 تحمل کن.  گه ید کم یاما   ده؛یبه ذهنم رس ییزایچ

 و گفت:   دیو باال کش  شی نیب  آب



  یبود  جا نیباهاش حرف زدم اصاًل حالش خوب نبود. کاش ا   ؟ یچ  ل یسه  -
پ  خواستمی. م ن یآرو  بابا م   ل؛یسه   شی برم  از  . نکنه برام مراقب  ترسم یاما 

 گذاشته باشه؟ 

 پام مرتب کردم و گفتم: یو تو شلوارم 

خونه.    ی تو  ن یبش  ن یهم   یاحتمالش هست بابات مراقب گذاشته باشه برا  -
 . زنم یو عمو هم حرف م  لیتهرانم. نگران نباش با سه  گه ی منم تا سه روز د

 گفت:   یحرص

تو بدون    ست ی که خونش ن  نی آرو   گهی. بابام زنگ زده میخوب شد گفت   -
اون بزن   نیآرو   ؟یکنیم  یجا چه غلطصاحب خونه  زنگ  نبود  قرار    ی مگه 

 . شمهیبابام. مجبور شدم دروغ بگم که سالله هم پ 

  که نی حال. هم زمان با ا  یبرداشتم و رفتم تو  یاپن چوب   یو از رو   یگوش 
 گفتم:   دایبه ل زدمیم  رهنم یپ  یداشتم ادکلن تلخ مردونم رو رو 

من خودم زنگ    دی ببر  فتونیرفت. اآلن اگه شما تشر  ادمی شرمنده به کل    -
 ؟ یندار ی . کارلیبه عمو و سه  زنم یم

 خبرت...نه برو شرت کم.  -

ناراحت م  یموقع  ب  تی تربیب  کم ی   شدیکه    ن یهم  یبرا  شدیم   حوصلهیو 
مبل    ی کوتاه شرش و کم کردم. رو   یخداحافظ  هیشتم و با  سرش نزاسربه

اسم عمو    ی جلوم. دستم و رو   یاشهیش   ز یم   ی نشستم و پاهام رو گذاشتم رو 



کلفت و خش دارش   یگذاشتم تا باهاش حرف بزنم. بعد از سه تا بوق صدا
 . دمیترس یخاطر اون صداش ازش م به شه ی. هم د یچیپ  ی گوش  یتو

 ... . ن ی: چه عجب آقا آرو عمو 

برا   یسع رو کنترل کنم.  خودم  ب   یکردم  رو   تر شیتمرکز  از  رو    ز ی م  یپام 
 سرجام نشستم.   ز ی خم ی برداشتم و ن

 زنمو خوبن؟  د؟یسالم عموجان. خوب هست  -

آم  یی صدا  با و   تونستمیم   که یدرحال   ز یتمسخر  پوزخندش  تلفن  از پشت 
 گفت:   نم یبب

 ؟یخوایم  یچ  نم ی داره. بگو بب یمنظور  هی شه یعموجان گفتنات هم   نیا -

و عرق  آب دادم  قورت  و  رو  یدهنم  با پشت    م ی پشون  یکه  و  بود  نشسته 
 دستم پاک کردم. 

من جاش امنه. ظاهرًا    یتو خونه  دینباش  دایبگم نگران ل   خواستم یراستش م  -
 . امی م گهیمنم تا چند روز د 

 باال برد. یمردونه و کلفتش و کم یصدا

 تو؟  ی خونه اد یدختر خودش خونه نداره که م نیمگه ا  -

ا  کل نم  یطور نیعمرم  بابام حساب  م  بردمیاز  عموم  از  برابردمیکه    ی. 
 حق و بهش بدم.  گه یم  ی کردم هرچ  یکار به دعوا نکشه سع  کهنیا



بود    ختهیبهم ر   یاز نظر روح   کم ی  دایحق کاماًل با شماست عموجان؛ اما ل   -
 جا که تنها باشه تا حالش بهتر بشه. فتم بره اونبهش گ   نیهم یبرا

 و صاف کرد.  صداش

 هم خوب بود.   یلیخوب بشه؟ از نظر من دخترم خ  شیچ  یحال روح -

  ده یبزنم لهش کنم؛ اما بدون ناد  خواستیحرف عمو دلم م   نی هم  یبرا  یعن ی
 صدام رو آروم نشون دادم و گفتم:   م یگرفتنه صورت عصب 

 می مثل خواهر و برادر بزرگ شد  ی عموجان. ما از بچگ  دیبهمون حق بد  کم ی  -
 جفتمون سخته.  یبرا  دیدیچند وقته بحث ازدواج و وسط کش  که نیا

سه  که نی ا  یبرا ا   لی حرف  نکشم  وسط  به    یطورنیو  توجه  با  گفتم. 
  ذهن خانوادهامون کم   یوو ت   ل یسه  دیبا   دم یذهنم کش  ی که تو  ییها نقشه
 . دیرسیعمو به گوش م  دنیکش   قینفس عم  ی . صدام ی تر کنرنگ

بهتون    گنیم  یزیبزرگتراتون چ   ی. وقتدیمن ند   لیچرت و پرتا رو تحو   نیا  -
 . خوانیو صالحتون رو م  ر یحتمًا خ 

 وسط حرفش:   دمیپر

 اگه به غلط باشه؟ یحت -

 رو الت مانند کرد و گفت:  صداش

غلط هم    م ی پس تصم  م ی نکرد  دیسف   ابیآس   یها رو تومو  نیپسر جون ما ا   -
  دیفهمیکه از ازدواجتون گذشت تازه م  کم ی و جوون    د ی. شما خامم ی ریگینم



سر خونه    دیتر برو زود  دیکردن بردار  ی. پس دست از لجبازم ی گفت  یما چ
 . تونی زندگ

 . دم یکش  یپوف

و بهتون    م ی . تا ما خوب فکرامون رو کندیعموجان شما لطفًا به ما زمان بد   -
 . م ی رو بگ جهی نت

  د یش یبهم محرم م  گهی. شما دو نفر تا چند وقته دنیآرو  مونهینم   یاجهی نت  -
 سقف. والسالم نامه تمام.  هی  ر ی ز د یریو باهم م 

رو به عنوان    دا یل  تونم یبابا من اصاًل نم  ؟یچ   یعن ی لواشک وا رفتم. آخه    مثل 
کرد    یبزاره حرف بزنم خداحافظ  نکه ی. بدون ا فهمنیهمسر قبول کنم چرا نم 

 و تلفن و قطع کرد. 

 ؟ یحاضر -

  ی از ک  نی باال. ا  دمی بود سه متر پر  سادهیشهرزاد که پشت سرم وا   ی صدا  با
  چهم ی و با ن  کردیسرش مرتب م  یرو رو  شی بوده؟ شال مشک جا نیتا حاال ا

 . سادمیروش وا. از جام بلند شدم و روبهکردیبه من نگاه م  یاخم

 آره حاضرم.  -

ها  سنگ  یرو   شی مشک  ی هفت سانت  یها پاشنه  یتعلل صدا  یالحظه  بدون 
از شهرزاد   تی. من هم به تابع دادیاومد که خبر از رفتنش سمت در اتاق رو م 



چون    م ی پشت سرش راه افتادم ظاهرًا هر کدوم تو فکر و حال خودمون بود
 حرف نزد. ی کس  نییتا پا

  ن یش گفته بودن؛ اما نه تا ا دلم بذارم قباًل هم درباره  یعمو رو کجا   یحرفا
به    دیچیهتل پ   کی آسانسور بزرگ و ش   یکه تو  ی خانم  ی. با صدایحد جد

  ادیزمان شد با به  . خارج شدنمون هم م یشد و ازش خارج    م یخودمون اومد 
  ی کم   زمزنگ بزنم. شهرزاد که داشت ا  لی آوردن من که فراموش کردم به سه

 نگاهش کنم گفتم:   نکهی خودم رو بهش رسوندن و بدون ا رفتیجلوتر م 

 تلفن دارم. برم بزنم برگردم؟  هی -

رفت دست  لب زمزمه کرد. اون    ر یز  ییتفاوت سرش و باال انداخت و برو   یب
من    شد یو به رستوران ختم م  خوردیم   نییچپ که چند تا پله به سمت پا 

  ل یسه   ینشستم و شماره  یالب   یمجلس  یهامبل  یتر رو رفتم جلو  ی هم کم
 . دیچیتلفن همراهم پ  یخشک و مردونش تو  یو گرفتم. صدا

 . احوال جناب؟ ق یشف ار یسالم بر   -

همراه    دا یاون سفر من بودم و ل  ی. توشناسم یسفر م  هی  یو به واسطه  لیسه
و تو    هییخوب و آقا  ی ل یاز همون جاس. پسر خ  لی من و سه  ییزنمو. آشنا

 کردم.   یجونیب یکم نداره. تک خنده  یچی ه  یمردونگ

 .می گذرونیخسته. خداروشکر، م یدل داده یسالم بر تو ا -

شده از    ه؟ یبگو دوام چ   ی . تو که دکترنیخستس آرو  یل یدل داده خ  ن یا  -
 . کنم یم   داشیسنگم پ ر یز



 زانوم گذاشتم.  یو آرنجم و رو   دمیکش  یق ینفس عم کالفه

من    دیتحمل کن  کم ی. جفتتون  شین یمدت نب  هیدوا که دارم برات؛ اما بهتره    -
ذهنمه بهتون بگم و نظر شما رو هم    ی که تو  ییزایچ   یبرگردم تهران درباره

 . م ی برس یاجهیبه نت  م ی بدونم تا فکرامون و جمع کن

 ؟ یگردیبر م  یک  -

 ... . گهیسه روز د  -

 کالفه و خستش از پشت تلفن اومد.   یصدا

 نامرده؟ قدر نیا  کنه؟یکه گفته رو م  یعموت واقعًا کار  یعن ی -

 تم: گف  واشی دادم و  یی_طالد یسف یرو به صندل  ام هیتک

عمو    - جد  ز ی چ  ه یحاال  تو  ناری نگ  ی گفته  ن.  واقع   ستی مرد  رو    هاتیفقط 
 . نهی بینم

  یبا لحن عصب  کشهیم  گار یکه داره س   دمیفهم  قشیعم   یها که از نفس  حاال
 گفتم: 

 خودت و.  یشده رو، خفه کرد صاحابینکش اون ب -

 گرفته گفت:  ییصدا  با

  دا یدرصد شانس با ل  کیاگه    ی . حتنی گذشته آرو   زایچ  ن یحرف از ا   گهید  -
 از دست دادمش.  گهیبودن رو داشتم د



 .دیدارم اگر بهم زمان بد یی فکرا  هینشو. گفتم که   د یناام یالک -

 ؟ یندار یکار  ؟ی کنیم  کار یچ نمیبب  دان یم  ن یو ا یگو  نیا ن یباشه آرو  -

هردومون رو خوشحال کردم. چون    ی خداحافظ  هیلب گفتم و با    ر یز  یا  نه
 بود.   یمزخرف  یبه شدت مکالمه

  ییهارو پشت سر گذاشتم و از همون پله  ی گرده الب  یجام بلند شدم و فضا  از 
دق چند  پا   شیپ   یقهیکه  ازشون  قدم  نییشهرزاد  با  رو  منظم    یهارفت 

 رفتم.  نییپا  ذاشتمیم  بم یج  یرو تو میگوش   کهیدرحال

و بزرگ    کیگرد کوچ   یهاز یکه سر تا سرش م   ییبای و ز  لی سالن طو  یانتها  در 
از ساتن    یاهم که پارچه  یاشش نفره  ز ی شده بود؛ م  دهی صرف غذا چ  یبرا
 اون قرار داشت بود.  ی رو   یکی پالست یزیهمراه با رو م  دیسف

بق  شهرزاد آقا  ه یهمراه  آب  یساالر  یاز جمله  تن    ی_نفت یکه کت شلوار  به 
شوخ طبع و خوش اعصابش    یداشت همراه بانو و داداشمون همراه زن کم 

چشمش    زدیو زردش رو باال م  بلوز ساده  نینشسته بودند. سهراب که آست
 به من افتاد دستش رو بال آورد و تکون داد.

برا  هیبق بودن  با    نیهم   یمشغول صحبت  نشدن.  سهراب  متوجه حرکت 
راه    یراه و ب  هیتشون راه افتادم. مثل بازگشادم به سم  شهی مثل هم  یرو 
من هم    ؛یکردیم  دایپ   کیگرد بزرگ و کوچ   یهاز یم  نی و از ب   رتیمس  دیبا

از بچگ  ا  یچون  از جلو  یبودم به راحت   یباز  نیعاشق  خانم    ز یم   یخودمو 
 و عالف رسوندم.   کار یبه سهراب ب  ی ابا روپوش سرمه  دار صندوق 



د   همه سال  دنیبا  به  شروع کردن  عل من  و  خوشروکیم  با  هم  من    یی . 
جوابشون رو دادم.    نشستم یشهرزاد و سهراب م  نیب  یصندل  یرو   کهیدرحال
نم  یخانم ساالر   یصدا دادن دستاش   د؛یرسیبه گوشم  با حرکت  اون  اما 

آست  یسع  کهیدرحال بود    شی گلبه  یمانتو   نیداشت  معلوم  بزنه  باال  رو 
 یبه شدت جد  شی بادوم   ی چون چشما  زد یحرف م  یمهم   زه ی داشت از چ

 بود. 

بزرگش رو جلو    یشکم کم   یساالر  یکردم. آقا  یزیدست راستم نگاه ر  به
. گه گاه لبخند دادیشهرزاد گوش م  یها به حرف نهیبه س داده بود و دست

برم فکش و    خواستیم م که دل  افتادیاش م صورت سبزه  یهم رو   یمزخرف
. ادمرو به عقب د  امهیتک  نه یو دست به س   دمیکش  یا. پوف کالفهنییپا   ارم یب

 بود و تو فکر فرو رفته بود.  نییسهراب هم بدتر از من سرش پا 

اون    با با  و  برداره  فکر کردن  از  باعث شد دست  بازوش که  به  زدم  آرنج 
 روشنش نگاهم کنه.   یچشما

 . م یهم رو داشته باش   یما چغندرا هوا  ای ب گم یم  -

 کرد و گفت:   یعصب  یخنده تک

ا  -   قدر نی واقعًا! ما رو آوردن مسافرت زجرمون بدن. ماشاالل صحبتاشونم 
 . ادیخوشم نم  یلیهم خ  یساالر  ارو ی  نی از ا.  یگوش بد  یتون یجذابه اصاًل نم



ساکت شد    قهینشم. سهراب چند دق  هیسر دادم تا مزاحم بق   یزیر  یخنده
رستوران گرفت و به شهرزاد نگاه    یو ساده  ی چوب  ی رو از صندل  اش هیبعد تک

 نشنون گفت:  هیکه بق   یطور واشیکرد. بعد رو به من 

 ه؟ یخطکه عصابش خط  یکرد  کارشیچ گمیم -

و    کننیم   بتی که غ  ییهاو مثل زن  دم یسمت سهراب کش  تر شیرو ب   خودم
 نشنون گفتم:  ی هیتا بق  زننیآروم حرف م

کرد و    ی قاط  کهوی  شد یچ  دونم ینکردم. خودمم نم   شیمن؟! به خدا کار   -
  هیدهن نذاشتم گفتم بزار تخل بهچرت و پرت بارم کرد. منم باهاش دهن  ی کل

 بدم.  شه وگرنه بلدم جوابش و 

 کنه؟   هیکه رو تو خودش و تخل   یوا مگه تو توالت  -

 نبود. خوراکش چرت و پرت گفتن بود.  شیب  ینگاهش کردم روان  مسخره

 منحرف!   ؛یاگهید زه یبود نه چ  تشیمرگ...منظورم اعصبان  -

 من و شهرزاد رد و بدل شد.  نیلب گفت و دوباره نگاهش ب  ر ی ز ی اهان

 بود؟ یعصبان  ی حاال از چ -

  ی ل یبه خودم گرفتم که مثاًل خ یاکردم و حالت متفکرانه  زونیرو آو  ام هلب
م فکر  مشک  کنم یدارم  شلوار کتون  به  چ   یو  از  واقعًا  زدم.  زل    ی سهراب 

بگ  ای   ی عصبان بود؟!    میبهتره  بود    ن یب   یریدرگ  ه یناراحت  نه    ای خودش 
 که من کردم بود.  یخاطره تصادفبه



از حمام که اومد صورتش قرمز بود    نی واقعًا سهراب! شما که رفت  دونمینم  -
 . دونم یرو نم  لشیبود. که دل م ی عظ  یهیفصل گر هی ی که نشونه

 نشون گفت:  هیکه بق   یطور واش یپاش انداخت و   یپاش رو رو سهراب 

  یخاطره داشتن پدرتو هم به  یواضحه هم برا  ی لیناراحت بوده خ   کهنیا  -
  نیا  یهمه واکنش برا  نی ا  ه یشهرزاد طبع  ی برا  زا یچ  نی ا  اما   ؛ییرزا یمثل م 

 . هیادی ز کم ی  ییرزا یم  یکردنا  تیاذ

 . دمیکش   دیخاریبه دماغ صافم که م  یرو باال انداختم و دست  م ی اقهوه  یابرو 

 ها بازم افتاده؟اتفاق نی از ا  یگیم  یعن ی -

باره به    نیدر ا  یزیچ   ییآره تکون داد. پس چرا خانم رضا  هیو به معن  سرش
سوال    یکه سر شهرزاد اومده؟ کل   ییها اون خبر نداره از بال  یعنیمن نگفت؟ 

هام دست سهراب بود؛ اما  جواب  تر شی و صددرصد ب   دیچرخ یذهنم م   ی تو
 و گفتم:   نداختمپام ا  ی . پام رو رو کردمیامتحان م  دیگو بود؟ با اون پاسخ  ایآ 

 بودن؟   ایخوش بخت قبل از من ک یخب! آدما -

 برداشت و نگاهم کرد.  یبا قاب مشک  شی لمس هیمن سر از گوش   یصدا با

 ما.  -

حرف  یکلمه  نیهم  فقط ابرو   یکاف  یدو  نگاهبود که  با  و  بپره  باال    ی هام 
 کنجکاو به سهراب چشم دوختم. 

 !ا؟ی شما؟ ک -



 . دیهاش کشمو نیب  یاو دست کالفه د یکش   یق یعم نفس

به شهرزاد    ی کس  یوقت   ییرزایم  ار؛ینفر البته با شهرزاد و شهر  ازده ی   ی عنی ما    -
  یی رزا یخود م   یو بخواد به شهرزاد ثابت کنه که اون جز خونه  شه یم  کینزد
از    ی . حاال هر طور که فکرش و کنرسونهیم   ب ینداره به اون نفر آس  ت یامن

 دن. کردن و تصادف گرفته تا مسموم کر   یزخم

رو   فکم  م   نیزم  یداشت  ارفتیرژه  چرا  من  نم  زا یچ   نی.    دونستم؟ یرو 
نم  من  رضا  دونم یخب...اگه  خانم  نم   یی حتمًا  تک دونهیهم  با  سهراب   .

 صداش رو صاف کرد و ادامه داد: یاسرفه

اما نه    ه؛ ییرزای م  ی. اون دست پروردهنهی شیفکر نکن شهرزاد هم آروم م   - 
 روش. روبه قاً یبلکه دق یی رزا یکنار م 

چه کارا  بهبه خانم  نم   ییشهرزاد  چکنن یکه  بدونم  داشتم  دوست   کار ی. 
 : دمیپرس  ن یهم  یبرا کنهیم

 بزن؟!بزن کنه؟یم  کار یمثاًل چ -

به گوش شهرزاد    یز یحواسش بود چ  که یکرد و درحال  یز یر   یخنده  سهراب 
 نرسه گفت:  دا یو آ 

حد  - در  م  تونمیم   یمن  خانم  وگرنه  داداش  بدم  زندم   ییرزای اطالعات 
بزرگ که سود    ی لیخ   ی معامله  ه یحد بدون، مثاًل بهم زدن    ن یدر هم  ذاره؛ینم

 داره.  یی رزای م  یبرا یکالن 



  یی رزایم  ه یلیسهراب از فام  که نی. اشدیم  تر شیهر حرف سهراب تعجبم ب   با
داره    ییرو   ک یم  که اون ه  دهیرو م  ن یا   یشهرزاد استفاده کرده معن   یبرا

 خشن و وحشتناک نباشه.  قدر نیاما کنترلش کرده تا مثل اون ا   ؛ییرزایمثل م

  ه یاما    کرد؛یسهراب شک م  دیبپرسم؛ اما شا  تر شیب  خواستیدلم م  یلیخ
. با  گم ینم   یزیچ  گهی د  پرسم یکرده رو م  ر یکه به شدت ذهنم رو درگ   یسوال

خانم بود    دایصدا کردن اسم سهراب توسط خودم سرش و که به سمت آ 
 چرخوند و نکاهش رو به من دوخت. 

 ها خبر داره؟ اتفاق ن یاز ا ییخانم رضا  گمیم -

نه. پس حدسم کاماًل درست بود چون خانم    یو باال انداخت به معن   سرش
 رو نه! ن یرو به من گفته بود؛ اما ا ز یچ همه  ییرضا 

با    دیظرف سف  یباقلوا طور را از تو   ی هاینی ریاز ش   یکی  کهیدرحال  سهراب 
 گفت:  واشی  داشتیبر م  ییطال یهاگل

  رون یباره به ب   نی در ا  ی ! شهرزاد بفهمه حرفیبگ   یزیچ   یبه کس  د یتو هم نبا  -
 . کشتمونیرفته م  رونی نفرمون ب ازدهیاز گروه 

 کردم و گفتم:   یاخنده تک

به رحمت خدا نرفته پس   ار ی! در ضمن مگه شهرا یبریازش حساب م  ی لیخ  -
 همون ده نفر. د یشیم



  ین یر یشدم. سهراب صورتش جمع شد و ش مونیکه زدم پش   یاز حرف خودم
تو داشت  رو  خوردنش  قصد  ش  هم   هیدست   شی پ  ی که  ظرف    ی نیر یرنگ 
 برگردوند. صورتش ناراحت بود. 

ارزشمند و   قدر نیست براشون اجز دو  ی چی ه  ا یدن  یها توداشت آدم  حقم 
ن شا ستی مهم  خانواده    د ی.  م  یعشق  ای افراد  ازش  همه  من    گنیکه  و 

قلب   یجاش خاصه تو  قیهست ارزشمند و مهم باشه؛ اما رف  یچ   دونم ینم
  ارمیاش در هم رفته بود در باز دل سهراب که چهره کهنی ا ی. براتیو زندگ

 : م گفت 

 گفتم.   یداداش قصد ناراحت کردنت و نداشتم حواسم نبود چ  دیببخش -

گذاشت و لبخند    ز یم   ی رو رو   شیدست  شی تکون داد و پ  ن یو به طرف  سرش
سهراب شروع کنه   کهنی. قبل از اخواستیزد. انگار دلش درد و دل م   یتلخ 

 ی کردم که سخت مشغول صحبت درباره  هیبه بق   ی نگاه  ز یبه حرف زدن ر 
 ن. فردا بود شیهما 

 و گفت:   دیکش   یق یعم  ینفس  سهراب 

شهر   - و  دب  ار یمن  بود  باً ی تقر  رستانیاز  بسم یدوست  و  شق  پسر کله    ار ی . 
برا  ییهایبد  ی سر  کیبود. در کنار    یباهوش خودش    یآشنا  یکه داشت 

م  تموم  سنگ  خانواده  و  دوست  شهر ذاشتیمثل  سر    ار ی.  اول  همون  از 
م  ر  یبرا  د یجونبیگوشش  ر  ختن ی کرم  کرم  جمله  دخترا  ختنی از    ی به 

  تی. فکر نکن که دختر باز بود. نه...اصاًل. اون فقط اذ ینشگاهو دا  یرستان یدب



. خوراکش  نداختیم   یاترقه  هیپاشون    ر ی ز  نداختیم  ی سوسک   هی  کرد؛یم
هامون رفته  کارا بود و واقعًا شاد بود. اون هم مثل من به اجبار خانواده  نیا

ر  م ی بود برا  ؛یاض ی رشته  تصم  یاما  بر   میگرفت   م ی دانشگاه  هم  و    ر هن   م یبا 
تر  رفته گروه دو نفرمون بزرگرفته  م یوارد دانشگاه شد   ی. وقت م یبخون   یطراح

.  میکنار هم بود  طی شرا  نیو بهتر   نیکه در بدتر  ییتا. پنجمی شد و پنج نفر شد
درس    یبه دخترا رو کنار گذاشته بود و سرش تو  ختنیکرم ر   گهید   ار یشهر

  یاز دخترا  یک یاون تصادف رخ داد و هر کدوم عاشق    کهنی و مشقش بود تا ا 
 . م ی شد ییشش آلبالو  ست یاون دو یتو

 صورتش نشست.  یگوشه  یلبخند تلخ  دیحرف که رس ی جانیا به

برام نگفته    ار یاز شهر  یاز سر گذشت شهرزاد برام گفته بودن؛ اما کس   همه
درحال خ  که یبود  دربار   ی ل یمن  داشتم  اهدوست  بدونم.  سهراب    که نیش 

. کردیحالم مخوش  یل یخ  دادیمن رو محرم خودش قرار م   یزیچ   چیبدون ه 
وقت فکر    چیدوخت. ه  ن یو نگاهش رو به زم  دیکش  یق یسهراب نفس عم 

 ناراحت بشه. یشکل  نیکردم سهراب شاد و شنگول ا ینم

هم    ار ی . شهرم یخودمون عوض شد  یبعد از اون تصادف هر کدوم به نوبه  -
  تیشهرزاد رو اذ  ی به روش سابقش عوض شد. کارش شده بود که چجور

شده بود شهرزاد خانم بود. به    ز یگالو   ار یکه با شهر  یکنه؟ چون اون روز کس 
کدوم هم    چیه  گهی کردن هم د  تیماه تمام کارشون شده بود اذ  کیمدت  
ن انسان  آوردن یم کم  هم  دو  برا  یخشن   یکم  یها هر  به   ن یهم  ی بودن 
  قه یکه هر دق  ییرزایم   که نی. تا اآوردنیشکل ممکن سر هم بال م   ن یبدتر



  ی شده برا  کیدوباره بهش نزد  یکس   دینظر داشت فهم   ر ی شهرزاد و از دور ز
 جا ساز کرد.  ار یشهر  نیماش  ی بمب تو ه ی نی هم

  یی رزا یم   نی ا  یعن یچطور زنده مونده؟    ار یمثل در غار باز شد پس شهر  دهنم
به خدا اگه   کنه؟ یم   ی شکل  نیا  یکه لنگه نداره آخه کدوم پدر  هیآشغال  هی
 تا درست بشه شهرزاد اآلن کنارش بود.   کردیاخالق و کاراش کار م  یرو   کمی

بود خورد و با    یکی کمر بار   یاشهی ش  وان ی ل  ی که تو  از آبش  یاجرعه  سهراب 
 گفت:   یواش یلحن  

م  - م   ییرزایشهرزاد که  رو  آدماش  اون  شناختهیو  تومتوجه حضور    یها 
م تا دختر  شه یدانشگاه  به چهار  رو  تاوان    یو حواسش  قباًل هرکدوم  که 

م  ی دوست جمع  دادن  و  شهرزاد  بال  کنهیبا  ن   یی تا  نگو که    ارنیسرشون 
رن  یمثل هر روز م   ار ی بوده نه دخترا. شهرزاد و شهر  گهید  یکی دنبال    ییرزایم

تر  عقب  ار ی از شهر  ی . شهرزاد کم ارنیدانشگاه ب  نگیپارک  یرو از تو   هانیتا ماش 
 نه یبیرو م   شدهیکه از بمب ساطع م  یمتوجه نور قرمز   نی خاطره همبوده به
ثان م  هی در  متوجه  قض  شهیشهرزاد  برا  هیکه  قرار  چه  تمام    ن یهم  یاز  با 

گذشته بوده چون به محض    ر اما کار از کا  زنه؛یو صدا م ار یتوانش اسم شهر
 . ترکهیبمب م  نیباز شدن دِر ماش 

اون خاطره براش    یآور  ادی   د ی. شادی روشنش کش  یهابه مو  ی دست  کالفه
  ی تو  ی. کم دیخندیم   یچون چشماش کم   نیر یهم ش  دی سخت بود؛ اما شا

 کرد.   یاز ناخونش باز یاجا شد و با گوشهجاش جابه



انفجار بلند    یلحظه صدا  هیکه    م یمنتظرشون بود  گهیبا چهارتا دختره د  -
. اولش قبل  م یپشت دانشگاه رفت  نگی شد و ما ها همه نگران به سمت پارک

  ی تالف  ی کدوم برا  کیفکر کردم دوباره    نمی و شهرزاد و بب  ار یشهر   که نیاز ا 
ول  یکردن کار شهر  م ی دیرس   یوقت  یکردن؛  و  شهرزاد  و    ردوه  ار یبهشون 

ه  هی  هوش یب متوجه شدم کار  بودن  افتاده  ن   چیگوشه  . ستیکدومشون 
ما سمت شهر   ی وقت و  رفتن سمت شهرزاد  داشتم شهر   ار یدخترا  و    ار یمن 

که شهرزاد    شدیچ  دمیلحظه نفهم   هی  شد یبلند نم  یول  کردم؛یهمش صدا م 
ب جسم  و  زد  رو کنار  تو  ار یشهر   جون یمن  با گر  ی و گرفت  و    ه یبغلش 

 بشه.  دار یکه ب  کردیالتماسش م

بغل شهرزاد بود و چه حس    یمن هم تو جونیامروز افتادم که جسم ب   ادی
نم   ین یریش ش  ن یا  دونمیبود.  چ  نیری حس  و  اسمش  اما    یو    ه یبذارم؛ 

اب دستش و تو هوا تکون داد و پاش  . سهر ادیبه حساب م  یوابستگ   ییجورا
 پاش بلند کرد.  ی کی اون  یرو از رو 

اندازه غار باز شده بود اونا   -   ر یهم رو با ت   یهی که سا  ییهممون دهنمون 
لحظه    کیکه فقط    کردیالتماس م  یک یداشت به اون    شونیک یحاال    زدنیم

.  مارستانی ب  م ی و رسوند  ار یبود شهر   یچشماش و باز کنه. اون روز به هر سخت 
 ی برا  ی گرانشهرزاد از استرس و ن  که ینشده بود. درحال  شی زیخدا رو شکر چ 

و همه    می شد  کیرفته همه بهم نزد تر بود. از اون روز رفتهحالش بد  ار یشهر
)خنده  کی  م ی باهم شد راست  واشی   یاخانواده.  من درست حساب    یکرد( 
 دوازده نفر.  می شیم  ار ی با شهر م ی نفر ازده یکردم ما  



 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 و نفر دوازدهم؟! -

 دستش و گذاشت رو شونم و گفت:  واش یکرد و    کیکوچ  یاخنده

 . هیکه اصله کار  ازدهم ینفر  یبمون تو خمار -

داستانشون    یول  ؟ یبگ   شدیم  یدادم. اه! حاال چ  لشیتحو   یامسخره  یخنده
م   یها! ه جالبه متر جذابجلو  ره یکه  تقر شهیتر  بر  سوال  یهمه  باً ی.  هام 

.  شه یکه فقط به زبون شهرزاد داده م  یی طرف شده؛ اما بازم هستن سواال
دقت تمام به    ابه شهرزاد کردم پاش رو انداخته بود رو پاش و ب  ز ی ر  ینگاه 
م  یساالر  یهاحرف خدادیگوش  نداشتم  دوست  رو  اصاًل حرفاشون    ی لی. 

  ی اهیتک  دنیکه در حال بلع  یبرگشتم و به سهراب   نیهم   یکسل کننده بود برا 
 گفتم:   یواش ی از موزش بود با لحن آروم و 

هنوز کنارش    یجورچه  رسونه یم  بیکنار شهرزاد بودن بهتون آس   کهنیبا ا   -
 ش ازدواج کرد؟ باها یجورچه  ار یشهر  ای  نیموند 

 ی هاتکون داد که باعث شد مو  نیکرد و سرش و به طرف  یاخنده  تک  سهراب 
 . زهیروشن ژل خوردش به جلو بر 

دن   - از  ب عاشق  یایمعلومه که  ب  یبرادر. عشق   یخبریها  و    ن یکه  شهرزاد 
هم    شی پ  یجورما چه  که نیا   ا یبود باعث شد اونا کنار هم بمونن    ار یشهر
  ی به همون عشق   گردهیشهرزاد داره بازم بر م   هیکه زندگ   یط یبا شرا  میموند 
نفر    کیدلش داره فقط مختص به    یکه آدم تو   ی ما هست عشق  نی که ب



عز خانواد  یبرا  ست ین و  جزئ   نیترز یه  شهرزاد  خانواده  یکساته.  ما   ی از 
در ضمن    می دوستش دار  هاش یو بد  ها یخوب   یبا همه  ن یهم  ی هست برا

  جان یه   کم ی  یزندگ  جانی ه  یبرا  کنهیکه سرمون درد م   ییامثال ما   یبرا
 الزم داره. 

عشق    یواقعًا حق با اون بود! وقت  دیکردم شا  دییسهراب و با خنده تأ  یحرفا
خوب   نیب هر  با  باشه  م   شونی بد  ا ی  ی آدما  دل    یایکنار  جون  با  رو  اونا  و 
حت یخریم شهر   یکس  ی.  پا  ار یمثل  برا  یتا  گذاش  ی جون  ت  عشقش 

 بود.  طرفیاون ب  که یدرحال

 ن؟ یوند ی به جمع ما بپ نیخوا ینم  ونی: آقایساالر

به چهره  یساالر  یصدا  با و  برداشتم  با سهراب  از صحبت کردن    یدست 
 کرد و گفت:   یدست شی کردم. سهراب از من پ  ینگاه  یساالر  یبشاش آقا

نش   م ی خواستیم  - بس  میمزاحمتون  شما  با  صحبت کردن  لذت    ار یوگرنه 
 بخشه. 

ول   خواستیم  دلم  از ته دل بخندم؛  ا  یریجلوگ  یبرا   یهمون وسط   ن یاز 
  یهاو نگاهم و به کفش  م ی انداختم و لبم و به دندون گزد  یی حادثه سرم و پا

مزخرفه    ی لیبحثشون خ  یگفت یدوختم. آخ سهراب! مگه تو نم  میاسپرت مشک 
 اد؟ی خوشم نم ی لیخ یساالر  اروی  نی و از ا

نگاه سنگ  ن یا  قدر چه متوجه  پاچه خواره.  برا  ی رو   ین یبشر    ی خودم شدم 
 شی مشک  ی شهرزاد مواجه شدم. چشما  ظیسر بلند کردم که با اخم غل   نی هم



. با همون اخم  کردمینم  دایپ  کسچینگاه ه   یداشت که تو  یدرخشش خاص
 گفت:   کردنیپاره هم م   که یکه داشتن با سهراب تعارف ت  یساالر  یسمت آقا

م  د یببخش  - تا    ست ی ن  ی ...اگه زحمتیساالر  یآقا  پرم یوسط حرفتون  دو 
 . دیر یبهمنش بگ یمن و آقا یفردا شب به مقصد تهران برا یبرا  طیبل

داره؟    کار یچ   یعنی فعال شد و با تعجب به شهرزاد نگاه کردم. تهران!    رادارام
ظا   دایآ  با گوشکه  و    زش یت   ی هاهرًا  سبز  شال  شد  شهرزاد  حرف  متوجه 

 سرش مرتب کرد و گفت: یرو رو  دشیسف

 اومده؟! شیپ  ی! مشکل ؟یبر  یخوایکجا م  -

اآلن ببند بعدًا    ی عنیکه    یابرگشت و لبخند مسخره  دایبه سمت آ   شهرزاد 
 داد و گفت:  دایآ  ل یتحو گم یبرات م

  جا نیا   شهیمن تموم م   یبرگردم. ظاهرًا فردا کارا  دیاومده با  شی پ  یکار  -
 . ستیرفتنم ن  یبرا یو مشکل 

نشونه دایآ  به  رو  داغون شهرزاد شد سرش  اعصاب  فکر کنم متوجه   ی که 
  نیر یش  یبا لحجه  یحرف شهرزاد تکون داد و سکوت کرد. خانم ساالر  دییتأ

 ه بود گفت: صورتش افتاد  یکه رو   ییبای رو به شهرزاد با لبخند ز یاصفهان 

نواز   - مهمون  نم  م ی نبود  یخوب  یهاما  افتخار  جون که  و    دیدیشهرزاد 
 د؟یمون ینم



بلند    یهادرشت با مژه  یقالب کرد. به چشما  ز یم   یدستاش رو رو   شهرزاد
 چشم دوختم.  شیو مشک 

  ی عال   ی خوش گذشت و همه چ  ی لینصفه روز به ما خ  نی ا   ی! تودیینفرما   -
فور اگر کار  م  یل یخ  اومدینم  شیپ  یبود  اما کارم    خواست یدلم  بمونم؛ 

 . میش یمزاحمتون م  گهی زمان د  هی ی واجبه. انشاالل تو

لبخند    کیمصممه چون همه با    ی لیکه گرفته خ  یم یتصم  یشهرزاد رو   ظاهراً 
من و   ادیز  ار یکردن و با اومدن غذا و ذوق و شوق بس  دیی حرفاش و تأ حیمل

نشون    هیکه بق  یطور  واشی به حرفاشون خاتمه دادن. سهراب    سهراب همه
 گوش من گفت:  ر یز

 فک زدم دهنم کف کرده به خدا.  قدر نی. امردمیداشتم م یوا -

بود همراه قاشق   یو مربع   د یبشقاب که سف  کیکردم و ناخواسته    یاخنده
خانم    کیکه کنار    یمگه؟! وقت   هیشهرزاد. خب چ  یو چنگال گذاشتم جلو

خودم    ی. بعد هم بشقاب برادیکن   تیاداب رو رعا   دیبا  ین یشیمثاًل محترم م
خوش گل    یهااز جوجه  کهیت   هیگذاشتم و شروع کردم به خوردن. داشتم  

گرد    یسهراب داره با چشما  دمیدهنم که د  یتو  ذاشتم یمزه رو مخوش  و 
با غذاش   هش یکه داشت مثل هم  دمی. شهرزاد و دکنهیشده به شهرزاد نگاه م

اندازه سر سوزن غذا م   کی   قهیو هر پنج دق  کردیم  یبازیباز  ذاشت یبار 
که    ر پ  ی دهنش. سرم و چرخوندم و بازم به سهراب نگاه کردم. با دهن  یتو

 مزه داشتم به سهراب گفتم: خوش  یدر قورت دادن اون جوجه یسع



 ؟یکن ینگاهش م یطور! چرا اونه؟یچ -

پا  سهراب  باال  پلکاش رو  ل  کمیکرد و    نیی چند دفعه  تا    وان ی از  آبشو خورد 
همون دست    یاش که توهبا انگشت اشار   واشینکنه.    ر یگلوش گ  یلقمش تو

 گفت:   واشی قاشقش بود به شهرزاد اشاره کرد و 

 خوره؟یغذا م یطور نیچرا ا نیا -

غذا    ید چه جوربود شهرزا  دهیانگار تا حاال ند  چارهیلحنش خندم گرفت. ب  از 
 . خوره یم

 ؟یبود ده یمدت ند  نی ا یتو مگه تو -

  ی داشت که نگاه متعجبش رو از رو   ینه باال انداخت و سع   یو به معن   سرش
 شهرزاد برداره. 

. اآلن اگه حواسم به شهرزاد پرت  شناسم یرو هم نم  دا ینه بابا! من سر غذا آ   -
بود    ییهاجوجه  یبود که ظرف جوجه جلوش بود. نگاهم رو  نیا  یشد برا

به خودم گفتم    نم ی خودش و ب  کهنیکه چشمم افتاد به بشقاب شهرزاد؛ قبل ا
 ما نشسته.  زهیسر م   هیکدوم بدبخت   نیا

هام  شونه  فی کردم که باعث لرزش خف  یزیر   ی حرف سهراب خنده  ن یا   با
 شد.

ا   ی اوونهید  - . اگه  خورهیغذا م   ی شکل  نیهم   شهی شهرزاد که هم  نیپسر. 
 .یشدیمتوجه م یکردیو نگاهش م  ی داشتیدست از خوردنت بر م 



که قاشقش رو از برنج پر    یطورنی و هم  د یبه صورتش کش  ی دست  سهراب 
 گفت:   کردیم

ا  - اندازه  نیآخه    ن یهم   ی. براخوردنیده م  ر ی گاو ش  هی  یدخترا ماشاالل 
 . خوره یکم م   قدر نیتعجب کردم که چرا ا

درحال  دمیکش  یاو کالفه  ق یعم  نفس م  ی دست  که یو    دمیکش یبه صورتم 
 گفتم: 

نزد  یکار  ییکجا  - بهش  رو  )خودم  من.  ا   کیبرادر  بدون  و    که نیکردم 
خانم کل خوراکش از صبح تا شب به    نی شهرزاد بفهمه بهش اشاره کردم( ا

 دور از جونش.  رهی میم  نیتامیس. داره از فقر وهقهو وان ی ل ه یزور 

خوش  یحرف  هگید  سهراب  شام  سکوت  در  همه  و  جان  نزد  نوش  رو  مزه 
 گفت:  دیکشیاش م شکم برآمده  ی رو   یدست   که یدرحال  یساالر   ی . آقام ی کرد

  میشهر بزن   یتو  یگشت   هی  م ی قراره فردا برن؛ امشب بر  ین ی حاال که خانم ام  -
 . م ی تا من و خانمم اصفهان و خوب نشونتون بد

صدا  همون  بود که  امروز کلذوق  یلحظه  اومد  در  پاهام  رفته   ی ذوق  راه 
 ینبود. با بلند شدن آقا یا. ظاهرًا چارهم ی رفتیباز م  دیاما اآلن هم با م؛ی بود

.  میبا قد متوسط بود همه پشت سرش از جامون بلند شد   یکه مرد  یساالر
هم من و    از هم پشت سرشون و ب  دای تر رفتن سهراب و آ و زنش جلو  یساالر

مون شدشهرزاد  دقم یدگار  شهرزاد  م  قاً ی.  راه  داشت  تورفتیکنارم    نیا   ی. 



  ی آنچنان  شیبودنش نه آرا   ن یسنگ  نیاز ا   بردم یمدت که کنارش بودم لذت م 
 نگاه کنه گفت: کهنیبدون ا  واش ی.  زدیم  یجلف یپای نه ت کردیم

 . چونشیبپ  یجور هیخستم   یلیمن خ  -

روح  گم یم تعادل  ا  ی که  به  نه  زدن   مت یصم   نینداره.  داد  به  نه  اآلنش 
آروم    یطور. همونهیعی مثل شهرزاد طب  یروان  یآدما  یسرشبش. البته برا 

 گفتم:   واشی شدم و   لیبه سمتش ما  رفتمیکنارش راه م

اون مشکل داره ما باهاش    کنهیطرف فکر م  م یر یم  م یزشته فردا که دار  -
 . م ی کنیم  شی کار  هی   م ی بر ا ی. بم ی رینم

کوتاه و    یهاداشت. با قدم  قت یبود؛ اما حق  لم یکه زدم بر خالف م   یحرف
از سالن گرد و بزرگ  عبور    شدیختم م  یاشهیش  یکه به در ورود  یخسته 

 . م ی کرد

ماش  دو  مشک   نیتا  سمند  دو  هر  جلو  یکه  برا   یو  وا  یدر  بود.   ساده ی ما 
رفت    دایهم خودش و زنش سوار شدن. آ   ی کیداد به ما    نیماش   ه ی  یساالر

به الو ترکوندن و از   یازن و شوهر عالقه ن یعقب شد. ظاهرًا ا   ی سوار صندل
جلو  ی کارا  نیا شهرزاد    یعشقوالنه  و  من  هم کنار  سهراب  ندارن.  جمع 
داده بود بهم رو گرفتم سمتش و با حال    یکه ساالر  یچی بود. سو   ساده ی او 

 گفتم:   یداغون

اعصاب ندارم،    اد،یمن اصاًل حوصله ندارم، خوابم م  نیشسهراب خودت ب   -
 هم شلوغه... .   ابونای و خ  کنهیپاهام درد م



 وسط حرفم.   دیبازم بگم که سهراب پر خواستم یم

 پشت فرمون.   نم یش یمن م یاخسته  م ی دی. فهمر یداداش نفس بگ  -

تو صورتم تا با دستم    زهیبر   م یی خرما  یها و تکون دادم که باعث شد مو  سرم
 به عقب بفرستمشون. 

 من اصاًل حال ندارم.  ی کنیم  یکار خوب   نیآفر -

  کرد یبود و به من اشاره م  شی شونیپ   یرو   ی زیشهرزاد که اخم ر  یصدا  با
 به سمتش برگشتم. 

من از    زنهیتو زبونش فقط فک م  رهیجونش م  شه یخسته م نیسهراب ا  -
 . کنم یم  ی از شما عذرخواه بونیریت  نی هم

دستش تاب    ی رو تو  یسمند مشک  چی با صدا سر داد و سو   یاخنده  سهراب 
 داد و گفت: 

 . هیشکل  نیها. تبسمم هم مثل بچه قاً یدق -

اونا    یاش رو خورد. من هم که اصاًل به حرفاحفظ غرور خنده  یبرا  شهرزاد
خستگ   ی کار فقط  و  اذ  ینداشتم  داشت  لحن    کردیم  تمی پاهام  با 

 : گفتم   یامعترضانه

 خسته شدم.  میبر  م ی خواینم -

 گفت:  وار دیش و به سمتم گرفت حالت تهد انگشت اشاره شهرزاد



 . نیتو ماش نیحرف نزن. بش  گه یکلمه د  کی -

. سهراب  دا یکرم رنگ کنار آ   یصندل  یرفت و نشست رو  ییدر کمال پرو   و 
رو دور زد و دستش رو گذاشت    نیو شاد بود ماش  کردیم  یاخنده  که یدرحال

 و پهنش و باال انداخت.  یمشک  یهاو ابرو  ن یرو سقف ماش

دار نم یب یم  - بفهمیبریازش حساب م   ی که  اآلن  ا ی. فک کنم  تو    ن یکه 
 بهت گفتم.  یمدت چ

اضافه  بعد حرف  بدون  ماش   ی اهم  تو  با    ن ینشست  حق  روشنش کرد.  و 
هم از    د ی. شاکردمیم   یو ر یها همش ازش پ مثل پخمه  داً یسهراب بود جد

که    یشاگرد و کمربندم و بستم و به شهر  یصندل   یهمون اول. نشستم رو 
قد آثار  از  بود  ماش   یو هنر  یم ی پر  تا  دوختم  آقا  نیچشم    یبه پشت سر 

  ق یکه سهراب نفس عم   م ی راه افتاده بود  قهیافتاد. اندازه پنج دق  اه به ر   یساالر
 و گفت:  د یکش  یاو کالفه

 .یی بای چه سکوت ز -

  یبا سهراب بزنم شهرزاد مانعم شد و همه  یخواستم دهن باز کنم و حرف  تا
 ذوقم و کور کرد.

 .یگردو صدا بد  سهیمثل ک ی خوایتو حرف نزن که تا صبح م  -

نشسته بود. سهراب    شی شونیپ   ی رو   ی زینگاهش کردم که اخم ر  نه یآ   یتو  از 
  چرخوندیرو م  نین کرم رنگ ماش فرمو   کهیسر داد و درحال  یکی کوچ  یخنده

 گفت: 



 !ای کنیم  تیداداش ما رو اذ نی ا یدار یل یشهرزاد خانم خ -

زنگ خورد و شروع کرد به گشتن اون    شیتا اومد دهن باز کنه گوش   شهرزاد
  یضربت  ، ی ضربت  یزد  گنیجاست که م  ن یدلم خنک شد. ا   ی . آ فشیک  یتو

مغرور حالت  پنجره.    ی نوش کن.  لب  و گذاشتم  آرنجم  و  خودم گفتم  به 
 که شهرزاد تازه شروع کرده بود.  یاحواسم رو دادم به مکالمه

 ؟ یدلم خوب  ز ی : سالم عزشهرزاد

-. ... 

چند وقته    نی ا  یول   ام؛ یب  خواستیدلم م  ی لی. خ دیتو رو خدا ببخش   یوا  -
 بود. شم یر  خیمامانم ب

-. ... 

 و ادامه داد.  د یآروم خند شهرزاد

  امی شب م  هیاومدم برگشتم تهران حتمًا    شی هما  هی  یاآلن که اصفهانم برا  -
 جا. اون

کرده بود   ار ی بود و تا اآلن سکوت اخت  لشیموبا   ی طور که سرش توهمون  دایآ 
 گفت: 

 سالم ما رو هم برسون.  -

 سرش و تکون داد.  شهرزاد



 .رسونهیسالم م  دایآ  -

دنده    که یکه انگار متوجه شخص پشت تلفن شده بود با خنده درحال   سهراب
 به شهرزاد نگاه کرد.  نه یآ  ی از تو کردیرو عوض م 

 . م ی برسون. بهشون بگو دست بوس یمال منم وقت کرد -

  گه یم  یبلند سهراب متوجه شد که چ  یخاطر صدافرد پشت تلفن به  انگار 
 و داد: چون شهرزاد بالفاصله با خنده جواب سهراب  

 سهراب دستم و ببوسه.  اهیصد سال س  خوامینم گهیم -

  زد یشهرزاد که با خنده داشت حرف م   یو به مکالمه  دمیکش  یاکالفه  پوف
  وی بلنده راد  یآروم شهرزاد و صدا  یبه خاطر صدا  کردمینگاه م   نهیاز تو آ 

احتمال وجود داره    کیگفتن تنها    نایکه ا   ییزا یچ   نی. با ا گه یم   ی چ  دم ینفهم
  مونه یکه م   یزیچخب تنها    یفراش داره؛ ول   دیشهرزاد قصد تجد   کهنیاونم ا

بلند شهرزاد که داشت   یجنس مذکرس؟ با صدا  ن یچرا سهراب دست بوسه ا
 : گفتیم

اومده    شیهم پ   یمشکل   ه یجا.  اون  امی فردا شب م  ادیباشه به احتمال ز  -
 . نمتی بب  دیحتمًا با

صورتش    ی که رو   ی مکالمش تموم شده و با لبخند  دمید  خودم اومدم که  به
 کرد و گفت:   یا. سهراب تک خندهکردینگاه م   رونیجا خوش کرده بود به ب

 خوب بودن؟  -



 که متوجه حرف سهراب شد گفت:  شهرزاد

 آره سالم رسوند.  -

 ؟ ی: شهرزاد هنوز به مامانت نگفت دایآ 

 سرش رو باال انداخت.  شهرزاد

 برده.  ییها بو ه یکر کنم ف ینه نگفتم؛ ول -

به   شی اداد که باعث شد نور ساعت نقره  یهوا تکون  یدستش رو تو   دایآ 
 چشمم بخوره. 

به روت    ده یجون خره که نفهمه؟! حتمًا فهم   می : دور از جونش مگه مردایآ 
 تون بهم نخوره. رابطه خوادیم  ارهینم

وسط هست که شهرزاد دوستش    نیا   ی ک یشد که    ل یتبد  ن یق یشکم به    گهید
ول نم   یداره؛  ول  شهیروش  بگه؛  مامانش  ا  یبه  دوست    ار یشهر  نی مگه  و 

رو تو    ا یل یو ا  ار یکه شهرزاد شهر  ستی ن   ن یما ا  ی رینداشت؟! مگه همه درگ
ام؟  کاره  یچ   جانیبرگرده؟ پس من ا  یذهنش کم رنگ کنه تا دوباره به زندگ 

  کنه یشده باشه بهش کمک م  شیوارد زندگ  یاگهی د  یکاره. اگه کس   چیه
قراره    کهنیاز ا  شدیم  یجور  ه یته دلم    ی رو فراموش کنه؛ ول  ز ی تا همه چ

همه از    ک یبار  یاتو کوچه  نیماش   سادنی شهرزاد تموم بشه. با وا  شیکارم پ 
 .بودو آروم  واشیبود لحنش   سادهی. شهرزاد کنارم وا م ی شد  ادهیپ  ن یماش

 کجاس؟   جانیا -



  ر یکجاس ز   دونم یها برام آشناس و م کوچه پس کوچه  ن یکه ا  ییجااون  از 
 لب جوابش و دادم.

 امام.  دونیم -

  می که داشت  یخاطر خستگ تر از ما به راه افتادن. ما بهجلو  گهید  یچهارتا  اون
  ی هاو آروم اون کوچه  واشیکنار شهرزاد    ی. وقت م ی رفتیتر از اونا راه م کند

تک سلوالت  تک  یتو   ی حس قشنگ  هی   یشت ذایو پشت سر م   کیو بار   ینوران 
 . کردیم  دا یپ ان یجر

  یحسش نکردم. وقت  ی کنار کس   یزمان  چیوقت و ه  چیه  د یکه شا  یحس  هی
. بعد از  کردیم  فتهیسکوتش تو رو ش  نیکنارش ساکت بود و ا  یرفت یراه م 

 نمون یی خاطر سرعت پا. بهدونیاز م   یابه گوشه  می دیقدم زدن رس  قهیچند دق
رو گم کرد ا   ی و چ  م ی اون چهارتا  از  باش نیبهتر  تنها  با شهرزاد  بلکه    ی که 

.  زنهیداره؛ اما نم  اد یگفتن ز  یگفتن داشته باشه؛ حرف که برا  یبرا  یحرف
متوجه    دمشیبود. از همون روز اول هم که د  شیبارون   ب یج   یدستش تو

دو نفره رو    یصحنه  نی آبان ماه ا  یتو  ی زییپا  یبودنش شدم. هوا  ییسرما
که    شی مشک  یلهی کرده بود. شهرزاد سرش و باال آورد و با اون دو تا ت  باتر یز
 بزنه.  یحرف خواستینگاهم کرد. ظاهرًا دلش م  دیدرخشینور ماه م ر یز

رو به داخل فرستاد و به    اشهر یت  یهاو مو  دیکش  شیبه شال مشک  یدست
 نگاه کرد.  ن یزم



وقت   - ا   ار یشهر  یاز  از   ا یلیو  ب   رو  دادم  زندگ   نیزم   نیدست  نه    میو هوام؛ 
دست خودم    کنمیکه م   ییکارا   ییجورا  هی. اتمیداره نه اخالق و روح  فی تکل

که تو وارد    یاز وقت   یول  کنم؛یم   یخال  هیناراحتم سر بق  گهید  یی. از جاستین
تاام کم همسخر   یهااخالق  نی ا  یشد  م ی زندگ بود  شده  امروز    تر  اتفاق  با 

س. تو به که هر لحظه تازه  یازخم کهنه  یرو   د یدوباره نمک پاش  یی رزایم
اما بودن کنار من برات بده    ؛یعنوان دوست قصد کمک کردن به من رو دار

 . ن یآرو 

م جمله  نیآخر  با چشمامش  آورد.  باال  رو  سرش  خاطره  به  دیدرخشیاش 
بار دوم اسمم   یچشماش رو گرفته بود. امروز برا یاز اشک که جلو یاحاله

گوشم اکو    یتو  باشیز   یآوا  شی پ  یتر از سرقشنگ  یرو صدا کرد و هر سر
اشک شدیم و  برد  باال  رو  دستش  تو  ی.  با    یکه  رو  بود  نشسته  چشماش 

 کنار زد.   شینازک تور  یهادستکش

  پرم؛یم   ه یمسخره به بق  ی زایسر چ  یبودنم که تعادل ندارم و الک   ی جز روان  -
. بودن کنار من خوب  یکه تو فکرش رو کن  یزیاز چ  تر شی من خطرناکم ب

تو هم بشه.    ر ی زار من دامن گلجن  یاینذار دن  یدار  یقشنگ   یای. تو دنستین
که دلت    شم یم  ثباع   ییوقتا   هیکنترل کنم و    تونم یکه دارم رو نم   ییهارفتار 

  یبه من کمک کن   یخوایتو م  ونم دیبرسونم. م   بیو بشکونم و بهت آس
 اما... . 

تو  یبغض  بس  یکه  پا   ار یصداش  رو  بود  که    طور نی فرستاد. هم  نییواضح 
 ی کیاون تار   یکه لرزششون تو  دادیهوا تکون م   یدستاش رو تو  زدیحرف م 



چون    خوره یوقتا حالم از خودم بهم م   یو مشهود بود. بعض   دا یشب کاماًل پ
چ مثل  م  یدارم  دروغ  منه.   گمیبهش  دله  شدنه  شکسته  نگران  اون  و 

کار بود و    یخوب تازه اوال  ی رو بهش بگم؛ ول  ی منم همه چ   گه یم   طونه یش
 . بودمیصبور م دیبا  شد، ینم

  ی که دارم )پوزخند  ی. من جدا از اخالق گندین یبیم   بیاما...اما خودت آس  -
دلسوز و مهربون    ی ل یخ  یبابا  هیشد( خدا    انیهمراه اشک رو صورتش نما 

رو برام مثل زهر کرده. از من دور شو    م ی زندگ  ی هم بهم داده که هر لحظه
 بد... . یل یمن بدم خ

خ  سرش صورت  برگردوند که  نب   س ی و  و  اشکش  اول  نم یاز  از  شهرزاد   .
براش    ی که از هر دشمن  یبود به اسم پدر. پدر  یتحت فشار کس  شی زندگ

با  ر   شی تر بوده و هر لحظه از زندگدشمن نابود و تلخ کرده. حق  و براش 
 ی سادیکنارش وا   یوقت   ی حت  شه یشهرزاد رو نم   ی هاهیبود گر  ییخانم رضا

 . یبشنوصداش رو 

بود. با   یباق یزدم و نگاهش کردم. لرزش دستاش هنوز به قوت اله  دورش
آروم   عیمن سر   دنید لبخند  پاک کرد.  رو  رنگ    یبه صورت کم  یاشکاش 
که کنار    یچوب  یصندل  نیاول   یگرفتم و رو   واشیزدم و دستاش رو    اشدهیپر
 شدم.   رهیخ  یمشک   س یخ   یگذاشته بود نشوندمش و به اون دوتا گو  دونیم

  طی شرا  نیباشه در بدتر  ز یبرات عز  یبهم گفت اگر کس  یدوست   هیشهرزاد    -
قدر اون دوست قشنگ گفته. مگه نه؟! من بعد از  چه  مونه،یهم کنارش م

  یجورنیا   یهااخالق  یسر  ک یکه    دمیکه کنارت بودم فهم  یوقت  اون چند



  ما ا   م؛یدار   ییها شهی خودمون خورده ش  یباألخره هرکدوممون به نوبه  یدار
و    ستی. راجب پدرت هم اصاًل مهم نم یبد  رشیی تغ  م ی تونیبا کمک به هم م 

که بعد از گذر زمان و با کمک من و خودت حالت بهتر    ییتو نیو ا  گذره یم
فکر کردشهیم در ضمن  رو جد   یمن حرفا   ی.  اگه من   یسرشبت  گرفتم 

که    یدینبودم. که تازه د  نیآرو   یتو اون حرفا رو از ته دلت نزد  دمیفهم ینم
 !تونما ینم  که نیجوابت و ندادم نه ا

 آوردم و گفتم:  رون یخنده زبونم و ب  با

خنگاه ک  - م   یل ین  پس  د   تونستم یدرازه  بدم  و    یجد  یل یخ  دمیجوابت 
 باهات رفتار کردم. ی معمول  یل ینگفتم. بعدشم خ ی چی ه  یست ین

ز  یزیر  یخنده به صورت  رو  اومدیم  یلیخ  باشیکرد که    واش ی . دستش 
 فشار دادم و گفتم: 

 !ای من ند  لیچرت و پرتا تحو  نی از ا گه یدختر خوب حاال شد. د نیآفر -

سرت    یی بال   ترسمیبده. م  یل یخ  یی رزای! م تهی واقع  ن یآرو   ست یچرت ن   نا یا  -
 . ارهیب

 به خودم گرفتم.  یاسر جام نشستم و حالت مغرورانه صاف

 .ادی بر نم ن یاز پس آرو  کس چیباشه؟ ه  یخر ک یی رزایم -

و    یکم جون  یخنده ب   واش ی کرد  از  و  و مردونه  یدستا   ن یدستش  م پهن 
 که بغض توش معلوم بود گفت:  یی. با صدادیکش  رونیب



هم    ییرزای کاماًل واضحه؛ اما م  ادیاز پست بر نم  کسچیو ه یتو قو  کهنیا  -
  کنه یکه به دخترش رحم نم  ی. کسیشناس ی. تو اون رو نمستی ن  یکم کس 

براش رحم کنه؟! اصاًل اون فقط اسم پدر بودن رو با    یا بهیغر   هیبه تو که  
 پدر رو برده. ی هرچ یو گرنه آبرو  کشهیم  دکیخودش به  

  شناسمیو نم   ییرزایحق با شهرزاد باشه من، م  دی. شادمیکش  یقیعم   نفس
به    تونه یبا من کرده و نم   خواسته یم   ی هرکار  گه یاون پست فترته؛ اما د

آس  هم  یب یمن  لبخنده  رو   م ی شگ ی برسونه.  نا    یرو  و  حفظ کردم  صورتم 
 خواسته گفتم: 

 من.  ینه برا  افتهیتو م یبرا  ینگران نباش! با وجود من نه اتفاق -

شد.    رهیخ  شی مشک  ی لهیروش با اون دو تا تزد و به روبه  ی کم جون  لبخند
که روزگار باهاش کرده بود؛ اما هنوز تموم    ییهایشهرزاد خسته بود از باز

که قراره آخرش خوش باشه و قشنگ.    یباز  نه،یر یش  هیباز  ن ینشده تازه اول ا
 داد.یخبر از حال دورنش م  دیکش یکه از عمق وجودش م   ییها نفس

خودش و حالش و    زنیکه براش عز  ییخاطره اندک کسا اون نابوده؛ اما به
حاال که دهن باز    د یافتادم شا   ن یماش  ی تماس تو  اد ی.  دادیخوب نشون م

  ی که پشت خط بوده بپرسم. برا  یفن و کسکرده بتونم ازش راجب اون تل
و با صدا کردن اسمش سرش رو به سمتم    یتو  نی هم جام تکون خوردم 

 برگردوند. 



رو خوب    یحال حضرت عال  قدر نیبود؟ که ا  یک  نیاون تلفن ماش  گم یم  -
آ  و  بودن  بوس  دست  سهراب  و  در ضمن    دایکردن  رسوندن؟  خانم سالم 

نبا خبر   د یمامانتم  نکنه  تجد  هیبدونه!  قصد  خانم  بگو   د یو  دارن؟  فراش 
.  ادیب  شه یباال بزنم اگه روش نم  نیاون شازده آست  یخجالت نکش تا برم برا

 ن؟ ها

  ی جی . چند لحظه با گشدیتر مدرشت  شی درشت و مشک  یلحظه چشما  هر 
باز و بزرگ    ط یاون مح   یاش توهخند  کیشل   یلحظه صدا  ه ینگاهم کرد و  

و    دیسف  یدهنش گرفته بود تا دندونا  یرو جلو  فشیظر  یپخش شد. دستا
  دن یخندیهم م  یمشک   ینباشد. حاال اون دو تا گو  دایپ   دنیبراقش موقع خند

  یجورنی گفتم؟ که ا  یبه اشک نمناک شده بود. مگه من چ  ادیز  یدهو از خن
 از خنده ضعف کرده. 

نداشت و دوباره زد   دهیکرد خودش رو جمع کنه؛ اما فا  یسع   یاتک سرفه  با
هام به  باعث شد من هم لب  کردیکه از ته دل م  ییهاخنده. با خنده  ر یز

همراه رو  اون  و  بشه  باز  د  یخنده  مثل    ل یدل   دمیخند یم   ها وونهی کنم. 
  که نیا   یراو فقط ب  لی دلیمعلوم بود؛ اما مال من کاماًل ب  د یاون شا  یهاخنده

  که یدرحال   دیکه خند  ر ی دل س  ک ی. بعد از  دمیخند یکنم م  یاون رو همراه
 داشت گفت:  نی ر یدر کنترل کردن اون تبسم ش یسع

 ...؟ یگ یو م   نیماش  ی تو تلفن تو -

نشونه  سرم به  مو  یرو  معمول  طبق  دادم که  تکون   میی خرما  یهامثبت 
  بشیج  یاز تو  یستمال تو صورتم که کالفه عقبشون دادم. شهرزاد د  ختیر



ب آب  و  بار  ین یبرداشت  و  عم   واشی رو    کشی صاف  نفس  چند    قیگرفت. 
 . دیکش

 جوون.  ی نی بب ر ی...خدمی قدر خند...چهیآ  -

منتظر   نیهم  یبرا  دونستمیهاش رو نم خنده  لیبودم و دل  جیهم گ  هنوز 
 ی که گرفته از خنده  یجا شد و با لحنجاش جابه  یتو  یبزنه. کم  ی بودم حرف

 حرفاش بود گفت: نیب یادی و مکث ز یادیز

 جون. اون تلفن...مادربزرگمه...نقره -

باره نزده   ن یدر ا  ی حرف یی به تعجب نشست. پس چطور خانم رضا  چشمام 
 .دونستیدخترش نم   یبود که مامان شهرزاد از زندگ   یادیز   یاز ی بود؟ چه چ

د  شهرزاد و  من  تعجب  رنگ  یخنده  دیکه  ش  لم یتحو   ی کم  با  و    طنت یداد 
 گفت: 

 ؟ یباال بزن ن ی جون آستنقره یبرا  یخوایحاال م  -

نازکم به خنده نشست. مغز که ندارم واقعًا با خودم    یها بودم که لب  من
  تونه یم   ی فکر کرده بودم که شهرزاد دوباره عاشق بشه. اصاًل مگه کس  یچ

 دل بده.  گهی د یو به کس عشقش و فراموش کنه  

و امکان نداشت   دونستیم  ار یهمه جوره هنوز خودش رو مختص شهر  اون 
دلم به خودم زدم حس    یکه تو  یبده. با حرف  یاگهید  ی قلبش رو به کس

  گهیشهرزاد دِر دلش رو د  کهنیاما چرا؟ ا  ده؛یداره قلبم و فشار م  یک یکردم  



  ی گاز سر کالف  یقی! نفس عم دار؟  یبه من چه ربط  کنهیباز نم   یکس  یبرا
 کرده بود رو به زبون آوردم.   ر ی که ذهنم رو درگ  ی. سوالدمیکش

گذشتت حرف    یکه درباره  ی. اون سریبهم نگفت   یزیخب! چرا تا حاال چ  -
 نقره خانم.  ن یجز ا  یاز همه گفت   م یزد

 پاش گذاشت.  ی هم قفل کرد و رو   یو دستاش رو تو د یکش   یق یعم نفس

هم    شتر یش ب مامانم به اجبار خانواد  ی ماماِن مامانم. وقت   شهینقره جون م   -
قدر که سالم هم  سرد شد اون  نشونی ازدواج کرد روابط ب  ییرزای باباش با م

اومدم پدر بزرگم به اصرار نقره جون به   ا یمن به دن  ی. وقت کردنیبهم نم 
آب بشه؛    یکمبود    نشون ی که ب  یخ ی. من باعث شدم که اون  انی من م  دنید

مامانم به اصرار   نی هم  یعاشقشون بودم و برا  یاما نه کامل. از همون بچگ 
 . م یو رفت و آمد داشت  م یزدیمن بهشون سر م

انگار    دی کش   یقیعم   نفس خ  ی ادآوری و  روزا  خوش    ی ل یاون  مذاقش  به 
 . اومدینم

  یداستان نقره جون هم مجهول بوده برا  نیا   ار یو شهر   ا یلیجز مرگ ا   دیشا
نور    ر یصورتش که ز   رخم ی شهرزاد. به ن  ی البته جز دوستا  هیبق   ی من و حت

  ی ل یخ  ینگاه کردم. شهرزاد زندگ  شهیاز هم   تر بای مهتاب قشنگ شده بود و ز
 ییها یبدونن. اون بار سخت  انشیکه اطراف  یزیتر از چ داشته سخت  یسخت 

برا  دهیرو به دوش کش  اون ز   یزن  هی  یکه    یی و سخته. با صدا  هیادیمثل 
 گرفته و بغض دار گفت: 



رو از دست    ستمون ی هست و ن  یو همه  می ما از بابام جدا شد  که نی تا ا  -
مامانم کاسه کوزش    م ی اومد  رونیب  ییرزا یم   ی. همون شب که از خونهم یداد

بهش ثابت    کهنیا   یبرا  یزندگ   یباباش نه برا  یو جمع کرد که بره خونه
تمام    باکار رو هم کرد. اون شب    نیو ا  ست؛ی ن  یمرده زندگ   ییرزا یکنه که م 

نزد رو داد زد و به    یکه خفه شد و حرف  ییهاسال  یهمه  یتوانش ناراحت
پدر نفهم  یگوش  چ   ده یکه  دخترش  درد  شب    هیبود  اون  بود.  رسونده 

 به پا بود... . ی اولوله

فرستاد. پس خانم    نییبود رو پا گلوش نشسته    یکه تو  ینا محسوس  بغض
 هی مطب من و اون همه گر  ادیب   شونی قدر پرحق داشت اون روز اون  یی رضا 

زندگ بوده.  هم  نبوده خودش  دخترش  دردش  فقط  مرد  یکنه.  مثل    یبا 
تو  یی رزایم همه  طوالن   یاون  س   یمدت  به  دست  آوره.  عذاب    نه یواقعًا 

بهم نگاه    ی مشک  یداده و با اون دو تا گلوله  ی چوب  یصندل  هرو ب  اش هیتک
 کرد. 

در آروم کردن اون دو تا    ی و سع  مینگاه کرد   تر شی من و نقره اون شب ب  -
فشار مامانم باال زد و از حال رفت؛ بعد از    که نیبود تا ا   دهیفا یاما ب  م؛ یداشت

  سراغ نقره و پدر بزرگم نرفت. بعد از اون شب من واقعًا از   گهیاون شب د
وقت اما  بودم؛  ناراحت  نقره  و  بزرگ  پدر  به زور مجبور    گفتنقره   یدست 

  دمونیتحد  ییرزایورق برگشت. اون گفت م   م ی بد  یی رزای و به م   م ی مر  م یشد
 . دایپکه اون سرش نا  ارهیبه سرشون م   ییو بهش ندن بال  م ی کرده که اگه مر



  نیا   تونهیدر م قبد باشه؟ چه  تونهیقدر م آدم چه  ه ی. مگه  دیباال پر   هام ابرو 
 خودش جا بده.  ی و تو  یحجم از بد

اون که جوون ؟ییرزای م  - بابات؟  نقره    یجور نبوده؛ چه  شی ب  ی!  به  زورش 
 ده؟ یخانم رس

 زد و گفت:  یتلخ لبخند 

 بزرگ. البته بزرگ زمان خودش...پدر بزرگم.  یی رزایم -

  نم یاون از شوهرش ا   سدهیچ یشهرزاد پ یقدر زندگلب گفتم. چه ر یز ی اهان
  یخورد و پاهاش رو رو   ی جاش تکون  یاز اجبار ازدواج مامان و باباش. تو

که    ییهانشستم و به مغازه  نهیپاش انداخت منم مثل خودش دست به س
ظرف از  سرشار  رومون  به  منتظر   با ی ز  یآب   یهارو  و  دوختم  چشم  بودند 

 . دیسو زنونش به گوشم ر   فیضر  یشهرزاد شدم که صدا یهارفح

عنوان.    چیندونه. به ه   یزیموضوع چ   ن ینقره اصرار داشت که مامانم از ا  -
آقاجون فوت کرد مامانم بعد از    ار یبعد از ازدواج من و شهر  سال کی  باً یتقر

مراسم شرکت کرد. بعد از    یتو  یها با هزارتا اصرار من روز خاک سپارسال
اما بعد از مرگ   ود؛ب ییوفوت بابابزرگم نقره شد کوه البته از اولش هم زن ق

  یی رزایدشمن سر سخت م  کیشد    دیشد. خودش رو باال کش   تر یشوهرش قو
 و دار و دستش. 

  کردمیم  لیسرم رو به سمتش متما   یکم   کهیو درحال  دمیحرفش پر  وسط 
 گفتم: 



 !کنه؟ یجا م مواد جابه  ییرزا یمگه نقره خانم مثل م  ؟یچ  یعن ی -

 نه باال انداخت. یزد و سرش رو به معنا یلبخند قشنگ  شهرزاد

نه   یچندتا رستوران بودن. آدما  ر یجناب بهمنش...نقره و پدربزگم مد   ر یخ  -
نابود    ی. بعد از فوت پدربزرگم، نقره نقش برافیبودن نه ضع   یقو  یلیخ

  دیبا  است یبازان، با س  استی اما به قول معروف با س بنده؛یم  ییرزا یکردن م 
در ظاهر   اام  کنه؛یم   یو قو  مشی نقره خودش و ت  نیهم  یملعبه کرد. برا

 اس. رستوران ساده  ر یمد  ک یاون هنوز 

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 اس؟هنوز زنده یی رزای م  یجورخب چه -

رو    شی مشک  ی ابرو   ی جا کرد و تادستاش بود و جابه  یکه تو  یلیموبا   واش ی
 گفت:   یباال انداخت و با لحن جد

 زنه یها دوباره جوونه م از اون کناره  یو از تنش قطع کن   ی اگه درخت  یدید  -
 به درخت بشه؟! لی تبد ز یر  یکه همون جوونه  شهیمو باعث 

 گفتم:   تفاوتیرو باال انداختم و ب ام شونه

 ما داره؟  یبه حرفا یچه ربط ن یخب آره ا -

 کنار گوشم گفت:   یواش ی یزد و با صدا  یلبخند



خشک   اش شهی به مرور زمان ر  ی زینفت بر  کم یخاکش هر روز    یاما اگه رو   -
ا   شه یم نابود.  هم  درخت  دق  نیو  رو  آدم  د یبا   قاً یکار  امثال  مثل    ییهابا 
 زمان ببره؛ اما ارزش داره.  کم ی د ی. شایبکن  یی رزایم

مادربزرگ و نوه قصد له کردِن    ی عنی امروز.    دم یکه من نشن  ییزای! چه چ بهبه
 نن یب یم  بیآس   ییرزایکه دارن باز از م  نایا  ؟ یجورپدر رو دارن؛ اما خب چه

 تنگ نشده؟  چیمامانش ه  یکه دلش برا   ییوسط خانم رضا  نیو ا 

رو   دستم صورت کم  یچوب   یصندل   یرو گذاشتم  اون  با  شهرزاد  به    ی و 
 شدم و گفتم:  رهیخ دشیسف

 کرده؟   دیخانوادش و تهد یی رزا یم  دونهیمامانت هنوز نم -

معنا  یسر عم   یبه  نفس  و  انداخت  باال  ا د یکش  یقینه  انگار  نفس    نی. 
 هاش رو فراموش کنه. تا زخم  کنه یکمک م  قیعم یهادنیکش

بچم کم    گه یبار نرفت. م   ر ی چند دفعه از نقره خواستم که بهش بگه؛ اما ز  -
اون قاتل باباش    کنهیهم بهش بگم. فکر م   نیاگه اآلن ا   ده ینکش   بتیمص 

  ی اگر قرار باشه زمان  گهیها به جونش افتاده بود. مکه سال  یضی بوده نه مر
و آرومش    مبد  نشیکه خودم کنارش باشم تا تسک   گم یم  یوقت   هی بهش بگم  

 رو خشکونده باشم.   ییرزا یم  یشهیکه ر  گم یم  یوقت ه یکنم 

 و گفتم: به خودم گرفتم  ی امتفکرانه حالت

 شه؟ یمگه م  ده؟یاز اون سال نقره خانم مامانتو ند یعن ی -



هاش و متفکر به سنگ زانو  یشد و دستش رو گذاشت رو   لیبه جلو ما   ی کم
 آروم گفت:  ییشد. با صدا رهیخ نی زم یرو  یهافرش

اما مامانم نقره رو نه! نقره هر لحظه مراقبه مامانمه    ده؛ی نقره مامانم و د  -
م  با وجود  تو  م یدر خطر  شهی ما هم  ییرزایچون  باش  یچه  چه    م ی خونش 

برام ی نباش نقره  پنهون  ه ی  شه یمامانم هم   ی.  نگرانه،    ذارهیم  یمراقب  چون 
من    چون  کنهیچرا از من مراقبت نم  یبگ   یخوایچون مادره. اگه اآلن م

 .به یهمه عج  ی برا کم ی  ییجانیتو اآلن ا که نی نخواستم و ا

کارا؛ اما با اجبار    نیاز ا   ادیگفته بود بدش م  یینداشت خانم رضا   یتعجب   یجا
بودن که    یاخانواده  ه یحل شد. حق با شهرزاد بود. اونا    ی مامانش همه چ

نفره    ک یسر    ر ی ز  ز ی و نابود شده بودن. همه چ  ده یاز هم پاش   یی رزای توسط م
  گاههیبه تک  م که دست  یطورنفر انگار قصده مردن نداره. همون  ک یو اون  

 گفتم:   یرسا و واضح  یبود با صدا  ی صندل

 بشه خانم باغبون؟!  دهیخشک  ییرزا یم  یشهی قراره ر  یپس ک  -

تلخ و دلنش  سرش لبخند  به رنگ    یداد. چشما  لمیتحو   ین یرو بلند کرد و 
غم  نشدن   یشبش  تموم  پا   یداشت  ا  ر؛یناپذ   ان یو  من  بودم که    جا نیاما 

خ ظاهرًا  غمش کم کنم.  از  بلکه  تا  بگه  و  بزنه  حرف  دوست    یل یشهرزاد 
سوال من و جواب    نیب   یادیز   ینداشت به حرفش ادامه بده چون فاصله

 )به وقتش( جواب سوالم رو داد.  یجمله هی. شهرزاد با  اومد شی اون پ



  خواست ینم  گهیاون شب حرف زده بود و د  اششهیاز حده هم  تر شیب   دیشا
. هنوز هم  م یشده بود   رهیرومون خ بده. هر دو در سکوت به روبه  ی اطالعات 

  اره یشهرزاد ب   ا یسر من    یی بخواد بال  ییرزا یاسترس عصر رو داشتم که نکنه م 
شهرزاد   لیوبا م  یبا صدا  خت؟ی بار زهِر خودش رو ر  ه یبا    ای امکانش بود    یعن ی

شهرزاد نگاه کردم    ی با قاب مشک  ی لمس  لیو به موبا   دمی پر   ن رو یاز افکارم ب
  ن یبه ا  دا ی. شهرزاد بعد از مکالمه با آ کردیم   یی روش خود نما  دایکه اسم آ 

هتل چون به شدت هر    میبرگرد   م،یکه اومد  ینی که ما با ماش  دنیرس   جهی نت
 . م ی دو خسته بود

از    بردیآدم لذت م   م ی زد  دونیم  یتو  یکوتاه کنار هم اول دور  یهاقدم  با
با    ا ی  شتر ی که ب  یمی قد  یهامغازه  ی. از جلویسنت  یزایو چ  ییبایهمه ز  نیا

  داد، یها انتقال مکننده  دیرو به بازد  ی گرم  یچوب درست شده بود و فضا
ها  هتا پارچ   تهمختلف گرف  یهادر قالب  یاروزهیف  یآب  یها. از ظرفم یرد شد

خوراک و  یجلو  ی اصفهان  ی خوشمزه  یهایو  پشت  از    ی هانی تریچشمات 
 .رفتیرژه م  یاشهیش

سر بلند کردم و به شهرزاد نگاه کردم که متفکرانه    یرد شدن کاالسکه اسب   با
 بود.  شی مشک  هیبارون  بیج یانداخته و دستاش تو  ن ییسرش رو پا

 شهرزاد؟! -

گرانه به سمتم چرخوند و  صدا کردن اسمش توسط من سرش رو پرسش  با
 نگاهم کرد.  ی با لبخند کم جون



مادر    ه ی! باألخره آدم که  شه؟ ینقره خانم تنگ نم  ی مامانت دلش برا  گمیم  -
 نداره؟  تر شیب

  یتکون داد. صدا  ن ییکردن حرفم به سمت باال و پا   دییتأ  یرو به معنا  سرش
. صداش  دیرس یبه گوش م  سنگ فرش  یتختش رو   و   ی مشک  یهابوتم ین

 ناراحت بود.  ی آروم و کم

. سرش رو با  زنهیخودش و دم نم   یتو   زه یر یاما م  شه؛یمعلومه تنگ م   -
هم داره که بخواد بهش    یبره مادر  ادشیتا    کنهیسر گرم م  گهید  یزایچ

  افته یکرده م   یزندگ  یی رزا یکه با م   ییهاسال  ادی   ی هم وقت  ی سر بزنه. از طرف
 . شه یسرشار از نفرت م شی دلتنگ

تا ه  نیا   پس بود  رفته  مامانش  به  بودن شهرزاد  به    یحرف  چ یدرونگرا  و 
 . م یبزن  یو فرصت نشد حرف  م ی دیرس  ن ینزنه. به ماش  یبه کس ی راحت

 . نم ی من بش  یااگه خسته -

جلو   با مو  ساده ی وا  نیماش  یصداش که  و  شال   شی مشک  یهابود  از  که 
خشک    نیماش   یرهیگدست  یدستم رو   زدیافتاده و برق م  ونر یب   شیمشک 

سرم    نی هم  یتا هتل نبود برا  جانیاز ا  یادیز  ر ی شد. خسته که بودم؛ اما مس
 نشستم تا اون هم سوار بشه.  نیماش ینه باال انداختم و تو  یرو به نشونه

افتادنمون    بعد راه  و  شدنش  سوار  برگرد   ادمی از  قراره  فردا  . م یافتاد که 
به شهرزاد انداختم    ینگاه م ی ن  کردمیفرمون رو کنترل م  یدست   هی  کهیدرحال



با لحن پرسشکردیداشت شهر و رصد م   یحرف  چیکه بدون ه    ی اگرانه. 
 گفتم: 

 اومده؟  شیپ  یمشکل  یبرگرد یخوایم  ی چ یفردا برا -

اومد و سرش رو به سمتم چرخوند.    رونیخودش ب   یغرق شده  یایدن  ی تو  از 
هم به اون    ی اهیرو جمع کنم ثانحواسم رو به روبه  کردم یم   یسع   که یدرحال

آروم    ی. با صدادوختم یچشم م   کردنینگاه م  رونو یکه ب   یمشک  یلهیدو تا ت 
 گفت:   یف یو لط

دوستام که    نیاز بهتر  یک ی  ی خودم هم برا  یاومده هم برا  شی که پ  یکار  -
 . م یبرگرد دیبا  نیهم  یداره. برا  از یبه من ن

 .م ی کدوم لب باز نکرد  چیشدن تکون دادم و تا هتل ه  م یتفه  یو به معنا  سرم

 *** 

. چشمام  هی مثل گر  ییصدا  دیرسیها به گوشم ماز دور دست  یاناله  یصدا
کور    یبود و چشما  ک یانداختم. همه جا تار  ی رو باز کردم و به اطراف نگاه

. دست دراز کردم تا چراغ خواب رو روشن کنم.  دیدیرو نم  ییمنم که جا
  زه تختش. مغزم انگار تا  یشهرزاد تو  دنیروشن شدنش هم زمان شد با ند 

 لب اسمش رو صدا زدم:  ر ی باال اومده بود. ز ندوزش یو 

 شهرزاد...شهرزاد... . -



. به  کوفتیم  نمیوار به قفسه س  وونه یو د  کردیم  یقراریب نه یس  یتو قلبم
هتل    ی و ابر  دیسف  یهاییگلباف قرمزه هتل رو کنار زدم و دمپا  یسرعت پتو

 اتاق رفتم.  ی نامنظم به سمت در چوب یها. با قدمدمیو پوش 

اون    ی سر شهرزاد آورده باشه؟ هنوز هم صدا  ییاومده و بال  یی رزا یم   نکنه 
هر سختاومدیم   فی ضع  ی هاناله به  د  ی .  پا   ی در چوب  ره یستگ بود    نییرو 
 اما از کجا؟! اومد؛یناله م یبود؛ اما هنوز صدا کی. باز هم تار دمیکش

باشن و قصد جونم و   جا نیعالمه آدم با تفنگ ا  هیچراغ رو روشن کنم   نکنه
دلم به خودم    یخدا. تو   یداشته باشن. آخه من هنوز جوونم گناه دارم ا

 تشر زدم: 

اون امانته   وفتهی ب  ی. اگه شهرزاد براش اتفاق هیز ی)مرِد گنده خجالتم خوب چ
 دسته تو.( 

رنگ با روشن    دیبرق سف  دیکل   یبود دستم رو گذاشتم رو   یهر ترس و لرز  با
که دور تا دور اتاق بود چشمم رو زد و مجبور شدم    یدیسف   یهاشدنه چراغ
 ببندمشون. 

قلبم    شد یباعث م  یناله مانند   یچنان صداداشتم که باز کنم. هم   ن یاز ا  ترس
شد.    تر شی با باز کردن چشمام تعجبم هم ب  واشی واشیدر هم فشرده بشه.  

.  بود  ده یمبل خواب  ی شهرزاد که رو   جون یجا نبود جز جسمه ب کس اون  چیه
 ها رو جلو رفتم. اتاق تا مبل ی چند متر ینامنظم فاصله  یهابا قدم



مثل شبش که حاال    ی چشما  یهاصورت غرق در خوابش نگاه کردم. اشک  به
  ی زیلب چ  ر ی . زختی ریپالشتش م   یصورتش رو  یاز پهنا  مهابا یبسته بود ب

شهرزاد    ن یدست از سر ا  خواست یها نمکابوس  نیا  ی . به راستکردیزمزمه م
صاف و بلندش نشسته    یشونی پ  یبرداره؟ از از شدت ترس و دلهره عرق رو 

 بود. 

تخت   یچرا شهرزاد تو کهنی ذهنه خواب آلودم نقش بست ا یسوال تو هی
ا  ده ینخواب خواب  نیا   یرو   جا نیو  و کوله  بالشت    ده؟یکاناپه کج  داشتن 

ا  نهی ا  ی نشونه خواسته  خودش  هم بخواب   جانی که  و  خوابش    یطورنیه 
اما دلم    ارم؛ ی به دست ب  ی زیهاش چکابوس  نیاز ا  تونستم یم  دینبرده. شا 

 مسخره رهاش کنم.  ی ایاون دن یتو یطور نیاومد هم ینم

که به تن   یاو ساده  یاش و بلوز مشک شونه  یدست بردم رو   نیهم   یبرا
گرفته   یییبا نوک انگشتام گرفتم و تکون دادم. آروم با صدا  واشی داشت و 

نداشت.    دهیاسمش رو صدا زدم؛ اما فا  گرفتینشأت م   ادی که از خواب ز
.  ارمیب   آب   وان یل   هیو از جام بلند شدم تا    دم یو راه راهم و باال کش  ی شلوار نخ

اش درج شده بود  صفحه  یکه اسم هتل رو   ینگاهم به ساعت گرد و مشک
 . دادیاد که خبر از ساعت سه نصف شب و مافت

 ... . ایلی: ا شهرزاد

  کوب خیزد که باعث شد منم سرجام م  ادیتمام توانش اسم پسرش و فر  با
بلند شهرزاد    یشوک صدا  ی . هنوز تونهیسرجاش بش   خیبشم و خودش هم س



همچ حاال  تا  ند  یزیچ  نی بودم که  ب  دهیازش  قلبم  س  مهابایبودم.    نه ی به 
 بود.   قرار یو ب   کوفتیم

  یمثل شبش رو به پنجره  یچشما  دمیبه عقب برگشتم که د  ادیتعلل ز   با
. صورتش  پرهیم  ن ییاز فرط ترس باال و پا  نشیروش دوخته و قفسه سروبه

اشک از  عرقهنوز  و  خ  ختهی ر  یهاها  جا  سیشده  برام  مبهوت.  و    یبود 
چرا براش    نهی بیها رو مکابوس  نیهر شب ا  باً ی که تقر  ی تعجب داشت اون

 !د؟یترس یقبل م  یتر از سربد ی! و هر سرشد؟ ینم یرارتک

  یآب خنک رو   وان ی ل   هیسال! راهم رو نصفه رها نکردم و با  هم بعد دو   اون 
رو به سمتش گرفتم که    وانیبود نشستم. ل   دهیکه بهش چسب  شیمبل کنار 

ون  به خاطر ا   یانگاهش رو بهم دوخت دلم لحظه  یمتوجه حضورم شد. وقت 
  شی آت  شیدار مشک بلند و حالت  یهاو موژه  زدنیکه برق م  سیخ  یچشما

  وان ی خودم رو کنترل کنم. ل  قیعم  ینفس   دن یکردم با کش   یسع   یول   فت؛گر 
 ی تا حالش بهتر بشه. بعد هم پاهاش رو رو   دینوش   یارو ازم گرفت و جرعه

رو  یو خوشرنگ   ی مشک  یهاگذاشت که الک  نیزم بود   یکه  زده  پاهاش 
تا    دیبود و دستش رو به صورتش کش   نییتوجهم رو جلب کرد. سرش پا 

رو    یسیخ زم  کنار اون  به  متفکر  و  دست  رهیخ   یسنگ  نیبزنه    نیب   یبشه. 
گرفته که    ییو بهم چشم دوخت. با صدا  دیکش  شی و مشک  دیسف  یهامو

 بود گفت:  یسرشار از ناراحت

 کردم.   دار یتو رو هم ب   دیببخش -

 نه سرم رو باال انداختم و گفتم:  ی نمع به



 حرفشم نزن.  -

تر بود. اون  سرخش نقش بست که از زهر هم تلخ  یهالب  یرو   یپوزخند
 ها سرش اومده بود. که بعد از اون  ییخسته بود از هر بال 

روزش انداخته بود.  نیها داشته به اکه شهرزاد به اون  یا و عالقه یوابستگ
ا با  نشستم.  صاف  سرجام  قفل کرد.  پشت گردنش  رو  دستش    که نیدو 

اما م بود؛  اون داشتم.    یدیشد  ل یساعت سه نصف شب  با  به حرف زدن 
  ارهیبه لب ب   یسوء استفاده کنم تا حرف  تونستم یاز حال نابسامانش م  دیشا
ت مبل دادم و به  رو به پش   امهی. تککردینم  ر یس  ایدن  نی ا  یظاهرًا تو  نچو

 اش چشم دوختم. ظاهر آشفته

 !داره؟یکابوسا دست از سرت بر م   نیا یک  -

پوزخند  گن یغم   ینگاه م ین با  و  انداخت  داشت    یکه چاشن   یبهم  بغض  از 
 گفت: 

 از گذشته، که تا آخر عمر همراهمه.  یادگاری  هیوقت!    چیه -

از  دمیکش  یاو کالفه  قیعم  نفس درست کردنه شهرزاد. جدا  بود  . سخت 
کس ازش خبر نداشت    چیو ه  زد یکه ازش حرف م  یاتفاق  نی اش اگذشته

و تا حرف   سوخت یم   شی آت  ی. روحش داشت تودادیداشت آزارش م  یلیخ
و خودم رو   دمیکش  م ییخرما   یهامو  نی ب  ی . دستافتادینم  ی اتفاق  زدیهم نم 

 کردم.  تر کیبهش نزد



حرف بزن دردت و بگو    افتهینم  یاتفاق  چیه  یشهرزاد اگر حرف نزن  نیبب  -
 . یرسینم  ییجابه  یکن  یخود خور یطور نیا

 و بغض بود گفت:   یکه سرشار از خواب آلودگ   ییصدا  با

 گفتن ندارم.   یبرا یحرف  ن؟یبگم آرو یچ -

  دیسف  یهاسنگ  یحت   زشی و ت  م ی بود. نگاه مستق  یآلود و عصب بغض  نگاهش
 .زدیگفتن داشت؛ اما نم  ی. اون حرف برا کردیرو سوراخ م  ن یزم

  ی. به خدا حرف بزن یگ ینم   یچ یخودت و ه   یتو  یزیریچرا حرفات رو م   -
 به نفع خودته. 

رو باال    اشدهیصاف و تراش  ین یگلوش نامحسوس تکون خورد. آب ب  بیس
  یاون روز افتادم که جلو  ادیکنه. به    یریاشکاش جلوگ  ختنیتا از ر   د یکش

وا  و هرچ  سادهیروم  م   ی بود  رفتن    کردمیصداش  با  تنها  و  نبود  پاسخگو 
 آغوشم جوابم و داد.  یحالش تو

و باباش   نشونیاش رو دعوا راه افتاد بروز که باباش اومده بود خونه  اون
آغوش    یکه تو  یپشت سرش به جا گذاشته. شهرزاد  ی چ  د یرفت و نفهم

که    ییها اشک  شدیمن مثل پر سبک بود؛ اما پر از احساسات بد که باعث م
.  زهی بر  ن ییبسته پا  یهاچشماش هست نامحسوس از پشت اون پلک  ی تو

تخت گذاشتم و نگاهش کردم متوجه شدم    یرو تو  جونشیب  جسم   یوقت
به    یو فقط به خاطر شخص   ی کم آورده از زندگ  گهیاما د  ه؛یقو   یل یاون خ

 س.که بهش داده زنده  یمادر و قول  اسم 



نم  یتو  ی زیمن چ  - نم  زم یر یخودم  تو ییزا یچ  خوام یفقط  گذشته   یکه 
 ناراحت کنه.  ایرو برنجونه   هیرو بق   دمیخودم کش 

شهرزاد از خاطرات گذشته در اومدم. اون به خاطر    یگرفته و عصب   یصدا  با
 ب ی آس   ز ی ز هرچا  تر شی که ب   یاز روحش، روح  ذاشتیم   ه ی از خودش ما  هیبق
چونم گذاشتم و متفکر بهش نگاه    ر یو اون رو نابود کرده. دستم رو ز   دهید

 کردم. 

 هم دمت هم باشم خانم نقاش.  تونمی. من دوستتم و م ستم ین   هیمن که بق  -

  ی رو به صندل  اشهیو تک  دیو بلندش کش   ی مشک  یهامو  ی رو   یدست  کالفه
روش دوخت. کارش  نگاه نافذ و پر از غمش رو، به روبه نه یداد. دست به س

گلوش دائم    بیدردش. س  نیتسک  یبرا   قیعم  یهانفس  دنیشده بود کش
 گلوش خفته بود.   یبود که تو یادیبغض ز ی که نشونه  شدیم  نییباال و پا

 معلومه.  ز ی . همه چنی آرو ستی ن یحرف -

هم قفل کردم    یستام رو تواز ابروم رو باال انداختم. رسمًا چرت گفت. د  یی تا
 نگاهش کردم.  یو با اخم کم 

 معلومه شهرزاد خانم؟   ی! چ یزن ینم  ی حرف چیمعلومه؟! تو ه یچ -

 نییبود که شهرزاد سرش رو کالفه پا  ن یو خشمگ  یعصب   یلحنم کم  دیشا
رو  پاهاش  با  آروم    یسنگ  یها نیزم  یانداخت.  و  بود  گرفته  ضرب 

و ضربان    دیپر یم  ن ییباال و پا  نم یس  یقفسه  تی. از فرط عصبانگرفتینم
با زبون    دیاما با شهرزاد با  زد؛یسرم م   یکه تو  یقلبم به شدت باال بود در حد



بد  مهربون بذارم خودش  اگر سر دعوا  نرم صحبت کرد  مو  براکنهیتر    ی. 
 گفتم:   یو با لحن آروم  دمیکش   یقی نفس عم تمی کنترل عصبان  یبرا نی هم

.  م یی. فقط من و تو رهینم   جا چیه  شهیمن و تو زده م  نی که ب  ییهاحرف  -
 همه حس بد.   نیاز ا   یبش یپس بگو حرف بزن تا حالت بهتر بشه خال

 گرفت.  یهاش و به باز ناخن یبهم نکرد و گوشه ی حت ی نگاه م ین

بدنش کاماًل مشخص بود و شک داشت    ف یکه داشت با لرزش خف  یاسترس
نزدن. کالفه دستش رو باال برد و کنار سرش تکون داد و    ا یحرف زدن    نیب

 گفت:  یبا لحن عصب 

به حرف زدن من؟    یگفتن ن...دا...رم. چرا اصرار دار  یبرا  ی حرف  چ یمن ه  -
 بهمنش.  نیآرو شهینم رت یگ  دست یزیبا حرف زدن من چ 

تو  دستاش دائم  جم   یرو  م خودش  حت کردیع  هم    ی.  خواب  موقع 
بار ازش   کی. اما آخه چرا؟  کردیرو دستش م  شیتور  یمشک   یهادستکش

ا   دمیپرس از حده. به    شیب  گهیهمه هم د   نیگفت وسواس دارم؛ اما آخه 
هم    دیسرد اتاق بود شا  ی کم  یبه خاطر هوا  دی. شا دیلرزیوضوح بدنش م 
  دم یهام کش مو  نیب   ی من بهش کرده بودم. کالفه دست  که  یبه خاطره اجبار

 کف اتاق چشم دوختم.   دی سف یهاو به سنگ

 ؟ یدیاتاق نخواب یچرا تو -



و خ   لیتحل   صدام بود  از دهنم خارج م  یلیرفته  لرزش  شدیآروم کلمات   .
نشستن پنهون کرد که دور از چشم من    نهیدستاش رو با دست به س   فیخف

 نموند. 

با  ک  یتوقع نداشت  - ا   هی  یتو  بهیمرد غر  هیه    جا نیاتاق بخوابم. در ضمن 
 ترم. راحت

. اگر  زدیلنگ م  کم ی نسبت به من    یاعتمادیهمه ب  نیحق داشت؛ اما ا  ناً یقی
و    ق یبو داشت. نفس عم   ه یپس قض  میبود که اآلن کنار هم نبود  اعتماد یب

مهربون    یدر اتاق بودم که صدا  کیو از جام بلند شدم. نزد  دمیکش   یاکالفه
 کرد.   ستادنیو بغض دارش من رو وادار به ا 

 کردم.  دارتیموقع شب ب   نیا  دیببخش -

لب    ر ینگاه کنم ز   یبرگردم و به اون دوتا چشم درشت و مشک   کهنیا   بدون
 گفتم:   ی آروم یبا تن صدا

 . ستی ن از ین ی . معذرت خواهکنم یخواهش م -

جلو رفتم و در و بستم. من چم شده بود. خب شهرزاد حرف نزده بود    فهکال
.  کردمیشلوغش م  یخودیپس چرا من ناراحتم و ب   ه یعیکاماًل طب   ز یچ   هی  نیا

نفره انداختم. ساعدم رو    کیتخت    ی خودم رو رو   یو کالفگ  یبدون معطل 
  اه یس   یگوخوابم ببره. دائم دو تا    کهنیاز ا  غ یچشمام؛ اما در  یگذاشتم رو 

جلو  یاو هاله از  بود  اشک که روشون  م  یاز  رد  راستشدیچشمام  به    ی. 



  ی فکر و ذکرم شده بود شهرزاد و به کل فراموش کرده بودم هرچ  یهمه
 درد داشتم. 

 هفتم: طوفان   فصل

 . شهرزاد

دادم. قفسه  دستم  به عقب حلش  بردم و محکم  باال  از شدت    نم یس  یرو 
حرکت    هی رو با    م ی شال مشک  ی . دستهشدیم  نیی اتفاق باال و پا  ن یو ا   جان ی ه

دست و پام نباشه. مردک قول تشن با    یبه عقب حل دادم تا جلو  عیسر
تو  یچماق ه  یکه  بود  رو گ   دیچرخیم  یدستش گرفته  من  کنه؛    جیتا 

 ترم. از اون کار بلد من دونهینم

  یمربع   یراه رو   هی باال که    نیحرکت به سمت جلو رفتم و خواستم از ا  ه ی  با
حرکت از جانب    هی که با    ن ییبندازمش پا  ن،یشکل بود و در انتها هم اتاق آرو 

  یی هم و با صدا  ی. با حرص دندونام رو گذاشتم رونیزم  یاون پرت شدم رو 
  نیزم   یرو دهنم و تف کردم    یکه سرشار از نفرت بود. خون جمع شده تو

نگاه کردم و   الق ید  ی کهیبشاش مرت   یهو به اون چهر   نی آرو  یخونه  ی سنگ
 گفتم: 

 آشغال... .  کهی مرت یکرد  ینشده که شهرزاد و بزنه. بد کار دهییمادر زا -

  می مشک  ی بارون  یگوشه  یمشک   یمو فرفر  یاز جام بلند شم که آقا  خواستم 
گرد بود    یچوب  ز یم   یکه کنارمون رو   یاشهیگلدون ش  یاهیرو گرفتم و به ثان 
و    زهی بر  نیزم   یهاش رو زد که باعث شد خورده  نیزم  ی رو برداشت و رو 



.  ستصورتم نقش ب یرو   یبزن من و اون بشه. پوزخندبزن  یمانع از ادامه
که   ییرزای م  هیفرو برم و بشم    یی رزای نقش شهرزاد م  یتو   دیبا   گه یحاال د

 .ترسن یکلفت نوکرا ازش م   نیا  یهمه

راه رو بود    یکه انتها  یمرده هم از اتاق یکیو اون  نیآرو  دادیداد و ب  یصدا
. سرم  دادیها رو ماون  نی. که خبر از زد و خرد باومدیم  نیو مختص به آرو

سرش    ن یهم  یبراجون بلند شدن ندارم    گهی د  کردیبود و مرده فکر م  ن ییپا
  یاز رو   شهی ش  کهیت   هیحرکت    هی رو جلو آورد تا از حالم با خبر بشه منم با  

  یحرکت لبه  ه یافتاده بود رو برداشتم و با    میالغر استخون   ی که کنار پا  نیزم
 چهل ساله خوابوندم.  یمردک گنده  یصورت سبزه  یرو رو   زشیت

  نیو دوبلکس آرو   ی نقل  ی کل خونه  یآخش تو   ی صدا  دنی چ یشد با پ   مصادف 
دستا بود.  خودش  مخصوص  ز   اه یس  ی که  بود  رو گذاشته  زشتش    ر یو 

از جام بلند شدم که    عی . سریوفت یبا من در ن  یچشمش. حقشه تا تو باش
 ی باشه برا   یاشهیخورده ش  زدمیو پشت پام حس کردم. حدس م یسوزش 

که    نیآرو   یو چوب کردم و خودم و به اتاق گرم    فادهاز فرصت است  نی هم
 مثل چشماشه رسوندم.

  صله یف  ه یبه قض  که نیا   ی. برادیدیمن رو نم   ی بود؛ ول  ر یدرگ   ارو یبا    هنوز 
  ی چشمش بود. بدون معطل  ر ی ز  ر یبدم رفتم کنار اون زخم خوردهه. هنوز درگ

  رمیبخوره و دوباره گ  یبرداشتم خواست تکون   واشیچماقش رو از کنارش  
ش که وسطش بدون مو  بندازه که با اون چماق گنده خوابوندم وسط کله

گرم از ساق پام    یع یحس کردم ما   کهیدرحال  یامندانهروز یبود و با لبخند پ



شدنه وارد اتاق   سی در شرف خ   م یمشک  یو شلوار لوله تفنگ   زشهیدرحال ر
 شدم.  ن یآرو 

بر  شهیش   صددرصد رو  پام  و ساق  بود  رو کرده  تو  دهیکار خودش    یبود. 
سرم قرار گرفت    یبه اسلحه رو  هیشب  ی زیبودم که چ  سادهی چارچوب در وا

 .نسادی هم وا  یاهیثان  یبرا ی و نفسم حت

رو   یپوزخند تمسخر  جنس  و    م ی اقلوه  یهالب  یاز  چشمام  بست.  نقش 
از فرط    نشی که چشماش به ترس نشسته و س  دمیو د  ی نی چرخوندم و آرو 

 . شدیم  ن ییباال، پا جانی استرس و ه

لبم نقش بسته    یزد. من هم همچنان پوزخند رو  اشیشم ی  ور یبه پل   یچنگ
باال برد و با    م ی تسل  ی دستاش رو به نشونه  نیدستم. آرو  ی بود و چماق تو

 گفت:  زدیکه توش التماس موج م  یلحن

 . م یا یباهم کنار م نییول...ش...کن...تفنگ و بذار پا  -

  ی اکو شد. خاطره  ن ی اتاق چهارگوش آرو   ی نش توحال بهم ز   یقهقه  یصدا
ا  ی خوش براقهقه  ن یاز  نداشتم  تو  یبغض   نی هم  یها  گلوم    ینامحسوس 

 . سادیروم وا بودم روبه دهینشست. مرده که تا اآلن صورتش رو ند

شده    یاقهوه  یچشما  نیصدا، ا   ن ینشد. ا  ان یصورتم نما   یرو   ی زیبهت چ  جز 
کرد. اون؛   ر ییتغ  تی کابوس هر شب من. چشمام از حالت بهت به عصبان

من    یصبور جلو  قدر نیتعجب نکرده بود ظاهرًا از قبل خبر داشته که ا  یول
  ی دسرم نشونه گرفته. پوزخن  یرو رو   ی انقره  ِک یتفنگ کوچ   نی و ا  سادهی وا



سخر  که سرشار از تم   ییاش نشست. با صداسبزه  یصورت زمخت و کم  یرو 
 بود گفت:  یو بلند

و تموم   شی سال پبه! پارسال دوست امسال آشنا. اومدم کار ناتموم دو به  -
 .ییرزا یکنم...شهرزاد م 

به   ل یکم تبدجا خوش کرد و کم   میصورت عصبان   ی از سر حرص رو   یلبخند
از شدت   یی الش حرفاکه از البه  یاشد و در انتها دندون قروچه  ی عصب  یقهقه

 .شدیخارج م اد،یز  تیبغض و عصبان 

منم    یدون ی... . خودت خوب م یمفنگ  یکهی مرت  یبلغور کرد  یهان؟! چ  -
 و تماشات کنم.   نم یشینم نهی دست به س

که    شی مشک  یهایهوا سمت من تکون داد. قرار گرفتن کتون  یو تو  تفنگش
که    یقدم   کی  یصدا  دنیچی روش بود هم زمان شد با پ  یشلوار کتون مشک 

  ی. دست م ی کردینگاه م  گهیچنان هر دو با تمسخر بهم دبه سمتم برداشت. هم 
  ح که فات  ییبلند مثل کسا   یو با صدا  د یاش کش و ژل زده  یمشک   یهامو  نیب
 جنگ هستن گفت:  دونیم

رفته خانم؟! تفنگ دست هرکس    ادتونیفعاًل که تفنگ دسته منه. مگه    -
 !ست؟ یاس. نباشه اون برنده

ا  هیتمام    ییپرو  با برداشتم.  به سمتش  بودم که    کینزد   قدر نیقدم  شده 
  ییرزایکه م  ی. تنها خوبکردمیحس م   م یشون یپ  یتفنگ و رو   یلوله  هیسرد



هم  ت  ادمیبود که    یی هاشگرد  نیداشت  رو  چشمام  بود.  و    ز ی داده  کردم 
 چشماش نفوذ کردم. ینگاهش کردم. تو

نه هرکس درسته    ادمهیچرا خوب    - اما  بود؛  برنده  تفنگ داشت  هرکس 
 ... . یجناب بهادر

حرکت تفنگ رو از دستش گرفتم. چون نگاه    ه یام تموم بشه با  جمله  نذاشتم
صدام و لحنم پرت بشه    یباعث شده بود حواسش به خاطر لوند  زمیکردن ت

  پهن و مردونش که با باال زدن   یدستا  نیتر و گرفتن تفنگ از بدستش شل
من    یبرا  کرد؛ یم   یی روش خودنما   یاد یز   یهامو  شیمشک  رهن یپ   ن یآست

 بود.  تر احتر 

آرو   یهاپارکت  یو رو   تفنگ و   ز یل   ن یبه رنگ چوب سمت  دادم و چماق 
زمان ندادم و چماق خوابوندم پس گردنش که باعث   یبردم باال و به بهادر 

 . وفتهیب  نی زم  یرو  جونیبشه و ب هوشیشد ب

  ی چوب  یچشمام خورد به دو گو  دیلرزیدستام م  یکه چماق تو  یطور  همون
تا    یبود؛ از نگران   دایپ  ینگاهش همه چ   ی. توکردنیکه با بهت نگاهم م

 . ت یترس و عصبان

که از    دینکش  یاهی به ثان  نیوسط شده بود قوز باال قوز. آرو  نی پام ا  سوزش
از کرد و وارد اتاق  ها بود رو ب که کنار پله  یاتاق  یاتاق خارج شده و در چوب 

 شد.



و   س یکه شلوارم رو خ   یدستم مونده بود و خون  ی که رو   یدو تا جسم   به
داشته    تونستم یکه امشب م  ییایتنها ناج  د یپاره کرده بود نگاه کردم. شا

لبم    شهی که هم یمیقد  یباشم همون دوستا  بودن.  و همراه من  پشتوانه 
ز شدت درد پام به دندون  با زبونم ترش کردم و ا  نیهم   یخشک شده بود برا 

 . یسطح یفکر کردن به زخم ینبود برا یاما اآلن زمان مناسب  دمش؛یگز

دستم بود وارد راه   اطیمحض احت  یطور که چماق برا   همون  نی هم  یبرا
هم    یک یمطمئن شدم اون    ی شدم. وقت  نیها و اتاق آروپله  ن یب  کیبار   یرو 

و    فم یک  یکه تو  یل یها راه افتادم تا موبابه سمت پله  هوشهیکه زدمش ب
پام    که نیبود رو بردارم. قبل از ا   نیرنگ آرو  ی ریش  یکاناپه  یکه رو   فم یک

  یکه گوشه  ینقش  ز یبذارم چشمم خورد به دختر ر   یسنگ  ی هاپله  ی رو رو 
 هاش گذاشته بود. زانو یاتاق کز کرده و سرش رو رو 

  خته یهاش و اطرافش ر شونه  یو روشنش که قدشون تا رو   یی طال  یهامو
جلوش نشسته   نی. آرو دیلرز یم  ادیز  یهیاز شدت گر  کشی و بار   ز ی بود. بدن ر

در آروم کردنش    یبازوش گذاشته بود سع   یدستش رو رو   کهیبود و درحال
 داشت.

دانشگاه اطراف   یافتادم که دخترا  ییوقتا   ادی  داد؛یته قلبم قلقلکم م یزیچ
قلبم رشد    یداشت تو  نی که نسبت به آرو   یحس   ن یاما ا  دن؛یچرخ یم   ار یشهر

و داره و من هم کشش    ی چون اون خودش کس  موند یم  ی مخف  دیبا   کردیم
 . نم ی بب بی دوباره آس  کهنیاز ا ترسم یدوباره رو ندارم چون م ی عشق



رو  دمی کش   یقیعم   نفس رو  دستم  نقره  ی چوب   ی هانرده  یو  ها  پله  ی او 
شکل    یلی مستط  یها لنگون پلهلنگ  دیچ ی پیپام م  یکه تو  یگذاشتم و با درد

و به    دمیکش  یا. پوف کالفهم یکجا هست   م ی رفتم. قرار بود کجا باش  نییرو پا 
 داختمبه خونه ان  یسر رو هم پشت سر گذاشتم. نگاه سر   پله  نیآخر   یسخت 

آرو بود. طبقه نیمثل خود  و شاد  و طبقهب  یگرم  از چوب  از    نیی پا  یاال 
  ی و سبز روشن استفاده شده بود. چماق رو به گوشه  دی مثل سف  ییها رنگ

رو به کاناپه  د یسرتاسر سف  وار ید نفره  ی گذاشتم و خودم  که    یریش   یسه 
 رسوندم.  کردیم  یی من روش خودنما  یانقره یو چرم  کیکوچ   فیک

مبل    یلبه  زهینر  نی مبل و زم  یکه خوِن پام رو   یطور  اط یرو با احت  خودم
با    زدمیزنگ م   یبه عل   د ینفر با  ن یشدم. اول  یرینشستم و مشغول شماره گ

  تونست یکه م   یو کس   کار یکه سهراب گفته بود تنها فرد ب   ییزای توجه به چ
بوق    تاگوشم کردم که بعد از چند  کی و نزد  ی درحال حاضر کمکم کنه. گوش

 جواب داد.

من شده    ب ینص   ی ما افتاده. چه افتخار  هی رو گوش  یک  ی شماره  نیبب   : یعل
 بانو. 

  ی بود رو   یو بغض، که سرشار از تلخ   یاز سر ناراحت  ،یاز سر دلتنگ   ی لبخند
بدنم شکل    یکه تو  ینقش بست. صدام به خاطر ضعف  میصورت رنگ پرد 

 رفته بود.  لیگرفته بود تحل 

 بچه... .  ی سالمت رو خرد -



  ی خارج کردن روسر  یام گذاشتم تا دستام براگوشم و شونه  نیرو ب  ل یموبا 
 کرد.  یاخنده یبشه. عل ی داشتم خال فم یک   یکه تو  یااضافه

مادر بزرگ...سالم عرض شد. حق بده تعجب داره که بعد از چند وقت   ر یخ  -
 بشه.   انینما لمیموبا  یکه شمارش از دستم در رفته اسمت رو 

  ی مشک  ی هام نشست. روسرلب  یلخ صددرصد رو از جنس شکالت ت  یاخنده
بشه    ی ریگخونش جلو  زشی زخمم صفت کردم تا از ر  یو قواره کوچک رو رو 

به دندون گز رو  لبم  رو به دکتر برسونم.  فاصلهدمیتا خودم    نی ب  ادی ز  ی. 
 نگران بپرسه:  یکه من ندادم باعث شد عل   ی و جواب  یحرف عل 

 فتاده؟ یکه ن   یاتفاق ؟یشهرزاد...خوب -

نشسته بود.   میشون ی پ  یسرد رو   یکوتاه کاناپه دادم. عرق  یرو به پشت  ام هیتک
من از درد داره قطع   یببره که پا  تونهیقدر م چه  شهیش  هیمن موندم آخه  

 . دمیکش   یق ینفس عم   شه؟یم

 دارم.  اجیکه...نشده؛ اما بهت احت  یزیچ -

 . یشهرزاد؟ جون به لبم کرد شدهیاس...چگرفته  قدر نیصدات چرا ا -

  کهنی. از ا اومدیها م پله  یرو   یکس   یپا  ی دهنم رو قورت دادم. صدا  آب
ن  سرجام  باشن  تا  دو  اون  وقت   ز یخ م ینکنه  کردم.  کج  گردن  و    یشدم 

کرد نفسم رو    ییها خودنماسنگ  یرو   ن یآرو  یاسپورت و مشک   یهاکفش
شکل    ی و مربع  اشهشیش   ز ی م  یفرستادم و نگاهم رو رو   رونی ب  ی با آسودگ

 . گذاشتم روم  روبه



 !گم؟یکه بهت م   یبه آدرس یایب  یتون یم -

روبه  یبا صورت  ن یآرو   حاال به سقرمز  دست  ق  نهی روم  با  به    یاافهیو  حق 
  یدق و دل   ی بود. انگار منتظر بود تلفنم تموم بشه تا هرچ  سادهیجانب وا

 کنه.  یداره سرم خال 

  ت یپشت گوش بذاره و اهم   شبیهم داشت توقع ندارم اآلن هم مثل د  حق
بلند  قدر خدا رو شاکر  نبود و چه  دا یپ  میزخم  ی پا  می بارون  ینده. به خاطر 

 گرفتم.   نیچشم از آرو یعل  ی بودم. با صدا

 با خودم؟! ارمیب  دیرو هم با  یکس  ای. تنها امیآره م -

اما به    شدم؛ یخودم م   ی رو   ن یآرو   میرو صاف کردم. متوجه نگاه مستق  گلوم 
 رفته بود گفتم:   لیکه از فرط درد تحل   ییو با صدا اوردم یخودم ن  یرو 

 . شهیبهتر م  یاریرو هم با خودت ب گه ید ی کیاگه   -

 . آدرس و بفرست مادربزرگ. امیبه سهراب باهم م  زنم یپس من زنگ م -

 گرفتم.   یشالم رو به باز ی زدم و گوشه  یتلخ لبخند 

 تر بهتر. زود یهرچ  دم یزهر مار و مادربزرگ. آدرس و م -

از    تونستمینم   گهیتماس رو قطع کرد. د   یخداحافظ  هیگفت و با    یاباشه
نگاه آرو  یهادست  نفوذ  برا  نیپر  برم.  بردم.   نیهم  یدر  باال  رو  سرم 

  ی بودم. صورتش به قرمز  دهیکه تا حاال ازش ند  یبود طور  ی چشماش عصب



الش حرفاش رو . فکش منقبض شده بود که از البهتیعصبان  از شدت  زدیم
 زد.

 شه؟ یتموم م  یشهرزاد مگه نگفت  هیچه وضع  نی خبره؟ ا  چه  جانیا  یگ یم  -

  ییبلند بود. متنفر بودم از صداها  اندازهیصداش ب  دیآخر کالمش که رس  به
نه بغض    دیلرز ی. صدام نه مسادمیپام وا  یرو   ی. به سخت شهیکه بلند م

  ز یکه با همه چ  نیمثل آرو  یشخص  کهنیناراحت بود از ا  یداشت فقط کم
  شسرزن   یی رزا یمثل م   یمن رو به خاطر داشتن پدر  کردیبرخورد م  ی منطق

 . کردیم

بهمنش.    نیگفتم که من بدم، من خطرناکم آرو  نم ی چرا گفتم تموم شد اما ا  -
!  ؟یگفت   یزدم. اما تو چبهت    گهیشهر د  هی   یتو  شبیرو د  جمله  نیهم  قاً یدق

 ... . یکه مهم  یی...توستی بابات مهم ن  ی گفت

  قدر نی مانع ادامه دادن حرفم شد. اما ا  کرد یکه داشت گلوم رو خفه م   یبغض 
  دن یاشکام و لرز  ختنی مغرور بودم که لبم رو به پوزخند باز کنم که مانع از ر

  شیچوب   یهالهیکه کنارش بود، مشت شده بود. ت  نیآرو   یصدام بشه. دستا
 سوخت. یزده بودن و از شدت سرما قلِب من م  خ یگرم نبودن بلکه 

 م بکشه. زدم اما قرار نبود کار به خانواده یِزر  هی: چرا من ن یآرو 

داد  صداش لحظه  هر  و  بود  بدبلند  رو  حالم  م هاش  صدام  کردیتر   .
 اون بود.  یکلفت و کوبنده  یاز صدا   یپارادوکس



االن    دونستم یاگه م  ن،یآرو   گذره یم  یچ   ییرزای مغز م  یتو   دونم یمن نم   -
 نبود.  ن یوضعم ا

برد که    ی . طوردیکش  شییخرما   یهامو  ن یب  یدست   کالفه باال  رو  صداش 
 بود.  کینزد یلی. صورتش خدیستون فقراتم لرز  یهمه

من    اومدیم  دایسر ل  ییمن نده شهرزاد. اگه امشب بال   لی : چرت تحون یآرو 
. فقط تفاوت تو و بابات  دیُقماش   هیهان؟! تو بابات همه از    کردم؟یم   کار یچ
انجام م   ییرزایم  ه؟یچ   یدونیم   ی اما تو نقاب آدما  ده یکاراش رو آشکارا 

تفه! اما دستت    ییرزا یَاخه! م   یی راز یم یگ یبه صورتت و م   یزنیخوب رو م
 س.کاسه  هی  یا همون توب

اعصبان  چشمام  به  نه!  غم؟  خستگ   ت؟ یبه  به  فقط  چه  ینه!  قدر نشست. 
  ه یکه مدت  ی. از زبون کسنیاز زبون آرو   یجمالت  نیهمچ  دنیسخت بود شن

  شهی . احساس کردم قلبم درحاله مچاله شدنه اما مثل همزتیچ  شده همه
که رنگ رخسارم از سر درونم خبر    زنم ینقاب پوزخند و آرامش به صورت م 

  خواست ینم  گهینداشت وزنم رو تحمل کنه اما د  یجون  گهیندهد. پاهام د
 .من یرها بشم که هم با من بود و هم ب  یآغوش مرد یتو

داشتم    ی که هستم به خودم مربوطه. من مثل کف دست هرچ  یمن هرچ  -
  چیچون ه بهت نگفتم چون ازش متنفرم،    ی دروغ  چیرو جلوت گذاشتم. ه

که   یکه خسته از هرچ   یمن   ن، یمنم آرو ن ی. ا ستیدروغ پا برجا ن  یرو  ز یچ
حوصله م  ید یجد  ی باز  یاطرافم هست.  فقط  ندارم  گوشه    هی  خوامیرو 

س  نمیبش به  م   یقبل   ی باز  رگذشتو  بهت حق  آره  دستم    دم یفکر کنم.  از 



هرچ  یباش   ی عصبان بگ  ی خوایم   ی زیبا  ب   ی بهم  از   ی ریجلوگ  یبرا  ا یپس 
رابطه که باهم رو   ی! هرچ م ی تموم کن   م؛ی ندار   یخبر  چیکه ازشون ه  یحوادث
 . م ی و چه دوستانه رو تموم کن ی چه کار میداشت

تعجب    نم یسر بلند نکردم تا بب   گهی. درفت یم   لیلحظه به لحظه تحل   صدام
ام  شروع نشده. اما من خسته  هیباز   نی ا  ان یناراحت از پا  ا یخوشحاله    ا یکرده  
نداشت رو تموم   یا برنده  چیگذشته انجام شده و ه   یکه تو  یباز  ن یقراره ا

م نابود کردن  با  م  یی رزایکنم.  ها  که سال  یامسخره  هیباز   نیا  شهیتموم 
کاناپه برداشتم و خواستم خودم رو به درب    یرو از رو   فم یادامه داشته. ک 

 متوقف شدم.  لمیموبا  یبرسونم که با صدا یورود ی آهن

  که نی قبل از ا  دیتر، باو حالم بد  شدیم   تر شی لحظه درد پام و سوزشش ب  هر 
در آوردم؛   بم یرو از ج لمیخودم رو به خونه برسونم. موبا   وفتهی برام ب یاتفاق

 . دیچ یگوشم پ   یبم و مردونش تو یبود. صدا یعل

 م؟ ی کن  کار ی. چیکه گفت  م ییجا در اون ی: ما جلویعل

آرو  ن ییپا  سرم به  و پشت  تقر ین یبود  رو متر عقب  کی  باً ی که  از من    یتر 
و    قرار یب  نهیم در سکهنه  قیرف  دنید  یبرا  دینشسته بود. قلبم شا   یصندل

نشسته بود آزارم    یخاطر دور به  شی رو   یدرد  دیداشت اما شا   جانی ه یکم
 . دادیم

 تو.  دی ا یب  زنم یدر رو م  -



لرزش و لنگ زدن    تونستم ینم  گهیگفت و تماس رو قطع کردم. د  یاباشه
شکل که    یل یو مسطت  دیسف  فونیلنگون خودم رو به آ پام رو پنهون کنم. لنگ

  یعل   دن یجا خوش کرده بود رسوندم. با د  دیسف   وار ی د  یرو   یکنار درب ورود
مو  یکه چنگ  تلخ  زدیش مو کوتاه شده  ی مشک  یها به    م لب   ی رو   ی لبخند 
بودمش، من عوض شده بودم اما اون نه    ده یشد. دو سال بود ند  مهمون 

باز    یک یت  ینشست و در با صدا  یادر باز کنه نقره  ی دستم رو   ی . وقت یلیخ
عل  سر  پشت  مردمک  یافهیق  ی شد  خوشحال  یهاشهاب،  به  رو    ی چشمم 

خونه    یدر آهن   یرهیگو دست  دمیجام چرخ  یچند درجه تو  ینشوند. اندازه
ب تو  از رو  دو  هر  آرو   اطیح  یکردم.  و کوچک  شکل  دورش    نی مربع  که 

راست  کیبار   یباغچه به  پا گذاشتن.  براچه  ی داشت  دلم    یهابرادر   یقدر 
اش  سبزه  یصورت کم   شهی م تنگ شده بود. شهاب مثل همدر صحنه  شهی هم

و    ی شلوار ل  یآقا منشانه زده بودن. عل   پ ینشسته بود. هر دو ت  یبه شاد
شدت گرما   یاهسورم  شرتیت از  تو  ییکه  لباس  ز ییپا   ی بودنش    ی هاهم 

  دار ید  نیاما مثل ما دو تا شادمان از ا   تر یجد  یاون کم  د؛یپوش یم  یتابستون 
  ی که تو  یافتاد کس  ادمیگذاشتم اما    رون یاز پاهام رو از در ب  یکی دوباره بود.  

د  نیا من  و  نشسته  سرم  پشت  بوده  همراهم   وقت چیه   گه یمدت 
. م ی کن  یمثل دو تا دوست از هم خداحافظ  خواستیدلم م   یل یخ  نمش؛ی بینم
  ز یچ  ن یبه پسرا سالم کنم سرم رو چرخوندم و اول که نیقبل از ا  نی هم  یبرا
  نیزم   یبود و با پاش رو   نییسرش پا  کردیبه چشمم اومد. نگاهم نم  نیآرو 

  ی چوب  یلهی که از دهنم خارج شد اون دوتا ت  یحرف  ن یه بود. با اولضرب گرفت
 بهم چشم دوخت. 



از قبل    یلی . من حالم خیرو به من تموم کرد  یمدت حق دوست   ن یا  ی تو  -
که    یی کسا  نهیهم   ا یدن   نیاما ا   شهینفر تنگ م  کی  یبهتره اما فقط دلم برا

 . یهمه چ ی. به هرحال...ممنون برارهیگیو زود ازت م ی دوسشون دار

منه و رو برگردوندن و دل کندن    هیشگی هم  اور یکه    یدر آخر لبخند تصنع  و 
 دادیگلوم قلقلکم م   بیراز من بود. س مدت همدم و هم   ن یا  ی از اون که تو
. شدیم  تر شی که هر لحظه ب  یاشک   ختنینر   یمقاومت برا  شه یاما مثل هم 

اول  ادی خونه  یروز  اومد  ا   یکه  دق  نا یمامانم  که    یورطهمون  قاً یافتادم 
م  یطورهمون  دمشید ترکش  دارم  مردکنم یهم  من  به  پشت  با    ی. 

به بعد مثل    ن یمبل نشسته بود. آره اون از ا  ینسبتًا پهن که رو   یهاشونه
فراموش کردن    برهی. زمان م شناختمشیکه روز اول نم   یا بهی همون مرده غر

 وقت چیهم ه  دیشا  شتر؛ی ب  ی سال و حت  کی  دیساعت، شا   ک ی  د یخاطرات شا
دارم به تظاهر کردن،    یرنگ نشن. اما من مهارت خاص کم   یفراموش و حت 

 ییکسا  شنیفراموش نم  وقتچیاما ه  ،ی حال خوب به تظاهر کردن فراموش
 قلبت جا دارن.  یکه تو

  هیطوس   ی به چشما  میمشک   ی هابوت  ی رو بلند کردم و نگاهم رو از رو   سرم
  ن یی. سرم رو چرخوندم شهاب سرش پاکردیدوختم که کنجکاو نگاهم م   ی عل

رو    م ی . لبخند الککردیم  یبازیباز  شی آسمون  ی آب  رهنی پ   ی بود و به کناره
به صورت    ی نیسالم کردم. که شهاب سر باال آورد و چ   واشی   ی حفظ و با لحن

به جلو    یدستاش رو پشت سرش قالب کرد و کم   یتو پرش داد. عل  ی کم
 گفت:  یبم و کلفت یشد و با صدا  ز یخ م ین



 ... . ادهی ز یاحوال پرس  یمادربزرگ. امرتون؟! وقت برا   کیعل -

  ی دلم براشون تنگ شده بود اما االن زمان مناسب   که نیکردم. با ا  ز ی ر  ی اخم
  سی بخواد به پل  نی ل داشت آرو و خوش و بش نبود احتما  یاحوال پرس   یبرا

و هرچ  بزنه  با    دمیمن زحمت کش  ی زنگ  و  منتظر  دو  هر  بده.  باد  بر  رو 
اما    دیکشیم   یریبار ت  کی  قهینافذ بهم چشم دوختن. پام چند دق  یهانگاه

جا کردم و با  دستم جابه یتو یرو  فم یباشم. ک تفاوتیب  کردمیم یمن سع 
 گفتم:   م یکه خودمون سه تا بشنو   یآروم  یصدا

  د یداریبرشون م   د یریباال هستن. م   یطبقه  ی تو  یی رزای م   ی دو تا از آدما  -
م م  رونی ب  دیر یو  با   دیدونیاز شهر. خودتون  به کسدی بر  دیکجا  فعاًل    می . 

کاره تا    یکجا  نم یفقط خودمون سه تا. من با نقره حرف بزنم بب  دینگ   یزیچ
 . م یو بکن  یی زا ر یکم گور م بشه کم  دیشا

  چ ییو سو   بم یج  یتکون دادن و وارد خونه شدن. دست کردم تو   یدو سر  هر 
چند   یهابود رو ازش خارج کردم. سنگ  نیمدت دست آرو  نیکه ا  نم ی ماش
و    ی که نقل  نیدوبلکس آرو   یبه خونه  ی نگاه   م ی پام گذاشتم و ن   ر یو ز   ی سانت

که باعث بشه   یمعطل  چیکوچولو بود و مخصوص خودش انداختم. بدون ه 
و کوچه از خونه خارج  بمونه  بخواد  و  غلبه کنه  به مغزم  و    کیتار  یدلم 

شدم. شانس    نیرو گذروندم و سوار ماش  زد یکه مگس توش پر نم  یساکت 
اتومات    نیپشت ماش  نیهم   یسمت چپم بود برا  یپا  م یزخم  یآورده بودم پا

من با خارج شدن    نی کنم. روشن کردن ماش  یرانندگ   تونستمیراحت مهم  
ش  یعل رو   کهیدرحال  هابو  تشن  قول  تا  دو  بودن  شونه  یاون  هاشون 



گاز گذاشتم و    یراحت شد پام رو رو  الم یاز رفتن پسرا خ  یزمان شد. وقت هم 
باعث    لمیزنگ موبا   ی شروع کردم. صدا  ی به رانندگ   یارفته  ل یتحل  ی با انرژ

دوباره باز بشه. اسم    یبه سخت  رفتیم  یجی و گ  یکه به تار  ییچشما شد  
ر  موباکردیم  ییخودنما   یگوش  یو نقره  رو   لی.  شاگرد که    یصندل  یرو 
  د یلرزان و قشنگش که باعث ام  یداشت گذاشتم. صدا  یچرم  یهاروکش

 . دیچی پ نی ماش  یمن بود تو

 جا؟نی ا  یایمگه قرار نبود امشب ب  ؟یی: سالم دختر تو معلوم هست کجانقره

 ... . امیافتاد نتونستم ب  یسالم...اتفاق -

 ی نقاب  چیبود که من بدون ه  ی. نقره تنها کسحالیرفته بود و ب   لی تحل  صدام
نموند بود    یل یاما خ  شد ی. چشمام لحظه به لحظه تار مزدمیباهاش حرف م

به خودم    زدیگوشم زنگ م  یکه تو  ین یبوق ماش   یا صدابه خونه برسم که ب
 اومدم. 

ازش نمونده    یزیچ   یحبس شد و با تمام توانم که جز ناتوان   نه یس  یتو  نفسم 
کف    لیو موبا   سادی به شدت سرجاش وا  نیترمز گذاشتم. ماش  یبود پا رو 

به سخت  نیماش نفسم  م   یافتاد.  اگر    اومد؛یباال  نگاه کردم  اطرافم    کم یبه 
روم  که روبه  یدرخت  یتو  می با هم رفته بود  ن یمن و ماش   کردمیترمز نم  گهید

و    کیتار   یکوچه  ه ی  یبود بهش بخورم. تو  کینزد   گهیبود و چند سانت د 
خونه طرفش  دو  هر  از  ماش   ی آپارتمان  یها خلوت که  داشتن.  که    ین یقرار 

م  بوق  سرم  عبور    زدیپشت  پوف کالفهاز کنارم  تازه   دمیکش  یا کرد.  که 
صدا    رو بلند اسمم  بلند  یطورنیهم   یمتوجه نقره جون شدم که پشت گوش 



  یبرداشتم که صدا  ن یرو از کف ماش  ل یدوال شدم و موبا  ی. به سختزدیم
 . دیچی گوشم پ  ینگران نقره تو

 دخترم؟  شدی: شهرزاد...الو...چنقره

و کمرم دست    یشونی پ  یرو   یدادم. عرق سرد  رونیب   قیرو کالفه و عم  نفسم
دادم    ی رو به صندل ام هیبشه. تک   خ ی  کهیت ه یدر دست هم دادن تا بدنم مثل  

همون با صداو  بود  بسته  نقره    یطور که چشمام  جواب  ترسون  و  گرفته 
 دادم.

 ... . ستم ی من خوب ن -

بألخره زبون باز کردم و گفتم خوب    ی ها بعد از اون همه بدبخت از سال  بد
  نی ا  یکنم اما تو  ی ریاشکام جلوگ   زشیتا از ر   دم ی. لبم رو به دندون گزستم ین

  یبهشون اجازه دادم که روونه نی هم  یبرا نهیمن و بب  خوادیم  یک  یک یتار
نابود شده.   لهکه دو سا  یخود  یخودم...برا  یصورتم بشن. دلتنگ بودم برا

و    نیریرو خاموش کنه آروم و لرزان، ش   شیبود که آت  ینقره مثل آب   یصدا
 گوشم نجوا شد.   یتو  بایز

 من؟ شی پ  یای ب یخوایافتاده؟ م ی چه اتفاق  ؟یی: االن کجا نقره

رو   لیموبا  نور  انداختم  خون    یرو  از  شلوارم  وضوح  به  که  پام  ساق 
روش بسته بودم عبور کرده بود. آب    که   یاز روسر  ی بود و حت  س ی خسیخ
 گرفته گفتم:   ییو با صدا  دمیصافم را باال کش ی نیب

 ؟ یایب  یتونیتو م -



 کجا؟   ام؛ی. آره من میکنینگرانم م  یدار شده؟یچ یگ ی: شهرزاد منقره

لرزونم   یسردم شده بود اما دستا  ی دادم. کم  ه یتک  ی رو دوباره به صندل  سرم
  ی به رد بود. صدا سرشار از خفگ   یاز کم  ی زیبود چ  بره ی و   یو بدنم که رو 

 بود. 

 . م ی زنیمن...حرف م  یخونه ایب -

 ؟ یندار اجیاحت یز یجام. چاون گهیساعت د م ی ربع_ن کی : باشه من تا نقره

  یی داشتم به دوستا   از یروم ثابت موند. من ندرخت کلفت روبه  ی رو   نگاهم 
ند  دو سال  تا صدا  دهیکه  رو صاف کردم  ترم  یبودمشون. گلوم    م یگرفتم 

 بشه. 

 من.  یخونه انیبه دخترا هم زنگ بزن خبر بده ب ستین  یاگه زحمت  -

 . دیج یگوشم پ   یتو قشینفس عم  دنیکش   یصدا

 شهرزاد.  چرخه یمغزت م   یتو  ی چ  دونه ی. فقط خدا مزنم ی: باشه زنگ م نقره

 نشسته و با تمسخر گفتم:  دمیصورت رنگ پر   یرو  یپوزخند

 نقره جون... .  چرخه یم  یی رزای سرم مرگ م یتو -

زخم    یی رزای. اون از مدیبه وضوح به گوشم رس  قشینفس عم   دنیکش  یصدا
شده بود دشمن سر سخت    ییرزایدوستام. م  هیخورده بود مثل من و مثل بق

 . دمینقره دست از افکارم کش ی . با صدامونهی هر لحظه و هر ثان 



.  رهینم  شی پ  یزیچ   یاما با ندونم کار  گذرهیتو سرت م  یچ  دونم ی: م نقره
 بذارم.  شی پا پ  تونم ینم  ییکردم اما تنها  ییمن کارا

م  درد طاق  رو  طاقتم  داشت  گرفتگ کردیپام  شدت  از  صدام  مثل    ی. 
 . کننیشده بود که دائم گلوشون رو صاف م یی هامردر یپ

 ... . زیباهم حرف م ام یباشه م  -

  یآخم تو  یصدا  کهنیا  ی پام نتونستم حرفم رو ادامه بدم. برا  دنیکش  ر یت   با
و دستم رو لرزون سمت پام بردم.    دم یلبم رو به دندون گز  چهی نپ  یگوش 

 .کردمیم  یحسیشده بود که احساس ب  ادیدردم ز قدر نیا

 شده؟! تیزی! چ؟ی: شهرزاد؟! چرا حرفت و خوردنقره

ب  نفسم صدا  با  چه  رون یرو  حاال  خونه    د یبا  یجوردادم.  به  رو  خودم 
خونه    دمیرسیم  عی من سر  یبود و راننده  جانیا   نی. اگه االن آرورسوندمیم

بود    نیفرمون ماش   ی...من نخواستم که باشه. سرم روستی ن  گهی اما اون د
  ن یا   اهراً که توان بلند کردنش رو نداشتم. ظ  کردیم  ی نیتنم سنگ  ی رو   قدر نیا

ا  ستین   یزخم سطح ا  قدر نی بلکه  داره که  بره.    یطور نیعمق  ازش خون 
.  رسوندمیهرطور شده بود خودم رو به خونه م  دینبود با   ز ی جا  گه ید  سادن ی وا

 رو روشن کردم.   ن یماش ی شونه و گوشم گذاشتم و به سخت  نیو ب  لیموبا 

 زخم کوچک برداشتم.   هی نشده... یزیچ -

 درش مشهود بود گفت:  یکه نگران   ییصدا  ایو    دیکش  یواشی  ن یه  نقره



. دکتر خبر  شم ینگران م   تر شیزخم کوچک من ب   هی  ی گیم   یشکل  نیا   یوقت  -
 کنم؟!

به حرکت در اومد. سرعتم    نیگاز فشار دادم و ماش   یرو   واش ی سالمم رو    یپا
رو گذاشتم   لیکنم. موبا   ترششی هم نداشتم که ب یبود اما توان  نییپا یلیخ
 تر تمرکز کنم. بلندگو تا راحت یرو 

   دونمینم -

 . دیگوشم چرخ  ینقره تو ی شاک  یبه پام انداختم. که صدا ینگاه م ین

که    دهیم  نیخبر از ا   دونماتینم   نیا  یستیبه فکر خودت ن   چی: تو که ه نقره
  گه ید  یقهی...من تا ده دقیحرف بزن  یخواینم   ی دونیو خوب م   ز یهمه چ 

 . زنم یتم با دکتر. به دخترام زنگ مخونه یتو

نقره   یتشکر کردم و به مکالمه خاتمه دادم. به راست   یکم جون   یخنده  با
که داشتم، تازه تونسته    ی. با سرعت کم شناسهیاز هرکس من رو م   تر شیب

  ی برسم. سع  یاصل  ابونیو پهن خارج بشم و به خ  کیتار   یبودم از کوچه
که   ین یرواز آ   یکنم. حاال درد دور  تر شی رو بذارم و سرعتم رو ب  م ی کردم انرژ

اضافه شده بود.    گم ید  یرفت به دردا  ی جوراومد و چه  ی جورچه  دم ینفهم
قلب من جا    یراحت و قشنگ تو  قدر نیتونست ا  یک  دم یکه نفهم  ینی آرو 

قلب  تکه  یباز کنه؟!  سال  دو  ب  خیاز    ی اکه  و  سرد  و  شا روحیبود  با    دی. 
چوب  ای   موقعشیب   یهاخنده گرم  نگاه  وقت  شی اون  چشم    یکه  بهش 



ذره  ذره  میخ ینگاهش قلب    یو از گرما  شدم یانگار دوباره زنده م  دوختم یم
 . شدیآب م

  م یشال مشک   کهنی ان ا تو  یشده بود. حت   سیخ  ادیهام از عرق زلباس  تمام
از    یخونه برق  ی درب آهن  دنیسرم درست کنم رو هم نداشتم. با د  یرو رو 
بوق گذاشتم و    یچشمام نشست. دستم رو رو   ی تو  یو خستگ  ی حالخوش
دادم و    نیبه ماش   ی باز شد. گاز کم   یکه در توسط مشت   دینکش  یاهیبه ثان 

که    یکه حدسش سخت نبود بفهم  نی دو تا ماش   دنیشدم. با د  اطیح  دوار 
  اط یاز ح  یاو کج و کوله گوشه  حوصلهیرو ب  نی نقره و دکتر اوده بودن. ماش

باز    جون یهم جا بشه. در رو ب  ه یبق  ن یشکلمون پارک کردم تا ماش   یمربع 
  یخم آورده بود تا ز   ر یوقت گ  ن یطلبکارانه به پام انداختم. ا  ی کردم. نگاه

تر بذارمش  پام قرار دادم تا راحت  ر یستم رو زو د  دمیکش  یابشه. پوف کالفه
  ن یکه گذروندم بألخره تونستم کنار ماش   یسخت  ات ی . بعد از عملنیزم   یرو 
  کیتار   اط یح   یفضا  کهنیخاطر ارو دور زدم. به  ن یلنگون ماش. لنگسم ی وا

قرار داشتن    اط یبودن و دور تا دور ح  وار ید  ی که رو   ییهاچراغ  ی نباشه مشت
به گوشم    اومدیکه به سمتم م  یتند  یهاقدم  یرو روشن کرده بود. صدا

نور ماه بهتر به    ر یاش ز بوده. صورت مهربون و پدرانه  ی. به قطع مشت دیرس
 و به پام اشاره کرد.   سادی . رو به روم وااومدیچشم م 

 : خانم...پاتون... . یمشت 

  ی طورنیاز مهر و محبت بود. هم زدم. صداش نگران و سرشار    ی رنگکم   لبخند
 گفتم:   داشتم یخونه قدم برم یها و درب ورودسمت پله واش ی که 



 . هیزخم سطح ه ی ینشده مشت  یزیچ -

رو   دستم  پله  یآهن  یهالهیم  یرو  بلند  جلو  یهاو  ورود  یکوتاه    یدرب 
  ی ها بذارم اما شدنپله  ی پام رو بلند کنم و رو   تونستمیم  ی گذاشتم. به سخت

رو   یت بود. مش رو  نگران   یدستاش  با  و  زد  تو  یو خش  یهم   ی صدا   یکه 
 افتاده بود گفت:  رشیپ

 ... . هیسطح  ن یگیبعد شما م کنه یخانم از پاتون داره خون چکه م -

پله رو هم پشت سر گذاشتم و به   نی که بود آخر  یو درد  یهر بدبخت   به
مشت  چشما  یسمت  م   ینگران   زش ی ر  یبرگشتم.  داد    کم ی  ی. کاشکزدیرو 

و حرفام رو    دمیکش  یقیمن نگران بود. نفس عم   یو برا  یطورنیا  یی رزایم
 بهش گوش زد کردم.  واشی اما  دهیبر دهیبر

 یزیمامانم چ خوام یلحظه نم  ن یخوب حواست رو جمع کن از هم ی مشت -
نه کس و  نقره  نه  و  اصفهانم  ا   یاگهید  ی بدونه. من هنوز  اومده.    جا نیبه 

 درست؟!

 انداخت.  نییسرش رو تکون داد و با خجالت سرش رو پا  یمشت 

ببخشیمشت  فضول   دی:  آرو   یخانم  آقا  و    ن ینباشه.  نرسوندن  رو  شما  چرا 
 !ن؟ یاومد ییتنها 

نبضم از    شدیو باعث م   شد یم  دهیسرم کوب  یبود که رو   یمثل پتک   اسمش
  ن یوکه با آر   یمدت  کردمیرو باور م  نی ا   دیسرم بزنه. اما با  یتو  جانی شدت ه



در نشوندم    یرهیگدست  ینبود. دستم رو رو   شی ب  ی الیگذروندم خواب و خ
 گفتم:   ی و با لبخند مصنوع

موضوع هم به    نی . خواهشًا از ا کننیما کار نم  شی پ  گهی بهمنش د  یآقا  -
 نگو تا من خودم به مامان بگم.  ی زیچ یکس 

  ی رو تکون داد و خواستم برم داخل که سرم و برگردونم سمت مشت  سرش
 گفتم:   واشی و 

 حواست باشه. ان ی...دخترا االن م یراست -

شدم.   یدرب ورود  ی کوتاه جلو  یلب گفت و منم وارد راهرو   ر یز   ی چشم
بردم. حق داشت خون   یپ   یپام تازه به حرف مشت   ینور خونه افتاد رو   یوقت

 رِ یز  کشم یم  ی که هرچ  ییرزای. تف به ذاتت مکردیداشت از پاچم چکه م 
 سِر تو. 

که به    ی خانم و دست  ینگران کبر  یکه چهره  ارمیرو در ب  م ی بارون  خواستم 
تپل و    یگونه  یکارم شد. با دستش رو   یمانع از ادامه  د یکش یم  شیروسر 

 به سمتم اومد.  عی زد و سر  دشیسف

 !ده؟یرنگتون پر قدر نیچرا ا شده؟ی: خاک بر سرم خانم! پاتون چ یکبر

  ی رو با کمک کبر  میرو هم نداشتم. بارون   یتصنع   یهاتوان لبخند  ی حت  گهید
ساعد دستش گذاشت و خواست دستش    یرو رو   می از تنم در آوردم. بارون

 . با تته پته گفتم: دم یخودم رو به عقب کش   عی اما سر  اره یکمک جلو ب   یرو برا



 ... . امیخودم...م  -

 یبه اخالقا  دادیم  ن یچشماش نشست که نشون از ا  یتو   یرنگ کم   تعجب
به    ذاشتم یکه قدم م   یطورنی. همهیع ین عادت کرده و براش طبم  ی دمدم

 گفتم:   واشی  ییرایسمت پذ 

 اومده؟ یک  -

آروم مثل من    ی. باهمون صدارفتیکنارم راه م   واشی  اط یمحض احت  اونم 
 گفت: 

 گفت ظاهرًا مادربزرگتونن.   یخانم جوان که مشت  هیخانم مسن همراه   هی  -

که از    ییزایکه از چ   کردمیهم گوش زد م  یبه کبر  دیو تکون دادم. با  سرم
  یی حرفا   ن یهم  ینگه. برا  یزیچ   یبه کس   نه یب یخونه م  نی ا  ی به بعد تو  نیا

دق به کبر   یبه مشت   قاً یکه  رو  با صدا  یزدم  دوباره    یارفته  ل یتحل  یهم 
وقت تو  یگفتم.  چشمام  شد  تموم  تا گو  یحرفامون  رنگ    ی طوس  یدو 

دو سال ازش دور بودم. با همون    .دادیگلوم رو قلقک م  ی. بغضستنش
وا   شی شگی هم  ل یاستا مرتب  و  تو  ساده یصاف  دامن    یبود.  و  اون کت 

حر   یاسورمه شال  اون  زهم   ر یهمراه  م به  تر بایرنگش  ام دیرس ینظر    دی. 
ها  لحظه  یهمه  یکه تو   ی. کس م ی زندگ  یکردن من، الگو  یهرلحظه از زندگ

  ی و نگران   یحالاز خوش  یقیتو پرش تلف   یو کم   دیکنارم بوده. صورت سف
سر باز کرد و    انم ی کم جون مهمون صورتم کردم و بغض ناش   یبود. لبخند

رو   ی اشک سختگونه  یآروم  به  نشست.  اون    کی  ی هام  برداشتم که  قدم 



  د یشا   نیر یش  دیکه شا  یآغوشش گرفت. آغوش  یکرد و من رو تو  یدستشیپ
 که... .   یرگم بود نه مرد اما اون مادربز  دمن ترسناک بو  یهم برا

کردم از ذهنم    یهم فشردم و سع  یاون خاطره چشمام رو رو  یادآوری  با
 ن یام. صورتم رو بهرلحظه  ی بود برا  یتنش دلخوش   نیریش   یدورش کنم. بو

که    یدرشت و طوس  یلهیالغرش گرفت. و با اون دو تا ت   ی و کم ر یپ  یدستا
ز اون  شیمشک   یهاموژه رو  با صدا  کردیم   تر بایها    یی بهم چشم دوخت. 

 گفت:   آوردیبه صورتم م  یفشار کم  کهیدرحال ومآر 

 ...کله خراب... . یمعرفت یب  یلیخ -

در دست در    واشی   که ینگفتم. نقره درحال  یزیزدم و چ   ی جونکم   یلبخند
نجات    ی و چرم  یمشک  یهاکشاز اون دست  وقت چیکه ه   ذاشتیم  یدست

  ی واشی   یکرد و با صدا  تیسمت کاناپه هدامن رو آروم به    کردینم  دایپ
 گفت: 

 تا بعد.  م ی درد پات رو دوا کن دیفعاًل با  -

نشستم. نقره با صدا کردن    یسه نفر  ی کاناپه  یرو   واشیتکون دادم و    یسر
  یهابلند و چمشم   باً ی تقر  یشد. قد  انی وسط راه رو نما  ی اسم خانم دکتر زن 

و با سالم    دیکش  شیفر و مشک   یهابه مو  یداشت. دست  یو درشت  یاقهوه
رو   یواش ی اومد.  نگاه گذرا نی زم  یبه سمتم  و  پام نشست  پام    ییکنار  به 

 انداخت و آروم گفت:

 افتاده؟!  ی چه اتفاق -



ن  آب و  دادم  قورت  وا   ی نگاهم ی دهنم  نقره که کنار کاناپه  و    سادهیبه  بود 
که اونم منتظر بود  دستاش رو طبق عادتش جلوش قالب کرده بود، انداختم.  

  شد یکه دهنم خاج م   یقی. صدام رو صاف کردم و با نفس عمشدهیبگم چ
 گفتم: 

 . دهیبر  شهی فکر کنم با ش -

 *** 

 ن یآرو 

  م یبود  ده ینقشه کش   ی تموم شد هرچ  ی عنی .  دمیهام کش مو  ن یب   ی دست  کالفه 
  ن یا   ییرزایبگم؟ بگم م  ی چ  یی خوب شدن شهرزاد؟! من به خانم رضا   یبرا

  ی. شهرزاد شده بود جزو کشم یام عقب مخاطر خانوادهکرده منم به  یشکل
زندگ رو   یوسطا  یمن چطور  یاز  ولش کنم؟! سرجام  تکون یراه    ی کاناپه 

  ی . دست کردم توشهینم   یطورنیا   گفتم یم  ییبه خانم رضا  دی. با دمخور 
روشن شد اسم شهرزاد   ل یموبا  یصفحه  یرو در آوردم. وقت  لمی و موبا  بم یج
  ی احس کالفه دم؛ی کش  یق ی. نفس عمکردیم  ی بهم دهن کج  هاامکی پ ی تو

باز    امیاسمش نشست و پ  ی . دستم رو ستی که برام آشنا ن  یداشتم. حس 
 نوشته بود:  یطورنیاشد. که 

م  - پل  ی بخوا  دیشا  دونمیسالم.  بد  ا ی  سی به  خبر  حت  یمامانم  اگر    ی اما 
نگو.    ی زیچ  یسر سوزن برات ارزش دارم و قابل اعتمادم لطفا به کس   یاندازه

موضوع ببندم نه!    ی بخوام چشم رو   که نینگه. نه ا  یزی هم بگو چ  دا یبه ل



. مطمئن باش  دارم  از یبه زمان ن  یچشمام رو باز کنم ول  خوامیاصاًل! اتفاقًا م 
  ختم ی ت ردرخ  ی. نفت پا دهیکه کرده رو پس م  ییکارا  یتقاص همه  یی رزایم

نگو.    یچ یه   ی به کس  کنمیخبرت م   یدرحال خشک شدنه. پس لطفا تا وقت 
 ممنون، خداحافظ.  یهمه چ  یبرا

حرف زدن داشت که من بدون فکر کردن    یتو  یی شهرزاد چه جادو  دونمینم
  ی و رو   یباشه جوابش رو دادم و گوش   ه یبودم. در حد    عشیبه جمالتش مط

  ه یگر   قدر نیها اومد. اپله یرو  دایل  یپا  یمقابلم گذاشتم. صدا یاشهی ش  ز یم
صورت گندم  بود  قرمز  یکرده  به  و    لی ما  یرنگش  سست  قدماش  بود. 

پلهیب و  بود  به مقصد آشپزخونه که پشت پلهجون  قرار  ها رو آهسته  ها 
ط ا کرد یم  یداشت  از  قبل  پله  که نی.  تا  دو  پا  ی از  با    ن ییآشپزخونه  بره 

 و گفت:   دیکش  اشییلخت و طال  یهامو  نیب   یدار و گرفته دست خش  یی صدا

 دو تا مرده رفتن؟ نیا -

کوتاهش رو    ی نقش و قد کم  ز یر   کلیآره تکون دادم. که ه   یو به معنا  سرم
  دینکش  یاهیو باز کردم. به ثان   ورمی اول پل  یتا دکمهوارد آشپزخونه کرد. چند

الغرش    یمن نشست و پاها  یرو بهرو   د یتک مبل سف  یآب رو   وان ی ل  ه یبا    دایل
چشم    یی را یکف پذ  یدوازده متر  به فرش  ره ی شکم جمع کرد. و خ  یرو تو

ب  از شدت گر   ی نیدوخت.  و کوچکش  باال  بود.    هیسر  لبو شده  مثل  فروان 
فکر    یمهم   ز یرو با زبون تر کرد. انگار داشت به چ  کشیسرخ و بار   یهالب

 گفتم:   یآروم یافکارش کمک کنم با صدا دنیه چب کهنیا  ی. براکردیم

 !؟ یکنیفکر م ی دار یبه چ -



از احساس بهم کرد و    یخال   ینگاه  شی عسل  یرو بلند کرد و با چشما  سرش
 گفت: 

پاگرد و اتاق خواب    یباال تو  یکه طبقه  ییخونا   کردمیفکر م  نیداشتم به ا   -
  تیز ینبودن. تو هم که چ  ی ! آخه اون دو تا مردا زخم ه؟یماله ک   خته ی تو ر

 نشده. شده؟!

  یی نه باال انداختم و با صدا  یبهم انداخت. سرم رو به معنا  یاموشکافانه  نگاه
 گرفته گفتم: 

 نه من خوبم.  -

سر شهرزاد اومده باشه.    ییلحظه از کار افتاد. نکنه بال   ه یکردم قلبم    حس
تمام مدت پشتم بهش  یلحظه آخر  رفتن  و  نگاهش    یبار   نیبود  هم که 

هوا تکون    ی رو تو  دشیو سف   ک یانگشت بار  دا یکردم حالش خوب بود اما...ل
 گفت:   یاگرفته  یداد و با صدا

 . ختهیها ر پله یشهرزاد...آخه چندتا قطره هم تو مونهیپس م -

که   بشیکردم؟ تخر   کار یو از جام بلند شدم. من چ   دمی کش   یاکالفه  پوف
درمان کردنت. اما خب   ن یبا ا  ن یهم که شده. تو روحت آرو   ی کردم زخم

اتفاق و   دایل   هیدو راه  نی ! ب کردم؟یم   کار یمن چ   افتادیم  دای ل   یبرا  یاگر 
که دو ماه    یزن  ای  می باهم بزرگ شد  یکه از بچگ   یشهرزاد مونده بودم. دختر

اندازه    ه ی! جالب بود هر دو به  گذره؟ ینم  مونییاز آشنا  تر شیب   یاو خورده
که    ییجا. از اونسم یوا   جانی ا یطورنیهم تونستمیبرام ارزشمند بودن. نم 



من رو مقصر    ادیسر شهرزاد ب  یینداره اگر بال  یخبر  یزی از چ   ییخانم رضا 
 . رمیازش بگ یخبر  دیپس با دونهیم

بهش   یدیام دیکه شا  یآوردم. تنها کس وبم ی به مغز مع یآخه؟! فشار  یک  از 
که    یطوربرداشتم و همون  ز ی م  یرو شتابان از رو   لم یبود سهراب بود. موبا

  ی شماره  کردمیرو که تنها مال خودم بود رو گز م  مینقل  یصد متر  یخونه
ل رو گرفتم.  رو   وانی ل  واشی   دایسهراب  رو  ن  ز یم  یآبش  و    ز یخ م ی گذاشت 

بب تا  نشست  چ  نهی سرجاش  دارم  بود  کنم یم   کار یمن  شب  ده  ساعت   .
 . اما بعد از چند تا بوق جواب داد.ادی خواب باشن ز کهنیاحتمال ا

 !د؟یدی خبر؟ رسبه داداش ما چه: بهسهراب

 . دیشن یهم م دا یبلندگو بود ل ی. صدا رو دمیکالفه به موهام کش  یدست

 اما... .  م ی دیکه رس  دنی سالم سهراب. رس  -

 باز کار دستتون داده! یی رزای! نکنه م؟ ی: اما چسهراب

عم  کالفه رو   دمیکش   یق ینفس  ل  یموبل  یدسته  ی و  بود   دایکه  نشسته 
 از حد کالفه و خسته بود.  شی نشستم. صدام ب

که    م یراه بود   یسمت خونه تو  میفرودگاه و راه افتاد  م ی دیرس  یآره...وقت   -
 دختر عمومم که بهت گفتم... . 

 : آره. خب؟ سهراب



. من و  بهی خونه هستن دو تا مرد غر  یزنگ زد گفت چند نفر تو  ی چی ه  -
و    غی ج  یصدا  م یدی رس  یمن. وقت  یخونه  م ی خونه و اومد  م ی شهرزادم نرفت 

 باال و... .  م ی رفت  اومدیباال م  یاز طبقه دایداد ل

ل  گهید از    یاهاله  شیعسل  یچشما  یجلو  داینتونستم حرفم و ادامه بدم. 
بد بود.  نشسته  برا  یاتفاق  نیتراشک  م   یکه  دختر  اما  وفتهی ب  تونهیهر   .

و   دیکش   یاو کالفه  ق ی. سهراب نفس عم م ی دیتر رس که ما زود  م ی شانس آورد
 گفت:  یآروم یبا صدا

فروش مواد مخدره    کنهیکه م  یلجنه...فکر نکن تنها خالف  ی لیخ  ییراز یم  -
 دست داره. هم   گهید  هیهزار تا گند کار یاون تو

 گفتم:   یلبم نشست و عصب  یرو  یپوزخند

 کار امشبش بهم ثابت شد.  نیبا ا -

 شد؟ ی: خب بعدش چسهراب

از    دا یبوده که به سهراب زنگ زدم. ل  ی من چ  یافتاد هدف اصل   ادمی  تازه 
تو رفت  و  شد  بلند  نم  یجاش  من  اون  کار یچ   دونم یآشپزخونه.  جا  داره 

 . دمیکش  یاو پوف کالفه  دایل یاون تو؟ خودم رو ُسر دادم جا رهیهمش م 

. بعدم که هر  شونگهید  ی کیشهرزاد با    شون،یکی . من با  گه ید   م ی شد  ر یدرگ  -
شدن. شهرزاد زنگ زد به دو تا    هوشی ب  ینی دو توسط چماق مبارک خانم ام

  نمون یب   ی تموم شده هرچ  گهی پسر اونا اومدن مردا رو بردن. به منم گفت د
 . ندهیاز حوادث آ  یر یجلوگ  یبوده برا



 کرد و گفت:   یاخندهتک سهراب 

 !؟یخب حاال چرا به من زنگ زد -

 گرفتم.   یو گوشم رو به باز  دمیکش  م ی شون ی پ  یرو  یدست

شهرزاد باشه.    یبرا  دمیخونه هست که احتمال م   یخون تو  یچندتا قطره  -
 شده نه اون مردا.   م ی زیآخه نه من چ 

 گفت:  اومدیکه آشپزخونه م   دایداد ل یصدا

 بود.  تر شیاتاق ب یبود. تو شتر ی از چندتا قطره ب -

 و تکون دادم و حواسم رو به تلفن جمع کردم.   سرم

د  - منم گفته  به  شدم.  نب   گه ینگرانش  مم ی نیهمو  خبر    یتون ی.  برام  ازش 
 !؟یریبگ

 گفت:  واشی کرد و   یمکث طوالن  سهراب 

 . منم نگران شدم. رمیو برات بگ  صبر کن تا خبرش  یاقهیچند دق هی -

 شون؟یشناسیبودن اومدن مردا رو بردن؟ م  ی پسرا ک نی ا  گم یسهراب م  -

 کرد و گفت:   یا تک خنده سهراب 

 جا بودم آخه؟!مرد مؤمن من اون -

 رو باال انداختم.   هامشونه

 . یبدون دینه گفتم شا  -



تا من خبر  خودمون بودن. برو قطع کن    ی هابچه  اد ی: به احتمال زسهراب
 برات.  رم یبگ

 گفتم و تماس رو قطع کردم.   یاباشه

 ش دیسف  یدستا  یبزرگ و تپل که تو   یوان یاز آب و ل   سی خ  ی با صورت  دایل
داره    یطورنی رفتن هم  نا یا  یجا گرفته بود از آشپزخونه خارج شد. از وقت 

م بهخورهیآب  من  ترک   یجا.  احت دمیاون  با  نفره    یکاناپه  ی رو   اطی.  سه 
.  رددهانش ب کینزد واش یرا   وان ی دراز کرد و ل شیرا رو   شی نشست و پاها

مبل    یدرشتم رو رو   کل یکه ه   یطورتکون خوردم و همون  یجام کم   یتو
 گفتم:   یو شاک  ده یباال پر   ییبا ابرو  کردمینفره رها م کی ه یتک

 !؟یخوریآب م قدر نیتو چرا ا  -

پا   وانشی ل  دایل چشما   نییرو  با  و  همراه    یکه کم  ییآورد  بود  متعجب 
 صورت گندم رنگش نقش بسته بود گفت:  یکه رو   یپوزخند

ول  - مغزت    قدر نی. اخورمیآب م  قدر نیهم  شهیمن هم   یشرمنده داداش 
 رفته.  ادتیشهرزاد جونتونه ما رو کاًل  ره یدرگ

بود اون    دا یکردم. حق با ل  زونیو دستم رو از مبل آو  دمیکش  یاکالفه  پوف
م  قدر نی ا  شهی هم عمو کل  خوردیآب  م  اشهیچون  بود  ساز    د یترسیسنگ 

 بود گفتم:   یگ که سرشار از کالفه  ییخودشم مثل باباش بشه. با صدا

 ...حواسم نبود. دیببخش -



خونه رو در برگرفت.   یاز جنس غم فضا ی سرش رو تکون داد و سکوت فقط
دستش بود   لشیموبا  دایود تا سهراب زنگ بزنه. ل ب  م یگوش  یدائم نگاهم رو 

عشق ارزش    ی بهش نداشتم چون برا  یبود. کار  ل یحتمًا سه  کرد، یو چت م
. االن  دیهام کشمو  نی کالفه ب  یقائل بودم. سرجام نشستم و دست  ی خاص

طور  رزادشه بود؟  خوب  حالش  من    شی کجاست؟  دست  شهرزاد  نشده؟ 
هم با من بود    شی و نگهدار   شیجان  تیامن   یامانت بود. جز مسائل پزشک 

هم    یمشت حرف مزخرف بهش زدم و زود  ه ی  یچ یکردم؟ ه   کار یاما من چ
  دن یسرجام نشستم و با د   خیس  لیموبا  یدادم. با صدا  ییجدا  نیتن به ا 

تو قلبم  سهراب  د  نهی س  یاسم  و  در  به  رو  خودش    زد یم  وار یوحشتناک 
با تعلل    نیهم   یبود. برا  یکه قرار بود بشنوم اما شدن   یز یاز چ   دم یترسیم
  ی کالفه  یسبز گذشتم و تماس رو برقرار کردم. صدا  دیکل  یدست رو   ادیز

 : دیچ یپ  یگوش  یسهراب تو

 !ن یالو؟ آرو  -

 چهیسرم نپ   ینباشه و صداش تو  دایبلکه کوبش قلبم پ  دمیکش   یق یعم  نفس
 نداشت.  دهیاما فا

 !شد؟ یسهراب چ -

 . دیبه گوشم رس یآه مانند یصدا

و زخمش   دهیبر  شهی : حدست درست بود. انگار پشت ساق پاش با ش سهراب
 بود.  قیعم باً یتقر



! چرا حال بده  کنه؟ یکار نم   گهیو ادامه نداد. چرا حس کردم قلبم د  حرفش
ا  ن  قدر نیشهرزاد  بود؟  مهم  ل  ی نگاهم ی برام  ر  دایبه  اشک    ز یر ز یکردم که 

. من  کردیپاکشون م  نم یمن نب   کهنیا  یبرا  عیو پشت سرش سر  ختی ریم
 وسط؟!  نیکنم ا  کار یچ

 اال...ن حالش چطوره؟! -

هم    ی کی دار بود.  کردن لرزان و خش  هیها گر که ساعت  یی ها مثل زن  صدام
هم    یااما مگه چاره  ؟یکن یرفتار م  یشکل   نیبهم بگه مرده گنده چرا ا  ستین

نگران  جز  عز  یی کسا  یبرا  یداشتم  جونم  از  صدا  تر ز ی که    یکالفه  یبودن. 
 سهراب باعث شد دست از افکارم بردارم.

زدن و حاال هم از افت    ه یازش رفته. انگار پاش و بخ  یاد ی: خون زسهراب
 فعاًل خوابه. ادیفشار ز 

آخه  کردیم  ی نیسنگ   ام نهیس   یقفسه  ی تو  یزیچ   هی  کردم یم   احساس   .
با   ژنیاما کمبود اکس   دمیکشیم   قیعم  یها قدر نفسهرچه   د یداشتم. من 

! از سرجام  ؟یچ  زدیم  دیدست به کار جد  ییرزای اما اگر م  دم یدیشهرزاد و م 
  دم به اعصابم مسلط باشم. شروع کر   تونستمیبلند شدم. انگار با نشستن نم 

 آروم گفتم:  ییبه راه رفتن و با صدا

 به تو خبر داده؟!  یهست؟ ک  ششی پ  یکس   مارستانه؟یسهراب! االن کدوم ب  -



  ی جان   تیخاطر امن به  ست ین   مارستان ی: نفس بکش تا برات بگم...ب سهراب
 ی خونه. کس  میار یو دکتر م  م ی رینم   مارستانیب   م ی ندار  ییرزا یکه از طرف م 

 ها زنگ زدم اونا گفتن. هست. به بچه ششی هم پ

  نمیس  ی. قفسهزدمیو دوباره دور م   کردم یم  یرو ط  یکوتاه   ر ی سم   کالفه
بودم که خودم خبر نداشتم؟    ی آدم نگران  قدر نیا   ی. من کشدیم   ن ییباال پا

شهرزاد    ینگران زخم پاحاال دل  کردمیخونسرد برخورد م   ز یچکه با همه  یمن
بد م  فهی ضع  یل یبودم. آخه شهرزاد بدنش خ االن    ماً . حت شهیحالش زود 

 . نمشی بب  دیبا شهینم  یطورنیرنگ به رو نداره. نه ا

 یا. با ضربهترسم یم   ییرزای ...اما از طرف منم یشهرزاد و بب  دیسهراب من با   -
 . ترسم یام م خانوده  یندارم برا ی که به خودم بزنه مشکل

 و واضح حرفاش رو گفت:  واش ی کرد و بعد   یمکث طوالن  سهراب 

. با اون حرف  دارهیمنقره بر   ادی . به احتمال زشهرزاد  یزنگ بزن به گوش   -
 ... . کنه یبزن، کمکت م 

ور به اون ور    نیاز ا   قدر نیا  وفتهی لحظه حس کردم پاهام داره از کار م  هی
ها چهارزانو نشستم و کالفه به سهراب  سنگ  ی جا رو همون  نیهم   یرفتم برا

 گفتم: 

 ن؟ یا یم  ی باشه. شما ک -

 اش کرده بود. دوباره کالفه دای. ظاهرًا آ دیکش   یاکالفه  پوف



از طرف  شی فردا هما  دای...آ دونم ی: نمسهراب اما  اونه.  نوبت  و  هم    یداره 
ب  ول   ن یزم  نینگرانه شهرزاده. خودش مونده  از    یو هوا،  فردا بعد  احتمااًل 

 . م یا یب  شیهما 

  یانداختم که تو  دایبه ل  ینگاه م ی . نم ی کرد   یلب گفتم و خداحافظ  ر یز   یآهان
خرس  لباس  خواهرقشنگ  دیسف  یاون  چشم  به  البته  بود؛  شده  اما    ،یتر 

اون    یهم جا  گهیآروم و متشنج بود. حق هم داشت هرکس د صورتش نا
ا باشدیم   ی شکلنی بود  با    د ی.  بشه.  خوب  تا  بدم  زمان    یادآوری بهش 
  ی بوق صدا  یاسم شهرزاد نشست که بعد از کل  یسهراب دستم رو   یهاحرف
از گرفتگدیچ یپ   ی گوش   یتو  ی خانم احتمال ز  ی .  به  نقره    ن یهم  اد یصداش 

 خانم بود. 

 بله؟! -

 وجودم رخنه کرده بود گفتم:  یکه تو  یرو صاف کردم و با استرس کم  گلوم 

 ... .ینی خانم ام گاردی سالم من...من بهمنشم راننده و باد -

 گفت:   یو محکم  یجد  یصدا با

 خب؟ امرتون؟! -

نشأت    ی شهرزاد از ک  ت یاز ابروم رو باال دادم. حاال متوجه شدم اون جد  یی تا
  گفت یاز درون بهم م   یبود اما حس   یشکل نیهم هم  یی رزای. درسته م رهیگیم

 به نقره خانمه.  هیشب تر شی اخالقاش ب



 راستش من... .  -

 گفت:  یمحکم و قاطع  یحرفم تموم بشه که با صدا نذاشت

 شهرزاد باهات حرف دارم. یخونه ایب -

 گفتم:   یاشرمنده  یگرفتم و با صدا  یرو با دست به باز   رمیفرش ز   یهاشهیر

 مون بده. باز کار دست ییرزایو م  امیب  ترسم یاما من م -

 خوش. شب  نمت؛یب یم  گهیساعت د  م ی نباش، تا ن تت ی: نگران امننقره

به صفحه  یصدا  با بهت زده  به  رهیخ  یگوش  یبوق  پ شدم.  با ورژن    ر یبه 
نباشم،    ت یبه بعد. اما گفت نگران امن  ن یاز ا   می شهرزاد خانم قرار سر کن  یشده

 . ادیسرمون نم یی بال یعن ی

گرانه به من  که پرسش  دایاز جام بلند شدم و رو به ل   عی سر   یمعطل  بدون
 گفتم:   کردینگاه م

 . م ی حاضر شو با هم بر یبمون  دیشهرزاد. تنها نبا   یخونه میبر  دیبا -

 صاف نشست.  شی را در هم کرد و سرجا  یانازک و قهوه یهاابرو 

سر من و خودت داشت   یی چه بال  شی پ  ساعت م ی رفته ن  ادت ی  نی : آرو دایل
خودش    ی. وقتاومدیبالها سر ما نم   ن ی! اگر اون دختر نبود االن ا اومد؟ یم

  ؟یبر  یخوایتموم شده پس کجا م   ی عن ی تموم شده    نتونیب  یگفته هرچ
  ؟یندار  یذره غرور مردونگ  ه ی  ؟ یکنیخودت و براش کوچک م   قدر نیچرا ا

آرو   یهمه  راچ تو.  اال  ب   ن یمردا غرور دارن  اون دختر که    ا یبه خودت  اگر 



ن  آس  ی باباش کدوم آشغال  ست یمعلوم  م   یب یهست  برسونه،   ی خوایبهت 
بذار  ؟یکن  کار یچ داغ  زن  یرو   یدوباره  آرت دل  رفتن  با  زخم    نیعمو!  کم 

  افتهکه برات ب  یاتی به چرند   قدر نیقوز باال قوز. چرا ا  ینخورد که تو هم بش
و تا حاال    ادهی دهنش چفت و بستش ز  ی مگه خودت نگفت  ؟یکنیاعتماد م 

  ی ک ی  نم ی دروغ باشه و ا  نای ا  یبه تو نگفته؟ از کجا معلوم همه  یواضح  ز یچ
 مثل باباش. 

.  شدیمنقبض م   تی از عصبان  شتر یو فک منم ب   رفتیتر م هر لحظه باال  صداش
حت  و  بود  شده  مشت  ل  یدستام  زدن  ب  دا یتوان  اما  داشتم،  هم    راه یرو 

مظلوم و پر از غم رو    یبود اون چشما  ده ی. اما اگر شهرزاد رو دگفتینم
دخترانه    یها. حسادتزدیراجبش حرف نم  یطورنیا  وقت چیبود ه  دهید

در    ی . سع سادمیسرش وا  یبر علت. جلو رفتم و باال  دیهم که شده بود مز 
 موفق هم شدم. یداشتم که تا حدود م یکنترل حالت عصبان 

اشو به زبون  . آره شهرزاد حرفرونیب  ز یمزه کن بعد بر ! اول حرفتو مزهدایل  -
اون الزم نکشه یرو به رخت م  ی اما چشماش غم و خستگ  اره ینم   ستی . 

. مگه اون روز که باباش  شیبخون   یتون یحرف بزنه فقط نگاه کنه تا آخر م
) صدام رو باال بردم  ؟یجا بودراه انداخت تو اون  دادیجا و داد و باومد اون

نبود زدم(  داد  نبود  ی و  وقت یالمذهب،  سرش    یی رزا یم   ی .  پشت  و  رفت 
م  یچ   دینفهم گذشته.  جا  شکل  یدونیبه  زدم(   یبود؟)پوزخند  یچه 

.  زدینم   ی حرف  چی! مثل مجسمه زل زده بود بهم، الل شده بود و ه یدون ینم
  موج   ی چارگی و ب  ی! توشون حسرت، غم، خستگ دایاز اون چشماش ل  ی اما وا



  قدر نیبه طوفان شد. ا   ل یکه تبد  یبلند  یهاکوتاه نه موج  یهاموج  زد؛یم
پاهاش نگه داره و از   یرو رو   فشیبود که نتونست بدن نح  نیبراش سنگ 
 حال رفت. 

  دایل  یبهت زده  ینتونستم حرفم رو ادامه بدم و نگاهم رو از چشما   گهید
افتادم سمت در. سو راه  از تو  ن یماش  چییگرفتم.    ی جاکفش  یو کفشم رو 

 گفتم:   دایرو به ل  ی آروم ی برداشتم و با صدا

 تون. خونه  یریم  ا ی  یای با من م  ای ...لباساتو عوض کن  یتنها بمون  خوامینم  -

حرف زدن بهش بدم در و باز کردم که با ورود    ی اجازه  کهنیهم بدون ا   بعد
به    یاز نقط ضعف   دایل   اومدیبهتر شد. بدم م  یحالم کم   یزییخنک پا   ی هوا

  یبا چ   دونست ی. خوب رگ خوابم رو بلد بود و مکردیاستفاده م  نی اسم آرت
جز  به  یاگهید   یظاهرًا موفق نشد چون کس  ی سر  نیخامم کنه. اما ا   تونه یم

 ی . هوا کمدمیبه موهام کش  یابود که بهش فکر کنم. دست کالفه  ن یآرت
  شب یکه د  یفیخف  یابودن شهرزاد و لرزه  ییسرما   یادآوریسوز داشت، با  

توبه سرما  خندهت  ی خاطر  بود  افتاده  جا    ی گوشه  ینامحسوس   ینش  لبم 
تا    سادمی شکلم وا  ل یو مستط  ینقل  اطیوسط ح   نهیخوش کرد. دست به س

  ی اون دو تا برا  گاهی. اما جاکردیم  یاز حد داشت حسود   شی ب  دا ی. لادی ب  دایل
  یی ها . دستم رو باال بردم و مودیفهمیرو نم  نی ا  دایفرق داشت اما ل  یل یمن خ
هاش سر  قدم  یبود و کنار زدم. با صدا  خته ی صورتم ر  یخاطر باد تو که به

تو بارون   ی برگردوندم.  قشنگ  یاون  رنگ  ن کرم  بود.  شده    یهابوتم یتر 



پوش  شیا قهوه جا خوش    شیتفنگلوله  یشلوار مشک  یرو   شی که کم دی رو 
 کرد. 

از احساس بود    یکه خال   یبا صورت   و   دیرنگش کش  یابه شال قهوه  یدست
وا ا سادی مقابلم  م  شدیم   یشکلنی. هر وقت  با  شدمیمتنفر    د یازش. چون 

بکش   یکل رو  خانم  ب  یمنت  به حرف  پوف کالفهادیتا  و سوار    دم یکش  یا . 
توم ی شد  ن یماش خفه کننده  نی ماش  ی .  ل  هیبود که    یاسکوت    ی دایلحظه 
 . دمیزد که سه متر باال پر  یغ ی وچل چنان جخل

 !یکن یاش متجربه  یحالم برات. باألخره دارخوش یلی...خنیآرو  یی : وا دایل

  ر ییتغ   ن یتند بهم زد. مثل خنگا بهش نگاه کردم. ا هم دستاش رو تند  بعد
  ی مدل روان  نیعادت داره به ا   شه ی . همستین  یتکرار  ز یاصاًل چ  دایل   یی هوکی

  کرد ینگاه به من م  هی.  دیخندیو بلندبلند م  دیمالی. دستاش رو بهم مایباز
م راست  ر یز  زدیدوباره  به  وقت   یخنده؛  بود.  شده  از   یخال   یافهیق  یخل 

 گفت:  یا با خنده و لحن بامزه د یمن رو د یعصب   یاحساس و کم

 !جانیا ؟یتو شک یی عمو  یاله -

نوازش  دستش رو رو  م  یگرانه  خدیکشیبازوم  تا    یراه  یلی.  بود  نمونده 
 فرمون قفل کردم.  یاز تأسف تکون دادم و دستم رو رو  یسر م ی برس

 . لیسه  چارهیب دایل  یاز دست رفت -



ساله    ۲۸دختر    نینگام کرد. البته که ا   طونیرا باال انداخت و ش   شی هاابرو 
م  طونی خودش دست ش پشت  از  فرشته  ی اما گاه  بستیرو  مثل  ها هم 

 هاش شد. شونه دیسر داد که باعث لرزش شد ی ا. خندهشدیم

ها ...تو هم به جمع از دست رفتهگم یم   کی: من از دست رفته بودم...تبر دایل
 داداش. یاضافه شد

هم وقت    دا یل  نی. ا دیهام کشمو  نیب   یانگاهش کردم و دست کالفه  گنگ
س؟ البته دور از جونش  س؟! مردهآورده بود.شهرزاد معلوم نبود زنده  ر یگ

.  م ید یرسیم   گه ید  کمیخودش.    یبرا  گهیم   ون ی داره هذ  یروان   ی دایل  نی بعد ا
و به    اوردمیخودم ن   یاما به رو   کنه یم   مون بیداره تعق   ی نی حس کردم ماش

به پشت سر جمع    ی و گاه  دایل  ی هاگاه به خندهراهم ادامه دادم. حواسم گه
 : دمیلب غر ر ی ز ی عصب  دایو کوتاه ل  دهیبر یها. کالفه از خندهکردمیم

 شو. خفه  ا یدرست حرف بزن منم بفهمم  ا ی! یخلم کرد  دا یل یوا -

بده. اما هر چند    رون یاش رو قورت بده و نگاهش رو به ب کرد خنده  یسع
وقتدیلرزیم  واشیهاش  شونه  بار کی  قهیدق سر کوچه  ی .    یخونه  ی به 

. امشب  سادیتر از ما وا عقب کردیم  مونبیکه تعق  نهیماش  م ی دیشهرزاد رس 
  نه خو  یبالن هوا داشتم. جلو  هی  یبودم اندازه  دهیکش  ق ینفس عم   قدر نیا

رو   ن یماش رو  دستم  و  داشتم  نگه  ثان  یرو  به  زدم.    ی مشت  د ینکش  هیبوق 
 در رو زد و در و باز کرد.  موت یر



.  م ی شد  اده یپ  نیاز ماش  دایشهرزاد پارک کردم و همراه ل   نی رو کنار ماش   ن یماش
ش  یمشت  لبخند  با    یرو   ی نیری با  اومد.  سمتمون  به  بود  نشسته  صورتش 

 وجودش بود باهام دست داد و گفت:  ی تو شهی که هم  یمهربون

 !شد؟ی. چیاینم  گهیشهرزاد خانم گفتن د -

بگذره بعد  کم ی . نذاشته  دیدی! دستت درد نکنه شهرزاد خانم زحمت کشبهبه
پاش   ر یز   ز ی ر  یهانگاه کردم که داشت با پاش با سنگ  دای . به ل امیبگه من نم 

 زدم و گفتم:   ی. لبخند آرومکردیم  یباز

 . امیهم نگرانش شدم هم نقره خانم گفتن ب -

 و گفت: د یخند واش ی

 پس بزرگشون احضارت کرده.  -

سمت    دایهمراه ل  که یدرحال   یزدم و سرم و تکون دادم. با مشت   یآروم   لبخند 
 گفتم:   یبا حالت نزار م ی داشتیقدم برم یدرب ورود

 حالش چطوره؟  -

که دستاش پشت سرش بود و پا    طور نی و هم  د یکش  یق ینفس عم  ی مشت 
 گفت:  یبا لحن غمناک  ذاشتیپله م  یرو 

. بعدش هم دیچکیم خون    یطورنیاومد از پاش هم  یبگم پسرم. وقت  یچ  -
سرش تا زخمش و ببنده از حال رفت. هنوزم هم   یکه خانم دکتر رفت باال

 . هوشهیب



کرد.    مونییدر رو باز و به داخل راهنما  یرو متأسف تکون دادم. مشت  سرم
ز  تو  م ی ازش کرد  ی لب  ر یتشکر  پا  رفت.  اونم  هر    یاخونه  یو  گذاشتم که 

  راه  ی. پا تویهم خاطرات نه چندان عال  ترش شی اش خاطره بود و بلحظه
  مون لیو وسا   یو بارون  دیخانم سر رس   یکه کبر  م ی در گذاشت  یپهن جلو  یرو 

 واشی که تازه به مدرسه رفتن پشت سر من    ییهامثل بچه  دا یرو گرفت. ل
 که گفت:   سمت آشپزخونه رفتیخانم داشت م   ی. کبراومدیراه م

 سالن مهمان منتظرتونن. ینقره خانم تو -

شد    ز ی خم ی سمتم ن  واشی   دای. ل م یبه راه افتاد  دایرو تکون دادم و همراه ل  سرم
 و کنار گوشم گفت: 

 ... . یدلتو باخت  نی آرو  -

  یتا بناگوش باز بود و با چشما  ششیگرد شده نگاهش کردم که ن   یچشما  با
 کردم و گفتم:   واشی . مثل خودش صدام رو  کردینگاهم م  طون یش

 . فهمم یمنظورت رو نم  -

ر  چشماش مژ   ز ی رو  بلندش کم  یاقهوه  یهاهکرد که  چشمش    ر یز   یو 
 نشست. 

 .یعاشق شد ی بهمنش، جناب عال نی: جناب آرودایل

ذهنم    یاسم تو  ک یگفت عاشق شدم تنها    یبهت نگاهش کردم. چرا وقت  با
من و شهرزاد    یداشته باشه. رابطه  دینداشت؛ نبا   امکان   نی اومد. شهرزاد! اما ا



اومده    شی پ  یمن عاشقش بشم. تنها وابستگ   که نیفقط دوستانه بود نه ا 
ا ابرو هی عیطب   نیبود که  ت  یرو تو  م ی اقهوه  یها.  با  و  بهش   یلخ هم کردم 

 گفتم: 

 ! ؟ی گیچرا چرت م -

 گفت: گوشم    ر ی ز  واشی بازش  شی رو باال انداخت و با همون ن  هاشابرو 

 اول انکار... .  یمرحله -

  ی اکالفه  قیرو بدم؛ نفس عم   دایبه سالن مهمان که نتونستم جواب ل   م ی دیرس
روشون    یکرم رنگ   یهاو با پارچه  یچوب  یصندل  ی که رو   ی. به خانم   دمیکش
  یهاپاش انداخته بود و به حرف  یشده بود نشسته و پاش رو رو   دهیکش

گاه سرش رو تکون  نگاه کردم. گه  دادیروش با دقت گوش م خانم جوان روبه
که داشت    یشگیبا غرور هم  دای. ل کردیم  دییو حرف زن جوان رو تا   دادیم

  ی اکرم قهوه  کیاون تون  یو دستاش رو جلوش قالب کرد. تو  سادیکنارم وا 
بهخانمانه م تر  دودیرسینظر  هر  توجه  رو صاف کردم که  به   . گلوم  خانم 

  ی رو   یرنگ سمت من جمع شد. نقره خانم از سرجاش بلند شد و لبخند کم 
 صورتش انداخت و محکم و با صالبت گفت: 

 بهمنش.  یآقا  دیخوش اومد  -

به   یسع بدم.  رو  نقره  جواب  بتونم  تا  جمع کنم  رو  متشنجم  ذهن  کردم 
 لبم نشوندم. یرو  ی سرم رو تکون دادم و لبخند تصنع یسخت 

 ممنونم.   یلیخ -



کرد.    ر یی درجه تغ  360نشست. نوع نگاهش    دایل  ینافذ و گرمش رو   نگاه
گرفت و با لبخند پر    یبه جنس مهربون   یبودن رنگ  یصالبت و جد  یجابه

 گفت:   ینی ر یتر و لحن شرنگ

 بختم خانم جوان. خوش -

ل   دستش سمت  ل  دایرو  معطل   دای دراز کرد که  بدون  با    یهم  رو  جوابش 
 داد.  یو مهربون  ییرو خوش

 نقره خانم.  ن ی: همچندایل

رو   با نقره خانم  مبل  ینفرهها تکمبل  یتعارف  که   یی هابه جنس همون 
بود نشست نقره رو روم یخانم روش نشسته  پاش  نقره  و   ی.  انداخت  پاش 

ب ل  نیموشکافانه نگاهش  و  من    ینگاهش رو   نیردوبدل شد. آخر   دا یمن 
 گفت:   یقاطع ی صدانشست و با  

 همسرتون هستن؟ -

 نه باال انداختم.   یصورتم نشوندم و سرم و به معنا یرو ی رنگکم   یلبخند

 دختر عمومه.  ر یخ -

  ی پا انداخته بود نگاه   یکه پا رو   یرو تکون داد و رو به خانم جوان   سرش
 گفت:   یو نازک  ف یظر یانداخت. زن جوان از سرجاش بلند شد و با صدا

 سر به شهرزاد خانم بزنم.  هی من برم  -



نقره   ی مون رو ترک کرد. وقتسرش رو تکون داد و خانم جوان جمع  نقره
  یشون تو. تنها تفاوتکنهیشهرزاد داره نگام م   کردمیحس م  کردینگام م 

.  کندیناخونش رو م   یبود و گوشه  ن ییسرش پا  دایرنگ چشماشون بود. ل
  یصندل   یهادسته  یکر سر شب. دستم رو رو مطمئنم دوباره رفته بود تو ف

  ی نظر گرفته بود. لبخند  ر یرو ز  دا یگذاشتم و به نقره خانم نگاه کردم به ل
 لبش نشوند و گفت:  یرو 

 !؟ یشونیپر  قدر نیدخترم چرا ا -

آورد. چشم   دایل باال  رو  ا   شیعسل  ی هاسرش  بود.  حالتش    ر یی تغ  نیقرمز 
در شاد   یسع   کردیو ناراحتش م   افتادیم   ینبود چون هر وقت اتفاق  بیعج 

وقت  کردیبودن م م  افتادیم  ادشی  یاما  لبخند زروکختیر یبهم    یرو   ی. 
 صورت گندم رنگش انداخت و گفت: 

 نه من خوبم. ممنون.  -

انداخت.   دایبه ل  یکرد و نگاه نافذ  لی به سمت چپ ما  ی سرش رو کم  نقره
مادرانه و    یبه جا  یهایریگاز مادر و مادربزرگ بود. سخت  یق یتلف  قاً یدق

 گفت:  ین یریزبون. با لحن ش  ن یریش  یمادربزرگ  یهایمهربون

  یشهرزاد  ی به من دروغ بگه و تظاهر به حال خوب کنه حت  تونهینم  یکس  -
 تظاهر کردنه.  یکه خدا

.  اختشن یاش رو م قدر نوهمادر بزرگ چه  نیا   یزدم. به راست  یآروم   لبخند 
زد    ی بخند تلخ  دای. لنی بود و دلنش  نیها واقعًا قابل تحس اون  نی ب  ت یمی صم



من   ی پاسخ به سوالش نگاهش رو رو   یبرا  دونست. نقره ز یو سکوت رو جا 
 چرخوند و گفت: 

به آب    یباز چه دست گل  یی رزایم  م ی نیکنن بب   فیبهمنش! تعر   یخب آقا  -
 داده.

چشمام به تعجب نشسته بود. چون نه من    یکم   تشی م یهمه صم  نی ا  از 
بود. دستام رو جلوم    ی میصم   یل یاما خ  شناخت یاون رو نه اون من رو م

 قالب کردم. 

 بهتون نگفتن؟  ین یمگه خانم ام  -

 نه باال انداخت.  ی رو به معنا سرش

بود    تر یقو  شی حرف زدن نداشت. دو سال پ  یبرا  ی اومد جون  ی : وقتنقره
 ه. شد فی ضع ی لیاما االن خ 

 کردن ماجرا.   فیشروع کردم به تعر  واشی  واش ی و تکون دادم و   سرم

  یمدت با دقت نگاهم کرد و با حوصله به حرفام گوش داد. با هر حرف   تمام 
از   شد یو دستاش مشت م  کردینگاهش رنگ عوض م  ی اهیثان   زدم یکه م

عصبان وقتتیشدت  ل   ی.  به  نگاهم  شد  تموم  داشت    دا یحرفام  افتاد که 
کنار صورتش    شییلخت و طال   یهابود و مو  نییو سرش پا   کردیم   نیفنیف
داشت    یلب   ر ی نبود. نقره ظاهرًا کالفه بود ز  تیبود و صورتش قابل رؤ   ختهیر

 . دم یاما منم شن زدیبا خودش حرف م



حالش بهتره تا فردا    نی: بگو پس چرا گفت دخترا رو خبر کنم. اما با انقره
 نکنه.  ی رصبح کا

نگاه طوس   بعد و  باال گرفت  رو بهم دوخت. موبا   یسرش رو  از    یلیرنگش 
که با    ینک یمال شهرزاده. ع   دمیبرداشت که با توجه به قابش فهم   ز ی م  یرو 

  ی و کم  یبود رو برداشت و به چشمش زد. گوش   زونیبه گردنش آو   یریزنج
واضحعقب تا  ببتر گرفت  من.  نهی تر  اومد سمت  و  بلند شد  از جاش  بعد   .

نشست که   می نیب  یتو   ی نی ریشد. عطر ش  لیبه سمتم ما   یو کم   ستادیا   ارمکن
بحثمون شد و    دای که سر ازدواج من با ل  یمامانم انداخت. مامان   ادیمن رو  

  ی که داخل گوش  یقدر دلتنگش بودم. با گرفتن عکس زدم. چه  رون یاز خونه ب
کنار هم    سر تا پ   اشتم. به عکس نگاه انداختم که ششبود دست از افکارم برد

 زد یآشنا م  یل یخ  شونی کیدقت کردم    تر شی عکس که ب  یبودن. رو  ساده ی وا
  یالغر و خوب کلیبود. ه  ستادهی مردونه ا  یلیبود؛ با استا   ار یکه فکر کنم شهر 

با ژل به عقب فرستاده بود و دستاش    ی هاداشت. مو روشن و لخت که 
لشلوا   بیج  یتو چشما  شیر  م   ی بود.  نظدی خندیروشنش  به    ی لیخ  رم. 

  شون ی بق  یباشه. نگاهم رو   تابشیب  قدر نیقشنگ بود و شهرزاد حق داشت ا
بودن که اومدن    یی . همون دو تا شناختم یرو هم م  اشون گهی افتاد. دو تا د

 کرد و گفت:   یبه گوش  یامن. نقره اشاره  یخونه

 کدومشون بود؟   -

پسر که    یااشاره تا  دو  اون  اون  شاد  شونیکیبه  از  استا  یکی تر  و    ل یبود 
 به خودش گرفته بود کردم و به نقره نگاه کردم و گفتم:  یامسخره



 دو تا.  نیا -

 لب اسماشون رو با مکث زمرمه کرد: ر یز

 ... . یشهاب و عل  -

با گوش   یگوش  و  قدم زدن  به  و کالفه شروع کرد  از دستم گرفت  ور    یرو 
. منم دوست  کردینگاه کردم که داشت به حرکات نقره نگاه م   دایرفتن. به ل 

رو گذاشت کنار گوشش و نگاهش    لی. موباکنهیم   کار یداشتم بدونم داره چ
  تماسظاهرًا    قهیرو به من دوخت اما حواسش به من نبود. بعد از چند دق

 بر قرار شد که نقره گفت: 

 سالم پسرم.  -

نگاهش کم  بعد و کم   یهم  رو   یجد  یخنده  رو  دستش    نکشیع  یبود. 
 چشمش برداشت.   یگذاشت و از رو 

 نشون؟ی: کجا بردنقره

 که روش نشسته بود رفت.   یبه سمت صندل واشیزد و  ی رنگکم   لبخند

شهرزاد خانم رو نکن. درست بگو    نیا   یخوارپاچه  قدر نی خوب ا  یل ی: خنقره
 ن؟ یی کجا  نم یبب

  دا یل  ی انداخت. نگاهش رو   شی شونیپ   یرو   ینشست و اخم   یصندل   یرو 
مو نگاه کنم.  بهش  مجبور کرد  منم  و صورتش  نشست که  بود  هاش کنار 

 هم قرمز.  شی نی بدون احساس و نوک ب



منقره شهرزاد  اگه  زنگ    تونستی:  تا کله شق  دو  شما  به  من  بزنه  حرف 
 . زدمیمن

نم  یالحظه از صورتش کنار  پاهارفتیلبخند  انداخت.    ی گرید  ی رو   شی . 
همه قدرت و اقتدار داشته   نیبه سن اون ا   یرفتاراش برام قشنگ بود. زن

خ پشتوانه  یل یباشه  بق  یبرا  یاخوبه.  و  هست  هم    یاعضا  هیشهرزاد 
 اش. خانواده

حرف  با به  م   یهادقت  تلفن گوش  پشت  جوان  دادیشخص  خانم  اون   .
با لبخند    کردیسرش مرتب م   یرو رو   شیقواره بلند مشک  ی روسر  که یدرحال

ا اومد سمت بزند اما    یظاهرًا قصد داشت حرف  ستادیمون. کنار نقره خانم 
برا نشد.  اون  با    ن یهم  ی نقره متوجه حضور  و  نشستم  من سرجام صاف 

 گفتم:  یآروم  یصدا

 اومده؟   شیپ  یتر مشکل خانم دک -

و    واشیداشت با لبخند   یزیو ر  یمشک یرو به من دوخت، چشما نگاهش
 گفت:   یآروم 

 شهرزاد خانم بهوش اومدن.  -

  جان یه   ی . قلبم کمزدمیباهاش حرف م   دیاز ابروم رو باال انداختم با   یی تا
ر  تکون  رو  سرم  بود.  ل  یزیزده  به  و  با    دایدادم  داشت  لبخند    ه یکه 

تکون دادم    ه یچ  یچشم دوختم. سرم رو به معنا   کردینگام م  ی اگرانهیموز
و    دمیکش  یاسرش و باال انداخت. پوف کالفه  ی چی ه  یکه اون هم به معنا 



صورت شهرزاد نگاه    یتو  دم یکشیحرکت از جام بلند شدم. خجالت م  ه یبا  
ازش    دیبا  زدمیحرف م  دیکه بهش گفتم. اما با   ییکنم با اون چرت و پرتا 

 . رفتم سمت خانم دکتر و به اتاق اشاره کردم. کردمیم  ی عذرخواه

 نمش؟ یبب تونم یم -

خودم رو به    یلب گفت. من هم بدون معطل  ر ی و تکون داد و حتمًا ز  سرش
جا بودم متعلق به من  من اون  ی ها و وقتتر از پلهطرفاون  ی که کم  یاتاق

بود به   ده یگز  یسکن وار ی د که کنار   یتخت چوب ی در باز رو  یبود رسوندم. ال
  راز تخت د  ی. رو دیدی. چون پشتش به در بود من رو نماومدیچشمم م 

وصل. احساس کردم قلبم مچاله شده و انگار    یدستش سرم  ی و تو  دهیکش
تو  تونستم ینم بب  یشهرزاد رو  ب نم یاون اوضاع  بد   شهیاز هم   تر شی . حالم 

سرش و برگردوند و نگاهم    واشی به در زدم و در و باز کردم.    واش یشد.  
ب پر   شی کرد. صورتش  رنگ  حد  د   دهیاز  و  در  به  شدت  به  قلبم    وار یبود. 

در آروم کردنش داشتم. چشماش   یسع  قینفس عم   دنیاما با کش   دیکوب یم
.  دمشیفهم یهم بود که نم   گه ید  ز ی چ  ه ی  ی و خستگ   ی از تعجب، کالفگ  ی قیتلف

که ست تخت که به رنگ چوب و کنار اتاق    یش یآرا   ز یم   یندلرفتم جلو ص
رو کنار تخت گذاشتم و روش نشستم. سخت  ی قرار داشت، برداشتم. صندل

که دستم رو    نهیجاش بش  یقشنگش نگاه کنم. خواست تو  ی بود به چشما
 گفتم:   ر یباال بردم و سر به ز 

 بخواب راحت باش. -



دستاش قائم شد و خودش رو به    یرو  یحرف زدم. به سخت   وار ی با د  انگار 
. اما  کردیدرد م  یل ی انگار پاش خ  دی. لبش رو به دندون گزدیسمت باال کش

. دستاش  آوردیبه اسم خوبم، بدم بود به زبون نم  ی شهرزاد بود و با تکه کالم
و بهم    می کنسر باال    م ی کدوم قصد نداشت   چیپاهاش گذاشت. انگار ه  یرو رو 

و نگاهش    رم یاش سرم رو نتونستم باال بگ رفته و خستهگ  ی. با صدام ی نگاه کن
 کنم. 

 ؟یکن یم  کار یچ  جا نیتموم شد؟! پس ا  گه ید  ؟ یاین   گهی: مگه نگفتم دشهرزاد

 گرفتم.   یانداختم و دستم رو به باز نیی کوچک کرد. سرم رو پا  یاسرفه

نگرانت شدم زنگ    نیخاطر هم ماله تو، به  دمیفهم   دمیخونه خون د  ی تو  -
ا  یواب ندادزدم ج . بعدش هم  یشد  ی طورنیزنگ زدم به سهراب گفت 

 .جانی ا امیزنگ زدم به نقره خانم گفت ب

دست    دیاتاق رو در بر گرفت. با   یو سکوت وحشتناک  د یکش   یق یعم  نفس
اون    ر ی . آخه تقصشهیسخته نم   یلیکنم؛ خ  ی دل بذارم و ازش عذرخواه  یرو 

. احساس  دمیموهام کش  یبود اما منم تند رفتار کردم. دستم رو کالفه تو
نم   کردمیم باال  سمت  ادینفس  بردم  رو  دستم  چهقم ی.  بود  .  سخت  قدر 

 : م یکه هر دو باهم گفت   شدیچ  دم یلحظه نفهم ه ی . یکن   یاهعذرخو

 . خوامیمعذرت م -

  ن ییون رو پاصورت هر دومون جا خوش کرد و سرام   یزده روشرم  یاخنده
 گفتم:   واشی تکون خوردم و  ی جام کم ی. توم ی انداخت



که ناخواسته بهت زدم و دلت رو شکوندم. اون حرفا مال    ییخاطر حرفا به  -
 . ریمن نبود لطفًا به دل نگ

راست  ین یدلنش  لبخند به  داد.  قلقلک  رو  دلم  ته  داشتم عاشق    یزد که  من 
  زننیکه همه ازش دم م  یدرست بوده باشه. عشق دایاگر حرف ل شدم؟ یم

 کار یمگه چ  گن؟یازش بد م   ایقدر قشنگه؛ پس چرا بعض باشه چه  نیاگه ا
به ا باهاشون کرده  شده.   نیا   که نیجز  منتقل  بهشون  خوب  حس  همه 

 ی دستا   نیهست ا   یبار   نی گرفت. تازه متوجه شدم اول  یرو به باز   شناخونا
  یدستا  ینگاهم رو   یاهی. چند ثان بایبود و ز  دیسف  ؛نم ی بیو الغر رو م  ی استخون

 دستکشا.   ن یثابت موند. چه عجب باألخره دل کند از ا  اشدهیکش

  ییرزایکه براتون افتاد متأسفم. مطمئن باش م  یخاطر اتفاق: منم بهشهرزاد
درخت    نیا   دهیوقتش رس  گه ی. ددهیرو پس م   اشیگند کار  یتقاص همه

 چند ساله خشک بشه. 

از    عی و سر  امی نقره خانم به خودم م  یکه با صدا   شونم یلبم م   یرو   ی لبخند
 . شم یسرجام بلند م

 . نیبلند بش  نی: بألخره افتخار دادنقره

  یشاداب نقره خانم نگاه کرد. نقره رو   ی مایزد و به س   ی نی ر یلبخند ش  شهرزاد
و به خانم جوان که  نشسته بودم نشست    شی که من چند لحظه پ  یصندل

 کرد.   ینگاه  م ی در چارچوب در قرار داشت ن

 چطوره؟  تشی : وضعنقره



مثل    یآروم   یقرمز رنگش رو مرتب کرد و با خنده  کیتون  یدکتر کناره  خانم 
 ها گفت:پزشک  یهمه

تموم شده    یزیزدم فعاًل خون ر  ه یگذشت. پاشون رو بخ  ر یخداروشکر بخ   -
 شون خوب بشه. مراقبت کنن تا زخم   یلی خ دیو با 

 رو به شهرزاد گفت:  یشاک  یهم کرد و با صدا یاخماش رو تو  نقره

تا زخمت خوب بشه    یاز خودت مراقبت کن   دیشهرزاد خانم با  یدیهان! د  -
 و تو.   دونم یمن م  یاریدرب ی اگه کله خراب باز

 کرد.  یزیر یانداخت و خنده ر یسرش رو به ز شهرزاد

 : چشم شما جون بخواه. شهرزاد

نگاه کرد. نقره از    ر ی کرد و به شهرزاد سر به ز  یزیر  یخانم هم خنده  نقره
شهرزاد سرجاش    ی بگه که با صدا  یز یجاش بلند شد و تا به خانم دکتر چ

 و به سمتش برگشت.   سادی وا

 !ومدن؟ی : دخترا نشهرزاد

 گفت:  واشی نه باال انداخت و  ی خانم سرش رو به معنا نقره

 فردا تا حال تو هم بهتر بشه.  ی ن بهشون نگفتم. بمونه برام -

ه   بعد بدون  ن  یحرف  چی هم  خارج شدن.  دکتر  همراه  اتاق  به    ینگاه م ی از 
پا  یشهرزاد کردم که کالفه دستش رو  . متوجه  نییصورتش بود و سرش 



داشت که    یمثل شبش حس  یشد و سرش رو باال گرفت. چشما  مرهی نگاه خ
 حس متفاوت و جالب.  ه ی. شدینم دا یپ  ایدن ی جا چیه

 هم باهاته؟  دا ی: لشهرزاد

و خش  صداش نشونهگرفته  بود که  به    یجز خستگ   یادار  رو  سرم  نبود. 
 یمشک   ی و پتو  دیتخت باال کش  ی خودش رو رو   ی آره تکون دادم. کم  یمعنا

 پاهاش مرتب کرد.   یرنگ رو رو 

 فعاًل.  ون ر یکارش دارم. خودتم برو ب  ادی: برو بهش بگو ب شهرزاد

  ف یمن تعر   یکه برا  دایداشت. ل  کار یچ   دایبا ل  یعنی.  دیاز ابروم باال پر   یی تا
 سرم رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم.  نی هم  یحتمًا. برا کنهیم

 *** 

 شهرزاد 

ز   ییهامسکن  خاطر به بودم  خورده  تو  ادیکه  نداشتم.    یجام کم   یدرد 
لجابه منتظر  و  آرودمیکش  قیعم   ینفس  دا،یجا شدم  اومدن  با  تعجب    نی. 

خوب.    یل یحالم خوبه اونم خ  جاسنی. اما حاال که ا ادیکردم و توقع نداشتم ب
تا ت  دن یبا د تک سلوالم رو در بر  خاص تک  ی آرامش  یاقهوه  ی لهیاون دو 

غر  گرفتیم باهام  اون حس  ساله  دو  با صدا  بهی که  رو در،    یبود.  سرم 
  دایشد؛ ل  ان یچهار چوب در نما   یتو  یو الغر اندام   زهیچرخوندم. که دختر ر

  ی به صندل  واش ی زدم و    ی تر از من. لبخند آروم و جوان  تر بای بود. به قطع ز
 روم اشاره کردم.روبه



 . کارت دارم.نیبش ایب -

هاش  ناخون  یهم قالب کرده بود و گوشه  یدستاش رو تو  کهیدرحال  دایل
  ی اومد و روش نشست. حالتاش عصب  ی گرفته بود به سمت صندل  یه بازرو ب

استرس  چشما  یو  به  بلند کردم  رو  سرم  حت  شی عسل  ی بود.    ی دوختم. 
صورتم نشوندم    یرو  یتر. لبخند مصنوعو از من قشنگ  ه یچشماش هم رنگ

 گفتم:   ین و با مهربو

 !وفتاد؟ یکه برات ن  ی. اتفاقخوامیکه افتاد معذرت م   یبابت اتفاق -

نه تکون داد.    یشالش فرستاد و سرش رو به معنا  ر یرو به ز   شییطال   یهامو
حرف بزنه. همون   تونه یگلوش نشسته که نم   یتو  ی بغض  کردمیحس م

و    دمیدیهمراه من بود. خداروشکر زود رس  یاکه دو سال و خورده  یبغض 
وحش سالمه؟ سرم  ! ر ؟ یچ  ی . اما روحوفتادی براش ن  یاز لحاظ جسم  یاتفاق
چشماش   یاز تو شدیگرفتم و به چشماش نگاه کردم. کاماًل غم رو م  االرو ب

 خوند. 

 افتاده؟ ی اون اتفاق ی! برا ؟ یروحت چ -

از استرس    یبه تعجب بعد هم به غم نشست. پاهاش رو کم   یکم   چشماش
هم قالب شده. اما دائم بهم    یبود و دستاش تو  ن یی. سرش پا دادیتکون م 

 . دشونیمالیم

 . یتا فراموش کن  برهی. زمان مرهیکه جلو نم   یچی : باألخره بدون هدایل



من   ر یبد کرد. تقص یلی که توش بود حالم رو خ  یصداش و بغض   یتو لرزش
تقص افتاد.  براش  اتفاق  اون  بود که گذاشتم    ر ی بود که  هم    گهی د  ی کیمن 

 کشه. رو ب  دمیرو که من کش یدرد

 ... . کنم یدرکت م -

چشماش گرفته    یاز اشک که جلو   یاو هاله  ی رو باال گرفت و با دلخور  سرش
 بود گفت: 

نم  ،ی کنینم  -   ن؛یبود  دهیرس  تر ر ی د  ن یلحظه تو و آرو   هی. اگر  یکنیدرکم 
 من...من از... . 

وحشتناک به گلوم چنگ    یمجال نداد تا حرفش رو ادامه بده. بغض  هیگر
  ی فیهاش لرزش خفصورتش بود. شونه  یو دستش رو   ن یی . سرش پازدیم

 . دیکشیرو به رخ م 

 ... . کنهیمون نمجز خودمون ما رو درک کسچیه  یطیشرا  ن یهمچ  یتو -

که دو سال بدون    یبود. بغض  ی منم مثل اون پر از بغض و خفگ  یصدا  حاال
قورتش دادم. سرش رو باال آورد    انیرافگلوم نشسته و از ترس اط  یوقفه تو
به تعجب نشسته    ی کم  دیرو بهم دوخت. شا  سشی و خ  ی عسل  ی و چشما

 قدر راحت حرفم رو بهش زده بودم؟!بود من چرا اون  جانی ا  شیبود. اما جالب

 !فهممی: منظورت رو نم دایل



خ  هیخاطر گر به  صداش صورتش  و  جعبه  سی گرفته  و  شدم  خم    یبود. 
کنار تخت برداشتم و سمتش    یچوب  ز یم   یرو از رو   یرنگ یرنگ   یدستمال کاغذ

 گرفتم. 

 فکر کنم حرفم کاماًل واضح بود.  -

صورتش رو پاک    یاز داخل جعبه برداشت. نگاهش وقت   یتعلل دستمال   با
شا   کردیم بود.  ثابت  همچ  دیروم  نداشت  وقت  یحرف  نی توقع    یبزنم. 

جعبه هم  من  و  پاک کرد  رو  با    یصورتش  سرجاش گذاشتم  رو  دستمال 
 گفت:  یآروم  یصدا

 به تو هم... .  یعن ی ...یعن ی -

 وسط حرفش.   دمیحرفش رو کامل کنه و پر نذاشتم

ل   ی عنی  - نداره  م   خواستمی. فقط مدایوجود  رو  بگم حالت  و    فهممیبهت 
 . دنیم رو کردن تاوانش رو پس   کار نیکه ا   ییمطمئن باش کسا

رو به لب نشوند. صورتش قشنگ بود    یشد و لبخند تلخ   ز یخم ی ن  سرجاش
به ل  ه یخاطر گراما  اون  بود.  من  ن یآرو   اقت یقرمز شده  نه  داشت  که    یرو 

 . شهیموهام داره رنگ دندونام م

نه    وفتادی ن  یمن امشب اتفاق  یبرا  ؟ی گ یم   ی چ  یدار  یفهم ی: شهرزاد م دایل
تو    یبرا  ؟ی. اما تو چ کنم ی. با مرور زمان هم فراموشش مینه جسم  ی روح

 افتاده؟  ی چه اتفاق



خ  یبرا اتفاقاتفاق  یل یمن؟!  افتاده.  شا  یی هاها  فراموش    وقتچیه   دیکه 
  یها بغض شده صاحاب خونهروز   نی ا  ی. توارمی به زبون ن  وقتچینکنم، ه

 هش کردم. نگا  یدردناک منه، نه مهمون. سرم رو باال گرفتم و جد یگلو

وقته   یلی . من تموم شدم. خیکه مهم  یی تو   نی. ا دایل  ستم ی مهم ن   گه یمن د  -
 من.   الیخی. پس ب کنم ینم یاما زندگ کشم ینفس م  یفقط دارم الک

قهوه  یهاابرو   دایل و  پر  شیانازک  قشنگ دیباال  لبخند  صورتش    یرو   ی. 
 گفت:   ین یریانداخت و با لحن ش

 شهرزاد خانم...نه؟! ی پس خودت رو دوست ندار -

من ک خودم؟ مگه    ی!  باشم.  داشته  دوست  رو  خودم  زن    هیهستم؟! که 
و ناراحت رو دوست    حوصلهیزن ب   ه ی! مگه ممکنه  ستم؟ یتنها ن   یافسرده

که    یبه اسم شهرزاد رو دوست داشت؟! شهرزاد  ی زن  شهیم  داشت؟ مگه
 س. س، تموم شدهنابود شده

که با    یرحمیهمه ب  نیهمه خفقان از ا   نیکردم نفسم گرفته. از ا   احساس
واضح نبود    یلیرو با خودم کردم؟! خ  یکار  نیخودم کردم. اما من چرا همچ 

روح    هی که دو ساله فقط شده    یمن رو از خودم دور کرده. خود  ز یاون دو عز 
اگه  . من  کنم ی! نمکنم؟ یم   یبهتر بگم من زندگ   ا یام؟  سرگردون. من زنده

 نبود. گلوم رو صاف کردم و گفتم:  نی خودم رو دوست داشتم االن وضعم ا

تر سر پا  زود  دیکه با  یی. بحث من تو دا یل   ستیحرفا ن  نی االن بحث من ا  -
  ی هست  یدختر شاد  دم یشن   ن ی. از آرو نمتی بب  یشکل   ن ی. دوست ندارم ایبش



  یکنه. قو  رتیگ  نی زم  ایبده    رتییاتفاق تغ  نی بمون. نذار ا  یطورنیپس هم
 باش.

د   طونیش   یلبخند  دایل چشماش  نبود. کم  گهیزد.  جاش    یتو  ی ناراحت 
 هاش قرار داد. زانو  یشد و آرنجش رو رو   ز یخ م ین

قراره    یی بمونه. فردا  ادم ی  یزیکه چ   ستم ی ن  ی آدم  یل ی: نگران من نباش. خدایل
از جنس    ،یکه از جنس خوب   نم یرو بب   ییکه متفاوت با امروز؛ قرار کسا  ادیب

تو امشب  رو عوض کنن. پس  روزم  قراره  امشب    ن یهم   یعشق هستن. 
تو شب  یو کار  مونهیم ظاهرًا  اما  نداره.  فردا  روزهابه  و    ر ی گ  یقبل   یها 

همون    یکن تو  ینداره پس سع   یزی با گذشته جز درد چ  ی . همراهیکرد
 .ی گذشته رهاش کن 

که گفت    ییزها ی. چشدیم   ده یقلبم کش   یبود که رو   یمثل خنجر   حرفاش
  نده ی گذشته، گذشته و به آ   کهنیداشت. ا  نیآرو  یبه حرفا  یادیشباهت ز
ا د  کهنیفکر کن.  اما  واضحه  فاصله گرفتم کاماًل  خودم  از  هم    گهی من 

 شه؟یبشم. م کیبه خودم نزد تونم ینم

ها، گذشت و تموم  گذشته  م ی بگ  می تونیباشه. م   ی داره گذشته چ   ی بستگ  -
 ها، نگذشته و تموم نشده. گذشته  م ی بگ میتون یشد؛ م

 نشست.  نهیداد و دست به س یرو به صندل اش هیتک

مگر    شه؛ یگذشته فراموش نم  گم یداره. من نم   ی : بازم به آدمش بستگدایل
 . یو به جلو نگاه کن ی رهاش کن یتون ی. اما میریبگ  مر ی آلزا نیا



ا   شدیکاماًل م   زدم.  واشی   یلبخند بزرگ    ن یدختر با آرو   نیمتوجه شد که 
 زدم و گفتم:  ی رنگاون بود. لبخند کم  ه یشده. حرفاش کاماًل شب

 . یزن یحرف م نی آرو  ه یشب  یلیخ -

 گفت:  واشیآروم و دخترونه مهمون صورتش کرد و   یلبخند

 . م یشون دست پرورده -

ل  یواشی  لبخند رو   دایزدم.  رو  نگاه   یک یاون    ی پاش  به سرمم    یانداخت. 
خنک روحم رو    م ی نس  هیمثل    نیو آرو  دایل   یانداختم که آخراش بود. حرفا

. فقط دعا کنهیم  ر یی و تغ   ندازهیداره پوست م   د یکه شا  ی. روح دادیجال م
شد    اججاش جابه  ی تو  یکم   دای. لنهینب   ب یآس   گهید  دیروح جد  ن یا   کنم یم

  یچشما  ی انتها  یز یچ   هی اول    سرش مرتب کرد. از همون   ی و شالش رو رو 
هم    دیشا  ایمثل حسادت    یزیچ   هیبود که توجهم رو جلب کرده بود.    دایل

 گفتم:   واشیگلوم رو صاف کردم و    نی هم ی پوزخند. برا

 !؟ی! از دستم ناراحت ؟یدار ی! تو با من مشکلدایل -

  دایل  یتو د یحس چرا با  نیتر شد. ا رنگ  و پر   دیصورتش پاچ ی حس تو اون 
که   ییکردم. حرفا   کار یاتفاق امشب باهاش چ   نیجوونه بزنه. مگه من جز ا 

چ  زد حس کردم  اول  منتظر   ه یشب   یزیاون  تنگشه.  خلق  پنهون کردن  به 
 گفت:   یآروم ینگاهش کردم که دهن باز کرد و با صدا

 ... .ستین  یزینه چ -



 لب گفتم:  ر یکردم و ز  یزیر  اخم 

 . شم ینم  التیخیب   ی. تا نگ کنهیم  تتیهست که اذ  یزی چ  هیچرا هست.    -

انداخت. چشمام رو بهش دوختم و منتظر   ر یزد و سرش رو به ز  ی تلخ  لبخند 
 پاسخش شدم. 

نمدایل راستش  خ  یجورچه  دونمی:  اول  از  اما...من  اعتماد    یلیبگم  بهت 
  یشدم. وقت   نیکاًل نسبت بهت بد ب  گهیاتفاق افتاد د  نیهم ا   ینداشتم. وقت

 کرد.   ر یی شدم. کاماًل نظرم راجبت تغ  نیآرو  یحاال متوجه حرفا دمتید

کرده    ر یینظرش تغ  دایبود که ل  گفتهیمن چ   یدرباره  نی. آرودیباال پر  هاابرو 
ل د  دا یبود؟!  من  راجب  داشت  آرو  ی منف  دشیحق  حتمًا  راجب    ن یباشه. 
  ی و کم   رم یبرام افتاده بهش گفته. دستم رو گذاشتم و ز  ای که براش    یاتفاقات

 .دمیخودم رو باال کش

 کرده؟   ر ییگفته که نظرت تغ  یمگه راجب من چ  نی آرو  -

 انداخت و گفت: گهیهم د یزد و پاهاش رو رو  ی آروم لبخند 

دست خوب خوب. من بهش گفتم از کجا معلوم شهرزاد با باباش هم   ی زایچ  -
تنها    یشیمتوجه م   ،ی چشماش نگاه کن  یبار تو  هینباشه؟ گفت فقط اگه  

که    ییزایبا باباشه. درستم گفت. چشمات چ  یدست نکرده هم  ناً ی قیکه   یکار
 . دهیرو نشون نم یدیبه ظاهر نشون م



آروستادی ا  یالحظه  یبرا  قلبم  چ   نی.  داشت  من  رنگ  کرد؟یم  کار یبا   !
ده بودن  صداش همه و همه دست در دست هم دا  یچشماش، آرامش تو

روحم رو جال    شی دائم   یتا من نابود بشم. تا من دوباره عاشق بشم. لبخندا
ادادیم انگار  پا داشت درخت  یجوونه  نی .    یبرا  یریکه جلوگ  شدیم  ینو 

  ی برا نیآرو  یطرفدار نی. ا کردیم یقرار ی. قلبم وحشتناک بسختهرشدش 
که    یاز جنس عشق. عشق  ی . حسدادیبهم انتقال م   ین ی ریحس ش  هیمن  

از همه چ  یبرا آشناملموس  ز یمن  و  ا تر  به    قدر نیتره. چرا  باختم  زود دل 
  ؟یکرده چ   نیکه آرو   یباهاش ندارم. طرفدار  یکامل  ییآشنا دیکه شا  یمرد

. گلوم  هیمعمول   یحس دوستانه  هی  دی داره. اما شا  یبه من حس  اونم  یعن ی
  یدر سرم رو چرخوندم که خانم دکتر خنده رو تو  یرو صاف کردم. با صدا

  ی کفشاش رو   یپاشنه یشد. به سمت تخت اومد. صدا انیچارچوب در نما
 به سرمم انداخت و گفت: ینگاه م ی مغزم بود. ن یها توسنگ

 فکر کنم تموم شده.  -

  ی سطل زباله  ی ودستم در آورد. سرم رو ت  ی هم خم شد و سرم رو از تو بعد
زد و    یواشی تخت نشست. لبخند    یکوچک و گرد اتاق خواب انداخت و لبه

 گفت:   واشیآروم و   زنن؛یها حرف مدکتر  یکه همه  یبا همون لحن

 د؟ یدرد ندار -

انداختم که با خنده    ینگاه   ز یر  داینه باال انداختم و به ل  یرو به معنا  سرم
 اشت رو پام و گفت:. دکتر دستش رو گذکردیداشت نگاهم م 



 . دیمراقبش باش  یل یخ دیزدم. با هیبود بخ  قیپاتون زخمش عم  -

با    باز  و  از جاش بلند شد  از    یابا اجازه  کی هم فقط سرم رو تکون دادم. 
  می کردیبهم نگاه م  طور نیهم  دا یاتاقش خارج شد. در اتاق باز بود. من و ل

و    نیر یلبش بود. ش  یشد. لبخندش رو   انی چارچوب در نما  یتو  ن یکه آرو 
به   رو کردم. نگاهش    مشی تقد  یدو دست   ی. مقابل لبخندش لبخند واقع بایز
 حالت صورتش رخ بده گفت:  یکه تو  یدوخت و بدون تفاوت دایل

 . م ی وقته بهتره بر  ر ی د گهید -

کنه که    یسرش رو تکون داد و از جاش بلند شد. خواست ازم خداحافظ  دایل
 گفتم:   نیرو به آرو ی آروم یبا صدا

ا  - امندیبمون  جانیبهتره امشب  دوباره براتون    خوامینم   شتره،یب   تونتی. 
 . وفتهیب  یاتفاق

  ی تر اومد. دو به شک بودم از حرفجلو  ی و کم   دیاز ابروش باال پر   یی تا  ن یآرو 
  ی. کم شدیخودم و خودش مشخص م  ف یتکل   دیبزنم اما با  خواستم یکه م

و نفسم رو    دمی. لبم رو به دندون گزد یکش  یریکه پام ت  دمیبه عقب چرخ
 اومد جلو خم شد سمتم.  یچند قدم  ن یحبس کردم. آرو 

 !؟ی: شهرزاد خوب ن یآرو 

که    ی دادم. وقت  رونیب  واشی مثبت تکون دادم. نفسم رو    ی رو به معنا  سرم
بدتر    یشدم. من قباًل زخما  نیسرجام نشستم متوجه نگاه نگران آرو  واشی



پا امونم    نیاز قبل شده بود که درد ا  تر فی برداشته بودم اما بدنم ضع  نیاز ا 
 گفتم:   نیآرو هبود. حالم که بهتر شد. سرم رو بلند کردم و رو ب  ده یرو بر 

 نه؟! ای  ی من کار کن شیپ  ی خوایتو بازم م  -

اما چشماش متفکر.   ی. لبخندش رو ستادی سرجاش صاف ا  ی کم لبش بود 
 گفت:  یکرد و با شوخ  دایبه ل ینگاه م ین

 . م ی نداشت یما حرف  د،یبر   دیواال شما گفت -

تا ت   یتلخ   لبخند  رو روشن کرده    اهمیس   یای دن  ی اقهوه  یلهیزدم. اون دو 
 تر شده بود.که با وجود اون قشنگ  ییا یبود. دن

 وفته ی ب  یچه اتفاق  ندهیقرار در آ   دونستمیآره من گفتم چون اون موقع نم  -
کنم.    کار یچ  خوامیم  دونم ینه؟! اما حاال م  ای   نیهست  تی امن   یشما تو  ایو آ 

چون نقره هست. اگر بخوام بگم    دیدار  تیامن  د یباش  شمی که اگر پ   دونم یم
و خانواده  ت یامن آرامش خودت    ؟ یمونیم   ارمکن کنم یم  نیات رو تضمو 

 رو تمومش کنم؟! یی رزای تا م  یکن یکمکم م

حرفام به    نی بود. ا  میشگ ی که من زدم به دور از حفظ غرور هم  ی حرف  نیا
احت   ی عنی  یواقع   یمعنا نرو من بهت  به    اجیتو رو خدا  به چشمات  دارم؛ 

پا و اون    نیا   یباشه. کم  دهیظاهر رو دفقط    نیآرو  دوارمیهات. اما امخنده
 سرش رو تکون داد و گفت:  نان یپا کرد و لبخندش رو حفظ کرد. با اطم 

 تا آخرش هستم.  -



ب  نفسم  به  نامحسوس  آرو  رون یرو  آخرش کنارم    نیفرستادم.  تا  بود  قرار 
  ی لحظه به بعد دل  نیاز ا  خوامیداشتم. اما نم   اجی بمونه چون به بودنش احت

ببندم.  دوست  ز یچ   چیه  خوامینم   بهش  توان    مون نیب  یجز  چون  باشه. 
و که تازه جوونه زده    یعشق   نیا  یو ندارم. چون اگر جلو   ی ها عاشقضربه
خودم   ی عشق تازه رو برا  نی ا د ی. باوفتهی قلبم نم ی برا یاتفاق خوب  رمی رو نگ
باشه. لبخند    دمیجد  ی زندگ  ی برا  یدی فقط ام  ن یانکار کنم. بودن آرو   ه یو بق
 گفتم:   یزدم و با مهربون  یآروم 

  د یمهمان رو براتون آماده کنه. ببخش  یبگو اتاقا  یممنون. به کبر  یلیخ  -
 امشب اتاق تو رو هم اشغال کردم. 

تکون داد و    وار دیصورتش نشست و انگشتش رو تهد  ی بامزه رو   یلبخند
 گفت: 

 تکرار نشه.  گهید -

که داشت موشکافانه    ییدایم افتاد به ل لب نثارش کردم که چشم   ر یز  ییرو  پر 
  ی آروم  ی کردم و با صدا  لیبه راست متما   ی . گردنم رو کمکردیمون منگاه

 گفتم: 

 !؟یکن ینگاهمون م یطورچرا اون -

 گفت:  طنتیگلوش و صاف کرد و با ش  دایل

 ! یطور نیهم   یچی ه -



دستاش رو پشت سرش گذاشت و    ن یتکون دادن سرم اکتفا کردم. آرو  به
 شد.  لی به جلو متما ی کم

 . ینی خانم ام  ر ی : پس فعاًل شبتون بخن یآرو 

 یز یچ  هیمرد همه جوره خوب بود.    نی صورتم نشست. ا   یرو   یکوتاه  تبسم 
 شی می گرم و صم  یلهیاون دو تا ت   کردیمجذوب خودش م   یل یکه من رو خ

 آرامشم بوده.   یهی ما  شهی که هم

 بهمنش.  یآقا ر ی شب شما هم بخ -

  یهاآخر چشم از قدم  ی از اتاق خارج شد. تا لحظه  یهم بدون معطل  بعد
شد. نگاهم    دیچارچوب در ناپد  یتو  که نیمنظم و استوارش بر نداشتم. تا ا

دوختم. که با لبخند داشت    دایسوخته گرفتم و به ل  ی او قهوه  یرو از در چوب 
 سرش مرتب کرد و گفت: ی. شالش رو رو کردیمن رو نگاه م 

 . ریبرم. شبت بخ گهیخب...منم د  -

 . ریشب تو هم بخ  -

نگاه  یهاقدم  با اتاق خارج شد.  از  و دخترونه  و    ر یحر  یبه پرده  یمنظم 
انداختم که رنگش تضاد خاص  دیسف احواالت من. خوابم   ی اتاق  با  داشت 
باهاش حرف    یکم  تونستم ینقره هم کجاس؟! کاش م  دونمی. نم اومدینم

به کمک    ن یهم  یکنم برا   کار یچ   خوامیم   ییرزای با م  قیدق  دونمیبزنم. نم
که انگار    لم یموبا   یجا شدم. با صداجام جابه  یتو  یدارم. کم  از یشون ن همه

اومدن    یکنار تخت برش داشتم. نقره لحظه  ز ی م  یاومده باشه از رو   یامیپ



از هر لحظه   تر قرار یباعث شد قلبم ب   نی . اسم آروزیم   یبه اتاق گذاشتش رو 
  ن یا   امشی. پکردمو باز    یفرستادم و قفل گوش   رونیبشه. نفسم رو با صدا ب

 شروع شده بود: یشکل

از عکسا    کدومچیه  یعکس انداختم. تو  نیزم   یزن رو   نی تراز زشت  روز ید  -
تو  دهینخند تنها  اما  خند  کی  ی بود  من  اجبار  به  اونم  . که  دیکدومشون 

کرد. شهرزاد! بخند!    لیتبد   نیتربایزن رو به ز  نینظرم همون تک خنده ا به
از اون    فقط لطفاً   ی گذشته رو. اگه قرار باشه بخند  یهافراموش کن اتفاق

 . ری. شبت بخ کنم یکه لهت م نزن   یمضحک الک  یلبخندا

از    یواقع  یلبخند  نیهم   یشاد. برا  ا ی باشم    یعصبان   ایبخندم    دونستم ینم
رو  پ   یجنس عشق  نشست.  نس  امشیلبام  مثل  رو    یمی برام  روحم  خنک 

م سر دادینوازش  پ  عی.  از  مسخره    امی بعد  از  فرستاد که  رو  خودم  عکس 
 عکس نوشته بود.   ر یخندم گرفته بود. ز  نیآرو یهایباز

 ها. خنده نی از ا -

  ع یپتو در آوردم و سر   ر ی دستم رو از ز  ی کی تر از قبل شد. اون  پر رنگ  تبسمم
 کردم.   پیتا

 !گه؟یامر د  -

 کرد.  پی تا  د ینکش هیثان  به

 . ریروت رو برم، پس شبت بخ ی گیتو هم م ستی ن گم یاالن من م -



موبا  یکوتاه  یخنده و  ب   ل یکردم  د  ز ی م  یرو   حوصله یرو    گه یرها کردم. 
  وارا ی گرفته و گرم بود. انگار د  یل یاتاق خ  ی . فضانم یبش  جا نیا   تونستم ینم
  ی حرکت پتو رو کنار زدم. نگاه   هیبا    نی هم   ی. براکردن یم   ی نی سرم سنگ  ی رو 

خم  باال بود و ز   میا تو خونه  یشلوار ست بلوز مشک   یبه پام انداختم که پاچه
. حسم اصاًل به  دمی کش  یقیبود. نفس عم   دایپام به وضوح پ  یبسته شده

برنداشته بود. کاماًل    یتنم خش  یوقت بود حت  یلیزخم خوب نبود. خ  نیا
.  شدیم  یبدنم زخم   یرزم   ی هاکه با انواع و اقسام ورزش  امیبرعکس بچگ 

قرار    نیزم   یرو   یسختپام گذاشتم و به    ر یو دستم رو ز   دمیکش  یاپوف کالفه
. دستم رو به تاج  کردیم   یبهم دندون کج   م ی الغر و استخون یدادمش. پاها

تک   یچوب ت  هیتخت  پام  بلند شدم.  از جام  و  که    دیکش یوحشتناک  ر یدادم 
  ی . نفسم رو به سختدمیآخم لبم رو به دندون گز  یاز صدا  یریجلوگ  یبرا

بود باعث شد سرم    سون که آروم و هرا  یبرک   یفرستادم. با صدا  رون ی به ب
 دردمندم نگاش کنم.  یو با چشما رم یرو باال بگ

 !د؟ی: خاک بر سرم خانم چرا بلند شدیکبر

بود    ساده یروم وا که حاال روبه  یقورت دادم و به کبر  یدهنم رو به سخت  آب
 نگاه کردم. 

 یگوشه  یمشک  یعصا  ه ی  شه ی. اگر مرونیبرم ب   خوام یس م اتاق گرفته  -
 . ارشی کمد لباسامه برام ب 

تحل  شی ب  صدام اندازه  وقت   لی از  اما  بود.  و خسته  باشم که    ییجا  یرفته 
.  ادی. از خودم بدم مکنهیکالفم م  دهیرو م  نیعطر و تن آرو   یتمامش بو



سرش    د یبا شک و ترد  ی. کبرکنم یم ینامرد ارمیدارم به شهر  کنم یحس م
  فحر   تونهینم  دونستیرو م  نیخوب ا  رو تکون داد و از اتاق خارج شد.

نقره    دونم یبدون چون و چرا گوش کرد. نم  ن یهم   یبرا  اره یحرفم ب  یرو 
ا دهیکجاس؟ حتمًا خواب بدون  اما  بگه کار  که نی .   ی. کم کنهینم   یبه من 

که    ییها مسکن  ر یتأث   ناً یق یتر شده بود که  کمرم خم شدم. درد پام کم   یرو 
دستا به  خورد  چشمم  دادن.  خال  یی بهم  سف  یکه  بودن.  دستکش    د،یاز 

بار  فیظر  یو الغر. حلقه  دهیکش با   یخاطرات  یهمه  ادآور ی   کم ی و  بود که 
  ی خانم سر بلند کردم و نگاهم رو   یکبر  یپا  یگذروندم. با صدا  م یعشق زندگ 

جش  روزا محتا  نیقدر ا نقره بود ثابت موند. چه  یهیکه هد  یمشک  ی عصا
  ی خودم نگه داره؛ تا باشه و نذاره من به کس   ی پاها  یبودم. تا من رو، رو

 تشکر کردم.  یآروم زدم و با گرفتن عصا از کبر یکنم. لبخند  هیتک

 !د؟یندار  اجیاحت  یزی: خانم چیکبر

اتاق رو به    کهیآروم درحال  یو با صدا  اندازمینه باال م  یرو به معنا  سرم
 : گم یم  کنم یترک م  اطیمقصد ح

. شبت  شهیو خونه شلوغ م   م ی . از فردا مهمون داریتو هم برو خسته شد -
 . ریبخ

.  شم یکوتاه و آروم از اتاق خارج م  یهابزنه با قدم  یبذارم حرف  کهنیا  بدون 
ا  ی تو  ییرایپذ از  ل  نیآرو  کهنیسکوت مطلق فرو رفته.  اتاق    ه ی  ی تو  دایو 

دفن بشه. اگه آشکار    دیحس با  نی. اما اشدیمور م باشن تنم مور   دهیخواب
برا نه  برا  ی بشه  نه  خوبه  صداانم یاطراف  ی من  ت   ی.  اکو    ی وعصام  خونه 



رو پشت سر گذاشتم. از   شدیختم م  یکوتاه که به در ورود  ی. راهرو شدیم
  ی رو   ی رو برداشتم و به سخت  می که که کنار در بود بارون  یچوب لباس  یرو 

  رهیدستمون رو بگ   م یرو دار   ی! نه کسگه ید   م ین یهام انداختم. بله ما ا شونه
دستم رو    واشی.  بندازه هامون  شونه  ی رو   یزیاز سرما چ   م ی رو دار  ی نه کس

اپله  ی گذاشتم و در رو باز کردم. باال  یآهن  یرهیدستگ  یرو  که    ستادمی ها 
ها  به پله  یگرد چشمم رو گرفت. نگاه  ز ی همراه با م  یچوب  ی چهار تا صندل

 یهابود پله یهر سخت   ه یبود.  یسخت اما شدن ی کردم که عبور ازشون کم 
به سمت صندل  ی سنگ و  سر گذاشتم  پشت    اطیح   یکه گوشه  ز ی م  و   یرو 
  ی باغچه  نیدر کنار ا  دیشکل و کنار باغچه قرار داشت راه کج کردم. شا  یمربع 

رو   ی. صندل شدیشده بود حالم بهتر م   ده یکش   اطیسر سبز که دور تا دور ح
قدر دردش  اما اون  کردیگز م و روش نشستم. پام گز   دمی به عقب کش  یکم

م  نابود کردن  نبود که  مهم  تقر  ییرزا یبرام  بود.  مهم    دونستم یم   باً یبرام 
خنک و    یکم   یو هوا  دمیکش   قی. نفس عم قاً یکنم اما نه دق  کار یباهاش چ

نشستم و پاهام رو    نهی بو شهر تهران رو استشمام کردم. دست به سخوش
 روم گذاشتم. صاف روبه

 !؟ یکنیم  کار یچ یی : تنها نقره

. اومد  دمیمهربون نقره سر بر گردوندم و صورت مثل ماهش رو د  یصدا  با
 ن یو نشست روش. سرم به طرف  دشی رو به روم رو عقب کش   یسمت صندل

 تکون دادم و گفتم: 

 تازه داشتم.  یبه هوا از ی! ن ی چی ه -



شد. نگاهم رو از    رهی به من خنشست و    نهیهم مثل من دست به س  اون
چشماروبه دوختم.  بهش  و  گرفتم  شب    یک یتار  یتو  شی طوس  یروم 

 زدم و آروم گفتم:  ی . نگاهش متفاوت و قشنگ بود. لبخنددیدرخشیم

 !؟ یکنینگاه م  یطورچرا اون -

  ی پالتو  که یپاش انداخت. درحال  ی کیاون    یو پاش رو رو   دیکش   یق یعم  نفس
. با لحن  دیچ یپ یهاش بود به دورش مرو که تا سر زانو  شیا نازک و قهوه

 گفت:   یامادرانه

  یو سع   ی ریم  کردمی. فکر م یعوض شد  ی لیخ   شی نسبت به دو سال پ  -
 . ین یبا خودت خانم ام یتر کرد اما بد یایباهاش کنار ب ی کنیم

درونم. نگاه    شیبه کم شدن آت  کنه یکمک م   قیعم   یهانفس  دن یکش   انگار 
  ه یکار راحت  هی . پنهون کردن احساسات تلخم از بقندازمیبه نقره م   ی غمناک

  ی نگرانش نگاه کوتاه و گرم  ی زدم و به چشما  ی اما از نقره نه! لبخند تلخ
 انداختم. 

  ی رو   اهی س  یلکه  هیمثل    یدون یم  ینبوده که بشه فراموش کرد. حت  یاتفاق  -
 و تا آخر همراهته.  شهیپاک نم وقت چیهکه    مونهیقلبت م 

و حرف    م یرو زل زد. هر دو به روبهکشهیم   یقینقره مثل من نفس عم   حاال
 .میبهم نگاه کن  کهنی از ا   م ی . انگار هر دو ترس دارمیزن یم

منقره اما  م   دشیناد  شهی:  کن  نی ا  یتونیگرفت.  رنگش  رو کم  . ی لکه 
 !؟یتون ینم



! به فکر  یروزا همه به فکر خوب شدنه منن. اما من چ   ن یبود. ا  ی شدن  چرا
  ی باشم. جواب  یشکل  نیهم  دمیم  حیترج   ایبهتر شدنه حال خودم هستم؟!  

برا  یبرا نداشتم.  نقره  اون شروع کننده  نیهم   یحرف  حرفامون    یدوباره 
 بود. 

افتاده؟! حداقل من بدونم    ی چه اتفاق  یکن   فی تعر  یخوای: هنوز هم نم نقره
که باعث شده موهات رنگ دندونات بشه از   یو ناراحت  ی حجم از سخت   نیا

 .ره یگ یکجا نشأت م 

از وجودم    ی لبخندا شده بود جزو   نیصورتم نشوندم. انگار ا  یرو   ی تلخ  لبخند 
الک  ب   یکه  و  براانیبرن  اون خاطرات جز درد  نداره؛    یزیچ  هیبق  ی. گفتن 

  نییصدام رو پا  نی هم ینداره. برا یا دهیفا چیشون هتننقره. گف  یبرا یحت
 بردم و آروم گفتم: 

  ن یا   الیخ یبرات نداره. پس ب  یزیچ  ی بگم. چون جز ناراحت  خوام ینه نم  -
 !م؟ یکن   کار یچ ییرزای حرفا. بگو با م

از حس خوب    ی قی. نگاهش تلفم ی و بهم نگاه کرد  م ی دو هم زمان برگشت   هر 
که باعث شد شلوار    دمیپام کش  ی رو   ی. دست یو بد بود، هم نگران هم عصبان

صاف نشست و    یدستم حس بشه. سرجاش کم   ر یو دم پا کلفتم ز   یمشک 
نگاهم کرد و با   یقرار داد. متفکر کم  ز یم  یچونش و قائم رو   ر یدستاش رو ز

 گفت:  یآروم  یاصد



باهم خوب  یدیتمش. با پسر سعنظر داش ر ی دوسال ز نی ا ی...تودونم ینم -
  ی لیخ   ییوقتا   هی...هیجور  هی.  فهمم یرو نم   یدیجور شدن، اما حال پسر سع

م  ییرزایبا م ت  زنهیم   ییوقتا   هی  رهیگیگرم  تار م  پیبه  اییرزای و  اما    نو ی . 
تحو  دونمیم و  انتقام  به  قرار  پل   یی رزا یم   ل یاگر  پسره    ن یا  ه؛ باش  س یبه 
هم داره   یانقطه ضعف ساده  هیبرامون باشه. چون    یقو  یمهره  هی  تونهیم

ازش استفاده    دیبه عنوان تهد  م ی تونیبه اسم خواهر که روش حساسه که م 
 . م ی کن

 . دمیو سرم رو تکون م  زنم یآروم م  یلبخند

 !یجاش رو کردانگار فکر همه -

 . دهیو تکون م  سرش

به    یی رزا یکه م   م ی هست  یروز  نی مون منتظر همچهمه  ، ی: تو هم کردنقره
 برسه... .   یخفت و خوار

  می بارون  بیج  یحرفش رو قطع کرد. دست کردم تو  لم ی زنگ موبا  یصدا  با
  کرد، یم  یی رو در آوردم. اسم مامان روش خود نما   م یقاب مشک   لیو موبا 

  ی امشب قرار بود برگردم اما وقت  دونستی. مدمیکش   ی از سر کالفگ  یپوف
به نقره کردم    ینه. نگاه  ایبهش بگم    دونستم ینم  خوردیچشمم به پام م 

 گفتم:   یاکالفه  ی . با صداکردیگرانه نگام م پرسش هک

 بگم بهش؟! یمامانه...چ -

 سرش رو باال انداخت و آروم گفت: نقره



 بلندگو منم بشنوم. ی...بذار روشدهیجواب بده...اما نگو چ -

م   سرم تکون  استخون  دمیرو  و  الغر  انگشت  رو   م ی و  سبز    یدکمه  یرو 
 . دیچ یپ  اطیسرد ح  یکم  یفضا ی و نگران مامان تو  نیری ش ی. صداکشم یم

 !یچند دفعه زنگ زدم جواب نداد یدونی: سالم! ممامان

به نقره انداختم. نگاهش، صورتش، همه و همه از احساسات مادرانه    ینگاه 
از شن  یهر مادرکه    یفوران بود. احساس  فرزندش دارد و   یصدا   دن یبعد 

صدا محتاج  فقط  و  روجگر گوشه  یفقط  رو کالفه  دستم  هست.   ی اش 
 گفتم:   یم یمال   یو با صدا  دمیچشمام کش 

 . دمیبود نشن لنت یسا  یرو  یمامان. گوش ست ین ی نگران یبرا یی جا -

 چونم گذاشتم. ر یقرار دادم و دستم رو ز   ز یم  یرو رو   لیموبا 

رو    یخوب  ی: حق بده شهرزاد نگران بشم. جواب ندادن تلفنت خاطرهمامان
 . ییرزا یمخصوصًا با وجود م   کنه،ینم یادآوری برام 

حق داشت. اون روز هم من تلفنم رو جواب ندادم. با   دم؛یکش  یقیعم  نفس
 گرفته و آروم گفتم:   یصدا

پس    ؟ینذاشت گاردی نده و باد من ران یمادر من. اما شما مگه برا  یحق دار -
 !جا؟ نیا  گهیم   یبهمنش چ یآقا



به نقره کردم که داشت با لذت   یاومد. نگاه   قشینفس عم  دنیکش   یصدا
  نا یا   یقدر سخت بود براش. همه. چهدادیمامان گوش م یو لبخند به صدا

 رو خشک کنم.   شونشهی ر د یکه با  ییرزای سر خاندان م ر یز

بده...امامان حق  منم  به  خب  اما  هست  بهمنش که  ولش کن.    نای :  رو 
 !د؟ یدیرس

 . م ی دیآره رس -

 دلم گفتم:  یبه پام انداختم و تو یکج   نگاه

 !یدن یاونم چه رس -

 راحت شد. برو بخواب مزاحمت نشم.  المیخب خ ی لی: خ مامان

به اسم خواب    یزی من چ   یلبم نشست. خواب؟! اصاًل مگه برا  یرو   یپوزخند
مو خوابهم  از کابوس  ینده.  لرز  و  ترس  با  دائم  چه    یهاکه  باشه  شبانه 

 . دهیمرگ م یکه بو  ییها! خوابده؟یفا

 . ریباشه شبت بخ ، ینه مامان چه مزاحم -

  یرفت  ی. از وقت ایتو هم ب   جانیا  ادیشهرزاد فردا شب حسام م ی: راست مامان
 .دمتیند  یخودت درست حساب  یخونه

 بهش گفتم:   واشی به نقره کردم و با اشاره  ینگاه 

 کنم؟!  کار یچ -



 که مامان نشونه گفت:  یطور واشیو باال انداخت و   سرش

 . شهیم  یچ  نم یبگو کار دارم حاال بب -

 و صاف نشستم سرجام.   دمیکش   قی. نفس عم م ید یبه کجا رس نیخدا بب  یا

 .امینداشته باشم م  ی. اگر کار دونم ینم -

  یهابرهم خوردن برگ  ی . صدادادیم   شی ن خبر از دلخورماما   ی طوالن  مکث 
 لبم نشست.  یآروم رو  ی. لبخند دادیبهم م  یخشک حس خوب

 . ریشبت بخ  ا،یب  ی. دوست داشتکنم یبرات نم  ی: من که کار مامان

 دلش رو شکوندم.  کهنیخاطر ا کج و کوله شد به  افم یق

 . ریشب تو هم بخ  -

ناراحت  تماس با حالت  و  قطع کردم  به س   یرو  روبه  نه یدست    ره یرو خ به 
 شدم.

 !یدروغ بگ  یتون ی: هنوز هم نمنقره

تو پرش نقش    یصورت کم  یرو   یواشی  یبهش کردم که خنده  ینگاه م ین
  ل یتحل  ی گرفتم و با صدا  اشدهیبسته بود. نگاهم رو از صورت خسته و رنج د

 گفتم:   یارفته

  ی . کار گم یاما دروغ نم   کنم یم  کار یبگم چ   م ی مستق  ر ی غ  . شده تونمینه نم   -
 نه دروغ! هیپنهون کار   کنم یهم که دارم االن با مامان م



دو سال دل    ن یا  یقدر تو که چه  ارمیب  اد یاش باعث شد به  نوازشگرانه  یصدا
 دارم.  اجیقدر به وجودش احتتنگش بودم. که چه

  گفت یبهت م  م یمر  ی وقت  تی. همون بچگ یبود  یطورنی : از اول هم همنقره
 .یکرد یصادقانه برخورد م  یل یخ ینکرد ا ی  یکار رو کرد  نیا

 یچه اتفاق  م یبدون   که نیبود. بدون ا  ن یر یکه ش  یرفت سمت کودک  مغزم 
  شهی . همیانه مشغله م ی داشت  ی. نه فکرمیکردیم  ی زندگ  وفتهی اطرافمون م

دوست    میا االن که بزرگ شد . امم ی بزرگ بش  میدوست داشت   می بچه بود  ی وقت
 تلخ!   یلی. تلخه نه! خ می کوچک بش  م یدار

 .افتادیها نماتفاق ن یا وقتچی به اون روزا. کاش ه  م ی کاش برگرد  -

روزگار بود    ی هایکه مملوء از خستگ   ییو با صدا  د یکش  یقینفس عم   نقره
 گفت: 

روز   - برا اون  هم  زندگ  یا  بود؛  شروع   یی جا  ه یهرکس    ی خودش سخت 
دست    گهید  انشیاما پا   شه یشروع م  ن یریتموم. مال همه ش   یی جا   ه ی  شه یم

  د یشا  یدیکه برامون نوشتن. خدا رو چه د  هی. دست بخت و اقبال ستی ما ن
 ره؛یمون، دالمون آروم بگروح  یی جا   هی   می دیکه کش   یهمه سخت  ن یبعد از ا

 و تمام... .   م ی بذار ن یزم یناآروم و متشنج سر رو  یطورنید هم نه هم یشا

که    ییهاانگار از عمق وجود من خارج شده بود. حرف  زدیکه م   ییهاحرف
  اد ی  زنم،یآروم م   ی و لب باز نکردن. لبخند  دن یمن خواب   ینهی س  ی ها توسال
که همه    یگروه  ی رو در آوردم و رفتم تو  لمیموبا  ن یهم  ی ها افتادم. برابچه



  ی دو سال تو  نیانداده بودم. انگار    یامی وقت بود پ  یلی. خم ی وش بودباهم ت 
فرستادم و    رونی. نفسم رو کالفه بخبریاز همه کس ب   کردم،یم   ی غار زندگ

 شروع کردم. پیبه تا 

  ادتونیبه    شه یهم  دیبودم اما مطمئن باش  ی دختر بد  یلی خ   دونم یسالم. م   -
  ی حوصله  یبود که حت   ی طور  طی بودم و هستم و خواهم بود، اما خب! شرا

  اجیتون احت. اما حاال به کمکخوامیخودمم نداشتم؛ واقعًا ازتون معذرت م 
اگر از دستم    س.پ..ه یک  دیدون یرو بکنم. خودتون م   یدماغ   یمو  هیدارم؛ قرار  
 من. دوستتون دارم.   یفردا صبح خونه ن یستیناراحت ن 

نقره دهنش باز شد    دمیرها کردم. د   ز یم   یرو رو   لیآروم زدم و موبا   یدلبخن
 و آروم گفتم:   دمیخند ز یر  د؛یکش  یبزرگ یازهیو خم 

 جا. مرتبه برو اون زش ینقره جون بلند شو برو بخواب. اتاق من همه چ -

و همون  سرش داد  تکون  و چشما یبا صدا  یطوررو  آلود خواب  یگرفته 
 گفت: 

 !؟یرو جمع نکرد  ایل یاتو هنوز اتاق  -

بودم که    یبود. من مادر  دمیخشک  یگلو   یکه صاحب خونه  یخفگ  بغض،
مادر  هر  مثل  خ  گهید  یبچم  خ  تر شیب  یل یبرام  االن   ز یعز  ی ل یاز  اما  بود. 

  گه ی. اما د دادیروحم رو جال م  یم یهاش مثل نسخنده  ده،ینبودش آزارم م 
. سرم رو  ختی نر  ن یی چشمام حلقه زد اما پا  یتموم شده...اشک تو  ست،ین
راه خونه    دینه تکون دادم؛ اون هم که حال بد من رو د  یبه معنا   نیطرف  هب



  ی گذاشتم و به اشکام اجازه  ز یم  یگرفت. با رفتنش سرم رو رو   شی رو در پ
تلخ   یهاهها؛ از خاطر تک صدااز تک ز،یاومدن دادم. خسته از همه چ  ن ییپا

درد   نیا یاداشت بر  ییدوا نیآرو  یسپردن خودم به دستا  دی. شانیر یو ش
  د ی! شا؟یاون چ   یندهیکنم؟ آ   کار یدرمون، اما دل صاحب مردم رو چ   یب

بدون فکر کردن انجام بدم. خودم رو رها و آزاد کنم، بعد از    بار کیبهتره  
  دمیکش  یق یآزادم، راحتم. نفس عم  گه یرو انداختم زندان د   یی رزا یم   که نیا

که قبل از رفتن    ینقاش   کردم،یم  ینقاش  کمیو از سرجام بلند شدم؛ بهتر بود  
دستم قرار دادم و از جام بلند    ر ی. عصام رو ز دمیازش کش  یبه اصفهان کم
قدم با  وقتنا  ی هاشدم.  انتها  ی مرتب  پذ   یبه  و    ییجا  یی رایسالن  بوم  که 

رس   م ی نقاش  لی وسا نقاش  دمیبود  هم  باز  دگرگون    ا یل یا  ی هایو  رو  حالم 
فضاکردیم انتها   یلیمستط  ی.  راحت  یجا  نسال  یشکل  و  برا  یباز   ی بود 

  ی هیو پشت سه پا  ی صندل  ی من. رو   جون یو ب   روح یب   ی هاتابلو  دن یکش
 یبه من بود. صورت  ه یتابلو شب  یزن رو   ن یقدر انشستم؛ چه  ینقاش   ی تابلو

اتفاقنصفه، که به نابود کرده بخش برجسته  ییها خاطر    یکه روحش رو 
قلم رو روش    ختم یر   پالت  یرو رو   یبود. رنگ مشک   ینقاش   یتابلو  نیا و 

رو شروع   شی اسک  قهیلباس    یبا رنگ مشک  ن،یمشک   گهیهام هم دزدم، تابلو
 کردم به رنگ زدن. 

 *** 

دم رخنه کرده بود  وجو  یکه تو  یمبل نشسته بودم و از استرس کم  یرو 
ها من  بچه  که نیاز ا  دم یترسیضرب گرفته بودم. م  ن یزم  ی سالمم رو رو   یپا



  ی هم کل   شب یو شهاب اومدن کمکم کردن. د  یباشن، اما عل   دهیرو نبخش
حرف    کمم یشون و  رو زدن  القیاون دو تا د  یباهام حرف زدن و گفتن حساب

. نقره  سادی لحظه حس کردم قلبم وا  ه یزنگ در    ی. با صدادنیکش   زشونا
ل طرفاون  یصندل   یرو  با  داشت  م   دایترم  تو  نی آرو   زد، یحرف    یسرش 

بود. صداشون    سادهیبود وا   اطیکه مشرف به ح  یابود و کنار پنجره  شیگوش 
  ر یپروانه. عصام رو گذاشتم ز  نیریو ش  فی ظر  یصدا  دی چ یپ یگوشم م  یتو

  ان یورت تو پر و خندون پروانه نما نفر ص  نیدستم و از جام بلند شدم؛ اول 
  ی هابود. مثل خانم   مون هیتر از بق تپل  ی نکرده بود، هنوز هم کم  یشد. فرق

بود که    دهیرنگش پوشهمراه شال و شلوار هم   یاسورمه  ی کامل و بالغ مانتو
  ل خندون و شاد بود مث  شی مشک  ی. چشمااومدیم  یلیبه پوست روشنش خ

پرهام شهی هم به  خنده  با  و  اومد  سمتم  به  قدم  چند  متوجه    ی.  تازه  که 
 حضورش در کنار پروانه شده بودم گفت:

اومد  - اشتباه  رزنیپ   هی  یشهرزاد نه خونه  یخونه  می پرهام ما  . به نظرت 
 !م؟ی ومدین

  یامقدمه  چیلب نثارش کردم که با خنده اومد طرفم و بدون ه   ر ی ز  یاوونهید
شونش قرار دادم و عطر    یرو رو   م یا داد؛ دست خالخودش رو تو آغوشم ج

 گفت:   واشی رو استشمام کردم. کنار گوشم  نشیریش

 دلم برات تنگ شده بود مامان بزرگ. -

ما رخ داده بود؟ که   ن یب  ی ک  یهمه دور  ن یلبم نشست. ا ی تلخ رو  ی لبخند
پروانه بود نگاهم    یشونه  یطور که سرم رو بودم. همون  خبر یمن از اون ب



شده بود.   دیسف  هاشقهیکنار شق  یکم  اهشیس   یهاافتاد که مو  یبه پرهام 
دستاش رو پشت سرش قالب کرده بود. سرم    شیشگ ی مثل قبلنا و عادت هم

 پروانه برداشتم و با لبخند گفتم:  یها شونه یرو از رو 

 . دیکه اومد   یمرس -

 و گفت:  گذاشت  شیشونی پ  یرو  یدو انگشتش رو الت  پروانه

 . م یی نوکر شما -

سالم و احوال    یهام نشست. پروانه برالب  ی از جنس محبت رو   یلبخند
به سمتم    شیشگ یسمت نقره رفت که باعث شد پرهام با صالبت هم   یپرس

 قرار داده بود.  شی شلوار ل بیج ی. دستاش رو تو ادیب

 : احوال بانو؟!پرهام

 شدم و آروم گفتم:  ل یعصام متما یرو  ی کم

 . رهیو م  ادیم  یفس ! نیا -

رنگ  لبخندش  توپر  شد.  پ  یتر  برادر  ی نفت  ی آب  رهنیاون  چشم    ی به 
بود. کاماًل برعکس زنش پروانه. تنها با    یشده بود. آدم کم حرف  تر یخواستن

  ی . نگاهش رو خوادیم  یکه چ  یدیفهمیو م  یزدینگاه کردن بهش حرف م
 گفت:  واشی  یزیپام نشست و با اخم ر 

 خدا بد نده.  -



  هام هیکه از ر  یو همراه با نفس  دمیکش  نییپا  یرو کم   میمشک  ز ی شوم  ی گوشه
 گفتم:   کردمیخارج م

د  - م   نیا   گذرهیم  ی ...ول گهیداده  تموم  هم  مشه یروزا  راحت    م ی شی. 
 مون. همه

که من   دونستیم  ییزا یچ  ناً یقی.  دادیآزارم م  شیشون ی پ   یرو   ظی غل  اخم 
اومد سمتمون و دستش رو به سمت پرهام دراز کرد.   نی . آرودونستم ینم

 گفت:  یصورتش بود و با لحن آروم   یرو   شی شگیلبخند هم

 شهرزاد خانم.  گاردیبهمنش هستم. راننده و باد نی آرو  -

.  میمن ک   گهیکنم. خودش اومده جلو زارت م   یپرو! نذاشت من معرف  گم یم
دست برد جلو    واشی دش هم  به من نگاه کرد و بع  ده یباال پر  ییپرهام با ابرو 

 دست داد. نیو با آرو 

 : پرهامم...دوست شهرزاد. پرهام

شد.    ی اش خنثمسخره ینقش بست که با خنده  نیآرو  ی شون یپ یرو   یاخم
رو    شیقرمز نارنج   رهنیپ   نیآست  یبعد از دست دادن به پرهام لبه  نیآرو 

رو به    یاون رفت پرهام با پوزخند  یرفت. وقت  نایا  دایصاف کرد و به طرف ل
 من گفت: 

 . کنم ی! باور نمگارد؟یشهرزاد خانم و باد -

 گفتم:   واشیزدم و  ی آروم لبخند 



 نگرانه.  یهر مادر -

کنارم و    یتکون داد. به صندل نیکوچک سر داد و سرش رو به طرف  یلبخند
به   ی روش نشستم. نگاه یبه سخت  ادیکنارش اشاره کرد. من هم با مکث ز 

  دن ی. با د کردیم  فی نقره تعر  یبرا  یز یپروانه کردم که داشت با خنده چ
ل   ن یآرو  پچ  دایو  هم  پشت گوش  مکه  با    یعصب  یکم  کردنیپچ  و  شدم 
  یبود و کم   نینگاهم رو به پرهام دوختم. نگاهش غمگ   قی نفس عم  دنیکش
  لی به سمتش متما  یدادم و کم  هیتک  یصندل   ی. عصام رو به دستهیعصب

 گفتم:   یآروم  یشدم و با صدا

 ؟ یکنیبه اطراف نگاه م یطورچرا اون ه؟یچ -

و به سمتم    ی صندل  یدسته  ی از دستاش رو گذاشت رو   ی کیزد و    یپوزخند
 خم شد. 

 .ادیز  یل یعوض شده...خ  یلیخ  ز ی خونه همه چ نی : تو، اپرهام

فرو فرستادمش.    ی . به سخت شنیوارد گلو م   خبر یکه ب  ییها از بغض  امان 
به معنا رو  بود. همه چ  دییتا  یسرم  پرهام  با  دادم. حق    ز یحرفش تکون 

برا ر ییتغ تغ  که نیا   یکرده.  با    ر ییموضوع رو  بدم سرجام صاف نشستم و 
 لبخند گفتم: 

 خارج خوش گذشت؟ -

 گفت:   واشی باال انداخت و  تفاوتیرو ب  اششونه



 . شهی ...مثل همم یکار رفته بود   یبرا -

و سر به   یمحزون   یو با صدا   دمیبهم مال  یهم بود رو کم  یرو که تو  دستام
 گفتم:   ر یز

 ! از دست من ناراحتن؟!؟یها دار خبر از بچه -

  زد یصداش موج م یتو شهی که هم  ی و آرامش  یتلخ زد و با مهربون یلبخند
 گفت: 

 !؟ ینیناراحت باشن خانم ام  یاز دست چ  -

 م. ام رو باال انداختشونه تفاوت یب

 . دمیازشون نپرس  یحال  هیبودم و  معرفتیب قدر نیمن ا که نی از ا -

  واشی  یدستش چرخوند و با صدا  یرو تو   شیا گرد و با بند قهوه  ساعت
 نشنون گفت:  هیکه بق   یطور

. گناه تو فقط  یعاشق بود  ،ی. تو فقط وابسته بودینکرد  ی کار  چیتو ه  -
ها هم بگم که  بچه  ی. دربارهکردیکار م  نیتو بود هم   یهرکس جا   نه،ی هم
 فقط دلتنگن.   ستن ی کدوم از دستت ناراحت ن  چیه

ب   نفسم  با صدا  ا  رونیرو  آروم  یبشر  نی فرستادم.  نشسته  جلوم  از  که  تر 
و    نیآرو  دنیهرکس هست؛ صداش، حرفاش همه آرامش بخشه. بهتر از د

  تر نی. پرهام و پروانه واقع بزننیکه تو حلق هم نشستن و حرف م  ییدایل
.  دبد اخالق بو  ی که کم  قهیبودن. تنها مشکل من با شقا  ه یاز بق  تر یو منطق



زنگ   ی. با صداستی ن   یزیقلبش چ  یداره اما تو   شه یهم خورده ش  قیشقا
  ی از دلتنگ  د ی. شاکنم یهمه استرس رو درک نم  ن ی. ازدیم  نهی س  ی در، قلبم تو

حرکت    ه یدستم و با    ر ی. دوباره عصام رو گذاشتم ز گهید  یزا ی چ  ی لیاز خ   دیشا
شده بود.    عرق  سی که خ   چوندمی دستام رو بهم پ  قدر نیاز جام بلند شدم. ا 

که من    یبر علت. پرهام با قد  د یهم شده بود مز   ی نازک تور  یهادستکش
باعث شد    یک یکفش    یپاشنه  ی. صداستادی هاش بودم کنارم اتا سر شونه

نگار نگاه    یرهیت  یا قهوه  یو به چشما  رمیبگ   دیسف  یگاسن  ینگاهم رو از رو 
ب  براشون  دلم  بود.  در شرف خفه کردنم  فکر    یزیاز چ  شی کنم. بغض  که 

ب   کردمیم نگار  بود.  شده  و    تر شیتنگ  بلند  قد  بود.  مهربون  هرکس  از 
  یدسته  کهیآروم درحال  یهاچشمام بود. با قدم  یتو  شه ی هم  اش دهیکش

چشماش کم  شیمشک   ف یک اومد.  سمتم  به  بود  تعجب    ی رو گرفته  به 
بارها اشک به چشمام    دیهم بود. شا   یتو  شی نشسته بود و صورت استخون

  واشی صورتم نشوندم و   یرو   ی. لبخند سخت ختی و برگشت اما فرو نر اومد
ه بدون  دادم.  تو  یمعطل  چیسالم  رو  امروز   یخودش  انداخت.  آغوشم 

ن  ا   از یبرعکس هر زمان  رو   یهاغوشآ   نیبه    ی خواهرانه داشتم. دستم رو 
 ی قشنگ بود. سرش رو از رو   یل یتنش خ  یگذاشتم که تو  شیکت بلند چرم 

 واشیزد و    ی بود. لبخند تلخ  س یخ   شی استخون  یهاکرد. گونه  دام بلنشونه
 گفت: 

 ... . یشد ر یپ -



  ق یشقا  یغای جغیج  یتلخ و آروم. با صدا  یبگم جز لبخند  تونستم یم  یچ
 نگاهم رو از نگار دلسوز و مهربون گرفتم. 

 ندارم... .  ایبا بعض  ی . کارنم یفقط نقره جون و بب  جانی: من اومدم ا قیشقا

دست    ر یبلند و قرمز رنگش رو ز   یبا حرص هود  زدیکه غر م  یطورنی هم
سر داد و   واشی  ی. نقره خندهرفتیو به سمت نقره جون م   دادیفشار م

رو تو آغوشش گرفت. ناراحت نشدم. چون    ق یر شقاتو پ  ی و کم  فی نح  کل یه
سرش صاف   ی رو رو   شی عادت داشتم. شال مشک  قیشقا  ی هایبه کج خلق
هم با همه متفاوت بود. سرم    شی به من نگاه کرد. دلتنگ  یناراحتکرد و با  

  ن یزم  یرو   واش یرو کج کردم و کنجکاو و ناراحت نگاهش کردم. پاش رو  
 کوبوند و گفت: 

ر   - هرکارپوف...تو  که  شهرزاد  نم   یوحت  باز    دت یناد   تونمیکنم 
 . شعوری...برمیبگ

آسه به . آسهدیچ یشکل پ  یبزرگ و مربع   ییرایپذ   یهمه تو  یخنده  کیشل
تر بود.  از من کوتاه  ی آغوشم انداخت. قدش کم  ی سمتم اومد و خودش رو تو

 در گوشش گفتم:  واشی تر. مهربون یلی اما قلبش از من خ

 که دوستت دارم.  اتهیباز  وونه ید ن یا یبرا -

تو  خودش از  ب  یرو  با چشمک  دی کش  رونی آغوشم    یکه چشما  نیری ش  یو 
 گفت:   کردیم  تر یرو خواستن   شیآب

 ... . ترشیما ب  -



 سالم. عاً ی: جم محمد

سالم کرده بود نگاه کردم.    ییکه با خوشرو   یرو بلند کردم به محمد  سرم
 بهم بود.  ه یهاشون شباخالق یکه تا حدود  قیشوهر شقا 

آفتاب    دیصورت سف   یکه رو   یااومد سمتم و با خنده  یا مردونه  لیاستا   با
 اش نشسته بود به سمتم نقره جون گفت: خورده

ظاهرش از    ی لیکه خ  م ی مامان بزرگ دار  ه ی  جا نی ترن اما اترا واجببزرگ  -
 مجلس.  یرای سراغ پ  م ی ریو م   نم یب یما ظاهرو م تره ر یشما پ 

 گفت:   نیدلنش یاهم دستش رو به سمت من دراز کرد و با خنده بعد

 ! پارسال دوست امسال آشنا. ن؟ ی ! خوشن؟ یاحوال مادربزرگ...خوب -

 ی نوک انگشتم رو تو  ی به سخت  نیهم  یدلش رو بشکنم. برا  تونستم ینم
 پهن و مردونش قرار دادم و گفتم:  یدستا

 . رهیو م  ادیم  یشکر. نفس  -

و    نیبه آرو   د یکه محمد رس  یبه سالم و احوال پرس  شروع کردن  ی کییکی
 گفت:   دهیباال پر  ییکه با ابرو   دایل

 شهرزاد خانم؟!  دیکنینم  ی معرف -

 گفتم:   ییرسا یحرفش تکون دادم و با صدا د ییتا ی و رو به معنا  سرم



جد   یآقا  - عضو  و    دیبهمنش  دوستا  یک یما  ل  یاز  دختر    دا یبنده.  خانم 
 عموشون. 

ا  و  افتاده بود. ظاهرًا  از سر گرفت. پام به گز   هایاحوال پرس  ن یدوباره  گز 
اون جمع    نیهم  یرفته بود. برا   نیکه خورده بودم اثرشون از ب  ییها مسکن

به    کردن یباهم صحبت م  یکه داشتن با خوشحال  ییشلوغ و پر سر و صدا
بود، آب دهنم رو به    جون یبهام سست و  مقصد آشپزخونه ترک کردم. قدم

نفره  یهایاز صندل  یک ی  یقورت دادم و رو   یسخت    ینهارخور  ز یم  یچهار 
  دنیبرگشت و با د  کرد؛یآشپزخونه کار م   یتند توداشت تند  ینشستم. کبر

 من گفت: 

 ن؟یالزم دار یزیخانم چ -

 آب به من بده... . وانی ل هیاون مسکن رو با   زحمت یب -

ل  ی چوب  یهانتیرو تکون داد و به سمت کاب   سرش تا  قد    وان ی رنگ رفت 
 کوتاه تپل رو برداره و به من آب بده. 

  ر ی شکل ز  یو مربع  یچوب  ز یم   یقرص مسکن رو   یو ورقه  وانیگذاشتن ل  با
  یاز آشپزخونه برا  یهم بدون معطل   خانم تشکر کردم که اون  ی لب از کبر
ه مهمونا خارج شد. قرص رو گذاشتم کف دستم و همراه آب ب  ییتعارف چا

 . رمیگینه آروم م  خوابم یها نباشه من نه مقرص ن یاگر ا دیخوردمش. شا 

 .ینشست   یی: تنها نگار



اش نگاه کردم.  خسته  ینگار سرم رو برگردوندم و به صورت کم   یصدا  با
اده بود. کاماًل  آشپزخونه د  وار یرو به د   اشهیبود و تک   ستادهی ا  نهی دست به س

  یشوهرش خوابش نبرده بود. لبخند  ی مثل من از نگران  شبی معلوم بود د
 گفتم:   واشی زدم و 

 اومدم آب بخورم.  -

 و روش نشست.   دیرو به روم رو عقب کش  ی صندل

 چه خبر؟! ی: از علنگار

تک   شیب   صداش بود.  خسته  و  حد گرفته  صندل  امهیاز  به  و    یرو  دادم 
 گفتم:   دادمیدستم تکون م  یرو تو وان یکه ل   طور نی هم

از    یست یظاهرًا تو خوب ن   یباهاش حرف زدم. حالشون خوبه...ول  شبید  -
 !؟ی. از دست من ناراحت یهم بود  یتو یهمون اول که اومد 

 نافذش نگاهم کرد.  یچونش گذاشت و با چشما ر یرو ز  دستش

  گهی د  ز یچ   هی. نه فقط نگرانشونم. نگران  یزن یم   یی: از دست تو؟! حرفانگار
 هم هستم که شده قوز باال قوز. 

 گفتم:   یآروم یرو باال انداختم و با صدا م ی مشک   یاز ابرو  یی تا

 ! ؟ی نگران یک یو اون  -



جابه  یتو  ی کم توجاش،  رو  دستاش  و  شد  چشما  یجا  قفل کرد.    ی هم 
رو بهم دوخت.  شدیتر مبلند و حالت دارش قشنگ یهادرشتش که با مژه

 گفت:   یآروم و دلخور یبا صدا

چ  - خودت  ا  یکرد  کار یبا  تو؟ییتو  نی شهرزاد؟!  هم  یی!  و    شهی که  شاد 
 . شناسمتیاصاًل نم ؟یخندون بود

 قرار دادم. ز یم  ی رو رو   وانم یزدم و ل  یپوزخند

 منم؟!  تینگران  ن یاالن دوم  یعن ی -

  م ی همه گفت  ،ی. دو سال دور بودم ی ...هممون نگرانتینباش  شهی: مگه منگار
 .ی اما بدتر برگشت  یش یخوب م یریم

نگرانم    قامیرف  د یمن نگران خودم نبودم چرا با  ی پر از بغض بود. وقت  صداش
 هم قفل کردم.  یدادم و دستام رو تو  یرو دوباره به صندل ام هیباشن. تک

 !ن؟ یای کنار ب  نیتونینم  دیشهرزاد جد ن یبا ا یعن ی -

 گفت:   یکوتاه  یلب نثارم کرد و با خنده ر ی ز یاوونهید

 اما.  م،یتون یمعلومه که م -

 . ی: شهرزاد موبا ن یآرو 

آرو   سرم و  باال گرفتم  تو  شه ی هم  نیرو  آشپزخونه    یخندون  چهارچوب 
 و با خنده اومد سمتم.  د یبود. دستش رو به موهاش کش ستادهیا



 .  ییفکر کردم تنها دی: ببخش ن یآرو 

 رو سمتم گرفت که از دستش گرفتم و گفتم:   لیموبا 

 نداره .  ینه اشکال  -

افتاده باشه؟! تماس    ی . نکنه اتفاقزدیبهم چشمک م   یگوش  یشهاب رو   اسم 
 بلندگو.  ی رو برقرار کردم و گذاشتم رو 

 افتاده؟! یسالم. اتفاق -

 من بود.   یشون رو و نگار هر دو نگاه ن یآرو 

قصد حرف زدن ندارن، دهنشون    نا ینشده اما ظاهرًا ا  یزی : سالم. نه چ شهاب
 . زننیاما حرف نم مشون ی زد قدر نیا  م ی رو آسفالت کرد

.  دمیبه صورتم کش   یبافته شدم رو به عقب فرستادم و دست   یموها  کالفه
 و تماشا کن.  ن یحاال بش ارمیرو به حرف م  نایمن ا 

فقط حواستون باشه که فرار نکنن.  جا.  اون  امیمن خودم م  ن،ی ولشون کن  -
 من آدرس بفرست. یبرا

 نگار.  طور نیهم بود؛ هم  ی اخماش تو ن یآرو 

  ی همون جا  نی هم  یچرا برا  یدونیآدرس بدم، خودت م   تونم ی: نمشهاب
 . یشگ ی هم



هک شده   یی رزایتوسط م امون ی بود که گوش ادی احتمالش ز گفت؛یم  راست
 از تهران.  رون یب ی متروکه کم   یکارخونه  هیکجا هستن    دونستم یباشه. م 

 جام، خداحافظ. خب. من تا قبل ظهر اون یلیخ -

  ی مواجه شدم. دست   ن یآرو   ی عصبان  ی رو قطع کردم که با ظاهر کم  تماس 
 و گفت:   دیصورتش کش   یکالفه رو 

 پا؟! ن یبا ا یبر  یخوایکجا م  -

 گفتم:   و عصام رو برداشتم و از جام بلند شدم و  دمیکش   یاکالفه  پوف

 برم.  دیبا ستم؛یچالق که ن  -

بزنه از آشپزخونه خارج شدم؛ پام    یا گهیبذارم حرف د  کهنیهم بدون ا  بعد
وجود نخواهد    یراحت   گهی روزا رو سخت نگذرونم د ن یاما اگر ا کرد، یدرد م

 داشت.

مبل    ی. رفتم رو کردنیصحبت م   گهی دور هم نشسته بودن و باهم د  همه
  ی نشست. نقره نگاه کوتاه   دایاومد و کنار ل   ن یکنار نقره نشستم. آرو   دو نفره

 گوشم گفت:  ر یز واشیبهم انداخت و  

 همه؟   یچرا اخمات تو -

صاف کردم که توجه    واشی باال انداختم. گلوم رو    ی چیه   یو به معنا  سرم
 تم:گف  ییرسا  یهمه به سمتم جلب شد. عصام رو کنارم قرار دادم و با صدا



اومد  - ممنون که  همه  از  آ نیاول  اضافه    دای .  بهمون  فردا  هم  سهراب  و 
راحت    تونم ینم   یبودم؛اما جز شماها به کس   معرفتیب   کم ی  دونم ی. م شنیم

همه مدت   نی. بعد از ا رهیداره از حدش فراتر م  گه ید  ییرزایاعتماد کنم. م
  که نی. اما نقش ما فقط ام یو کارش و تموم کن   م ی گورش رو بکن  دیباألخره با

قبل راحت    یاینتونه مثل سر  گه یکه د  م یبد   س یپل   ل یتحو  یطور  یی رزایم
صادر    یبلکه حکم اعدامش رو هم به راحت   اد ی. نه تنها نتونه برونیب   ادیب

 کنن. 

نبا   یجور  هیآخر آخر دلم    یگفتن جمله  با اما  احساساتم رو   گهید  دیشد. 
  ی کس   خوره،یکه حالم ازش بهم م   یهدر بدم. کس   ییرزایمثل م  یکس  یبرا

شمرده  جاش جا به جا شد و شمرده  یرو به فنا داده. نقره تو  م ی که زندگ
 شروع کرد به حرف زدن. 

تونقره نبود من    نی ا  ی:  از جمله    ییکارا هیدو سال که شهرزاد    ه یکردم. 
من خبر ببرن    یبشن و برا  کینزد  ییرزا یم   که فرستادم تا به  یچندتا نفود

که    ییزا ی. تنها چم ی اطالعات دار  یسرکی. م ی هم موفق بود  ییتا جا  ارن،ی و ب
طرف   یعن ی که با پول نخرنش؛    یسیپل  ه یمدرک و    یسرکی  میخوا یاالن م 

 قابل اعتماد باشه. 

کارمون    م ی دو تا رو داشته باش  نیفکر. حق با نقره بود ما اگر ا   یرفتن تو  همه
 گفت:   یواشی  ی که کنار پروانه نشسته بود با صدا  یحله. پرهام

 !ن؟ یخوایرو م سی پل  نیا  یک  یبرا -



 هوا تکون دادم و در جوابش گفتم:  یرو تو  دستم 

 !؟یشناس یرو م یتا هر وقت که مدارکمون کامل بشه. کس  -

 آره تکون داد و گفت: ی نارو به مع سرش

 . کنمیحلش م  ن یهر وقت موقعش شد به من بگ -

 : طرف مورد اعتماده؟!نقره

 گفت:  واشیسرش رو تکون داد و   پرهام

 . مهی میقد یاز دوستا ی کی آره... -

  شی شلوار ل  ی. دستش رو رو دادیما گوش م  یبا دقت داشت به حرفا  نیآرو 
 گفتم:   هی. نگاهم رو ازش گرفتم و رو به بقدیکش

اتاق کارم   ی تو  دیبر  رم، یمن م  ی و شهاب. تا وقت  ی عل  شی برم پ  د یمن با  -
رو مو    ز ی.)نگاهم رو به نگار دوختم( نگار همه چ دیالزمتون رو بردار  لی وسا

  یستمای اطالعات از س  دیتون یکه م  ییو پروانه تا جا   قی. شقا سیبه مو بنو 
رو با اون دو    نتا جاتو   نی ای. پرهام و محمد همراه من م د ینکسب ک   ییرزایم

 .یای نشوندم( تو هم با من م نیآرو ی.)نگاهم رو رو دیتا عوض کن

  شدم یخارج م   ییرای رو تکون داد و منم از جام بلند شدم. داشتم از پذ  سرش
  ی آروم   ی انداختم و با صدا  ر یکه نگران به سمتشون برگشتم. سرم رو به ز 

 گفتم: 



هست؛ بهم قول   ییهاراه خطر   نیا  یتو   دیدون یها! خودتون خوب م بچه  -
نم نین یب ینم  یبی آس  کدومتونچیه   دیبد سر    ه ی  خوامی.  از  مو  تار 
جا   کدومتونچیه اگر  بشه،  برخورد   ییکم  مشکل  بال   م،ی به  سر    ییاگر 
تحمل از دست    گهی . من دم ی دیراه و ادامه نم  نیا   گهیمون اومد درکدومه

عز جا   زامی دادن  تا  ندارم.  ب   دیکن   یسع   ییرو  خونه  هم    د ینر  رون ی از  اگر 
بد  دیبر   دیخواست  خبر  نقره جون  بعد هرجا خواست د یبه  اگر هم    د؛یبر  دی. 

 . هینه بق شمیباشه...بره. نه من ناراحت م  جانیا خوادینم  یکس 

کوتاه و نامنظم به    یهانگاه کنم با قدم  کدوم چیبه ه  کهنیهم بدون ا  بعد
  یاکمد قهوه  یرو باال بود روانه شدم. روبه  ی سمت اتاق خودم که در طبقه

و با دست آزادم بازش کردم.    سادمی هام توش بود وارنگ بزرگ که مانتو
تصم حق  ا   یری گم ی اونا  حق  برا  نیداشتن.  خودشون  که  داشتن    یرو 

تا رو  ی. کت چرمرنیبگ  می تصم  شون ی زندگ از رو   یکه  بود رو  پام    یروِن 
  می مشک  یخاطر زخم پام مجبور بودم شلور دمپا. بهدمیکش  نییپا  یچوب لباس 

  دیسف  یهابه سنگ  رهی تخت نشستم و خ  ینشه. لبه تی رو بپوشم تا پام اذ 
 حرکت   هیکردم. با    ضیتعو  یمشک   یساده  شرتی ت  هیرو با    زم یو براق شوم

  ره یدر اتاق باعث شد سر برگردونم و به در خ   یاز سرجام بلند شدم که صدا
 بشم. 

 بله؟! -

 .دینقره از پشت در به گوشم رس  یصدا

 تو؟! ام یب  تونم ی: منقره



 نقره جون.  ایب -

تخت برداشتم و دستم    ر یز  یکشو  یم رو از تو ساده  یمشک   یهادستکش
بود. لبخند    ستاده ی رو به روم ا   یسر بلند کردم نقره با ظاهر جد  ی کردم. وقت

 زدم و گفتم:   یآروم 

 جونم؟! -

هم کرد و    ی به سمتم اومد و کنارم رو تخت نشست. دستاش رو تو  یقدم
 با نگاه نگران نگام کرد.

 خونه؟! یتو ینشست یپات فعاًل م  ن یتو با ا   رفتنی: بهتر نبود پسرا منقره

  واشی دستام گرفته بودم و    ن یهام رو بمو  که یرو باال انداختم و درحال  ابروم 
 گفتم:   بافتم یم

. زننیکنن؛ تا من نرم حرف نم   یتا حاال نتونستن کار  شبی نه بهتر نبود...د  -
 بهتره.  یل یخ شب ینگران منم نباش پام از د

ز  رون یب   شی اسی  ر یاز شال حر  شی_مشک دیسف   یموها بود که    باترش ی زده 
پسرونه    شهی موهاش رو بلند نکرد و هم  گهی بابابزرگم مرد د  ی. از وقت کردیم

بلند دوست داشت. با    یمو  ارمی. کاماًل برعکس من، چون شهرکردیکوتاه م
  نازِک رسوندم. شال    شی آرا  ز ی م  یحرکت از جام بلند شدم و خودم رو جلو  هی

  ی رنگکم   یکه رژ کالباس   یاختم. درحال سرم اند  یرو، آزاد رو   ی و مشک  ی نخ
م  یرو  تو  دمیکش یلبام  نگران    نه یآ   ی از  و  با خنده  نگاه کردم که  نقره  به 



کردم و با خنده به سمتش برگشتم. سرم رو    لی. رژم رو تکمکردینگاهم م
 گفت:   یآروم یتکون دادم که با صدا   هیچ  یبه معنا

 مراقب خودت باش...سالم برو و برگرد.  -

  ی و کوچکم رو رو   ی مشک   ف یمهمون صورتش کردم. بند ک   جونیب  ی لبخند
کنار    نی. آرو م یرفت  نیی ها رو به سمت پاام انداختم، هم قدم باهم پلهشونه

  ی زیتند داشت چ هم تند  دایبود. ل  شی گوش   یبود و سرش تو  سادهیوا   دایل
  ضافهپله پرهام و محمد هم بهمون ا   ن یآخر   یرو ما    دنیبا رس   کرد،یم  پیتا

ها رفته بودن سرکارشون. رو به پرهام و محمد که کنار هم  دختر   ناً یق یشدن.  
 بودن، گفتم:   سادهی وا  گهید

 . م یا یم  نیماش هیبهمنش هم با   یمن و آقا ن؛یبر  نیماش  ه یشما با  -

از تو  دنیبا شن  ن یآرو  با اون لبخند    ی گوش  یاسمش سرش رو  بلند کرد و 
نگاهم کرد. محمد و پرهام بدون فوت وقت و گرفتن    شی شگ ی جذاب و هم

  یی رایپذ یآدرس از من، از خونه خارج شدن. نقره هم به جمع دخترا که تو
دست از چت کردن    دا ی. لنیو آرو  دای من موندم و ل  وست؛ی نشسته بودن پ

دستش گرفت   یرو تو  شی اومد سمت من. گوش  یح یمل   یو با خنده  شتبردا
 تر بود. چند انگشت، از من کوتاه ی. قدش اندازهستادی روم او روبه

 نداره من برم خونمون؟! ی: اشکال دایل



برسه. حاال    انمیبه اطراف  یب یآس   چیه  خواستمینم  گهیاشکال داشت، د  چرا
زدم و    ی. لبخند تلخ اومدیمن به حساب م  ی از دوستا  یهم جزو  دایل   گهید

 گفتم:   کردمیدستم صاف م  ر یعصام رو ز  که یدرحال

ماجرا فاصله    نیاز ا   کمی چند روز مهمون ما باش تا    ه ی  ستیاگه سختت ن   -
 . م ی ریبگ

ما    یداشت با دقت به حرفا  نهیکرد که دست به س  نی به آرو   ینگاه   م ین
 گرفت.  نی . نگاهش رو از آرو دادیگوش م 

 بگم؟! ینا چ! به او ؟ ی: آخه مامان بابام چدایل

و آرومش به سمتمون    ی اقهوه  یرنگش و چشمابا همون لبخند کم   ن یآرو 
 .سادی اومد و کنار ما وا

من یآرو  .  دنینم  رمیبهت گ  گهید  یطورنی...ا ی من  یخونه  یبگ   یتونی: 
 کردن عمو هم با من.   یراض

ساک من رو از خونت   شه یپس حله...فقط م   ی گیم  یطور نی: اگه تو ا دایل
 !؟یاریب

سرشار از    با ی سرش و تکون داد و نگاهش رو به من دوخت. گرم، ز  ن یآرو 
آرامش  خوب.  م  یحس  انتقال  بهم  دوسال    ن یا  ی تو  وقتچیه  کردیکه 

 . م ینگاه هم غرق بود  ینکردم. انگار هر دو تو دا یپ  جاچیه

 !م؟ ی : برن یآرو 



  ی دهن بسته و با همکار  و آرومش به خودم اومدم و با   نی ریش  یصدا  با
ل از  ورود   یخداحافظ  دایچشمام  به سمت درب  و  ن   یکردم  افتادم.    میراه 

پام انداختم، زخم    یآوردم و جلو  رونی ب  یرو از داخل جا کفش  م یمشک   یبوتا
  اره   نی زم  یرو رو   فم یو ک  دمیکش  یا . پوف کالفهکردیم  یپام بهم دهن کج 

که نفس زنان    یطور نیکنار در دادم. هم   وار یرو به عصام و د   امهیکردم. تک
تو  ی به سخت رو  م   ی پا  ی بوت  آرو  کردم؛یسالمم  به  خورد که    ین یچشمم 

. نگاهش به  داشتیبر م   یچوب لباس   یرو از رو   شیداشت کت خاکستر
که پشت پام زخم شده بود   ییرو لبش نشوند. جا   یمن افتاد و لبخند ژکوند

درب و داغون خودم کردم    هی افیبه ق  ی . نگاهسوختیم مه  کردیدرد م  هم
ها  صورتم، باألخره بعد از تالش  ی تو  امی سرم افتاده بود و چتر   ی که شالم از رو 

  یصندل   هی  ی. به دور و برم نگاه کردم حتدمیلنگه کفشم رو پوش  هی  ار یبس
 . شه یالزم م شم در با  یجلو نیا یبرا  ی صندل  هی فکر  د یهم نبود. واقعًا با

 !؟یخوای: کمک من یآرو 

اما غرورم    خواستم یرو صاف کردم و دوباره نگاهش کردم. کمک که م  کمرم
 گفتم:   واشی نه باال انداختم و  ینه، سرم رو به معنا ناً یق ی! داد؟ یاجازه م

 . دمینه ممنون خودم انجامش م -

  قاً یدق  لب گفت و اومد سمتم. با تعجب نگاهش کردم؛   ر ی ز  ی لجباز  ن یآرو 
بود. چشم تو چشم. دستش رو آورد باال و کتش رو که    سادهی روم واروبه

دادم و    رونیساعدش گذاشته بود به سمتم گرفتم. نفسم رو با صدا ب  یرو 
که در اثر جنگ    یپاهاش نشست مقابلم و لنگه کفش   یکتش رو گرفتم. رو



تر افتاده بود رو برداشت و مقابل پام گرفت. من و خجالت؟! طرفمن اون  با
 یجا زحمت بندازمش. به  یتو  خواستمیخودشه وگرنه من نم  ر ینه بابا! تقص 

سر  کهنیا تلف کنم  تو  عیوقت  رو  هع  یپام  وقتایخدا   یکفش کردم.    ی. 
 لب گفت:  ر یخواستم پام رو عقب بکشم که ز دمیپوش 

 .صبر کن  قهیدو دق -

بده مرد. با    رتیخدا! خدا خ  یهم شروع کرد به بستن بند کفشام. آ   بعد
چند    قاً یحرکت از سرجاش بلند شد و دق  ه ی. با  بستیم   واشیحوصله و  

  ی رو   یرنگ کم   یاخم  شیشگ یاون لبخند هم   یفاصله بود. جا  نمونیانگشت ب 
رو  از  رو  و کتش  رو صاف کرد  بود. گلوش  بسته  نقش  دستم    یصورتش 

 برداشت.

 . کنهیم یز یر حواصت به پات نباشه باز خون گهید کم ی: اگر  ن یآرو 

 گفتم:   واشیو   سادمی صاف وا  سرجام

 کفش.   یممنون برا -

برداشت و   نیزم  یرو از رو  فم یک   یحرکت ناگهان  هیو تکون داد و با    سرش
به  شونه  یانداخت رو  با دستش  بود.  اش. فقط تعجب چشمام رو گرفته 

 گفتم:   واشی کردم و   یبرو. اخم  یعنیجلوم اشاره کرد که 

 !فم؟ یک  -

 .رونایب   یامروز از در خونه بر  ی. ظاهرًا قصد نداردیی. شما بفرماارمی: من یآرو 



قدم  ز یر   یاخم با  و  ماش  واشی   یهاکردم  اون    نیبه سمت  حرکت کردم. 
و به    م ی شد  نیرو باز کرد. هر دو سوار ماش  نی رفت و در ماش  تر از منجلو

 . میحرکت کرد دونستمیکه شهاب داده بود و خودم م  یسمت آدرس

 *** 

 ن یآرو 

 نگه دار.  جانی : همشهرزاد

که شهرزاد    ییاومدم و به جا  رون ی ب  مهودهیشهرزاد از افکار پوچ و ب   یصدا  با
نگاه کردم. کارخونه ب  ی ااشاره کرد    جا نیا  کس چیاز شهر. ه   رون یمخروبه 

رو همون وسط   نی دلم به راه افتاد. ماش  یتو ی ترس کم  ن یهم ی نبود و برا
  کمی پسرا بود    ن یشهرزاد و ا  نیکه ب   یمت یمحمد پارک کردم. صم   نیکنار ماش 

دست از دوستات بردار. از که به شهرزاد بگم    تونستم یاما نم  کرد؛یم   تمیاذ
ها  بچه  ن یا  ناً یقیانتخاب دوست کارش درسته پس    یهم شهرزاد تو  یطرف

رو    نی شهرزاد در ماش  ن،یهستن. با خاموش کردن ماش  ی خوب   ی هاهم بچه
پ  تر عی باز کرد. سر ن  ادهی از خودش  به خودش  اصاًل حواسش  .  ستی شدم. 

م   یالحظه رو  کفشش  داشت  بود.   دیپوشیکه  برگشته  جنگ  از  انگار 
بود و با افتادن شالش    ختهیصورتش ر   یتو  شیکوتاه و مشک   یهایچتر
ا  انینما  شی مشک  یهامو   یتو  یروسر  ایبدون شال    شهی هم  کهنیشد؛ با 

  فتم بامزه بود. عصاش رو مقابلش گر   افشیاما اون لحظه ق چرخه؛یخونه م
سرمون باعث شد هر  پشت    یی پا   یاز سرجاش بلند شد. صدا  یکه به سخت 

شب  بود که اون  یهمون پسر   نی. ا م ی و به عقب نگاه کن   میدو چشم بچرخون 



هاش بلند و استوار بود.  بود. قدم  یکی  تر از اونمن و شوخ طبع  یاومد خونه
مشک  شی آسمون  ی آب   رهنی پ  یهیقی و کت  بود  رو   یباز  رو  بلندش    یو 

و با لبخند سالم    د یرس  که بهمون  دینکش   هیهاش انداخته بود. به ثانشونه
 داد.

 !گه؟ی م  ی. عصا چ یشد ر یپ  گه یبزرگ انگار واقعًا د: مامانشهاب

خاطر  همشون شهرزاد رو به  دم یروز فهم  هی  نیا   یزد. تو  ی لبخند تلخ   شهرزاد
  ار ی بزرگ. حتمًا به شهرمامان  گن یدختراس بهش م   یهیتر از بق بزرگ  که نیا

 لب گفت: ر ی برداشت و ز یبابابزرگ. شهرزاد قدم  گفتنیهم م 

 !د؟ یکرد  کار یخبر؟ چ زخم کوچک برداشته...شما چه  هی  ستی ن یزیچ -

طور که همراه هم به  باال انداخت. همون  یچ یه   یسرش رو به معنا  شهاب
 گفت:   م یداشتیقدم بر م  ی خاک نیزم   یسمت در بزرگ کارخونه رو 

زد  - تحوچرت  یسرکی .  م ی کتکشون  دروغه؛    لی وپرتم  اما همش  دادن  ما 
 مطمئنم. 

  ی مغزش چ  یتو  دونست یبا اخم فقط سرش رو تکون داد. خدا م   شهرزاد
دلم جوونه   یترس تو  شدیجا ساکت بود و باعث م همه  یل ی. خگذرهیداره م

رو  رو  عصاش  حرص  با  شهرزاد  تنها کار  زد، یم   ن یزم  یبزنه.  که    یانگار 
کار بود. از در کارخونه    نی کنه هم  تی عصبان  ه یخلت   قشیاز طر  تونستیم

  ی بعد از اون راه رو سالن بزرگ مربع  م، ید یرس  یک یبار  یکه به راه رو   م ی تگذش
با طناب بسته شده بودن.   ی آهن  ی هایبود که اون دو تا مرد به صندل   ی شکل



بود. دهناشون بسته بود اما انگار با    ی و لباساشون خاک  ی صورتشون زخم
دا فرچشماشون  صدازدنیم   ادیشتن  تو  ی.    ی خال  یفضا  یکفشامون 

نشسته بود که قدش به    یاپنجره  ی. محمد و پرهام لبهشد یاکو م  خونهکار 
. هر دو با سر به شهرزاد سالم کردن که شهرزاد هم متقابل  دیرسیسقف م

 جوابشون و داد.

 . السالمکی: علیعل

م   یپسر  یصدا  با حاال  سمتش چرخوندم.    هیعل   دونستمیکه  به  رو  سرم 
 .رفتیدستاش رو پشت سرش قفل کرده بود راه م

 : سالم. شهرزاد

  نی خاطر ا  به  نایا  ی از هر وقت گرفته و خسته بود. انگار همه  تر شی ب  صداش
نشسته بودن، هست.   ی صندل  یکه رو   یدوتا موجود چندش و خاک و خال

وا  یعل شهاب  رفت کنار  چه  سادی هم  قرار  داشتن که  خبر  همشون  انگار   .
  از   یزیگر بودن. شهرزاد دست برد و چ فقط نظاره  نی هم  ی برا  وفته یب   یاتفاق

  یگاری اکت سکه به چشمم اومد پ  یز یخارج کرد. تنها چ  شیکت چرم  بیج
س  و  شهرزاد  فندک.  همراه  صندلگار؟ یبود  نداشت.  امکان  کنار    یسوم  ی! 

شهرزاد ک  ی صندل داشت؛ که  قرار  دوتا  با    فشیاون  روش    ه یرو  حرکت 
شهرزاد   یبرزخ  یهاافهی . اون دوتا با قستاد ی اون دو تا ا  یانداخت و رو به رو

از اون    ی کیچسب دهن    ی. شهرزاد جلو رفت و دست رو کردنیرو نگاه م 
به جون من افتاده بود گذاشت.    شبی داشت و د  ی اقهوه  یمردا که چشما

اون   ن ینامعلوم ب  یا مکالمه  شبی. ددی فهم  شدیمرد پوزخند رو م  یاز چشما



  دونم یاما نم  ه؛یبهادر  شیل یو شهرزاد قرار داشت که متوجه شدم طرف فام
حرکت چسب    ه یبا هم مشکل دارن. با    قدر نیکرده که ا   ر کایبا شهرزاد چ

هم مچاله شد.    یدهنش کند که مرد از شدت درد صورتش تو   ی رو از رو 
لبش قرار داد.    یدر آورد و گوشه  گار ی پاکت س   یاز تو  گار ینخ س   کیشهرزاد  
  شگرفت و روشن   گار یس  ر ی قرار داد و فندک و ز  بشیج  یرو تو   گار یپاکت س 

پک    ن یاول   دن یآورده اما با کش  ی نی تزئ  یطورنیهم  کردم یکرد. تا االن فکر م
فوت کرد.    یصورت بهادر  ی. سرش رو جلو برد و توهی کاماًل واقع   دمیفهم

 که سرشار از تنفر بود گفت:   ییلبش نقش بست و با صدا  یرو  یپوزخند

من   تا  دیچرخ   قدر نیا   یدی. دیگرده جناب بهادر  نیزم   گنیخب...خب! م   -
بعدًا االن   ی من بمونه برا  ه ی. حساب شخصم ی و تو دوباره مقابل هم قرار گرفت

 ی خونه  یتو  شبید  یبگ   یخواینم  ؟یندار   یسخن  یدارم. حرف  یترکار مهم 
 د؟یکرد یم  یبهمنش چه غلط یآقا

فر کوتاهش    یها. موشدیصورتش بود که هرگز پاک نم  یرو   یاخم  یبهادر
به    یمشک   یهاشهرزاد لباس  یبودن. هر دو طبق گفته  فی خاک خورده و کث 
 . هییرزا یم  ی آدما یهااز نشونه یک یکه   یر یتن داشتن و زنج

 نمونده.  یزیچ  گه یرو به اون دوتا پسر گفتم، د  ز ی: من همه چیبهادر

راحت بود. انگار براش اصاًل مهم نبود.   یل یو خ  یحالت صورتش عاد  حاال
 کرد.  یبه بهادر  ی زد و نگاه آروم گارش ی به س ی شهرزاد دوباره پک



شا شهرزاد شروع کنم  من  بذار  راحت  دی:  بد تو  ادامه  پیتر  سال    شی...دو 
باال   یدیسع م   یرفت  کش  یی رزا یدار،  رو  خب؟!    د یتو  خودش.  سمت 
 !اش؟هیبق

از جنس هم بودن. پوزخند و اخم جزو ثابت    ی شهرزاد و اون مرد کم  انگار 
هم انگار   ی کی . اونساد ی صورتشون بود. شهرزاد رفت پشت سرش وا  یرو 

  کلیو خشک سر جاش نشسته بود و ه  تفاوت یبود. ب   یمثل شهرزاد و بهادر 
 . کردیم  ین یسنگ  فی ظر  یآهن ی اون صندل ی درشتش رو 

 نداره.   هی: بقیبهادر

بشه  شهرزاد تموم  حرفش  س   نذاشت  آخر  رو   گارشیکه  اش  شونه  ی رو 
صدا    نیتر هم جمع شد اما کوچک  یاز درد تو  یخاموش کرد. صورت بهادر

اونم از طرف شهرزاد باعث شده    ی رحمیهمه ب  ن یاز دهنش خارج نشد. ا 
 از فرط تعجب گشاد بشه.  یبود چشمام تا حد 

 دستاش مشت شده بود. ت یفکش قفل و از اعصبان شهرزاد

 ی نتون   گه یکه د  کنم یم  یداره...حرف بزن وگرنه کار  ،یادر: داره به شهرزاد
 . یکمر صاف کن   ییرزا یم  یجلو

  ی لی . پسرا خشدیم   نییباال و پا  تیاز شدت عصبان شنهی س  یقفسه یبهادر
م  ی عیطب نگاه  شهرزاد  به  توکردیداشتن  همه    ی.  از  پرهام  همشون 

خنث  تر احساسیب رو   تر یو  رو  نگاهم  دوباره  نشوندم که    یبود.  شهرزاد 
.  کردیرو هم کنده بود و منتظر داشت نگاهشون م  یکی چسب دهن اون  



هم خبر داره.    دی. شاکنهیسکته م  نهیها رو بب صحنه  نیا  یی رضا  انم خ  چاره یب
آثار آموزش رو هم    یعنی شهرزاد رو آموزش داده؛ اما    ییرزا یآخه گفته بود م 

اون پسِر که اسمش    ی رو بهشهرزاد ما. رو   ن یخودش ا  یبرا   ِی زن  ر ی ! شده؟ید
 گفت:  یو با لحن تند سادیوا دونمیرو نم

گرفت[ تو هم خوب فکرات    ی! ]انگشتش رو به سمت بهادرلت؟یاسم و فام   -
 و تو.   دونم یمن م  ادی ن ادتی  یزیو بکن اگر چ 

 ی اش رو تکرار کرد. مردک پوزخندرو به پسر دوخت و دوباره جمله  نگاهش
 کبودش نشوند و گفت:   یلبا یشهرزاد رو  یاز جنس همون پوزخندا

 بگم.  بهی آدم غر ه یرو به  لم ینداره اسم و فام  یلیدل -

عم   شهرزاد همون  د یکش  یق ینفس  برداشت.  قدم  ما  سمت  به  طور که  و 
  یباال آورد و با صدا  دوار یاش رو تهد پشتش به اون دوتا بود انگشِت اشاره

 گفت:   یبلند

نم شما  - حرف  ن   د،یزنیها  بردار  دست  پس  ستم یمنم    م؛ی ببند  یشرط   هی. 
 هوم؟!

 گفت:  یگرفته و خش دار  یبا صدا یبهادر

 !؟ یچه شرط -

م   شهرزاد حس  برگشت.  سمتشون  افتادهشونه  کردم یبه  اس،  هاش 
 . آوردیاما کم نم  رفتیم  لی تحل شی انرژ  زدیکه م  یاس. با هر حرفخسته



  ذارم یم  د،یمن و بد  یاگر بدون مکث و صبر جواب سواال  کهنی : اشهرزاد
که توان نداشته    ییرزا یم   شی پ  فرستمتونیم  یجور  دیاما اگر حرف نزن  د؛یبر

بزنبا   دیباش ادیهاش حرف  در ضمن  م   نی.  هم  بر  دیدونیرو    شیپ   دیاگر 
  ی کارهم ، اگر  با شماهاست  می. تصم د یچون لو رفت  د؛یمونیزنده نم  یی رزایم

 . دیبه سود خودتونه؛ پس قشنگ فکر کن د یکن

 : قبوِل. یبهادر

  قدر نی. تا به حال ا دادیصورت شهرزاد بود آزارم م   یکه رو   یهم پوزخند  باز 
هم   دهیند   یعصب توآروم  شهیبودمش،  رو  آزادش  دست  بود.   ی وساکت 

 گفت:   یآروم یکرد و با صدا  بشیج

 شنوم.   ی...میحاال شد بهادر -

  دیکش   یق ینفس عم  یشد. بهادر لیعصاش متما  ی و رو   ساد ی وا روشون روبه
 گفت:  یخش دار  یو با صدا

همون  آدرس ب  هی.  م یبه ما دستور داد ما هم اطاعت کرد  شهی آقا مثل هم  -
بر ا  دیدادن گفتن  برپسره  هی   یخونه  جا،نیبه  بهم  هم    ییبال   هی  دیزی س 

 . دشینکش ی ول  دیاریسرش ب

م  حرفش نگاهش  مشکوک  شهرزاد  تموم کرد.  به   کردیرو  بود  معلوم  و 
 گرانه گفت:پسره پرسش یک یحرفاش اعتماد نداشت. رو به اون

 رو تو بگو.  اشهیخب، بق  -



  ر یشهرزاد ز   دیترسیم  دینزنه. شا  ایحرف بزنه    کهنیشک داشت، به ا  پسر 
داشتن رو    یهاش که حالت بادوم و چشم   دیکش  یاقولش بزنه. نفس کالفه

 گفت:   یازمخت و مردونه  یهم گذاشت و با صدا  یرو 

رفت  - هم  وقت  می ما  ند  یکس   یداخل  تصم  ه یجز    می دیو   میگرفت   م ی دختر 
  ن ییکن. من رفتم پا  فی ن گفت برو از آقا کسب تکلبه م  یاما بهادر  م؛یبرگرد

  دمینفهم  نیشما اومد   یتا وقت   گهیو زنگ زدم؛ د  سادمیوا  یپشت  اطی ح  یتو
 کرد.  کار یچ یبهادر

اش نقش بسته بود. با  صورت توپر و خاک خورده  یرو  ی ظیاخم غل  یبهادر
 به عربده بود سمت پسر گفت:  ه یکه شب  ییصدا

  ی آشغال؟! مگه تو نرفت  ی گیآخر خطه چرا دروغ م  جانی ا   وونهی د  یپسره  -
 بهت گفت؟  یچ  ؟یبا آقا حرف زد

رو   ار یتقص  ی گفته بود و همه  یرو الک  ز یبودن که همه چ  یمنتظر پسر  همه 
و منتظر نگاهش   ستادی پسر ا  یرو انداخته بود. شهرزاد روبه  یگردن بهادر

را    ز یهمه چ  دیآخر خطه و با  جانیبرده بود که ا  یپ   نیرد. پسر انگار به ا ک
برا بگه  شهرزاد  به  کنده  پوست  و  و    یاقلوه  یهالب  نیهم   یدرست 

 گفت:  یدر جواب بهادر  یبلند یرو باز کرد و با صدا  اشدهیخشک

...من  دیباهاش بکن   د یدوست دار  یزنگ زدم به آقا، آقا هم گفت هرکار   -
 تا به عشق و حالت بر.  نییپا   یرو هم فرستاد



شهرزاد به دهنش کوفت حرفش نصف موند. دستم از    ی که پا  یاضربه  با
کف    یچندان بلندم آثار فشارشون رو   نه  ی مشت و ناخونا  ت یشدت عصبان 

 . کردیم  یی دستم خودنما 

جمع شد.    تیهاش به شماره افتاده بود و صورتش از عصبان نفس  شهرزاد
افتاد و پسر مثل سوسک   نیزم   یشهرزاد به دهنش رو   یپسر با ضربه  یدلصن

به سوسک خندم گرفت؛ که با   ش هی. از تشبزدیبر عکس شده دست و پا م 
 رو جمع کردم.  شمی شهرزاد ن یبلند و عصب  یصدا

مرت شهرزاد کاشک   ی کهی:  کار  نیا   یآشغال،  م  ا یکثافت  از    اد ی  ییرزای رو 
و    رتی! غ ن؟ی کردیکار م   نی. اگر خواهر و مادر خودتونم بود همنیگرفتینم

 رفته؟! هان؟!  یکدوم گور  تونیمردونگ

  یخودش هم گرفت. پسره  یآخرو چنان بلند گفت که آخرش صدا  یکلمه
. کردیتف م  نیزم   یدهنش رو رو   اتیو محتو   کردیسوسک دائم سرفه م

پوزخند درحال  یشهرزاد  و  حرص ک  یزد  با  رو   رو   فشیکه    ی صندل  یاز 
 و شهاب گفت:   یرو به عل داشت یبرم

 . دیشما دوتا بر -

از کارخونه  یعل وقت  بدون فوت  متروکه خارج شدن. شهرزاد    یو شهاب 
 گفت:  یرو به بهادر انداختیاش م شونه  یرو رو   فشیکه ک   یدرحال

 تا بعد به حسابتون برسم.   دیمهمون ما باش  و یمدت هی -



هاش  . قدمم ی تکون دادن سرش بهم گفت که بر  هم سمت من اومد و با  بعد
سالمش زد   یحرکت آخر که با پا نی. با ازدیاز صبح لنگ م تر شیکوتاه و ب 
.  م ی و از در کارخونه خارج شد  دمیکش  یاپوف کالفه  د،یپاش ترک  ارویتو دهن  

رس  ر  دن یبا  به  آزاد  هامهیهوا  رو   یاحساس  رو  نگاهم    هرزاد ش  ی کردم. 
کم هم   یفاصله  نی بود. از ا  نییهم و سرش پا   ینشوندم که صورتش تو

نگاهم سرش   یرگی . با خ دمیبه کتم کش  ی اش معلوم بود. دستصورت گرفته
و    دهیاز حد پر  شی نگام کرد؛ رنگش ب  شی مشک  ی لهیو باال آورد و با دو ت

 : م گفت  یآروم یکردم و با صدا  بم یج  یبود. دستام رو تو جونیصورتش ب

 شهرزاد؟!  ی کنیم  کار یچ  یبا خودت دار -

.  دیچشماش کش   یو شستش رو رو  انداخت و انگشت اشاره  نییرو پا   سرش
دست بردم و شالش رو    نیهم   یبرا  نمش؛ی درست بب  دادیشالش اجازه نم

بود مواجه شدم. با    شیاستخون   یگونه  یکه رو   یکنار زدم که با قطره اشک 
  ی سرخش برداشت و با کم  یچشما  یتکون خوردن شالش دستش رو از رو 

گلوش    بی. سشدیمنعکس نم   یزیتعجب نگاهم کرد؛ از صورتش جز درد چ
 گفت:   یاگرفته  یتکون خوردو با صدا

 م؟ یبر -

به نشونه  سرم به ماش  یرو  با دستم  و  اشاره کردم.    نیمثبت تکون دادم 
باز  یشهرزاد قو  یاحرفه  گر یکه  در  بودن    یبود،  و خوشحال  دادن  نشون 

شهرزاد شونه  یخودش،  براکه  قرمز  چشماش  و  خم    یهااتفاق  ی هاش 
م  ندیناخوشا  مثل  رو   یاوهی اطرافش.  ترو    یکه  و  وصله  شاخه  به  درخت 



وقت تازه بازش م   شیکنیم   ی س،  و خال  یکنیو  از    ی کرم توش رو خورده 
 هست.   یزیهرچ

نشوندم و در جلو رو براش باز کردم.    ن یدر ماش  ی رهیدستگ  ی رو رو   دستم
رو  چوب  ی مشک   ی عصا  ، یصندل  ی نشست  حس    شی و  گرفتم.  ازش  رو 

پاش برد و   ر ی. دست زحسهیو ب  جونیاز هر موقع ب  تر شی تنش ب   کردمیم
ها  بلندش که اون  یهاو مژه  شیمشک   یهالهیبا ت  کهنیباال گذاشتش. بدون ا

  یچ   دونم یرو بست. نم   نینگام کنه دست برد و در ماش   کرد یم  تر ترو درش
آخر    یبه اون جمله  یبود ربط   ی هر چ   زه؛یهمه بهم بر  ن یباعث شده بود ا

چسبوند    شهیشهرزاد سرش رو به ش  ن ی ماش  یاون پسر داشت. با نشستنم تو
  ی کم اون جادهرو روشن کردم و با سرعت  نیو روش رو ازم برگردوند. ماش 

  یاطراف تو یخاک  کرد ی. تا چشم کار مم یرو پشت سر گذاشت  کیوبار یکخا
  ی گاریو مجدد س  دی کش  نییرو پا   شهی. شهرزاد شضاً ی و سکوتش ا  زدیدلت م

 ه یکرد اما با سماجت تمام به کارش ادامه داد.    یاروشن کرد. تک سرفه
 پنجره.  یرو لبه گم یفرمون گذاشته بودم و دسته د یدستم رو رو 

 !ی کشیم  گار یس  دونستم ینم -

هم  نییپا   صدام مثل  مامانم  قول  به  رو   شهیو  بود. سرش  بخش  آرامش 
پوزخند و  پوزخندا  یبرگردوند  همون  جنس  زد.    یاز  بهم  داخل کارخونه 

 دم یکش   یااش نبود. پوف کالفهبرق زده  یجز سکوت و چشما  یزیجواب چ
ال کالفه  رو  دستم  کش   یو  جادهدمی موهام  به  که    م؛ید یرس  ی اصل  ی. 



داشتم که باعث شد شهرزاد    رو نگه  نی ماش  ن یهم  ی برا  میبر کجا    دونستم ینم
 به سمتم برگرده. 

 ! ؟یسادی: چرا وا شهرزاد

 کنه یم  یزن زندگ   نی خسته، چشماش خسته، نفسش خسته. پس ا  صداش
از    تر یقو  خوره یم  ن ی! اما هر دفعه که زماره؟ یاس و کم ماگر دائم خسته

م بلند  تفا   شه یقبل  ا با  پشکسته  یکم   کهنیوت  و  چشما  تر ر ی تر    ی شده. 
رو از    گارشیآخِر س   ، ی. عصبستدهیو صورتش رنگ پر  زنهیبرق م   شیمشک 
م  ندازهیم   رون یب  ه پنجر  بهم  رو  نگاهش  دوباره  لدوزهیو  با  بود    دا ی. حق 
  ی زیبود، چ   ی به دوست  ه یشب  یحس   ه یزن داشتم فراتر از    نی که من به ا  یحس

  ی ل یشهرزاد اون رو خ  یاش نکردم؛ ول سال از عمرم تجربه  31  نیا  یکه من تو
م دست شناسهیخوب  دسته  ی. کالفه  و  موها  یابرد  ز  شی مشک  ی از  ر  یرو 

 شالش فرستاد.

 !؟یریچرا نم  گمی شهرزاد: حواست هست!؟ م

. صدام رو برعکس  دمیزانوم کش  یکالفه رو   یرو صاف کردم و دست  گلوم 
 دم و گفتم: آور  نیی پا زدیم  ادیکه فر  یمغز

 خونه؟   یریکجا برم؟! م   -

فرستاد و فقط سرش رو تکون داد. انگار کالفه بود و   رون یو کالفه ب  نفسش
  ی جاده یرو تو  نی گاز، ماش  ی. با گذاشتن پام رو کردینم  ر یس ای دن  ن یا  ی تو

از چشمام رو به   ی ک یباال بردم.  ی قرار دادم و در سکوت سرعتم رو کم ی اصل



ه داده بود و  یتک   ی که سرش رو به صندل  یبه شهرزاد گم ی جلو بود و چشم د
 رو بسته بود.  انتهاشیب  یهاچاله

 !؟یبزن  ی حرف یخواینم -

 گفت:  یاگرفته  یکه چشماش رو بسته بود با صدا  طور همون

 !؟یمثاًل چه حرف -

به آتش فشان    هیباز درون ش  کهنی. با ادمیموهام کش   یرو کالفه تو   دستم 
اما سع  مهین رو حفظ کنم و در کمال    م ی شگ یکردم لبخند هم   یفعال بودم 

 آرامش حرفم و بزنم: 

بانو...قرار    یتونینم  یکیاز من    یکن  ی مخف  شونتویحال پر  نیا  یاز هر ک  -
 ی سبک بش  کم یتا هم    ی رو به من بگ  ز ی و همه چ  م ی بود مثل دوتا دوست باش

 .ینزد ی و حرف  یبه من نگفت  ز ی چ چیهم من کمکت کنم؛ اما تو ه 

نگاهش کردم که    ی چشم   ر ی . زکردیم   ن یداشت حرفام رو سبک سنگ   ناً یقی
  ی رو   یخورد و پوزخند  یگلوش تکون   بیروش زل زده بود. سمتفکر به روبه

  ن یمز   ی بلندش که با الک مشک  یکم  ینشوند. ناخونا  شیصورت استخون 
 گرفت.  یباز شده بود رو به 

 ... .ستی ...من حالش خوب ننی آرو  ستم ی : خوب نشهرزاد

  یرفته بود. سرش رو سمت پنجره چرخوند تا اشک   لیدار و تحلخش  صداش
. شهرزاد حالش خوب نبود و  دمیاما د   نم؛یرو من نب  دیاش چکگونه  یکه رو 



خودش، اون هم به من اعتراف کرده که خوب    کهنیکاماًل واضحه؛ اما ا   نیا
 گفتم:   یم آرو   یرو ازش گرفتم و با صدا  م ی اپوئن مثبته. نگاه قهوه  هی  ست،ین

 !ه؟ یچ لشیحال بد دل نیا -

 د؛ یصداش به گوشم رس  شد، یم   ب یکه همراه بغض ترک  یصدا دار  یخنده
تصو ا   رشیاما  م   نینه.  بهمم  دگرگونش  آدماختی ریحال  چندان    ی.  نه 

. حال  آوردنیدلم رو به درد نم  قدر نیکدوم ا   چیرو درمان کردم؛ اما ه  یادیز
از دستاش رو    ی کینبود که بتونم تحمل کنم.    ی زیشهرزاد اصاًل چ  شون یپر
 بود گفت:  یکه سرشار از بغض و خفگ  ییو با صدا دی صورتش کش   یرو 

واحترام  و با عزت  ف ی ک  یمرتب تو  ز یروز اول تم   ، یدیمدرسه رو د  ی کتابا  -
و نامرتب با    ف یتا ازشون استفاده بشه؛ اما روز آخر پاره، کث  رن یبه مدرسه م

زخم   یکل و  م  ی هانوشته  تو  یی. کتاباشهیروش...بسته  سال    کی  یکه 
  یزندگ دادن اما خودشون نابود شدن.    اد یها  به بچه  زای چ  ی لیخ   یل یتحص

  یل ی. خکردنیسه با کتابا ممدر   یهاکه بچه  کنه یرو با ما م  ی هم همون کار
 . میر یم  ایدن نی اما ما آخرش شکسته و نابود از ا ره یگ یم  اد یازش  زایچ

دوخت. حق با شهرزاد بود    رون ی رو به ب  سشیرو برگردوند و نگاه خ   سرش
 . یریبهش راحت بگ دیاما با گذرهیسخت م یزندگ 

  ی. پس بستگ رسهیبهش نم   یبیآس  ی اگر از همون کتابا خوب مراقبت کن   -
 !ست؟ی طور ن ن یبه شاگرد داره. ا

 گفت:  یبهم کرد و با تبسم تلخ  ی نگاه مین



  یو برگ   شنیهم هستن که رد م  یطون یش  یهاهست. اما بچه  طور نیا  -
م م  یخودکار  کنن،یازش  اما  کشنیروش  توعه؛  دسته  نصفش  پس   .

 ه. ن اشهیبق

 گفتم:  یا. با خندهکنم یاما من درستش م   داد؛یم   ی دیناام  یهمه بو  حرفاش

 . کنن یم رشییو تعم  یصحاف   شی پ برن یکتابا رو هم م   یسرکی -

سرش مرتب کرد و با   ینگاهم کرد. شالش رو رو   ییبا لبخند دل ربا  شهرزاد
 که از جنس آرامش بود رو بهم دوخت و گفت:  ییچشما 

 بهمنش.  یصحاف کتاب من کار بلد باشه آقا دورام یام -

 شکرت باالخره شد.  ا یبه پا بود. خدا  یدلم عروس ی شل شد. تو شم ین

 . ینی خوب بلده خانم ام یلی صحافت کارش رو خ -

 *** 

که    خواهر داره  هیساله.    32  ، یدیسع  ی تک پسر خانواده  ،یدیپارسا سع   -
.  خونهیدرس م  یعاد   ی تو دانشگاه مثل هر دانشجو  یمعمار   یرشته  ی تو

باباش نداشت؛ اما بعد از   یبه کارا  یکار   ی لیخ  رهی باباش بم  کهنیقبل از ا
بزرگ، گروه رو به دست خودش گرفت و دوباره شروع کرد    ی دیمرگ سع

  ه،ییارز یبزرگش م  ه یداره اما مشتر   یوتوک مشترو فروش مواد. تک  د یتول  هب
نه.    ییوقتا   هیخوبه    یل یخ  یی وقتا  هی.  ستی مشخص ن  ییرزایاحواالتشم با م

 جون به ما داده. که نقره  یاطالعات نایا



آروم و خانم. همه    یزن  شد؛یشمرده از دهن نگار خارج م حرفا شمرده  نیا
که مملوء از    م ی نشسته بود  ی غذاخور  ی شکل دوازده نفره  ی ل یمستط  ز یدور م 

  تفاوت یب  ی لی که کنارم نشسته بود خ  دایمختلف بود. ل   یهاتاپ و برگهلپ
از    یکی  یخانم هم داشتن رو . شهرزاد و نقرهکردیچت م  لیداشت با سه

هم منتظر صحبت از اونا بودن.    هیو بق  کردنیها رو با دقت تمام نگاه م برگه
تنش مرتب    ی رو تو  قرمز رنگش  شرتیجاش خورد و ت  یتو  یتکون  قیشقا

شاد. با    یهیروح   طور نیبه رنگ قرمز داره و هم   یادیز  یکرد؛ انگار عالقه
 که همه بشنون گفت:   یبلند یصدا

خال  یسرکیمنم    - آوردم که  بدست  ن  ی اطالعات  لطف  ...پارسا  ستی از 
  ه ی  یعن ی کار هم داره که مرتبط با درس خواهرشه.    نیجز ا   یشغل   یدیسع

  چیداره و بدون ه   ت یکه به نام و معتبره، تا االن هم فعال  یشرکت معمار
م  تشیفعال  یمشکل  ادامه  همه    ده؛یرو  از  پدرش  شغل  دادن  ادامه  انگار 
 فکر کنم خواهرش بدونه! یه ولی مخف

  ی ه کرد و بعد با صدانگا   هیرو به روش و بق   یهامتفکر به برگه  یکم  شهرزاد
 گفت:   یآروم 

 !؟ییرزایبا م  ای  ییرزای! ضد مه؟ یکدوم طرف  -

 و کالفه گفت:   دیهاش بود کششونه  یکه تا رو  یمشک  یها به مو  ی دست  نگار 

چه    یدون یم   بره؛یچون از همه طرف داره سود م  یی رزایصد در صد با م  -
 . ارهی به دست م  فروشهیکه م  ییاز فروش موادا یادیپول ز 



انداخت و گوش  ییتا  شهرزاد باال  و  ابروش  به    یانقره  یوارهاز  رو  رنگش 
تنها    نی هم  یپس افتادن برا  یاز خستگ   ومدهی ن  ی گرفت. شهاب و عل  یباز

  شه؛ یم  یچ  نمیوسخت نشسته بودم تا ببجمع من بودم که سفت  ن یمرد ا 
 . مردمیم  یوگرنه از فضول 

با   یچوب   یرو به صندل  اشهی و تک  دیهاش کشمو   یرو   یکالفه دست   شهرزاد
روبه  یکرم   یهاپارچه به  متفکر  داد.  ا  ره یروش خرنگ  انگار  بود.    نیشده 

براشون. پروانه    هیآدم مجهول   ی لینام داره خ   یدیطرف که ظاهرا پارسا سع 
  حیترج و    دادیتند بدون صبر کارش رو انجام م تاب بود و تندلپ  ی سرش تو

رو   دادیم رو  نگاهش  شهرزاد  کنه.  به    یخانمنقره  یسکوت  متفکر  که 
گرفته بود نگاه    یرو به باز  رشیشده و شال حر  ره ی رو به روش خ  ی هابرگه

 گفت:   یآروم یکرد و با صدا

 جون؟!نقره یکن یفکر م یتو چ -

 قرار داد. ز یم  یو دستاش رو رو  د یکش  یق ینفس عم نقره

نم نقره ا  دونم ی:  با    شهی...نمهیجور  هی  یل یپسر خ  نیاما  گفت صد درصد 
 . هییرزایم

  ی طور که خودکار آب دفترچه مقابلش بلند کرد و همون  یسرش رو از رو  نگار 
 گرفته بود گفت:  یدستش رو به باز یرنگ تو

  ه ی . جدا از سودش اون  هییرزا یاون صد درصد با م   که نی من نظرم ا  یول   -
حدس    نیا  م ی تونیخاطر مرگ باباش. م هم با شهرزاد داره به  یخورده حساب 



  یدیپارسا سع   یافتاد نصفش به خواسته  شب یکه د  یاتفاق   م، یرو هم بزن 
 انتقام. ی بوده باشه؛ برا

.  کردیرو باال انداخت که حرف نگار رو نقض م  شی مشک  یابروها  شهرزاد
از کنارم بلند شد و نگاه همه روش نشست؛ اما اون    یبا حرکت آروم   دایل

ترک کرد.    اط یشکلو به مقصد ح  یلیمستط  یدوازده نفره  ز یم  تفاوتیب   یلیخ
 ها دوباره به سمت کار برگشت. توجه

م شهرزاد نم  یزیچ  هیوسط    نی ا  کنم ی: حس  ما  ...حاال  م ی دونیهست که 
  د یشا   م؛ی بکش  رون ی رو روش رو ب  ر یز  دی چنده باطرف چند  میبدون   کهنیا  یبرا
مهم بوده باشه.] به پروانه   ومده،یکوچولو که به چشممون ن   ینکته هی  یحت

اگر به مشکل    ی کن  دایدست پ  هاشستم یکن به تمام س   ینگاه کرد[ پروانه سع 
 منم هستم.  یخورد

با    ز یر ز یاد رحرف شهرزاد تکون داد. شهرز   دییتا  یسرش رو به معنا  پروانه
  ی هم سرشون تو کار خودشون بود. پس من هم کپک  هیو بق  زد ینقره حرف م

شکل    ی مربع  یی رای . پذدایل   شی نبودم. از جام بلند شدم؛ حداقل برم پ  شیب
شد رو  یختم م  یکه به درب ورود  ییمهمونا بود، بعدش هم راه رو   یکه جا

  ی مشت  نیلوم بود ا شهرزاد که مع  یبا صفا   اطیپشت سر گذاشتم و پا در ح
  دا ی. لنشستیقشنگ و به دل م  قدر نیبود که ا  دهیخوب بهش رس  رمردیپ

  ن یعادت داشت ا   شه ی . همزدیو با تلفن حرف م  رفتیراه م   اطیح  یانتها
  بهشو ناراحت بود. خودم رو    یراه بره و حرف بزنه. صورتش عصب   یشکل

 دار به فرد پشت تلفن گفت: بلند و بغض یبا صدا دم یرسوندم که د



سر    یعن ی . شما  نی آرو   یبودم. خونه  نیآرو  شیپ  شبید   گم یپدر من، م  -
 !ن؟یمن اعتماد ندار  یسوزن به حرفا

پاکش    ی صورتش نشست. دست برد و عصب   ی اشک، لجوجانه رو   یاقطره
. پس فرد پشت خط  دیو روشنش کش  ییطال  یهامو  یکرد و دستش رو رو 

ا مح  یعمو با  بنده  بود؛ که  م  ن یترمه  ازش  هنوز  حساب   ترسم یسنم  و 
 ی کم  یو با چشما  سادیموهاش وا   نیی پا   ی جا رو . دستش همونبردمیم

 شد. ر ی دارش بهم خنم 

 باهاش حرف بزن.  ای...بجاستنیخودش ا نی: اصال آرودایل

پوف کالفه  لویموبا  بدم،  جواب  اشاره کرد که  بهم  و  من  سمت    ی اگرفت 
گوشم    یعمو تو  یکلفت و مردونه  یو ازش گرفتم. صدا   ل یو موبا  دمیکش

 . دیچ یپ

 شد؟ی: مگه قرار نبود حالش که بهتر شد برگرده خونه پس چعمو 

و دست    رفتیتر کالفه راه مطرفکه اون  ییدایو به ل   دمی به گلوم کش  یدست
 نگاه کردم.  دیکشیموهاش م   یتو

بزرگ نشده که خودش بتونه مراقب خودش    یبه قدر  دای عمو به نظرتون ل  -
 بده؟! یخوبه چ یچ  دونهیساله نم  27دختر   هی نظرتون  باشه؟! به

که از    بردمیاز بابام حساب نم   قدر نی در اومد تا حرفمو کامل زدم. ا  جونم 
 عمو از پشت تلفن به گوشم خورد.   نیخشمگ یکم  ی. صدا بردمیعمو م 



  ن یالقبا هم نش هی  ی: پسر جون اون دختر اگه عقل داشت با اون پسرهعمو 
 . شدینم

کالفه    یصورتم نقش بست. دست   یرو  یاز اخم   ل یکه راجب سه  یحرف  از 
 گفتم: دلم به خودم   یو تو دمیصورتم کش  یرو 

ا  - ل   القبا به  ه ی  ی گیکه بهش م  یکس   نیعموجان  خودش رو از    دایخاطر 
 داره.  یخودش مقام  یصفر به صد رسوند و حاال برا

 در کنترل کردن ُتنش داشتم گفتم:  یکه سع   ییحرفم و خوردم و با صدا  اما

  هی  یشما گوش داده و دست از اون پسره  یبه حرفا  دا یل  دینگران نباش  -
ش برداشته باشه؟ نه! اصال...اما  دست از عالقه  که نیرداشته؛ نه االقبا هم ب

 ی. برا دیفراموشش کنه؛ پس بهش زمان بد   کنهیم  یخاطر شما داره سعبه
ل   نیبه ما مهلت بد  کم ی من بهتون گفتم    نی هم درست کنم بعد    دایتا من 

 .می مسائل باهم حرف بزن  ی هیراجب بق

  ی کنه که دستم رو به نشونه  یبا تعجب بهم نگاه کرد و خواست اعتراض  دایل
نشوندم تا ساکت بشه. عمو انگار با حرفم قانع شده بود.   می نیب  ی سکوت رو 

رو دارم دروغ بگم. دروغ رو دوست    شیکه در پ   ییکارا  یمجبور بودم برا
برا اما  ل  کهنیا   ینداشتم؛  حال  سه  دایثابت کنم  با   لیبا  کار    نیا  دیخوبه 

 عمو از پشت تلفن اومد.   یآروم شده ی. صداکردمیم

 !ست؟ ین  نشونیب ی چی ه  یعنیپس   -



نگاه کردم.    دایل  سی متعجب و خ  یو به چشما  دمیچشمام کش  یرو رو   دستم 
 و گفتم:  دمیکش   یق ینفس عم

  دا یل  ی زندگ   یتو  لی به اسم سه  یکس   گهیعموجان...د  یچ ی ه  یعن ی   ی چی ه  -
 وجود نداره. 

 به گوشم خورد.  لی رها کردن نفسش از پشت موبا  یصدا

باش   ار ی: بس عمو  خونه؟! زن عمو    گرده یبر م  ی. کدیخب! مراقب خودتون 
 تنگشه. دل

  ن یهم  یبرا  م؛یبودیمدت کنارشون م   هی  دیشهرزاد افتادم که با  یحرفا  ادی
 باز هم مجبور بودم دروغ بگم. 

از    رون یب   م ی بشه قرار با چندتا از دوستا بر   حالش عوض  کهنیا   یفعاًل برا  -
 . م ی برگرد یک  ستی شهر...معلوم ن

  ی پاهاش نگهداره. برا  یرو رو   زشیتوان نداشت جسم الغر و ر  گهید  دایل
رو همون  نی هم زانو  رو کالفه    نیزم   یجا سرجاش چهار  نشست. دستش 
 . دیکشیموهاش م   یصورت و در ادامه رو   یرو 

رو بهت سپردم؛ مراقبش   دا یل  نی هم  ی...برا نی: من به تو اعتماد دارم آرو عمو 
 باش. خداحافظ. 

 چشم، خداحافظ.  -



  ی نشستم. چشما  ن یزم  یرو   دا یل  یروو با حرص قطع کردم و روبه  تلفن
 گفت:  یاگرفته  یو مظلومش و بهم دوخت، با صدا  یعسل 

 جدا شدم؟! لی هاز س   ی! من ک؟یبابام داد ل یبود تحو ییچه چرتا  نایا -

دستام گرفتم.    یو گندم رنگش رو تو  ف یظر   یرو جلو بردم و دستا  دستام
شده بود به   جادیکه توش ا  یفیگرم بود اما لرزش خف  شهی دستاش مثل هم

لبخند نموند.  از چشم من  با صدا  یرو  یدور  و  نشوندم    ی آروم   ی صورتم 
 بهش گفتم: 

باال اما    سکشی که انتخاب کردم ر  یکه گفتم. راه  دونستم یم  یزیحتمًا چ  -
 میباش  ی خوب یگرایباز   دیفقط من و تو با شه؛یخوب م  یل یاگر جواب بده خ 

 ظاهرا.  م ی که هست

چشمام زل زده    یکه تو   یرو باال انداخت و درحال  شیا قهوه  یاز ابرو   ییتا
 بود گفت: 

 !؟ یبکن  یخوایکار م   یچ -

 . دمیسمتش کش خودم رو به  یزدم و کم  یپوزخند

 !م؟ی کن  کار یچ میخوا یبگو م -

  چیسمت خودم که باعث شد بدون ه  دم یزدم و دستاش رو کش   ی لبخند
و با    دم یموهاش کش  ی. دستم رو نوازشگرانه رو وفتهی آغوشم ب  یتو  یحرکت
 گفتم:  یآروم  یصدا



مطمئن   لیبه عشق تو سه  قدر نی...من اکهیکوچ   ینباش آبج  یچ ینگران ه   -
 . دیتا شماها بهم برس زنمیم  یهستم که دست به هر کار

تا    دادمیرو م   ایو به چشمام نگاه کرد. کل دن  دیخودش رو عقب کش  یکم
 . ارمیلبخنداش رو به دست ب نیا

 !؟ یدلت راه رفتن بلد شده چ ی که تازه تو  ی! عشق ؟ی: پس خودت چ دایل

 گرانه گفتم: و پرسش دیاز ابروم باال پر  یی تا

 عشق؟ من؟! -

بلندش    یهایکرد که باعث شد چتر  نیی حرفم باال پا   دییتا  ی رو به معن  سرش
بر  یتو چتر زهی صورتش  مهربون  و  بردم  دستم  قرار    شی.  رو کنار گوشش 

که به شهرزاد    یحس  ستمیشدم و مطمئن ن   ج یخودم واقعًا گ  دونم یدادم. نم 
مثل    یوابسته شدن به چشما  ؟ یساده و معمول  یدوست   ه ی  ا یدارم عشقه  

با صدا  ش،ی الک  ی هاخنده  ای  ششب کنار گوشش    یآروم   یاسمش عشقه؟! 
 گفتم: 

 .شهیخانم عاشق پ  ستیدر کار ن ی عشق -

 دستاش گرفت. ن یسرجاش نشست و ساعدم و ب  یجد یلیخ

در خطر    هیاما کاف  ؛یفهمیو نم   یکیبرادر من انکار نکن، تو االن بهش نزد  -
  نباشه.نه اصالً  ا یباشه 



. انگار  شهیکه نم  یطورنینقش بست. شهرزاد نباشه؟! ا  میشون یپ  یرو   ی اخم
  ی هیداره نسبت به بق ی متفاوت ت یبه وجودش وابسته شدم. شهرزاد شخص

نداره؛    یخوب   یحال روح  کهنی. شهرزاد با ادمیکه اطرافم د  ییزنا و دخترا 
  یکنیبه چشماش نگاه م   یمن. وقت  یاما وجودش پر از آرامشه، حداقل برا

و    ن یتر نیر یانگار ش  خندهیم   ی که واقع  یوقت  ا ی  ، ی شینم  ر ی س  دنشون یاز د
م  ن یزم  یرو   یخنده  ن یباتریز لجباز  ه یمثل    ی وقت  زنه،یرو  بچه    ی دختر 
. انگار  نینش معصوم و دل  شه؛یها مواقعًا صورتش مثل دختر بچه  کنه یم

  دی. شا زادنفر شده بود؛ اونم شهر   کیمن مختص به    یمدت زندگ  نیا   یتو
  ی طورنی ا  گه یبود؛ اما حاال د  ن یبه دست آوردن اون زم  یبرا  زم یانگ   ل یاوا

 مسخره.  نی . شهرزاد برام مهمه نه اون زم ستین

 نه.  یگی م  یعاشق شد گمیبهت م  یبرادر من! وقت  یدی: ها! د دایل

و بهش نگاه کردم.    دمیدست کش   نمی ر یاز افکار ش  دا ینازک و شاد ل  یصدا  با
 نگاهم کرد.  نهیازم فاصله گرفت و دست به س  ی کم

داردایل دوستش  اگر  ب  نمیا  ی:  تو  به  نسبت  هم  شهرزاد    حسیبدون که 
.  گهیوقته عاشقت شده؛ اما مثل تو به خودش دروغ م   یل یخ  دم ی...شاستین

 . دهیزودتر از تو فهم   ناً یق یپس  شناسه یاز تو م  تر شیاون عشق و ب 

تا حد ممکن گشاد شده بود.    م ی ا قهوه  ینگاه کردم. چشما  دا یتعجب به ل  با
 لب گفتم:  ر ینه باال انداختم ز   یسرم رو به معنا

 اگر مرده باشه. ی اره حتو دوست د   ار یامکان نداره...اون شهر -



سر. واال شهرزاد    ر ی خ  یدختره  یرو آب بخند  دن،یشروع کرد به خند  بلندبلند
باشه؛ شهرزاد هنوز عاشق شهر ازش    وقت چیو ه  ارهی عمرًا عاشق من شده 

دلم و    یتازه راه افتاده تو  دایکه به قول ل  یعشق  نی. پس اکشهیدست نم
  هاش ندهکه خوب خ   دای. لدنیبه دوپاهاش و قطع کنم تا شروع نکنه    دیبا

 گفت:   یآروم  یرو کرد با صدا

به  وانهید  - تو  حسود   ه ی !  مرده  شا  ار یشهر   ؟یکنیم  یآدم    دیمرده...آره، 
 گه یدست نکشه اما اون مرده و شهرزاد د   ار یاز عشق شهر   وقتچیشهرزاد ه

 . نتشی بب تونه ینم

امکانش    ی عنیشد؛    یجور  هیدلم از کنار شهرزاد بودن    ی الحظه  یبرا  دیشا
! اما من بهش دروغ گفتم و دارم  م؟ یمال هم بش   یوقت هی بود من و شهرزاد 

من  گم یم بفهمه  اگر  چ   هی.  دستشد؟یم  یپزشکم  رو   ی!  صورتم    یکالفه 
 گفتم:   دایبه ل  یایو به حالت خنث   دمیکش

نم  - ا  ایعاشق شدم    دونم یمن  اما    د ینبا   گهی هست د  یرچحس ه  نینه؛ 
پ  ل دایادامه  اون هم هنوز شهردا یکنه  و  به شهرزاد دروغ گفتم  و   ار ی! من 

  م ی و نذار  م ی دفنش کن  جا نیکه هست هم  ینظرم هرچ   دوست داره پس به
 بفهمه؛ حله؟! یکس 

  ی آسمون   ی که به رنگ آب  یامردونه  رهنی به پ  ی و دست   د یکش  یقیعم   نفس
سرش رو    ی . کمزدیزار م   ی لیخ  زشیبدن الغر و ر  ی تو  د؛ی و مال من بود کش 

 گفت:  یایکرد و با لحن جد  کیبهم نزد



م   ه ی  ن یا  - شد   ات، شهی هم  ی برا  گمیبار  عاشق  تو    وقت چیه   گه ید  یاگر 
که دست    یمونیم   یمثل دزد  ؛یازش فرار کن  یتونیو نم   ی کنیفراموشش نم 

در صده، که اگر فرار کنه تا آخر عمرش    ه یافتاده و احتمال فرار کردنش    س یپل
 زندون بهتره.  یفرار کنه. پس بمونه تو دیبا

نگاهم کرد، بعد   شی شگی حرکت از جاش بلند شد و با لبخند شاد هم  ه ی  با
به    ی زیراهش رو به سمت در خونه کج کرد. من از چ  یحرف   چیهم بدون ه

  ی. شهرزاد رو نم یرو بب  ها تیداشتم واقع  ی فقط سع  کردم؛یاسم عشق فرار نم
که    یخاطر دروغ باشه به  نیاگر اونم حسش به من هم   یدروغ حساسه، حت 

وسط    ن یا  یبه اسم وابستگ   ی زی. چبخشهیمن رو نم   وقتچیگفتم ه   بهش
پس بهتر بدون در نظر گرفتن   کنه؛یهست که کار هر جفتمون رو سخت م

 . م ی امه بدحس مسخره راهمون رو اد نیا

 !؟ینشست  ن یزم یچرا رو  -

خودم رو کنترل کنم    دیاما با   داد؛یخنک روحم رو جال م  یم ی مثل نس  صداش
بلند کردم و به دو ت   نی و بشم همون آرو و    شیمشک  یلهیسابق. سرم و 

  یآروم   ی انداختم و با صدا  نیی بشاشش نگاه کردم. سرم و پا  ی صورت کم
 گفتم: 

 که اون رفت داخل و من موندم.   زدمیحرف م دا یداشتم با ل -

صدا  یقدم با  و  برداشت  جلو  سمت  و    یمی مال  یبه  محبت  از  سرشار  که 
 بود گفت:  ی دوست



 ... . یش یم  ضی سرده؛ مر نا یفصل و آبان ماه زم ن یا یبلند شو، تو -

  دیکه به پاهام رس   ییغرق در افکارم بودم سرما  قدر نیبا شهرزاد بود ا  حق
  قاً یحرکت از جام بلند شدم و دق  ه یبا    نی هم  ی م، برابود رو متوجه نشد بود

به    نیهم   یتر از من نبود براکوتاه  یل یقدش خ  سادم؛ی شهرزاد وا  یرو به رو 
بافت داشت   تکه حال  ی. روسرم ی کن  تیرو رؤ   گهی دهم   م ی تونستیم   ی راحت

ش  شونه  ی ش رو کج رو بافته شده  یها هاش انداخته بود و موشونه  یرو رو 
تر شدم و  شو حساس  الشیخیاالن که به خودم گفتم ب   دیبود. شا  ختهیر

. دستام رو  آوردمیجلب شده بود؛ اما من کم نم   تر شیتوجهم نسبت بهش ب
 کردم.   بم یج  یتو

 !رون؟یب یاومد ی داشت یکار  -

  ی سرش رو به معن   یااون هم غرق در افکار خودش بود که با تک سرفه  انگار 
 گفت:   یآرامش بخش  ی حرفم تکون داد و با صدا دییتا

  ان ی. گفتم در جر م ی ریباهم م   یعن یمامانم    یبرم خونه  خوامیآره، امشب م   -
 ... . یباش

  یاز ابرو   ییپاش تا  دنیحرفش تکون دادم که با د  دییتا   یرو به معن  سرم
 گرانه گفتم: و پرسش د یباال پر میا قهوه

 خبر داره؟!  زای چ نی از ا یی! خانم رضا؟یبگ  یخوایم  یپات رو چ  -

دستش مرتب    ر یرو ز  شیمشک  ینشست و عصا  شیشون ی پ   یرو   یزیر  اخم 
 کرد. 



به محسن نگفته بود؟    ا ینبود؟    جانی نظرت اگر خبر داشت االن ا : بهشهرزاد
 !گه یاحتمال د   یو کل  شدیاخ مش  ییرزا یمحسنم با م 

بود    حق شهرزاد  خانواده  نایقیبا  رو اگر  دست  داشتن  خبر  دست    ی اش 
 . ذاشتنینم

 ! ؟ی بگ یخوایم یپات چ  یچرا خب حق با توئه. حاال برا -

 د؛ یرو گرفت و جلو کش   شیاز روسر   یا داد و گوشه  رونیرو با صدا ب   نفسش
اون پااما  چون    نیی طرفش  نم  یک یافتاد.  بود  عصا  دستاش    تونستیاز 

و ناخودآگاه دست بردم و با گرفتن   یطرفش رو صاف کنه. بدون معطل اون
  یادرشت رو تو دستام گرفتم. لحظه  ی هابا بافت  یمشک   ی از روسر  ی اگوشه

برا  دیشا باال    گهیافتاد و د  ی اهیثان  ینگاهم به نگاهش گره خورد و نفس 
که    شی درشت و مشک  ی هم چشما  دی و قشنگش و شا   دی . صورت سفومدین

  یبازداشت از کار  ی اهیچند ثان   یتر شده بود من رو برابزرگ  یاز تعجب کم 
  یالحظه  که نیو بدون ا   دم یرو جلو کش  یانجام بدم. روسر  خواستمیکه م

  یهاکنارم که برگ  ی. نگاهم رو به باغچهدمیصبر کنم دستام رو عقب کش 
  ر یسبزش در شرف زرد شدن بودن دوختم. شهرزاد گلوش رو صاف کرد و ز 

به گل یلب تشکر به ظاهر  نگاه مکرد؛  واقع   کردم یها  در    ی چهره  تیاما 
 صورتم بود.   یشهرزاد جلو

  یل یمنم رفته روش. نه خ  یپا نیگلدون افتاده زم  هیپام هم... ی: براشهرزاد
 راست.  یلی نه خ  شهیدروغ م 



روع حرفش سرم رو سمتش برگردوندم و با تکون دادن سرم  با ش  ی سخت  به
تا  رو  لبخند محو  دییحرفش  تبع   یرو   ی کردم.  به  بود؛ که  از    تیصورتش 

 شهرزاد من هم لبخندم رو حفظ کردم. 

 !؟یای م قهیدق هیشهرزاد؟!  -

عذرخواه   ی صدا  با با  و  برگردوند  عقب  به  رو  از    یکوتاه  یپروانه سرش 
با ر روبه با شتاب به بروم کنار رفت.  انگار    رونیفتنش نفسم رو  فرستادم. 

گردنم    ی. دستم رو رو دمیبلعیهوا رو م  یطورنیداشتم که ا   ژنی کمبود اکس
 ین از م  یوا  ی. اشدیگرمم حس م  یدستا   ر ی گذاشتم که نبضم به وضوح ز

جمع کن خودت رو خرس گنده. عطر تلخش هنوز    شدم،یکه داشتم رسوا م 
کامال    یاما اون عطر  زنه یم   ن یریکه عطر ش   یهوا بود. برعکس هر زن   ی تو

 . دادیعطر و م  نیا  یبو شهیو هم   زدیمردونه م 

 *** 

 شهرزاد 

 در آوردم.   یادی رو هک کردم و اطالعات نه چندان ز  ستماشی : تمام سپروانه

به سمت   ی نه نشسته بود گذاشتم و کمکه پروا  یصندل   یآزادم رو رو  دست
کامل جلومون قرار داشت؛    یدیپارسا سع  ستم یشدم. االن س  ل یتاب متمالپ

  ن یآرو  ر ی . مغزم درگسادمی که زده بود. سرجام وا  ییهاش و حرفاتمام چت
  د؟درست تمرکز کنم. واقعا چرا اون کار و کر   تونستمینم   ن یهم  ی بود برا

  یابوده. با تک سرفه  شیشگ یهم   یها و محبت  یفداکار  یفقط از رو   دیشا



و روش نشستم.    دمیکنار پروانه رو عقب کش   یگلوم رو صاف کردم و صندل 
و نقره هم رفته    کردن یخودشون رو م  ی هر دو داشتن کارا  ق ینگار و شقا 

که رنگ    شیتونیز   یبه موها  یسه. پروانه دستتا به کاراش بر   رون یبود ب
 گفت:   یو با لحن آروم  دیکرده بود کش

که   ییرزای م  ی ستمای مثل نفوذ به س  قاً ی راحت نبود. دق  ستماشی ورود به س  -
 ورود بهشون دشوار و پر از رمزه. 

محتاط باشه؛ اما پسرش با اون    قدر نی ا   یدیکه خود سع  اومدیم   شی پ  تر کم 
هم هنوز  داشت.  پ  یت یشخص   فرق  و  شقا   ده یچی مبهم  و  نگار  هم    قیبود. 

به حرفا م  یداشتن  رو   نی هم  یبرا  دادن یما گوش  دوباره    ی حرفا  ینگار 
 کرد و گفت:   دیقبلش تأک

انتقام از    ی باشه و برا  ییرزایبا م  تونهیکه پارسا م  یبعد  لیهم دل   ن یو ا  -
  یستمای مثل س  دیگ یم  که نیکرده باشه. ا   یک یدست به    ییرزای شهرزاد با م

  داینتونه بهش نفوذ پ یپس ازش کمک گرفته تا کس  نیهکش کرد   ییرزایم
 کنه. 

از    ن یا  شدیم   ی حرفش تکون دادم. کاشک  دییتأ  ِی رو به معن   سرم پسر رو 
تاب و  لپ  ی و باهاش ارتباط برقرار کرد. پروانه سرش رو کرد تو د ید  کینزد
 گفت:   خوندیکه داشت چتاش رو م   طور نی هم

  یی رزایم  لیکه تحو   یبار  نی. آخر سی ...نگار بنوییرزا ی! چتاش با م ناهاش یا  -
ماه    کی  یکن ینگاه م  هاخیبه تار  یماهه ازش گذشته. وقت  ک ی  باً یداده تقر 



  ی باهم همکار  کبار ی   یماه   کهنیا  یعنی   شیحرف زدن. معن   گهی باهم د  بار کی
 و فروش مواد رو دارن.   کننیم

  دم یرستوران د  یتو   ییرزایو با م  ید یه سع اون روز افتادم ک  اد یلحظه    هی
.  شونهیبه قرار بعد   کیماه از اون روز گذشته و نزد  کی  باً ی پس االن هم تقر

 گفتم:   یقرار دادم و با حالت جد ز یم  یدستم رو رو 

در    دم؛یرستوران د  هی  یو پارسا رو تو  ییرزایمن م  شیماهه پ   کی  با یتقر  -
ا   لی موعد تحو   جهی نت ا   م ی تونیو ما م  دهی ماه نرس   نیبار  ماه کلک    نیبا بار 
 ن یکاش طعم دهن ا   یا  ی رو. ول  یدیپارسا سع  طور نی و هم  م ی و بکن   یی رزایم

 .می دیفهم یپسر رو م

کوتاه    یهانشست. مو  یصندل  یپاهاش رو باال آورد و چهار زانو رو   قیشقا
 گفت:   یآروم یپسرونش رو به عقب فرستاد و با صدا 

  می به قول شهرزاد طعم دهنش و بفهم  دیبا ما نداشته. با   یپسره که کار   نیا  -
 بره.  م ی ولش کن  دینه با تحد ا ی  م ی بد لشیتحو  ییرزایمثل م مین یتا بب 

  یکردم و در ادامه  دییرو تأ  قیپام گذاشتم و با سرم حرف شقا  یرو رو   دستم 
شقاحر  باز  قیف  معمول  طبق  خودکارش  با  داشت  نگار که  به    یبازیرو 

 گفتم:   کردیم

باز هم    ست؛ین  ن یبدب  یدیدلم به پسر سع  ی چرا اون آخرا  دونمینم  - اما 
بهش اعتماد کنم. نه مثل نگار صد درصد مطمئنم که با    یبه راحت   تونم ینم
باهاش ارتباط   یطورهی. کاش بشه  ستین   ییرزای کاًل با م  گم ینه م   هییرزایم



بفهم تا  چ  م ی برقرار کرد  ا   ه؟ی مشکلش  از  ا   که نیقبل  دست    هما   نیبار  به 
 برسه.  یی رزایم

رو   قیشقا رو  بود    یاشهی که ش یچوب  ز ی م  یدستاش  قرار داده شده  روش 
دستاش گذاشت. نگار خودکارش رو به دهن گرفت   یو سرش رو رو   دیکش

 گفت:   یناواضح   یو با صدا

جلو فرستاد چون    شه یتو رو که نم  م؟ی بش  کیبهش نزد  یجورب...چهخ  -
 !؟ یکنیم  کار ی. چ طورنیرو هم هم هیبق  شناستت؛یم

که گل   ییکه گردنبد طال  دمیگردنم کش  یکالفه رو   یبا نگار بود. دست  حق
با پسر    دونستم یدستم حس شد. نم  ر یهام بود ز بود و ست گوشواره  یزیر

 وار گفتم: و کالفه دمیکش   یقینفس عم ن یهم یکنم برا  کار یچ  دیبا  یدیسع

.  م ی باهاش بکن   میتون یم  کار یچ  می نیتا بب   می بش  یدیپسر سع   ال یخ یفعاًل ب  -
تار   ن یترمهم  م  لی تحو  قیدق  خینکته،  ساعتشه.  و  دستش    میتون یبار  به 

 م؟ ی اریب

  وار بعدش هم زمزمه  کردیتاب نگاه ملپ  یهنوز هم داشت به صفحه  پروانه
 گفت: 

  ستی ن  دایپ   یلیزدن که خ  ی...حرفاشون رو طورستین  یزیکه چ   جانیا  -
تصو   ه،یک   قشیدق  خیتار حضور  ل یتحو  بیانگار  م  یبارشون    شه؛ یانجام 

اومده،    یکه تو گفت  ی همون رستوران  ای   رون یفقط زمان رفتن به ب  جا نیچون ا
 . یاگهید ز ینه چ



بود    ز ی م  یطور که چشماش بسته و سرش رو آلود همونخواب  خانم قیشقا
 گفت:  یآروم یبا صدا

چه    ییرزایچه با م  ، یکه در هر صورت   ه؛یدیما پارسا سع   ی پس تنها مهره  -
باشه کارمون    ییرزای . اگر مقابل مم یدار   اج یباشه بهش احت   ییرزای مقابل م

م اگر کنار  اما  ش  یی رزایراحته  لبخند  بازم کارمون    یزیآم   طنت یباشه]  زد[ 
 . ندازهیکارمون رو راه م   دی راحته چون با تحد

رنگ  که هم   ییتاب بلند کرد و به من با اون چشمالپ  یسرش رو از تو  پروانه
 بهم نگاه کرد.  تر ز یر  یکم   کهنی من بود با تفاوت ا

  هییرزای م اطراف مهمه آد  ن یا  م؟ی امتحان کن  گه ید  ی ک یبا    شه ی: حاال نم پروانه
 پسره؟! ن یچرا ا

کس نقره چون  ا   ییرزا یم   یبرا  ی :  جز  بو    یجوون  نینمونده  کلش  که 
 . دهیم  یسبزقرمه

که کت و    شی شگی هم  ی رسم  پیبا ت   یاو به نقره  دمیجام چرخ  یتو  ی کم
نگاه کردم.    ، یانقره  ر یو همراه شال حر  ی شلوار بود و االن هم به رنگ مشک

با جد  یرو  شی مشک  فیک  ق ی. شقاکردیبهمون نگاه م  تیساعدش بود و 
 و خمارش گفت: ی عسل یبلند کرد و با چشما ز ی م  یسرش رو از رو 

 جون!نقره  دیچه زود برگشت -

 با خنده گفت: ذاشتیم  ز ی م  یرو رو  فشی که ک  یدرحال  نقره



 و البته نگران شماها هم بودم.   دیطول نکش یلیکارم خ   -

  یرار داشت نشست و به هممون نگاه مختصرق  ز یم  یکه باال   یصندل  یرو 
پادر لپ  یانداخت. پروانه کم  جون رو  تا نقره  دیکش   نیی تاب رو به سمت 

 گفت:   ی. با لحن جدنهیتر بب کامل

 نمونده؟! ییرزایم  یبرا ی که کس  هیمنظورتون چ -

  ی زیتو پرش انداخت و با لحن تمسخر آم  یصورت کم   ی رو   یپوزخند  نقره
 گفت: 

  ر یگ   ییرزا یباز به م   سی پل  شی دو هفته پ  باً یتقر  شی چند وقت پ  دونم،ینم  -
 یکه بهشون دارو  ییهااز مغازه  یک یفرق داشته. ظاهرا    یکه با هر سر   دهیم
  ن یهم  یها مواد جاساز شده. برادارو   نی ا  یتو  ده یفهم  فروختهیم   ی اهیگ

من    یرو رو   رشی.] نگاه دلگندازهیدردسر م   یو تو  ییرزایو م   کنه یم  تیشکا
به نام زدن اموالش رو به تو داده بود. چون    شنهادیپ   نی هم  یانداخت[ برا

پل  بود که دست  ممکن  آن  و    وفهی ب   سیهر  بشه  اموالش مصادره  تمام  و 
خبر ندارم.    ی چی هستم و از ه  یدادگاه بگه که من آدم خوب   ی تو  طور نی هم

 داده.  جات اون رو از مرگ ن  یو قاض   سی اما بازهم رشوه دادن به پل

آدم    ییرزای. مکردیگلوم نشست که حالم رو بد م  ینامحسوس تو  یبغض 
روحم    نیزم   نیا  ی ننگش از رو   یکه تنها با مردن و پاک کردن لکه  هیپست 

 فت:و گ  دیو خوش حالتش کش  یمشک  یبه موها  ی. نگار دسترهیگیآروم م



موقع مرگم    ی شکمش نداره، حت  یراست تو  ی روده  ه ی  یی رزایم  نی ا  ا یعنی  -
 به فکر اموالشه. 

جمله رو اون روز تو صورت خود    نیجمله آشنا بود. من هم هم  نیا  قدر چه
  ی. هرچ رمی بتونم آروم بگ  کمی دادم بلکه    یرو به صندل   امهیگفتم. تک   ییرزایم
. پروانه که انگار هنوز جواب  شدیتر م حالم بد  دم یفهم یم  یی رزایاز م  تر شیب

 :دیسوالش رو از نقره نگرفته بود دوباره پرس

 نداره! یدیو جز پسر سع  یکس   ییرزا یچرا م دمیمن هنوز نفهم  یول -

 آروم زد و مهربون گفت:  ی لبخند نقره

که هرکس اطرافش بوده احساس خطر کرده و الفرار. دختر خوب! چون  -
  ی و دادگاه باز شده کس یپاش به کالنتر  یابهونه  هی به    ییرزای که م  یهرسر
درز داده که    رون ی رو به ب  ن یخودش ا   یاز آدما  ی ک ی  یسر نیاما ا  ده؛ینفهم

  ی دیتا تنها بمونه. پسره سع  رن یفاصله بگ   یی رزا یباعث شده همه آروم از م 
. چون همه رنیگیجنس م   ی گاهکه به صورت خورده ازش گه  ییو کسا

 ن یهم   یبرا  وفتهی ب  س یکه دست پل   ستین   یآدم   یی رزایم  دونستنیخوب م
 کارش تمومه.   کردنیفکر م 

.  رهیگذاشتم تا مغزم آروم بگ   یکوچکه صندل   یلیو خ   یتاج چوب  یرو رو   سرم
بودم مغزم آروم بود؛ اما روحم نه. با    خبر یجا بدو سال که از همه ن یا ی تو

 ش نگاه کردم. خسته یکم   یم و به چهرهنگار سرم و بلند کرد یصدا

 بوده؟! یدرز داده ک   رون یکه خبر رو به ب  ی: و اون آدمنگار



  د یپدر بزرگ بود کش  ی هیرنگش که هد  یابه ساعت گرد و نقره  یدست   نقره
 و گفت: 

شخص و    ن یا  تونهیکرده و کالفه که نم   ر ی و درگ  ییرزایکه ذهن م   یسوال   -
 کنه.   دایپ

که صبح خوردم و تا االن که عصره آثارش از    یمسکن  نایقی .  کردیِگز م ِگز   پام
.  دادیبه ساعتم انداختم؛ که ساعت شش عصر رو نشون م  یرفته. نگاه  نیب
جا شدم که جام جابه  یتو  ی. کم نای مامان ا  یخونه  رفتمیم   د یکم باکم   گهید

شستم و به نقره  ن  ف جام صا  ی. تورمی درد پام باعث شد لبم رو به دندون بگ
 انداختم.  یینگاه گذرا

 براش داشته؟! ی...چرا؟! چه سودیدیجز پسر سع دنیهمه عقب کش -

تا  یدار و کمخش  صدام باال پر   ییخسته بود. نگار  ابروش  با لحن    دیاز  و 
 گفت:   ینگران

 !ده؟ی شهرزاد حالت خوبه؟! چرا رنگت پر  -

 صورت خسته شده بودن.   نیا  یخونهکه صاحب  یتصنع   یهالبخند

 خوبم نگار.  -

 گفت:   یاو با لحن معترزانه  دیکش  یاپوف کالفه پروانه

همه سوال راجبش هست اما    ن یمخه، ا   ی قدر رو چه  ید یپسر سع  نیاه! ا   -
 دونه جواب.  ه یاز  غیدر



  قه یحرف پروانه تکون دادن. بعد از چند دق  د ییتأ یسرشون رو به معنا  همه 
 مد و من رو مخاطبش قرار داد.سکوت نقره به حرف او 

 م؟ ی مر ی خونه یری: منقره

 آره، گفتم که بهتون.  -

 و نگران نگاهم کرد. د یکش   یق یعم نفس

 و همراهت بفرستم؛ خطرناکه! ی کس  یری: تنها؟! اگر تنها منقره

آروم زدم و با    ی. لبخنددادیروحم رو جال م   شهی اش هممادرانه یهامحبت
 گفتم:   یمهربون

 . رمیبهمنش م ی. با آقاستی ن ی ازینه ن -

هاش رو عوض  کرد و از جاش بلند شد تا بره لباس  دییرو با لبخند تأ  حرفم 
رو بهش داده بودم اما خودم پا توش نذاشته بودم؛ تا مبدا    ایلیکنه. اتاق ا

بکشه. سرم و چرخوندم که هر سه تا از دخترا    شی خاطرات روحم رو به آت
با    ق یقاتکون دادم که ش  ه یچ  ی. سرم رو به معناکردنیمشکوک نگاهم م 

 گفت:   ز یآم طنتیو نگاه ش   یکنجکاو 

 !ه؟ یخبر -

 ه گفتم: گران زدم و پرسش یی دندون نما لبخند 

 چه خبر؟! -



 کرد و گفت:   ز ی درشتش رو ر ی چونش زد و چشما ر یز  یدست نگار 

 بهمنش! یآقا -

مردبهمنش ا ی!  قهوهروز   نیکه  نگاه    جهتشیب   یهاو خنده  یاها محتاج 
  ی اگهیهر حرفت، حرف د   یقطار و برا  ل یر  ی که زبونش اندازه  یهستم. مرد

آرو لحظه  ینیداره.  صحبت کردنش  تزر  لحظه بهکه  روحم  به   ق ی آرامش 
احساساتم رو نسبت بهش انکار کنم؛ چون توان    دیکه با  ی. بهمنشکنهیم

از عشق فرار کرد؟! مگه    شه یو ضربه خوردن رو ندارم. اما مگه م  دنید   بهضر 
نگاه  شهیم از  فرار کرد.  برارش  در  قلب  تپش  از  از  بخشش؟!  آرامش  ها 

 فرار کرد؟  شهی خودش؟! واقعًا م 

 !ه ی: پس خبرپروانه

زدم و سرم رو   یکه باشه. پوزخند   خوامیرفقا؛ اما من نم هیوقته خبر   یلیخ
 نه باال انداختم و با لحن کاماًل مصلت گفتم:  یبه معنا

کار و دوست بنده هستن؛ مثل  هم   بهمنش فقط  ی. آقاست ین  یخبر  ر یخ  -
 پسرا! یهیبق

بزنن از جام بلند شدم تا لباسام رو عوض کنم. تا    یبزارم حرف  کهنیا  بدون
اما    یهامهین رفتم؛  نگاه کردم که   یزیچ  ادی راه  به دخترا  برگشتم  افتادم. 

 بودن.  یهرکدوم مشغول کار

 .دیخسته شد ه،یامشب کاف  یدخترا کار برا -



. شهاب  لینما زدن و شروع کردن به جمع کردن وسا دندون  یلبخند  همشون
که بگو و بخند راه انداخته    یدرحال  نی همراه آرو   یداشتن از در ورود  یو عل 

  ی. نگاه دنی. هر سه به من رس انیتا ب  سادم یها وا . کنار پلهاومدنیبودن م 
 کردم.   یبه عل 

 شما دوتا؟!  نیکجا رفته بود  -

شهاب    ی شونه  یکه دستش رو رو   یو درحال   دیبه صورتش کش   ی دست  ی عل
 گذاشته بود گفت: 

  می زد بعدشم اومد  ی ست یبه بهز   یسر  ه یو شهابم    میلباس عوض کرد  می رفت  -
 در بست در خدمت شما. 

آروم زدم    ی. لبخنددی دزدیکردم که دائم نگاهش رو ازم م  نیبه آرو  ینگاه 
  راهن یهمراه پ  ی وار کتون مشکشدم. شهاب شل  ن یآرو   ی هانگاه  ال یخ یو ب

 بود که جذاب شده بود. دهیپوش یاسورمه

اما اگر خواست کار خودتون مهم   دیدار  ی ها اگر کاربچه  - تا کار من؛    د یتره 
 . دیبه نقره بگ رونی ب دیبر

 و با خنده گفت:   دیکش   شی گلبه  شرتیبه ت   یدست یعل

دربست    نی شهرزاد خانم! کارم داشته باش  میندار   تر شی بزرگ که بمامان  هی  -
 . م ی خالص ش ییرزایلب گفت[ بلکه از دست م ر ی.]زم ییدر خدمت شما 

 از ابروم رو باال انداختم و به صورت َبشاشش نگاه کردم. یی تا



  یندهیدر آ   دی...نگران نباش زهیاما هنوز هم گوشام ت  آقا؛یشدم عل  ر یدرسته پ  -
 برادر من. م ی کنیرو م کفن و دفنش  ینه چندان دور کارا 

 بودن گفتم:  ساده ی و شهاب که کنار هم وا  ی. رو به عل دنیخند هرسه

  د، یخورد و خوراک ببر کم ی. براشون دی سر به محمد و پرهامم بزن هیبهتره   -
 . نیتر راحت  ادیاز فردا سهراب هم م  د؛ی کن   ضی جاتون رو تعو  دیهرطور خواست 

 و با حرص گفت: د یدستاش رو بهم مال شهاب 

شهاب    رم ینگ   یزیچ   ه یازش    ی ! سر باخت اون سراد یفقط اون سهراب ب  -
 . ستم ین

شهاب زد. چشمام رو    ی از گلوش خارج کرد و با آرنج به پهلو  یی صدا   ی عل
نگاهشون کردم.    ز یر و موشکافانه  افتادم که طبق    اد یکردم  حرف سهراب 

از رفت و آمداشون به دخترا نزن.    یحرف خودشون گذاشتن    ن یکه ب  یقرار
آوردم    نییبه سمتشون خم شدم. صدام رو پا  واشی به کمرم زدم و    یدست
 : تم و گف

  ن ی رازتون ب  ست؛ی ن  ی به پنهون کار  از ی. ن ونیجا خبر دارم آقابنده از همه  -
 . مونهیخودمون م

  شی ها رو در پمتعجبشون زدم و راه پله  یهابه صورت  یانتها هم چشمک   در 
خبر بدم حاضر بشه.    نیرفته بود به آرو   ادمیپله بودم که    یگرفتم. وسطا

ا  وا پله  ن ییپا  نیاالن فقط آرو  که نیبه ضن    ی برگشتم و با صدا  سادهیها 
 گفتم:   ینسبتًا بلند



 بر.  دیحاضر شو! با نی آرو  -

دهنم    یحرف تو  کردن یکه متعجب به من نگاه م  یشهاب و عل  دنید  با
ادیماس بش   ی.  آرو   یالل  م   نیشهرزاد.  درد،  بهمنش.    یآقا  یبگ  یمردیو 
عل   یسع به  رو   یکردم  رو  و چشمام  نکنم  نگاه  شهاب  خندان    یو  صورت 
نشد.  کهش داشت اما موفق نشددر کنترل خنده  یسع   نی بنشونم. آرو   ن یآرو 

. دندونام رو  کردنیرو ساطع م  یفی پهن و مردونش لرزش خف   یهاشونه
 م: لب گفت ر ی و ز دم یبهم ساب

 . م یبر  دیدرد ]صدام رو باال بردم[ با  -

مبهوت پسرا نگاه کنم    یکم  یهابه چهره  کهنیو کامل کردم و بدون ا  حرف
اتاق خوابم کج کردم. در اتاق و محکم بهم کوب که    دم؛یراهم رو به سمت 

اتاق    یکنه. با حرص به سمت کمدم که گوشه  دیتول   یبد   یباعث شد صدا
 درش رو باز کردم.  زدمیغر م  رلبیکه ز   طور نی قرار داشت رفتم و هم

  ا ی! خدازنه؟ یش رو داد ماسم راننده  یطورنیا   یآخه کدوم ادم باشعور  -
 بفرما به خصوص من خنگو. تی همه رو به راه راست هدا

  ی دو متر  یرو از فاصله  دیرس یکه دامنش تا مچ پا م  م یدامن مشکو کت  ست
کمد    ر ی ز  یکه داشتم کشو  یتخت و با زور کم  یتخت و کمد انداختم رو   نیب

رو    پوشم یکتم م  ر ی که ز  یرو همراه تاپ   یشال مشک  حوصلهیرو باز کردم و ب 
  توش   یپام که صاف شدم درد  یتخت انداختم. رو   یرو   یهم به روش قبل 

رنگ و رو    ی کنترل صدام لبم رو که به رژ کالباس  یکه مجبور شدم برا  دیچ یپ



بگ  نیمز  یارفته دندون  به  رو  بود  برمیشده  به  صدا  با  رو  نفسم    رون ی . 
  ر یگ سخت و نفس  ض یلنگون به سمت تخت رفتم. بعد از تعوفرستادم و لنگ
  کردم   دیجدپوست شدن لبم ت از پوست  یریجلوگ  یرو برا  م ی لباسم رژ کالباس

هم باز    ای لیو از اتاق خارج شدم. هم زمان با خارج شدن من از اتاق در اتاق ا
بغض  خارج شد.  ازش  نقره  تو  یشد که  با    ینامحسوس  گلوم نشست که 

پسرم    ی ستیقشنگم چرا تو ن   یایل یقورت دادن آب دهنم فروکشش کردم. ا
بت  از مح  یاو غنچه  یایکه ب   یست ی! چرا تو ن ؟ یاتاق رو باز کن  نیکه در ا

به تن کرده بود به   یاکه بلوز دامن ساده  ی! نقره درحال؟ی صورتم بکار یرو 
 گفت:   ینگران یسمتم اومد و با چهره

 .ادی باهاتون ب یکی  یذاشت یم  ی...کاشک زنهیچرا دلم شور م  دونمینم -

عصابم بود    یرو   یکه کم   یزدم و دستم رو که با دستکش تور  ی آروم  لبخند 
 ش گذاشتم. شونه  یرو رو 

نباش...چ   - بقشهینم   مون یزی نگران  مراقب  شما  آقا  هی.  و  من    یباش، 
 . م ی بهمنش مراقب هم هست

 گفت:  یجا خوش کرد و با لحن جد شی شونی پ  یرو   یاخم

 !؟ ی! بهش اعتماد دار؟ یشناسیپسر رو م ن یقدر اچه -

ساعدم    یشکلم رو رو   ل یمستط  ف یاش برداشتم و کشونه  یرو از رو   دستم 
اما بهش اعتماد داشتم؛    دونستمینم  نی از آرو   یادیز   ز یمرتب کردم. من چ 



  یچرا با حرف نقره اون آخرا  دونمیچون خودش رو بهم ثابت کرده بود. نم
 و آروم به نقره گفتم:   وردمیخودم ن  یاما به رو د؛یدلم لرز

 راحت.   التیهم بهش اعتماد دارم، خ   شناسمشیهم م  -

اندازه  الت یخ  تو برام  باشه  آرو ارزهیم   ایدن  یراحت  پا  نی .  ها  پله  ن ییبه 
 و با خنده گفت: د یبود که من رو د ده یرس

 ... . ییسرده شما هم که سرما  کم ی و روشن کنم، هوا    ن یماش رم یمن م -

  یر ورودبه سمت د  ی کردم. اون هم بدون معطل  دییرو با سرم تا  حرفش
بود. ظاهرا    دهیکه روز اول به تن داشت رو پوش  یوشلوار مشکرفت. کت

 نیا   یل ینظر برسه وگرنه که خبه  تر یمامانم رسم   یجلو  خواست یدلش م
خودم حس کردم که    ی رو دوست نداشت. نگاه کنجکاو نقره رو رو   پایمدل ت 

 انداختم.  یسرم و بلند کردم و به صورت قشنگش نگاه

 . شناستتیم  خوب یل یبهمنش خ ی آقا: ظاهراً نقره

 گفتم:   یاپله گذاشتم و با تک خنده  نیاول  ی رو رو  پام

شناختمون نسبت به    نایقی.  کنهیکه برام کار م  یاو خورده  ماه کی  با ی تقر  -
 شده.  تر شی روز اول ب

و واردش    کردیو باز م  ییشو در دست  حوصلهیکه ب   یق یشقا  یرو   نگاهم 
تعادل    ن؛ییپا  یلیخ   ا یباال بود    شی انرژ  یل یخ  ایخدا    یشهیافتاد. هم   شدیم



نقره   یپا گذاشتم که با صدا  یمونده به آخر یک ی  ی پله  یبشر. رو  ن ینداره ا
 متوقف شدم. 

شاد    قدر نیا   شهیهم  نیسوال...ا  هی...شی شناسیم  قدر نی : پس تو که انقره
 و خوشحاله؟!

  یرو   ی آخر و رد کردم. لبخند  یگذاشتم و پله  کیبار  یهانرده  یرو رو   دستم 
  ی شاد  ن یخاطر اشاده، منم به  شه ی هم  ن یآرو   ز یعز لبم نشوندم. آره مادربزرگ

.  کنم یعالقه رو انکار م  نی اش دوستش دارم؛ اما تا عمر دارم ااز اندازه  شیب
  لشیبدون دل  یهابخندل  نی ا  ه یدوست تماشاچ  کیتا عمر دارم فقط به عنوان  

 . شم یم

 شاده.  شه یآره هم  -

و به دور از احساسات درونم بود، جواب    تفاوتیسه کلمه که ب  نیبا ا   تنها
که    ین یاز خونه خارج شدم و سوار ماش   یکوتاه   ینقره رو دادم. با خداحافظ

 گرم شده بود شدم.   نی توسط آرو 

 *** 

 . نسایلحظه هم وا  هیتروخدا برو  نی آرو  -

. نفس به وضوح بند اومده  زدیسرم م  یبود که تو  اد یز  قدر نیقلبم ا   کوبش
که االن کنارم نشسته    یبرام مهم نبود. تنها جون کس   ز ی چ  چیه  گهیبود. د

گند    یبود برام مهم بود. خاطرات مثل بو  دهیاز من ترس   تر شی ب  ی بود و حت
نبود که اشکا  گهی. دزدیم  م ین یب  یآشغال تو برام مهم  پهنا  مغرورمم    ی به 



  ی از تو  یپاکشون کردم. نگاه  ی. دست بردم و به سخت ختی ریصورتم م 
از دستام    ی ک یکه به دنبالمون افتاده بودن، کردم.    یاه یس  یهانیبه ماش   نه یآ 

رو  و    یرو  صندل  گهی د  یک یداشپورت  پشت  تا   نی آرو  یرو  بودم  گذاشته 
شده بود.    که بهم وارد   یاز ترس و استرس  نم یس  یحواسم جمع بشه. قفسه

 یک ی!  کردم؟ یم  کار یمن چ   اومد یم  نی سر آرو  یی. اگر بالشدیم   نییباال و پا 
ماش م   ه ی  نشیکه سر نش نای از  به کنارمون  بود کنار  ناخواسته  اومدیمرد   .

 و داد بود گفتم:   غی از ج یق یکه تلف   یصدام رو باال بردم و با لحن

 اون گاز فشار بده.  یالمذهب پا تو رو -

 بلند داد زد.  تی که سرخ بود از عصبان  یر داد و با صورترو فشا پاش

 لحظه... .  هی  ر ی شهرزاد آروم بگ -

حد روم بلند نکرده بود.    نی وقت صداش رو تا ا  چیبگم ه   تونم یجرات م   به
و سرعتش رو تا حد امکان    دیو لختش کش   یی خرما  ی موها  نیب   یکالفه دست 

به گلوم    یآورکمرم نشسته بود و بغض خفقان  یرو   یباال برد. عرق سرد 
وهمه دست در دست هم داده بودن  ...همهه یگر  غ،ی . سرعت، جزدیچنگ م 

ماش  ات نابود کنن.  و  نزد   مون یکنار   نیمن  بهمون  قصد    شدیم   کی دائم  و 
با تار  ر یبزنه. د  نیداشت به ماش  و  دردست هم داده  دست  یک یوقت بود 

ب تا  آرو   گهید  ن یماش  ه یکنن.    چارمون ی بودن  طرف  رسما    ن یهم  اومد. 
نشوندم که کتش رو در آورد بود    نیآرو  ی. نگاهم رو رو می محاصره شده بود

عرق بود. دستم    سی که به تن داشت از شدت استرس خ  یدیسف  رهن یو پ
کنم. اون دوتا    یری اشکام جلوگ   ختنی تا از ر  دمیصورتم کش   یرو کالفه رو 



ماش   ن یماش سر  نیو  وارد کوچه  یکار  یپشت  ما  و    کیتار  یاکردن که 
انگار    د؛یکش یرو به رخت م  ز یهمه چ   قای. امان از گذشته که دقم ی مخوف بش

چ  سرجا  دیدوچرخیچرخ   ز یهمه  به  دوباره  ضربه  یتا  با  برسه.    ی اولش 
ه سمت ما خورد هردو ب   ن یبه عقب ماش  ی پشت   ن یکه از جانب ماش  یمحکم

 . م ی جلو پرتاب شد

کابوس بوده   هیهمش    م،ی نباش  جانیامکانش بود چشمام رو باز کنم و ا  یعن ی
و لخت    یاقهوه  یها مو  دم یکه د  یزی چ  ن یباشه؟! چشمام رو باز کردم. اول

  یی . چه بال اومدیبه خون آغشته شده بود. نفسم گرفته بود و باال نم ن یآرو 
 ی پنجره یهاشهیجام صاف شدم که خورده ش یتو ی سرش اومده بود؟ کم

که سرش    ینی بودم؛ اما آرو   جیگ   یلباسم. خودم هم کم  ی رو   ختیکنارم ر 
  هیبه در کنار من زده بود و    نیماش  ه یفرمون افتاده بود سالم بود؟    یرو 

و دست ببرم سمت   نم یجام بش  یکردم تو  یما. سع   نیبه پشت ماش  ن یماش
  ه ی  مثلرو گرفتم و به عقب هول دادم که    اششونه  ادی. با تعلل ز ن یآرو 

  شی شونیصورتم بود به زخم پ   یکه رو   یادیمرده به عقب افتاد. با بهت ز
جا  جام جابه  یرو   ی. کم ختیر یم  نیی پا   رحمانه ینگاه کردم که خون ازش ب

 زخمش قرار دادم. یشدم و دستم رو رو

 !ن؟ی آرو  -

که خسته بود از تمام اتفاقات. اگر    ییبود. صدا   یپر از بغض و خفگ  صدام
از زانوهام نشستم.   ی کی  ی! رو موندم؟یمن زنده م ومدیمرد م  نیسر ا   ییبال

ا م  هی بخ  یپا  کهنیبا  درد  به شدت  ه  کرد؛یخوردم  بهش   یتوجه   چیاما 



اشک ینکردم. چشما بود.  رو بسته  و    دیصورتم چک  یرو  مینامال   یگرمش 
 زدم.  ادیدوباره اسمش رو با تمام توان فر

 ...!نی آرو  -

 ی گبهیانداختم که غر   یبه مرد قرمز پوش   ی باز شدن در سمت خودم نگاه  با
 ی جز آداما   یکس  یاما مشخصاتش نشونه  شناختمش؛یبا من نداشت. نم 

بود و    دهیپدر شده بود. صورتش پوش  نیگز ی. پسر جادادیرو نم   یدیسع
پ   یزیچ ن  دایازش  نگاهش کردم.  تمام  نفرت  با  آرو   ینگاه م ی نبود.    ن ی به 

از خودم دفاع    ی. سع ارو یبه    ینگاه م ی ن  م، کرد کردم خودم و جمع کنم و 
دهنش زدم.   یو تو جونمیو مشت ب دمیبه سمتش چرخ نیهم   یکنم. برا

قو   ی لیخ و  برا  یمحکم  شد   نی هم   ینبود  باعث  و  شد  تنها صورتش خم 
ه بودم  بست  یموهام که دم اسب  نییبشه. دست برد و پا   شتر یب  تشی عصبان

بود رو بکشه به سمت خودش. از درد صورتم جمع شد؛ اما    رون یو از شالم ب
  کارو نیا   گهی. چند دفعه دفم یکه فکر کنن ضع  وردمی از خودم در ن  یی صدا

از ماش  بخورم.    نیزم  یو با کمر رو   رونیپرت بشم ب  نیکرد که باعث شد 
خاطر  ام بهنبودم که بخو  فیاشکام به صورتم هجوم آورده بود؛ اما من ضع

نگاه کردم که توسط    نیبه آرو  نیماش  ن ییکنم. از همون پا  هیگر چندتا کتک  
. خواستم بلند شم از جام که مرده  شدیم   نا یاز ماش   ی کینفر داشت سوار    هی

با کتون  رو   شیمشک   یها یمحکم  با صورت  رو کمرم.  آسفالت    نیزم  یزد 
  آوردن یسرم م  ییکوچه خلوت. اگر بال  نیبود و ا   کیشده، افتادم. هوا تار

حوادث    نیشده بودم که نسبت به ا   وونهیرو کجا بردن؟! من د  نی! آرو؟یچ



کتم رو گرفت و بلندم کرد. کمرم    ی. دست لجنش گوشهزدمیفقط پوزخند م 
 . اومدیاما صدام در نم شد یم  م ی تقص  یاز درد داشت به دو قسمت مساو 

 *** 

 ن یآرو 

باز    یشده بود چشمام رو به سخت   جادیسرم ا  یکه تو  یسر درد وحشتناک   با
  هی  ی. تونم یتر بب کردم. چندبار چشمام رو بهم زدم تا بتونم جلوم رو واضح

به تن    یقرمز  یراهنایعقب، وسط دوتا مرد َدَکل که پ  یبودم. صندل   نیماش
  نهی آ   ی تو  ز شده بود؛ نشسته بودم. ا   دهیداشتن و صورتاشون با دستمال پوش 

از خون    یرد  چیماهرانه بسته شده و ه  یلیخ  دمیبه سرم کردم که د  ینگاه 
  ی ریت قهیچند دق ی برا دیشهرزاد افتادم. قلبم شا  ادیلحظه  هی.  ستیروش ن 

و فرستادم. دستم  که تا اعماق وجودم رو در بر گرفت. آب دهنم و فر   دیکش
. رو به  اومدینم   باال. از شدت ترس نفسم  نیاز جلو بسته بود و دهنم همچن 

بدهکار؟   اّما کو گوش  باز کنه؛  و  دهنم  اشاره کردم که  راست  سمت  نفر 
نگاه ینه حرکت  زدن یم  ینه حرف   کدوم چیه اطراف  به  . شهرزاد کجاست؟ 

سر به    یهاند و آپارتمانقصر مان  یهابلکه خونه  میاز شهر نبود   رون یکردم، ب
  ی هاشهیش   قدر نی. ا م ی بود  هرانبود که باال شهر ت  نیا  ینشونه  ده یفلک کش

کردم    ی. سعدیدیرو نم   ن یداخل ماش  کس چیپر رنگ بود که ه  شون یدود
پهن مرد    یبه اطراف بندازم اما با گرفتن بازوم توسط دستا  تر شینگاهم رو ب

!  ؟یچ  وفتهیبراش ب  ی سمت چپم سرجام نشستم. شهرزاد کجاست؟! اگر اتفاق
باد چه  با  یگاردیمن  ب   د یهستم که همش  بال  شهرزاد  بهت  اد؟یسر  تف   !



داشتم    نیق ی.  ستادی قصر مانند ا  یهاخونه  نیاز هم  یکی  یجلو   نی! ماشن یآرو 
که شهرزاد    یبا عالئم  یمشترک   ینقطه  چیچون ه   ستنین  ییرزایم  یاآدم  نایا

  د یرسیبه سه متر م   بایکه قدش تقر  یرنگ بزرگ   یگفته بود نداشتن. در مشک
اما مطمئن بودم فقط ما    م؛یوارد شد   ن یماش  نیباز شد. اول   موت یتوسط ر 

ماش م ی نبود باال   ن ی.  بود  ییمدل  نشسته  توش  ح  م ی که  شدت    اطیوارد  به 
نداشت. ساختمون مشک  یبزرگ به    یشد که سروته  رنگ که عظمتش سر 

ها حدس زدم که خونه دوبلکس باشه. دو تا . با تعداد پنجرهدیکشیفلک م
وسط    نیکرده بود. ماش  تر بایز  وساختمون بود ظاهرش ر   یکه جلو  یتراس

به    . مرده رانندهستادیا   یاگهید  ی نی. کنارش ماشستادیشکل ا  یض ی ب  اط یح
باز شد و از طرف نفر    نی در ماش  م،یبش   ادهیبا سر اشاره کرد که پ  هایعقب

اما جز   کرد؛یشدم. سرم به شدت درد م  ده یکش  رونی سمت چپ به سمت ب
دائ شدینم   یتحمل کار نگاهم  بلکه شا  مکرد.  بود  نوسان  و    دیدر  شهرزاد 

و اشاره با هم حرف    مای انگار زبون نداشتن که دائم با ا  نا ی اما نبود. ا  دم؛ید
کشون همراه همون  تا در ساختمون بزرگ رو کشون  اطیح   ادیز   ر ی. مس زدیم

به رنگ طال داشت    ییهارهی رنگ که دستگ  ی . در بزرگ مشک م ی کرد  یمرده ط
بزرگ تنها گوشه  یوسطش خال  که  یباز شد و سالن  دست مبل   کیاش  و 

نداشت؛    ی خوب   یهی بود روح   جا نیشد. هرکس که ا   انینماقرار داشت    ی مشک 
رو به تاراج برده. دوتا    شیاش زندگ که گذشته  یکیبه شهرزاد.    هیشب  یکی

ا   قا یدق  یآهن  ی صندل بود. من رو    ز یاز هر چ  یبزرگ خال  یی را یپذ  نیوسط 
خونه   فوت وقت از سالن خارج شد. واقعا  بدوننشوند و خودش    شی کی   یرو 



  یهاخونه بود و تنها با هالوژن  یکه تو  یک یو سرشار از حس بد بود. تار  یخال
 . کردیخونه اضافه م  یاطراف روشن شده بود به خفگ

 نبود؛ پر از مهر و صفا بود.   ی شکل ن ینگاش نکن قبال ا ی جورنیا -

  ن یهم  ی که انتها  یچ یمارپ   یهاپلهکه از    یو به پسر  دیاز ابروم باال پر   یی تا
  بینگاه کردم. دستانش داخل ج  آمد؛یم   ن ییبزرگ بود، از اون پا   یی رایپذ

آسه  ها رو آسهپله  ی ک یمردونه و ش  لی بود و با استا  اشیخاکستر  ی شلوارل
وقتاومدیم  نییپا پ  ی.  خوش  پله  چشی که  صورت  شد  تموم  و    فرمها 

  رهن ی شد. پ  انینما  زد،یچشم م  ی تو  ی ادیرنگش که ز   یخاکستر   یهاچشم 
داشت تضاد جالب یمشک  به تن  آدما  ی که  و برش داشت. حس    یبا  دور 

به پا    ی اسپرت و مشک  ی. کفشادونم یاما کجا...نم  دمش؛یجا د  هی  کردمیم
جنس  هم   ه ی. من به عنوان  کردیتر مو جذاب  لیرو تکم   پشیداشت، که ت

 ی. پوزخند برهیاوناس که هوش و حواس دخترا رو م   آدم از   نیبگم ا  تونم یم
سالنه  یلبا  یرو  و  بود  منازکش  سمتم  به  دقاومدیسالنه  روم  روبه  قای. 
زد؛ اما چشم    دیو د  هاشپککسیس  شدیهم م  رهنیپ  یاز رو  ی. حتسادی وا

  یرنگش نگاه کردم. اخم   ی به صورت گندم   ی ازشون گرفتم و با حالت خنث
لحظه فکر کردم    هی نشست و دستش رو جلو آورد،    شی شونی پ  ی رو   ظی غل
حرکت باز کرد که    ه یبزنه؛ اما در کمال تعجب چسب دهنم رو با    خوادیم

هم رفت. چسب و کنار انداخت و دست به   ی تنم مورمور شد و صورتم تو
نقشش اون    دونمیکه نم  یشکل و چوب   ل یمستط  یزیرو به م   اش هیتک   نه یس



رو   یوسط چ پاهاش  زد.  ابرو   بود؛  با  و  که    یمشک  ی هاجلوش قالب کرد 
 دردست هم داده بودند گفت: دست

 !شده؟یسرت چ -

که ذهنم رو   یسوال  نیاول  ،ی لبم نقش بست و با لحن شاک  یرو   یپوزخند
 مشغول کرده بود رو گفتم: 

 شهرزاد کجاست؟! -

 گفت:   یاگرفته  یکم   دیو شا  ی خنث ینکرد و با صدا  یریی تغ چیه  صورتش

  کم ی کوچک نباش    ییرزایدوما نگران م  دن،یاوال سوال رو با سوال جواب نم  -
 . حاال جواب سوال من؟!رسه یم  رتر یبوده د  کیتراف

  یل یفام  نیخوبه که ا   قدر نی. شهرزاد ا یاکوچک! چه لقب مسخره  یی رزایم
 زدم.   ی. پوزخندشه یاصال قالبش نم

بهشون    - خوب  نکنه...انگار  درد  آدمات  خوب   یجورچه  یاد د  ادیدست 
 تصادف کنن. 

 آشغال... .  یکهی دستت و بکش مرت گمی: مشهرزاد

شهرزاد ناخودآگاه سرم رو به سمت در چرخوندم که در باز شد و    یصدا  با
  ک یکه با سرام   ییرا یاز هر لحظه تو حصار دوتا مرد وارد پذ  تر شونیشهرزاد پر 

  ی باز و خال  ی فضا  ی تو  هاش بوتم ی ن  ی پاشنه  یشده بود، شد. صدا  ده یپوش 



که زودتر    بشم . فکم از حرص قفل شد و خواستم از جام بلند  شدیسالن اکو م
 رو به اون دوتا مردا گفت:   یبلند  یاز من اون پسر جلو رفت و با تشر و صدا

 احمقا... .  د یولش کن -

عز شهرزادم پر   ز ی!  صورتش  رنگ  زخم  یو گوشه  دهیدلم!  بود.    ی دهنش 
  ی از پاهاش به سخت   یک ی  یرو   کردمیشالش از سرش افتاده بود و حس م

  ی هالهی. با اون ت دادیخبر از حال خرابش م   کردیکه م  ییها . سرفهسادهی وا
 . کردیبه پسره نگاه م  یآرومش برزخ شهی هم

 !ی دیمثل بابات...پارسا سع یپست   یلی: خ شهرزاد

دم مجهول شهرزاد بود که  همون آ   نی صورتم نقش بست. پس ا   یرو   یاخم
سر به اون دوتا اشاره    ی. پارسا با اشارهکردیرو م  ر ی در اطالعاتش رو زدربه

ب برن  وقترون یکرد  شهرزاد  خاص  ی.  برق  خورد؛  من  به   یتو  ی چشمش 
با    د یلنگون به سمتم اومد. پارسا شامثل شبش نقش بست. لنگ  ی چشما

.  کردیچشماش مشهود بود به شهرزاد نگاه م  یکه تو  ی مبهوت  ی اخم و کم
 یلبش که زخم  یبود. از جام بلند شدم و به گوشه  ساده ی روم وا روبه  قایدق

انداختم. چشمام رو    یی لباس بود نگاه گذرا   ی که رو   ییهاشهیو خورده ش 
زخم سرم که بسته    یباال آورد و رو   ی . دستش رو به سختکردیکنکاشت م

سر  اما  بود گذاشت؛  نرس  عیشده  رو  بغض    دیعقب کش  ده یدستش  با  و 
 بود گفت:  ی که سرشار از نگران  یمهربون

 !؟ یخوب -



که فقط خودش    ی و با لحن آروم   دم، یرو بهش جان بخش   میشگ ی هم  لبخند 
 بشنوه گفتم: 

 خوبم.  گهی ...نه! اما حاال دیتو نبود ی وقت -

رو   نگاهش و  من گرفت  از  رو  نگاهش  بود.  متفاوت  اما  نبود؛    ی متعجب 
  یارفته  لیتحل  یو با صدا  دیصورتش کش  یکالفه رو   ینشوند. دست  یدیعس

 گفت: 

 !ه؟یچ  ی که به راه انداخت  یامضحکه ن یا لی بپرسم دل  شه یم -

عادت    یشد. دستش رو انگار از رو   کی به ما نزد  یزد و قدم  یپوزخند  پارسا
 کرد.   بشیداخل ج

 . ییرزا یخانم م  میاز شما بپرس  دیسوال رو با ن ی: اپارسا

به پارسا    یهم رفت و حرص  یاخماش تو  ییرزای م  یلیاز اومدن فام  شهرزاد
 نگاه کرد. خودش رو زد به اون راه و گفت:

ام  - خانم  بنده  سع   ین یاوال  جناب  من چیدیهستم  دوما  کردم که    کار ی! 
 هستم؟!  یمجازات نی مستحق همچ

از    یگاریرفت. س  ی قبل   ز یزد و قدم زنون به سمت همون م  یپورخند  پارسا
 زد.  ی قیدر آورد و با روشن کردنش پک عم  بشیج  یتو

وقتپارسا س  ی:  م  یهاستم یوارد  کار  یش یمن  من  تو  ینگو   ی نکردم. 
 !ی کارت و خوب بلد  م ی از حق نگذر ی! ول ؟یخواست یمیمن چ   یستمایس



  دونستمی. م دیسرش کش  یو شالش رو رو   دیاز ابروش باال پر  یی تا   شهرزاد
به پارسا اعتماد   یراحت  ن یبه هم  تونهینم  کهنی. ا گذرهیم   یمغزش چ  یتو

برا با جد  یقدم  ن یهم  یکنه.  و  برداشت  به سع  ت یبه جلو  رو    یدیتمام 
 گفت: 

که    یکس  ای  یمعمار  یشرکت ساده ر ی مد  هی ؟یدیپارسا سع   یهست  یتو ک  -
 راه باباش رو ادامه داده؟! هوم؟ 

  ی پاش لهش کرد. کالفه دست  ر ی زد و ز  گارشیو به س  یبعد  ق یپک عم  پارسا 
 و به شهرزاد گفت: دی صورتش کش   یرو 

 . یدیمن منم...پارسا سع -

  شد یسالن اکو م   ی که تو  یبلند  یزد و با صدا  یکی ستری ه  یخنده  شهرزاد
 گفت: 

 . ی نیپس من منم...شهرزاد ام  -

  یرو برداشت و روبه ی. پارسا قدم اومدیخونشون در نم ی زدیکارد م   هردو 
. ستادی شده، ا  ده یورود کمرش خم  یاز لحظه  کردم یس م که ح  یشهرزاد

 گفت:   یدستاش رو پشت سرش قالب کرد و همراه با پوزخند

 سخته؟! قدر نیسوال کردم پاسخش ا هی -

 نگاهش کرد.  نه یسبهبه عقب برداشت و دست یقدم  شهرزاد

 . هیکار سخت   یلیآدم مقابلم رو نشناسم خ یآره، تا وقت  -



  یپسره خنث   نیشهرزاد داد. حسم نسبت به ا  لیتحو   یاپوزخند مسخره  پارسا
طور که شهرزاد  همون  دم،یفهمیبود. هم خوب بود هم بد؛ اما حالش رو نم

و    سادی رو داشت. پارسا پشت سر شهرزاد وا  دنشیو قصد فهم  دونستینم
 آروم در گوشش گفت:

 !؟ یشناسیتو منو نم  یعن ی -

رو  شهرزاد رنگ  صورتش  یپوزخند  پر  خرو  لحن  با  و  و    یجد  یل یتر کرد 
 گفت:   یقاطع

ده  هیمن    - مپسر  رو  طراح   شناختم یساله  عاشق  بس   یکه  و    ار یبود 
که از مادرش به ارث برده بود و برعکس پدرش شاد و    یاخالق. اخالق خوش

  کردم،یم  یبهش حسود  شهی که هم  ی. پسرکردیرو م  شیسرخش زندگ
 شد،ینم  اده یما پ  یخونه  ی تو  وقتچیخونشون بود که ه   یتو  ی چون آرامش 

  یدادشون تو  یصدا  وقتچیمادر پدرش عاشق هم بودن که ه   قدر نیچون ا
  میاوقات هم باز   ی که گاه   ی. پسرمایکاماًل برعکس خونه  د؛یچ یپ یخونه نم
و تو وقت  کرد؛یطرحام بهم کمک م  دن یکش   یبود    گه یتر شد دبزرگ  ی اما 

 نشناختمش. 

ا   اه نگ بود. پس  از غم  پر  باز  نی هر دوشون  از آب در    یکودک  یدونفر هم 
. فکم از  کردنینگاه م  گهیهم د یچشما  یاومدن. هردو مقابل هم بودن تو

اونا کالفه بودم. پارسا با    ن یب  ی کیهم نزد  ن یحرص منقبض شده بود، از ا 
بلند قدم  گرفته  صورت  م  یهمون  اون  سمت  کنارش    ز ی به  و  برداشت 

 گفت:   یاگرفته  ی. با صدادهسای وا



وقت   - م  یآدما  ب  شن،یبزرگ  م آگاه  شه،یم  تر شیعقلشون  پس    شن؛یتر 
بدغدغه هم  هم   اشونیحالخوش  هاشون،نهیک   شه،یم   تر شیهاشون  از  و 

نشدمهم  عوض  تو  خود  مگه  غماشون.  م؟یتر  ا  ی دونی!  تمام    ن یمقصر 
 فقط پدر توئه! راتییتغ

هم رفت و دستاش رو دو طرفش    یاخماش تو  ییا رز یبا اومدن اسم م   شهرزاد
 رها کرد.

  کار یواضحه؛ اما چ  ی لیمنو بدبخت کرده خ   ی زندگ  یی رزایم   که نی: ا شهرزاد
 تو داشته؟!   یبه زندگ

 . کندیدوم رو روشن م  گار یو س  ندینش یم  یچوب  ز ی م  یلبه پارسا 

 !؟یدونیتو نم  ی عنی: پارسا

 گرانه گفت:از ابروش رو باال انداخت و پرسش یی تا شهرزاد

 ...درست حرف بزن. فهمم یمنظورت و نم  -

عم  پارسا  س  یق یپک  تک  زند یم   گارش ی به  درخت  کندیم  یاسرفهو  مثل   .
ردوبدل    نشونیو نگاهم ب   دمیخشک شده فقط دارم به حرفاشون گوش م

 گفت:   یدارخش  یهوا تکون داد و با صدا  ی. پارسا دستش رو توشهیم

اتفاق  باً ی تقر  ادتهی  - اون  از  قبل  برا  یدوهفته  ب  یکه  خانوادت    وفته، ی تو 
 هم؟! وتار پیمعامله زده بودن به ت  ه یسر   یدیو سع  یی رزایم



اومد و باز    نییپا   ز ی م   ی از رو  یدیکرد. سع  دییحرف پارسا رو با سر تا  شهرزاد
پا له کرد. چند قدم    ر یرها و ز  دیسف  یکا ی سرام  یرو   یهم نخ دوم رو مثل قبل

به سمت جلو رفت و پشتش رو به من و شهرزاد کرد؛ انگار حرف زدن براش  
 سخت بود. 

بکنه تا پولش رو به دست   یحاضره هر کار یی رزا یم  ی دونی: خودت مپارسا
به    ی]به سمت ما برگشت و رنگ صورتش پر از نفرت و بغض بود[ حت  ارهیب
 بود کردنش. کردن به مامانم و نا  ی دست دراز متیق

و    یمشک   یموها  یکالفه رو   یبا بهت به پارسا نگاه کرد. پارسا دست  شهرزاد
و اونا رو به عقب فرستاد. شهرزاد چند دفعه آب دهنش رو    دیلختش کش 

باردوم بود که اون    ی فرو فرستاد؛ اما موفق به قورت دادن بغضش نشد. برا
ش و بعدش  مد خونهاو   ییرزای که م  یمثل وقت   قایدق  دم؛ی دیم  یطورنیرو ا 

تو بود.  غم  از  پر  و  نگاهش کالفه  پارسا  رفت.  حال  از  شهرزاد  قلبم    ی هم 
 یشهرزاد از حال نره و خوب بمونه. دستش رو باال برد و رو  کردم یدعا مدعا

  ی هاگونه  یمملوء از آبش رو   ی چشما  یاشک از تو  یاگلوش نشوند. قطره
و    کردیم  هی. شهرزاد داشت گردیکش  شیکه دلم رو به آت   دیچک  شی استخون

معصومش به    یبه جلو برداشت و با چشما  ی از من ساخته نبود. قدم  یکار
 پارسا نگاه کرد. 

 بابات اومد سراغ من و مامانم؟! آره؟! نی هم  ی: پس براشهرزاد



افتاده    لیتحل  صداش بود. بغض مثل خوره به جون گلوش  رفته و گرفته 
. پارسا  ترشیشهرزاد ب  یهمه هست، اما برا  یکه برا  یبود؛ اما امان از غرور

 خسته گفت:  ییحرف شهرزاد تکون داد و با صدا  دییتا  ی سرش رو به معن

آدما  - اما  مامانت؛  سراغ  وقت  یاومد  نزاشتن،  بزرگت    ی کار  دید  یمامان 
  زه یبکنه اومد سراغ تو... . شهرزاد تو بهتر از هرکس حال مامانم و چ   تونهینم

و درد  دهیکه کش  م   یکه رو یرو، عذاب  رو  بود  ازت  یفهمیقلبش  . پس 
  هم مشکالت بود رو با  نیا  یکه باعث همه  یکمکم کن کس   کنم یخواهش م 

 . م ی نابود کن 

زدم به   که زده بودم همه درست از آب در اومد؛ اما خودم رو   ییحدسا  پس 
ا ینفهم م   شهیهم   کهنی.  دستش  دفعه که    کهنیا   کنه،یدستکش  چند 

دستش رو گرفته بودم حال چشمامش و ظاهرش اصال خوب نبود؛ پس تنها  
  خبر یکه ما از اون ب   ییزا یچ  یلی. خدی کش یغم از دست دادن به دوش نم

متورم    یگلو  یباال قوز. شهرزاد دوباره دستش رو رو   شده بود قوز   ههم  م ی بود
عقب کرد و عقب  دیی . با تکون دادن سرش حرف پارسا رو تا دیاش کششده

صورتش قرار داد تا   ینشست، دستش رو رو   یمشک   یمبل تک  یرفت و رو 
رو   ی می حجم عظ اشک که  رو کس   یاز  بود  شده  احاطه  . نهی نب  یصورتش 

کردنش    هیگر  ی. حتشدیازش بلند نم  یی اما تک صدا   د؛ی لرزیهاش مشونه
بق با  رو   ه یهم  پارسا  بود.  رو   ی متفاوت  به  رو  و    ی مبل  نشست  شهرزاد 

 دی کش  اشیمشک  شی ته ر   ی کالفه رو   یرو کامل به مبل داد. دست   اش هیتک
 و حرفاش رو از سر گرفت. 



  میروز صبح رفت، عصر که برگشت حالش آشفته بود؛ گفت   ه ی: مامانم  پارسا
بلند    گهیاما؛ د  دیبخوابم. رفت خواب  رمیام مخسته  یچی گفت ه  شده؟یچ

بود که   رو    دیپاکت رس  هینشد. روز هفتش  پاکت  و من  نبود  بابا  خونه، 
با د   خواستم یگرفتم. نم   لیتحو اما    تر و کنجکا   ییرزایاسم م  دنیبازش کنم؛ 

  چ یه دمیپاکت رو باز کردم و عکسا رو د   ی اجرا با خبر بشم. وقت شدم تا از م
نشون بابام    خواستمی...نمییرزا یمامانم با م   یبدنم نبود. عکسا  یتو  ی جون

لحظه همون  اما  پاکت  یبدم؛  که  بودن  داده  خبر  بهش    ده ی رس   ی ورود 
نکرد.    یکارچیروز رفت تو اتاقش و ه  هیخونه...پاکت رو بهش دادم. تا  

. دست به ناموسم  رمیانتقام مادرت و بگ   خوام یگفت م  رونی ومد با   ی وقت
ناموسش م به  و بچه  ی دونی. بهش گفتم خودت مزنم یزده دست    ی زن 

م  ستنی ن  ششی پ  گهید  یی رزایم حال  به  اما گفت   کنه؛ینم  ی فرق  ییرزای و 
م آروم  دلم  که  سعرهیگیحداقل  بگ  ی .  رو  جلوش  نشد    رم؛یکردم  اما 

با شوهر    یاون سه روز هم ازش قول گرفتم که کار  ی تو  ی...نشد. حت هرزادش
 و کار و تموم کرد.   اه یات نداشته باشه؛ اما من و فرستاد دنبال نخود سو بچه

بلند    یاهیثان   یبرا  یشهرزاد سرش رو حت   زدیمدت که پارسا حرف م  تمام 
شوکه  پارسا    ی. انگار منم از حرفاختی ریهمون حالت اشک م   ی نکرد و تو

اون    یحرفاش رو   ی خاطر سر دردم بود که وسطاهم به  دیشده بودم، شا 
برا  ی آهن  ی صندل شهرزاد  رو   نیآخر  ینشستم.  رو  دستش  صورتش    یبار 
غرق در    یچشما  طور نیشد؛ هم   انینما  اشهیاز گر  قرمز شده  یرهچه  د،یکش

 گفت:  یاگرفته  یو با صدا د یبه گردنش کش ی خونش. دست



و وجود    می کمک کن  گهیبهم د   میبتون   دی! شا ؟ یکنیم   کار یچ  ی تو االن دار  -
 . م ی پاک کن  ن یزم یو رو  یی رزای چون م  یننگ  یلکه

زانوهاش قرار داد. ظاهرا   یشد و آرنجش رو رو   ز ی خم ی جاش ن   ی تو  پارسا
 به سود ما تموم شد.  یریگگروگان  نیا

و    یی رزا یقول دادم که کار مکه بابام و اعدام کردن به خودم    ی: از وقتپارسا
  ک یبهش نزد  نیهم   یبود. برا  یکار سخت  ییرزای تموم کنم؛ اما مقابله با م

 شدم.

 و گفت:   دیحرفش پر  ونی م  شهرزاد

 سر مامانت آورده؟! یی چه بال ی دونیخبر داره که م  -

  ی مشک  یموها  نیکالفه ب   ینه باال انداخت و دست   یسرش رو به معنا  پارسا
 . دیو لختش کش 

  ک یو من و شر  کردیبه من اعتماد نم  وقتچیکه ه   دونستی: اگر مپارسا
اما من   د؛ یکشیم  شی دائم حرف مامانم و به پ  ل ی. اوادونستیخودش نم

چرا بابات    ی دونی. چند دفعه هم گفتش م یبه در نفهم  زدمیخودم رو م
  نمم. خالصه فکر کخبر ندار   یزیاون بال رو سر شهرزاد آورد؟ منم گفتم از چ 

سر من بود.   ر ی همه ز  نا ی افتاده بود؛ ا  سی پل  ر یمدت گ  ه یکه    دهیبه گوشت رس 
از    کردیاون مغازه کار م  ی که تو  یآدم  ی ول   کنم؛ ینم   یکار هم   س یمن با پل 

  یاومد سراغت برا  شی چند وقت پ  ییرزا یباشه م   ادتیمن بود. اگه    یآدما
تنها    یکرد  ردتو درخواستش و    یبه نام زدن اموالش تا مصادره نشه، وقت



  یی رزا یاالن هم تمام مال و اموال م   نیفرد حاضر در صحنه من بودم و تا هم 
برگردون؛ اما من گفتم    ایگوشش که گذشت گفت ب  خیبه نام منه. خطر از ب

 . دمیو تا برگردم اموال و بهت م  ستم ی تهران ن

اشکار    بای بود اشکارا شد، و چه ز  یارسا هم که انسان مجهولآقا پ  نیا  بهبه
رها کرد و    ی صندل  یبه سود ماست. شهرزاد خودش رو رو   ز یشد. همه چ 

رنگ دوخت    دیداد. نگاهش رو به سقف سف  هیتک  یصندل  یسرش رو به پشت
 گفت:  یو با لحن آروم 

 !؟ی! آشپزخونه دار؟ یاریاز کجا م یدیم  لی که بهش تحو  ییموادا  -

 کرد و گفت:   یاتک خنده پارسا 

  یاز زمان   کمی . آشپزخونه ندارم؛ اما  ستم ی کاره ن  نیا   یدونیخودت خوب م   -
هست.   بود  بابام  من    م یقا  ییجا  ه ی  یعن یکه  فقط  من  که  بود  کرده 

رو هم که به دست    یی . پوال ییرزایذره دادم به م. از همونا ذرهدونستم یم
ا  آوردمیم از همه چ  ن یاز    ه ی  شتا به موقع  ذاشتم، یکنار م   یراه رو جدا 

 .ارم یسرشون ب یی بال

پارسا نگاه    یخاکستر  یمبل بلند کرد و به چشما  یسرش رو از رو   شهرزاد
پوزخند  ییگذرا رفته  یرو   ی انداخت.  رو  رنگ  با  لباس  و  بسته  نقش  اش 
 که به طنز آغشته بود گفت:   یلحن



]با دستش به من اشاره کرد[    جانیا  امیما ب   یبگ   زادیآدم  نیع  یتونستینم  -
آدمات له    یپا  ر یو کمر منم مثل گوجه ز  شدینم   یشکل  نیهم ا   نیسر آرو

 . شدینم

  یاز دستشون کفر  قدر نی. پس شهرزاد و زده بودن که ادی از ابروم باال پر  یی تا
 گفت:   یبلندش انداخت و با لحن جد یشونی پ  یرو   یبود. پارسا اخم آروم

  ن یام، هم از تو هم از ابا منه هم تو. به خاطر رفتار اونا شرمنده  هم حق  -
رفتار و اخالق    نیهم  یبابامن؛ برا  یآدما  ستن، یمن ن   یآدما  نا یمحترم. ا   یآقا

 گندشون روشون مونده. 

 مهمون صورتش کرد و رو به پارسا گفت:  ی لبخند کم جون شهرزاد

سر  - پارسا...درست  اعتماد کردم  بهاعتماد کر   ع یبهت  فقط  اونم  خاطر دم 
ا  به  وگرنه  جلب کن   ی تونستینم   ا یراحت  نیمادرت  و  من  چه    ؛یاعتماد 

 ؟ یکه سر حرفات بمون  یدیم  ین یتضم

رنگ و گردش    یابه ساعت نقره  ی جاش تکون خورد و نگاه  یتو  ی کم  پارسا
 انداخت.

  ی تا باهم مساو   ارمیو برات م  نم یتضم   یقرار بعد  یوقته، اما برا  ر یاالن د  -
 باشه؟! یک  یقدر بهت اعتماد دارم. پس قرار بعدچه یتا بدون م؛ی بش

که از درد    دمیخودم د  یمبل بلند شد. با چشما  یاز رو   ادی با تعلل ز  شهرزاد
صبر کرد و بعد    یپاهاش صاف شد. کم   یکمرش لب به دندون گرفت و رو 

 رو به پارسا گفت: 



آمدهامون  دینبا   ییرزا یم  - و  ر  نی خبردار بشه، هم  از رفت    سک ی االن هم 
 . م یکرد  یبزرگ

 . کنهیفرو م  بشیج ی و دستاش رو تو  شهیاز جاش بلند م پارسا 

 کنه یاون ور آب داره حال م  اشیو پر   یحور   شی : نگرانش نباش االن پپارسا
 خاطرت جمع.   ست؛ین  جانیو اصال حواسش به ا

نامنظمش    یهاحرف پارسا تکون داد و قدم  د ییتا  یسرش رو به معن  شهرزاد
  میرفت یکه من و پارسا پشت سرش م   ی طورنیرو به سمت در روانه کرد. هم

 گفت:  یآروم یبا صدا

 !گرده؟یبر م  یک   یپارسا خبر دار -

 حرف شهرزاد تکون داد و گفت:  دییتا  یسرش و به معنا پارسا 

اطالعات    گرده؛یگنده جوش بزنه...آخر هفته نشده برم  یمعامله  هیرفته    -
 . دمیبهت خبر م  رمیگ یرو م  قشیدق

 ی سرش انداخت. لباسا   ی داد و شالش رو رو   یسرش و تکون کوتاه   شهرزاد
که    م ی سادی در وا  یتنش نامنظم. جلو   یشده بود و کتش تو  یخاک  شیمشک 

از هوا  یباد خنک  نوازش کرد. حالم  خونه    یتو  یدم کرده  ی صورتمون رو 
 و به پارسا نگاه کرد.  یگرفته بود. شهرزاد با لبخند تصنع 

 !گه؟ید یکن ینم یزندگ  جانی: ا شهرزاد



رو به چهارچوب در    اشهیزد و تک  نهیدستاش رو به س   یژست خاص   ای  پارسا
 داد. یورود

بزرگ بود.    ی لیخ   ایمن و پر   یخونه برا  ن یمامان و بابا رفتن ا  ی : از وقتپارسا
  ن یهم  جا نیا   م یداد  حیترج  نیهم   یپر از خاطرات خوش؛ برا   یطورنی هم
  جانی از ا  ی لیواحد آپارتمان پنج طبقه که خ   هی  یجاش توبمونه. به  یشکل

 . م یکن یم  یزندگ  ستی هم دور ن

به    یلب گفت. خواست قدم   ر ی ز  یاز ابروش رو باال داد و آهان  ییتا   شهرزاد
  ی ک یهمه نزد  نینبود؛ اما ا   یبد  ی. بچهسادیپارسا وا   یجلو برداره که با صدا

 .دادیآزار م یاون و شهرزاد من و کم  نیب

 !ه؟ی ک  یبرا یقرار بعد ی: نگفت پارسا

موها  ی دست  شهرزاد شالش کش  رون یب  ی به  از  رو   د یاومده  نگاهش  به    و 
 درخت بلند رو به رو دوخت. 

فردا هر ساعت شهرزاد   ناً ی قیمن، آدرس رو هم که    یخونه  ا یب  یخواست   ی: 
 . خداحافظ. یدار

  م؟ یبر   یبا چ  دی. حاال بام ید یرس  اطیتموم شدن حرف شهرزاد به وسط ح  با
ماش بود.  آدما  نشینازن   نیانگار سوال شهرزادم  توسط  ترک   یکه    دهیپارسا 

رو مقابلم گرفت.   ین ی ماش  چ ییشلوارش کرد و سو  ب یج  یبود. پارسا دست تو 
 با خنده رو به شهرزاد گفت:

 برات بخرم.  د یبا نمی ماش هی -



نه حوصله    گهیو از پارسا گرفتم. شهرزاد د  چییزد و منم سو  یپوزخند  شهرزاد
.  فقط فک بزنه خواستیآقا پارسا انگار دلش م ن یرو؛ اما ابهداشت نه رنگ

که پارسا بهش    ییمدل باال   نی سمت ماش  یمختصر و کوتاه  یبا خداحافظ
 . م یاشاره کرده بود، رفت 

 *** 

 ینداشتم برا  یجون  چی. انگار هروندمیرو م   نیحالت ممکن ماش  نیترکم   با
رو   کهنیا رو  بدم. شهرزاد گوشه ی پام  فشار  و   نی ماش   یگاز  بود  ِکز کرده 

اما    کرد؛یفکر م  یداشت به چ  دونم یچسبونده بود. نم   شه یسرش رو به ش 
نقره خانم    م ینشست   نیماش   یتو  کهنی راجبش زد. بعد از ا  ییحدسا   شدیم

  ادیرو راحت کرد و گفت م   الشیزنگ زد که نگران شده بود؛ اما شهرزاد خ
لبه  هیخونه.   د  یدستم  دست  و  بود  ماش فر   یرو   گم یپنجره    ن یمون. 
درساکت بود،  رفت  نیتر از کوچک  غیساکت  خواست  یمهمون   م ی صدا.    می و 
ا   میبرگرد پارسا افتادم و    یحرفا   اد یشد؛ اما خوب تموم شد.    نیخونه که 
دور   یشهرزاد افتاده بود. دست یمادرش هم برا یکه هم برا  یمشترک اتفاق

 گفتم:   یآروم  یو با صدا دمی کش  دمیخشک یلبا

 که بهت.   یچرا بهم نگفت -

  کرد یرو رصد م  رون یطور که چشمامش ب حرف و ادامه بدم. همون  نزاشت
 گفت:  یآروم یبا صدا



دل  - کس  یل یچون  ن   ی زیچ  ی نداشت  قرار  هم  االن    یکس  ستیبدونه. 
هم و  تو  م   طور نیبدونه...از  هرچ  خوامیپارسا  امشب    ی که  من  راجب 

 ...خب؟!دینگ ی به کس ن یدیشن

که بانداژ پشت سرم مواجح شدم. دستم    دمیموهام کش  ی الفه رو رو ک  دستم 
 گفتم:   یرو عقب بردم و با لحن آروم

 ات؟!خانواده ی ندونه شهرزاد؟! حت یچرا کس  -

 م. خانواده ی: حتشهرزاد

به کمرش    یصاف شد و دست  یجاش کم  یسرد و خسته بود. تو  صداش
 . دیکش

 چرا ندونن؟! -

  ی گام کرد. نگاهش سرشار از خستگ ن  یهوا خشک شد و حرص  ی رو   دستش
. دیفهم  م ی خواه  ل؟ی بود؛ اما نوع نگاهش امشب متفاوت بود. اما به چه دل

 داد زد.  باً یصداش رو باال برد، تقر

انگشت مردم روم باشه   که نی از ا  ن،ی آرو  ادی: چون از ترحم بدم م شهرزاد
 یحت   ی چی ش که ههمون زنس که نتونست از شوهر و بچه  نی ا  نیبگن بب 

 ... . هی که به چشم   ادی بدم م ن ینتونست از خودش دفاع کنه. از ا

بود    یادی که مدت ز  یحرفش و ادامه چون بغضش شکست. بغض  نتونست 
ش سمت  به  رو  سرش  بود.  افتاده  جونش  به  خوره  و    شه یمثل  چرخوند 



شونه گرفت.  ازم  رو  بار   یاستخون  یهانگاهش  گر  کشیو  شدت   ه یاز 
زندیلرز یم از جنس خستگ  ی .  و احساسات   یزن   ، یخسته،  افکار  از  سرشار 

کنار زدم. ساعت    ک یخلوت و تار   ابونیکنار خ  رو   نی. ناخودآگاه ماشیمنف
هاش فقط به گوشم  تک سرفه  ی. صدادادیدو نصف شب رو نشون م   با یتقر

دهاشهینه گر  دیرس یم با  رو   یآب  یبطر  دنی.  بود    ی صندل  یکه  عقب 
شدم و در سمت شهرزاد و باز کردم.   اده یپ   ن یبه ذهنم زد و از ماش  یاجرقه

از   باز شدن در سرش رو  بهم    جونشیبلند کرد و نگاه ب  شهی ش  یرو با  رو 
به مغزم    که نی ات. بدون ابرق زده  یچشما   نیا   یبرا  رمیمن بم   یدوخت. اله 

که    یآب  یهیرو مرتب کردم. بطر  شالش  یبرسه دستم رو جلو بردم و گوشه
 دستم بود رو مقابل صورتش گرفتم و آروم گفتم: 

 به صورتت آب بزن.  کم ی  ایب -

با مکث طوالن   دستش و ش   یرو  آورد  و    شه یباال  رفتم  ازم گرفت، کنار  رو 
رو ازش گرفت   شهی شو بده. شصورتش رو با آب شست  یگذاشتم به راحت

 لب گفتم:  ر یو ز 

 . زمتیبهم بر  خواستمی...من نم دیببخش -

 گفت:  یآروم  ینه باال انداخت و با صدا  ی رو به معن سرش

 ...مشکل از منه. ستیتو ن  ر ی نه تقص -

به    یداد. نگاه   هیتک  یهم چشماش رو بست و سرش رو به پشت صندل   بعد
پر رنگ  د  اشدهیصورت  بود  معلوم  و    یبرا   ی جون  گه یکردم.  زدن  حرف 



  نی بر علت. در ماش  دیحرکت نداره، چون درد پاش و کمرش هم شده بود مز
ا از  قبل  شدم.  سوار  و  بستم  آروم  ب  کهنیرو  صندل   ینگاه  وفتمی راه   یبه 

دست بردم و با   نی هم   ی. براشدیکمرش بدتر م  یطورنی . ادمصافش کر 
ماش رو  رو خوابوندم. اولش شکه شد و چش   شیصندل  ،ی افشار دادن دکمه

 سرجاش نشست؛ اما گفتم:  خیباز کرد و س

 کمرت بهتره.   یبرا ینطوری...ا ستی ن یزیچ -

رو به سمت    نیبهم انداخت و دوباره چشماش رو بست. ماش  یمتشکر  نگاه
  نیشهرزاد اثر داره؛ اما ا   یتا چه حد درمان رو   دونستم یخونه روندم. من نم 

بهتر    ی لیافتاد شهرزاد حالش خ   سیپل  ر یگ   ییرزا یم   ی وقت  دونم یرو خوب م
کمر    بهکه    یاحال بد امشب شهرزاد ضربه  یخواهد شد. مطمئنم باعث و بان 

از طرف    هیزخم  ی. حال بد امشبش، فقط برا ستی که خورده ن  ییهاو کتک
مرگ    یهست. اون باعث و بان  کشه،یم   دکیکه فقط اسم پدر رو    یفرد

. خدا  دونهیم  ییرزا یسا رو، مپدر و مادر پار   طور نیاش و هم شوهر و بچه
که    م ی بودراه    یهامهی ن  با یرو بدبخت کرده. تقر   گهی آگاه چند تا خانواده د

 .امی ب رونیب هودم یشهرزاد باعث شد از افکار ب  یگرفته  یصدا

وادارمون کردن.    ییجورا   ه ی  م؛ یشد   فی کث  یباز  ن ی: ما ناخواسته وارد اشهرزاد
. من،  م ی برس جا نیانگشتش چرخوند تا ما به ا  یرو رو  ز یکه همه چ   ییرزایم

مثل مامان   یک یشد ناخواسته بود.    یباز   ن یو هرکس که وارد ا ا یپارسا و پر
  یکی شد.    ته و کش  د ید  ب یوسط آس  ن ی طرفه بود، مظلوم، ا  چیپارسا که ه 

هم    یجور  ه ی.  م یشد   ی باز  ن یهم نه مثل من و پارسا از اول عمرمون وارد ا 



بود مثل من به اصرار    یک ی. پارسا هم  م ی تا فقط ما ببازگردونه رو چرخوندن  
ماجرا    نیمثل من خودش رو از ا   قایگرفت؛ اما دق  ادیرو    ز یباباش همه چ 

.  میا ینذاشتن که ب  ی عن ی  م ی ومدی ن  رونی . اما هر دومون کاماًل ب دیکش  رونیب
اونا    نیگز   یبعد از مرگشون ما جا  کردنیفکر م  شهی هم  یدیو سع  یی رزایم
 . م ی و نکرد کار نیاما ما ا  م؛ی شیم

  جا، نی. پارسا اآوردیپسره رو م   نیقدر اسم ا . چهدمیموهام کش  نیب   یدست
جمعش    عی زدم و سر  ی زیجا. ناخواسته پوزخند رجا، پارسا همهپارسا اون

 کردم. 

 ! ؟یاعتماد کرد عی به پارسا سر ن یهم یبرا -

 جا شد. جاش جابه  یتو  یحرف تکون داد و کم  دییتا  ی نرو به مع سرش

  شدهیعق  کنم یفکر م  دیشا   کهنیا  ایخاطر مامانش و  هم به  دی: شاشهرزاد
 س. مثل گذشته

زده نشد.    یتا خونه حرف  گه یحرفش تکون دادم، و د  دییتا   یو به معن  سرم
پارک کردم و قبل    اطیرو کنار ح  نیباز شد. ماش  یبا زدن بوق، در توسط مشت 

جاش    یشهرزاد به سمتش برگشتم؛ تو  یبشم با صدا  ادهی بخوام پ  که نی از ا
چشما  با  و  بود  ب  یینشسته  از  سرشار  م   ی حالیکه  نگاه  بهم  کرد.  یبود 

ا  دونمینم من  اما  داشتم.    یتو  تی مظلوم   ن یچرا؟!  دوست  رو  چشماش 
 گفت:   واشیو    دیبه گردنش کش یدست

 خودمون بمونه. نیکه گفته شد ب  یی! حرفاکنم یخواهش م -



  نی حرفش تکون دادم. در ماش  دییتا  یزدم و سرم رو به معنا  ی آروم  لبخند 
 شدم. با سرعت رفتم و در سمت شهرزاد و باز کردم.  اده یرو باز کردم و پ 

 . کردمینبود...خودم باز م از ی: ن شهرزاد

. دستش  سادمی وا  نیدر ماش   یدادم و منتظر جلو  لشیتحو   یژکوند  لبخند 
و    ده یاز جاش بلند شد. کمرش خم   یگذاشت و با حرکت   نیدر ماش   ی رو رو 

بود. دستم رو جلو بردم و مقابلش    سادهیاز پاهاش وا   یک ی  ی رو   ی به سخت
 گرفتم. 

 !؟ یخوایکمک م   -

دستم و چشمام در نوسان    ن یب  انتهاش یب  یرو باال آورد و دوتا چاله  نگاهش
که    گشتیفکر کنم دنبال عصاش م  د؛ یبود. سرش رو به سمت صندوق کش

  ی زدم و با صدا  ی. لبخند آروم ستیخودش ن  نی ماش  نیماش   ن یمتوجه شد ا 
 کنار گوشش گفتم:   یآروم 

نم   - فراتر  حدم  راحترمی از  و  دستته که کارت  هم  دستکش  تو  تر  ...تازه 
 کار کنم؟!  تونم یعصا که م  ه ی ی . اندازهکنهیم

ا   یجون کم   لبخند رو  سرش  و  رو  واونطرف  ن یزد  دستم  داد.  تکون  طرف 
 لب گفتم:  ر یدوباره جلوش گرفتم و ز 

 بدو... .  -



کم   دیترد  با اما    یو  بود؛  سختش  آورد،  باال  رو  دستش    واش ی صبر، 
به جلو برداشت، من    ی کف دستم رو لمس کردن. قدم  شی تور   یهادستکش

ماش در  آزادم  با دست  قفلش کردم.    ن یهم  و  بستم  م رو  لنگ  .  زدیپاش 
برداشتن قدم دستش    یگاه برادستم گذاشته بود و گه  یدستش رو ُشل تو 
  یکردیبود که حس نم   فیظر  قدر نیگرچه شهرزاد ا   داد؛یرو محکم فشار م 
تو هست. به خونه نگاه   ی تمام فشار بدنش رو   بای و تقر  ی دستش رو گرفت

  ی کوتاه  ر ی شب بخهم بعد از بستن در و    یکردم که ساکت و آروم بود. مشت 
به خونه    دنمون یکه پشت ساختمون براش بود بخوابه. با رس  یاتاق  یرفت تو

 ی شهرزاد رو جلو  یو روفرش   یمشک  یها ییدمپا  م،یو وارد شد  ردمدر رو باز ک
پاهام    یزد. رو   وار یحفظ تعادلش به د یپاش گذاشتم و اونم دستش رو برا

که    یطورنیرو از پاش در آوردم؛ هم   شی خاک  یهابوتم ی ن  واشینشستم و 
م در  رو  دست  آوردمیداشتم کفشاش  سرم    یرو   یحس کردم  پشت  زخم 

پر  و نشسته. نگاهم ر  و نگاه  مواجه    شونشیباال بردم که با دست شهرزاد 
 شدم.

از اندازه مهربون و نگران بود.    شیهم رفته بود و نگاهش ب  یتو  صورتش
 گفت:   یآروم یبا صداو   د یعقب کش یادیدستش رو با تعلل ز

 رفت حالت و بپرسم.  ادم یسرت بهتره...؟ حواسم پرت شد، اصال  -

رو جلو پاش گذاشتم و از جام    هاش ییرو از پاش در آوردم و دمپا  کفشش
و با لبخند    سادمیمقابلش وا  بیلب گفت. دست به ج  ر یز  یبلند شدم. ممنون

 بهش نگاه کردم.  میشگ ی هم



کوچک بود حل    یضربه  هیمنم حالم خوبه.  رفت...    ادتیسرت که    یفدا  -
 شد.

 دوخت.  نیرو پاش کرد و نگاهش رو به زم  اشییدمپا

 تشکر.  ای کنم   یازت عذرخواه دونم ی: من نمشهرزاد

 نگاه کردم.  شیمشک  یلهیسکوت باال آوردم و به دوتا ت  یرو به معنا  دستم 

تو نبود، تشکر    ر یچون تقص   ست ین   از ین   ی کدوم! عذرخواه  چیشهرزاد...ه  -
 بود. امفهیچون وظ ست یالزم ن 

 : شهرزاد؟!نقره

  سادهیخانم که پشت سرم وا نگران نقره  یجام زدم که چهره  یتو  یچرخش
سرش افتاده بود و بلوز    ی رنگش نامرتب رو   اه یس  یشد. روسر  ان ی بود نما

با چشما  ی شلوار خونگ داشت.  تن  تنش    شی طوس  یبه  لباس  رنگ  با  که 
ت دا  یتناقض خاص  و  داشت، سر  اسکن کرد. حق هم  رو    پیشت؛ شهرزاد 

با چ رفت   یزیجفتمون  قدم کوتاه   یل یخ  میکه  با  بود.  به سمت    یمتفاوت 
 گفت:   یرفته و نگران لی تحل یشهرزاد اومد و با صدا

 سِرتون اومده؟! ییچه بال  -

  ن یخانم ب انداختم. نگاه نقره  ن ییم رو پازدهرو صاف کردم و نگاه شرم  گلوم 
 رو به نقره گفت:  یساختگ   یمن و شهرزاد در نوسان بود که شهرزاد با لبخند

 !م؟ یفردا حرف بزن  شهی ...مم یا گذشت...امشب خسته  ر یبخ  ست، ی ن یزیچ -



  ی حرف شهرزاد تکون داد. شهرزاد قدم   دییخانم سرش رو به عنوان تأ   نقره
با معذب پا  یاکه بر   یتی کوتاه برداشت،  به    نییوجود نقره خانم بود با سر 

 شهرزاد گفتم: 

 !؟ یخوایکمک م   -

 . دیرسینظر م به تر بایزد که از هر زمان ز  ی کوچک  یخنده

...تو هم برو استراحت کن؛ بازم ممنون رمیخودم م   واشی واشی: نه... شهرزاد
 . یهمه چ  یبرا

م   یدست با شب  کشم یبه گردنم  اتاق  ر ی ز  ر یبخو  به سمت   یکه کم   یلب 
  دایمن بود رفتم. درو که باز کردم توقع داشتم ل  یها و براتر از پلهطرفاون

بود.    دهیخرس تخت و تصرف کرده بود و روش خواب   هیباشه اما مثل    دار یب
پرتاب    اتاقحموِم    ی و با سرعت خودم رو تو  دمیجلو رفتم و پتو رو روش کش 

 کردم. 

 *** 

 شهرزاد 

به تن   دیرس یداشت و تا مچ پام م  یرو که حالت بافت نازک یمشک  راهنیپ
پارسا بهم داد رو از    یدیسع   یخروجم از خونه  یرو که لحظه  لم یکردم. موبا 

  ی تو  لم یتخت دراز شدم. موبا  یکنار تخت برداشتم و به پهلو رو   یعسل  یرو 
ات  بود. خاطر   جانی به دور از ا  ییقرار گرفته بود و ذهنم جا  جونم یب  یدستا
با م   ،ی کودک از جلو  ه یگذرونده بودم، مثل    ییرزا یهر لحظه که    ی حسرت 



خرابه فقط   قدر نی ا  م ی اگه حال روح نجام،ی . اگه من االن اشدیچشمام رد م
رو   نیها ا بچه  یکردم. همه  یرو باهاش سپر  یکه زمان کودک  هیکس  یبرا
آزارشون    ی کس   رحم یب   ی ایدن  ن یا  یتو   یکه وقت   کننیو حس م   دوننیم

هم  ینابودشون کرد، کس  یداد، کس هست که  پدر  اسم  پشتوانه    شهی به 
زار  رو به لجن  م ی که زندگ  یهست؛ اما متاسفانه پدر من خود نابودگره. کس

اشک از    یک  دمیترم. نفهمخوشبخت  ششی کرد تا ثابت کنه که من پ  لیتبد
ه عکس  و ب  مرو باز کرد  لم ی. رمز موباختی بالشتم ر  یام رو خسته  یچشما

دورب  ایلیا به  باخنده  م  نی که  هم   کردینگاه  مثل  شدم  دوختم.    نیچشم 
اش  اما حافظه  ا؛یگوش   یداره، مثل همه  یاوجور و سادهکه ظاهر جمع  لیموبا 

خاطرات و  عکسا  از  حت   هیپر  باق  یکه  جاشون  هم  باز  بشه  پاک  هم    ی اگر 
به چشمم    ار یکه از شهر  یعکس   ن یرو باز کردم و اول  میگوش  ی. گالرمونهیم

باز کردم. تبسم مقابل    انداختیقلبم رو به تپش م  شه ی که هم  یاومد رو 
  می بود که تازه ازوداج کرده بود  یعکس مال سال اول   نیصورتم قرار گرفت. ا

  ره یروش ذخ   نیکه اسم آرو   ی. با اومدن اعالنم ی بود  یو سلطان مسخره باز
پ  به  و  از عکس گرفته  توجهم  بود  ج  ام یشده  بازش کردم.    لب رسان  شد؛ 

ِسن    یاصفهان رو   یتو  شیعکس خودم بود. روز هما   د،یدوباره عکس جد
از من عکس    یک  نی . ادادمیآدما گوش م  ی بودم و با دقت به سواال  ستاده یا

به    ی اومد با متن  یام یبودم؟ بعد از عکسش پ   دهیگرفته بود که خودم نفهم
 شکل:  نیا



و به آرزوهاش    ستادیخودش وا   یو عالقه  دهیعق  یرو   یها قبل دختر سال  -
  سادهیصحنه وا   ی رو   یبا شهامت و غرور خاص   ی نی بیکه م  یزن  نی. ا دیرس

ش بر  سرش اومد دست از عالقه  ییافتاد، هر بال   یهمون دختره. هر اتفاق
  ا کوچک از پ  یهست که اتفاقا  یقو  قدر نیزن ا   نیدارم ا  نیق ینداشت. من  

کنه    یرو ط  ش یاز زندگ  گهی سخت د  یمرحله  ه یزن قراره    ن ی. ا ارهیدرش نم 
  ست،ی زن تنها ن  نی بشه؛ چون ا   روز یبره جلو و پ  یقو  شهی و باز هم مثل هم 

داره    یا. خانوادهذارنیتنهاش نم   وقتچیداره که ه  ییزن دوستا  نیچون ا 
که    ییتو  ن یجلو برو چون ا  ی قو  زن،یجون دوستش دارن. پس ا   ی که تا پا

 . یدون یم روز یپ

م  یاهر کلمه  با شکالت  خوندمیکه  م  ر ی ز  نی ریش  یانگار  آب  و    شد یزبونم 
 ن ی هم   ین یریبه ش   ی. لبخند کردیحالم رو خوش م   شینی ر یلحظه شبهلحظه
عشق حرف    نینشست. سر شب از انکار ا  امدهیرنگ پر  یلبا  یها رو جمله

اال  تا ح  ی. کشم یحالت ممکن غرق م  ن یتربایاما حاال دارم توش به ز   زدم؛یم
تنها   تونمیباشم؟! اما حداقل م  شی که من دوم  رهیعشق رو بگ   ی تونسته جلو

 دارم.خودم نگهش  یبرا

  ر یز   واشی جام تکون خوردم و    یتو  ی که به در خورد کم  یآروم  یضربه  با
 لب گفتم: 

 !ه؟یک  -

عطر    یاز جام بلند شدم و به سمت در رفتم. بو  ادی. با تعلل زومدی ن  یی صدا
بود. دستم رو    دهی چی اتاق پ  ی فضا  یتو   زدم یم   شه ی که من هم هم  ار یشهر



  رونیبازش کردم. از ترسم اول َسَرم و ب   واشی در نشوندم و    ی رهی دستگ  یرو 
که باز    ستها نش پله  ینبود. نگاهم رو   یزدم اما کس   دیکردم و اطراف رو د

خو  یهم کس  رونبود.  نگاهم  ببندم که  رو  اتاق  در  که    ییها نیزم   یاستم 
داشت و   ین یکه جنس چ  یوان یبود افتاد که با ل  دیسف  ک یاز سرام   دهیپوش 

دوال    یمواجه شدم. جلو رفتم به سخت   خوردمیها توش دمنوش م من قبالً 
شکل    یع مرب  یتوش بود رو برداشتم. کاغذ  وان ی که ل  یکوچک  ین یشدم و س 
  ز ی م  یرو رو  ی نیبود توجهم رو جلب کرد. وارد اتاق شدم و س وانی که کنار ل

دستام گرفتم.    نیدر اتاق و بستم و کاغذ رو ب  اطیاحت  یگذاشتم. برا   شم یآرا
. مضمون کاغذ  دیاز ابروم باال پر   یی کاغذ تا  یرو   ی ریو تحر  با ی خط ز  دن یبا د

 به ان شکل بود: 

خاطر ترس  به  دونم ی... می! حق هم داریب درست بخوا  یتون یشبا نم   دمید  -
اما بدون   کنهیدمنوش مثل مسکن عمل م   نیپس ا   یخواب یاز کابوس نم

بخ بخواب. شبت  بعدش هم  بخور  بانو.  نداره  امتحانش ضرر  . ر یعوارض. 
 خره.  ن یآرو 

رو کنار گذاشتم    شیخورد. صاف  مینی به ب  یخوب  یرو برداشتم که بو  وانیل  در 
آشنا بود اما    یانداختم. برام کم  وانیزرد رنگ داخل ل   یبه محتوا   یو نگاه

ش گرفتم  از دسته  شی خاطر داغرو به  وانی هست. ل  یچ  دونستمینم  قیدق
. درد  نشستم روش    یرفتم و به سخت   م ی ا گهواره  یلنگون به سمت صندل و لنگ

  وان ی ل  ی. نگاهم دوباره رو دکر یم  تم ی اذ  یکمرم آروم گرفته بود اما پام کم 
دهنم کردم که عطر خوبش صورتم رو احاطه کرد. لبم رو    کینشست. نزد



مزه بود. ازش رو خوردم. طعمش جالب و خوش  یکردم و مقدار  کشینزد
اومد. یصورتم م  یجلو   ن یخندون آرو   ر یهر لحظه تصو   خوردمشیم  یوقت

  ومد ی نه. گرچه خودش نبود تا برام حرف بزنه و آرومم ک جا نیاالن ا  یکاشک 
بود    ی مزه آورد. امشب هم شب خوب دمنوش خوش  ن یرو همراه ا  ادش یاما  

از دوسال باألخره تونستم به خواسته و    یخودم دست کس   یهم بد. بعد 
. پارسا  یدوست کودک   دنیو د  ق یدونستن حقا  طور نی مرد. هم  هی اونم    رم یبگ

خاطر  به  شه یبود. هنوز هم باورم نم   اش یعوض شده اما هنوز هم مثل بچگ
ا   ییرزای م  یخودخواه سوال  نیبه  افتادم.  تو   یروز  و    نیا  یکه  سال  دو 

ا  یتو  ی اخورده بود.  زن   وقتچیه   ،که ی دیچرا سع  که نی ذهنم    ی حت   یبه 
 ن یا  دم یمقدر خوب که فههم نشده بود، اون بال رو سر من آورد؟! چه  کینزد
کنم. با تموم شدن    شهیتا تخل   رهیگینشأت م   ی زارگند از کدوم لجن  یبو

جواب بده. بعد از   نیآرو  یایدکتر باز نیدمنوشم به سمت تختم رفتم بلکه ا
که پشت سر گذاشتم    یتکون خوردن چشمام گرم شد و روز سخت  قهیچند دق

 . دیرس ان یبه پا 

 *** 

بلندش   ی بودمش. قد کم  دهیها قبل دنشوندم که سال  یکس   یرو رو  نگاهم 
بود    دهیکه پوش  یچشم بود. شال سنت   یتو  شه یمثل هم   اش ییحنا   یو موها

ز ا  یی بای تناقض  رنگ موهاش  تبسم   جاد ی با  بود.  صورت    یرو   با ی ز  ی کرده 
استخون  دیسف به    شیو  رو  بود که من  . انداختیم  مونیبچگ   ادی افتاده 

  ف یتعر  ی کس  یرو برا  شب ید  ی . ماجراکردندینگاه م  تعجب به پارسا  با همه  



. امروز صبح  ننیو بب  ز یخودشون همه چ   ینکردم تا امروز خودشون با چشما
  ا یلی اتاق ا  ی همراه تبسم بهمون ملحق شدن. تبسم داشت تو  دا یسهراب و آ 

  بودن و  ستادهی جاشون وا  ی تو  هیو سهراب هم مثل بق  دا یو آ   کرد یم   یباز
  نیآرو  ی اقهوه یجفت چشما ی. نگاهم رو کردنیبا تعجب به پارسا نگاه م

  ی مثل شبم بود. دست  یهایاهیغرق در س  شیشگ ی هم  یقفل شد که با خنده
موها بود، کش  ختهیر  طرفکیام که  شده  بافته  یبه  لحن    دمیشده  با  و 
 به پارسا گفتم:  ی ادوستانه

 . دیی...بفرمادیخوش اومد  -

ص   با به  پذ  ییها یندلدستم  اطراف  م   ده یچ   ییرایکه  اشاره  با  کنم یشده   .
  یتنها شهاب و عل   گردن؛یبرم  اشونیصندل   یبدون وقفه رو   ه یتعارف من، بق

ول  یتو نبودن  کامل   هیبق  یجمع  دکمه  یحضور  پارسا  کت    یداشتن. 
مبل دو نفره نشست،    یمردونه و مقتدر رو   یل یرو باز کرد و خ  شیمشک 

  یبه راحت  شی اسپرت و مشک  یپا انداخت که کفشا  یکی اون    ی پاش رو رو 
رنگش رو    یاقهوه  یاز مانتو  ی اگوشه  یهم بدون معطل  ا یبه چشم اومد. پر

انگار عادت داشت تا لنگ ظهر  دایمبل کنار برادرش نشست. ل  یگرفت و رو 
  ی مبل باال  ین و نقره رو مون اضافه نشده بود. مبه جمع  نیهم   یبخوابه برا

دخترا هم به طور    طرف، کیو چهارتا پسرا    میکنار هم نشسته بود  ییرایپذ
نشسته بود   دا یآ   یپا   ن ییو پا  ن یزم   یرو  شه ی مثل هم  قی که شقا  ،ینامنظم 

به    یمبل نشسته بودن. گلوم رو صاف کردم و دست   یو اون سه تا هم رو 



که    ینسبتا بلند  ی. با صدا دمیداشت کش  یشلوارم که حالت گشاد و دامن
 همه بشنون گفتم: 

. متوجه شدم که  دمیرو د   یدیپارسا سع  یمن آقا ،یاتفاق  کی ِی ط  شب ید  -
و دارن، امروز قرار شد    ییرزایقصد انتقام از م  یشخص   یل یبنا به دال  شونیا
  ین یهم تضم   شونی و ا می کن  مسائل صحبت یسرکیتا با هم سر  نجا ی ا ان یب

 . م ی بهشون راحت اعتماد کن  م یبه ما بدن تا ما بتون 

شا   نگاه  اما کم   دیهمه  شد؛  نگاهمتعجب  خکم  و  عوض کرد  رنگ    ی ل یها 
  نیا   یبرا  د یبه من نگاه کردن. پارسا متشکر بهم چشم دوخت. شا  ی معمول

  یرو به کس  شبید   یش ینما   یریتصادف و گروگانگ   یهی ممنون بود که قض 
رو باال زده بود    دشیسبز و سف   راهن یپ   ن یآست  کهیدرحال  نینگفته بودم. آرو 

  دم یگردنم کش   یکالفه رو   ی. دستکردیبا اخم به پارسا نگاه م  نه یسبهستد
 رو صاف کردم. م ی نخ راهن یپ  نیو آست 

 !تون؟نیتضم ید یسع یخب آقا -

 ه اون اشاره کرد و گفت: کرد و با دست ب  ا یپر  یهایبه عسل   ی نگاهم ی ن  پارسا

دست شما...   ای پر  ییرزا یپروژه و اعدام م   نی ا  انی...تا پااستیمن پر   نیتضم   -
. 

  ی اقلوه  یهالب  یکه رو  ینی نشکه با تبسم دل  ییا یبه پر   دهیباال پر  یی ابرو  با
  ی با خنده  د یو سرخش افتاده بود چشم دوختم. پارسا که تعجب من رو د

 گفت:  یاآروم و مردونه



که    خوامیم  نی هم  یندارم...پس برا  ا یتر از پربا ارزش  یز یچ  ا یدن   نیا   ی تو  -
 راحت باشه هم شماها.  الم یمن باشه؛ تا هم من خ نی تضم  ایپر

؛ اما خودم رو زدم به که زده بودم همه درست از آب در اومد  ییحدسا  پس 
ا ینفهم م   شهیهم   کهنی.  دستش  دفعه که    کهنیا   کنه،یدستکش  چند 

دستش رو گرفته بودم حال چشمامش و ظاهرش اصال خوب نبود؛ پس تنها  
  خبر یکه ما از اون ب   ییزا یچ  یلی. خدی کش یغم از دست دادن به دوش نم

متورم    یگلو  یباال قوز. شهرزاد دوباره دستش رو رو   شده بود قوز   ههم  م ی بود
عقب کرد و عقب  دیی . با تکون دادن سرش حرف پارسا رو تا دیاش کششده

صورتش قرار داد تا   ینشست، دستش رو رو   یمشک   یمبل تک  یرفت و رو 
رو   ی می حجم عظ اشک که  رو کس   یاز  بود  شده  احاطه  . نهی نب  یصورتش 

کردنش    هیگر  ی. حتشدیازش بلند نم  یی اما تک صدا   د؛ی لرزیهاش مشونه
بق با  رو   ه یهم  پارسا  بود.  رو   ی متفاوت  به  رو  و    ی مبل  نشست  شهرزاد 

 دی کش  اشیمشک  شی ته ر   ی کالفه رو   یرو کامل به مبل داد. دست   اش هیتک
 و حرفاش رو از سر گرفت. 

  میفت روز صبح رفت، عصر که برگشت حالش آشفته بود؛ گ  ه ی: مامانم  پارسا
بلند    گهیاما؛ د  دیبخوابم. رفت خواب  رمیام مخسته  یچی گفت ه  شده؟یچ

بود که   رو    دیپاکت رس  هینشد. روز هفتش  پاکت  و من  نبود  بابا  خونه، 
با د   خواستم یگرفتم. نم   لیتحو اما    تر و کنجکا   ییرزایاسم م  دنیبازش کنم؛ 

  چ یه دمیپاکت رو باز کردم و عکسا رو د   ی شدم تا از ماجرا با خبر بشم. وقت 
نشون بابام    خواستمی...نمییرزا یمامانم با م   یبدنم نبود. عکسا  یتو  ی جون



لحظه همون  اما  پاکت  یبدم؛  که  بودن  داده  خبر  بهش    ده ی رس   ی ورود 
نکرد.    یکارچیروز رفت تو اتاقش و ه  هیخونه...پاکت رو بهش دادم. تا  

. دست به ناموسم  رمیانتقام مادرت و بگ   خوام یگفت م  رونی اومد ب  ی وقت
ناموسش م به  و بچه  ی دونی. بهش گفتم خودت مزنم یزده دست    ی زن 

م  ستنی ن  ششی پ  گهید  یی رزایم حال  به  اما گفت   کنه؛ینم  ی فرق  ییرزای و 
م آروم  دلم  که  سعرهیگیحداقل  بگ  ی .  رو  جلوش  نشد    رم؛یکردم  اما 

با شوهر    یاون سه روز هم ازش قول گرفتم که کار  ی تو  ی...نشد. حت هرزادش
 و کار و تموم کرد.   اه یات نداشته باشه؛ اما من و فرستاد دنبال نخود سو بچه

بلند    یاهیثان   یبرا  یشهرزاد سرش رو حت   زدیمدت که پارسا حرف م  تمام 
پارسا شوکه    یاز حرفا. انگار منم  ختی ریهمون حالت اشک م   ی نکرد و تو

اون    یحرفاش رو   ی خاطر سر دردم بود که وسطاهم به  دیشده بودم، شا 
برا  ی آهن  ی صندل شهرزاد  رو   نیآخر  ینشستم.  رو  دستش  صورتش    یبار 
غرق در    یچشما  طور نیشد؛ هم   انینما  اشهیاز گر  قرمز شده  یرهچه  د،یکش

 گفت:  یاگرفته  یو با صدا د یبه گردنش کش ی خونش. دست

و وجود    می کمک کن  گهیبهم د   میبتون   دی! شا ؟ یکنیم   کار یچ  ی تو االن دار  -
 . م ی پاک کن  ن یزم یو رو  یی رزای چون م  یننگ  یلکه

زانوهاش قرار داد. ظاهرا   یشد و آرنجش رو رو   ز ی خم ی جاش ن   ی تو  پارسا
 به سود ما تموم شد.  یریگگروگان  نیا



و    یی رزا یخودم قول دادم که کار م  که بابام و اعدام کردن به  ی: از وقتپارسا
  ک یبهش نزد  نیهم   یبود. برا  یکار سخت  ییرزای تموم کنم؛ اما مقابله با م

 شدم.

 و گفت:   دیحرفش پر  ونی م  شهرزاد

 سر مامانت آورده؟! یی چه بال ی دونیخبر داره که م  -

  ی مشک  یموها  نیکالفه ب   ینه باال انداخت و دست   یسرش رو به معنا  پارسا
 . دیو لختش کش 

  ک یو من و شر  کردیبه من اعتماد نم  وقتچیکه ه   دونستی: اگر مپارسا
اما من   د؛ یکشیم  شی دائم حرف مامانم و به پ  ل ی. اوادونستیخودش نم

چرا بابات    ی دونی. چند دفعه هم گفتش م یبه در نفهم  زدمیخودم رو م
  نمم. خالصه فکر کخبر ندار   یزیاون بال رو سر شهرزاد آورد؟ منم گفتم از چ 

سر من بود.   ر ی همه ز  نا ی افتاده بود؛ ا  سی پل  ر یمدت گ  ه یکه    دهیبه گوشت رس 
از    کردیاون مغازه کار م  ی که تو  یآدم  ی ول   کنم؛ ینم   یکار هم   س یمن با پل 

  یاومد سراغت برا  شی چند وقت پ  ییرزا یباشه م   ادتیمن بود. اگه    یآدما
تنها    یکرد  ردتو درخواستش و    یبه نام زدن اموالش تا مصادره نشه، وقت

  یی رزا یاالن هم تمام مال و اموال م   نیفرد حاضر در صحنه من بودم و تا هم 
برگردون؛ اما من گفتم    ایگوشش که گذشت گفت ب  خیبه نام منه. خطر از ب

 . دمیو تا برگردم اموال و بهت م  ستم ی تهران ن



اشکار    بای بود اشکارا شد، و چه ز  یارسا هم که انسان مجهولآقا پ  نیا  بهبه
رها کرد و    ی صندل  یبه سود ماست. شهرزاد خودش رو رو   ز یشد. همه چ 

رنگ دوخت    دیداد. نگاهش رو به سقف سف  هیتک  یصندل  یسرش رو به پشت
 گفت:  یو با لحن آروم 

 !؟ی! آشپزخونه دار؟ یاریاز کجا م یدیم  لی که بهش تحو  ییموادا  -

 کرد و گفت:   یاتک خنده پارسا 

  یاز زمان   کمی . آشپزخونه ندارم؛ اما  ستم ی کاره ن  نیا   یدونیخودت خوب م   -
هست.   بود  بابام  من    م یقا  ییجا  ه ی  یعن یکه  فقط  من  که  بود  کرده 

رو هم که به دست    یی . پوال ییرزایذره دادم به م. از همونا ذرهدونستم یم
ا  آوردمیم از هم  ن یاز    ه ی  شتا به موقع  ذاشتم، یکنار م   یه چراه رو جدا 

 .ارم یسرشون ب یی بال

پارسا نگاه    یخاکستر  یمبل بلند کرد و به چشما  یسرش رو از رو   شهرزاد
پوزخند  ییگذرا رفته  یرو   ی انداخت.  رو  رنگ  با  لباس  و  بسته  نقش  اش 
 که به طنز آغشته بود گفت:   یلحن

]با دستش به من اشاره کرد[    جانیا  امیما ب   یبگ   زادیآدم  نیع  یتونستینم  -
آدمات له    یپا  ر یو کمر منم مثل گوجه ز  شدینم   یشکل  نیهم ا   نیسر آرو

 . شدینم

  یاز دستشون کفر  قدر نی. پس شهرزاد و زده بودن که ادی از ابروم باال پر  یی تا
 گفت:   یبلندش انداخت و با لحن جد یشونی پ  یرو   یبود. پارسا اخم آروم



  ن یام، هم از تو هم از اتو. به خاطر رفتار اونا شرمندههم حق با منه هم    -
رفتار و اخالق    نیهم  یبابامن؛ برا  یآدما  ستن، یمن ن   یآدما  نا یمحترم. ا   یآقا

 گندشون روشون مونده. 

 مهمون صورتش کرد و رو به پارسا گفت:  ی لبخند کم جون شهرزاد

سر  - پارسا...درست  اعتماد کردم  فقط   ع یبهت  اونم  خاطر به  اعتماد کردم 
ا  به  وگرنه  جلب کن   ی تونستینم   ا یراحت  نیمادرت  و  من  چه    ؛یاعتماد 

 ؟ یکه سر حرفات بمون  یدیم  ین یتضم

رنگ و گردش    یابه ساعت نقره  ی جاش تکون خورد و نگاه  یتو  ی کم  پارسا
 انداخت.

  ی تا باهم مساو   ارمیو برات م  نم یتضم   یقرار بعد  یوقته، اما برا  ر یاالن د  -
 باشه؟! یک  یقدر بهت اعتماد دارم. پس قرار بعدچه یتا بدون م؛ی بش

که از درد    دمیخودم د  یمبل بلند شد. با چشما  یاز رو   ادی با تعلل ز  شهرزاد
صبر کرد و بعد    یپاهاش صاف شد. کم   یکمرش لب به دندون گرفت و رو 

 رو به پارسا گفت: 

آمدهامون خبردار بشه، هم  دینبا   ییرزا یم  - و  ر  نی از رفت    سک ی االن هم 
 . م یکرد  یبزرگ

 . کنهیفرو م  بشیج ی و دستاش رو تو  شهیاز جاش بلند م پارسا 



 کنه یاون ور آب داره حال م  اشیو پر   یحور   شی : نگرانش نباش االن پپارسا
 خاطرت جمع.   ست؛ین  جانیو اصال حواسش به ا

نامنظمش    یهاحرف پارسا تکون داد و قدم  د ییتا  یسرش رو به معن  شهرزاد
  میرفت یکه من و پارسا پشت سرش م   ی طورنیرو به سمت در روانه کرد. هم

 گفت:  یآروم یبا صدا

 !گرده؟یبر م  یک   یپارسا خبر دار -

 حرف شهرزاد تکون داد و گفت:  دییتا  یسرش و به معنا پارسا 

اطالعات    گرده؛یش بزنه...آخر هفته نشده برمگنده جو  یمعامله  هیرفته    -
 . دمیبهت خبر م  رمیگ یرو م  قشیدق

 ی سرش انداخت. لباسا   ی داد و شالش رو رو   یسرش و تکون کوتاه   شهرزاد
که    م ی سادی در وا  یتنش نامنظم. جلو   یشده بود و کتش تو  یخاک  شیمشک 

از هوا  یباد خنک  نوازش کرد. حالم  ونه  خ  یتو  یدم کرده  ی صورتمون رو 
 و به پارسا نگاه کرد.  یگرفته بود. شهرزاد با لبخند تصنع 

 !گه؟ید یکن ینم یزندگ  جانی: ا شهرزاد

رو به چهارچوب در    اشهیزد و تک  نهیدستاش رو به س   یژست خاص   ای  پارسا
 داد. یورود

بزرگ بود.    ی لیخ   ایمن و پر   یخونه برا  ن یمامان و بابا رفتن ا  ی : از وقتپارسا
  ن یهم  جا نیا   م یداد  حیترج  نیهم   یپر از خاطرات خوش؛ برا   یطورنی هم



  جانی از ا  ی لیواحد آپارتمان پنج طبقه که خ   هی  یجاش توبمونه. به  یشکل
 . م یکن یم  یزندگ  ستی هم دور ن

به    یلب گفت. خواست قدم   ر ی ز  یاز ابروش رو باال داد و آهان  ییتا   شهرزاد
  ی ک یهمه نزد  نینبود؛ اما ا   یبد  ی. بچهسادیپارسا وا   یجلو برداره که با صدا

 .دادیآزار م یاون و شهرزاد من و کم  نیب

 !ه؟ی ک  یبرا یقرار بعد ی: نگفت پارسا

موها  ی دست  شهرزاد شالش کش  رون یب  ی به  از  به    د یاومده  رو  نگاهش  و 
 درخت بلند رو به رو دوخت. 

فردا هر ساعت شهرزاد   ناً ی قیمن، آدرس رو هم که    یخونه  ا یب  یواست خ   ی: 
 . خداحافظ. یدار

  م؟ یبر   یبا چ  دی. حاال بام ید یرس  اطیتموم شدن حرف شهرزاد به وسط ح  با
ماش بود.  آدما  نشینازن   نیانگار سوال شهرزادم  توسط  ترک   یکه    دهیپارسا 

رو مقابلم گرفت.   ین ی ماش  چ ییشلوارش کرد و سو  ب یج  یبود. پارسا دست تو 
 با خنده رو به شهرزاد گفت:

 برات بخرم.  د یبا نمی ماش هی -

نه حوصله    گهیو از پارسا گرفتم. شهرزاد د  چییزد و منم سو  یپوزخند  شهرزاد
فقط فک بزنه.   خواستیآقا پارسا انگار دلش م ن یرو؛ اما ابهداشت نه رنگ

که پارسا بهش    ییمدل باال   نی سمت ماش  یمختصر و کوتاه  یبا خداحافظ
 . م یاشاره کرده بود، رفت 



 *** 

 ینداشتم برا  یجون  چی. انگار هروندمیرو م   نیحالت ممکن ماش  نیترکم   با
رو   کهنیا رو  بدم. شهرزاد گوشه ی پام  فشار  و   نی ماش   یگاز  بود  ِکز کرده 

اما    کرد؛یفکر م  یداشت به چ  دونم یچسبونده بود. نم   شه یسرش رو به ش 
نقره خانم    م ینشست   نیماش   یتو  کهنی راجبش زد. بعد از ا  ییحدسا   شدیم

  ادیرو راحت کرد و گفت م   الشیزنگ زد که نگران شده بود؛ اما شهرزاد خ
لبه  هیخونه.   د  یدستم  دست  و  بود  ماش   یرو   گم یپنجره    ن یفرمون. 
درساکت بود،  رفت  نیتر از کوچک  غیساکت  خواست  یمهمون   م ی صدا.    می و 
ا   میبرگرد پارسا افتادم و    یحرفا   اد یشد؛ اما خوب تموم شد.    نیخونه که 
دور   یشهرزاد افتاده بود. دست یمادرش هم برا یکه هم برا  یمشترک اتفاق

 گفتم:   یآروم  یو با صدا دمی کش  دمیخشک یلبا

 که بهت... .   یچرا بهم نگفت -

  کرد یرو رصد م  رون یطور که چشمامش ب حرف و ادامه بدم. همون  نزاشت
 گفت:  یآروم یبا صدا

دل  - کس  یل یچون  ن   ی زیچ  ی نداشت  قرار  هم  االن    یکس  ستیبدونه. 
هم و  تو  م   طور نیبدونه...از  هرچ  خوامیپارسا  امشب    ی که  من  راجب 

 ...خب؟!دینگ ی به کس ن یدیشن

که بانداژ پشت سرم مواجح شدم. دستم    دمیموهام کش  ی رو کالفه رو   دستم 
 گفتم:   یرو عقب بردم و با لحن آروم



 ات؟!خانواده ی ندونه شهرزاد؟! حت یکس   چرا -

 م. خانواده ی: حتشهرزاد

به کمرش    یصاف شد و دست  یجاش کم  یسرد و خسته بود. تو  صداش
 . دیکش

 چرا ندونن؟! -

  ی نگام کرد. نگاهش سرشار از خستگ   یهوا خشک شد و حرص  ی رو   دستش
. دیفهم  م ی خواه  ل؟ی بود؛ اما نوع نگاهش امشب متفاوت بود. اما به چه دل

 داد زد.  باً یصداش رو باال برد، تقر

انگشت مردم روم باشه   که نی از ا  ن،ی آرو  ادی: چون از ترحم بدم م شهرزاد
 یحت   ی چی ش که ههمون زنس که نتونست از شوهر و بچه  نی ا  نیبگن بب 

 ... . هی که به چشم   ادی بدم م ن ینتونست از خودش دفاع کنه. از ا

بود    یادی که مدت ز  یحرفش و ادامه چون بغضش شکست. بغض  نتونست 
ش سمت  به  رو  سرش  بود.  افتاده  جونش  به  خوره  و    شه یمثل  چرخوند 

شونه گرفت.  ازم  رو  بار   یاستخون  یهانگاهش  گر  کشیو  شدت   ه یاز 
زندیلرز یم از جنس خستگ  ی .  و احساسات   یزن   ، یخسته،  افکار  از  سرشار 

کنار زدم. ساعت    ک یخلوت و تار   ابونیکنار خ  رو   نی. ناخودآگاه ماشیمنف
هاش فقط به گوشم  تک سرفه  ی. صدادادیدو نصف شب رو نشون م   با یتقر

دهاشهینه گر  دیرس یم با  رو   یآب  یبطر  دنی.  بود    ی صندل  یکه  عقب 
شدم و در سمت شهرزاد و باز کردم.   اده یپ   ن یبه ذهنم زد و از ماش  یاجرقه



از   باز شدن در سرش رو  بهم    جونشیبلند کرد و نگاه ب  شهی ش  یرو با  رو 
به مغزم    که نی ات. بدون ابرق زده  یچشما   نیا   یبرا  رمیمن بم   یدوخت. اله 

که    یآب  یهیب کردم. بطرشالش رو مرت  یبرسه دستم رو جلو بردم و گوشه
 دستم بود رو مقابل صورتش گرفتم و آروم گفتم: 

 به صورتت آب بزن.  کم ی  ایب -

با مکث طوالن   دستش و ش   یرو  آورد  و    شه یباال  رفتم  ازم گرفت، کنار  رو 
رو ازش گرفت   شهی شو بده. شصورتش رو با آب شست  یگذاشتم به راحت

 لب گفتم:  ر یو ز 

 . زمتیبهم بر  خواستمی...من نم دیببخش -

 گفت:  یآروم  ینه باال انداخت و با صدا  ی رو به معن سرش

 ...مشکل از منه. ستیتو ن  ر ی نه تقص -

به    یداد. نگاه   هیتک  یهم چشماش رو بست و سرش رو به پشت صندل   بعد
پر رنگ  د  اشدهیصورت  بود  معلوم  و    یبرا   ی جون  گه یکردم.  زدن  حرف 

  نی بر علت. در ماش  دیحرکت نداره، چون درد پاش و کمرش هم شده بود مز
ا از  قبل  شدم.  سوار  و  بستم  آروم  ب  کهنیرو  صندل   ینگاه  وفتمی راه   یبه 

دست بردم و با   نی هم   ی. براشدیکمرش بدتر م  یطورنی . ادمصافش کر 
ماش رو  رو خوابوندم. اولش شکه شد و چش   شیصندل  ،ی افشار دادن دکمه

 سرجاش نشست؛ اما گفتم:  خیباز کرد و س

 کمرت بهتره.   یبرا ینطوری...ا ستی ن یزیچ -



رو به سمت    نیبهم انداخت و دوباره چشماش رو بست. ماش  یمتشکر  نگاه
  نیشهرزاد اثر داره؛ اما ا   یتا چه حد درمان رو   دونستم یخونه روندم. من نم 

بهتر    ی لیافتاد شهرزاد حالش خ   سیپل  ر یگ   ییرزا یم   ی وقت  دونم یرو خوب م
کمر    بهکه    یاحال بد امشب شهرزاد ضربه  یخواهد شد. مطمئنم باعث و بان 

از طرف    هیزخم  ی. حال بد امشبش، فقط برا ستی که خورده ن  ییهاو کتک
مرگ    یهست. اون باعث و بان  کشه،یم   دکیکه فقط اسم پدر رو    یفرد

. خدا  دونهیم  ییرزا یسا رو، مپدر و مادر پار   طور نیاش و هم شوهر و بچه
که    م ی بودراه    یهامهی ن  با یرو بدبخت کرده. تقر   گهی آگاه چند تا خانواده د

 .امی ب رونیب هودم یشهرزاد باعث شد از افکار ب  یگرفته  یصدا

وادارمون کردن.    ییجورا   ه ی  م؛ یشد   فی کث  یباز  ن ی: ما ناخواسته وارد اشهرزاد
. من،  م ی برس جا نیانگشتش چرخوند تا ما به ا  یرو رو  ز یکه همه چ   ییرزایم

مثل مامان   یک یشد ناخواسته بود.    یباز   ن یو هرکس که وارد ا ا یپارسا و پر
  یکی شد.    ته و کش  د ید  ب یوسط آس  ن ی طرفه بود، مظلوم، ا  چیپارسا که ه 

هم    یجور  ه ی.  م یشد   ی باز  ن یهم نه مثل من و پارسا از اول عمرمون وارد ا 
بود مثل من به اصرار    یک ی. پارسا هم  م ی تا فقط ما ببازگردونه رو چرخوندن  

ماجرا    نیمثل من خودش رو از ا   قایگرفت؛ اما دق  ادیرو    ز یباباش همه چ 
.  میا ینذاشتن که ب  ی عن ی  م ی ومدی ن  رونی . اما هر دومون کاماًل ب دیکش  رونیب
اونا    نیگز   یبعد از مرگشون ما جا  کردنیفکر م  شهی هم  یدیو سع  یی رزایم
 . م ی و نکرد کار نیاما ما ا  م؛ی شیم



  جا، نی. پارسا اآوردیپسره رو م   نیقدر اسم ا . چهدمیموهام کش  نیب   یدست
جمعش    عی زدم و سر  ی زیجا. ناخواسته پوزخند رجا، پارسا همهپارسا اون

 کردم. 

 ! ؟یاعتماد کرد عی به پارسا سر ن یهم یبرا -

 جا شد. جاش جابه  یتو  یحرف تکون داد و کم  دییتا  ی نرو به مع سرش

  شدهیعق  کنم یفکر م  دیشا   کهنیا  ایخاطر مامانش و  هم به  دی: شاشهرزاد
 س. مثل گذشته

زده نشد.    یتا خونه حرف  گه یحرفش تکون دادم، و د  دییتا   یو به معن  سرم
پارک کردم و قبل    اطیرو کنار ح  نیباز شد. ماش  یبا زدن بوق، در توسط مشت 

جاش    یشهرزاد به سمتش برگشتم؛ تو  یبشم با صدا  ادهی بخوام پ  که نی از ا
چشما  با  و  بود  ب  یینشسته  از  سرشار  م   ی حالیکه  نگاه  بهم  کرد.  یبود 

ا  دونمینم من  اما  داشتم.    یتو  تی مظلوم   ن یچرا؟!  دوست  رو  چشماش 
 گفت:   واشیو    دیبه گردنش کش یدست

 خودمون بمونه. نیکه گفته شد ب  یی! حرفاکنم یخواهش م -

  نی حرفش تکون دادم. در ماش  دییتا  یزدم و سرم رو به معنا  ی آروم  لبخند 
 شدم. با سرعت رفتم و در سمت شهرزاد و باز کردم.  اده یرو باز کردم و پ 

 . کردمینبود...خودم باز م از ی: ن شهرزاد



. دستش  سادمی وا  نیدر ماش   یدادم و منتظر جلو  لشیتحو   یژکوند  لبخند 
و    ده یاز جاش بلند شد. کمرش خم   یگذاشت و با حرکت   نیدر ماش   ی رو رو 

بود. دستم رو جلو بردم و مقابلش    سادهیاز پاهاش وا   یک ی  ی رو   ی به سخت
 گرفتم. 

 !؟ یخوایکمک م   -

دستم و چشمام در نوسان    ن یب  انتهاش یب  یرو باال آورد و دوتا چاله  نگاهش
که    گشتیفکر کنم دنبال عصاش م  د؛ یبود. سرش رو به سمت صندوق کش

  ی زدم و با صدا  ی. لبخند آروم ستیخودش ن  نی ماش  نیماش   ن یمتوجه شد ا 
 کنار گوشش گفتم:   یآروم 

نم   - فراتر  حدم  راحترمی از  و  دستته که کارت  هم  دستکش  تو  تر  ...تازه 
 کار کنم؟!  تونم یعصا که م  ه ی ی . اندازهکنهیم

ا   یجون کم   لبخند رو  سرش  و  رو  واونطرف  ن یزد  دستم  داد.  تکون  طرف 
 لب گفتم:  ر یدوباره جلوش گرفتم و ز 

 بدو... .  -

کم   دیترد  با اما    یو  بود؛  سختش  آورد،  باال  رو  دستش    واش ی صبر، 
به جلو برداشت، من    ی کف دستم رو لمس کردن. قدم  شی تور   یهادستکش

ماش در  آزادم  با دست  م   ن یهم  لنگ  پاش  قفلش کردم.  و  بستم  .  زدیرو 
برداشتن قدم دستش    یگاه برادستم گذاشته بود و گه  یستش رو ُشل تو د

  یکردیبود که حس نم   فیظر  قدر نیگرچه شهرزاد ا   داد؛یرو محکم فشار م 



تو هست. به خونه نگاه   ی تمام فشار بدنش رو   بای و تقر  ی دستش رو گرفت
  ی کوتاه  ر ی هم بعد از بستن در و شب بخ  یکردم که ساکت و آروم بود. مشت 

به خونه    دنمون یکه پشت ساختمون براش بود بخوابه. با رس  یاتاق  یفت تور 
 ی شهرزاد رو جلو  یو روفرش   یمشک  یها ییدمپا  م،یو وارد شد  ردمدر رو باز ک

پاهام    یزد. رو   وار یحفظ تعادلش به د یپاش گذاشتم و اونم دستش رو برا
که    یطورنیرو از پاش در آوردم؛ هم   شی خاک  یهابوتم ی ن  واشینشستم و 

م در  رو  دست  آوردمیداشتم کفشاش  سرم    یرو   یحس کردم  پشت  زخم 
پر  و نشسته. نگاهم ر  و نگاه  مواجه    شونشیباال بردم که با دست شهرزاد 

 شدم.

از اندازه مهربون و نگران بود.    شیهم رفته بود و نگاهش ب  یتو  صورتش
 گفت:   یآروم یو با صدا  د یعقب کش یادیدستش رو با تعلل ز

 رفت حالت و بپرسم.  ادم یسرت بهتره...؟ حواسم پرت شد، اصال  -

رو جلو پاش گذاشتم و از جام    هاش ییرو از پاش در آوردم و دمپا  کفشش
و با لبخند    ادمسیمقابلش وا  بیلب گفت. دست به ج  ر یز  یبلند شدم. ممنون

 بهش نگاه کردم.  میشگ ی هم

کوچک بود حل    یضربه  هیرفت... منم حالم خوبه.    ادتیسرت که    یفدا  -
 شد.

 دوخت.  نیرو پاش کرد و نگاهش رو به زم  اشییدمپا

 تشکر... .  ای کنم   یازت عذرخواه دونم ی: من نمشهرزاد



 نگاه کردم.  شیمشک  یلهیسکوت باال آوردم و به دوتا ت  یرو به معنا  دستم 

تو نبود، تشکر    ر یچون تقص   ست ین   از ین   ی کدوم! عذرخواه  چیشهرزاد...ه  -
 بود. امفهیچون وظ ست یالزم ن 

 : شهرزاد؟!نقره

  سادهیخانم که پشت سرم وا نگران نقره  یجام زدم که چهره  یتو  یچرخش
سرش افتاده بود و بلوز    ی رنگش نامرتب رو   اه یس  یشد. روسر  ان ی بود نما

با چشما  ی ر خونگشلوا داشت.  تن  تنش    شی طوس  یبه  لباس  رنگ  با  که 
ت   یتناقض خاص  و  داشت، سر  اسکن کرد. حق هم  رو    پیداشت؛ شهرزاد 

با چ رفت   یزیجفتمون  قدم کوتاه   یل یخ  میکه  با  بود.  به سمت    یمتفاوت 
 گفت:   یرفته و نگران لی تحل یشهرزاد اومد و با صدا

 سِرتون اومده؟! ییچه بال  -

  ن یخانم ب انداختم. نگاه نقره  ن ییم رو پازدهاف کردم و نگاه شرمرو ص  گلوم 
 رو به نقره گفت:  یساختگ   یمن و شهرزاد در نوسان بود که شهرزاد با لبخند

 !م؟ یفردا حرف بزن  شهی ...مم یا گذشت...امشب خسته  ر یبخ  ست، ی ن یزیچ -

  ی حرف شهرزاد تکون داد. شهرزاد قدم   دییخانم سرش رو به عنوان تأ   نقره
با معذب برا  یتی کوتاه برداشت،  پا  یکه  به    نییوجود نقره خانم بود با سر 

 شهرزاد گفتم: 

 !؟ یخوایکمک م   -



 . دیرسینظر م به تر بایزد که از هر زمان ز  ی کوچک  یخنده

...تو هم برو استراحت کن؛ بازم ممنون رمیخودم م   واشی واشی: نه... شهرزاد
 . یهمه چ  یبرا

م   یدست با شب  کشم یبه گردنم  اتاق  ر ی ز  ر یبخو  به سمت   یکه کم   یلب 
  دایمن بود رفتم. درو که باز کردم توقع داشتم ل  یها و براتر از پلهطرفاون

بود.    دهیخرس تخت و تصرف کرده بود و روش خواب   هیباشه اما مثل    دار یب
پرتاب    اتاقحموِم    ی و با سرعت خودم رو تو  دمیجلو رفتم و پتو رو روش کش 

 کردم. 

 *** 

 شهرزاد 

به تن   دیرس یداشت و تا مچ پام م  یرو که حالت بافت نازک یمشک  راهنیپ
پارسا بهم داد رو از    یدیسع   یخروجم از خونه  یرو که لحظه  لم یکردم. موبا 

  ی تو  لم یتخت دراز شدم. موبا  یهلو رو کنار تخت برداشتم و به پ  یعسل  یرو 
بود. خاطرات    جانی به دور از ا  ییقرار گرفته بود و ذهنم جا  جونم یب  یدستا
با م   ،ی کودک از جلو  ه یگذرونده بودم، مثل    ییرزا یهر لحظه که    ی حسرت 

خرابه فقط   قدر نی ا  م ی اگه حال روح نجام،ی . اگه من االن اشدیچشمام رد م
رو   نیها ا بچه  یکردم. همه  یرو باهاش سپر  یککه زمان کود   هیکس  یبرا
آزارشون    ی کس   رحم یب   ی ایدن  ن یا  یتو   یکه وقت   کننیو حس م   دوننیم

هم  ینابودشون کرد، کس  یداد، کس هست که  پدر  اسم  پشتوانه    شهی به 



زار  رو به لجن  م ی که زندگ  یهست؛ اما متاسفانه پدر من خود نابودگره. کس
اشک از    یک  دمیترم. نفهمخوشبخت  ششی کرد تا ثابت کنه که من پ  لیتبد

و به عکس    مرو باز کرد  لم ی. رمز موباختی بالشتم ر  یام رو خسته  یچشما
دورب  ایلیا به  باخنده  م  نی که  هم   کردینگاه  مثل  شدم  دوختم.    نیچشم 

اش  اما حافظه  ا؛یگوش   یداره، مثل همه  یاوجور و سادهکه ظاهر جمع  لیموبا 
خاطرات  پر  و  عکسا  حت   هیاز  باق  یکه  جاشون  هم  باز  بشه  پاک  هم    ی اگر 
به چشمم    ار یکه از شهر  یعکس   ن یرو باز کردم و اول  میگوش  ی. گالرمونهیم

باز کردم. تبسم مقابل    انداختیقلبم رو به تپش م  شه ی که هم  یاومد رو 
  می بود که تازه ازوداج کرده بود  یعکس مال سال اول   نیصورتم قرار گرفت. ا

  ره یروش ذخ   نیکه اسم آرو   ی. با اومدن اعالنم ی بود  یو سلطان مسخره باز
پ  به  و  از عکس گرفته  توجهم  بود  ج  ام یشده  بازش کردم.    لب رسان  شد؛ 

ِسن    یاصفهان رو   یتو  شیعکس خودم بود. روز هما   د،یدوباره عکس جد
از من عکس    یک  نی . ادادمیش مآدما گو  ی بودم و با دقت به سواال  ستاده یا

به    ی اومد با متن  یام یبودم؟ بعد از عکسش پ   دهیگرفته بود که خودم نفهم
 شکل:  نیا

و به آرزوهاش    ستادیخودش وا   یو عالقه  دهیعق  یرو   یها قبل دختر سال  -
  سادهیصحنه وا   ی رو   یبا شهامت و غرور خاص   ی نی بیکه م  یزن  نی. ا دیرس

ش بر  سرش اومد دست از عالقه  ییافتاد، هر بال   یهمون دختره. هر اتفاق
  ا کوچک از پ  یهست که اتفاقا  یقو  قدر نیزن ا   نیدارم ا  نیق ینداشت. من  

کنه    یرو ط  ش یاز زندگ  گهی سخت د  یمرحله  ه یزن قراره    ن ی. ا ارهیدرش نم 



  ست،ی ن  زن تنها  نی بشه؛ چون ا   روز یبره جلو و پ  یقو  شهی و باز هم مثل هم 
داره    یا. خانوادهذارنیتنهاش نم   وقتچیداره که ه  ییزن دوستا  نیچون ا 

که    ییتو  ن یجلو برو چون ا  ی قو  زن،یجون دوستش دارن. پس ا   ی که تا پا
 . یدون یم روز یپ

م  یاهر کلمه  با شکالت  خوندمیکه  م  ر ی ز  نی ریش  یانگار  آب  و    شد یزبونم 
 ن ی هم   ین یریبه ش   ی. لبخند کردیحالم رو خوش م   شینی ر یلحظه شبهلحظه
عشق حرف    نینشست. سر شب از انکار ا  امدهیرنگ پر  یلبا  یها رو جمله

تا حاال    ی. کشم یحالت ممکن غرق م  ن یتربایاما حاال دارم توش به ز   زدم؛یم
تنها   تونمیباشم؟! اما حداقل م  شی که من دوم  رهیعشق رو بگ   ی تونسته جلو

 دارم.شخودم نگه  یبرا

  ر یز   واشی جام تکون خوردم و    یتو  ی که به در خورد کم  یآروم  یضربه  با
 لب گفتم: 

 !ه؟یک  -

عطر    یاز جام بلند شدم و به سمت در رفتم. بو  ادی. با تعلل زومدی ن  یی صدا
بود. دستم رو    دهی چی اتاق پ  ی فضا  یتو   زدم یم   شه ی که من هم هم  ار یشهر

  رونیبازش کردم. از ترسم اول َسَرم و ب   واشی در نشوندم و    ی رهی دستگ  یرو 
که باز    ستها نش پله  ینبود. نگاهم رو   یزدم اما کس   دیکردم و اطراف رو د

رو  یهم کس  نگاهم  ببندم که  رو  اتاق  در  خواستم  که    ییها نیزم   ینبود. 
داشت و   ین یکه جنس چ  یوان یبود افتاد که با ل  دیسف  ک یاز سرام   دهیپوش 

دوال    یمواجه شدم. جلو رفتم به سخت   خوردمیها توش دمنوش م من قبالً 



شکل    یع مرب  یتوش بود رو برداشتم. کاغذ  وان ی که ل  یکوچک  ین یشدم و س 
  ز ی م  یرو رو  ی نیبود توجهم رو جلب کرد. وارد اتاق شدم و س وانی که کنار ل

دستام گرفتم.    نیدر اتاق و بستم و کاغذ رو ب  اطیاحت  یگذاشتم. برا   شم یآرا
. مضمون کاغذ  دیاز ابروم باال پر   یی کاغذ تا  یرو   ی ریو تحر  با ی خط ز  دن یبا د

 به ان شکل بود: 

خاطر ترس  به  دونم ی... می! حق هم داریدرست بخواب   یتون یشبا نم   دمید  -
اما بدون   کنهیدمنوش مثل مسکن عمل م   نیپس ا   یخواب یاز کابوس نم

بخ بخواب. شبت  بعدش هم  بخور  بانو.  نداره  امتحانش ضرر  . ر یعوارض. 
 خره.  ن یآرو 

رو کنار گذاشتم    شیخورد. صاف  مینی به ب  یخوب  یرو برداشتم که بو  وانیل  در 
آشنا بود اما    یانداختم. برام کم  وانیزرد رنگ داخل ل   یبه محتوا   یو نگاه

ش گرفتم  از دسته  شی خاطر داغرو به  وانی هست. ل  یچ  دونستمینم  قیدق
. درد  نشستم روش    یرفتم و به سخت   م ی ا گهواره  یلنگون به سمت صندل و لنگ

  وان ی ل  ی. نگاهم دوباره رو کردیم  تم ی اذ  یکمرم آروم گرفته بود اما پام کم 
دهنم کردم که عطر خوبش صورتم رو احاطه کرد. لبم رو    کینشست. نزد

مزه بود. و خوردم. طعمش جالب و خوشازش ر   یکردم و مقدار  کشینزد
اومد. یصورتم م  یجلو   ن یخندون آرو   ر یهر لحظه تصو   خوردمشیم  یوقت

  ومد ی بود تا برام حرف بزنه و آرومم کنه. گرچه خودش ن جا نیاالن ا  یکاشک 
بود    ی مزه آورد. امشب هم شب خوب دمنوش خوش  ن یرو همراه ا  ادش یاما  

از دوسال باألخره تونستم به خواسته و    یخودم دست کس   یهم بد. بعد 



. پارسا  یدوست کودک   دنیو د  ق یدونستن حقا  طور نی مرد. هم  هی اونم    رم یبگ
خاطر  به  شه یبود. هنوز هم باورم نم   اش یعوض شده اما هنوز هم مثل بچگ

ا   ییرزای م  یخودخواه سوال  نیبه  افتادم.  تو   یروز  سا  نیا  یکه  و  دو  ل 
ا  یتو  ی اخورده بود.  زن   وقتچیه   ،که ی دیچرا سع  که نی ذهنم    ی حت   یبه 

 ن یا  دم یمقدر خوب که فههم نشده بود، اون بال رو سر من آورد؟! چه  کینزد
کنم. با تموم شدن    شهیتا تخل   رهیگینشأت م   ی زارگند از کدوم لجن  یبو

جواب بده. بعد از   نیآرو  یایدکتر باز نیدمنوشم به سمت تختم رفتم بلکه ا
که پشت سر گذاشتم    یتکون خوردن چشمام گرم شد و روز سخت  قهیچند دق

 . دیرس ان یبه پا 

 *** 

بلندش   ی بودمش. قد کم  دهیها قبل دنشوندم که سال  یکس   یرو رو  نگاهم 
بود    دهیکه پوش  یچشم بود. شال سنت   یتو  شه یمثل هم   اش ییحنا   یو موها

ز ا  یی بای تناقض  رنگ موهاش  تبسم   جاد ی با  بود.  صورت    یرو   با ی ز  ی کرده 
استخون  دیسف به    شیو  رو  بود که من  . انداختیم  مونیبچگ   ادی افتاده 

  ف یتعر  ی کس  یرو برا  شب ید  ی . ماجراکردندیتعجب به پارسا نگاه م  با همه  
. امروز صبح  ننیو بب  ز یخودشون همه چ   ینکردم تا امروز خودشون با چشما

  ا یلی اتاق ا  ی همراه تبسم بهمون ملحق شدن. تبسم داشت تو  ا دیسهراب و آ 
بودن و    ستادهی جاشون وا  ی تو  هیو سهراب هم مثل بق  دا یو آ   کرد یم   یباز

  نیآرو  ی اقهوه یجفت چشما ی. نگاهم رو کردنیبا تعجب به پارسا نگاه م
  ی مثل شبم بود. دست  یهایاهیغرق در س  شیشگ ی هم  یقفل شد که با خنده



موها بود، کش  ختهیر  طرفکیام که  شده  بافته  یبه  لحن    دمیشده  با  و 
 به پارسا گفتم:  ی ادوستانه

 . دیی...بفرمادیخوش اومد  -

صندل  با به  پذ  ییها یدستم  اطراف  م   ده یچ   ییرایکه  اشاره  با  کنم یشده   .
  یتنها شهاب و عل   گردن؛یبرم  اشونیصندل   یبدون وقفه رو   ه یتعارف من، بق

ول  یتو نبودن  کامل   هیبق  یجمع  دکمه  یحضور  پارسا  کت    یداشتن. 
مبل دو نفره نشست،    یمردونه و مقتدر رو   یل یرو باز کرد و خ  شیمشک 

  یبه راحت  شی اسپرت و مشک  یپا انداخت که کفشا  یکی اون    ی پاش رو رو 
نگش رو  ر   یاقهوه  یاز مانتو  ی اگوشه  یهم بدون معطل  ا یبه چشم اومد. پر

انگار عادت داشت تا لنگ ظهر  دایمبل کنار برادرش نشست. ل  یگرفت و رو 
  ی مبل باال  یمون اضافه نشده بود. من و نقره رو به جمع  نیهم   یبخوابه برا

دخترا هم به طور    طرف، کیو چهارتا پسرا    میکنار هم نشسته بود  ییرایپذ
نشسته بود   دا یآ   یپا   ن ییو پا  ن یزم   یرو  شه ی مثل هم  قی که شقا  ،ینامنظم 

به    یمبل نشسته بودن. گلوم رو صاف کردم و دست   یو اون سه تا هم رو 
که    ینسبتا بلند  ی. با صدا دمیداشت کش  یشلوارم که حالت گشاد و دامن

 همه بشنون گفتم: 

. متوجه شدم که  دمیرو د   یدیپارسا سع  یمن آقا ،یاتفاق  کی ِی ط  شب ید  -
و دارن، امروز قرار شد    ییرزایقصد انتقام از م  یشخص   یل یبنا به دال  شونیا
  ین یهم تضم   شونی و ا می مسائل صحبت کن یسرکیتا با هم سر  نجا ی ا ان یب

 . م ی بهشون راحت اعتماد کن  م یبه ما بدن تا ما بتون 



شا   نگاه  اما کم   دیهمه  شد؛  نگاهمتعجب  خکم  و  عوض کرد  رنگ    ی ل یها 
  نیا   یبرا  د یچشم دوخت. شا  به من نگاه کردن. پارسا متشکر بهم  ی معمول

  یرو به کس  شبید   یش ینما   یریتصادف و گروگانگ   یهی ممنون بود که قض 
رو باال زده بود    دشیسبز و سف   راهن یپ   ن یآست  کهیدرحال  نینگفته بودم. آرو 

  دم یگردنم کش   یکالفه رو   ی. دستکردیبا اخم به پارسا نگاه م  نه یسبهستد
 رو صاف کردم. م ی نخ راهن یپ  نیو آست 

 !تون؟نیتضم ید یسع یخب آقا -

 کرد و با دست به اون اشاره کرد و گفت:   ا یپر  یهایبه عسل   ی نگاهم ی ن  پارسا

دست شما...   ای پر  ییرزا یپروژه و اعدام م   نی ا  انی...تا پااستیمن پر   نیتضم   -
. 

  ی اقلوه  یهالب  یکه رو  ینی نشکه با تبسم دل  ییا یبه پر   دهیباال پر  یی ابرو  با
  ی با خنده  د یو سرخش افتاده بود چشم دوختم. پارسا که تعجب من رو د

 گفت:  یاآروم و مردونه

که    خوامیم  نی هم  یندارم...پس برا  ا یتر از پربا ارزش  یز یچ  ا یدن   نیا   ی تو  -
 راحت باشه هم شماها.  الم یمن باشه؛ تا هم من خ نی تضم  ایپر

تمام و کمال بهش اعتماد کرد؛ اما    دشیم  نا یق یکه داده بود    ینی تضم  نیا   با
به    ت یکرده بود و اون هم رضا  یرو وارد باز  ا یتعجب داشت چرا پر  یجا

رو   کار نیا رو  نگاهم  بود؟  پر  یداده  َبشاش  لبخند    ای صورت  با  و  نشوندم 
 گفتم:   یآروم 



 روشن بشه.  ییرزای م  فیتا تکل مونهیما م  شیپ  ا یخب! پر ار یبس -

درحال  پارسا  و  داد  تکون  رو  نقره  کهیسرش  تو  شی اساعت  دستش    یرو 
 گفت:  کرد،یمرتب م 

 !م؟ی بکن کار یخب! قراره چ  -

  د یکه بلکه شا   نشستیم   ن یآرو  ی مون ناخودآگاه نگام رو لحظه از مکالمه  هر 
بود    خته ی بهم ر  یکنه اما امروز کم   ییرای ازم پذ  شیشگ یگرم هم   یبا لبخندا

  یشون ی پ  ی رو   یتا اخم  دادیدردست هم مدست  شی مشک  ی و دائم ابروها
  ابهش کمک کنم و دردش رو بدونم؛ ام  تونستم یکنه. کاش م   جادیپهنش ا 

! کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و به پارسا که منتظر بود  زد؟یمگه اون حرف م
 چشم دوختم. 

فکرام   شبی . دم ی رو با مدرک به دادگاه بفرست  یی رزایکه م  نهی تنها راهمون ا  -
ازت    ز ی بده. چندتا چ  لی تهران تحو  یبسته و قرار تو  یقرارداد  ی و کردم، گفت

  دی. تو بارهیاز تو جنس بگ   ی سرنیهرجور شده نذار ا  نکهی ا  ی کی... خوامیم
دو   ،ی و نابود کن  ستیو ن  یجنس دار  یهرچ  یعن ی... یبش  یزیاز هرچ   یخال
. چون  یبکش  رونیب   ییرزای از م  دیبار رو با   لیتحو   قیمکان دق  و زمان و   خیتار

چ  یحضور س  یز یرفته  ا   رمیدستگ  ستماشیاز  از  سه...بعد    ر ی گ  نکهینشد، 
و    یاونجا باش   خوامیشد به عنوان شاهد م   لیتشک   یافتاد و دادگاه  سیپل

 ... . یبد حیمو توضبهرو مو ز یهمه چ 



جاش    ی تو  یکم  قی تمام مدت مکالمه با دقت به حرفام گوش داد. شقا   پارسا 
 گفت:   یحالیکرخت و ب  یتکون خورد و با صدا

  کنن؛یم   ر یگمواد دست  لویو با چند ک  ییرزایم  یوقت  ستی به شاهد ن   یازین  -
 . هیاگه باز با رشوه شرش و نکنه، حکم اعدامش قطع 

آروم و مقتدر مثل    یل یو خ  زده بود  یل  پی به پرهام کردم که ت  ینگاه م ین
 نشسته بود انداختم.  شهی هم

من باهاش   یقرار جور کن  یتونیم  ؛یدار   سیدوست پل   هی   یپرهام! گفت  -
 حرف بزنم؟ 

 سرش و تکون داد. پرهام

 !؟ یک  ی: براپرهام

ز   دستم رو   ر یو  رو  نگاهم  و  دادم  قرار  جلوم    یها وهیم   ی چونم  رنگارنگ 
 انداختم. 

 خوبه. یل یامروز بشه خ نی هم  یاگر برا -

 سوال بپرسم؟  هی  شهی: م پارسا

  ت یزانوهاش قائم کرده بود و با جد  یکه آرنجش رو رو  یی پارسا  ی رو   نگاهم 
»آره    نکهیا ی رو بهم دوخته بود، افتاد. سرم رو به معن هاشیتمام خاکستر

زنگ خورد    نیالش شدم. تلفن آرو تکون دادم و منتظر سو  «یبپرس  یتون یم
جا  نیکاش هم  رفت،ینم  ی جمع و ترک کرد. کاشک ی کوتاه  یو با عذرخواه



روزام شده    ن یا   دنینفس کش  ل ی. دلکردیو با اخم بهم نگاه م  نشست یم
کنم؟ امکان ُمردنم    کار یروز بره و پشت سرشم نگاه نکنه! من چ  هیبود، اگر  

دهیقطع من  ب   یقو  قدر نیا   گهی.  نبودش کنار  با  بخوام  من  امینبودم که   .
که با چسب    دشده بو  یاشکسته  وانینبودم، چون قلبم مثل ل   یقو  قدر نیا

هم روش    یگاه سوراخ و گه  داستیترک روش پ  یچسبوندنش؛ اما هنوز کل
رو   نیآرو تونستم ینم وقتچی. من ه زهیبر  رونیب  اتشیتا محتو  شه یم  دایپ

  شمی وقت م! اونرهیروز که م   هیشم. باألخره  خودم داشته با   یبرا  شهی هم
ذهنم   یخط رفتنش و فکرش تو  ق یعم  ی نفس  دن یصد پله بدتر از االنم. با کش 

 و به پارسا نگاه کردم.   دمیو بر 

  ی سرکیدست منه...بهش پس بدم؟! و    ر ی ز  یی رزا یم   ه ی: االن تمام زندگپارسا
مشارکت من با    ینشونه  نی رو امضا زدم و ا  رشون یقرارداد هست که من ز

 . هییرزایم

  رهیقرمز رنگش خ  کیگرفته بود و به تون  یفرش رو به باز  یموها  نییپا   دایآ 
 گفت:   م ی که همه بشنو  یو آروم   م ی مال   یبود و با صدا

  ر یگ   یوقت   یی رزای...میکنیم   یبفهمه تو با ما همکار  ییرزا یم  ستی قرار ن  -
ا  وفتهی ب  س یپل با  نکش  ن یاونم  ماه  چند  به  جنس  تموم    دهیهمه  کارش 
به کار تو نداره. از نظر من تو اطالعاتت و    یهم کار  ی ...اون وقت کسشهیم

 شهرزاد؟!  ستی ن  طور نیرو بسپار به ما، ا  اشهیوگور شو بق مدت گم   هی بده و  

نگاه کامال جد  یجمله  با و    شی آخرش  دادم  تکون  و  نشوند سرم  روم  رو 
انداختم که ساعت    دیسف  وار ی د  یکه رو   یه ساعت گردب  ینگاه  بود  رنگ 



 ی جا شدم و با لحن معمولجام جابه  یتو   ی. کم دادیصبح رو نشون م  ازدهی
 گفتم: 

  جانیمدت ا  هی   ایشد بهتره تو و پر  ر یگدست  یی رزا یم   ی...وقتداستیحق با آ   -
  د ی. شادیشروع کن  دویجد   یخارج از کشور و زندگ  دی! بردونمی...نمدینباش
درباره  یبهتر  یزندگ  بکش،  خط  خالفم کال  دور  و  بخوره  رقم   یبراتون 

 . کنم یم ستشون یقراردادهات هم بگم با من! ن 

از    ی زیچ  گهیحرفم سرش و تکون داد و د  دییتأ   یبرا  پارسا نگفت. پرهام 
  دونستمیحرف بزنه. نم  سشیتا با دوست پل   ره یجاش بلند شد و گفت م 

  ییوقتا  هیبهش اعتماد کنم. آدما    دمیترس ینه! اما م  اینگهدارم    دیرو با   ایپر
و    کنن یکس رو فراموش مو همه  ز یچ قدر که همهاون  شن،ی پست م  ی لیخ
پارسا افتادم    یاصل  یجمله  ادیکه بهش طمع کردن.    یزیبه اون چ   چسبنیم

 گفتم:   ی آروم یکه با صدا

اموالش    یهمه  یپسشون بده...بزار وقت   ، ییرزای اموال م  ی! دربارهی راست  -
روز افتاده.   نیپوال بوده که به ا  نیمصادره شد بفهمه آه هزاران نفر پشت ا

  شیی هم دارا  یبار و بفهم  لیو تحو   خی کن تار  یباهاش بزار هم سع  یقرار  هی
 رو پس بده. 

برام آشنا    یلیکه خ   یداد کس  ی لحظه با صدا  ه یسرش و تکون داد که    پارسا 
حرکت از جام    هی. با  ومدی م  اطیح  ی. صدا از تو دیاز ابروم باال پر  ییبود تا 

هم مثل من کنجکاو    هیلنگون خودم رو به پنجره رسوندم؛ بقبلند شدم و لنگ
  ینهیس  یقفسه و بودن   ساده ی که مقابل هم وا  دایو ل  نی آرو  دن یبودن. با د



هم رفت،    ی تو  یاخمام کم   شدیم   نیی باال و پا   ت یهردوشون از شدت عصبان
  شده یچ   یعن ی.  کردیرو نگاه م   دایل  یمشت شده بود و برزخ   نیآرو  یدستا

به عقب برداشتم   یبه جون هم افتاده بودن؟ قدم   ی شکل  نی دوتا که ا  نیا   نیب
 گفتم:  یآروم  یبا صدا ه یبق یگرانهو سمت نگاه پرسش

 ... . ادین  رون یب ی لطفا کس -

 یو درد  نیزم   یپام رو   دنیبا کش   بهشون زمان بدم  کهنی هم بدون ا  بعد
در نشست و درو    ره یگ دست  ی که داشت خودم رو به در رسوندم، دستم رو 

 که گفت:  دایسر ل نیزمان شد با داد آروباز کردم. باز کردن در هم 

  یچه غلط   نم یبزار تا بب   گر یج   یخفه شو خب؟! بهت گفتم دندون رو   دا یل  -
 کنم. 

باال برد و مقابلش    نیو ُتن صداش رو مثل آرو  دیرو باال کش   شین یآب ب دایل
 قد علم کرد. 

 به خدا کم آوردم.   نی! خسته شدم آرو ؟یفهم یچرا نم تونم،ی: نم دایل

رو پله  نیی پا  دنم یرس   با نگاهشون  دو  آرو   یها هر  دست    ن یمن نشست. 
به عقب برداشت. پس حدسم    یو قدم دیموهاش لختش کش  یرو   یاکالفه

  ی با صدا  دم یبهشون رس  یبود. وقت   خته ی ود؛ از صبح کالفه و بهم ردرست ب
 گفتم:   یآروم 

 د؟ یراه انداخت  دادیچه خبره؟! چرا دادو ب -



  ی صورتش بشه، با تعجب به چشما  یبود تا اشکاش روانه  یمنتظر تلنگر  دایل
  ه ینگاه کردم. با دستاش صورتش رو پوشونده بود و گر  سشی و خ  یعسل 

کرده بود و پشت به ما رو به    بشیج  یکالفه دستاش رو تو  نی. آروکردیم
برداشتم و نگاهم رو روش نشوندم.    دایسمت ل   یبود. قدم  سادهیباغچه وا 

تند پاک کرد و به سمت  اشکاش رو تند  کرد؟یم   یطورنی شده بود که ا  چش
 مثل خودش تخس پر رو بود. ساد؛ی روش واقاطع روبه  ی لیرفت. خ  ن یآرو 

  شب ید   یکاِر...اوک  نیتر احمقانه  یگ یکه تو م  یکار  نیبرادر من ا!  ن ی: آرو دایل
  کار نیجرات ا   یکیبهش فکر کن، منم فکر کردم؛ اما به جون مامانم من    یگفت

 !؟ یفهمیرو ندارم چرا نم

 گفت:  یو با لحن عصب  دیدو دستش رو به سرش کش ن یآرو 

خر    یاندازه  ادی...لیعمو بهت گفته که عقلت کمه خودتم باور کرد   قدر نیا  -
!  ؟یسرهم کن   ز یچ  ه یمدت کوتاه فقط    ه ی  ی برا  یتون یبعد نم  ی سن دار  ر یپ

 . یجرات و از پشت بست ی! تو خودت دست آقایتو جرات ندار

  یاما انگار برا  داد؛یم   لتیدعوا هم چرت تحو   یتو  یکردم. حت  یاخنده  تک
  ی بود چون با پوزخند بهش نگاه کرد و با حرص  یع یهم طب  یلیخ   دایل  یبرا

 گفت:   شدیصورتش ساطع م یتک اجزا که از تک

 اون قبول کرده؟! ؟یحرف زد لی حماقت محضه...با سه -

 گفت:  یآروم یکمرش و به سمتش خم کرد و با صدا  نیآرو 



  زنمیم  وار ی به درود  شهی خاطر تو، اون مرد عاشق پمن دارم خودم رو به  -
پس   یکار کنم...جرات ندار  نیمن جرات ندارم همچ  گهینم موقت خااون
با هم رسما زن و شوهر    م ین یش یعقد م  یجفتمون سر سفره  م یر یفردا م  نی هم

نکش  هی  م، ی نی شیم عال   یخونه  میر یم  ده یسالم  جناب    د یقهم    یخودمون 
 ... . یکن یو م تی بچه دار ی نی شیو م  یزنیو م  لیسه

ل   هر  و  من  خشم  به  م  دایلحظه  مشدیافزوده  دلم  دونه  دونه  خواستی. 
از هر لحظه بود، اگر    تر قرار یبکنم. قلبم ب  شه یو از ر   رم یرو بگ  نیآرو  یموها

آرو ل  ن یواقعا  با  دای و  من  کنن  تماشا  نم یبش  د یازدواج  مراسمات   یبه 
  و شهرزاد، سرنوشت ت   گه یشون. آره دبچه  دنیخر  یسمون ی و س  شونیعروس 

نه از غرور    یزیانداختم. چ  ر ینوشتن. نگاهم رو به ز  یکی  اه یرو هم با رنگ س
  یزیتر از اون چبودنم. شهرزاد، تو خسته  ی مونده بود نه از قو  م دهیته کش

  ر یپ   گه یکردن. د   یعاشق   ی از تو گذشته برا  گهی ! دیکه فکرش و بکن   یهست
بغض ریپ  یلیخ  ،یشد رو    ی.  گلوم  ممسخره  نب  زد؛یچنگ  فرو    دیا اما 

 گفتم:   ر یبه ز یآروم و سر ی. گلوم رو صاف کردم و با صداختی ریم

 ... . دیاما صداتون و لطفا باال نبر د؛یحرف بزن -

بود که رنگ    ییهایینگاهش رو روم نشوند؛ اما من نه. نگاهم به دمپا  ن یآرو 
عادت کرده بودم پس   ی . من که به مشکزدیذوقم م   یتو  یل یخ  شون یمشک 

باز  نیا آرو   یچ  هایمسخره  با صدا  دیبه سمتم چرخ   ن یبود؟!    م ی مال   یو 
 گفت:   شیشگ ی هم

 پاک عقلش و از دست داده.  نکهی ! ا؟یتو هم نظرتو بگ  شهی م -



اش نگاه کردم،  از حد خسته  شیب  دیشا   یرو باال آوردم و به چشما  نگاهم 
ه بدون  و  عاجزانه  ا  ییایر   چیخواهش  اما  شرابود؛  نبود.   ی مناسب  طیالن 

 به پنجره کردم.  یااشاره

ها هم فعال کارشون تموم شده  ...بچهکنن یبعدا، االن همه دارن نگامون م   -
 . م ی زنی...حرف مرنیم

زدم. وارد سالن که شدم    ینه نگاهش کردم نه حرف  گهیتکون داد. د  یسر
ما بمونه؟!    شی پ  ایجمع کردن تا برن؛ اما مگه قرار نبود پر   ا یپارسا و پر   دمید

 گفت:  یابه جلو اومد و با لبخند آروم و مردونه  یپارسا قدم

راحت    المیساکش و برداره...خ  ادی ...داره ممونهیخودت م   شی پ  اینترس پر   -
 باشه؟!

شدم و آروم    لی عصام متما  یرو   ی از کنارمون رد شد و از خونه خارج. کم  ا یپر
 کرده بود گفتم:   م ی که بغضم خودش رو پشتش قا  یالک  یو همراه خنده

ا  ی کس  نکهی ا  یراحت...برا  الت یخ  - و برو سراغ    ا ین  نجا یشک نکنه تو هم 
 !ده؟یرو ند ا یکه پر  ییرزایو خوب ازش اطالعات جمع کن، م یی رزایم

نره...بهش گوش   رونیب   ایپر  اطیاحت  یبچه بود؛ اما برا   یوقت   یعنی : نه!  پارسا
 زد کردم. 

ها نشسته بودن، مبل  ی رو   حوصله یکه ب  هیتکون دادم و نگاهم به بق  سرمو 
  دیبا   نی هم  یشب کار کرده بودن، برا  تر شیهم ب   شبیافتاد. خسته بودن. د

زمان  کرد و هم   یکوتاه   ینقره. پارسا خداحافظ  یخونه؛ اما با آدما  رفتن یم



بهش    یچولو وارد خونه شد. لبخند آروم چمدون کو  ه یهمراه    ا یبا رفتنش پر 
 گفتم:   کردیتعارف م  ییها چا خانم که داشت به بچه  یزدم و رو به کبر

 ... . ییرایپذ   یرو ببر اتاق انتها ای خانم! پر یکبر  -

پر   یچشم  یکبر همراه  و  فر  ایگفت  رو  وجودش  وجودم،  تمام   اد ی رفتن. 
 قلبم.  یوالن دادن توکه شروع کرده به ج  یاما امان از انکار عشق  زد؛یم

  واشی کف دوخته بود.    یمبل کنار نقره نشتم. نگاهش رو به سنگا  یرو   رفتم
رو  رو  پ  ده یچروک   یدستا  یدستم  دستکش    رشی و  برخورد  با  گذاشتم که 

ب   م یتور  نگاه  و  آورد  باال  رو  سرش  دستش  دوخت.   تفاوتشیبه  بهم  رو 
 زدم و رو به نقره گفتم:   یبود. لبخند آروم  یهرکس مشغول به حرف

 . یرس یاومده؟! نگران به نظر م شی پ  یمشکل  -

 گفت:   یآروم   یفشرد و با صدا شتر ی ب ی رو کم  دستم 

 ! ؟یاعتماد دار یدیپسره...سع ن یبه ا -

و زمان و بهم بده    ق یکه آدرس دق  یچرا! نه کاماًل اعتماد نداشتم تا وقت  دروغ
کردم احوال    یگذاشته باشه. سعمرگش و    یعالم خاک کپه  هی  ر یز  یی رزا یو م 

دستش رو متقابل فشار دادم   نیهم   یمتشنج درونم رو بهش منتقل نکنم برا 
 گفتم:   یواشی  یو با صدا



  ب یکه آس  یکی رنگ ما،  هم   ه یکیبهش...اون    ستمین   اعتمادمینه کاماًل اما ب  -
برا  ی چ  گمی...نم دهید دادم.  قول  م  ی لیخ   نی هم  یچون  دست    یی رزایاز 

 . هیکفر

پرهام تلفنش تموم شد به جمعمون اضافه    یسرش و تکون داد. وقت   نقره
گاز زد. نگاهم رو روش نشوندم و    یب یمبل نشست و س   یشد. چهارزانو رو 

 گفتم:   ینسبتًا بلند   یبا صدا

 با روباه؟! یریش -

 گفت:  یمی مال یزد و با صدا یپوزخند

مون رو  مکالمه  دمی فکر کن روباه باشم...ماجرا رو واضح براش نگفتم ترس  -
  یتو...تو  یبرا  یعن ی امروز عصر باهاش قرار گذاشتم،    نیهم  یبفهمه برا  یکس 
 . تونهینیی پا  ابونیکه خ  یاکافه  نی هم

انداختم که هنوز در    رونیبه ب  یلب کردم. نگاه  ر یز  یزدم و تشکر  یلبخند
 ها گقتم: و رو به بچه دم یکش  یا حال جدال و حرف بودن. پوف کالفه

نکردم چه گناه   تونی ...زندان دیا خسته  دی کار کرد  شبید  - که    نی دار  یکه 
نقره   یاما با محافظا  دیبر   دیتونیاومده. م   رتون یپر دردسر مثل من گ   یدوست

 من راحت باشه.  الی جون که خ

 گفت:  تی مبل و به سمتم پرتاب کرد و با عصبان ی کوسن رو   سهراب



دردسر    یبرا  کنه یما نده. ما خودمون سرمون درد م   ل یشهرزاد...چرت تحو  -
 ما نده.   لیچرتا رو تحو  نیپس ا 

 گفت:   یآروم یبود با صدا  دهیمحمد طبق معمول خواب  ی پا ی که رو   قیشقا

...]صداش رو  نهیحرف درست زده باشه هم  هی کل عمرش    یسهراب تو  نیا  -
 باال برد[ شهرزاد! جمع کن خودت و تا جمعت نکردما... .  کهوی

سر    یبرا  اشونیمهربون  یدعوا کردناشون تنگ شده بود، برا  یدلم برا  چقدر 
 : گفتیبود م   نجایا  ار ی و کله زدناشون. اگر االن شهر

 ه. حرفو زد ن یا یمهربون  ی ...از رو دینکن  تی خانممو اذ -

نقش بست؛ چون ظاهر    یاهیثان  یذهن هممون برا  یتو  الوگید  نیا  دیشا
 .زدیم  ادیو فر  ی تنگهم رفته بود و چشماشون بدتر از من دل ی همه تو

 سالم.  -

خرس    هیبود و عروسکش که    ختهیفرش دورش ر  یتبسم که موها  یصدا  با
مهمون    یجونبود، رو به بغل گرفته بود؛ به عقب برگشتم. لبخند کم   دیسف

 گفتم:  یآروم  یصورتم کردم و با صدا

 ماهت خانم خوش خواب... .  یسالم به رو  -

انداخت و چشماش رو با دستاش    دایآغوش آ   یوقفه خودش رو تو  بدون
بهتر  دن یبود، د  ن یر یمالش داد. ش   ی آغوشش. دست  ی تو  قتیرف  ن یدختر 

بوسه  دیموهاش کش   یتو  واشی برا  یرو   یا و  دلم   ی سرش نشوند. چقدر 



حس    نیباتر ی ز  دیتنش، لوس کردناش. شا   یبو  یتنگ شده بود؛ برا  ام یلیا
  ی لحظه  یباشه از پوست و گوشت و جون خودت. برا  یک ی.  همادر بودن  ا، یدن

  ی حظه حسلبهُشکه شدم؛ اما بعدش لحظه  یمادر شدم کم   دمیاول که فهم
  ی احس محبت و هزار حس مادرانه  ت، ی. حس مسئول شدیبهم منتقل م   بایز

نبودم.    یمادر خوب   دایعمرم همراهمه؛ اما من مثل آ   یلحظه  نیکه تا آخر 
نبودم؛    یام محافظت کنم. من مادر خوب از جگر گوشه  پسرممن نتونستم از  

که به دست وارد    یبهتر از منه. با فشار  یل یاز منه، خ  تر یقو  یل یخ  دا یاما آ 
از من که با نگاهام خودم رو رسوا کرده   یوا یاومدم. ا رون یشد از افکارم ب

 . کردینگاهم م یبودم! به سمت نقره برگشتم که با نگران

 ؟ ی: خوبنقره

معن  سرمو  بچه  دییتا   ی به  نگاهم کرد.  دادم که مشکوک  تکون  ها حرفش 
قصد    ی کییکی و  شدن  برابلند  نقره  خانواده    یرفتن کردن.  از  محافظت 

  یکرده بودن با اعصاب  نیکه با آرو  یبعد از بحث طوالن  دای دونفرو گذاشت. ل 
ن  یحرف زدن با آرو  یزمان برا ن یبهتر د یشد. شا نیوارد اتاق آرو  یخطخط
 بود. 

 

 ))فصل هشتم: زوال((  

 !؟یرینقره جون تو هم م -



لبه  برگشت و سف   ینشست. موها  یصندل  یو  از شالش    یکم  دشیلخت 
و    دیزانوهاش کش   یرو   ی زده بود که با دست به داخل فرستاد. دست  رونیب

 نگام کرد. یبا نگران 

بگردم...منقره دورت  شهرزادم!  چ  ن یا  ی تو  دونمی:   ، ی دیکش  یدوسال 
بوده، همه چ  یل یخ  دونمیم م  ز یسخت  ]دستش    دونمیرو  دختر قشنگم. 

فرشته دوسال گذشته  االن  اما  بر گرفت[  در  رو    ی من...زمان کم   ی دستام 
  یطورنیکه ا  یشی ! چرا دوباره عاشق نم ؟یکن ی. چرا از نو شروع نمستین

!  ؟ یکن  یزندگ   ایدن نیا  ی! مگه قرار چند روز تو؟ یبا حسرت به تبسم نگاه کن
که افتاده و تموم    ی ....اتفاقگذشت  یول  ؛ی...مادر بودیعاشق بود  دونم یم

ا اطراف  قدر نیشده. چرا  از  رو  م  انتی خودت    مم یمر   ی نگران! دل؟ یکنیدور 
محدود کردنهی هم خودتو  خودت  تو  قشنگم.  دختر  آزاد کن  خودت    ، ی. 
 که به خودت خوش بگذره... .   ید یاجازه نم  دتخو

اش  تکهدختر دل تکه  ن ینقره، ا  یبود  ا یدن  یراست و حق بود. کجا  حرفاش
  یاز همه  ترسه ی. منهیبب   ب یآس  که نی از ا   ترسه یکرده؛ اما م  یکی   می رو تقد
و    دمی. دستمو کالفه به موهام کشوفتهیکه پشت سر عشق م   یشوم  یاتفاقا

 خودش بود گفتم:   یکه مثل جنس صدا  یآروم یبا صدا

خوش   هی  یتو  یوقت  - فراموش   وفتم ی م  ادشونی هستم...دائم    یلحظه  و 
هستم. خاطرات مثل خوره مغز و دلمو نابود    یخوب  یچه لحظه  یتو  کنم یم
 . کنهیم



خودم    ی اما به رو   ختم؛یبهم ر   ی کم   دیصورتم گذاشت، که شا   ی رو رو   دستش
 . وردمین

بانقره شد.  شروع کن  دیجد  ی زندگ  ه ی  د ی: گذشت...تموم  وقتیو  کار    ی. 
  ؛ یزنده چه مرده شاد کرد  رو چه  هایل یتموم شد مطمئن باش خ  یی رزایم

و اعدام کردن تو    یی رزایم  ی . بهم قول بده وقتیکن   ر ییخودتم تغ  د یپس با
 . یهمون شهرزاد قبل  یهم بش 

شاد و خوشحال؛ اما االن    یو دوره، شهرزاد  به یقدر برام غر ! چهیقبل   شهرزاد
 پام نشوند.  ی آورد و رو  ن ییصورتم بود پا ی ! دستش رو که رو ؟یچ

قبول    ی تونیبه اون رو م   ک ینزد  ز یچ  هی بودن سخته؛ اما...  یشهرزاد قبل   -
 !؟ یکن

کرد و دستش رو پشت سرم گذاشت و من و به آغوش گرم    یاخنده  تک
از باال سرم به گوشم    شیمهربون و سرشار از انرژ   یش کشوند. صدامادرانه

 . دیرس

 . یلذت ببر تیدگاز زن خوام ی...فقط میشهرزاد قبل  ی: توقع ندارم بشنقره

اما    کردم؛ یم  تیاحساس امن   کردم، یم   دا یپ   ی آرامش  ییرزا یبا رفتن م   نا یقی
از نبودش. اما به خودم تشر زدم تا دلم    شدم یم  یجور  هیدلم    یاون آخرا

اومدم و با    رونیاز آغوشش ب  واشیمثل اون نسوزه.    یبه حال آدم کثافت 
 گفتم:  یرنگلبخند کم 

 بشه.  لیتکم   ز یچهمه  گهی مامان...د  شیپ  یردپس شما هم قول بده برگ -



اش انداخت. من شونه  یرو رو   شی و مشک  یمجلس   فیجاش بلند شد و ک  از 
 بود.  یهم از جام بلند شدم. نگاهش سرشار از محبت و خوب

 . دمی: قول م نقره

  دن یتنش رو با کش   نیریآزادم رو دور گردنش حلقه کردنم و عطر ش   دست
اش  همراه راننده  یشگ ی کردم. بعد از سفارشات هم  هامهیوارد ر   ق یعم  ینفس

مراقبت.    ی از خونه خارج شد. گفت چند تا آدمم گذاشته اطراف خونه برا
حرف    شو باها  رفتم یبود. م   رونیافتادم که هنوز ب   نی آرو   ادیبعد از رفتنش  

بود.    یی رایپذ   ل یدرحال جمع کردن وسا  ی ! حالش خوب بود؟! کبرزدم؟ یم
مطمئن نقره رفتن تا اونا استراحت    یو شهاب هم چند تا از آدما  ی عل  یجا  به

هم دلم    نجایا   انی قرارشون بدم. اگر گفتم ب  ی سخت  یتو  خواستم یکنن. نم 
در به    یصدانظرشون رو بدونم. با    خواستمیبراشون تنگ شده بود هم م 

آرو  برگشتم که  به ج   یکم نی عقب  و دست  بر    یرو   بیآشفته  قدم  سنگا 
صورتش   یتو شیی خرما یهاش مردونه و جذاب بود. موها. قدمداشتیم
شد و سر    رم یبود و قصد عقب زدنشون رو نداشت. متوجه نگاه خ  ختهیر

جلو    یهاش به خنده آغشته شده بود. کم بلند کرد. چشماش خسته؛ اما لب
 گفت:   یو با لحن معمول ومد ا

 همه رفتن! شد؟یچ -

از موهام    یاگوشه  کهیحرفش تکون دادم و درحال  دییتأ   یو به معنا  سرم
 گفتم:   فرستادمیرو به عقب م 



  ن یاما دلم براشون تنگ شده بود. ا  دنشون؛ ید  یکارو آوردم برا  یبهونه  -
 ن یا  تونستمیوگرنه دست تنها هم م   م،ی انجام داد  یهم کار  یگوشه کنار

 کار رو انجام بدم. 

 

  اش هی انداخت، تک  یی روروبه  یل سه نفرهمب  ی زد و خودش رو رو   ی لبخند
قرار داد و چشماش    ی صندل  یپشت   یرو با فاصله به مبل داد و سرش رو رو

بهم دست    ی احساس کالفگ  کرد؛یم  تم ی ش اذحال آشفته  ن یو بست. چقدر ا
 بردم و گفتم:  نییصدام رو تا حد امکان پا  نی هم  یداده بود. برا

 س؟!از من ساخته  ی...کمکیست ی خوب ن -

  قش،یعم   یها. نفسدیصورتش کش   یکالفه رو   یو بلند کرد و دست  سرش
 .دادینشون از حال بد درونش م  ش، ی شگی هم  یهانبود خنده

کار   نا، ی ا  الیخ یتا درست بشه...ب  برهی: مشکل که هست؛ اما زمان م ن یآرو 
 !شد؟یشما چ 

  ی ع به موضوعراج  خوادیدلش نم  یعن یعوض کرد    عیموضوع رو سر  نکهیا
  ی باال انداختم و با صدا تفاوت یام رو باش کرده حرف بزنه. شونهکه آشفته

 گفتم:   یآروم 

عصر قرار گذاشته...پارسا هم قرار با   یپرهام امروز با دوستش حرف زد برا   -
  قیکه فرداس تمام اموالش و بهش برگردونه و ساعت دق  ییرزایبرگشتن م

 بار رو بهمون بگه.   لیو زمان تحو



 زد و موهاش رو باألخره به عقب فرستاد.  یپوزخند ن یآرو 

  ه یپسره    نیتا خانم بهمون اعتماد کنه، حاال ا  م ی: ما خودمون رو کشت ن یآرو 
 قرار گرفته. یشبه مورد اعتماد جناب عال 

  قدر نیا  کردمی. فکر نمکردیم   یحسود  دهیه دوران رستازه ب  یدخترها  مثل
 گفتم:   یمیمال  یدوتا دستم قرار دادم و با صدا  ر ی حسود باشه! عصام رو ز

پارسا    طی شرا  - متفاوته...منو  پارسا  با  تو    م؛ یداشت  یاگذشته  هیتو  با  اما 
غر برام  و   یبود  بهی نه...کامال  بهت  اعتماد  بود  سخت  درک کن که  پس 

 ت. باها ی دوست

موضوع نگفت.    نی راجع به ا   ی زیچ  گهیفرستاد و د  رونیرو با صدا ب   نفسش
ناراحت  ی حس کالفگ تو   ی و  اجزا   یبه وضوح  و  بدنش مشهود    یصورتش 

 گرفت، یضرب م  نی زم  یپاهاش رو رو   یو عصب  خوردیبود. دائم تکون م 
م به من  نم   گه یبعد  بدتره. صدا  ؛یزن یتو حرف  از من  از    یخودش  بارون 

آبان  نهم   یتو  یزییبارون پا   نی. اولدیرسیبه گوش م   ییرای پذ   یدق  یهاپنجره
م زدیباریماه  بارون  تو  ییبای .  اما  خفگ   یی بایز  ن یهم  یبود؛  و    یهزاران 

حرکت از جام بلند شدم و کنار پنجره قرار گرفتم.    ه یوجود داره. با    ی تنگدل
سرد صورت  یباد  مبه  مشک  زد؛یم  ژاکت  و کوتاه   یاما  رو   یرنگ    ی که 

به بدنم نفوذ کنه. سرعتش نه   یترکم   یسرما  شدیبود باعث م  هامونهش
ز  نه  بود  هرچ   اد، یکم  زم  یاما  بود  نسبتا    سی خ  نا ی که  حجم  از  بود  شده 

 . ادشیز



 ... . یزییبارون پا  نی: اولن یآرو 

  یبود، برا  سادهیشلوارش پشت سرم وا  یبایو برگردوندم. دست در ج  سرم
با   اومدیم  رونیکه از ب  یینگاهش قفل شد. تمام سرما ینگاهم تو  یالحظه

دستام رو دور    جانیهم   شدیم  یرفت. کاشک  نیگرمش از ب  یچشما  دنید
  ل یکنم؛ اما بر خالفه م   هامهیتلخ عطرش رو وارد ر   یگردنش حلقه کنم و بو

 شده نگاه کردم.  سی خ اطیبه ح  باطنم نگاهم رو ازش گرفتم و

 !؟ینکش گار ی س گه ید شهی : شهرزاد! من یآرو 

اوقات    ینبودم، گاه   یگاریکنار گوشم بود و آروم. من آدم س  قایدق  صداش
از   یزیچ  ن یآرو   شدی اما مگه م   دم؛یکشیم  شد،یحالم بد م   یل یکه خ  ییوقتا

بشه اونم توسط معشوق   ر یقلب آدم تسخ  یمن بخواد و من انجام ندم؟ وقت
  روم . صدام مثل خودش آ ادی بودن ازش، از دستت بر نم  عی جز مط  یکار  گهید

 بود. 

بهم    ی لیوقتا که خ   یگاه   کشم،یدائم م  یکه فکر کن   ستم ی ن  یگاریمن س  -
 . کشم یم  زمی ریم

و حرف    م ی کردینگاه م  ختیر یم  هانی زم  یکه رو   یبارون   یهابه قطره  هردو
 . م ی زدیم

 !شه؟ی دو سال پ یادگار ی نمی : ان یآرو 



  خوانیم  ر ییاز من تغ  نی حرفش تکون دادم. نقره و آرو   دیی تأ   ی و به معن  سرم
تموم شده. گذشته تمام و من   گهیگذشته غرقم؛ اما د  یمن تو   که یدرحال

 .دمی کش   رونی. با صداش از افکارم بکنم یم  ی حال زندگ یتو

 ! شهرزاد لطفا!؟ یاوقات هم نکش یهمون گاه   یبرا شه ی: م ن یآرو 

که با صداش    یکالمات   یعاجزانه و کامال از سر محبت بود. جادو   درخواستش
کنم. با لبخند    یرو یداشت که من فقط از اون پ  یاجهی نت  رسوندیبه گوشم م 
  ییزرد و سبز روش خودنما  ی که برگا  یکوچک  یکه به درختچه  یآروم درحال

 گفتم:   یآروم ی چشم دوخته بودم با صدا کردنیم

 . کشم ینم  گه ی...باشه دیخوایاگر تو م  -

رضا   برنگشتم  رو که سر  لبخندش  بب   تیتا  بود  نگاه نم یزده  آسمون   ی.  به 
ا با  ابرا  کهنیانداختم  بودن  با  اما  بود؛  تو  یبارون   یسر ظهر  رفته   یو  هم 

  ق یعم  ی نفسا دنیبارون رو با کش   یر گرمش نبود. بوو نو  دیاز خورش   یخبر
 .کردمیم  هامهیوارد ر 

 بارون؟! ر یز  م ی : شهرزاد؟ برن یآرو 

که هر لحظه    ینیری خندونش نگاه کردم؛ تبسم ش   یعقب و به چهره  برگشتم 
  ییها چه بالخنده  ن یبا ا   دونست ی. اگر مکردیوجودم رو سرشار از آرامش م 

خودم رو متعجب نشون    ی. کم دیخندینم   گهی د  وقتچیه  ارهیسر قلب من م
 گفتم:   واشیدادم و  

 ... .م یخور یسرما م -



  ی جلو آورد. عشق به چه معن  یکرد و سرش رو کم   بشی ج  یرو تو  دستش
هم من  نظر  از  هم   نیبود؟    ن یهم  هاش،طنتیش  نیلبخندهاش، 

  ی خودش عشق بود. عشق   کردیکه اون و با همه متفاوت م   اتشی خصوص
 . شدیمن ساطع م  یرنگش برا یاقهوه یز چشماکه ا 

 . ینش ضی مر  دمی! قول م میبر  ای...ب ادی: روزه...بادم که نمن یآرو 

 اما... .  -

 : اما نداره... . ن یآرو 

از رو   عیسر به سمت خودش    واشی لباسم گرفت و من و    ی مچ دستم رو 
  ی که به موها  یدلم درحال  ی. تورفتم یهمراهش م  یلنگون و زور. لنگدیکش

از تصور داشتنش دلم به درد م  کردمینگاه م  شیی لخت و خرما   اومدیو 
 گفتم: 

 داره... .  ی اگهی هم عالم د یوونگ ی برو...با تو د -

صورتم رو    یخنک   یباز شد، باد کم   یدر ورود  یشد. وقت   یک یباهاش    هامقدم
  یافض   ن یهم  ینبود برا  اطیح  ی تو  یسرد نبود. کس   یلی نوازش کرد؛ اما خ

به سمت جلو برداشتم که   ی. قدمکردیم   تر نینش و دل  اطیح  یگل و درختا
واش ی   نی ... . آرو نی ر یداشتم ش  یصورتم حس  یبارون رو   یابا برخورد قطره

  اد یجلوتر رفت. سرعت بارون و حجمش ز  ی دستم رو ول کرد و خودش کم
خ اما  مِن سرما   یل یبود؛  نبود که  بو  خی  ییسرد  تمام    یبزنم.  با  رو  بارون 
  خورد یم  نیزم  یش رولمس کنم. صداش، که هر دونه  تونستم یوجودم م



  وزرد    یبرگا  نیگزیسبز کمکم داشتن جا  ی. برگاکردیمن رو رها و آزاد م
  ن ی. آرو دادنیجوالن م  ن یزم  یتوسط باد رو   شون ی. تعدادشدنیم  ینارنج 
واروبه رو   سادی روم  رو  دستاش  مو   یو  کرد،  باز  رو   یهاهوا    ی لختش 

اون ثابت بود   ی. نگاهم فقط رو کردیترش م بود که جذاب خته ی صورتش ر
 ی رو  ی ضی من افتاد؛ لبخند عر   ی به خود زد و دوباره نگاهش رو   ی که دور

مثل اون خودم رو آزاد    تونستمیمنم م   یافتاده بود. کاشک  شدهیصورت سف 
نگاه  رها کنم.  د  ی و  دستام کردم که  خبر  دم یبه  عصا  ...پس  ستی ن  یاز 

 کردم؟!  کارشیچ

  شیخودت گذاشت  ی اومدیم   ی ها...داشتحواس برات نمونده  ی ن یخانم ام  -
 کنار مبل... . 

به اون    یازی ن  چیه   گه یدستم رو گرفت حس کردم د  یبود، وقت  ن یبا آرو  حق
رهام نکنه. تمام    گهیو د  رهیهست که دستم و بگ  یردم کس عصا ندارم؛ فکر ک 

.  داشتیبر نم   اشی باز  وونهی شده بود؛ اما اون دست از د  س یلباسامون خ 
 به سمت من اومد و با خنده گفت: یقدم

  وار ی ...پس انجامش بده...چرا مثل دیخوردن بلد   یون یمثل بر  نم ی مطمئنم ا  -
 ؟ یکنیفقط من و نگاه م

جاش زد. خب! االن من    یتو  یبلند سر داد و چرخ  یاهم دوباره خنده  بعد
نمکردم؟یم  کار یچ   دیبا خودم  آرو  دونستمی!  در    یباز  وونه ید  ن یمثل 
 قاً یبه سمتم برداشت و دق  یقدم  کنم ینگاهش م   جیگ  دی د  ی ! وقتوردم؟ی م

 زد و گفت:  ی. لبخندسادیروم وا روبه



حال    یل یکه آب جمع شده. خ  ییجا  ی بکوبون تو  یطورنیپات و ا   نیبب  -
 ... . نیبب  ده یم

  کلشیسر و ه  یرو  دیآب پاش  یکه کل  اط،یرو برد باال و کوبوند کف ح   پاش
سالمم رو بردم باال و کوبوندم    یازش پا  تیسر داد. به تبع   یبلند  یو قهقه

 شد.  سی شلوارم خ  یکه کل پاچه  نیزم یرو 

 : آها! حاال شد...حاال بچرخ. ن یآرو 

به چرخ شروع آزاد  دنیکردم  و گذاشتم  باز کردم  به دو طرف  رو  . دستام 
چرخش    یزار اطرافم. سرعتم توکردم از لجن  یباشم، رها باشم. ذهنم و خال

  دادیموهام جوالن م  یال  ی زییباد خنک پا  ی خاطر پام باال نبود؛ اما وقتبه
م خوب  حس  از  دلم  شدمیسرشار  هم ساعت  خواستیم .    طور نیها 

بلند سر دادن.   یهاقهقه  دنو یهم شروع کرد به چرخ  ن ی. آرو وبچرخم رخم بچ
  ی ک  دونم ی. نمدادیقشنگش روحمو جال م  ی هابا خنده  د،یخندیم  لیدلیب

که من رو   دیخند یالک  قدر نی! اد؟ یچیپ  اطیح  یمن هم تو  یهاخنده یصدا
  گه ید .  م ی دیپاچیبا پاهامون بهم آب م  م،ید یخندیهم به خنده انداخت. م

عال حالش  بود. من  م هیحالم خوب  از    ن یا   خوامش،ی.  و سرشار  شاد  مرد 
تنها اگر اون من و نخواد ولش  خوامشیشده م  ی متی رو به هر ق  ی خوب  .

رو کنم یم ب   ی.  و  بودم  شده  دوال  قهقه  لیدلیکمرم    شی الک  یهابه 
 کرده بود.   یخال  سی . بارون هر جفتمون رو خدمیخند یم

 !دایکن یحال م د یخوب دار یی: جمعتون جمعه گلتون کمه...دوتا دایل



به تن داشت و دست    یاسورمه  هیبه عقب برگشتم که هود  دایل   یصدا  با
آرو . چهرهکردینگاهمون م  ی به کمر شاک بود.  بامزه شده    یاخنده  ن یاش 

 گفت:  یبلند یکرد و با صدا

که سگ    شی پ ساعتم ی خرگوش کوچولو؟! تا ن یخوشگل کرد یک   یباز برا -
 ... .یشپرد بود ژرمن

موها  ی دست  لکس یر  ی لی خ  دایل خرگوش  ییبه  بود کش   ی که  و   دیبسته 
 گرفت. صداش و لوس کرد و گفت:   یرو به باز   نشونییپا

  اد یب  خوادیشد[ م  ی]لحنش عصب   ادیآقامون خوشگل کردم...داره م   یابر   -
 آلو رو گوش کنه. جناب یپرتاو چرت

نمکدون شده بود و از    ن یشدم رو به عقب فرستادم. آرو   سی خ  ی هایچتر
 در اومده بود. ی اون حالت عصب

. نیی پا  زهیتنت بر   یرو  یبه خودت بده آبا  ی : خرگوش کوچولو به تکونن یآرو 
 . ادیخوشش نم  دهیوگرنه آقاتون از موش آب کش

  یاقهقه  نی کوبوند. آرو   نیزم   یپاش رو رو   یو حرص   دیکش  یفیخف   غیج  دایل
حرص   یطورهمون  دای. لدادمیهاش نمخنده  نیرو به ا   ای از ته دل زد؛ کل دن

لباساش به   ی نیلخ کنان از سنگ هم لخ  نی خونه. آرو   ی زنان دوباره برگشت تو
نگاه    یرو طور  شصورت  یربا نگام کرد. تمام اجزادل  یبا لبخند  سمتم اومد و

و بگن کنار چشمش چند تا    رنیکه انگار قرار فردا ازم امتحان بگ  کردمیم
دستش گرفت،   یاز دستام رو تو  یکیچروک بوده. دستش رو باال آورد و  



تا آخر عمرم    خواستیدستا نداشتم بلکه دلم م   نیبه ا  یحس بد   چیه   گهید
 دستم.   یکنارم باشن و تو

 ... .یکه حالم و خوب کرد  ی: مرسن یآرو 

درجه از    نی حال اون رو خوب نکرده بودم بلکه اون بود که من رو به ا  من
دستش رو فشار دادم    ی ناخودآگاه کم  دیرسونده بود. شا   یو شاد  یخوشحال

 گفتم:   واشی و 

. اگر نیآرو  ینی بیرو خوب م  ز یچ   از تو تشکر کنم...تو همه  دیمنم که با  نیا  -
تضادش،    یکرد  یاما تو کار   کردم؛یم  ه یبارون گر   ن یا  یپا به خودم بود پابه

 . یکه هست  ی...مرسگم ی . از ته قلبم دارم میاونم الک   یبارون قهقه زد  ی پاپابه

مختص به شهرزاد حال نبود؛ اما مگه قرار نبود    گفتم یکه م   یجمالت   دیشا
  یاز رو   واشی وم مهمون صورتش شد و دستش رو  آر   یعوض بشم؟ لبخند 

 دستم برداشت. 

 . م ی شی م  ضی مر گهیتو د  م ی : برن یآرو 

 *** 

 . دییبنده درخدمتم؛ بفرما ، ین ی: خب خانم امستوده

دستم مرتب    یداشت رو تو  یرنگ بود و حالت گرد  ی که بندش مشک  یساعت 
نشسته    یپشت  ز یم  یرو   نیقرار دادم. آرو   یچوب   ز ی م  یکردم و دستم رو رو 

  ی کوچک که ما تو  یکافه  یبود و حواسش تمام و کمال به من بود. فضا



بود که فضاش رو    د یاز رنگ چوب و سف   یب ی. ترک م ی باالش ساکن بود  یطبقه
جدکردیم  تر گرم نگاه کامال  رو   م ی .  و    یمرد  یرو  داشت  نام  ستوده  که 

 داشت، نشوندم.  شی رنگ موهاهم   یمشک  ییهاچشم 

 نیپدر منه، من ا   دی کن   رشیکه قرار شما دستگ   یستوده، کس   یآقا  دینیبب  -
  یاما هر سر  کنه؛یم   کار یداره چ  قایدق  دونم یو م   شناسم یخوب م  یلیآدم خ
فرار کرده.    یمملکت به راحت  سی افتاده با دادن رشوه به پل  سیپل   ر ی که گ

  واست بخواد درخ   ی قاض  طور نیاحتمالش هست که به شما و هم  دونم یم
ماجرا و اعدام    نیکه بعد از تموم شدن ا  دمیقول و به شما م  نیمن ا  بده؛ اما

 .دیری گیاز من م  ی مزد خوبدست یی رزایم

 د یهم سن خودم و شا  بایبود تقر یتن مرتب کرد مرد یچرمش رو تو  کت
شخصافتاده  یکم لباس کامال  با  قهوه  ی تر،  بود.  رو کم  یاومده    یجلوم 
 مزه کردم. مزه

 !ه؟یچ  قای: جرم پدرتون دقستوده

که فقط خودش    یآروم   یقرار دادم و با صدا  ز یم   یرنگ رو   یمشک  فنجون
 بشنوه گفتم: 

گرفته تا    یکه به ذهنت خطور کنه...از مواد و مواد کش  یهمه گنده کار  -
 ور آب... .جوون به اون  یو فرستادن دخترا و زنا ی کشآدم

 کرد.   و متفکر نگام  دیکش  شی مشک  شیر به ته یدست

 د؟ یکنیحرفاتون رو ثابت م ی: چجورستوده



و جلو بازم    ی مشک  یمانتو   ن یبه آست   یقالب کردم و نگاه   ز ی م  یرو رو   دستام
 کردم. 

 کارا با من.   هی ...بقدیکن   رشیدستگ هیشما فقط کاف -

رو   پاش خ  یرو  نه  بود  خلوت  نه  انداخت. کافه  موز   یل یپاش    کیشلوغ، 
گرد و    یزایبه م  ی. نگاه گرفتیکه روح آدم آروم م  شدیپخش م  ی می مال

 ما بود انداختم و دوباره به ستوده نگاه کردم.  ز ی که مشابه م   یچوب

 !م؟ ی کن  رشیدستگ  ی: به چه جرم ستوده

 گفتم:   یاز ابروم رو باال دادم و با لحن کاماًل جد یی تا

تن مواد.  هم چند    د یشا  دونمینم  ای  لو یجناب ستوده...با چند ک  کالیآ بار  -
 . دیاقدام کن هی شما فقط کاف گم یرو بهتون م قشیزمان، مکان دق خ، یتار

 و مشکوک نگام کرد.  دی کش  ششیبه ته ر  یبازم دست  ستوده 

 سر خودتون نباشه؟! ر یهمه ز   نای: از کجا معلوم استوده

توان    یحد  ه یم رو بهش دوختم، انگار تا  و نگاه خسته  دمیکش  یاکالفه  پوف
 . کردیاز اون خستم م تر شی. ب داشتم حرف بزنم 

و که    یی رزایم  یهاپرونده  دیبر  دیتون یراحت م  یل یجناب ستوده...شما خ  -
ها  از پرونده  یلی. خدیو مطالعه کن  دی بکش  رونی قبل بوده رو ب  یهامال سال

کرد؛ اما اگر مدرک    رشیدستگ   شه یم   گهینصفه کنار گذاشته شده. هزار جور د



ا  میداشته باش  . میتموم کن   اروراحت ک  میتون یم  هییرزا یموادا مال م   نی که 
 . نیبه ما مشکوک باش قدر نیا کردم یفکر نم  ن، یپرهام گفت دوستش هست 

هم بود   ی به سمتم خم شد. اخماش تو یقرار داد و کم  ز یم  ی رو رو  دستش
کنه. نگاه نافذش   لی تحل   هیمغزش کاراش رو تجز   یو ظاهرا قصد داشت تو
 گفت:   یاآروم و شمرده یرو بهم دوخت و با صدا

سر شما بوده و    ر ی ز  ز ی چ...قبوله؛ اما اگر بفهمم همهین یخب خانم ام  ار یبس  -
به  یا ! کارهیی رزا ی...م نیکه گفت   ییآقا  نیا فقط  و  بازنبوده    ی هایخاطر 

 . دینون طرفبا قا گهی اون موقع د ن،یکرد  ر یرو هم درگ سی گانه پلبچه

کردم حالت خودم رو حفظ    یاز خشم دستم مشت شده بود؛ اما سع  دیشا
  یاالن سر به تنش نباشه. پام رو رو   خواد یکه دلم م   ارمی کنم و به روش ن

که کامال ملموس    ی همراه پوزخند  یسرد و خشک  یلیپام انداختم و با لحن خ
 بود گفتم: 

 د یجناب ستوده و مطمئن باش  دیر یگیروز از من پس م   هی حرفاتون رو    نیا  -
 . دیکن یازم تشکر م  ی که کل

  ز یم   یرو از رو   میمشک  ف یبزنه ک   یاگهیبذارم حرف د   کهنی هم بدون ا  بعد
به خودم گرفتم و با اخم ادامه    یابرداشتم و از جام بلند شدم. لحن مغرورانه

 دادم:

 جناب، روزتون خوش.  رمی گیباهاتون تماس م  -



دهنش که پر خون بشه.    یتو  زدمیم   ی کینبود    ر یپررو، اگر کارم گ   مردک
  ن ی و به سمت آرو   دم یکش  یاخوبه پرهام گفت که طرف مطمئنه. پوف کالفه

  یبود، رفتم. تو  سادهی منتظر من وا  یپشت   ز یتر کنار م طرفکه چند قدم اون
رو   ی مشک   ی پالتو  نیا تا  جذاب  شیزانوها   ی که  مبود  نظر  به    د،یرسیتر 
  ی هادست روشون به عقب فرستاد. خنده  دن یبا کش   شهیوهاش رو مثل هم م

هاش رو  شده بود و منم ناخودآگاه پاسخ خنده  یمسر  گهی که د  شیشگ ی هم
  نییپا   ی چوب  یهاهم از پله  یشونهبهشونه  ی . وقتدادمیآروم م   یبا تبسم 

 : تپالتوش بود گف  ب یج   یکه دستاش تو  یدرحال  ی آروم   یبا صدا  میاومد یم

 س؟ یپل یآقا ن یقرار مهم با ا نی ا  شرفتی چطور پ -

  یدرب ورود  م،یدی پله که رس  نیام مرتب کردم. به آخرشونه  یرو رو   فم یک
ش با  رس  ده یپوش  یدود  ی هاشهی که  بود  آرو   مید یشده  من    ن یو  از  زودتر 

رو  وقت  یآهن   یرهیدستگ   یدستش  باز کرد.  رو  اون  و  از   ی نشست  داشتم 
 جواب سوالش رو دادم.  یاآهسته و شمرده یبا صدا شدمیمقابلش رد م

طرف    - بود...اما  ول   کم یخوب  من  به  داشت   گهید  ی زمان  ه یخب    یشک 
 قدر به نفعش کار کردم. که حق با منه و من چه  شهیمطمئن م 

پر    ییهاو چاله  سی خ  ن یمکه صبح اومده بود ز   یادیخاطر بارون زبه  هنوز 
.  شهیم  ق یبه شهر تزر  یدیانگار روح جد  بارهیاز آب بود. هر موقع که بارون م

بارون که به مشامت   یو بو  شنی رنگ تازه و جوون م  یزرد و نارنج  یدرختا
فضا بود   یکه تو  ی. باد سرد دهیرو بهت م  ی و زندگ  یحس سرخوش  رسه یم

  نکه یتا سرما به بدنم نفوذ نکنه؛ با ا باعث شد دستم رو دور خودم حلقه کنم  



بودم و کمر بندش رو بسته بودم    دهیپوش   یکلفت و بلند  ی مانتوم، پالتو  یرو 
نشوندم که دستش   ن یآرو   ی . نگاهم رو رو کردمیبازم هم، احساس سرما م 

درحال  بشی ج  یتو و  ن یبود  ضرب    نیزم  یرو آروم    شیمشک   یبوتام ی که 
رو  آب  با  و  بود  خ  کردیم  یبازیباز  نیزم  یگرفته  نسبتا شلوغ    ابونیبه 

  ی. درختاکردنیبدون وقفه ازش عبور م  هانیبود که ماش  رهیرومون خروبه
 . کردیم  باترش یبود که ز ابون یخ یتو یادیز

شاک  پاپاواوننیا   یکم لحن  با  بشم.  تا گرم  از سرما    یو خشن  یکردم  که 
 گفتم:   نی داشت به آرو  تیشکا

 بستم!  لیقند ؟ یاریرو ب ن یماش یخواینم -

. صورتش شاد و سرشار از حال  گردهیو به سمتم برم  کنهیم   یاخنده  تک
  رم، یخودش کرده. چپ م ر یآدم همه جوره مغزم و قلبم رو درگ  نیخوبه. ا 

بلکه چشم    نم،یبی. متٔاسفانه فقط با چشم سر نم نمشی ب یم  رم،یراست م 
مگه    ا ام  ده؛ ینشون م   قرار یمرد پر از تبسم ب   ن یا   یدلم داره خودش رو برا

ا   دنیرس ا  نیبه  شا  قدر نیمرد  دن   نیترراحت  دیراحته؟!  دست  به  ایکار 
 ب ی ج   یهم نگه داشتنشه. دستاش رو تو  ایکار دن   نیترآوردنشه؛ اما سخت

 . دهیم  یپالتوش تکون 

  فیسرده؛ ح   یگی! بعد تو م می بگم قدم بزن  خواستم یبابا...تازه م   ی: ان یآرو 
 !م؟ی راه نر کم یهوا  ن یا یتو  ستین



  قدر نیمن بود ا  یهرکس جا   د ی. شاخوردیهم م یرو   یاز سرما کم   دندونام 
  یاز اندازه. دهن کج  شی ب  د یاما خب من سردم بود، شا  شد؛یسردش نم 

از سرما. شا نداشتم  رفتن  راه  توان  واقعا  راه    دیکردم بهش؛ چون  اگر  هم 
  ییاو با صد  دمیچی . دستام رو محکم دور خودم پ شدیاوضاع بهتر م  م یرفت یم

 هوا مشهود بود گفتم:   یسرما یبرا مین یب  یگرفتگ  یگرفته که کم

 سرد!  ؟یفهم یراه رفتن بشو...سرده...م  الیخ یجون مادرت ب -

موقع  یاقهقهه داد.  سر  م   یبلند  فرستاده   د یخندیکه  عقب  جلو  موهاش 
دلم    ی اما خالف ظاهرم تو  کردم؛یکه با حرص نگاهش م   طور نی. هم شدیم

 گفتم: 

 . کنهیلبم...که حال دلم رو خوش م ی رو  شه یم  یمسر  یتبسمت، تبسم  -

اخمدست  می مشک  یابروها تا  دادن  هم  الک  ی دردست  و    ی رو   ی مسخره 
 نقش ببنده.  یشون یپ

 ... . زنمتایبه خدا م  نی آرو  -

به نشونه  دستش برد و همراه خنده  می تسل  یرو    کرد یم  ی که سع  یاباال 
 قورتش بده گفت: 

 .ییخانم سرما  م یبر  ادهیپ   نیماش   کیاما حدٔاقل تا نزد  خندم؛ینم  گهیباشه د  -

 دلم گفتم:  یتو

 نکن... .  غی هات رو از من درنه خنده -



 گفتم:   یواشی  ی پنهون کردم و با صدا  ر ی گرفتن سرم به زرو با    مخنده

 !م ی ...فقط برامیم  گه یاونو د -

 یکافه جا  ی. چون جلودمینگاهش کردم. و به سمت راست چرخ  عاجزانه 
راه   نیجلوتر از آرو ی کم  م،یپارک کرده بود   ابون یرو سر خ   ن یپارک نبود ماش

هام قرار گرفت. با تعجب  شونه  یرو   ی زیلحظه حس کردم چ  هیکه    رفتم یم
انداخته رو   دمیبرگشتم به عقب که د و  من.    یشونه  یکتش رو درآورده 

سرما  ی مک تو  یامسخره  ی از  عابر  ی که  شد.  بود کاسته  افتاده  از    ن یتنم 
.  دیدیو م   رنگیاقهوه  یاما چشم دل من، فقط دو گو  شدن؛یکنارمون رد م

قدم بود.  پابرجا  لبخندش  هم  د  به  ی هنوز  با  برداشت که  جلو    دن یسمت 
 که به تن داشت ناخودآگاه گفتم:   یرنگ یانسبتًا نازک سورمه رهنیپ

 !شه ی! سردت م ؟ یخودت چ -

. تک  کردیروش نگاه م شلوارش بود و به روبه  بیج   یدستاش تو  گهی د  حاال
 گوشم گفت:   ک ینزد ی میمال  یکرد و با صدا  یاخنده

 . ستی هستم. سردم ن ییمن برعکس خانم...گرما -

سردم    یل یخ  گهیتمام به راهش ادامه داد. حاال با دوتا پالتو د  تیبا جد  و 
. کردیرو لمس م م ی ن یپالتوش نشسته بود کامال ب یکه رو   یعطر ینبود. بو

چشم دلم    دیعطر از همون روز اول شکل گرفت، شا   نیبه ا   ی وابستگ  دیشا
اما    دم؛یرو فهم   نی ام و من ابفهمم که من وابسته  خودش رو کشت تا من 

آرو   دیبا چون  ن  هی  اقتشیل   نیپنهونش کرد.  افسرده  حداقل  ستیزن   .



ن  اقتشیل م ستمی من  اما من  اون حالم خوبه؛  با  درسته  اون    خوامی.  حال 
اما چشمم    کردن؛ یاز کنارم عبور م   یادیز   یهاخوب باشه نه من! مردها و زن

چون مدام    م؛یرو رد کرد  ابون یخ  یچجور  دمی. نفهمدیدیو نم   یجز اون کس 
  م،ید یکه رس  نینظرش داشت. به ماش  ر یچشم سرم همراه قلبم ز  ی رکیزر یز

 ام برداشتم و به سمتش گرفتم. شونه یدست بردم و پالتوش رو از رو 

 ... ممنونم. ای دار  یگرم  یپالتو -

نسبتا    ی. با صدارهیتا پالتو رو بگ  اوردین  شی پکرد و دستش رو    یاخنده  تک
 باال برده بود گفت:  ابون یخ  یشلوغ ی که برا  یبلند

 بمونه... .  -

  ن یاز خدام بود که ا   دینشست. شا   ن یماش  یتو  یحرف  چیهم بدون ه   بعد
  ی که ابراش باز تو  ،یاز آسمون   یامن بمونه. قطره  شیکت همراه عطرش پ

  ی. هوادیصورتم چک   ی رو   زد،یذوق م  یتو  شون یرنگ   رهی هم رفته بودن و ت 
خوب بود. در    ی طوالن  ی بعد از مدت   بی دل من عج  ی شهر گرفته بود؛ اما هوا

رو  نیاشم انداختم  رو  پالتوش  و سوار شدم.  باز کردم  و ک  یو  رو    فم یپام 
ردوبدل شدن هوا    ی سمت خودش رو برا  ی شهی عقب گذاشتم. ش  ی صندل

  ی بارون رو   یهابرخورد قطره  یکه صدا  دینکش  قهیباز کرده بود. به دق  یکم
رو    ن یبشه. ماش  جادیا   ابونیهمون خ  ی تو  ین یسنگ   کیباعث شد تراف  ن یماش
 ی رو برا  نیکه ضبط ماش   م ی جلو نرفته بود  یلیخ   م،ی کرد و حرکت کرد  نروش

 پخش شد.  می مال یروشن کرد و آهنگ   نیشکستن سکوت داخل ماش 



 ی با ترس و پنهان ی"دوست دارم ول 

 ی رانیاوج و یعن ی  یرانی اوج و  ی عنی عشق  ک یپنهان کردن  که

 دارم، دوست دارم،دوست دارم، دوست دارم  دوست

 " یبا ترس و پنهان یول  یبا ترس و پنهان   یول

آرو   ینگاه م ی ن  ناخواسته لبه نی به  بود و دست    یکردم که دستش  پنجره 
دوخِت بود. به قول    رون یرو به ب   شی ا قهوه  یفرمون، چشما  ی رو   اشگهید

خبر داشته باشه،    یکس  نکهیآهنگ دوست دارم مرد؛ اما با ترس و بدون ا
رو احاطه کرِد بود    م شهیبارون ش   یها. قطرهیتو خبر داشته باش  نکهیبدون ا 

  نم؛یبب   ی رو به درست  رونیبر علت شده بود تا نتونم ب   دیو بخار روش هم مز
  دن یدو یم  بای رو تقر  ادهیپ  یبدون چتر تو  ا یکه با چتر    یمردم  ی هیاما سا

  ی چتر  نیهم  یبرا  اد یاز مردم خبر نداشتن که بارون م  یبود. بعض  داینسبتا پ 
  ن یهم  یبباره برا  ی که بارون  دادنیاحتمال م  گهی د  یهمراه نداشتن؛ اما بعض 

دست    یو بخت هرکس تا حد  ر یهمراهشون چتر بود. تقد  اطیمحض احت
 ی بارون که برا  نی. مثل همشهیبه بعد براش ساخته م   ییخودشه، اما از جا

  ی . پس برایچتردار، خشک  یآدما  یساخته و برا  ی سیبدون چتر، خ  یآدما
 ساخته؟! یمن چ 

 اما  ت؛یاز دور  بردیم   یب ی))دلم رنج عج

 (( یران یا  یمانند بانوها کند یم نجابت 

 *** 



 : شهرزاد!ایپر

پر   یصدا خ   ایگنگ  حس کردم  تو  یل یکه  پ  یبلنده  دوباره  دیچی گوشم   .
از جام بلند شدم و    یجورچه  دمی. نفهمکردیصداش اومد که مدام صدام م

باز کردم. دست  ی جی گ  جیگ اتاقم رو  تار  دمیبه چشمان کش   یدر  از    ی کی که 
بود. اون هم مثل من هنوز بلوز    سادهی ها والهپ  ن ییپا  ایچشمام کم بشه. پر 

بود تنش بود. دستم    دهیخواب پوش   ی که برا  یو گشاد کرم رنگ  یشلوار نخ 
  ی و نگران  یاز ناراحت   یق یاش تلفرفتم. چهره  نییپله پا  هیرو به نرده گرفتم و  

 بود. 

 ؟ ینگران  قدر نیچرا ا   شده؟یچ -

باز شد و شتاب زده از    نیلحظه در اتاق آرو   هیآلود بود.  هنوز خواب  صدام
بود    دهیاومد و نگاهش رو به سمت باال سوق داد. موهاش ژول   رونی اتاق ب

کج    یکم  کهنیخاطر اقرمز رنگش به  شرت یآلود. تو چشماش خمار و خواب
  ی کتچ حر یه  شیاتنش نامرتب بود اما شلوار سورمه یتو دیخواب یو کوله م 

از    ازهیگرفته که همراه با خم   یو با صدا  د یبه موهاش کش  ینکرده بود. دست 
 گفت:  شدیدهنش خارج م 

 ملت خوابن؟  نیگینم  ؟یخانم! چه خبرتونه اول صبح   ایپر -

من نشوند. موهاش اطرافش    یو نگاهش رو رو   دیکش  یپوف کالفه ا  ایپر
گوش   ختهیر بود.  نکرده  شونه  صدا  شیو  با  و  گرفت  سمتم  به    یرو 

 گفت:   ییآلوخواب



 دنبالت. امیکه معلوم نشه گفته م   یداده...طور امی پارسا پ -

  ینداشت رو تو  یجز مشک   یم رو که رنگو ساده  یبلوز نخ  نیآست  ناخودآگاه
بود    ده یرس   یاجهیپارسا به نت  کهنیا  یحال بودم برا دستم فشار دادم. خوش

و خودش   دیکش  یا پوف کالفه  ن یداشتم. آرو   یاهمسخر   ی هم نگران  یاز طرف
رو   ام هآشفت  یسه نفره انداخت و چشماش و بست. موها  ی کاناپه  یرو رو 

 ا یبه پر   یاگرفته  یپله نشستم. با صدا   ی جا رو به عقب فرستادم و همون
 گفتم: 

 اد؟ی م  یخبر داده ک -

 تکون داد. ن یرو به سمت باال سوق داد و سرش رو به طرف  هاشلب

  ست ی اما بعدش گفت معلوم ن  گهیساعت د  کیگفت تا    امشیپ   ی: توایپر
 اما تو حاضر باش. 

که رو    یامبل تک نفره  ی هم رو  ایمثبت تکون دادم و پر  ی و به نشونه سرم
. کالفه از جام بلند  یگوش  یبود نشست و سرش و کرد تو  نیآرو   یبه رو 

  ی چ  ی . براکردیخانم داشت کار م  یشدم و به سمت آشپزخونه رفتم. کبر 
خوردم و شروع    یآب   وان یل   ی. ول خواستم ینم  یزیمن که چ   جا؟نی اومدم ا

  ی روشون نشسته بودن قدم زدن. هرچ   ن یو آرو   ایکه پر   ییمبال  یجلو  کردم
 . شدیحالم بدتر م  گذشتیکه م

 . طرفاونبهطرفنی از ا یشدم...ه  جی ...گنیمادرت بش : شهرزاد جان ن یآرو 



موهام کش  یدست   کالفه دادم.   دمیبه  ادامه  امتداد گردنم  تا  رو  دستم  و 
شدنمی بش  تونستم ینم استرس  از  نم  ید ی.  داشتم  رو    تونستمیکه  خودم 

  نجا ی ا  ادیو پارسا قراره ب  گذرهیهفته از قرارم با ستوده م   ک یکنترل کنم. االن  
با    یی رزا یکه م نیاز ا  ترسم یرو برامون ارائه بده؛ م  یاهفته  کی  نی و تالش ا

سر پارسا    ییبو ببره و قسر در بره. کالفه بودم واقعًا! اگر بال  اشی باز  ی عوض
و با    دادیمبل تک نفره کالفه پاش و تکون م  یکه رو   ییا یمن با پر  آوردیم

  ی ه کمرم زدم که بلوز نخدستم رو ب  کردم؟ یم  کار یچ  کرد،یکار م  شیگوش 
 دستم حس شد،  ر ی بودم ز ده یوشگشادش پ  یکه همراه شلوار نخ  م یو مشک 

آرو  و  به حرف  توجه  بدون  با صدا   یقدم  نی دوباره  برداشتم که  قدم   یاز 
فضا   یبلند در  دق  دیچ یپ   ییرایپذ  یکه  و  شد  بلند  جاش  روم   قاً یاز  به  رو 

 و گفت:  ساده ی وا

  شه یم   نجا یا  رسه ی...پارسا سالم م وفتهی ب  ست ی قرار ن  یاتفاق  چیشهرزاد ه   -
 ! لطفًا!؟ین یبش  قهیو دودق  یریآروم بگ

م  معدم درد  وضوح  همه  کردیبه  بود.    یو  فوران کرده  باهم  احساساتم 
گردن ملتهب و    یتر عشق. دستم رو روو از همه مهم  یخشم، نگران  جان،ی ه

بودم رو به عقب فرستادم  ام آزاد کرده  شونه  یکه رو   یی. موها دمیگرمم کش 
 نسبتًا بلند گفتم:   یی بدنم کم بشه و با صدا  یتا از گرما

بو برده باشه    ییرزایم  ترسم ی! من نگرانم...نگران پارسا! م ؟یفهم یم  نیآرو   -
 مخ من راه نرو.   یرو  کنم یپس خواهش م  اره؛یسرش ب یی بال



  د یبلند که شا  قدر نیآخر ا  یکه کلمه  یدرحال   رفت یهر لحظه باال م  صدام 
ساعت که خبر   تاککی. تچارهی ب ن یخودمم کر شد، چه برسه به آرو  ی گوشا

م رو  هشت  ساعت  م  دادمیاز  رژه  مخم  آرو رفتیرو  از    ن ی.  دستاش 
روبه  ت یعصبان زهرمار  برج  دوتا  مثل  بود.  شده  وا  یرو مشت   ساده ی هم 

تلف  امنهیس  یقفسه.  م ی بود شدت  همه  یقیاز  ب  یاز    ن ییاالوپااحساساتم 
  ی کم  یهوا تکون داد و با صدا  ی از دستاش و باال آورد و تو  ی کی .  شدیم

 گفت:   شی پ  یاز سر تر م ی مال

  الت یمگه بهت نگفت خ   شناسه؟ینم  و ییرزا یس؟ مگه اون م مگه پارسا بچه  -
م بابت  د  یی رزا یاز  چرا  پس  ر   قدر نیا  گهی راحت؟!  ن  ؟ یختی بهم    ست ی قرار 

 . ری...پس آروم بگوفتهیب  یاتفاق

  شه؟ی م  یاحساسات فوران کنه چ  یهمه  دم؛یصورتم کش  یدستم رو رو   دو 
  ن یا  گفت یم   یکوتاه؟! بغض چ  یفقط خستگ  ایمرگ؟    ا ی!  ؟ یوونگی د  شهیم

از حد باال رفت و    شی وسط؟ که در شرف خفه کردنم بود. ناخواسته صدام ب 
 گفتم: 

  دیاالن خطر مرگ پارسا رو تهد   یدونیهان؟ م  ؟ یدونیم   یتو چ   ن یآرو   -
همه  کنه؟یم م   ییزا یچ  نیا  یچرا  م  ی گیکه  م   دونم؛ یرو    ترسمیاما 
فراموش    ا یو کم    یم یترس قد  ن یا  تونمی...نمستیدست خودم ن   ؟یفهم یم

 نشو.  چم یکنم پس پاپ 

دلم شکست؛    دیزد که شا  یو پوزخند  د یموهاش کش  یرو کالفه رو   دستش
احوال رو به مرگم،    ن یا   یکاشک   کنه؟یدرکم نم   ! چرافهمه؟یچرا من رو نم



 که ی. پشتش رو بهم کرد و درحال ستی واقعًا ن   ستی دست خودم بود؛ اما ن
کج   ییرای پذ  ی هادستاش پشت سرش قفل بود راهش رو به سمت پنجره

پله انداختم. سرم    ن ی آخر  یرو رو   جونمیو تن ب  دمیکش  یاکالفه  فکرد. پو
ب  نگران    نیرو کالفه  ا   هی دستام گرفتم،  بودم...نگران  نکنه    کهنیدوست 

هم هنوز صد درصد بهش اعتماد ندارم اما    ی مراقب خودش نباشه. از طرف
دستم    کرد، ی. معدم درد مکنهیم   دشیماست و خطر تهد  شیپ  ا یخب! پر
روز    نیبه همچ   تشناخ یو م  ییرزایو فشار دادم؛ هرکس م  گذاشتم رو روش  

. دهنم خشک شده بود؛ چرا  ادیپارسا دست ُپر ب   کنم ی. فقط دعا مافتادیم
اتفاق  نیا بودم؟  ناخوش  نم  یبرا  یهمه  ا  فتهیپارسا  به  اون سالم    جانیو 
 ... . دوارمیالبته ام  رسه؛یم

قدم  ن یآرو  ب  ی هابا  در خونه  از  ن  رون یآهسته  حتمًا  اکس  از یرفت؛    ژنی به 
  ی و داره که از جاش بلند بشه و بتونه نفس   نیداشت. خوش به حالش توان ا

  یربع تو  کی  باً ی. تقرکردمیش ماز حد گنده  شی من هم ب  دیتازه کنه. شا
  ی زده بلند کردم. قد بلنددر سرم رو شتاب  یهمون حالت بودم که با صدا

تو داشت  پالتو  ی که  ل   ی مشک  ی اون  شلوار  ود  ب  دهیپوش  ی رنگ که همراه 
از جام    ی دادم و به سخت  رونی . نفسم رو با صدا بدیرسیتر به نظر مجذاب

خودش رو به پارسا رسوند و در آغوش    یمعطل   چیبدون ه   ایبلند شدم. پر 
اما    نمش؛ینبود! توقع داشتم پشت سر پارسا بب   ن یش فرو رفت. آرو برادرانه

از  اون که  اما  بشه؛  ناراحت  شده  باعث  رفتارم  حتمًا   . احواالت    نیا   نه... 
مزخرف من خبر داره...خدا کنه دلش نشکسته باشه. کالفه دستم رو به نرده  



سر گ به  شدم.  بلند  جام  از  و  اومد    لحظهکیکه    یاجهی گرفتم  سراغم  به 
  رون یاز آغوش پارسا ب   ایبود. پر   ختهی نکردم. موهام آشفته اطرافم ر  یتوجه 

من نشست    یچشماش رو   یاومد و با لبخند به پارسا نگاه کرد. پارسا وقت 
نه چندان محکم به سمتم اومد.    یهاابروهاش در هم رفت و با قدم  ی کم

 گفت:  م ی مال ی دو دستش و به سمتم گرفت و با لحن کم

 تو؟  یشد  یطورنیچرا ا  ه؟یچه وضع  نیا -

مهمون لبام   یجونبلندم و با دست به عقب فرستادم و لبخند کم   یهایچتر
آرو  نم  ا ی  اطهیح  ی تو  یعنیکجاست؟    نی کردم.   دونه ینه رفت...اما کجا؟ 

م من  اون  نم  شمی بدون  سابق؟  س   گردمیبرم   دونهیشهرزاد  زندان    اه یبه 
ا   هی زندگ ا  یگذشته،  محتاجشم،  بدونه  دوستش    یکاش  بفهمه  کاش 

عشق و پنهان    نیچون من خودم ا  فی مام بخونه؛ اما حاز چش   اش دارم...ک
  تر نیسنگ   ای دن  یتو  ز ی اما از هرچ  اد؛یکردم. چون عشق فقط به چشم ساده م

ش   ک یتر.  و سخت تلخ  نیریحس  با  حس    کیداره.    ی کم  یفاصله  ی که 
که بتونه    یبا تنفر داره، و اون آدم  یکوتاه  یل یخ  یدوست داشتن که فاصله

 کارش.   یماهره تو  گه ید یلی خ ی عنیعشق گم نکنه   یوخودش رو ت

 گفتم؟   یچ  ی: شهرزاد؟ متوجهپارسا

ب   خودمو متشنجم  افکار  چشما  دمی کش  رونیاز  به  پارسا که    ی و  درشت 
به    ینگاه کردم. گلوم رو صاف کردم و قدم  زدیچشم م  ی رنگشون کاماًل تو

 جلو برداشتم. 



 بودم.  نگرانت  کم یخوبم...فقط   -

هم   ی کمرنگ  لبخند لبخنداش  اما؛  لبخندزد  آرو   نی آرو   یجنس  از    ن ینبود. 
من بود؛ سرد   یرنگ لبخندااما پارسا لبخنداش هم   د، یخندیاعماق وجودش م

به چشمم اومد. با    شیمشک  رهنی. پالتوش رو از تنش درآورد که پ روحیو ب 
 گفت:  یا مغرورانه یافهینسبتًا بلند و ق یصدا

  ن یظاهرًا پدر گرام ا  رم،یش   رِ یکوچک...ش  ییرزایاصاًل نگران نباش خانم م  -
و شل کرده و مدام   اشی کارگاه باز  چی پ ست؛ی مثل قباًل ن  گه یعمرش د  یآخرا

 . برهی استفاده رو م تیعمرشه...نها  یآخرا  دهیعشق و حاله. فکر کنم فهم  یپ

  یی رزا یم  دونستم یم من ناآروم بودم چون    یسر داد؛ ول  یبلند   یهم قهقه  بعد
  ی لی. خدمیموهام کش  ی. دستم و رو کنهیمزخرفش راحت دل نم   یاز کارا

 گفتم:   یجد

 اش؟ جهی خب، نت -

 ی کرد خودش رو جمع کرد و با لبخند خشک   یجاخورد؛ اما سع  یکم  تم یجد  از 
 گفت: 

متروکه    یهااز کارخانه  ی کی  یشب، تو  ازدهیروز وسط آبان ماه، ساعت    -
 از شهر.  رونیب

فرستادم.    موهام به عقب  اشکال داشت...حس م  یجا   کیرو   کردم یکار 
اما مطمئن نبودم. ول . پونزدهم  شدمیمطمئن م   د یبا  ی پارسا گول خورده؛ 



د  شدیآبان م روز  واقعًا هم  گه؛ یدو  تو  ن یاما  بلوزم  بود؟ کالفه  تنم    یروز 
 مرتب کردم و رو به پارسا گفتم: 

 ؟ید یفهم  یجورچه -

سوالدت گفتم  یتو مدام  م  یتو   یوگو  آرو دی چرخ یذهنم  کجاست؟   نی. 
قدم سمتم  به  هنوز   یپارسا  شد.  مشت  ناخودآگاه  دستم  که  برداشت 

  یبهتر بگم مرد  ای  ، ی فاصله به کس  تی اون هم با رعا  نیجز آرو  تونستم ینم
بود. پارسا پالتوش رو    سادهیتر از پارسا وا طرفاون  یکم  ای بشم. پر  کینزد
 گفت:   یانداخت و با لحن معمول اش شونه یرو 

پرس  واشی واشی  - رو دمیازش  از  هم  رو  ساعت  و  که    یابرگه  ی...آدرس 
 ... .دمیجلوش بود د

  ر ی ز  ی صورتم نقش بست. احتمالش هست که همه چ   ی رنگ رو کم   یاخم
کرد    نیکه اون شب به من و آرو  یا سر خودش باشه؛ پارسا با اون حمله

باهاش    ی ساده و زود باور باشه. منم زرنگ نبودم تنها تفاوت  خورد یبهش م
لبم رو خاروندم و با لبخند    ی. گوشهشناختم یرو خوب م   یی رزایبود که م  نیا

 گفتم:   یکاماًل مضحک 

که قراره جنس    یاز کس   یمشخصات   دونم ینم  ای   یاممنونم...فقط تو شماره  -
 ؟ یدار ره،یو بگ 



تو  ساعتش سع   یرو  مرتب کرد.  صورت    اط یح   کردم یم  یدست  به  رو 
من االن مقابل    ی عنیاما نبود... .    دم؛یخودش رو هم د   دیشا  نمی نامحسوس بب

 تنها بودم؟ ای لیو ا  ار یقاتل شهر  ،یهابچه

 : چطور؟!پارسا

دست  امروز  آرو در همه  کنن.  نابود  و  من  تا  بودن  داده  هم    ن یدست 
من    ی. ول معرفتیاما رفت...منو تنها گذاشت، ب   نجایا  ادیپارسا م   دونستیم

ن  چیه   یوابسته . چه دروغا   چی...ه ستم ی کس  به خورد   یقشنگ  یکس... 
. اگر عشق  وفتم یروز ب  نیاش نبودم که به ا . کاش واقعًا وابستهدمیخودم م 

که من    ییا یلیبود و نه ا   ار یمن نبود االن وضعم بهتر بود. نه شهر   ی زندگ  یتو
 هاش. که محتاج خنده  ینی نه آرو مادرش باشم و 

  ی ش نگاه کردم درحالگرانهپرسش یافهیصداش سرم و بلند کردم و به ق با
 خوب باشم گفتم:   کردمیم  یکه سع

چ   - از  مطمئن  یکه گفت  ییزایتو  همهبه  ؟یچقدر  نمنظرت  کار    تونهیش 
اطالعات و به   نیاز قصد ا  ا یدام بندازه؟   یما رو تو نکه یا  یخودش باشه برا

 تو داده باشه؟ 

  یزیچ   نیکه واکنش من همچ  دادیاحتمال نم   دیشا  دیاز ابروش باال پر  ییتا
کرد. اخم    باشیج  یساعدش انداخت و دستاش و تو   یباشه. پالتوش رو رو 

  م یرو از رو بسته بود  ر یصورتش نشست. انگار امروز همه شمش   ی رو   ی کم
از آروم ی کن  بیکه هم رو تخر ا   ستیمعلوم ن که    نی . اون  از    نم یکجا رفته 



بهش برخورد که با لحن خشک و    یمن کم   یجمله  نیا  دنیکه با شن   پارسا
 گفت:  یجد

 !یبه خودمم اعتماد ندار ی عنی پس   ؟یتو به کار من اعتماد ندار  یعن ی -

  ی صورتم نشست. برداشتش کاماًل غلط بود؛ برا  یرو   یپوزخند   ناخودآگاه 
 گفتم:   یصدام رو ناخودآگاه باال بردم و با لحن قاطع نی هم

پرس   هیاوال من فقط    - ازت  و  و گفتم  بود  دمیاحتمال  قرار  اگر  ...دوما من 
  یکرد  بیسر تا پا تخر   نیمن و آرو  یبهتون اعتماد نکنم همون شب که زد

و پدرت    ی هست  ینره پسر ک   ادت یر ضمن  بهت اعتماد نکنم...د  تونستم یم
 سر من آورده.  ییچه بال 

  د یباال حرف زده بود و توقع احترامم نبا  یباال بود چون اون هم با صدا  صدام
  کرد یبا ترس به ما دوتا نگاه م  ایبه سمت جلو خم شد. پر   ی داشته باشه. کم

پ احتمال  آرو   شی چون هر لحظه  بود.  ا  تو رو خد  ؟ییکجا نیاومدن دعوا 
و پر از    تشنج بدن م  ن یو با حرفات ا   ا یو به دادم برس...ب   ا یب  ی هرجا هست 

 خشن پارسا افکارم و پس زدم.  یبا صدا ؟یایبغض و آروم کن. م

احتمال پارسا توه   ی:  من  شعور  به  راست    کنه،یم   نیکه  خانم...آره  سرکار 
که تو هم    ارمیب   ادتی رو هم    ن یقاتل شوهر و پسرتم و ا  یمن بچه  یگ یم

 کرده... .  یکه به مامان من دست دراز  یهست  یدختر کس 

انداختش. متنفر بودم از    نییصورتم بود، که پا  یرو اش روبهاشاره  انگشت
و دستام    شدیم  نیی باال و پا  نم یس  یبهم بگن دختر اون کثافتم. قفسه  که نیا



اره  از حال برم و دوب  خواستیهم مشت شده بود. چقدر االن دلم م   یتو
 شد؛یتر م شی نجاتم؛ اما نبود. سوزش معدم هر لحظه ب  یبشه فرشته  ن یآرو 

  ی که سع  ییهم فشار دادم و با صدا  یدندونام و رو   کنه؟یتوجه م  یاما ک 
 در کنترل کردنش داشتم گفتم: 

 .چی من فلسفه نپ ینه؟ برا ا ی یازشون دار یاگفتم شماره  -

شا  یپوزخند م   د یزد  دلم  چقدر  تنفر.  جنس   ن یا  جانی هم  خواستیاز 
تموم بشه، همگفت وا   نیوگو  زمان  اتاق دو    سه یاالن  به  ببرم  پناه  و من 
 د؛یرس یتموم شدن کار پارسا با من به مشامم م   ی. بواریخودم و شهر  ینفره

از   یرو با حرکت  لشیبره. موبا   نجایاز ا  یبذارم بدون دادن اطالعات  دیاما نبا 
  خواست یدلم م  دایجد   زد؛یذوق م  یتو  یل یخ  شی در آورد، قاب مشک  بشیج

کار    نیهم   یی رزایو اگر بتونم بعد از مرگ م  رمیرنگ نحس فاصله بگ  ن یاز ا 
قرارداد   یبا محتوا  دی سف  یارو مقابلم گرفت که برگه  لشی. موباکنم یو م 

دستم بهش بخوره    نکهیرو بدون ا  لشیکله گنده. موبا   ارویو اون    یی رزایم
ازش گرفتم    یخودم عکس   لی ازش گرفتم و با دقت به برگه نگاه کردم. با موبا

که داشتم    یطورنی کف دستش قرار دادم. هم  یتعلل  چیو بدون ه   لی و موبا
  یبا صدا  کردمیمغزم مرور م  ی و مشخصاتش و تو  کردمیبه برگه نگاه م

 گفتم:   یآروم 

برو که   یی چقدر؛ اما جا  دونمیر شو. نمدو   نجایرو بردارو از ا   ایخودت پر   -
 بهتر بگم دست آدماش... .  ایبهت نرسه.   ییرزایدست م



کرد و با دقت نگام کرد.    ز ی و چشماش رو ر  دیصورتش کش   یرو رو   دستش
نگاهش کردم. من    نهیشلوارم گذاشتم و دست به س  بی ج  یو تو  لم یموبا 

آزاد کنم؛    ییجورا  هی  رو  ایبه دستمون برسه بعد پر  ییرزایاول م  خواستم یم
  نجا یا بودن جفتشون    گهیغلط برامون آورده بود د  بایاما حاال که اطالعات تقر

چهره  ی ادهیفا  چ یه با  و  نشوند  روم  رو  نگاه کنجکاوش    ی معمول   ینداره. 
 گفت: 

 م؟ی بر یی رزا یم  یریشد؟ مگه قرارمون نبود بعد دستگ یچ -

  کهیدرحال  ی حرفش تکون دادم و با لحن خشک و جد  دیی تأ   ی و به معن  سرم
 گفتم:   فرستادمیموهام رو به عقب م

د  - ا  ستین  یازین  گهی آره...اما  ا   د،یباش  نجایشماها  از  قبل    نکه یخطرناکه. 
 . دیبر  وفتهی ب ر یگ  ییرزایم

تنش   دونم ینم داشتم کم   یچرا  از صبح  نبود  که  هم  هنوز  اما  بود؛  تر شده 
با جملهداد یآزارم م  ن یآرو  به پر   یا. پارسا  رو    لشی گفت بره وسا  ایکوتاه 

که پالتوش رو    یو درحال  ستادیخودش مقابل من وا   ا یجمع کنه و با رفتن پر
 گفت:   کردیدستش مرتب م یرو 

 خانم شکاک؟ د یکنیم  کار یچ  ییرزا یبا م  -

دادن   ل یبود؟ اصال منو چه به تحو  یچ  ییرزایتلخ زدم. کار من با م  یپوزخند
پل  دست  ا  س؟ یاون  خب  دست  ی رو   نی اما  پ   هی شهرزاد کار  سال    شه یچند 



  ی گذاشته شده. گلوم رو صاف کردم و با صدا  شی خودشه که حاال به نما
 گفتم:   یمی مال

اون مردک هم    یبدون...درباره  شه یهم  نویا   ست،ین  یبد  ز ی شکاک بودن چ  -
ا از  نباش،  ب   نجای نگران  تکبه  تقاص  باش  مطمئن  من...  با  تک عدش 

 . دهیکرده، پس م  تیخودش رو که اذ  یاز جمله خانواده ،یی ها خانواده

 گفت:   یو با لحن خشک  دیرو پشت گردنش کش  دستش

 ؟یری گیمطمئن باشم حق مامانمو پس م -

مامان من نبود؛ حق    ایهم حلقه کردم. تنها حق مامان پارسا  یرو تو دستام
م  یی خانودها  ی همه ا   چارشونی ب  یی رزای که  بود  مرگ    نیکرده  که  بود 

 . ننیو بب  یی رزایم

...حق همه هست که مرگ  ستی...تنها حق من نستیتنها حق مامانت ن  -
پس    رسونده  بیهمه آس  نیَبده، ا   قدر نی آدم ا  ه ی  ی . وقتننیرو بب  یی رزایم

 . ستی ن ز ی جا  نیزم یزنده بودنش رو 

مزاج   ی تلخ مهمون صورتش کرد. پارسا هم مثل من اخالقش دمدم  ی تبسم
حال هوا  یحال بهو  مثل  آب  یبود،  َابر  یآفتاب  هیبهارگاه  با  یبارون   ِی و گاه   .

ثابت    هاشیاقهوه  یکنده شد و رو   نهی از س  یالحظه  یدر قلب برا   یصدا
 موند. 

صورتش پخش شده بود.    یکوتاه رو   یلخت و قشنگش مثل موج  یموها
حال   ختنیکه باعث بهم ر   یش کرده بودم. شهرزادکالفه بود؟ نه؟ من کالفه



موجود    ه یکه من    کرد؟یفکر م  یطورنی هم هم  نی ...آرو شهیخوب آدما م
  نم ی س  ینفس تو  ی اهیچند ثان  یبرا  با؟ یاحواالت ز   ختنی بهم ر  ینحسم برا
 ی ساعت؟ اما برا  کی   ساعت؟م یرفته؟ ن  نیآرو   سقهیه چند دقمگ  د؛حبس ش

و درک   ی تنگکنارم بوده احساس دل  شه ی ها گذشت. چون هممن مثل سال
  قه یچند دق  نینکردم. احساس پوچ بودن و لمس نکردم از نداشتنش؛ اما هم 

ها گذشت جونم رو به لبم رسوند و نفسم رو قطع. دستاش رو پشت  که سال
خوره؛ دل  ناً یق یصورتش بود. از دستم    ی اخم رو   ی ود و کم ب   شته سرش گذا

از من    همهنیا  ی عنی نگرانم؟    دیاون هم من رو درک نکرد. چرا نفهم  اما خب! 
  امنهی س  یفرستادم، اما قفسه  رون یآروم بدوره که نشناستم؟ نفسم رو آروم

اما نم   یشتریب   ژن ی طلب اکس   یوکنم وگرنه جل  کارو نی ا  تونستمیداشت؛ 
زد و    یپارسا پوزخند  دن یبا د  ن ی. آرو شدم یمتشنج رسوا م  ی مرد کم  نیا

 رو به پارسا گفت: ز یتمسخرآم یبه جلو برداشتم. با لحن  یقدم

سع به  - جناب  اومد یدیبه  شد  م  دی...خوب  خانم  سکته    یی رزایوگرنه 
 . کردنیم

شروع کنه  زخمات بذاره و    یاگر معشوق دست رو   مونه یجونت م   ی تو  یچ
ه باز کردنشون؟  هچیبه  من   یچی !  از  آرو   ینموند  توسط  فام  نیکه    ِی ل یبا 

حساسم    دونست یاسم؟ م  نیمتنفرم از ا   دونستیخطاب شدم. م   یی رزایم
چون    ییرزایبلکه گفت م  ینی روش؟ اما نه گفت شهرزاد و نه گفت خانم ام

پس    نیو به آرو   یی رزایم  یدرس   دیرو کرده بود...من نبا  م یی رزا یم  ندُخلق گ
  نکه یزدن بدتر بود. بدون ا   ر یکه زد از صدتا زخم و شمش   ی. پوزخنددادمیم



منتظر جواب پارسا باشه راهش رو به سمت آشپزخونه کج کرد. چرا پشت  
  نجایا   یفرد  د یکلمه؟ چرا ند  کیکه شکسته شده تنها با    دیو ند   ی سرش زن

 ه؟ یزخم

 اما افاقه نکرد.  رم؛یگلوم فشار دادم تا آروم بگ   یرو نامحسوس رو   م دست

  ی خال  یبه دست داشت نگاهم رو از جا  یکه چمدون کوچک   ایاومدن پر   با
  یلبش بود. وقت   یکرم رنگش نشوندم. لبخند رو  یپالتو  ی گرفتم و رو   نیآرو 
 متشکرانه گفت:  ی شد با لحن کینزد

همه    ی باشه...ممنون برا  یشکل   ن یو زندانا ا هایریگروگانگ  یهمه  ی کاشک  -
  ی خوب  یهاپارسا رو بفهمم. درسته اتفاق  یدور  ینذاشت  کهنی ا  ی...برازیچ
 االنن.  ی اما خب...مهم آدما وفتاده؛ی ما ن ی گذشته برا  یتو

تو  یزمان  چ یه  کهنیا   بدون رو  خودش  بده  من  انداخت.    یبه  آغوشم 
هفته مثل    ک ی  نی ا  ی و من تو  ای. پر دادیکه دستم نبود آزارم م   یدستکش

سر    ییانگار که مادر پدرامون چه بال . انگارنهمیدوتا دوست با هم رفتار کرد
  ب سرش مرت  ی رنگش رو رو   یااومد و شال قهوه  رونیهم آوردن. از آغوشم ب 

زودتر از    که نیشون کردم و با گفتن تذکرات الزم ا در بدرقه  ی کرد. تا جلو
جا تموم شد.  همون  یدیسع  یهاکردم. داستان منو بچه  شون یبرن راه  نجایا

.  کردمینگاه م  دادیها رو آب مکه گل  یبودم و به مشت  سادهی ها واپله  یباال
بدنم    یسرما تو  شدیمباعث    ینخ   یلباسا  نیمن سرد بود و ا   یبرا  گه یهوا د

ازش    د ی...بادادیم  ییسرما رها  نینفر من و از ا  کیجوالن بده؛ اما تنها فکر  
 من بود، نه؟! ر ی کنم؟ تقص  یعذرخواه



باد   دستم  بودم.  حلقه کرده  دورم  م   یرو  رو   دیوزدیکه  رو  هوا    یموهام 
نگاه انداختم، امروز    ی گرفتم و به آسمون ابر  ی. نگاهم رو از مشتدادیتکون م

  ر یو ز   م ی درآورد  یباز   وونه ید  ن یارون بباره. مثل اون روز که با آرو قرار بود ب
  ی آدما  نیاما امروز متفاوت بود. من و آرو  م؛ید یو خند  م یو داد زد  غی بارون ج

نبود  شا م یسابق  آرو  د ی.  اما  بودم؛  بود.    یتو   دیجد   یرنگ   نیمن  چشماش 
وقت بود بخاطر   یلی اما نوع نگاهش متفاوت و خاص بود. خ   ؟یچ   دونم ینم

اصفهان بود    یبار همون شب تو  نیآخر   دینکرده بودم، شا  هیوجودش گر 
به    گهی بود. حاال د  ب باز هم همون ش  دم یکه د  یکابوس  نی و آخر  دونیدور م 

آرو  راحت  نی لطف دمنوش  به  م  نیترشب  روز    کی.  خوابم یحالت ممکن 
 مردونه و جذاب گفت:  یابا خنده ه؟ یدمنوش چ نیا  دمیازش پرس

 ی خواب یبابونه. درمان ب   گم، یم  یی ...اما چون تو نیدمنوش مخصوص آرو   -
 . ایو آروم شدن روح ناآروم بعض  ی و کم خواب

ناآرومه. حاال د   دونست یخوب م   قدر چه اون دمنوش شده بود    گهیروحم 
بخور  صبحا  فقط  هم  قهوه  بعدش گفت  روز  روزم.  هر  شب  مسکن  تا  م 

چهراحت بخوابم.  بهتر  بودم  ممنونش  همهقدر    ادم یکه    ییکارها  یخاطر 
طور  آورد تا دوباره چه  ادمیهمراه بارون بخندم،    یطورآورد چه  ادمیآورد،  

چ   تراح من  اما  رو   کار یبخوابم؛  آب  قطره  دو  زدم!  داد  سرش    ی کردم؟ 
  نیام. آروتهبه غم نشس  یاز چشما  یک یاز آسمون و اون    ی کی   د یصورتم چک

  اومدم؟ یاما من با نبودش کنار م  رفت؛یم   گهی بود که چند وقت د  یآدم موقت 
  کهثابت،    یمشت   یهاگل  یزده بود و نگاهم رو   خی. بدنم  تونستم ینم  نایقی



. بارون هنوز تند  د یزد و دست از آب دادنشون کش   یبا اومدن بارون لبخند
  رهنیکه پ  یبه سمتم برداشت و درحال  یقدم   یمشت  نیهم  ینشده بود، برا

 کردیتن مرتب م  یبود تو   ده یروش پوش  یاقهوه  یوریرنگش و که پل  دیسف
 گفت:  یابا لحن پدرانه

بر  - م  دیخانم  بددیخوریداخل سرما  سوز  لباس گرم    ادیم  ی.  شماهم که 
 . دیتنتون ندار

لبخند کم   یکرده بود و حس   خیاز سرما    دستم  با  و  تکون    ینداشتن. سرم 
که حاصل    دمیبه صورتم کش  یدادم و در خونه رو باز کردم و وارد شدم. دست

  جونیهام سست و ب نباشه. قدم  دایبود پ   خته ی ر  ن ییکه پا   یچند قطره اشک
تاپم  بود خودم رو به اتاقم رسوندن و با برداشتن لپ  یبود؛ اما به هر سخت 

بار،    لیو زمان تحو   ییرزایقرار م  یکنکاش درباره  دیتخت نشستم. شا  یرو 
طرف    یهاستم ی و س  لیبه موبا   ی . با دسترسکردیجدا م   ن یمنو از فکر آرو

به پارسا گفته فرق داره. اون هم تفاوت    یی رزا یکه م   یز یچ   دمیمقابل فهم
  ر ی ظهر درگ  ک ی  اعتتا س   با یمکان متفاوت. تقر  یما ساعت همون ول روز؛ ا   کی

کنجکاو از جام بلند شدم و    نییپا  ینقره در طبقه  یصدا  دن یچی بودم که با پ
ها  پله  ینگران؛ اما به ظاهر خوبش از باال  ی کم  یدر اتاق و باز کردم. چهره

پاهاش رو    مبل نشسته بود،  یرو درآورِد بود و رو   شی به چشمم اومد. بارون
بوده و اومده    نجایکه پارسا ا  دهیفهم   تما. حدادیتکونشون م   یهم بود و عصب

 خبره؟ چه نه یبب



ها  آسه از پلهلباس داشتم نه مرتب کردن موهام. آسه  ضی تعو   یبرا  یجون   نه
  یدستم رو   گه؟ ید  کرد یم  همیباز هم نبود. داشت تنب   نی اومدم. آرو   ن ییپا

دامن    یچوب   یقطعه رفتم. کت  نقره  سمت  به  و  خورد  سر  پله  و گرد 
سرش رها کرده   یو آزاد رو  شی مکش  ر یبه تن داشت، شال حر  ی بادمجون

لبخند به آروم کم   یبود.  نفره کنارش نشستم.   یرو   یرنگ زدم و  مبل دو 
 گفت:   یپام گذاشت و با لحن نگران ی دستش رو رو 

 ده؟یت پراز سر درون...چرا رنگ دهد یرنگ رخسار خبر م -

نحس و تموم کرد.    یای دن  نیکه پسرم جلوم ا   دیپر   یرنگ من وقت   رنگم؟ 
 نه باال انداختم.  یو سرم و به معن   دمیبه صورتم کش یدست

 هست؟  ی مشکل ؟یاومد خبر یخوبم. چه ب -

 گفت:  یاکم پشتش و باال انداخت و با لحن مادرانه  یاز ابرو  یی تا

ن  - م   یزیچ   هی...ی ست ی خوب که  پنهون  من  از  دست  ی کنیرو  مشکالت   .
 .ین یشماست خانم ام 

  ی کردم. دستام رو تو  شونی و به عقب راه  دم یبه موهام کش   ی دست  کالفه 
 گفتم:   ومدی که از آخر چاه م  ییهم قفل کردم و با صدا

 ... . گذرهیجون...م نقره گذره،یم -

ب نکرد؛  کردم. اصاًل تعج  فی پارسا و اطالعات غلطش رو براش تعر  ی ماجرا
پ ا  کردیم   ی نیب شی ظاهرًا  م  یطور نیکه  شور  دلم    ن یآرو   ی برا  زد یبشه. 



ا   رونی ب  یی تنها  و  بود  نقره کم   یل یخ  ن یرفته  بود.  جاش    ی تو  یخطرناک 
 دست مرتب کرد.  ی رو تو فشیرنگ و ظر ی اجا شد و ساعت نقرهجابه

. اومدینظر م خام به  ی ل یپسر نداشتم. خ  ن یاز ا   تر شی: از روز اول، انتظار ب نقره
خب   یمحکم ول  ییرزا یم  شی پاش پ  یبود و جا   یخوب  یهم نفوذ   یاز طرف

 یکرد  ی. کار خوب ی دیبه خودشم اعتماد نداره چه برسه به پسر سع  یی رزایم
 . شیفرستاد

 نی کجاست؟ چرا نبودش ا  نیحرفش تکون دادم. آرو  دییتأ   یو به معن   سرم
اذ زده  یناخونا!  کنه؟یم   تم ی همه  باز  م ی مشک  یالک  به  نقره   یرو  گرفتم. 

 گفت:   یاگرانهخونه چرخوند و با لحن پرسش ینگاهش و تو

 !ست؟ی بهمنش ن یآقا -

نم  ستین  نه برا   ین یب ینقره...مگه  مرگه؟  به  رو  مرد   کهنیا  یاحوالم  اون 
بهستین و  نکردم  نگاهش  تلو.  به  و    ون یز یجاش  دوختن  چشم  خاموش 

 گفتم: 

 ...حتما کار داشته رفته. دونم ینم -

فقط کار داشته باشه. متوجه نگاه خندون نقره شدم که سرم و به    خداکنه 
 تکون دادم. شالش و مرتب کرد و گفت:  ه؟یچ  یمعن 

آقا  ییرزایم   گمی ...میچی ه  - بشه  تموم  کارش  هم    یانشالل  بهمنش 
 . یخواینم  گاردمیباد  گهید یبلد یگ تو که رانند  برن؟یو م  فشونیتشر



  ی . بغضذارمیامکان نداره، من نم  نیبره؟! ا   نیترس به نقره نگاه کردم. آرو  با
 ن ی . ترس از دست دادنش از صبح تا هم دادیخفه کننده گلوم رو فشار م

لحظه نبودش رو، من    کیشده. تصور کردم    ی ادآوریاالن که ظهره بارها بهم  
که    یادبرده، شهرز   ی چند بار دست به خودکش  که  یهمون شهرزاد  شمیم

.  دهیو ادامه م  ی زندگ  شیالی خ  زان یخودش با عز  ی هاخاطره  ی خونه  ی تو
سر   ینبودش باز چ  دن؛ یترس از خواب   شهی شبانه م  یهاکه کابوس  یشهرزاد

 اره؟ یمن م

دستم حس شد. نوک    ر یکه استخوناش ز   دمیگردنم کش  ی رو کالفه رو   دستم 
ب   خیانگشتام   . بغضم رو فرو  کوفتیم  نهی س  ی تو  مهابا یکرده بود و قلبم 

 گفتم:   یآروم یفرستادم و با صدا 

 بره.  ا یبمونه  خوادیم  دونمینم -

به احواالت صبحم داده بودم    یاستراحت   هیبرم؟ حالم خوب نبود. انگار    شهیم
ن موشکافانه  نقره  بودم.  دوباره شروع کرده  مو  االن که  کردیگاهم  نکنه   .

بلند نقره به خودم اومدم و نگاه    یکم   یبا صدا  اد؟ یسرش ب  ییبال  رونهیب
 نگرانم و بهش دوختم. 

بنقره حنامون  انگار  قبال  ا  شتیپ   شتر ی :  داشت...چرا  بهم   نیرنگ  همه 
 شهرزاد؟! دم یسوال و ازت پرس  نیچند دفعه ا ؟یاختهیر

تو   هی  گفتمیم  گفتم؟یم  ینکردم. چ  نگاش اومده  و جاش   م ی زندگ  یمرد 
روم  قدر خوبه که حال بدم روبه! اونارم؟ ی شهر  یجا  یقلبم شده اندازه  یتو



که بدون اون    ینی . آروشهیکه متوجه حال رو به مرگم م   ی. تنها کس ارهینم
 گفتم:   یاگرفته  ی. گلوم و صاف کردم و با صداست ی من، من ن  نیا

ا  - آدمات  هم  ب اطراف هس  ن یهنوز  رفته  تنها  بهمنش    ترسمیم   رون یتن؟ 
 .وفتهی براش ب یاتفاق

سوالش    ر یبود که از ز   دهی. کامال فهمزی کرد و چشماش و ر   یرنگ اخم کم   نقره
هم انداخت    ینبود که بخوام جواب بدم. پاش رو رو   ی در رفتم؛ اما خب سوال

 گفت:   یآروم و ناراحت یو با صدا

 ... . خوامیخواستن باهاش برن؛ اما خودش گفته نم -

از جام بلند شدم و دستم و به کمرم زدم.   ی و با حرکت  دمیکش  یاکالفه  پوف
کرده از جنس    یزار رو لجن  م ی که زندگ  ی...موجود نحس ییرزای ...مییرزایم

اش  شماره  ی برداشتم و رو   ون ی زیتلو   ز ی م  ی رو از رو   لمیموبا  ی خودش. عصب
  هاپنجرههمه سخت بود؟ رفتم سمت    نینه؟ چرا ا   ای  زدمیزنگ م صبر کردم،  
  یاجازه  نکهینگاه کردم. بدونم ا  ختیر یم   نی زم  یکه نامرد رو   یو به بارون

اش گرفته شد؛ اما  اسمش خورد و شماره  ی فکر کردن به خودم بدم دستم رو 
تو و  دستم  نداد. کالفه  سنگدمیموهام کش   یجواب  نگاه  اذ   نی.    تم ینقره 

مادرانهاد یز   یلی. خکردیم با حس  و  بود  مادر  اون    نیهم   یبرا  یقو  یا. 
  یباشه. پنجره رو باز کردم که باد سرد  دهینابودش رو فهم   یحال نوه  دیشا

کجاست اون    ز؟یچبودم نسبت به همه  حسیزد؛ اما چرا ب  ی لیبه صورتم س 
هام  شده بود؟ شونه  ق یعطرش تلف  نی ریتلخ و ش  یکه با بو  مردونه  یپالتو

 گفت:   یم و نگران ی مال یاش احاطه شد و با صدامادرانه  یدر دستا



 بهشون بگم بگردن دنبالش.  یخوای...م فهمم یمن که م   یحرف نزن ول  -

دنبالش؛    یگردی. شده خودت م یخودت و رسوا کن  یحق ندار  نه!   شهرزاد!   نه
خودم هم به    ی که حت  ی. نقره راز داره؛ اما نه رازی گینم  یزیاما به نقره چ 

که دستش رو فشار    یرو کف دستم فشار دادم و درحال  م ی خودم نگفتم. گوش 
 گفتم:   دادمیم

 . م ی کن یم   یاون موقع کار  ومد ی ...اگر تا شب نستین   ینگران  یبرا  یینه! جا   -

پوش  شیبارون  جلو  دهی رو  تا  بود.  رفتن کرده  قصد  و  راه  یبود    شی در 
و خونه بود کار  ی مسکوتم. کبر  ی کردم.حاال من موندم  رفته    یهم صبح 

  ی مرد خوش خنده؟ حالت خوبه؟ تنها نقاش  یی اومده بود. کجا  شی براش پ
  نیبود که نصف صورتش از ب یبودم همون خود دهیمدت کش  نیا یکه تو

هم    دن یکش   یحوصله  گهی به تن داشت. د  یمشک   ی اسک  قه ی  لوز رفته بود و ب
با نبودش. کالفه سالن پذ بار درفتم یو راه م   ییرا ینداشتم  زنگ    گهی . چند 

آخر نداد.  اما جواب  بود. ساعت    یبار  نیزدم؛  زدم خاموش  زنگ  هم که 
  ارن؟یسرش ن   ییهم گذشت؛ اما من تمام مدت راه رفتم. بال   اد یگذشت، ز

اش رو گرفتم و اون بار که شماره  نیآخر   ی ! براارم یشهر  ت یکانشه ح  ن یآرو 
  باشد، یزن خوش صدا گفت دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م  یصدا
  رونی ب  دونستمیکه م  یبلند  ی مبل انداختم. با صدا  یبا حرص رو  ی گوش 

 گفتم:   رهینم

 اه... .  ؟یلعنت ییمرگ و خاموشه... کجا  -



ساعت.    دنیم باز موند از دنگاه کردم دهن   وار ی د  یبه ساعت گرد رو   کالفه
و به عقب فرستادم.    دمیموهام کش  یمن...دستم رو رو  یشش عصر بود؟! وا 

 میلحظه مغزم تازه به کار افتاد. با حرص گوش   ه ی.  زدیگلوم رو چنگ م   یبعض 
اش رو گرفتم.  کردم. زدم روش و شماره  دایرو پ  دایل  یا رو برداشتم شماره

 .دیچ ی پ  یگوش   یبعد سه تا بوق صداش تو

 : الو؟دایل

 کردم.   زونیفرستادم و کالفه دستم رو از گردنم آو  رون یرو با صدا ب نفسم

 کجاست؟   ن ی آرو  یدون یتو م  دایل ؟ یسالم...خوب -

 گفت:   یمعمول  ی لحظه سکوت کرد و بعد با صدا چند

 چطور؟  ! دونم ینه نم  -

 . کردمیرو هم نگران م دایل دی. نبا دمیموهام کش   یتو  یدست  کالفه

رفته گوشیطورنیهم  - ظهر  از  نم   شمی !  شا دهیجواب  تو    شیپ   دی...گفتم 
 باشه. 

شکمم جمع کردم. حالم خوب    یها پام رو تومبل نشستم و مثل بچه  یرو 
  ینبودش با من چ   کرد؛ یهم جمع شده بود، بدنم درد م   ینبود، معدم تو

 زانوهام گذاشتم.   یسرم رو رو  دایل یکار کرده؟ با صدا

جادایل حتمًا  داره    یی:  داشته...عادت  قول  شهی م  بی غ  یی وقتا  هی کار  به   .
 بشه.  تی تا آپد   رهیمعروف م



 گفتم:   یافرستادم و با لحن گرفته رون یو با صدا ب  نفسم

 مزاحمت شدم. خداحافظ.   دیباشه...ببخش  -

پام و    یو انداختم کنارم. سرم و گذاشتم رو   یو قطع کردم و گوش   تماس 
  دمش؛ یدیهر زمان م دیکه با   یشده بود مثل مسکن  ن یچشمام و بستم. آرو 

مسکن  نداشتمش.  االن  خنده  یقو  یاما  با  مکه  درمان  و  درد  .  کنهیهاش 
ش کردم، من ناراحتش کردم و تند باهاش حرف  من بود که آزرده  ر ی تقص
 زدم.

کنار    یچوب لباس  ی که رو   یبود. از جام بلند شدم و بارون  ومدهی بند ن  بارون
  ی ام انداختم. درو باز کردم. مشتافتاده  یهاشونه  یبرداشتم و رو در بود رو  

بارون به   یهاقطره  یشده بود. وقت  کی نبود و هوا هم تار   اطیح  یتو  گهید
دوساله    باً ی تقر  که  یشی آت  خوردن،یم  شیانگار داشتن به آت   خوردیصورتم م 

به   شم؟یم   س یخ  اد؟ یبارون م  ره؟یگیخاموش نشده. روحم چرا آروم نم 
.  دهیکه به مغز استخونم رس  ییسرما  یحت   ستیمهم ن  ی چ یه   گه یدرک. د

انگشتام حس شد. من قول    ر یز   گارمی که فندک و س   بم یج   یدست کردم تو
برا بودم  ا   نیهم  یداده  ج  نکه یبدون  ب  بم یاز  و کنار    ارمیدرشون  دستم 

 . دمیکش

  س یصورتم و خ   رحمانهیرو، رو به آسمون گرفتم که قطرات بارون ب  سرم
آوکردنیم از پشت  بود. شا  زون ی. موهام  بارون شده  در حصار    ن یا  د یو 

نگران  ییوسط اشکا  و  از ترس  از صبح  بود    ی تو  یکه  چشمام خشک شده 
خاطرات خوب و بد    ی. چشمام و بستم که همهکردن یم   یبارون و همراه 



لرزونم    یهاحاال شونه  گه یچشمام عبور کرد. د  یاز جلو  یینمایس   لم یمثل ف
  ی مشت  ی حت   گه ید  اومد یکه بوش م   یطور نی. ا دادیم   صدامیب  ی هیخبر از گر

پر از خاطراتش. دستم    یخونه  ن یخونه نبود. فقط خودم بودم و ا   ی هم تو
 کردم آروم باشم.   یو سع دمی صورتم کش  یو رو 

 . ادیحتمًا م اد،یآروم باش شهرزاد...م -

اما ماش  یمشک  یمزدا  نی. ماش دیچرخ  اطیح  یتو  نگاهم  بود؛  اون    نیمن 
ساکش    نمی اتاقش نرفتم بب  ی خودش رفته بود. چرا تو  نی نبود. پس با ماش 

 ز یم  ی. سرم و رو وقتچیبره...ه ذارمیباشه! نم   دیهست...با  نه؟!  ا یهست 
 ی. سرماخوردنم حتم دهیشده بودم موش آب کش   گهیگذاشتم. حاال د  سیخ
ه   د؛بو چرا  نم  ز یچ  چیاما  نشستم؟ که  چه  کنم؟یاز سرما حس  اونجا  قدر 

. سرم و بلند  کردنیم  تیبارون بند اومد و تنها ابرها به چند قطره بارون کفا 
. دمیروش کش   ی ام صداش در اومد. دستکردم و که با بلند گردن خشک شده

. دکردم که چشمام به غم نشست. ساعت نه بو  لم یبه ساعت موبا  ینگاه 
ا  امروز  باز هم همون  دوباره شماره  همه نحسه؟  نیچرا  اما  اش رو گرفتم 

تو  یصدا بود،  برام  زهر  مثل  خانم که  اون  پ   یخوش  بارون  دیچ یگوشم   .
  کردم.   یاو درشت. تک سرفه  ی...نه، شالقزیاما با سرعت کم و ر  اومد؛یم

 ه ک   یخوش  یل ی. خاطرت خشدیمدت مدام خندهاش برام تکرار م  نی ا  یتو
 گه؟ ید اد یسرش نم  یی. بالمیدر کنار هم ساخت 

باشه؟    ن یآرو   شه یداشت. م   د یدر سرم و بلند کردم. هرکس بود کل  ی با صدا  
پا  توروخدا!  رو  رو  فرستادم که هم   نیی بغضم  ورودش...نفسم  با  زمان شد 



به خونه    یی. نگاه گذرا دیبودم، من و ند   یکیتار   یفرستادم. تو  رونیتکه بتکه
شد.    نیماش   ر باز کرد و رفت سوا  نیآوردن ماش   یانداخت و در بزرگ و برا

...هنوز هم ناراحت بود؟ از من؟!  ستیخوب ن   دیفهم  شدیهاش م از حالت
س  زده  یکه قحط  ینبود. مثل آدم  یجون   چیام بلند بشم. ه نبود از ج  یتوان 

رو داخل آورد و    نشی . ماشکردمینگاش م   ر یدل س   ه یو گرسنه، با چشمام  
  که نی ا  ونم دستش انداخت و بد  یمن پارک کرد، کتش رو رو   نیکنار ماش 

قدر خوب بود . چهزدیم  نهی س  ینگاهم کنه به سمت در خونه رفت. قلبم تو
همه نگرانم کرده بود؟ چرا نگفت    نی که مسکنم اومد؛ اما کجا بوده؟ چرا ا 

همه وقت بره و خبر نده. توان بلند شدن نبود    نیسابقه نداشت ا  ره؟ی کجا م
  یکه رو   ییتار مو  ، طور که زل زده بودم به خط رفتنشهمون  ن یهم  یبرا

به خودم اومدم و   لم یموبا  یاصورتم افتاده بود رو به عقب فرستادم. با صد
زدم. رد تماس    ی...پوزخند نینگاه کردم. آرو  زدیکه زنگ م  یبه اسم کس 

 دادم.

. در خونه با شتاب باز  اط یح   ی...گوشهیکیتار   نیا   یتو  نتم ی داشت نب  حق
پ  هنوز  ل   یمشک  رهنیشد که  شلوار  همراه  بود  تنش  .  شیمشک   یرنگش 
من شد و با تعجب نگام   رهیاه خ رو باز کنه که متوجه نگ  نی خواست در ماش

به جلو اومد و    یبود. قدم بایاز هر زمان درشت و ز   شیب   هاشیاکرد؛ قهوه
 گفت:   یآروم ی لیخ  یصدا با

 شهرزاد؟! -



و قلب من    شدی م تر کیقدماش نزد شه؟یم  یچ  وفته،ی تو دل به راه ب طوفان
ام رو زده  خ یکه چقدر نگرانش بودم. دسِت    دیفهمیم  کم یتر. کاش  فشرده

ملتهبم کش  یرو  قهوه  دمیگردن  به  رو  نگاهم  روبه  هاشیاو  روم  حاال که 
  ییال چه ب  یچند ساعت که نبود  نیهم  ی...اگر بدوننیبودن دوختم. آخ آرو 

مر  من  ایآورد  ضیسر  نم  یشکلنی!  دیکردیَرهام  حاال  به    گهی.  بارون 
  یرو   ی ابگه منم هستم قطره  نکهیا  یو فقط برا بود    دِ یحالتش رس  ن یترکم 
صورتم انداختم و    ی باطنم رو   لیبرخالف م  ی. اخم مصنوعنداختیم  نیزم

 نگاش کردم و گفتم:  یاگرفته  یبا صدا

 ان؟ ینقره باهات ب  یآدما یچرا نذاشت ؟یکجا بود  -

گردنش ثابت موند.   ی فرو رفت و رو   شیی لخت و خرما  یموها   یبرا  دستش
  شی درونش. کت طوس  یبود و نه شاد  شیشگ یهم   یهااز خنده  ینه خبر
 گفت:  یرمردیبه پ  هیشب  یجا کرد و با صدابهدست جا یرو رو 

 اونا باشن. خواستم یکار داشتم...نم  ییجا -

 یخشکم نقش بست. چقدر راحت از موضوع و از نگران ی لبا یرو  یپوزخند
داد.    صلهی ف  هیگذشت و تنها با سه جمله به قض  دم،یها کشکه من ساعت

که تمام    یبدن  ی گرد گذاشتم و به سخت  یچوب   ز ی م  یم رو رو کرده  خیدست  
سرما   از  ا  خیمفاصلش  مقابلش  و  بلند کردم  رو  بود  هنوز   ستادم؛ی زده 

هام مرتب  شونه  یرو رو   سمی خ  ی بود. بارون  ی به قوت خودش باق  دمپوزخن
 گفتم:   یزیکردم و با لحن تمسخر آم 



خواست   - بد  د، یببر  ف یتشر  ییجا  ییتنها  دی هرموقع  مثل    د ی...شادیخبر 
 براتون نگران بود جناب بهمنش! شبتون خوش.  نجای ا یک یپارسا... 

 ه یکج کردم؛ اما    پاسخ از جانب اون نشدم و راهم و به سمت خونه  منتظر 
شده بود، گذاشت و مانع    سی لباسم خ  نیبازوم که آست  ی لحظه دستش رو 

نداشتم    یحس بد  چیخنک. ه   یرفتنم شد. دستش گرم بود؛ اما از سرما کم
  ی دستش رو کنار زد و با صدا  د یاخمم رو د  ی از تماس با اون؛ اما خب وقت

 گفت:   یناراحت ی و کم  حکم م

ا  - حرف    بهیبا صد پشت غر   یانگار دار  ؟یزن یحرف م  یرسم  همهنیچرا 
 . یزن یم

ا  پوزخند؟!   چرا   ن؟یآرو  یاونم برا  شد یپوزخند مهمون لبام م   ن یچرا مدام 
که از صبح بعد از اون دعوا جمع    یبغضم و فرو فرستادم و با تمام حرص 

 گفتم:   یبلند و شاک یشده بود با صدا

  ک یهزار و    ! یخبر  چیبدون ه  ی چرا؟! از صبح تا حاال رفت  یگی چرا؟ تازه م  -
! نکنه تصادف کرده باشه!  اره یسرش ب  ییبال  ییرزا ی. نکنه مدیفکر به ذهنم رس

 نکنه کال نباشه! تلفنتم که خاموش بود. 

م   یهرچ  صدام آخر جمله  به  رو مشت  رفتیم  لیتحل  دیرس یکه  دستم   .
انداختم. جنس نگاهش رو    ییرانگاه گذ  شی اقهوه  ی کرده بودم و به چشما

 ادامه دادم. ینسبتًا بلند یبا صدا نی هم  یبرا دم؛یفهم ینم



م  - ب  ی دونستیتازه  قراره  تنها گذاشت   اد یپارسا  منو  م یباز  که   ی دونستی! 
  ینکرد  ! چرا حالمو درک؟ یمثل پارسا تنها باشم بازم رفت  ی سختمه کنار کس

که حالم باهاش    یتنها کس   ی خاک  یکره  نیا   یرو   ؟یدیچرا منو نفهم  ن؟ یآرو 
! که تو هم  یی تو   یفهم یمنو م   ی! تنها کس ییمتفاوته، حالم باهاش خوبه...تو

 از من.  یکرد  غیو خودت و در  یرفت

حرفا رو زدم؟ چرا خودم و رسوا کردم؟ اما من فقط از    نیچرا ا   دونمینم
  ادیرو فر  م ی دلتنگ  ی دوست حرف دلم و زدم، به چشم اون؛ اما همه  هینگاه  
 زدم.

 *** 

 ن یآرو 

  یکه من خبر نداشتم؟ از شدت سرما  م ی هم شده بود  یهمه وابسته  نیا   یک
بهش گفته    ی. کاشکدیلرز یرو در بر گرفته بود، م   فشی که بدن نح   یادیز

نمرونیب  رمیبودم م  اندازه  دونستم ی.  نگرانه! خدا م  یاون هم    دونهیمن 
کدومشون توجه    چ یکردم جز شهرزاد به ه  تیز یکه امروز و   یضی چندتا مر

تر از هرکس شده بود برام.  انگار خاص  اومد،یاش مقابلم منکردم. مدام چهره
سامان،  با احوال نابه  ی رو   بای زن ز  ن یا  ی بود؛ من دل باخته  دا یحق با ل  دمیشا

  ه ینشه    ضی که مر  ترسوند یمن و م   نی بود و ا  س یشده بودم. سر تا پاش خ
اومد    شیکه صبح پ   ییبود. دعوا   سی خ   یرنگش کم  یشکم  یوقت؟ چشما

حسود  پارسا  به  بودم که  من  ب  کردمیم  یمقصر  ا  جا یو کامال    نیبوده 



  ی. قدمکنم یکرده بودم؛ اما خودم درستش م   یمن. باز خرابکار  ت یحساس
 گفتم:   یو آروم   م ی مال یلبم نشوندم و با صدا یبه جلو برداشتم و لبخند رو 

واقعًا متأسفم.    ختم،ی کردم و اعصابت و بهم ر  یرو   ادیحق با تو...صبح من ز   -
 . یش یم  ضی داخل مر م ی حاال هم بر

  داشت یبه سمت خونه برم  یقدم  کهیو درحال   دیرو به صورتش کش   دستش
 گفت:   یخشدار  یبا صدا

...اشتباه از  زدمیسرت داد م یطوراون دیحق با من که هست؛ اما منم نبا  -
 وده! منم متٔاسفم. منم ب 

ا  آخ تو  قاض  طرفه کی  وقت چیه  ؟ یخوب  همه نیشهرزاد! چرا    ،یرینم   ی به 
م  شهی هم رو  ن   سنجه یهر دو جهت  و طرف مقابل هم    ست یو خودخواه 

اهم با جرقه  تیبراش  تو  یاداره.  برا  یکه  ا   یذهنم    نیخوب کردن حال 
ها  و مثل بچه  دمیحرکت از جام پر   هی با    د؛یمهربون به ذهنم رس  یافرشته

خوش فرم    ی گرد شده نگاهم کرد و ابروها  یگرفتم. با چشما  قرار مقابلش  
 گفتم:   یشاد  یو با صدا  دمیبه صورتم کش ی. دستدیباال پر شیمشک 

بر  نکه یا   یبرا  ایب  - بشه  عوض  جفتمون  بمونه رونیب  می حال  ...کجاش 
 . زیسورپرا

 باساش اشاره کرد. و با دستش به ل دیکش   یاکالفه  پوف

 وقته. ر یام هستم، د...خستهنی: سر و وضع من و ببشهرزاد



نقره  م ی به ساعت مچ  ینگاه  بود کردم. ساعت ده شب بود.    یاکه گرد و 
 گفتم:   یخوشحال  یشل شد و با صدا شم ین

ساعت سه نصف شبه...ده دختر    کنهیوقته آدم فکر م  ر ی د  یگی م  نیهمچ  -
  زنم یزمانم زنگ م  نی ا  ی . تویکنیعوض م   ی ریخوب، تازه سر شبه. لباساتم م

. حداقل اون دوتا  دنیوقته هم و ند   ی ل یاونا هم خ  ان،یتا ب  لم یو سه   دایبه ل
 . شهی کفتر عاشق دلشون شاد م

سست به سمت   یها لب گفت. با قدم  ر یز   یاو باشه  دی کش   یاکالفه  پوف
  یهاداشت از پله  یه حرکت کرد، من هم پشت سرش به راه افتادم. وقت خون

 به حرفم فکر کنم گفتم:   نکهی ناخودآگاه بدون ا رفتیباال م ییرایپذ

تو  - بپوش...هم  گرم  بود  یلباس  م   ،یبارون  االن    می بر  میخوا یهم 
 .ینش  ض ی...مررونیب

ب   یلبخند  با اتاقش شد.  وارد  تنم رو    حوصلهیکوتاه سرش و تکون داد و 
  ی نق زد سرم؛ اما وقت  یرو گرفتم. اولش کل  دایل   یمبل انداختم و شماره  یرو 

 . امیگفت باشه م  یفوت وقت  چ یبدون ه ادیم  لمیگفتم سه 

 *** 

بابا نتونستم    یمای خاطر تحر چند وقته به  یدون ی...م یمرس  نیآرو   ی: وادایل
 . شهی م  یماه  کی...فکر کنم  نم یبب لویو سه ام یب  رونیاز خونه ب 

  ی صندل  یلب گفتم. شهرزاد رو   ر ی ز  یکنم یزدم و خواهش م  یجون کم   لبخند
  شیاز بارون   یخبر  گهیبود. د  یکردن بخار  ادیز  ر ی کنارم نشسته بود و درگ



پالتو بافت    یبلند  ی مشک  ینبود حاال  پوش هم   یاسک   قه یهمراه    ده یرنگش 
درجه به  دقت  با  م  یبخار  یبود.  تنظ  کردیکار   یرو  یکنه. کم  مشیتا 

اش افتاده  از شال ساده  رونیب  شی مشک  یهایخم شده بود که چتر  مرشک
از    یخبر  گهی زودتر سرد شده بود. حاال د  ی لیبود. از شانسش امسال هوا خ 

بود.   م،ی بر   م یخواست یکه ما م  ییجا  یمثبت برا   ینکته  هی   نیبارون نبود و ا 
سرش    یو رو ر   شی او قهوه  ینگاه کردم که شال نارنج  دا یبه ل  نهیآ   یاز تو

و کم بود  رها کرده  م  ی آزاد  نگاه  شهرزاد  به  دکمهکردیمشکوک  اول    ی. 
 قرمز رنگش و باز کرد و با خنده به شهرزاد گفت:  کیتون 

هم هوا سرد    یلیخ   ؟یکنیم   ادیو ز   ی همه بخار  نیشهرزاد...مادر! چرا ا  -
 . ستاین

  دیکش   هاشیچتر  یبودن رو رو   یچرم  یکه داخل دستکشا  ییدستا   شهرزاد
با صدا فرستاد.  شالش  داخل  به  سرماخوردگ   یاگرفته  یو  از  خبر  و    یکه 

 گفت:   دادیم

 ...سردمه. اگر گرمته خاموش کنم؟!م یی سرما کمی -

  دادمیم  دنده حرکت   ی از دستام و رو   یک یکه    یکردم و درحال   یاخنده  تک
 گفتم:   یزینگاش کردم و با لحن طنزآم

  ن یسرنوشتش جز ا  نهیبش  ز یبارون تند و ت   ر ی ز  یادیز  یهاآدم ساعت  یوقت  -
 .ستیگرفته ن  یصدا

 گفت:   یبا لحن شاک کرد، یم یاسرفه  تک که ینگام کرد و درحال  چپچپ



مثل    یشی م  شه،یبارون سرت نم  ر ی...تو خونه و زیباش  ی کیمنتظر    یوقت  -
طرفم    یطرف به اون طرف. برا  نیو از ا  زنهیبال مبال  یمرغ سر کنده که ه 

 ! یجون داد ستی مهم ن

باال کش  نشیب   آب تک سرفه  د یرو  ل  یاو  نگاه   ششین   دا یکرد.  و  شل شد 
 گفتم:   یکردم و با لحن شاک  یبه ما کرد. اخم ی طونیش

 !؟یخندیزهر مار...چرا م -

روشن رو    یاره خنده رو از سر گرفت. موهارو باال انداخت و دوب  اششونه
 به داخل فرستاد و با خنده گفت: 

 !نیکنیکل مبامزه کل -

بلرزه. تا    یشهرزاد، از خنده کم  یهالب گفتم که باعث شد شونه  ر یز  یشیا
خ  نظر  مورد  سه  یراه   یلیمکان  بود  قرار  بود.  بب  لی نمونده  اونجا  .  م ی نی و 

.  کردنیعبور م  یبه راحت   نای قبل شلوغ نبود و ماش  یحاال مثل ساعت   ابونایخ
  ر یز   ورتشداده بود چشماش و بسته بود، ص   هیتک  شهیشهرزاد سرش و به ش

فرستاده   رونی. نفساش نامنظم ب بایبود و ز  دا یکاماًل پ  ابونیخ   ینور چراغا
  یاز تورو حس کردم.    داینگاه ل  ین ی. سنگکردیم   یی هاگاه سرفهو گه  شدیم
گذاشتم    م ین یب  ی. دستم و رو دیخند یم  ز یر ز ینگاش کردم که ل..*باش ر   نه یآ 

 گفتم:   یسکوت و با لب خون ی به معن

 ببند اون غارو...خوابه! ساکت.  -



  زدمشیم   نقدر یشد. اگر دم دستم بود ا  مونای م  هی رو درآورد، که شب  زبونش
 بخنده بچه پررو...خب شهرزاد خواب بود. گه یتا نتونه د

بلند کرد و به اطراف که جز چند    شهیش   یسرش رو از رو   نیماش   سادنی وا  با
  دایل   لیسه   نیماش   دن ینبودن نگاه کرد. با د  یمعدود  یو درختا   ن یتا ماش

قرار    یکه کنار درخت  نشیخورد و با انگشت به ماش   ی جاش تکون  یتو  ی کم
.  دمو کنارش پارک کر   ن یوقت و تلف کنم ماش  کهن یداشت اشاره کرد. بدون ا

 گفت:   شیشگی آروم هم یو با صدا  دیبه صورتش کش  یشهرزاد دست 

 کجاست؟   نجایا -

در باز کردن در داشتم با خنده    ی سع  که یو خاموش کردم و درحال   ن یماش
 گفتم: 

 خدمتتون.  گم ی...مدیبش  اده یشما پ -

پناه برده   شرنهید ار یشده بود و به آغوش    اده یپ ن یزودتر از من از ماش  دایل
اش شونه  یرو رو   شی کوچک مشک   فی و بست و ک   نیبود. شهرزاد در ماش

  کردنیم  یکه داشتن رفع دلتنگ   یلیو سه   دایرو به ل  اشیمرتب کرد و مشک 
قد کش داره  حس کردم  ه  دهیدوخت.  سه   کلی و  الغر  آنال   ل ینسبتًا  ز  یرو 

ل به سمت جلو برداش   ی. قدم کنهیم  دایت که من هم کنارش قرار گرفتم. 
بود به سمتون اومد. آخ! خواهر  دهیرو محکم چسب  ل یسه یکه بازو   یدرحال

  م؟ ی شبونه هست  یدارا ید  ن یبه ا  ی کردن که راض  کار ی...با من و تو چزمیعز
 ی لیخ   واکنم. ه  کار یچ   دونم یبره، م  شی پ   ی شکلنیروند هم  ن یا  ذارمیمن نم



خنک باد  اما  نبود؛  م  ی رو   ی دست  ی سرد  م  دیکش یصورت  سه رفتیو    لی. 
بود که    ده یرنگ پوش  ی و شلوار طوس  رهن یرنگ همراه پ  یبلند مشک   یپالتو

منتظر   نه یداشت. شهرزاد دست به س   یقشنگ   ی خون پوستش هم   دیبا رنگ سف 
کت    آورد،یبرام زبونش و در م  هی دور از چشم بق  که یدرحال  دا ی. لستادیاونا ا 

حال شهرزاد و با نگام    ن یدر هم  ز ی رز یتن مرتب کرد. ر  یرو تو  شیچرم مشک 
داشت که من    یآدم چ  نی. ا سادهی وا  شهی که آروم، مثل هم  کردمیدنبال م

دور شده بودن   نایکه از ماش  لیو سه   دای ! با اومدن لکرد؟یرو جذب خودش م 
  یهیالغر و زاو   ورتدور ص   یگردن مشک شال  لی مراسم معارفه شروع شد. سه

  ی هامثل چاله  شی مشک  یدارش بسته بود تا سرما بهش نفوذ نکنه. چشما
 ی ها دستش رو دور شونه  لی . سهدیدرخشینور ماه م   ر یشهرزاد ز   یانتهایب
 گفت:  یابم و مردونه یحلقه کرد و با صدا دایل

 . اومدایداشت بارون م   شی بازه؟ تا دو ساعت پ  نجایهوا ا   نیا  یتو  یئن مطم  -

 ی بوتام ی به ن  ره یکه خ  یبلندم گذاشتم و درحال  یکت کم  بی ج  یرو تو  دستام
 گفتم:   یبودم با لحن قاطع میمشک 

 ببندن.  اد یم شی آره بازه، کم پ -

ل  لیسه افتادن و دست در دست هم با شوخ   دایهمراه  جلو    یجلو به راه 
گرد    یسورتمه انداخت و با چشما یبه تابلو  ی. شهرزاد نگاه متفکررفتن یم

 کهیو باز کردم و چندبار پشت هم پلک زدم. درحال   شمی شده نگام کرد. ن
 گفت:  یشاک   یبا صدا  کردیپالتوش م بی ج  یدستاش و تو



 سورتمه؟! یردسرما ما رو آو نیا  یتو نی آرو  -

و با    دمیکتم کش  ن ی به نوک آست  یجلوتر بودن. با خنده دست  لیو سه   دایل
 گفتم:   یلحن معمول

  ی خودت خوبه هرچ   ی...دوما برایگ یکه تو م  ستیقدر سرد ناوال هوا اون -
 نظرت؟ ! یزن یو داد م یحرص دار

زد و کنار من به راه افتاد.    ن یزم  یو با حرص پاش رو رو   د یکش   یاکالفه  پوف
شلوغ   تیاز جمع   یبود خلوت بود و خبر   ر ی د  یخاطر بارون و ساعت که کمبه

بود؛ اما باز.    مشیتا  یآخرا  گهی . االن دم ی باال رفت   واش یواشیها رو  نبود. پله
رسپله  یباال حرص  م ی دیها که  زم  یشهرزاد  و  درحال   زد  ن یپاش    کهیو 

 گفت:  گرفته  یبا صدا زدینفس منفس

 آه! م؟ی خوایم  یچ  نجایسرما ما ا  ن یا یساعت شب تو ن یمن موندم ا -

اصفهان افتادم که منم به شدت خسته بودم و فقط نق    یاون شب تو  ادی
بشه    ادهیاز سورتمه پ   یحال بود؛ اما مطمئنم وقت  ن یهم  ی. شهرزاد تو زدمیم
براش    ای دن  ن یا  یتو   ی نحس  ی سر شبم و هرچ   ر یداره که تأخ   جان ی ه  نقدر یا

م  فراموش  رو  توکنهیهست  دستش  م   واشیبود    بشیج   ی.  .  رفتیراه 
.  دادیها صدا مسنگ فرش  یرو   هاشبوتم ی کوچک ن  یل یخ   یپاشنه  یصدا

و با    دم یموهام کش  ی تو  ی اطراف بود. دست  نی ا  یادی ز  با ی کاِج تقر  یدرختا
 خنده گفتم: 

 !خانم نگران؟  دیهاتون با آقا پارسا به کجا رسصحبت -



با    کهی. سرش رو باال گرفت و درحالدیکش  قیعم  یکرد و نفس  یاخنده  تک
 گفت:   یآروم یبا صدا  کردیروش نگاه مبهدقت به رو 

و روز،    خیتار   ی کم تو  هیدرست بود؛ اما نه کامل...  یاطالعاتش تا حدود  -
 دستش و خونده بود و بهش اشتباه گفته بود.  یی رزایم

م   یشهرزاد  و  و  مارموز  م  فهمهیکه  ش   ییرزایکه  عشق    ده، یمال  رهیسرش 
د توگه یخودمه  رو  ساعتم  درحال  ی !  و  مرتب کردم  به    یدست   که یدستم 

 گفتم:   یبا پوزخند دم یکشیکه وقت نکرده بودم بزنمشون م   شم ی رته

 !یدختر همون پدر ها! اما قشنگ معلومهبهت برنخوره -

 . دیکش  قیعم یکرد و نفس   یاکه ازش داشتم تک خنده  یواکنش   برعکس

ب شهرزاد شکل گ  ن یترشی:  پ  تمی شخص  ی ریزمان  آموزش   یی رزا یم   شی رو 
من    ؟یدونیچون قصد داشت منم مثل خودش بکنه. حق با تو؛ اما م دم؛ید
. یاگهید   ینه به کس  دم، یم   لی گرفتم و به خودش تحو  ادیکه ازش    ییزایچ
 آموزش داده پس حاال هم وقته امتحان گرفتنه... . ی زمان هی

روکم   لبخند با    یرنگ  بود.  شهرزاد  با  حق  کامال  بود.  مونده  صورتش 
  ز یر   کی  داینشسته بودن و ل   ی صندل  ی رو   یی دوتا   لی و سه  دا یبه ل  دنمون یرس
دونه    ه یمه  خودش بفه  نکهی . رفتم جلو بدون اکردیم   یسخنران   لی سه  یبرا

 گفتم:   ی زدم رو سرش و با لحن شاک واش ی

 !یکه تو زر زد  داد، بس یاتصال  ماشی ...بنده خدا مغزش سدایبسه ل  -



و با حرص از جاش بلند شد و جلوم قد علم کرد.    دیکش  یف یخف  غی ج  دایل
 صورتش نشوند و با حرص گفت:  یرو   یاخم

ندار   ن یآرو   - بزن   یحق  ب یمنو  ج تیتربی...  نگفتم  بابام  به  اگه  و   گرتی. 
 . ارهیدرب

معن   دستم به  و سه  یو  به شهرزاد  و  انداختم  باال  بابا  با خنده   یلیبرو  که 
 انداختم.  ینگاهم یدعوا بودن ن  نیگر ا نظاره

م   - چرا  عمو گفت  باهوش!  ب   نیآرو   گر یج  یخوایخانم  در  چ ؟یاریو    ی! 
  گهی شده. حاال د  یبودم و چ   رون یب  ل ی بگو با سه  یخوایم  ؟یبگ  یخوایم
 نه من.  ادی تو در م گر یج

من و تکرار کرد. با لحن   یحرفا  مونا یم  ه یهم گذاشت و شب   یرو رو   دندوناش
 گفت:   یپر از غرور

 . کنم یشرحه مو شرحه  گرتیاصاًل چرا به بابا بگم؟ خودم ج  -

 بازوش رو گرفت و با خنده گفت:   لیکه بزنتم؛ اما سه  ادیبه سمتم ب   خواست

  ن یا یب  د،یاریهم در ب   گرمیج   نیخوا یباز م   دیبش   رم ی! شما دوتا پ د یبس کن  -
 . م یبر

که داشت خودش و    دایبه ل  ی و با حالت مغرور  بمی ج  ی و کردم تو  دستم
سراغم؛ اما    ادیرها بشه و ب  لیسه  یپهن و مردونه  یتا از دستا  کشتیم

  ط یبل   که ییجا  ی شاد و خندان در کنار شهرزاد راه  یل ینتونست، نگاه کردم. خ



برام یشد   فروختنیم و سه  ی. من  برا  لی شهرزاد    و  دیخر  طی بل  دایل  یهم 
  کردیم  یدستش باز  یتو  ط یبا بل   کهیسورتمه. شهرزاد درحال   ی به سو  شیپ

 گفت: 

 .نجا یا  م ی چرا اومد فهمم یهنوز هم نم -

از سورتمه  نگاهم  ل  یهارو  با  درحا  دای جلوم که  و  بود گرفتم  ل سوار شدن 
 خنده گفتم: 

ازت    یکس  کهنی...بدون ای و داد بزن  ی دار  یدق و دل  یچون قراره هرچ   -
  اد یبهت حس ترحم داشته باشه. داد بزن! فر  یکس  کهنیبخواد. بدون ا  لیدل

  ست، یتو ن   ی کار فقط برا  نی. ا زیبر   رونیب  یو که دار  یبزن...هر حس بد
 گلوشون خاک شده... .   یکه حرفاشون و تو   یی کسا  یهمه یبرا

چرم   یجون کم   لبخند دستکش  رو که  دستش  و  بود  احاطه  یزد  ش کرده 
 مقابلم گرفت. 

 دکتر بهمنش.  یسورتمه...آقا  یبه سو  شی : پس پشهرزاد

تا کمکش    شی تعجب داشت که خودش دستش رو به پ  یجا  برام آورده 
وقت بشه.  به   ی کنم سوار سورتمه  دکتر    میاصل   تیکه هو  ی متِس   ادیگفت 

شده.    کیخوب کردن حال شهرزاد، به اون نزد  یکه برا  یداشت افتادم. پزشک 
واقع چ  ت یاگر  بفهمه،  م   شه؟یم  ی رو  دور  خودش  از    رونم یب   کنه؟یمنو 

ا   کنه؟ یم که درمانش تموم شده    فهمهیم   ی ! وقتفهمه یرو نم   نی اما االن 
. ذهن  کسچینه ه  کنم،ی! خودم آرومش میاگهی نه کس د  گم،یباشه. من م 



دستش    یصورتم نشوندم. دستم رو تو  یرو   یمتشنجم و جمع کردم و لبخند
نفر    نی اول  دایخانمانه سوار شد. ل  یلیگذاشتم و کمکش کردم تا سوار بشه. خ 

نداشت؛ اما   یهنوز سرعت چندان  نکه یشروع کرد به حرکت. با ا   اشسورتمه
شهرزاد سرم و کنار گوشش قرار دادم    یپشت صندل  . از زدیو داد م  غیج   یالک

 اشاره کردم.  دا یو با انگشت به ل

  زنه؛یم ادیاما داره فر  وفتاده، ی باش شهرزاد! هنوز راه ن  وونهی نگاش کن...د  -
  یکه تو  ییش رو؛ اما هموناچون اونم مثل تو حرفاش و خورده! نه همه

  دایبا فاصله از ل   لی )سه  ... لهیسه  ی. نفر بعدزنه یم  ادیگلوش مونده رو فر
الک داره  اونم  کن  نگاش  کرد(  م  یحرکت  ه   زنه یداد  تو    ادت ی   م پس 

 ...داد بزن!ینی نره...خانم ام

تو  سرش تار  ی رو چرخوند. چشماش  م   ی لی خ  ی کی اون  . دیدرخش یقشنگ 
.  رفتیم   ی کی درشون موج مکز  جان ی چشماش غم نداشت؛ اما ه  گهی حاال د
اندازه  ی لبخند با لبخند  دیارزیم  ای دن  یزد که برام  . ل..*باش رو تر کرد و 
 گفت: 

 !؟یای تو نم -

به گوش    ل یو سه   دا یو داد ل غ یج  یصدا که یکمرم صاف شدم و درحال   یرو 
 با خنده گفتم:  دیرس یم

 داره.  ادیبه فر از یدارم که ن  یا نگفته ی...منم حرفاینی خانم ام ام یم -



  ی قشنگش رو به جلوش دوخت. سورتمه  ی نگاهم کرد و با لبخند چشما  جیگ
فاصله گرفت که بلند با خنده   یعقبش نشستم که شهرزاد به راه افتاد. کم

 گفتم:   بستم یکمر بند و م  کهیدرحال

دادا  - بکش. همون  عربده  نزنه...فقط  م ییشهرزاد خشکت    یی رزایکه سر 
 . یزدیم

لرز  هاششونه د  دیاز خنده  م  واشیواشی  کهیرحالو  مثل من    رفت،یباال 
 صداش برسه داد زد:   نکهیا یبرا

 دکتر... .  یچشم آقا -

چند متر از شهرزاد به راه    یمنم با فاصله  ی کردم که سورتمه  یاخنده  تک
لحظه    هی.  زدمیدست و داد م   دم، یخندیم  یفقط الک   هاوونهی افتاد. مثل د

  قدر نی. ا زدیم  غیباز کرده بود و ج  ر یل شدهنش و مث  دایل   دمیپام و د  ر یکه ز 
  ی زنونه  غ یکه ج   مکرد   یازده بود که صورتش قرمز شده بود. تک خنده  غ یج

بلند سر دادم با    یا گوشم اکو شد. خنده  یدوم که متعلق به شهرزاد بود تو
 که به شهرزاد برسه گفتم:   یادیفر

 ادامه... .  ینطوریخوبه هم ی ن یخانم ام نیآفر -

نتونستم حرف و ادامه بدم و شروع کردم به داد   گهیباال رفتن سرعتم د  با
  یهیتخل   یو انجام داده بودم؛ اما هنوز هم برا  کار نیبارها ا  کهنیزدن. با ا

لحظه    هی.  زدمیبود. فقط داد م  کیدرجه    جانی احساسات و باال بردن ه
باز بشه.    نم تا حد امکا شهرزاد باعث شد چشما  غیج  یسکوت کردم که صدا



مثل   ر یدهن ش   یدهنش و اندازه  دمیچشمام رد شد که د  یلحظه از جلو  هی
  ادیز   یغای...فقط! صورتش از شدت جزدیم  غی باز کرده بود و فقط ج  دایل

برام مهم نبود و    ادیز  یهاچشی پ  گهی هم جمع شده بود. حاال د  یقرمز و تو
ازدمیداد نم به  از حرفا  نی . فقط داشتم  پر  نگاه    یموجود که  بود  ناگفته 

 دا یبه وضوح پ  غاشی ج   یصدا  نیهم   یبرا   مینداشت   یادیز  ی. فاصلهکردمیم
  نیتر از ا بزنه؛ اما ظاهرًا دلش پر   غ یحرفمو گوش کنه و ج  کردم یبود. فکر نم

دارش که  خش  یبه گلو   یتی اما اهم  کرد، یم   ییهاحرفا بود. وسطش سرفه
. چشماش و  گرفتیاز سر م  هو دوبار   کردیبود نم  ختهیبهم ر   ی سرشب کم

هاش افتاده بود و  شونه  ی. شالش رو کردیبه جلوش نم  ی بسته بود و نگاه
  خواستیقدر دلم م آخ که چه  داد،یهوا تکون م   یموهاش رو تو  ادیباد ز

  نیا   گفتم یبهش م  چلوندمش،یبغلم و م   یتو  گرفتیاالن کنارش بودم و م
اون وسطا    ی که هست. الک  خوبهقدر خوشحالم که دارمش...چقدر  روزا چه

و گاه    اومدیبود که گاه صداش م  یاما تمام حواسم به شهرزاد  زدم؛یداد م
 و داد اومد که گفت: غی لحظه صداش همراه ج ه ی. رش یتصو

 !؟یفقط شنونده نباش...چرا سکوت کرد نی آرو  -

 گفتم:   یبلند یزدم و با صدا  یوم کرد. چرختم  غ یحرفش و با ج یادامه

 نه! ا یمغرور به حرف من گوش داده  ین یخانم ام  نم ی بب  خوامیچون م  -

 .دیش به گوشم رس ناواضح و گرفته یصدا  قه یاز چند دق بعد

 . ی...عال نیآرو هیعال   نجایهم گوش کرده...ا ی لی: گوش کرده خشهرزاد



پامون    ر ی. ز شدیکوه اکو م  یفضا  یجفتمون تو  یهاخنده  ی صدا  گه ی د  حاال
  جانی از ه  زدیکه به صورتم م  یبود. باد سرد  دا یخودش پ  یشهر به قشنگ 

التهابات درون م  م ی و  و جخنده  ی. صداکردیکاسته  به گوشم   غاشی ها  که 
رو    اشیسرما و سخت   یفتح کردم که همه  یاقله  کردمیاحساس م   دیرس یم

  نقدر ی . چه زمان شهرزاد ارسم یحت بعدش دارم مو حاال به استرا  گذروندم
به دست    یازین  گهی کار رو کردم. موهام د  نیو شاد بود؟ من ا   دیخندیبلند م 

  غ یج   ی. صدافرستادینداشت چون باد خودش اونا رو به عقب م  دنیکش
تموم   ن یر یو خم؛ اما ش  چ یراه پر از پ  ن یشهرزاد قطع شد که متوجه شدم ا 

هم از سرما    دایبشه. ل  ادهیتا پ  کردیداشت کمک شهرزاد م  دایل   دم،یشده. رس 
  پا نی ا  بیدست در ج   شهی مثل هم  لی بود. سه  صورتش قرمز   جانیهم از ه 

جلوتر    یشد و کم   اده یش پتا گرم بشه. شهرزاد از سورتمه  کردیپا مو اون
شونهسادی وا م  ی ها.  خوبش  حال  از  خبر  قدادیلرزونش  به    ی کج  یافهی. 

 یبلند  یبشم با صدا  ادهینبود کمکم کنه تا پ   یکس   کهیخودم گرفتم و درحال
 گفتم: 

 کند؟   یاریمرا   ستیک  -

 نگام کرد و بلند داد زد.  یحرص  دای به خودم گرفتم که ل  یمظلوم یافهیق

 : دشمن!دایل

دستش رو از کارش باز داشت و  کرد یکه داشت شالش رو مرتب م   شهرزاد
 گفت:   یزیهمراه با لحن طنز آم   دایبا اخم رو به ل



 حاال من شدم دشمن؟! -

ا  بعد صبر کنه به سمتم اومد و دستش رو مقابلم گرفت.    کهنیهم بدون 
  گرفتمیدست شهرزاد و م   که یدر آوردم و با خنده درحال  دایل  یزبونم و برا

 گفتم: 

 خانم! دایل ادی دماغ سوخته م یبو -

  جانی از شدت ه  ش نهیس   یبشم. قفسه  اده یو کمکم کرد تا پ   د یخند  شهرزاد
  یمقابلش قرار گرفتم. شالش هنوز رو   قا یشدم دق  اده یپ  ی . وقتدیپر یباال م
قشنگش برق    یهاش افتاده بود و صورتش از سرما قرمز بود. چشماشونه

صاف    رو بود. گلوش  زد بود که اشکاش در اومده    غ یج   نقدر ی. فکر کنم ا زدیم
به    یاضربه  داینشوند. ل  شیمشک   یموها   یرو   ی کرد و شالش رو با حرکت

خبر    دا یل  ی برزخ  یافهی ق  نیبازوم زد که از بهشت پرت شدم به جهنم. واال ا 
 . دادیسامان جهنم ماز اوضاع نابه

 : که دماغ من سوخت آره؟!دایل

 به جلو برداشتم و کتم و تو تنم مرتب کردم.  یقدم  کالفه

 !هاکنهیسر جدت شروع نکن...سرت درد م دایل -

 گفت:   یاانداخت و با لحن عاشقانه دایل ی دستش رو دور شونه لیسه

 تو.  یبایاعصاب ز نیدلم...خدا صبر بده به من با ا  ز یعز  ایب -

 گفت:   لی رو به سه  یو نگاه کرد و با لحن شاک   ل یسه  یحرص دایل



تو سرش داره که...اون شب قرار بود    یشوم   یآقا چه فکر  یدونیآخه نم  -
و گوش کن   یایب حرفاش  ن؟یتا  بهتر که  همون  خرابه! کله  ی ومدی !  ...کله 

 خراب. 

چ دایل  آخ تو  دست  از  من  سه  کار ی!  ابرو   ییتا  لیکنم؟  و    یکم  یاز  نازک 
  کرد یرو مرتب م   شی مشک  یکه موها  یرو باال انداخت و درحال  شیمشک 

 گفت: 

 ن؟ ی آرو  یکن  کار یقراره باز چ  -

 . دمیتعجب پرس  با

باز  - سه  یباز؟!  ندارن  نملیوجود  ب  حیتوض  شه ی...سرپا    ه ی  م ی بر   دیایداد 
 . م یزن یکه معدم سوراخ شد بعد حرف م   م یبخور  یزیچ

چ   به نگاه کردم که  ر دستش    ی تو  یزیشهرزاد  و  با  دیخند یم   ز یرز ی بود   .
هاش  تعجب نگاش کردم و به سمتش رفتم. صورتش قرمز شده بود و شونه

  برهیو  یسکوت و فقط رو   هاشهیش هم مثل گرخنده  ی. صدارفتیم  یبندر
 گرانه گفتم: دستش بود. پرسش یبه عکس تو هیشب  ی زیو چ

 ؟ یخندیم  ی به چ ه؟یچ  نایا -

  میداشت   ی سورتمه بود وقت  ی رو داد دست من. عکسا  شی کی رو جز    ها برگه
بود    دا یکه تا ناکجا آبادش پ  یو حلق   دایدهن باز ل   دنی. با دم ی کردیحرکت م

خند به  شبدنیشروع کردم  واقعًا  باد    ر ی ش  ه ی.  اثر  در  هم  موهاش  و  شده 
  دایل  دنیبا د  لیاومدن سمت ما. سه لمیو سه دایاطرافش پخش شده بود. ل 



  ی خنده رو   دیعکس خودش رو د  یاما وقت  د؛یخندیبود و مدلش رو گرفته  
ماس  خ دیدهنش  ما  اما  کرد  ک یش  ی لی.  عمل  ق  م ی تضادش  به    یافهیو 

نصف صورتش   یگردنش روکه چشماش بسته بود و شال  لیسه  یمسخره
  گهی عکس د  ه یبه دست شهرزاد کردم که   ی. نگاهم یدیپخش شده بود، خند

 :دمی پرس بود با تعجب  

 تو؟   ایمنم    ه؟یاون ک -

 محترمانه گفت:  ی لیبرد پشت سرش و خ  ز ی و صاف کرد و عکس ر گلوش 

 کس... .   چیه -

ر  چشمام  با خنده ز ی و  اون    ی طونیش   یاکردم که  منتظر  نگام کرد. هر سه 
بود ز  م ی عکس  احتمال  به  ما    ادی که  نداشت  دوست  و  بود  شهرزاد  عکس 

 گفتم:   یزیآم طنت یبردم و با لحن ش شی . دستم رو به پم ین یبب

 ... . ین ی بده من خانم ام -

 محکم گفت: ی لیو باال انداخت و خ سرش

 فکرشم نکن... اصاًل! -

 شهرزاد! -

ماهرانه  با خ   ی الحن  اما  بشه!  رام  بلکه  رو ری صداش کردم  تأث  ی!    ر یهمه 
  واش ی داشت جز شهرزاد. سرش رو دوباره باال انداخت و خواست از کنارمون  

  م ی بار دستم مستق نیاول   ی رد بشه که دست انداختم و مچش رو گرفتم. برا



اون هم متوجه شد که آب دهنش    دی! شا خورد؟یبه پوست سرد و نرمش م 
فرو فرستاد؛ اما انگار حالش مثل قبال بد نشد. حالتم و حفظ    ی رو به سخت

 کردم و با خنده گفتم: 

 بده به من اونو شهرزاد خانم... .  -

دستم و بردم پشت   ی کی حرکت اون   ه یتکون داد؛ اما با   نی طرف و به  سرش
 : دیغر رلبیسرش و عکس و ازش گرفتم که ز 

 ...!نی آرو  -

د  عکس با  برگردونم که  خودم  سمت  به  ن   دنیرو  شهرزاد  تا    شم یعکس 
مستق  و  بود  باز  چشماش  شد.  باز  دورب   میبناگوش  م  نیبه  و    کردینگاه 

ش افتاده بود،  شونه  یکه رو   یغار باز بود. شال  هی  یدهنه  یدهنش اندازه
موها شدن  پخش  تبد بسته  یباعث  و  عکس  بود. که  شده   کی به    لیش 

.  م یگرفت یکرده بود. البته اگر دهن بازش رو فاکتور م  ذابعکس حرفه و ج
حالت    ه یو شهرزاد با    دنیخندیبه عکس شهرزاد م   ز یرز ی هم ر   ل یو سه  دایل

بود و با    ساده ی وا  نه ینظر داشت. دست به س   ر ی هر سه نفرمون رو ز  ی خاص
 گفتم:   یو با کنجکاو   دمیبه موهام کش  ی. دست کردیم  ز ینگاه ما رو آنال 

 پس عکس من کو؟! -

م  یلیخ بب   خواستیدلم  رو  خودم  رو کمنم یعکس  دستاش  شهرزاد    ی . 
هول شده    یکه حس کردم کم  یپته درحالمقابلش بهم فشار داد و با تته

 گفت: 



 خراب شده.  ن ی...انگار دوربوفتادهینفر ن  نی کس آخر گفت ع  -

اون نه تنها من رو    یاز ابروم و باال انداختم و مشکوک نگاش کردم. ول یی تا
ل   لی بلکه سه کاسه بود که من    م ین   ر یز   یاکاسه  هی رو هم نگاه نکرد.    دایو 

که سرماشون تا عمق    ی و درحال  دم یموهام کش  ی. دستم تودمیفهم یبعدا م
 گفتم:   یبا لحن کامال معمول  شدیاستخونام حس م 

 . چارهی ب ی معده  نیا  یتو  م ی زیبر  ز ی چ هی  میخب. بر  یلیخ -

و دور شونه یدرحال  ل یسه م   دایل   یهاکه دستش  قدم  کرد یحلقه  بر    ی و 
 و گفت:   دیصاف و نسبتًا کوچکش کش  ین یبه ب  یدست داشتیم

 اونجا.  میبر  شناسم یرستوران خوب م   هیاطراف   نیا -

. شهرزاد  م ی حرکت کرد  نایو تکون دادم که باز دوتا دوتا به سمت ماش  سرم
خوب   یحس  داشتیکنارم قدم بر م   ب یمنظم و دست به ج  یبا قدما ی وقت

مثلش    گشتمیرو هم م  ا یاگر کل دن  د یکه شا  ی. حس کردیوجودم رو پر م 
قشنگش شده بود.   ی لبا یصاحب خونه ه گیلبخند حاال د کردم،ینم  دا یرو پ

گردنم و به سمتش کج    یتا گرم بشه. کم دادم یتکون م  بم یج  یو تو دستم
 گفتم:   یمیآروم و مال  ی کردم و با صدا

 طور بود؟!امشب چه حی...تفرین یخب خانم ام -

ز   ی لبخند به  بود.    یلبخندا  ییبا یزد  تو خواب؛ آخ که چقدر قشنگ  نوزادا 
 داد یم   ادیز   یغایکه خبر از ج  یاگرفته  یو با صدا  دیبه موهاش کش  یدست

 گفت: 



  حیتفر   نیو بهتر   نی کردن خودم و نابود کردنم...اول  یبعد از دوسال، زندان  -
و    نجا ی ا  ام یکه ب  یمنو مجبور کرد   نکهیا   یعمرم بود. واقعًا ازت ممنونم برا

  ی کس   امشبم رو به  یباز  وونهی بشم...اما قول بده د  یالهیوس  نیسوار همچ 
 ! قول؟!ینگ

فرش کار  که با سنگ  ییهاکه از پله  یسر دادم و درحال   ینسبتًا بلند   یاخنده
 گفتم:   رفتم یم  ن ییشده بودن پا

 ؟ یدیخانم نقاش...شهرزاد تو منو بخش دمیقول م  -

م  ر یز هم  ماه  چشما   ی کم  دیفهم   شدی نور    ی کم  شی مشک  یتعجب کرده. 
راه رفتن کرد، خبر از    یکه تو  یو صبر  کردنیم  ییتر از قبل خودنمادرشت

 : دیلب پرس ر یطور بهت زده ز. هموندادیحالش م

 که ببخشمت؟   یکرد  کار یمگه تو چ -

ساق پاش بود رو با بند کلفتش بست تا سردش    یپالتوش که تا رو   یجلو
که به کفشام   یرحالد  یاگرفته  یرفتم و با صدا  نییرو پا  یبعد  ینشه. پله

 بودم گفتم:  ره یخ

 سرشب... .  یبابت اتفاقا -

که صداش تا به گوش من که سه پله باهم فاصله داشتم    دیکش  قیعم  ی نفس
تا نگاش کنم و فقط صدادیرس برنگشتم به عقب    ی تو  مشینرم و مال   ی. 

 . دیچی گوشم پ



  یکه زخم   ییبه جز کسا   دمی... من همه رو بخشنی آرو   دمی: بخششهرزاد
 دلم نشوندن... . یرو 

  ل یو سه   دایبه ل   دنمونی. با رسیش به حق بود و منطقجمله  ن یقدر اچه  و 
  ی رفت و به عنوان راهنما جلو  لیسه  نیبا ماش  دای. لافتیحرفمون خاتمه  

 نیگفته بود از ماش   لی که سه  یبه باغ رستوران  دنمونیما به راه افتاد. با رس
  یچوب   ببا چهارچو  ی. درم ی حرکت کرد  یو به سمت در ورود  م ی شد   ادهیپ

 یشکل که اطرافش تختا  یضی باز ب  یرستوران و بعدش فضا   یهمراه تابلو
شده بود، قرار داشت.    دهیروشون کش  ییها کیپالست   ز،ییخاطر پا که به  یادیز

بر    ی پامون صدا  ر ی بودن ز  ختهیکفش ر   شتر یب   یی بایز  یکه برا   یزیر   یسنگا
واردش   هانتخاب کرد و هم  یتخت   لی. سه دیرسیهم خوردنشون به گوش م

  کیتا ساعت    باً یتر بود. تقرگرم  هاکی که با وجود پالست  ی. تخت چوبم یشد
  یهابود خنده  بای. و چه ز م یو گل شنفت   میو گل گفت   م ی جا نشستشب اون

  گشت یر م کم داشت ب. شهرزاد کم دادیشهرزاد که روحم رو جال م   یمهابایب
  رون یسه شب ب  یکا یارزش. اون شب تا نزد  ایدن   کی  یعنی نیبه خودش و ا

وقتم ی و خوش گذروند  م ی بود جلو  دا یل  ی .  خونه  ی رو  پدر  کردم    ادهیشون 
.  دهیزده و خواب   شهی سرش و به ش  نهی نگاهم به شهرزاد افتاد که دست به س 

 شیعمو خورد. به زور هزار دروغ راض   ی رنگ و بلند خونه  دینگاهم به در سف
  دا یو بعد از ورود ل  ن یماش  و   دمیکش  یا. پوف کالفهادیباهام ب  دا یکردم تا ل

و صورت قشنگ شهرزاد در نوسان    ابونیبه خونه حرکت دادم. چشمام از خ 
زمانم رو کنار شهرزادم اگر هم جسمم کنارش نباشه،    شتر یروزا ب   ن یبود. ا



 اط یح  ی رو تو  نی. ماشزنهیم  ادیط وجودش رو فرفق  هاوونهیروحم مثل د
ا اما  بود حت  قدر نیخاموش کردم.  در   یخسته  نگام کنه.  تا  نکرد  باز  پلک 

عم م  یق یخواب  سر  م بردیبه  اون  دارشیب   دمیترس ی.  صبح  کنم  تا  وقت 
و    یخم کردن صندل   یدکمه  واشی دست بردم و    نی هم  یخوابش نبره. برا

 که امکان داشت صافش کردم تا راحت بخوابه.  ییزدم. تا جا

راحت    قدر نیا  یطورچه  زونی جالب بود که شهرزاد با خواب سبک و نام  برام
  یصندل   ی. دست بردم رو شدی م  نییمنظم باال و پا  شنهیس  یقفسه  ده؟یخواب

بلند رو    ی رنگ بود و کم کم   یام رو که به رنگ قهوهاضافه  ی عقب و پالتو
اح با  و  و    اطیتبرداشتم  نگادمیروش کش   واشیکامل  ناخودآگاه  روش    م . 
بود که به چشمم اومد.    ی زیچ  ن یاول  شیبلند و مشک  یها ثابت موند. مژه

کم شده از وجودم. شهرزاد    یزیچ  کردمیحاال که چشماش بسته بود حس م
پس اگر بسته باشه...    خورد،یتمام انتقال احساساتش با چشماش رقم م

  امچشم  ی. پلکام رو فهمم یآلود نم و خواب  دیسف   صورت  نیاز ا   یزیمن چ
خودم    ی. صندلییبا یهمه ز   نیا   دنیاز د   شدمینم  ر یاما س  کردیم  ینی سنگ

احت  با  به شهرزاد خ   اط یرو هم  و  م   ره یخوابوندم  از    دمیترس یشدم.  تکون 
در کار نبود.    ی خواب  گه ید  شدی م  دار یبشه. چون اگر ب   دار یتکون بخورم تا ب 

 ه یشد و    مزن، چشمام گر   نی به ا  ره یسرم بود و خ   ر یکه دستم ز  طور نی هم
 پر از ماجرا با شهرزاد تموم شد.   یگهیشب د

 *** 

 شهرزاد 



  ی . دست دادمیضرب گرفته بودم و پام رو مدام تکون م  ز یم   یناخونم رو   با
با صدادمیموهام کش  یکالفه تو و  نفسم  رو فرستادم و خودم    رون یب   ی. 

باشه که    دهینفهم  ییرزای بود. اگر م  یمهم   یل یمبل انداختم. امروز روز خ  یرو 
من تمومه.    یزندگ   ی هاکار تمومه... کابوس تمام سال  وفته،یب   ی قراره اتفاق

 گفتم:   رلبیشدم و ز  خیجام م   ی تاپ تولپ  ی صفحه  یتو  ها ونی کام  دنیبا د

 اومدن... .  -

  ی ک یسمت راستم اون    ی کیاومدن کنارم نشستن.    ع یهر دو سر  ن یو آرو   نقره
که باعث شد حواسم از اون سه    دیچی پ  م ی نی ب  یعطرش تو  ی سمت چپم. بو

که چشم باز کردم و    وفتم ی صبح ب  ادی پر از جنس گرفته بشه و    ون ی تا کام
  رو پر کرده بود   نیعطرش تمام ماش   ی. بو م ی دیخواب   نیماش  یهر دو تو  دمید

چشمش   یلختش رو  ی. موهادیخندیخوابم م  یتو یو صورت آرومش حت
که    یخواب  نی ترنیر یافتاده بود که باعث شد دست ببرم و کنارش بزنم. ش

رو با   هانیتر  یقدر خوب بود که داشتم همهبعد از دو سال کرده بودم. چه
 .کردمیتجربه م  ن یآرو 

 : شهرزاد زنگ بزن به ستوده!نقره

تاپ کردم لپ  یبه صفحه  یدست از افکارم برداشتم و نگاه  نقره  یصدا  با
سوم راحت   ون یکام   نیکه  بق  یبه  اما کس  هی کنار  پ  یپارک کرد    ادهی ازشون 

هک و مثاًل    ییرزایرو م   ناشی داشت. دورب  نیشهر بود اما دورب   رونینشد. ب
  ن یماشکارشون بندازم.    یطورخاموش کرده بود. اما منم خوب بلد بودم چه

که اسکورتش کرده بودن.    گهید  نی. همراه دو تا ماشومدی داشت م  ییرزایم



جلو   دیهمون اطراف بودن فقط با   روهاشیرو درآوردم. ستوده و ن   لم یموبا 
ناخونا  ل ی. موبارفتن یم با  و    یرو کنار گوشم گذاشته بودم و  الک خورده 

هنوز صدام گرفته   شبید  ی ضربه گرفته بودم. از کارا  یقاب گوش  یبلندم رو 
االن ه   یو کم اما  نداشت.    تیاهم  نا ی ا  کدومچیحالت سرماخورده داشتم. 
بهش زمان حرف زدن بدم    که نی . بدون ادیچی پ  یگوش   یستوده تو  یصدا

 گفتم: 

 . دیببر  د یاریب  فیجناب ستوده! تابلوتون حاضره...تشر  -

 یزیچ  ینظر داشته باشن کس ر یمن و ز ِی گوش اگر   کهنی ا  یبود برا رمزمون
  ی گفت و تماس و قطع کرد. از جام بلند شدم و دست  یانفهمه. ستوده باشه

از    رون یب   یی . مکان جاکردمیتاپ رو از دور تماشا م . لپدمیرو گردنم کش 
گذاشته بود    ار قر   ی ک یبا    جانیا  شیها پ بار سال  ک یدور نبود.    ی لیخ   یشهر ول 

و خلوت بود. به ساعت   ی مکان برام آشنا بود. اطرافش همه خاک  ن یهم  یبرا
که    یی. درسا زترهینگاه کردم که دو ظهر بود. چرا ظهر؟ چون شبا شک برانگ 

  یگاریکه س   یشد و درحال  اده ی. پ دیهم رس   ییرزایگرفتم. م  ادی  ییرزایاز م
ج  ی گوشه در  دست  داشت  نگاه    ب یلبش  اطرافش  حرص    کردیمبه  با 

م و  پلخوردمیناخونم  ماش  سی .  با  اول  بود  بعد    ادیب   شیشخص   ینایقرار 
 گهی د  دیفهمیو م  سی پل  نیماش   یصدا  ییرزا یمخصوص. چون اگر م   ن یماش

 خ یدستم فشار دادم. نگاه م  یلباس بافتم رو تو  نیکرد. آست  داشیپ   شدینم
واقعًا استرس دارم    هبود ک  ده یفهم   دفعهنیا  دیروم بود که شا   نیو نگران آرو

زرد و    ی اون بلوز شلوار خونگ  یبه کارم نداره و فقط نگرانه. تو  یکار  گهی و د



  یهانیتام انداختم که ماش بامزه شده بود. نگاهم و دوباره به لپ یاسورمه
در گوشش گفت    ی زیچ  ییرزای م  یاز آدما  یکی.  شدیم  کی نزد   سیپل   یشخص 
رفت   نشیو به سمت ماش  داختپاش ان  ر یو ز   گارشیس ی حرص یی رزایکه م

رسمًا محاصره شده    سی اما کار از کار گذشته بود و اون و آدماش توسط پل
 بودن. 

و    یگوشه  یپوزخند   ناخودآگاه زدم  به کمرم  و  لبم جا خوش کرد. دستم 
تا از ماجرا    م ی تام بودلپ خ ی. هر سه مدادم یاز پاهام رو تکون م ی کی  ی عصب

  ی پاش رو رو   یی رزای گفت که باعث شد م  یزیبلندگو چ  یتو   سی. پل م ی ببر   یپ
رون فرستادم،  یبکوبه و دستاش و بااِلجبار باال ببره. نفسم رو به صدا ب  ن یزم

شد.    نایاز همون ماش  ی ک یدستش نشست و وارد    یبند رو که دست  یوقت
شال    یبه تن داشت که از استرس مدام با کناره  ینقره کت دامن کرم رنگ

 ی. عادت داشت شال و آزاد رو کردیم  یبازیرنگش بازهم   یو ساده  یزخم
  نیسوار ماش  هک  ییرزا یبذاره. م   رونیاز موهاش رو ب   یسرش رها کنه و بخش

ستوده بود   یسکوت خونه رو شکست. شماره  لم یموبا   یزمان صدا شد، هم 
 کنم. تماس رو برقرار کردم.  شرهیبه خودم زحمت نداده بودم ذخ یکه حت 

ام  دیکه خواست  یز ی: طبق چستوده  یز یواقعًا همون چ   دوارم یانجام شد. 
 .دی بوده باشه که گفت

من درسته؛    یحرفا  دونستیداشت و م  ییرزا یاطالعات از م   یکل   کهنیا  با
. دستم و  کردیآخر رو تکرار م  یباز هم به من شک داشت و مدام جمله

 و همراه پوزخند گفتم:   دمیصورتم کش  یکالفه رو 



که من گفتم، جناب! فقط شما لطفًا حواستون باشه که گولش   یزیچ   ناً یقی  -
 همه زحمت به هدر بره.   نی. و ادیرو نخور

تماس و قطع    دینکش   ه یلب گفت و به ثان  ر یز   یاو باشه  دیکش   قیعم  ینفس
  یدسته یرو رو  لی نفره رها کردم و موبا مبل تک  ی کرد. کالفه خودم رو رو 

آرو گذاشتم.  م   نی مبل  نگام  داشت  لبخند  داشت  کردیبا  درد  از  سرم   .
دادم. داشت    هیچشمام و بستم و سرم و به عقب تک  نی هم  ی. برادیترکیم

  شه؟ ی م  یعنی قدر خوب بود.  چه  نیو ا  رفتیم  شیمن پ   لیباب م  ز یچ همه
تر  بشم و راحت  دار یکه اسمش پدره از خواب ب  یروز بدون استرس موجود  هی

که چه قباًل چه بعد    ییآدما   یکنم؟ نه تنها من بلکه همه  یزندگ  شه ی از هم
رقم    ی اگهیسرنوشتشون شکل د   گه یحاال د   وفتن یب   یی رزایقرار بود دست م

برق   خوشحالش که   ینقره سرم رو بلند کردم و به چشما  ی . با صداخوره یم
 مادرانه درشون مشهود بود نگاه کردم. 

  دنید  یصبر کنم برا  ست یالزم ن   گهی حکم برسه. د  نی: فقط منتظرم انقره
 دخترم. 

و   یدار  دیمهمون لبام کردم. آخ نقره خوش به حالت که ام  یجون کم   لبخند
  ادش ی . فقط با  داریدارم نه شوق د  د ی...من نه امین یت رو بببچه  یتون یم

م. از جاش بلند شد و پالتوش رو تنش کرد. به احترامش جفتمون از جا  زنده
که    ییبای ز  د . نقره دستم و گرفت و با لبخنم ی سادی وا  کشیو نزد  میبلند شد 

 صورتش انداخته بود گفت:   یرو 



. رفت  دینر  رون ی. تنها از خونه بدیمراقب خودتون باش  یلی مدت خ   نیا   ی تو  -
صادر بشه. چون با جنس گرفتنش    ییرزایتا حکم مبهتره.    دیو آمدتونم کم کن

 . کنم ی. خبرتون مادیدادگاه ب  ی جهیکه نت   کشهیطول نم یلیخ

نقره از خونه خارج    ی ش کردم. وقتدر بدرقه  ی و تکون دادم و تا جلو  سرم
  نای شد. ا  دایپ   فون یآ   یتو  ار یشهر   یمامان بابا ر ی که تصو  دی نکش  قهیشد به دق

 داشتن؟! کار یچ  جانیا

  نی به آرو   یو با نگران  دیاز ابروم باال پر   ییفرستادم. تا   رونیتکه برو تکه  نفسم 
آدما آ   یکه داشت  م  فون یپشت  به    کردیرو کنکاش  و  نگاه کردم. دستم 

 گفتم:   یو با صدا عصب  دمیگردنم کش 

 و کم داشتم... .   نی هم -

نم  ن یآرو  دلم  نگاهم کرد.  آرو  خواست ینگران  خو  ن یاونا  تو  بب و  .  نینه 
نازکم رو    یچرت و پرت فکر کنن راجع به من و اون. دستکشا  دمیترسیم

با چشما  دمیباال کش   ی کم آرو   مدهیترس  یو  م  نیبه    تونستمینگاه کردم. 
  ن یریش   یاگر کنارم باشه بهتره. تبسم   د یبهش بگم برو؟ معلومه که نه! شا

صورتش حک شد. دستش رو بازوم نشست که گرماش رو به وضوح    یرو 
 گفت:  یمهربون ی. با صداکردمیحس م 

ب   رمی خوب م  ی نگران نباش... مثل بچه  - اتاقم و تا رفتن مهمونا    رونیتو 
 . امینم



بود؟! چه  شدمی ممنونش م   قدر چه بود؟    ی کاف  داشتم یقدر دوستش م بس 
رو بدم راهش رو به سمت اتاقش    بده تا جواب محبتش  یزمان   کهنیبدون ا 

صدا با  رو  اسمش  ناخودآگاه  کرد.  وا  ییکج  که  گفتم  و    سادی گرفته 
شده. کاش    امیچشمات دن  ی گرمش رو بهم دوخت. کاش بدون  یهایاقهوه
که    یی. لبم رو به لبخند نشوندم و با صدایشد  زمیچ  مه خودت ه   ی بدون

 گفتم:   زدیصداقت درش موج م

 !ی چ همه یممنونم... برا -

 نداخت یکه قلبم رو از کار م   یاگذاشت و با خنده  شیشون ی پ  ی رو رو   دستش
 گفت: 

 !ی ن ینوکرم خانم ام  -

خونه    یکه تو  یشاد و سرخوش وارد اتاق شد و در اتاق و بست. سکوت  یلیخ
گذاشتم   فونیدکمه آ   ی. دست لرزونم و رو کردیشد حالم و دگرگون م  جاد یا

و    یقبل  یاون سواال خواستنیداشتن با من؟! باز م کار یو در و باز کردم. چ 
نابود کنن؟ من که جواب  خواستنیبپرسن؟ باز م نداشتم براشون.    ی من و 

  د یدو سال شا  نیا  ی گلوم رو صاف کردم و در و باز. هر دو باهم بودن. تو
 ی کت و شلوار رسم  شهی تر شده بودن. آقاجون مثل همو شکسته ر یهر دو پ 

رنگ به رنگ کت و شلوارش. و اما نرگس...   ی مشک  ور ی تنش بود همراه پل 
اون    یمن اما من برا  یتر بود البته برا  ز ی از مادر برام عز  یزمان   هیکه    یکس 

  کی. بلوز و تونتربهی غر  به،یاالن از صد پشت غر   دیفقط عروس بودم و شا 
رنگ  رنگ بلندش که با شالش هم   ی اقهوه  یبه تن داشت همراه پالتو  یمشک 



م  م   کردم یبود. هر لحظه احساس  داره گرفته  به    . هر شهیجونم  قدم که 
م  بر  م نفس کم   داشتنیسمتم  شهرشدی تر  ازشون    ییکجا   ارمی.  باهم  که 

به    یوقت  ؟یمامانت ازم محافظت کن  یاز زخم زبونا  یی! کجا م؟ی کن  ییرایپذ
و نفسم    داد یکه گلوم رو فشار م  یبعض  ی جاکردم به  یسع  دن، یدر رس  یجلو

لب سالم کنم. جواب    ر ی بزنم و ز  یجونیرو به شماره انداخته بود لبخند ب 
و اشاره    ما ی و بستم و با ا  ر و سرشار از نفرت بود. د  ی سالمشون خشک و خال

و    مبل دو نفره نشستن  یرو   یی کردم. دوتا  شونی راهنما  یی را یبه سمت پذ
رو  تک   یمنم  م   یمبل  تو  شدی مقابلشون.  و  نگه  یزمان  داشت؟   دست 

 . شهی... نم شهینم

با لبخند    ومدیچاه م   یکه از انتها  ییو با صدا   دمیگردنم کش   یو رو   دستم 
 گفتم:   یکاماًل مضحک 

 !نمتونی بب جانیانتظار نداشتم ا  -

صورتش نشوند و    یرو   ی چرت و پرت! آقاجون اخم  ؟یگفت   یشهرزاد چ  آخ
 گفت:   یهمراه لبخند تلخ

 . یبهمون نگ یزیتو راجب مرگ پسرمون چ  میما هم انتظار نداشت -

  گه یلحظه به بعد من د  ن یاول. از ا  یسر خونه  م ی شکرت که باز برگشت  ایخدا
ندارم    یزیمن چ   دن یو اون روز پرس   ار یراجع به شهر   ی. هرچ گم ینم   ی چی ه

موضوع حرف بزنم. دست لرزونم و    نی حق ندارم راجب ا   گه یبگم. من د که  
  یجلوکردم آروم باشم... اما نبودم!    یدهنم با فاصله قرار دادم. سع  یرو 



گفتن.    یندارم برا  ی. چون حرف ارمیزن و مرد کم م  نیا  ی و جلو  رمیهمه ش 
ش جا شد. انگشت اشارهجاش جابه  یتو   ی جون با اخم نگام کرد و کمنرگس

 گفت:  ی ارو سمتم گرفت و با لحن پر از طعنه

باعث شده ما    ، یگی نم  یزیکه چ  نی. اینگفت   یچی و ه  یدو سال تمام رفت   -
 ت یشکا یپرونده ی. اگر حرف نزن یمونقاتل نوه ،ی تو قاتل پسرمون م ی فکر کن

در قتل با پدرت و    ی کار... به جرم هم انی به جر  م ی ندازیرو م   شیچندسال پ
 . ستی ن ادم یکه اسمش و   کهیاون مرت

تن    ی اپسر و شوهر من نبودن؟! مگه پاره  گه یکه م  یینای... پسر! مگه ا نوه
! حرف یدار  ی زن قو  ه یتو    ارمی. شهر یمن نبودن؟! هنوز هم همون افکار قبل 

  ی چ یچون بهت قول داده. دستم و در امتداد گردنم ادامه دادم و ه   زنه،ینم
  ارم ی شهر  هی شب  یل یخ جاش صاف شد.    ینگفتم. باز هم سکوت! آقاجون تو

بود    ی طور  شیو بادوم  ی آب  ی . چشمادیسف  ی و مو  شیبود فقط با تفاوت ر
به شهر دارم  م   ار ی که حس کنم  دلتنگم. دستا. آخ که چهکنم ینگاه    ی قدر 

 گفت:   یهم قفل کرد و با لحن جد  یو تور  دشیسف

و   یما رو قبول دار  یرضاست... پس تو هم حرفا  یسکوت نشانه  گنیم  -
 درسته؟! ی منتظر مجازات

 ادامه داد: یبلند یو صدا  نی جاش بلند شد و با لحن خشمگ از 

و    کار نیچرا ا   یانداختم نگ  انیرفتم و پرونده رو به جر  ی خب! وقت  ار یبس  -
 !یکرد



!  ادیز   ی لیبود... خ   یرامش از جام بلند شدم و نگاهش کردم. عصبان احت   به
نرگس هم کنارش قرار گرفت. هر دو ابروهاشون دست در دست هم داده  
بودن و به جنگ من اومده بودن. اون دو تا کنار هم بودن و شهرزاد قصه  

که با   یو لحن   یو عصب   سادیداستان. نرگس مقابلم وا   یتنها   شه،یمثل هم 
 شده بود گفت: ق یتلف  فرتن

  ار ی... شهریم کردن و خونوادهو با م   کار نیکه ا  م ی برات کم گذاشت  یما چ  -
...  شونی خواستی. اگر نمشیتشکر ازش کشت   یبرات کم گذاشت؟ که جا  یچ

مثل   ی بابات لجن  کهنی . با اشی بکش  یبزن   کهنینه ا  یدادیو طالق م  ار یشهر
ا   ر چون هم و دوست دارن بذا   می ... گفتم ی بود کنار اومد  یی رزایم   ه ی  ن یاز 
و باهاش    کار نیدوستت داشت چرا ا  . پسرم همه جورهمیهم بگذر   بشیع

 ! چرا؟!؟یکرد

نفس    زنده اجازه  و  دور گلوم  بود  انداخته  رو  دستش  بغض  نه؟!  بودم، 
  تونه یقدر آدم مسرم فرود اومد. چه  ی. حرفاش مثل پتک رودادینم   دنیکش

  ن یگلوم نشوندم و به زم  یحرفا رو بزنه؟ دستم رو رو  نی باشه که ا درکیب
 زم ی... عز کنم یم   کار یمن دارم چ   یدونیتو فقط م  ار یشدم. شهر  رهیخ  ی سنگ

نرگس    یکه به تو دادم. صدا  هیفقط به خاطر قول  نایکه ا  ی دونیتو فقط م
آب    دادیبلند بود که گوشم در شرف کر شدن بود. گلو درد اجازه نم   قدر نیا

. آقاجون  دمیاز چشم، لبم رو به دندون گزبفرستم و فقط دور    ن ییدهنم و پا
اشاره انگشت  و  اومد  تهدجلو  رو  فک تم صور   ی جلو  دوار یاش  با  و   ی گرفت 

 منقبض شده گفت: 



سر سوزن    یم رو که حت دادگاه باش... حق پسرم و نوه  هیپس منتظر احضار   -
  یتو همسر نبود  ا، یل یا  ی برا  ی. تو مادر نبودرمیگیپس م  ینکرد   یبراش مادر

داداریشهر  یبرا عذاب  فقط  تو  م   انتیاطراف  یهمه  ی...  مثل    یدون یو... 
دق؟یک بابا  قاً ی!  اون  حرومزاده  یمثل  به  زن  مامانت، که  و    یخوب ت!  بود 

مثل بابات نحس و    ن یزم  ن یا   ی... شوهرت، پسرت. وجود تو رو ینابود کرد
!  ذارم ینم  گه یما حاال د... ا یراحت از دستمون فرار کرد  شی ننگه. دو سال پ

 . ییرزایشهرزاد م

  یمن عبور کردن. صدا  یبهت زده  یچشما   یزد و هر دو از جلو  یپوزخند
نکردم! من نتونستم    یبازداشت. من مادر  دن یبر هم خوردن در، قلبم رو از تپ 

مراقبت کنم! من باعث آزار    ارم یاز بچم محافظت کنم! من نتونستم از شهر
بودم    ر حرفا حق و راست بود؟ من نه ماد  نیا   ی. چرا همهشم ی م  انم یاطراف

  یقفسه  یو آزار دهنده. دستم رو رو   ده یفایموجود ب   هیو نه همسر... تنها  
زده باز  شتاب  نی. در اتاق آروادی باال ب  ی نفس  دیگذاشتم که بلکه شا   منهیس

به سمتم اومد. دستش    یتند عصب  یطور باز رها کرد و با قدما شد. در همون
 گفت:   یرو به سمت در گرفت و با لحن خشن 

 : دیو با تعجب پرس سادیروم وا روبه  گن؟یم  نای ا هیچ  یچرت و پرت  نیا -

 !؟یکن یم  هیگر  نای ا یمسخره یخاطر حرفاشهرزاد به -

خکردم؟ یم   هیداشتم گر   من و که صورت  بردم  باال  و  دستم  ز  سمی!    ر ی از 
 اومد؟یچرا اشکام بند نم  دم؟یفهم ی. چرا من نمشدینازکم حس م   یدستکشا

  دن؟ یدیم   یی رزاینبودم! چرا من و مثل م  یچون من مادر نبودم! مادر درست 



د  یعن ی به  ب یآدم  هی دل؟  آدم سنگ  هیاونم؟    هیشب   گران ید   دیمن    ه ی قکه 
  ی دستش رو جلو آورد دستم رو گرفت. چشما  نیآرو  ستن؟ ی براش مهم ن

انداختم و به پاهامون   نییثابت موند. سرم و پا   هاشیا قهوه  یرو   سم یخ
پامون بود نگاه کردم. با دست آزادم صورتم و پاک    یرو فرش   ییکه دمپا 

ملتهبم سر    یهاگونه  یرو   یبعد  یهاککردم اما چشمام مجال ندادن و اش
آرو خورد ز  نی.  رو  خودش  چونه  ر ی دستش  طرف  به  و  سرم  و  م گذاشت 

 ش خندون نبود بلکه دلسوز بود. گرفت. چهره

 . کنم ی! خواهش می حرف بزن د یوقتشه شهرزاد... با گه ی: دن یآرو 

نبود   ی نفس  یتکون دادم. حت  نیاشکام و پاک کردم و سرم و به طرف  تندتند
 یباال آورد که باعث شد چشمام تو   شتر ی دستش رو ب  نی تا حرف بزنم. آرو 

 چشماش غرق بشه.

 شهرزاد... فقط به من! یگ ی: م ن یآرو 

 نگم.  یزی من قول دادم چ -

 گفت:  دادیکه دستم فشار م   یزد و درحال   یلبخند

نه    شناختم یو م  ار ی... چون من نه شهر یقولت نزد  ر یز  یاگه به من بگ  -
 هم صحبت با تو بشم. خب؟! خوامی! و فقط م ا یلیا

 

 از خفقان((  ی))فصل نهم: وارستگ 



 شهرزاد 

 . گهی د نیا ی! بایل ی ا ار،ی: شهر شهرزاد

  ی اکه رنگ سورمه  یاالک خورده  یبودم و با ناخونا  سادهی ها واپله  نییپا
رو  پوف کالفهنرده  ی داشت  بودم.  ضرب گرفته  موبا  دمیکش  یاها    لم یو 

آوردم، مامانم بود.   رونیب   م ی مشک  یشلوار ورزش  بیو از ج  زدی داشت زنگ م
زن بدتر    ا مردا از صدت  ن یا   یول   دن یلباس پوش  ر یاسم خانما بد رفته بود تو د

گوشم    یحال مامان توخوش  باً یتقر  ی بودن. تماس و برقرار کردم که صدا
 . دیچ یپ

 ؟ ی: سالم مادر! خوبمامان

زده بود رو داخل فرستادم    رونیب  دمی شال سف   ر یکه از ز   امیاز چتر   یادسته
قدم  یو درحال مبال  یکه  رو   داشتم یبرم   ی راحت   ی به سمت    کدوم کی  یتا 

 گفتم:   نم یبش

 ؟ی شما خوب ی مرس -

.  یصندل   یبا نشستن من رو   شودیزمان مکه هم   دیگو یلب م  ر یز  یشکر
همراه شونه به دست داشت   یقرمز رنگ  شرت یکه سو   یها رو درحال پله  ا یلیا
باز نتونسته    ایل ی. آخ ااومدیم  نییبه سمت پا   ی هولکو هول  ونیدر م   ی کی

رو شونه کنه. صدا  ا  یبود حتمًا موهاش  از  و  نگاهم  باعث شد    ایل یمامان 
 و حواسم و به تلفن جمع کنم.  رم یبگ

 . رونیب دیرفت  کهنینهار بعد ا جا نیا  نیای ظهر ب گم ی : شهرزاد ممامان



بود نگاه کردم.    ار یشهر   یهیرنگم که هد   ییو باال بردم و به ساعت طال   دستم 
پنج بود؛  بر  می ها عادت داشتشنبههنوز ساعت هفت نشده  زودتر    می صبح 

  ی و شونه  دیپام رس  یبه جلو  ایل ی. ام ی هم بکن  یورزش   چهم ی ن   دیو شا  ییجا
لخت   ی ارنگ و پنهش و به سمتم گرفت و با التماس نگام کرد. موه یمشک 

.  شدیاز حد پر بود. که با شونه کردنشون خسته م   شیب   ی لیخ   شیی و طال
مصنوع و    یاخم  نح  کلیه   واش یکردم  و  رو   فشیالغر  نشوندم.   یرو  پام 

ب  ل یموبا    ی موها  یرو رو   که شونه  یم گذاشتم. درحالگوشم و شونه  نی و 
 گفتم:   یبا لحن معمول  دمیکشیقشنگش م 

 . کنم یخبرت م م ی ایب  م ی ! اگر نخواستام یم  ادیباشه... به احتمال ز -

رو کنارم انداختم. با    ل یتماس رو قطع کردم و موبا  یکوتاه  یخداحافظ  با
تموم،   هرچه  پا  واشیدقت  به  باال  از  رو  شونه  آروم  .  دمیکش یم  نییو 

پوستش    یدیبود و به رنگ قرمز، به سف  ده یکه پوش   یشلوار ورزش  شرتی سو
هم اومدیم  یلیخ رو  موهاش  م   ی معمول   یپسرونه  شه ی.  .  م ی کردیکوتاه 

  نیکارم تموم شد، خواست که بلند بشه اما حصار دستم به دورش ا   یوقت
از عقب رو  لباشونه  یاجازه رو نداد. سرم و  سرخش به    یش گذاشتم که 

  واشی بود.    دایکاماًل پ   شدهیاال و تراشسر ب   ین یب   هیخنده باز شد. از اون زاو
 . دمیرو بوس شیاستخون  ی گونه

 مادر دورت بگرده پسرکم! -

تو  هی  با و چشما  یحرکت  آبخوش  یجاش صاف شد  به    شیرنگ  رو که 
  ار یشهر  هیشب   تر شی ب  یچه باطن   یرفته بود بهم دوخت. چه ظاهر  ار یشهر



ا  . لبخند از  شدیمن م   ی حالقدر باعث خوشموضوع چه  ن یبود تا من... و 
هم شد. دستش و دور گردنم انداخت و با   تر شی بلکه ب  دیلبش پر نکش   یرو 

 و مهربون مخصوص به خودش گفت:  انه بچگ یصدا

 موهام.  یشونه  یممنون برا -

غنچه  یلبخند و  رو   یازدم  محبت،  و خوش  ی موها  یاز جنس  بوش نرم 
از پوست و جون خودت   یک ی  کهنیمادر بودنه. ا  ا یدنحس    ن یباترینشوندم. ز 

 ی . بوزیچهمه  یعنی عشق!    ی عنی ...  یقد بکشه و بزرگ شدنش و تماشا کن 
و سرار از حال خوب    نیر ی. عطرش، شره ینم  رونیاز مشمامم ب   وقتچیتنش ه

 بود. 

 !م؟ی : براریشهر

نداد و    یبه خودش زحمت   ایل یبود ا  سادهی که مقابلمون وا  ار ی اومدن شهر  با
داشتن مثل    یادیشکل ز با پسرکش لباس هم   ارمیگردن من و رها نکرد. شهر

نسبتًا    کلی. قد بلند و ه یمشک   ور ی شلوار قرمز رنگ همراه پل  شرتیسو   نیا
شهر تحس  یتو  شهی هم   ار ی خوب  مورد  و  بود  بران یچشم  سرم    د ییتأ  ی. 

ا  حرفش شدنم  بلند  با  و  دادم  همراه    ایلی تکون  تا کفش  هم  رفتن  باباش 
داشت    دیو رنگ سف  دیرسیزانوهام م  یکه تا رو   یبلند  شرت ی بپوشن. سو

 رو نبستم.  پشیو ز   دمیپوش م ی مشک یبلوز ساده  یرو رو 

  شه ی م یشکلهیدلتون    یآخرا  ییوقتا هی نید یاما د  آوردمیخودم نم  ی رو   به
م احساس  اتفاق  د یکن یو  اما سع  ی! حالم همون شکل وفته؟ی ب  یقرار    یبود 



در    یم باشم، فراموشش کنم. جلوامروز که قرار بود کنار خونواده  یکردم برا
و   د یزودتر پوش ایل ی. ا دمیو پوش دمیسف  یای کتون  ایل یو ا ار ی رفتم و همراه شهر 

دوست داشت. انگار از    یلیرو خ  ی. مشتیمشت   شی پ  اطی ح  یرفت تو  عیسر
که خم شده بودم، بلند شدم و    یکمر  ی. رو بردیبا اون لذت م  یصحبت هم 

شهر  یدسته زوم  نگاه  متوجه  نگاهم  انداختم که  باال  و  آب   ار یشالم    یشد. 
به مژهچشماش  و چشما  یهاخاطر  ز  یبلند  بودن.    شنگق  یادی درشتش 

روزا مثل  هم  د  یاول  یهنوز  ُهر  دهیکه  دلم    ی وقت  ختی ریم  یبودمش 
هاش آرامش  . خندرفتیلبش کنار نم   ی. لبخند از روکردینگاهم م   ی شکلاون

رو   ن،یتربخش لبخند  ن یزم  یمسکن  دستم  با گرفتن  و  اومد  جلو    یبود. 
 گفت:   یمهمون چشماش کرد و با لحن آرامش بخش 

 . شهیم  تر شیانگار دوزشم ب  شه یتر معشقم بهت کهنه ی هرچ -

از    ی افتم و با لبخند نگاش کردم. پشت دستم غنچهدستام گر   نی و ب  دستش
مثل آرامش قبل طوفان بود.   ار ینگاهم کرد. شهر  م ی جنس عشق کاشت و مال

 د ی که شا  انداختیتو دلت به راه م  یاما چنان طوفان   یو آفتاب   یصاف، آب 
ش  پهن و مردونه  ی. دستایکردیرو هم فراموش م  دنینفس کش  ، یزمان 

و بزرگش دور مچش بود رو آروم فشار دادم و با    یاکه ساعت گرد نقره  و ر 
 لبخند گفتم: 

 . ترشی ب  یلیمال ما خ  -

  ز ی چ  نی . اولم ی.هر دو از خونه خارج شددیزد و دستم رو آروم کش  یلبخند
  ینگاه پدرانه  ز یچ  ن یبود که روزم و ساخت و دوم  ز یی خنک و خوب پا  یهوا



قدش نشسته بود تا هم  ن یزم یرو  ا یلیقابل ا دو پاش م ی! روا یلیبه ا   یمشت 
که    طور نیهم  ار ی. شهرگفتیبهش م ی زیبشه و دستاش رو گرفته بود و چ

  ی به معن   یدست  برد،یم   نیدستم رو گرفته بود و همراه خودش سمت ماش 
هم متقاباًل از جاش بلند شد و دستش    یتکون داد. مشت   یمشت   یسالم برا

. سرم و کنار  م یاز خونه خارج شد  ی کوتاه  یرو تکون داد. هر سه با خداحافظ
حال بودن  همه خوش  کردم یشهر نگاه م   یپنجره گذاشته بودم و به آدما

 ادامه داشت؟ موندگار بود؟ یتا ک ها یخوش نیمثل ما! اما ا 

هم جمع شده    یم تو نبود. معده  یع یداشتم که اصاًل طب   ی بی شوره عج  دل
 ا یل یبه عقب انداختم که ا  ی. نگاه کردمیم  یبود و احساس ضعف و ناتوان

تماشا درحال  لحظه  رونیب  یبا دقت  و  نم   یابود  جا  وزنهنداختیرو    ی. 
س  یرو   ینی سنگ م  منهیقفسه  تپ   کردمیاحساس  از  نفس    دنیکه  و  قلبم 
بکشم و مدام    یترقیعم  ی سا. باعث شده بود نفداشتیمن و باز م   دن یکش

  ی بهم کرد و دستا  ینگاه م ی ن  ار ی. شهر ره یگردن ملتهبم قرار بگ  یدستم رو رو 
 : دینگران پرس یم رو گرفت و با تعجب و چشمازده خی

 افتاده من خبر ندارم؟!  ی! اتفاق؟یکرد  خی قدر نیچرا ا -

معن  یزورک   لبخند به  و  سرم  و  نگاهخم    ی زدم  مشکوک  انداختم.  باال  نه 
تر  رو انداخت تا راحت  نیاز کوچه پس کوچه ماش   ار یشهر  شهی کرد.مثل هم

نسبتًا بلند    یابود. کوچه  یو آدم  نیاز هر ماش  یخلوت و خال   ی. کوچهم ی برس
که    تم نگاهم رو به پشت دوخ   نهی. از آ دهیسر به فلک کش  یهابا آپارتمان

. با تعجب بهشون نگاه  ومدیم   ن یرو هم ماشهپشتمون بود. از روب  ینی ماش



  چ یبه هم بودن. کوچه از سر و ته بسته شده بود و ه  هیکردم هر دو شب
سع  یبرا  ی راه نبود.  ا  یرفتن  بگم  خودم  به  و  باشم  آروم  فقط    نای کردم 

. یرهگذر معمول   هیهاشون، لباساشون، متفاوت بودن با  رهگذرن اما از حالت
فرمون بود و نگاهش مدام    ی دستش رو   ه ینگاه کردم که    ار یبا ترس به شهر 

بود، نگاهش و از    خبر یجا بکه از همه  ایلیاز عقب به جلو در چرخش بود. ا 
 به من گفت: ی گرفت و با لحن شاک  رونیب

 م؟ یساد ی امامان چرا و  -

ب   ناخودآگاه  بهش گفتم  اشاره  با  و  سمتش  بردم  و  جلو کنارم    ادیدستام 
. نگران شم ی اومد پ  ی حال ! اول با تعجب نگاه کرد اما بعدش با خوشنه یبش

شهر شا  ار یبه  اونم  م  دینگاه کردم که  و  ا  کردیفکرش  غ  هی  نیکه    ر یکار 
 یشت روگرفت و دستش رو گذا  یبه باز  ی لبش رو عصب  ی . گوشهه یعیطب
آروم    ی لیبهشون که برن کنار. اما اونا خ   گفتیو اشاره داشت م  مای. با اقبو

  ی به درا کردم که قفل نبود و با صدا  ی. نگاهکردنیو مرموز به ما نگاه م
 گفتم:   کردمیبه رو نگاه مکه به رو   طور نیهم  یو لرزون  یآروم 

 درها رو قفل کن... بدو! ار یشهر -

نبود. کوچه در سکوت    یی راه در رو   چیپارک شده بود و ه   ن یدو طرف ماش  هر 
  کس چیدر و قفل کرد و بادقت به اطراف نگاه کرد. چرا ه   ار یمطلق بود. شهر 

ا نم  جانیاز  ا شد؟یرد  سر  قفسه  ای لی!  به  و  چسبوندم.    منهیس  یرو گرفتم 
م  ینفسا موهاش  به  م  که  خوردیگرمم  دگرگون  و  حالم  .  کردیبازتابش 

خوب نبود! از نگاه    ارم یحال شهر  ناً یقی .  شدیتکه از دهنم خارج م نفسام تکه



  ادهیمرد پ   هیجلو    نی . از ماش ستی که خوب ن  دیفهم  شدی ش کاماًل مآشفته
لباسش مشک   دمی...! شاستین  ییرزایم  یاز آدما  دمینبود پس فهم   یشد. 

به خودم فشردم؛   کمرو مح ای لیو کرده بود. ا   کار نیا ی رد گم کن یهم، و برا
 یهاو بزرگ که با قدم  ی کلی وجودم حل بشه. مرده ه  یکه تو   یابه اندازه

  قدر نی من! قلبم ا  ی خدا  ی . اومد... اومد... واومدی استوار و بلند به سمتمون م
  ن یماش  یشهی . با انگشتش به ششدی سرم پخش م  ی که صداش تو  زدیبلند م 

 نه باال انداختم.  یمعن  هبا ترس نگاهم کرد. سرم رو ب ار یزد. شهر

 ... باز نکن!اری اصاًل شهر -

  ی تکون داد ول  دیبش   ادهیپ  یپوست و خشن دستش و به معن  اهیس  مردک
بابا  ار یشهر   دم یلحظه نفهم  هی .  دیتعلل ما رو د  ی نسارش کرد. وقت   یی برو 

.  ختی ر  ن ییبا ضرب مشت دست مرده پا  ار یسمت شهر   یشهی ! ششد؟یچ
 . کردیگوش فلک رو کر م  ایلیا  غی ج یصدا

  ار یشهر  یبود رو   ختهیخورده ر   شهیش  یدستام احاطه کردم. کل  یو تو  سرش
و خورده ش رو گرفته  با دستاش سرش  رو  هاشهی و  ر  یتا  بود.   خته ی منم 

پا  منهیس  یقفسه و  اشدیم  نییباال  داشت گر  یایلی.  پسرکم   ه یقشنگم، 
  نی قفل در ماش  لکسیر  یلی سکه افتاده بود. مرده خو از ترس به سک  کردیم

 گفت:   یزمخت یباز کرد و با صدا  رو 

 ! یی رزای... من صبرم کمه خانم مرونیب  دیا یب یعن ی  رونیب  دیا یب گم یم  یوقت -



  یفیخف   غی! در سمت من باز شد که جیی رزا ینحس م   یل یفام  نیامان از ا  و 
که کنار کتش بود رو نشون داد و    یبود تفنگ  ار ی . مرده که طرف شهردمیکش

 گفت:   دادیم  یمغزت صدا  یکه مثل سوهان رو   یمزخرف ی باز با صدا

صدا    یپشت  نیماش  یتو  یریت مکوچک و بچه  ییرزا یبدون سر و صدا... م  -
 . ادیازت در نم

ا   یکلمه همه  ظی غل  قدر نیآخرش  به    یبود که  اومد.  در  لرزش  به  جونم 
زخم شده بود.    هاشهیخاطر خورده ش سرش به  ینگاه کردم که گوشه  ار یشهر

  بتیمص   یهیقلب منم خورده بود و باز من هم شده بودم ما   ی زخم رو   نیا
لب  ار یم. شهرخونواده بودم ک  یخون با  من چالق  مگه  اما  برم.    هگفت که 

چا خواستم  محافظت کنم؟!  ازشون  تو  ییقو نتونتم  رو    فم یک  ی که  داشتم 
پر بود و  قرار گرفت. تفنگ پر   ایلیا  یقهیشق  یبکشم که سر تفنگ رو   رونیب

  ی مار رو   هیکتش باال رفت عکس    نی آست  ی صدا خفه کن. وقت  یبه اضافه
ا    کار یبودن. اما اون با من چ   یدیسع  یآدما  نایدستش قرار داشت. پس 

عصبان   داشت؟ با  و  ا  تیتفنگش  زدم.  تو  ایلیکنار  گنجشک  تنم    یمثل 
 به مرده گفتم: تر به خودم فشارش دادم و با خشم رو . سفتدیلرز یم

 باهاتون! امیم برن من م بذار شوهر و بچه -

داشتم تا رو محکم نگه  ا یلی. ا دیش گرفت و کش مردونه  یدستا   ی رو تو  بازوم 
 منقبض شده گفت:  یلب و با فک ر ی بهش نرسه. مرده ز ی بیآس



جلوت. بدون سر و صدا   ندازمیت و مبچه  یجنازه  جانیهم   ادی صدات در ب  -
 .نی اون ماش ی برو تو

 ی هنوز از جلو  هیچندتا چاقو داشت و بخ  یو نحسش که جا  حیکر  صورت
  ارم یُهلم داد. شهر  نیبه سمت ماش   دی شد  یاچشمام نرفته بود که با ضربه

م رو روش نشوندم که داشتن به زور سوار اون  نگاه   اد؟ی ! با ما مره؟یکجا م
بودن صورتا  گهی تا مرد د  سه  ن یماش  ی. توکردنشیم   نیماش   یکی   یهم 

عقب نشوندن.    یوسط صندل   ینبود. ما رو رو   دایخوب پ  یلیخ   کدومچیه
  کرد یم  ه یگر  ز یرز یهنوز ر   ا یل یجلو. ا  گه ید  یدوتا مرد کنارمون بودن و دوتا

. مردک تفنگش رو هنوز گرفته  دیلرزیمدام م   شی الغر و استخون  یهاو شونه
 گفتم:   یرو زدم به تفنگش و عصبان  م ی . با حرص دست خالایلیسر ا   ی بود رو 

ب  - مرد  تورت ی غیبکش کنار  ما که  شما  ی!  جامیی حصار  هم    گهید   یی. 
 شده رو.  صاحابیب ن ی! پس بردار ام ی بر میتون ینم

 گفت:   یخشن و قدرتمند  ی و با صدا  ندازه یصورت نحسش م  ی رو   یپوزخند

 کرده.   تیترب ی ری! خوب شیی رزایحقا که دختر م -

 بردم و گفتم:  نیی زدم و متقاباًل صدام رو پا  یپوزخند

 . اد یبر م   ی و نامرد یرت ی غیب   ن یچهم   ید یسع   ی حقا که فقط از دست آدما  -

 گفت:   یاگرفته  یهم کرد و با صدا  ی رو تو شدهیپر پشت و کش یابروها

 . م ی هست  یکی که م  ییاروی ن یما آدم ا  یدونیاز کجا م -



 و بدون فوت وقت گفتم:   عیسر

 !م یی رزایکه دختر م  ییجا از اون -

 *** 

 : مامان... مامان... مامان. ایلیا

به سخت  هام چشم  اول همه  ی رو  بعدش کم   اه ی جا سباز کردم.  اما  کم بود 
تازه   دم یچشمام مال  ی پسرک قشنگم مقابلم قرار گرفت. دستم و رو   یچهره

  ن یماش   ی تو  میبا هم رفت  ای لیاون کوچه... من و ا  یاومد کجا بودم! تو  ادمی
  ی چی ه  گهیدهنم و د  یاومد جلو  یزی چ   نیماش  یجدا از ما... تو  ار ی و شهر

  د یکش  یوحشتناک  ر ی شدم که سرم ت  بلند  دهی. ُهل کرده از حالت خوابدمینفهم
  ی نسبتًا کوتاه   یبا صدا  ا یلیاکو شد. ا   م ی که بود  یمکان  ی آخم تو  یو صدا
 گفت:   ذاشتیدستم م  یکه دستش و رو   یدرحال

 ! بابا کجاست؟!م؟ ییمامان کجا  -

نبود. دستش    نیکجاست که االن وضعم ا  ارمیشهر   دونستم یاگر م   ایل یا  آخ
  یوارای شکل با د  یمربع   ی فشار دادم و به اطرافم نگاه کردم. اتاق  واش ی رو  
نم   فی کث آهن  ییدستشو   هیجز    ز ی چ  چیخورده. ه  و  اون  یبا در  جا  خراب 

در فهم  ه یاز    غ ینبود.  بشه  که  رو م ییکجا   دیپنجره  ما   ه ک  یینا یزم   ی. 
خوب قفل    ناً یقیکه    یورود  ی. در آهن میبود، نشسته بود   شکسته  هاشیکاش

سرمون   یهم باال ی. چراغ پر مصرف زردرفتیاعصابم رژه م یبود رو شده 



  ی بغلم و دستا  یرو گرفتم تو  ایلی. اکردیاتاق اضافه م   نیا   ی بود که به گرفتگ
 و گفتم:   دمقشنگش نگاه کر  یش و محکم گرفتم. نگران به چشماکرده  خی

 نشده؟! تی زی! چ؟یتو خوب  -

سرد   یکم  جانیا  ینگفت. هوا   یزیخوبم تکون داد و چ  ی و به معن  سرش
  ن یزم   ی جا رو رو همون  ای لی. از جام بلند شدم و اخوردیبود و پسرکم سرما م

انداختم تا سردش نشه. سمت    ایلیا  ی و در آوردم و رو   شرتمینشوندم. سو 
با دست افاقه    دمی د  ی . وقتدمیرفتم و چند دفعه با مشت به در کوب  ی در آهن
باال  نکرد.   امکان  تا حد  پا شروع کردم محکم به در ضربه زد. صدام رو  با 

 گفتم:   غ یبا ج   باً یبردم. تقر 

  یچه غلط  جانیما ا  نم یدر و باز کنه بب  نیا  ادی ب  یک ی!  ست؟ی ن  جانیا  ی کس  -
 ! شوهرم کجاست؟!م؟ی کنیم

تو  یصدا  دینکش  قهیدق  به قفل  فهم  یچرخش  برا   ی کس  دمیدر،   یاومده 
ا   نی هم به  پشت  و  رفتم  در کنار  پشت   نتشینب   ی که کس  یطور  ای لیاز 
نداشت    ییسر مو  یو قد بلند که رو   یکلی ه  ی. در که باز شد مردسادمی وا

کلفت    ی. صداکردیشد. تفنگش دستش بود و با اخم به من نگاه م  انینما
  ن یاما از چشم ا  رهیتو وجودم شکل بگ   ی فیش باعث شد لرزش خف و مردونه

 کله دور موند. مردک طاس  

 رو سرت.   یرو گذاشت جا نی... افهی خبرته ضع: چهمرد



به    ی هم مشت شد و با خشم قدم  یتو  فه یضع   یاز به کار بردن کلمه  دستم، 
 باال بردم و گفتم:  باً ی سمتش برداشتم. صدام رو تقر

 فه یکه اسم ضع  ست،ین   فی ضع  ی زن  چ یحرفت و مزه کن بعد زر بزن... ه  -
بذار اندازه  هیهر    د،یرو روش  به  ب   یصدتا  یزن  اارزهیم   رتایغیشما    ن ی. 
 ! شوهرم کجاست؟!م؟ ییمرد. حرف دوم، ما کجا  یحرف اول آقا

 . مقهیشق ی صورتش نقش بست و تفنگ و گرفت رو   یرو  یپوزخند

 . یفهم یرو م ز یچ. وقتش بشه خودت همهنی: برو سرجات بشمرد

هوا ثابت موند.    ی و پس زدم. که دستش رو رو بردم باال و تفنگ ر   دستم 
 صورتم انداختم و با حرص گفتم:   یرو   یاخم

  ه؟ی! وقتش کستن؟یبلد ن   یاگهید  ز ی چ   دنیجز تفنگ کش   یدیسع  یآدما  -
 .میی بدونم کجا خوامیاالن م نی من هم

 یدستشیحرکت دستش رو آورد جلو خواست بزنه تو صورتم که پ  ه ی  با
کردم و زودتر با پا زدم تو دهنش. دهنش پر خون شد. نفس من هم به  

. سرش و بلند کرد که  شدیم  نییباال و پا  منهیس یشماره افتاده بود و قفسه
حال  پسرکم تا به  دی و در امتدادش صورتش قرمز شده بود. شا  ی دهنش خون

. خواست به  زننیم   ،ی اگر نزن  جانیرو بزنه اما ا   یبود مامانش کس   دهیدن
  هیمانع شد. دستش از عقب توسط    یسمتم حمله کنه و منم دفاع... اما کس 

نبود    یاگهید  یکس  یدیبه اون مرد که جز سع  ر یشد و من متح  دهینفر کش
بود.    نکرده   ر ییبودمش. اما چندان هم تغ  ده یبود ند  وقتیل ینگاه کردم. خ



. قدش  شدی م  دهید  دیچند تار سف   اه،یرنگ س   ی جابه  هاشقهیتنها کنار شق
  ی گوشه  یگاری. سد یرسینظر م تر بهکوتاه  یلیو بلند خ   یکل یکنار اون مرد ه

و چندش بود.   حیکر  ییرزا یمرد صورتش مثل م   نیبود. ا  کشیبار   یهالب
و اخالق    دمشید  ادیز   ن یهم  ی داشت. برا  یی رزا یبا م   یاساله  ن یچند   ی دوست

  کنج لبش بود شروع کرد به کف  گار یکه س   یطورنیگندش کاماًل دستمه. هم
  ر یزد و رو به اون مرده که هنوز درگ  گارشیبه س  قیعم  یزدن. و بعد پک 

 بود گفت:  شی دهن خون

چه مار خوش    یشناسیو که م  ییرزای! م ه؟یطرف حسابت ک   یدونیمگه نم  -
خال و  اهیخط  دست  نی ...  هم  توص  یپرودهخانم  پس   هی پدر گرامشه... 

 . وفتیباهاش در ن  کنم یم

به جلو برداشت و با دست    یتر بود. قدمزدم که از هر موقع زهر   یپوزخند
کز    وار ی د  یپسرک قشنگم گوشه  زم، یعز  یای لیبره. ا  رونیبه مرده گفت که ب 

رو دور    نگاهش  ید ی. سعکردیمتعجب به ما نگاه م  یکرده بود و با چشما
 ماشبه چش   قدر نیا  وقتچیمن ثابت موند. ه  یاتاق چرخوند و نگاهش رو 
  یتو  یداشت. دست  یپر پشت   یهاهبودن و مژ   یدقت نکرده بودم. خاکستر

  بیج   یپاش له کرد. دستاش و تو  ر ی و ز   گارش یو س   دیلختش کش   یموها
بهم چشم دوخت.    یقرار داد و با نگاه وحشتناک  شیشلوار، کت و شلوار مشک 

  ش از جنس نگاه خودش سر تا پا  ی و با نگاه  دمیکش   نییو پا  نمی آست  ی گوشه
 کردم.   ز یرو آنال

 ! شوهرم کجاست؟!؟یدیسع کنم یم کار یچ  جانیمن ا  -



  یدومش رو روشن کرد و چرخ  گار یکرد. س  ای لیبه ا  ی نگاهم ی زد و ن  یپوزخند
اعصابم بود.    ی رو   یل یخ  ها کیسرام  ی قژ کفشاش رو قژ   ی . صدابه دورم زد

  یکه دستش رو رو   یفرستاد و درحال  رون یصورتم ب  یرو تو  گارش ی دود س
 گفت:  ذاشتیبازوم م 

 دارم! کارت یتا بهت بگم چ   ایب -

تر بازوم رو گرفت. و من  نه باال انداختم که دستش، محکم   یو به معن   سرم
به سمت خودش کش نذارم کار   ی. سعدیو  و  تعادلم و حفظ کنم   ی کردم 

  یحرفا بود که باعث شد تا جلو  ن یاز ا  تر شی باهام داشته باشه اما زورش ب
 در من و بکشونه. 

 داد زد. یبلند  یصدا با

 ...!ی: بهادریدیسع

پاش و    ی. سرش و گذاشته بود رو آوردیدلم رو به درد م  ایل یا  ه یگر  یصدا
تا جا کردیم   ه یگر واشی که صدام بهش    یی. سرم و چرخوندم سمتش و 

 برسه گفتم: 

 . وفتهی ب یاتفاق   ذارمینم  جامنینکن پسرم من ا  هیمامان! گر  ا یلیا -

کنار گوشش گفت    یزیچ  یدینام داشت وارد اتاق شد. سع   یکه بهادر  یمرد
شدم. با حرص    دهی کش   یدیتکون داد و بعد من توسط سع  ی م سرکه اون ه 

 زدم.  غی هم ج  یدندونام و گذاشتم رو 



 با تو! امینم  ییآشغال من جا یکهیولم کن مرت   گم یم -

قسمت از فشار    هیمحکم گرفته بود که مطمئن بودم همون    قدر نی رو ا  بازوم 
در دستم و به چهارچوب گرفتم تا مانع از رفتنم    یکبود شده بود. جلو  ادیز

  هیتر از من بود. پسرک قشنگم هنوز درحال گر بشم. اما نشد انگار اون سمج
ترسناک    کردمیکه فکرش رو م  یزیاز چ  شیجا ب بود. حق هم داشت اون

لبش داشت رو    یکه گوشه  یگارینگاهم کرد و س  نیخشمگ  یدیبود. سع
ختم و انتهاش چند اتاق بود    ی ادر، که به پله  طرف انداخت. به اون  ن یزم
از    رونیب   یمتروکه  یهااز کارخونه  گهید  یک ی  یما تو  ناً یق یشدم. پس    ره یخ

بود سعم ی شهر  م   طور نیهم   ید ی.  رو  دستم  مقا   دی کشیکه  من    ومت و 
 بلند داد زد.   یی با صدا  کردمیم

 . نم ی جلو بب دی ا یب  دیسادی جا وا: شما دو تا که مثل مجسمه اونیدیسع

سراون  شجمله تو  عیقدر  از  بود که  محکم  رو   یمسکوت   یو  راه    ی همون 
شدن.    انیبلند نما   ییدرشت و قدا  ییکال یدو نفر با ه  دینکش  قهیبه دق  ک،یتار

بق  برعکس  نقابا   ه یصورتاشون  پوش   یی با  با   ده یمخصوص  مدام  بود.  شده 
.  ودنب  ی اما شدن امی از چنگ اون نامرد در ب کردمیم  یدادن دستم سعتکون 

به    یدست   یدی. سعیدیاون دو تا مرد نقابدار جلو اومدن و منتظر حرف سع 
 و با پوزخند گفت:   دیکش   ششی ته ر

 . دیاتاق باال... فقط حواستون رو خوب جمع کن دیو ببر  ییرزای خانم م -

 نگاه محکم و پر از طعنه به من نگاه کرد و ادامه داد: با



 . کننیم ی طونیش  یادیز کمی ییرزایچون خانم م -

دو تا سرشون و تکون دادن و به سمت من اومدن. دست جفتشون   اون 
و پا   دستیقدر بکه اون  یبازوهام نشست. متنفر بودم از اون شهرزاد  یرو 

نکنم    ی باهاشون همراه  کردم یم  یو سع  دادمیبود. خودم رو مدام تکون م
  رار بود که ما مقابلش ق  ییهانداشت. آخر همون راهرو پله  یادهیفا  چیاما ه 
 نه یچشمم بش  ی رو   ی پسرکم باعث شده بود اشک  یهاهی گر  ی. صدام ی گرفت
اما من...    زدیداشت با تمام وجودش من رو صدا م   زکمی. عز زهینر   نیی اما پا

  تر شیزور و توانشون ب  ی ابونی ب  ی غوال  نی انجام بدم. ا  تونستم ینم  یکارچیه
 ی چموش باز  ا هباال رفتن پله  یبرا  دنی د  ی و خسته بود. وقت  ی از من زخم

پاهام رو بلند با تمام    ی کیدستام رو گرفت و    شونی کی  رم،ی و باال نم  ارم یدر م 
 م داد زدم: توان 

 . دیولم کن   گم ی... مدی... ولم کن ایلعنت  امیمن با شما نم  -

سع  بارها  و  بردم  ضربه  یدست  شدن   یاکردم  اما  وقت   یبزنم  به    ینبود. 
رس  یطبقه ا  هیتنها    م ی دیباال  با  داشت.  قرار  طبقه  آخر همون    که نیاتاق، 

و گرفته بود.    اهیمتروکه مثل شب س  ی کارخونه  نیا  یوسط روز بود اما هوا
زم  ی گچ یوارهاید به سمت همودیباریازشون م  یف یکث  یسنگ   ینای و    ن . 

  ی چوب  یباز شد. انگار َدرا  یابون یغول ب  یپا  یبا ضربه  شیو در آهن   م ی اتاق رفت
  یگذاشته بودن تا کس  یجاش در آهن اتاقا رو کنده بودن و به  ن یا  ه یو اصل 

  باً یتقر  یاز اون فاصله  یبهم زمان ندادن و فور  م،ی ه شدفرار نکنه. وارد اتاق ک
. تمام بدنم از درد صداش در  تنم انداخ  نیزم   یرو   تر شیهم ب  دیشا  ،یمترم ین



شکل خودش    ن ی... در با بدتریچ یمن ه   ی قفل شده  یهالب  ن یاومد اما از ب
بود    ین ییتر از پا کم   یل یکه متراژش خ  یشکل  یبسته و قفل شد. اتاق مربع

! پسرک  ؟ییکجا  ارمی . شهرشدیمن توش پخش م   ینفسا  یحاال فقط صدا
و    جونم ی. تن بارنیسرش ب   ییبال نکنه    کنه؟یم  کار یچ  نیی قشنگم اون پا

بلند کردم. کمرم در شرف شکستن بود اما دندون    نیزم  یاز رو   یبه سخت 
بود    دهیدم دوم نرسقدم از قدم برداشتم. قدم اول به ق  ی و به سخت   دم یگز

 ی سرنیخوردم. ا   نی زم  یکه پام از شدت درد تعادلش رو از دست داد و رو 
شدن.   ز یاز چشمام سر ر  مهابایب  ن یهم  ی برا  نه ینبود تا اشکام رو بب   یکس 

 گفتم:   یاگرفته  یبا دستم پاک کردم و با صدا  ع یسر  یول

 بلندشو خودت و جمع کن زن گنده...! -

کردم خودم رو جمع    یگذاشتم و بلند شدم. سع   نیزم  یدستام رو رو  دوباره
که بهم    ینگاه  نی به پسرکم برسم. آخر   شدی م  دادیکنم. حداقل با داد و ب 

زد نه    غی نه ج  شهی قدر بد بود مثل هم بود! چه  ی انداخت پر از بغض و خفگ
. دستم رو  دکر   م ی همراه  نشیکرد. تنها با نگاه غمگ ... نه من رو مطالبه  ادیفر

که داشتم    یزیو به عقب فرستادمشون. با کش ر  دم یموهام کش  ی کالفه تو
رو   یباال رو  به در کوفتن. سرم  و دوباره شروع کردم    یسرم گوجه کردم 

 به در.  زدم یدستم م یک یدستم گذاشته بودم و با اون 

  کار ی. من چ یدیسع  رونیب   ار ی ب  جانیپسرم من و از ا   شیبرم پ   خوامیمن م  -
توان پس بدم؟! اگر گناهکار منم دست از سر شوهرم و پسرم    دیکردم که با 

 بردار.



به ج   صدام  و آخرش  بود  اشک  لیتبد  غ یباال  که   دیام چکگونه  یرو  ی شد. 
با دستم پسش    عی ! سر کردم؟یم   هیگر  یخودم از خودم متنفر شدم. من ک

 زدم و به خودم تشر زدم. 

ندار  - اصاًل ضعیکن   هیگر  ینه شهرزاد... حق  تو  تو همراه  یستی ن  فی !   ...
 . رونیب  دیر یجهنم دره م نیاز ا  راحت  ایل یو ا ار یشهر

عم   چند نفس  تو  دمیکش  قی بار  قدم  چند  خفگ  یو  برداشتم.    ی عنی  یاتاق 
ب ا   یعن ی   چاره یمن...  اگر  به  ن یمن...  خوش  ر یخ  داستان  بشه!   ی و  تموم 

  ا ی.  م ی ر یم  دهیم  یو گند   ی نحس  ی که بو  یشهر  نیاز ا   یی. هر سه تام ی ریم
  ه، بلک  شم یو ازش جدا م   ذارمیم   ار یم به شهرعشق و عالقه  ی نه...! دست رو 

و    قرار یب   یهاگرگ صفتا دست از سر ما بردارن. اتاق رو با قدم  نیا  ی همه
م متر  رو کردمیکوتاهم  رو کالفه  دستم  م  ی.  از    یی. صدادمیکشیصورتم 

صدااومدینم   رون یب تنها  ب  یها نفس  ی .  و  به گوش    جون ینامنظم  من 
ددیرس یم به  رس  وار ی .  در  چرخ   دمیمقابِل  با  ر   یتو  یدی کل  دنیکه    ی و در 

  یشد. آخ خدا  انینما   ی دیسع  حی. صورِت نحس و کردمیم چرخپا  ی پنجه
تحمل ندارم.    نیاز ا  تر شی که ب  رشیپس بگ  ؟یمن قصد جونم رو کرده بود

جونم به لرزش افتاده بود. نفسم    یوارد شد و در پشت سرش بست. همه
بسته بود و نبضم صداش    لیقند  خیتکه    هیبود. دستام مثل    روحیسرد و ب 

وقت  یتو  ز ا بود.  و    یسرمم گذشته  آورد  در  تنش  از  رو  بست کتش  و  در 
  وار ی رو به د  ام هیفرستادم و تک  نییپا   یانداخت. آب دهنم و به سخت   ی اگوشه

 نشست.  م ی شون ی پ  یرو  یدادم. عرق سرد زدهخی



گرفته    ادی  یرزم  یها ورزش  یکردم خودم رو جمع کنم. اما چرا هرچ  یسع
 رفت؟!   ادمیبودم همه از  

 . نمی جمع کن خودت و بب خوره؟یبه دردت م کار نیا  یک  گهی آخ شهرزاد! د-

وا   صاف سع  سادمی سرجام  احساس   ی و  نبودم!  اما  باشم  محکم  کردم 
قدم  ی جالب   ی شکستگ رفتهداشتم. احساس خورد شدن.  نزدهاش    ک یرفته 

نبود که از    یهم نفس  دیشا  شد؛یتکه از دهنم خارج مهام تکه. نفسشدیم
نگاه    ب یرو باال زد و دست به ج  شی مشک  رهنیپ   ن یدهنم خارج بشه. آست

هم مشت شده    ی. دستام تو کردیم  زم ی. سر تا پا آنال نشوندزومش رو روم  
دست    یدیسع  م یبودم مثل قد  دوار یکمرم نشسته بود. ام  یرو   یبود و عرق

ا ز  نی به  حجِم  از  دهنم  آب  نزنه.  پا   ی ادیکارا  استرس  .  رفتینم   ن ییاز 
 ضرب گرفته بود گفت:   نی زم یکه پاش رو رو  یزد و درحال یپوزخند

جواب کار بد بابات و    دینکرده شهرزاد خانم! متأسفم تو با   ی بابات کار خوب  -
 !ی پس بد

سر داد که حالم و دگرگون کرد. با خشم دستم رو مشت    ی طانیش   یاخنده
 تند و خشن گفتم:  یکردم و همراه لحن 

خونواده  - و  من  باچرا  بد   ییرزایم  یایتوان گند کار  دیم  پس  من  م؟ یو   !
بابا رو با خودش    ی اون مردک  گه یهاست دسال رو    کشهیم   دک یکه اسم 

  ن یبه ا  یبابابزرگ   نه دویتاوانش و من پس بدم؟ پسرم نم  دی! چرا با دمیند



  ی قرار  همجازات بشه؟ مگ  ییرزایخاطر مبه  نییپا   نیاون ا   دیاسم داره! چرا با
 . دینداشته باش یکار  گهیدهم   یقراردادتون نبود به خانواده یتو

ب  صدام  شده  نی از  منقبض  بفک  رو آمدیم   رون ی م  رو  دستش  م  شونه  ی. 
با نفرت پسش زدم. اخم انداخت و    شی مشک  یابروها  ونی م  ی نشوند که 

 همراه پوزخند گفت:

ماهه باطل شده و پدرت به محظه باطل شدنش   کی  باً ی اون قرارداد تقر  -
 پا گذاشت. ر یو ز   نیقوان

 از ابروم و باال انداختم و با تعجب گفتم:  یی تا

 پا گذاشت؟!  ر ی ز یچ  یعن ی -

 گفت:  رفتیکه به پشت سرم م   یانداخت و درحال نییو پا  سرش

 !ییرزایخانم م ستیبه تو مربوط ن گه ید نشیا -

مردونه و زمختش    یحرفش تموم نشده بود که مچ دستم رو با دستا  هنوز 
 و با حرص گفتم:   دمیگرفت. دستم و کش 

 !یدیولم کن سع -

به    یدیقدر که دستم رنگش از سف تر هم گرفت؛ اونمحکم   چینکرد که ه  ول
چشمام نقش بست. خواستم پام رو باال ببرم تا    ی. اشک توزدیم  یکبود

  یی پا   ر ی که ز  دیو بردارم و الفرار، اما انگار اون زودتر فهم  د یبزنم بهش و کل
  یتو  ستم . هنوز مچ دوفتم یب   نیگرفت و باعث شد با صورتم و شکم رو زم



  کردم یکه فکر م   ی زیبزرگ و مردونش احاطه شده بود. زورش از چ یدستا
دستم رو خواستم بلند کنم که محکم گرفتش. رسمًا تو   یک یبود. اون    تر شیب

  ز ی عز  ییکجا  ارمیبرام وجود نداشت. آخ شهر  یراه فرار  چ یچنگش بودم. ه
  یاز گوشه  کم مردک دست از سرم برداره. اش  نیمعجزه بشه و ا   شهیدلم؟! م 

  ییسنگا سر خورد. سرش رو از باال کنار سرم قرار داد و با صدا  یچشمام رو 
 بود گفت:  نهی که سرشار از نفرت و ک

  ی غلط  چیه   دینتون   گهیکه د   ارمی ت بنفله  یبه سر خودت و اون بابا  ییبال  -
 !د یکن

تقال کردم    ادیتکون خوردم... ز  ادی. زخوردیسردم به سنگ سرد م   ینفسا
 خودم رو نجات بدم...!  اما نشد! نتونستم

 *** 

 ی راو 

که    یافتاده بود از جنس مرد. مرد  یو یحصار د  ی تو  یاز جنس خستگ  یزن
. دی کن   ز ی هاتون رو خوب ترو به تاراج داده بود. گوش  شی و مردونگ   رتیغ

  ده یما به آسمون هفتم هم رس   یشهرزاد قصه  یهاو التماس  هاغیج  یصدا
  ارش یدفاع از خودش نداشت. شهر  یبرا   یتوان   چیه گهیکه د   یبود. شهرزاد

فر  بودن به  ا   ادشیتا  و  پا  شی ا یلیبرسه  دارو   نیی تو  اثر  با  طبقه    یهمون 
مامانش.    یو کودکانه... نه از جنس کابوسا  نیریش  دیدیم   یآور، خواب خواب

و گوشه  ارش یشهر داشت  فاصله  اون  با  ساختمون  اتاقک   یاچند  اون  از 



بو  یمترچند خواب  تو  پسرش  رو    یید. کتکا مثل  بدنش  بود  خورده  که 
پس داد،   یو... شهرزاد  ییرزایم  یایده و خسته کرده بودن. تاوان بدیرنج

و صاف    ز ی تم  شی! کتاب زندگ ی و سادگ  ینداشت، جز عاشق   ی گناه  چیکه ه 
کرده بودن. اون روز    اهیدار و سگرگ صفت کتابش رو لک  ِی بود اما رهگذرا

دوساله براش    ی. تو چنگال اون مرد... کابوسدینرس  ادشیبه فر  کسچیه
جونش رو تا دم مرگ بردن و آوردن.    یادیز   یکه شبا  ی رقم خورد. کابوس 

که مدام    اومدیم  ادشی فر  یکه قفل شده بود تنها صدا  یاز پشت در آهن
 : گفتیم

 آشغال! کهیکمک... تو رو خدا! ولم کن مرت   -

چشماش جز نفرت و انتقام  که    یویبود. د   صدایب  بانه ی صداش چه غر   اما 
  اشی دل داده بود. اما تمام دل دادگ  یبه کس   یکه زمان   ی. مرد دیدینم  یزیچ

نتونست با مرگ    وقتچینابود کرده بود. اون ه  یی رزایبه اسم م   ی رو گرگ
  ی خال ش  تمام حرصش رو سر شهرزاد و خونواده  نیهم  ی. برا ادیزنش کنار ب
 بودن. طرفهچیمعرکه ه ن یا ی کرد. که تو

و پا م   وی چنگال د   یلحظه که شهرزاد تو  اون بود که به    یپدر  زد یدست 
اگه شهرزاد سر    یهمون لحظات حت   ی دادش برسه؟! نبود! نخواهد بود. تو

 یذهن و قلبش نابود کرد. پدر   ی براش ارزش قائل بود همه رو تو  یانگشت 
 !اسم پدر براش حرومه  گهیبه دختر خودش رحم نکرده د یکه حت 



  د یسرد و سف  ینه توان داد زدن. سنگا  دادیم  دن ینه مجال نفس کش  اشکاش
که از همون لحظه، رخته    اهشیگرم و روح س   یداشت با اشکا یتضاد جالب 

 عزا به تن کرد. 

نم  گهی د  غاشیج  یصدا رو    زایچ   یلیزن تحمل خ  هینه!    رسه؟یبه گوش 
قدر بهش ظلم  اون  ییجا  ه ی  ییوقتا  ه ی. اما  هیقو   یاز هر مرد  تر شیداره! ب 

...! که کم  یدست دراز  مشی و به حر  کننیم  یقدر بهش نامرداون  شهیم
م   اره، یم ترجشهیتموم  ترج  یزندگ   گهی د  دهیم  حی...    ی تو  دهیم   حینکنه...! 

 یشهرزاد ماست که از خستگ   تیکه اون و نابود کرده نباشه! حکا  یجماعت
ب  تار   یگوشه  جونشیروح... جسم  اتاقک  ا   کیاون  بود.  از   نیافتاده  زن 

 هی براش نموند تا حرفاش رو به گوش بق  یی زد که صدا  اد یقدر فردرون اون
حاال حنجره جا   یبرسونه.  برا  ییبایز  یمسکوتش  بود  !  ادهاش یفر  یشده 

  گه ید  کردیعاشقانه به اونا نگاه م  شهی هم  ارشیمثل شبش که شهر  یچشما
 بسته بود. 

پ   یدیسع ب  روزمندانهیکه  جسم  م  جون یبه  نگاه    ی اخنده  کرد، یشهرزاد 
 گفت:  لبر ی ز زد یبه موهاش م یکه چنگ   یزد و درحال  وار وونهید

 راحت باش.  گه ی... دزمیانتقامت و گرفتم عز -

زنش    ناً ی قیگور لرزوند. چون    یتو  یکارش تن زنش رو حت  نیاون با ا   اما
ومده بود. و  که سر خودش ا  ادی ب  ییدوست نداشت سر شهرزاد همون بال

 . یشهرزاد پشت در آهن جونیچه تلخ بود جسم ب 



 *** 

 شهرزاد 

بدنم نفوذ کرده    ی. سرما به تمام اجزا کردیم  ینی چشمام سنگ  یرو   پلکام
  دم ینبود. تار بودن د  یزیچ   یکی باز کردم. جز تار  یبود. چشمام و به سخت 

. دستم نم ی از اون اتاق نحس رو بب  یز یبر علت تا نتونم چ   دیهم شده بود مز 
و با صورت    شمکه نتونستم بلند ب  دیکش  یریتا بلند بشم اما ت   رم یو گذاشتم ز

. نه  یش یم   حس یکه... ب   یرس یم   یی جا  ه یبه    یی وقتا  ه یخوردم.    ن یزم   ی رو 
توان گر   یچشما نشستم  خون  فر  هیبه  توان  نه گلوم  و  بدنم  ادیداشت   !

نداشتم. چه بال  یبرا  ی نتوا  چ یکه ه  کردیقدر درد م اون   یی تکون خوردن 
  ینایزم  همون  یجا رو همون  شدی و خرفت. م  ر ی مردک پ  نی سرم آورده بود؟ ا

دستم رو    ی کی اتاق نبود. اون    یتو  ینور   یکور سو  یحت   دادم؟یسرد جون م 
  ی بلند کردم. فقط تونستم رو   ن یزم  ی زدم رو از رو   خیگذاشتم و تن    رمیز

بش جانم یپاهام  رو   یرو   ی ادیز  یهاناخون  ی.  و  زبونم  بود.  لبم    یپاهام 
قدر ناتوان  . شهرزاد تو چهدیدهنم بدون وقفه چرخ  یخون تو  یمزه  دم،یکش
  ؟ یبابات نبود  یمگه دست پرورده  ؟ی از خودت دفاع کن  ی تونیکه نم  یشد

  یگوشه  ی! قطره اشک دیکش   جانیکه کارت به ا  ؟یبلد نبود  یرزم   یمگه ورزش 
  دم یکش   نیزم  ی. کورکورانه، دستم رو رو ختی نر   نییاما پا   چشمم نشست.

که سر تا سر روح    ی با درد  مکرد  داشونیپ  یکنم. وقت  دایتا حداقل لباسام رو پ
درونم کم بشه.    یبلکه از سرما   دمشونیو جسمم رو در بر گرفته بود پوش

شکمم جمع    یتو  ی رسوندم و پاهام رو به سخت   وار ید  یخودم رو به گوشه



که به   ییهاالتماس  ی. همهشدیگوشم پخش م   یصداها تو  یکردم. همه
کر بود و سرشار از    اونکه بهش کردم اما    ییخواهشا  یکردم همه  یدیسع

چ انتقام  اما  انتقام.  برا؟ یحس  رو؟یچ  ی!  رو  سرم  زانوهام گذاشتم.   ی! 
قدر به احواالت افتادم که چه  ی شعر  ادینحس    طی اون شرا  ی جالب بود تو

 شد.  یزبونم جار یمن مرتبط بود و رو

 گلوم و فشار و  دهیبغض داره م هی))

 باز کن از گردنم طناب دار و((   تو

به    ی . سرم رو بلند کردم و دستاومدیکه داشتم باال نم   یاز شدت بغض   نفسم
! انگار  ادی بدتر نبود سرش ب ن یاز ا بتی . بدبخت شهرزاد که مص دمیگلوم کش 

بدتر    نیاز ا   یزن چ  هی   یرد کرده بودن. برا  یکی   یسرنوشت من رو با نحس 
اما   دمافتادم که به صورتش ز  یچنگ  ادیبشه!   یدست دراز مشی که به حر

قطره    نیبه سمتم حمله کرد. اول   ق،یاون بدون توجه به اون زخم نسبتًا عم 
  یرو   ی افتاد. دست  م ی زده و زخم  خی  ی هاگونه  یرو   بت یاون مص   ی اشکم برا

نفس    یااز ذره  غیبه بدنم برسه. اما در   ژنی بلکه اکس  دمیکش   امنهیس  یقفسه
رو.    خفه کننده  و   ر یباشه. پس رها کردم اون بغض گلوگ   دن یکش   یکه برا

  ارم یکردن. من به شهر  سیدرنگ صورتم خ  یاو بدون لحظه  صدایاشکام ب
غ  یچ به  نم  رتشی بگم؟!  نمخوره؟یبر  شک  سرد  کنه؟ ی!  من  به  نسبت   !
اشکام شدت گرفت    نایا  یهمه  یادآوریبا    شه؟ی! عشقش تموم نم شه؟ ینم

رو  رو  دستم  مبادا کس   ی اما  ش  ی صدا  ی دهنم گذاشتم که  رو    کستمغرور 
بدنم افتاد اما  یتو ی ف یباز شدن قفل در لرزش خف یصدا  دن یچ یبشنوه. با پ 



ام و پاک نکنم. در که باز شد نور چراغ پر مصرف  نشد که اشک   ن یمانع از ا
 ی تو  یمرد  یبه داخل افتاد که باعث شد چشمام رو ببندم. تنها صدا  یزرد

 سرم پخش شد. 

 !رون یب  ای: بلندشو بمرد

  یی وقتا  ه یاز جام بلند شدم. آدم  ی گرفتم و به سخت  وار ید ی رو به لبه دستم
که    شهیم   ی ریپ  هی شبه، شب   هی...  نهیسنگ   قدر نی دردا، که ا  یسرکیخاطر  به

خم    یروزگار موهاش رنگ دندوناش و کمرش از خستگ   یهایخسته از باز
کرده بود.    من  بینکنه اما نص   یابنده  ب ی . امان از اون دردا که خدا نصشهیم

رو کوتاه    جونمیسست و ب  یها. قدمدادیشدنم م   ر ی خبر از پ  م دهیکمر خم 
سرم   یرو نداشتم که باال  نیبود و جون ا  ختهی . موهام اطرافم رداشتم یبر م 

  ی که رو   یمرد با کاله  یدهیکه جلوتر رفتم ظاهر پوش  یجمعشون کنم. وقت 
. تنها چشماش از  کردیم  یسرش بود همراه اون بلوز قرمزش بهم دهن کج

پ  ر یز بگ  دایاون کاله  رو  بازوم  خواست  و  بلند کرد  رو  دستش  با    رهیبود. 
 گرفته و خسته گفتم:   ییبردم و همراه صداالتماس دستام رو باال 

 !کنمیفقط دست بهم نزن... التماس م  ام یباهات م ی هرجا بگ -

بود و درشت. سرش و تکون داد و با دست به جلو    ره یت   یاقهوه  چشماش 
هم    یحس کنم! دستام رو تو  تونستم یتک سلوالم ماشاره کرد. درد و با تک

ها  پله  یکه چندتاشون تو  هاوونهید  ن یاز ا  یک یقفل کرده بودم که مبادا به  
  شی پ   ارم؟یشهر  شی ! پ بردن؟ یبودن بخوره. کجا داشتن من و م   سادهی وا

ها بود از کار براش افتاد؟! قلبم ساعت  یصبح چه اتفاق  دونم یپسرکم که نم



د  و  بود  نم   یاهیثان  گهیافتاده  وقت زدیدرست  پا   ی.    م، ی دیها رس پله  نیی به 
لبش بود، سر تا پام رو برانداز   یگوشه  یگاری همراه س  یبا پوزخند   یدیسع

و برداشت و زد   مرد  ن یا  بیج   یاالن تفنگ تو  نی هم  شدی م  ی . کاشککردیم
آلوده بشه. دروغ چرا   یدستم به خون کس  خوامیکه نم  فی به سرش اما ح

که   ی. با سر به هر مرددمیترس یو زشت م   هیموجود کر  نیاز تنها بودن با ا 
.  کردنیمثل سگ فقط اطاعت م  ها چارهی اطرافمون بود اشاره کرد که برن. ب

ست اما خودم رو نباختم.  تنم نش  یرو   ی. عرق سردم یباز من و اون تنها شد
و من رو    شد یتر متر و کم . قدماش کم سادنی حس مرگ داشت مقابلش وا

صورتش   یکه رو   یناخونا یجا سادی نور وا  یتو  ی. وقتنداخت یصبح م ادی
چونش ادامه داشت کاماًل مشخص  نیی چشمش تا پا ر یانداخته بودم و از ز 

اطراف و پر    ی صداشون فضا  ارکیجر یآسمون بود و ج  یماه تو  ناً یق یبود. االن  
بود اما خودم رو    دا یتنم پ  یتو  یفیشد لرزش خف  کم ینزد  یکرده بودن. وقت

. اما کردمیبدنم و حس م  یمور شدن اجزا. مور ادیکنترل کردم تا به چشم ن
فرستاد و با    رون ی و ب  گارشی. دود سومدیاز دستم بر نم   ی جز مقاومت کار

 گفت:   یلحن خشن

آب از سرت    یچی ... خودت که هیبگ  یزیچ  یصبح به احد  یاگر از ماجرا  -
اون اتاق که اون   یت باش! حاال هم برو تو گذشته اما به فکر شوهر و بچه

 که نق زد.پسرت مغزمون و خورد بس

از    یعن ی ظاهر برم کنارش!    نیبا ا   تونستم یپسرکم! دلتنگش بودم اما نم   آخ
به سمت    یبمونم! قدم   جا نیهم   تونستم یمرم نم اما تا آخر ع  د؟یترس یمن نم



  ن یکه از ب   ییو با صدا   ختمیچشمام ر   ی ها برداشت که تمام نفرتم و توپله
 گفتم:   شدیدندونام خارج م

 بودم.  یی بال نیچبا تو داشتم که مستحق هم  کار ی! من چ؟یدیچرا؟! سع -

که دود   یهی و لحن کر  دیاز اون فاصله به گوشم رس   یپوزخندش حت  یصدا
 گفت:   فرستادیم  رونیو ب گارش یس

 ... مونده!ییرزایشهرزاد م  ه یبال چ ی مونده تا بفهم -

 . کردمیم  یتا حداقل رفع دلتنگ  دمیفهمیحرفاش و م  یاون لحظه معن  کاش

  بازش کردم. با باز کردن   واشی گذاشتم و    ی در آهن  یم رو رو زده  خی  دست
 پسرکم که بلند گفت: نِ یریش  یدر صدا

 مامان! -

بلند شد و با سرعت تمام خودش رو به    ار ی. از کنار شهردیچ یگوشم پ   یتو
ش  یپاها بشم.  قدش  هم  تا  نشستم  چسبوند.  مثل  نکمیر یمن  لباساش   !
بود. نتونستم    یمن کاف  ی برا  ن ینبود و هم   یو خون   ف یکث  ای لیمن و ا   یلباسا

و سرما استخونام رو    کردیچون پاهام به شدت درد م  رمش،ی تو آغوشم بگ
شهر  ابودن به  نگاهم  بود.  ب  ار یکرده  اتاق    یاگوشه  جونیافتاد که  اون  از 

  ی لنگون به سمتش رفتم. وقت رو از خودم جدا کردم و لنگ  ا یلینشسته بود. ا 
کبود    یگونه  دنیه دجاش صاف شد ک  یبه سرعت تو  دیرو د   م ی صورت زخم

  ی دو تا زانوهام نشستم مقابلش و بغض  یش آه از نهادم بلند کرد. رو شده
تو خودم  به  نسبت  تنفر  از  م  ی سرشار  موج  از کبودزدیچشمام  جدا    ی. 



  ی بایمعشوقک ز   ن یبه ا   یاضربه  ناً یق یپهلوش بود.    یچشمش دستش رو 
خورد که سرش   من زده بودن. دستم و باال بردم و نوک انگشتم به صورتش

  ن یصورتم و تزئ  ی! قطره اشک ؟یکرد  کار ی. آخ شهرزاد تو چدیرو عقب کش 
  ی گرفتم و دست  نیی شده بود. سرم و پا  یزخم   دشیپهن و سف  ی. دستادکر 
  ان ینما  ی دیسع  یچنگا   یبلوزم باال رفت که جا  نی. آست دم یموهام کش  ی تو

  ار ی پنهون کنم اما... دست شهر  نمیآست  دن یکش   نیی شد. خواستم دستم و با پا
سر اما  اومد.  جلو  نب  دمیعقب کش  عی زودتر  ندادم... نهی تا  زجرش  . کم 

  یاگرفته  یکرد و با صدا  ی. اخم زهی اون زخما هم بهم بر  دنیبا د  خواستمینم
 گفت: 

 داشتن؟! تی کردن؟! کار  تتی! شهرزاد اذ؟یکن یم میدستت و چرا قا  -

کردن. من    آبرویزنت و ب   ی کردن! بدون  کار یبا من چ  ی بدون   ارمی شهر  آخ
. فتهیاز جونم. اگر بگم جون شما در خطر م تر ز یبهت بگم عز یزیچ  تونم ینم
فرستادم و    نیی پا  ی بدتر کنم. بغضم رو به سخت   نیحالت رو از ا   خوامینم

 گفتم:   یو با لبخند زورک  دمیبه گردنم کش یدست

 ! ؟ی زدن... تو خوب  اوردنیزدم... اونا هم کم ن کمینه فقط   -

  ی آغوشم انداخت و چشماش و بست. اله   یتو  مهابا یاومد خودش و ب  ا یلیا
سر    ییبال   نیچ منه، اگر من نبودم هم   ر ی تقص  نای ا  یمادر دورت بگرده! همه

  مهیتو آغوشم به خواب رفت و منم تک  ایل یکه گذشت ا  کم ی.  اومدینم  ارمیشهر
  نیرو ب  م پام گذاشتم و دست   یزدم. سرش رو رو   یسرد و گچ   ر وای رو به د

  ی رو   ار یدست شهر  شدیچ  دم یلحظه نفهم  ه یلختش در نوسان بود.    ی موها



و دستم و به سرعت به عقب    دم یدستم نشست چون حواسم نبود از جام پر
! چرا اونم عذاب  ؟ی کنیم   کار یچ  یمرد دار  نی. آخ شهرزاد تو با ا دمیکش

ول؟یدیم بد  ی!    ست د  گرفتم،یدستش و م  یداشتم وقت   یواقعًا احساس 
به رو  اما  بود  از کار من تعجب کرده  نبود.  واقعًا  نبود...  خودش    یخودم 

نشست که  نم یر یش یای لیا  یطرف کرد. نگاهم رو روش و اون ع یو سر  ورد ین
  یکه نگاهم رو   یگونم نشست و درحال   یرو   یغرق در خواب بود. قطره اشک

 گرفته گفتم:   یبود با صدا یسنگ  ن یزم

سر شما    ییبال   نیچ ! اگر من نبودم هم د یهر دو... من رو ببخش  دوارمیام  -
  ی که با من داشت   یزندگ   ی... برایهمه چ  یمتأسفم برا  ارمی. شهراومدینم

تو رو هم خراب   یزندگ  ییرزا یمثل م   یخاطر داشتن پدر و خوب نبود. من به
نه    ای  رمیگ یم من از شما فاصله    رون،ی ب  م ی بر  جانیاز ا  یکردم. متأسفم! وقت 

و هنوزم دوستم داشته    یاگر تو از من خسته نشده باش   م ی ر یم  جانیبا هم از ا 
 !یباش

صورتش کش  یدست   ار یشهر شا   دیبه  نگاه کرد.  من  به  انتظار    دیو کالفه 
  تونستمیمن هم شرمنده بودم و نمرو از من نداشت. اما    یحرف   نیچ هم 
معصوم و قشنگش نگاه کنم. دستام ناخودآگاه مشت شده    یچشما  ی تو

و اون قرار داشت. صدا  یتر رو طرفبود    قشیعم   ینفسا  دن یکش  یپاهام 
  لیتبد   یاه ی و به س  اش یبود اما من خوب  ا ی. مرد من سرشار از خوب اومدیم

بود و    دهیم چک گونه  یکه رو   یبود و بس. اشک ییرزای کردم. گناه من تنها م
 گفتم:   کردمیم   یبازیپسرکم باز  یکه با موها  یبا دست پاک کردم و درحال



که زدم    ییحرفا  نی ! فکر نکن ا ار یمن... من... هنوزم هم دوست دارم شهر  -
حس    یبرا  یتفاقا   نیچ هم   وقت چیاز تو خسته شدم... نه! ه  کهنیخاطر ا به

قدر دوست دارم  و مطمئنم. اما اون  نی ... و من ا افتهیمن نسبت به تو نم
برا زندگ  یکه  و  وقت  یحال خوبت  بکشم!  ا   یبهترت عقب   رون ی ب  جانیاز 

 رو بردار و برو... پشت سرتم نگاه نکن! ایل یا میاومد 

به    گهید  حاال تنها  نم   ی کیاشکام  اکتفا  قطره  صورتم    کردنیدو  و کل 
  یباشه تا اشکا ار یپشتم به شهر  کردم یم  ی شده بود. سع   س ی بخاطرشون خ

که از لرزش    شناختیقدر من و خوب م. اما اون اوننهی صورتم و نب  یرو 
  فتاده یاتفاقات ن  نی از ا  کدومچی. اگر االن هدیفهم یرو م  ز یهام همه چ شونه

و خوش    دم یخندیم   گهی . کنار هم دم ی بود ما کنار مامانم و آقا محسن بود
 . م ی گذروندیم

داده بود و من درست   ه یتک  وار ی آروم که سرش و به د  یطور نیهم   ار یشهر
 گفت:   یاگرفته  یبا صدا دمش،یدینم

که به تو    یا! اما عالقهه یپدرت ک  دونستم یشهرزادم... من از روز اولم م   -
به ما   یی بایآس  یسرکیاز وجود پدرته. درسته    تر شیب   یل ی خ  تشی دارم اهم

زندگ نمک  اونم  خب...  اما  خ   مونی زده  تا  تو  نیر یش  ی لیبوده  و    ی نباشه 
.  م ی رینم   جا چیه  توبدون    ای لیمن و ا  م،ی رفت  رونیب   جا نیدلمون بزنه... اگر از ا

هر سه کنار    وفتهیباز هم ب   ، یشهرزاد! اگر قرار باشه اتفاق  م ی اخانواده  ه یما  
 و ندارم.  ت یطاقت دور  ی دونیخودتم م که نیبهتره. و ا  م ی باش هم



کردم اشکام رو با دستام    یحرف زدنش. سع  طور نیبا ا  گرفتیم   شیآت   دلم 
که بغض    یینبود. با صدا   ی فرود بهشون ندم. اما شدن  ی پاک کنم و اجازه

 گفتم:   کردیم  شی همراه

د   یهمه  - من  اما  درست  همهخانواده  خوام ینم   گهیحرفات    زمیچم که 
  کشه یم  دکیخاطر اون مردک که فقط اسم پدر و با خودش به  هستن و به

  می کنیراهمون و جدا م   م ی رفت  یاما وقت  م ی ریم   رونیب  جانی از دست بدم. ما از ا
با    نستم که گذشت تو  یزمان  ه یمنم بعد از    د یشا  یدی! خدا رو چه دار یشهر

 شما همراه بشم... . 

  ی پاک کردم و آب دهنم رو به سخت  واش ی شده بود و    یه خون لبم ک  یگوشه
  ن یمن چن   نی هم  یبه عشق من شک نداشت، برا  ارمیفرستادم. شهر  ن ییپا

عمل.    ی کم  دیبه حرفام فکر کنه و شا  یکم   دی. بلکه شازدمیو بهش م  ییحرفا
و    نبرد! صداش رو اصاًل باال  داد یتکون م  ی پاهاش رو که دراز کرده بود عصب

 گفت:  یمی با لحن مال

ا   م ی ریبا هم م   میما هرجا بر   - از  اگر  البته  جون سالم به در    جا نیشهرزاد! 
کرده    کار یچ   ییرزایم   ستیتنده معلوم ن  یل یخ  ششیآت  یدیسع   نی . ام ی ببر

 . کنهیم  یطورنی باهاش که با ما ا

شدم. انگشت    ره یروشن قشنگش خ   ی اخم سمتش برگشتم و به چشما  با
 م رو به سمتش گرفتم و با بغض گفتم: اشاره



تو و    ی برا  ی اتفاق  یبذار  دی! تو نبا اری....شهرم ی ر یم  رونیب   جانیما سالم از ا  -
اتفاقوفتهی ب  ایلیا اگر  قرآن  به  ب  یخدا  ی.  براتون  زنده    وفتهینکرده  منم 

 . مونم ینم

که دستش جلو اومد و پاکش کرد. حسم بد    دیگونم چک  یرو   یاشک  قطره
  یدستا  نیکنم! سرم و ب   تشیاذ   خواستم یبود اما مثل قبل واکنش ندادم...نم 
 مردونش گرفت و با لبخند گفت: 

 . باشه؟!م ی ریمیپس تو هم حرف از رفتن ما نزن...چون ما هم بدون تو م -

و سرش   حرفش تکون دادم. من و از خودش جدا کرد   دییتأ   ی و به معن  سرم
  ی لینگفت. خسته بود خ  یزیچ  گهیداد. چشمام و بستم و د  هیو به عقب تک

همهادیز صدا  ر یز  نا یا   ی...و  با  رو  نفسم  بود.  من  ب   یلیخ  ی سر    رون یکم 
رو  رو  حت  یفرستادم. چشمام  درد،  روح  و  درد  بدن  از  اما    یهم گذاشتم 

  ا یکه آ   کردمیم  نیی ذهنم باال و پا  یخسته و بسته نشد. مدام تو   مام چش
خواب    ه یکه سرم اومد تنها    یی بود؟ بال  یکه صبح افتاد واقع  یواقعًا اتفاق

  ا یبود؛ از رو   ده یچیتنم پ   یکه از سرما تو  یبدنم و درد  یرو   ینبود؟! اما زخما
و    نم ی بیم  رو کاش چشمام    ی. ادادیاتفاق نحس خبر م   ن یو خواب نبودن ا

که    دادیم  ن یخبر از ا  ا یلیو ا   اران یشهر  ن یسنگ   ی . نفسهادمشینم  دار یب   گهید
 نی اونا بود تا از ا   یبه عنوان خواب برا   یزیغرق در خواب بودن. حداقل چ

  ی عنی نبود!    یزیترسناک و ناآروم چ  یمن جز فکرا   یزار فرار کنن. اما برالجن
با اون کار    یدیخبر کنه؟ سع  س ینبود پل   یک ینبود به داد ما برسه؟!    ی کی

  فهمه، ی...نه رحم م ییرزایبه اسم م  یصبحش بهم فهموند که شده مثل کس 



.  شدیاز اشک م   ی! دست خودم نبود که مدام چشمام پر و خال ینه مهربون 
و    ادیقدر ز...اونیش یم   حسیکه ب  رسهیم   ییجا زخم به  هیدرد    ییوقتا   هی

م  فر  شه،یوحشتناک  توان  نه  ناله...  ،یدار  ادیکه  م  نه  با    ین یش یتنها  و 
نه ساعت    م ی اون اتاق که بود  ی. تویش یم   ره یپر از دردت به زخم خ   یچشما

نه پنجره ب  یابود  اما فکر کنم    صی و زمان تشخ  دی و د  رونیکه بشه  داد. 
کرده بودم و    هیگر  قدر نیباز هم شک داشتم. ا   یصبح بود ول یکاینزد  باً یتقر

  یجا  بردمیاشکام رو پاک کرده بودم صورتم زخم شده بود و اگر باز دست م
جاش تکون خورد و بلند شد. تمام شب    ی تو  ی کم  ار ی. شهرسوختیاشکام م 

اون حالت، احوالم و دگرگون   ی معشوقکم تو دن یم بود. دشونه ی سرش رو 
 گفت:  یاگرفته  یزد و با صدا ی. لبخند کردیو بد م

 !؟یدیخوابن -

 زدم.   یو لبخند کمرنگ  دمیشلوار کش  یو رو   دستم 

 چرا چشمام و بستم! -

گونم نشوند و از جاش بلند شد.    یاز جنس عشق رو   یازد و غنچه  ی لبخند
 ی ل یبهم گفت با پا زدن به پهلوش و خ  شبیپهلوش بود که د  یدستش رو 

النه سمت  سقدر که جاش مونده بود و کبود شده بود. سالنهمحکم بوده اون
  دست   ار یهم بلند شد و مثل شهر   ایلیکه کنار اون اتاق بود رفت. ا   ییدستشو 

 نتونستم از جام بلند بشم.   ی اما من حت  ادیو صورتش و شست بلکه سرحال ب 



در قرار گرفت. با اخم اشاره    ی جلو  یکه گذشت در باز شد و مرد  گهی د  کمی
 گفت:   ینحس و زمخت یکرد و با صدا  رونیبه ب

 !مونه ی...بچه مرونی ب ن یایب  دیشما دو تا بلند بش -

که از سرما و درد خشک شده بود به    یگرفتم و با بدن  وار یرو به د   دستم 
  کسان یبا خاک    گهی بود، حاال د   ز ی از جا بلند شدم. بلوز و شلوارم که تم  یسخت 

اما خودم رو    رفتیم   ی اهیو مدام چشمام س  کردیشده بود. سرم درد م
من که    به خودش رو    ا یلی . ارمیکمک بگ   ار یتا نخوام از شهر   کردم یکنترل م

چند قدم جلوتر رفته بودم رسوند و مانع از رفتنم شد. دستانش رو دور پام 
م نگاه  چشمام  به  التماس  با  و  بود  چشماکردیقالب کرده  و    ی .  روشن 

  دمیموهاش کش   ی! دستم روزکمی. آخ عزشدیم از اشک    ی قشنگش پر و خال 
 و با لبخند گفتم: 

 . م یا یتا ما ب جا نی هم  نیبش  واشی...تو هم  م ی گردیاما زود برم   م ی ریم -

. سرش رو  وفتهیب   امی لیا  یبرا  یاتفاق  خواست ی. اصاًل دلم نمقرارمیب  پسرک
 کودکانه گفت:   یتکون داد و با بعض   ینف ی به معن

 لطفًا! دیمامان...نر  ترسم ی! من مد یبر ذارم ینم -

برا خواس  ار یشهر ا   یت  ب  ا یلیآروم کردن  بلوز   یاما مرد  ادیبه سمتمون  که 
به تن داشت و صورتش پوش  ب   دهیقرمز  با  به    ار یتمام شهر   ی رحمیبود  و 

که رو    ییخواست از چنگشون آزاد بشه اما زخما  ار یسمت در هول داد. شهر 
سرش و به پام    ایلی کرده بودن. ا  فشی که خورده ضع  ییتنش داشت و کتکا 



بود گر برا  کردیم  ه ی چسبونده  التماس  صدا  کهنیا  یو    یادهایفر  ینرم. 
مظلومش مثل    یجمع بشه. صدا   گهی هم د  ی قلبم تو  شدیباعث م   ار یشهر

رو آروم کنم    ایلیا  کردمیم   ی. سع شدیم   دهیروحم کش  یبود که رو  یناخون 
ا از  قبل  اقدام  که نی اما  مرد  یبخوام  توسط  دستم  مثل    قد  یکنم  و  بلند 

که توسط دستکش    ییبود نه دستا   دا یشد. نه صورتش پ  دهیکش  شون،یقب
ا بود.  رو اون  یک یرو هم،    ایل ی احاطه شد  و  شونه  یطرف  بود  انداخته  اش 

ج  توانش  تمام  با  از  کردیم  هیو گر  زد یم   غ یپسرکم  خواستم  رو  بازوم   .
ب  ب   رونیدستش  زورش  اما  ب  تر شی بکشم  مِن  بود که  حرفا  اون    جونیاز 

 دستش فرار کنم.  از بخوام 

 : مامان...مامان!ایلیا

. خواستم بهش برسم اما مرده باز هم من رو  ادیو اسمم رو فر  زدیم   غیج
  ی طور  ایل یا  یغایو ج   ار یشهر  یادایفر  ی. صدایبه سمت در خروج  دیکش

به خوب رو،  بود که جلوم  بد کرده  رو  و    یاه. هالدمیدینم   ی حالم  از صدا 
  الم بر علت بود تا ح  دیبازوم...مز   یمبهم داشتم. فشار دست مرد رو   ر ی تصو

خراب م و  باز  چشم  همه  کردمیتر کنه. کاش  چ  یو  اونجا    ییزا یاون  که 
شهر  دم یدیم نه  بود. کاش!  صندل  ارمی خواب  کارخانه  یبه  وسط    ی که 

م  بسته  بود  صدا  شد، یمتروکه  پسرکم  رو کر    غاشیج   ینه  فلک  گوش 
 . کردیم

  ی و با قدما  ی جی گجی. گرفتم یم   ن ییها رو پااز پله  ی من بودم که به سخت  نیا
که چندتا مرد    ی. سالن بزرگدمیرس   یو سنگ   ف یکث   یهاپله  ن یینامنظم به پا



بسته    ی وسط سالن، به صندل  یدر نقطه  ارمی بودن و شهر  ستادهی دورش وا
م دختر  پس کجاست  بود.  مک  ییرزا ی شده  ازش  همه  چدن؟ یترسیه   را ! 

شوهرم و پسرکم برسم؟! همون لحظه که    ی غایو ج   ادایبه فر  تونستمینم
نزد   باً ی من تقر انتها   یدر آهن   دمیرس  ار یشهر  کی به  و    یرنگ  باز شد  سالن 

وارد سالن شد.   ییبا آدما  یی رزایم بودن  اسکورتش کرده    ی اچهره  ک یکه 
ب مردا   نی آشنا  م   یتو  یل یخ  ده یپوش   یاون  آدمزدیذوقم    ی نزما   هیکه    ی. 

وا   م ی کودک  یبازهم  باباش  سر  پشت  اقتدار  با  به کمر    ساده ی بود.  و  بود 
 . کردیمن نگاه م ی شدهخم 

نکرده بود. تنها کت و شلوارش    یتفاوت   چیاز روز قبل تا اون لحظه ه  یدیسع
لبش    یگوشه  یگاری داده بود. س  ر ییتغ   یبه رنگ سورمه ا  ی مشکرو از رنگ

ج   و دست  مقدم  ب یبه  به سمتمون  ترجاومدیقدم  پارسا  داد همون    ح ی. 
  ی مشک   رهن یهمراه پ  یمن باشه. کت و شلوار مشک   یایگر بدبختعقب نظاره

بدبخت شدن من    ن؟ یمن و بب  دنیساده تنش بود. اومده بودن عذاب کش
مرد دست  فشار  وا   یو؟!  رو   ستادهیکه کنارم  با  بازوم کم   ی بود  و  شد  تر 

صورتش   یوحشتناک رو   یاخم   ار یاز من فاصله گرفت. شهر  ی دیسع  یاشاره
  ی . با ناراحت شدیم  نییپا  باال و   تیاز شدت عصبان  اشنهیس   یداشت و قفسه

پنجره نگاه کردم.  چشماش  باالتر   ی مربع   یهابه  در    ینقطه  ن یشکل که 
انداخته بود. اون  کارخونه قرار داشت، نور آفتاب رو د  یواراید اخل سالن 

  کردم یتا اون لحظه فکر م  د ی. شادادیخبر از ظهر جمعه رو م   ز ی آفتاب تند و ت
.  دادیخبر از سر ظهر رو م  ،ی زییپا  ز یزود بوده باشه اما اون آفتاب تند و تصبح



نفرتم و تو  یدیسع تمام  قرار گرفت.  ر  یمقابلم  و بهش زل    ختم ی چشمام 
نداشتن. دستام    یبدنم و روحم حال خوب   یاون لحظه تمام اجزا  یزدم. تو

و حالش خراب    یاز اندازه عصب   شیکه ب   ار یشهر  یکنارم افتاده بود. با صدا
 . م ی بود همه به سمتش برگشت

ا اریشهر ما  غلط  جانی:  چه گناه؟یدیسع  می کنیم  یچه  ما  که    م ی کرد  ی! 
  ی دور  یلیخ  یرابطه  ه یکه    نهیگناه ما ا   ! م؟ی هست یمجازات  ن یمستحق همچ

 !م؟ی دار مشی دیکه تا به حال ند  ییرزا یبا م 

  ی با صدا   زدیم  گارشیبه س   ی قیکه پک عم   یزد و درحال  یپوزخند  یدیسع
 گفت:   یزمخت

 ییرزا یم   ل ی. اصاًل فامیکه گفت  نهی ! گناه تو فقط همیی رزایداماد م  نیآفر  -
 بودن جرمه. 

 گفت:   یبلند یهم فشار داد و با صدا  یبا حرص دندوناش رو رو  ار یشهر

سال  یی رزای م  ی وقت   - ندو  برا م ی د یهاست  هم  اون  پدر  ی....و    ی دخترش 
تاوان کار بد اون رو ما   د یوسط هست؟ چرا با  ن یا   ی لیچه فام  گه ی نکرده! د
 !د؟ یکنیم  فیکث   یباز نیچرا ما رو وارد ا  م؟ یپس بد 

قرار گرفت.    ار یشهر  ی پاش انداخت و پشت صندل  ر یرو ز   گارش یس   یدیسع
پارسا نشست که دستاش مشت شده بود و با اخم    یناخودآگاه نگاهم رو 

  ی دی. سعشدیم  یاتفاق بود. چشمام هر لحظه از اشک پر و خال   نی گر انظاره
 گفت:   یک یستریگذاشت و با لبخند ه   ار یشهر یشونه ی دستش رو رو 



و خودتم خوب    نی ! ا ییرزای داماد م  دی شد  ی باز  ن یوقته وارد ا  یل یشما خ  -
 یزندگ   یکه پا تو  یشد و تو هم از وقت   ی باز  نیوارد ا  ی . زنت از بچگیدونیم
 !ی کوچک گذاشت  ییرزایم

براشون    یبا حرف زدن من...اتفاق  دمیترس ی! چون م زدم؟ینم  یمن حرف  چرا
  کر ی. اگر مرد غول پکردیم  هیو گر   زدیم  غی . پسرکم هنوز داشت جوفتهیب

 . رسوندمیم  ای لیحتمًا خودم رو به ا شدیمانع از رفتنم نم

 ...!ی: بهادریدیسع

تنها    یدوختم. بهادر  ار یها گرفتم و به شهر نگاهم و از پله  یدیسع  یصدا  با
حال شدم از  رو باز کرد. اولش خوش  ار یشهر   یدستا  ییرزا ی سر م  یبا اشاره

بازوهاش رو گرفتن و به سمت در   یوقت   رهاش کنن؛ اما  خوانیم  کهنیا
 منم گرفتن.  یخواستم از جام تکون بخورم که بازو  دنش،یکش

ما   الیخ ی! بم ی گناهیدست از سرمون بردار...ما ب   یدیآشغاال! سع  دیولم کن  -
 .یولمون کن لعنت  سادهی جا واشو! جان همون پارسا که اون

بدون صدا    کردیم   یسع  ار ی. شهر یبلند بود و سرشار از بغض و خفگ  صدام
  ی دی! سعرسه؟ ینفر زورش به سه نفر م هیاز دستشون خالص بشه اما مگه  

ما بده    دادیداد و ب   ی به صدا  یت یاهم  که نیا و آروم بدون    یمعمول   یلیخ
قبل روش نشسته بود رو به سمت من    قهیچند دق  ار یکه شهر  یچوب   یصندل

از همون مردا    یکی بود سمت    یصندل  یرو هم که رو   یآورد. دست بند فلز 
رو  رو   یانداخت که طرف  رو  و دستش  اومد  جلو  م  شونه  یهوا گرفتش. 



هولم داد. با نفرت نگاهش کردم و بلند    نییگذاشت و محکم به سمت پا 
 داد زدم:

 دست به من نزن مردک...! -

 ار ی. شهر شدیمعدم داشت وارد دهنم م   اتیمحتو   یهمه  کردمیم  احساس
داشت که از    ی بود. سع  ساده ی جلوتر از پارسا وا  ی هنوز در چنگ اون مردا کم 

اما موفق نشد. دستام رو گرفتن و به    اد یدستشون خالص بشه و به سمتم ب
کمرش خم شد    یبود و رو  ساده یکه کنارم وا  یدیزور پشت سرم بستن. سع 

 و کنار گوشم گفت: 

!  دیکن   یغلط  چیه  دی نتون   گهیکه د  ارمیسرتون م   ییمرد و حرفش...گفتم بال   -
 تازه اولشه! ن یکوچک... .ا  ییرزا یو تماشا کن م ن یحاال بنش

نام داشت با سر اشاره    ی که بهادر  یکمرش صاف شد و به همون مرد  یرو 
نم اتفاق  دونستم یکرد.  چه  ولوفتهیب   یقراره  اول  ی.  به    یاضربه  نی با  که 

از    یک ی  یدی. سعدن یبدنم شروع کرد به لرز   یوارد شد همه  ار ی صورت شهر
. چند گاریس   دنیدستش مشغول به کش یک یبود و اون  بشی ج  یدستاش تو

  زدیبه قلبم م  یمدام خنجر  یکی نفر؟! سه نفر؟! زدن...زدن! انگار    کینفر به  
 گفتم:   ی بغض آلود ی. با صداگرفتیو دوباره کارش و از سر م

 ولش کن...تو رو خدا ولش کن! -

چک  یرو   یاشک  قطره برا  ی...دستدیگونم  پاکش کنم    ن یهم  ینداشتم که 
. به خودم  نم یزتر ینجات جون عز   ینکنم اما تالش بکنم برا  هی کردم گر  یسع



بود. هر    ی بشم اما نشدنجدا    ی از اون صندل  کردم یم  یو سع  دادم یم  ی تکون 
بهادر  یمشت  اون  رو   یکه  م   ی نام،  فرود    ی الحظه  یبرا  آوردیصورتش 
. نگاهم به پارسا افتاد که با خشم داشت کردمیقلبم و احساس م  شسوز 

. اما انگار اون هم مثل  کردیبود نگاه م  ساده ی وا  یدیبه پشت سر من که سع 
دفاع نداشت    یبرا  ی جون  گهید  ار یبود و مسکوت. شهر  عیآدما مط   ن یا   یهمه

  یبرا  شو تال  کردیپا افتاده بود. مدام سرفه م ر یو جسم الغر و قد بلندش ز
  اد یبود. اونا هم دست بردار نبودن. با تمام توانم فر  دهیفا یبلند شدن. اما ب

 زدم:

 بس کن!  کنم ی...بسه...التماست میدی تمومش کن سع -

نداشت.    یادهیفا  چی اما ه   دم یپریم  نیی و باال پا  خوردم یتکون م   ی صندل  یرو 
  ارمی. نه...! شهررفتیم   نیدستشون داشت از ب   ر ی جونم و روحم ز  یهمه

  ی با سر بهشون اشاره کرد که عقب بکشن. وقت  ی دی. سعشد یحالش خوب م 
 .دمیدورش خلوت شد تازه عمق فاجعه رو د

کبود  . تمام صورتش  اومدیباال م  یشکم افتاده بود و نفساش به سخت  یرو 
خون  وقت   یو  م  یبود.  ب  کردیسرفه  دهنش  از  آخ  خت یر یم  رونی خون   .

دندون گز ارم یشهر به  رو  لبم  بود.  بسته  چشماش  اشک   دم ی!    یروانه  یتا 
کنم اما در اون    یقدر هم بلد باشم حال خوب رو باز صورت نکنم. من هرچه

  ییصورت نکنم. با صدا  یروانه  یکنم و اشک  یخوددار  تونستمینم  طیشرا
 بود داد زدم:  قیکه با بغض تلف 

 باز کن دستام و کثافت! -



هار همه دور هم جمع    گله سگ  هیبرن.    رون یسر اشاره کرد همه از سالن ب   با
و   یدیسع  ار،یجز من و شهر  ، یشد از هر آدم   ی سالن خال  یشده بودن. وقت

پهلوش که آخ رفت و محکم با پا زد به    ار یبه سمت شهر   یدیپسرش، سع 
  ق یتلف  غی که با ج  یپر از حرص   یخنجر هزارم رو به قلبم زد. با صدا  ار،یشهر

 بود. مخاطبم و پارسا قرار دادم و گفتم: 

 بس کن! یدی. سع م ینکرد  یکارچی بابات رو. ما ه نیپارسا...جمع کن ا  -

دهنم. اول حس   یمشت شده اومد سمت و خوابوند تو   یبا دستا  یدیسع
دن چرخ  ا یکردم  سرم  صورتم گز   هیکه    یوقت   دیدور  ازش گذشت  گز  کم 

ول کردیم پارسا رو دعوا    یدیبلند سع  یکردم به صدا یسع  ی.  که داشت 
 گوش بدم.   کردیم

 شو برو... .: پارسا بهت گفتم گم یدیسع

  ای . دندمیمکالمشون رو نفهم  یادامه  گه ید   نیهم   یبرا  دیکش یسوت م  گوشم 
چشمام و    ی به سخت  یبر هم خوردن در ورود  ی. با صداد یچرخیدور سرم م 

.  دید ینبود. چشمام تار م  یبلند بشه اما شدن   کردیم  یسع  ار یباز کردم. شهر 
  ،ی بعد  ی ابه صورتم خورد و ضربه  یا اومد سمتم و باز ضربه  ی کس  دمیفهم
و چشمام و گوشام بسته   دمینفهم   یز یچ   گهی به بعد د  ی... اما از سوم یبعد
 شد.

 *** 

 شهرزاد؟! -



کردم بازشون کنم اما    ی. چند دفعه سعکردیم   ینی چشمام سنگ  یرو   پلکام
دست    اً یقنیبود و    ف یگونم نشست که گرم و لط   یرو   یموفق نشدم. دست 

 بود. ارم یشهر

 و خدا چشمات و باز کن. تو ر   ؟یشنوی: شهرزاد؟! صدام و ماریشهر

پسرکم    ی. اما توان باز کردن چشمام رو نداشتم. صدادمیشنیرو م  صداش
بود و حت اومد ینم بود؟! دهنم خشک شده  باز کردن    یاذره  ی! کجا  توان 

که من توش بودم از جهنم    ییببرم. جا  یپ   تونستم ینبود. به عمق جهنم م
گرفته    و که جونم    ین از بدن دردصد پله بدتر بود. اما  دی تر نبود بلکه شاکم 

اون همه کتک؟! صداش که خوب    ارم یبود. شهر  از  بعد  بود  حالش خوب 
چشمام رو باز    شدیم  یعن ی!  ؟یچ  یو جسم  ی. اما از نظر روح اومدینظر مبه

باز   ی ام و همش خواب بوده؟! چشمام رو به سخت خونه  یتو  نمیکنم و بب 
واضح    ماماز حد. چند دفعه پلک زدم تا چش   شی ب  یلی...خدمیدیکردم. تار م 

اول نهیبب و  اون کار چشمام عادت کرد  تکرار  دفعه  از چند  بعد    ، یزیچ  نی. 
  ی رو   یای از زخما و کبود  یوا  ی. اکردینگام م  ی که با نگران  دمیو د  ار یشهر

صورتش که نابودش کرده بودن. بغضم و فرو فرستادم که به سرفه افتادم. 
دستش گونم    یکی ساعدش بود و با اون    یسرم رو   خشک بود.گلوم خشک
و بدون    دیکردن با اون صورت سف   کار یچ  ارم ی. آخ شهر کردیرو نوازش م 

لبش پاره شده بود. قطره    ی قشنگش کبود بود و گوشه  ی چشما  ر ی خش؟! ز
 لشی و دل  سوخت یافتاد. صورتم م   نیی از چشمم در امتداد گوشم پا  ی اشک

از سع  ییهایلیتنها همون س  بودم. پسرکم ک   یدی بود که  !  جاست؟ خورده 



صدا نم  نکم ی ریش  یچرا  اشنومیرو  بدون  تو  کهنی.  صاف    ی فکر کنم  جام 
و با سرعت    دمی. لبم رو به دندون گزد یکش   یوحشتناک   ر ی نشستم که کمرم ت
شکمش   ی اتاق ِکز کرده بود و پاهاش رو تو  یگوشه  ایلیاطراف نگاه کردم. ا 
  ی . کمختی رصورتم    یقطره اشک رو   ن ی! دوم زکم یعز  رهیجمع. مادر برات بم 

منم    نای . مسبب تمام ادمیم رو دشکسته  ار ی که دوباره شهر  دمیبه عقب چرخ 
بال گهید هر  ز  یی...نه؟!  اومده  سرشون  نبود    ر ی که  شهرزاد  اگر  منه!  سر 

. دستم  وفته یروز ب   نینبود پسرکم نبود، تا به ا   ی ارینبود و اگر شهر  ی اریشهر
گونم مانع از اون    یرو   یتا اشکم و پاک کنم اما کبود  دمیصورتم کش   یرو 

 کار شد. 

شهرزاد!    یرونیانداختم. و   نییو سرم و پا   دمیموهام کش  ی رو کالفه تو  دستم 
معشوقم نگاه کنم. اگر عاشق من نشده بود    یبه چشما  دم یکشیخجالت م 

استخونام رو    نای زم  یجا باشه. سردکه اون  کردیتصورشم نم  ی حت  وقت چیه
به    ؟یر. چطونییگردنم نشسته بود و سرم پا  یبه تاراج برده بود. دستم رو 

 ی ...ولدید  بیآس  یهمه کتک خورد، از نظر روح . اونکردمینگاه م   ار یشهر
 َدم نزد.

 : مامان... . ایلیا

  سادهیسرم وا   یسرم و بلند کردم. پسرکم باال  ا یلیسرشار از بغض ا   یصدا  با
و خفگ از بغض  و چشماش سرشار  پ  یبود  به  رو  و    شی بود. دستم  بردم 

  ز یرز یسمت خودم. دستاش رو دور گردنم محکم گرفته بود و ر  دمشیکش
 بلند بشه.  م هیگر  یتا مبادا صدا  م یگزدی. لبم رو به دوندون مکردیم  هیگر



 ..ببخش من و...ببخش. مادر دورت بگرده پسرکم. -

گونم نشست.    یرو   یجاش قطره اشکنتونستم حرفم رو ادامه بدم و به  گهید
  ی عن یبود.    یبهم گره خورده بود و لباسش خاک   ی مرتبش حاال کم  یموها

افتاده بودم؟   هوشیاتاق نحس ب  نیا  یاالن ساعت چند بود؟! چه مدت تو
رو  رو  رو   یسرش  رو  پاهاش  و  دپاهام    یبازوم گذاشتم  دادم.    گهیقرار 

دینم کنن.  جداش  من  از  . نمشیبب   یشکل  نی ا  تونستم ینم  گهی ذاشتم 
بلکه خوابش ببره و فراموش کنه کجا هست.    خوردم یتکون م   واش یواشی

و فراموش   دیخواب یکه م   نیروز بود...هم  ای برام مهم نبود چه ساعت از شب  
سرش    یخم شدم و صورتم رو رو   یارزش داشت. کم   ای دن  ه یبرام    کردیم

  ن ییو پا  خوردیغلط م  شی خاک  یموها  یالقطره اشکام البه  دیگذاشتم. شا 
سر    تونستمی. اما نم دیرس یبه گوشم م  ار یجلو اومدن شهر  ی. صدارفتیم

م نشست.  شونه  یگذشت که دستش رو  هیبلند کنم و نگاهش کنم. چند ثان 
بودم اما خجالت    دنشید  ینهبه دستش نگاه کردم اما به چشماش نه! تش

مهربون و دلسوزش    یشدم. صدا  رهیخ   فیو کث   دیسف  یسنگا   ه. بدمیکشیم
 کنار گوشم گفت: 

 شهرزادم نگام کن...! -

حق نداشتم    گهیبار به حرفش گوش ندادم. من د  نیاول  ینکردم. برا  نگاش
! دستش رو دور  اد یز  یل یبشم. من بد بودم! خ  رهیمرد خ  ن یا  ی به چشما

م انداخت و مانع از تکون خوردنم شد. چون قبلش همش داشتم تکون  شونه
هم افتاده بود و غرق در    ی نگاه کردم که چشماش رو   ا یل ی. به اخوردمیم



خواسته بود. اشکام    یشکل نیاش بود چون خودش ا شونه  ی . سرم رو واب خ
 .ختیر یم مزده یهاگونه  یرو   یصدایب

هستن که    یی ! مقصر آدمای ستیتو ن   نای ا  کدوم چی...مقصر ه: شهرزادم اریشهر
ما   ایمثل سنگ. ب  خی که از جنس سنگن. سرد،    یینه دل دارن نه رحم. آدما

قول بده به   ایهر سه باهم. ب  م یر یم جانیروز از ا  هی. باألخر م ی مثل اونا نباش
بمونه! درست    ودمونخ  یدرد برا  نی! بذار ا م ی اومد  یاز چه جهنم  م ی نگ  یکس 
 گم؟ ینم

حرف بزنم   هامهیگر  ونی م  کردمیم  یکه سع   یرو صاف کردم و درحال گلوم 
 گرفتم: 

به اسم    یدرد که پدر من کس   نی! ا ایل ی! نه تو و اار یدرد مال منه شهر  نیا  -
با   ییرزایم من  منه...تاوانشم  ا  دیمال  بدم...نه  دو    نی پس  شما  نزار  حال 

  ن یو همچ   ی ایب  یباز  ن یا   یکه تو هم تو  دمیدیهم رو نم   وقتچیتا...کاش ه
 !ی و تحمل کن  یدرد

گرفته بود. دستش رو    یم رو به بازآشفته  ی موها  نیینوک انگشتاش پا  با
 گفت:   شیشگ ی هم  م ی مال یو با صدا د یکش  ایلیسر ا  یرو 

باهم    م ی هفت ساله که دار  باً یاالن تقر   میحساب کن   مونییاگر از زمان آشنا   -
به ما رسوند.    یبیآس   ه ی  یی رزایها مسال  نی شهرزادم! تمام ا  م ی کنیم   یزندگ 

به من  ااما  دارم...ه   کهنی خاطر  و  داشتم  مرد    یبرا  وقتچیدوستت  اون 
تو همسر    چرانشدم که چرا باهات آشنا شدم و    مون یپش   ن یپست فطرت، از ا



من   ، ی من همه کس  تو  چرا  م یو  خواهش  ا   گه ید  کنمی...پس   نی راجب 
نزن. حرف  هم    موضوع  دلمامون    هی ک یدردامون  برگردهیکی چون  سر    م ی . 

 !؟ینگ   ی زیچ  مییجا نیمدت که ا   ن یراجب ا  زانمونیبه عز   یدیقولمون! قول م 

 لب گفتم:  ر ینکردم اما ز نگاهش

 . مونم یقول م نی وجودم سر ا  یبا همه -

 *** 

 حاال! نیداشت فی عجله تشر ن ی: کجا با ایدیسع

 ک ی که    م ی رو بردار  یقدم بعد   میبه خودم فشار دادم. خواست   تر شی رو ب  ا یلیا
  یی جورا  ه یو    سادی پشت سرمون وا  ار ی. شهرسادنی در وا  یعالمه مرد جلو
  ی شروع کرد به دست زدن. صدا  یزیبا حالت تمسخر آم   ی دیسپر ما شد. سع

.  شدیمنعکس م   ی از هر جسم به راحت  ی اون سالن خال   ی دست زدنش تو
. پسرکم از من حالش بهتر نبود. از ترس  دیرسیصداش تا به سرمم م  بم قل

  یدیمن پنهون کرده بود. سع   یدستا ن یچشماش و بسته بود و سرش رو ب 
برعکس    م ی بود  ده یکه کش  یفرار  ی. نقشهدمشید یپشت سرمون بود و نم

  شدیعصر م   کیساعت که نزد  باً یاون دو روز گذشته تقر  ی از آب در اومد. تو
. ما  موندنیمحافظت، م  یو فقط چند نفر برا  رفتنیو آدماش م  یدیسع

  میبه اون چند تا محافظ گفت   م،ی شانسمون رو امتحان کن  کهنیا  یهم برا
ب  ا یلیا نفر  باز کنن. چند  و  در  اونا هم مجبور شدن  بد شده!    تر شی حالش 

و    م یرو برداشت   ایلیا  کهنیتا ا م ی کرد  هوششونیو ب   م یزد  نی هم  ینبودن برا



. اما  دیاز راه رس  ی دیبه سنگ خورد و سع  رمونیت   ی . ولم ی به سمت در رفت
فرستادم و    نییپا  یمگه نرفته بود اون مردک موزمار؟! آب دهنم و به سخت

ا دور  به  و  دستم  م   تر شیب   ایل یفشار  دلم  فقط  اون  خواستیکردم.  جا  از 
  اما بشم.    هوشیبتخت خودم از بدن درد و حال بد    یو تو   م ی خالص بش

س رنگ  با  و  من  بخت  تار  اهیانگار  بدبخت   ی کیو  بودن.    یکی   یو  نوشته 
گفت که ده نفره به سمتمون اومدن.    یباز به آدماش چ  یدیسع   دونمینم

  تشیرو مثل چسب به خودم چسبونده بودم که مبادا دوباره بخوان اذ  ایلیا
و قرار داد. با   یدیو مخاطبش سع  سادهیبا خشم مقابلشون وا  ار یکنن. شهر

 گفت:   یبلند یصدا

بر  ی دیسع  - ما  بذارم یبذار  بال   نی ا  میگ ینم   میبر  ی ...اگر  چه  روز   یی چند 
 !یسرمون آورد

 گفت:  زدیآتش م  یگاری که س  یزد و درحال  یپوزخند یدیسع

 ؟ یکنی...خب! برو...چرا معطل م یبر  رون یدر ب نی زنده از ا  یتونیاگر م -

دود س  ی کیستر یه   ی ههم خند  بعد و  ب   گارش یزد    ار ی فرستاد. شهر  رونیو 
عصبان از  سع   تی دستاش  به  اخم  با  و  بود  شده  م  یدیمشت  .  کردینگاه 

بلکه    دم یبوس ی. سرش رو پشت سر هم م دیلرزیتو آغوشم م  دیپسرکم مثل ب 
 گفت:  یا با فک منقبض شده  ار ی نداشت. شهر دهیاما فا رهی آروم بگ

 !م ی پس به آدمات بگو برن کنار تا ما بر  -



حلقش رفت و به سرفه افتاد. اون    یتو   گار یدود س   ادیز  یاز خنده  یدیسع
گذاشته بودن    یکمد  لم ی. انگار فدیخندیم   دادیکه به ما م  یداشت به عذاب

 گفت:  یزی هاش رو خوب کرد با لحن طنز آمکه خنده  یجلوش. وقت

...اما اگه  رمیجلوشون رو بگ   تونم ی! منم نمییزار ی داماد م  نه یاونا شغلشون ا   -
 ...پس بسم الل!یتونیتو م

م مردک از    یکی   دونستم یگرگ صفِت آشغال! همون مرده حاال که خوب 
راستا بهادر  هیدی سع  یدست  اشاره  یو  با  داره.  سمت    یدیسع  ینام  به 

که صورتشون بسته بود دستاش رو بستن و    گهید  یاومد و با چندتا  ار یشهر
ها  صحنه  نیپسرکم ا   ذاشتم یکه وسط اون سالن بود بستنش. نم  یبه ستون

بود به سمت    دهیکه صورتشون پوش   یی . چند تا از مردا وجهچینه به ه ی رو بب
اما   ره یرو بگ  ا یل یو خواست ا  د یبا خشم دست کش  یاومدن. بهادر  ا یل یمن و ا

 گفتم:   یبا جبغ بلند

 .دمینم  کس چی...پسرکم و به ه دمینم -

...نه! اجازه نداشتن از من جداش  دادمی. نمکردیم  هیداشت گر  ز یرز یر  ا یلیا
اما    ی کیکنن.   داد که دستام درد گرفت  از پشت محکم فشار  رو  بازوهام 

 رو باز نکردم.  ا یلیحصار دور ا 

 ب... .   یدی: سعاریشهر

دهنش. اشک    یبا پاش کبوند تو   ید یحرفش و ادامه بده که سع   نتونست 
پا  یتو نذاشتم  اما  نشست  بهادرزهیبر  نیی چشمام  ا  ی.  سوء    ن یاز  فاصله 



  یبلند  ی. با صدادیکش   رونیرو از بغلم ب  ا یلیاستفاده کرد و با هول دادن من ا 
 زدم:   غیج

 !یدیبچم و...دست از سرمون بردار سع  دیول کن  -

  رون یب  دمشیدیکه نم  یمرد  کر ی غول پ  یداشتم از دستا  ی رو سع  بازوهام 
  ی. صدازدینام، دست و پا م  یبهادر  ی شونه  یرو   ا یلینبود. ا  یبکشم اما شدن 

 . کردیتر از هر لحظه محالم رو خراب هاشهیگر

  رت ی غیاز چنگال اون مردک ب   تونستیاما نم  زدیم  ادیفر  زد، یم   غی ج  پسرکم 
ما رو نشونده بودن، بستنش. مادر   روز یکه د   یهمون صندل یباد. رو  رونیب

بودم که بازوهام رو محکم    یی. حاال من هم در حصار غول مرد نما رهیبرات بم
که    یطور  د؛یشتر کاز دستش کار من نبود. من و عقب  یی گرفته بود و رها

شهر  ا  ار یمقابل  فاصله  ایل یو  با  وسطشون  اما  متر.    باً یتقر   یبودم  سه  دو، 
به خون    ی رنگ چشماکه هم   ارم یبه دهن پر از خون شهر  دیبا   دونستمینم

برعکس   هاشهیگر  ی به پسرکم که صدا  ایبود، نگاه کنم    شی عصبان  ینشسته
از دست غول مرد نما    نآزاد شد  ی. تالشم برادیرس یبلند به گوش م  شهی هم

  نیرسوند که دوم  ی دیخودش رو به سع  ا یل یاز کنار ا  یبود. بهادر   ده یفایب
اون بال رو سرم آورد؛ حالم بد    یدیسع  ی آتش زده بود. از وقت  گارشمینخ س

  ی ...چه دوست چه آشنا! احساس بدبختزدیبهم دست م   یکس   یوقت   شدیم
  ی گفت و بهادر   یز یچ  ی درصدا در گوش بها  ن یتر با کم   یدی! سعکردمیم

 نیی سرش پا  ار یشهر  . اومدیباال نم  ینفسیفقط سرش و تکون داد. نفسم از ب 
اگر من    دونستیعذاب بده! م   ی رو با چ  یک   دونستیخوب م  یدیبود. سع 



از صد تا کتک    دمی دیاونا رو م   ی ندارم اما وقت  ی و تا حد مرگم بزنه مشکل
بود. سع بدتر  برام  لبخند  متبه س  ی قدم   یدیخوردن  و  برداشت  از    یمن 

همون روز بهم زد. غول مرد نما دستام رو پشت سرم به    ی جنس لبخندها
 ی رو   ناً یقیطناب    یقدر محکم که جا طناب محکم بست. اون  هیبا    گهیهم د 

هاش  دستم مونده بود. بعد هم رهام نکرد؛ بازوم رو محکم در حصار پنجه
از من   ی دو انگشت  یفاصله  ا به جلو برداشت و ب  یقدم  ید یداشت. سع نگه  

گرفت.    یموهام رو به باز  نییش رو باال آورد و با انگشتاش پا. دست سادی وا
 گفتم:   ینسبتًا بلند یاز حرص فکم منقبض شده بود. با صدا

 !رت یغ یدستت و بکش مردک ب  -

 زد و دستش رو در امتداد تنم ادامه داد.  یپوزخند

 !؟یکن  کار یچ  یخوای: نکشم مثاًل میدیسع

. صورتش  کردیصورتم فوت کرده بود حالم رو بد م  یتو  قاً یکه دق  گار یس  دود
 ی همه  کردمیبنده انگشت با صورتم فاصله داشت. احساس م  کیتنها    دیشا

 .شدیمعدم داشت وارد دهنم م ات یمحتو 

  گه ید   یول   یدلت خواسته با ما کرد  ی...هر غلطیدیطرف سع: برو اوناریشهر
بدترش    گه ی! دیکرد  تی...بچم و اذی...زنم و زد یاز حدت فراتر نرو. من و زد

 . یدینکن سع 



  یپاش به کرد. هر دو دستش و تو  ر یو ز   گارشی زد و س  یپوزخند  یدیسع
  ار ی رو به شهر  یزیکرد و با لحن تمسخر آم   شی شلوار، کت و شلوار مشک  بیج

 گفت: 

  تونم یدلم بخواد م  ی رکار! من هییرزا یجا کوتاهه داماد مدستت از همه  -
 !ست؟ی ن طور نیبکنم ا

و تف کرد. صدا  ار یشهر آواز  یهاهیگر  یبا حرص خون دهنش    یپسرکم 
  زد ی. مدام اسم من رو صدا مشدیها رد و بدل ممکالمه  ن یبود که ب  ز یانگغم 

اشک  م  یروونه  یو  عز کردیصورتش  شرمنده  مراقبت    زکم ی.  نتونستم  که 
 باشم. 

مرد    یو مجازات کن  گناهیب  یآدما  یحق ندار ...توستین طور نی: نه ا اریشهر
 . رتی غیب

چشمام گاه   سرم و  بود  نوسان  ارفتیم  یاه یس   یدرحال  از    ای لی.  بعد 
ب  ار یشهر  یصحبتا رو  مدام گر  تر شیصداش  و  برد  ج  کردیم   هیباال   غ ی و 

مروارزدیم مثل  اشکاش  استخوون   د ی.  صورت  از  فرو    باش ی ز  ی قلتان 
دستاش و پشت سرش قالب کرده بود و با خشم نگاهش    یدی. سع ختی ریم
و    نیب رد  در  نفس  بدلما  زورک دمیکش  قی عم   یبود.  روصورت    یلبخند  ی. 

باال بردم و بدون توجه به    ی دوختم. صدام روکم  ایل ینشوندم و نگاهم و به ا
 گفتم:   یدیسع

 دورت بگردم.  نی ...مامان و ببنیمامان و بب ...پسر قشنگم! ایلیا -



تنگ نگاهم  تر شد. چشماش و به من دوخت و دلکم   یکم   شهیگر  یصدا
زدم بلکه حالش و    ی قدر محتاج آغوشش بودم. بازم لبخند مصنوعکرد. چه

  ار ی به شهر  یضرب گرفته بود و عصب  نیزم  یپاش رو رو   یدیخوب کنم. سع
مکالمهگفتیم  یزیچ انگار  نم  ی ا.  من  هست    ی چ   دونستم ینامعلوم که 
 از سر گرفته بود. فقط شش دونگ حواسم به پسرکم بود.  نشونیب

ندارم بهت   ی با ما کار  ی . کس رونیب  میر یم  جانی ...ما از انی پسرکم! من و بب  -
 نکن.  هی . پس لطفًا گرزمیعز  دمیقول م 

و باز   خوردیکه از ترس بهم م   یو دهن  ختیر   نییتا قطره اشکش پا   چند
 گفت:   یلرزون یکرد و با صدا

 . جانیاز ا  م ی ! برترسم یمامان...من م -

  یدی. سع دمیترس یفرستادم. منم م   نیی رو از سر گرفت. بغضم و پا   ه یباز گر  و 
رو    شیو مردونگ   رت یغ  شکست،یم   زد،ینداشت. م  یرحم و مروت   چیانگار ه

 گفتم:   یسرشار از ناراحت ی. با چشمادادیبه تاراج م

! تو فقط بخند! بخند قشنگم  ایل یا  دمی...بهت قول م زیچهمه  شهی درست م  -
 . خندمیمنم م نی ...بب نهی تا مامان بب

زورک  یسع ا   ی کردم  بخندم!  لبخند  ایلیهم شده  بغض  به    یهم همراه  زد 
از جاش    ت یبا عصبان  یدی. سع شدیچ  دم یلحظه نفهم  کی عسل. اما    ین یریش

 ا یلی که پشت شلوارش بود رو درآورد. تفنگ و به سمت ا  یو تفنگ   بلند شد 
  یتو دیشا  نای . تمام ادیچ یگوشم پ   یتو  سایگرفت که صداش مثل ناقوس کل 



ن  قهیدق  مین اتفاق  صداوفتادیهم  ناقوس کل   ی .  شد  تفنگ  که    ییسا یاون 
  ادی. چشمام و بستم و با تمام توانم فر شدیمن زده م  یهرشب تو کابوسا 

 زدم:

 نه...! -

. چشمام  دمیشن ینمو    هاشهیگر  یصدا  اومد،یهاش نمخنده  یصدا  گهید
لبخند   زد؟ینم   غ یج  گه یو بسته بودم و توان باز کردن نداشتم. پسرکم چرا د

روحم    یبود که رو   یمثل سوهان   یدیسع   ه یکر  یرو جمع کردم. صدا  دم یماس
 . دشیم  دهیکش

چهیدیسع ا :  م   نی قدر  نق  بابابزرگ  زدیبچه  مثل  شد.  ساکت  باالخره   !
 . مونهیحرافش م 

م  یطان یش  یخنده دست  بهم  تهوع  حالت  احساس  بلندش  بدادیو    ن ی. 
صورت کوچک    دمی دیکاش نم   ی. اکردمیکاش نم   یچشمام و باز کردم. ا

نبود. هنوزم   دا یپ  یجز قرمز   یزیپوستش چ  دیقشنگ پسرکم که از رنگ سف 
بدنم خشک   یصورتش بود! همه  یرو   ی! هنوزم قطره اشکدیخند یداشت م

بود.   ا  ی عنیشده  بود؟!  مرده  پسرکم  ساله  یایل یواقعًا  نرفت    یاشش  من 
رو  ر  ی مدرسه؟ خون  موهاش  تار  از  پ  خته ی چندتا  چرا  و  ب  ی شونی بود.  لند 

بازوم رو    ی داشتم کس  از ین  گهیو سوراخ بود؟! اون لحظه د  یزخم   دشیسف
فقط زل   ها وونهیبزنم! مثل د ادیکنم نه فر  هیگر   تونستم ی. نه م رهی محکم بگ

 خس افتاده بود. . نفسم به خسنکمی ریش یزده بودم به جنازه



ا   نیا  تونستم ینم باور کنم که  راه بره! نه    تونهیم   گهینه د  زم،یعز  ی ایلیو 
تا اون من و باهاش    ،یاکنه تا من آرومش کنم، نه خنده  ه یبزنه. نه گر  یحرف

  یی . خوابا ییبای بودم از جنس ز  ده یبراش د  یی کنه. خوابا  ی سرشار از خوشبخت 
برا  مادر  هر  م بچه  یکه  آروزنهی بیش  مد   ی.  به   ی آروز   رسه، رفتن 

آروز  لیالتحصفارغ به صورت آرزو  یاما همه  ؛یداماد   یشدنش،  تنها  هام 
انگار زودتر از من تونسته بود   ار ی . شهرشدیختم م   ی خون  یشون ی و پ  ی زخم

به اسم    ی که چاشن  یدارو بغض  نیغمگ   ی خودش رو جمع کنه که با صدا
 داشت گفت: ت یعصبان

 ...چرا پسرم؟ مردک! چرا؟!یآشغال، عوض  -

بلند بود که لرزش خف  قدر اون اما من    یتو  یفیصداش  بدنم شکل گرفت. 
اون دو تا بودم.    نی ب  یگفت و گو  ینبودم و فقط شنونده  ایاون دن   یانگار تو

  د؛ یکشینفس نم   گه ید  یاون صندل   یکه رو  یو بفهمم، پسر  نیا  تونستم ینم
  ن یب  از   یادینه فر  ختی ریم   ن ییاز صورتم پا  یپسر من بوده باشه. نه اشک 

تنها  شدیمسکوتم خارج م   ی هنجره احاطه کرده   نیسنگ   یبعض .  رو  گلوم 
روشن    یگاریس  ید یبود، که توان انجام دادن هر دو رو ازم گرفته بود. سع

 کرد و با انگشتش به من اشاره. 

 !یی رزا یداماد م  نم یچهره رو بب  نیا کهنیا ی : برایدیسع

رو   ار یشهر رو  چشمان   ی دندوناش  با  و  داد  فشار  به    یهم  تنفر  از  سرشار 
 نگاه کرد.  یدیسع



 به ما نداشت. یربط چی بچه بود، ه   هی: المذهب! اون اریشهر

 زد و گفت:  گارشی به س یقیپک عم   زد؛یم  یکه پوزخند  یدرحال  یدیسع

 بزرگ بود. ییرزای م  یکه نبود...نوه  یاهر بچه -

استفاده م  چرا از فعل گذشته  نم   کردن؟یهمه    ی اونا چ   دمیفهمیچرا من 
  ین یخشمگ   یتف کرد و با صدا  ن یزم  یخون دهنش و رو   ار ی. شهرگنیم

 گفت: 

 چرا پسر من؟! چر...؟ -

.  ومدی که ن  ادیقرار بود آخر حرفش ب  ارمیشهر   ی...اما براادیاول م   شهیهم   الف
گلو خفه شد. اون لحظه    یدر دم تو  ارم یالف شهر  ،یبعد  ک یشل  یبا صدا

قفل شده بود. چشمام   ز ی مغزم، قلبم، روحم و...همه چ د؛ید یتنها چشمام م
  ن یا   گر ظارهن  یی که به تنها  یبود. مادر  یکه خون   یصورت پدر و پسر  د یدیم

داشت تاوان کدوم کار بد    دونستم یکه نم   یبود. شهرزاد  ی حجم از بدبخت
قول ندادم تا نجاتش بدم؟ مگه به    امیلی . مگه به ادادیرو پس م   شی زندگ
اون  ارم یشهر از  هم  با  بنگفتم  به  م؟ی ریم   رونیجا  نشد! عشقم سرش  اما   !

پ  از  خون  و  بود  شهر د یچکیم   شی شونیستون    تونستم ینم   گهی...دارم ی! 
خونه راه    یمدام تو  تونستمینم  گهیچشماش داشته باشم. د   یآرامش تو

و نداشت.    جونمیداشتن جسم ب برم و به جونش نق بزنم! پاهام توان نگه
  ه یافتادم. تنها من موندم و    نیزم  یبسته رو  یدو زانو با دستا  نیهم   یبرا

شهرزاد هم تموم    شد؟یم  یعن ی کار منم تموم کنن؟    شدیم   یعنیگله گرگ.  



شد تموم  شهرزاد که  زندگ  هبشه؟  تمام  نبود  با  آخرشی بود  تنها    ز ی چ  نی. 
نتونستم   ی بود که مقابل چشمام تار شد. حت  ایل یو ا  ار یشهر   هیصورت خون 

 ))فصل دهم: اذعان تعشق(( یازشون خداخافظ

 ن یآرو 

آدرس  بادقت با  مطابق  نگاه کردم که  آپارتمان  پالک  شماره  بود که    یبه 
ده  ش  نیمز   دیسف  ی که با سنگا  یاسهراب بهم داده بود. آپارتمان پنج طبقه

 بود. 

 . نهی هم یکار درستم کرده باش  ه یبده سهراب...تو عمرت  رتیخدا خ -

شهر بود و    ی باال  ی زنگ پنج فشار دادم و منتظر موندم. محله  ی و رو   دستم
سردتر شده بود   یقبل هوا کم  یداشتن. از هفته  یخلوت و ساکت   ی کوچه

.  شدیم   ک یو زمستون نزد  د یرسیم  ان یدوم آذر داشت به پا   یمهی چون ن
سرم و    یخانم  یبله  یتنم مرتب کردم که باصدا  یرنگم تو  ی مشک  یپالتو
زدم    یجون. لبخند کم اومدیم  یریرنِگ تصو   یانقره  فونیکردم. صدا از آ   بلند

 و گفتم: 

 !؟یبهرام ی سالم...منزل آقا -

م  یصدا و  و حدسش  بود  آشنا  برام  خ  یک   زدمیزن  و    ی لیباشه.  خشک 
 گفت:   یرسم

 امرتون؟! -



کردم برخالف    ی. سعزنهیحرف م   یطور نیارث باباش و خوردم که ا   انگار 
 ظاهرم و خوب حفظ کنم.  م ی درون عصبان 

 . یبهرام  یآقا یدارم بر ی غامیپ  ین یبنده بهمنش هستم...از طرف خانم ام -

. خدا نی! خدا کمکت کنه آروجا نیا یا ینداشتت شهرزاد گفته ب یعمه جون 
زنه از پشت    یعصب   ینبود. صدا  نیاگر نکرده بود وضعم ا  گهیکمکم کرده د

 اومد.  رونیب فون یآ 

 .د یببر ف یتشر   دی: خب! کارتون و بگزن

 موهام حرکت دادم.  ن یو دستام و ب دمیکش   یاکالفه  پوف

ن  داخل...فکر کنم م  امیاگر امکانش هست ب  ه یخانم محترم حرفم طوالن  -
 بودم.  ی نیکنار خانم ام   ار ی. اون روز سر خاک آقا شهردیرو هم بشناس 

منم اثر    یبا شهرزاد رو   ین ینشنگاه کردم. انگار کمال هم   میمشک  یبوتام ی ن  به
در   یحالش خوبه. مطمئنم. با مکث طوالن   گهیکرده بود. اما خب! شهرزاد د

بود که به آسانسور    ک یبار  یی باز شد. اول راهرو  ی رنگ مشک  ی باز شد. در آهن
  دم ید   نهیآ   ی. وارد آسانسور بزرگ و چند نفره شدم. خودم و توشدیختم م
 لب گفتم:  ر یکه ز 

هفته همش مغزت    کی  نی ا  یتو  نیآرو   الیخ یتو...پوف ب  یجون چه جذاب  -
اماًل  ک  یشون ی کج و کولت نبال که پر  یافهی ق  نیشهرزاد بوده اصاًل به ا  ر یدرگ

 ازش مشخصه. 



پنجم دست از حرف زدن با خودم برداشتم.    یطبقه  ی آسانسور تو  سادن ی وا  با
  قاً یتن مرتب کردم. در آسانسور و که باز کردم دق  ی قرمز رنگم و تو  ور ی پل
  ی باز بود. دستم رو رو   مهی از جنس چوب بود که تا ن  یآسانسور در  یرو بهرو 

  ان یدر نما  یهست جلو  یک   دونستم یکه حاال م   یزنگ فشار دادم. که خانم
سرش   ی آزاد رو   یا به تن داشت. شال قهوه  ی کرم  یشد. بلوز دامن ساده

 گفتم:   یزدم و با مهربون  ی ابروهاش بود. لبخند الک نیب  یافتاده بود و اخم 

 سالم...اجازه هست؟! -

کرم و    یو آروم وارد خونه شدم. رنگا  م ی مال   یلیسرش و تکون داد. خ  تنها
  ی. لحظهدادیدو رنگ و م   نیخانم خونه به ا  نیا  یخبر از عالقه  یاقهوه

اون وسط بود که من و    یمبل مجلس   دستکیبزرگ بود. که    ییرایورود پذ 
  یتاقنبود؟ همون لحظه در ا  ی بهرام  یآقا  ی عنیکرد.    ییبه سمتش راهنما

تون  . شلوار ک انینما  ی بهرام   یبود باز شد و آقا  یی رایکنار پذ  یراهرو   ی که تو
پل  یمشک  همراه  داشت  پا  م   یل ی. خیطوس  ور ی به  راه  به  رفتیمقتدرانه   .

احترامش بلند شدم و سالم کردم و تنها در جوابم سرش رو تکون داد. من  
دستاش    یبهرام   یمبل دو نفره مقابلم. آقا   ینشتم و اونا رو   یمبل تک  یرو 

 گفت:   یو خشک  یجد ی هم قالب کرد و با صدا  یو تو

 شهرزاد درست فکراش و کرده باشه.   دوارمیجناب بهمنش...ام  میشنو یم -

!  کشه؟یکه اون با خودش داره م   یاز عذاب  دونن یچه م   نا ی. ا زمیعز  شهرزاد
اون روز    کنن؟یم  ین یش دارن سنگشونه  یکه رو   ییایاز سخت  دوننیچه م

نذارم    کشمیکه نفس م   یگفت، با خودم احد بستم تا وقت   ز ی چکه برام همه



. سونهبر   ببیبهش آس  ایکنه    تیخاطر اون موضوع شهرزاد و اذبه  کسچیه
ش اصاًل حقش  راجع به مرگ شوهر و بچه  زنن،یکه به شهرزاد م  ییحرفا

نسبت به شهرزاد.    کنم یم  تیاحساس مسئول   گهیکه بشنوه! حاال د  ستین
  شدیمشکل حل م   ن یکم کنم. اگر ا  یز یتا بلکه از غمش چ   کردم یم   ی کار  دیبا
 وجود نداشت.  شی ناراحت  یبرا یل یدل گهید

 ی ا زنده و تازه یدست بافت که رنگا  یو به فرشا  دمیموهام کش  ن یب   یدست
 گفتم:   یمی و مال ی آروم یشدم. با صدا  رهیداشتن خ

شهرزاد خانم    شیکه پ   یهستم. از وقت   ی روانشناس   یرشته  یمن دانشجو  -
  شیاصرار داشتم که از زندگ   نیهم   یرا کار کردم متوجه حال بدشون شدم. ب

تا کمکشون کنم. خ بزنن.    دیطول کش  یل یبدونم  باز کنن و حرف  تا دهن 
!  ن یکه شما دنبالش هست  یزی...چیو گفتن جز موضوع اصل ز یچ همه  باً یتقر

اومد   که نیا   ات روز  و گفتخونه  دیاون  پرونده  دیشون  به    یکه  رو  گذشته 
. ازشون خواهش کردم که حرف بزنن...  ختنیبهم ر   یلی. خدینداز یم  انیجر

 باألخره دهن باز کردن و از اون ماجرا گفتن. 

تا    دمی کش   یقیعم  نفس بزنم  بهشون  درست  به صورت  و  بتونم حرفام  تا 
اما به آخر    کردنیاشتباه برداشت نکن! هر دو با اخم به من نگاه م   وقتکی

 شیب  یبهرام   یآقا  یچشماهر دو نگاهشون کنجکاو شد.    د یم که رسجمله
و با    دیکش  ششیبه ته ر  ی . دستاریشهر  یاز حد شباهت داشت به چشما

 گفت:   یجد یصدا



در    یزی...اگر چیرو نگفته باش   نایاز شهرزاد ا  یخاطر طرف داربه  دوارمیام  -
 !ی ند لمونی شعر تحو دوارمیرو کن...فقط ام   یچنته دار

  ن یچرا ا   دونم یدستم چرخوندم. نم  ی داشت رو تو  یچرم  یکه بند  ساعتم 
شا داشتم.  استرس  ابه  دیهمه  چ  نی خاطر  داشتم  شهرزاد    یزیبود که  که 

م   خواستینم نمگفتم یرو  حرف  اگر  اتفاق  ییخدا  زدی.  براش    ینکرده 
ز افتادیم بگم شهرزاد  اگر هم من  بد  ر ی.  و منم مرتکب کار  نزده    ی قولش 

 و صاف کردم و گفتم:   گلومنشدم.  

اومدم! شهرزاد خانمم    قیگفتن حقا   ی...برا ستین   یاز کس   یدارطرف  یبرا  -
ا ندارن من  اجامنیخبر  بد  طور نی.  اجازه  تا    امیب  دیبهتون گفتم که  داخل 

از    ی زیقولشون با پسر شما نزنه چ  ر یز   کهنیا  ی برا  ین ی. خانم امم ی حرف بزن
نگفتن...ول اون م   یروز  من  ش  گمیحاال  سر  از  دست  بلکه  خانم    هرزادتا 

 !دیبردار

ورود    یکنم. از لحظه  یتند بود اما نتونستم خودار  یلیام خآخر جمله  دیشا
  ی خودم و کنترل کردم. دستم رو   یتوان خفه کردن جفتشون و داشتم ول 

کردن    فیشروع کردم به تعر   ی می مال  یو با صدا  دمیکش  م ی مشک  ی شلوار ل
که شهرزاد دوست نداشت   ییزا یاز مسائل، چ  یل یاون روز اما با سانسور خ

 : گفتیافتادم که م  ار یحرف شهر  ادی راجبشون بزنه.  یحرف  ایبدونه   یکس 

 .میرو بشکن  زامون یدل عز م ی بخوا م ی ستی ما که از سنگ ن  -



زمان  ینفر  دو  بودن  جلوم  پسر  ی که  شهرزاد  دست    ی مثل  از  داشتن که 
تن    خواستم ی. پس منم نم شدهیبفهمن چ  قاً یدادنش...سخته براشون که دق

  یرو نگم. وقت   ز یچکردم همه  یسع  نی هم   یگور بلرزونم برا  یو تو  ار یشهر
متفکرانه   یبهرام  یبود و آقا   سیخ  یخانم بهرام   یحرفام تموم شد چشما

بهشون حرفام رو هضم    صبر کردم تا زمان بدم  یشده بود. کم   رهیخ  نیم به ز 
 گفتم:   فرستادمیکه موهام رو به عقب م   یکنن. بعدش درحال 

  ،ییرزا یم   ی نفر بر اساس باز  ن یاول  م،یکن   دایماجرا رو پ  نیمقصر ا   م ی اگر بخوا   -
بعد  یدیجز سع   یکس  نفر  و  اعدام شد  نابود کرد   ینبوده که  رو  که همه 

  شیپ  ی. هفتهشهیکه اون هم انشاالل...فردا اعدام م   ییرزای تنها م مونه یم
 لو داد...! س یاز مواد به پل یادیدخترش اون با حجم ز 

انتظار نداشتن شهرزاد    دیمتعجب به من نگاه کردن. شا   یی دو با چشما  هر 
  ی کنه. اما کرده بود، امروز عصر هم قرار بود برا  یکار  ن یهمچ  ییرزا یبا م 
  ی که دست   یمتعجب درحال  یبا لحن   یبهرام   ی. آقانهیو بب   یی رزایبار م  نیآخر

 گفت:   دیکشیم  ششیبه ته ر

اطالعات چرت    نیداده؟ ا   سی شهرزاد پدر خودش و دست پل  یعنی...یعنی  -
 ممکنه!  ر ی غ نی ! ا؟یو از کجا دار

 گفتم:   یم یمال   یمهمون صورتم کردم و با صدا ی خونکم   لبخند

و    گاردیجز باد...بهشمیمن االن دست راست شهرزاد خانم م   یبهرام   یآقا  -
تو ا  ی لیخ  یراننده  مسائل  ا   لیدخ  یطور نیاز  اطالعات کاماًل    نیهستم. 



مسئله دخل    ن یا  ی درسته! نه تنها شهرزاد خانم بلکه مادربزگشون هم تو
 داشتن. 

م  هر  نگاه  من  به  متفکرانه  بهرامکردنیدو  خانم  آب کنار    یمقدار  ی .  از 
 گفت:  یاگرفته  یتش خورد و با صدادس

ا   - ب  ن یاگر  باشه...شهرزاد  داشته  صحت  اون کارهگناههیداستان   ی ا...! 
 نبوده. 

فهم. پام رو    ز یفرستادم. آخ قربون آدم چ  رون ینامحسوس ب   یل یو خ  نفسم
اون    شیاز جانب اونا شدم. اگر چند روز پ   یپام انداختم و منتظر حرف  یرو 
بود منم مجبور به گفتن داستان اون روز    ومده ید ن شهرزا  یبه خونه  ل یوک
بهرامشدمینم خانم  شرمنده  ی.  لحن  پا   یدرحال   ،یابا  سرش    بود  نییکه 

 گفت: 

! اما خب...حق  میدون یو خودمونم م  نی ...ام ی کرد  یما درحق شهرزاد بد  -
تقص   میکن  که شک دیبد و  اون  بدون ر یو  از شکا م ی کار  بر   تمون ی...ما دست 
 داره.  قتیحق  دیکه زد  ییحرفا  دیثابت کن کهنی...به شرط ام ی داریم

و تکون داد و آب دهنم و فرو فرستادم. حق داشتن شک کنم اما حق    سرم
ا  تحو  نینداشتن  پرت  و  بدن. سع  لی همه چرت  از مشت  یشهرزاد  کردم 

 گفتم:   یآروم  یکنم. با صدا  یر یشدن دستم جلوگ

  ی ل یارش تمومه. حکمش اومده! خ...فردا کییرزایبهتر از مرگ م  ی چه سند  -
چ از  م   یزیزودتر  و  فکرش  م م ی کرد یکه  ممنون  رو   شم ی.  پرونده  شما کار 



  دیباز شما اومد   کهنی...تا اشدی! شهرزاد خانم حالش داشت خوب من یببند
  شحقش نبود! خواه  ن،ی که بهش گفت  یی زای. چدیو زخم کهنه رو باز کرد

دو ساله    باً ی! االن تقر د یکردن و زخم زدن بهش دست بردار  تی از شکا  کنم یم
ش هم تحت  نفس بکشه. نه تنها شما بلکه خانواده  دینکرده...بذار  ی که زندگ 

 کنه.   یزندگ  دی ! بذاردی! رهاش کن دن یفشار قرارش م 

خونه راهم و    ن یاز سرجام بلند شدم و به هدف ترک ا  یحرکت ناگهان   ه ی  با
  ی نشست که با صدا  یدر ورود  یرهی دستگ  یرو  . دستم دم یبه سمت در کش

من و وادار کرد که به عقب برگردم و مرد    ،ی بهرام  یو ناراحت آقا مونی پش
بب  یاشرمنده وا نمی رو  مقابلم  م  سادهی که  نگاهم  نگا   کردیبود.  و    هشاما 

 . دیدزدیم

چ یبهرام  یآقا همون  م  یزی:  تو  م  ای  یخوایکه  انجام  .  شهیشهرزاد 
زخما لطفًا  زد  ییفقط...فقط  شهرزاد  به  ما  ترم  م ی که  تنهاش    م ی رو  کن؛ 

چون داغ پسر مجال فکر کردن بهمون نداد...اما تو خوب    مینذار...ما بد بود
 . ناستیبهتر  قیباش! شهرزاد ال

 *** 

بازش کردم. لحظه  ی رهیگ دست  یرو   دستم و    یورودم کبر  یدر نشست 
چوب    ی . پالتوم رو در آوردم و رو دیش کیها رو دستمال مخانم داشت پله

  ی بوش تو   ار یبهتر بگم شهر  ایشهرزاد    یگذاشتم. عطر تلخ و مردونه  یلباس
 ی نقاش  یهیجلوتر رفتم که شهرزاد و پشت و سه پا   ی بود. کم  دهیچی خونه پ

خودش    دونستیرو نم   ن یاما ا  د یکشیم  یی. اون داشت خودش تابلو دمید



خداست. دستام و پشت سرم    ینقاش  ن یباتر ی . زنهیزم   یرو  ی تابلو  ن یباتریز
.  دنشیطور دبرداشتم. لذت بخش بود اون  یبلند  یقفل کردم و به جلو، قدما

...کاش بشه دیکشیبوم م   یآروم و بدون سر و صدا قلمش رو رو   که نیا
اعتراف کنم چه  یروز برام مهمه، چهبهش  ن قدر  به وجودش کنارم    از یقدر 

همون  یعنی دارم!   هم  بگم...بهم    یحس  اون  بهش  دارم؟!  من  داره که 
هم    دینکرد، شا   یهام نسبتًا بلند بود. اما اون توجه قدم  ی ! صداخنده؟ینم

  ن ی. دومسادمیپشت سرش وا   قاً ی. دقدیشن یبود نم   یقدر غرق در نقاشاون
ا  ،ینقاش از  بعد  تابلو   نیکه  بود.  شروع کرده  مدت  از جنس    یی همه  بود 
  ی بود که بو  یدیو سف  یمشک   یهاسرشار از رنگ  ی قبل  یچوب. نقاش   هیگرم 

رنگاش تا مغز    یگرما  ینقاش  نی. اما ا د یکشیدل نقاش رو به رخ م   ِی افسردگ
  یاز زندگ   ییشهرزاد داره تابلوها  کردمی. حس مکردیاستخونت هم نفوذ م

قرمز و    ی...که برگام ی بزرگ و عظ  یمقابل درخت  ی. زنکشهیخودش رو م
پا  شیرنج نا از فصل  م  ز یی خبر  نقاشدادیرو  بارون مز  ی.    ن یکه به قطرات 

  نیبه لب داشت. ا  می عظ  یزن به دو طرف باز بود و لبخند  یشده بود. دستا
 ی باز  وونهی د  و   سادی بارون وا  ر ی که به اجبار من ز  یزن شهرزاد بود...شهرزاد

  ی گرما  تر شی بلند که ب  ینبود! درخت   اط یح  یدر آورد. اما اون درخت که تو
من  ینقاش و  داشت.  بر  در  خال   یرو  جام  تو  یکه  نقاش  یبود  ...چه  ی اون 
 داشته باشم آخه؟! کار یو اون چ  ینقاش  یدارما...من تو یتوقع 

زن وسط تابلو    نیکه در حال خوش ا   رهینم   ادم ی  وقتچی : نترس...هشهرزاد
 !ی کنیتابلو جلوه م  ن یتر از زن ا! اتفاقًا ملموسینقش دار



که پشتش    یدرحال  یمعمول   یل یبه شهرزاد نگاه کردم. خ  ده یباال پر   یابرو   با
که من حس    دی! اما از کجا فهمدیرسیبه من بود داشت به ادامه کارش م

به سمتش خم    یو کم   سادم ی! کنارش وا ه؟یخال   ینقاش  ن یا  یکردم جام تو
 شدم.

!  ه؟ یخال  ینقاش  نیا  یبه شما گفته که من حس کردم جام تو  یوقت کاون  -
 !؟ یارواح در ارتباط ای!  ؟یجادوگر

پا   سرش ر  نییو  و  بود.    نیباتری. زدیخند  ز یزر یانداخت  تبسم مال شهرزاد 
استخون  کیبار  یهاشونه حتدیلرزیم   شی و  پوش   ی.  رو   یرو  و    یکه  بلوز 

به رنگ آسمون شب    ینقاش   یبود، برا  دهیپوش  شیو مشک   یشلوار تو خونگ 
سرش و    یدو سال تمامه با اون اخت گرفته بود. وقت که شهرزاد    یبود. رنگ

  شیهفته پ   کیچشماها    نی. مگه هم دیخند یم   شیمشک   یهالهیگرفت ت   االب
د  ه یها گرساعت اما حاال  عال  گه ینکرد؟!  بود!  رو   ی خوب  رو  قلمش    ی بود! 

بود اشاره کرد    هیسه پا   یکه لبه  شیبه گوش   ی اپالت گذاشت و همراه خنده
 و گفت: 

بهت نگاه    ی گوش   ی صفحه  ن ینه جادوگرم نه ارواح و خبر کردم! فقط از ا  -
 !ی...ناراحتیستین  ینقاش  نیا  یتو کهنیکردم و حس کردم از ا 

شهرزاد   یو به سمت صندل  یتک   یکه صندل  یتر کردم و درحال رو پر رنگ  خندم
 گفتم:   نم ی تا روش بش دمیکشیم

 !یهوش چه خانم نقاش با  -



و کنارش گذاشتم و روش نشستم با دقت به تابلو نگاه کردم   ی صندل  ی وقت
که داشت قلمش و پاک    یبه شهرزاد  نه یاز من نبود. دست به س   یاما اثر

 گفتم:   ینگاه کردم و با لحن نسبتًا شاد کردیم

 !نم؟یب یتابلو نم ن یا ی خب حاال من چرا خودم و تو -

که    ی. درحالدیدرخت کش  یتنه  یزد و بعد رو   یارنگ قهوه  یو تو  قلمش
 گفت:   یو آرامش بخش   یمعمول  یبا صدا  دیرسیبا دقت به کارش م 

  د ی! شاکنن یاستفاده م  یبه کار بردن آدما از نماد  یاوقات برا  ی نقاشا...گاه  -
که نقاش از اون شخص    یزینفهمن اما اون نماد، چ  یل یخ  ی معمول  یآدما

! فکر نکن نماد  ی مونیذهن من تو مثل درخت م   یذهنش ساخته! تو  یتو
  تونهینم  ی دارن! کس  یقو  یهاشهیدرخت ر   نیکهنه مثل ا  ی! درختاهیبد

آس گرما  بیبهشون  پا  ییبرسونه!  درخت  رنگا  یزییکه  که    ییداره، 
  ن ی! بهتردمیکش   یشکل   ن یکه تو رو ا   دم یوجود تو د  ی داره...همه رو من تو

  ی هیسا  ر ی گرمه اما ز  یزییپا  یدرخت داره...آفتاب ظهرا  ن یکه ا   یاهیسا  ز یچ
 .یش یاز دستش راحت م  گهیدرخت د نیا

گفت. نفسم    کردینگاه م   م ی که به چشمام مستق  یش رو درحالجمله  نیآخر
که شهرزاد گفت نشده بودم.    ییزایبند اومده بود. چرا من زودتر متوجه چ

مقابل    قاً یبه تابلو نگاه کردم. زن که شهرزاد باشه دق  تر شیببا دقت    یوقت
شهرزاد    ه ک  یصفت  همهنی بود و دستاش رو باز کرده بود. ا  سادهیدرخت وا 

بفهمه که من بهش   ی واقعًا وجود داشتن؟! اگر روز  یعنی به من داده بود  
با اومدن    یکه حت   کشهیدرخت م  نی ا  یرو   ین یبرف سنگ  هیدروغ گفتم...



بمونه. اون دلش پاک بود...آزاد   یبهار هم باز برفا آب نشه و همون شکل
که اون    بود  دهید  بیتابلو. تنها روحش آس   یزن رو   نی مثل هم  قاً یبود دق

.  زدیبرق م   یحالچشماش از خوش  ی ایهم در شرف خوب شدن بود. مشک 
م. انگار  مثل شبش بود  یغرق در چشما  قهیچند دق  ای  ه یچند ثان   دونم ینم

ادامه داد. با    دنیکرد و به کش   یا. تک سرفهیداشت تموم نشدن   یاجاذبه
رو  قلمش  رقص  به  م  یدقت  نگاه  جا  کردمیبوم  مغزم    ر ی س  گهید  یاما 

رو بهش خواهم گفت. برام مهم   نی. من شهرزاد و دوست دارم و اکردیم
اون چ ستین با کنهیفکر م   ی که  بب   دی. بعدش  رو    و بعدش   نم یواکنشش 

 که بهش گفتم حرف بزنم.   یو دروغ دا یراجب خودم و ل

 !ی بر ییبودم صبح زود جا  ده یند یل ی! خ؟ی: صبح کجا رفتشهرزاد

  خواستم ینم  گه یبه جلو خم شدم. د  یو کم   دم یموهام کش   نی کالفه ب  یدست
سکوتم    یگرفتم. وقت  نییروز قبلم اضافه بشه. سرم و پا  یهر روز به دروغا

 برداشت و منتظر نگاهم کرد.  دنیدست از کش  د،یو د

  ل یوک  یخونه نبود  یوقت   م،ی که با هم حرف زد  یسه روز بعد از اون روز  ه ی  -
نگه ما هم پرونده رو به    یزیاومد. گفت اگر شهرزاد خانم چ  یبهرام  یآقا
حرفا...اون چند روز    ن یبه دادگاه و از ا  میار یو شهرزاد و م   م ی ندازیم  ان یجر

خودم    نم یتا بب  م بهت نگفت  یزیچ   نیهم  ی اًل خوب نبود منم براتو حالت اص
...من  شین یهم اومد اما من نذاشتم تو بب  گهیبار د   هیبکنم.    تونم یم   کار یچ

  ی ...تازه داریتو به حالت قبلت برگرد  خوامینم   گه ی مجبور شدم شهرزاد! د



 یسرکی...مجبور شدم  نیهم   ی! برایدون یو خودتم خوب م   نیا   یشی بهتر م
 !کردن ی...ولت نمگفتم یم رو بهشون بگم...مجبور شدم. اگر من ن زایچ

حرف    با صبح  امروز  من  اگر  اون!  هم  داشتم  حق  من  هم  نگام کرد.  اخم 
رها کرد.    ز ی م  ی. قلمش رو رو اومدیسر شهرزاد م  یی نکرده بال  یخدا  زدم ینم

ش رو به  بافته شده  ی قرار گرفت. موها  نمون ی ب  ی نی احساس کردم جو سنگ
 گفت:   یبغض آلودگ  یعقب فرستاد و با صدا

...چون بهت اعتماد کردم...که تو هم  یکه بهش گفتم تو بود  یتنها کس  -
 کف دست اونا!  ی صاف گذاشت  یرفت

بارم جلوم    کی  یحت   گهید  شیپ  یداشت! اما منم حق داشتم. از هفته  حق
شکسته شده بود.    نمون ی ! انگار سد بزهینکرده بود که اشکاش نر  یخود دار

  شی مخصوص نقاش  ِی اپارچه  ی مشک  ی هم قفل بود. دستکشا  یدستاش تو
ضرب گرفته بود کاش   ن یزم  ی رو   یو به دست کرده بود. پاهاش رو عصب

 با حرفام آرومش کنم.   شهی بتونم مثل هم

رو گفتم    یی زایا نگفتم! چو که به اون  یکه بهم گفت   یزیشهرزاد...من هرچ  -
سر    ر یز   ز یبفهمن. تنها گفتم همه چ   یل یکه نه باعث بشه ناراحت بشن نه خ

به من اعتماد   کهنی و اون هم فردا قرار اعدام بشه! فکر نکن از ا  هییرزایم
به  یکرد تنها  استفاده کردم.  اسوء  باشه...تو  ردمو ک  کار نیخاطر خودت   .

برام ارزشمنده    قدر نی اعتمادت ا   نی ن باش ااما من نه! مطمئ  یقول داده بود
بهت نگم    تونستم یبرسونم. االن هم م   بیبهش آس   خوادیکه اصاًل دلم نم

 خور نباش!از دستم دل کنم یاما نخواستم دروغ بگم! پس خواهش م



که کردم به صالح خودش بود    یکه حق با منه؟! کار  دیفهم یو م   نی ا  یعن ی
 گفت:  یاگرفته  یفرستاد و با صدا نیی. بغضش و پا یاگهینه کس د 

 حق با تو باشه...شرمنده که برات درد سر درست کردم! دیشا -

 د ی! شاکرد یرفتار م  ی از اندازه منطق  شی بود و ناراحت. شهرزاد ب  نییپا   سرش
. اما اون هرکس  کردیم   کسانم یبا خاک    دیاون بود شا  یجا   یاگهی هرکس د

  دونستیکه درست نبود تنها خودش رو مقصر م   کردیم   یخودش کار  ای
 گفتم:   یزدم و با مهربون  ی رو. لبخند  هینه بق

  ی عذرخواه  یکه نکرد  یکار  یبرا  وقتچیدشمنت شرمنده خانم نقاش! ه   -
 رو انجام دادم. فمیدوست وظ  هینکن! منم به عنوان  

  شیمشک   ی بود رو پاک کرد و دستکشا  ده یش چک گونه  یکه رو  یاشک   قطره
بعد از    ینگاه کردم که ساعت سه  یوار یرو از دستش در آورد. به ساعت د 

پ رفتن  بود.  پ  شی ظهر  تا  ازم گرفت  و  زمانم  و مطب  شهرزاد   شی مامانم 
 گفتم:   یمیو با لحن مال   دمیبه شلوارم کش ینباشم. دست 

 .شه یم  ر ید م، ی بر دیبا  واشیواشیبرو لباسات و بپوش... -

 و تکون داد و از جاش بلند شد تا بره.  سرش

رو  دمی کش یقیعم   نفس و  به عقب   ی صندل  یو خودم  و  رها کردم. سرم 
شهرزاد نسبت به مرگ    دونم یشده نگاه کردم. نم   یانداختم و به سقف نقاش

خوب و بد   یهاباشه باباشه خاطره  یداره. باالخره هرچ   یچه حس  یی رزایم
  ی کرده که شهرزاد راض  تیقدر اذباهاش داره اما مردک پدر نما اون  یادیز



اومدم و    رونی از افکار متشنجم ب  لمیمرگش شده بود. با زنگ خوردن موبا  به
 بود.  دایتماس و برقرار کردم. ل یگوش   یصفحه یبا حرکت انگشتم رو 

 ؟یتو به ما زنگ زد  شدهیسالم...چ  -

و رو   سرجام از    دایل   هیمعمول   یوم گذاشتم. صدا زان  ی صاف شدم و آرنجم 
 اومد.  یپشت گوش 

 !؟ ی...به شهرزاد گفتگم یم  ن ی: آرو دایل

 بشنوه.  یزیبه عقب انداختم تا شهرزاد نباشه و چ  یزدم و نگاه   یاخنده  تک

 تره! به تو چه فضول خانم.   زمشیفضول بردن جهنم...گفتن ه -

 گفت:   یو حرص  د یکش   یاکالفه  پول

 !ای تا قبل از شب بهش بگ دیبا  ن ی! آرو نه؟ ا ی ی مرگ...گفت -

 . گلوم و صاف کردم و گفتم: سادمی و سر جام وا  دمیموهام کش  ن یو ب  دستم 

 که... .   م ی چرا حاال تا شب؟! وقت دار -

اظطراب    واقعاً  و  ترس  از  سرشار  شهرزاد!  به  جمله  اون  بود گفتن  سخت 
به سمت جلو    یمحض. از طرف خودم مطمئن بودم اما از طرف اون نه! قدم

 . سادمی وا دای ل ی زده جان ی ه یبرداشتم که با صدا 



گفت    لی! سه نمیو بب   ل یو منم سه   یتو به شهرزاد بگ   کهنیا   ی: گفتم برادایل
چهارتا هر  فقط کاف  میبر  یی شب  دماوندشون.  بگ  هیباغ  شهرزاد  به   ی تو 

 !نی هم

حلقم. گلوم از اظطراب    ی تو  ادی قلبم داره م  دا یبا هر حرف ل  کردم یم   احساس 
 . دمیخشک شده بود. دستم و کالفه به موهام کش

خوب   ترسمی. مشهی حالش چطور م  ادیجا ب از اون  دونم ی! آخه من نم دایل  -
 منم گند بزنم.  نباشه

 ش گفت: بلند سر داد و همراه همون خنده یاقهقه دایل

! دکتر روانشناس مملکت از اظطراب  کنه یکه نم  کاراینگاه عشق با آدم چ -
م  پس  شرا  نی ...آرو افتهیداره  هر  در  خوب    یط یشهرزاد  تو  کنار  باشه 

بهش    ن یایم  یراه که دار  یتو  دیبرگشت  یو مطمئنم! پس وقت  نی...اشهیم
 با من.   شهی. بق یسادگ  نی بگو...تمام! به هم

  ی و لبه  دم یصورتم کش  ی فرستادم. دستم و کالفه رو   رون یو حرص ب  نفسم
 بردم و گفتم:  نییمبل نشستم. صدام رو تا حد امکان پا 

باشه چ؟ یبر فرض که گفتم...بعدش چ  - تند  واکنشش  اگر  دلش    ای   ؟ ی! 
 . ای زنیم  یی ! حرفانای ا ل یباغ سه م ی ایب  می...بعد ما بلند بش نهی نخواد من و بب

  گمی. آخه دارم راست م یبخند  ینتون   گهی د  ،یری. مرض! حناق بگ دیخند  باز 
نم گهید واکنش  دونم ی...من  چه  م  یشهرزاد  نشون  خودش  بعد    دهیاز  که 



هاش و کرد  که خوب خنده  ی. وقتکنهینم  دا یهم شفا پ  دایل  ن یببرمش باغ. ا 
 که رنگ عوض کرده بود گفت:   یبا لحن جد

جلو که بهت    نداختم یبرادر...اگر من به حس شهرزاد شک داشتم تو رو نم  -
 خدا به من اعتماد کن! یبارم شده محض رضا  کیبزنه!   بیآس

 و از جام بلند شدم. دمیکش   یاکالفه  پوف

  لم ی. با سهذاره یعمو که تنها نم!  ؟یری م  ی. تو با ک شهیم  یچ   نم یباشه! بب  -
 . فهمهیم یبر

  رم ی. دروغ که نگفتم...عصر ممونم یدوستم! شبم م  یخونه  رمی : گفتم مدایل
اوننای ا  دایش  یخونه و    نم ی شیم  نشی ماش  یتو  یواشک ی طرف  ...از  من  تا 

 حله.  ز یچاعتماد دارن. همه دایبه ش  نای. مامانم ا ل یسه شی برسونه پ

 !شه یمجبور نم  ییهم از دست عمو به چه کارا دا یل نیکردم. ا  یاخنده تک

 !م؟ ی گردیبر م  ی...تا کم ین یبیباشه پس هم و م  -

 تا فردا ظهر! ادی: احتمال ز دایل

پا   یاباشه رفتم  کردم.  قطع  و  تماس  و  شهرزاد    یهاپله  ن ییگفتم  اتاق 
باز شد و شهرزاد    ی بلند  یو با صدا   سادم ی وا اتاق  اسمش و صدا زدم. در 

 گفت:   بستیسرش م یکه موهاش رو داشت باال  یدرحال

 ؟یدار یکار  -



تفنگ   بلوز  لوله  شلوار  همراه  لبه  یبافت  و  دستم  داشت.  تن  ها  نرده  یبه 
 گذاشتم و به صورت قشنگش نگاه کردم.

از اون  - ل  لیبا سه  گهید  یجا  هی   م یری جا م بعد  دا ظهر احتمال  ...تا فر دایو 
 !گه؟ی د یایبردار. م یخوایم یز یچ یالهی! وس ادیز

 ی هاو عمل  شیبود! بدون هر آرا   با یرو کامل بست و عقب فرستاد. ز  موهاش
  ی اون تارها  یاما حت   کرد یم   رتر یپ  یموهاش اون و کم  ید یسف  د ی. شاییبا یز

 از ابروش رو باال فرستاد و گفت:   ییمن قشنگ بودن. تا   یبرا دیسف

 !؟یچ  یکجا؟! برا  -

 گفتم:   ینسبتًا بلند یقشنگش زدم و با صدا یآروم به چهره یلبخند

با    جاشنیپدر گرام تا ا  شی پ  می ریس! مامروز فشرده  یبرنامه  ، ین یخانم ام   -
همراه    دیندار  یجا به بعد به من مربوطه. پس اگر کارشماست. اما از اون

 شد خانم! ر ی. بدو که ددیار یم  فی من تشر

 گفت:  کردیکه در اتاق و باز م  یو درحال د یکش   یق یعم نفس

 زورگو! ی...آقایی تو رسه یکه زورش به من م  یتنها آدم -

  ف یک   یبردارم. وقت  ز ی کردم و به سمت اتاقم روانه شدم تا چند تا چ  یاخنده
مبل نشسته و    یشهرزاد رو   دمیکوچکم و برداشتم از اتاق خارج شدم که د

هم کنار پاش بود که فکر    ی تر مشکبزرگ  یکم   فی ! کشهی گوش  یسرش تو



  ف ی ک و توش گذاشته بود. با اومدن من از جاش بلند شد و بند    الش یکنم وسا 
 ش صاف کرد.شونه  یو کوچکش رو رو   یمربع 

 !م؟ یبر -

  ی تو  یو همراه پالتوش برداشت. وقت   الشیوسا  ف یو تکون داد و ک  سرش
بزرگش    فی دست بردم و ک  م، ی کنار هم قرار گرفت  یدر ورود  یجلو  یراهرو 

مانع از برخورد دستم    شهی هم  شیو مشک  یچرم   یو ازش گرفتم. دستکشا
  سادمی در وا  یجلو  ی! با نگاهش ازم تشکر کرد. وقت شدیبا پوست دستش م 

پالتو  بپوش   هامونتا  تلفنگ  م یرو  چشماش  همه  یقیاهش کردم که    یاز 
. شال دیحال بدش رو فهم  شدیم   قیعم   ینفسا  دنیاحساسات بود. از کش

 سر مرتب کرد و نگاهش به نگام گره خورد.  یش و رو و ساده  یمشک 

 گفتم:   یآروم  یبه جلو برداشتم و با صدا یقدم

به دمش! پس مبادا    یدیو رس  ی! پوست گاو و کند؟یشون ی همه پر   نیچرا ا  -
 ! خب؟!یاحساس ضعف کن 

  ره یبوتاش خ  می که به ن  یعقب فرستاد و درحال  ی و با دستش کم  اش یچتر
 بود گفت: 

  یهاقهیدق  نیکه ا  یاچه حس مسخره  دونم ی! نم کنمیاحساس ضعف نم   -
  ی تو  ییرزایبد م  یها خاطره  کهنیا  یجا   آخر مثل خوره به جونم افتاده! به

 ذهنم.  یتو ادیم  یبچگ  یمسخره ی چند تا خاطرههمون    اد،یذهنم ب

 دستش و گرفتم.  واشی  م ی زدم و با دست خال ی آروم لبخند 



که! احساس    یستی تو از جنس سنگ ن  ار یچون به قول شهر  ه یعی طب  ن یا  -
که کرده رو   ییداره تقاص کارا  ییرزای. اصاًل احساس گناه نکن. چون میدار

که اون و به    یبود یالهینداره. تو تنها وس  ی به تو ربط ز ی چ  چی. ه دهیپس م 
 ن و محکم حرفات و بهش بز  یقو  شهی ! پس مثل همی اعمالش برسون  یسزا
 . یمثل اون داشت  یفراموشش کن! فراموش کن که پدر گهیو د

م  جمله  نی دستم قرار داده بود اما با آخر  ن یاول حرفام دستش و آزاد ب   از 
که اظطراب درش مشخص بود   یالک  یا لبخند محکم کرد و ب  ی دستش و کم

 گفت: 

اما    ، ییرزای م  ی به سو  شی. پس پ مم یمرحله از زندگ  نیا   گذرهیحق با تو! م   -
 بار.  ن یآخر یبرا

  ییبه رها   لی م  کدومچی. جالب بود هدمی دستش رو کش   واشیزدم و    یلبخند
داشت با گل و درختا کار    ی مشت  م یکه شد   اطی. وارد حم ی دستامون نداشت

. کاماًل متوجه منظورش شدم. دیکش  رونیدستش و ب   واشی. شهرزاد  کردیم
بب   ی ما رو تو  ی کس  خواستیاون نم  تا    ی. لبخندنهیاون حالت  زدم و دو 

  نی تعلل سوار ماش  یاهیعقب گذاشتم. هر دو بدون ثان  یصندل   یف و رو یک
داده    ه یتک  شهیش و به ش. شهرزاد سر م ی و به سمت زندان حرکت کرد  م یشد

حرف بزنه.    نیماش  یعادت نداشت تو  ی لی. خ کردینگاه م  رون یبود و به ب 
د ترج  دن یانگار  زدن  حرف  به  و  ولدادیم   حیشهر  داشتم   ی .  دوست  من 

پنجره بود    یلبه  یدستم رو  هیکنجکاو بودم.    طور نیصداش رو بشنوم و هم 
 فرمون.  یرو  ی کیو اون



 ؟ یگ یو م  ز ی چهمه ی به مامانت ک گم یشهرزاد! م  -

  یبهم کرد. با صدا  ینگاه م ی گرفت و ن  رونیآروم من نگاهش و از ب  یصدا  با
 گفت:  شی شگیبخش هم و آرامش ی معمول

فردا شب. امروز زنگ زد تا فردا شب    ادی هر موقع نقره بخواد...به احتمال ز  -
 . م یجا تا با مامانم حرف بزن اون م ی با هم بر 

دلب    ر ی ز  ی آهان و  رضا  ی زیچ  گه یگفتم  خانم  با  روز که  اون  از    یی نگفتم. 
کردم. اونم    کارایکلش، دو دفعه بهش گفتم چ   م یشهرزاد حرف زد  یدرباره

از داخل    یدر زندان دست برد و چادر  ی جلو  دنمون ی. با رساتیی نه با جز
م  یفیک دستاش  برداشت.  بود  عقب  و   ناً ی قی.  دیلرز یکه  داشت  اضطراب 

که    یآروم زدم و درحال  یصبر کرد و بهم نگاه کرد. لبخند  یبود. کم   خسته
 بهش آرامش بدم گفتم:   کردمیم  یسع

! پس ن یهم  ی باهاش اتمام حجت کن  یخوایبرگرد...فقط م  یبرو قو  یقو  -
 . یوجود نداره که مضطرب باش  یلیدل

 *** 

 شهرزاد 

سرم    یرو   یچادر و به سخت و روش نشستم.    دمیرو عقب کش  یآهن   یصندل
داشته بودم. آخه من تا به حال چادر سرم نکرده بودم، که بتونم جمعش  نگه

. دستام  دمیجلو کش   ی هام انداختم و شالم و کمشونه  یکنم. سرش رو رو
  باچرا از رو در رو شدن    دونمیزده بود. نم  خیهم از اضطراب هم از سرما  



ذهنم از اضطرابم کم    یتو  اومدیم  نی آرو  ییحرفا   یاون نگران بودم. اما وقت 
.  زدیذوقم م  یتو  ی و نم زده کم  دیسف  یوارای. دشدیو به آرامشم اضافه م

که جلوم    یشکل   یمربع   ز ی سرد همراه م  یآهن  ی هایبه خصوص اون صندل
 ی. در گوشهدنسبتًا بزرگ نبو  د یاون سالن شا  ی سرباز تو  هی جز    کسچیبود. ه

به تن   ی به دستش بود و لباس آب یاومد. دست بند  سالن باز شد و باالخره
درشت شده    یهاش انداخته بود و با چشماشونه  یرو   یداشت. ژاکت مشک 

عمرش من   یهالحظه  نیآخر   یانتظار نداشت تو  دی. شاکردیبه من نگاه م 
 اد یو با تعلل ز   یپام قالب کرده بودم. صندل  ی! دستام و رو نه یجا ببو اون

 سادی وا  یک یکه آورده بودش کنار اون  یست. سرباز و روش نش   دیعقب کش 
داد. چشماش خسته بود،   یرو به صندل   اشهیتا حرف زدن ما تموم بشه. تک

زد و با لحن    ی! پوزخندره یدر دم جونش و بگ  ادی ب  یکی انگار منتظر بود تا  
 گفت:   یامسخره

 !نمت ی بب جانیانتظار نداشتم ا  -

  ی لیزدم و با لحن خ   ی. پوزخنددمیچادر رو با نوک انگشتام جلو کش  یگوشه
 گفتم:   یخشک

دست    وقتچیکه ه   ییرزا ی! م جا؟نیانداختت ا   ی ک  ینیبب   ی کنجکاو نشد  -
م  افتاد ینم  س یپل فرار  دستشون  از  رشوه  با  ا   کرد، یو    کار یچ  جا نیحاال 
 !کنه؟یم

تو   یپوزخند و  رو   یزد  و  دستاش  و  شد  هم  گذاشت. حس    ز یم  ی جاش 
  یالغرتر شده بود. باالخره خدم و حشم   یهفته کم  کی  نیا   یتو  کردمیم



از ابروش و باال    ییو پروارش کنن. تا  ارنیهفت قلم براش ب   ینبود که غذاها
  م ی رو از رو بسته بود  ر یبه جلو خم شد. انگار هر دو شمش  ی فرستاد و کم

ج شرحه  یبرا صداگرامونیشرحه کردن  با  پوزخند  هم  ین ی خشمگ  ی .  راه 
 گفت: 

 روز انداخته؟! نیمن و به ا   یک   فهمم یو نم  نم یشیم  کار یمن ب یفکر کرد -

فهم  یطور  اولش ادامه  دهینگاهم کرد که حس کردم  در  اما  بودم    یمن 
 حرفش گفت: 

اما نم ! بهش شکیدیپارسا سع   - ا   دونستم یکرده بودم  حد زرنگه.    نیدر 
عمرم کردم اعتماد کردن به    یکه تو  ی ی . تنها خطادهیخر  اد یرو با پول ز  همه
 ال قبا بود. ه ی یپسره نی هم

پ  یپوزخند جنس  ب  یروزیاز  شهرزاد  فکر کرده  چون    کار یزدم.  نشسته. 
  گر ید  ی کی اما    کردمیکاراش و خراب م   شهی. همکردیفکر و م  ن یهم  شه ی هم

و    ز یچ حاال که قراره به درک واصل بشه. همه  ی. ولدادمیو مقصر نشون م
  ی عقب دادم و همراه لحن خشک و رسم   ی رو به صندل  ام هی. تکگم ی بهش م

 : تم گف

آدم،    یبه کل  یهمه ضربه زد  نی! باالخره ایی رزا یم   ستی در کار ن  ییپارسا  -
 . نه؟!یتاوان کارت و پس بد   دیبا  ییجا ه یخانواده! پس  یبه کل

 داد و با اخم گفت: تکون   نی و به طرف سرش

 ! کار خودش بوده. ستیدر کار ن  ییپارسا  یچ  یعن ی -



 گفتم:   یآروم و عصب یبه جلو خم شدم و با صدا یزدم و کم  یپوزخند

 !ییرزایمن بودم جناب م  -

خنده  چشماش  بود.  شده  بسکتبال  توپ  تا  دو  و    یک یریست یه   ی مثل  زدم 
 ادامه دادم:  ینسبتًا بلند یصدا ا یرها کردم.  یصندل   یخودم و رو 

م  - بودم  دخترت، کسییرزایمن  داد  ی!  آموزش  بهش  با  چه  یکه  طور 
  سته ی امتحانش! نمرم ب  نمی ...بفرما ایروز درس داد  ه یدشمناش مجادله کنه.  

! پارسا  ست؟ی ن  طور نیدست استادم زدم. ا   یکامل که رو   ستیقدر بنه؟! اون
  ی خودت  اتنه   نیمن مقصرم نه پارسا! ا ...نه  یبود. اگر دنبال مقصر  له یتنها وس

  یتو  ی اختالل  یی وقتا  هی  ادتهی.  یدیتاوان کارات و پس م  ی و دار  ی که مقصر
 حاال اون کس جلوت نشسته.  ه؟یک   یدونستیو نم اومدیم  شیکارت پ

به ذهنش هم خطور    یتمام عمرش حت  دی. شاکردیبهت به من نگاه م  با
دست    یزن مظلوم و ب  هیمن    کردیفکر م  دیبرسم. شا  جانیمن به ا   کردینم

 . با تته پته گفت: ادیو پام که از پس خودش بر نم

 تو...تو... .  -

 وسط حرفش.  دم یحرفش و ادامه بده و با خشم پر نذاشتم

که از چشم من    ییتک اشکا تک  ی! برا؟ یچ   یبرا  یدونی! مییرزایآره من م  -
از دست دادن. قطره خقطره  ی! برایخت ی و مامانم ر ون پسر و شوهرم که 

تو    کهنیا  ی. برایو چند نفر آدم که مثل من بدبختشون کرد   نیچند  یبرا
 . یدکه ز   ییتازه چند تا از گندا نای . ای کنیرحم نم یبه ناموس کس  یحت



طناب دارش بشم    تونستم یبودم که م   یقدر عصب نفرت نگاهش کردم. اون  با
بزنه اما من بهش اجازه    یهاش و چند بار تکون داد تا حرفو خفش کنم. لب

  ی . کمتونهیحرف بزنه اما نم  خوادیکه م  یشده بود مثل الل   یی رزا یندادم. م 
 گفتم:   یآروم یبه جلو خم شدم و با صدا

حت  - رفبه  ی تو  ناموس  به  پول  نکرد  قتیخاطر  به  ییرزای م  یرحم  من   !
 . جامنی ا یکه بدبختشون کرد  ییاونا ی از همه ی داوطلب

 گفت:   یو همراه پوزخند سر در گم  دیموهاش کش  ن یکالفه ب  یدست

 !ه؟ یچ قمی! ناموس رفه؟ یمنظورت چ -

به سمت    ز ی م  یرو   یکه خودم و کم  یاز جنس تمسخر زدم و درحال   یپوزخند
 گفتم:   شدیدندونام خارج م  نیکه از ب   یی. با صدادمیکش یجلو م

او راه م   - به  االن   ینداشت   یدیبه زن سع  ی...اگر کارییرزا یخودت و نزن 
مثل مامان پارسا که نتونست    شدمینم   ی کیپسرم کنارم بودن! منم    ارم،یشهر

و سوزونده و خاکسترش و فوت کرده؛ از   شیمرد، که مردونگ   ه یدر مقابل  
 خود دفاع کنه. 

.  ختم یر یم  یمرد اشک  نیا  یجلو  دیدادن حرفم شد. نبامانع از ادامه    بغض
برداشتم و ازش فاصله گرفتم.   ز ی م یدستم از رو   ن یهم  یبودم. برا   یمن قو

نما پدر  درتی غیب   یمردک  بودم که  ممنون  خدا  از  واقعًا  نبود   گهی .  قرار 
 ی زیو با لحن تمسخر آم   دیکش   ششی . دستش و به ته رنم ی و بب  ختشیر

 گفت: 



پولم و خورده و خانوادم و کشته بعد    ی دی. سعستی من ن  ر یتقص   یزیچ  -
 منه؟!  ر ی تقص یگ یم

چادرم اطرافم   گهی نگاهش کردم. حاال د یبرزخ   یو مشت و با چشما  دستم 
به سمت جلو خم شدم. آروم    ی. کم کردمیبهش نم  یافتاده بود و منم توجه

 و قرار نداشتم. 

  ی که فرستاد  یاون دو تا آدم  ی. حت زی چهمه  ، ییرزایتو م  ر یتقص   ز یچهمه  -
 ییرزا یبهشون گفتم م   ی . وقتخوره یبهمنش هم، حالشون از تو بهم م  یخونه

  یبه بعد و زندگ   ن یحداقل از ا  م یقراره اعدام بشه؛ گفتن ما رو ول کن بر
آدمام ی کن به  ی .  فقط  ناطرافت  وگرنه  بودن.  کنارت  پولت  تو    ه خاطر 

 رست در اومده باشه. که از راه د  ینه پول  یدار ی اخانواده

صورتش،    ن یب  یاخما  ی برام مهم نبود حت  یچ یه   گه ینگام کرد. د  نیخشمگ 
  گه یاز جام تکون نخوردم. د  یااما من ذره  دیکوب   ز یم  یکه رو  یمشت   یحت

زدم   یبود. پوزخند  ر ی قفس زخم خورده و خسته اس  یبود که تو  ی ویمثل د
زشت غول پدر   هیبار بود که اون صورت کر  ن یآخر  ی و از جام بلند شدم. برا

سرم قرار دادم. اون هم   ی. چادر و از اطرافم بلند کردم و رو دمیدینما رو م 
  تونستم یاشک و م   یمقابلم قرار گرفت. حلقه  قاً یاز من بلند شد. دق  یرو یبه پ

و محبت پدرانه بودم.    از هر احساس   ی چشمام حس کنم! چون من خال  یتو
نکرده بود. نه   یربهش داشتم برام پد  ییها مرد که نسبتًا شباهت نیچون ا 

نخواهم داشتش. تنها دلم    گهی د  کهنی ا   یمرگش ناراحت بودم نه برا  یبرا
که از نعمت پدر و محبتاش، از پشتوانه بودناش    سوزختیم  یخود  یبرا



 یمظلومانه طور  یلی نسبتًا درشتش نگاهم کرد و خ   یمحروم بودم. با چشما
 که دلم براش بسوزه گفت: 

 دخترش و دوست داره، منم دوستت دارم شهرزاد...من... .  یهر پدر -

بلند کردم و بدون توجه به بزرگ  نذاشتم  و  ادامه بده. دستم  ر  تحرفش و 
ش گرفتم  م رو مقابل صورت خم شدهگوشش. انشگت اشاره  ر یبودنش زدم ز 

 و با بغض گفتم: 

همه بال که سرمون    نی...بعد از افهمتیاز دوست داشتن حرف نزن که نم  -
 وقت، چیو قبول کن که تو ه   ن یا  یی رزایدوستت دارم. م   ی گی تازه م  یآورد

چه برسه  ی نداشتخودتم دوست  ی. تو حتینکرد کسچی به ه ی محبت  چیه
که    ایدن   نیمن و تو بود جناب مثاًل پدر. ا  دار ید  نیآخر  دار ید  نی . اهیبه بق

 !ستم یسر پل سرات ولکنت ن ای گذشت اما اون دن

اون    یچشماش نگاه نکردم. تنها! رهاش کردم تو  ی تو  یبار حت   ن یآخر  یبرا
. که مبادا قلبم به مغزم  عیهام بلند بود و سر سالن مسکوت و نم زده. قدم

برا  ره یچ دلم  مبادا  در    ی پدر  ی اذره  ی که حت  یپدر  یبشه.  بسوزه.  نکرده 
  یبزرگ   در رد شدم.    یج یگ جیگ  شناختم یکه نم  ییسالن باز شد و از راهروها 

  ن ییاشک پا  یرهقط  نیصورت ملتهبم و نوازش کرد. اول  ی باز شد و باد خنک
به    عی من سر  دنیداده بود که با د   هی تک  نیروزام به ماش  نیا  دی. امختیر

. دمیفهمیو نم  یخفگ  نیا   لیمن تموم شد اما دل  یبرا  ییرزا یسمتم اومد. م 
 . داشتم خاطره بود که ازش  یخاطر تعداد انگشت شماربه دیشا



 ؟ یشنوی: شهرزاد! من یآرو 

چشما  سرم نگاهش کردم.  و  بلند کردم  ساطع    شیا قهوه  یو  و  آرامش 
 :دیحرفش تکون دادم که دوباره پرس  دییتأ  ی. سرم و به معن کردیم

 ! ؟یباهاش حرف زد  -

  ک ینزد  گهیمن باز فقط سرم تکون دادم. چادر و از سرم درآوردم. هوا د   و 
لبخند  .  شدیهوا سردتر هم م  م ی شدیم   کیعصر نزد  هی  ی زمستون بود وقت

 . دمیکش  یقیزدم و نفس عم   یآروم 

 سرده.  ن یتو ماش میبر -

 . م ی : برن یآرو 

د  کنار  قدم  گهیهم  ماش  یهابا  سمت  به  دم ی حرکت کرد  ن یآروم    گهی . 
که پشت سرم به جا گذاشته بودم نگاه کنم. اون مرد    یز یبه چ   خواستم ینم

  ی من تموم شد. گرما  یدرد سراش برا  ی همون سالن با همه  یتو  جانی هم
  ی بهتر کرد. چادر رو رو   یحالم و کم   نیو عطر نسبتًا تلخ آرو  ن یماش  یتو

پالتو  ی دلصن و  انداختم  تو  میمشک  یعقب  آرو  یرو  مرتب کردم.    ن یتن 
 ی. دستش و رو دادیبه ساعت کرد که ساعت پنج عصر و خبر م  ینگاه م ین

 و با خنده گفت:   دیفرمون کش 

رخت عزا رو از تن    می...بر لیو سه   دایل   شی پ  می بر  میوقت هست تا بخوا   -
 . م ی اریدر ب  ی نی خانم ام



. دم یاما من شن  زدیتعجب برگشتم سمتش. داشت مثاًل با خودش حرف م   با
 : دمیو با تعجب پرس  دمیجام چرخ یتو ی کم

 !؟یکن  کار یچ -

  ن یگاز گذاشت. ماش  یو روشن کرد و پاش و رو   ن یتوجه به من ماش  بدون 
من هنوز   دید  یاتوبان به راه افتاد. وقت  یدر زندان حرکت کرد و تو  یاز جلو

 ی به سمتم برگشت و با لحن شاک   کنم یو با تعجب نگاهش م   خم ی روش م
 گفت: 

راست    ی مشک  یری . چپ م یدیپوش  ی مشک   قدر نی ا  دیبه موال دلمون پوس  -
 به قرآن.  میگرفت  یو بانو! افسردگ  ف ی کث  یباز نی. بس کن ا یمشک   یریم

روشنش کرد.    ز یر   یاخنده و  ضبط  سمت  برد  دست  هم  اون  کردم که 
کالفه به موهام    ی. دست دادیبه کمرش قر م  ز ی رز ی گذاشت و ر  یشاد  یقیموس 
 گفتم:   یو با لحن شاک  دمیکش

از    یتو داره! در ضمن من اثر  یبه افسردگ   یمن چه ربط  دنیپوش  یمشک   -
 . ارمی و دوست دارم تمام. درشم نم  ی. من مشک نم ی بیهمراه تو نم  ی افسردگ

گاز    یبه گردنش داد. پاش و محکم رو   ی زیو باال انداخت و قر ر  ابروهاش 
 داد زد: یبلند یو باال برد. با صدا ن یفشار داد و سرعت ماش

و از خودت و   ی امروز مشک  م ی خریم   یچندتا دست لباس رنگ   د یخر  میر یم  -
! رهیقراره بم اتی بدبخت یهمه  . چون عاملینیخانم ام  یکن یدور م  تی زندگ



 یار یحرفم ب  یحرف رو   ی. حق نداریر یفاصله بگ  یاز مشک   دیپس تو هم با
 و تمام. 

فرمون دستش    یکرد. رو   ادیظبط گذاشت و باز صداش و ز  یو رو   دستش
کردم و سرم و از    ی زیر  یا. خندهخوندیو همراه آهنگ م  دادیو تکون م 

به طرف   یرو  ول   نیتأسف  دادم.  نم   یتکون  آهنگ    ومدیدلم  نکنم.  نگاهش 
 بود. دن یکه خوراک رقص  یمیقد

 گرونه ی "هم نامهربونه هم آفت جونه هم با د

 قدرم ندونه ندونه ندونه  هم

 زرنگه هم دلش چه سنگه   یلیدو رو و دو رنگه هم خ  هم

 با من بجنگه بجنگه بجنگه  هم

 خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم  زاشی چ نی ا از 

 کاراش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم"  نی ا از 

 با خنده گفت:  دادیهوا تکون م  یکه انگشتش و تو  طور نی هم

 !ی جنگی! همشم با من می دونیکه قدر من و نم  گه،یتو رو م  نیبب -

هوا بشکن    ی بلند سر دادم. رو   یانتونستم خندم و کنترل کنم و قهقهه  گهید
نشسته   یصندل  یگوشه  ز یر ز ی. من فقط رخوندیو بلند همراه آهنگ م   زدیم

دستاش گرفت.    نی . دستش و سمتم دراز کرد و دستم و بدمیخند یبودم و م 
 . با خنده گفت: دادیهوا تکون م  ی دستم و همراه دست خودش تو



 خوبه.  ه یروح یتحرک کن خانم. برا کمی -

دستش    ی کی. با اونکردیها نم و ر   دادیو همراه دست خودش تکون م   دستم 
رانندگ  ناخواسته من هم همراه   یهم مشغول  اون  شیبود.  با    یک یکردم. 

 ی که تو  یوصف نشدن  ی. شاددمیخندیم   جهت یو ب   زدمیدستم بشکن م
اون لذت    یتنها از خندها  گهینکرده بودم. حاال د  دایپ  جاچیدو سال ه  نیا

و    کردم یم   ر ییکه داشتم تغ   بردمیخودمم لذت م  ی هابلکه از خنده  بردم ینم
 . گرفتیاز اطرافم فاصله م یاه یس

 دارم  یندونم کار ار یدارم عجب   یدار"خداوندا عجب دل

 دارم  یخوارکردم منم غم   الی خ  ایسوز خدا  یدوست و خود بیغر

 زرنگه  یل یدورو و دورنگه هم خ هم

 ه بجنگه بجنگه دلش چه سنگه هم با من بجنگ هم

 گرونه ی نامهربونه هم آفته جونه هم با د هم

 قدرم ندونه ندونه ندونه"  هم

که از کنارمون رد    یی نا ی. به ماش کردیخندهامون گوش فلک رو کر م   یصدا
ادامه   مونی باز  وونهی و به د  م یکردینم  ی توجه  کردنیو نگاهمون م  شدنیم
بود و نه خندهام وابسته    نیدست آرو  ینه دستم تو  گهی. حاال دم ی دادیم

آرو  تنها داشتم  و  اون  باهاش به دن  کردمیم  یو همراه   نیبه  شاد    یایو 



از    یزمان با قسمت آهنگ و تا آخر باال برد که هم   ی. صداکردم یم  دایدست پ
 شد و بلند همراه آهنگ داد زد: ره یآهنگ به سمتم برگشت و به چشمام خ

 .شهرزاد دوستت دارم...عاشقتم!اما چه کنم دوستش دارم.. -

مثل توپ    ی و بدون توجه به چشما  د یخند یبهت نگاهش کردم. بلند م  با
 ی عن ی گفت؟! دوستم داره؟    یچ  نی . آرو دادیمن به کارش ادامه م  یشده

ماه   نیا مثل  دهنم  بوده؟  طرفه  دو  م   ی حس  بسته  و    ی ول  شدیباز 
مجسمه  ی حرف   تونستم ینم مثل  نم  یبزنم.  شده    دیبا   دونستم یخشک 
کرده با تمام    کار یکه چ   دیفهم  خورم ینم   ی من تکون  دید  یکنم؟! وقت   کار یچ

اگر کمربند    م یشد یگاز که هر دو پرت م   یتوانش پاش و گذاشت رو  جلو 
اتوبان هر دو فقط سکوت کرده    یگوشه  سادیکه وا   نی. ماش م ی نداشته بود

تو   یلیآهنگ خ  یو صدا  م ی بود برگشت دی چ یپ یم   نیماش  یبلند  با بهت   .
از قبل    شیب   یلیو از شدت تعجب خ  زد یبرق م  شی چوب  ی هالهیسمتم که ت 

بزرگ شده بود. آب دهنش و با اضطراب فرو فرستاد. اون هم دهنش مثل  
م  یماه  بسته  و    ی زیچ  ه ی  یطورنی هم  ایبود؟!    تیواقع   یعنی.  شدیباز 

چشما با  دو  هر  د  یپروند؟!  بهم  شده  بود  گه یگرد  زده  چشماش  .  م ی زل 
وقت  دهیترس تا  واقع   دمیفهم ینم   یبود.   یزیچ   دینبا   ی الک  ا ی  هیحسش 

. گلوش و صاف کرد و نگاهش و ازم گرفت. منم سر جام صاف شدم  گفتم یم
ماش به  م  یینای و  با سرعت عبور  م  کردنیکه  با صداکردمینگاه  آروم    ی. 

 سرم و بلند نکردم.  ن یآرو 



سخت نبودا!    م ی لی! خ گه یشد د  یی هو ی...اما  گفتم یم  گهیطور د  ه ی  د ی: بان یآرو 
 سخته.   ی لیخ  گنیهمه م

و با لبخند نگام کرد. اضطراب کاماًل از    د یموهاش کش  یو کالفه رو  دستش
  د یکش  یاکنترلش کنه. پوف کالفه  کردیم   ی بود اما سع   ز ی رتمام وجودش لب

 گفت:   رلبیو ز 

 .گه یرو هم ادامه بده د  شهیبق  یو گفت جاش نیتو که تا ا -

جمعش    ع یسر   کنهیداره نگام م  دمی فهم  ی وقت  یکردم ول   یکوتاه  یخنده
. ضربان قلبم به شدت صداش بلند و  دمیبه گردن ملتهبم کش   ی کردم. دست

موقع جواب من  زد درست بوده باشه! اون  نیکه آرو   یمخ بود. اگر حرف  یرو 
و؟ اما از خود معشوق هم؟!  عشق ر   نی! مگه قرار نبود انکارش کنم ا ه؟یچ
 ب یبهش آس   خواستینه! چون دلم نم  هیتنها خودش بدونه اما بق  شهینم

از طرف برا  یبرسونم.  و زندگکم بودم. اون خوش  نیآرو  یمن    ی حال بود 
هم بود که دوسال تمام    یخاص و متفاوت خودش رو داشت. در مقابلش من 

افسردگ  در  ب  ده یخواب   اشیغرق  و  ب   دار یبود  مشده  دلم  به    خواستیود. 
تصور    نی زم  نیا  یفکر نکنم و تنها خودمون دو نفر رو رو   کسچیو ه  ز ی چچیه

 ی شاد  دونستم یو نگران نگام کرد. م  دی جاش به سمتم چرخ  یتو  یکنم. کم
بخشش که داشت  آرامش  یکه با چشما  یو آدم   ون یو مد  ر ی مدت اخ  نیا

و به سمت عقب    برد یموهاش م   یبودم. دستش و مدام تو   کرد، ینگام م
 گفت:   یو آروم   م ی . گلوش رو صاف کرد و با لحن مال کردیم  شونیی راهنما



  ون ی موضوع رو باهات درم  نیا  خواستیبود که دلم م   یاچند هفته  هی  -
دل تا  رو داشتم.    نشیترمانعم شد. مهم   لی بذارم. هزار  واکنِش تو  از  ترس 

  ی دل من هست رو تو خوب بشناس   یکه تو   یزیچنیا  دی! شا ی بگ  یچ   کهنیا
برا من  م   نی اول   یاما  تجربش  دارم  خ کنم یباره که  نم   یلی.  . دمیکشش 

  گم یم   ی و از طرف دل  ن ی...دوستت دارم! ایپرده و دروغ  چیبدون ه   هرزادش
 پا توش نذاشته.  کسچیکه تا به حال ه

  نیو فرستاد و منتظر واکنش من بود. حاال که آرو  رون ی و با صدا ب  نفسش
  د یو از اول شروع نکنم؟! شا  ی خواسته بود، چرا من نخوام؟ چرا دوباره زندگ

  رم یرو بپذ  ن یرو باور کنم و ا  ار یو شهر  ا یلیبا کمک اون تونسته بودم مرگ ا 
رو ادامه    اتمیح   یمعمول  ی و چه تو زندگ  الی ها، چه تو خبدون اون  د یکه با
گرفته بود و منتظر به من نگاه    یبا اظطراب ناخونش رو به باز  نی. آروبدم

 کالفه گفت:   زنم؛یم  ی نه حرف کنم، یمن نه نگاش م   دید  ی. وقتکردیم

 بگو.  ی زیچ هی شهرزاد! جان مادرت  -

  یرگ یکه باعث ت  یلحظه من خودم رو رها و آزاد کردم از هرگونه فکر   اون
م  دشدیروحم  نبود که ک  گهی.  مهم  م   یچ  ،یبرام  برا  ای  کنه؟یفکر   ی من 

من و اون    نیب  یکه عشق  کردمیفکر م   نینه! تنها به ا  ایمناسب بودم    نیآرو 
  هونشخودمون پن  ن ی ب  میتونست یآروم گرفتن روحمون م  یبود، حداقل برا

از آرامشش   یجام تکون خوردم و به چشما  یتو   ی ! منم کمم ی نکن سرشار 
  یمرد سرشار از شاد  ن یمن! ا  یدردا  ی بود برا  ی مرد...مسکن نینگاه کردم. ا 

مرد    ن یمن! ا  ز یچهمه  یمن بود برا  ز ی چمرد همه  نی من! ا  یغما  یبود برا



جا  اون  دونستی. چون نم زدیم   ادیرو فر  یمن. چشماش نگران   یبود، تا برا
ا  یزن حاال  بود.  نشسته  جلوش  عشق،  به  رس   ن یمبتال  به   دهیعشق  بود 

  شدینم  گه یاما اذعان و د   می اذعان! انکار رو هر دو در خفا به سر برد  یمرحله
برا حداقل  مسکوتش کرد،  و  هم  یانکار  و    خودیب   یخندها  نی خودمون! 

خندهاش    ساز جن  یبسته کرده بود. لبخندمن و وابسته و دل  جهتشیب
 کردم یکه به چشماش نگاه م  یدرحال  یآروم یدادم و با صدا ل یحوبهش ت
 گفتم: 

 خندهام و با تو از نو ساختم -

 باختمیتو دل م یبه حرفا کاش

 ی هم سر گردون  نیا  ونی م

 ...!یتو قلب تو مهمون  اومدم 

زد. شا   یحالاز خوش  چشماش  اون لحظه   یبود که تو  ی زیتنها چ  دی برق 
  ا یدن  یخنده  نیترنی ریش  دیحسم رو باهاش به اشتراک بذارم. شا   تونستم یم

بلند سر    یازد. ققهقه  نیاون ماش   یجا کنار اتوبان تورو همون لحظه همون
شده    سی خ  یکم  ی حال . چشماش از خوشدیمال  گهیداد و دستاش و بهم د
دو سال    یعمرم بود تو  یهالحظه  نی . بهتر کردمیبود. با خنده نگاهش م

 هم جمع شده بود گفت: یشاد که از خنده تو   ی. با صورت گذشته

حس دو طرفه بوده؟! پس حق با    نی ا  ی عنی ...شهیشهرزاد! باورم نم  یی وا  -
 عاشقتم.   یبود! لعنت  دایل



  ق یعم  یاهام به خندهچشمام نشسته بود. لب  یاشک تو  ادی ز  یحالخوش  از 
بود که ه   ن یمز نم  وقتچیشده  اشارهکنم یفراموشش  انشگت  به  .  رو  ش 

 سمتم گرفت و با خنده گفت: 

 !؟یکن یکه نم  یشهرزاد شوخ -

خوش  یاشک از  چکگونه  یرو   یحالکه  همراه    ده یم  و  پاک کردم  رو  بود 
 گفتم:   قیعم   یتبسم

 دومم باشه.  یدفعه نیکردم که ا  یتا حاال با تو شوخ  ی من ک -

و دوباره    دیش . دو دستش و به موهاش کشدیهر لحظه گشادتر م  ششین
قطره نگاه کرد.  و  فرود   نیماش   یشهی ش  یرو   واشیواشی بارون    یهامن 

 لب گفت:  ر یکه ز   شدیچ دمیلحظه نفهم هی . اومدنیم

 . نمی بش  یشکلنی هم   تونم یمن نم -

به    وانس یشد. د  ادهیپ  نی تعلل از ماش  یاو باز کرد و بدون ذره  ن یماش  در 
روز  و دستاش و به دو طرف باز کرد و مثل اون  سادی وا  ن یماش  یخدا! جلو

 . زدیو داد م  دیخند یبلند مبارون. بلند ر ی ز دم یدیچرخیم  اط یح  یکه تو

 که دوست دارم!  اتهیباز وونهی د نیخاطر هم ! بهی اوانهید -

همراه قطرات بارون به صورتم    یشدم. باد سرد  ادهیو باز کردم و پ   نیماش  در 
و  جلوش  رو  پالتوم  س  خورد.  به  دست  و  آرو  نهیگرفتم  سمت  قدم    نیبه 

  ی. صداکردیکاسته م  جانم ی از التهاب و ه   دیوزیکه م  ی برداشتم. باد خنک



 ییاروشن  گهیبود. حاال د  یکی   شدنیکه رد م   یینای ماش  ی خندهاش با صدا
باال به    جان ی با ه  دم، یبهش رس   ی شب داده بود. وقت  یرگیروز جاش رو به ت

 ی . من هم کمشدیم   نییباال و پا   یحالاز شدت خوش  اشنهیمن نگاه کرد. س 
قدر صداش  ظاهرم و حفظ کنم. قلبم اون  کردم یم   ی از اون نداشتم! اما سع

برداشت و   جلو به سمت  ی. قدم دیرسیهم م ن یبلند بود که فکر کنم به آرو 
فاصله گرفتم. شروع    نیکه از زم   دینکش  ه یدستاش رو دورم حلقه کرد. به ثان

و    کردمینم  یمنم خود دار  گه ی. حاال ددنیبلند خندو بلند  دن یکرد به چرخ
عطرش و با تمام وجودم استشمام    ی. بو کردمیم  شیبلند همراه  ی با صدا

بود که    جانی. جالب اافتادیصورتم م  یرنگش رو  یاقهوه  ی. موهاکردمیم
شونم افتاده بود   یآغوش نداشتم. شالم رو   نینسبت ا  یحس بد   چیه   گهید

  یطور واش یاش گذاشتم و  شونه یهوا شناور بود. سرم و رو  ی و موهام تو
 که به گوشش برسه گفتم: 

 دوستت دارم... .  -

  نیب   یمرز  چ یه  گهی . حاال ددیرس   ن یتر شد و پام به زمدستش محکم   یحلقه
  کردمیبه چشماش نگاه م   ی! وقت ی نفس  چی! هیافاصله  چی من و اون نبود! ه 

.  دادیمعلوم بود که آزارش م   یزیچ  ه یآروم بود اما آخرش    شهی مثل هم
نگفتم.    ی زیحال خوب خودم و خودش و خراب کنم چ  خواستم یچون نم  یول

با لبخند نگام کرد. دستم و گرفت و رو   دیموهام کش   یدستش و رو   ی و 
هم حس    ی چرم  ی اون دستکشا  ر یکه ز  زدیقدر بلند مقلبش گذشت. اون

 گفت:  یاآروم و گرفته ی. با صداشدیم



  جا نیبرسه به آسمون...جات از اول هم هم  نی زم  ن،یآسمون برسه به زم  -
  ی . پس بهم قول بده هرچیبوده شهرزاد! از همون روز اول برام خاص بود

بره که   ادتی...نذار م ی خور شداز هم دل و   م ی دیکه از هم فهم  یکه شد، هرچ
 ! ؟یدی کجاس! قول م  نیقلب آرو ی جات تو

 گفتم:   ینسبتًا آروم یفشار دادم و با صدا  واش یو    دستش

 . دمیفعاًل از ما ندونه...قول م  یزیچ یکه کس   یبه شرط -

 گفت:   ی طونیش  یجلوش باز شده بود. با صدا   یکه تمام دندونا  دیخند  یطور

 . م ی ریو فاکتور بگ   لیو سه   دای! اما اگر لدمیقول م  -

 و عقب فرستادم.  م یکردم و به نوک انگشتم چتر   یزیر  اخم 

 ؟ یگفت   نای بود ا دایچرا به ل  -

 گفت:   م یبش  نی تا سوار ماش  د یکشیکه دستم و م  یزد و درحال یچشمک 

 بدو! میلباس بخر  میبر  دی...فعال با م ی راجع بهش قراره امشب حرف بزن -

که   نیاز کرد و با دستش اشاره کرد که برم داخل. سوار ماش و ب  ن یماش  در 
روزا شده   ن یکه ا  یمرد  ن، ی ! آرو کردمیم  ی و سر زندگ  یشدم، احساس سبک 

من. من درد بودم و اون درمان. من زخم   درمونیدرد ب  یبرا  یبود درمان 
من    ردبودم و اون دارو! من زهر بودم و اون پادزهر! اگر اون نباشه پس د

نابود م و زخم   راننده    ی! با سرعت جاشه یمن و زهر من...و در آخر من، 



ماش  و  ماش  نینشست  شدن  روشن  با  روشن کرد.  شدن    ن یو  پخش  و 
 گفت:  یبلند یزد و با صدا یاتک خنده  نیهمون آهنگ آرو یدوباره

 ش و!بده خواننده ر یشدا! خدا خ یزیعجب آهنگ خاطره انگ -

  کردم یم یمرد زندگ  نی. مطمئن بودم اگر تا آخر عمرم کنار ا دمیخند  ز ی رز یر
حرکت    یی رو با سرعت نسبتًا باال   نی! ماشد یکشیخنده از لبام پر نم   یالحظه

. انگار دنبالش کرده بودن تا زودتر برسه. شاد و سرخوش به آهنگ دادیم
و من در    ابونی . نگاهش از خدادیهوا تکون م   یو کلش و رو   دادیگوش م 

سرعتش و کم کرد و به سمت مکان    م،یکم که وارد شهر شد   هینوسان بود.  
که دستش رو فرمون و با انگشتاش    طور نیحرکت کرد. هم  یامشخص شده

بود. خ با چشما  یلیروش ضرب گرفته  مقدمه  بدون  و  زده    یساده  ذوق 
 : دیپرس

 وقته؟! ی لیخ  یعنی ؟یدیفهم  ی بار ک ن یاول -

شا   یبار! ک   ن یاول زمان  دیبود؟!  رو   یدرست  من    یکه  به  پشت  مبل  اون 
جام جا به جا شدم  یتو یکه کرد. کم   یاخنده  نیهم اول  د ینشسته بود! شا

  م ی صورتش ثابت مونده بود. چتر  رخم ی ن  ی. نگاهم رو دمی و به سمتش چرخ 
 گفتم:   م ی شگی و آروم هم  م ی مال یو به عقب فرستادم و با صدا

صورتت    یمدام خنده رو   کهنی! ایبود  بی ام عج...از اول هم بر دونم ینم  -
درست    شه یو هم   ی کردیشلوغش نم   ی الک  گه ی د  یمثل مردا  که نیا  ا یبود.  

تنها خندهات به چشمم    لی ! دروغ چرا اما اون اوایکردیفکر م   ی و منطق



از شخص بعدش کم   اومد یم برام    تت یکم،  تو  قول خودت  به  اومد.  خوشم 
! تو که  ؟یقلبم. تو چ   ی تو  یجا خوش کرد  ن یهم  ی برا  ن ی آرو   یبود  صخا
 !؟یدیفهم  یک   یدونیاز عشق نم یگ یم

. وارد  دیموهاش کش   یتو  ی صورتش تکون نخورد و دست   ی از رو   تبسمش
و به سمت    نیکه ماش  یطورنیپاساژ بود. هم  هیشد که جلوتر    یابونیخ  هی

 گفت:   یزیآم طنتیبا لحن ش روندیپاساژ م نگی پارک

اما من    یتو چشمم بود  یی جورا   هیخدمت عرض شود که، از همون اول    -
  یاومدن خونه  یی رزا یم  یشب که آدمااون  کهنی. تا ا دمیفهمیخنگ که نم 

خونت که   اط یح  یجا تو همه نگرانت شده بودم و اومدم اوناون  یمن! وقت 
ل   میاومد یم  میداشت رفته  دایداخل،  از دست  به جمع  ها خوش  بهم گفت، 

 !ی ومدا

  نگ ی ها! وارد پارکخنده! جمع از دست رفته  ر ی زدم ز  یپق  نی آخر آرو   یجمله  با
تو   م، ی که شد یطبقات بود  پارک کرد   یهمون طبقه  یچون خلوت  .  م یاول 

 شالم و مرتب کردم و با خنده گفتم: 

! از همه لحاظ چه  رهیواقعًا از دست م   شه یکه عاشق م  یحقم داره...کس  -
 !ی چه عقل یقلب

از ماش  یاخنده  تک و  بند ک   ادهیپ   نیکرد  انداختم رو  فیشد.  و    یکوچکم 
شدم. پالتوش و تنش کرد و دستش و سمتم گرفتم.    ادهی پ  نیشونم و از ماش



دستاش قرار دادم.    نی صبر دستم ب  یا . بدون لحظهکردیبا لبخند بهم نگاه م 
 . با خنده گفت: م ی شدیم  کیسوار آسانسور بزرگ و ش  م ی داشت یوقت

 !میدستکشا بکن  نیبه حال ا   د یهم با  یفکر هی -

از قبل کرده بود. دستم رو  بهتر    ی لیآسانسور حالم و خ  م ی مال   کیموز   یصدا
 گفتم:   یآروم یشدم. با صدا  ره یخمارش خ یفشار دادم و به چشما ی کم

 سر کنم!  نایاز خونه با هم رونیب دم یم  حیترج -

 گفت:   یم انداخت و با لحن مهربوندستش و دور شونه ی کیاون

  ا ی  م ی ! از لباس قرمز شروع کننمی ! خب بگو ببار یهر موقع دلت خواست در ب  -
 زرد.

خود    ا ینگاهش کردم. قرمز؟! زرد؟!    ی گرد  یو بلند کردم و با چشما  سرم
باشه    میکردم مال   ی که سع   ینه باال انداختم و با لحن   یخدا! سرم و به معنا

 گفتم: 

م   یااز سورمه  -   ی طورباشه...اون  ک ینزد  یبه مشک   کمی که   م ی کنیشروع 
 !شه یروشن م  یل یخ گهید

فشار داد و با    ی. دستم و کماومدیکرد که به صورت جذابش م  ز یر   یاخم
 گفت:   یلحن شاک

همون که من گفتم!    ر یبا هم دارن...نه خ   یچه فرق  یا و سورمه  ی مشک  -
 ! افتاد؟! ی پوشیکه دادم م  یمغازها هرچ   ی تو  م ی االن که رفت



و درش باز شد. باز دوباره دستم و    سادی. آسانسور وا دمی کش  یاکالفه  پوف
بود.   ن ینشپاساژ باز و دل  ی. فضادیها دنبال خودش کشرفت و مثل بچهگ

قنشگنش کرده بودن. مغزها پشت سر هم با انواع   یلیرنگ خ  دیسف  یسنگا
 گفتم:   نیلب در جواب آرو  ر یزنونه مردونه پر شده بودن. ز  یو اقسام لباسا

تر از  روشن  ی ابه خدا! سورمه  گن یدارنا...راست م   ی کور رنگ   ونیآقا  گن ی م  -
 !هیمشک 

نگام    ی خفم کنه. وقت  یچطور  دونستیفشار داد. خوب م   واشی و    دستم 
بند م  یاقهوه  ی چشما  کردیم و  آرامش بخشش زبونم  لبخندآوردیو    ی . 

 کنار گوشم گفت:   واشی آروم زد و 

 ...حله؟!یپوش یو م   دمیکه من بهت م  یهرچ -

 لب گفتم:  ر یو بالجبار تکون دادم و ز  سرم

 حله...! -

  ی طبقه  یو من و همراه خودش به راه انداخت. ما تو  د یکش  یو کم  دستم 
بود پاساژ  فضام ی سوم  پاساژ  وسط  بق  ی خال   یی.  هم  طبقه  هیبود که  ها 

شده بود و    بیترک  د یو سف  ییبا طال  تر شیپاساژ ب   ی. فضاشدیمشخص م
سنگا پخش    یجفتمون رو   یبوتام ین  ی. صدا کردیتر م تر و قشنگباز اون و دل

که دو سال از    ی. کنارش راه رفتن سرشار از آرامش و عشق بود.حسشدیم
  ی لیاون دور بودم و حاال به سمتش برگشته بودم. چون وسطه هفته بود خ 

اما خال  نبود  آدم  یشلوغ  وا  یاز هر  با  نبود.  از    نیآرو   نسادیهم  و  نگاهم 



آرو طرفاون  یبرق   یهاپله به  و  ت  نیتر گرفتم   ی وب چ  یهالهینگاه کردم. 
بزرگ بود ثابت مونده بود.    ی امغازه  ی شهی که پشت ش  ی مانکن   ی رنگش رو 

 گرانه نگاهش کردم و که با لبخند گفت: پرسش

 تو! میبر  ایب -

شکل    ی مربع  مغازه   ی و تکون دادم و همراهش وارد مغازه شدم. فضا  سرم
باز و قشنگش کرده بودن. دل  ی لیخ   ییو طال  دیسف  ینایتری! اما ویبود و نقل
تقر موها  ی مسن  باً ی خانم  شده  یکه  ب   شیتون ی ز  یرنگ  شال    رونیرو  از 

پشت    خته ی ر  شی اسرمه آمد گفت.  خوش  و  نگاهمون کرد  لبخند  با  بود 
به اطرافش نگاه    یکم   نی. آروم ی و منتظر ما بود تا انتخاب کن  سادهیوا   زش یم

 رو به خانم گفت: ییروکرد و با خوش

 . دیرو به ما بد نهی تریکه پشت و  یاون شال سنت شم یممنون م  -

  ن یتری ها رفت. اون شال که پشت و سرش و تکون داد و به سمت قفسه  خانم 
و قرمز    یاو قهوه  ی نارنج  ی از رنگا یب ی از حد روشن و شاد بود. ترک  ادیبود ز 

  ی زیمن! اخم ر  یفصل مناسب بود اما نه برا   ن یا  یسرما  یداشت که برا
 گفتم:   نیبه آرو  واشی که خانم نشنوه   یکردم و طور

 . پوشمشی! من نمنی روشن بود آرو یل یاما اون شال خ  -

 از خودم گفت: تر واشی ام انداخت و متاقاباًل رو دور شونه دستش

 !ادیهم بهت م  ی لیخ  زمینه عز  -



خنده که با اومدن اون    ر ی زد ز  ی کردم. پق  ز یآوردم و چشمام ر   رونیو ب   زبونم 
. خانمه شال و به سمت من گرفت اما  م ی خانم هر دو خودمون و جمع کرد

زد و از خانم الغر و    یزیند رلبخ  نیازش نگرفتم که آرو  یمن از سر لجباز
 شال و گرفت و با خنده گفت: زه یم  زه یر

 کم لجبازه... .  هیدختر ما  ن یشرمنده! ا -

  ز ی تر از مطرفاون  یکه کم   یقد  ینهیمن و گرفت و به سمت آ   یهاشونه
کله خراب زورگو!   یهول داد. پسره  واشی شکل و بزرگ خانمه بود    ی لیمستط 

داشت که شال و    ی . اون پشت سر من بود و سع م ی سادی که وا   نه یآ   یجلو
خ  یتو بود  معلوم  مرتب کنه.  بدون    ی لیدستاش  بلده که  و  خوب کارش 

شال و جلو    ی هاسر من فرود اومد. دسته  ی تعلل شال مرتب شده رو   یاذره
که    یهرزادش  دنی خودم هم از د  دیمن شد. شا  خیم  نهی آ   یفرستاد و از تو

قشنگ و    یلیعوض کرده بود تعجب کرده بودم. اون شال خ  یادیرنگ ز
رو  همچن   ی ماهرانه  و  بود  نشسته  سف  نیسرم  پوست  .  اومدیم  دم یبه 

. گلوش و صاف  کردیو با تعجب بهم نگاه م  داشت ینم  بر ازم چشم    یالحظه
گردنم    رو از دور   م ی. دستاش و باال آورد و شال مشک سادیکرد و رو به روم وا 

 ساعدش انداخت.  یبرداشت و رو 

 گفت:   ین ینشدل یام انداخت و با صداشونه  یرو رو   ی شال سنت یدسته

  یحق ندار  وقتچی ه   گه یخانم نقاش! د   دم یتابلو رو من امروز خر   نی باتریز  -
چون مال منه...منم دوست ندارم    ی استفاده کن  ی تابلو از رنگ مشک  ن یا  ی تو

 باشه.  یتابلوم مشک 



زدم و سرم و تکون    ی. لبخنددادیگلوم رو فشاد م   اد،یز   یحال از خوش  ی بغض 
آ  به  دوباره  نگاهم  و که  رفت  روم کنار  به  رو  از  چه  نهیدادم.  قدر  خورد. 

. من خواستم پول شال  ذاشتیم  ر یتاث  ه یروح  ی رو   دیلباس نو و جد  دن یپوش 
  ی من! خواستم اعتراض  یپا  دمیخر   یگفت امروز هرچ  نینم اما آرو و حساب ک 

دوباره    یبست. وقت   شی شگیهم  یهادهنم و با جمله  شهی کنم که باز مثل هم 
تر بود  بزرگ  ی لیخ  یهمغاز   هی... م یدوم شد  ی وارد مغازه  ن یآرو   ی به خواسته

  دایدرش پ  ی جور لباسداشت. چند دهنه مغازه بود که همه  یبازتر  یکه فضا
 : دمیپرس یبود با کنجکاو   ن یدست آرو  ی دستم تو ی. وقت شدیم

 گه ی...راستش و بگو قبل من چند تا دایها رو بلد   جانیخوب آدرس ا  ی لیخ  -
 !جا نیا  یرو آورد

  بلوز   دنیکه با د  میمغازه گذاشت   یفشرد. پا تو  یزد و دستم و کم   یلبخند
که نگاهش    یطورقرمز رنگ که جنس بافت داشت به سمتش رفت و همون

 گفت:   کردیم

خانواده  - ب   ی تو  من  زنا  تر شیخودمون  م   یبا  و    چرخمیمجلش  بابام  تا 
عمو رو من باهاشون  و زن  دا یمامانم و ل  ی دایخر  شتر یب  ن یهم  ی عموم! برا

 . رمیم

با دقت    یرگال برداشت و مقابل من گرفت. وقت  یرنگ و از رو   یزرشک   بلوز 
  ب ی ج  ی ساعدش انداخت. دستم و تو  ی تعلل رو   یاهینگاهم کرد بدون ثان

 پالتوم کردم و همراه خنده گفتم: 



 !ون ی تا آقا ی دیم  حیبا زنا رو ترج ی نینش پس هم  -

همون    ی اون لحظه تو  د یگذشت. شا  گه ی رگال د  ه یکرد و از کنار    یاخندهتک
بودم. مقابل    نیزم  یزن رو   نیتر و خوشبخت  نیمن بهتر  هاقهیدقو    هیثان

 گفت:   کردیطور که با دقت به همشون نگاه مو همون  سادیرگال پالتوها وا 

دالر و    متیکه مدام راجب ق  یا! من جمع مردونهیدیاوهم...کجاش و د  -
که    ییو به جمع زنا   کنم یو ترک م  زنن یحرف م   زایجور چ  نی و ا  ن یماش

  ی فالن ی مهمون ی تو  ی فالن دن یو از مدل لباس پوش  کنن یپاک م   یدارن سبز
 . وندمی پ یم  زنن،یحرف م

خنده  هامشونه مردونگدیلرز یم  ادیز   یاز شدت  تو که  به  آخ  با    تی .  هم 
 یکه تا رو   یرنگ   یا نسکافه  ی مردا متفاوته. دست برد سمت پالتو  ی همه

اعتراض نگاهش   یا قابل من گرفت و من هم بدون ذره. بازم مدیرسیزانو م
 گفتم:   یطون یو همراه لحن ش   دمیکش  امیبه چتر ی. دست کردمیم

 !یرو بده به تو پاک کن  ا یبه بعد سبز  نیخانم بگم از ا   یپس به کبر -

رو   یاخنده رو  پالتو  و  همراه   یکرد  و  و گرفت  دستم  انداخت.  ساعدش 
به    ییخلوت بود و مردا و زنا  باً یمغازه تقر   ی. فضادیها کش خودش مثل بچه

به    م ی دی. رسدنیچرخیتو سطح مغازه م  یکسانی   یعنوان فروشنده با لباسا
برا  ییجا رو   یکه  گذاشت  رو  لباسا  بود.  لباس  تبسم    ی پرو  و  دستم 
 گفت:   شیشگ ی هم

 . نم یکنم بدم بهت! بدو بب   دایشلوار گرم و خوشگلم پ   هیرو بپوش تا من    نایا  -



م و به سمت اتاق پرو  شونه  یاهش کردم که دستش و گذاشت رو نگ  جیگ
 !ما یکرد  یریکرد. آخ مادر عجب گ   م یی راهنما  واش ی

بلوز زرشک  ی وقت اون  با  و  لباس خودم  اتاق پرو شدم  عوض کردم.    ی وارد 
و پر از رنگ    یکردم که همراه اون شال پر از انرژ  نهیآ   یبه خودم تو   ینگاه 

  از ین ر،ییتغ  نیداشتم به ا  از یبعد از دو سال ن   دیمتفاوت شده بودم. شا یلیخ
از داشتم به اون.  یگانه، ن بچه  یهایبه شاد  ل، یبدون دل   ی هاداشتم به خنده

و به    رمیبگ   نهیآ   یباعث شد نگاهم و از زِن شاد تو  نی در زدن آرو   یصدا
 صداش گوش فرا بدم.

 بپوش! ر یشلوار رو هم بگ  نیا  ای: شهرزاد! بن یآرو 

طرف و دستش به سمت من.  سرش اون  دم یدر و باز کردم که د  یال  واش ی
 گفتم:   گرفتم یکه شلوار و ازش م  یکردم و درحال  صدایب  یاخنده

 با زنا خوب آدمت کردها! ینی نشما! هم  میدار یچه پسر با شعور  -

اما نگاهش و از رو به روش بر نداشت. با گرفتن   دیلرز یاز خنده م  هاششونه
و    ی. شلوار مشکدمیشلوار و پوش  یحالم و با خنده و خوششلوار در و بست 

رو هم    یانسکافه  یبود. پالتو   ساده ی پام وا  یقشنگ تو  یل یکه خ  یلوله تفنگ 
آر  باز کردم که  و  پرو  اتاق  در  نکردم.  تنم  بود  که   یدرحال   نی و چون گرمم 

در اتاق    یدست زن فروشنده بود با صدا  یبود که تو  یانتخاب لباس   ر یدرگ
  ی اتاقا  یجداگونه رو برا  ییرو مغازه راه  یخاطر بزرگ به سمتم برگشت. به

. آب دهنش رو فرو  زدیقشنگش برق م   یاقهوه  یپرو قرار داده بودن. چشما



بلوز صورت  فروشنده که  خانم  به  رو  و  داشت    ی رنگکم   یفرستاد  دست  به 
 گفت: 

 . امی...ما هم االن م هیبق یرو  دیبذار زحمت یب  نم یا -

به    نیرفت. آرو   رونیتکون داد و از راه رو ب   یقد بلند و الغر اندام سر  دختره
که سرشار از عشق    یسمتم اومد و با خنده دستم و گرفت. با لحن مهربون

 بود گفت: 

 !ادیز  یل ی! خیقشنگ شد  یلیخ -

 ممنونم.  -

تو   یرو  م ی قبل  یلباسا و  گرفتشون  که  بود  بزرگ   یاسهیک  یدستم 
 گفت:  یالب با لحن معترضانه ر ی انداختشون. ز

 !یلباسا بزن نیدست به ا  ی حت گهید یم حق ندارتا من زنده -

وقت  - وقت  یتا  دارمت...تا  بدونم  بدونم کنارم هست ی که    چ یبدون ه  یکه 
که    یپوشیلباسا رو م  نیا  ی. وقتزنم یلباسا نم   ن ی! منم دست به ایاپرده
با   گهی ...اما من االن، دیحفظ ظاهر کن  ینتون   ی که حت  یقدر داغون باش اون

 نکنم؟! رنگکیتو حالم خوبه! پس چرا ظاهرم و با دلم 

هام انداخت و منم عطرش و با تمام موجودم استشمام  و دور شونه  دستش
نشوند که سرشار    م ی لخت و مشک  یموها  یاز عشق در البه ال  یاکردم! غنچه

اتاق پرو    یرو از راه  گهیو عشق شدم. دست در دست هم د  یآزاد  از حس 



  ودر اتاق پر   ی. همون دختره که جلومی و کنار صندوق قرار گرفت  می خارج شد
  یم یکه به حجم عظ  یدرحال  نیداشت رو به آرو یظینسبتًا غل شی بود و آرا

 گفت:   یبا لحن معمول کردیکنار صندوق اشاره م  یهاسهی از ک

 !ی...بدون کم و کسرنیکه خواست  هییاونا  یهمه -

 تا حساب کنه گفت: آورد یکه کارتش و در م  یدرحال  ن یآرو 

 !م؟ یببر  ن یماش  ک یرو تا نزد  نایهست ما ا  ی زیچ یممنون...فقط چرخ -

از    ی ادیو حجم ز  کردم یاون دو نفر نگاه م   ی فقط با تعجب به مکالمه  من
اشاره کرد و اونم با چرخ    یمردپر که کنار صندوق بود. زنه به    یهاسهیک

اومد. ک  یدست جلو  بود  پاساژ  مال  ر   ها سهیکه  چرخ  داخل  با    ختن یرو  و 
از مغازه خارج شد اونا    به  مید یآسانسور رس  ی جلو  ی . وقتم ی حساب کردن 

به دست گرفته بود اشاره کردم و    نی که فرمونش و آرو  یبزرگ   دیچرخ خر 
 : دمیپرس  نیبا تعجب از آرو

 !ه؟ یچ  نایا -

 و باز کرد و با خنده گفت:   ششین

 ...بانو شهرزاد!نیزم  ی زن رو  نی باتر یز ی لباس برا -

که پر از لباس بود    ی مثل توپ بسکتبال شده بود. چرخ به اون بزرگ  چشمام 
چرخ و به داخل فرستاد و  آسانسور  دنیمال من بود؟! امکان نداشت. با رس

م نشوند و با  شونه  یمتعجب من با خنده نگاه کرد. دستش و رو   یافهیبه ق



وقت م یی خنده به سمت جلو رهنما وا   ی تو  یکرد.  لحن    ا ب  میسادیآسانسور 
 گفتم:   یو متعجب ی شاک

همه رو   نیا  یوقت کرد  ی! تو ککار؟یچ   خوامیهمه لباس و م  ن یمن ا  -
 !؟یبخر

 گفت:   یحالسرشار از خوش یم حلقه کرد و با صداو دور شونه  دستش

...بعد، مگه قرار نبود  ییتو راحته چون کوچولو موچولو یبرا   دنیلباس خر  -
 بدن.  ا یجاشون و به مشک ایبود که رنگ  از ی! پس ن ؟ ینپوش یکه لباس مشک 

 گفتم:   یشدم. با لحن معمول  رهیو به چرخ پر از لباس خ  دمیکش  یاکالفه  پوف

ا  - آخه  ا  م،ی گرفتیم  دیبا  واشی واشی ...ادهیز  یلی خ   نای اما    یطورنینه 
 !همهنیا

تر کرده آسانسور فضا رو به قول معروف شاعرانه  یتو  کی موز  م ی مال   یصدا
که به سمت    یآسانسور چرخ و تو دستش گرفت و درحال  سادن ی بود. با وا

 گفت:   کردیحرکت م ن یماش

 نداره.  یربط  چ یبخرم...به تو هم ه ییهوی خواستیدلم م من  -

  گهیبعد م  دهی. برا من لباس خرسادمی جا وا بهت نگاهش کردم و همون  با
  یاقهقه  سادم، ی وا  د ید  ی شده. وقت  یا ندارد! عجب دوره زمونه  ی به تو ربط

که داشت لباسا رو    یطورنیپخش شد. هم   نگ یپارک  یبلند زد که صداش تو
 با خنده گفت:  ذاشتیصندوق م  یتو



که  فرمون برخورد کرد بس  نیبا هم   د ینکن...با تو با  یو اون شکل  افتیق  -
 !یخوریسوارشو سرما م ای . حاال هم بیادنده هی لجباز و 

 حرفش گفت:  یو براش در آوردم که با خنده ادامه  زبونم 

 !میدیکه د  م ی بود دهیعادت قشنگتم ند  نیا -

صندوق    ی رو کاماًل تو  ها سهیرفتم. ک   نی سمت ماش  ه یو    دمیو پوش  پالتوم 
رو پر کرده بود و حال من    ن یماش  یعطرش فضا   یگذاشت و سوار شد. بو

. ساعت  م ی کرد  یو ط  ابونیتا خ نگیمسافت پارک  یحرف  چیو خوب! بدون ه 
که گفته بود.    ییبره به جا  خواست یم  ادیهفت بود و به احتمال ز   ی کاینزد

مبا  یصدا  دن یچی پ  اب رو  لشیآهنگ  از    ن یبلندگو ماش  یکه  و  نگاهم  بود؛ 
از درخت گرفتم و به مان  ابون یخ تماس و    ی شدم. وقت  ره یجلوم خ  تور ی پر 

 از ابروم باال بپره.  ییباعث شد تا داینگران ل  یبرقرار کرد صدا

 !؟یگفت   نی! سالم آروی : وادایل

نشوند.    شینی ب  یسکوت رو  ی و دستش رو به معنا  دیبدون صدا خند  ن یآرو 
  یاگرفته  ینگو تا حرفم و بزنم. گلوش و صاف کرد و با صدا  یزیچ   یعن ی   نیا

 گفت:  دایدر جواب ل 

 آره گفتم! -

و لرزون    ده یترس   یبذاره! صدا   دا یمارموز! قصد داشت سر به سر ل  ن یآرو  یا
 . دیطرف تلفن به گوش رس از اون دایل



 گفت؟!  ید؟! چش ی: خب...چ دایل

هم ناراحت باشه    کرد یم   یکه سع   یش رو فرو فرستاد و با لحن خنده  نیآرو 
 کلمه گفت:  کیهم خسته در جوابش تنها  

 ! خداحافظ. م ی زنیحرف م ام یم -

قصد داشت کجا بره؟   دونم ی. نم شدیداشت باز وارد جاده م   نیماش  کمکم 
و    نیتماس آرو  شال قشنگم فرستادم که با قطع شدن  ر یز  یموهام رو کم 

فرمون بود    یدست رو   هیزمان شد.  هم   نیکوتاهش تو ماش  یخنده  یصدا
 گفت:   یزیآم طنتیو با لحن ش

 نکنه! یفضول  قدر نیحقش بود! تا اون باشه ا  -

 *** 

باعث    دیورزیکه م   یبود و منم جلوش. باد سرد  سادهیپشت سرم وا  ن یآرو 
به عقب برگشتم   یبره. وقت   یشده بود دستام و صورتم همه به سمت کبود

صورتش نبود! تنها به    یاون لبخنداش رو   گهید  نم یرو بب   باشی و صورت ز
  ی ن بود؟! ز   ده یجا رسشد که حال و روز ما به اون  ی اکتفا کرده بود. چ   ی اخم

  ن یهرزاد ارو داشت. مگه ش  شی پرتگاه بود و معشوقش قصد نابود  ی که لبه
بودن اون مرد خوش خنده    دی! شا د؟یرس یبهش م  دیبا   هانیاز ا   تر شی قصه ب

مظلوم و    یافهیبه جلو برداشت و با ق  یبود. قدم   یادیکنارم هم از سرم ز 
 گفت:  یسرشار از ناراحت

 من خواستم شهرزاد...خواستم کمکت کنم اما تو... .  -



م   طور نی هم حرف  م   زدیکه  پرتگاه  سمت  به  و  لحظه   ه ی.  بردیقدماش 
  ی. پرتگاه دی! که دست منم گرفت و به سمت پرتگاه کش شد؟یچ   دمینفهم

پا  مه  شدت  از  وقت  نشییبلند که  نبود!  سرد  ی مشخص  صورتم    یباد  به 
ص  باز کردم.  و  دقخورد...چشمام  نگران!    قاً یورتش  اما  بود  صورتم  مقابل 

بلند کردم.    ن یماش  یصندل   یام رو از رو گذاشتم و تن خسته  رمیدستم و ز 
  یرو   یو عرق سرد  شدیم   نیی باال و پا  ادیز   جانیاز شدت ه   نم یس  یقفسه

  یگونه  یدستش و جلو آورد و رو   د،یحال نزارم و د   یکمرم نشسته بود! وقت
 آرامش بخش گفت:  یبسم ملتهبم قرار داد. با ت 

 خواب بود...گذشت! -

بود    یزیچ   یگذشته نبود! برا  یبرا  گهی د  دم یکه د  یخواب  دونست یم  کاش
  ی و کم   ک یاطرافم نگاه کردم که تار  ی. به فضا ترسوندیکه من رو م  نده،ی در آ 

چراغ تا  چند  اما  بود.  د  یترسناک  روشن  ی فضا  شد یم  دهیکه  تر کرده  رو 
  افمون . اطر شدنیم  ده ید  یبه خوب  دهی سر به فلک کش یدرختا  ی بودن. تنه

و    ل یمشخص بود. راه نسبتًا طو   باً یکه تقر  ییبود و دورمون باغا  ییدرختا
  ی زورک  ی دستش نشوندم و با خنده  ی. دستم و روم ی داشت  شی و در پ  یک یبار

 گفتم: 

 . دمیترس کمی خوبم! فقط  -

قهوه  ن یریش   یچشما ه  یآرامش  شیا و  که   دای پ   ای دن  یجاچیداشت 
دستم داشتم    یکه دستش و تو  یو درحال  دمیکش  قیعم  ی. نفس کردمینم

 گفتم: 



 !م؟ یحاال کجا اومد  -

 دادیو به سمت جلو حرکت م  نیکه ماش  یفشار داد و درحال  یکم  دستم 
 گفت: 

خاطر تو جشن  ...امشب و بهم یخوش بگذرون   ی! قراره کلناسیا   لیباغ سه  -
 خاطر ما!...بهم ی ریبگ

  که یهمون راه بار   ی که انتها  یرنگ  یدر بزرگ و مشک  یجلو  ن یماش  دن یرس   با
رو  ن  ی بود، ترمز کرد و دستش و  با  نگاه    شی بوق گذاشت.  به جلوش  باز 

شدن    انیو کلش و بکنه! با نما   ادیب  دا ی. فکرکنم توقع داشت االن ل کردیم
از    تر وونهی . ددنیظبط و باال برد و شروع کرد به رقص  یمقابل در صدا  لیسه

سه مگه هست؟!  به    ی اوونهید  ل یتو  شروع کرد  همراهش  و  نثارش کرد 
 ن یآرو   ی . وقتکردینگاه م   نیبه آرو  یبود کفر  دهیرس  رتر ی که د   دای. لدن یرقص

  ن یو خواست به سمت آرو  دیکش   یفی خف  غ یج   دایشدم. ل   ادهیشد منم پ  اده یپ
 : گفت  غی و با ج  ورد یهوا گرفتش اما کم ن   یرو  ل یحمله کنه که سه 

 !ستم ی ن دایسرت بذارم...ل یتار مو تو  دونهیاگر  لیبه جون سه نی آرو  -

با خنده مخاطبش و    گرفتیکه دستم و م  یبه سمتم اومد و درحال  ن یآرو 
 من قرار داد و گفت:

ل   اتیاز اون زبون دراز   دونهیعشقم    - ...االن  نهی نشون بده بب  داجونیو به 
 دارم! از یبهش ن  داً یشد



ل  به  ی دلم عروس  یبهم زد که تو  یچشمک  در    دایپا شد. زبونم و به سمت 
 کردم.   ز یآوردم و چشمام و ر

ا دایل با  حاال  خانم  شهرزاد  ها!  م هم   الیگودز  نی:  برا؟یشیدست  دارم    ی ! 
 جفتتون!

ش در آوردم. با لحن  و اداش رو مثل خود  دمیو چسب   ن یدست آرو   محکم 
 گفتم:   یطونیش

 جز جرئت!  یدار ی چ! همه؟یدار  یچ  نم یبب ایب -

و از    ی جواب  نی انتظار همچ  دیمتعجب به من نگاه کرد شا   یبا چشما  ن یآرو 
آرامش   یچشما  نیا   ی بشم برا  دیخب مگه قرار نبود زن جد   ی من نداشت. ول 

 کرد و با همون لحن متعجبش گفت:  یا بخش؟! تک خنده

 بانو! نیچه کرد ا نیاوو...بب  -

 ی شدت سرد بود. سوز نامردپالتوم و آوردم جلو بستمش. هوا به  کمربند
قندومد ی م از سرما  با    ل ی! صورتم  فرستادم که  فرو  و  آب دهنم  بود.  بسته 
  ادی بهش زدم که خواست ب  قیعم  یمواجه شدم. لبخند  دا یل  یبرزخ  یافهیق

 دستاش و برد باال و با خنده گفت:  ن ینذاشت. آرو   لی سمتم اما سه به

 قه یداخل وگرنه تا چند دق  دیبا شهرزاد بر  دا،ی...لکنم یاعالم آتش بس م  -
 . م ی ا یم می کنیو پارک م  نیماش  لمی. من و سه بندهیم  ل یقند گهید



  نهی . دست به سرفتم یراه م  دایالزم از ل   یفاصله گرفتم و با فاصله  ن یآرو   از 
هاش نگهداره وارد  شونه  یکرم رنگش و رو   یپالتو  کردیم   ی که سع  یدرحال

ترش  بود که عقب  یشکل نسبتًا بزرگ   ی مربع   اطیخونه شد. به محظ ورود ح
به سمتم    ی قدم  دایشده بود. ل   نییکرم رنگ تز  یبا سنگا  یساختمون بزرگ 

! تکون  ه؟ یچ  ی نمن زوم کرد. سرم به مع  ینگاهش رو   ی اومد و با کنجکاو 
 گفت:  واشی   زدیم  یطونیکه لبخند ش  یدادم. که اخماش و باز کرد و درحال

 بهت گفت؟! -

دست بردار نبود.    د یفهمیتا نم   دایبود، ل  نی خنده! حق با آرو   ر یزدم ز   یپق
 گذاشتم.   بم یج  ی به جلو برداشتم و دستام و تو یقدم

 !ی گفت...اونم چه گفتن  -

رنگ تو  کم   ی. بلوز شلوار صورتدیگرفت و به سمت جلو کش   قهیو از    پالتوش
و   دیرس یهاش م که تا سر شونه  ییطال  یتنش بود. با موها  یخرس  یخونگ 

به سمتش خم شدم و کنار   واش ی بود واقعًا قشنگ شده بود.    خته ی دورش ر 
 گفتم:   طنتیگوشش با ش

 دش نخواد!... مخصوصًا اگر خوگم یو نم   ی...راز کس م یمن آدم راز نگهدار -

وقت  یی تا و  فرستاد  باال  و  ابروش  خودش    دیفهم   یاز  از    ی عنیمنظور 
 بلند گفت:  ی و با لحن حرص  دیکش   یف یخف  غیخودمه...ج 

 !نا یبود، حاال دو تا شدن! من و نجات بده از دست ا  یکی من...   یخدا یوا -



پارک کردن و به سمتمون اومدن.    لیسه   ن یو کنار ماش  نی ماش  ل یو سه  ن یآرو 
 گفت:   یو با لحن شاک  دیدستش و بهم مال ن یآرو 

 ه؟ یچه وضع مهمون دار ن ی! دستت درد نکنه، ادایل -

کبوند. قدماش و بلند به    نی زم  یکرد و با حرص پاش و رو   یدهن کج  دایل
اش رفت به سمتش و دستش و دور شونه  ل ی. سهداشتیسمت خونه بر م
  ی دستم و گرفت و با چشما  نیبه سمت خونه رفتن. آرو  انداخت و با هم 

 سرشار از مهر و محبت نگام کرد!

 بهش؟!  ی: گفت ن یآرو 

درحال  یاخندهتک و  با دستم گرم مزده  خیکه صورت    یزدم  رو    کردم یم 
 گفتم: 

 !یقدر شاعرانه و عاشقانه اعتراف کردنگو چه ینه...تو هم به کس  -

 گفت:   ین یریکرد و با تعجب و لحن ش   یاخنده تک

اعتراف    ن ی! از االن تا آخر عمرمون ام ی و ما خبر نداشت  یبود   یعجب فلفل  -
 . میبند یم  لیاالن که قند  یتو فلفل میبر  ایتو سرم. ب  یزن یکردنم و م 

. نفسم و با صدا  دی و دورم حلقه کرد و قدماش و به سمت جلو کش   دستش
 گفتم:   یآروم یفرستادم و با صدا رونیب

 تو سرت.  زنم یتو رو نم  ی زیچچیمن ه -



نزد  سرش سرم  به  درحال   کیو  صدا  یکرد،  وضوح    یکه  به  رو  نفساش 
 گفت:  یم یآروم و مال ی. با صدا دمیشن یم

 بانو! یفلفل دونمیم -

در و باز کرد به    نیو آرو  م ی کوتاه مقابل در ساختمون قرار گرفت  یقدما  همراه
 یکوچک و چوب   یورود کنار جاکفش   یکرد. لحظه  م ییسمت داخل راهنما 

شک  یآشپزخونه م  یاپن  و  بزرگ  نسبتًا  نفره  ینهارخورز ی بود که    یاچهار 
  یرنگ   ی و مشک  یچرم   یی و درآوردم و که دمپا  بوتام م ی وسطش قرار داشت. ن

.  دمشیکردم بابتش و پوش   نیاز آرو   ی تشکر  رلب یمقابل پام قرار گرفت. ز
شکل بود نشسته    ی بزرگ مربع  ییرایپذ  یکه انتها  یبزرگ  ینهیکنار شوم   دایل

گاز مدرن و گذاشت و    یرو رو   یکتر  لی. سهکردیم  یباز  شی بود و با گوش
ا خنده  و ب   داشاره کر   نه یاومد. با دستش به سمت شوم   رون یاز آشپزخونه ب

 گفت: 

 کم خونه رو گرم کنن.تره! تا شوفاژا کم گرم  دایل شه یپ  دیبر -

به    ی نگاه   رفتمیم   دا یکه به سمت ل  یو دورم حلقه کردم و درحال   دستام 
که در امتداد آشپزخونه بود انداختم. ظاهرًا اتاق خواباشون اون باال    ییها پله

 ون یز یتلو  یجلو  دستهیرنگ،    یو کرم   یزرشک   یبود. دو دست مبل راحت
با باال    هرفتم ک  دای. به سمت لنهیشوم   یدست هم رو به رو   هیکنار پله و  

عقب فرستاد    ه یاز موهاش و    یآوردن سرش متعجب به من نگاه کرد. تار
 گفت:   شدیجاش صاف م   ی که تو  یو درحال 



 بود دقت نکردم.  ک یتار  رونیبودمت...ب دهیلباسا ند نیا  یتا حاال تو -

  نه یکنار شوم  یمبل دونفره  ن یجلوتر  یدستم گرفتم و رو  یپالتوم و تو  یجلو
 زدم و بلند گفتم:  ی تر بود. لبخند کمرنگ خونه گرم  یگهید  ینشستم. از جاها

  کمون نیرنگ  هی! شبشه یم  نی....همیبش   ن ینشبهمنش هم   یبا آقا  یوقت  -
 . یش یم

کنار    یعسل   ز ی م  یرو  ذاشتیو م  شی که گوش   یکرد و درحال   یکوتاه  خنده
 دستش گفت: 

 !ی...خوشگل شدادیاتفاقا بهت م  -

  نیگفت و گو بودن به سمتمون اومدن و آرو  نی گر اکه نظاره  لیو سه  ن یآرو 
 با خنده رو به من گفت:

 بپوش! ی مشک  ی...حاال ه ین یخانم ام ر ی بگ ل یتحو -

  یقشنگ تو  یلیآتش خ  یهاکردم و نگاهم و ازش گرفتم. شعله  یزیر  اخم 
کنار ما نشستن و که چند    لیو سه   نیدرحال پخش شدن بودن. آرو  نهیشوم 

ل  قهیدق بود.  با لحن ش  دایسکوت  به    ی طونیکالفه سکوت و شکست و  رو 
 گفت:   نیآرو 

 ؟یاعتراف کرد  یراستش و بگو چطور -

اشتم خندم رو فرو بفرستم اما  د  ی گلوش و صاف کرد و من هم سع  ن یآرو 
  ام یلبم و گاز گرفتم تا خندم مثل بمب منفجر نشه. چتر   ینبود. گوشه  یشدن



نگاه کردم.    ن یدر کنترلش داشتم به آرو   یکه سع   یاافهیو صاف کردم و با ق
  یادهخنلخت و قشنگش و به عقب فرستاد. تک  یدستش و باال برد و موها

 گفت:  دایو ل ل یرو به سه طنتیزد و با ش 

 که من بگم؟! هوم؟   دیمگه! شما دو تا گفت -

روز    ادی  دیکرد که سرشار از عشق و محبت بود. شا  دایبه ل  ینگاه م ی ن  لیسه
  لیقدر هم رو دوست دارن. سه افتاده بودن که به هم اعتراف کردن که چه

 گفت:   یازده جانیصورتش نشوند و با لحن ه  یرو ضی عر  یاخنده

 یجور هیروز تولدش بود، از دوستاش خواهش کردم که تنهاش بذارن...  -
  ی بود اما خبر  سادهی وا  مثل بچه گربه  ابونی که خودش متوجه نشه! کنار خ

دوز کلک سوارش کردم. از    یاز دوستاش نشد که من وارد ماجرا شدم. با کل
  زش یراجا. سوپ همون  م ی رستوران و براش رزرو کردم و رفت   ه یبلش  چند روز ق
 بهش گفتم دوستش دارم! کیرمانت   یلیکردم و خ 

صورتش داشت   یرو م ی مال  ی اکه به افق محو شده بود و خنده  یدرحال دایل
 لب گفت:  ر یز

 روز عمرم بود! ن یبهتر -

! حال روزگار ما رو  کننیبه عشقشون اعتراف م  یجورچه  ن یمردم و بب  ایب
 ی نگاه  م ی که اعتراف عشقشم با همه متفاوته. ن  م ی افتاد  وونهی د  هی  ر ی ! گن یبب

اونم داشت به من نگاه م  با    یمصنوع  ی. اخمکردیبهش کردم که  زدم و 
 شده بود گفتم:  قیکه تلف   یتبسم



 !ست ین  جانیات ا ج زم یبره تو افق محو بشه، برو عز  دی با  ن ینظرم آرو به -

  ل یتکون دادم و به سه   یتأسف سر  یتا بناگوش باز شد که منم از رو  ششین
 بگه نگاه کردم.  یزی که قصد داشت چ 

 ! یزد  یچه گند نمی بب نی : خب نوبت شماست! بگو آرولیسه

تر از حد که صداش و کلفت  یاز ابروش و باال فرستاد و درحال   یی تا  ن یآرو 
 معمول کرده بود گفت:

 شاعرانه و عاشقانه گفتم! یل ی من...نه! منم خ -

آرو   گهید شدم!  منفجر  بمب  مثل  و  و کنترل کنم    ی سع  نینتونستم خندم 
خودم و جمع کردم    قهیکنه اما موفق نشد. بعد چند دق  یخود دار  کردیم

 خندم و بخورم گفتم:  کردمیم  ی که سع  یو درحال 

بگن که دوستت   یبه کس   خوان یم   یدهات شما وقت   یبهمنش! تو   یآقا  -
عاشقتم دوستت    ی که فالن  کشنیعربده م  یمیدارم...همراه آهنگ خز قد

 دارم؟!

گفتم اونا هم    یمن چ  دم یتازه فهم  یمن و نگاه کردن، وقت   ج یگ  لی و سه  دایل
خند به  کردن  شروع  من  آرو دنیمثل  م   یعصب  نی.  نگاه  رو  .  کردیهم 

 و گفتم:   دمیناخواسته دستم و جلو بردم و لپش و کش

 !یش یم  ر ی پ  ،ییحرص نخور عمو  -

 . دمیدستم و عقب کش لیسه  یکرد که با صدا  یاخنده



 زنه؟ یبا آهنگ داد م  یبه قرآن! آخه ک  یروان   یعنی:  لیسه

 : من. ن یآرو 

رو    جانی و با ه  دی دستاش و بهم مال  ل ی لب نثارش کردم. سه  ر یز   یاوونهید
 گفت:   نیآروبه 

 !اد یمن خوابم م م؟یا کارهیخب! چ  -

شد. پالتوش و از    دهیاز جاش بلند شد که نگاه هممون به سمتش کش  ن یآرو 
و    دیمال   گهی مشخص شد. دستاش و بهم د  شی زرشک  ور ی تنش درآورد که پل 

 بود گفت:   رایبه مد  ه یکه شب  یلیبا استا 

  ی کی!  م ی ر یجشن بگ  م یخوا یم  ز یخاطر چند تا چامشب خواب حرامه...به  -
هم بودن شما دو تا با    ی کی  ،یی رزایگور به گور شدن م  ی ک یمن و شهرزاد،  

امشب نه! فردا صبح!    م ی حرف بزن  م یخواستیهم م  یامسئله  هیهم. راجع به  
 تمام. 

ند شد  از جاش بل  لی مبل نشست. سه  یگرفت و رو   راهنشیو به پ  دستش
 گفت:  کردیتن مرتب م   یو تو شینفت  یآب  ور ی که پل  یو درحال 

  نی عمو آرو   م ین یتا بب  دیلباس عوض کن   دیشما هم بر  زمیبر  ییچا   رمی تا من م  -
 . ختهیر یا برامون چه برنامه

 گفت:   نی رو به آرو   یبا لحن دستور دا یکردم که ل  یاخنده تک



است که در بست در خدمت عشقش باشه...)گردنش    یمرد نمونه مرد   ه ی  -
نم  و  شهرزاد  ساک  من  چرا  در( پس  عاشق    یآقا  نم یبیو چرخوند سمت 

 !شه؟ یپ

  یزد و با لحن الت  ی چشمک   دایو باال برد و شروع کردم به کف زدن. ل  دستم 
 گفت: 

 !می چاکر -

  ی و از رو   چشیی که سو  طور نیکرد و از جاش بلند شد. هم   یالک   یاخم   ن یآرو 
 گفت:  لیبه سه  یانازک و زنونه یبا صدا داشتیاپن بر م 

بب  - بال   ن یخواهر  م  یی چه  دارن  اارنیسرمون  دست  نسلمون    ن ی...از  زنا 
 !شهیمنقرض م

باال کش  یتو  ی کم و  قدم  و  تکون خوردم  ق   دم یجام  و    یافهیتا  مسخرش 
کفشاش بود. با لحن    دنیو دستش گرفته بود و درحال پوش  چیی. سو نم یبب

 گفتم:   یزیکاماًل مغرور و طنز آم

خاطر  ! وجودت بهینبود  جا نی...اگر زنا نبودن تو هم ایک یحرف نزن تو    -
 زن بوده.  هیوجود  

  ی که دستمال آشپزخونه دستش بود جلو  یخواست مثاًل جو بده درحال  لیسه
 گفت:  یجد  ی لیستاش و باال برد و خ و د  سادی وا  ن یآرو  کیاپن نزد 

 زنا کلمون و نکندن! نی ...برادر تو هم برو تا ادینکن  ی اسیبحث س  -



زبونش و برام    رونیبره ب  کردیکه در و باز م  یکرد و درحال   یاخنده  ن یآرو 
 گفت:  طنتیدرآورد و با ش 

 دلم! ز یعز   یتا بپوش  ارمیم دم یبرات خر  دایل یلباسا  ن یاز ا دونه ی -

در    ن یکلش ب   رون ی آخر که خواست بره ب  یحرص نگاهش کردم. تا لحظه  با
 بره داد زدم:  کهنی. بلند قبل از ا رونی بود و زبونش ب

 نبود.  نیکه...اگر داده بود وضعمون ا  دهیشفا نم  -

د  ز ی ر ز یر   لیو سه   دایل م  نی آرو   ی ایباز  وونهیبه  من  با    لی. سهدنیخندیو 
هم   ییچا  ینیس شد  اومد که  آرو زمان  خودش    ینی با  و  خودم  ساک  که 

 با خنده بهش گفت: لی. سه سهیدستش بود و همراه چند تا ک

راست  - دست  مردونه کردم.  اتاق هست...زنونه  تا  دو  ماست،    ه یباال  مال 
 گل!  یمال خانما   یهیچپ

وقت چپ  ن یآرو  نگاه کرد و  پله  یچپ بهش  و    ی هاداشت به سمت  صاف 
 : دیپرس  لیاز سه رفتیم  ی سنگ

 ! ساعت هشته. م؟ی کن شام قراره چه -

  خوردیو م   شییاز چا  یاکه جرعه  یدرحال  دا یجواب بده ل  ل یسه  کهنیاز ا  قبل
 آروم و پر رو گفت:  یلیخ

 !دیقراره شماها برامون غذا بپز  -



از ابروم و باال فرستادم    ییدهنم تا  یتو   ذاشتمیکه شکالت تلخ و م  یدرحال
  یبا صدا  داینداشتن نگاه کردم. ل  یخوب  ادیکه حال ز  لی و سه   نیو به آرو

که    یکردم و درحال  یرو یخورد. که من هم ازش پ  یو هورت   شیی چا  یبلند
مل  خوردمیم  م ییاز چا   یکم آرو   نیآرو   لیتحو   یح ی لبخند    ی دمق  نی دادم. 
 زد. یلبخند  یاول گذاشت و زور یپله  یرو 

 اولشه تازه خدا به داد آخرش برسه! نی : ان یآرو 

گذاشتم و از جام    ی و چوب   یمربع  ز یم  یشکل و رو   یو گرد  یاشهیش  وانیل
  یتر کرده بود. با اجازهباز خونه رو دل  ی لیکف خ   دیسف  یبلند شدم. سنگا

  ی دو تا در چوب  ز یچ   نیها رفتم. که اول به سمت پله  ن یپشت سر آرو   لیسه
  هنوز   نی سمت چپ. آرو   یکی راستم بود و اونسمت    یکیاتاق خواب بود که  

بزرگم و از   فی ک  واشی به سمتش رفتم و    نی هم  یوارد اتاق نشده بود. برا
 گفتم:   واشی و   دمیدستش گرفتم که هول شده به سمتم برگشت. خند

 نترس بابا منم! -

 فرستاد و همراه خنده گفت:  رون ی و با صدا ب   نفسش

 خب! یشی مثل جن ظاهر م -

چ  یانتها م   یزیچشماش  آزارم  که  بود  شب  سر  سعدادیاز  کردم   ی. 
  یشدم. اجزا  خیناآرومش م  یچشما  ی. رو تونستم یاما نم  رمیبگ  اشدهیناد

 یکالفه بود. قدم   یز یصورتش حالش خوب بود اما حال چشماش نه! از چ 
برداشتم دق بود  ی که چشم تو  سادمی وا  یطور  قایبه سمت جلو  .  م ی چشم 



لبخند به لب داشته باشه اما بازم ناراحت بود.    هشی هم  لمث  کردیم  یسع
 نگاهش کردم. ی و ناراحت ت یگرفتم و با جد  واشیدستش و  

چشمات هست؛ که دل صاحب مردم رضا نداد    یتو  یاز عصر تا حاال ناراحت  -
! اگر  ؟یبهم گفت   کهنی از ا  ی مونی! پش ه؟یچشمات چ  یغم تو نی ازت بپرسه! ا

 ... . یمون ی پش

هام حلقه شد و گوشم که  حرفم و ادامه بدم که دستش دور شونه  نذاشت
قدر  . آخ که چهدی شنیو م  نشیریمنظم و ش  ی قلبش بود صدا  یرو   قایدق

ا  با    یآغوش و عطر وجودش بودم. دستش رو   نیمحتاج  و  سرم نشست 
 گفت:  یناراحت یصدا

 باشمت. کنارم داشته   یشکلنیروز نتونم ا  هی که نی شهرزاد...از ا ترسمیم -

. سرم و بلند کردم و به  دادینامحسوس گلوم و فشار م  یچرا بعض   دونم ینم
  هیگر   تونهیگفته مرد نم  یبود نگاه کردم. ک  سی خ  ی کم  دیکه شا  ییچشما 

  ن یبروز احساساتشون. آرو  یداشته باشن برا  دیبا  یکنه؟! مرد و زن هر آزاد
شا  ترس...  از  قرمز  یچشماش کم   دیمنم،  لبخندزدیم   یبه  با    وزدم    ی. 

 آروم باشه گفتم:  کردم یم  ی که سع  ییصدا

  شه یو هم   ن یعشقش بمونه...ا  ی اگر معشوقم پا  مونم، یعشق م   یمن پا  -
 .شهیهم   نیبدون آرو

رو   دستش غنچه  یو گذاشت  و  عطر    یا سرم  و  محبت  و  عشق  از جنس 
 صورتم گرفت و گفت:   یرو جلو دایخر  یسهی سرم نشوند. ک یخاطرش رو 



 . نمتیبب یلباس خرس ن یا یدوست دارم تو یلیخ -

 گفتم:   یدادم و با لحن مظلوم لشیمسخره تحو  یاخنده

 س.! مسخره؟ یسن...لباس خرس ن یبا ا -

  رلب یهولم داد و ز   واشیدستم و به سمت در اتاق    یرو گذاشت تو  سهیک
 گفت: 

 منتظرم.  ار، ی حرفم ن  ی بدو...حرف رو  -

  یشکل نسبتًا بزرگ   یلیو وارد اتاق شدم. اتاق مستط  دمی کش   یاکالفه  پوف
بود   رهیت یاکه چوباش به رنگ قهوه  ی تخت یدستم و رو  ی تو یالیبود. وسا 

پتو و کلفت سف  یو  بود، گذاشتم.    ده یروش کش  ی دیساده  تخت    ه یشده 
  باسا تر شده بود. ل مثل همون رو به روش بود. با وجود شوفاژا هوا گرم  گهید

حالت    ن یرنگش، نفسم و با بلندتر  دنیدر آوردم که با د   هس یک  یرو از تو
 فرستادم. رونیممکن ب

 !؟یآسمون   یتر نبود؟ آبروشن  نی! از ا ن یآخ آرو  -

تخت و پالتوم و درآوردم. جنس لباس نرم و    یحرص پرتشون کردم رو   با
تو  یعکس خرس فکر کنم  بود.  بزنه! هم  یروش  زار  داشتم    طور نی تنم  که 

افتادم. ترس از دست دادن عشق    نیحرف آرو  ادی  کردم، یلباسم و عوض م 
گرفتم!   ادیخوب    یل یدرس و من خ  نی ا   دیبا آدم عاشق هست. شا   شه ی هم

.  دونستم یکه من نم  دونستیو م   یز یبرام مشکوک بود، اون چ   شاما حرفا
نبود!    یاون آخرا   یحس   هی کار    یجا  ه ی  گفتیبهم م   یحس  هیدلم خوب 



بودن و   نیکردم خوب باشم و زمان کنار آرو   ینره. اما سع شیقراره خوب پ 
بهتر  باهاش  و  وقت  نا یدرک کنم  بزنم.  رقم  پوش  ی رو  و  ...کاماًل دمیلباس 

گرم    یل یخ  ی گشاد و راحت و حت  یخاطر مدلش کمتنم بود. اما به  یاندازه
و به    امیم. چتربافته شدم و جلو انداخت  یو موها  سادمی وا  نهی آ   یبود. جلو

توجهم و جلب کرد. حاال که اون کنارم    می عقب فرستادم که دستکش مشک
  یاحتآوردم و با نار   نیی ! دستم و پاداشتم؟یبر م  نایدست از سر ا  شدیبود! نم

هنوز    آوردمیدستکشا رو در م  نیاگر االن ا  دونستم یبهشون نگاه کردم. نم
  واش ی دستم جلو بردم و    ه؟یهم همون حس بد و داشتم نسبت به لمس بق 

از پوست صورتم بود مقابلم    دتر یو الغرم که سف  دیکش  یدرشون آوردم. دستا
  هیکه    ییدستا  دنی خودمم محروم کرده بودم از د   ی حت  د یقرار گرفت. شا

 گفت:   نیگفتم که آرو   یادر بله ینتونستن از من دفاع کنن. با صدا یزمان 

 اجازه هست؟! -

 !ایب -

در کرده    ی و که باز کرد اولش چشماش بسته بود و فقط سرش و از ال  در 
 گرانه گفتم: و پرسش  دمیخند واشیبود داخل.  

 ؟ یچرا چشمات و بست -

 گفت:   یشد و با لحن شوخ   دایکه دندوناش کاماًل پ   دیخند یطور

 نامعلوم.  ع یاز وقا یریجلوگ  یبرا -



  ی و از رو  لمیموبا   واش ی .  دمیموهام کش   ن ییبه پا   ی کردم و دست  یاخندهتک
و باز کردم. فلشش و خاموش کردم تا    نشیکنار تخت برداشتم و دورب   ز یم

 گفتم:   واشیبا نورش چشماش و باز نکنه.  

 . دمیپس چشمات و باز نکن هنوز بلوزم و کامل نپوش -

فکر کنم    ششین بازتر شد. پشت سر هم  و  تا عکس  هیشل  انداختم.    یده 
  ی و گذاشتم رو   لی بود. موبا  دهیبزرگ خند  قدر نیصورتش کش اومده بود ا 

 در اومد.  نی آرو  یکه صدا  ز یم

 تو؟! امیب ی چرا گفت  یبود ده ی: تموم نشد؟ اگر نپوشن یآرو 

 گفتم:   یگند زدم. گلوم و صاف کردم و با لحن معمول  آخآخ

 در تو! یاز ال ی کنیکلت و م  دونستم یتموم شد...چون نم -

دستام قرار    نیباز کرد و بهم نگاه کرد. دستکشام هردو ب   واش ی و    چشماش 
امتحان   ی بود برا  یزمان خوب   دیداشتن و وقت نکرده بودم تا بپوشمشون. شا 

به صورتم چشماش    د یرس  ی وقت  کردیم  ز یتا باال داشت آنال   نیی خودم! از پا
. بلوز  نم ی بب  تونستم یدورم م  ی برق و از فاصله  د یچشمام قفل شد. شا  یرو 

داشت همراه شلوار    یبود که بلوز قرمز رنگ   دهیپوش  یاتو خونه  یو شلوار راحت
.  دیبه موهاش کش   ی برداشت و دست  ی در به سمتم قدم  ی! از جلویاسرمه

  واشی. در و  کردیدستام نشست که با تعجب بهشون نگاه م   ی نگاهش رو 
داشت با    لبکه خنده به    یو درحال  ساد ید مقابل وا بست و به سمتم اوم

 گفت:  یا زدهجانیه  یصدا



  ذارم ینم  گهیو تکرار کردم اما...د  نیاز عصر تا حاال چند دفعه ا   دونم ینم  -
 . وقتچیشهرزاد...ه یبپوش  یمشک 

 ا یبه مثال در  ی دستام نشست. عمق چشماش آرامش  ینگاهش رو  دوباره
شد و دستاش   رهیچوب و به لطفات گل. به چشمام خ  ی. به گرم شدیم   دایپ

دستاش.    یبهم گفت که دستام و بذارم تو  یزبونیو مقابلم گرفت. با زبون ب 
. دستکشا رو تو دستم دمیترس یامتحان کنم! اما م   خواستم یمن هم م  دیشا

به چشماش نگاه کردم سرشار    ی. وقت دادم یداشته بودم و فشار م محکم نگه
  د یسرش تأک  ی. با اشارهدادمیانجامش م   دیبود! من با   یشاداز لبخند و  

گلوم و فشار    ی. بغض شکوندمیدلش و م   دیکرد و به دستام نگاه کرد. نبا 
و  ادیز   جانیاز ه   دیو شا  یحالاز خوش  دی...شادادیم ! سرم و تکون دادم 

لرزونم و باال آوردم و   ینکنه. دستا ز یاشکام سر ر  کردمیم  یکه سع   یدرحال
م رو  زده  خی  یگذاشتم. بغضم و فرو فرستادم و دستا  ز یم   یدستکشام و رو 
دستام کاماًل مشهود بود. نفسم    یکردم. لرزش تو  کینزد  یبه دستاش کم

ذره دستم  . ذرهاومدیباال م   ی بود و به سخت  ده یمقدار خودش رس   ن یتربه کم 
متر بود اما من    یدو سانت   ا ی  ک ین  دستامو   ی فاصله  دی. شاکردمیم   ک یو نزد

د ترسم  فاصله  یادامه  تونستم ینم  گهیاز  اون  از  برم.  و  حرارت    یراه  کم 
  د یکوتاه رو اون زحمتش و کش  یلیخ  ر یمس  یدستاش مشخص بود. ادامه

 بار پوستش و لمس کرد.  نی اول  ی و دستام برا

اه کردم. پهن و مردونش نگ  یدهنم و فرو فرستادم و با تعجب به دستا  آب
بخش  آرامش  یداشتم از گرما  دینسبت بهش نداشتم و شا  یحس بد  چیه



م لذت  ماهبردمیدستاش  مثل  دهنم  اما    ی.  شد  بسته  و  باز  دفعه  چند 
ملتهبم    یگونه  یرو   یحالو خوش  جان ی از ه  یبزنم. قطره اشک   ینتونستم حرف 

اندازه  اون  دی! شادیچک نگاهش کردم،    یحال بود. وقتمن خوش  یهم به 
 ی قیکه تلف   یبود. احساسات   دایصورتش به وضوح پ  یتمام احساساتش رو 
قشنگش هجوم آورده    یبود همه با هم به چشما  جان ی از عشق و محبت و ه

فشار داد و آروم آغوشش و به روم باز کرد. همراه چند    واشیبودن. دستم و  
وارم به گوش    وونه ید  ی خندها  ت یخی ر یم  نیی که از چشمم پا  یشک قطره ا

مأمن . شونهدیرس یم بود  د   یبرا  یهاش شده  بدم    گهیآرامشم!  از حس  نه 
با چشمامون    تر شی ب  نیکسالت بارم. من و آرو  یبود و نه از دستکشا  یخبر

 بشکونه!   یبشه و دل کس   ز ی تند و ت  یگاه  د،یکه شا   یتا با زبون   م ی زدیحرف م

 گفت:  یحال خوش یو با صدا   دیموهام کش   یو رو   دستش

 !ی قراره شام بده بخور یمرد چ   نیا ن ی...ببنییپا  میبر -

اش بلند کردم و با لبخند نگاهش کردم. هنوز دستامون شونه  یو از رو   سرم
 قفل بود!  گهی به هم د

 ...صلوات!یخدا به داد برسه. امشب به کشتنمون ند -

  می نثارش کردم. دستم و گرفت تا بر  یا وونهی صلوات فرستاد. د  واشی   رلبیز
نم  رونیب ا  یفعال جلو   خواستم یاما من  برا  نای جمع  نباشه   ن یهم  یدستم 

.  دمیو پوش  م ی هر دو دستکش مشک  عی و سر  دمیکش   رونیدستم و از دستش ب 
  نشی ریجاش و با تبسم ش   دیچشمام و د  ی التماس تو  یکرد اما وقت  ز ی ر  ی اخم



  ی هایاز صندل  یکی   یرو   دایل  ن، ییپا   م ی دیرس  یعوض کرد و در و برام باز. وقت
چ   یجلو و  بود  نشسته  م  پسیاپن  ماست  سهخورد یو  تو  لی .    ی هم 

زد و با    ینگاهش به من افتاد سوت   یوقت   دای. لکردیآشپزخونه داشت کار م 
 گفت:   کردیو پاک م  شی ماست ی که انگشتا  یخنده درحال

  ه ی! ) به سمتم اومد و دستش و جلوم دراز کرد( افتخار  ه شینم   ی طورنیا  -
 مادمازل.  دید یدست رقص و به من م

رفت تا کمکش    لیسه   شیهم پ   ن یکردم و دستم و بهش دادم. آرو   یاخنده
  یرانیرو بهش وصل کرد. آهنگ ا  شیو روشن کرد و گوش   ونیز یتلو  دایکنه. ل 

  ی من حرکت   دید  ی. وقت دنیپخش شد که خودش شروع کرد به رقص   یشاد
نگاهش    زنمینم لبخند  با  دادنم.  تکون  به  شروع کرد  و  و گرفت  دستم 
و فراموش کرده بودم!    دن یکنم اما رقص  شی داشتم همراه  ی و سع   کردمیم
دق  یول چند  ل  قهیبعد  برقصم.  درست  و  جمع کنم  و  خودم   دا یتونستم 

 . کردیآهنگ و زمزمه م رلبیز دیرقص یم  که ماهرانه  طور نی هم

 ندارد  ان ی: حال خوش من با تو پا دایل

 که عشق تو درمان ندارد   شادم

 تو به جانم افتاد، مرا داده بر باد  عطر 

 فرهاد! چارهی است ب نی ریتو ش عطر 

.  کردیها رو خرد م افتاد که داشت با دقت قارچ  نی لحظه نگام به آرو   هی
سرش   یدر رد و بدل بود. وقت   شیرنگ آشپز  ی آب  یمن و تخته  نینگاهش ب 



و د باال آورد و من  نگاه کرد و چاقوش رو رو دیو  بهم  با خنده  و    ی.  هوا 
  ارش و دوباره به ک   دیرقص   ی . کمدادیآهنگ تکون م   تم یگردنش همراه با ر 

که زنده   شااللی به خوردمون بدن؟ ا  یقرار بود چه سم   دونم یادامه داد. نم 
از رقص  دا ی. لم یموند یم گذاشت و صداش و کم   یم یآهنگ مال  دن یخسته 

 ی مبل انداخت و موهاش و به عقب فرستاد. رفتم رو   یکرد. خودش و رو
  ی دابن  شی اپن نشستم و به مردا نگاه کردم. هر دو با اون پ  یجلو  یصندل

شستن    یکارا  نیسر گاز بود و آرو  لیتر شده بودن. سه بامزه  یل یآشپزخونه خ
دهنم   یرو تو  دایل  ی پسایدونه از چ  هی و خرد کردن و به عهده گرفته بود.  

 گفت:   یزیو با لحن تمسخرآم دیلبش و به دندون گز نیگذاشتم که آرو

 !شهیبه استخونات اضافه م  گهید  یهیال هی !  فه ینه نخور...ح-

  دیبر یکه داشت م  یکالباس  کهیکرد و ت  یابهش رفتم که خنده  یاغره  چشم
کرد و منتظر نگام کرد.    ز یدهنم گرفت تا بخورمش. چشماش و ر   ی و جلو

طور  خوردمش. همون  واش یدلش و نشکنم دهنم و باز کردم و   که نیا   یبرا
 گفتم:   خوردمیکه داشتم م

 د؟ یکن یدرست م  دیدار ی حاال چ -

و با لحن    ختی بود، ر  خته ی ظرف کنار دستش که قارچا رو ر  یرو تو  کالباسا
 گفت:   یمغرور

 مزه...!خوش یزایچ -



لحظه مثل    هی  دایلب گفتم و دوباره به تماشاشون نشستم. ل   ر ی ز  یامزهیب
 گفت:   نیفنر از جاش بلند شد و با اخم رو به آرو 

 تحمل کنم! اه.  تونم ینم  گهی من د -

  ی صندل  ی گرانه نگاهش کرد . که به سمت من اومدم و رو پرسش  ن یآرو 
رو   میکنار  و  با عصبان  ینشست. دستاش  و  آرو   تیاپن گذاشت  به    ن یرو 

 گفت: 

 من و تو!  یهی! قضیکه قراره بعدًا انجام بد  یشاهکار نی هم -

 گفت:  یکرد و با لحن کاماًل جد  یاخم  ن یآرو 

 !ست ی گفتم فردا! االن وقتش ن  -

 ش رو به سمتش گرفت و با حرص گفت:انگشت اشاره دایل

به    ی دو تا هم، نظر  ن یا  د ی...بلکه شان ی االن آرو   ن یاالن وقتشه! هم   قاً یدق  -
 تو دادن.  ی کار مسخره  نیا

با حرص    نینگاه کرد. آرو  نیر به آروو منتظ  د یاز کارش دست کش  لیسه
  دونستن یم   نا ی بود که ا  ی نگاه کرد. چ  دا یتخته انداخت و به ل  ی چاقو رو رو 

نگاه کرد و    ن یبه آرو   ت یجاش صاف شد و با جد  ی تو  یکم   دایاما ما نه؟! ل 
 گفت:  ینسبتًا بلند   یبا صدا

 بگم؟  ای  یگ یم -



پا  ن یآرو  باز   ن یی سرش  با چاقو  و  از    ی ریجلوگ  یبرا  ل ی. سه کردیم   یبود 
  ینگاه کرد. وقت   دایو ل   نیو کم کرد و منتظر به آرو  رشی نسوختن غذاش ز 

 گفت:   یاعجله  یلیبا حرص و خ   دیو د  ن یسکوت آرو  دایل

مسخره و سخت داره    ی لیخ   شنهادیپ  ه ی  ن ی! آرو گم یخب! خودم م   ی لیخ  -
  یعقد سور  ن یکه من و آرو   گهی. مم ی کنار هم باش  لیمن و سه که نی ا یبرا
ادامه    ل یجا من و سهو اون  میجا جدا بش خارج از کشور اون  می و بر  می کن
که من و    م ی ها ثابت کنو به خانواده  می دو سال...بعدشم برگرد  یک یتا    میبد

 !ست؟ ی ن یباز وونه ی د کار نیا  دی! حاال شما بگمیخور یبه درد هم م  لیسه

  دا یمثل من بود! ل  لمیحال سه  دینگاه کردم. شا   ن یرد شده به آرو گ   یچشما  با
اش رو به سمت  باز شده  یفرستاد و با حرص موها  رون ی نفسش و با صدا ب

نگاه    یو به کس   دی به موهاش کش   یکالفه دست   نیباال برد و بستشون. آرو
.  اشنرسمًا زن و شوهر ب  ن یو آرو   دای ل   یعن ی!  ؟ یعقد سور  یچ   یعن ی نکرد.  

فکر کنم! اما عشق مگه    یکردم منطق  ی فرستادم و سع   نیی بغض گلوم و پا 
  ی به عقب برداشت و کالفه همراه لحن  یقدم   نی! آرو شه؟یمنطق سرش م

 گرفته گفت: 

.  نهی قدر سخت گرفتن که تنها راهش همما دو تا اون  ی! خانوادهدا یحق با ل-
  لی و با کمک سه  می کنیم   یاونا نقش باز  یوجل   دای! من و لمیندار   یاچاره
زمان    دایفردا بذارم اما ل  یموضوع و برا  نیا  خواستم یرفتنمون. من م  یکارا

 نداد! 



با    دمیبه گردنم کش  یدست بخت من  فروکش کردم. گفتم که  و  بغضم  و 
دلنه ینوشته شده هم   یک ی  یاه یس بدون  بودم  خوش  لی! چند ساعت  حال 

م مثل  ! خستهره یعمر ازم بگ  ک ی  ی چند ساعت تو  ن یانتقام ا   خواد یحاال م
حرکت کنه اما مجبوره!   خوادینم  گهی شدن خستس و د  ی که از جار  یرود

شهرزاد خسته    نیقرار بود داستان ا   یک   دونم یمنم مجبورم که تحمل کنم. نم
  یسنگ   نی ش! به زمادهنداشتش و از دست د  ی برسه؟! داستان عشقا  انیبه پا
  زد یمتفکر داشت غذاش و هم م   لیشده بودم. سه  رهیآشپزخونه خ  دیو سف
  و نسبتا  ینگاه کرد. با لحن جد  ن یلحظه سرش و بلند کرد و به آرو   ه یکه  

 گفت:   یشکخ

 !؟ ی! شهرزاد خانم چم ی خب...بر فرض مثال ما رفت-

  دا ی. لکردیمن و نگاه نم   گه یموضوع بود که د  نی هم نگران هم  ن یآرو   انگار 
و سرش و روش گذاشت. نگاهش سرشار از محبت   دیاپن کش  یخودش و رو 

  دا ی! لار یاز دست دادن    ی! سرشار از اظطراب برا؟ یبود! اما من چ  یو مهربون
 گفت:  یامانهیزد و با لحن صم   یلبخند

 ! اد یخب شهرزادم با ما م  می مشکل دارم اما اگر رفت  میتصم   نی من که کاًل با ا-

اضافه کرد و با لحن    تابشی خرد کرده بود و به ماه  ن یکه آرو   ییزا یچ  ل یسه
 گفت:   دایرو به ل یاساده



هم که   ی می تصم  نی اعتماد دارم. ا   ماتشیو تصم   ن یجوره به آرو من همه-
  یمکی! قام؟ی ادامه بد ی شکلنیقراره هم ی نداره. تا ک ی گرفته به نظرم مشکل

 !م؟ی سوراخ موش قرار بذار  ی و از ترس تو  م ی هم و ببن 

رو   د یکش  یاپوف کالفه  دایل و  صورتش  سنگ  یو  سف  ی اپن  گذاشت.    دیو 
اون  ن یآرو  از کابرفت  و  آشپزخونه  ظرف    د یسف  ی نتای طرف  قشنگ  رنگ 

  نیا  لیگذاشت. خوب دل  ینهارخور  ز یم   ی درآورد و به رو   یشکل   ی لیمستط 
سکوت   همهنیت فکرام بکنم ا من درس  کهنیا  ی. برادونستم یسکوتش و م 

کس  و همه  ز یچ. دو سال دور بودم از همهرمیدرست و بگ   میم تا تص  کردیم
  ی خوب  یمعامله  دی کنم! شا  کار یبازم برم؟! خانوادم؟! دوستام! پس اونا رو چ 

همه رو    یجا  دیکه شا  یو داشتم. کس   نیاونا آرو   یتنگ بود که در قبال دل
  دونستمیهم اعتماد داشتم و م   دایو ل   ل ی. من به عشق سهکردیبرام پر م 

  ن یا  دنینفس کش  لیدل  طور نیو هم   کنن ینم  یکه سرشون بره بهم نامرد
اعتماد دارم! پس منم همراه م  ا   شدمیروزامم...با تمام وجود بهش    ن یبا 

 ! دی جد یو تولد دیجد  ی زندگ ل یتشک یبرا شهی گروه عاشق پ

با    ن یآرو   به رو نگاه کردم که  ناراحت   ی اخم  و  وضوح    یصورتش  به  که 
ورقا داشت  بود  تو  ا یالزان  یمشخص  م  ی رو  سه   ذاشتیظرف  هم    لیو 

 گفتم:   یآروم ی لیخ  یزدم و با صدا ی. لبخندختیر یموادش و م

 !د یاگر رفت  امیمنم باهاتون م -



  یو صدا  ی اشهیش  ی نهارخور  ز ی م  یکه دستش بود افتاد رو  یقاشق   ن یآرو 
نگاهش کردم که چشمامش مثل قورباغه بزرگ و    یداد. با لبخند آروم   یبد

 ش رو به سمتم گرفت و با تته پته گفت: درشت شده بود. انگشت اشاره

 !؟ یگفت  یش...شهرزاد! چ-

 اما بلندتر گفتم:  شی پ ی تر از سرمصمم  یل یزدم و خ   یلبخند

 !د یباهاتون اگر رفت امیمنم م -

من!    نیریبهت به من نگاه کرد. مرد ش  دهنش گذاشت و با  یو جلو  دستش
رو همون  دایل و خوش  یطور که سرش  خنده  با  بود  نگاه   یحالاپن  ما  به 
 گفت:   نیرو به آرو یجاش صاف شد و با لحن مغرور  یتو ی. کم کردیم

و برطرف    تیقشنگ نگران  قدر نیکه ا  یدست من و ببوس  یایب  دیبا   نیبب-
 پس... .  نی ...همه که راضهیکردم. حاال خوبه من گفتم مسخره باز 

وسط حرفش و   دیپر   یحال با خوش  نی ش تموم بشه آرو جمله  که نیا   قبل
 بلند گفت: 

 !ی ناراض ی گور بابا-

  یاپن گذاشت. کم  یگفت و دوباره سرش و رو   نیبه آرو   رلبیز  یی پرو  دایل
ت سر دورم حلقه شد. با تمام وجود  از پش  یجام جا به جا شدم که دست   یتو

از پشت رو  و به مشامم رسوندم. سرش  لبخندشونه  یعطرش  و  بود    ی م 
 به صورتش داشت. کنار گوشم گفت:  میعظ



 . وقتچیبه دوست داشتن من نسبت به خودت شک نکن...ه  وقتچیه-

که اصاًل تو باغ ما    ییدا یو ل  ل یسرم و چرخوندم و با چشمام به سه   ی کم
 بود گفتم:  هیشب  یخون که به لب  یآروم یاره کردم و با صدانبودن اش

 زشته!-

 گفت:  یزی آم  طنت یلحن ش با

 نظرت عشق من به تو زشته؟!به-

 به ما شام... .  نیخوا ی: نم دایل

د  حرفش ن  دنیبا  و  شد  قطع  آرو   ششی ما  و    نیگشاد.  تبسمش  متقاباًل 
  ی گذاشت. زبونش و در آورد و درحال   شیداد و دندوناش رو به نما  لشیتحو

 بلند گفت:  رفتیم  ینهارخور ز ی که دوباره به سمت م

 ...!شااللی چشم حسود کور بشه ا-

نگاه   نیبه آرو   رفتیم  لیکه به سمت سه   یاز جاش بلند شد و درحال   دایل
ا م  ن یکرد.  ول  رو  تا  هم    یکردیدو  جون  به  خروس  و  مرغ    گهی دمثل 

به    ر ی د  دیمثل خواهر و برادر بود. شا   قاً یَکل کردناشون دق. اما َکلوفتادنی م
  دیکش یبه احساساتم م  یسرک   هیحسادت زنونم    یو گاه  دمیموضوع رس   نیا

هم   ی از خواهر و برادر برا  تر شییکه اونا ب   دمیفهم   لیاما خب...منم مثل سه
  یو تخس   ی گذاشت و با لحن جد  لیسه  ی شونه  یدستش و رو   دا ی. لستنین

 گفت: 



 !میبهترش و دار  ی کی...خودمون  م ی ست ی ن لی ما که بخ-

 ی رو تو  ایمواد الزان  یذره  نیاز تأسف تکون داد و با دقت آخر  یسر  لیسه
نمونه    یهافر گذاشتن و مثل خانم   یظرف رو تو  نی . با کمک آرو ختیظرف ر

داد تا غذا آماده    نهادشی پ  ن ی. آرو ندنیچ   ییشوظرف  نیماش  یظرفاشون و تو
  دیهم با هم. شا   لی و سه   نیبا هم و آرو  دا ی. من و لم ی کن  یباز  م یبشه پانتوم 

بهتر  شب  زندگ  نیاون  بود.  عمرم  آرو  م ی روز  اومدن  از    نی با  پر  بود  شده 
که بعد از دو سال غرق شدن تجربه کرده بودم. بعد دو سال    ییها نیبهتر

آزاد با کل  یباز  ی. وقت کردمیم   یاحساس  .  م یخنده تموم کرد  یشوخ  یو 
سر   لیسه تا  بزنه که    یرفت  غذا  صدا  کیبه  با  و    زده  جانی ه  یلحظه 

  سادهی رو به باغشون وا  ی . کنار پنجرهم ی حالش همه به سمتش برگشتخوش
 بود. 

 ا برف!ه: بچهلیسه

  سادهیوا   یرفت که کنار پنجره  ل یو به سمت سه  د یمثل فنر از جاش پر  دایل
گوشم زنگ    یتو  دی پریم   ن ییباال و پا  ی حالشکه از خو  دای ل  غ یج  ی بود. صدا

  دنیمن هم از جام بلند شدم که با د   نی از آرو  یرو ی. به پوونهی د  یزد. دختره
ساختمون    ن یکه پشت ا  یچشمام نشست. باغ   ی تو  یپوش برق  د یباغ سف

م حلقه شد. اون  دور شونه  نی بود. دست آرو   بایز  یبود و سرشار از درختا
منظره به  لذت  با  داشت  مثل من  از    یهم  به روش که سرشار  رو  قشنگ 

رو    اومدیم  ز ییکه اواخر پا   یبرف زمستون  نی. اول کردیبود نگاه م  هاییبا یز
د شب  سهم ی دیاون  ل  لی.  م  دایو  تماشا  هم  دست  در  دست    کردن یهم 



زاون سه  ییبای همه  آالچ  ی ااشاره  لی رو.  و    ق یبه  بود  بزرگ  باغ که  وسط 
 داخلش از دست برف در امان، کرد. 

 !دهیم  فیک   یلیجا؟! خ اون م ی بر  م ی: شام و بردارلیسه

هم با تکون دادن سرش    ن ینشون داد. آرو  می ال  لی به سه  ع ی سر  ی لیخ   دایل
 موافقت خودش و اعالم کرد و اما در ادامه رو به من گفت:

 !شه؟ یسردت نم -

  فشیک   لی. به قول سهرونیبرن ب   خواستنی اما خب همه م  شدیکه م   سردم
 آراوم گفتم:  ینه باال انداختم و همراه تبسم  یمعن  هیبود. سرم و  تر شیب

 !هیقشنگ  ی...هواپوشم ینه...لباس م -

 ها رفت و رو به ما گفت: به سمت پله لیسه

غذا رو آماده    لیشماها هم وسا  م ی کنیآتش روشن م  نی پس تا من و آرو  -
 . دیکن

پالتو و لباس    دنی و با پوش   می گذاشت  ی سبد  یشام و تو  یالی وسا  دا یل  همراه 
  ق یهمراه هم به سمت آالچ  دایسرشم ل  هیسر سبد و من گرفتم    کیگرم،  

حس    یل یخ  خوردیبه صورتم م   یبرف وقت  یها. دونهم یپشت ساختمون رفت 
به    دمیدیرس  یبود. وقت  نینش اما دل  شد یسردم م  کهنی داشت. با ا  یخوب
  ک ی.  قیخوب درست کرده بودن و گذاشته بودن وسط آالچ  شی آت  ه ی  مردا

با    یچهارنفر  ی داخلش بود که صندل   زم یم اطرافش گذاشته بودن. سبد و 



انداخت  ز یم  یرو   م ی گذاشت دایل رو  ل   ی. کاله صورت م ی و سفره    یل یخ  دایرنگ 
سفره رو    م ی که داشت  طور منیه  نی هم  ی سرش نشسته بود. برا  یبامزه رو 

 کنار گوشش گفتم:   م ی کردیپهن م

 ! یدار  دوست ی لیخ ی ...انگار رنگ صورتادیبهت م  ی لیکالِه خ   -

  ی کی پالست یسفره یدار و قشنگ و رو گل  یکه بشقابا  یزد و درحال  یلبخند
 گفت:   یآروم   یبا صدا ذاشتیم

بهت    یلیرنگ خ  نی ا  گهی دوست داره و م  لیدوست ندارم اما سه  یلیمن خ  -
 . پوشم یم   نیهم   ی! براادیم

رنگ  که حاال داشتم هم   ی! مثل من شهی رنگ معشوق م  که عاشق شد، هم   یاون
خندههم   شدم،یم  نیآرو  تبسم رنگ  د  ییهاهاش!  تصنع   یالک  گهیکه    ی و 

  ن یتر کیو نزد  ز ی. پشت م لشیدلیب  یها داشتم از جنس خنده  ی نبودن! تبسم 
  زنا   ر ی پ  نیمثل ا   لیو سه   ن یو آرو  کردنینشستم. اگر سکوت م  شی جا به آت

نم  یفالن   بت یغ صدا  کردنیرو  متوجه  دونه  یقشنگ  برفا   ی هاافتادن 
رو برداشت.    ا یدر ظرف الزان  دایل   نیهم   یتموم شد و برا! کارشون  یشدیم

نم  یلی ظاهرش که خ و  باطنش  اما  بود.  و خوشمزه  ل دونستم یخوب    دا ی. 
م   د ید  ی وقت نگاه  با دقت بهش  مقابلم    ی صندل  یکه رو یدرحال   کنمی دارم 

 نشست گفت: یم



خوش  - نباش!  م مزهنگران  م  ز یچ  دونستم یس...اگر  درست    کنن یبد 
  میست ی فقط بلدن بگن ما بلد ن  نای . ادادمینم  یشنهادیپ  نیهمچ   وقت چیه

 مزه بپزن!خوش یزا یخوب بلدن چ وفتهیاما اگر به پاش ب 

دستا  ن یآرو  سر  پشت  رو   یاز  و که  رو   شی آت  ی گرمش  و  صورتم    یبود 
 گفت:   دایگذاشت و با خنده به ل

 !تهی براش؟ عفر  یکن یپچ م پچ یدار یچ -

 گفت:   یالحن بامزهکرد و با    یاخم  دایل

 نداشتته...بزغاله! یعمه ته یعفر -

دو تا. نفسم و کالفه    نیا   دنیشاعرانه و عاشقانه رو به گند کش   یهوا  چه
 گفتم:   یآروم اما عصب  یفرستادم و با صدا رونیب

برف و آتش    یصدا  می ! تا بتوننیمبارک و ببند  ی هالحظه اون دهان  ه ی  -
 . م ی رو بشنو   گهیکنار هم د

 : دیکنارم نشست و با تعجب پرس  یصندل  یرو  ن یآرو 

 مگه برفم صدا داره؟! -

با    کردمیکه به سکوت دعوتش م  یدهنم گذاشتم و درحال   یرو رو   دستم 
 ممکن گفتم:   یصدا ن یترنییپا

 ...آره داره!دیاگر شما دو تا ساکت بش -



و من با لذت تمام درحال گوش دادن    می چهار تا باألخره سکوت کرده بود  هر 
هم مثل من داشتن از گوش دادن    یهی بق  دی. شام ی برف و آتش بود  ی صدا  به

  دن یطور درسکوت شروع کرد به کش همون  دای. ل بردنیبه اون صدا لذت م 
.  م ی باز هم در خفا غذامون و خورد  د یهمه کش  یبرا  ی. وقت هیبق   یغذا برا

که   ییا ی. الزانم ی کردیاما دهن باز نم  م ی زدیحرف م   یبا چشم، با اون ک  دیشا
سرد بود اما با اون حجم از    یمزه شده بود. هوا کم پخته بودن واقعًا خوش

  ن یکه آرو   ینبود. کاله بافتن  ز ی بودم واقعًا سرد بودنم جا  دهی که من پوش  یلباس
ساده بود. غذا رو که تمام    ی گردنش به رنگ زرشکهمراه شال  ده، یبرام خر

  یقشنگ برف باز  یل یخ  شد یحاال م  برف بند اومده بود و  م، ی و کمال خورد
 گه یبه هم د  یبرف  ی و به زدن گلوله  ی کرد. اما من درست کردن آدم برف

و از رو بسته بودن...چون با   ر ی شمش  ن ی و آرو  دایاما ظاهرًا ل  دادمیم   حیترج
. من ظرفا رو به سبد دنیکشیم   ن خط و نشو  گه ید   هم   ی چشماشون برا

سه جمع کردم.  رو  سفره  و  تجد  یچوبا  لیبرگردوندم  و  کرد که    دیآتش 
بلند شد و به سمت    ز یر   یل یخ  دا یاز جاش بلند شد و وارد باغ شد. ل  ن یآرو 
  گه یطرف رفت. کاماًل متوجه هدف هر دو شدم. قصد ترور کردن هم داون

  ن یو به آرو  سادمی وا  لی آتش و سه  ر کنا   ال یرو داشتن. بعد از جمع کردن وسا
اما من   دیدینم   دای. لم ینگاه کرد   دن یکشیهم شاخ و شونه م   یکه برا  دایو ل 

 شدیدستش محکم م  ی گوله برف تو  هی پشت سرش بود و    ن یکه آرو   یدست
انگار    زدیاون م   زدیم   ن یجنگشون آغاز شد. ا  نیحرکت آرو  هی! با  دم یو د

دست به    لی. سهکردن یم   یخال   گهیو داشتن سر هم د   شون یتمام دق و دل
 شدیصدا بلند م   نی مردونه نظارگر عشقش بود. نه از آرو  یبا لبخند  نهیس



نگاهم و بهش    لیسه   ی. با صدادنیرسیدر سکوت به خدمت هم م   دا ینه از ل
 . کردیرو تماشا م  دایل  یحالدو ختم که داشت با خوش

و بهم بر    کردم یهم بودنشون حسادت مبا    همه نیاول به ا   ی : روزالیسه
باشن؟!   ی می با هم صم  همه نیا  د یدخترعمو و پسرعمو با  نی که چرا ا  خوردیم

کاماًل    تم یذهن  دم یآشنا شدم...فهم  تر شی ب  ن یرفته که گذشت و با آرواما رفته
  کهنی! با اوندن و با هم گذر   شون یتمام زمان بچگ  دایو ل  نیغلط بوده. آرو

کرده! نقش برادر،    یو براش باز  ز یچتره اما نقش همهبزرگ  دایاز ل  ن یآرو 
و حت  بابا  دی شا  یدوست    یبرا  ه،ی آدم به شدت خشک و رسم  دایل   یپدر! 

ل  یلیخ  نی هم نم  دایبا  هم گرم  اول  ا  گرفتهیاز  نه  دوستش    کهنیانگار. 
  نی. آروهی شکلنیا  شدختر؛ فقط مدل  ه ی  نینداشته باشه...نه! جونش و هم

نذاشت    یهمه  ی خال  یجا و  پر کرد  براش  رو  عقده  ه یاون محبتا   ی اآدم 
 باشه. 

برا  مرد و همه  ز یچ همه، همه  ی من  لبخندبود  و درحال   ی کس!  که   یزدم 
 آتش گرفته بودم با لبخند گفتم:  یدستم و از پشت رو

 تا من حسادت و از خودم دور کنم؟! ی رو گفت  نایا -

 !د ی: شالیسه

ل  نیکردم. آرو  بم ی ج  یو دور دهنم بستم و دستام رو تو  گردنم شال   دا یو 
با دست و پاهاشون بهم د  نی زم  یجفتشون رو  برف    گهی نشسته بودن و 

 . دن یپاچیم



اونا کنار هم    دنیاز د  یحسادت کردن! راستش و بخوا  ی سنم گذشته برا  -
م م ..برمیلذت  و  برا  دونن ی.چون حد خودشون  به    ی و  قائلن.  ارزش  هم 

 خواهر و برادر! دیشا  ایقول تو مثل دو تا دوست  

کردن و ما تماشا! آخرش هم با درست   یبرف باز  یتا ک  دای و ل   نیآرو  شباون
 !م ی رسوند ان یشبمون رو به پا   یکردن آدم برف

 **** 

 : هبوط(( ازدهم ی))فصل  

 

 ن یآرو 

 !؟یشهرزاد حاضر -

شد. صورتش    ان یقشنگم نما   یادر موند که با باز شدنش فرشته  ی رو   دستم 
از خوش ز   یحال سرشار  شون  ییبا یو  خ  یبه گل  ز ی بود.  تو  یلیرنگ    یخوب 

تنها چ  بود.  تو  یزیتنش نشسته  م  نیا  یکه  آزارم  بود که   نیا  دادیروزا 
نم هم   هی من    دونستیشهرزاد  به  و  نزد  ن یروانشناسم  بهش    ک یمنسب 

قدر عشقش به دلم نشسته بود که جرعت نداشتم حال خوش  اون  اشدم. ام
 یبوتام ی که با ن  شی و مشک   ی چرم  فی کنم. ک   لیروزامون رو به عزا تبد  نیا

  دیکه شال سف  یزد و درحال یست بود رو به دست داشت. لبخند  شیمشک 
 گفت:  کردیسر درست م  یرنگش و رو 



 حاضرم! -

از هر لحظه    قرارتر یو دلم ب  شدیم  یعمرم داشت سپر   ی هالحظه  نیباتریز
دستش و گرفتم و همراه    نیهم  ی بود، برا  دیهاش و نپوشبود. هنوز دستکش

  قهی  یهمراه بلوز بافتن   یرنگ   ی . کت طوس م یاومد   ن ییها پااز پله  گهی هم د
وقت  دهیپوش   یمشک  یاسک وا   یجلو  ی بودم.  رو   م ی سادیدر  و    ی پالتوش 

که تا مچ پاش    ید یاز دامن سف  یاکه گوشه  یانداخت و درحال  هاششونه
دستاش داشت    یرو تو   زشیرنگ شوم داشت هم   یرنگ  ی به گل  یبود و گال

 رو به من گفت: 

 نا؟ یمامانم ا  یخونه یای تو م -

  روز ی. از دبه صورت مثل ماهش نگاه کردم  بستم،یکه بند کفشم و م  یدرحال
رو به اون رو شده احواالت هر دو هم مثل    ن یهر جفتمون از ا  ی که زندگ 

صورتش نشونده بود که    یرو   یو کم  حیمل  شیکرده بود. آرا   ر ییتغ   اتمونیح
پاچه  باترشی ز  ی لیخ بود.  ل  ی کرده  خاکستر   ی شلوار  رو   میو    م کفش   یو 

 قشنگش نگاه کردم و گفتم:  یهاچاله  اهیو به س  دمیکش

  دایبا ل  یعن ی بگم!  دا یراجب خودم و ل  نا ی به عموم و بابام ا خوام یامشب م -
 ...!میبگ

  شی با منطق پ  کهنی حال بودم از ازد و سرش و تکون داد. خوش  ی لبخند
که    ی مزخرف و راه ننداخته بود. برف  یهاحسادت  لیرفته بود و بدون دل

ش آب شده بود. با اما صبح همه  دهی ه تهرانم رس اومد ب  نای ا  لیباغ سه   یتو



باد خنک بود کنارش    یباز شدن در  نوازش کرد. قشنگ  و  صورت جفتمون 
زندگ  ودنب باهاش  شهر  ی ! حتکردن یو  تلخ  .  کردینم  تم یاذ  گهید   ار یعطر 

که به    یتنگ بود اما از وقت اگر چه دل  داشت؛ یشهرزاد حرمت عشق و نگه م
  دی. شااوردی ن  ایلیو ا   ار یاز شهر  یدفعه اسم  کی  یمن گفت دوستم داره حت 

  گه ی اما حاال من د  کردمیحسادت م  ار یاحساساتم به شهر  یکور سو  یزمان 
  گهید   ای لیو ا  ار ینظر برسم اما شهربه  ی آدم خود خواه  دی شهرزاد و دارم. شا 

.  کننیم   ی اد زندگشهرز   االتیخ   یایدن  یو فقط تو  ستن ین   ی واقع  ی ایدن  ی تو
کردن    دایپ  یبرا  کنمیرو محدود م   االتشیخ   یایدن  نیا   یکه مطمئنم روز

آقا محسن    یبه سمت خونه  نیآرامش روح و روانش! با سوار شدن به ماش 
و اعدام کردن و    یی رزا یخبر دادن که م   س ی . امروز صبح از پلم ی حرکت کرد
و   شهرزاد کمکسره یکارش  اولش  ر  ی !  و    ختی بهم  شد  خوب  بعدش  اما 

  دادیم   حیترج  شهیکه به بخت شهرزاد لگت زد. هم   یحال از مردن کس خوش
  ش چشماش و صدا  یآرامش تو  نیقدر اسکوت و کنه و من اون  نیماش  یتو

  یی ابونایچشمم به خ   هیصورتش بود و    یچشمم رو   هیو دوست داشتم...که  
 بود! س یهنوز خ   شبی از برف د یکه کم 

که شهرزاد داشت داخل   یموتی و با باز شدن در توسط ر  م ی شد  چهکو  وارد
  سادن ی از برگ بود. با وا  یخال  یبزرگشون پر از درختا  اط ی. ح م ی خونه شد

اومد و با لبخند به ما نگاه کرد.    رونیاز در ساختمون ب   ییخانم رضا  ن یماش
  یدازد و با ص  یاومد. شهرزاد لبخند   رونیب  یی رضا  یپشت سرش هم آقا

 گفت:   شی شگی هم ی معمول



 !شد؟ی! چی ایکه ب  یخواستیتو نم -

در آروم کردنشون داشتم   یکه سع   ییدهنم و فرو فرستادم و با چشما   آب
داشتم! کاش    کار یبهت بگم باهاش چ  تونستم یم  یبهش نگاه کردم. کاشک

راز  تونستم یم من  شا  یبگم  بفهم  یروز  دیدارم که  همون   ی شی م  یاگر 
بهت خواهم گفت که کنارت باشم و خودم    یروز  نی هم  ی ! برایشهرزاد قبل 

 زخمت.  یبرا شم ب یی دوا

 !رمیکار کوچک با مادر گرام دارم...بگم بهش م  هیچرا اما  -

  ی دار  کار یبهم اعتماد داشت که بدون چون و چرا و بپرسه که چ  قدر اون
  می که مر  م یشد   ادهیپ   ن ینگفت. هر دو از ماش  یزیسرش و تکون داد و چ 

شهرزاد دهنش از تعجب باز و بسته شد. شهرزاد    دیلباس سف  دن یخانم با د 
آغوش مادرش انداخت.    یخودش تو  یتعلل   چیبه سمت جلو رفت و بدون ه

. دستش رو دور شهرزاد حلقه و با  کردیخانم متعجب به من نگاه م   م ی مر
  ی چشماش جوونه زده بود و با همه  یتمام وجود استشمامش کرد. اشک تو 

ازم تشکر موجو آقاکردیدش داشت  نگاه    یی رضا  ی.  لبخند به من  با  هم 
اطالع داشت. شهرزاد از آغوش مادرش    یموضوع به خوب   ن یکرد. اون هم از ا

 و با لبخند بهش گفت:  دجدا ش

شگفت    دنشی! خوب خودت و آماده کن که دیدار  ژه یمهمون و   هیامشب    -
 وقت.   هی  یزده نش



رو    ز یچ و همه  ادیب   جا نیامشب قرار بود به ا   شهرزاد   یخانم طبق گفته  نقره
تعر  م ی مر   یبرا رضا   فیخانم  خانم  دست  ی درحال  یی کنه.  بلوز    ی که  به 

  ه یقدر شبچه  ی با تعجب به شهرزاد نگاه کرد. به راست  دیکشیم  شی بادمجون
  سنو صحبت کردنش. آقا مح   ستادن ی به نقره خانم بود. به خصوص حالت ا 

 گفت:   یبه سمتشون برداشت و با لحن شوخ طبع  یقدم

 . م ی دار از یشهرزاد خانم! ما بهش ن   یوقت مامانت و سکته ند  هی -

 گفت:  یمی اکتفا کرد و با لحن مال یکوتاه   یبه خنده شهرزاد

داره! پس   ازهیاز هرکس بهش ن  تر شی ب  ادیکه داره م  ی...اوندینگران نباش   -
 که سکته کنه.   کنهینم یکار

داشت تا از شهرزاد بپرسه اما خب اون که   یادی ز  یسوأال ییخانم رضا    ً نایقی
نم  یزیچ با چشمام به خانم رضاگفتیکه  فهموندم که کارش دارم.   یی. 

 گفت:   م یبگ  یزیما چ که نی راحت قبل از ا  یلی شهرزاد خ

 داخل سرده...! رم یمن م -

بخواد بره داخل    کهنیآقا محسن به سمت خونه روانه شدن. قبل از ا  همراه
کردم خندم و فرو بفرستم تا خانم    یبرگشت و زبونش و برام درآورد. سع 

 . دم یمتوجه نشه. گلوم و صاف کردم و نگاهم و ازش دزد  یزیچ  ییرضا 

مر  یوقت داخل  قدما   م ی رفت  با  اومد.    یخانم  سمتم  به  و کوتاه  سست 
درشون وجود   ی خوب  ی لیبود و احساس خ   س یخ   یحالشچشماش از خو



  یبادمجون   یهاش و آزاد رها کرده بود و رنگکه دسته  یبه شال  یداشت. دست
 گفت:  یاگرفته  یو با صدا دی و قرمز داشت کش

 ازتون تشکر کنم؟!  یجور چه دونمینم -

 گفتم:   دمیکشیبه موهام م  یکه دست  یزدم و درحال  یلبخند

با  - خودش  نم دیتشکر کن  د یاز  همراه  خودش  اگر  من.  نه    شی کار  شدی. 
باهاتون صحبت    گه ید   ز یچ   هیراجب    خواستم یکرد. من راستش م  شدینم

 کنم!

  ی داشت. با لحن جدپا و اون پا کرد و دستاش رو مقابلش نگه  ن یا   ی کم
 گفت: 

 من در خدمتم.  -

که گرفته بودم    یم یتصم   ی برا  دونستم یفرستادم. نم   رونیو کالفه ب  نفسم
دل ب  ی لیچه  با  ارمی براش  م   د یاما  بادادمیانجامش  به    ی وقت  دی.  بود  قرار 

  یو سندش تو  نیاز اون زم   یزیشهرزاد بگم و پروندش و نشونش بدم چ
 شدم. کیبهش نزد  نیخاطر اون زم پرونده نباشه! فکر نکنه به

که    یداون سن  ی! حتخوامیاز شما نم   یزیکه کردم چ  یکار   نیمن بابت ا  -
 . ارمشیپرونده هستش! فردا که رفتم به مطب حتمًا براتون م   یتو

واضح بود که   یل یاز ابروش و باال فرستاد و متعجب به من نگاه کرد. خ  یی تا
من و شهرزاد البته اگر    ن یبود ب  یواری د  ه ی. چون  خواستم یمن اون رو نم 



ا دیفهم یم رضا  یزی چ  ن ی.  خانم  که  کنار    شنهادی پ  ییبود  من  اما  داد 
 گفت:   یو مصمم   یو با لحن جد دی به صورتش کش ی. دست ذاشتمشیم

ا   یآقا  - برا  نی بهمنش  درآمدتون.  منبع  و  شماست  و    ن یا  یشغل  راننده 
حقوق  نتون یدروغ   گاهیجا که  کردم  خواهش  اما    دیکن   افتیدر  ی من 

رد کرد و  زم   دیو گفت  دیدرخواست  زم  ه یکاف  نیهمون  اون  هم    ن یحاال 
 . کنم ی! شرمنده اما من قبول نمد؟یرد کن   دیخوایم

استا  دیکردم که شا  یاخم و  با  لی در شأن  اما  نبود    ی طورنیهم  دیصورتم 
 گفتم:   ی. دستام و پشت سرم قفل کردم و با لحن جدشدیم

!  دیقبول کن  نیا   کنم یاحترامتون برام واجبه...پس خواهش م  یی خانم رضا  -
دل حتمًا  م   کار نیا دارم که    یل یمن  همون  کنم یو  داخل  سند  اون  بودن   .

 . ست یپرونده اصاًل درست ن

که    یشده بود با لحن تند  ل یخونه ما   یبه سمت در ورود  ی که کم  یدرحال
 ش کرده بودم گفت: و کالفه  یفکر کنم عصب

به    ی حق کس  خوام ی. من نمدیبذار  یا گهید   یکه گفتم، سند و جا  نیهم   -
بزرگ بمونه! کار  چ  دیکرد  یگردنم  پس  اندازه  یزیبرام  دادم که    ی بهتون 

 بهمنش.  یآقا ر یکارتون باشه. شبتون بخ

ا   بعد باشه راهش و به سمت    کهنیهم بدون  از جانب من  منتظر جواب 
شدم.    نیو با حرص سوار ماش  دمییهم سا  یخونه کج کرد. دندونام رو رو 

هرطور شده اون سند و از خودم و شهرزاد دور کنم. هرجا که باشه. با    دیبا



 شی پ  تونستمی. سند و که نمرفتم یخودمون م   ی به سمت خونه  ادیسرعت ز 
شهرزاد   اده یببرم. جز مطبم که خونم هست اگر ببرم احتمالش ز  ه یبق  ا ی  ابام ب

 ن یاشو م  دمیکش  یا مطبم جاش بهتره. پوف کالفه  ی. پس همون تونتشیبب
  نا یکه با هزار زور و ضرب از بابام ا  یداشتم. از وقت آپارتمانمون نگه  یو جلو

به آپارتمان نقل مکان کردن. چون    مونیی الیو  ی جدا شدم اونا هم از خونه
  که نیبزرگ و خسته کننده بود. با ا  ی ادیاز نظر مامانم اون خونه براش ز

ش رو خودش انجام  خدا شاغل بود اما دوست داشت کار خونه  یشهی هم
  حیترج  مون ییالی و  ی و به خونه یمتر ست ی آپارتمان دو   ن یا   نی هم یبده برا

  یهاشدم. هوا سرد بود و دونه  ادهیرو پارک کردم و ازش پ   نی. ماشدادیم
کردم و به سمت در    بم یج   ی. دستام و توختی ریم   ن یزم یرو   ز یر ز یبارون ر

  دمیکش  یقیو نسبتًا بلند بود. نفس عم   یکه قد  یرنگ   یخونه رفتم. در مشک 
بودن   چ یاحساس ه  داد؛یقدر دور بودن ازش آزارم مو زنگ در و زدم. چه

 . دیچی پ  فونی آ  یتو  م حال مامان خوش یداشتم با نبودش. صدا ی خاص

 !یتو پسرم خوش اومد  ای: ب مامان

شدم. ساختمون به پنج    لوتیپ  ر یز یزدم و با باز شدن در وارد فضا  ی لبخند
و   ی سوم بود. دکمه  ی ما طبقه  یو خونه  دیرسیطبقه م آسانسور و زدم 

. تازه  برهیکه نبودنش من و به تاراج م  یسوار شدم. انگار شده بود مثل نفس
.  نتشیبب  فقط ماا  نهی و بب  لیحاضره تنها ازدور سه  دایکه ل  دمیفهم یداشتم م 

گرفتم و با باز شدن    وارشی رو از د  امهی سوم تک   ی آسانسور به طبقه  دن یبا رس
شهرزاد    ی کارا  ر یدرگ  قدر نیمدت ا   نیشد. ا   ان یمامانم نما  ن یر یش  ی در چهره



شدم و بهشون سر    ی قدر پسر بدبودم که به کل فراموش کرده بودم که چه
هنوز آغوشش سرشار از مهر و اما    م سن داشت  ر یاندازه خر پ  کهنینزدم. با ا

  شه یمحبت و آرامش بود. با درآوردن کفشام وارد شدم. اول از همه مثل هم 
مادرانه کاشت و بعد هم در آغوشم گرفت. بلوز و    یاشکوفه  م ی شونیپ   یرو 

خ  ی مشک-دامن کرم داشت که  تن  پوست گندم  ی لیبه  .  اومدیم  شی به 
  ی رنگ بلوزش رو کرم، هم   یشال   ان یهم قرار بود ب   نا ی عمو ا  که نیخاطر ابه

رو که حالت داشت و    رش یت   ی اقهوه  ی از موها  ی سرش انداخته بود و کم
 گفت:   یزد و با مهربون یگذاشته بود. لبخند  رونیب

  ی به مهمون   یچشم انتظارن؟ مهمون   یهم دار   یپدر و مادر  ه ی  جانیا  یگ ینم  -
 !؟ یبه ما سر بزن دیبا

تو  دشیچروک   یکم   یدستا نگه  ی رو  چهرهدستم  با  و    یمظلوم   یداشتم 
حرف   شونی که شهرزاد از آرامش چوب  ییچشما   دیدونست ینگاهش کردم. م

 مامانم شباهت داشت؟!  یهالهی به همون ت زند یم

 !شه یتکرار نم  گهیاز من بوده...د ی حق با شماست کوتاه -

 و السالم.  کم ی: علبابا

اومد.    رونی کنار در ب  یو بلند کردم و به پشت سرم نگاه کردم. از راه رو   سرم
اون راه رو سه تا اتاق خواب بود. آب دهنم و فرو فرستادم و به بابام    یتو

به    زایچ  هیتنها شباهت من با مامانم چشمامون بود اما بق  دینگاه کردم. شا 
  ی رنگکتان سبز کم   ار به بابام بود. شلو  ه یشب  م یی لخت و خرما  یخصوص موها



  ی کامل کرده بود. سعو کامل  پشیبود ت  دهیکه پوش  یسبز لجن  ور ی همراه پل
خور  ازم دل  دایل  یبشم و ظاهر رو حفظ کنم. هنوز سر ماجرا  دهیکردم خوب د 

به جلو برداشتم    یکنه. قدم   ر یی تغ  ز یچبود که همه  ن یبود اما امشب قرار بر ا
دست صاف کردم و با لحن   یو تو  م رنگ  ی اسالم دادم. ساعت نقره واش یو  

 بهش نگاه کنم گفتم:  کهنیا بدون یمظلوم

 و درست کنم!  ز یچنبودم اما امشب قرار همه یپسر خوب -

ابروها  یدستا و  قالب کرد  پشت سرش  و  الغرش  و  و کم  یبلند    ی نازک 
من بود اما روزگار   ی رنگ موهاموهاش هم   د یهم کرد. شا  یو تو  دشیسف

موهاش کرده    رنگ  ق یتلف یدیسف یرحم نکرده بود و کم شیی به رنگ خرما
 گفت:  یبود. صداش و کلفت کرد و با لحن جد

درستش    یخوایم  یبهتر بگم چه جور  ای  ؟یدرست کن  ی خوایرو م  یچ  -
 ؟ یکن

 داشتم لبخند بزنم گفتم:   یکه سع   یو درحال  دمیموهام کش  نیکالفه ب   یدست

 کنم!  یرو خواستگار  دایشما و عمو، ل  یامشب با اجازه خوامیم -

قدر  اما خودم اون  نمیشاد و متعجبشون و بب   ی صورتا  دادیقلبم اجازه م   کاش
پ  اون  از  بود  بد  صدا  شنهادیحالم  فقط  خوش  یمبهم   یکه    شون ی حالاز 

خاطر تو حالم خوب بود!  که حداقل به  ی. شهرزاد کاش کنارم بوددمیشن یم
شونه ب مامان  درحال  نی هام  و  تبسم  یدستاش گرفت  با  نگام    یکه  بزرگ 

 گفت:   کردیم



 قرار بشه عروسم؟! دایل  یعنی  ؟یگیراست م -

خوش  نیا  یعن ی م همه  ا  شدنیحال  اما    دایل  کهنیاز  باشه؟  من  عروس 
! سرم و به  دا یمنه نه ل  نه من! شهرزاد ماله   س گهید  ی کیمتأسفانه اون سهم  

حال  زدم. بابا هم خوش  یزورک   یحرفش تکون دادم و لبخند  د ییتأ  یمعن 
دوم اون  و  عز   ی دروغ  ن یبود  به  اما    م ی زندگ  ی کسا  نیزتر یبود که  گفتم. 

. به  کنم ی! درست هم نشه درستش م شهیبه مرور زمان درست م  ز یچ مهه
سبز و کرم رنگ    ی از مبال  یک ی  ی رفتم که مقابل در بود و رو   یی را یسمت پذ

  ی نشستم. مامان به آشپزخونه رفت تا به کاراش برسه. بابا هم رو   ی راحت
نگاهم کرد. دستش و مقابلش قرار داد   ن ینشست و با تحس کنارم یمبل تک 

 بهم چشم دوخت.  شیو مشک   ز یر  یبا چشما و 

 د؟ یطولش داد همه نیچرا ا دونم یدرست بود اما نم مت ی: تصمبابا

 مبل گذاشتم.  یدسته یتنم درآوردم و رو   یو از تو  کتم 

 یبه زمان داشت تا خودش و جمع کنه! برا   از یخوب نبود ن  دایکه لچون  -
تموم    ز ی چامشب همه  خوام یم  نی هم  ی خوبه برا  گهی . اما ددیطول کش   نی هم

 بشه. 

زنگ از جاش بلند شد    یحرفم تکون داد که با صدا  دییتأ  یو به معن  سرش
 باز کنه! نایعمو ا   یتا در رو برا

 *** 

 شهرزاد 



ا  کالفه و نامنظم به  اتاق  .  کردمیم  یطرف ططرف و اون  نیبودم! عرض 
رو   میگوش  بود!    ی و  نگاه کردم. هشت شب  ساعت  به  و  زدم  دستم  کف 

.  م ینداشت   ی ااما عجله  د کر یم   تمی اذ  یمونده بود کم   کیتراف  ینقره تو  که نیا
برا من  خوب  اینقره    یاظطراب  به  و  مامان  اخالق  چون  نبود.    ی مامانم 

تنگ بود اما مغزش، روحش و در دست هم مثل نقره دلدونستم! اونیم
ب و کالفه  نفسم  قلبش.  نه  بود،  شماره  رون یگرفته  و  رو    دایل   یافرستادم 

نگاه کردم.    اط یح  ه یاز تراس    و  سادم یاتاق وا   یقد  یپنجره  یگرفتم. رو به رو 
ب  قهیچند تا بوق زد که بعد از چند دق و    دمفرستا  رونیبرداشت. نفسم و 

 . دمیکردنم کش  یرو  یدست

 !؟یسالم...در چه حال  -

صداش و    یکه کس   یمکان   یاومد که فکر کنم رفت تو  ییبستن در جا   یصدا
انگشتم م  ختهیموهام که دورم ر   نیی نشنوه. پا با  و    دای. لچوندمیپ یبودم 
 آروم و با مالحظه بود. یلیصداش خ 

اون    ی س. براگرفته  ار یاز فراغ    کمی  ن ی: اوضاع ما نسبتا خوبه...اما آرو دایل
 . دهیجشن کوچک تدارک د هیموضوع هم عمو براش 

همه  دهنم بود.  شده  م   یخشک  هنوزم  اما  بودم  و کرده    دم یترسیکارام 
اول شب باور    دیعکسم افتاده بود. شا  شه ی ش  یه نشه! توبشه ک  یزیچهی

بود که توان   یابود همون شهرزاد تموم شده  نه یآ   یکه تو  یاون زن  کردم ینم
بود بدون چون چرا صاف    دهیکه برام خر  ینداشت. هر لباس  دنینفس کش 

 . اومدیو بهم م  نشستیتنم م  یوت



ب  ی لیخ  - بهم خبر بده...باشه؟ االنم بهش    ادیخب! فقط هرموقع خواست 
  ی برا  ی ! راستا یخونه تو هم خودت ب  رم یمن خودم م   گم یکه م  زنم یزنگ م

 ن؟ی گفت  یزیرفتن و چ

 گفت:   یطون یکرد و با لحن ش  یاخندهتک دایل

  ی جد  یلی ما خ  دنی د  یهم رفتن اما بعدش وقت  یتو  کم ی اولش    م ی آره گفت   -
!  شهی ! باشه خانم عاشق پد یخوش باش دیبر   میندار   ی ن ما مشکلگفت  م،ی هست

 برم.   دیخداحافظ من با 

کنم با عجله تماس و قطع کرد. نفسم و با صدا    یخداحافظ  کهنیاز ا   قبل
کنار تخت گذاشتم و موهام به    یعسل  ز یم   یو رو   یفرستادم و گوش  رونیب

باز شد و    اط ی نگاه کردم که در ح  اطیبه ح  نه یعقب فرستادم. دست به س 
  ی مشک  یصالبت و غرورش مشخص بود. پالتو  شه ینقره وارد شد. مثل هم 

  اطیح  ی سنگ فرشا  ی قشنگ رو   شی مشک   یبوتام یتن داشت و ن   به   ی رنگ
  یریجلوگ  یرفتم برا  ن ییو برداشتم و با عجله به سمت پا  می . گوشنشستیم

صدا دعوا.  فرش   یکفشا  ی سانتهفت  یپاشنه  یاز  ها  سنگ  یرو   م ی رو 
مامان متعجب به من نگاه کرد. کنار    دم یها رسپله  ن ییبه پا  ی . وقت دیچ یپ یم

آ   سادهیدر وا  زده شد. آقا    یدستش مونده بود. در ورود  یتو  فون یبود و 
  ی. به سمت در رفتم و دستم رو کردیما نگاه م   هی  یسوال  یاافهیمحسن با ق

ادامه  یدر نشست که صدا  رهیدستگ از  کارم شد. چشماش   یمامان مانع 
 بود.  ی سرشار از بغض و ناراحت



در و روش باز    یشهرزاد؟ اجازه ندار   کنهیم   کار یچ  جانی: اون زن ا مامان
 !ی در رو باز کن یباز کردم...تو حق ندار  طور نیهم   هیک  دمی! من نفهمی کن

اونس  به و گرفتم.  و دستاش  رفتم  مامانم  داشتم شبمت  آرو  ه یقدر    نیبه 
 هی داشت حاال داره به بق   یدارو دل  دی به ام  از یکه خودش ن  یکس   شدم،یم

 گفتم:   یمهربون یآروم زدم و با صدا ی! لبخندکنه؟ یکمک م

! اگر نتونست تو رو قانع کنه! خودم  یدون یهست که تو نم  زایچ   یلیخ  -
 ! خب؟کنمیم  رونشیب

که   یسرشار از بغض  یو با صدا  د یکش  رونیدستام محکم ب ن یو از ب   دستاش
 بودم گفت:  دهیتر بار ازش شنکم 

 یک ی  یشی م  یحرفشم نزن...اون زن مغز تو رو هم شسته! برو تو هم دار  -
 !گه یدبرو   ؟ییجانیمثل بابات. پس چرا ا  یکی مثل اونا 

  زنه یداره حرف م   یراجبه مرد  دونستینگاهش کردم. کاش م  ی ناراحت  با
  یمبل  ی . به سمت مبال رفت و خودش و رو دهیخروارها خاک خواب  ر یکه ز 

انداخت. با چشما از بغض نگاهش کردم.    یی که پشت به در بود،  سرشار 
. به محسن نگاه کردم که اون  ستم یمن از جنس اونا ن   دونست یکاشک م

گر اون ماجرا بود. با شهامت به سمت در رفت  نظاره  یحرف   چیبدون ههم  
بود از جنس خودم به ظاهر شاد    یو در و باز کردم. اون هم نگران بود. زن

درد...من    یداشت به دوا  از یها. اما اونم مثل من ناز آواره  یو از درون انبوه 
  یبرسه. لبخند  دیپس اون هم با   دمی کردم و بهش رس  دا یخودم و پ   یدوا



  ی پاشنه  یکه برداشت صدا  یقدم   نیزدم و با دست به داخل اشاره کردم. اول 
  ز یچ و ظالم همه  حی خونه اکو شد. با رفتن اون آدم کر  ی تو  بوتاشم یکم ن 

نگاهش به مامانم افتاد    ی . وقت شدیشکل خودش درست م  ن یداشت به بهتر 
.  میبد   مکار و قرار بود با هم انجا  نیشد. ا  ی از بغض و خفگ  ز ی چشماش لبر

  واش یبه سمت جلو    ی کمرش گذاشتم و کم  یپس جلو رفتم و دستم و رو 
  دیکش   یقیهولش دادم. کمک کردم و پالتوش و از تنش در آوردم. نفس عم 

سر بلند    ی مامانم رفت و روش نشست. مامان حت   یو به سمت مبل کنار
 ر یتن داشت همراه شال حر  ه ی  ی نکرد تا نگاهش کنه. نقره کت و دامن مشک 

پشت سر مامانم نشستم و با لبخند به نقره نگاه کردم.    یصندل  ی. رو یشک م
  ی که تو  یدادن هرچ   ح یشروع کرد به توض  تیگلوش و صاف کرد و با جد 

نشست    یصندل   یجا رو. آقا محسن همونم ی مدت ازش پنهون کرده بود  نیا
  د یصورتش کش  یکالفه رو  ینقره گوش سپرد. نقره دست   ی به حرفا  صدایو ب

 ادامه داد:  یسرشار از بغض و خفگ   یصداو با 

 م؟ی بوده باش   شیکه ما دوم   خوادیفرزندش و م   یبدبخت  یکدوم مادر و پدر   -
  کدوممونچیاالن ه   کردیبه جون تو نم  دیما رو مجبور و تهد  ییرزایاگر م

نبود  نیا   یتو ب  م ی . مرم یوضع  احاال که    ا یب  م، ی سرنوشت محکوم شد  نی ه 
 می خوایم  ی! تا کمیبد   ر ییسرنوشت و با هم تغ  نیا   ای. بم ی دوباره از اول بساز 

ندارم!    یتحمل دور  گه یاما من د  دونم ی! تو رو نمم؟ یدورا دور از هم بمون
نه   ستنی ن  گهیسرنوشت مجبور و محکوم کردن د  نیکه ما رو به ا  ییکسا 

 ش. زادهخودش نه پسر حروم



  ک یچشماش مثل دو تا توپ بسکتبال شد؛ چون انتظار نداشت که    مامان
 کنه.   تشیوجود ندارن که آزارش بده و اذ   گهید  ییرزایروز بشنوه م

 گفتم:   یواش ی یحرف نقره با صدا  یو در ادامه  دمیدامنم کش یرو  یدست

 امروز صبح اعدامش کردن! -

از  جاش به س  یتو  مامان مت عقب برگشت و به من نگاه کرد. چشماش 
حرفم   یادوباره  دییتأ   ی! سرم و براختیر ینم  ن ییاشک پر شده بود اما پا
  ت یزدم. نقره دستاش و مقابلش قفل کرد و با جد  یتکون دادم و لبخند آروم 

 تمام گفت: 

تا من، تو،  تموم شده. ما سه  ز ی چهمه  ؟ی نیب یچند تن مواد ازش گرفتن. م  -
  حیکه مرگ و ترج  م ی اخانواده خسته  نی قدر از دست اشهرزاد...هر سه اون

 !م؟ یرو بهتر نساز  نده یچرا آ  م ی رو دار گه ید! اما حاال که هم زیبه هر چ  م ی دیم

صورتش نشسته بود و با دست به عقب فرستاد. با    یکه رو  یاشک   مامان 
 بلند حرف زدن نداشت گفت:  یبرا ی نکه به شدت خسته بود توا  ییصدا

 بگم؟  یچ دونمینم -

بود و با دستاش صورتش و پوشنده بود. با چشمام به    ن ییسرش پا   مامان
. نقره  خواستیرو م  ن یمامان هم هم  ناً ی قینقره اشاره کردم که بره کنارش.  

لرزونش و باال برد    یکنارش نشست. دستا  یادیاز جاش بلند شد و با تعلل ز 
  ی صداآغوشش گرفت. مامانم با    نیهاش انداخت و سرش و ب شونه  و دوره 

خودمم نشسته بود و به عقب   ی چشما  یکه تو  ی. اشک کردیم   ه یگر   یکم



فاصله    نیباالخره ا   یها دورکردم خوب باشم. بعد از سال  یفرستادم و سع
صورت    ی رو رو   یها لبخند واقع تموم شد. اون شب بعد از سال  ی تنگو دل

  از ین   گهیقدر بهم داون  دونستن یهر دو خوب م   گهی. حاال ددمیجفتشون د
اونا سر گرم دل و    دید  ی. وقت کردینگاهشون م  یدارن! محسن با مهربون 

صندل و  اومد  من  سمت  به  دادنن  عقب کش   یقلوه  و  روش    دیمقابلم  و 
 گفت:  یآروم یشد و با صدا لیسمتم متما به  ی نشست. کم

همه    ن ی! نگو ا ما یو ما خبر نداشت   یبود  ی خوب  گر ی خودت باز  ی تو هم برا  -
م مادربزرگت  با  م  یرفتیسال  نکرد  یاومدیو  باز  بهیلب  خانم  !  تازه  به! 

 . ارهیهم در م  یباز س یپل

 شدم.   لیبه سمت جلو متما  یکردم و کم   یاخنده تک

 و کندم.  یدماغ  یمو ه ی! فقط ؟یچ  یباز س یپل -

 مخصوص خودش گفت:  ن یریش یو با لبخند  دیکش   ششی به ته ر یدست

... واقعًا  زدیپات لنگ م  هیو    جانیا  یراستش و بگو اون شب که اومد  -
 !؟یاگهید ز یچ  ایگلدون شکسته بود 

پا  قایازشون. دق  یاو خاطره  مونهیم  یفقط جاشون باق  زخما   ی مثل زخم 
تا بخ   ی امن که فقط ج پا  هیچند  بود!  موهام و به عقب    ن ییازش مونده 

 گفتم:   یآروم یفرستادم و با خنده

  نییزد به پا   هاش کهی از ت  ی کیشدم گلدون شکست با    ر ی درگ  ی کینه...با    -
 پام!



 : دیپرس   یو عصب  یهم رفت و با لحن جد  یتو  اخماش

 ؟یک  -

 گفتم:  نداختم یپام م  یکه پام رو رو   یزدم و درحال  یلبخند

 ...!دی اعمالش رس ینگران نباش...به سزا -

  ازده ینگفت. بعد از خوردن شام ساعت    یزیچ   گهیو تکون داد و د  سرش
ساعت    دا ینگفت. ل  یزیاونم چ   امیزنگ زدم و گفتم با نقره م  ن یبود که به آرو 

قصد رفتن کرده اما من دارم سرش و    نیداد، آرو   امیبود که پ  م یو ن   ازدهی
کردم    یخداحافظ  ی طورچه  می دیخودت و به خونه برسون. نفهم  کنمیگرم م 

 تا خودم و به خونه برسونم!

 *** 

 ن یآرو 

به موهام کش  یدست بق   دمیکالفه  به  لبخند  با  ل   هیو    ز یر  هی  داینگاه کردم. 
م  حرف  دم گوشم  نمزدیداشت  فقط  چ  دونستمی.  چون  گه؟یم  یداره   !

مختلف درحال بحث    ی زایحواسم بهش نبود. عمو طبق معمول با بابا سر چ
به    یمشت   دای. لبتی آشپزخونه مشغول غ  یعمو هم توبودن و مامان و زن

تلو   وم باز  از  و  نگاهم  حرص  ون ی زیزد که  و  پشت سرش گرفتم    ی خاموش 
 نگاهش کردم. 

 تو گوش من؟  یکن یم   ز ی زو یو   یمثل مگس ه   یگ یم  یچ -



 گفت:   شدیدندوناش خارج م   نیکه از ب  ییست و فشار داد و با صداد  واشی

 !وارهی انگار با د زنم یمرگ...دو ساعته دارم زر م  -

 گفتم:   کردمیمزه م رو مزه  م ییکه چا   یو درحال دمیکش   یاکالفه  پوف

دار   - خودت  م  ی گیم  یخوبه  حوصله  زنم یزر  نزن  اونم  خواهشًا  ...پس 
 ندارم. 

و ربع چشمام درشت    ازدهیساعت    دنیرو باال آوردم که با د  م یمچ   ساعت
  ی که رفته بود شهرشون کبر  یشد. شهرزاد درست نبود تنها خونه باشه. مشت 

نقش    ز ی ر  یخونشون! خواستم از جام بلند بشم که دستا  رفتیخانمم شبا م
 :دیپرس واشی ساعدم نشست و   یرو  دایل

 کجا؟!  -

کنارم نبود مدام کالفه    یبه سمتش خم شدم. وقت  یکردم و کم   ز ی و ر  چشمام 
 بردم و با اخم گفتم:  نییبودم. صدام و پا  قرار یو ب 

 !یکرد  ز ی زو یکه و بس د ی. مغزم ترکبرمیو م  فم یدارم تشر د یاگر اجازه بد -

ا  تر شی ب   خواستینم   دلم  ل نیاز  با لحن    ز یر   یاخم   دا یکشش بدم.  و  کرد 
 گفت:   یمی مال

چند    نی ا  ی الحق که رگ خوابت دست همون شهرزاده! مثل سگ حار شد  -
 خدا بهمون رحم کنه! ینبود  ششی ساعت پ

 برداشتم.  یگوش ندادم و کتم و از پشت صندل   دای ل  یپرتا چرت و  به



 عجله؟!  نیا  ای: کجا  بابا

م  طور نی هم و  ق  دم یپوش یکه کتم  نگاه کردم.  حال هر  خوش  یافهیبه  دو 
حساب م  ی کبکشون  ز خوندیخروس  تفاوت  عمو  جز   یادی.  نداشت  بابا  با 

  نیتر از بابا بود اما ا کوتاه  ی. قدش کمشیمشک   یو چشما  یمشک  یموها
  ی زدم و درحال  یکه من مثل سگ ازش نترسم. لبخند   شدینم   نیمالک بر ا 

 گفتم:   کردمیو صاف م  قم یکه 

 .ری بعد! شبتون بخ یباشه برا  یوقته بابا! ادامه مهمون   ر ید -

خداحافظ   جلو و  دادم  دست  مردونه  دو  هر  با  و  نفهم   یرفتم    دمیکردم. 
  قرار یشدم. دلم ب   نی سوار ماش  یکردم و زود  یخداحافظ  ه یبا بق  یطورچه

  خورد یگره م  شیمشک  یهاچشمام به اون دو تا چاله  دیبود و ناتوان. انگار با
حال  . تا بهسم . سرعتم و باال برده بودم تا زودتر بر رمیآروم بگ  تونستم یتا م
  ز یکم و ر   یل یبارون خ  یهاهمه خودم و وابسته حس نکرده بودم. قطرهاون
فصل افتادیم  نیماش   یشهی ش  ی رو  د  ی.  روز  چند  تا  به    گهیکه  رو  جاش 

  ن یم بود. ماشعمر   ز ییپا   نیباتر ی ز  دی. شاشدیو داشت تموم م   دادیزمستون م 
رو هم برامون    یمشت  ن یا  ا در پارک کردم و رفتم تا در و باز کنم. خد  یرو جلو

وقتنگه اجمال   ی داره.  تنها مثل هم   ی نگاه  انداختم  چراغ    شه یبه ساختمون 
ماش  بود.  وارد ح   نی اتاق خواب شهرزاد روشن  پ   اطیو  و  شدم.    اده یکردم 

من کم   یو سر در گم  یقراریب   نیباشه بلکه از ا  دار یکه ب  کردمیدعادعا م 
لحظه    هیبود.    کیجا تار قفل کردم و در و باز کردم. همه  یو تو  دیکنه. کل 

 !دیچ یگوشم پ   یتو  ی وحشتناک  یکه صدا  شدیچ دم ینفهم



  مهابا یحبس کرده بودم. قلبم ب  ی و بسته بودم و نفسم و به سخت  چشمام 
  ده یقدر ترسبود؟! اون  یچ  یاصاًل صدا  . اتفاق پشت اتفاق.زدیم   نه یس   یتو

  ی . صدادادمیگوش نم  شدیکه پخش م  یدرست به آهنگ   یبودم که حت 
از خوش  یفلفل مهربون  یحال خانم که سرشار  تو   ی و  پ  یبود  و    دیچ یگوشم 
 . رهیدلم آروم بگ  ی شد کم ثباع

 !؟یکن ی: چرا چشمات و باز نمشهرزاد

شاد درحال پخش شدن بود اما من مثل اسکال چشمام و بسته بودم.    یآهنگ 
بود    دهیچی گوشم پ  یمثل بمب تو  یورود بودم. صدا  یشک لحظه  ی هنوز تو

با شهرزاد روم اثر    یی جنا   یقدر زندگ که فکر کردم قصد ترورمون و دارن. اون
  ز ی وپراتولدم س  یلحظه احتمال ندادم شهرزاد من و برا  ه یگذاشته بود که  

خندون شهرزاد مواجه شدم.    یکرده باشه! چشمام و باز کردم که با چهره
از رنگ قرمز و    ییتابلو رو اون لحظه متعلق به من بود. تابلو   ن یباتریز   دیشا
اون همه    ن یبودم متفاوت بود ب  دهیکه براش خر  یرنگ  دی سف  رهن ی. پ دیسف

سالن    ی باال  یی رایپذ ز ی در تا م  ن یب  ر ی. مسسهی قرمز همراه ر  بادکنک باد شده
راه بادکنکا  م یمستق   یکه  به   یمی هل  یو صاف داشت.  بندشون وصل  که 

ساخته بودن. با    یی سالن باال  ز یتا م   ی کی بار  ر یبود و مس   ن یزم  ی رو   یحلقه
اون پ  یچشما با  الماس  نگاه کردم که مثل  و    دیسف   رهنیگرد شده بهش 

 دونستی. اون مدی درخش یاون همه بادکنک قرمز م   نی رنگش ب دامن هم 
بلند    شدیخونه پخش م   یکه تو  یامشب تولد منه؟! از کجا؟! همراه آهنگ

 که به گوشم برسه خوند:   یطور



 که تهش، امشب که   ایدن  دهیعاشق شو دوباره، پس نرس -

 ها دنبالتن مبارکه تولدت... مبارکه تولدت عشقم فرشته

 ت!تولدت امشب مبارکه تولدت مبارکه تولد  مبارکه 

که دو سال از    ییبود تبسما با یبود کنار اون بودن...ز با یبود داشتنش! ز با یز
تر! زشت بود  کرده بود! حال من خوب بود و حال اون خوب  غیخودش در

اما اون بغض تنها از    دادیم   یگلوم رو باز  یحالسرشار از خوش  یکه بغض 
  ی ! قدم دادیهوا تکون م   یبه دست داشت و تو  یافشهبود. فش  ی حالخوش

ب  و  خنده  جون یسست  برداشتم.  سمتش  شدن   یابه  تموم  با  و  کرد 
ها  مثل مجسمه  دی گذاشت و به سمتم اومد. شا   نیزم  یها اون و رو فشهفش

  یاصورتم تکون داد و با خنده یجلو ی . دستدادیآزارش م   یشده بودم، کم 
 نگران بود گفت:  یکم   دیکه شا 

نداشت؟ یخوب  - دوست  نم؟ ی!  فکر  ب  کردمی!  مجسمه  ادی بدت  مثل  چرا   !
 !گه یبگو د یزی چ  هیخشکت زده  

زدم و ناخواسته دست بردم و صورتش و    یکردم بغض کرده. لبخند  حس
ماالمال بود از عشق و محبت. با    شیمشک   یهالهیدستام قاب گرفتم. ت   نیب

 گفتم:   شدیم خارج م از هنجره ی به سخت ی حالکه از خوش  یاگرفته  یصدا

بود اون روز برام   یشعر   ه ی!  یخودت که از همه بدتر  وونه ید   گهیبه من م   -
 بود؟! بخونش! ی. چم ی بود نی ماش ی...تویخوند



و    ی مشک  وار ی از اون د  ی دستام گذاشت. خبر  یرو باال آورد و رو   دستاش
 نبود. کرد،یدستش و پنهون م  یایدیسف  شهیکه هم   یکلفت

 : خندهام و با تو از نو ساختمدشهرزا

 باختمیتو دل م یبه حرفا کاش

 ی هم سر گردون  نیا  ونی م

 ...!یتو قلب تو مهمون  اومدم 

  دمشیکشیکه به آغوش م  یهاش حلقه کردم و درحالو دور شونه  دستم
 گفتم: 

شعر و از  نیابراز احساسات کنم پس هم  یشکل نیا ستم ی من مثل تو بلد ن -
زمان مناسب حفظش کنم و دوباره از    یخودت بخون...تا تو  ی طرف منم برا

 مثل مجسمه خشکم نزنه!  اد یز جان ی شدت ه

. خودش و از  کردمیهاش رو به وضوح حس مکرد که لرزش شونه  یاخنده
 یچشماش به انتها  یو دستم و گرفت و با اشاره  د یکش  رونی دستام ب  نیب

کرد. بادکنکا منظم و    م ییشده بود، راهنما   نیکنک تزئ که با باد   کیبار  ر ی مس
بود و روش    دیکه به رنگ سف  یکوچک و قشنگ  کیبودن. ک  گهیکنار هم د

ش  و اشاره  مایقرار داشت توجهم و جلب کرد. با ا  کیو    یبا عدد س  یشعم
  یرو   ینشستم. بلوز و دامنش جنس بافت داشت که گل قرمز  ز یپشت م

  ده ینرس  یل یتر کرده بود. معلوم بود خو ساده  راستش اون و قشنگ یشونه
  شی بود. آرا  ختهیساده اطرافش ر  یطورنیبود به موهاش برسه چون هم



  ی رو   ادیاون ز   یتو  وقت چیصورتش قرار داشت که ه   یرو   شی شگی هم  می مال
با فندک کردینم   ی پس رو   ای و  با دورب   ی. شمع  و    شی گوش  نیروشن کرد 

 گفت:   یجد یلی. گردنش و کج کرد و خ سادی مقابلم وا

ما هرچ   - آرزو کرد  یواال  تولدمون  نرس  میبا شمع  تو  د یبه سرانجام  ! حاال 
 جواب داد! دیآرزو کن بعد فوت شا  یخوایم

درحال  کتم  و  درآوردم  رو   یو  خنده    ذاشتمشیم  ی صندل  یدسته  یکه  با 
 گفتم: 

  د یفوت بشه...شاسال بدون آرزو    هیپس بذار    دمیند  یا جهی منم ازش نت  -
 بهتر شد!

آهنگ و ته انتها باال  یشمارش شهرزاد شمع و فوت کردم و اون هم صدا با
. از جام بلند شدم و با اجازه گرفتن چند  ریوصف ناپذ   میداشت   یبرد. شاد

برا  هیثان داشت  شهرزاد  رفتم.  اتاقم  سمت  آهنگ   یبه  بلندبلند  خودش 
به    نی بو در آوردم و همراه دور  نیدورب  یهی. پادیرقص یم  ز ی زریو ر  خوندیم

 :دی برگشتم. با حالت تعجب نگام کرد و پرس ییرایسمت پذ 

 !گه؟ید ی چ ی برا نیا -

طور  نیدورب فضا  م یتنظ  یو  تمام  باشه.    ز ی م  یجلو  یکردم که  مشخص 
 گفتم:   کردمیم مشی که داشتم با دقت تنظ  طور نی هم



  یبرا  رهیبگ  یبه راحتو    لم یکه عکس و ف  ستین  یجمع دو نفره کس  یتو  -
نسل    ی...براکنهیخوبمون و ثبت م   ی هالحظه  یهمه  ن یدورب  نیا  نی هم

 خوبه.  ندمون یآ 

کرد    ز یآخرم، چشماش و ر   یدهنش که با زدن جمله  یگذاشت تو   یپس یچ
که خاکستر درداش رو به   یرفت. حاال شده بود شهرزاد شاد  یاو چشم غره

که همش   م یدرآورد  ی و مسخره باز  دمی با هم رقص  ی دست باد سپرده بود. کل
  رفت یکه با خنده سمت اتاقش م   یطور نیضبط شد. شهرزاد هم   نی با دورب

 داد زد:  دبلن

 !یو ببر  کیتا ک ارم یو ب  یمن برم اصل کار  -

زبونم بهم مزه داد. به ساعت    ر ی ز  ین یر یزدم که حس ش  کیبه ک  یناخونک 
م   یساعتا  گنینگاه کردم...م  م یمچ  زود  شهرزاد  گذرهیخوش  با  ساعت   !

داشت    یبه دو بود. وقت   کینزد  باً ی...ساعت تقرگذشتیبودن هم مثل برق م
به دست داشت که اندازش نسبتًا بزرگ بود.   ییتابلو  اومدیم   نییها پا از پله

که من نشسته بودم نشست و با لبخند نگام کرد. تابلو   یا مبل دو نفره  یرو 
بود برا با د   ن یهم  یرو به پشت  از حدقه در    دنشیصافش کرد.  چشمام 

 گفت:  کردیکه با محبت نگام م  یاومد. درحال

اون شب گفتم عکست خراب شده...خراب نشده بود من برش داشتم    ادته ی  -
و با دادن   شی احداقل بتونم گوشه  یحقم کرد  که در   ییایخوب   یتا بابت همه

برا  نیا ممنونم  جبران کنم!  حال   یعشقمون...برا  ی ...برازیچ همه  ی تابلو 
 !نم یزتر یبودنت کنارم! تولدت مبارک عز  یخوبم...برا



دنبال    دهی و کش  یمن   ینقاش به  چشمام  با  و  بودم  سورتمه  سوار  بود که 
هوا معلق بود و با    ینم توکه فقط صداش بود. شالگرد  گشتمیم  یشهرزاد

که    یگذاشتم و تنها کار  نیزم   ینگاه کرده بودم. تابلو رو رو   ن یلخند به دورب
و    دبو دنشیهمه عشقش انجام بدم؛ به آغوش کش  نیدر قبال ا تونستم یم

 کاشتن!  شی بو و مشک خوش یموها  یرو  یاغنچه

 *** 

 شهرزاد 

که    دمیجد  یگذاشتم. به نقاش  ز یم  یمزه کردم و فنجونم و رورو مزه  مقهوه
شاد و گرم. باز هم    یاز رنگا  یق یشدم. تلف  رهیمتفاوت بود، خ  یل یخ  ه یبا بق

شده بود و من    بانی و پشت  هی که برام سا  یکوه. کوه  هی من بودم اما کنار  
و با لبخند    به تن داشتم   یو بلند  دیسف  رهنیدرحال باال رفتن از اون بودم. پ 

بهش نزده بودم   یکه هنوز رنگ   یشده بودم. غروب آفتاب  ره یخ   رمیبه مس
قدماش باعث شد سر بلند    ی بهتر از قبلش کنه. صدا  ی لیقرار بود تابلو رو خ 

  یرون یب  یهانگاه کنم. لباس  شدیکنم و به پشت سرم که از اتاقش خارج م 
و شلوار   ور ی همراه پل  ی لندب  ی بود رو به تن داشت. پالتو  یش مشک که همه

  سره کی  شبیاز د  ؟ی چ   یبرا  رونیبره! پس لباس ب  یی. قرار نبود جایمشک  یل
  نای ا  ن یگذشته آرو   یپوش بود. هفته  دیجا سفو همه  اومدیداشت برف م

ش  هفته  ک یرو گذاشته بودن!    دا یبا ل  یدو هفته بعد قرار عقد و عروس   یبرا
باال رو   یداشت اتاقا  ی. کبرهیباق  ودشهفته هنوز به قوت خ  نیرد شد اما ا 

از جام بلند شدم و با   ن یهم ی بود، برا اط ی ح ی هم تو  یو مشت  کرد یم  ز ی تم



  ی بلوز بافت و زرشک  نیآست   یبه سمتش رفتم. لبه  ه یپاسه  یگذاشتن قلمم رو 
پا و  وا  دمی کش  نییرنگم  اما چرا؟  سادمی و مقابلش  بود!  . چشماش خسته 

. دست بردم و  کردیحفظ م   یلبخند زورک   ا حالت صورتش خوب نبود! ام
 : دمیپرس  ی دستش رو گرفتم و با لحن نگران

 ؟یر ی! کجا م؟ یخوب -

  کس چیاز ه  یخبر  دید  یفشار داد و به اطرافش نگاه کرد، وقت  یو کم   دستم 
زد و    یکاشت! لبخند  مگونه  یرو   یا شد و شکوفه  لیبه سمتم متما  ستین

 شمرده گفت:شمرده

پنج  - امروز  تا هفتهاگر  باشه...ما  دار   گهید  یشنبه  م  م یوقت    خوام یپس 
ببرمت شمال.   خوام ینه...م   جانیباهات حرف بزنم! اما ا  یموضوع   ه یبه  راجع

کم حاضر  هم من حرفام و بزنم. پس کم   م ی سفرمون و با هم بر   ن یهم دوم
 شو!

و    یی تا ابروم  نگاش کردم. چه حرفاز  و متعجب  گفتن؟    یبرا  یباال رفت 
م   ییروزا   هی  دیدید بلند  بد  یشی از صبح که  اون  یدار  ی احساس  روز؟ به 

! اما من تالش کردم که خوب باشم و  افته یب  یاتفاق  هیقراره    یکنیحس م 
و    دز   ی! لبخندادین   شی پ  یخوب   یزایندم اما ظاهرًا قرار بود چ   یمنف  یانرژ

 آروم گفت: 

 .گمیبه موقعش بهت م ستی ن ی خاص  ز ینگران نباش! چ  -



.  دمیکش  رونیب  واشیدستم از دستش    یو تکون دادم و با اومدن کبر  سرم
 : دمیو به عقب فرستادم و با آرامش پرس   امی ! چتردونستیم  ی کس  دینبا

 اومده؟ شی پ  یمشکل ؟یریکجا م   ینگفت -

کردم و منتظر نگاهش کردم.    م ی او تو خونه  یشلوار راحت   بیج  یو تو  دستم 
 گردنش و دور گردنش مرتب کرد و با لبخند گفت: شال

 کار دارم.   یی! جاگردمیتا فردا صبح بر نم ادی به احتمال ز رمی امروز م -

زدم و    یزورک  ی! لبخندیبر  یخوایکنم و بگم کجا م  یرضا نداد فضول   دلم 
در کنار    یاز جلو  شیمشک   یبوتام ین  دن یبا پوش در رفتم.    یهمراهش تا جلو
زدم   یلبخند  یکرد. تصنع  یبه سمتم برگشت و خداحافظ  یرفت و با لبخند

رفت در و بستم و    ی کردم. اما دلم آروم و قرار نداشت! وقت  یو خداحافظ
 رو به در دادم. م هیتک

 برم!  دیمنم با شهینم  طور نیبره؟ کار دستمون نده؟! ا خوادیکجا م  یعن ی -

به سمت باال رفتم و در اتاق و شتاب    ونیدر م   ی ک یها رو  سرعت نور پله  با
نفهم  باز کردم.  رو   ی مشک   یپالتو  یطورچه  دمیزده  از  و  بلندم  چوب    ی و 

ل  یلباس شلوار  با  و  شلوارم  و  سو  یهولک هول  یبرداشتم    چ ییعوض کردم. 
!  م چنگ زدم و برداشت   شم یآرا   ز یم   یو از رو   میکوچک دم دست  فیو ک   نیماش
انداختم که هنوز    رون ی به ب  ی رفتم و از پنجره نگاه نییها رو باز تندتند پاپله

که    دیکش یو دستمال م  ی جاکفش  یداشت رو   ینرفته بود. کبر  رونیاز در ب 
 : دیو با تعجب پرس د یمن دست از کار کش یزدههول یافهیبا ق



 ه؟!عجل  نیکجا با ا  یهولکباشه خانم! هول ر یخ -

  دم یکشیو باال م  میمشک   یبوتا  پیو ز  دمیپوشیکه کفشم و م  طور نی هم
 گفتم: 

 باشه! ر ی ...دعا کن خزنهی! دلم شور م یباشه کبر ر یدعا کن خ  -

رفت و وارد   رونی نگاه کردم. از در ب  رون ی در به ب  ه یاز ال  واشیزدم و    ی لبخند
که داشت در و    یبلند رو به مشت   یشدم و با صدا   اطیکوچه شد. وارد ح 

 گفتم:   بستیم

 . رمی! دارم م یدر و نبند مشت  -

ساعت صبح کجا   نی شنبه اونم اپنج  هی شدم و روشنش کردم.    نیماش   سوار 
س اما من  برنامه  ن ی شنبه صبح همکه هر پنج  جاستنیا  شی جالب  ره؟یداره م 

فضول تا  راه  اون  به  بودم  زده  و  ا  یخودم  اما  باشم.    گهید   دفعهنینکرده 
به   مندور شد.    نشیماش  دمید  ی! وقتره ی که کجا م  دمیدیم   دی. با شدینم

ب د  رونی سمت  و  م  دم یحرکت کردم. خم شدم  از کوچه خارج  !  شهیداره 
از کوچه خارج    ی. وقت نهینب   ی زیچ  نهیو به سمت داخل بردم تا از آ   ن یماش

  نینسبتًا شلوغ بود. اما هم  ابونایحرکت به سمتش رفتم! خ  هیشد منم با  
بب  یمثبت   ینکته درست  رو  من  نتونه  م نهی بود که  دلم  بارها    خواستی! 

اما    ره؟یکجا م   شه،یم   بی غ  ی خاص  م ی تا  هی  یطورنی که ا  نم ی باهاش برم و بب
اما حاال د ینخواستم فضول  وقت چیه اون متفاوت   گاه یجا  گهی کنم!  با  من 

بدم. پس    لیتشک   دی جد  یرار بود باهاش برم خارج از کشور و زندگ بود! ق



اون  دونستمیم  دیبا سمت    ره یحس کردم داره م   کنه؟ یم   کار یجا چ داره 
ش شد.  خونه  ابون یو وارد خ   دیچرخ  ی فرع  یکوچه  یخودش! تو   یخونه

فرمون و به سمت راه اون کج کردم.    واش ی فرستادم و    رونینفسم و با صدا ب 
  ی . رو کردیو بهم وارد م   یدیو اظطراب شد   کوفتیم  نم ی س   یتو  هوایقلبم ب 

بودن.    مونده  یخاموش، هنوز برفا به قوت خودشون باق  ینایدرختا و ماش 
که    سادیش وا در خونه  ی. جلوختنیریم  ن ییبرف از آسمون پا  ز ی ر  ی هادونه

دهنم گرفتم تا    یو بهش نگاه کردم. دستم و جلوازش ترمز   اد یز   یبا فاصله
سرما اون  ی از  فراموش  بدنم کم کنم.  و  دستکشام  به کل  عجله کردم  قدر 

کردم و   ادیو ز   نیماش  یبست. بخار  اطیکردم. وارد خونه شد و در و با احت
 کردم.   پیتنم ک   یپالتوم و تو

 !وونه ید ی کنیم  یدار کار یچ -

اش شونه  یکه بندش و رو   یشکل  یمکعب  ف یتموم شدن حرفم همراه ک  با
انداخته بود از خونه خارج شد. نگاهش و با دقت به اطراف چرخوند که  

  ی عنی!  ختی ر  نییپا   ینگاه کرد که قلبم هور  ابون یچند لحظه به من و آخر خ
 بدبخت شدم!  د؟یمن و د

  یریجلوگ   یاما برا  نهی تا نتونه من و درست بب  شدیو مه باعث م  ادیز  برف
قدر بلند  انداختم و منتظر شدم تا سوار بشه. قلبم اون  نیی از خطر سرم و پا

  یخلوت بود برا  یل ی ش خخونه  ابونهی! خ دمیشنیصداش رو م   ناً ی قیکه    زدیم
سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. شالم و    نشیاستارت ماش   یبا صدا  نی هم

ب   دم یجلو کش با صدا  و  نفسم  بره!  تا  منتظر موندم  باز    رون یو  و  فرستادم 



عقبش بخار کرده بود اما از اون فاصله    یهاشهی پشت سرش به راه افتادم. ش
  یزی! هرچخونتشیدستش و داره م   ی تو  یزیداد که چ   ص یتشخ   شد یم

  اد یو ز   شانداخت و سرعت   شی کنار  یصندل   یکه دستش بود و با حرص رو 
سرعتم و باال بردم. اما با فاصله ازش حرکت   ی ازش منم کم  یرو یکرد! به پ 

  یکیبود و اون  ابونیچشمم به خ  هیکه    یزنگ زد. درحال  لم ی! موباکردمیم
اسم    دنی. با دکردمیهم حرکت م  نی پشت سر آرو  لم یدرآوردن موبا  ر یدرگ

 کردم.   ار دکمه سبز حرکت دادم و تماس و برقر  یمامان دستم و رو 

 سالم مامان...جانم؟! -

وا   دیچ ی پ  ی ابونیخ  ی تو قرمز  چراغ  پشت  رو   ی! گوش ساد یو  بلندگو    ی و 
 : دیچی مامان پ  یگذاشتم که صدا

شهرزاد نقره امشب دعوتمون کرده خودش کار داشت گفت من بهت    گم یم  -
 ؟ یایبگم! م

آرو  با اون چراغ،  راه   ن یسبز شدن  به  حرکت کرد و من هم پشت سرش 
 افتادم.

 !ام یم  ومدی ن  شیپ  یمامان...اگر کار دونمینم -

ش فاصله داشت.  از خونه  ابون یشد که چند تا خ  ی و بزرگ  لی طو  ابون یخ   وارد
ر   یکم ساختمون جلوتر  مقابل  و  به  سادیوا   یفت  و  بلند کردم  و  سرم   .

شده بود نگاه کردم.    نیمز   دیسف  ینماسوز و سنگا  یکه با آجرا  یساختمون
  نگیک و داخل پار  نشیدر، ماش  موت یپنج طبقه بود فکر کنم. با زدن ر  باً یتقر



ساختمونا اطرافش  برد.  ساختمون  پا  ی اگهید  ی همون    نشونییبودن که 
  یپزشکا  ی که اسم  ییتابلوها   دنیرو جلوتر بردم و با د  نی مغازه داشت. ماش 

همه  اون  ونیاسم آشنا م   کی!  د یاز ابروم باال پر  ییمختلف روش نوشته بود، تا
لب اسمش    ر یاما نه خودش بود! ز   نهیب یاسم؟! اولش فکر کردم چشمام تار م

 شت خطه. حواسم باشه مامانم هنوز پ  یحت کهنی و خوندم و بدون ا

 !یبهمنش...متخصص روانشناس  نی آرو  -

دکتر شده   نی دلم زمزمه کردم. آرو   یدهنم و فرو فرستادم و باز اسم و تو  آب
 . رمی مامانم باعث نشد چشم از اون تابلو بگ   یصدا  ؟یبود؟ ک

 ؟ یکن یم  ز یزو یمثل مگس و  یگی م  یتو؟ چ  یی: شهرزاد کجا مامان

شا   بغضم  فرستادم.  فرو  م   دیو  و  بود  گرفته  و  مدرکش    خواست یتازه 
  وقت چیو از من پنهون نکرده بود ه   ی زیچ  وقتچیه  نی کنه! آرو   زمیسوپرا 

نداشت همچ امکان  بود.  نگفته  دروغ  من  دستایزیچ   نیبه  با  لرزونم    ی! 
در پنهون کردنش داشتم از    یکه سع  ی و کنار گوشم گرفتم و با بعض   لیموبا 
 : دمیرس پ نمماما 

آقا  - تو  م   ی مامان  و    کارس؟یچ  یدونیم  یعن ی  ؟یشناسیبهمنش 
 ؟ی! چطور بهش اعتماد کردن؟ یاش کخانواده

بذارمش کنار دختر    آوردمیکه نم  شناختم ی...اگر نمشناسمشی: آره ممامان
 م. دونه هی  یکی



م  چرا بب  خواستیدلم  باز کنم  و  مامانم   یهمه  نمیچشمام  خوابه؟!  اونا 
افتاده بودم که    یچه دام   یروانشناس بود! من تو  هی  نی آرو  شناختش،یم

برام پهن کرده بودن    م ی زندگ  یکسا  ن یزتریکه عز  یخودم خبر نداشتم؟ دام
  چشمام دادم و    یرو به صندل   ام هیو من هم با اعتماد اونا توش افتادم! تک

بهم بگه تازه    ن یآرو   شیاالن برم پباور کنم که اگر    خواستیرو بستم. دلم م 
تابلو   رتر ید  خواستم یمدرک گرفتم م اما  بگم!  بود    یمی قد  یکه کم  ییبهت 
و    رفتم یم   د یبا  کردمیقضاوت م   یطورهمان  دی. اما نبا کرد یحالم و بدتر م 

که مطب    ستی ن دکتر نی اونا دروغه و آرو   یکه همه  دمیدیبا چشم خودم م 
  ی فرستادم و با صدا  نیی. بغضم و پا شدمیم  دار یب از خواب    دیداشته باشه! با

 گفتم:   یاگرفته

 برم.  دی من با ؟یندار یباشه...ممنون! کار -

  ی کوتاه   یخداحافظ  ادیلحن من تعجب کرده بود اما با تعلل ز  ییهو ی  ر ییتغ   از 
و قطع کرد. گوش  اتصال  و  و    م یکنار   یصندل   یبا حرص رو   یکرد  انداختم 
از    نی آرو   نیبشم. اما با خارج شدن ماش   ادهیخواستم کمربندم و باز کنم تا پ 

بهم دروغ    د ی. چرا با کردمیجام خشکم زد. با بغض نگاهش م  ی تو  نگی پارک
از    ی! وقت؟یچ  یبود اما برا  یو عصب  ن یاش غمگازم پنهون کنه؟ چهره  ایبگه  
رد ساختمون شدم. دراش باز  شدم و وا  اده یپ  ن یجا خوب دور شد از ماشاون

  ی واردش بشن! راه رو   تونستنیو همه م  یبود معلوم بود ساختمون کار
شده  ن ییباز تزد و دلیسف  یتا آسانسور بود که با سنگا یاز در ورود یک یبار

منم به شماره افتاده بود اما    ی . نفساگذشتیم  یبود. زمان انگار به سخت 



کردم و وارد آسانسور شدم.    بم یج  یداشتم که خوب باشم. دستام و تو  یسع
 ی طبقه ی! توکرد یآهنگ آرامش بخش آسانسور هم حالم و خوب نم  یحت

به تن داشت!    یپزشک   شسوار شد که روپو  یو خانم  سادی اول آسانسور وا
درصدم احتمال   کی  ی که حت  و حواس پرت بودم اون لحظه  عقلیقدر باون
آرو  دادمینم ب   نی که  بخواد  و  برگرده  دست اون  ادیدوباره  به گردنم    یجا! 

 : دمیاز اون خانم پرس یم یو با لحن مال  دمیکش

 ساختمون هستن؟  نیا  یتو د؟یشناسیبهمنش و م یشما آقا  دیببخش -

الغر بود. سرش و که بلند کرد چشماش    ی داشت و کم   ی قد متوسط  خانم
  ی میروپوشش کرد و با لبخند مال   بیج   ی سوخته بود. دستاش و تو  ی اقهوه

 گفت: 

 ساختمونن! نیهم  یاز پزشکا یک یبله... -

فکر کنم!    یالحظه  یش حتجمله  یآسانسور بهم زمان نداد تا درباره  سادنی وا
به تن    ی روپوش  کهنیساله، وارد شد با تفاوت ا   ی او خورده  ست ی ب  یدختر

  ده یپوش  یهمراه شلوار مشک   ،ی اچهارخونه کرم قهوه  یساده  کینداشت و تون
مقابلش    کهخانمه    یک یپرونده و کاغذ بود و به اون  یسرکیبود. دستش  

 گفت:   یعصب   یبود با صدا

ا  س ی دهنم و سرو   - از صبح...اومده  و    ز یپرونده رو گذاشته رو م   ن یکرده 
منش  گهیم ا   نیا  ی خانم  رو  بقپرونده  بق  هیز  با  برام  خاصه  بذار.    ه یجدا 

 هم جز من نده! یمتفاوتن! دست کس 



 سرش صاف کرد و با خنده گفت:  ی و رو  شیدکتر شال مشک خانم 

 یدون ی...اخالقش و م یکنیبا دکتر بهمنش کار م  یتو که چند ساله دار  -
 ؟ یزنینق م همهنی پس چرا ا

  دن یشن  یکردم برا  ز یو گوشم و ت  دیاز ابروم باال پر  ییتا  نی اومدن اسم آرو  با
 دستش جا به جا کرد و گفت: یاون مکالمه. دختر پرونده رو تو

خودش و درمان کنه...تعادل    د یبا  یکی چرا روانشناس شده!    نی من موندم ا  -
اون دختر عموش    ی ! بعد وقتمونهینداره که...با من مثل مادر فوالد زره م 

  س یگ   هیهم    ییوقتا  هی!  لرزونه یخندهاشون مطب و م  ی صدا  اد یکه م  دایل
دعوا    یجور  هیبود    شی چند روز پ  نی . هم نیو بب  ایب  کننیم  یکش  سی و گ

 آبم روش. هی کشن یرو م گه یکه من گفتم االن همد  کردنیم

 گفت:   یکرد و با لحن معمول  یادکتر خنده خانم 

کرده.    یشی کرده که دکتر بهمنش و آت  کار یخانم چ  دایل  نی ا   ستی معلومه ن  -
و مثل خواهرش م  نداشته باش مثل  مونهیاون دختر عموشه  توقع  ! پس 

 !کردن؟یبحث م یاون با تو رفتار کنه. سر چ 

  زد یم  دید  نه یآ   یکه خودش و تو   یش رو باال انداخت و درحال شونه  دختر 
 گفت: 

م   ی ...هدونم ینم  - ن  گفت یدکتر  وقتش  ل گفت  یبرا   ستی االن  بعد    داین. 
 . یبهش بگ  د یاالن وقتشه قبل از رفتن با قاً یچرا دق گفتیخانم م



  د یبا  یو به ک   یو آب دهنم و فرو فرستادم. چ  دم یگردنم کش  یو رو   دستم
  ی کی !  دادیگلوم و فشار م  یدستش و گذاشته بود رو   یک ی! انگار  گفتن؟یم

اون  ه؟ یاون ک  د یدونی! شماها مکردیداشت خفم م با    یآدم پست  ه ی!  که 
شاهزاده شد  و  و گرفت  دلم  اومد،  جلو  خوب  آدم  خاکستر    ینقاب  دل 

به پا    یشهر خودش نظم برقرار کنه! جنگ   یتو  کهنیا  یجا . اما بهمدهخور 
آسانسور    سادنی کرد شهر دلم رو! با وا  رانی بود که و   یبد  ی کرد. چه شاهزاده

  ی کرد! منش   یسرسر  یشد و خداحافظ  اده یش پ خانم دکتر با همون خنده
تو  طور نی هم رو   نهی آ   یکه سرش  نگاهش  ابروها  یبود  و  نشست    ی من 

 گفت:  یارو باال انداخت. با لحن دوستانه  شیا و قهوه  یهشت

  ی حال آدما رو از ده فرسخ  مایشد  نی نشدکتر بهمنش هم   نی با ا  قدر نیا  -
 ؟ یکار دار  ی! حالت خوبه خانم؟! با کمیفهم یم

تا    کردمیم  یفکر  د یکردم خودم رو جمع جور کنم. با  یرو صاف و سع  گلوم 
لبم    یرو   یو لبخند  دمیبه شالم کش  ی . دستهیچ  نی من با آرو   فیبفهمم تکل 
 نشوندم. 

 نمشون؟ی بب تونمیمن با دکتر بهمنش کار داشتم! کجا م -

روشن بود با لبخند    ی انداشت و موهاش هم قهوه  ی چنانآن  شیکه آرا   دختر 
 کرد و گفت:   نگام

 من در خدمتم.   دیدار ی...کارستنیدکتر که فعاًل ن  -



  ی راه   دی. با کردمیگرفته بودم و با لبخند نگاش م   یناخنم و به باز  ی اگوشه
با رس  ی و بفهمم. کم  قتیتا من حق  شدیم   دایپ اما    دنیمنتظرش گذاشتم 

 گفتم:   یو معمول   م ی مال یل یبه ذهنم خ  یفکر

با هم    یاپرونده  هیدوستانشون هستم. امروز قرار بود سر    ی کیراستش من    -
ش هم  خاص دارند و پرونده  ی لی خ  ضی مر  هی. به من گفتن که  م ی صحبت کن 
و روش مطالعه کنم    رم یاون پرونده رو بگ   خوام یهست. م  شونی دست منش

 با خود دکتر صحبت کنم!  یتا تو مالقت بعد

محض بود    ت ین نگاه کرد! خررو مچاله کرد و با تعجب به م  ش افهیق  ی کم
!  ؟یچ   نیبه آرو  زدینداشتم! اگر زنگ م   یااما چاره  کردمیکه داشتم م  یکار

اما   سادی جا چه خبره. آسانسور وااون  گفت یو م   اومدیچه بهتر خودش م 
طبقه  اده یپ رو   ینشد.  و  دستش  بود!  لبخن  یپنجم  با  و  گذاشت    د در 

 گفت:  ایمخصوص منش 

منش   - ا   ی من  اما  هستم!  اراجع  ی زیچ  شون یدکتر  من    نی به  به  موضوع 
. شرمنده اما من شدمیمطب من مطلع م   ینگفتن. با هرکس قرار داشتن تو

 بهتون بدم.  ی زیچ تونم یبدون اطالع دکتر نم

من و شغل    ی آسانسور خارج شد که منم پشت سرش راه افتادم. کاشک  از 
شدم که دو در، در دو طرف    ییا! وارد جم ی بهم نداشته باش  یربط   چیه   ن یآرو 

  ن ینوشته شده بود دکتر آرو   یی تابلو   ی از درا که باز بود رو   یک یبود. کنار  
دست مبل   ه یشد که    ی. دختر وارد سالن بازیبهمنش متخصص روانشناس 

  شیصندل   یرفت و رو   زشیشده بود. پشت م  دهیاطرافش چ  یو چرم  یراحت



که کالفه نگام کرد.    سادمی وا  زشیم  یمطب نبود. جلو  ی تو  ینشست. کس 
بود! بغضم و    دایصورتمم هو  یاز رو   ناً ی قی  دادیم  یبازیکه گلوم باز   یبغض 

 : دمیفرو فرستادم و با لبخند پرس

ب  شهیم  - ام  یماریبپرسم دکتر  اسم شهرزاد  نه؟! خواهش    ا یداره    ی نی به 
 !ه یضرور  کنم یم

  ی دستم و به لبه.  بودم یمقاوم م   دیاما با  دیدیکم داشت تار م کم   چشمام
که بعد از دو هفته روش رو به من نشون داده بود    یگرفتم تا ضعف  زشیم

نکنه! دختر که متوجه حال بدم شد    رمیگ   نیو وارد بدن و روحم شده بود زم 
  ی قیعم . نفس  نم یو برام گذاشت تا بش   ی اومد و صندل  رون یب   ز یاز پشت م

 گفت:  نشستیخودش م یصندل   یکه رو   یو درحال د یکش

بهت کمک    ادیآسانسور که دلم نم  یاز تو   دمید  یزیچ  ه ی چشمات    یتو  -
و    یکه گفت  یخانم  نی! مشخصات ایدکتر   یکه از دوستا  ینکنم! دروغ گفت 

 ؟ی خوایم  یچ یبرا

 گفتم:   یاگرفته  یو با صدا  دمیگردنم کش   یو کالفه رو   دستم 

دکتر    یاضی اسم جزو مر  نیبه ا   ی! فقط بگو کس خوام یم  ی چ  ینپرس برا  -
 هست؟ 

از    یی نوشت! تا  یز یکه جلوش داشت چ  یتاپ لب  یو تکون داد و تو  سرش
تاپش و بست و دستاش  و با تعجب به من نگاه کرد. در لب  د یابروش باال پر

 گفت:  یصورتش گذاشت و با لحن جد   ر یو ز 



 ؟یدار ی گیزن که م  ن یبا ا  ی چه نسبت -

رقم خورده    ی کی  ییو تنها  یک یکه سرنوشتش با تار   یزن من بودم! زن  اون 
 گفتم:   ی اآروم و گرفته یپام گذاشتم و با صدا  یرو رو  فمیبود! ک 

 نه؟ نگرانشم! ا یهست   مارایاز دوستامه! جزو ب ی کیفکر کن   -

و   دیکش  یانگفت بودم! پوف کالفه  یمن، دوست من نبود؟ پس دروغ   مگه
 صورتم گرفت و گفت:  رو به  دوارانهیش و تحدانگشت اشاره

 من کنده.   یبرسه کله یزیاما به گوش دکتر چ  گم یبهت م  -

  ی . اما بعد از پنهون کارشدمیکه قرار بود بزنه من نابود م  ییبا حرفا  دیشا
 !اومد؟یدست مبه ی و دروغ چ

  اومدیم  رونیم ب که از آخر هنجره  یجون یب  یو تکون دادم و با صدا  سرم
 گفتم: 

و بهم    ز یچ راحت. فقط تو همه  التی...خگم ی نم  یزیچ  یبگو! من به کس   -
 بگو!

تاپ و باز درش و باز کرد و  جاش صاف شد. لب  یو تو  د یکش  یاکالفه  پوف
حبس شده بود. حالم مثل دانش    نهیس   یبا دقت بهش نگاه کرد. نفسم تو

تو  یآموز آزمونش  و  منتظر جواب کارنامه  ب   یبود که  و    ی قراریاظطراب 
زد و    شی درشت و مشک  یسرش و به چشما  ی رو   نک ی. عزدیدست و پا م

 گفت:   یو آروم   م ی مال   یشد و همراه صدا  ره ی مقابلش خ  یصفحه  هبا دقت ب



ند  ضی اون همون مر  - تا حاال   ه ی اما    دمشیمخصوص دکتره. من خودم 
که اونم کاًل   خوادیپرونده رو م   ن یدکتر ا  اد، یهست که هر وقت م  یخانم

فرق داره. مثل همه   ه یدکتر با بق  یبرا  ض یمر   ن ی! اجانی اومده ا  دو دفعه 
هست    یسند  هیپرونده    ی. اما انتهادهیرو نم  گهید  یزا یو چ   تیز یپول و 

و به عنوان دست مزد گرفته! البته   نی زم   نی که انگار دکتر ا  نهیزم   هی   یبرا
 . دم یاون خانم و دکتر فهم یهاحدس زدم و از مکلمه یمورد آخر  نیا

خانم ک  کهنیا  حدِس  آرو   یلیخ  هی اون  اما  نبود.  چ نی سخت  اون  !  ؟ی! 
در    یانه عالقه  یعن ی بود؟!    نیزم   هیخاطر  من فقط به  یزندگ   یوجودش تو

! فقط کارش و انجام داده بود. زن بودم، مرد نبود! ساده  یکار بود و نه کمک 
مقابلش بودم! عاشق    پرده یمد و ببودم اما گرگ بود! با نقاب به صحنه او 

  ی بودم اما معشوق نبود! آب دهنم و همراه با بغض فرو فرستادم و درحال
 بود گفتم:   نییکه سرم پا

 !گمی! ظاهرش و م؟ یشناسیاون خانم و م -

شده    رهی دهنش کرده بود و متفکر به رو به روش خ  یخودکارش و تو  یانتها
 گفت:  یا بود. با لحن ساده

خ   ستی ن  ادم ی  قیدق  - تو  ی لیچون  م  یآدم  م  رهیروز  اما  ادی و   هی   ادمه ی. 
بافت  یاداشت که قهوه  یبلند  یپالتو اما   یسوخته بود و شال  سرش بود. 

ابروها  اه یخودت س  ی مثل چشما  قاً یچشماش دق و    یهشت   یبود!  داشت 
 متوسط.  یقد



درون مثل آواره بعد از زلزله بود. اونا که   بدنم از  یکرده بودم و همه  بغض
با من کردن؟ چرا بهم    یکار  نیچرا همچ  رونم،یمن نابودم، و   دونستنیم

عشقش    ی بود؟! همه  یمحبتاش الک   ی که همه  یگفت دوستم داره درحال
آوردم.    در   فمیک  یو از تو   لم یلرزونم و بلند کردم و موبا   یبود. دستا  یالک

م  دیلرزیقدر دستم م اون از چند دفعه    خوردیو تکون  انشگتم بعد  اثر  که 
مثل    نیآرو   یو باز کنه! به دنبال عکس مامان...عکسا  م ی تونست قفل گوش

روش زدم    دمیبه عکس مامان رس  ی! وقتشد یچشمام رد م  یاز جلو  لم یف  هی
کنم! چون    نترلک  تونستم یلرزش دستام رو هم نم  یو مقابل دختر گرفتم. حت 

قولش    ر ی حال خوبم ز  یبه هوا  یکی بهم دروغ گفت و    نی به هوس زم   یکی
 زد.

 بود؟! نیا -

  ی و باال زد و وقت   نکشیعکس زوم کرد. ع   یرو   ی رو ازم گرفت و کم  یگوش 
و    ی عالمت مثبت تکون داد! گوش  یمطمئن شد خودشه سرش و به معنا 

نابود کرده    رلبیاز دستش گرفتم و ز   واش ی تشکر کردم. چه قشنگ همه 
ا   رانیبودن شهرزاِد و  با  بلند شدم.  از جام  داشتن پاهام توان نگه  که نیو. 

ها رو از  و نداشت اما بدون توجه به صدا زدن اون زنه پله  جونمیب جسم  
تنها    ی زندگ  ی هایحرکت کردم! خوش   نییسر گرفتم و به سمت پا    ه یمن 

تلخ اگر  بود!  خو   یخواب  مبه  زندگ   دادنیردم  بس!   یهمون  و  بود  من 
 ه یکردم...همه و همه تنها    ار یشهر  یکه برا  یکه تجربه کردم، مادر  ییعشقا 

شا   نیر یشخواب   بلکه  زندگ  یهیثان  دیبود  دره  اون جهنم  بشم.    م ی از  آزاد 



لخپله رو  نم ها  مقصد  به  پا   دونمیلخ کنان  اشک رفتمیم   نییکجا  نه    ی . 
 .کردیخودش رو آزاد م  ینه بغض و   شدیصورت م   یروونه

پله    ن ی! به آخر داشتنیمها مِن ناتوان و نگهسرد راه پله  ی هالهیتنها م  دیشا
برف به سمت صورتم هجوم    یهاهمراه دونه  یو در باز کرد. باد سرد  دمیرس

برام    ی کس  گهی د  ایدن   ن یا  ی گذاشتم! تو  رونیآورد! قدم لرزونم و به سمت ب
مامان  و  به  ینمونده  تنها  ز که  روحم  بودن  زنده  بود.  یخاطر  زد  قولش  ر 

  ی ها. آدمکردیم  یرو باز  شهی پول تنها نقش آدم عاشق پ  یکه برا  یمعشوق
  ی شده بود! معن   ارزشیبرام پوچ و ب   ای. اما دنشدن یاز جلوم رد م  یادیز

اشت ختم که شکست نام د  یاوجود نداشت و تنها به کلمه  گهی د  یزندگ 
دروغشد یم عشق  از  شکست  ماشن ی!  سوار  ه  ن ی!    یبرا  یحس   چ یشدم. 

نداشتم! مثل مجسمه  یرانندگ مقابلم خ  یا کردن  به  شده    رهیخشک شده 
.  شدیاز دهنم خارج م  جونیبرف سرد و ب  یهامثل دونه  قاً یبودم! نفسم دق

استارت    یبود؟ دستم و به سمت دکمه  دنیازش قادر به تپ   یچ  رونم یقلب و 
هوا مهم نبود! مگه    یسرما  یبرام حت  گهیو روشن کردم. د  نیبردم و ماش

قولش   ر یزنده بمونم! مامانم ز  ا ی رم یمهم بودم که از سرما بم  یکس   یمن برا
  ی برا  ییکه دو تا   ی هرچ  کنم یم  رونی ! منم و زنمیقولم م  ر ی زد...پس منم ز

بنا کرده بود!    نیو که آرو   دیشهرزاد جد  کنم یب ممن ساخته بودن، منم خرا 
کردم.    لیپنجره متما   سمت و سرم و به    دمیکش   نیی رو پا  نی ماش  یهاشهیش

رو  اونشونه  یشالم  سرما  و  افتاده  نفوذ کرد. که  م  استخونم  عمق  به  قدر 
به من    یخواب زندگ  نیا  یکه تو  ییمثل دردا  قیشده بودم...دق  حسیب



رو   لیتحم  رو  پام  بود!  ب  یشده  و  .  کردمیم  یرانندگ  مهابایگاز گذاشته 
چرا اون شب    دمی! تازه فهم دم یمامانم و فهم   یایطرفدار  ل یموقع تازه دلاون

که سر خونه رفتن من، دعوا شد چرا محسن گفت هم حق با تو هم اون!  
رو جمله پتک  مثل  م   یهاش  فرو  بشم((  اومدیسرم  دکتر  قراره  ))آره   .

پوزخنده  قتو چیه نکردم! هماون  فراموش  و  بود چرا    شه یش  برام سوال 
که آشپز    یاصفهان موقع  یچرا تو  ا یهمه با تمسخر اون جمله رو گفت؟!  اون

فقط    رم؟ یکجا م  دونستم یچشماش نشست! نم   ی بهش گفت دکتر، ترس تو
خودشون    تونستن ینم   گه ی. اشکام د شدم یاز از شهر خارج م  دی. شا رفتم یم

م گونه  یقرار داشت، رو   ن یستون ماش ی که سرم رو   یکنن و درحال  و کنترل
ش کنار هم  گذشته  ی...انگار نه انگار هفتهگذشتی! زمان زود مدن یچک یم

  ها بهیزخم برداشتم همه از آشنا بود غر   ی . هرچم ی با هم جشن گرفت  م،ی بود
  حیکردم ترج   ادیضبط و ز  ی! ناخواسته دست بردم و صدازنن یکه زخم نم

فکر کردن عشق  دادمیم بدون  بدم  از   یحال  و  بود  بلند کرده  تازه سر  که 
روزگار   ی اصفحه  یکنم و خودم از رو  ی؛ رانندگ با نفت خشکش کردن  شه یر

 محو!

 کو؟   مونی))زندگ 

 !م ی نبرد یب یما کشته ها  نیبب

 م… یدرد یای دن یخبر از حال هم؛ آواره  یب

 م؟ ی واقعا با هم چه کرد  ما



 !می شهر حسود یما آدما  م؛یاما با هم نبود  خه تل

 روشن  یاز کابوِس رفتن، دور از اون روزا  خسته

 می سقف کبود  نی ا ر ی تفاوت، ز یب

 تو صدام و یشاد نی فرصت خندهامو، پس بد نیبد  پس

 قلِب عشق آشنام و نیبد  پس

 و((   هامهیگر   دیاقل پس بد  ال

قول و قرارتون منم    ر ی ز  د ی! حاال که شما زدا ی...لعنتدیدست از سرم بردار  -
 !کنمیکار م   نی هم

و به سمت جلو    نی تعلل ماش  یاگاز گذاشته بودم و بدون لحظه  یو رو   پام
کرده بود. خاطراتم    روحیسرد و ب   خی! باد سرد صورتم و مثل  دادمیحرکت م

کنار  جاده؟!    ی. کجا بودم! توشدیام آوار مروح خسته  ی وارانه رو   یسونام
  که نیا  بدونسرعت ممکن و    نی! با باالتردادم؟یو حرکت م   نیپرتگاه ماش

نم  یاذره  یحت باشم؟! چرا  داشته  اون  دم؟یترسیترس    نی ا  یقدر توچون 
برام مهم    یاذره  یحت  گهیکه د  نییپرتگاه پرت شدم پا  یاز لبه  یخواِب زندگ

که از    یزدم و درحال  یسقوط کنم! پوزخند  نیینبود از همون باال به سمت پا 
به ال غل   یال  به   یظ یمه  بود  و گرفته  لحن   رفتم یم   شی پکه جلوم  که   یبا 

 بود به خودم گفتم:  یسرشار از بغض خفگ



مگه قرار نبود با عقل جلو بر؟! مگه قرار نبود انکار کنم؟! چرا دل بستم به    -
روزانم؟! چرا به هرکس دل    یاز برنامه  یکه خندهاش شده بود بخش   یمرد

وسط نابود و شکسته شد؟! چرا    نیتموم شد که دل من ا  یطور  هیبستم  
ن عاشق نشد  یو بفهمه؟! چرا آرو  یتنگ درد دل  ار ی من؟! چرا من نمردم تا شهر

ا  ! چر کنن؟ یقلبم کاشته رو اون بفهمه! چرا همه نابودم م  یکه رو   یتا زخم
 ی! اگر از روز اول دل نبسته بودکنن؟یم  یمن باز یهمه با قلِب خرد شده

  ده یبعد از عشق ترس  بتیاز مص کمینبود شهرزاد خانم! اگر    نیاالن وضعت ا 
االنم مثل دموند یم   ی معشوق  چیدلت بدون ه  یبود   یآواره  هاوونهی! که 

 !یپر از برف و خطر بش  یجاده

نفس کش   یبغض  مجال  نه  بود  باز کرده  سر  د  دادیم  دنیکه  امان    گهینه 
در    هاششهیکه از سرما ش   ین یجاده و اون ماش  یی تنها   ی بلند تو  یادهایفر

بدونم کجا    کهنیو بدون ا  ر ی از مس  گهی قدر دچه  دونم یزدن بود! نم  خیشرف  
اما کم   رمیم رفتم  تارجلو  به  رو  داشت  هوا  تار رفتیم  یکی کم  چشمام   .  
و    ن یفرمون و در دست داشت. ماش  ی م فقط به سخت و تن خسته  د یدیم

 دی ذره قابل د  کیاما    ادیو خاموشش کردم. مه ز  دمیجاده کش  ی سمت خاک
و باز    ن یدر رفت آمد نبود! در ماش  ادی ز   ین یماش   ی برف  یخاطر جادهبود. به

از برف و سرما به سمتم هجوم آورد. شده بودم مثل   یمی عظ لیکردم که س 
  فمیبودم. ک   حسی! نسبت به سرما ب شه یم  حس یب   ادیکه از سوزش ز  یدرد

شدم. سر که    اده یپ  ن یبرداشتم و با دست گرفتن به در ماش   ی صندل  ی و از رو 



د مقابلم  لبخند دمشیبلند کردم  همون  با  و  بود  جلوم گرفته  و  دستش   !
 داد زدم:  یبلند  یزدم و با صدا ی. پوزخنددکر ینگام م هشیکر

مردا  - نقاب  اون  اول    یبردارد  و...روز  مثل هم   ادتهیخوب  گفتم همتون 
! حالم از همتون  ییرزای...مثل میدی! مثل سعیی ! تو هم مثل همونا ن یهست

م بمخورهیبهم  من  تو!  از  نم  گهی د  رمم ی. مخصوصًا  و  .  رمیگیاون دستت 
 مثل مامانم.   قاً یقولم...دق ر یزنم ز منم مثل شماها ب  خوامیم

  ی ن ی نبود! آرو   گهیبرگشتم د  یو بستم. وقت   ن یو ازش گرفتم و در ماش  نگاهم 
زدم   ی که زده بودم اعتراض کنه. پوزخند  ییحرفا  ی برا  یدر کار نبود که حت 

 گفتم:   ختیر یم  نییچشمام پا  نیاز ب  یکه قطره اشک  یو درحال 

. خوبه که  یرس یهم م  ی وونگید  یبه درجه  ی! دارنیشهرزاد...آفر  نیآفر  -
 !ی بلند بش ی خواِب زندگ  نیآخر عمرت شاد از ا یهالحظه نیا

موبا   تازه زنگ  تو  لم یمتوجه  و  خودش  داشت  باز  بودم.    فمیک  یشده 
  ر ی سست بود و کج! برفا ز  ار، یهوش  مهیکه ن   ییهام مثل آدما. قدمکشتیم

در    فمیک   یو از تو  لمیلرزون موبا   یو با دستا  ی ج یگ جی! گدادن یپام صدا م
و    م کم کن   دمید  یهم گذاشتم تا بتونم از تار   یآوردم. چند بار چشمام و رو 

  لی تبد  وار وونهید  ی ابدم. مامان! پوزخندم به قهقه  صیاسم مقابلم و تشخ 
با صدا و  بلند  یشد  ا  ینسبتًا  به موبا   کهنی بدون  رو  برقرار کنم    ل یتماس 

 گفتم: 



  دم یخاطر تو نفس کشتو زنده بودم...من به  یقولت مامان! من برا  ر یز  یزد  -
 مثل خودت! قاً یقولم! دق ر یبزنم ز  خوام یقولت...پس منم م ر یز  یاما زد

 ش و خورد کردم. پام صفحه ی پام انداختم و با پاشنه ر یو ز  لیموبا 

 تموم شد.  گهی بود اما د یکابوس قشنگ   -

بهش نگاه کنم به    که نیا  و برداشتم و بدون  م ی گوش  یالشه  ن یزم  ی رو   از 
بهشون    دیآدما رو نبا   یسرکی... یبود زندگ  نیسمت دره پرتش کردم! هم 

پرتش    یگوش  نیمثل هم  دیدر آخر با   ،ی بستو دل  یاگرم شد  یبش   کینزد
انداختمش. شالم    ن ییبه سمت پا  م یرو به دنبال گوش   فم یدره. ک   یتو  ی کن
ب   ر دو  و موهام  افتاده  دنگردنم  بود! عشق  باد همراه  داره که    ییایا وزش 

بستم به آدم  که دل  ی! مثل من کنهیبلد راه باشه راهش و گم م   یهرکس حت 
اون بود    یخواِب زندگ  یکه فقط برا  یی اشتباه...اول وابسته شدم به تبسما

  دم شهر دل خو  ینه من! بعدش گفتم چرا نتونم منم همون خندها رو برا 
  یپر از کابوس باشه و مال اون پر از رنگا  دیمن باداشته باشم! چرا خواب  

و خندها دل  ی قشنگ  برال؟ی بدون  تو  ن یهم  ی !  و    یدست کردم  خوابش 
قالب شهر من نبود اما به مرور زمان خوابم    یل ی! اولش خدم یتبسماش و دزد

 ل یمن تبد   یکابوسا  ادیز  ی ایرفته با دزدعادت کرد به داشتن خندهاش. رفته
خواب مال من نبود! قالب شهر من نبود!    نیرنگارنگ اون اما...ا   یایشد به دن 
خنده    یوارد کرده بودم. َپس زد، هرچ   م ی بود که به خواِب زندگ  یل یتنها تحم

! همون که ی شهر حسود من! دوباره شد همون کابوس قبل  ن ید او رنگ بو
رو نداشتن پس    تر هبود. اما مردم شهرم تحمل درد اضاف  یک یسرشار از تار 



وا   یلبه  قاً یمن...دق بچگسادمیپرتگاه  مثل  بودم   یوقت  ادمهی.  امی .  کوچک 
. مامانم رو به کردمیو دستام و به دو طرف باز م   سادمی میوا   یبلند  یلبه

و تا من به آغوشش پناه ببرم. چشمام و باز کردم! اما   گرفتیوم قرار مر 
پالتوم    بیج  ی! دستام و از توکشه در کار نبود تا من و به آغوش ب  یمامان

شکستن قولم مونده بود!    یبرا  یباز کردم. تنها قدم  نیدر آوردم و به طرف 
تر و بدون  کار من راحت  نیهم  یبرا  دن یدینم   ی زیبا وجود مه چ  نا ی ماش

تعداد   گهی! د شدمیم   دار یکابوس ب   نی بفهمه خودم از ا  یاحد  ی حت  کهنیا
 لب گفتم:  ر یدر رفته بود. با بغض ز تم از دس ختی ریم  ن ییکه پا  ییاشکا

کردم. من ساده بودم فکر    ینکردم مردگ  یبود که من زندگ  نیا  یاگر زندگ  -
اونا هم بدون    امی بدون نقاب ب کردم همه مثل خودمن! فکر کردم اگر من  

آدما تنها به فکر خودشونن! نه عشق    ایدن  ن یا   یتو  دونستم ی! نمان ی نقاب م
حت  صداقت!  نه  مهمه  قول  یبراشون  م   یاساده  ی هاسر  هم  با  ذارن  یکه 

 چه برسه به محبت و دوست داشتن! ستنین

  یرو   گشید  ی بود و نصف  ن یزم   ی نصف پام رو   قاً یرو جلو گذاشتم و دق  پام 
جا تموم بشه! دستام و باال بردم و چشمام  من همون  یهوا. قرار بود زندگ 

. با خنده دستش و باز کرده بود  دمیافتادم...مامانم و د  امیبچگ  ادیو بستم. 
 بود.  اه همر  ه ی سخت کردم که با گر ی اتا به آغوشش پناه ببرم. خنده

 دختر قشنگم! ای: ب مامان

 رستادم و گفتم: و فرو ف  بغضم 



 !وفتم ی ب ترسمیم -

 . زکم یعز  ا ی! برمتیگی: نترس دختر قشنگم من ممامان

کردم و با لبخند به آغوش مامانم پناه بردم.    لی سمت جلو خودم و متما  به
  ر ی آغوشش سرد بود و من شکسته! تموم شد. ز  شه ی که برعکس هم  فیح

که    ینکنم. اما زن   ی قولم زدم! قول داده بودم که خودکش  ر یقولشون زدن! ز 
  از سال    ی بود که بعد از س  یناکجا آباد درحال سقوط بود شهرزاد  یاز دره

و   شیکه زندگ   ینحس یشد. تموم کرد هرچ  ار یو هوش  دار ی...ب یخواِب زندگ
  یبرفا  ی. از کنار سرش خون رو ادینداشت که باال ب  یدر بر گرفته بود! نفس

 !شه یهم  یمثل شبش بسته شد! برا  یو چشما  ختی ریم  دیسف

 **** 

 ))فصل آخر: هبه(( 

 ن یآرو 

  یشما رو به عقد آقا  لم ی. بنده وککنم یبار سوم عرض م   ی عروس خانم برا  -
 !اورم؟یبهمنش در ب  ن یآرو 

شکل    ی ضی ب  ینهیآ   یو از تو دمیمال  گهیعرق کرده و ملتهبم رو بهم د  یدستا
به    دیاه کردم! اون لباس سف غرق در خونش نگ   یمقابلمون به چشما  دیو سف 

هفته هر دو مثل    ک یشده بود.    اهیتن داشت اما روحش مثل روح من س
که    یقدر خوب بود کنار خودم داشتمش، تنها کس . چهم ی روح سرگردون بود



چ  دونست یم به گوشه  هیدردم  رو  دستش  دوام کجاست!  چشمش    ی و 
 در حفظ لبخندش داشت گفت:  یکه سع  یبغض مانند یو با صدا د یکش

 بله! -

کش   نای ا  مامان کل  به  کردن  از    دنیشروع  سرشار  صورتشون  باباها  و 
رنگش   د یهر جفتمون! شال سف  میشده بود یخوب  یگرایبود. باز  ی حالخوش
از خانوددیکش  یقیسر مرتب کرد و نفس عم   ی و رو  هامون اجازه گرفته  . 
گزار نشه! امشب بعد از جشن  بر   یزیکوچک چ  یمراسم خانوادگ  ه یجز    م ی بود

اجازه رو    نی ! سخت بود که ایعروس   چیمن! بدون ه   یخونه  می ریکوچک م 
پاش گذاشت و    یو رو  یدعوا باالخره شد! عاقد دفتر  یاما بعد از کل   م ی ریبگ

چ  مثل  دستاش  داد!  دستش  به  و  از   کی!  د یلرزیم   یخودکار  خودکار  بار 
برگه    نیی پا  ییامضا  ی ه سختدستش افتاد و با ترس دوباره برش داشت. ب

اشک قطره  و  سنگ  ینشوند  دفتر  رو   ن یهم کنارش.  و  بزرگ  من   یپا  ی و 
اش بهم نگاه کرد! بغضم و فرو فرستادم و به  غم زده  یگذاشت و با چشما 

رو   یسخت  رو  رو   یامضا  زخم  انداختم.  داشت    هفته  کی دلم    یبرگه 
هم نبود تا حالم بهتر بشه. دفتر و به عاقد دادم   یی ! دواکرد یم   یزیر خون

 ی تو  دیشروع کردن به انجام مراسمات چرت و مزخرف! شا  نایکه مامان ا 
از دست کردن حلقه و هزار و    شدم،یقدر کالفه نمبودم، اون  یاگهیزمان د

کاراشون تموم شد دست از سرمون برداشتن.    یهمه  ی. وقت گهی کار د  کی
نه کت    گه ی. دسادنی مقابلمون وا  ییجمع کردن و هر چهارتارو    لیمامانا وسا 



عمو!  مامان و زن  ظی نسبتًا غل  شیبابا و عمو برام مهم بود نه آرا  رنگم شلوار ه 
 گفت:   یحالام گذاشت و با لحن خوششونه ی بابا دستش رو رو 

امشب   م ی دیاما من و داداش صالح د  دی رینگ  نایو ا   یقرار بود عروس   دونم یم  -
بگ  یمهمون   هی ما    ییالیو  یخونه  یتو نفره  نم ی ریصد  وارد  اعتراض   ستی . 

 اصاًل!

عمو  حرفش تکون دادم. زن  دییتأ   یو سرم و برا  دم یموهام کش  نی و ب  دستم
و با لحن   د یرنگش کش  یی طال   ی موها  یرو   ی و روشنش و کم  ی شال صورت

 گفت:  دایرو به ل یشاد

 !یضر بش شب حا یبرا  دیکه با  م یپس زودتر بر  -

داشت    یکه سع   ییدا یگذاشتم و به ل  م ی کت و شلوار مشک   بیج  یو تو  دستم 
  ی تبسمش و حفظ کنه نگاه کردم. گلوم و صاف کردم و با لحن نسبتًا خشک

 گفتم: 

 !گردم یکار دارم تا عصر نشده برم  ییمن برم تا جا د یاگر اجازه بد -

کرد و با لحن   کیبه من نزد  یحرف بزنه و خودش و کم  ینذاشت کس  دایل
 گفت:  یو ِکسل  ی ساختگ

 دوستم بردارم جا گذاشتم! واجبه.  یاز خونه ی زیچ دی. باام یمنم باهات م -



هست    دای! ل یبر  ییجا چیتنها ه  ذارمیگذشته نم   یهفته کیمثل    ی عنی   نیا
داره   از یکه نروح سر گردون    هیشده بودم مثل    نیهم   ی. برا ستی اما اون ن

 مراقب جسمش باشه!  یکی

 گفت :   یاو با لحن خسته  دیکش  یا پوف کالفه  عموزن

 . م ی کار دار  یکه کل   دیخب! اما زود برگرد یلیخ -

زودتر از    خواستیرو گرفتم. دلم م  دا یدست ل   واش یو تکون دادم و    سرم
مثل کش شلوار دنبال من    دایبرم! ل  رون ی اون سالن گرفته و حال بهم زن ب

ا   شد یم  دهیکش از اون ساختمون نو ساز    م ی نگاه کن   هی به بق  کهنیو بدون 
شد وقت م ی خارج  وا   ی جلو  ی !  رو   دا یل  میساد یدر  و  هاش  شونه  یپالتوش 

به من    ستتونیسرما هم نم  یحت  گهی د  دیو به من نگاه کرد. شا  انداخت
خ  بیآس به  عم   لیطو   ابونیبرسونه.  نفس  و  نگاه کردم  روم  به    یقیرو 

 ی که پالتو  دمیرو د  دایهام نشست. برگشتم و ل شونه  یرو  یزی. چدمیکش
 گفت:   یام انداخت و با لحن آروم شونه یمن که تو دستش بود و رو 

 !ی شی م  ضیسرده، مر  -

داشتن    نای مامان ا  دونستمیزدم و دستش رو گرفتم. چون م   ی جون یب   لبخند 
و باز کردم و گذاشتم   ن ی! در ماشکردن یاتاق عقد نگامون م   یپنجره  یاز تو

  دا یشدم. ل  دا یو ل   ل یسه   ی سوار بشه. خودمم سوار شدم که متوجه مکالمه
  زد ی! آروم حرف م م ی راحت شد  گهیتموم شده و د  یچهمه  گفت یداشت م 

.  کنم یس بدون اون دارم سر مهفته  کینشکنه. تا من نفهم که    تا دل من 



فرمون    یدستم رو   هیبه راه افتادم.    یو روشن کردم و با سرعت آروم   نیماش
پنجره! هنوز نتونسته بودم چشماش و فراموش   یلبه  یرو  ی کیبود و اون

که    بودم  ده یفهم  گه ی. دخوردیچشمام ورق م  ی ها جلوکنم! مدام خاطره
. دستم  زدیحرف م  لی با سه  ز ی زریر  دای ! ل کردیم   کار یچ  ار ی د با نبود شهرشهرزا

تلفنش و قطع کرد و    دایو سرعتم و باال بردم. ل  دمیصورتم کش  یکالفه رو 
خ  روش  به  رو  بود   رهیبه  شده  عوض  اون  نبود  با  دو  هر  کم    م،یشد! 

و کل  چیحرف...بدون ه  نگاهم رو یکلدعوا  رنگش    دیسفکت و شلوار   ی. 
. خوند یافتادم که برام م  یشعر  ادی!  کردیم   ر ی س  گهید  یافتاد اما ذهنم جا 

  ر یکه افتاد نه تقص   ینبود تا براش بخونم! اتفاق  گهیحفظش کردم اما اون د
ماجرا من بودم و    ن یا  ی ! تنها مقصراه یبق  ر یخنگم بود نه تقص   ی اون منش 
  ن یدست از سر ا فتم. بهش گخوامینم  یچی . بهش گفتم من هییخانم رضا

اما   شهیبهتر م   مونهیم  یاز دردا وقت  ی بردار اما کو گوش شنوا! بعض   نیزم
  ن ی! وارد بهشت زهرا شدم و ماششهیتر مدرد عشق انگار با مرور زمان تازه

 نی هم  یتوان حرف زدن نداشتم. برا  دونستیم   دایپارک کردم. ل  یاو گوشه
نم  گفتینم  یزیچ رو دیپرسیو  و  پالتوم  ماش   دمیام کششونه  ی.  از    نیو 
ل  اده یپ   دیبا   دونستیم  د ینشد. شا   اده ینشست و پ  نیماش   یتو   دایشدم. 

  یکه دستم تو  یو من و از دور تماشا کنه! جلو رفتم و درحال  نه یجا بشهمون
 . دمیکش   یق ی. نفس عمسادمی شلوارم بود مقابل سنگ قبر وا بیج

مدت ترس    نی! نه من تنها. تمام ا جانی ا  م ی ای شنبه بهر پنج  یی قرار بود دو تا   -
روح سرگردون    هیخانم شده مثل    میرو بشه! مر   ز یچداشتم که همه  نی از ا



آرومش کنه! امانت   تونهی. آغوش مادرانه نم ادیکه نقره هم از پسش بر نم 
خوب  نم  یدار  چ  دونم ینبودم.  !  ست؟ی ن  ،هست   کنه؟ یم   کار یکجاست؟ 

  نشیرفتم ماش   شتیکه از پ   روز ی کنم. د  داشیدعا کن برام تا بتونم پ  ار یشهر
!  کنم یم  داشیو پ   رم یکرده بودن. فردا آفتاب نزده م  دایجاده هراز پ  یو از تو

 . به درود!امینم  گهی خودمم د اوردمی...اگر ن ارمشیم

 *** 

 !یفهمی! م ؟یایتو ب  ستی ن از ین  گم یم  دایل -

 گفت:   یبرزخ  ینامرتب و افشونش و به عقب هول داد و با چشما یموها

هنوز    ن یهم  ی و؟! برا  ن یا   یفهم یتنهات بذارم. م  تونم ی! نمامیمن باهات م  -
 . نیآرو امیمن م  ی ...ولیبر یآفتاب نزده بلند شد 

انداختم و دو دستم و    ن یزم  یرو   یکه داشتم و حرص  یاکوچک سرمه  ساک
که دست خودم   ییو با صدا  سادم یمقابلش وا.  دمیموهام کش  ن یکالفه ب 

 بلند بود گفتم:  ی لینبود و خ 

توبه  ه یبق  خوام ینم  - من  اشتباه گند  ب   یخاطر  ا افتنیخطر  تو  و    ن ی! 
و بگه    ره یو بگ   مقهی   ل یتو رو با خودم ببرم که بعد سه  خوامی! نم ؟یفهم یم
 !شد؟ یچ دایل

  دونست یم ی . به خوبسادی مقابلم وا قاً یفرستاد و دق  رون یو کالفه ب نفسش
  نیهم  ینبود. برا  شه یحال هم شاد و خوش  ن یکه مقابلش بود آور  ینی آرو 

 گفت:   یبرام جبهه نگرفت و با لحن آروم اما قابل نفوذ یمثل حالت عاد



حرف    ی. اجازه ندارمیا یباهات م  ل یاما هم من هم سه  فهممیمن حالت و م  -
 . امی تا منم ب  جانیا  نیصبر کن بش   ربع هی! اندازه  یاریحرفم ب  یرو 

و مثل    دمی کش   یاکالفه  پوف انداختم. چه  یسنگ رو   ه یو خودم  قدر  مبل 
! روزا مثل  برد یدر من اثر کرده بود. شبا به عادتش خوابم نم  نی نشکمال هم 

  ی تمرکزم رو   کهنی بدون ا  رفتمیطرف مطرف به اون  نی روح سرگردون از ا
  شده مبل گذاشتم. اخالقم    یپشت   یکارم باشه. چشمام و بستم و سرم رو

  کار یبراش افتاده بود من چ   ینکرده اتفاق  ی! اگر خدار یگبود مثل سگ پاچه
  ز یکالفه چشمام و باز کردم. دستم و سمت م   لم یموبا   ی! با صدا کردم؟یم

لند شدم.  و از جام ب  دم یکش  یا! پوف کالفهیی بردم و برش داشتم. خانم رضا 
داده که    ر یگ   االبرم ح  خوامیشده و م   دا یپ  نشی بهش گفته بودم ماش  شبید

  ی اگرفته و کالفه  ی. تماس و برقرار کردم و با صداذاشتم ی. اما نمام یمنم م
 سالم کردم. 

  ی کار  نی! اکنم یخواهش م  ام ی! منم باهاتون م د؟ی: سالم...رفتییرضا  خانم
 نه شما تنها! م ی با هم درستش کن دیبوده که با 

  یتحمل جونم و نداشت. سرم رو   گهی مبل ولو شدم. انگار جسمم د   ی رو   باز 
شهرزاد    ینبود؟! برا  ادینفر ز   هی  یبرا  یهمه کالفگ . اونکرد یم   ین یتنم سنگ 

گرد    یواری ! گلوم و صاف کردم و به ساعت دادی تازه کمم بود. چه برسه به ز
 شدم.  رهیم خخونه



  نی. ا گردمیبا شهرزاد خانم برم  رمیاما من م  دمیمحترم بهتون حق م   خانم   -
بحث    ن یو ا   د یاصرار نکن  قدر نی ا  کنمی! پس خواهش م دمیقول رو بهتون م

 . دیو کشش ند 

بود!    یادینحس از سرم ز  یروزااون  ی برا  یطوالن   یگفتن اون جمله  دیشا
بود که بهش توجه کنه! هر لحظه داشتم    یاما ک   دیکشیم  ر یمعدم مدام ت

ب  و  شهرزاد  م  تر شی حال  لحظه سخت   کردم،یدرک  به جون    یهر  اون  که 
خانم، من رو    م ی بغض آلود مر  ی. صداکردمیلمس م   تر شی بود رو ب  د یکش
 . دیکش   رونیشهرزاد ب یال یخ ی ایناز د

و    نشی! شما فقط ماش ؟ یطور! چهد؟یکن  داشی: آخه از کجا پییرضا   خانم 
 !دیکرد   دایپ

 خشن گفتم:  یکم  دیفرستادم و با لحن خشک و شا رون یو ب نفسم

  ی درست   ط ی مح  ی لیخ   که نیهست. با ا   نایچند تا روستا و ا  ه یجا  اطراف اون  -
 . کنم یم   داشونیسنگم شده پ  ر یشده از ز  گردمیاما من م   ستین

پله  دایل از  آماده  و  پاحاضر  پالتو  ن ییها  نگاه کرد.  به من  منتظر  و    یاومد 
  ی رنگ مشک   دنید  یبه تن داشت. حت   ی همراه بلوز بافت مشک  ، یبلند  ی طوس

 .نداختیاون م  ادیمن رو  

از روز    ی...هر ساعت دیشد به منم بگ   یخب! پس هر خبر   ار ی: بسییرضا   خانم 
 !ستی و شب بود مهم ن 



افتاد  یبه ساعت گوش تلفن و قطع کردم. نگاهم    حوصله یگفتم و ب   یاباشه
  یمسخره  یخاطر مهمون به  شبی ! دداد یکه ساعت شش صبح و نشون م

ل  م یاومد  ر ی د  یخانوادگ همون  دیخواب  دا یخونه  نتونستم!  من  طور که  اما 
  ی آروم  یبا صدا  کردیو درست م   شیو لوله تفنگ   یشلوار مشک  یداشت پاچه

 : تگف

 !شمونیپ  ادیهم سر جاده م   لیسه -

تن مرتب کردم و با لحن    یو تو میکلفت و مشک  رهنیجام بلند شدم و پ از 
 گفتم:   یعصب

 !شهیما م  ر ی! اس ادیالزم نبود ب   لیسه -

که به   ی اش انداخت و درحالشونه  یشکلش رو رو  لیبزرگ و مستط  ف یک
 و بپوشه گفت:  شی بلند مشک  یتا بوتا رفتیسمت در م 

 بد! یخوبه، چ  یکه چ  م دونی! من م دیشما الزم نکرده نظر بد -

و پالتوم، زودتر از    میفرستادم و با برداشتن ساک دست   رونیو با صدا ب  نفسم
  ی و رو   لیرفتم و وسا   نیلخ کنان به سمت ماش از خونه خارج شدم. لخ  دایل

با خودمم دعوا داشتم. پشت    ی عقب انداختم و در و محکم بستم. حت  ی صندل
  یحرف  چیبدون ه  دا یفرمون با انگشتام ضرب گرفتم. ل   یفرمون نشستم و رو

و گرفتم سمتش   م یعقب انداخت. گوش   یصندل   یو رو   لشیسوار شد و وسا 
 گفتم:   آوردمیم رون یب  نگیو از پارک  نی که ماش   یو درحال 



.  دینگران نش  م ی ستی تهران ن   یچند روز  هیبده که    امیعمو پزن  ایبه مامانم    -
 بده!  سی ! با و م ی کار دار

 میکه گوش   ینگام کرد. کمر بندش و بست و درحال  یو گرفت و سوأل  میگوش 
 گفت:  دادیهوا تکون م   یو رو 

 حاال! سی تو؟ چرا با و  یچرا با گوش  -

  ی قرار دادم و با بسته شدن در به راه افتادم. پوزخند   ابون یخ  ی و تو ن یماش
 شده بودم گفتم:  رهی خ س یخ  ینایکه به زم   یزدم و درحال

تو خ   کهنیا  یبرا  - و  دار  یل یفکر کنن من  زندگ  م ی عاشقانه    ی در کنار هم 
 داده! ام یحال پشاد و خوش ی لیشوهرش خ ینگاه با گوش  گنی! م می کنیم

زدم!    یدلش و نشکونم لبخند آروم  کهنی ا   یراتا بناگوشش باز شد. ب  ششین
شده بود زد. صداش و    رهیعمو ذخکه زن  یاسم   ی و باز کرد و رو   لم یموبا 

 گفت:   یایخنث یافهیحال کرد اما با قخوش

!  می شیاز تهران خارج م   م ی دار  نی! من آرو؟یخوش   ؟یسالم مامان جونم خوب  -
تنها باشه.    ست یتو شمال منم گفتم خوب ن  ن یآرو  یکنفرانس هست برا  هی

 . خداحافظ!دی! بهتون گفتم که نگران نش رمیدارم باهاش م

سرد   یابونایزدم و نگاهم و به خ  یبا حرص انداخت رو پاش. لبخند  یگوش 
سرعت   نیدوختم. صبح بود و منم سوء استفاده کردم و با باالتر   سی و خ

! به سر جاده  اد یخودش ب  ن یماشبا    لی ! قرار بود سه کردمیم   ی ممکن رانندگ 



.  دمیکش  نییو پنجره رو پا  سادمیکنارش وا   نش،یماش  دنیبا د  م ی دیکه رس 
 پنجره گذاشت و با اخم نگام کرد.  یدستش و لبه

جلو  یخوردیم   یزیچ   هی:  لیسه م   یحداقل  مثل  رنگت  خانم    تیعروس 
 نباشه!

پوف    دا ی! لنشیماش  ی اشاره کردم که بره تو  دایبهش رفتم و به ل  ی اغره  چشم
 گفت:   یو عصب   دیکش   یاکالفه

در   یباز  وونهی و د  ی مراقب خودت باش   کهنیا  کیاما به دو شرط    رم یم  -
 !یو بخور دمیکه بهت م   یالقمه کهنی. دو ایارین

  ن یراحت شد از ماش  الشی خ  یسرم و تکون دادم. وقت   ی ساختگ   یلبخند  با
با دست اشاره کرد که من به سمت   ل یرفت. سه   لیو به سمت سه  اده یپ

. آدرس  کردمیم  ی با سرعت متوسط رانندگ  دا یل  یهی! به توص وفتم ی جلو راه ب
  یل یراه گرفته بودم. خ  سی کرده بودن رو از پل  دایو پ   نشیکه ماش   یی جا  قیدق

اواسط راه بود! دست سمت ضبط بردم و   باً ی فاصله نداشت با سر جاده تقر
و برداشتم    میگوش   حوصله یکه ب   شدیپخش م   یروشنش کردم! آهنگ شاد

باعث    دیجد  یپوشه  هیآهنگام که اسم    ستی ل  یو بازش کردم. رفتم داخل پل
 ن ی ش شهرزاد بود! ا بشه! اسم پوشه  ی ع یشد، چشمام، درشت از حالت طب

! بازش  زه؟یکنه و آهنگ بر  دایفوذ پمن ن  یوقت کرده بود به گوش  یک  دختر 
هم نداشت چشمام گشادتر شد!    ی دونه آهنگ که اسم  هی   دن یکردم که با د

صدا با  نشست که  روش  سه  یدستم  پرشهرزاد  باال  ناخودآگاه دم یمتر   !
 شدم! رهیاستپ نشست و با تعجب به رو به روم خ  دکمه ی انشگتم رو 



 بود؟!  ی چ گهی د نیا -

  ن یر یش  ی ! دوباره از اول گذاشتمش که صداچم ی سرعتم و کم کردم تا بپ  ی کم
 . دیچی گوشم پ  یو آرومش تو

و   یکدوم نقطه هست   یاالن تو  دونم ی: سالم به پسر خوب خودم! نم شهرزاد
تعجب    دونم ی. مستم ی ن  دم یکنارتم شا  دی...شایدیصدا گوش م  ن یبه ا   یدار

صوت و ضبط    نیکه دارم ا تو! االن    ه یگوش   یمن تو  یکه چرا صدا   یکرد
سوپرا  کنم یم قرار  تولدته  بگذر   زتیشب  ا   م ی کنم!  خودت  بعدًا  و    نیکه 
و بارها بهت   نیا  دی تشکر کنم. شا   ز یچازت بابت همه  خواستم ی! میفهم یم

اما م   ایگفتم   از روز اول خنده  یکی  نیا  خوامیبگم  هات برام  برات بمونه. 
اما به مرور برام طب  یجا شد   ییشد...بعدش مثل دوا   یع یتعجب داشت! 
  زنم یمبهت   جانی حرفا رو ا  نی . ام ی زندگ  یهمه  یشد  نی زخم دلم! آرو   یبرا

  گن ی. مدمیتوان حرف زدنم و از دست م  کنم یبه چشمات نگاه م  یچون وقت
سخت بود اما بعدش    ایل یو ا  ار ی. مردن شهرستی ن  حکمتیخدا ب   ز ی چچیه

حالم  حالم که دارمت خوش! خوشمیزندگ   یمثل تو رو داشتم تو  یامعجزه
زام رو از  یکه اگر عز   نم ینگران ا   شه یو با وجودت حالم خوبه! هم  یکه هست 

و کنم!    یفکر  ن یهمچ  خوام یراجب تو نم  گه ی! اما دشه؟یم   ی دست بدم چ
م چون  هست   دونم یاصاًل.  کنارم  آخرش  م یتا  چون  بق  دونم ی!    هیمثل 

بدونم دوستم دار  یخواینم اگر  ابد    یدل من شکسته بشه! من  تا  ابد  تا 
 ! شهرزاد!ندهیوجودم دوستت دارم دکتر آ   ی! با همهمونمیکنارت م



  ن ی! آرو د یم چکگونه  یرو   یاجازه داد و قطره اشک  م یبار غرور لعنت   نی اول  یبرا
آدما؟ من به شهرزاد بد    یهیداره با بق  یچه فرق  نی ! آره مگه آرو ه؟یو گر 

خوب  اومدم  و   یکردم!  خوب  و  حالش  اومدم  شدم،  وابسته  خودم  کنم، 
  کهنیکنم، اون و با خودم و بدبخت کردم! چرا فکر نکردم؟ به ا  تی انسان

از    دمینترس! چرا  اد؟ی به اسم عشق و قلب به وجود ب  یزی وسط چ  نیمبادا ا
که    ییعاشقم...اما از جا   دمیفهم ینم  ییعاشق! درست تا جا  یقلب شکسته

  گفتمیمن م  یوقت  یطوراون  د ی! شاگفتمیو بهش م   ز یچ همه  دیبا   دمیفهم
م  تر یمنطق نقشهکردیفکر  به  با   یک ی  هنگاه کردم ک  نیماش  یرو  ی!  بود 

شده!   فرستاده  جاده کش   واشیآدرس  وا  دمیکنار  سه سادمی و  به    لی!  هم 
شدم و نگاهم رو به اطراف دوختم.    اده یپ  نی ! از ماشسادیاز من وا   تیتبع 

  ی برفا  دن یکه با د   دمیبه موهام کش   ی هوا سردتر از حالت معمول بود. دست
تو  ر یز   یشده  اه یس اخمام  م   یپام  بدم  رفت!   یبرفا  نیا   ز ا  اومد یهم 
 اه!...اهاهیس

.  کردیشده بود و داشت شالش و درست م  اده یکردم که پ   دایبه ل   ینگاه 
و بلندش    ی مشک  یپالتو   ب یج  ی به سمتم برداشت و دستاش تو  ی قدم  ل یسه

نگاه  بود.  با صدا  یکرده  و  اطراف کرد  به گوش م  یبلند  یبه    د یرسیکه 
 : دیپرس

 آدرس بهت دادن؟ جانیا -

  رفتیت باال مداشت به سم  واشی  واشی که    دیو تکون دادم و به خورش  سرم
.  چرخوندیبود و مدام چشم م   شیگوش  یسرش تو  دایکردم! ل   ینگاه  مین



پرتگاه نسبتًا بلند بود که   هی جلو رفتم.    ی! کم کردیم  یانگار داشت کار مهم
پا  نی سنگ  نیماش   ی سرکیاطرافش   اون  اما  داشت.  آثار    ن ییقرار  هم 

  نییجلوتر رفت و به پا   ی کم   لیمونده بود! سه  ی از برف هنوز باق  ی ابرجسته
هر    ل یهم سه  دایطرف و نگاه کردم که هم ل طرف و اون  ن یا  ینگاه کرد! کم 

دو با هم اسمم و صدا کردن! سرم و بلند کردم که هر دو پر از استرس و  
گرفت.    ابلم و مق  لی به سمتم اومد و موبا  لیزودتر از سه   دایبودن! ل  جانی ه

 و گفت:   دیرنگ و کلفتش کش یبه شال مشک  یدست

دورتر از جاده هستن   ی لیخ ی عن یدو سه تا روستا اطرافش هست!   جا نیا -
 !می کن  ییپرسوجو  ه ی  ستی رفت! بد ن ن یبا ماش شهی اما م

  ن ی طور متعجب و مدام نگاهش بهمون  لیسه  یافهیو تکون دادم که ق  سرم
در رفت و آمد بود! ل..*باش چند دفعه باز و بسته شد اما    نییمن و اون پا 

اشاره کرد! با سرعت    نییبا دستش به پا   نیهم   یبزنه! برا  ی نتونست حرف
  ن ییپانگاه کردم. آب دهنم و    کردیکه اشاره م   یی به سمتش رفتم و به جا

 اشاره کرد و گفت:  نییباز به پا  ل یکردم! سه  ز یفرستادم و چشمام و ر 

شب با خودش آورده و اون  یبود  دهی نبود که براش خر   یف ین کهمو  نیا  -
 بود باغ ما؟!

شهرزاد    ف ی کردم تا قبول نکنم و بگم نه امکان نداره اون ک  زتر یو ر  چشمام 
قرار   یاز درخت تنومند و بزرگ   یاشاخه  ی باشه! اما بود خود خودش بود! رو 

موهام  به یبه عقب برداشتم و کالفه دست یقدم ؟یداشت. پس خودش چ
 گفتم:   یاحوصلهیو ب   یبا لحن عصب   دا ی. رو به لدمیکش



 اطراف بودن؟! نیهم   یکه گفت  ییروستاها  نیا -

سرش و بلند   قهیانداخت و بعد از چند دق  شیگوش  ینگاهش رو رو   دوباره
 گفت:  یکرد و با لحن شاد 

 تر!اون طرف کم ی  نییپا  نی هم  ره یجلوتره! فکر کنم م  کم ی  شی کیآره   -

 گفتم:   کردمیکه درش و باز م  یرفتم و درحال ن یسرعت به سمت ماش با

 !امیجلو منم پشت سرتون م دیخب! شما بر یلیخ -

از کنارم رد شد. با روشن شدن   ی با تک بوق  لیو سه   میسوار شد  ع یسه سر   هر 
  خواست یبارها دلم م  دیشهرزاد دوباره از اول پخش شد! شا  یصدا  نیماش

که    رفتم یم   ل یگوش بدم. پشت سر سه  نیریش   یملود  ه یو به عنوان  اون ر 
  شد یم  ابود ام  یگل  یو کم  ی شد. جاده خاک  یاراهیسرعت و کم کرد و وارد ب 

وارد    ینبودن! وقت   یادیز  ی برف نشسته بود و آدما  یجلو رفت. اطراف کم
  شه یشد! ش  اده یو کنار پارک کرد و پ ن یقبل از ورود ماش  ل یسه  میروستا شد 

 گفتم:   م ی مال ی کم  یو با صدا  دمیکش   نییرو پا

 !؟یشد  ادهیچرا پ  -

 به سمتم برداشت.  ینگام کرد و قدم  یایخنث یافهیق با

  یشو، که هم قدم  اده یها پکوچه  نیا  یرفت تو  شهیکه نم  نی: با ماش لیسه
 !یهم به دنبال معشوق کوچه به کوچه بگرد  یزده باش 



اما شدن   یشوخ   دونم یم نبود! سرم و تکون    ی کرد تا حاال من عوض بشه 
روستا نگاه    یهم با لبخند داشت به اهال   دایشدم. ل   ادهیپ   ن یدادم و از ماش

  شتر ی رفتم! اطراف ب  دا یو به سمت ل  دمیرنگم و پوش  یاقهوه  ی . پالتوکردیم
قشنگ بود!   یلیخ  اطاشون یکه ح  شدیم  دهید ییکوچک و روستا  یهاخونه

جا    نیبه تن داشتن. اول   یشمال  یشمال بود خانما لباس محل  کیچون نزد
  ل یجلوش نشسته بود! سه   ی مرد  ر یبود که پ   یبقال   ه یبعد از چند تا خونه  

جلو در مغازش برداشت. وارد    یکارتونا  یبسته پفک از تو  هیجلو رفت و  
  تاب حساب ک  یهم پشت سرش از جاش بلند شد و برا  رمردیه پ مغازه شد ک

منم   رفتن.  داخل  مغازه  نی ب  واشی به  در  تار  یچهارچوب  و    ک یکوچک 
 د ینگاه کردم که قصد داشت سر صحبت و باز کنه! شا  یل یو به سه  سادمی وا

! فقط دادیفکر کردن بهم رو نم   ی قلبم راه مغزم رو هم بسته بود و اجازه
م  ا داشی پ   خواستیدلم  بدون    افتنشی  یبرا  یراه حل  یالحظه  کهنی کنم 

  ی به مرد  ی اگذاشت و با لحن دوستانه  ز یم   ی پول پفک رو رو   لی! سه ابم یب
 به سر گفت:  یداشت و کاله نمد ی دیکه محاسن سف

ما    - رو گم کرد  ی کی پدرجان!  دوستامون  بگم... چه  یعنی...م یاز    ک یطور 
  دا یشما پ  یروستا  ک یو کنار جاده نزد  نشی! ماشمیندار  یس ازش خبر هفته

 نباشه! ی و که از اهال  یکس   دنیند  جانیا  م ی نیبب  میخوا یکردن. م

اومد و با    رونیداشت از پشت دخل ب  یادهیو چروک  فی نح   کلیکه ه  مرد
 لحن آروم که بر خالف ظاهرش بود گفت:

 هم نه! دیآره شا  دی! شا دونمینم -



ب  عیسر از رو   جونم یجسم  نگاه کردم!    یو  برداشتم و بهش  چهارچوب در 
 : دمیپرس  یگلوم و صاف کردم و با لحن تند و عصب

 . نم ینه! درست جواب بده بب  ایآره   یچ  یعن ی -

تند    یدار  یلیخفه شد خ  یعنیصدا کرد که    ضیاسمم و با غ   رلبیز  لیسه
 گفت:   یکرد و با لحن الت  یمرد اخم ر ی ! پیریم  شیپ

  یابهیغر  چی! ه ستیروستا ن   نیتو ا   یکس   نیشد اصاًل همچ   طور نیحاال که ا  -
 !ت یتربیآدم ب یسرکیجز  جانی رفت و آمد نداره ا

که    یبلند  یکرد و با صدا  یریگ   شیپ   لیبهش بگم که سه   ز یچ   هی  خواستم 
 من رو متوجه اشتباهم کنه گفت: 

ما    قیرف  ن یا  یبرا  یل یخ  میگ یم   میکه دار  یاگمشده  نیپدرجان شرمنده ا   -
خودتون   یداده! شما به بزرگوار ی اتصال کمی  ماش یس  نیهم  ی بوده برا ز یعز

به ما    دید ید  جانیآشنا ا   ر ی غ  یاگر کس   دیلطف و به ما بکن  نیو ا   دشیببخش
 س آروم و قرار ندارن!هفته  کیاش ! به خدا خانوادهدیبگ

 گفت:   لیرو به سه یبه کمرش زد و با لحن دوستانها  یمرد دست ر یپ

رو    شهیهرکس رد م  م ی شنیم  جانی! آخه من ادیازش دار  یزیچ  یعکس   -
 شناختم! دیشا  نم ی بیم

که اصفهان ازش گرفته    یدر آوردم و عکس تک  بم یج   یاز تو  عی و سر  لم یموبا 
وشن  از جلو بهش دقت کردم چشماش سبز ر   یبودم و مقابل مرد گرفتم! وقت 



جلو برد و با    ی و کم  ی بودنش کاماًل مشخص نبود. گوش ز ی ر  ل یبود اما به دل
 د: یو با لحن متعجب پرس  دیاز ابروش باال پر یی دقت نگاهش کرد! تا

 شماست؟! یخانم از دوستا نیا -

همه به شهرزاد   نیتکون دادم! ا  یدهنم و فرو فرستادم و سرم و به سخت   آب
خودش بود؟! حالش خوب بود؟   یعن یهفته تعلل کردم؟!    ک یبود و  کینزد

 با تته پته و همراه ترس گفتم: 

 !نش؟یدی! د دش؟ یشناسیم -

. اومد یباال م  یحبس شده بود و به سخت   نهی س  ی نفسمون تو  یی تا   هرسه 
پ بود.  زده  خشکم  مجسمه  پا   ر یمثل  رو  دستش  لحن    نیی مرد  با  و  آورد 

 گفت:  یاما غصه دار ی معمول

پ   یاههفت  کی  - پام ی کرد  داشیهست که  و   یدره  ن یی.  افتاده  کنار روستا 
و سرش زخم  بدنش کوفته  بود.    یتمام  پ  یعنیشده  ما    داشیمن  نکردم. 

...اونا  کننیدارن و کار م   نیسنگ   نیجا ماشاز مردامون اطراف همون  ی کسری
 کرده بودن.   داشیپ

گلوم    یتو  ن یسنگ   ی که بخوام نفس بکشم. بغض  اومدیباال نم   یحت   نفسم
اش نشست  گونه  ی رو   یقطره اشک  دای . لکردینشسته بود که حالم و بدتر م

 : دیو با بغض پرس

 االن کجاست؟! -



  د یرنگش کش   یبه کت طوس  یدست  دی حال نذار ما سه تا رو د  ی مرد وقت  ر یپ
 گفت:  یو با لحن معمول

 !دیا یدنبالم ب -

که از قفس آزاد شده    یاادم حالش خوبه نه؟ مثل پرندهبودم نه؟! شهرز   زنده 
! نه  دم یدیمرد نم   ر یو جز اون پ   کسچیه  گهی بود به دنبالش راه افتادم. د

سنگ  یگل   ینای زم نگاه  نه  بود  مهم  م   ییآدما   ن یبرام  نگاهم  !  کردنیکه 
و بهش    ز ی چهمه  تونستمی! مای دن  یعن ی   ن یکرده بودم هم  دایشهرزادم و پ

ا  ا چه  کهنیبگم  دارم!  دوستش  ه  کهنی قدر  بهش    یبرا  وقتچیمن  پول 
  اطیح   یهاکه خونه  م ی شد  یاو وارد کوچه  م ی جلوتر رفت  ی نشدم. کم   کینزد

بود   یکه درش چوب   م ی سادی وا  یادر خونه  یدار و بزرگ مشخص شد! جلو
از کرد و  در و ب  یگفت که خانم  یبلند  االلیمرد    ر ی . پشدیباز م   ی و به راحت

خانم    م ی به سمتمون اومد. ما هم جلو رفت   یرنگیخندون و لباس رنگ  یبا لب
بب تا  نبود  دلم  تو  دل  اومد.  ما  سمت  به  انمشیهم  چرا  کشش    همهنی! 

 !دادن؟ یم

 باشه! ر ی! خلی : سالم حاج اسماعخانم 

دستش    یدونه درشت تو  حیتسب  لهیاسمش اسماع  م ی دونستیکه حاال م   مرد
 انداخت.  ر یجا به جا کرد و سرش و به ز یو کم 



و خانم همراهشون از قوم و    ونیآقا  نی! ا ره ی ترمه خاتون...خ  کم یسالم عل  -
دختر  یشای خو اومدن هفته  کی هستن که    یاون  شماست!  مهمون  اس 

 حالش چطوره؟! ی ...راستششیپ

ه   ترمه  لباسا   یمعمول   کل یخاتون  قشنگ   یاما  شدت  داشت.    یبه  تن  به 
 ن یچشم بود! نگاهش ب یتو ی ل یخ دشیسرخ و سف ی نافذ و صورت ی چشما

 گفت:   لیرو به آقا اسماع   ر ی ما رد و بدل شد و با سِر به ز

  یاومد ول   نییپا   یتبش کم   شبی اما د  یطور! همونل یبگم حاج اسماع  یچ  -
 !جونه یهنوز هم ب 

اون دره    ن ییدوست داشتم بدونم شهرزاد پا  یل ی. خدمیبه گردنم کش  یدست
نم   کرده؟یم   کار یچ دلم  و لحظه  یزایبه چ  خواستیاصاًل  فکر کنم    ی ابد 

 گفتم:   یابه جلو برداشتم و با لحن آروم اما خسته  یمغزم منحرف بشه. قدم

 . کنم ی! خواهش م نمشی بب دی االن کجاست؟! با  -

سر به ما اشاره کرد تا همراهش   گرفت و با  دییتأ  لیخاتون از آقا اسماع   ترمه 
ترمه خانم    یی و روستا   ییالی و   یبه سمت خونه  می که داشت  طور نی! هم میبر
 گفت:  یبلند یو صدا  یبا لحجه شمال میرفت یم

پا  - من کارش  دره  نییمرد  شباهمون  نماون  اد یز   یبرف   ی س.  اما    رهیجا 
جا گذاشته بود و مجبور شد دوباره برگرده!    نیداخل ماش   یزیشب چاون

 دهیرس  رتر ید  گهید  کمیکرده.    دایو پ   دهیبود که خانمتون رو د  یخدا خواه 
 !یخوندیرو م یغزل خداحافظ دیبود دور از جونش با



باز کرد که گرما  در  قلبم چنان درد    یخوب  یل یخ  یو  اومد.  از سمت خونه 
  وقت چیه   مردم ی. کاش م دادمیم  حی ترج  ز یچ که مردن رو به همه  کردیم

  ی و پا رو   م ی ! با تعارف ترمه خانم کفشامون رو در آورددمیدیاون روز و نم
بافت گذاشت   یفرشا دست  و  خونهمیگرم  بزرگ  ی.  خ  ی نسبتًا  اما    یل یبود 
قرار   ی به سمت چپ خونه که در بزرگ شیی داشت. با راهنما یادیز  یاتاقکا

 و ترمه خانم هنگام باز کردن در گفت:   م ی داشت رفت

! راستش و  جا نیا   مشیتر بود آورد تر و بزرگگرم  هیاتاق چون از بق  ن یا  -
بود.    ز یخانم هم مثل دخترم برام عز   نی دختر دارم! ا  هی من خودم    د یبخوا 

 !کردیم  تم یاذ ی لیچشماش بود خ  یکه تو  یغم

د   با و  در  تو  دنیباز شدن  د  ی شهرزاد  ترمه خانم    دم ینفهم  گهی اون حالت 
لحاف قرمز رنگ    ر ی گوشت ز  کهی ت  کی . چشماش بسته بود و مثل  گفتیچ

اون حالش از   دنی بود. دستم و به چهارچوب در گرفتم تا مبادا با د  دهیخواب
با دستمال   ی سرش زخم  ی . گوشهام یپا در ب بسته شده بود. ترمه    ی بود و 

 گفت:  یاسوزانهو با لحن دل  سادیخانم کنارم وا

هرکس    نی هم  ی. براکردمیکار م  یزمان  هیشهر    یدکترا  شی من خودم پ  -
من. خانم شما رو هم که مردم آورد    شیپ   ادیروستا م   یداره تو  یهر درد

شد    دار یهم ب  ینشد اما وقت  دار یب  یدو روز  یکیبود.    یبدنش و سرش زخم
دکتر    مشی. بردستی ن  ادم ی  گفت  دمیازش پرس  ینداشت! هرچ   اد یبه    یزیچ

! از دو روز گرده یبه مرور بر م  یعن یموقت گرفته    یگفت فراموش  که شهر  



تبش    د ی. اما شما خوش قدم بودکردیروستا مدام تب م   میکه برگشت   شیپ
 اومده! ن ییپا

. ترمه خانم  م ی شهرزاد هر چهار نفرمون به سمتش برگشت  یسرفه  ی صدا  با
بلند بشه. دستش و    کهنیکرد از ا  یر یبا سرعت به سمتش رفت و جلوگ

کرد. هنوز چشماش    کیآب و به دهنش نزد  وان ی گذاشت پشت سرش و ل
داشت پشت سرم    ز ی زری ر  دایو بتونم بخندم! ل  رمیبگ  یو باز نکرد بود تا انرژ

.  نم ی نب  تا اشکاش و   کردیم   م ی قا  لی. مدام خودش و پشت سهکردیم  هیگر
  ی جلوتر از در رو  یکم   نیهم   ینداشت برا  یهمه سخت بدنم تحمل اون  گهید

حالش   نیدادم. شهرزادم بود اما خوب نه! با ا  هیتک  وار ینشستم و به د  نیزم
و   ردبهش؟! اصاًل چرا به اون روز افتاده بود؟ چشماش و باز ک   گفتم یم   یچ
رو   جیگ نگاه کرد. ترمه خاتون سر شهرزاد و  با    یبه ما  و  بالشت گذاشت 

 خنده رو بهش گفت:

شما هستن. حاال راستش و بگو   یشای سه نفر از قوم و خو  نیخانم جان! ا -
دلم    یل یخ  یخواب اسمش و برد  یبس که تو  ناس؟یاز ا  کیکدوم    ایلیآقا ا

 !زه یعز  یل ی! حتمًا برات خنمشیبب  خوادیم

با اومدن اسم اون پسر   د ی. شادیچ یخونه پ   ی تو  دا یبغض ل  دنیترک  یصدا
چشماش    ن یریش   یکوچولو اومد.  در  به  منم  خاص   هیدل    ی طور 
 !دمشیفهمیبود...نم 

بود   دهیپشتش خواب   یکه متعجب بود اما ترس  یدرحال  شی مشک  یهالهیت
لحظه به    کی  یترمه خانم رو هم اما حت  د،یو د  لی. سهدمشیفهمیکه نم 



  ی زینگام نکرد! چرا؟ مگه نگفت چ  م یخوش دل  یلحظه برا  کیمن نگاه نکرد.  
بود. چشماش رو بست و نفسش و با   یحالت صورتش خنث   اد؟ینم   ادشی

هفته آشنا    هی  نیا  یحالتش تو ن یفرستاد. ترمه خاتون انگار با ا رون یصدا ب 
 یپهن و قشنگش تو  ینزد و نگران نگاهش کرد. ابروها  یشده بود که حرف

  کم ینظر داشتم.    ر ی حرکاتش و ز   ی! همهدیهم رفت و لبش و به دندون گز 
  ی فرستاد و با صدا  رونیهمون حالت گذشت نفسش و سخت ب  ی که تو
 که چشماش و بسته بود گفت:   یاتهدار و گرفخش

 منن تا باهاشون برم!  یالی فام  نای! از کجا بدونم است ین  ادمی  یزیمن که چ   -

 دونه ینم   که نیا  یبرا   ای حال باشم  صداش خوش  دن یشن  یبرا  دونستم ینم
ل  م ی هست  ی ما ک با چشما  دایناراحت؟!  و  پاک کرد  و  به    یاشکاش  متورم 

 ی که رنگا   یدست بافت ی قال یسمت جلو اومد. وارد اتاق شده و پاش رو رو 
  باً ی شکل اتاق بزرگ بود و شهرزاد تقر  ی مربع  ی داشت گذاشت. فضا  یشاد
ها  بود. پام رو مثل پسر بچه  وار یپشت سرش دبود و    ده یاتاق خواب  ط وس
با چشما  یتو و  م  ییشکمم جمع کردم  غم  ازشون  خ  دیباریکه    ره ی بهش 

کنار    دایهفته رو جبران کنم! ل   ک ی  نی ا   یتنگ دل  خواست یدلم م  د یشدم! شا
دست شهرزاد گذاشت. تنها    ی دستش رو رو   واش یرخت خوابش نشست و 

لب نشوند و   یرو  یلبخند یزورک دای ل کرد و بهش نگاه کرد.  ز چشماش و با
 با بغض گفت: 

دوستت داره!    ی لیغم بغل گرفته خ   یجا نشسته و زانو که اون  یاون مرد  -
 ن،یآرو  ی دختر عمو دام ی! منم ل نهی ...اسمش آرو یتو هم اون و دوست داشت 



آقا ب  یی اون  تو    یکس  سادهیوا   رون ی هم که  دارم.  دوستش  من    هیکه 
 !یایبا ما ب  دی خاطر اونا با. بهیدوستات و دار  ،یبزرگ دار ی اخانواده

  بمی ج  ی زنگ بزنم. دست تو  یی کل فراموش کرده بودم که به خانم رضا  به
بلندگو گذاشتم تا بلکه شهرزاد    یو درآوردم. صداش رو رو   لم یبردم و موبا

. با  کردمیم  یفرش باز  یهاشهیبود و با ر  نیی . سرم پاارهیب  ادیبه    یزیچ
 وبوق تلفن همه به سمت من برگشتن...جز اون نگاهش ر   یصدا  دن یچ یپ

 !بستیبار م هی  قهیبه سقف بود و چشماش و چند دق

 شد؟  ی بهمنش خبر ی: آقاییرضا  خانم 

و    دمیموهام کش  ی و اظطراب محض بود. دستم رو   ی سرشار از نگران  صداش 
 گفتم:   یاخسته و گرفته  یبا صدا

 تهران.   م ی ایم  یتا عصر شالل ی! ا میکرد  دای شهرزاد خانم و پ -

طرف  محسنم از اون  یآقا  ی! صدادیچی پ   یگوش   یگفتنش تو  نیاحسی  یصدا
شده؟ تلفن و به دست آقا محسن داد که با    یچ   گفتیکه مدام م   اومدیم

 :د یپرس یجد یصدا

 شده؟ یبهمنش چ یبله؟ آقا -

چشماش بسته بود اما    کردی. نگاهم نمزدم و به شهرزاد نگاه کردم یلبخند
 با دستش پس زد. عیکه سر   ختیر  ن ییپا  یچشمش قطره اشک  یاز گوشه

 !م ی تا عصر تهران  شالل ی! ا میکرد  دای شهرزاد خانم و پ -



خوش  آقا از  صدا  ر یز  یخداروشکر  یحالمحسن  با  و  و    یبلند  یلب 
 گفت:  یازدهجانی ه

 !م ی منتظر صبرانهیب  نیا یب ی مرد! به سالمت  یخوش خبر باش  شهی هم -

انداختم! به شهرزاد نگاه    ن یزم  یرو رو   لیو قطع کردم و کالفه موبا  تماس
حالش    تونستمیکردم که سرش باز رو به باال بود و چشماش بسته! کاش م 

 ی زیتر از اون چو بهش بگم اما خسته  ز یچهمه  تونستم یو خوب کنم! کاش م
  ی ن یغمگ   یابا خنده  دا یکه ل  دمیتم و کالفه به موهام کش بودم که بتونم! دس 
 رو به شهرزاد گفت: 

 !گه؟ید  ی نیبش   نیماش یدو ساعت تو یک ی یتون ی! م م؟ ی بر یک  -

جاش صاف شد و با اخم به ماها نگاه کرد. دستاش رو    یتو  یکم  شهرزاد
 تمام گفت:  تیمقابلش گره زد و با جد

 !امی که بلند بشم باهاتون ب  د؟یمن هست یمن از کجا بدونم شما آشنا -

فرستادم و کالفه از جام بلند شدم! همه نگاهشون    رون یو با صدا ب   نفسم
اون! بدم م  یرو  افتاد جز  ا  اومدیمن  به    یعصب   ی. قدمشیجه تویب   نیاز 

رو به روش قد علم کردم. آب دهنم و فرو فرستادم و    قاً یجلو برداشتم و دق
 گفتم:   یمحکم و قاطع  یبا صدا

  یبر  دیمادرت بود...نگرانته. با  دیچ یکه پشت تلفن صداش پ  یاون خانم   -
 !ششیپ



از جاش بلند شد و کنار    د یو من د  شونی و پر  یحال عصب   ی خانم وقت  ترمه 
با دستا باال گرفت.  و  و کم  ی دامنش  ب  شدهیچروک   ی الغر    رونی به سمت 

 گفت:  یاشاره کرد و با لحن مهمون نواز

بهش    کمی !  شهی خانمتم حاضر م  یبه دست و روت بزن   یآقاجان تا شما آب   -
 نکن! طور نیگناه داره ا   یحق بده طلف 

عصب   از  خودم  رو   یدست  بق  یبودم  بکردمیم  یالخ   هیسر  نفسم    رونی . 
  ییرایوارد پذ   لیکه ترمه خانم اشاره کرد رفتم. همراه سه  ییفرستادم و به جا 

! ترمه  یی تا بره دستشو   رونیاجازه گرفت و رفت ب   لیکه سه  م یشد   یکوچک
از   ها وونهی د  ن یو مثل ا  ییرایخارج شد و که منم طول پذ   یی رایخانم از پذ

 . رفتم یطرف مطرف به اون نیا

  کنه ینگاه چپم بهت نم  یخان. اگر امروز حت  نیسر خودته آرو   ر ی همش ز  -
چ  ر ی تقص که  اون  اما  ادونه ینم  یزیخودته!  چرا  پس  من    همهنی!  با 

و بهش    ز یچ همه  م ی راه که رفت  ی . توشم یم   وونه یخدا دارم د   یوا  نه؟ی سرسنگ
 . کنم یدندون لق و م ن ی. اگم یم

!  شدیچشمم رد م  ی مدام از جلو  ی معمول  ون ی زیتلو   رفتمیکه راه م   طور نی هم
ب و  دستم  تا  طاقچه  دم یموهام کش  ن یدو  نظر    ی گچ کار  یو  از  رو  شده 

 گذروندم. 

 ؟ یشون ی پر همه نی: چته پسر؟ چرا ا لیاسماع  حاج



چهارچوب    نیبه سمتش برگشتم که ب   لیآقا اسماع   یمهربون و جد  یصدا  با
  سادهیوا   ده یخم  یدستاش بود و با کمر   ی تو  حیبود. تسب   ساده یوا   یی را یدر پذ 

 گفتم:   یاگرفته  یزدم و با صدا  یبود. لبخند زورک

 خوب بگذره.  دوارمی! البته امگذره یم  ستی ن یزیچ -

درحال  یقدم و  جلو گذاشت  رو   یبه  پا   ی که  بود    ی اهیچهار  در  که کنار 
 گفت:   نشستیم

و عقلت    یستیقاز ن   ه یصد من    یآدما  ن یاز ا  دم یفهم  دمتیاز اولم که د  -
 !ست؟ین  طور نی! ا کنه یکه نم   کارای. اما عشق با آدم چرسهیم

اومد    ییچا  ی نیکردم. ترمه خاتون با س  دییزدم و با سرحرفش و تأ  یلبخند
و مرتب کرد و با    شیگلگل  یگذاشت. روسر  لی مقابل آقا اسماع  ز ی م  یو رو 

 گفت:  یلحن مهربون و شاد 

تا لباسش و عوض    کنمیجان ممنم کمک خانوم  د یو بخور  تونیی تا شما چا  -
 ی. اله رسونهیاش مدختر و به خانوده نیکنه! امروز به دلم افتاده بود خدا ا

 شکرت!

 که همراهش بود رو با خودش برد.   یاسمت اتاق شهرزاد رفت و بقچه به

سه  شدیم   ی ساعتم ی ن  باً یتقر با  اسماع  ل ی که  آقا  اتاق    لی و  اون  در  پشت 
  ل ی! سه کردن؟یم   کار یاتاق چ  ی داشتن تو  دونست ی! خدا م می نشسته بود

رد  یطور کاراداشت همون و  براکردیم  فیشرکتش  منم  آروم    کهنیا  ی. 
  لباز شدن در مث   ی . با صداکردمیم  ی و درآورده بودم و باز  لم یموبا   رم یبگ



هر دو    دایفنر از جام بلند شدم. ترمه خانم در و باز کرده بود و شهرزاد و ل
شهرزاد گرفته    یبازو   ر ی دستش ز  دایچهارچوب در قرار گرفتن. ل  ن یکنار هم ب 

. چشماش و چند رفتیبا تعلل راه م  ی لیتا راه بره. خ   کردیبود و کمکش م 
م  بست یم   ه یثان باز  خ کردیو  اونم  داشت!  درد  عادت    یول   ادیز   ی لی.  به 
نم  ی زیچ  اش شهی هم زبون  لباساآورد یبه  پالتو  ی .  بود.  تنش    یخودش 

بلوز براش    نیکه خودم به عنوان اول  یرنگ   یو همون بافت زرشک   شیمشک 
ل  دهیخر سمتمون    واشیواشی که    طور نی هم  دایبودم.  به  شهرزاد  همراه 

  ی معطل  چی. منم بدون هارمیو ب  نیبا چشم بهم اشاره کرد تا ماش  اومدنیم
از کوچه    ی رو به سخت  نا ی هم همراهم اومد. ماش  ل یرفتم. سه  ن یبه سمت ماش
  ی. بخارم ی ترمه خاتون شد  یخونه  اطیو وارد ح   م ی ها رد کردو پس کوچه

  ل یماعهمراه آقا اس  دایشدم. شهرزاد و ل   ادهی پ  ن یکردم و از ماش   ادیو تا آخر ز
سرش برد و    یبار دست رو   هیمنتظر بودن. شهرزاد   اطیح یو ترمه خانم تو

ل   خواستیدلم م  یل یگرفتش. خ افتاده بود. به    دا یبدونم چرا به اون روز 
اومدن و منم در    نی من. به سمت ماش  نی ماش  یتو  ارتشیاشاره کردم که ب 

بشه به سمت ترمه خاتون و    نیسوار ماش  کهنیجلو رو باز کردم. قبل از ا 
هفته    کیبعد از    دیبرگشت و با لبخند به جفتشون نگاه کرد. شا   لی آقا اسماع

 زا بود برام.   یانرژ یلبخندش مثل دارو  دنید

برا شهرزاد ممنون  برام کش  یی زحمتا  یهمه  ی:  ادیدیکه  ا  ی...اما    ی کاش 
مهمون    نی. از طرف من به همسرت بابت ا م ی دید یهم رو نم  وقتچیکاش ه 



که بهتون دادم زنگ    یاتهران به همون شماره  دیتشکر کن. اگر اومد   شی نواز
 منتظرتونم!  صبرانه یموند ب  یباق  ی . اگر عمردیبزن

شهرزاد و به آغوش    واشی چشمش و پاک کرد و    یخاتون اشک گوشه  ترمه
جلو نشست. پشت سرش منم سوار   ی صندل   یکمکش کرد و رو   دای. ل دیکش

  ن یهم سوار ا  دایانتظار داشت ل  دی. شاکردمینگاهش م   یچشم   ر ی شدم و ز
اما وقت  ن یماش پوزخند  دید  یبشه  ب  یسوار نشد  به  و  و نگاهش    رونی زد 

ترمه خاتون تکون    یو دستش رو برا  دیکش   نییرو تا آخر پا  شهی دوخت. ش
که رسمًا حرکت    یوقت   یاون سرما حت   ی تعجب داشت که تو  ی داد. برام جا

بود و سرش و به ستون    نییپا   اششهیهنوز ش   میجاده افتاد  یو تو  م ی کرد
  ی. با صدادمیباال کش   واشی رو    شهیداده بود. دست بردم و ش  هیتک   ن یماش

 : تم گف  یاگرفته

 !ی خوریسرما م -

.  نمشی بب  یتا به راحت   شد یم  نیسمت پنجره بود و شالش مانع از ا   صورتش
لبه و  و  پنج   یدستم  روکردمیم   ی رانندگ  واشی ره گذاشتم  و  دستش   ی . 

که   یابردم و دکمه  واشیسرش گذاشت. فکر کنم سر درد داشت. دستم و  
آروم و    ی لیاما بعدش خ  دیبود رو زدم. اولش ترس   شیخم شدن صندل  یبرا

 ی افتادم که هر دو تو  ی شب  ادی.  دیچشماش و بست و دراز کش  حرفبدون  
م   کهنیا  یبرا  مید یخواب  ن یماش نشه.  خواب  بد  خواب    دونستم یشهرزاد 

  ی اکردن قصه  فیو شروع کردم به تعر   ایدل و زدم به در   ن ی هم  ی. براستین



و    ز ی چذهنم حرف نزدم بلکه همه  یبار تو   ن یقلبم رخ داده بود. ا  ی که برا
 به گوشش رسوندم.  بلندبلند

ع   نیر یش  یاقصه  - تلخ  نیدر  پ  ه ی  ی برا  ،ی حال  پ  شی دکتر    شنهاد ی اومد. 
مر   ینی سنگ شدن  خوب  قبال  در  شد.  صاحب    یبزرگ  نیزم  ضشیبهش  و 

پول پرونده رو قبول کرد. اما    یفقط برا  بی اول طب  یدر وهله  دی. شا شدیم
نتونست درکش   وقتچیشد که خودش ه  ضشی مر   یوابسته  یبعدش جور

 ف ی چشماش. اما ح  ییبا یدوم به منطقش سوم به ز   امشش،کنه! اول به آر 
.  مونهیحاال پش   یکرده...ول   ییخطا  یزمان   هیپزشک    دونستینم  ضیکه مر 

 برگشته تا جبران کنه!

به خوب  ر یز اما  بود  بسته  نگاهش کردم که چشماش    دونستم یم   ی چشم 
تک دارهیب به صندل   امهی.  و    یرو  م  یدست  هی دادم  و کنترل  .  کردمیفرمون 

به گلوم کش و  آزادم  به جاده  دم یدست  مقابلم خ   یو  با    ره یخلوت  شدم. 
 ادامه دادم:  یاگرفته  یصدا

.  دمیند   هیتو رو مثل بق  وقتچیتو! اما ه  ض یاون دکتر من بودم. اون مر  -
حسم نسبت بهت متفاوت بود. انگار    دارمون ید  ن یاز همون اول، قبل از اول

خودمم اثر کرده بود و تو رو تنها به عنوان    یکه به تو گفته بودم رو   یدروغ 
بود قصد    جاشات سر اگر االن حافظه  دی. شا ضی مر  هینه    دمیدیدوست م   هی

ش دروغه تو  همه  یگفتیکه من االن زدم؛ م   ییبا حرفا  ی کشتنم و داشت
ازت شغلم و پنهون    که نی . اما من جز ایگی گول زدنم م  یرو برا  نا یا  یدار

  هیاما    ستین  ادتیگفتم راست بود.    یبهت دروغ نگفتم. هرچ  یزیکنم چ



. تو  دمیترس یم  یروز ن یاز دستت بدم چون از همچ ترسمیبار بهت گفتم م
ترکت   وقتچیه  یعشقت بمون   ی و پا  ی اگر بدونم عاشقم هست  ی بهم گفت

نمکنم ینم دارم عاشقتم.  ا  دونمی! شهرزاد من دوستت  از  طور  چه  نیبهتر 
اما حرف  بگم  تو یحرف  نیتر که زدم راست یبهت  ا   ی که  از   نیعمرم زدم. 

فکر    ش رو   کنم ی. خواهش میمن و ببخش  خوام یطرف من. من فقط ازت م
 کن!

  ی عی زد. طب  یخورد نه حرف  یاز خودش نشون نداد. نه تکون   ی واکنش  چیه
. ضبط و روشن کردم و  زنم یحرف م   یبود. اصاًل خبر نداشت من دارم از چ 

  ز ی چهمه  شدیخودش و رو گذاشتم تا پخش بشه. با مرور خاطرات م   یصدا
  م ی به مر  یطوررو چه  شیفراموش   نیا   ی ماجرا  دونستم یآورد. نم   ادشیو به  
لحظه شک    هینشون نداد.    یخودش هم واکنش   یبا صدا  یبگم؟! حت   خانم 

اما وقتیزیچ   ایکردم که نکنه غش کرده     خورهیپلکاش تکون م  دمید  ی! 
فرستادم. دستم و کالفه به موهام    رون ی راحت شده و نفسم و با صدا ب  المیخ

.  برناز ما جلوتر بودن. خودم ازشون خواستم تا با فاصله    نای ا  لی. سه دمیکش
 . کردینگاه م رونی کردم که چشماش و باز کرده بود و به ب  شی نگاه مین

 !؟یبزن  ی حرف یخواینم -

کردم صبور باشم   ی. اما سع کردیم   تم ی مخم بود و داشت اذ  یرو   سکوتش
  یی اش مثل دارو گرفته  یلحظه صدا  هی . که  م یو رفت   ر ی از مس  گه ید  کم یو آروم  

 .دیزا بهم روح بخش  یانرژ



زهر   ر ی دلش داشت که دکتر با شمش  یرو  ق یعم  ی زخم  ضی : اون مرشهرزاد
 آلودش نابودش کرد! 

نگاه    کردینگاه م  رون ی که به ب  ییتعجب به سمتش برگشتم و به چشما   با
از صورتش و گرفته بود و سرش به سمت در کج بود.    یکردم. شالش نصف 

 گفتم:   کردمیو کم م  ن یکه سرعت ماش  یاومد؟! با تته پته درحال ادشی

 !ادته؟ی ! شهرزاد من و بوده؟ یچ شده؟یاومد؟! چ  ادتی -

به جلوم و مراقب جاده بودم. سرش و کامل کج کرد که صورتش و    حواسم 
 .دیش به گوشم رس گرفته  ی. فقط صدانم یبب  ستم تون ینم  گهید

باشم که از درد    یهمون آدم   دم یم  حی ! ترجست ین   ادمی  ی زی: نه چشهرزاد
  ه ی رو که    یی آدما   کنه یکه فراموش م  ی! زنشه یم  تفاوت یو ب   حس یب   ادیز

گرفت. اما    یمغزم فراموش یدوستشون داشته! من دو سه روز  یلیخ   یزمان 
م  زخم   خوامیحاال  فراموش کنه که چه  دلمم  ب  یکه  و  کنه    رونیبرداشته 

 رو از خودش.  سهودهی آدم ب ی رچه

! اما خودش رو  شدهیبود که چ   ادشیبود.    یپر از طعنه و دلخور  حرفاش
کامل    شیمن و از زندگ  یعن ی! کرد یزده بود! پس بگو چرا نگام نم   ی جی به گ

 انداخته؟! رونیب

سرد و    ی. جادهشدمینم  الیخیب  کردم،یاون موضوع رو درست نم تا    من
 . م یکردیخشک رو به سمت جلو حرکت م

 کنه؟!  یدوستت داشته باشه و ازت عذرخواه یل یاگر اون کس خ یحت -



  بشیج   ی. دستش و کرد تودیبه گوشم رس   یکه زد به راحت   یپوزخند  یصدا
طور که سرش  آورد. با تعجب بهش نگاه کردم. همون رونیازش ب یو کاغذ

اش کرد.  طرف بود، کاغذ و مقابل صورتم گرفت و با حرص مچالهسمت اون
 گفت:   یداربا لحن بغض

  ر ییکاغذ تغ  نیا   یکن یکه م  یبا هر عذرخواه  نی کن! بب  یعذرخواه   یحاال ه   -
 مثل روز اولش! شهی! صاف م کنه؟یم

اش نگام نکرد. کاغذ و جلوتر آورد و از  نشسته  به غم   یشد و با چشما   بلند
 گفت:   شدیدندوناش خارج م نیکه از ب   ییش کرد! با صداوسط دو تکه

 هان!  ؟یحال چ -

که    خوردی. حالم از خودم بهم م م ی بهم نگاه کن  م ی تونستینم   کدومچیه   گهید
تکه کرد لرزونش کاغذ و تکه  یاون اوضاع خرابش بودم. با دستا  یباعث بان

 داد زد:  باً یو تقر 

  شی پ  قهیمثل کاغذ صاف چند دق  یتونیم  نمی! جمعش کن بب؟یحاال چ   -
مشت    هی   ی. الکنی نکن آرو   یاز من عذرخواه  ی. پس الک یتون ی! نمشی بکن

  دم یکه نفهم  خورهیم بهم ممن نده. حالم از خوده ساده  ل یچرت و پرت تحو 
  که   خورهی. حالم از خودم بهم مدیدار  گه یبا هم د   یسر و سر  ه یتو مامانم  

آدم اعتماد کردم...که همونا بهم زخم زدن. حالم از خودم بهم    یسرکیبه  
  ال یبه سمتت اومدم. با خ  یاپرده  چیکه عاشقت شدم و بدون ه   خورهیم



که    ییمتنفرم از امثال تو .  یبود  رانداز ی پرواز به سمتت اومدم اما تو خودت ت
 باعث شدن من از خودم متنفر باشم!

و ترمز    دمیرو به سمت کنار جاده کش   نیناخواسته ماش   ادشیفر  یصدا  با
زن شهرزاد  داشت!  حق  همه  یکردم.  دردها که  از  سرشار  توبود  رو    یش 

حال بدش و خوب    ن ی. من اکردمی. اما من درستش م ختی ریخودش م 
ب  ی. مگه من همونکردمیم از اون باتالق دو ساله    ده یکش   رونینبودم که 

. به سمتش برگشتم و خواستم دهن باز کنم که تونم یبودمش؟! پس االنم م
 گفت:   تیش رو باال آورد و با بغض و عصبان انگشت اشاره

د  کی   خوامینم  یحت  - بزن  گهی کلمه  حرف  خ ی هم  بود  ر ی!  دکتر  . یسرت 
از    ز یچ  چیه   که نیقدر بده؟! من با اچه  ض یمر  هی  ضربه زدن به  یدونست ینم

زخم گذاشتن   یکه زخم رو   دونم یم ی و به خوب  نیاما ا  شه ی سرم نم ی پزشک
بهمنش. قاتل قلب خودم و خودت.    نیآرو  یقاتل  هی! تو  مونه یمثل قتل م

  یبزن  یحرف  چیه  خوامی! نم ه یحست نسبت بهم چ  ستی برام مهم ن  گهید
و ...    یبد  لیمسخرت و تحو  یاون چرت و پرتا  یخوایباز م   دونم یچون م

. 

سرش نشست و چشماش و    یحرفش و بزنه. دستش رو   یادامه  نتونست
جوش آورده بود و ُتن   یل یبرگرده. خ  شی عصب  یباز حالتا  دمیترسیبست. م 

 گفتم:   یآروم یصداش باال. دستم و جلو بردم و با صدا

 !؟ یخوب -



 گفت:   یب یحن عصو با ل  دیو عقب کش  خودش

 نداره!  یربط چیبه تو ه -

و    رفتیم   جیشد. سرش گ  ادهی که پ  دینکش   هیو باز کرد و به ثان  نیماش   در 
شدم. به   ادهیپ   نیفرستادم و از ماش  رونی. نفسم و با صدا ب خوردیتلوتلو م

سمتش رفتم و چند قدم مونده بود که بهش برسم دستش و باال آورد و با 
 گفت:  ینی خشمگ یصدا

 !خوامتینه؟! نم  ا ی یفهم یم  نمت یبب  خوامی! نم ایجلوتر ن  -

با سرعت از   نای. ماشنمشیبب  یطوراون  تونستمی. نم دیلرزیبدنش م  یهمه
م  رد  زشدنیکنارمون  باد  و  بود  سرد  هوا  رو اومدیم  یادی .  شالش    ی. 

شده    ختهیهاش ر شونه  یاش رو بافته شده  ی اش افتاده بود و موهاشونه
کاپوت    یبود. دستش رو رو   خته ی سرش ر  یزخم گوشه  ی رو   اشیبود. چتر

  ن یاز ا   کردی. قلبم درد مدیاش چکگونه  یقطره رو   نیگذاشت و اول  نیماش
ب  ا  یرحم یهمه  به  من  ه   نیخودم.  اما  بودمش!  انداخته  جز    کسچیروز 

  ک یدردمون باشه! سرش و بلند کرد و بعد از    یدوا  تونستیخودمون نم
بود!    یهفته باألخره نگاهم کرد. چشماش و حرکاتش سرشار غم و خستگ 

  ن یهم  یهفتاد ساله خم شده بود. فکر کردم آروم شده برا  یاکمرش مثل زن 
 به سمتش برداشتم که داد زد:  یقدم

آدم ناتوان الل    هیمقابلت مثل    کهنی از ا   ادی...بدم منیآرو  ایگفتم جلو ن  -
! برو به ی و سر به راهم. برو! تو حال من و خوب کرد  عی و فقط مط   شمیم



منم    نتی زم اتفاقًا  زم  یچندبار  هیبرس.  توش!  رفتم  مامان  .  هیبزرگ   نهیبا 
خوش    رو ! بیو صفا کن   ی بزن  یبزرگ  یالی توش استخر و و   یتونیقشنگ م 
 . یبه جا گذاشت یپشت سرت چ   نیباش و نب 

  ی آروم  یبه عقب رفتم و دستم و پشت سرم قالب کردم. با اخم صدا واشی
 گفتم: 

 !یشد وونه ی ! د؟ی گیچرا چرت م -

دقزدهجن  مثل  و  آورد  جوش  وا  قا یها  به    سادی مقابلم  دستش  با  محکم 
 زد و با داد گفت:  نمی س یتخته

مثل تو خودم از اون دره    یارزشیآدم ب  هی که به خاطر    اموونهی آره من د  -
  شی پ  برنم یکه به زور و دوز و کلک م   شم یروان پر   هی . آره من  نییانداختم پا 

تا ِشفا پ  دستام و ببند ببر    ا یکنم! )دستاش و جلوم گرفت( ب  دایروانشناس 
ت تو  لمارستانی بندازم  چون  ا  اقت ی!  که  من  امثال  و  شما    ز من  دسِت 

 س!خونه وونهیهمون د  م، ی دغلباز ُخل شد یدروغگوها

.  کردی! قلبم درد م ن؟یی بهت نگاش کردم! خودش و از دره انداخته بود پا  با
بان ا  یهمه   ی باعث  به  بودم؟! من  نبودم!  من  انداخته    ن یدرداش که  روز 
 بودم مثل باباش؟! با تته پته گفتم:   یک یاون    دی! من از د ؟یدیسع   ا یبودمش  

 ! ؟ی کرد  یخود کش  -

  ی! پوزخندکنه یو سرش کاماًل مشخص بود که درد م  دیز یلر یم  فشینح   تن
 بود گفت:  یو عصب   یکه کفر  یزد و با همون لحن 



نتونستم    ینکنم! من حت  یزنده بودن دارم که خودکش  یهم برا   یل یمگه دل  -
باز  کیاندازه   نقش  تو  مثل  بگم ه ک  ی ساعت  و  !  ست ین   ادمی  یزیچ چینم 

 بهمنش! ن یآرو  یکار ماهر  نوی ا یقدر توچه

نگاهش کردم. مثل دو تا برج زهر مار    ی و عصب   دمیو به موهام کش  دستام
  ی. اون حق داشت هرکارم ی بود  سادهی خور مقابل هم واکه نه! عاشق! اما دل

باطنم    لی خودش رو از من محروم کنه. صدام رو برخالف م  که نی بکنه جز ا
 باال بردم و با اخم گفتم: 

 !ی کن  یخودکش یتو حق نداشت -

من سکته    ایاون دعوا    انیکرد و سرش و با دستش فشار داد. پا  یاسرفه  تک
کرخت شده    یزد و با بدن  ی. پوزخنداومد یسر شهرزاد م   یی بال   ا ی  کردمیم

 به سمتم برداشت. یقدم

  ا ی دکتر؟! )صداش رو باال برد( تو   یآقا یکن یم  نیی: تو حق من و تع شهرزاد
تع   گه ید  کسچیه و  من  ا دیکن ینم   نییحق  هرکار  ی زندگ   نی!  که    یمنه. 

 ربط نداره! یاحدالناس   چی. به هکنم یدوست داشته باشم باهاش م 

چند سانت با هم    دیشا  قاً یرو به روش و قد علم کردم که دق  سادمیوا  یطور
متورم شده بهش    ی! دستام کنارم مشت شده بود و با چشمامی فاصله داشت

 شدم.  ره یخ

  د یربط نداشته باشه به من داره. تو نبا   کس چیچرا ربط داره شهرزاد! به ه  -
 !یکردیو م   یکار  نیهمچ



رو  یاخم و  اصالً   یکرد و چشماش  نم هم گذاشت!  دلم  مسبب    خواستی 
بود بفهمه که    از ی. نرمی بود که براش جبهه بگ  از یحال بدش من بشم. اما ن 

  د یگردنش کش   ی! دستش رو رو مونه یهست که با نبودش، نم  جا نیا  یکی
 رفته و به شماره افتاده گفت:  ل یتحل  یو با صدا

 ... . یمن   یکارهچیتو ه -

که داشت    یجون یزد و با جون ب   امنهی سمتم اومد و با دستش به تخته س  به
اشک    یها. قطرهزدیو داد م  کردیبه عقب هولم داد! مدام حرفش و تکرار م 

و زمان دست در دست هم داده    ن ی. زمختی ریم   ن ییچشماش پا   یاز گوشه
  دن یرسبودن و قصد نابود کردنمون رو داشتن. دو عاشق که از خطر عشق نت 

.  ها وونهی مثل د  م ی . حال جفتمون شده بودزدن  ابونیو بدون ترس سر به ب
کنه و    یو خال   تشی تا اعصبان  دادمیو اجازه م   کردمیمن فقط نگاهش م

جون زدن نداشت. دستاش    گهیکه د  دیرس  ییجا   هیآروم بشه. زد...زد! به  
کرد    یاثابت موند و چشماش چند بار باز و بسه شد. تک سرفه  امقهی  یرو 

دستام    نیب  جونشیجسم ب  هیچند ثان   یوت   دم یو پاهاش سست شد. نفهم
رو  از  از کناره  نیزم   ی قرار گرفت.  اشکم  بود که  مسخره    یبلندش کردم. 

حالم و بد    اشدهی! رنگ پر افتاد؟ یشالش م  یو رو   ختی ر یم  نییصورتم پا 
بدتر م   شی زخم  یشون یکنار رفته بود و کنار پ  شی چتر  گهی. حاال دکردیو 

شاگرد خوابندمش.    یصندل  یرفتم و رو   نیکاماًل مشخص بود! به سمت ماش 
ش گذاشتم و که  گونه  یبشه! دستم و رو   یزیچ   نی همچ  دادمیاحتمال م 

 بود.   سیکرده و از شدت اشکاش خ   خی



!  یرو فراموش کن   نایا  یهمه  کنم یم  یکار  هی کردم؟!    کار یمن باهات چ   -
آ   دمیقول م  از خنده  سازمیم  برات   یرو طور  ندهی بهت.    یاشکا  اد یز  یکه 

 نه از درد.  زهی بر ن ییقشنگت پا

هم  نییپا  فشارش و  م  نیبود  موبا کردینگرانم  و    لم ی.  خودش  داشت 
  ی طور که به سمت جااز بس که زنگ زد. برش داشتم و همون  کشت یم

 بود. ل یجواب دادم. سه رفتم یراننده م 

 افتاده؟! شهرزاد خوبه؟! یشما؟! اتفاق  د یی: کجالیسه

 رو روشن کردم و وارد جاده شدم. ن یماش

 .م ی ای م  میما هم دار   دی. شما برگم یم  امیمن و اون! م   نیکوچک ب  یدعوا  هی  -

آروم گفت و تماس و قطع کرد.    یاباشه  عیمتوجه لحن سردم شد، سر   یوقت
دستاش    یو روشن کردم و با سرعت به سمت جلو روندم. دستم و رو   ی بخار

  ی راه تا تهران نمونده بود. برا  یل ی. خدیرس ینظر متر بهگرم  یگذاشتم که کم 
ب  نی هم به سمت  با  یتو  مارستان ی با سرعت    هی  دیشهر حرکت کردم. هم 

 راحت! ط یشرا  نی هم از ا شد یچکاب کامل م 

 *** 

! جدا  ی مراعتش رو بکن  دیبا   یل یرد شده خداروشکر! اما خ  ی: خطر اصل دکتر
حمله و  فشار  دردا  یعصب  یاز  سر  روش هست؛  بهکه گه  یکه  خاطر  گاه 

به حالش داره. در کل    یبستگ  نم ی . اادیم   شی که به سرش خورده، پ  یاضربه



به دور باشه. ِسرمش تموم شد   گهید  ی زای چ  یل یکن از استرس و خ  یسع
 !شیببر  یتون یم

اتاقش خارج شدم.    از  از  مامانم    ی کار  یوستااز د   یک یدکتر تشکر کردم و 
اون بردم  و  داشتم شهرزاد  اعتماد  بهش  دکتر منصور بود. چون  از  و    ی جا 

به   مارستانیب   یکه از راه رو   طور نیبه مامانم نگه! هم  یز یخواهش کردم چ
  که و بهش گفتم    ز یچ تماس گرفت و منم همه  دایل  رفتم یسمت اورژانس م

نفهمن!   یزیتا چ   م ی نش   ی من آفتاب  ینگران نشه! قرار شد فعاًل سمت خونه
رفته بود به سمت مطب. پرده رو کنار زدم که اون هم    ییتنها  نیهم   یبرا

کنار تخت    ی صندل  یو رو   دمیکش  یقی باز کرد. نفس عم   جون یچشماش و ب 
گذاشت و چشماش و باز بست.    شی شون ی پ  ینشستم. دست آزادش رو رو 

صالح نبود که دوباره   دونستم یباز حرف بزنم. اما م   خواستیدلم م  در قچه
و خاکستر. بعد    شدیخاموش م  د یبود که با  ی بکشم! آتش   شی حرفش و به پ

ازش    یکه گرفته بودم رو باز کردم و کم  ی. آب معدنشدمیمن وارد ماجرا م
درخواست    ادشی. ل..*باش خشک شده بود اما از غرور زختم یر   وانی ل  یتو
نمآ  لبهکردیب  با صد  ی !  و  نشستم  زدم.    یآروم   ی تخت  صدا  و  اسمش 

آب به سمتش   وانینگام کرد. ل   واش یچشماش برداشت و    ی دستش رو از رو 
و از دستم    وانیگرفتم و منتظر نگاهش کردم. باز هم غرورش اجازه نداد تا ل 

و به    وانیسرش و بلندش کردم. ل  ر یبه زور دست بردم ز  نیهم   ی. برارهیبگ
و با کج کردن    کردیکردم و کمک کردم تا بخوره! نگاهم نم   کیدهنش نزد



  یسطل آشغال انداختم و با صدا  یتو  وان ی. لخوادینم  گهی د  دمیسرش فهم 
 گفتم:   کردمیکه بهش نگاه نم  یاگرفته

 مامانت.  شی پ  م ی ری! م یبر یتونیدکتر گفت ِسرمت تموم بشه م -

 گفت:   یآروم یلیگرفته و خ   یکرد و با صدا  یافهسر  تک

خودمم ندارم...چه برسه به    یراه نداز. من حوصله  دیجنگ جد  هیدوباره    -
 موضوع رو هم ادامه نده.   نیخودم. ا   یخونه رمی ! مهیبق

به ساز کدومشون برقصم؟   دیبا  دونستم ی. نم دمیبه موهام کش   یدست  کالفه
اون مامانش به من    یرابطه  گه یخودش. د  ی خونه  بردمشیشهرزاد. م   ناً یقی

مر   یربط درست کردم.  و  من سمت خودم  با  مینداشت.  هم  کار    دیخانم 
و  م ی نشسته بود  نیماش  یساعت هر دو تو کی. بعد  بردیم شیخودش و پ

گفتم نه اون.    یزینه من چ   ر ی مس ی. تومیکردیش حرکت م خونه  قصدبه م
در    بمیو از ج  لمیام حال بد جفتمون. موبابه احتر   میهر دو سکوت کرده بود 

  اومد، یشهرزاد. با من که کنار نم  یخونه  ادیدادم که ب   امیپ  دا یآوردم و به ل
بوق زدم و    دنمونی باهاش بکنه. با رس   یکار  تونستیحداقل اون م   دیشا

  یشهرزاد و من گل از گلش شکفت و خنده  دنیدر و باز کرد. با د  یمشت 
بردم و پارک کردم.    نیصورتش نشوند. ماش   یبه رو   ی میعظ و که داخل 

من    کهنیشدم تا کمکش کنم. قبل از ا  ادهیزودتر از خودش پ   شهی مثل هم
  اد اومد سمت شهرز   ی حالبا خوش  ی بود. مشت  ساده ی وا  نیدر ماش   ی برسم جلو
 گفت:   ینگران و شاد  یو با صدا



! سرتون سالمت. خداروشکر که  دیخانم جان شما ما رو که جون به سر کرد  -
 . دیو سالم هست حیصح 

 و نگاه کرد و با لبخند رو بهش گفت:   یمشت یخور دل چیه  بدون 

هست که با صداقت   جانینفر ا  هی. حداقل  یشرمنده که نگرانت کردم مشت  -
 !کنه یم  یتمام باهام زندگ 

  فیو تعر   ز یچ کاماًل متوجه منظور شهرزاد شد. چون من براش همه  یمشت 
و گذاشته رفته.    دهیو فهم  ز یچشهرزاد همه  دم یکه فهم  یکرده بودم. شب اول 

و    رخواهیپدر خ  هیکردم. اونم مثل    فی و تعر   ز ی چهمه  یبا ناراحت   یبه مشت 
 دی شبه ژاکت سبز رنگش ک  یدست   ی من نشست. مشت  یدر و دال  ی مهربون پا

 گفت:   یو با لبخند مهربون اما ناراحت 

باشه خانم بزرگ مادرته، دلسوزته، نگرانته!    یدخترم اما هرچ  یحق دار  -
 . خواستهیکار و کرده. بدت و که نمخاطر خوب بودن تو اونبه

  یگرفته رو به مشت   ییو با لبخند تلخ و صدا   دیبه موهاش کش  یدست   شهرزاد
 گفت: 

روزا زودتر تموم    نی ا  دورامیام! ام . خستهیشت کردم م   ر یو هوا گ  نیزم  نیب  -
 بشه!

 . دیکش  شیبه کاله بافتن  ی پا اون پا کرد و دست  نیا  یکم  یمشت 



ا   گذره ی: میمشت  از  بدتر    ض ی. برو تو سرده مریرو گذروند  نای دخترم. تو 
 نکرده.  یخدا یش یم

.  کردیکوتاه به سمت خونه حرکت م  یسرش و تکون داد و با قدما شهرزاد
. قدماش سست و  وفتهیبره ب   جیاز پشت حواسم بهش بود تا مبادا سرش گ

که کرده    یو مدام اشتباه  کردیم   تم یاذ   یل یخ  اش دهیبود. کمر خم  جونیب
  ه ک   یدرحال  یکه کبر  م ی . وارد خونه شدزدیبه صورتم م ی لیبودم رو مثل س

نشست. من به    یحال اش به خوشما چشم  دن یبا د  دیکش یم   ی داشت ط
گرد و    خواستم یکنه! چون نم  ز ی خونه رو تم  ادیصبح گفته بودم تا ب  یکبر
به    یدست   یخونه نشسته بود حاال شهرزاد و بدتر کنه. کبر  یکه رو   یخاک

 و با لبخند گفت:   دیو گلدارش کش  یاسرمه یروسر

 خانم! دیخوش اومد  -

  خوادیم  دونستم یها رفت. م اکتفا کرد. به سمت پله  یتنها به لبخند  شهرزاد
اول با  اما  تا کمکش کنم  رفتم  بره. پشت سرش  رو   ییپا  ن یکجا  پله    یکه 

 . دیچی گوشم پ  یخسته و ناتوانش تو یگذاشتم صدا

 باال! ادیحق نداره ب  ی: کسشهرزاد

خ  دمی کش  یاکالفه  پوف تو  رهیو  بره  تا  موندم  منتظر  اتاقش.    یبهش، 
ب  نم خطرناک  دلم  تنها گذاشتنش.  براش    خواست یود  اتفاق  اون  دوباره 

اتاق همون  دمیبه صورتم کش   ی. کالفه دست وفتهیب به داخل  رفتنش  جا  با 
داشت به    ی اشک  یخانم نگاه کردم که با چشما   یها نشستم. به کبرپله  یرو 



  واش ی   ی و با اشاره به کبر  دمیکش  یا. پوف کالفهکردیشهرزاد نگاه م   تاقدر ا
 گفتم: 

به  یکبر  - بگ  کهنیا  یجا خانم  درست کن    ی مقو  ز یچ  ه یبرو    ، یریآبغوره 
 !ره یجون بگ  کمیبهش بخوره بلکه   م یبد

پا  یکبر سمت   شیروسر  ن ییبا  به  وقفه  بدون  و  کرد  پاک  و  اشکاش 
  نمی تا بب آوردمیبه مخم فشار م دی. بادمیکش  یاآشپزخونه رفت. پوف کالفه

  لمیموبا  عیسهراب و زنش، سر   ادی. با  اره یاز اون حالت درش ب  تونستیم  یک
شماره دنبال  به  و  آوردم  در  م   ی و    به خبر    ناً یق ی  دونستم یسهراب گشتم. 

. آب  زدمیزنگ م   د ی. اما با نیکفر   یو از دست من حساب  ده یدستشون رس 
که   شی نقاش  یدهنم و فرو فرستادم و از جام بلند شدم. به سمت تابلوها

و کنار گوشم گرفتم و  یبود رفتم و گلوم و صاف کردم. گوش  ییرایپذ  یانتها
 . دیچی پ  یگوش   یخشک و سهراب تو یبعد از چند تا بوق صدا

 : بله؟!سهراب

بود    ی عو آب دهنم و فرو فرستادم. آدم شوخ طب   دم یبه موهام کش  ی دست
 گفتم:   یاگرفته و خسته  ی. با صداشدیم  ی که اون شکل  یاما امان از رو 

منه اما    ر یتقص  دونم ی! می خوبه نه روح  ی کردم. نه جسم   دایشهرزاد و پ   -
...حق دیخور حالش بهتر بشه. از دستم دل ششی پ  دیا یاگر شما ب د یگفتم شا

 ... . ی. فقط بیزینه چ  خوام، ی. نه بخشش مدیدار



دهنم و گرفتم تا مبدا    ی نتونستم حرفم و ادامه بدم و با دستم جلو  گهید
دهنم و فشار    یهفته شکسته بود و بشنوه. طور  کیکه بعد از    یبغض   یصدا

 ام نشست.گونه  یکوتاهم رو   باً ی تقر یناخونا یدادم که جا

 ! ؟ی! صدام و دار؟ ی...خوبنی: آلو آروسهراب

شد رو پاک    خته ی ر   یادم. اشکافرست  رون یو فاصله دادم و نفسم و ب   یگوش 
کردم خوب    یکردم و سع  کیو نزد  یکردم و آب دهنم و فرو فرستادم. گوش 

 . ارمی در ن یباز  عیخودم و نشون بدم و ضا 

 داره بهتون. منتظرتونم.  از ی! نایخانم و بردار ب دایآ  -

  ی ل یخ   یانداختمش که صدا  ز یم  یرو رو   لیتماس و قطع کردم. موبا   عیسر
 داد. یبد

 *** 

 شهرزاد 

. داشتم بلوزم و تنم  دمیاومد سه متر باال پر   ن ییکه از پا  یوحشتناک   یصدا  با
بازش کردم. کالفه و با    واشیلنگون به سمت در اتاق رفتم و  . لنگکردمیم

دستش مدام    اششهی. به عادت هم رفتیراه م  ییرای حال بد داشت وسط پذ
رو به مرگ.    م ی داشت  ی . هر دو حالکردیفرو م   شیالخت و قهوه  یموها  نیب

طرف براخوش  ی از  بودم  هنوز   کهنیا  ی حال  اما  داره.  دوست  و  خودم 
بود و    سادهیباشه. پشت به من وا   لمیف  ه یش  و همه  ی باز الک   دم یترسیم

جا  مبل ضربه زد و همون  یهی. با پاش به پا دیکشیصورتش م   یدستش و رو 



 یکمش جمع کرد و سرش و رو ش   یسرد نشست. پاهاش رو تو  ینای زم  یرو 
حس اون   دونستمیزانوهاش گذشت. من هنوز هم دوستش داشتم. اما نم 

دلم و    دونستم یم  کردم،ی! اگر باز به چشماش نگاه مه؟ینسبت به من چ 
گذشته    یهفته  کی مثل    گه ی. چون چشماش سرشار از صداقت بود. دبازمیم
  ن به زما  از یچشماش نبود. اما من خسته بودم. ن  ن یب   یترش مجهول قبل  ای

  یبار از اول بسازم! در اتاق و بستم و رو   ن یآخر   یو برا  ز یچ داشتم تا همه
که برام افتاده بود رو فراموش    ییآرزو داشتم اتفاقا  شهی تختم نشستم. هم

  خواستم، ینم   گهیخودمم نشناسم. اما د  ی که حت  رمیبگ   یفراموش   یکنم. طور
تخت    پشت رو به    ام هیهست. تک   ی بیچه حس وحشتناک و غر   دم یچون فهم

ز  تا  رو  پتو  و  باال کش  ر یدادم  از همشون دلدمیچونم  بودم. همه.    ی خور 
نگفتن.    ی زیماجرا خبر داشتن و به من چ  و از اون  دونستنیکه م   ییاونا

ب  اما  بودم  بسته  و  اتاق    دار یچشمام  در  پ   واش ی بودم.  با  و    دنیچ یباز شد 
 خودشه. دمیاتاق فهم  ی فضا یعطرش تو

نشسته بود. ساکت    ی کیهمون نزد   ییکه جا   دمیو باز نکردم اما فهم  چشمام 
  نیچشمام و باز کردم که اول   هیال  واشی ثابت شده،    دمی فهم   یو آروم. وقت

تخت نشسته و پشتش به من بود. پاهاش رو تو    ن یی. پا دمیسرش و د   ز یچ
نامن  نفساش  بود.  از دهنش خارج مشکمش جمع کرده  از جام  شدیظم   .

  ن ی زم  ی. پاهاش رو رو کنم یتکون نخوردم تا متوجه نشه که دارم نگاهش م 
 گفت:  یاگرفته  یدراز کرد و همراه صدا



د  - اما  بودم.  بود  ر ی د  گهیاون شعر رو حفظ کرده  رفته  تو  و  بود  !  یشده 
ت  آهنگش و گذاشتم و باهاش خوندم. تو قسم  نیماش  یهمون روز مدام تو 

 گهی اول شعِر که م کهی اما حاِل من ت  یدوم شعر و برام خوند

 )) نگو قصه آخرش مرِگ منه 

 زنه یم  شیچشمات منو آت داره

 رم یس  ای دن یاز تلخ  نگو

 (( رمی مینگو که م  رم، یم  نگو

و چشمام و بستم. مسکنا کار خودش    دمیم کششده  سیخ   یبه گونه  یدست
روز رسونده بود؟!  ما رو به اون  ی و کرده و سر دردم فرو کش کرده بود. چ

به آغوشش پناه   خواستیعشق؟! دلم م   ایمادر    هی  ینگراندل  ؟یپنهون کار
اون عقلم  اما  دارم.  بگم هنوزم دوستش  و بهش  چموش    یلیخ  یسرببرم 

  ی که دل  کردیم  یادآور ی. مدام بهم  زدیجلو م  رم یبود و مدام از ضم  دهش
دل برداشته.  زخم  و  شده  شکسته  هست که  د  یهم  هست که    گهی هم 

 گفتم:   یاگرفته  یاون بشه! با صدا میتسل  کس چیه  خوادینم

از اون    کهیت   هیاون شعر و برات نخوندم چون فقط    یادامه  وقتچیمنم ه  -
 !شیشعر شرح دل من بود نه باق

 هام و با تو از نو ساختم)) خنده

 باختمیتو دل م یبه حرفا باز 



 ی همه سرگردون   نیا  ونی م

 ی تو قلب تو مهمون  اومدم 

 کندم یقلبمو م ستونیب

 خندم یخنده هات شدم م شکل

 از صد تا غزل بهتر شد  چشمات

 پرپر شد((  یهات غنچه ول   خنده

  یرو   یشده بودم که باعث شده بود آفتاب زمستون   رهیخ   به در بالکن  من
زل زده بود به رو    هاوونهیو اتاق و روشن کنه. اون هم مثل د   وفتهی سنگا ب

داره، خوب شدن    از یبه زمان ن  یداره! فراموش   از ی به زمان ن  ی به روش. زندگ
اون    باألخره کرد تا    یصبور  د یداره. پس با  از یآدما زمان ن   دن یزخما و بخش 

سرش بردم اما با    ی ک ی. دستم و تا نزدمیخواست یبشه که خودمون م  یزیچ
  کار ی. من داشتم چدمیعقب کش  عیدستم و سر   نییباز شدن در پا  یصدا

موضوع    ن یتا هر دو با ا  دادمیبه خودم و خودش وقت م   دی! با کردم؟یم
 بره گفت:   کهنیا  از از جاش بلند شد و در باز کرد. قبل    نی! آرومیاومد یکنار م

 خانم و سهرابن! دایآ  -

 گفتم:   یآروم  یصبر کنم با صدا  کهنیا بدون 

 بفهمه.   یزیچ یکس   خوامیخودمون بمونه! نم  ن یب یخودکش  یماجرا -

 *** 



رو   دستم  کش  یو  عصب   دمیگردنم  ب  یو  و  واقعًا    رون ینفسم  فرستادم. 
  یاز همشون فرار کنم و از نگاها  خواستینم؟ دلم م ک  کار یچ   دونستم ینم

از حالت    تر نیبه صورت داشت. جو سنگ  ن یکه آرو  یزینگران مامانم و اخم ر
تر از همه نشسته و تنها نظارگر بود!  عقب  ی صندل   یرو   نیممکن بود. آرو
ساده همراه    ینخ  شرتیبه سمت منه. ت   شهی هم  م ی مشک  یبازگشت لباسا

از دردش کم کنم.    دم یکش  م یشون ی پ  یو آزاد. دستم و رو   یژاکت مشک  تا 
به بلوز بافت    ی! مامان دستنه یزخمم و بب   یتا کس   شدیم  ن یمانع از ا  ام یچتر

 : فتگ  دادیم  ادیز  یهیکه خبر از گر   یاگرفته  یو با صدا  دیکرم رنگش کش 

که ازت پنهون کردم و  کردم متأسفم شهرزاد! درست    یمن...من بابت کار -
تو رو از   تونستم یم  یطوردروغ به نفع تو بود! من چه  ن ی دروغ گفتم اما ا

برام   ی ! راهدادم؟ینجات م   یخودت درست کرده بود  یکه برا   یاون گند آب
تونستم.  ینم  نم؟یذره آب شدنت و جلوم ببهر روز ذره تونستم یم   ؟ یگذاشت

اون مدت    یمتوصل شدم. مگه تو  یپس بهم حق بده که چرا به پنهون کار 
 نظر داشتت بد بود؟ ر ی بهمنش ز یکه آقا

و دستم و مشت کردم. موهام و عقب فرستادم    دمیهم ساب  یو رو   دندونم
 در کنترلش داشتم گفتم:  یکه سع   ییو با صدا 

خوب بود   ی لی. خد یتون من رو خر فرض کردخوب بود که همه یل یچرا خ -
بدبخت به شماها اعتماد کردم. من بحثم سر    یآدم ساده  هیکه من مثل  

هم    چ ی! شما من هیکرد  م ی چرا ازم قا  ای  یو کرد  کار نیکه چرا ا  ستین   نیا
نکرد  بچهدیحساب  مگه من  باشه؟!   ی.  دسته شماها  افسارم  سالم که  دو 



.  امیخودم بر ب  یای تاز پس بدبخ  تونم یزنم! من خودم م  ه یمن خودم    امانم
 . یالزم نکرده تو نگران من باش

کت و    شهی کرد. مثل هم  یاخم  زدینم  یکه تا االن ساکت بود و حرف  نقره
به   یبود. صداش رو باال برد و عصب  یبه تن داشت که رنگش طوس   یدامن

 من گفت: 

 !ی گذریم  یشهرزاد از حد خودت دار -

مبل نشستم. حالم    یو آروم به مبل بزنم. لبه  یرو عاد  امهینتونستم تک  گهید
  ی که با مامانم آشت   ی. نقره هم خبر داشت. از وقت خوردیشون بهم م از همه

 کرده بود. صدام و باال بردم و با دستام به خودم اشاره کردم و داد زدم: 

کوچک    یبچه  هیکه من و مثل    ییشماها؟! شماها  ایمن از حدم گذروندم    -
  ای لیا  ی رو برا  ا ینگران  ن یه من خودم مادر نبودم؟ مگه من هم! مگن ینی بیم

  ه یو؟    ن یا  ی فهمیمادر من چرا نم   ستم یدرست بشو ن   نمی نداشتم؟ من هم
من    ر ! دست از س ی تون ینم  ؟یمثل روز اولش کن  یتونیشکسته رو م   وانیل

 . دیبردار

مثل    قاً ینگفت اما مامانم دق  یزیچ  گهی من جوش آوردم د  د ید  ی وقت  نقره
 گفت:   یو عصب  ر ی خودم جبهه گرفت و با لحن دل گ

.  یتنم  ی ! پارهی بچه باش اما تو دختر من  ی خوایمادر باش، م   ی خوایتو م  -
  ن یبفهم شهرزاد! بب نی. تو ا نم یچشمام بب  یمردن روحت و جلو تونستم ینم



غرور    نیقدر حالت خوب بود! پس اگر ا موقع که درمان انجام شد اوناون
 . دهکه بهت گفتم به نفعت بو  یدروغ  یفهم یکنار م  یو بذار  تیلعنت 

  م ی شون ی . اما نذاشتم زخم پدمیموهام کش  نیجام بلند شدم و دستم و ب   از 
  دادمیبه خودم جرعت نم   وقتچیمشخص بشه. اگر محسن اومده بود ه

کردم و رو    نیبه آرو   ی نگاهم ی با مامانم حرف بزنم اما اون نبود. ن  ی طورنیا
 به همشون گفتم: 

 د ی! بذار د ی. به خودتون زمان بددیبه من زمان بد  کنمیاز همتون خواهش م  -
ب خودم کنار  با  بذارامیمن  چ  دی.  دردم  بر ه یبفهمم  نم   دی!    خوامیهمتون 

 . امی. خوب بشم خودم مدید. تا حالم خوب نشده برنگر نم یو بب  کسچیه

ها باال برم رو به  از پله  کهنیاتاقم رفتم و قبل از ا  یهاهم به سمت پله  بعد
 بود گفتم:   سادهی در آشپزخونه وا یکه جلو  یکبر

 اتاقم کارت دارم!  ایب  یجمع و جور کرد کهنیخانم شما هم بعد ا یکبر  -

  یترشیب   یساس شکستگ اح   رفتم یباال م  یآسه باال رفتم. هرچرو آسه  ها پله
دلم همون روز، به همشون قول    یو تو  نیا   شدمی. اما من خوب م کردمیم

نگاه کردم. انگار    نی بار به آرو   نیآخر  ی در اتاق ببندم برا  که نیدادم. قبل از ا
م  دونست یم چشما  کنم ینگاهش  بود.  برگشته  سمتم  به    آرامش  ی که 

تا   یطوالن  یبه خواب م ی داشت از یبخشش آرامش نداشت. ناراحت و خسته! ن
غمگ   یهرچ   می فراموش کن لبخند  رو!  بود  افتاده  رو   ی ن یاتفاق  در  و    یزدم 

شکمم   ی نشستم و پاهام رو تو  ن یزم  ی جا رو صورت نگرانش بستم! همون



دادم.    دنیبار   یزانوم گذاشتم و به چشمام اجازه  یجمع کردم. سرم و رو 
نم  ب  کردم یفکر  راه  نیقلبم  بگ  ی دو  راه رهیقرار  تقر  ر یخ  ی. دور    باً یو شر! 

بلند شدم و در رو به رو   یکه گذشت با صدا  ساعتم ین از جام  اتاق   یدر 
تر  که از قبل به عنوان دست مزد اون ماهش و اضافه  یباز کردم. پاکت  یکبر

رو  از  و  بودم  د  شمی آرا  ز ی م  یکنار گذاشته  و  باز کردم.    ر برداشتم  و  اتاق 
با    یزدم و مقابلش قرار گرفتم. پاکت رو رو   ی لبخند و  دو دستم گذاشتم 

 گفتم:   یالحن شرمنده

. اما حاال  یدیو زحمت خونه رو کش   یمدت که کنارم بود نیا   یممنون برا  -
گفتم!    یبهمنش چ   ی که به مامانم و آقا  یدیمدت تنها باشم! د  ه ی  خوام یم
که برام    ییجبران کارا   یتر برااضافه  کمی وق ناقابل هر ماهته و  هم حق  نیا

 !یکرد

 دستاش گذاشتم.  نیب  واشی اما   ره یپاکت و بگ خواستیدلش نم  اول

  گه ی . دم یکرد  یو مثل دو تا انسان عاقل از همه خداحافظ  مانهیصم   یلیخ
 ک یچراغا رو کم کردم و موز  یخونه نبود. بعد از رفتن کبر  یتو  کسچیه

  که نیتحول! به ا   هیداشتم به    از یگذاشتم تا تو خونه پخش بشه. ن  یآروم 
  ی گمثل اون زند   خواستمیخودم و آزاد و رها کنم. به خودم زمان بدم. م

رو به سمت قسمت    ییرایپذ   یراحت   ی مثل اون بشم. مبال  خواستمیکنم، م
کردم   یدر و خال  کی نزد  ییرایوسط پذ   یخونه هول دادم. تمام فضامهمون

  چ یبکشم! ه  خوامیم   یچ  دونستم ی. نم م ی نقاش  لی و تنها موند سنگا و وسا
  بودم  دهیاون مدت کش  یکه تو  ییتابلوها  نیهم   ینداشتم. برا  یقبل  ینقشه



که صورتش نصفه بود و   بود  ی زن  شی دادم. اول  ه یتک  وار ی به د  ب یرو به ترت
بود    نیدست آرو   شی بود. سوم  سادهی بود که مقابل درخت وا  یزن   شی دوم

  ی زمان   هیکه    یبود به خواب  ده یبودم. حاال نوبت رس  دهی که خودش رو کش
 ... . دمیو کش  دمیو کش   دمیشده بود کابوسم! قلم و برداشتم و کش 

 *** 

 ن یآرو 

بل  ی نگاه   دوباره ل  یتو  ط یبه  م  دای دست  نگام  لبخند  با  .  کردیکردم که 
!  ن یداشت. هم   از ین   ط یبل   ه یاز مقابله شدن باهاش! اون تنها به    دم یترسیم

و    ط یبل   دایبود. ل   شی شلوار ل  یبود دستاش تو  سادهیپشت سرش وا   ل یسه
 کف دستم گذاشت و با لبخند گفت: 

رابطه ییخبرا   - با مامانش  دادم همه درسته.  بهتر شده. چرا  که بهت  ش 
به خدا خوب شده!   دمشیآموزشگاه د یتو  روز یمن د نی مه آره تو نه! آروه

که االن خونه است از    دونم ی! برو م ؟ یبه خدا منتظر تو. چرا پس جلو نر
 آموزشگاه نبود.  دمیپرس  دایآ 

.  نمشی بب  کهنیاز ا   دمیترس یماه که از اون روز گذشته بود م  ک یبعد از    دیشا
که    دمشیاون مدت همش از دور د  یباز بهش ضربه بزنم. تو   دم یترسیم

  دنشیوسطا چند دفعه رفته بود د  نی ا  دا یبرسونم. ل  بی مبادا باز بهش آس
  واش یط و  ی و بل  دمیکش   یاتر بود. پوف کالفهخبراش از من تازه  نی هم  یبرا

 از دستش گرفتم. 



 برسونم! بینکنه بهش آس که نی! از ا دا یل ترسمیم -

 انداخت و با لبخند گفت:  دایدور گردن ل دست  لیسه

. یرو بهم رسوند  دای . تمام؟! تو من و ل میر یما بدون شهرزاد خانم آلمان نم  -
ا  ما  نک نیچرا  و  بگ  نم؟یکار  و  باش. دست زنت  بر   ر یبرو مرد  دار   میبرش 

 به خدا! م ی راحت بش

  یچهارم رو تو  طی رو برداشتم! بل   م یمشک   یفرستادم و پالتو  رونیو ب   نفسم 
سوز دار و    یاومدم. بهمن ماه هوا  رونیپالتو گذاشتم و از در خونه ب   بیج

از    یشدم و با تک بوق  نی . سوار ماشداد یسردش خودش رو کاماًل نشون م
انجام بشه طول کش   یخداحافظ  لیو سه   دایل   یبراو    دیکردم. تا کارامون 

  ها شهی نقش عاشق پ  دای. هنوز من و لم یبر   تا  م یداشت   طیبل   گهید   یآخر هفته
زدم و    ی. پوزخندمی نیزم  یزوج رو   نی تر بخت. مثاًل خوشم یکرد یم   ی رو باز

. کم خواب  یماه شده بودم شهرزاد ثان   ک ی  نیا   ی. تودمیبه موهام کش  یدست
تا اون زخم    دیجنگیاونم داشت مثل من م  دونستم ی! می کم خوراک، روان

نبود؟!   طور نیفکر کنم تموم شده بود. ا گهیماه د کیو فراموش کنه اما بعد 
و خلوتش نگاه    لی طو  یداشتم و به کوچهش نگهدر خونه  یرو جلو  نیماش

  نی. ماش شدیچشمام رد م  یو از جلو  رفتیها پشت سر هم مکردم. خاطره
.  دم یترسیدن باهاش مش  و به در کردم. از رو به ر   ی و خاموش کردم و نگاه

به صورتم خورد و از التهاب درونم کم کرد. پالتوم    یشدم که باد سرد  اده یپ
و به خودم قوت    دمیکش   یق ی. نفس عمدمیپوش  می بلوز بافت و طوس  یو رو 

که پشت در بود دست بردم    یمشت   یهیسا   دنی. با دتونم یقلب دادم که م



در مقابلم باز شد. سرم و بلند   میشک م  یبوتام ی به ن ره یبه در زدم. خ واشی و 
مواجه شدم. ژاکتش تنش بود و  ی مشت  ی درشت شده  یکردم که با چشما 

 گفتم:   یآروم  یزدم و با صدا  یسرش. لبخند  یرو هم رو   شی کاله بافت مشک

 ! اجازه هست؟ ی سالم مشت -

و الغرش به    ر ی پ  ی در اومد و با دستا  یمتعحبش به رنگ مهربون   یچشما
  شه ینکرده بود، مثل هم   ی فرق  چیکه شدم ه   اطیرد. وارد حداخل اشاره ک

به سمتم اومد و    ی که به سمت جلو قدم برداشتم؛ مشت   یو مرتب! کم  ز ی تم
 گفت:   شی شگی آروم هم یبا صدا

 ! یمن برم به شهرزاد خانم بگم که اومد -

که سرشار از التماس    یی بره که دستم و جلوش گرفتم و با چشما   خواست
 بود نگاهش کردم. 

 بذار خودم برم.  ی نه مشت -

  ی کالهش رو از رو   دیکش یم  قیعم   یکه نفس   یو تکون داد و در حال  سرش
 ی رو مرتب کرد. با رفتن مشت   دشیکم پشت و سف  یسرش برداشت و موها

رفتم. مقابل    یبه سمت در ورود  ن یمرتب و سنگ  ی سمت اتاقش منم با قدما
لحظه با    هیزنگ رفت و بلند شد.    یکی و چند دفعه دستم تا نزد  سادمیدر وا 

از آخر  دناوم   د یدر د  یو به جلو  اومد یم  ییرایپذ  یپنجره  ن یصداش که 
 نه اون من رو.  دم یدیسرم و خم کردم. نه من اون و م  ی نداشت کم



  ؟ یبستم! مشت   لیقند   یکن  ادیشوفاژ رو ز  نیمگه قرار نبود ا  ؟ی: مشت شهرزاد
 بابا! یا  ؟یشنویم  ؟یمشت 

از اون    ی. خبراومدینظر خوب م . بهومد ی صداش ن  گهیرو بست و د  پنجره 
بزنم که نزده در    یو خسته نبود! خواستم دوباره زنگ ورود   یشهرزاد عصب 

با د باز شد و خواست دوباره داد بزنه که  من صداش در جا   دن یخودش 
قابل وصف بود. موهاش و شل    ر یغ   دنشیلحظه از داون  ف یخفه شد. توص 

بود.    یباال  پسی با کل دستش  رنگش  پالت  و  بسته  پشت    هیسرش  قلمو 
 انگشتاش قرار داشت. نیب ی ک ی گوشش و اون

بود   دهیمال شیقدر رنگ به اون روپوش مشک شده بود. اون  ی رنگ  جاش همه
  ه یروپوشش    ر یداد. ز  صیتشخ   شدیرو نم   شیاه ی از س  ز ی چ  چیه   گه یکه د

  یحالم کرد. اون حتخوش  یل یبه تن داشت که خ  یرنگ  یت نارنجبلوز باف
اون    یقدر دلم برا. چهایدن  ی عنی  ن یهم برداشته بود و ا  ی دست از سر مشک

از چشمش    ی اگوشه  یتنگ و حت دل  شی آروم و مسکوت مشک  یهالهیتا ت   و د
رنگ  غر   یهم  تا  دو  انگار  م   نیاول   ی برا  به یبود.  مالقات  رو  .  کردنیبار هم 

 .دیگلوش رو صاف کرد و نگاه متعجبش رو دزد 

 تو؟   یای: نمشهرزاد

بهم    شد یهم م  رون یسر راهم کنار رفت و به داخل اشاره کرد. از همون ب  از 
وارد شدم. خواستم    واشی زدم و    یداد. لبخند  صیخونه رو تشخ   ی ختگیر

 گفت:  ی آروم یکه با صدا  ارمیکفشام و در ب 



 .یاریدر ب خوادینم ستنین  یفرشا رو جمع کردم. اگر گل ست، ی ن از ین -

. با دستش که قلم داشت به جلو  اوردمیدرشون ن   نیهم   ی که نبودن برا  یگل
 لب گفت: ر ی اشاره کرد و ز

به    س ختهیبهم ر   ی لی. خ کردمیم   ز یرو تم  جا نیا   کمی یایم   دونستمیاگر م  -
 خودت ببخش.  ی خوب

و    نهی من و بب  خواستینم  گه ید  شیماه پ  کیبود که    یهمون شهرزاد   نیا
زندگ  از  ا  رونیب   شیکاماًل  نبود!  زم  ن یبندازتم؟!  فرق    نی شهرزاد  تا آسمون 

دهنم از تعجب باز موند. کل    ییرایبه پذ  دنی. با رسیداشت با شهرزاد قبل
وسا   ی راحت   یی رایپذ از  بود  تابلوه  ینقاش   ل یپر  اقسام  و  انواع    یانتها.  او 
  یزای با سا  ییتابلوها   دیکشیم   یجا نقاشفقط همون  یزمان   هی که    ییرایپذ

چ رو   دهیمختلف  و  تکه  نیزم   یشده  و  پارچه  و  رنگ  دور    یهاهم  چوب 
  دید  یبود. وقت   دای که اون سرش ناپ   ی تابلوها بود. به قول معروف بازار شام

و پالتش رو    لم که ق  یدرحال  کنم یمتعجب دارم به اون اوضاع نگاه م  یلیخ
 گفت:   ذاشتیم  یدرحال نقاش  یتابلو  هیکنار    نیزم یرو 

 تو کار عمده!  م یزد  م ی به کار تک تنها، افاقه نکرد گهید -

شل شد. روپوشش رو در آورد    شم یحرف زدنش خندم گرفت و ن  نیر یش  از 
مچ پاش ارتفاع داشت به چشم اومد.    یکه دامن کلفت و بلندش که تا رو 

و    دیمال  گه ی. دستاش رو بهم د اومدیبه تنش م  بایز ی لیاما خ  یرنگش مشک 
 که قباًل فقط مخصوص مهمونا بود اشاره کرد.   ییرای به قسمت پذ



 . امیو م  شورمی منم دستام و م  ین ی : تا تو بششهرزاد

مرتب    نیجا هم همچرفتم. اون  ییرای و تکون دادم به سمت قسمت پذ  سرم
از حد   شی ب  ی ختی و که باعث بهم ر  دهیکش   یارو گوشه  شی راحت  ینبود. مبال

  ینشستم و منتظرش شدم. داشتم رو   یو مجلس   یمبل تک  یشده بود. رو 
  لشی . که باز چرت تحوکردمیم  ل یتحل  ه یفکر و تجز  زدمیم   د یکه با  ییحرفا

به    ی نیاومد س   یاما وقت   د یطول کش  کمیو دلش رو بشکنم. اومدنش    دمن
  وان یمقابل و ل   ز ی م  یرو رو   ینی . سداشتیدست داشت و خانومانه قدم بر م

 رخ م ی به ن  یکنارم گذاشت. وقت   ز یم  یرو  تی سکویرو همراه بشقاب ب   ییچا
حتم شده.  الغرتر  قبل  از  کردم  حس  کردم  نگاه  چ   یصورتش    ی زیباز 

 ناخودآگاه حرف دلم و گفتم.  نهی خواست بش ی . وقتخوردینم

 که... .  یباز الغر شد -

  ی گیم  یگردیآخر بر م  یسبک کرد نی همه حرف سنگ  نی ا ن یروحت آرو   تو
کردم    ی. سعنهی ! به قول شهرزاد شفا نداده که وضعمون ا؟یقدر الغر شدچه

دستاش گرفت   نی رنگش و ب دیو سف  یآروم باشم و منتظر جوابش. ماگ آب
 شده بود گفت:   رهی خ نیکه به زم   یو درحال 

 . کنم ینم  دایپ  نای وقت خوردن و ا  یلیخ  گهیکارا بودم د   ر یدرگ -

سکوت  ر یز   ی آهان نم   نمون یب   نیسنگ   ی لب گفتم که  شد.    دونستمیبرقرار 
بود. دست    طی کار همون بل  نیو از کجا موضوع رو شروع کنم. بهتر   یطورچه

گذاشتم و به    ز یم  ی رو   واشی پالتوم و درش آوردم.    یداخل  بیج  یکردم تو



هول دادم. نگاه کنجکاوش روش نشست و به جلو خم شد و   یسمتش کم 
منم فرصت و    کردیبهش نگاه م   دهیبال پر  یکه با ابرو   ی. درحال شتبرش دا

 نگاش کنم گفتم:   کهنیآروم و بدون ا یدم و با صداشمر  متی غن

بد؟ خوبه؟   ه؟ یحست نسبت به من چ  دونمینه! نم  ا ی  ید یبخش   دونمینم  -
م خ  خوام یاما  خودم  طرف  خودت    الت یاز  طرف  از  تنها  راحت کنم که  و 
قرار بود همراه    نا،ی و ا   کارمیکه من چ  یبفهم  کهنی. قبل از ایریبگ  م ی تصم

  از ین  طیبل  هیجا فقط به  رفتن به اون  یبرا دونم یآلمان. م م ی بر ل یو سه دایل
و باهات    ی دیشروع جد  ه ی  خوام ی. شهرزاد من هنوزم دوستت دارم. میدار

  می ریو بپذ  سک ی ر  ن یا  دا یو ل   ل یمن و تو هم مثل سه   خوامیداشته باشم. م
اما برام    ه؟ی هامون چکنش خانوادوا  ندهیدر آ   دونم ی. نمم ی و تا با هم باش

ن د ستی مهم  بشکنم    گهی.  دلت  ندارم  آس به  ا یدوست  بهت  من    ب یخاطر 
قدر دوستت دارم که حال خوبت و به کنار خودم داشتنت  برسه. چون اون

 . دمیم  حیترج

ب   نفسم صدا  با  نگاهش کنم.    رونیو  تا  نکردم  بلند  و  سرم  و  فرستادم 
از دست م   یاگر نگاش کنم رشته  دونستمیم و  . دستم و کالفه  دمیکالمم 
  نیی که سرم پا  طور نیو آب دهنم و فرو فرستادم. هم  دم یموهام کش   نیب

 بود ادامه دادم: 

 ی. اونا هم وقت م یشیجدا م   یدر سکوت توافق  دایمن ل   م ی بر  کهنیقبل از ا  -
ازدواج م اون  میترف با هم  ما... وقتکننیجا  اما    خوام یجا ماون  م ی رفت  ی . 

بپذ و  من  عنوان همسرت  به  ایر یرسمًا  م  نای.  مهم   خوامیرو من  از  اما  تر 



تا خوب   یهفته وقت دار کی!  ؟یخوایم یهست که تو چ  نیا   نا،یا   یهمه
 !ی فکرات رو کن

ب  نفسم رو  رون یو  و دستم  بود . چهدمیصورتم کش   یفرستادم  قدر سخت 
  کنمیم  نییحرفا رو باال و پا   ن یماهه دارم ا  کی.  یحرف دلت و بزن   که نیا

 . کردمیفقط داشتم چرت و پرت سر هم م  یاما مثل خر استرس 

بهتر و    یزندگ   هی. فقط دوست دارم با هم  یزینه چ  کنم ینه اجبارت م   -
نداره. اما    یمعن   گهید   یزندگ   ی ایاگر برم و تو ن  دونمی. مم یبساز   یدتریجد

خ  برام  انتخابت  و  هرچ  ی لینظرت  پس  بخوا  یارزشمند.  تو  همون    ی که 
. روز پرواز و یماه که تو خواست   ک ی  نی مثل ا   رم یهفته رو م  ک ی  ن ی. ا شهیم

فرودگاه. ساعت سه ظهر پروازه ما ساعت    م ی ریساعتش مشخصه. اما زودتر م 
 . م ی هشت فرودگاه هست

 گفتم:   یآروم  ی نگاهش کنم با صدا کهنیجام بلند شدم و بدون ا از 

اومد  - اگر  هفته  یپس  صبح  هشت  تو  گهید  یساعت  سالن    یقرارمون 
 فرودگاه امام! یورود

  یی دا ص  چیاما ه   دمی االن جوابت و م  نی بزنه و بگه نرو هم   یداشتم حرف  توقع
انداخته بودم و    نیی تازه دامادا سرم و از خجالت پا   نیازش بلند نشد. مثل ا

  لمایبزنه مثل ف  یحرف  د یبلکه شا  داشتمیبه سمت در قدم بر م   واش یواشی
نه! در و پشت سرم    دکه باز کردم صدا بلند شد اما از شهرزا  ی. از درچیاما ه 



و به مرور درست    ز ی چمهفرستادم. زمان...ه  رونیبستم و نفسم و با صدا ب
 . شهیکه هست نم   ینی! درست هم نشه بدتر از ا شهیم

 *** 

دور گردنش حلقه کردم و با تمام وجود عطرش رو استشمام کردم.    دستم
  یبود. سرش و از رو   یبد درد  ی تنگاما دل  م ی زدیگول م   میما همه رو داشت 

لرزون و نرمش رو   ینگام کرد. دستا شیاشک  یام برداشت و با چشماشونه
 م نشوند و با لحن مهربون مخصوص خودش گفت:گونه  یرو 

ن مکه  یحاج یحاج  ینر  - اگر  نزن   دی ایها!  سر  م   دیو  م م ی ایما  انگار   دونم ی. 
اقامتتون دو سه سال به بزن  دیای ب  دیتونینم  یخاطر  بعدشم که  دیاما زنگ   .

 ! ؟ید یفهم یایمو   یری گیزمانتون تموم شد. دست زنت و م

 گفتم:   یو تکون دادم و با لبخند کم جون   سرم

 !میا یشما عمر کن مادر من. چشم زمان مورد نظر تموم شد با هم م -

انجام شد    ی . مراسم طوالنکردیم  یخداحافظ  یو زار  هیهم داشت با گر  دایل
  ی . هنوز چشمم به در بود اما کسم یکنار هم قرار گرفت   دایو در آخر من و ل

  یو با لبخند  سادیمقابل جفتمون وا  قاً ی که انتظارش رو داشتم. عمو دق  ومدین
 بود گفت:  ی تنگاما دل یحالکه سرشار از خوش

  د یخواست  یطورنی. اما حاال که شما ا دی بر   دیبعد از ع   خواستیدلم م   ی لیخ  -
. دیا هم در تماس باش. با مدیباش  گهی دمراقب هم   یلی. خستی ن  ی اعتراض

 !دیخبرمون کن  دیدیرس



.  م یرفت   ت یو به سمت گ  م ی کرد  یو رو بوس  یبار هم خداحافظ  نی آخر  یبرا  و 
نگاهم    ی بار وقت  نی آخر  ی طرف. برازودتر از ما اومده و رفته بود اون  لیسه
 گفت:  یازده جان ی ه  یبا صدا داینشوندم ل  یدر ورود یرو 

 تموم شد.  ز یهمه چ شه یباورم نم  -

 یو شال کرم رنگ و بافتش رو رو  دیکش  یاحال نذار من پوف کالفه  دنید  با
 گفت:   یآروم یسر مرتب کرد. چمدونش رو برداشت و با صدا

تا   م یشن یطرف م اون  م ی بر  ای . بادیم   گهی بهم م  یحس   ه یبه دلت بد راه نده.    -
 . ادیاونم م   شاللیمونده. ا   یلیپرواز و صدا کنن خ 

رو   یمشک   یپالتو و  ل   ی دسته  ی رنگم  سر  و پشت  به    دایچمدونم گذاشتم 
نم  لیسمت سه  تصم  دونمیرفتم.  م  یم یچه  دلم شور  اما  بود  . زدیگرفته 

با هم بودنمون کرده بودم رو به   یکه با برا  ییاالی و تمام خ  ادین  دمیترسیم
.  تگل از گلش شکف  دایل  دن یبود و با د  شیگوش   یسرش تو  لیگور ببرم. سه 

.  دایاز پدر مادر و خواهرش براش سخت بود مثل من و ل ی دور ل یسه دیشا
  ی . برام ی د یخریبه جون م  مونی زندگ  یعشقا  یرو برا  ایتنگ دل  نیاما همه ا

عشق ما تا آخر ادامه خواهد داشت. با    که نیکنار هم بودن ثابت کردن ا
و خندون    د تا کنار هم شا  سالم کردم. اون دو  ل یبا سه   یلحن اظطراب مانند 

.  داشتم یبه جلو بر م   یگذاشتم و کالفه قدم  یبودن. چمدونم و کنار صندل 
قرار    کردم؟یم  کار یمن چ  ومدی مردم در رفت و آمد بودن. اگر شهرزاد نم

  ی و کس  یآدم خنث   ه ی  شدم یجا هم کار کنم. پس م اون  یبود با مدرک پزشک 
ب  صبر کنم  عمرم  آخر  تا  بودم  حاضر  دوره.  ازش  عشقش  هم    یراکه  با 



آشنا باعث    یچهره  هیاون وسطا    زدمیکه داشتم قدم م  طور نیبودنمون. هم 
 شد سکته رو بزنم. 

اون  قلبم طورتا  م  یلحظه  بلند  اظطراب  تو  زدیاز  صداش  سرم    یکه 
  ن ییدهنم و پا  . آبدمیاز قلبم نشن  ییصدا  گه ی. اما با اومدنش ددیچرخ یم

به   لبخند  از  و  لبخند  به  اخم  از  بود!  نوسان  در  صورتم  حالت  و  فرستادم 
تبد   ی چشما مانند  پاشدیم   ل یبغض  بود  به کمرم  دستم که  و    ن یی.  افتاد 

شهرزاد اومده بود؟! اومده بود تا بشه مال    یعنی بهش نگاه کردم.    عجبمت
که    ییبه لباسا  و   دم یصورتم کش  یدستم و رو   م؟ یزندگ   ی خودم؟ بشه همه

.  یو مشک   دیرنگ و ساده همراه شال سف  د یتنش بود نگاه کردم. بافت سف
باال ن  کیکه    یاگرفته  نفسه از وجودم    ومده ی هفته بدون اون  با صدا  بود 

رو به    دشیجد  یرو   یکه زندگ   دمیخارج شد. تموم شد از همون لحظه فهم
 یدسته  یرو رو   شی مشک  یکه پالتو  ینشون داده بود. جلو اومد و درحال

 گفت:  ذاشتیچمدونش م

قول   - بد  نداشت  یمن  انتظار  تو  ینکردم...اما  ورود  یکه    ی جلو  یسالن 
من ببرم. الحق که    د یهمسرم و بد  شهی م  د یو بگم ببخش  ام یمادرشوهرم ب 

 !دارم. خدا برام حفظش کنه  یپی تمادرشوهر خوش

خ  سرش و  بلند کرد  من  یجد  یل یو  نگاهش    جیکه گ   یبه  داشتم  منگ  و 
.  دن یخندیم  ز ی زریپشت سرم داشتن ر   ل یو سه  دا یچشم دوخت. ل  کردم، یم

صورتش برام    یمتناسب رو   شیجلو برداشت که آرا  یهمراه چمدونش قدم
اش به  شونه  یبافته و رو   ششهی تر شد. موهاش رو به عادت همملموس



ل   یبود. نگاه  ه سمت جلو انداخت اونا    لی و سه  دای به  کرد و با خنده رو به 
 گفت: 

 .دیبهش زمان بد  کم ی! شده یچ  دهیم هنوز تو شکه نفهمبچه -

لحظه و از اونباور کنم که شهرزاد   تونستم یشک بودم و نم   یهنوز تو واقعاً 
 به بعد کنارم دارم. با تته پته گفتم: 

 ش...شهرزاد! -

 گفت:   لیو سه  دایو تکون داد و با اشاره به ل سرش

 از شک در اومد.  کمی تازه  -

و کم   ی رو   ضم ی عر  لبخند  نشست  تبد لبم  قهقهه  به  نم   لی کم    دونم یشد. 
. خودم به آغوشش رسوندم و عطرش و با تمام وجود احساس کردم   یچطور

توخنده  یصدا م   یاش  اون   دی چ یپ یگوشم  از  بهتر  و  روزم  بود،    یکه  که 
به ما نشون داده    یرو   ی زندگ   گهیداشتمش، د  گهی . دکردیم خوشش رو 

وقت ب  ی بود.  آغوشم  بخش  رون یاز  آرامش  و  قشنگ  لبخند  با  نگام    ی اومد 
 .می باعث شده هر سه به سمتش برگرد دا یل ی. صداکردیم

هفته نه   کی  نیا  یحس من درست بود. شهرزاد تو   نی بب   نیآرو  ای: بدایل
  ی طرف. هطرف به اون  نی. مثل مرغ سر کنده از ا دهیخورده نه خواب  یزیچ
! کشت  شهی فالن م  ادیاگر ن   یوا  شه؟ی م   ی چ   ادیاگر شهرزاد ن   ی وا  گفت، یم

 دست از سر کچل ما بردار. حاال شهرزادجونت اومد ایمن و. ب 



و چپ  یاخنده  شهرزاد لحن کرد  با  و  و صاف کردم  نگام کرد. گلوم  چپ 
 گفتم:   یشاک

 نشه.  ر یکه د  م ی ! برینق بزن همهنیا خوادیخب! نم یلیخ -

  دی. شا م ی نفر دست در دست هم از خانوادمون از کشورمون دور شد هرچهار 
که عاشقشون    م یرو کنارمون داشت  ییهمه. اما کسا  یبرا  م یشد یتنگ مدل
 . م ی بود

رفتن.   ی منتظر برا  می نشست  نن،ی شیکه قبل از پرواز م  یسالن   یو تو  میرفت
د  ی انگار کل  لیو سه   دایل با هم  تا  داشتن  نداشته  بزنن. شهرزاد    گهی حرف 

گذاشتم و   شی . دستم و پشت صندلکردیچت م   دایکنارم نشسته بود و با آ 
 کردم.  لیم و به سمتش متما خود ی کم

 گه؟ یم  ی چ دایآ  -

از تمام    یهاش و باال انداخت. ناراحت شونه  تفاوتیو ب  د یکش   یقیعم  نفس
 بود.  دایصورتش پ یاجزا

کردم    یمامانم و به زور راز  ؟یبر  یخوا یباز کجا م  مودهین  گه ی : مشهرزاد
همراه    دونن یمن تنهام. اما نم   کنن یداده برگرد. همشون فکر م   ر ی گ  دایحاال آ 

 و شروع کنم.   م ی از زندگ یدیجد  الیسر  هی  رمیدارم م یقو گر یباز  هی

 گفتم:   کردمیقشنگش نگاه م یکه به چشما  یکردم و درحال  یاخم

 م؟ یشما رو تحمل کن  نینش دل یهاکهیت  ن یا دیبا  مون یتا چه زمان از زندگ -



رو خاموش و به من    شی گوش  دایبه ل  یو با فرستادن خداحافظ  کرد  یاخنده
 نگاه کرد.

  یکار زشت سر  کهنیا  یبرا  یادآوری  ن ی! است ی انداختن ن  کهیت   نی : اشهرزاد
 جناب بهمنش.  یرو تکرار نکن  شت یپ

م  شونه  یکردم و با محبت نگاش کردم. سرش رو گرفتم و رو   یاخنده  تک
 گذاشتم. 

. منم به  م ی خاک کرده باش   جا نیو هم  ز یچهمه  م ی ریم   جانیاز ا   یبذار وقت   -
و    دیجد ی زندگ ه یدلت رو نشکنم. قراره  گه ید وقت چیخودم قول دادم تا ه

 . م ی رو با هم رقم بزن  یاترس و پرده چیبدون ه 

صدا  دیکش  قیعم  نفس با  هم  ی آروم   یو  روحم    شهی که  دادن  جال  باعث 
 گفت:   شدیم

و با خانوادهامون رو به    م ی که قراره برگرد  ترسم ی! من از اون روز من یآرو   -
 . م ی رو بش

موهاش نشوندم. کنار اون بودن    یرو   ی ابازوش رو فشار دادم و بوسه  واش ی
 .کردمیفکر نم یقدر حالم و خوب کرده بود که به بعداون

  م ی خواستیکه م  یروز   ی. بذار برام ی از االن اظطرابش و با خودمون نکش  ایب  -
هست    نیا   میکن یم   دنمونیکه بعد از رس  یکار  نیاول  یدونست ی. مم یبرگرد

رسم رو  ازدواجمون  و   یعنی.  م یکن یم  یکه  و شوهر    من  زن  عنوان  به  تو 
 . گهیهم د  یشناسنامه یتو  رهیاسمامون م 



و قشنگش رو    دیسف  یدستا  شدیباعث نم  یکلفت و مشک   یدستکشا  گهید
 گفت:   یدستم گذاشت و با لحن معمول یرو  واشی . دستش رو نم ینب

 د؟ی کرد  کار یچ نا یخونه و ا  یبرا ی راست -

بهشون کردم   ی نگاهم یبود. ن   دهیکش  لی کارا رو سه  هیکارم مثل بق  نیا   زحمت
د هم  با  صحبت  به  گهیکه گرم  اما  بودن  ما  ابودن. کنار  هر    که نی خاطر 

 . م یشدیهم رو متوجه نم   یحرفا میزد یچهارتامون آروم حرف م

به    میاول و بد   یدو طبقه گرفته. قرار شد طبقه  یی ال یو  ی خونه  ه ی  ل یسه  -
و    ز ی دومم به همسر عز  ی. طبقهکنهیسر و صدا م   یلیخ  دایچون ل   نایا  دایل

داره.    لی که قصد ادامه تحص  دایل  ؟یکن یم  کار یجا چاون  میآروم خودم. رفت 
رو به زبون    م ی رو کا  یلی. منم مدرک تحص دهیشرکتش و انجام م  یکارا  لیسه
 کنم!  دای جا کار پکردم تا اون  لیتبد  ی سی لیانگ

  می نیعطرش به ب   خوش  یشامپو  یسرش گذاشته بودم و بو  یو رو   چونم
 پاش انداخت.  یو پاش رو رو   دیکش  یقی. نفس عم خوردیم

دونه    هیحداقل    یقول دادم که ماه   دا ی! به آ ی ... نقاششهی : مثل همشهرزاد
 کار و براش بفرستم.

 !ی کنیم  ی کار خوب  -

.  م ی بش  مای تا سوار هواپ  میاز جا بلند شد   ییصدا کردن پروازمون هرچهارتا  با
. زخما  م یبه راه افتاد  لیو سه   دایدستام گرفتم. پشت سر ل  نیدستش رو ب 

بسپرن.   یدارن دردشون رو به فراموش  از یبهتر بشن. ن  کهنیا  یدارن برا  از ین



بفهمن تا سه   یزینکنه خانوادهامون چ  کهنیزخم ما خوب شد اما ترس از ا 
 سال تمام همراهون بود!

 *** 

 شهرزاد 

 بخوابم.  گهی د کمیم بذار  جان مادرشوهر  نی آرو  -

روش    ی و دوباره چشمام و بستم. دوباره دست  دم یسرم کش  ی رو رو   مالفه 
 مردم آزار؟!  نیبود جز آرو ی. ک دینشست و مالفه رو کنار کش 

تا بلند    میناز خانم و بکش   د یما هنوز با  رنی: شهرزاد بلندشو! اونا االن من یآرو 
 بشه. پاشو!

پخش شدم رو از    ی جام نشستم. موها  ی تو  واشی و    دمیکش  یاکالفه  پوف
 صورتم به عقب فرستادم و زبونم و براش درآوردم.   یرو 

 !یناز بکش   یقدرم تو بلدچه -

بلد نبود.   دن ی. واقعًا ناز کش کردیرو داشت خشک م  سشی خ   یحوله موها  با
که حد حساب    شدیلوس و چندش م  قدر نی بگه ا  یزیچ   خواستیاگرم م

من و اون تم    یقهی شکلمون که با سل  ی لیتاق مستط نداشت. به سمت چپ ا
برداشت.    ی چوب لباس  یداشت رفت و لباساش رو از رو   یاسوخته  یاقهوه

  ینهیآ   یعوض کرد. جلو  ی و بلوز ل  یرو با شلوار ل   ژامشیو ب   یخونگ  شرتیت
خشکش رو به عقب شونه زد. من مثل منگال    مهین   یو موها  سادیوا  یقد



  نهیآ   ی از تو  ی بود. وقت  ومدهی باال ن  ندوزمی. انگار هنوز وکردمیفقط نگاش م
  رفت به خودش گ  یمغرور  ل یزد و به سمتم برگشت. استا   ی لبخند  دیمن و د 
 و گفت: 

 ! د؟ی خوشگل ند هیچ -

 دلم...زشت! ز یعز  دمیزشت ند -

  ییه تن داشتم. از جام بلند شدم و دمپا ب   یروشن  یو صورت  یشلوار نخ   بلوز 
خواستم به سمت    واشی   ی و با قدما  دم یرو پوش   میساده و مشک   یای روفرش
 گفت:   یبرم که دستش دورم حلقه شد و با لحن مهربون ییشودست

 مامان خانم؟! یبر یخوایم  ینکنه امروز بدون عوارض  -

آروم و عاشقانه    یاو به عقب چرخوندم و با لبخند نگاهش کردم. غنچه  سرم
 ش کاشتم که متقاباًل همون کار رو کرد. گونه  یرو 

 . م یکردیباشه اما ما در کنار هم درستش م  ی قرار بود روز سخت روز،اون

 !یبر یتون ی: حاال م ن یآرو 

سرو  به وقت   س یسمت  و  صدا  رون ی ب  یرفتم  با  که    یاومدم  در  زنگ 
  ن یب  یلخ کنان راه رو کردم. لخهست راهم و به سمتش کج یک  دونستم یم

  ی وا رفته  یکردم و با باز شدن در چهره  یو ط  یتا در ورود  یی دست شو 
 شد.  انینما  دایل

 .یبابا شهرزاد تو که هنوز حاضر نشد ی: ادایل



طور باز گذاشتم به سمت آشپزخونه رفتم. براش کردم و در همون  ی کج  دهن
 که بشنوه گفتم:   یبلند  یبا صدا

ب  - دار  د یکنیم   دار یساعت شش صبح  زود هم حاضر بشم    ی لیخ   دیتوقع 
 !ه؟ یبراتون سرکار عل 

چا   دو  رو   ختمیر   یرنگ کم   ییتا  سنگ  یو  هم  یاپن  به    طور نیگذاشتم.  که 
 با خنده بهش گفتم:  رفتمیسمت اتاق م 

 وروجکت کو؟  -

  ی اداد و با لحن کالفه و خسته  مونیرنگ و راحت   دیرو به مبل سف  اش هیتک
 گفت: 

اما هنوز مثل نوزادا    سالشکی  شهیتا صبح پدرم و درآورد شهرزاد! داره م  -
 . خوابهیم  ر ی و د  خورهیم  ر یتا صبح ش 

رفت تا    شمون ی سالم کرد. به عادت هم  دا یه ل از اتاق خارج شد و ب  ن یآرو 
  طور نیهم  ارم ی تخت نشستم تا شلوارم و در ب  ی لبه  ی رو بخوره! وقت  شییچا

 گفتم:   دایبلند پشت در بسته به ل  یبا صدا

از االن، که   یعادتش ند  یداریکن به شب ب  ی. اما سعگهی د   ننیها هم بچه  -
 !شه یم  س یدهنت سرو گهیچند سال د 

داشتن    نیو آرو  دای . لدمیمچ پام بود رو پوش   یو بلندم که تا رو   ی ل  رهنیپ
اظطراب نداشته باشم.   شدی. مگه مزدنیراجب رفتن و ساعت پرواز حرف م 



اما    م ی بود پنهون کرد  یکردن  یو نقش باز  ی اون سه سال به هر بدبخت  ی تو
مجبور    .م ی ایم   ام  دی ای گفته بودن اگر ن  نیو آرو  داینبود. خانواده ل   یشدن  گهید

  ی در وهله  دیاونا بفهمن. شا  کهنیتا قبل از ا م یبذار   شیخودمون پا پ   م یشد
  ل یو سه  دایکه ل  دنیفهمیم   ی رو به خوب  نی. اما ا شدن یدلخور م  ی اول عصبان

  ی خودم نگران  ی! از طرف خانوادهمی بختخوش  گهید در کنار هم   نیو من و آرو
ندارن!    ی مشکل  چیه   ن یبا آرو   هیبق   ایمامانم    دونستم ینداشتم. چون م   ی خاص

بافتم و    شدنیخور مدل  یکم   دیتنها شا که چرا بهشون نگفتم. موهام رو 
و مرتب و اتو کرده    دم یکردم و شال سف  یکم  شیپشت سرم انداختم! آرا 

  نی ا  دنیاز اتاق رفتم با شن   رونیب  یقرار دادم. وقت  م یو مشک   یدست  فی ک  یتو
 . مرو به رو شد ن یجمله از آرو 

تارن یآرو  فرودگاه. فوقش   انیب   خواستم ینگفتم چون نم  قیدق  خی : نه من 
! بعد همه  تونی کی  یخونه  م ی ایم   میدیما رس   میزن یتهران زنگ م   م ید یرس  یوقت

 . نظرت؟!م یدیسکتشون م   م ی ریم

پوف کالفه  یپوزخند  دایل و  رو  فی . کدیکش  یازد  با    یرو  و  اپن گذاشتم 
 نشستم.  دایمبل مقابل ل ی رو   م ییچا  وانیبرداشتن ل 

اتفاق    دیشا  نن یورودمون ما رو با هم بب  ی! اگر در لحظهدا یل   ن،یحق با آرو  -
  ام ی م  می دار  میما اومد   دیگ یو م   دیزنیزنگ م  ی! وقت وفتهی ن  یچندان خوش 

 . م یکن یاز اظطراب خودمون و اونا کم م کم یخونتون 



همراه بلوز   یجذب  یحرفم تنها سرش و تکون داد. شلوار مشک   دییتأ  یبرا  دایل
  ی به تن داشت. از جاش بلند شد و با لحن خسته و مظطرب   یقرمز  ینخ

 گفت: 

 . م یمنتظر   ن ییخبر کرده االناس که برسه، پس پا  ن یماش  ل ی خب! سه  ی لیخ  -

  دمیکش  یقی. نفس عم م ی و رفتنش و تماشا کرد  م ی اددو سرمون و تکون د  هر 
حال من حساس بود اما   یرو   شه ی به سمتم جلب شد. هم  نی که توجه آرو 

  شی شگی پام نشست و با لبخند آروم و هم  یتر. جلواون دوره حساس  یتو
 گفت: 

 . م یو خطرناکه ما نر ی تونینم ین یبیاگر م -

 دستش گذاشتم و با اخم بهش گفتم:  یو رو   دستم 

  چ یبارها! من خوبم و ه  م؟ی موضوع حرف زد  نیما چند دفعه راجع به ا   -
 راحت.  التی! خستی هم ن یخطر

 یرفت   ه ی  یهر اومد  گه یکاشت و از جاش بلند شد. د  یا دستم بوسه  پشت
برگشت    یگذاشت. وقت   یهم داشت. چمدونمون رو برداشت و کنار در ورود

.  کردمیخونه نگاه م  یساعدم قرار داده بودم و به فضا  ی رو   رو   فمیمنم ک
  سه   باً یتقر  م ی گذاشته بود  ییالی و   یاون خونه  یبار پا تو  ن یاول  یبرا  یوقت

  ی هاو تنها پنجره  یخال ی. خالیزیداشت نه چ  یالهیسال قبل بود. نه وس
هم    ه ی. دو طبقه شباومدیبود به چشم م   اط یو بلندش که رو به ح  یقد



که   یرو گرفت و درحال   میدست خال   نی . آرو یتفاوت  چیبودن. بدون ه  گهید
 گفت:   گذروندینظر م ر یخونه رو از ز

! تمام خاطرات و خوب مرور کن شهرزاد! ما کنار  م ی سادی االن کجا وا  نیبب  -
  یاهیو باز از اول با پا   میخراب کرد   م،ی قبل ساخت  یاهم سه سال و خورده

از جنس    ی اهیخراب بشه. پا   ست یقرار ن   وقت چیکه ه   یا هی. پام ی ساخت  یقو
 . گهید و تا آخرش کنار هم  میا خانواده هیبشه ما   یعشق. هرچ 

اون خونه رو   زدیتوش موج م  یکه نگران  یحال در دست هم با خوش دست
  نیی پا واشیواشیها رو  اما من پله  رفتیجلوتر از من م نی. آروم ی ترک کرد

که با هم    ییهای. تمام شوخشدیذهنم پخش م   ی. تمام صداها تورفتم یم
  دایپسر ل   ی. پا به پام ی کرد  تر یها بچگاون دو سال از بچه  یو تو  م یکرد  گهید

  دم یها که رسپله  ن یی. به پام یکرد  یباز   اشیو با اسباب باز   م ی سرالک خورد
 بود. شی و مشک  ینخ  ی ایکتون  دنی درحال پوش لیسه

 جناب پدر نمونه.  ر ی بخ تونی صبح عال -

و    سرش بلند کرد  چهره  دشیسف  شرت یت  یقهیو  از  مرتب کرد.  اش  رو 
.  دمیرو پوش   دمیتخت و سف  ای کردم و کتون  یا. تک خندهدیبار یم   یخواب یب

 . دیچی گوشم پ  یتو لی سه یخسته و کوفته یصدا

  خوابن یمردم شبا رأس ساعت نه م  ی: نخواستم پدر باشم! به خدا بچهلیسه
ااون مبارکشون رو    یشاخ شمشاد ما ساعت سه نصف شب کپه  نیوقت 

 !ذارن یم



رفت.    ن یلخ کنان به سمت ماشو لخ  د یکش  یاازهیخم   لیسه   ن یاومدن آرو   با
کمرم    یکفشم کردم که باز بود و دوال شدن برام سخت. کم   یبه بندا  ینگاه 

زودتر از من دست به کار    ن یآرو  شه یمثل هم و خم کردم تا ببندمشون اما  
از   ی. وقتآوردیم   ادمیو به    یشد. چه خاطرات قشنگ    ش کارش تموم شد 

رو به بغل گرفته   نی ام یبن   دا ی. لم ی رفت  ن یتشکر کردم و با هم به سمت ماش 
و   م  واش ی بود  وادادیتکونش  به روش  رو  رو و مالفه  سادم ی .  از  رو    یش 

سه  واشیصورتش   زدم.  آرو   لیکنار  بودن.    یکارا  ر یدرگ   نیو  خونه 
  نیخاطر هم روز مبادا! به  یبمونه برا ی هر دو طبقه همون شکل م یخواست یم

  ن یب  ن،یریش   نیامی بن  یتا بهش بسپرن. چهره  مونیبودن سراغ همسا   رفته
رو به ارث   دا یروشن ل  ی بود. چشما  دای و ل  ل یاز سه  یقیچشمام نشست. تلف

تا   دمیدستم و عقب کش   واشی رو.    لی و لخت سه یمشک  یهابرده بود و مو 
.  میبه سمت فرودگاه حرکت کرد  لیو سه   ن یبشه. با اومدن آرو   دار یمبادا ب 

بود    یجلو نشسته بودن و ما سه تا عقب. راننده مرده جوان  نیامیو بن   لیسه
  یو با صدا  دیبه عقب چرخ  یکم   لی. سه دیرسیآلو به نظر مخواب  یکه کم 

 نشه گفت:  دار یب  نیام یکه بن   یآروم 

. بعد شما  ادی ب  ایبه دن  جا نیتا بچشون ا   جا نیا  ان ی من موندم ملت همه م  -
تا بچتون   نیذاشتیم   گر یدندون رو ج   گهیچند ماه د  هیتهران؟    دیای م  دیدار

 !دیگشت یبعد بر م  اومدیم

  یترآروم  یل یخ  یبا صدا   ل یگرفت و در جواب سه  رونینگاهش و از ب  ن یآرو 
 گفت: 



  یجور  هیعمو  آخر مامانم و زن  یهم صبر اما سر  م،ی ما هم دوست داشت  -
 !ادیب  ایدادم بچه همون تهران دن  حیکردن که ترج  دیتهد

  یچشماش و بست. دستم و رو   یگفت و کم  رلبیز  یدونم یچه م   لیسه
  ی پسرک  دونستم، یشدم. نم   رهیخ  ابونایبرجستم گذاشتم و به به خ  ی شکم کم

از حد برام    ادیکه بود ز  ی! اما هرچ؟ی دخترک   ا ی  کردیوجودم رشد م  یتو
  ی خاطره  ی مادر بودن قبل  ی تجربه  دینگران بودم. شا   یلی بود. براش خ  ز یعز

همه مظطرب بودم. تمام اون دو سال و  رو برام رقم نزده و که اون  ی خوش
.  م ی زدیحرف م   نی موضوع با آرو  نیراجع به هم   میقبل از باردار  ی اخورده

وجودم   یتو  یهم من بچه دوست داشتم هم اون! اما من ترس وحشتناک
با   نی آرو   شهی کنترلش کنم! اما مثل هم  زای چ  یهیمثل بق   تونستمیبود که نم

 لیاوا   د یترس وجود نداره! شا  یبرا  یز یقشنگش بهم فهموند که چ   یرفاح
 گهیشد کمک روحم! د  ن یاما خب باز هم آرو   شدمیم  امیل یتنگ ا دل  م ی باردار

حال بدم و با وجودش خوب کنه.    کهنیا   یخودم. برا  یتا ابد داشتمش برا 
برام خسته    یکه کم  م ی داشت  شی در پ  یبه فرودگاه، پرواز طوالن   دنمونیبا رس

 کننده بود. 

 *** 

فرستادم.    رون یفشار دادم و نفسم و با صدا ب  گه یعرق کردم رو بهم د  یدستا
که    ین یبدتر! آرو  ی ک یاز    یک یبهتر نبود. بلکه    یکی حالمون از اون  کدومچیه

  ی هم سردتر بود. مانتو  خیاون لحظه از    یگرم اما تودستاش گرم  شهی هم
!  نباشه شکمم مشخص    ی بودم که برجستگ  ده یپوش   یجلو باز  ی و نخ   ی زرشک



  تیجنس  ص یتشخ  یپدر برا  یآقا  یوروجکم شش ماهش بود اما به خواسته
بود   یپزشک  چیه   شیپ   زم یمادرشوهر عز   خواستی. چون دلش م م ینرفته 

من رو به عنوان    زم یمادرشوهر عز   ایآ   میدونست یبده. اما ما که نم   ص یتشخ
به حال    بده! خوش  تیجنس  صیکه بخواد برامون تشخ   کنه،یعروس قبول م 

پادشاه    ن یبچه، خواب هفتم  ی مثل خرس قطب  رش ییکر  یبود، که تو   ن یامیبن
 که نی رنگ روشن بپوشم با ا  یلیاول خ  دار ید  یبرا  خواستم ی. نمدیدیو م 
قانون    نیا   م ی و مشک  ی هم به تن کنم اما شال زرشک  ی مشک  ذاشتینم   ن یآرو 

.  شهبپو   یدست و دلش نرفته بود تا رنگ  یرو نقض کرده بود. خودش هم حت 
داده    حیترج  یمشک  یو شلوار ل   یزرشک  شرتیرو همراه ت   یکت تک مشک

نگاه کردم   دایو به ل  دمیکمونه لباساش! دستم و به کردنم کش  نیبود به رنگ 
که خشک    رشیرنک به رو نداشت. ش  چاره یکه در شرف پس افتادن بود! ب

 !تیبا اون وضع  شدیم

 !وفتهی شده رو االن پس م صاحاب یبزن اون زنگ ب  نی: آرولیسه

داشت.    یچون اون هم حال نذار خوب   دا؟یل  ایمنظورش به خودش بود    لیسه
.  م ی ایم   دایو تا ظهر با ل   مید یزنگ زد و بهشون گفت که رس  نیامروز صبح آرو

حالم    ی! ولافتاد؟یم   یبا هم داخل چه اتفاق  یهمگ  م یفتر یاگر م  دونم ینم
.  دمیکش یم  قی خوب نبود. ضربان قلبم شدت گرفته و مدام نفس عم  ی لیخ

دادم    شنهادی هم اون پ  نیبعدًا ما! به آرو  رفتنیم   نی و آرو   دایاول ل   یکاشک 
. که اون شد وضع م ی و بگ  ز یچ و بدون مقدمه همه  م ی اما قبول نکرد و گفت بر

بزرگ و سف  یما جلو آرودایل   یبابا  یرنگ خونه  د یدر  به    نی.  رو  دستش 



و    رمیتا تصو   م نباش  فونیآ   یکردم جلو  یسمت زنگ برد و فشار داد. سع
. در  افتادمیجا پس ماز اظطراب همون  ناً ی قینبود    نی آرو   ی. اگر دستاننینب

ور شدم پشت سرش  به جلو برداشت که منم مجب   ی قدم  ن یکه باز شد آرو
  یریگ  م ی تصم  ار یخودمون پس هر کدوم اخت  ی برا  می بود  یبزرگ   ی برم. ما آدما

ن داخل بود و اطراف  یکه چند تا ماش  م ی شد  ی بزرگ  اطی . وارد حم ی و داشت
بود و قشنگ   یسر سبز و قشنگ   یهاباغچه بهار  اما گه ید  اشیقرار داشت.   !

ز   کدومچیه اون  نکرد که ه  یشورهاز دل  هاییبایاز  ترم  اضافه  چ، یمن کم 
! از واکنش داشتیقدم بر م   دا یپشت سر ل  لی و سه  نی شد. من پشت سر آرو 

و بزرگ   ی ساختمون اصل  هب  دنمون یتکشون. با رس! تکدمیترسیهمشون م
کار خدمت  و  شد  باز  وا  یدر  در  وقت  ساده ی مقابل  شد  یبود.    می وارد 

مقابلم نگاه    یاون هشتا چشم درشت شده  سرم و بلند کنم به  تونستم ینم
وروجک    رفتن، یکه از حد خودشون داشتن فراتر م  یو نفس  ی کنم. جدا از قلب

. شانس آورده بودم که جلو  خوردیگرفته بود و مدام تکون م  شی مامانم باز
 یمشخص نباشه. سنگا  یل یشکمم خ  یبرجستگ   شدیباز بودن مانتوم باعث م

جا    یمن بود. با بسته شدن در کم   یقابل مشاهده  ز ی و تنها چ  د یکفشون سف
و سرم و بلند    دمی کش   یقیکردم خود دار باشم. نفس عم   یخوردم اما سع 

 ! ست ین   زمی جز مادرشوهر عز  ی کس  نم ی ب یکه م  ینفر  ن یاول  دونستمیکردم. م

  شی رنگش به پوست گندم  یریبه تن داشت که رنگ ش  یو دامن نخ  بلوز 
آرو  یلی. خ اومدیم به  م  نیبد  وقت   کردینگاه  نوع    یاما  افتاد،  به  نگاهش 
بود که    ینفر  نیاول  دایل  یبود؟ بابا  یچ   لشیدل  دونم یفرق کرد. نم  دشید



رو  عز  یاخم  شوهر  پدر  هم  بعدش  و  جا گرفت  آب خشک  زمیصورتش   .
  ی تنها کس  دونستمیکردم آروم باشم. م  یو فرو فرستادم و سع   م دهن   یشده
  نیجز آرو   ی سواالشون باشه کس  یگوجمع ما جواب  نی از ب   تونست یکه م

  ی از باباش طرفدار  خواست یمنم که انگار م   ینبود! مرد فداکار من! جوجه
بس مکنه  تکون  تکهخوردیکه  و  نفسم  ب.  و سخت  و    رونیتکه  فرستادم 

بود و  ومدهیشک در ن یانگار هنوز از تو دای. مامان لدمیکش  ردنم به گ یدست
پاهام   یرو   تونم ینم  گهید   کردمی. احساس مکردیبه دخترکش نگاه م  فقط

نگران نگام    ی چشم  ر ی فشار دادم. ز  یو کم   ن یدست آرو  ن یهم  ی برا  سمی وا
  ن یبود. اول   نی کردم خودم و خوب نشون بدم. اما جو واقعًا سنگ  یکرد و سع 

  ل یو با اخم مقابل سه   دیکش  شی اسرمه  رهنیبه پ  یدست  نیآرو   یعمو  فر ن
قدر خوب بود!  بودن و چه  دهیرو ند  نی امیهنوز درست بن  کدومچی. هسادی وا

 گفت:  یخشن و عصب  یبا صدا دا یل یبابا

ا   - غلط  جانیتو  د   ؟یکن یم  یچه  نگفتم  بهت  اطراف    وقتچیه  گه یمگه 
نب افتاد.  نمت؟ی دخترم  به من  نگاهش  االناس پس    هی)  لحظه حس کردم 

 !شناسم یرو هم نم( شما وفتم یب

و    نی دست آرو   واشی جبهه گرفتن اما    ی هر دو منتظر بودن برا  دایو ل   ن یآرو 
نبود تا بگم    کمینزد  دای. اما ل دیکش  یق یفشار دادم تا آروم باشه. نفس عم

  شد یدندوناش خارج م   ن یکه از ب  ییبا صدا  نی هم  یخودش رو کنترل کنه برا
 گفت: 



خانواده رو اداره    هی خودش،    یمرد شده برا  ه ی  ی گی پسر که م  ن یپدر من ا  -
بچه  کنه،یم زندگ  ی پدر  عشق  ه  ی منه،  ندار  وقتچیمنه.  باهاش    یحق 
 . یصحبت کن  یطورنیا

  دایکه ل   دینگاه کردن. که باباش زودتر فهم  دایگرد شده به ل  یبا چشما همه
  ن یاما آرو  اره یفرود ب  دا یصورت ل   یگفته و خواست دستش و بلند کنه رو   یچ

انداخت و با    نییکه مانع از اون کار شد. دست عمو رو پا   دینکش  هیبه ثان 
 خشم بهش نگاه کرد.

 گهیکدومتون. د   چی! ه دیو تکرار کن  شی کار سه سال پ   ذارمینم  گه ی : دن یآرو 
 وقتچیه  دای. من و ل م ینابود بش   دایبه اجبار شما و بابام، من و ل  ذارم ینم
.  م یهم رو به عنوان زن و شوهر دوست ندار   میاگر هفت کفنم بپوسون  ی حت

  ی برا  میست ی ن  تر شی ب   ی میجز خواهر و برادر و دو تا دوست صم   دایل   ایمن  
ما کسا  برا  ییهم.  انتخاب کرد  یزندگ   یو  عاشقشون  م ی مشترک  با م ی که   !

 که همه جوره دوستمون دارن.   م ی خانواده داد ل یتشک  ییکسا 

دلم با اون    یشکمم گذاشتم و تو  یشالم رو   ر یدستم و از ز  .دمیکشینم  گهید
م  یوروجک و  خودش  داشت  حرف  بس  کشتیکه  بود  خورده  تکون  که 

بابا  یو سع   دم یکش   یقی . نفس عمزدمیم باشم.  جلو    ن یآرو   ی کردم آروم 
پدرانه   ی لیس  ینبود تا از مرد من دفاع کنه و از ضربه  ی کس  دفعهنی اومد و ا

 !حروم م



رو   ناخودآگاه  پدرشوهر گرام  دست  اومدن  فرود  آرو  ی با   نیه  نیصورت 
به من توجه نکرد. چون صدا داد   یکس  نیکه جز مامان آرو  دمیکش   یبلند
 من بود.  ینازک و زنونه ی بلندتر از صدا ن یآرو  یبابا

 ...!یو بفهم  یترتر و کوچکحد بزرگزدم که  ن ی: انیآرو  یبابا

و باباش    نینتونستم به مکالمه آرو  گهیدستم د  ینرم رو   ینشستن دست  با
دق بدم.  رو   ی دست  ی رو   قاً یگوش  بود که  با    ی نشسته  داشت.  قرار  شکمم 

  ی آرامش چشما  قاً ی! چشماش دقدیرنگ از رخسارم پر  ن ی مامان آرو   دنید
ب   ن یآرو  داشت.  و    نی آرو   نیو  من  اما  بود  افتاده  راه  به  دعوا  باباش  و 

از همشون. هنوز دستش رو برنداشته بود.    می انگار جدا بود  زمیعز  وهر مادرش
خواهش کرده بودم که قبل از خوب    نی. از آرو اومدیباال م  ینفسم به سخت 

راجع به بچه نگه اما اون گفت مامانم از ده    یزیچ  نا یشدنمون با مامانش ا
مردا باعث شده    اد یداد و فر  ی. صدادهیم   صی اردار و تشخزن ب   یلومتریک

دخترکش و   دنیهم درحال د   دای. مامان لزمی از قبل بهم بر تر شی ب یبود کم 
هم جبهه    یو عموش بد برا  نیبود. اما مردا به خصوص آرو  ن یریش   نیامیبن

دستش که پشتم نشست باعث شد نگاه نگرانم و از    یک یگرفته بودن. اون
و کرم    یتراح  یبه سمت مبال  واشیو به مامانش چشم بدوزم.    مر یبگ  نیآرو 

بودن. هنوز   دهیبگم؟! انگار زبونم و بر  یچ  دونستم یکرد. نم  م ییرنگ راهنما 
داشت براش سر و گردن    زش یعز   ینوه  ی دستم بود و به قول  ی دستش رو 

. خودش  نمی مبل دونفره بش  ی بهم گفت که رو   ی زبونی. با زبون بشکوندیم
ز و  نشست  م  ی چشم  ر ی هم کنارم  صداکردینگام  بلند    ی.  که    نیآروداد 



ها  زدهباعث شد مثل جن  کردیبحث م  یشگ ی داشت سر همون موضوع هم
برزخ به صورت  و  برگردم  عقب  همه حرص  اون  ینگاه کنم. کاشک   شی به 

نمخوردینم حال   دونستم ی.  چه  ب  یبا  در  اون  از  بود  اما    میبر   رونیقرار 
  و! فشار دست مادرشوهر آروم  وفته یهرکدومشون ب   یبرا  یاتفاق  دمیرست یم

صبورم باعث شد به سمتش برگردم و با اخمش مواجه بشم. نفسم و به  
که    ی آروم  ی اخمش رو گرفت و با صدا  ی. لبخندش جادمیکش یم  یسخت 

 آرامش بخش بود گفت:  یادیز

افتاده که جنب و جوش    ادشیو اونم    دهیمامانش ترس  ای   طونه؟یش  یادیز  -
 کنه؟ 

 یلحن حرف زدنش برام متفاوت و خاص بود. دستش کنار دستم رو   قدر چه
همه  اون  نی . پس بگو آرو دادینم  ینی شکمم قرار داشت و اجازه به عقب نش 

بدم   ی جورجواب سوالش رو چه دونستم یآرامش و از کجا به ارث برده. نم 
شکمم    یرو   یم. دستش رو کم چون واقعًا احساس ضعف و حالت تهوع داشت

 گفت:   یداد و با لبخند و همون لحن آروم قبل ار فش

به توافق برسن    انی عادتشونه تا ب  ناینترس! ا  ادی به مامانش بگم ز  خوامیم  -
ش رو  و نوه  کنه یرو م   ای دن  فی داره ک  م ی جار  نی داستان ادامه داره! بب  نی هم

  همهنیشده بدون و ا   ! پس داستان و تمومکشهیبا تمام وجود به آغوش م 
 . وفتهی ب  ستیقرار ن ینترس. اتفاق



م   یصدا  یگاه  باال  م   یو گاه   گرفتیدعوا  آرو کردیفروکش    لی دل  نی. 
. باز از کردنیاون رو نقض م   یمنطقیو عمو و باباش با ب  آوردیم  یمنطق

 کالفه گفت:   نیترس به سمتشون برگشتم که مامان آرو 

.  شنی تو اون طفل معصوم و به کشتن ندن ساکت نم  نای! تا اشهی نم  طور نیا  -
 !ایبلندشو با من ب 

از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم. هنوز دستش رو بلند نکرده    واشی
لبخندبود گه م  ی گاه  وارد  زدیهم  رو   هی .  صدا  م ی شد  ییراه    یلیخ   یکه 

بود    یرنگ و چوب   دیراه رو چند تا در سف  ی! توومد ی م  نایا   نیاز آرو  یترکم 
  م ی اتاق شد  ردوا  ی. وقت م ییو باز کرد و به جلو راهنما   ی دوم  ن یکه مامان آرو 

که به رنگ چوب بودن قرار داشت.    ششی آرا  ز ی تخت دو نفره همراه م  هی
 گفت:  یاما جد رنیآروم و ش یو با صدا  ساد یجلو تخت وا 

 بهتره.  یطورنیدراز بکش...ا  کمی -

. انگار اون اتاق جدا از کل خونه دیرسیبه گوش نم  رونیاز ب  ییصدا   چیه
د  با  آرو  دنیبود.  لبخند  یعسل  ز یم  یرو   نیقاب عکس  تخت  زدم.    یکنار 

به چشماش نگاه    کهنیبا تنه پته بدون ا  نیزشت بود جلوش بخوابم. برا هم 
 کنم گفتم: 

 آخه...نه! -

با لحن   نمی تخت بش  یرو   دکر یکه با حرکاتش اجبارم م  یکرد و درحال   یاخم
 گفت:  یجد



 . یریآروم بگ کم ی د یات هم که شده با خاطر بچهخانم جوان! به م ی نه ندار -

پا  آب و  و    ن ییدهنم  مشک   یکفشا  واش ی فرستادم  و  پام    میتخت  از  رو 
  ینگاه م ی . ندنیخواب  ی تعلل کردم تو  ی درآرودم. پاهام رو باال گذاشتم و کم 

 آروم گفتم:  یبهش کردم و با صدا

 شما! یزشته جلو یطورنیآخه ا -

کرد و به سمتم اومد. دست سمت شالم برد    رنیش   یهمراه لبخند  یزیر  اخم 
که کاماًل مادرانه بود اجبارم کرد    یو برش داشت. کنار گذاشتش و با مهربون

وقت بخوابم.  لبه  دم یخواب  یکه  بودم.  معذب  باز    یواقعًا  و  نشست  تخت 
رو  رو  شا   یدستش  فضا   یدور  د یشکمم گذاشت.  اون  از    یاز  پر  و  شلوغ 

مستق   اهو یه بود.  بهتر کرده  و  لحن    میحالم  با  و  نگاه کرد  چشمام  به 
 گفت:   یسوزدل

نسبت    نم یب یو که م  یشغلم هر زن باردارخاطر  . بهستیدست خودم ن  -
  دم یفهم  ی اول که وارد شد  یهی. از همون ثان کنم یم   ت یبهش احساس مسئول

ش  نفهم  یدار  شهیبار  نوه  دمیاما  قراره  بار  اون  چشمات    یکه  بشه!  من 
 اومدم سمتت و بهت کمک کردم.  ن یهم  یبرا زنه،یم  ادی و فر  تیمظلوم

  دم یکش   یقیآروم گرفته بود. نفس عم   یتر شده بود و کموروجکم کم   یتکونا
 گفتم:   یا گرفته  یو با صدا

 د؟ یشما از دست ما ناراحت -



  یقیهم داشت که نتونستم کنترلش کنم. نفس عم   یفیلرزش خف  دیشا   صدام
شکمم جا به جا کرد. تمام حرکاتش شباهت    یرو   یکمو دستش رو   دیکش

چشماش.    یو اخم کردنش، آرامش تو  دنیل خندداشت. مد  ن یبا آرو   یادیز
 گفت:   یناراحت یو با لحن کم  د یکش   یق ینفس عم

  د یبا   میبا هم ازدواج کن   می خوایاز روز که اون دو تا کله خراب گفتن ما م  -
  نی نگفتم. من به آرو   ی چی ه  هیبه بق   یمن شک کردم ول   یعن ی.  م یکردیم شک  

کله خراب    کم ی   دیکنه درسته. شا   یهرکار  دونم یبا تمام وجودم باور دارم. م
.  کنهیکار بدش رو هم جبران م  ییجا  ه یاشتباه کنه اما باالخره    یباشه و گاه 

 االن با آوردن تو کار بدش رو جبران کرده!

م  پلم ید  ی باال  گهید  یادیز جملهزدیحرف  نشدم.    ی.  متوجه  و  آخرش 
از واکنش    تر شیزد و دستم و آروم فشار داد. از همه ب  ییبا صدا   یلبخند

شدن جز اون؟! تازه با    یاما چرا همه عصبان  دمیترسیم  ز یمادرشوهر عز   نیا
  یاقهوه  یسرش سر خورد که موها  یمنم بود. شالش از رو  یرایآغوش باز پذ 

به شکمم    ی حالت دارش که بافته شده بود مشخص شد. نگاه  یو کم   رهیت
 گفت:  یاکرد و با لحن مادرانه

نکرده.   یانتخاب اشتباه   نی! پس آرو ییجا نیکه االن ا   یبود  یقو  یلیخ  -
 . دهیبرگز  شیزندگ  کیشر یزن رو برا   نیتریقو

از    دونست یم  یمادرشوهر چ  نینگاش کردم. ا   دم یباال پر   یاز ابرو   ییتا  با
شکمم برداشت و    ی . دستش رو از رو زدیحرف م   طور نی من؟! که ا  یگ زند 



آ   یطرو  و    شیآرا  ز یم   ینهی نشست که به چشمام نگاه نکنه. به  نگاه کرد 
 گفت:  یانداخت. با لحن ناراحت و متأسف نییسرش و پا 

  کرد یم  یکه پروندت و برس  ی. زمانزنم یسر م  نی به مطب آرو   ییوقتا   هی  -
مختصر راجع بهت، بهم گفته بود اما من از    یل یبار بهش سر زده بودم. خ  هی

پ   یکنجکاو   یرو  وقت  ا   شیچند  رو    د ینبود  جا نیکه  پرونده  اون  و  رفتم 
 خوندم. 

گندش چند وقت    یبو  شهی تموم بشه و هم  وقتچیکه قرار نبود ه   یاگذشته
  ی کوچک   یطرف کج کردم و به پنجرهبار به مشام برسه. سرم و به اون  هی

از اون    نی خانواده آرو   د یبا  د یزود شا  ا ی  ر یداشت نگاه! د  دیسف   ی اکه پرده
م  دار  ا شدنیموضوع خبر  ب  هیپسرشون    که نی.  بو  وهی زن  رو.    درو گرفته 

و کم  نرم  مجبورم کرد که    ی رو   ش دهیچروک  ی دست  و  نشست  صورتم 
 نگاهش کنم. 

ا نیآرو   مامان بش  نای:  شرمنده  نگفتم که  ای رو  به خودت    نای !  رو گفتم که 
هست   یافتخار کن پا  رو  االن  دار  یکه  قصد  دختر    ی نوه  ه یمن    یبرا  یو 

 !ی اریب ن یر یگل و شخوش

به همراه    د یجد  ز یچ   هی  زدیکه م   یتعجب بهش نگاه کردم. چرا با هر حرف  با
  ی کوتاه  یاخنده  دی و منگ من و د  جی گ  یافهیق  یداشت. گفت دختر؟! وقت 

 گفت:   یاشکمم گذاشت و با لحن مادرانه یکرد و دستش رو دوباره رو 



همه سال طبابت    ن ی ! بعد ایاز اندازه قو  شی و مثل مادرش ب  بای دختر ز  هی  -
دکتر هم    شی پ  نانی اطم  ی اما برا  گمیمطمئن باش اشتباه نم   طهیح   ن یا  ی تو

 برو!

د  دونم ینم مثل  شا  هاوونهیچرا  بودم.  کرده  اندازه    شی ب  دیبغض  از 
که سه سال اظطرابش    یو اتفاق  شدمیحال بودم که داشتم دختر دار م خوش

کنم گذشت و تموم شد. بغضم و فرو    کار یباهاش چ  دونستم یو داشتم نم
 گفتم:   یاگرفته  یفرستادم و با صدا 

  خوام یبدن! گفت م  تیجنس   ص یدکتر تا تشخ  شی نذاشت برم پ  نیآرو   -
 مامانم اون بهمون بگه! شیرم پ ب

  ی بود. طور  ن یزد و سرش رو تکون داد. حرفاش و گفتارش مثل آرو   یلبخند
ادامه    ییبای . با لحن زقیو آرامش و بهت تزر   کردیکه جادوت م  زدیحرف م

 داد:

م   ی وقت  - به من  بود  م  یوقت   گفت یبچه  و زن گرفتم    خوام یبزرگ شدم 
  ی لیموقع خ تا اون  گفتم یو م   دمیخندی! بهش م یاریب  ایت و خودت به دننوه

  ع یقدر سر . روزگار اونارمی م  ایات رو هم من به دن مونده اگر زنده بودم، بچه
 قشنگه!  نشیریش  یهالحظه  ن ی. اما همدهیکه زمان تنفس بهت نم   گذرهیم

 *** 

 ن یآرو 



موهام کش  یدست  کالفه ا دمیبه  ز   قدر نی.  بودم صدام مثل خروس داد  ده 
و    دمیکش  یا. پوف کالفهکردنیداشتن هنوز دعوا م   لیشده بود. بابا و سه 

. به دورم نگاه کردم خانما نبودن.  سادی لحظه وا  ه یشهرزاد قلبم    یادآوریبا  
 بودن نه مامانم و شهرزاد.  نای عمو انه زن

 ! دا؟یشهرزاد و ل ل، یکجا رفتن؟ سه  نایا -

خال   هر  سالن  به  و  شدن  ساکت  شهرزاد    یسه  نکنه  نگاه کردن.  خانما  از 
مثل    ل ینداشت. سه   ی حال چندان خوب   می هم اومد  ی شده بود؟! وقت   شیطور

 شفته وا رفته بود. دستم و مشت کردم و با حرص گفتم: 

کجا رفتن.    ستی که معلوم ن  دیبحث چرت و کشش داد  ن یقدر ا اون  دییا یب  -
 ( شهرزاد حالش خوب نبود. با خودم گفتم  رلبی) ز

  لی. سهکردم یو مامان و شهرزاد و صدا م   دمیچرخیبزرگ م   یی رای پذ  ی تو
. نکنه  کردیرو صدا م  دایهم مثل من با حرص داشت به عمو و بابا نگاه و ل 

نه    شدیبهش وارد م   ی با مامانم دعواشون شد بود؟ شهرزاد اگر فشار عصب
نگاه    ییرا یآخر پذ  ی فه به آشپزخونهبچه. کال  یخودش خوبه بود نه برا  یبرا

 و گفت:  دیکش  ششی به ته ر   یو دست  سادی . بابا کنارم وادمشونیکردم که ند 

  ا ی اتاق من و مادرت. ب   یرفتن تو  ادیفکر کنم بدونم کجا رفتن...احتمال ز  -
 . م ی جا بزنسرم اون  هی میبر

  یبرا  ی مختلف  یکه اتاقا  ییکه به سمت اون راه رو   یزدم و درحال  یپوزخند
 گفتم:   یزیبا لحن تمسخر آم  م یرفت یهمه داشت، م



 شما مهمه.  یقدرم براچه -

که    واشی   ی به پشت سرش انداخت. بعد طور  یم زد و نگاه به شونه  واش ی
 گفت:  م ی خودمون بشنو

  لیاما دل  یازم پنهون کرد  کهنیا  یباشم برا  یاز دستت هنوز عصبان  دیشا  -
  ی و از عشقت دست بکش   یدلت بذار  ی که بخوام تو پا رو   شهینم  نیبر ا 

. یو دل بست  یعاشق شد  دونستمیچون نم  دا یل  گفتمیجناب دکتر! من م 
 چرا که نه! یاما حاال که دوستش دار

زدش.    واشیدر اتاق نشست و    یحرفش تموم بشه و دستش رو   نذاشت
  ی. صدازننیم  یها دست به هرکار کردن بچه  تی ترب  یبرا   یمادر و پدر  نیا

خ بله  هم   یل یمامان که گفت  مثل  رو   شه یآروم  و  دستش  بابا    یاومد. 
 مردونه و کلفت خودش گفت:  یو با صدا  دیموهاش کش

 خانم اجازه هست؟! -

د.  تعلل کر   ی مامان، بابا در و باز کرد و جلوتر از من وارد شد. کم  یاجازه  با
وارد شد با    ی. وقتنم یاتاق بب  یتو  کهنیاز ا   شدیقد ماشاالل بلند بابا مانع م

ا   دنید شد.  باز  تعجب  از  دهنم  مامانم  و  هم   ن یا  یک   نایشهرزاد  با  همه 
من و بابا اخم    دنید  با اما مامانم    دنیخندیشده بودن؟! هر دو م  ی می صم
 گفت:   یو عصب  یصورتش نشست و با لحن جد  یرو 



جفتتون    دی. گلوهاتون درد نگرفت؟! مرد گنده شد دیزدیداد م   گهی دکم    هی  -
عروسم و تا    دی. حتمًا بادیمقابل هم کنترل کن  تتونیعصبان  دیتون یهنوز نم

 د؟ یگرفتیبعد آروم م دیبر یم  یمرز سکته پ 

اول   یهابچه  مثل  پا   یکالس  و  . می انداخته بود  نییهر دو شرمنده سرمون 
  ی زیچچیخانواده آروم گرفته بود و ه   نینبود.جو ب  ف یوصف حالم قابل توص

 وجود نداشت.   یخوردل یبرا

 *** 

 شهرزاد 

ساعت  - تا  روز  پدربزگتون گفتاون  و  مادربزرگ  همراه  خند  م ی ها  ! مید یو 
نشدن  نیریش   یهالحظه فراموش  سال  ی و  از  بعد  لحظهکه  هنوز  به    ها 

.  کردیجانا متفکرانه داشت به ما نگاه م  حس کنم.  تونستم یلحظشون و م
ا   یبرا  دیشا و    ن یواقعًا همچ   کهنیهمشون سخت بود درک اون داستان 

  ی که رو   یرنگ  دیش داستانه؟ بافت سفنه همه  ا یما افتاده    یبرا  یی قااتفا
ش رو  نگاه کردم که چونه  ن یو به آرو   دمشیجلو کش  یم بود رو کم شونه

تخمه    اقی . جهان با اشتکردیها نگاه م عصاش گذاشته بود و به بچه  یرو 
  ظه حرف ما بود. اما متأسفانه داستان از اون لح  یو منتظر ادامه  شکستیم

  طور نی ساده و عاشقانه در کنار خانودمون بود. جانا هم  یزندگ   کیبه بعد  
 گفت:   یو آروم ج یگ  ینشه با صدا دار یتا ستاره ب  دادیکه پاش رو تکون م 



سال به    همه نیراسته؟ پس چرا ا  دیکرد  فیکه تعر   یداستان  نیجان من ا   -
 د؟ ینگفت  یزیما چ 

  یموها  نی ب  یسرش رو بلند کرد و دست  نی رو به مبل دادم که آرو   ام هیتک
پدیاش کششده  د یسف  مه ین د  ی ری.  خودش  دردسر  هزار  و  جانا گهی بود   .

 . نداختیخودم م   یجوون   ادیکه من و    یبه من داشت طور  یادیشباهت ز

ا  م ی : دو ساعت نشستن یآرو  برا  ینی سنگ  نیداستان به    فی شماها تعر  یو 
  زمیراسته؟! معلومه که راسته! اگر مادر زن عز   یگ یم  یگردیبعد بر م   م ی کرد

م براتون  رو  همه  اون  بود  اگفتیزنده  رحمتش کنه!  خدا  بهتون   رو   نای . 
  یزیچ  د یکه کاماًل عاقل و بالغ نشد  یچون مادرتون نخواست تا وقت   م ی نگفت
 . دیندون

من و    نیو درشتش نگاهش ب  یمشک   یانگار قانع شده بود و با چشما  جانا
  ی برداشت و درحال  لوفر یدر نوسان بود. جهان دستش رو از دور گردن ن  نیآرو 

تخمه آشغال  توکه  رو  م  یش  مقابلش  و    ذاشت یظرف  نگاه کرد  من  به 
 : دیپرس

 !؟ یبه ما بگ  یخب مامان شما چرا نخواست -

اون  پسر  رو کنارش  قشنگم  عروسش  تازه  بود؛ که  شده  مرد  و  بزرگ  قدر 
به سمت جلو خم شدم و    ی. کمدادیبه ما گوش م   اقینشونده بود و با اشت

 ام گذاشتم. چونه ر یدستم و ز 



آدم    یسرکیشما و    نیمن، ب   د یفکر کن  خواستیدلم نم   وقتچیچون ه  -
سر خاکشون    رم یشنبه که مهر پنج  خواستم ی. چون نمذارمیمرده تفاوت م

  ر ی ها زکه سال  ییآدما   یسرکیاون هم به    دیبا بابات، شماها حسادت کن 
که مردن و    دمیخاک هستن. من هنوز اون دو تا رو دوست دارم اما فهم

 خودم دارمتون. که کنار   دین شما هستیا

از من و باباش    یبی . پسرکم ترکدمیقانع شدن جهان رو هم من کش  زحمت
تر  . من، دخترم، پسرم، داماد و عروسم و از همه مهم میبود. همه کنار هم بود

دروغ و    چ یمشترکمون عاشقانه و بدون ه  یزندگ   یهاکه تمام سال  یمرد
مدام پشت سر هم    ی اوقات زندگ   یکرد. گاه   یکنار من زندگ  یپنهون کار

  یقرار اتفاقا  ندهیدر آ   م ی دونی. اما ما که نمکشهیرو به رخ ما م  اشیسخت 
قو  ی خوب و  صبور  پس  بخوره.  رقم  ادامه  دیباش  یبرامون  هرکجا که  تا   .

بد زمان  بهش  شما  اما  مرد،  جسمتون  مرد،  روحتون  دوباره    دیداشت.  و 
 . دیر یکمک بگ  یشدن از کس زنده    ی. اگر الزم بود برادیش کنزنده

  ل یآج  گهیبهمنش کنار هم د  یشب سال بود و خانواده  نیشب بلندتر  اون
رو   ی . ستارهزدنیما حرف م  یراجب گذشته  خوردن یم پاهام    یآسمونم 

  دم یموهاش کش  یرو  ی. دستذاشتیدهنش م   یتو  ینشسته بود و شکالت
ها سرگرم صحبت  پام بلند شد و به سمت جانا رفت. بچه  یاز رو   واشی که  

  ی که احساس جوون  دادیروحم و نوازش م  یخندهاشون طور  ی ابودن و صد
  ی داد. کم ی رو به صندل  اشهیعصاش بلند شد و تک ی از رو  ن ی. آرو کردمیم



  ی خاطر سن باالش کم که به  شی شگی آروم هم  یشد. صدا  لیبه سمتم متما
 . دیچ یگوشم پ   یلرزون شده بود تو 

  د ی! پس امم؟ یبرس  ییجا  نیبه همچ   یکردیفکر م   ی : نگاشون کن! کن یآرو 
 . ینی خانم ام باست یز  ندهیبه آ 

سرم گذاشت. صدام رو    ی ش رو رو ام انداخت و چونهرو دور شونه  دستش
 لب زمزمه کردم:  ر یکه تنها خودش بشنوه ز   یآوردم و طور  ن ییپا

 هام و با تو از نو ساختمخنده -

 باختمیتو دل م یبه حرفا باز 

 ی همه سرگردون   نیا  ونی م

 ی تو قلب تو مهمون  اومدم 

و با زمان دادن به زخمامون    م ی از شکسته شدن دالمون رو کنار گذاشت  ترس
گذشت و گذشت تا    های. سختم ی خوشش، ساخت  یرو با رو   ی دوباره زندگ 

 .د یرس  انیلبخندش به پا  یدو شا ی نیری ما هم با ش  یقصه

 

 !انیپا

 


