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 تجريش

 

ماتيک قرمز رو با دقت تمام، روی لب هام کشيدم و با ديدن 

چهره ی غزل خنده ام گرفت و ماتيک از دستم افتاد روی ميز 

 !آرايش

عصبانيت و شوخی، مشتی به شونه اش کوبيدم و با حالتی بين 

 :گفتم

 من دارم رژ می زنم، تو چرا لب هات رو جمع کردی ؟ -



 :بی حوصله از کنار ميز آرايش بلند شد و گفت

اون همينجوريش هم به تو توجه داره؛ نيازی نيست خودت رو -

 !بکشی

با دستمال مرطوب، رد رژ رو از روي ميز پاک کردم و در 

حواسم رو به لباس های رديف شده ی روی تخت می  حالی که

 :دادم، پرسيدم

 به نظرت کدومشون بهتره؟-

 :بدون اينکه به لباس ها نگاهی بندازه، كالفه گفت

 !از نظر من يا نظر تو؟ از نظر تو قطعا باز ترينشون بهتره-

 :اينبار واقعا عصبانی شدم

اينجا و  چه مرگته تو؟ يه ساعته كه عين برج زهرمار نشستی-

بگو دردت چيه که حداقل بتونم رفتارهات !داری وزوز می کنی

 !رو نسبت بدم بهش

از روی صندلی ای که به تازگی روش نشسته بود، با دلخوری 

 :بلند شد و گفت

خانم فوق ليسانس ادبيات دارن ! فوق ليسانس مملکت ما رو باش-

 !و ادبياِت صحبت کردن خودشون در حد بچه های چال ميدونه

پشتش رو بهم کرد و در حالی که از اتاق بيرون می رفت، ادامه 

 :داد

با پول بابا درس خوندن ! انتظار بيشتری هم نمی شه ازت داشت-

فقط جايی نگو ادبيات خوندی ! و وارد دانشگاه شدن، هنر نيست

 !که پای آبروت در ميونه



معلوم نبود از کجا و چی دلخوره که داشت اينطور پشت سر هم 

لب هام رو روی هم فشردم اما مثل هميشه، نتونستم ! ی بافتم

 :خودم رو کنترل کنم و گفتم

از چه چيزي در حال آتش گرفتنی بانوی بزرگوار؟ چه چيزی -

خاطرت رو مکدر کرده؟ درس خواندن اينجانب با پول پدر يا 

 انصراف دادن جناب عالی به علت عدم توانايی پرداخت شهريه؟

حقش بود؛ اين ! های گشاد شده اش نگاهم کردبرگشت و با چشم 

روزها، کاش پاش رو از گليمش فراتر می ذاشت، پاش کال تو 

 ! گليم خودش نبود

 با آرامشي مصنوعی 

 :، خيره شدم به چشم های متعجبش و کنايه آميز گفتم

 !ادبيات ارضاتون کرد؟-

دلم آروم نگرفت، جلو ! با دلخوری لب هاش رو روی هم فشرد

و در رو بهم کوبيدم تا قيافه ی کج و کوله اش بيشتر از رفتم 

 !اين، با اعصاب و روانم بازی نکنه

 

نگاهي كه به ساعت انداختم، دستپاچه ام كرد؛ همين مونده بود 

 ! كه آخرين نفر برسم

ديگه وقتي براي انتخاب نداشتم، يكي از لباس ها رو بيرون 

نرسيد براي بستن  كشيدم و شروع به پروش كردم اما وقتي دستم

زيپش، خودم رو لعنت كردم كه چرا رنجوندن غزل رو موكول 

 !نكردم به بعد از آماده شدنم



حرص زده و كفري، لباسم رو با لباس بدون زيپي تعويض 

حرف غزل درست از آب در اومده بود؛ باز ترينشون تنم . كردم

 ! بود

 ! اهميتي نداشت

يش برداشتم، صداي به محض اينكه عطر رو از روي ميز آرا

در حال عطر زدن، به نمايشگر تلفن نگاه . زنگ تلفنم بلند شد

كردم اما هر چي به مغزم فشار آوردم، اسمي كه خودم ذخيره 

 ! اش كرده بودم رو به خاطر نياوردم

اما بعيد مي دونستم كه " پناهي" چند بار زير لب، تكرار كردم 

برسه به ذخيره كردن  اين فاميلي رو تا به حال شنيده باشم چه

 !شماره ي صاحبش

انقدر درگير بودم و عجله داشتم كه تو اين اوضاع، همين چند 

ثانيه رو هم زيادي خرج اين مخاطب ناشناس كرده بودم؛ پس 

بدون جواب دادن، گوشي رو تو كيف دستيم سر دادم و با عجله 

 ! از خونه بيرون زدم

همون ادبيات چال ترافيك مسخره ي خيابون، ادبياتم رو به 

آخرين ! ميزوني كه غزل بهش اشاره كرده بود، نزديك كرد

چيزي كه مي خواستم، دير رسيدن به مهموني اي بود كه از 

 ! تابستون منتظرش بودم

با فس فس كردن ماشين جلويي، ناچار به تحمل صد و سي ثانيه 

ي ناقابل شدم كه نمايشگر راهنماي چهارراه با طمانيه و دهن 

به نمايشش گذاشته بود و هر ثانيه اش سه ثانيه طول مي  كجي،

 !كشيد



خيلي ! در آخر هم دير رسيدم؛ چيزي كه عميقا نمي خواستمش

 ! هم دير رسيده بودم

به محض اينكه ماشينم تو پاركينگ عمارت مرنديان جا گرفت، 

پياده شدم و هول هولكي، آرايشم رو چك كردم و  با نفس هايي 

جهت، از ريتم خارج شده بودند، به سمت كه بي خود و بي 

 ! عمارت قديمي به راه افتادم

مي دونستم كه مامان و بابا قبل از من رسيده بودند و همين 

 !قضيه به اندازه ي كافي آزار دهنده بود

 

  

 

 

 

 

در حال طي كردن سنگ فرشي كه منتهي مي شد به ورودي 

 :ساختمون بودم كه صدايي از پشت سر غافلگيرم كرد

 ! ببين كي اينجاست... اوه-

 . به سمت صدايي كه مطمئن بودم صاحبش رو شناختم، برگشتم

تو سالن دنبالتون مي گشتيم؛ تو حياط پيداتون ! چه سوپرايزي-

 ! كرديم

خيره شدم به چشم هاي روشنش و هرچي به خودم فشار آوردم، 

به نگاه كردم به دستي كه ! كلمه اي از دهانم به بيرون درز نكرد

چه برنامه هايي داشتم براي ! سمتم دراز شده بود و وا رفتم

حرصم گرفته ! مهموني امشب و چه بالهايي كه سرم نيومده بود



بود از دست خودم؛ بايد سر فرصت يه تنبيه درست و حسابي 

 !براي بخش دست و پاچلفتي مغزم در نظر مي گرفتم

ه فشار دستم رو به سرعت به سمت دستش بردم و همون موقع ك

 : كوچيكي به انگشت هاي گرمش وارد كردم ، گفتم

 ... راستش... من...چقدر خوشحالم از ديدنت... سهند جان-

لعنت به من كه بلد نبودم دو تا جمله ي تاثير گذار  پشت سر هم 

يه فصل تمام رو در انتظار ديدن اين آدم گذرونده ! رديف كنم

موني اومده بودم و بعد بودم و حاال دير تر از هركسي به اين مه

هجده سال درس خوندن، نمي تونسم يه جمله ي درست تحويل 

 !مخاطبم بدم

 : دستم رو رها نكرد و با لحن گرمي گفت

نسترن بهم گفت كه تا عصر دانشگاه درگير ! منتظرت بودم-

 ! كارهات بودي و مي دونستم كه نمي توني زود بياي

 !!اين آدم نصب بود خدا رو شكر كه سيستم توجيه خودكار رو

 قدم بزنيم؟-

نگاهي به در ورودي ساختمون كه به خسته ترين حالت ممكن 

ميهمان هاي در حال رفت و آمد رو از خودش عبور مي داد، 

انداختم؛ من بخاطر اين آدم اومده بودم؛ پس اهميتي نداشت كه 

 ! اون داخل باهاش وقت بگذرونم يا اينجا

 : لبخندي زدم و گفتم

 ! ؛ چرا كه نهالبته-

 : مشتاقانه نگاهم كرد و گفت

كالفه مي شم از حضور آدم هايي كه ! مهموني خسته كننده ست-

 !نمي شناسمشون و حرف مشتركي هم باهاشون ندارم



 

  

 

 

 

 

رسما داشتم گند مي زدم و كم ! به طرز مسخره اي سكوت كردم

 ! كم داشتم ايمان مي آوردم كه امشب، شب من نبود

 ! چقدر عوض شدي تو خوبي؟-

به سمتش چرخيدم؛ همه ي ايده هايي كه تو اين سه ماه، روز و 

شب وقت گذاشته بودم براي پرورش دادنشون در راستاي جذب 

كردن اين آدم، دود شده بودند و رفته بودند آسموِن هفتم؛ جايي 

 ! كه محال بود حتي با بارون سال بعد هم برگردند پايين

 : چرخوندم و پرسيدم دستم رو بي هدف تو هوا

 عوض شدم؟ -

 :با چشم هاي روشنش جزجز صورتم رو اسكن كرد و گفت

 ...موهات... لب هات... بينيت-

انقدر ريزبين بود كه متوجه چند سي سي ژل و تغييرات ناشي از 

 ! دومين عمل بينيم شده بود؟

 ! اصالح مي كنم؛ خوشگل تر شدي! خوشگل شدي-

لبخند عميقي رو لب هام ! بايد لبخند بزنمباالخره يادم اومد كه 

 : نشوندم و با طنازي گفتم

 ! مرسي-

 ! قابلي نداشت خانم-



مسيرش رو تغيير داد و با توجه به اينكه دستم هنوز تو دستش 

بود، تبعيت كردم و مسير همون سنگ فرشي كه انتهاش ورودي 

كه اين به اين معني بود ! ساختمون قرار داشت رو در پيش گرفتم

مي خواست برگرديم به داخل سالن و قدم زدن در حد همون 

 ! هفت هشت تا دونه، خسته اش كرده بود

واقف بودم به اينكه شروع ديدارمون طبق اون چيزي كه تو سرم 

بود پيش نرفته اما من بقيه ي شب رو داشتم و قدرت هنوز تو 

 ! دست هاي من بود

سي كه بخاطر سهند شونه به شونه اش وارد سالن شدم و به هرك

به من هم سالم مي كرد، لبخند سخاوتمندانه اي مي زدم و 

 ! سالمشون رو جواب مي گفتم

 : وارد سالن اصلي كه شديم، به سمتم چرخيد و گفت

 ! تنهات مي ذارم تا لباس هات رو عوض كني؛ زود برگرد پيشم-

تا به خاطر داشتم شخصيت آرومي داشت و رو همين حساب بود 

ازش فاصله گرفتم و در ! دستوريش خيلي مي چسبيد كه لحن

حال رفتن به سمت طبقه ي باال بودم كه صداي نسترن متوجهم 

 : كرد

 ! نيكا جان-

! با جمعي از دوست ها و هم سال هاش، در حال معاشرت بود

ناچارا به سمت ميزي كه اشغال كرده بودند، حركت كردم  و با 

! اشناس مادرم رو فشردماكراه دست تك تك دوستان شناس و ن

همينجوريش هم شِب من با شتاب جلو مي رفت و هدر دادن 

 !زمان براي وقت گذروندن با دوستاي مامان، رسما ظالمانه بود

 



 

 

 

 

 

 

داشتم ! عذر خواهي كوتاهي كردم و از جمعشون فاصله گرفتم

بخاطر بلند بودن ! پله ها رو باال مي رفتم كه كيف دستيم، لرزيد

اي كفشم، نمي تونستم توجهم رو روي دو كار تقسيم كنم؛ پاشنه ه

 ! پس بي خيال گوشي شدم و با دقت از پله ها باال رفتم

اهميتي ندادم كدوم اتاق ها مخصوص مهمون ها در نظر گرفته 

! شدند و با عجله ي خاصي به سمت اتاق ساره حركت كردم

و  به سرعت روپوشم رو از تنم خارج كردم. كسي داخلش نبود

گوشي لعنتيم دوباره زنگ .به چك كردن آرايشم مشغول شدم

كدوم بي كاري اين وقت شب با من كار داشت؟ با حرص ! خورد

سريع از ! خيره شدم" پناهي"گوشي رو بيرون كشيدم و به اسم 

نظرم گذروندم و متوجه شدم كه نه بين دوست ها و نه بچه ي 

پس به سه ! شناسم دانشگاه و استاد ها كسي رو به اين اسم نمي

تماس از دست رفته اي كه ازش رو صفحه ي تلفنم بود نگاه 

كردم و داشتم گوشي رو به داخل كيفم بر مي گردوندم كه پيامش 

 : رو صفحه نشست

 !" چرا جواب نمي دين خانم؟"

 . چشم هام گشاد شدند و اخم ناخواسته اي بين ابروهام نشست

 اينجايي تو؟ ... نيكا جون-



 ! بلند كردم و به ساره، خواهر نچسِب سهند، خيره شدمسرم رو 

 خيلي وقته دنبالتم، سهند رو ديدي؟ -

چرا اين پناهي لعنتي رو به ياد ! به پيام نگاه كردم و متن عجيبش

كي بود كه طلبكارانه علت جواب ندادنم رو پرسيده !نمي آوردم؟

 بود؟ 

واي به گوشي رو تو كيفم انداختم؛ فردا بهش زنگ مي زدم و 

 !حالش بود اگه كار واجبي نداشت

سرسري جواب ساره رو دادم و مسير طبقه ي پايين رو در پيش 

 ! گرفتم

سهند رو جايي انتهاي پذيراييِ بزرگ عمارت، پيچيده شده بين 

دختر هاي خانواده ي بزرگ مرنديان ديدم؛ تو اين خانواده، به 

 .همه، مرنديان بوددليل رايج بودن ازدواج فاميلي، نام خانوادگيِ 

حوصله و اعصاب پيوستن به دختر ها رو نداشتم؛ پس عقب 

 ! ايستادم و عمدا تنها

پشت يكي از ميز هاي بلندي كه دور تا دور سالن چيده شده 

بودند، ايستادم و به صورت غير مستقيم، يك تنه به جنگ دختر 

 ! هاي مرندياِن سالن رفتم

 ! چه لباس زيبايي مادام -

ي كج و كوله، به نيما كه دست تو دست پرستوي با صورت

نبايد مي اومدند پيشم، ! بهم نزديك مي شدند، نگاه كردم! عاشقش

 !من بايد پشت اين ميز تنها مي موندم

 چطوري؟ مامان و بابا كجان؟-

در جواب تعريف از لباسم، پرسيدن حالم و سوال آخرش، تنها 

 : گفتم



 !نمي دونم-

 

 

 

 

 

 

بخند، بهم سالم كرد؛ بي خود ترين كاري كه مي پرستو با سر و ل

تونستم تو اين مهموني انجام بدم، احوالپرسي با خانواده ام بود كه 

 !هر روز مي ديدمشون

 چرا تنها ايستادي؟ -

تو حالت عادي، حوصله ي ! كالفه به صورت برادرم نگاه كردم

دو كلمه حرف زدن رو نداشت و حاال برام عجيب بود كه چطور 

تونه اين تعداد سوال رو پشت سر هم بپرسه و جوابشون رو مي 

 !!هم نگيره

 : ليوان بلند نوشيدنيم رو روي ميز گذاشتم و كوتاه گفتم

 ! راحتم-

 : و با ديدن بابا، فورا بهش اشاره كردم و گفتم

 !بابا-

از اونجايي كه تازه وارد مهموني شده بودند، به هواي سالم و 

 . ميزبان ازم فاصله گرفتنداحوال پرسي با بابا و 

انقدر دور و ! با رفتنشون، به جايي كه سهند بود نگاه انداختم

برش رو شلوغ كرده بودند كه ديگه چيزي ازش پيدا نبود؛ رسما 



داشتند خفه اش مي كردند دختر هاي يك شكل و يك اندازه ي 

 !فاميلش

كالفه دور تا دور سالن رو از نظر گذروندم؛ همه به صحبت 

ساعد هام رو روي ميز گذاشتم و تصميم داشتم ! غول بودندمش

چرخي تو سالن بخورم كه با ديدن سهند، صاف ايستادم؛ داشت 

 ! يك من، هيچ دختر هاي مرنديان! به سمتم مي اومد؛ تنها

 :قبل از اينكه بهم برسه، پرسيد

 چرا تنها ايستادي؟ -

تنها سعي كردم به مظلوم نمايي خودم رو شبيه به كسي كه 

گذاشته شده نشون بدم، نه كسي كه به صورت انتخابي تنها 

 : با نگاهي به چشم هاش، حرف رو عوض كردم! مونده

 ! خيلي خسته به نظر مي رسي-

 : صادقانه گفت

 ! تو هم بايد خسته باشي، تا عصر دانشگاه بودي. خسته ام-

طبيعي بودكه از دروغي كه نسترن به خواست من بهش گفته 

! اب وجدان نمي گرفتم؟ من امروز اصال دانشگاه نبودمبود، عذ

 !كارم تو آرايشگاه زيادي طول كشيده بود

 .خسته نيستم! نه-

 ! بريم پيش بقيه-

 : بي ميل گفتم

 ! اگه تو بخواي مي ريم-

 ! و اين به معني بود كه من نمي خوام

! به هر حال كه به خواست من اهميتي داده نشد و رفتيم پيش بقيه

چهره هايي ! يعني همون دختران كپي با تيراژ باالي مرنديان بقيه



كه بخاطر ازدواج هاي مداوم خانواده، باهم مو نمي زندند و 

 ! همگي انقدر شبيه بودند كه به نظر مي رسيد، خواهر هستند

تنها مرنديان هايي كه چهره هاشون فرق داشت، سهند و ساره 

 !بودند كه مادري غيِر مرنديان داشتند

 

 

 

 

 

 

با اعصابي داغون از بد پيش رفتن شبم، سالم هاي اطرافيانم رو 

چند . يكي در ميون جواب دادم و بي حوصله بهشون خيره شدم

دقيقه ي زجر آور رو تحمل كردم و در آخر كنار گوش سهند 

 : گفتم

 من مي تونم تنهات بذارم؟ -

صحبتش رو با يكي از پسر هاي فاميلش قطع كرد و به سمتم 

كمي فاصله گرفت از مخاطبش و با صداي آرومي ! چرخيد

 : پرسيد

 ! چيزي شده؟ رو به راه نيستي انگار-

 : صاف تو چشم هاش زل زدم و گفتم

 ! شلوغي كالفه ام مي كنه-

چرت گفته بودم؛ شلوغي كالفه ام نكرده بود از اينكه فكر مي 

ديدم كه كردم بيشتر از اين ها روش تاثير دارم و در واقعيت مي 

 ! ندارم، كالفه شده بودم



با تاخير دستش رو باال آورد، بازوي برهنه ام رو لمس كرد و 

 : گفت

 ! يكم صبر كن االن مي ريم يه جاي خلوت تر! حتما-

الكي نبود؛ من ! اونقدر ها هم بي تاثير نبودم! تو دلم لبخند زدم

م سه ماه تابستون روز و شب به بهانه هاي مختلف براي اين آد

تكست فرستاده بودم تا انقدر اسمم تو مغزش پررنگ شه كه 

غزل گفته بود كه اين آدم بهم توجه داره ! نتونه ناديده ام بگيره

سهند بهم توجه داشت اما اون توجهي كه ! اما واقعا اينطور نبود

 ! دلم مي خواست رو هنوز نه

با عذر خواهي سهند، از جمع دور شديم و به سمت ضلع ديگه 

متوجه شدم داره به سمت پدر هامون ! از سالن حركت كرديماي 

حركت مي كنه اما همين كه دو نفري، شونه به شونه ي هم تو 

سالن بزرگ خونشون حركت مي كرديم، اتفاقي بود كه مي 

 !تونست كمي خلق پايينم رو تعديل كنه

با مرندياِن بزرگ سالم و عليك كردم؛ كاري كه احتماال بايد تو 

 ! دم انجامش مي دادم نه حاالبدو ورو

به هر حال با روي باز ازم استقبال و تشكر كرد و بعد، به ادامه 

مقصد بعديمون، ميِز بار بزرگ ! ي صحبتش با پدرم مشغول شد

سهند به سمت شيشه هاي رنگانگ و متنوع ! گوشه ي سالن بود

نوشيدني هدايتم كرد و ده دقيقه اي رو اختصاص داد به توضيح 

 !در مورد يك سري  برند هاي  نادري كه روي ميز بودنددادن 

 

تمام مدتي كه حرف مي زد، كارم اين بود كه لبخند بزنم و 

 !!وانمود كنم اطالعاتي كه داره بهم مي ده تكراري نيست



شيشه ي بي رنگي رو برداشت و با خساست چند قطره ازش رو 

ي به محفظه ي گيالس نشون داد و در حالي كه به سمتم م

 : گرفتش، توضيح داد

 ! اليت و مناسب-

خيره مونده بود Blantonچشمم روي بطري بامزه و كمياب 

وقتي گيالس رو از دستش گرفتم و اون چند قطره ي مسخره رو 

 !!تو حلقم ريختم و با بدبختي، به خاطر انتخابش، تشكر هم كردم

 ليوان خودش رو  دوباره تا نيمه پر كرد و در حالي كه با لمس

 : خفيف ساعدش، به جلو هدايتم مي كرد، پرسيد

 با دانشگاه چي كار كردي؟ كي فارغ التحصيل مي شي؟ -

دهانم به شدت تلخ و بد مزه شده بود؛ لب هام رو تر كردم و 

 : گفتم

تو ! اواخر همين تابستون دفاع كردم! فقط مونده كار هاي اداري-

 چي؟ 

داخل ليوان، با بخاطر حركات دستش، مايع قهوه اي رنگ 

سرخوشي تكون مي خورد و وسوسه ي من رو براي داشتنش، 

 چشم از ليوانش گرفتم و ! بيشتر مي كرد

 . به لب هاش دوختم

من كه حاال حاال ها درگيرم و نمي خوام تو تعطيالتم به درس -

 ! هام فكركنم

شرمنده مي شدم از اين كه مدام رشته ي تحصيليش رو فراموش 

 !مي كردم

 

 



 

 

 

 

! چند نفري نزديك شدند و به معناي حقيقيِ كلمه، عصبيم كردند

بدون اينكه متوجه ! نمي شد كاري از پيش ببرم؛ حداقل نه امشب

بشه، از جمعيتي كه دورش رو گرفته بودند فاصله گرفتم و به 

سمت ميزي كه نيما و پرستو و چند تا ديگه از آشنا ها دورش 

رسيدم پرستو داشت با دختِر  وقتي. رو گرفته بودند حركت كردم

 : خاله ياسمن صحبت مي كرد

 ! فرهنگ پيش بابا ايناست-

رو مي " فرهنگ"هر وقت بين صحبت هاي خانواده، كلمه ي 

شنيدم، بايد ده دقيقه فكر مي كردم تا متوجه شم منظور، برادر 

اسم برادر زاده ي چهارساله ام فرهنگ بود و اين بچه، ! زادمه

 !يه تنه معني اسمش رو زير سوال ببرهخودش مي تونست 

 : كنار نيما ايستادم و پرسيدم

 كار كافه به كجا رسيد؟-

يكي به . بازي مي كرد Ballzداشت وسط مهموني با موبايلش 

 : بازوش زدم و گفتم

 دارم مي پرسم كار كافه به كجا رسيد؟ ! با تو ام ها-

ه گرفته توپ رو مورب فرستاد باال و خوشحال از ضربه هايي ك

 : بود، بي حواس گفت

 ! دنبالشم... دنبالشم-



فعال نمي شد با اين آدم حرف زد؛ زير چشمي به سهند نگاه كردم 

! كه با كوچيك ترين دختر خانواده ي سهرابي گرم صحبت بود

سعي كردم اهميتي ندم و با غصه، به موضوع بي خود صحبت 

 ! هاي پرستو و فريماه فكر كردم

 ! لعنتي-

اد نيما، من و همه ي كساني كه پشت ميز بودند، به سمتش با فري

 : با تعجب به صورت هامون نگاه كرد و زير لب گفت! چرخيديم

 !باختم-

 !بايد! بايد گند مي زدند امشب رو

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 

 

 

 "راه آهن"



تو همين ده دقيقه اي كه از خواب بيدار شده بودم، شايد بيشتر از 

با دهاني باز تخم مرغ ها رو داخل . خميازه كشيده بودمده بار 

ماهي تابه شكستم و بعد، انگشت هام رو به صورت دايره اي رو 

شقيقه هام حركت دادم تا شايد با اين كار، از سردرد بدي كه از 

 ! بعد از بيدار شدن همراهم بود، خالص بشم

 سرت درد مي كنه؟ -

امير حسين بود كه با  .به سمت در ورودي آشپزخونه چرخيدم

موهاي آشفته و لباس كج و كوله ي تنش، تكيه زده بود به 

 : نگاهم رو ازش درديدم و گفتم. چهارچوب رنگ و رو رفته

 .يكم فقط... نه-

 : با سماجت پرسيد. و مشغول هم زدن زرده ي تخم مرغ ها شدم

 باز شب بيدار موندي؟ -

 : سعي كردم نگاهش نكنم

 ! نه زياد-

و كنارم ايستاد؛ دستي تو موهاش برد اما موهاش مثل اومد 

خودش سمج بودند و با يه حركت دست، خيال صاف شدن به 

 : مطمئن شده بود از شب زنده داريم كه پرسيد! سرشون نمي زد

مگه روز ها نمي رسي انجامشون بدي كه شب رو بيدار مي -

ت موني؟ ساعت سه بود از خواب بيدار شدم و ديدم چراغ اتاق

 ! واال فكر كردم يادت رفته خاموشش كني. روشنه

اينطوري كه نزديك مي ايستاد و گير مي داد، دست و پام رو گم 

داشتم تند و تند زده و سفيده ي تخم مرغ ها رو هم مي . مي كردم

 : زدم كه پرسيد

 داري بيشتر از قبل كار مي گيري؟ -



اما هيچ " نه" مي خواستم بگم . شعله ي گاز رو خاموش كردم

 . كلمه اي جرئت اين رو نداشت كه مقابل اين مرد قد الم كنه

 !با تو ام الهه-

چرا انقدر نزديك ايستاده ! انگشت هام بي ميل نبودند به لرزيدن

بود؟ از اجاق گاز فاصله گرفتم و بي دليل به سمت سينك ظرف 

شويي رفتم و دست هام رو شستم؛ آب خنك كمي از التهابم رو 

شير رو بستم و تو همون وضعيت كه پشتم بهش بود، . كم كرد

 : گفتم

 ! يكم فقط-

دلم مي خواست بشينم وسط . صداي آه كشيدنش، آتيشم زد

 .آشپزخونه و گريه كنم

 

 

 

 

 

 

 : صداش ناباور بود

مگه . براي چي آخه؟ مگه من نگفتم شهريه ي دانشگاهت جوره-

گيري؟ صبح تا نگفتي فقط براي سرگرمي داري اين كار رو مي 

شب كار كردن و شب تا صبح بيدار موندن شد سرگرمي؟ ببين 

مِن لعنتي . زير چشمات سياه شده! چه باليي سر خودت آوردي

 چرا ديشب نفهميدم چراغ اون اتاق براي چي روشنه؟ 



هزينه اي كه من بهش گفتم . بغضم شكست و بي صدا اشك ريختم

د دو هفته ي ديگه بودم براي شهريه، نصف چيزي بود كه باي

 . پرداخت مي كردم

نمي . نمي خواستم اشك هام رو ببينه. دستم رو كشيد و چرخوندم

 ...خوا

 چرا داري گريه مي كني؟ ...بسم هللا-

به صورتش نگاه كردم و . صداش از قبل هم ناباور تر شده بود

چه گناهي كرده بود اين پسر . دلم آتيش گرفته ام شعله ور تر شد

كه اسير ما شده بود؟ ما چه گناهي كرده بوديم كه اسير خودمون 

 بوديم؟  

 ! من كه حرفي نزدم... الهه؟ نگام كن ببينم -

همين كه زير بار ! همين كه حرفي نمي زد بدبختيِ من بود! همين

اين همه مسئوليِت الكي بود و صداش در نمي اومد، بهمم مي 

 ! ريخت

نگشت هاش رو تا نزديكي صورتم باال آورد و مردد همونجا ا

خيره شدم به چشم هاش و با صدايي كه فكر مي . نگهشون داشت

كردم به اندازه ي كافي قوي هست اما مثل هميشه زير و ضعيف 

 : بود، گفتم

ديگه مي تونم از پس . من هجده سالم شده... ببين امير حسين-

كه بگذره، از پس مامان و اميد هم  يكم هم... يكم! خودم بر بيام

 ! مي تونم بر بيام

با چشم هاي گشاد شده اش، هاج و واج نگاهم كرد و وقتي خوب 

 : تعجب كرد، عصبي عقب كشيد و گفت



خل شدي تو ؟ اين مزخرفات چيه كه داري تحويل ! ال اله اال هللا-

 من مي دي؟ از پس خودم بر مي آم ديگه يعني چي؟ 

پشت دست پاك كردم و بعد از مدت ها باالخره  اشك هام رو با

 : حرف دلم رو زدم

تو خودت زندگي نداري؟ نمي خواي برا خودت زندگي كني؟ -

 ...نمي خواي زن... نمي خواي... چه مي دونم

 

 "! نمي خواي زن بگيري" نتونستم بگم 

نمي شد بگم؛ پيش خودم هم نمي شد بگمش، چه برسه به 

 ! خودش

آرومش كرد؛ اما هر چي كه بود، هم صداش و هم نمي دونم چي 

 . نگاهش، به عصبانيت چند لحظه ي قبل نبودند

 : نزديك شد و با لحني كه محكم و قاطع بود، گفت

ديگه در مورد زندگي من . تو همين خونه! زندگي من اينجاست-

 فهميدي؟! حرف نزن

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 

 



 "تجريش"

 

 

ساعِت بزرگي كه دقيقا رو به با بدبختي چشم باز كردم و به 

دوازده رو رد كرده و . روي تختم نصب شده بود، نگاه انداختم

 . اين به اين معني بود كه كالس زبان رو از دست دادم

سرم يه حالِت مبهم گرفتگي داشت؛ مهموني بي خوِد ديشب تا 

 ! نزديكي صبح طول كشيده و كالفه ام كرده بود

اي خورشيد دم ظهري هيچ كاري از تخت پايين اومدم، اشعه ه

نداشتند جز اينكه هزار تا مانع رو رد كنند و صاف بتابن به چشم 

 ! هاي من

لباس خوابم رو با يه تي شرت و شلوار ورزشي عوض كردم و 

از اتاق بيرون رفتم و به عادت هر روز، اول سري به اتاق 

 ! نيكي زدم

ل دستش غزل روي تخت خودش نشسته و انقدر غرق كتاِب داخ

 : سرد و جدي پرسيدم! بود كه متوجه حضور من نشد

 !نيكي كجاست؟-

 : بدون اينكه سرش رو بلند كنه گفت

 ! تو اتاق فيزيوتراپي-

با ! حرصم مي گرفت از اين بي توجهيِ انتخابيش نسبت به خودم

 : عصبانيت گفتم

 پس تو اينجا چه كاره اي؟ -

ي كه تو دستش باالخره سرش رو از روي اون كتاب مسخره ا

 : بود، باال آورد و متعجب پرسيد



 بله؟ -

 : شمرده توضيح دادم

دارم مي پرسم تو اينجا چه كاره اي؟ مگه وظيفه ات نيست كه -

 كنار نيكي باشي؟ پس اينجا داري دقيقا چه كار مي كني؟ 

 : كتاب رو بست و با بي خياليِ حرص درآري گفت

 ! صالحي گفت كه نيازي به حضور من نيست-

 :برزخي شدم و فرياد كشيدم

 !تو از ما دستور مي گيري يا از صالحي؟! صالحي غلط كرد-

اومدم . چشم هاش از تعجب و ناراحتي، درشت و خيس شدند

برگشتم . جمله ي بعديم رو بگم كه بازوم از پشت سر كشيده شد

هنوز دهانم براي گفتن جمله ام باز بود كه نسترن . و ديدم نسترنه

 : پرسيد

 چه خبرته؟-

 

 

 

 

 

 

 

به اخم هاي در هم كشيده اش نگاه . نفس هام صدادار شده بودند

كردم و در حالي كه بازوم رو از حصار انگشت هاش رها مي 

 : كردم، گفتم

 !هيچي-



لب هاش رو بهم فشرد و به غزل كه در حال خروج از اتاق 

 : دور كه شد، آروم گفت. بود، نگاه كرد

 !كاري كني كه ديگه نيادببينم مي توني يه -

 : ازش فاصله گرفتم و گفتم

 ! قحطي پرستار نيومده كه! نياد! به جهنم-

 : نگاهش بي حوصله شد و صداش كالفه

 ! تنها كسيه كه نيكي باهاش خوبه-

درست مي گفت؛ غزل تنها پرستاري بود كه نيكي باهاش مي 

نه ساخت اما اين دليلي نمي شد كه هر غلطي دلش بخواد تو خو

 .انجام بده

از . نسترن رو به حال خودش گذاشتم و از پله ها پايين رفتم

اتاقی که اختصاصش داده بوديم به کارهای  درمانی نيکی صدای 

درمانگرش می اومد که ازش می خواست خودش هم برای باال 

 .آوردن پاش تالش کنه

صالحی به سمتم برگشت . در اتاق رو باز کردم و داخل رفتم

غزل گوشه اتاق طوری نشسته . رها كرد و سالم داد نيكي رو

به سمت نيکی رفتم و در . بود که نيکی متوجه حضورش نشه

 : حالی که گونه اش رو می بوسيدم پرسيدم

 خوبی عشق نيکا؟ -

با سر . لبخند دندون نمايی زد و آب دهانش از کنترلش خارج شد

 : انگشتام دهانش رو پاک کردم و گفتم

 .کن ببينم خوشگل تمرين-

به صالحی نگاه کرد و صالحی، از همون بدو ورودم نگاهش 

اخم کردم تا به خودش بياد و به اين فکر کردم که ! روی من بود



نگه داشتن اين يکی هم ضروريه يا می شه اون طور که اليقشه 

 باهاش برخورد کرد؟

خونه به .گونه نيکی رو مجدداً بوسيدم و از اتاق بيرون رفتم

از هال صدای نيما و فرهنگ می اومد ! بی شلوغ بودطرز عجي

و من نمی دونستم که اين موقع از روز اين همه آدم تو خونمون 

به هال رفتم و ديدم که نيما جلوی تلويزيون ولو ! چه كار دارند

فرهنگ هم دل و روده ! شده و داره با پلی استيشن بازی می کنه

در حالي كه نگاهش  ي راحتي ها رو کنار هم رديف کرده بود و

 !به تلوزيون و بازيِ نيما بود، به ترتيب روشون مي پريد

 

 

 

 

 

 

نسترن كجا بود كه اين ها تونسته بودن همچين باليي رو سر 

 : نزديك رفتم و خطاب به نيما پرسيدم! خونه اش بيارن

 تو زندگي نداري؟ -

فرهنگ كه روي اولين نازبالش بود، شروع كرد به پريدن تا 

دست هاش رو دور پاهام حلقه ! ن نازبالش و رسيدن به منآخري

 : كرد و جيغ كشيد

 !عمه-



نثارش كردم و سعي كردم رد شكالتي " عمه و زهرماري"تو دلم 

از خودم . كه از روي صورتش به شلوارم ماليده رو پاك كنم

 : فاصله اش دادم و رو به پدرش گفتم

 ت مي زني؟ چه گناهي كرديم كه هر روز داري اينجا كار-

 : اشاره اي كردم به دستگاه بازيش و گفتم. باز هم توجهي نكرد

خونه تلوزيون ندارين كه هر روز اين رو بار مي كني و مي -

 آريش اينجا تا بازي كني؟ 

 : باالخره جواب داد

 !!پرستو گفته تماشاي اين بازي ها براي فرهنگ مناسب نيست-

! ساله ام رسما ديوانه بوداز تعجب دهانم باز موند؛ برادر سي 

 :روي راحتيِ بدون نشيمن و بدون تكيه گاه نشستم و گفتم

جوري بچه رو تربيت . اوني كه مناسب نيست خود بچتونه-

 ! كردين كه آدم هيچ جا روش نمي شه بگه اسمش فرهنگه

 : بي خيال گفت

 ! حرف كه مي زني حواسم پرت مي شه-

 بي شعور همين بود با تعريف ديگه اي هم داشت؟ 

بلند شدم و در حالي كه از هال بيرون مي رفتم، با تهديد رو به 

 : فرهنگ گفتم

 !االن نسترن مي آد مي كشتت-

 ! ديدم چند بار زنگ خورد براتون آوردمش! خانم تلفنتون-

نگاهي به مرادي كه گوشي به دست مقابلم بود انداختم و دستم 

 ! راي گرفتن گوشي جلو بردمرو ب

 !ان شإهللا يكي بخوادت، يه چند ساعتي راحت شيم-



نگاهم .با تعجب به سمت نيما كه اين جمله رو گفته بود، برگشتم

رو بين دو تماس از دست رفته ي سهند و صورت نيما به گردش 

 : در آوردم و گفتم

 ! مي خواي راحت شي پاشو جمع كن برو خونت-

كه پيام سهند رو باز مي كردم از هال خارج و بعد در حالي 

 "بيام دنبالت؟" پرسيده بود . شدم

 !لبخند رو لب هام نشست

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 

 

 

 "راه آهن"

 

 

 : مرد با لحن نچندان محترمانه اي گفت

 . براي ما شر درست نكن خانم؛ بيار كارا رو تحويل بده-

 : گوشي رو از اين دست به اون دست دادم و گفتم

 ! آخه من هنوز تمومشون نكردم-

 : بي حوصله گفت



. بيارشون قربونت. چه تموم كردي و چه نه، مهم نيست-

 ! بيارشون تا اين شوورت برامون شر درست نكرده

 : تعجب كردم

 شوهرم؟-

 : از كوره در رفت

چه مي دونم ! شوهرت، نامزدت، داداشت، بابات، آقا باالسرت-

شر درست كرده كه حق نداريم كار  اول صبحي اومده اينجا! كيته

 !بديم به خانم

 كي مي تونست رفته باشه جز امير حسين؟ !دهانم باز موند

بيار تا قبل از موعدش بدم كسي . بيار كارا رو پس بده قربونت-

 مي آريشون كه؟.آمادشون كنه شرمنده ي مشتري نشم

مي  داشتم به اتفاقي كه افتاده بود فكر! حرفي نداشتم براي گفتن

 : كردم و تسليم شدم

 . مي آرم-

تا عصري برسون بهم كه بدمشون دست كس . مرسي قربونت-

 . ديگه

! تلفن رو قطع كردم و به در بسته ي اتاق امير حسين  نگاه كردم

 واقعا همچين كاري كرده بود؟ 

 الهه مادر كجايي؟ ...الهه-

خودم . با صداي مامان، از جام بلند شدم اما از فكر بيرون نيومدم

 رو به آشپزخونه رسوندم

 جانم مامان؟ -

 : با اشاره به باالترين كابينت آشپزخونه گفت

 . اون آبكش رو از اون باال بده مادر-



رو پنجه هاي پام بلند شدم و آبكشي كه مي خواست رو به دستش 

 . دادم

 : آبكش رو تو سينك گذاشت و پرسيد

 نمي دوني امير حسين كي مي آد؟ -

 واقعا اميرحسين   همچين كاري كرده بود؟. باال انداختمشونه اي 

 

  

 

 

 

 

 ! انقدر شوكه بودم كه نمي تونستم به درستي فكر كنم

مامان پري رو با آبكش و قابلمه و كفگيرش تنها گذاشتم و به 

 . اتاقم برگشتم

. كارت هايي كه ديشب پاشون نشسته بودم وسط اتاق ولو بودند

نشستم و شروع . بعضي ها نيمه تمومبعضي ها كامل شده و 

كردم به دسته بندي شون، كامل شده ها رو كه حدودا صد تا مي 

شدند، داخل يه نايلون جدا گذاشتم و ما بقي كارت ها رو هم جمع 

 .كردم

قبل از كنار گذاشتن نايلون كارت ها، به اسم هاي روي آخرين 

 از كارت عروسيشون! كارت نگاه كردم؛ مژگان و فرهاد

هميشه براي اسامي عروس ! مشخص بود كه خيلي خوش ذوقن

و دوماد هاي درج شده روي كارت هايي كه منتاژشون به عهده 

ي من بود، تو ذهنم تصوير مي ساختم؛ كنار هم تجسمشون مي 



! كردم و هزار جور داستان براي آيندشون در نظر مي گرفتم

خودم تو آخر سر هم روياشون منتهي مي شد به روياي خودم، 

 ....لباس عروس، در كنار

بلند شدن همزمان صداي در و پيامك گوشي، بدجور از فكر 

 . بيرون كشيدم

 ! ببين كيه مادر-

! به ساعت نگاه كردم؛ دوازده بود و اميد قبل از دو نمي رسيد

. روسري رو روي سرم انداختم و به سمت حياط قدم تند كردم

امير حسين پشت در، جا  در رو به آرومي باز كردم و با ديدن

 : خوردم

 تويي؟ -

چند روزي . خيلي خسته به نظر مي رسيد. كنارم زد و داخل شد

بود كه صبح زودتر از هميشه بيرون مي زد و اين همه خستگي 

 ! براي اولين ساعت ظهر ، واقعا منصفانه نبود

 : لب باغچه ي كوچيك و خشك حياط نشست و گفت

 يه ليوان آب مي آري؟-

 

  

 

 

 

 

تند به سمت آشپزخونه رفتم، قالب هاي زمخت يخ رو داخل 

 . ليوان ريختم و روش آب بستم و به حياط برگشتم



 : آب رو كه تا نيمه سركشيد، اشاره كرد به در و پرسيد

 مگه آيفون خرابه؟-

 . سري به معني بله تكون دادم

 . برو جعبه ابزار خونه رو بردار بيار-

ره شدم، جمله ها راضي نمي شدن به چشم هاي خوش حالتش خي

صدبار تا نوك زبونم اومد بپرسم كه واقعا رفتن . به پرسيده شدن

اما تفاوت . به مغازه و اون برنامه ها كار خودش بوده يا نه

 ! فاحشي بود بين تصميم به پرسيدن و خوِد فعِل پرسيدن

 ...د برو ديگه-

 . كردندجمله هام هم دويدن و فرار . با ترس تقريبا دويدم

. جعبه ي ابزار رو از باالي جا كفشي برداشتم و براش بردم

موتورش رو بيرون پارك كرده بود و اين به اين معني بود كه 

 ! مي خواست زود بره

هميشه موقع كار كردن با پيچ گوشتي ها و ابزارش، يه اخم 

بي حواس مي شد به . عميق جا خوش مي كرد وسط ابرو هاش

دن، خيره مي شد به چهارتا سيِم تو هم محيط و بدون پلك ز

امروز هم استثنا نبود؛ ايستادم و با حالي عجيب، به . پيچيده شده

صورت جدي و پر جذبه اش نگاه كردم و انقدر به اين كار ادامه 

دادم كه سرش باال اومد، ابرو هاش هم باال اومدند و متعجب 

 : پرسيد

 !چيه؟-

چطور فكر كرده بودم كه متوجهم نمي شه؟ ! با ترس عقب پريدم

ناواضح تحويلش دادم و برگشتم داخل ساختمون و يه " هيچي"يه 



راست رفتم سمت اتاقم و با ديدن گوشي، تازه يادم افتاد كه پيام 

 ! داشتم

صفحه رو روشن كردم و ديدن پيام واريزي بانك، متعجبم كرد؛ 

ا مبلغ شهريه به دقيق. پيام رو باز كردم و محتواش رو خوندم

 !همون مقدار اصلي، به حسابم ريخته شده بود

دهانم رو بي صدا باز و بسته كردم؛ مثل ماهي هاي توحوض كه 

منم . مدام دهانشون باز و بسته مي شد اما معلوم نبود چي مي گن

 !معلوم نبود چي مي گم؛ براي خودم هم معلوم نبود

 !الهه-

هنوز خيره مونده بود به با صداش از جا پريدم اما چشم هام 

 !صفحه ي گوشي و پيام بانك

 

  

 

 

 

 

 : صداي زنگ در بلند شد و بعدش دوباره صداي امير حسين

 ! بردار آيفون رو-

 . رفته بود تو كوچه. دويدم سمت آيفون و گوشيش رو برداشتم

 صدا مي آد؟-

از پشت آيفون سوال كردن راحت تر نبود؟ مي شد از اينجا 

 اين كار ها رو انجام داده؟ بپرسم كه چرا 

 صدا نمي آد؟ -



 ! وقتي مي ديدمش كه نمي تونستم سوال و جوابش كنم

 الهه؟-

 !وقتي نمي ديدمش هم نمي تونستم سوال و جوابش كنم

 ! بله؟ صدا مي آد-

 : صداي بسته شدن در اومد و بعدش صداي خودش

 ! بزن دكمه رو-

 . اما كار نكرد. زدم

 : كنه و گفتبهش گفتم كه كار نمي 

 .كليد ندارم. باشه، بيا در رو باز كن-

در رو . گوشي رو سر جاش گذاشتم و دوباره به حياط رفتم

براش باز كردم و نگاهش كردم كه به سمت ابزاراش رفت، 

جمعشون كرد و رفت داخل ساختمون و اينبار با آيفوني كه تو 

. كردم ناخواسته ايستادم و دوباره نگاهش. راهرو بود مشغول شد

 : متوجه نشد و گفت. سرش رو كه باال آورد، نگاهم رو دزديدم

مي توني ابزار ها رو . شب درستش مي كنم. خيلي كار داره-

 . جمع كني؟ ديرمه

 . مطيعانه سر تكون دادم و مشغول شدم

باالخره مامان از آشپزخونه اش دل كند و بيرون اومد و با ديدن 

 : امير حسين گفت

 . كر كردم اميدهمادر تويي؟ ف-

امير حسين سالم داد و حالش رو پرسيد و داشت به سمت اتاق 

 : مي رفت كه مامان گفت

 .تا نيم ساعت ديگه غذا حاضره-

 : متوقف شد و گفت



 ! خيلي ديرمه. نه مادر نمي مونم براي ناهار-

از صداي ضربه اش پريدم و نگاه امير . مامان پشت دستش زد

 . گردوندمحسين رو به سمت خودم بر

براي ناهار . صبح تا شب مشغولي! كشتي خودت رو مادر-

 خوردن هم وقت نداري؟ 

 :اميرحسين نگاهش رو از روم برداشت و دادش به مامان پري

سعي مي كنم براي شام برسم، چند تا كار باهم . دورت بگردم-

 . گرفتم و درگيرم

. بوداين نوع از قربون صدقه رفتن و محبتش، فقط براي مامان 

رفت تو اتاقش و مامان پريِ وا رفته رو تنها گذاشت و من رو 

 . به هواي اينكه چيزي مي خواد تند رفتم تا دم در اتاقش. صدا زد

. وقتي بهش رسيدم كه داشت دكمه هاي بلوزش رو مي بست

 : بدون اينكه نگاهم كنه، گفت

 . كاراي اين يارو رو بذار دم اتاقم،ببرم بدم بهش-

  :ماتم برد

 چي؟ -

عميق نگاهم كرد؛ جوري كه حاليم شد چه كاري و كدوم يارو 

 ! رو مي گه

امروز خودم رفتم و ! بار آخرت هم باشه كه بهم دروغ مي گي-

فهميدي الهه؟ اين آخرين باري بود كه . شهريه ات رو پرسيدم

 ! دروغ گفتي

حس . حس كردم رنگم داره كبود مي شه. شايدم نزد! قلبم تند زد

 . دارم مي ميرمكردم 

 .من، فقط بخاطر خودش دروغ گفته بودم



 : لحنش ماليم شد

 .برو فردا ثبت نام كن-

***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم 

 

 

 "تجريش"

به تفاله ي قهوه ي ته فنجون نگاه كردم و با وسوسه فال گرفتن، 

انقدر پيش ستاره رفته بودم براي فال گرفتن كه خودم تو . جنگيدم

 . استاد شده بودماين كار نيمچه 

 بگم يكي ديگه برات بيارن؟ -

 : فنجون رو روي ميز برگردوندم و در جواب سهند گفتم

 . فعال نمي خوام. نه ممنون-

 : فنجون خودش رو چرخوند و گفت

بعد از هر سه چهار ماهي كه برمي گردم، مي بينم كِم كم سه -

داره  ديگه. چهارتا كافه و رستوران به اين خيابون اضافه شده

مي تركه اين خيابون؛ به ازاي هر يه رهگذر، يه كافه اينجا 

 .هست



 : لبخندي زدم و گفتم

دو تا . البته نه به اين خيابون. قراره كافه ي ما هم اضافه بشه-

 . خيابون اونور تر

 : با خوشحالي گفت

 ! چقدر خوب-

جاش رو مشخص كرديم و نهايي كه . نيما دنبال كاراي دفتريشه-

 . بايد بريم دنبال خريد وسايل و استخدام نيروبشه، 

سرش رو به چپ خم كرد و موهاي نسبتا روشن و نسبتا لختش 

 : هم به چپ رفتند

 . عاليه-

بيست دقيقه اي بود كه وارد كافه شده بوديم و تو اين بيست 

دقيقه، انقدر سيگار كشيده شده بود كه دود، وضوح ديد رو پايين 

 . مي آورد

اون از ! فت از اين كه حرفي نداشتيم براي گفتنحرصم مي گر

نمي دونستم مشكل از منه كه اين رابطه . ديشب و اين از امروز

البته كه اون هم ديروز و هم امروز، . پيش نمي ره يا از سهند

 ! نشون داده بود كه بي اشتياق نيست

داشتم متفكرانه نگاهش مي كردم كه يه تصميم آني تو سرم 

لحظه به زبون آوردمش؛ به فنجونش نگاه كردم نشست و همون 

 : و پرسيدم

 با فال موافقي؟ -

 : تنه اش رو عقب كشيد و ابروهاش رو باال فرستاد

 بلدي؟ -

 :خوشحال از پيش رفتن موضوع، پرسيدم



 اعتقاد داري؟ -

 : سري تكون داد و گفت

. من يه سري بسته بندي هاي اعتقادي رو تو سرم نگه نمي دارم-

سعي مي كنم با توجه به تجربياتي كه به دست مي آرم، اصوال 

شايد اگه تجربه ي خوبي بشه، . اعتقاد رو پررنگ يا كمرنگ كنم

 ! اعتقاد پيدا كنم

 !و چشمكي تحويلم داد

 

 

 

 

 

 

 : فنجونش رو كه هنوز گرم بود برداشتم و پرسيدم

 شيرين كه نخورديش؟ -

 . نه-

 : رو برداشتم فنجون رو مقابلش گذاشتم و فنجون خودم

با دست راستت بگيرش، با دست چپت ! نگاه كن؛ اينطوري-

 ! مي توني نيت هم كني. برش گردون

. فقط كاري كه خواسته بودم رو انجام داد و فنجون رو برگردوند

قطره هاي تيره رنگ قهوه، از اطراف فنجون بيرون زدند و 

 : پرسيد. روي نلبعكي ريختند

 برش دارم؟ -



فورا دستم رو روي دستش . روي فنجون گذاشتو دستش رو 

 : گذاشتم و گفتم

 .بايد بمونه! نه نه-

با طمانيه و ناز . به پايين و به دستم كه روي دستش بود خيره شد

دستم رو كشيدم كه بين راه گرفتش و انگشتش رو كشيد روي 

 : ناخن هام و گفت

 ! مثل آينه مي مونن! چقدر جالبن-

 : ان تو دستش بمونه و توضيح دادماجازه دادم دستم همچن

 ! بهش مي گن كروم-

 ! البته نه فقط ناخن هات؛ كال خوشگل و متفاوتي. خوشگلن-

اينكه پسري مثل سهند، تو . خروار خروار قند تو دلم آب شد

بيست و چهار ساعت گذشته دوبار ازم تعريف كرده بود، اتفاق 

از هيچ كس  نادري بود؛ چون اين پسر تا جايي كه مي دونستم

 ! تعريف نمي كرد

هر بار كه مي بينمت، بيشتر شبيه به خواننده مورد عالقه ات -

 ! شدي

اشاره اش خوشحالم كرد، چون من حداقل شش عمل زيبايي و 

كلي تغيير ظاهري انجام داده بودم براي شبيه شدن به تيلور 

حتي موهام رو هم طبق آخرين استايل موهاش كوتاه و ! سوييفت

 .من رسما ديوانه ي اين خواننده بودم! كرده بودمرنگ 

دستم رو از دست سهند بيرون كشيدم و در حالي كه فنجون قهوه 

 : اش رو بر مي داشتم، گفتم

 !بيا ببينيم چي اينجا منتظرمونه-



و يه نگاه كلي به داخل فنجون انداختم تا اول متوجه عالمت و 

شمم اومد، يه اولين چيزي كه به چ. شكل هاي بزرگ تر بشم

! بالون بزرگ بود، اونم درست نزديك به دسته ي فنجون

 : ناخواسته اخم كردم و با سوال سهند مواجه شدم

 چيزي هم هست اون تو؟ -

جوابش رو ندادم و فكر كردم، بالون تا جايي كه مي دونستم 

 : نشونش دادم و گفتم! اشاره داشت به عشق نامناسب

 ! ستيه بالون ه. ببين اينجا رو-

 : سرش رو داخل فنجون برد و نامطمئن گفت

 !خب-

 

 

 

 

 

 

 : ادامه دادم

 .يا توطئه. ممكنه به معني آزار و اذيت باشه-

 : خنديد و گفت

 ! جنايي شد كه-

تعبير اصلي بالون رو بهش نگفته بودم و ديدنش ذهن خودم رو 

دور و اطراف فنجونش هم پر بود از خط ! هم درگير كرده بود

خودم رو آماده كرده بودم ! اين هم تعبير خوبي نداشت منحني كه

كه كلي شكل هاي رمانتيك تو فنجونش پيدا كنم و كلي تعبير 



رمانتيك تر تحويلش بدم اما چهارتا شكل و خطي كه كامال هم 

 ! واضح بودند، گند زده بودند به خواسته هام

 : پرسيد

 ديگه چيزي نيست؟ قرار كه نيست به قتل برسم؟-

داشتند بازي در مي ! ه ام از دست حس هام سر رفته بودحوصل

 ! آوردند و كم كاري مي كردند

 : فنجون رو سر جاش برگردوندم و گفتم

 ! فقط جنبه ي فان داشت، من تعبير فال رو بلد نيستم-

به نظر مي رسيد كه بايد بيشتر از اين حرف ها هيجان زده باشم 

مشتاق تر برخورد مي  بايد احساسي تر و! در صورتي كه نبودم

 ! كردم امانمي شد، نمي تونستم

 نيكي چطوره؟ -

رو " پناهي"تا اومدم به سوالش فكر كنم تلفنم زنگ خورد و اسم 

به كل فراموش كرده بودم كه مي خواستم ! صفحه ي موبايلم افتاد

باهاش تماس بگيرم اما خيلي جالب بود كه همه ي تماس هاي 

بود كه نمي تونستم بهشون پاسخ  اين اسم غريبه، درست وقتي

گوشي رو سايلنت ! خروس بي محلي بود در نوع خودش! بدم

سوال سهند رو فراموش كرده . كردم و به كيفم برگردوندمش

عذر خواهي كردم و موضوع سوالش رو پرسيدم و وقتي ! بودم

 : تكرارش كرد، در جواب گفتم

پاهاش خيلي زياده كوتاهي . االن چند وقتيه كه پيشرفتي نمي كنه-

و دكترش منتظره دوازده سال رو رد كنه تا پاهاش رو جراحي 

 . كنه

 : در جوابم پرسيد



 تاندون ريليز؟ -

 : كه دوباره پرسيد! تكون دادم" بله" سرم رو به معني

بچه ي ! من نيكي رو يكي دوبار بيشتر نديدم اونم چند سال پيش-

 ! رو داشته مامان مي گفت مادرزاد اين مشكل! شيرينيه

 . مامانش از خودش گفته بود

 . نيكي سالم دنيا اومد اما از دست پرستار افتاد! نخير-

ناخواسته عصبي شده بودم و به نظر مي رسيد كه سهند هم 

نسترن نيكي رو تو سن باال و ناخواسته باردار شده ! متوجش شده

باه بود و به اصرار بابا، به دنيا آورده بودش و خيلي ها به اشت

مرندياِن خانم هم . فكر مي كردند كه سن نسترن مشكل ساز شده

 !حتما جز همين دسته ي شايعه پراكن بود

 !كاش برمي گشتم به خونه، امروز هم روز من نبود

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم 

 

 "راه آهن"

 



صداي زنگ تلفنم از يه جايي بلند . با وحشت از خواب پريدم

ز خواب و بيداري باعثش شده بود و من با حالِت گيجي كه مر

 . بود، بي هدف دست هام رو تو فضاي اطرافم حركت مي دادم

كمي سر جام نشستم و آخر سر، به ساعت . صداي زنگ قطع شد

 ! نگاه كردم كه پنج رو رد كرده بود

رنگ خوردن مجدد تلفنم، باعث شد كه چهار دست و پا به سمت 

نم و با ديدن كيف دستيم حركت كنم، گوشي رو از كيف خارج ك

اسم امير حسين رو صفحه اش، بي دليل و ترسيده، بلند بشم و 

 !بايستم

انگشتم رو رو صفحه ي گوشي حركت دادم و گوشي رو به 

 . گوشم چسبوندم

 چرا جواب نمي دي پس؟ -

 :هول كردم و با صداي دورگه شده ام گفتم . عصبي بود

 ! ببخشيد... خوابم برده بود-

لحنش ! ا دارم معذرت خواهي مي كنمخدا مي دونست كه چر

 : ماليم تر شد

 .بخواب بيدار شدي زنگ بزن-

 بعد از اين جريان ها ديگه من خوابم مي برد؟ 

 جانم؟ . ديگه بايد بيدار مي شدم. نه-

 ...يه لحظه گوشي رو نگه دار-

صداي صحبت كردنش با شخص ديگه اي كه اومد، تونستم نفسم 

دوربين و اين چيز ها صحبت مي  داشت در مورد. رو آزاد كنم

انقدري اين يه لحظه اش طول ! كرد و احتماال تو محل كارش بود

كشيد كه من هم سيستم كار دوربيني كه نصبش كرده بود رو از 



اينجا متوجه شدم و بعد از اون غير ارادي، كلي قربون صدقه 

اش رفتم و ته ابراز احساسات درونيم، يه مهندس با م مالكيت، با 

 ! ؛ چقدر مي چسبيد اين كلمه" مهندسم! "ترس و لرز تو دلم گفتم

 هستي الهه؟ -

 ! صداش ترسوندم و نفهميدم براي چي دور خودم چرخيدم

 . بله-

به مامان و . براي ساعت هشت آماده باشين، بيام مي ريم جايي-

 .اميد بگو حتما

كنجكاوانه تو مغزم وول مي خورد " كجا مي خوايم بريم" سوال 

 !ي مطيعانه اي رو لب هام نشست" باشه" اما 

 

 

 

 

 

 

مامان . گوشي رو روي صندلي گذاشتم و از اتاق بيرون رفتم

پري رو دو جا تو خونه مي شد پيدا كرد؛ اگر موقع اذان بود، تو 

اتاقش مشغول به عبادت و غير از اون، تو آشپزخونه مشغول 

ت رفتم به سم! پخت و پزي كه هيچ وقت تمومي نداشت

 . آشپزخونه

 ! اومدم باال سرت ديدم مثل فيل خوابيدي! ساعت خواب مادر-



از طاق فرسوده . از احساسات لطيف مادرونه اش خنده ام گرفت

دسته اي تره . ي آشپزخونه گذاشتم و رو زمين كنارش نشستم

 : برداشتم و پرسيدم

 احواالت مامان پري؟-

و در حال بلند خوشحال از اومدِن من، دست از سبزي ها كشيد 

 : شدن گفت

خواب كه بودي يه سر رفتم پيش دايي و برگشتم؛ خيلي مريض -

 . احواله داداشم

 : پرسيدم. اشك تو چشم هاش جمع شده بود

 دكتر ها چي مي گن؟ -

 : ظرف هاي خشك شده ي روي آبچكون رو جمع كرد و گفت

! چي مي گن؟ همونا رو گفتن[ سرطان]دكترا در مورد سرطون -

اين كوفتي به خواهرم رحم كرد كه به برادرم رحم كنه؟ كي  مگه

 ! گريبان من رو بگيره خدا مي دونه

لب هام رو گاز گرفتم و سبزي ها از مشت باز شده ام پايين 

 : مامان متوجه واكنِش از سر ترسم شد و گفت. ريختند

من بابا و مامان خدا بيامرزمم از ! همه هم  كه نمي گيرن-

پروانه خواهرم شانس نداشت كه جوون ! د مردنسرطون كه نبو

پرويز هم شانس ! مرگ شد و اميرحسين طفلي رو بي مادر كرد

فكر كنم پدر و مادر خدا بيامرزم ارث برامون ! نياورد داداشم

 ! سرطون گذاشتند

اومد درستش كنه، زد خراب ترش كرد و انقدر رفت تو فكر كه 

 : دلداريش مي دادمحاال من داشتم ! حال خودش هم بد شد



! دايي يه سرطان ديگه داره. خاله از يه سرطان ديگه فوت شد-

 ! بعدشم، سرطان كه ارثي نيست

جمله ي آخر رو از خودم گفته بودم و نمي دونستم كه درسته يا 

 !غلط، اما هرچي كه بود يكم آرومش كرد

 

 

 

 

 

 

سبزي ها رو از روي زير انداز جمع كردم و در حالي كه دسته 

 : شون مي كردم، گفتم

گفت . امير حسين زنگ زد؛ گفت واسه ساعت هشت آماده باشيم-

 ! مي خوايم بريم جايي

 : به سمتم چرخيد و پرسيد

 نگفت كجا؟ -

 :نگاهش نكردم

 . چيزي نگفت! نه-

 كجا بريم هشت شب؟ ! وا-

به نشونه ي بي اطالعي سرم رو تكون دادم و مشغول پاك كردن 

 : باره پرسيدسبزي ها شدم كه دو

 كجا بودي امروز؟ -

 . ديشب كه گفتم؛ رفتم براي ثبت نام-

 : صورتش باز شد



 از كي مي ري كالس؟ . به سالمتي مادر-

 ! از پاك كردن شاهي متنفر بودم؛ سبزيِ بد مزه

 . از هشتم-

 دوره دانشگاهت، نه؟ -

ياد بدبختي هام افتادم و حرصم رو سر دسته ي شاهي ها خالي 

 : كردم

ما اين سر تهرانيم، . انگار يه شهر ديگه است! كاش دور بود-

صبح دو ساعت تو راه بودم، تازه . دانشگاه دقيقا اون سر

 . بيشترش رو با مترو رفتم

 .يه چيزي رو  روي گاز هم زد

 ! تنت سالمت، مي ري و مي آي. عيبي نداره -

زير . سبزي ها رو تا برگ آخر پاك كردم و آب روشون بستم

تو اتاق خودش كه پيداش . انداز رو جمع كردم و سراغ اميد رفتم

نكردم، رفتم سمت اتاق امير حسين؛ هر وقت با كامپيوتر كار 

 . داشت، سر از اتاق امير در مي آورد

! تا در رو باز كردم، از جا پريد و تند و تند، رو موس كليك كرد

، صفحه رو قبل از اينكه سرم رو براي ديدن مانيتور باال بيارم

! دهانم از تعجب باز موند و ضربان قلبم شدت گرفت! بسته بود

 : سعي كردم به روي خودم نيارم اتفاق افتاده رو

 درس مي خوندي؟ -

 :صداش مي لرزيد اما از تك و تا نيفتاده بود

 چي مي خواي اينجا؟ ! آره... چيزه-

 : با محبت گفتم



اشيم مي خوايم امير زنگ زد، گفت براي ساعت هشت آماده ب-

خواستم بهت خبر بدم تا درس و مشقات رو تا اون . بريم بيرون

 ! موقع تموم كني

 : با پررويي گفت

 . برو! خيلي خب-

نمي خواستم به افكار . در رو بستم و با ناراحتي، پشتش ايستادم

 . اميد پر پرش سيزده ساله بود. بدم پر و بال بدم

اتاق امير حسين، به داخل  خم شدم و از سوراخ كليِد در چوبيِ 

يه سي دي قرمز رنگ رو از درايوِر كيس بيرون ! نگاه كردم

 .نتونستم بقيه اش رو ببينم. كشيد و به سمت كيفش چرخيد

 

به سمت آشپزخونه برگشتم ! از ناراحتي در حال غش كردن بودم

 : و رو به مامان پرسيدم

 شام چيه؟ -

خصوصا كه با لحن  چون از اين عادت ها نداشتم، تعجب كرد،

 : اما با اين حال گفت! طلبكارانه اي هم پرسيده بودم سوالم رو

 ! شامي درست كردم-

 : لب هام رو بين دندون هام گرفتم و پرسيدم

 خيار شور داريم؟ -

 داريم واسه چي؟ -

 نون هم داريم؟ -

 ! بيست سواليه مادر؟ داريم ديگه-

 : به ديوار تكيه زدم و گفتم! لعنتي

 ! ي با نون سنگك مي چسبهشام-



 ! ا؟ نون سنگك مي خواي؟ االن اميد رو مي فرستم بگيره-

برگشته . مامان اميد رو صدا زد و من در رفتم. به خال زده بودم

بود به اتاقش و با صداي مامان، اومد سمت آشپزخونه و آخر سر 

 ! با غر غر و يه دو تومني تو دستش، رفت به سمت حياط

اتاق كه نه، گوشه ي هال، ! دويدم سمت اتاقشتا در رو بست، 

رفتم ! اميرحسين براش پارتيشن زده بود و اتاق درست كرده بود

سر وقت كيفش و با انگشت هايي لرزون، كيفش رو گشتم و سي 

تو يه پاكت بي ! دي رو تو جلد يكي از دفتر هاش پيدا كردم

تب وسايل كيفش رو به همون شكل قبلي مر. نوشته ي سفيد بود

كامپيوترش رو روشن . كردم و دويدم سمت اتاق امير حسين

كردم و سي دي رو تو درايور جا دادم و با ترس و لرز بازش 

 !!كردم و باز نكرده، بستمش

برادر سيزده ! از حس بدي كه به وجودم ريخت، مور مور شدم

 ! ساله ام براي اين داستان ها زيادي بچه بود

كشيدم و كامپيوتر رو خاموش  با حالي بد، سي دي رو بيرون

دو دل بودم براي برگردوندن سي دي به كيفش و با اين ! كردم

 !حال، نمي خواستم متوجه بشه كه سي دي رو برداشتم

با سرعت سي دي هاي درسي امير حسين كه تو ظرفي 

مخصوص، رو طاقچه ي اتاقش بودند رو روي زمين ريختم و 

 ! يكي سي دي بود رو برداشتميكي از قرمز هايي كه شبيه به اين 

سي دي امير حسين رو گذاشتم داخل كيف اميد و سي دي اصلي 

رو زير رخت خواب هاي اتاق خودم پنهون كردم و تا خود 

 !ساعت هشت، نشستم به فكر و خيال

**** 



 

 

 

 

 

 

 

 ! الهه مادر؟ نشستي كه-

تو چهارچوب در، مقابلم ! با شنيدن صداي مامان سر بلند كردم

اده بود و قبل از اينكه صدام بزنه، متوجه حضورش نشده ايست

 ! بودم

 ! حاضر نشدي كه هنوز. امير حسين اومده ها-

 : از جام بلند شدم و پرسيدم

 مگه شام نمي خوريم؟  -

 : پر روسريش رو به بازي گرفت

 . مي گه بيرون مي خوريم! چه مي دونم-

ن پيله كرده بود به ماما. با ديدن اميد اعصابم دوباره بهم ريخت

 ! كه شلوار جديد مي خواد

رفتم سمت كمد لباس هام و دامن و سارافوني رو كه تازه خريده 

 ! بودم از رگال لباس ها بيرون كشيدم

اگه كار امروز اميد انقدر ذهنم رو درگير نكرده بود، مي تونستم 

بعد از مدت ها به جاي رويا پردازي از واقعيت پيش اومده، لذت 

 ! تفريح با اميرحسين چيزي نبود كه زود به زود نصيبم بشهببرم؛ 



شوميز سفيد با گل . در اتاق رو براي تعويض لباس هام بستم

هاي ريز سورمه اي رو از زير سارافونم پوشيدم و جوراب 

شلواري و دامن هم به پا كردم و همين كه پام رو از در اتاق 

 : بيرون گذاشتم، صداي فرياد اميد بلند شد

چطور اين مي تونه هر هفته يه لباس جديد بخره و بپوشه اما -

 من شيش ماهه دارم با يه شلوار داغون سر مي كنم؟ 

تا اومدم چيزي بگم، امير حسين با ! داشت به من اشاره مي كرد

حوله اي كه تو دستش بود، از اتاقك روشويي بيرون اومد و يه 

 : كالم رو به اميد گفت

 . فردا مي ريم خريد-

 : مداخله كردم

 . فردا خودم مي برمت خريد...نه نه -

 : واكنش اميد ناراحت كننده بود

الزم نكرده تو واسه من خريد . من تو رو آدمم حساب نمي كنم-

 ! كني

فقط سر جام ايستادم و با چشم ! ماتم برد و نتونستم حرفي بزنم

 ! هاي گشاد شده ام به صورت اميد نگاه كردم

اين آخرين باري هم بود كه با ! افتاد به دو هفته بعدخريد فردات -

 ! خواهرت اينطوري حرف زدي

امير حسين بود كه اين حرف ها رو به اميد زده بود و اميد 

ناراحت و عصبي از تعويق دو هفته اي، با خشم بهم نگاه مي 

 !كرد

 

 



 

 

 

 

 ! بدويين ديگه بچه ها-

با خروجمون . تمبا صداي مامان، لخ لخ كنان به سمت حياط رف

 . مامان در ساختمون رو قفل كرد و پشت سرمون راه افتاد

يه پرشياي سفيد رنگ مقابل در پارك شده بود و امير حسين با 

 : پرسيدم. اون بلوز ليموييِ قشنگش، كنارش ايستاده بود

 ماشين خريدي به سالمتي؟-

 : قفل ماشين رو باز كرد و گفت

 توجه نمي شين؟ بخوام ماشين بخرم قبلش شما م-

 : مامان در حياط رو بست و امير توضيح داد

 . ازش گرفتم تا امشب بريم بيرون! ماشينه سعيده-

سعيد بچه محلمون و دوست امير حسين، يكي دو سالي مي شد 

 . كه از اين محل رفته بود

داشتم به حركات عصبيِ اميد نگاه مي كردم كه امير حسين در 

 : ان باز كرد و خطاب به ما هم گفتكنار راننده رو براي مام

 .بشينيد تا بريم-

ماشين رو حركت ! به محض اينكه نشستيم، تلفنش زنگ خورد

داد و دستش رو روي صفحه ي گوشيِ مدرني كه به تازگي 

 ! خريده بودش، كشيد



صداي ظريفي از اسپيكر گوشي، تو فضاي ساكت ماشين پخش 

اما جواب امير  متوجه موضوع صحبت تماس گيرنده نشدم. شد

 : حسين شوكه ام كرد

 ! كِس ديگه اي رو پيدا كنيد. من براي كار شما وقت ندارم خانم-

شاخك هام فعال شدند؛ هيچ وقت با مشتري هاش اينطور صحبت 

 مشتري نبود؟...نكنه! نمي كرد

 !صاف نشستم

من سه روز متوالي دارم با شما تماس مي گيرم و شما عين اين -

 ! يه جواب دادن به خودتون نمي دينسه روز، زحمت 

 ! صدايي كه از اسپيكر درز مي كرد، بلند تر شد اما مفهوم نه

لطفا دنبال كس ديگه اي . من اين كار رو قبول نمي كنم-

 .خداحافظ! بگردين

. قبل از  اينكه صداي مخاطبش بلند شه، تماس رو قطع كرد

 : پرسيد مامان. متعجب به اخم هاي گره خورده اش نگاه كردم

 !كي بود مادر؟-

 

 

 

 

 

 

 

 : امير حسين دنده رو جا زد و بي خيال گفت

 !هيچكي-



 پس چرا همچي باهاش حرف زدي؟ -

حس كنجكاوي مامان تا وقتي در راستاي حس كنجكاوي من بود، 

به جا بود و درست، اما رو اين پسر هيچ تاثيري نداشت چرا كه 

 :با محبت رو به مامان گفت

 !ي كار صحبت نمي كنم مادر امشب درباره-

تو جام يكم وول خوردم و سعي كردم . مامان ديگه پيگير نشد

بوي تني كه از صندلي جلو، تا اعصاب و روان من پيشروي 

حضورش انقدر برام پر رنگ و پر . كرده بود رو ناديده بگيرم

كننده بود كه مي تونستم تمام دغده هام رو كنار بذارم و فقط و 

توجه كنم؛ يادم نمي اومد از كي به اين حس  فقط به خودش

 ! رسيده بودم؛ از هر وقتي كه به ياد دارم اين حس با من بود

شايد از روزي كه يه پسر ده دوازده ساله بود و پا تو خونمون 

اون موقع كالس اول مي رفتم و ! گذاشت اين حس شكل گرفت

 ! هنوز الفبا ياد نگرفته، عاشقي رو ياد گرفتم

همه ناراحت و . م مرده بود و تو خونمون عزاداري بودخاله ا

 ! مغموم بودند و من خوشحال از حضور عضو جديد تو خونه

 كجايي مادر؟ -

با صداي مامان سرم رو از روي شيشه ي پنجره بلند كرد و بي 

 : حواس پرسيدم

 بله؟ -

 چرا صدات مي زنم جواب نمي دي پس؟ -

 : گفتم

 جانم؟ ... ببخشيد-



داشت با نگاهش صورتم . نگاه امير حسين، از آينه شدم و درگير

 !رو مي كاويد و با اخم بين ابروهاش، قصد جونم رو كرده بود

 پرسيدم كالس هات از كي شروع مي شه مادر؟ -

اين سومين بار تو روز بود كه مامان داشت اين سوال رو از من 

 : با حوصله جواب دادم!مي پرسيد

 . هشتم مامان-

 !رسيدن به مقصدمون كه رستوران شيكي بود، حرفي نزدمو تا 

 

 

 

 

 

 

 

 : امير حسين كه ماشين رو پارك كرد، مامان متعجب پرسيد

 اينجا چه كار داريم؟ -

امير به رستوران اشاره كرد و با لبخندي كه به ندرت روي لب 

 : هاش مي ديدم، گفت

 . اومديم به افتخار قبولي الهه خانم شام بخوريم-

 : مامان محكم پشت دستش كوبيد

اين كار ها چيه مادر؟ مي خواي پولت رو بريزي تو رستوران -

 هايي كه پول خون باباشون رو ازمون مي گيرن؟

 : امير خنده اش گرفت

 . ديگه اون طوري هام نيست، پياده شين لطفا-



اميد زودتر از همه پياده شد و دو تا غر زير لب، نثار مامان و 

بعد از اون مامان و امير حسين پياده شدند و به . عقايدش كرد

دلم پر شده ! خودم كه اومدم، ديدم با دل بي جنبه ام تنها موندم

لب هام داشتند از تاثيرات اين . بود از حس هاي خوب و قشنگ

حس كش مي اومدند كه اميرحسين سرش رو داخل آورد و با 

 : لحني نسبتا جدي پرسيد

 ماشين؟  بگم غذات رو بيارن تو-

 : صداش در اومد. هاج و واج نگاهش كردم

 ! د پياده شو ديگه-

در رو برام باز كرد و من به زور و زحمت، مفصل هاي خشك 

در رو كه بست، از صداش ترسيدم و از . شده ام رو راه انداختم

 : متعجب نگاهم كرد و گفت. جا پريدم

 !آروم بستمش كه! بسم هللا-

 !"د زد؛ مردمناخواسته خنديدم؛ لبخن"

 ! من به همين راحتي روزي هزار بار براي اين پسر مي مردم

 :از پل رد شد و در حالي كه كنارم راه مي رفت، گفت

واي به حال اون مريض هايي كه قراره چهار سال ديگه -

 ! پرستارشون تو باشي

. رسيدنمون به مامان و اميد، فرصت جواب دادن رو ازم گرفت

اكثر ميز . و نسبتا شلوغ رستوران شديم باهم وارد فضاي شيك

ها پر بودند و مامان از همون لحظه ي اول غر زدن رو شروع 

 :كرد

برگرديم خونه تا غذاي خودمون از . امير مادر اينجا جا نداره-

 ! دهن نيفتاده



 :اميد بدتر از مامان غرغر كرد

 نمي بيني؟! اين همه جاي خالي-

 : پايان داد با حرفي كه زدو امير حسين به غر زدن هاشون 

 !ميز رزرو كردم-

 

 

 

 

 

 

 

پيش خدمت به . رو صندلي هاي يه ميز شش نفره، جا گرفتيم

سمت ميزمون اومد و چهار منو رو با نهايت ادب، مقابل هر 

منو ي . چند قدم به عقب رفت و بعد دور شد. كدوممون گذاشت

قيمت چند صفحه اي رو باز كردم و طبق عادت، اول به ليست 

 . ها نگاه كردم

 ! اميد مادر اين نه تومنه يا نود تومن؟ چشمام نمي بينه-

 : اميد با مسخرگي جواب داد! با سوال مامان سر بلند كردم

نه تومن چلو خورش سر ! كجايي مامان؟ نود تومنه ديگه-

 !خيابون خودمونه

 : امير حسين به حرف اومد

ست داريد سفارش چه كار به قيمت ها داريد آخه؟ هر چي دو-

 . بديد

 : و رو به اميد ادامه داد



 . آخر منو فست فود هم داره-

 : منو رو بستم و گفتم

 . من جوجه مي خورم-

 : مامان هم بالفاصله گفت

 . منم جوجه مي خورم-

 : اميد هم هيجان زده گفت

 !مو...پالر. نه... رمو...ل...پيتزا پا-

اتوماتيك وار به سمتون همه ي منو ها كه بسته شدند، پيخدمت 

 :يه تبلت بزرگ تو دستش بود و يه لبخند بزرگ رو لبش! اومد

 چي ميل داريد؟ -

امير . اميد هنوز درگير تلفظ اسم پيتزايي بود كه انتخاب كرده

 : و پيشخدمت پرسيد. حسين براي همه سفارش داد

 نوشيدني چي ميل داريد؟ -

 : اميد قبل از همه جواب داد

 موهيتو هم داريد؟ -

اي گفت و بعد از گرفتن تمام سفارشات، منو " بله"مرد با احترام 

 ! ها رو جمع كرد و دور شد

به محض دور شدنش، صداي داد اميد بلند شد و توجه ها رو 

 : گيج و مات به اميد نگاه كردم و پرسيدم. جلب كرد

 چي شد؟ -

هم تاب  داشت با بغض و اخم به مامان نگاه مي كرد و آخر

 : نياورد و با لحن طلبكارانه اي پرسيد

 واس چي مي زني؟ -



! حدس مي زدم كه مامان از زير ميز نيشگونش گرفته باشه

 : مامان كه فكر نمي كرد اميد به روش بياره، با من و من گفت

 !دلدرد مي گيري اينا رو بخوري-

 : اميد بهش توپيد

چرا مي زني؟ ببين به فكر درد مني؟ يا پولش؟ اگه فكر دردي -

 ! دستم چي شد

مامان خجالت زده . چيزيش نشده بود. دستش رو روي ميز آورد

سرش رو پايين انداخت و من طبق معمول دلم گرفت از 

آخه ما رو چه به اين رستورانا؟ ! وضعيتي كه هميشه با ما بود

به جاي لذت بردن از ! اين مدل تفريحات با خون ما سازگار نبود

فقط فكِر دو دوتا چهارتاي پول صورت حساب  فضا و غذا،

 !بوديم

: 

   

 

 

 

 

 

 .سرم رو پايين انداختم و با ناخن هاي كوتاه و بدشكلم بازي كردم

 : مامان از جاش بلند شد و گفت

 . مي رم دستم رو بشورم-

 : و رو به اميد ادامه داد

 ! بيا دستشويي رو برام پيدا كن-



رفتشون معذب تر از قبل شدم؛ من با با . اميد با غر غر بلند شد

همه ما رو يه . اين پسر روز و شبم رو تو يه خونه مي گذروندم

خانواده مي دونستن اما حضور اين آدم، هيچ وقت برام عادي 

 . نمي شد

 چرا گرفته اي الهه؟ -

اشاره ي مستقيمش به حالم معذب ترم مي . سرم رو بلند نكردم

 . كرد

 پيش نيومد؟ ثبت نام كردي؟ مشكلي -

 : كوتاه جواب دادم

 ! نه. بله-

 : دستم رو كشيد

 !چي شده به تو؟ ببينمت الهه! يا خدا-

هم اخم داشت و هم لحنش دلجويانه . به ناچار سرم رو بلند كردم

 : بود

 چي شده؟ -

مطمئن بودم كه . نمي دونستم گفتنش به امير حسين درسته يا نه

طرفي هم روم نمي شد با امير از . خودم از پس اميد بر نمي آم

 : پس گفتم. حسين مطرحش كنم

 ... يه اتفاقي افتاده. نمي دونم چي بگم-

 : و براي اينكه نگران ترش نكنم، فورا توضيح دادم

 . نمي دونم بايد چه كار كنم و يا اصال به كي بگم...براي اميد-

 : اخم هاش بيشتر تو هم رفتند

 چي شده؟ -

 . من و من كردم



 چرا همچي مي كني؟ ! بگو خبد -

دور و بر ميز رو نگاه كردم تا از برنگشتن مامان و اميد مطمئن 

 : شم و بعد، با شرم گفتم

متوجه شدم تو . امروز با اميد كار داشتم، تو اتاق خودش نبود-

تا در رو باز كردم صفحه ي مانيتور رو بست و هول ! اتاق توئه

اما از فضاي باز جاي  به روش نياوردم و در رو بستم. كرد

كليد، ديدم كه يه سي دي رو از كيس بيرون كشيد و تو كيفش 

 ! گذاشت

 : لحنش عصبي شده بود

 خب؟-

 : دوباره دور و برم رو نگاه كردم

همين كه رفت، رفتم سراغ سي . منتظر شدم از خونه بره بيرون-

 :دي و با كامپيوتر پخشش كردم

خجالت مي . پايين انداختمسرم رو . سكوت كردم و چيزي نپرسيد

كشيدم كه دارم از همچين موضوعي باهاش حرف مي زنم اما 

چاره چي بود؟ خودم كه از پس اميد بر نمي اومدم؛ مامان هم اگه 

بزرگتر ديگه اي هم . مي فهميد نمي تونست منطقي برخورد كنه

 ! نداشتيم

 تو مطمئني؟ -

 : شرمزده گفتم

 .آره-

 

 : عصبي گفت

 اين ديگه از كجا در اومد؟! هللاال اله اال -



 : سريع ادامه دادم

ناچار شدم يكي از سي دي هاي درسيتو جاي اين سي ديه بذارم -

 ! نمي خواستم اونو برگردونم سر جاش. تو كيفش 

 : تلخ گفت

 . نگران نباش، درستش مي كنم! خوب كردي-

 : با شرمندگي اضافه كردم

 .به تو نداشتم چاره اي جز گفتن. فقط نفهمه من گفتم-

 : با مهربوني گفت

 .غصشو نخور-

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم 

 

 

 "تجريش"

 

 : نسترن در اتاق رو باز كرد و با عصبانيت پرسيد

 باز چرا داد و بيداد مي كني؟ -

 : گوشي رو روي تخت پرت كردم و گفتم



برگشته به من مي گه برو يكي ديگه رو پيدا ! پسره ي بيشعور-

 !شهر هرته انگار! كن

 : لحنش كمي آروم شد

 كي؟ چي شده؟ -

با لحني ! حوصله ي توضيح دادن رو هم. حوصله اش رو نداشتم

 :طلبكارانه گفتم

اين كه تو دو هزار متر خونه، هميشه پشت در اتاق مني خيلي -

 ! عجيبه

چند ثانيه با اخم نگاهم كرد و در آخر با لحني كه زيادي متاسف 

 : بود، گفت

 ! من تو تربيتت كوتاهي كردم! تقصير خودت نيست-

 : پوزخند زدم

 ! فقط من يكي از دستت در رفتم! نكه بقيمون لقمان حكيمن-

انتظار . پتو رو روي سرم كشيدم و واكنشش رو از دست دادم

داشتم حداقل در رو بهم بكوبه اما اين يكي رو هم ازم دريغ كرد 

 ! و بي صدا رفت

اما . نيما، فورا به پايين رفتمپتو رو كنار زدم و براي پيدا كردن 

 !نه اثري از خودش بود و نه فرهنگش

 : زير لب گفتم

 ! ازت متنفرم روِز زشت-

شماره همراه . و به سمت تلفني كه انتهاي هال بود، راه افتادم

 : نيما رو گرفتم و صداي پرستو رو شنيدم

 جانم؟-

 : كفري شدم و از عمد گفتم



 !ه اشتباه گرفتمبا نيما كار داشتم، مثل اينك-

 : بي ربط خنديد و گفت

 !نه درسته عزيزم-

بي ! حاضر بودم تيكه تيكه باشم اما عزيِز اين دخترك لوس نه

 : حوصله گفتم

 ! پس ممكنه لطف كني و گوشي رو بدي بهش-

 ! صبر كن. بله حتما-

 ! مشكل من، نداشتن همين يه مورد بود؛ صبر

ه اش، مي گفت كه صداي تق تق قدم هاش و نفس هاي تند شد

تقريبا يه سه چهار دقيقه معطل شدم براي . نيما دم دستش نيست

 : شنيدن لحن طلبكارانه ي نيما

 ها؟-

 !!!حق با نسترن بود كه فقط تو تربيت من كوتاهي كرده

 

 

 

 

 

 

 : گفتم

اين پسره كه شمارشو فرستادي واسه دوربينا؛ پناهي، بهش -

 ! زنگ زدم مي گه نمي آم

 : كشيدخميازه 

 خب؟ كجا نمي آد؟ ! پناهي! آهان... پناهي كيه؟-



 : عصبي شدم

 خوابي نيما؟ -

 : بي حوصله گفت

چرا نمي آد؟ قرار بود سرش كه خلوت شد خودش بهت زنگ -

 نزد؟ ! بزنه كه

 : من من كردم

 ! ولي من كه زنگ زدم گفت كس ديگه اي رو پيدا كنيد... زد-

 ! كنم بهت خبر مي دم بيدار شم پيگيري مي! االن خوابم-

روزاي ! گوشي رو سر جاش گذاشتم و كالفه دور خودم چرخيدم

 ! مسخره اي داشتم

صداي غزل از پشت در مي اومد كه ! رفتم سمت اتاق نيكي

. دستگيره رو كشيدم و داخل رفتم! داشت براش داستان مي خوند

جلو رفتم و در حالي كه به كتاب اشاره . غزل به سمتم چرخيد

 : ردم، گفتممي ك

 . من بقيه اش رو مي خونم-

كتاب رو لبه ! موجب خوشحالي بود كه هنوز قهره و سرسنگين

 . ي تخت گذاشت و از اتاق بيرون رفت

نيكي رو تخت دراز كشيده بود و از . كتاب رو برداشتم و بستم

كنارش زدم و پهلوش دراز . ذوق، بدنش سفت و جمع شده بود

چرخه اما جمع تر شد و صداي سعي كرد به سمتم ب. كشيدم

سرش رو تو بغلم گرفتم و . مانندي از گلوش درآورد" هين"

دستش رو تكون داد و ناخنش رو . بارها و بارها. بوسيدمش

از درد اخم . ساعدم كشيده شد و رد بلند و قرمزي به جا گذاشت

. كردم؛ ترس تو نگاهش نشست و فكر كرد قراره دعواش كنم



هاش دعوا كرده كه اين بچه با يه اخم خدا مي دونست كي با

 ! اينطور مي ترسيد

آب . صورت خيسش رو بوسيدم و تمام تنش رو تو بغلم گرفتم

 : زمزمه كردم. دهنش روي بازوم ريخت

 .هيچكي حق نداره دعوات كنه-

موهاش رو از صورتش . صدايي از خودش درآورد و خنديد

 : كنار زدم

 .زندگي مني تو-

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

فرچه ي الك رو به . حال الك زدن بودم كه تلفنم زنگ خورد در

 :نيما بود. شيشه برگردوندم و با دست چپ، تلفن رو جواب دادم

 . بيا پايين-

 : متعجب پرسيدم

 كجا بيام؟ -

 ! كارت دارم. حوصله نداشتم بيام باال. طبقه پايين-



الك رو بستم و به سمت طبقه ي پايين ! ديوانه بود برادر من

صداشون رو دنبال كردم و طبق معمول، دراز كشيده . رفتم

به دكمه هاي دسته ي پلي استيشن انقدر ! جلوي تلوزيون ديدمش

محكم ضربه مي زد كه هر آن حس مي كردم االنه كه اجزاي 

 ! دسته از هم بپاشه

 : فرهنگ هم با سر و صدا مي پريد و مي گفت

 ! فن بزن! بزنش! بزنش... همينه-

 : يشرتش رو كشيدم و متوقفش كردمگوشه ي ت

 ! آروم بگير بچه-

 : ساعد هام رو گرفت و گفت

تو بشو اون خانمه كه خيلي خوشگه و كاله مي ! بيا مبارزه كنيم-

 ! ذاره

 : نيما به حرف اومد و با يه لحن كوبنده گفت

 ! سونيا بليد-

 : فرهنگ ادامه داد

 ! رو مي زنه منم مي شم اون آدمه كه دم داره و با دمش همه-

 : نيما خان معرفيش كرد

 ! ايلين-

 : ساعد هام رو از بين انگشت هاي فرهنگ بيرون كشيدم

 چي مي گين شما دو تا؟ -

جلو رفتم، كنترل تلوزيون رو برداشتم و فورا ! نيما توجهي نكرد

 : خاموشش كردم و با فرياد نيما كر شدم

 ! كنترل رو چته تو؟ چرا تلوزيون و خاموش مي كني؟ بده من -



ترجيحم بود به جاي دادن كنترل به دستش، رو سرش خردش 

 : عصبي پرسيدم!كنم

 چكارم داشتي؟ -

 .خيز برداشت و كنترل رو از دستم كشيد

 : تلوزيون رو روشن كرد و عصبي گفت

 ! دختره ي زنجيري-

 : فرهنگ تكرار كرد. چپ چپ نگاهش كردم

 عمه زنجيري يعني چي؟ ... زنجيري-

 : پيش دستي كردنيما 

 ! زنجيري يعني خوِد عمت-

 : كالفه جيغ كشيدم

 ! بس كن بچه-

 : و رو به پدرش ادامه دادم

 !مي گي چكار داشتي يا نه؟-

 

 

 

 

 

 

نيما چشمش رو صفحه ي تلوزيون بود و تو همين حال به 

 : فرهنگ گفت

 ! برو عقب تا دندونت نگرفته-

 : رو نزديك ترين راحتي نشستم



مي گي چه كار . ديگه شورش رو درآوردي! بس كن توام-

 داشتي يا برم؟ 

 :خونسرد گفت

مي گفت سه روز پشت سر هم بهت زنگ ... زنگ زدم به پسره-

 ! زده و تو جواب ندادي

 : ادامه داد! ناخواسته اخم كردم

ملت كه معطل تو نيستن هر وقت دلت نخواست جواب ندي و -

 ! هر وقت دلت خواست زنگ بزني

 : گفتم! افتاده بودم عجب گيري

چي شده مگه حاال؟ طرف دكتر جراح نيست كه از يه ماه قبل -

مي خواد بياد چار تا دوربين نصب كنه بره؛ ! ازش نوبت بگيريم

 ! حاال دو سه روز اينور و اونور

 : حاضر  نبود يه لحظه از صفحه ي تلوزيون چشم برداره

جديد نمي وقتي من بهش زنگ زدم، گفت تا آخر پاييز كار -

اصرار كردم و گفتم چون خودش دوربين هاي شركت رو  . گيره

نصب كرده و راضي بوديم، مي خوايم حتما اين بار هم خودش 

اين چرا ! مثل ماست داره نگا مي كنه! لعنتي بزن ديگه... بياد

 !دفاعش نمي گيره؟

 : با انزجار به بازي مسخره اش نگاه كردم و گفتم

 مي گي چي شد آخرش؟ -

باالخره راضيش كردم منتها گفت هر وقت بين كار ! هيچي ديگه-

ها سرم خلوت شد مي آم و يكم از كار شما رو هم انجام مي 

قرار شد هر وقت ! چيزه ديگه.... بزن فن قشنگه رو... آهان...دم

خودش زنگ زد جواب بديم كه من شماره اش رو دادم به تو و 



ت هماهنگ شماره ي تو رو به اون،  كه خودش باها

 ! همه ي اين ها رو هم همون موقع بهت گفتم... لعنتي...كنه

 : نيما راندش رو تموم كرد و گفت. صورتم رو جمع كردم

 ! زنگ مي زنم به يكي ديگه. عيبي نداره-

 ! همين! نه-

. از صفحه ي تلوزيون چشم برداشت و متعجب به من نگاه كرد

 : تكرار كردم

 ! بيادزنگ بزن بگو ! همين پسره-

 : خنديد

 !فكر كردي ملت مثل مان؟ كه هرچي شما بگي بگيم چشم؟-

 : كالفه شده بودم

 !بگو زود تر بياد! حاال هرچي-

آب پاكي رو ريخت روي ! پوزخندش اعصابم رو خرد مي كرد

 : دستم

اگه خيلي مايلي، خودت باهاش تماس ! شرمنده خانم بهرامي-

 !بگير

 

 : مين كوبيدم و فرياد زدمبلند شدم و پام رو عصبي روي ز

بايد تو كار هاي مربوط بهش كمك ! نيكي خواهر توام هست-

 ! كني

 : بي خيال گفت

اما در افتادن با ملت بخاطر بي شعوريِ تو، كار من ! هست-

. مي خواستي شعور داشته باشي و سه روز معطلش نكني! نيست

 ! حاال هم برو كه داري مزاحم بازي كردنم مي شي



سيم رو پرت . م و سيم دم و دستگاهش رو از برق كشيدمجلو رفت

 : كردم مقابلش و گفتم

 !جمع كن و برو خراب شده ي خودتون بازي كن! بيشعور تويي-
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 فصل هشتم 

 

 

 "راه آهن"

اميرحسين جمعه ها خونه ! جمعه بود و من، پر از حس خوب

كار هاي عقب بود و حتي اگه تمام روز رو تو اتاقش به رسيدگي 

 ! افتاده اش مي گذروند، باز من خوشحال بودم و راضي

ساعت چهار بعد از ظهر بود و من تو اتاقم نشسته بودم و يه 

ليست از لوازم ضروري كه براي دانشگاه الزمشون داشتم تهيه 

حقوق ماه آخرم هنوز تو حسابم بود و خوشحال بودم . مي كردم

مقابل اميرحسين يا مامان دراز كه حداقل تو اين يه مورد، دستم 

 . نيست



 :با شنيدن اسمم، دفتر مقابلم رو بستم و به سمت آشپزخونه رفتم

 جانم مامان؟ -

 : داشت محتواي پارچ رو هم مي زد

 . شربت ليمو نعنا درست كردم؛ بيا بريز و براي بچه هاهم ببر-

 ليوان هاي بلند رو از داخل كابينت برداشتم؛ پارچ رو از مامان

يكي از ليوان ها رو براي مامان . گرفتم و ليوان ها رو پر كردم

چشم هاش رو بسته بود و . گذاشتم و به سمت اتاق اميد راه افتادم

جرات تكون دادنش رو در . با هندزفري آهنگ گوش مي داد

خودم نمي ديدم؛ پس يكي از ليوان ها رو روي قفسه ي كتاب 

 .ن رفتمهاش گذاشتم و به سمت اتاق امير حسي

سيني رو به دست چپم دادم و چند تقه به . دِر اتاقش نيمه باز بود

 : در زدم و بالفاصله، صداي بم و مردونه اش رو شنيدم

 بله؟ -

پشت ميز . ضعيفي گفتم و با هول دادن در، داخل رفتم" منم"

مي دونستم كه داره براي آزمون . نشسته بود و درس مي خوند

 . ارشد آماده مي شه

حالت از نشستنش، تي شرت سرمه اي رنِگ تنش، جديتش و  اين

تمام وجودش، هر لحظه اين قابليت رو داشت كه دين و ايمونم 

 . رو به باد بده

با رضايت يكي از ليوان ها رو برداشت . سيني رو مقابلش گرفتم

و محتواش رو تا نيمه، يك نفس سر كشيد با لب هاي خيس شده 

 :اش گفت

 .دستت درد نكنه-



مردن براي من به مراتب آسون تر بود نا باز كردن سر صحبت 

با اين آدم؛ خصوصا وقتي انقدر جدي به كار و درس مشغول 

 .بود

 

 

 

 

 

 

مي خواست چيزي بهم بگه و همون لحظه، زنگ خوردن تلفنش، 

 . بدشانسي رو به رخم كشيد

رد صداي موبايلش رو دنبال كردم و قبل از اين كه بخواد براي 

 : تنش بلند شه، گفتمبرداش

 .من برات مي آرمش-

. وقتي گوشي رو به دستش دادم، اخم نشست ميون ابرو هاش

 . تماس رو جواب داد و من، براي برداشتن سيني دست بردم

 !بفرمائيد-

در حال گوش . ليوان رو مجددا برداشت و اشاره كرد صبر كنم

ليوان دادن به مخاطبش مابقي شربت رو سركشيد و با گذاشتن 

 : داخل سيني، عصبي گفت

دو روز پيش به خودتون و ديروز به همسرتون گفتم كه من -

درك نمي كنم چه . ديگه فرصت انجام اين كار رو ندارم

 ! اصراري دارين



نمي دونم چي . سكوت كرد و با چهره اي جمع شده گوش داد

 : شنيد كه كالفه گفت

 چه فرقي داره حاال؟ ! برادرتون-

هم از . مخاطبش يه خانم بود! بودم و نگاهش مي كردمايستاده 

صداي مبهم اسپيكر گوشي و هم محتواي صحبت امير حسين اين 

اصوال با خانم ها رابطه ي دوستانه اي نداشت و من ! رو فهميدم

 ! به طرز ديوانه واري از اين قضيه لذت مي بردم

د امير پشتش به من بو! شروع كردم به مورچه وار حركت كردن

و اين مصمم مي كرد براي كوتاه تر برداشتن قدم هام و بيشتر 

 ! موندن توي اتاق

اين سومين باريه كه من دارم يه قضيه ي ! ببينيد خانم بهرامي-

به من مربوط نيست ! صبر كنيد... نه... ساده رو توضيح مي دم

 !توضيح ندين لطفا... كه چرا جواب ندادين تماسم رو

 : زير لب با عصبانيت گفتباالخره سكوت كرد و 

 ! ال اله اال هللا-

 ! ايستادم

 ! االن گرفتارم. بعد خودم تماس مي گيرم-

اين رو به مخاطبش گفت و در جا گوشي رو از گوشش فاصله 

 !داد

! تو يه حركت صندلي رو چرخوند و دقيقا مقابل من قرار گرفت

 . ترسيدم و يه قدم به عقب رفتم

 : شرد و خيره به صورتم گفتگوشي رو بين انگشت هاش ف

 . برو بگو حاضر شن بريم بهشت زهرا-

 .نفسم رو آزاد كردم و فيل وار، از اتاق بيرون رفتم



***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم

 

 "تجريش"

 

دستم رو دور گردن سهند حلقه کردم و سعی کردم بين نورهای 

رنگی اتاق، اجزای صورت و حالت لبهاش رو تشخيص بدم 

 :آورد و گفتسرش رو نزديک .

ديشب وقتی زنگ زدی و گفتی تولد دعوتی و ازم ميخوای که -

همراهيت کنم، خودم رو آماده کردم برای يه مهمونی لوس ولی 

حاال می تونم به جرئت بگم اينجا برابري می کنه  با ديسكو هاي  

 !وگاس

 :خنديد. خنديدم

 !حاال تولد کی هست؟-

 :با ناز گفتم

اصل کاری اينه که من بتونم اينجا با ! تولد بهونه است عزيزم-

 .تو برقصم و خوش بگذرونم



از عمد بازدمم رو روی . دست هاش رو روی کمرم رقصوند

انقدری نخورده بود که مست باشه اما تو .گردنش فوت کردم 

 !اون حالت رسمی هميشگی هم نبود

 !امشب، شب من بود.بهش نزديک تر شدم 

بی مونده بودم و باالخره نصيبم يه هفته بود که منتظر همچين ش

تصميم به شيطنت داشتم؛ مگه چندتا از اين شب ها . شده بود

 :برامون پيش می اومد؟پرسيدم

 !؟...اونجا که هستی فقط درس ميخونی يا-

 :  خنديد

 يا چی؟-

 :سعی کردم کلمه های مناسبي پيدا کنم

 يا به تفريحاتتم می رسی؟- 

 : دوباره خنديد

ای به نظر می رسم که بتونن بی خيال شبيه به آدم ه-

 !تفريحاتشون شن؟

 !نه خب اصال-

 :سکوت کرد و پرسيدم 

 !تفريحاتت خوشگلن؟-

 :لحنش شيطون شد 

 !خب نه به خوشگلی تو... مم-

کاش می شد امشب اين رابطه رو محکم تر ! روبازوش کوبيدم

انرژی تا امروز اين تنها رابطه ای بود که انقدر ازم وقت و . کنم

سه ماه تمام اين پسر رو آماده کرده بودم برای يه ! گرفته بود

نه تو مهمونی خودشون و نه با دعوتش به کافی . همچين روزی



شاپ نتونسته بودم کاری کنم و حاضر بودم قسم بخورم که 

 !امشب رو از دست نمی دادم

عطرش رو عميق بو ! موزيک عوض شد ؛ ماليم و اغوا کننده

 :مکشيدم و گفت

 !عاليه-

 :   در حالی که با ريتم موسيقی تکون ميخورد پرسيد

 چی؟-

 :كنار گوشش گفتم 

 !ترکيب بوی کاليوکريسشن و صدای انريكه-

دستش رو باال آورد و زير چونه ام . سرم رو بردم سمت گردنش

 :نشوندش و سرم رو از خودش فاصله داد و لب زد 

 !داری ديوونم می کنی-

بايد ! خواستم؛ ديوونه کردنش؛درگير کردن ذهنشهمين رو می 

 !به خال می زدم

سرم رو دقيقا مقابلش گرفتم و با آرامش تو دلم شروع کردم به 

 !شمردن

بين شماره ی ! بوسيد... ش... پنج... چهار... سه... دو ... يک

فکر ! پنج و شش بود که مقاومتش شکست و لب هام رو بوسيد

خوب !سی برام ايجاد کنه اما تونست نمی كردم بوسه اش بتونه ح

متفاوت می بوسيد و برای به حصار کشيدن لب هام ! هم تونست

 !عجله ای نداشت

 

 

 



 

 

 

پسر مرندياِن بزرگ، داشت تو مهموني اي كه با خودم برده 

بودمش، من رو می بوسيد و تمام تالش من اين بود که متقابال 

نيه ي دوست لب هاش رو نبوسم و آخر سر، بعد از چند ثا

 ! داشتنی به زور خودم رو قانع کردم برای عقب کشيدن

نگاهم رو مثال با شرم . تو تاريکی، روشنی چشم هاش پيدا بود

از چشم هاش گرفتم و البته واقف بودم به اين قضيه كه من، اون 

 .دختر خوبي كه وانمود مي كنم، نيستم

 .مزه مزه كردمطعم الكلي كه تو دهانم جا مونده بود رو با لذت 

 ...!من...اوه-

سال ها بود که احساس شرم و خجالت کشيدن رو فراموش کرده 

بودم و وانمود کردن به اين دو حس به طرز مسخره ای 

 !مصنوعی بود

 :زبونش رو روی لب زيرين کشيد و گفت

 !نيستم... می خوام بگم متاسفم ولی  -

 :گفتم! خنده ام گرفته بود!لعنتی

ی خوشگلت رو می بوسيدی هم همين حس رو وقتی تفريح ها-

 داشتی؟

 :الكل بي پروا ترش كرده بود؛ با شيطنت پرسيد

می خوای به چی برسی؟ به اين که من دخترای زيادی رو -

 !شايد نااميدت کنه ولی بايد بگم بله...بوسيدم يا نه ؟خب

 :يکی به بازوش زدم! مثل اينکه خودم، مقابل خودم بودم



 !پررو شدیتو ديگه زيادی -

 :با دست چپ سرم رو جلو کشيد و گفت

 !می خوام دوباره امتحانش كنم -

تاثير من بود يا الكل؟ سرم رو با زيرکی از حصار دستش بيرون 

 :کشيدم و گفتم 

 نمي خواي يكم بنشيني؟-

کجا بودن دخترای ! و تو دلم به حالت چهره و لب هاش خنديدم

رو تو خماری يه بوسه مرنديان که ببينن من مرد روياهاشون 

 گذاشتم؟

دلم يه کوکتل خنک می . جا گذاشتمش و رفتم سمت ميز بار

داشتم بين نوشيدنی ها چشم می چرخوندم که دستي رو . خواست

به هوای اينکه سهنده چرخيدم اما با شناختن فرزين . کمرم نشست

 :اخم کردم و دستش رو پس زدم

 چه غلطي داری می کنی؟ -

 :خودش کشيدکمرم رو به سمت 

 ! دارم از اموالم استفاده می کنم-

 : وحشی شدم

 !بدجور متوهمت کرده! چی زدی؟-

عقب رفت و به صورت نمايشی دستش رو در حالی که به 

 : خودش اشاره می کرد باال برد و پايين آورد

 چی می بينی؟! خوب نگاه کن -

 : ميون حرفش نشستم

 !يه بيشعور به تمام معنا -

 :  انداختدستش رو 



مشکل از ديدته تيلور جان، چون هر دختری من رو به  اون -

 !يارويی که داشتی احمقانه می بوسيديش ترجيح ميده

 :گيالسم رو از کوکتل سيب پر کردم

 !تا االن بايد فهميده باشی که من هر دختری نيستم -

لب هاش رو به طرز مسخره ای جمع کرد و جمله ی زشتی 

 .گفت

ور و اطرافم نگاه کردم تا از نبود سهند مطمئن با وحشت به د

اگر حضور سهند نبود خوب از خجالتش در می اومدم اما ! شم

 .دست و پام بسته بود

 :   غريدم

 ! گورت رو گم کن مرديكه ی دوزاری -

 .و از ميز فاصله گرفتم

 

 

 

 

 

 

 نيكا؟-

 . برگشتم به سمت سهند

 كجا رفتي تو؟ -

 : فتمگيالسم رو باال گرفتم و گ

 ! رفتم دنبال اين-

 : جلو تر اومد و گيالس رو از دستم كشيد



 ! ببينم چه مزه ايه-

گيالس رو كشيدم اما زور سهند بيشتر بود؛ با ولع محتويات 

 : گيالس رو سر كشيد و گفت

 . سليقتو دوست دارم-

 : اين پا و اون پا كردم

 بريم خونه؟ -

 : بي حال گفت. چشم هاش قرمز شده بود

 ! شبه كهسر -

به اهدافم رسيده . نمي خواستم امشب رو بيشتر از اين كش بدم

 . بودم و بيشتر از اين زمان نمي خواستم

 

***** 

صداش خش دار بود و ! ظهِر فردا، با تماس سهند چشم باز كردم

 : لحنش به اون حالت رسمي برگشته بود

 بيدارت كردم؟ -

 : كش و قوسي به بدنم دادم و خوابالود پرسيدم

 ساعت چنده؟ -

 .يك-

به ساعت ديواري نگاه كردم؛ شوخي . بلند شدم و سِرجام نشستم

 : ناليدم! نكرده بود؛ ساعت يك بود

 ! من بايد مي رفتم دانشگاه-

 : دلجويانه گفت

 .منم تازه بيدار شدم-

 : و چند ثانيه ي بعد اضافه كرد



 ! البته كاري هم نداشتم-

 : گفتم! يدماين لحن رسمي رو بيشتر مي پسند

ديشب انقدر خسته بودم كه يادم نيست كي و چطور تا تخت -

 !اومدم

هوا روشن ! من كه خوابم نبرد؛ تاثير الكل روي من، بي خوابيه-

 ! شده بود كه خوابيدم

 ! الكل چه تاثير باكالسي رو اين آدم داشت

دوباره به ساعت نگاه كردم؛ انقدر دير بود كه نمي ارزيد تا 

برم، پس لم دادم و پاكت سيگار و فندك رو از كشوي دانشگاه 

سيگار رو آتيش زدم و مشتي دود، به . ميز عسلي بيرون كشيدم

 :دستگاه تنفسيم فرستادم و پرسيدم

 برنامه ات براي امروز چيه؟ -

 : بدون مكث گفت

 ! ديدنت-

ابروهام باال پريدند؛ نكنه ديشب بيشتر از يه بوسه پيش رفته 

بي خبر بودم؟ اين ميزان از اشتياق، غير قابل بوديم و خودم 

 : تا خواستم چيزي بگم خلع سالحم كرد! توجيه بود

حتي وقتي درس مي خونم، پس ! چند ماهه مدام تو فكرتم نيكا-

صورتت مدام پشت پلكامه و تا چشم مي بندم ! ذهنم هستي

 ! ناخواسته تصورت مي كنم

حاال انتظارشون رو انقدر متعجب شدم از شنيدن جمله هايي كه 

نداشتم كه فراموش كردم خاكستر سيگار رو بتكونم؛ افتاد روي 

روتختي و يه لكه ي سوختگي زشت، وسط صورتيِ خوشرنگ 



سيگار رو تو جا سيگاري له كردم و انگشتم رو ! ملحفه كاشت

 . كشيدم رو جاي سوختگي و اخم كردم

 !چه كارت كنم؟ از سرم نمي پري-

تو آينه به صورت بي رنگ و موهاي بهم ! مبلند شدم و ايستاد

 : ريخته ام نگاه كردم و گفتم

 ! بيا اينجا-

و تلفن رو پايين آوردم و به تصوير خودم خيره شدم؛ چه كار 

 !داشتم مي كردم؟

: 

 

 

 

 

 

 فصل دهم 

 

 

 "راه آهن"

 

فايل مربوط به اصول و فنون پرستاري رو بستم و بعد از 

خونه كه متعلق به اميرحسين بود، با خاموش كردِن تنها كامپيوتر 

 . سر انگشت هام، شقيقه هاي دردناكم رو ماساژ دادم

به خوندن از روي برگه عادت داشتم اما تهيه ي كتاب يا پرينت 

گرفتن از روي فايل، زيادي هزينه بر بود و همين باعث مي شد 



كه هر وقت اتاق اميرحسين رو خالي گير بيارم، هجوم ببرم به 

امپيوتر و با سختي از صفحات پي دي اف، جزوه ي سمت ك

 ! دست نويس تهيه كنم

برق اتاق رو خاموش كردم و با فلشي كه تو دستم بود، به سمت 

زير همه ي قابلمه هاي مامان خاموش بود و اين . آشپزخونه رفتم

 .يه عالمت بود از دير كردن اميرحسين

 گشنته مادر؟ بكشم غذاي تو رو؟ -

مه ها كشيدم و به مامان كه بي كار تو آشپزخونه سركي به قابل

 : ايستاده بود نگاه كردم و گفتم

 . مي آد ديگه االنا. منتظر مي مونم... نه -

ظرف هاي خشك شده رو برداشت و در حالي كه به سمت 

 : كابينت ها مي رفت، گفت

ديگه ظهر ها خونه نيست؛ . هر روز داره دير تر از قبل مي آد -

واسه " دير مي كنه و يكم كه بگذره مي خواد بگهبراي شام 

 " صبونه خودمو مي رسونم

از اين كه سعي مي كرد لحن صحبت كردن اميرحسين رو تقليد 

مي خواستم از امير دفاع كنم و بگم كه . كنه، خنده ام مي گرفت

درگير كارهاشه اما قبل از اين كه حرفي بزنم، صداي باز و 

پرده ي توري و دود گرفته ي . كردبسته شدن در حياط منصرفم 

آشپزخونه رو كنار زدم و با ديدن سر باندپيچي شده ي امير 

حسيني  كه داشت لخ لخ كنان به سمت ساختمون مي اومد، جيغ 

 .كشيدم و فلش از دستم رها شد

..." بسم ا"صداي جيغم، هيكل سنگين مامان رو تكون داد و 

پزخونه بيرون اومدم و با دو از آش. گويان، پشت پنجره كشوندش



لحظه اي كه اميرحسين پاش رو داخل ساختمون گذاشت، بهش 

 .رسيدم

 

 

 

 

 

 

 

نگاهم قفل شده بود رو . يه اضطراب بي سايقه سراغم اومده بود

پيشونيِ زرد رنگي كه از زير باند سفيد، بيرون زده بود و لب 

 . هام، براي اداي هيچ كلمه اي تكون نمي خوردند

 چي شده؟ . دهخدا مرگم ب-

برگشتم به سمت مامان كه پشت سرم ايستاده بود و به نظر مي 

رسيد كه داره شرايط الزم براي سكته رو در خودش ايجاد مي 

قفسه ي سينه اش به شدت باال و پايين مي رفت و صداي ! كنه

رنگش پريده بود و دست . نفس هاش، به وضوح شنيده مي شد

 ! كردراستش بي هدف، تو هوا حركت مي 

 . همه ي اين ها رو ديدم و حركتي ازم سر نزد

 چي شد؟ -

اين سوالي بود كه امير حسين از من پرسيد اما جوابش رو مامان 

 : با سوالش داد

... از صبح دلم شور مي زد ها! چي به سرت اومده مادر؟-

 ... براي... نگو



دويد سمتش امير حسين با . گريه مجال صحبت كردن نداد بهش

استيصال و ضعفي كه تو صورتش مشهود بود، به مامان اخم و 

 :نگاه مي كرد و نمي دونست چي بگه

 ... اي بابا... چيزي نشده كه-

دست مامان رو گرفتم و به سمت نشيمن هاي زهواردرفته ي 

نشوندمش و خودم زل زدم به امير حسين و با . هال بردمش

سرش،  حساسيت نقطه به نقطه ي بدنش رو اسكن كردم؛ به جز

سعي كردم با القا كردن . ساعد دست چپش هم باندپيچي شده بود

به خودم، كمي سطح " حالش خوبه، چيزيش نيست" جمله ي 

مامان يك ريز داشت حرف مي زد و امير . اضطرابم رو كم كنم

 :حسين بينشون جاي خالي پيدا مي كرد و توضيح مي داد

سراميك بود و پايه اش صبح باالي چهارپايه بودم، چهارپايه رو -

 ! همين بخدا. سر خورد و افتادم

 : مامان گله كرد

تا حاالش ... دستت شكسته... همين به خدا؟ سرت شكسته-

خواهرم تو رو به من . ...تو دست من امانتي...  بيمارستان بودي

 !سپرده

منم دوتا غر . كاش مي تونستم مثل مامان خودم رو خالي كنم

قب خودش نبوده و اون بخواد با حرف سرش بزنم كه چرا مرا

كاش منم مثل مامان حق . هاش توجيهم كنه كه حالش خوبه

كاش اميرحسين رو خاله به منم مي سپرد؛ كاش به من هم . داشتم

 .امانتش مي داد

 : خنده ي كوتاه و عصبي امير حسين از افكارم، رهام كرد



از  بابا! يه جور حرف مي زني و گريه مي كني انگار مردم-

چند ساعت درمونگاه بودم و خودم با پاي خودم . چهارپايه افتادم

... اين گريه و زاري ها واسه چيه قربونت برم من. برگشتم خونه

 !بسه ديگه... ال اله اال هللا

 

 :سريعا روبه روش روي زمين نشستم و پرسيدم

 چرا بهمون زنگ نزدي پس؟ -

احتياط روي بالش روي تخت چرخيد و درحالي كه سرش رو با 

 : مي گذاشت، گفت

اين باند رو . نمي دونستم چي شده، نمي خواستم نگرانتون كنم-

 .باز كن از سرم

بلند شدم و لبه ي تخت نشستم، دستم رو بردم سمت باندش و با 

 :ناراحتي گفتم

 چي شد آخه يهو؟ -

با . پلك هاش رو بست و شروع كردم به باز كردن باندش

ده شده ي دور سرش رو باز كردم و به گاز ماليمت باند پيچي

 . استريل قرمز شده خيره شدم

 مي توني عوضش كني؟ -

 : در حالي كه بلند مي شدم گفتم

 .بذار دست هام رو بشورم-

بغض گلوم رو گرفته بود، كاش . و به سرعت پيشش برگشتم

گاز رو با احتياط . بالها به جاي اميرحسين سر من مي اومدند

گوشه ي چپ پيشونيش چند بخيه خورده . دلم رفت بلند كردم و

 .بود



 

 

 

 

 

 : از داخل نايلون گاز استريل و باند جديد برداشتم كه گفت

 . اون پماده هم هست؛ بايد يه اليه روي زخم بزني-

سرانگشتم رو به پمادي كه نشون داده بود آغشته كردم و با 

 :احتياط روي زخم كشيدم و پرسيدم

 مدي؟ چطور تا خونه او-

 :اخم كرد؛ احتماال از درد

 .رضا رسوندم تا دم در-

گاز استريل رو روي زخمش گذاشتم و باند رو دور سرش 

 : پرسيدم. پلك هاش سنگين و خسته به نظر مي رسيدند. پيچيدم

 چيزي الزم نداري؟ -

 : با بي حالي گفت

 . از تو نايلون هم مسكن رو بده بهم. يه ليوان آب برام بيار-

شلوار جينش ساييده و پاره . سته خيره شدم به لباس هاشناخوا

 . شده بود

 به چي نگاه مي كني؟ -

با شنيدن صداي عصبيش از جا پريدم و با سرعت به سمت 

يه ليوان آب پر كردم و وقتي برگشتم كه پلك . آشپزخونه رفتم

 : كنارش ايستادم و آروم صداش زدم. هاش كامال بسته بودند

 . آوردم براتاميرحسين؟ آب -



 : پلك هاش تكون خوردند

 ! نمي تونم بنشينم الهه-

قرص رو از جلد خارج كردم و كمك كردم تا سر و گردنش رو 

قرص رو داخل دهانش گذاشتم و آب رو به خوردش . باال بياره

 .سرش كه به بالش رسيد، بيهوش شد. دادم

***** 

ط با وحشت چشم باز كردم؛ صداي باز و بسته شدن در حيا

! به خاطر نمي آوردم كه كي به خواب رفتم. بيدارم كرده بود

تمام شب رو بيدار مونده بودم و هر نيم ساعت يك بار به امير 

مي رفتم تو . ترس بيچاره ام كرده بود. حسين سر زده بودم

اتاقش و به قفسه ي سينه اش خيره مي شدم و تا وقتي كه از 

تا . بيرون نمي اومدممنظم بودن نفس هاش مطمئن نمي شدم، 

خود صبح گريه كرده بودم و به خدا گفته بودم كه اگر اين يكي 

 ! رو از من بگيره بي شك مي ميرم

در . بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم، ساعت هفت و نيم صبح بود

نيمه باز اتاق اميرحسين رو باز كردم و به چهره ي جمع شده 

اشك ناخواسته . يستادمجلو رفتم و باالي سرش ا. اش خيره شدم

دلم مي خواستم خم بشم و پيشونيش رو . تو چشم هام حلقه زد

اين پسر، تنها داشته . صداي نفس هاش كمي آرومم كرد. ببوسم

من تو تمام زندگيم از هر چيزي كه حق . ي من از اين دنيا بود

طبيعي يك انسان بود محروم بودم اال عشق و راضي بودم به 

 !تي اين يكي رو داشتمنداشته هام تا وق

 

 



 

 

 

 

لبه ي تخت نشستم و با اضطراب، انگشت هام رو گذاشتم روي 

نگاه كردم به انگشت هاش و دلم از . ساعد باندپيچي شده اش

نگاهم رو باال كشيدم و براي . تصور لمس كردنشون ضعف كرد

اولين بار، از فاصله ي نزديك، بي دردسر قربون صدقه ي جز 

ابرو هاي كشيده و بلندش، موهاي مشكي و . جز صورتش رفتم

رام نشدنيش، لب هاي خوش حالت و بيني خوش تراشش، همگي 

نشون از اين داشتند كه خدا براي خلق كردن اين چهره، از هيچ 

 . مهارتي دريغ نكرده

نبضش رو زير انگشت هام حس كردم و عشق، دست هاش رو 

 . دور تنم پيچيد و درآغوشم گرفت

رو با همه ي حكمتش به خونه ي ما كشونده بود؛ ده خدا اين پسر 

انقدر خوب . دوازده سال، جلوي چشم هاي من زندگي كرده بود

 ! و كامل بود كه محال بود عاشقش نشم

سرطان خاله و اعتياد شوهرش، اومدنش به خونه ي ما، مرد 

خدا نمي ! اينا همه نقشه هاي خدا نبود؟... خونه ي ما شدن

 ق اين پسر بشم؟ خواست كه من عاش

با صداي مامان از جا پريدم؛ انقدر شديد كه اميرحسين تكون 

با وحشت دستم رو مشت كردم و بريده . خورد و جا به جا شد

 :بريده گفتم



داشتم نبضش رو مي ...داشتم... اومدم ببينم حالش چطوره-

 !!!گرفتم

به نظر مي رسيد كه مامان متوجه نشده  اما اين هم چيزي از 

 . ي كه به جونم ريخته بود كم نكردوحشت

 .چطوره بچم؟ ديشب تو خواب ناله مي كرد-

 :لب زدم

 !خوبه...خو-

جلو اومد و با گرفتگي به صورت اميرحسين خيره شد و به 

 : آذري گفت

 !آهلل باالمي سنه تاپيشيرديم-

و در حالي كه زير لب با خودش حرف مي زد از اتاق خارج 

بيرون از اتاق گذاشت، نفسم رو  به محض اينكه پاش رو. شد

آزاد كردم و قصد خروج از اتاق رو داشتم كه صداي زنگ 

 !موبايل اميرحسين بلند شد

 

 

 

 

 

 

 

جهت صدا رو دنبال كردم و رسيدم به جيب جلوييِ جيني كه 

با فهميدن اينكه تو اين وضعيت به خواب رفته و كاري ! تنش بود



تا خواستم حركتي كنم، . اومداز دستم براش بر نيومده دلم به درد 

 . از خواب بيدار شد

دستي كشيد به پيشونيش و ! باز شدن چشم هاش، سرجام قفلم كرد

تلفنش . اخم هاش تو هم رفت و پلك هاش دوباره روي هم افتاد

بي وقفه زنگ مي خورد و امير حسين گيح تر از اين حرف ها 

 : يدمجلو رفتم و پرس! بود كه بخواد به تلفنش جواب بده

 مي توني گوشيت رو به من بدي؟ -

 : با لحني كه وضوح درست و حسابي اي نداشت پرسيد

 ساعت چند؟ -

 : تلفنش قطع شد و گفتم

 ! هشت... هفت-

 : ناليد

 ! همه جام درد مي كنه-

تا خواستم چيزي بگم، تلفنش دوباره زنگ خورد و اينبار هيچ 

 ! خواب رفته واكنشي نشون نداد و معلوم بود كه دوباره به

! سرم رو رو به سقف گرفتم و دستم رو بردم به سمت جيبش

انگشت هام رو داخل فرستادم و با لمس كردن كاور گوشيش، بي 

اسم رضا روي . معطلي دستم رو همراه با تلفنش بيرون كشيدم

 : با ترديد پرسيدم! صفحه افتاده بود

 جواب بدم اميرحسين؟ -

نگشتم رو روي صفحه كشيدم و جواب ندادنش بهم جرات داد؛ ا

درحالي كه چند قدم دور مي شدم، تلفن رو به گوشم نزديك 

 : كردم

 زنده اي؟-



 : هول شدم و گفتم

 !بله-

خوبيد شما الهه خانم؟ ! فكر كردم اميرحسينه! ببخشيد... اي واي-

 اميرچطوره؟ 

چرا امون نمي داد؟ از اتاق كامال خارج شدم و شرمزده جواب 

 : دادم

امير خواب بود من ناچار شدم جواب . خواهش مي كنم. سالم-

 . بدم

برعكس من كه موقع حرف زدن با غريبه ها اسم و رسمم رو هم 

 : فراموش مي كردم، اين پسر زيادي مسلط حرف مي زد

 امير بهتره؟ ! اين چه حرفيه؟ خوب كردين-

 : معذب گفتم

شما ! هبه نظر مي رسه كه درد دار. از وقتي اومده خوابه-

 باهاش درمانگاه بودين؟ 

 ! بله-

 : نگاهي بي هدف به داخل اتاق انداختم و پرسيدم

 ! مورد نگران كننده اي نبود؟ خودش كه حرفي نزد به ما-

 : با سرخوشي گفت

 ! خيالتون راحت؛ يه شكاف رو پيشونيش بود فقط! نه بابا-

 :اين پا و اون پا كردم

 !بله-

راستي الهه خانم حاال كه امير خوابه ... خيالتون راحت! آره بابا-

يه زحمتي داشتم براتون؛ لطف مي كنين از ليست مخاطب هاش 

شماره ي سماواتي رو برام بفرستين؟ امير بايد امروز كارشون 



رو تحويل مي داد كه ديگه با اين اوضاع نمي تونه و بايد به 

 ! دديروز قرار شد شماره رو بفرسته ولي فراموش كر. جاش برم

 : كوتاه گفتم

 . باشه-

فرستادن شماره . و بالفاصله خداحافظي و تلفن رو قطع كردم

ممكن نبود چرا كه تلفنش رمز داشت و اين رو بعد از قطع 

 !كردن تماس بود كه فهميدم

 

 

 

 

 

ناچار شدم اميرحسين رو بيدار كنم و ازش بخوام كاري كه رضا 

ن خواب و بيداري برام خواسته رو انجام بده اما تنها كاري كه بي

 : انجام داد اين بود كه قفل موبايلش رو باز كرد و گفت

 .تلگرام كن هرچي و خواسته-

وارد برنامه ي تلگرام شدم، صفحه ي چت رضا همون ابتدا بود، 

واردش شدم و بدون اينكه نگاهي به پيام هاي اخيرشون بندازم، 

بود رو سرچ گزينه ي كانتك رو زدم و اسمي كه رضا خواسته 

 ". مرسي" همون لحظه خوند و فرستاد. كردم و براش فرستادم

از صفحه اش بيرون اومدم و خدا شاهده مي خواستم گوشي رو 

بگذارم باالي سر امير حسين كه تصوير پروفايل چت قبلي كه 

مربوط  به بهرامي نامي بود،  توجهم رو جلب كرد؛ تصوير 

اضطراب كل صفحه ي  با. پروفايل عكس صورت يه دختر بود



چت ها رو نگاه كردم اما همه ي اسم هاي ذخيره شده يا عكس 

 ! ها، مردونه بود

با احساس گناه به صورت امير حسين كه تو خواب عميقي بود 

نگاه كردم؛ وسوسه باز كردن عكس پروفايل و ديدن صورت 

دختر و خوندن چت هاشون، بد جوري به جونم ريخته بود؛ يه 

تلفنش ! اشتم كه نمي دونستم بايد به چي ربطش بدماحساس بدي د

تو دستم بود؛ مي تونسم با لمس كردن عكس كل حس كنجكاويم 

رو از بين ببرم؛ صفحه ي چت رو هم اگر باز مي كردم، قطعا 

اميرحسين متوجه نمي شد اما نفس عميقي كشيدم و از برنامه 

كار  بيرون اومدم و صفحه رو قفل كردم؛ دلم راضي به انجام

گوشي رو باال سر امير گذاشتم و از ! قايمكي از اميرحسين نبود

كاش اين روزهاي بي هدف زودتر تموم مي . اتاقش بيرون رفتم

 !يه اتفاق خوب براي دلم! شد؛ كاش زودتر يه اتفاقي مي افتاد

 

 

 

 فصل يازدهم 

 ! تجريش

 

 

 

پله ها رو پايين اومدم و در حال قرار دادن هندزفري ها تو 

صدا از اتاق ! گوشم بودم كه صدايي توجهم رو جلب كرد

هندزفري رو از گوشم بيرون كشيدم و با . درماني نيكي مي اومد



نزديك تر كه شدم؛ صدا واضح . قدم هاي بلند به سمت اتاق رفتم

صداي گريه ي نيكي بود و درمانگري كه داشت دعواش ! تر شد

وقتي مطمئن شدم  چند ثانيه پشت در اتاق مكث كردم و! مي كرد

 ! از برداشتم، در رو با ضرب باز كردم

. درمانگرش يه دختر جوون  بود كه تا به حال نديده بودمش

دختر از حضور ! نيكي با ديدن من بلند تر از قبل زد زير گريه

رو به روش ! من ماتش برده بود و بدون پلك زدن نگاه مي كرد

 : ايستادم كه گفت

 ! ه كسي در حين درمان وارد اتاق نشهبه خانم بهرامي گفتم ك-

 : سرتا پاش رو با يه نگاه برانداز كردم و گفتم

 ! خانم بهرامي منم-

 : چشم هاش ريز شدند، ادامه دادم

 سر كي داشتي داد مي زدي؟-

 : كالفه گفت

 ! نيكي همكاري نمي كنه؛ ناچارم به زور ازش فعاليت بگيرم-

 : عصبي گفتم

عيبي نداره؛ سوالم رو عوض ... اديهنوز به سوالم جواب ند-

 ! مي كنم؛ بهم بگو به چه حقي داشتي سرش داد مي زدي

 : با اخم نگاهم كرد و گفت

 ! درست صحبت كنيد خانم محترم-

 : در رو نشون دادم و گفتم

دوربين ها رو هم مي دم چك ! ديگه بهتون نيازي نيست! بيرون-

 !كنند؛ اگر موردي بود تو دادگاه مي بينمتون



با شنيدن جمله ي آخرم، با وحشت به باال نگاه كرد؛ احتماال 

 ! براي پيدا كردن دوربين

 : دوباره به در اشاره كردم و گفتم

 !بيرون...مثل اينكه متوجه صحبتم نشدين-

با صداي . با عصبانيت هيكلش رو به سمت در خروجي كشيد

اق بسته شدن در، به سمت نيكي رفتم و با ديدن رد ناخن روي س

پاهاش، قلبم فشرده شد و دعا كردم كه كاش واقعا دوربيني وجود 

داشت تا من مي تونستم با استناد به فيلم هاش، حال اين دخترك و 

هر كس ديگه اي كه به خودش جرات بدرفتاري با نيكي رو مي 

 !داد، بگيرم

 

 

 

 

 

 

از . خم شدم و ساق پاهاي نيكي رو بوسيدم و نوازششون كردم

گريه اش بند اومده بود . اد، نمي تونستم صحبت كنمعصبانيت زي

چند ثانيه نگاهش . اما تو چشم هاش هنوزم ترس وجود داشت

كردم و از زور عصبانيت دندون هام رو بهم فشردم و با ضرب 

 : به بيرون از اتاق رفتم و فرياد زدم

 !غزل-



 اولين. پايين پله ها ايستادم و دوباره اسمش رو با فرياد صدا زدم

با وحشت به صورتم نگاه كرد . كسي كه بيرون اومد، نسترن بود

 : و پرسيد

 چي شده؟ چرا داد و بيداد مي كني؟-

 : تا اولين پاگرد پله ها باال اومدم و پرسيدم

 كدوم گوريه؟ -

 : نسترن بهم رسيد؛ شونه هام رو گرفت و ترسيده پرسيد

 كي؟ -

ودم رو به باال با صداي باز و بسته شدن در تو طبقه ي دوم، خ

غزل كتاب به دست، تو چهارچوب در اتاق نيكي . رسوندم

حاال نيما هم با دسته ي پلي استيشني كه تو دستش . ايستاده بود

 . بود، داشت به سمتمون مي اومد

 : مقابل غزل ايستادم و پرسيدم

 نيكي كجاست؟ -

 : بي خيال گفت

 . پايين-

 : خون داشت خونم رو مي خورد

 و اون وقت تو كجايي؟ -

 : داد كشيدم. جوابي نداد

رو به روي مني در حالي كه وظيفه ات اينه كه هرجايي كه -

 ! نيكي هست، دقيقا همون جا باشي

 : نسترن مداخله كرد

خود درمانگر گفت بايد تنها . آروم باش نيكا جان؛ من در جريانم-

 . باهاش كار كنه



 : فرياد زدم

 ! بيجا كرد! غلط كرد-

 : و دوباره رو به غزل ادامه دادم

تا به ما بگه هركس . اون بچه زبون نداره تا از خودش دفاع كنه-

و ناكسي رو كه براي كمك بهش تو اين خونه مي آريم داره 

 ! باهاش چه كار مي كنه

كتاب رو از دستش كشيدم و در حالي كه پرتش مي كردم، فرياد 

 : زدم

برو ببين ! ي اينجا و كتاب بخونيما به تو پول نمي ديم كه بشين-

 ! زنك چه باليي سر خواهرم آورده

رو به جفتشون . نسترن دوباره مداخله كرد، نيما هم همينطور

 : گفتم

از !ما ديگه به پرستار نيكي نياز نداريم! نمي خوام هيچي بشنوم-

كسي هم بدون هماهنگي با من براش درمانگر نمي ! فردا نياد

 .گيره

 

 

 

 

 

 

نيما و غزل احمق رو تو طبقه ي باال جا گذاشتم و  مامان،

مخاطب هام رو زير . برگشتم پيش نيكي كه ديگه گريه نمي كرد



. كردم و انگشتم رو فشردم روي اسم پناهي تا تماس برقرار شه

 . سه بوق انتظار كشيدم و نهايتا تماسم رد داده شد

 عصبانيتم كم كم از بين رفت و جاش رو يه ناراحتي عميق

مي خواستم دوباره شماره ي پناهي رو بگيرم كه پيامش . گرفت

 : روي صفحه ي گوشي ظاهر شد

 "سالم؛ نمي تونم صحبت كنم"

سرخورده كنار نيكي نشستم و با ديدن وضعيت پاهاش، عمق 

جاي چند فرورفتگي وحشيانه، روي ساق هر . ناراحتيم بيشتر شد

 .دو پاش بود

به تلگرام پناهي و يه پيام  از پاهاش عكس گرفتم و فرستادمش

 : بلند باال براش نوشتم

خواهر من فلج مغزيه، اونم از . اين عكس پاهاي خواهر منه" 

نمي تونه حركت كنه و از پس . نمي تونه حرف بزنه! نوع شديد 

طي روز پرستار و . خيلي از كار هاي ديگه هم بر نمي آد

اين رو درمانگر هاي مختلف باهاش در ارتباطن و من وقت 

براي . ندارم كه تمام روز كنارش باشم تا كسي باليي سرش نياره

همين هم اصرار دارم تو اتاق هاش دوربين نصب شه كه بتونم 

. تمام مدت كنترلش كنم كه مثل امروز، كسي بهش آسيب نزنه

حاال اگه شما سر اينكه من تماس هاتون رو جواب ندادم داريد 

 " ياين، ديگه بحثي نيستلجبازي مي كنيد و نمي خواين ب

 .پيام رو براش فرستادم و گوشي رو كنار گذاشتم

برگشتم سراغ نيكي و هر تمريني رو كه بلد بودم، با قربون 

دست هاش رو بوسيدم و وقتي . صدقه رفتن باهاش كار كردم

. قصد داشتم از اتاق بيرون ببرمش، صداي پيامك تلفن بلند شد



ه از جانب پناهي داشتم، شگفت رفتم سراغش و با ديدن پيامي ك

 : زده شدم

 " از شنبه كار رو شروع مي كنم"

با خوشحالي نيكي رو بوسيدم؛ از دو جهت خوشحال بودم، يك 

اينكه كار دوربين ها انجام مي شد، دو اينكه به خواسته ام رسيده 

 !بگه" نه"بودم و باز هم كسي نتونسته بود به من 

 . وردندآقاي مرنديان تشريف آ...خانم-

از خدمه اي كه ورود سهند رو بهم اطالع داده بود خواستم نيكي 

رو به اتاقش ببره و براي مواجه شدن با سهند، به اتاقم برگشتم تا 

 .لباس بهتري بپوشم

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم 

 راه آهن

 

 

سه روز آخر هفته، امير حسين تماما خونه بود اما بيشتر وقتش 

 .می گذروند رو تو اتاق و به استراحت



شنبه بود و بايد ساعت ده صبح تو دانشگاه حاضر می شدم؛ در 

. حال خوردن صبحانه بودم که امير حسين به آشپزخونه اومد

امير اما بي خيال جلو . لقمه تو گلوم گير كرد و به سرفه افتادم

 :اومد و گفت

 چی می خوري؟. صبح بخير-

استكان چايي رو سر كشيدم و به چسب روی پيشونيش خيره شدم 

: 

 !چقدر  زود بيدار شدی. صبح توام بخير -

 :سر سفره اومد و گفت

 .بايد برم سرکار -

 : آخرين لقمه رو قورت دادم و پرسيدم

 بهتری؟ -

 :تکه ای نون به سمت دهانش برد

 .يه چايی واسم بريز هر وقت صبحانه ات تموم شد. آره -

تو ليوان مخصوصش چايی . بلند شدم و سراغ سماور رفتم

ريختم، نه پررنگ، نه کمرنگ كه اگه غير از اين بود نمی 

 .خورد

 :چای و شکر رو مقابلش گذاشتم و پرسيد

 کالس داری؟-

 :سرم رو به عالمت بله تکون دادم که گفت

پس صبر کن که با هم بريم، منم مسيرم تجريشه اول تورو می -

 .رسونم

نقدر يکهو خوشحال شدم که نتونستم واکنشی نشون بدم، مات ا

 !ايستادم و نگاهش کردم



جرعه ای از چايش رو نوشيد و با اشاره به لباسهای خونگيم 

 :پرسيد

 تو با اينا می ري دانشگاه؟-

 :ابروهام باال رفتند

 يعنی چی؟-

 :کالفه گفت

 پس چرا نمی ري حاضر شی؟-

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سيزدهم 

 تجريش 

 

 :خطاب به سهند که پشت گوشی بود گفتم. چند تقه به در خورد

 !چند لحظه صبر کن-

 :      و بعد بلند پرسيدم

 بله؟-

 :در باز نشد و از پشت همون در بسته شنيدم

خانم يه آقا امدن می گن امروز ساعت ده صبح با شما قرار  -

 .مالقات داشتند فکر کنم درمانگر باشن



 .بود که قرار بود امروز بياددرمانگر نبود ، پناهی 

 : باشه اي گفتم و خطاب به سهند ادامه دادم

 . من بايد برم؛ بعد تماس مي گيرم باهات-

مالقات ها هميشه تو .  و خداحافظي كردم و از اتاق خارج شدم

رفتم سراغ پذيرايي و . پذيرايي طبقه ي اول صورت مي گرفت

ميزبان نشسته پسري كه پشت به من، رو يكي از صندلي هاي 

 . بود

 : جلو رفتم و مقابلش قرار گرفتم و گفتم

 . بهرامي هستم. خوش آمدين. سالم-

رفتارش شوكه ام كرد؛ سرش رو باال آورد و تا نگاهش متوجهم 

 :شد، سريعا سرش رو پايين انداخت و گفت

 ! سالم-

 :چش بود؟ گفتم. تعجب كردم

 .بفرماييد بنشينيد-

  .و خودم رو به روش نشستم

فنجون چاييش رو روي ميز برگردوند و تو همون حالي كه 

 : نگاهش روي زمين بود، پرسيد

 تو چند محل دوربين بايد نصب بشه؟-

 : گفتم. برام سوال بود كه چرا نگاهم نمي كنه

 . اتاق خواب و اتاق درمانيش-

 : پرسيد

 مي تونم اتاق ها رو ببينم؟ -

 : پرسيدم چه مرگش بود اين پسر؟ عصبي. كالفه شدم

 مي بخشيد، چيزي اينجا گم كردين؟ -



 : كوتاه گفت

 ! خير-

 : ميمردم اگر نمي گفتم حرفم رو

 پس چرا دارين مدام زمين رو نگاه مي كنين؟ -

فقط با خونسردي . جوابي نداد، حتي تعجب هم نكرد از جمله ام

 : تكرار كرد

 مي تونم اتاق ها رو ببينم؟-

 بود؟اين ديگه كي ! يا خود خدا

 

 

 

 

 

 

 : از جام بلند شدم و با لحني سرد گفتم

 ! از اينطرف لطفا-

از پذيرايي خارج شدم و اول رفتم سراغ . بلند شد و همراهيم كرد

 :در رو باز كردم و گفتم. اتاق درمانيِ نيكي

 ! بفرماييد-

وارد كه شد، فرصت كردم براندازش كنم؛ يه سر و گردن از من 

با تيپ امروزي و صد البته بهش نمي  بلند تر بود، چهارشونه،

 ! خورد كه يه نصاب ساده باشه

. داخل رفتم و متوجه شدم يكي از خدمه در حال تميز كردن اتاقه

با ديدن ما، صاف ايستاد و سالم كرد و چيزي كه برام خيلي 



عجيب بود اين بود كه پناهي نگاهش كرد و سالم و خسته نباشيد 

 ! گفت

مقابل پناهي ايستادم؛ داشت در و ديوار  مرخصش كردم و رفتم و

صداش زدم، جواب داد، اما همچنان نگاهم . رو نگاه مي كرد

 . نكرد

. نگاهم رو دادم به لباس هام، تاپ سفيد و شلوار اسپرتي تنم بود

 !واسه اين نگاهم نمي كرد؟! خيره شدم به يقه ي باز تاپم

مي ! يه دوربين پوشش مي ده فضا رو. اتاق بزرگي نيست-

 خواين از تخت فيلم بگيره؟ 

 : گفتم. رفتارش برام عادي نمي شد

 . از تخت و وساير وسيله هايي كه براي درمان استفاده مي شن-

 : نگاهش رو دوباره به زمين داد و پرسيد

 اتاق رو هم مي شه ديد؟ -

 ! بله-

به طبقه ي دوم هدايتش كردم و وقتي در اتاق نيكي رو باز 

 غزل سرم سوت كشيد؛ اينجا چه غلطي مي كرد؟ كردم، با ديدن 

رو به . پناهي با همون سر چسبيده به سينه اش وارد اتاق شد

 : غزل با لحن كنترل شده اي گفتم

 ! بيرون بايست لطفا-

سر و صدايي كه راه انداخت . نيكي با ديدنم ذوق كرد و جمع شد

 چشم از سقف و ديوار ها. باعث شد كه پناهي بهش توجه كنه

نيكي كه حاال متوجه حضور . گرفت و نگاهش رو داد به نيكي

 .غريبه شده بود، ساكت موند

 . سالم-



ناخواسته برگشتم تا ببينم پناهي به كي با اين جديت سالم داده اما 

 !وقتي متوجه شدم كه مخاطبش نيكي بوده، جا خوردم

 

 

 

 

 

 

 

ده نيكي صدايي از گلوش خارج كرد كه براي من هم كه ده دواز

 . سال كنارش بودم مفهومي نداشت

پناهي اما بدون اينكه نگاه عجيب و غريبي به نيكي داشته باشه، 

 :گفت

 . اينجا هم يه دوربين كفايت مي كنه-

و بعد يه سري توضيحات داد كه زيادي تخصصي بودند و سر 

تاييدشون كردم و منتظر موندم هر كاري . در نمي آوردم ازشون

 : نهايتا گفت! نجام بدهكه الزم داره رو ا

 . از فردا شروعش مي كنم-

بعد خيلي جدي از نيكي خداحافظي كرد و رو به من، با چشم 

 : هايي كه فرش اتاق نيكي رو نگاه مي كردند، گفت

فقط بايد يك سري وسايل بيارم . فردا صبح ساعت ده اينجا هستم-

 .داخل اتاق، اگر ممكنه وسايل اون گوشه رو فعال جمع كنيد

 :گفتم

 .مسئله اي نيست-



و به بيرون مشايعتش كردم و وقتي از پله ها در حال پايين رفتن 

 : بوديم، پرسيدم

 رشتتون چي بوده؟ -

 : كوتاه گفت

 .برق-

 : پرسيدم

 تو اطرافيانتون كسي هست كه مثل خواهر من فلج مغزي باشه؟ -

 : پايين پله ها متوقف  شد و گفت

 . خير-

 : بود رو به زبون آوردمهموني كه تو سرم 

نود و نه ! با ديدنش واكنشي نشون ندادين و اين متعجبم كرد-

درصد آدم ها با ديدن نيكي، رفتار هاي عجيب و غريب نشون 

ترحم مي كنن، سوال مي پرسن، كناره مي گيرن و ! مي دن

شما اولين ! بعض ها هم با صداي بلند خدا رو شكر مي كنن

دم عادي با نيكي سالم و خداحافظي نفري هستين كه مثل يه آ

 .كردين

 : جوابش شگفت زده ام كرد

 مگه عادي نيست؟ -

 : بيشتر تعجب كردم و گفتم

 ! متوجه نمي شم-

 : شمرده گفت

مگه مثل هر بچه ي ديگه اي متوجه سالم و خداحافظي نمي -

 شه؟ 

 : گيج شدم



 ! مي شه-

 : و پرسيديه لحظه سرش رو باال آورد و به چشم هام نگاه كرد 

 خب؟-

 ! چشم هاش طوسي بودند، طوسيِ تيره

 !جوابي ندادم؛ ديگه حرفي نمي موند

 ! با اجازه-

 .تا به خودم بيام رفته بود

 

 

 

 

 

 

 : با رفتن پناهي، قصد رفتن سراغ غزل رو داشتم كه صدام زدند

 . خانم؟ آقاي مرنديان تشريف آوردند-

و دوباره به سمت پنج پله اي كه باال رفته بودم رو برگشتم 

 : پذيرايي حركت كردم و با ديدنش، طوري گفتم

 ! ببين كي اينجاست-

يه تيپ اسپورت و شديدا شيك ! كه انگار همين ديروز اينجا نبود

 ! داشت كه وسوسه ام مي كرد دقيقه ها بنشينم و تماشاش كنم

 چطوري؟ مهمونت رفت؟ -

 : رو به روش نشستم

براي اتاق هاي نيكي دوربين نصب قراره بياد و . مهمون نبود-

 .كنه



 : عميق نگاهم كرد؛ مستقيما به چشم هام و در آخر گفت

 . دلم برات تنگ شده بود-

هر بار كه اين حرف ها رو مي شنيدم، خودم رو به رفتن نزديك 

ازدواج كردن با تك پسر مرنديان، مصادف بود با . تر مي ديدم

 : لبخندم گفتم با حفظ. اقامت تو كشوري كه آرزوم بود

 ! همين ديروز اينجا بودي-

 : چشم هاش رو ريز كرد و گفت

 . دارم از امروز حرف مي زنم-

 : خنديدم

 !بله...اوه-

تنه اش رو عقب كشيد و ساعد هاش رو روي دسته هاي كنده 

 : كاري شده ي مبل گذاشت

 بريم؟ -

 :جدي شدم

 كجا؟ -

 ! فقط بريم! هر جايي-

 : بدجنس شدم

 . كالس زبان دارم متاسفانه-

 : بي خيال گفت

 ! نرو-

 .ماه گذشته تقريبا همه ي روز ها رو نرفتم. نمي شه-

 ساعت چند تا چند؟-

 :با مكث گفتم

 ! يازده و نيم تا يك-



 : به ساعتش نگاه كرد و گفت

 !پاشو كه برسونمت! خب پس-

 

بلند شدم و . تنها پسري بود كه سماجتش شگفت زده ام مي كرد

 : گفتم

 !از دست تو-

فقط از اين قضيه ناراحت بودم . حاضر شدنم خيلي طول نكشيد

 . كه نتونسته بودم برم سراغ غزل

به طبقه ي پايين كه برگشتم، سهند تو همون وضعيت قبلي نشسته 

 : رو به روش ايستادم و گفتم. بود

 . بريم-

 : به كتاب هايي كه تو دستم بود، اشاره كرد و گفت

 . بده شون يه لحظه-

 . كتاب هام رو به سمتش گرفتم

 : سرسري برگشون زد و  با شيطنت پرسيد

 چرا معلم خصوصي براي خونه نمي گيري؟ -

كتاب ها رو پس گرفتم و تا خواستم جوابش رو بدم،  به انگليسي 

 : و با لهجه ي خيلي قشنگي گفت

Im looking for a job,do u know someone who 

needs teaching? 

 . بلند شد و كتاب ها رو دوباره از دستم كشيد. نديدمبلند خ

وسط خنده با تعجب نگاهش كردم؛ كتاب ها رو روي ميز 

 : گذاشت و گفت



مگر اين كه تو انتخاب معلمت !نمي برمت كالس! گولت زدم-

 !تجديد نظر كني

 

 

 

 

 

 

 

ظاهرا چاره اي نداشتم جز اينكه امروز هم قيد كالس زبان رو 

 : تسليم دست هام رو باال بردم و گفتمبا حالت ! بزنم

 ! بفرماييد كه چي كار كنيم-

 : چشمكي زد و گفت. لبخند پيروزمندانه اي رو لب هاش نشست

به هر كي افتاد، تا شب به حرفش گوش مي ! شماره مي اندازيم-

 ! ديم

 : دستم رو پشت سرم بردم كه گفت

 ! از من به تو-

شماره ي سه، دستم رو جلو هر پنج انگشتم رو باز كردم و با 

مجموع مي شد هفت ! سهند دو انگشتش رو باز كرده بود! آوردم

 ! و با احتساب شروع از سهند، عدد هفت روي خودش مي افتاد

 : پام رو روي زمين كوبيدم

 ! اين منصفانه نيست-

 : خنديد و گفت

 ! بزن كه بريم! مثل اينكه امروز روز منه-



روي زمين مي كشيدم، دنبالش راه افتادم در حالي كه قدم هام رو 

و با خروج از ساختمون و ديدن ماشيِن مرنديان بزرگ، متعجب 

 : پرسيدم

 با پدرت اومدي؟ -

 : به سمت ماشين حركت كرد و پرسيد

 چطور؟ ... با پدرم؟نه-

 : ابروهام باال رفتند

 !تا جايي كه يادمه پدرت اين ماشين رو به هيچ كسي نمي داد-

 : خنديد

از وقتي بهش گفتم كه قراره برگردم ايران، زيادي مهربون و -

 ! دست و دلباز شده

چي گفته بود؟ از وقتي قرار بود برگرده كجا؟ ! ناخواسته ايستادم

 : بلند پرسيدم

 برگردي ايران؟ -

سوار شدم اما . در رو برام باز كرد و دعوتم كرد به سوار شدن

 : كوتاه نيومدم

 ايران؟ يعني چي كه برگردي -

 : خونسرد گفت

 . بعد از اتمام درسم-

مغز خر خورده بود؟ برمي گشت اينجا كه چي بشه؟ نمي تونستم 

 : آروم بنشينم

 چرا؟-

اين ور داره برام جذاب ! چون داره اميدوارم مي كنه به برگشتن-

 ! تر مي شه



 : عصبي پرسيدم

 اينجا چي برات جذابيت داره؟-

 : چشمكي زد و گفت

 ! كي بهتره بگي-

 .عذاب مي كشيدم از اين كه نمي تونستم مستقيم حرف بزنم

 

 

 

 

 

 : گفتم

همه اش ده دوازده سالت بوده . تو از بچگي اونجا بزرگ شدي-

 ! تمام زندگيت اونطرفه! وقتي رفتي

 : جدي گفت

در ضمن، اونطرف بعد از فوت . جا كه مهم نيست نيكاي عزيز-

طرحم . نمونده به گرفتن مدركميك سال بيشتر . عمو خيلي تنهام

 ... رو هم مي تونم بخرم و بعد

مي خواي بياي اينجا -. خريت محض بود افكارش. برزخي شدم

 چه كار كني؟ راه پدرت رو بري؟ 

 . وارد اتوبان شد و سرعتش رو بيشتر كرد

اينجا كلينيك مي زنم و مثل هميشه . نه؛ من شغل خودم رو دارم-

 ! راه خودم رو مي رم

 : ا احتياط گفتمب



به برگشتن به ايران ! اما تا قبل از اين، عقيده ي ديگه اي داشتي-

 ! فكر نمي كردي

منظورم تمام اين مدتي بود كه قبل از اين باهاش حرف زده 

 . بودم

 : روراست و قاطع گفت

 . اون موقع به ازدواج فكر نمي كردم-

 : قلبم تند زد و ناخواسته و ناباور پرسيدم

 ازدواج؟-

. تلفنش زنگ خورد و من تونستم نفس بكشم! جوابم رو نداد

گوشي رو روي اسپيكر گذاشت و صداي پخته اي كه به احتمال 

 : زياد متعلق به مادرش بود، پرسيد

 كجايي سهند جان؟ -

اميدوار بودم سهند چند جمله اي باهاش مكالمه داشته باشه تا من 

 : گفت بتونم به افكارم نظم بدم اما تنها

 ! اولين جايي كه بايستم تماس مي گيرم.پشت فرمونم مامان-

 : تلفن رو قطع كرد و گفت

 . بابا دوست داره كه زودتر ازدواج كنم-

 : اخم كردم

 خودت چي؟ -

 : نيم رخش خنديد

 ! تو اين يه مورد با بابا كامال موافقم-

 : حرص زده گفتم

 ! خيلي هم عالي-

 : دوباره خنديد



 . عزيزمتلخ نباش -

 : صورتم رو به سمت پنجره دادم و گفتم

 . براي اين تلخ نيستم! به من ربطي نداره-

 : ماشين رو متوقف كرد و به سمتم چرخيد

 پس براي چي تلخي؟-

 : زور زوركي لبخند نشوندم رو لبم و گفتم

 ! خوبم سهند-

و تو دلم فحش رو كشيدم به تمام اين سه ماهي كه خودم رو 

 !دمعالف كرده بو

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم

 راه آهن

 

 

. در دستشويي رو رها كردم و با ترس دويدم سمت ساختمون

دهانم رو باز كردم تا مامان رو صدا بزنم اما درست موقع رد 

شدن از در، محكم خوردم به كسي كه حجمش نمي تونست متعلق 

 ! به كسي باشه جز امير حسين



عقب برگشتم كه با صورت به سينه اش خوردم و انقدري به 

درست رسيدم سر جاي اولم؛ مقابل در سرويس بهداشتي اي كه 

 ! گوشه ي حياط بود

 : نزديك اومد و پرسيد! چشم هاي امير گشاد و ترسيده بودند

 ! چيزيت شد؟ ببينم صورتت رو-

 . نفس هام منظم نمي شدند

 چي شده الهه؟ چرا برق توالت روشنه؟ -

سوسك ديدم، از يك طرف  از يك طرف خجالت مي كشيدم بگم

هم مثانه ام در حال تركيدن بود و بيشتر از اين نمي تونستم 

دلم رو به دريا زدم و داخل دستشويي رو نشونش . معطل كنم

 : دادم و گفتم

 ! سوسك-

 :صورتش وا رفت و با لحني كش دار گفت

 ! گفتم جن ديدي-

 : رفت داخل سرويس بهداشتي و گفت

 ؟!مي گي؟ به اين مي گي سوسكاينو ... كجاست حاال -

 : دندون ها و پاهام رو بهم فشار دادم و گفتم

 !تو رو خدا بكشش-

 . صداي خنده اش و بعد صداي تق مانندي بلند شد

 .كشتمش-

تا پاش رو بيرون گذاشت، به داخل پريدم و صدای خنده اش رو 

 .شنيدم



چند مشت آب به صورتم پاشيدم و سعی .بيرون که اومدم،نبود

تو آينه ای که باالی سينک روشويی . دم به نفس هام نظم بدمکر

 .گوشه حياط نصب بود، خيره شدم به چهره ی ملتهبم

نمی دونستم تا کی .ديگه تحمل اين عشق برام سخت شده بود

 .قراره کش پيدا کنه اين حال بد

 .نمي دونستم تا کجا ميتونم تحمل کنم و دم نزنم

 !نتيجه ای هم داره يا نهنمي دونستم تحمل کردنم اصال 

 ....نمی دونستم که اصال دوستم دا

 ...  اگه... اگه. زبونم رو گاز گرفتم

 ...دوستم ندا

ميمردم اگه . من ميمردم... فکر کردن بهش هم شدنی نبود

 ...دوستم

 ! يه چيزيت ميشه ها امشب الهه-

 !دو دقيقه ست که زل زدی به خودت

ه تو طاق چوبی در ورودی با ترس برگشتم و به امير حسين ک

 .ايستاده بود نگاه کردم

 :با ته مايه طنز گفت

 ! اون موقع جن ديدی؛حاال پری-

 .دو ساعته ميخوام وضو بگيرم و معطل توام! زود باش خب

 !به من گفته بود پری؟

قدم به حياط گذاشت و اومد . از مقابل سينک و آينه کنار رفتم 

 .روبروی روشويی ايستاد

لباسش رو باال زد و آب رو باز کرد و قبل از اينکه  آستين های

 :دست به آب بزنه با شوخی پرسيد



 !اين بار چی ديدی؟-

 

 

 

 

 

 

 

بدون حرف به سمت ساختمون راه افتادم و صدای ذکر گفتنش 

 .دلم رو لرزوند

مي شد قسم بدم خدارو که اين بنده اش رو سهم کسی نکنه؟ می 

 بشه؟شد نذر کنم که اين آدم سهم من 

در اتاقم رو باز گذاشتم تا نماز خوندنش رو ببينم و با خيال 

 .راحت قربون صدقه تک تک حرکاتش برم

 با هر ذکری که می گفت دعا می كردم؛ 

به خدا که من از دار دنيا هيچ چيزی نداشتم و هيچ چيزی هم 

 ...نميخواستم فقط اين يک نفر

 ...فقط و فقط اين يک نفر

و سرش رو اول به راست و بعد به چپ سالم نمازش رو گفت 

لب هاش بی حرکت  . چرخوند و با ديدنم حرکتش متوقف شد

متوجه شد که به تماشاش ايستادم اما . موندند و نگاهش جدی شد

انقدر نگاهش کردم که . اين متوجه شدن دست پاچه ام نکرد

 .سرش رو دوباره به راست چرخوند

 بهش؟چطور بايد می فهموندم اين عشق رو 



 چطور بايد بهش مي فهموندم بهش 

 !که تو عذابم؟ 

من که روی حرف زدن نداشتم؛ پس تنها کاری که ازم برمی 

 .اومد نگاه کردن بود

 .الهه مادر؟ بيا کمکم سفره بندازيم-

با صدا و درخواست مامان دل کندم از نگاه کردن و به سمت 

 .آشپزخونه رفتم

باالی يخچال سفره رو  به طور خودکار دست دراز کردم و از

 .برداشتم

مامان با . از آشپزخونه بيرون رفتم و وسط هال پهنش کردم

 ماهيتابه ی سيب زمينی ها و تخم مرغ های آب پز، اومد

 .و سر سفره نشست

برگشتم به آشپزخونه و مابقی ملزومات سفره رو جمع کردم و  

ن به بيرون بردم و درست سر سفره با صدای فرياد اميد همشو

 .از دستم رها شدند و به يک طرفی رفتند

 : مامان زودتر از من واكنش نشون داد

 چرا داد مي زني ذليل مرده؟ -

اميد اما در كمال ناباوري، با پا به زير ماهي تابه كوبيد و دوباره 

 : داد كشيد

 .به قدقد افتاديم بس كه تخم مرغ خورديم. بسه ديگه-

! ه پخش و پال شدند نگاه كردمبا وحشت به محتويات ماهي تابه ك

مامان ماتش برده بود و من با صداي آرومي، طوطي وار 

 : زمزمه مي كردم

 !داد نزن...داد نزن-



صداي هللا اكبر گفتن اميرحسين كه به نظر مي رسيد وسط نماز 

مامان باالخره به خودش اومد؛ مي خواست از . باشه، بلند شد

 . بهش اجازه نداد روي زمين بلند شه اما هيكل سنگينش

با حرص و دست مشت كرده اش روي پاش كوبيد و با بغض 

 : گفت

 اين چه بالييه كه سر بركت خدا آوردي؟ ! درد بگيري بچه-

 : اميد دهن كجي كرد و با بي ادبي گفت

 !كدوم بركت؟ هي بركت بركت مي كنه! بسه بابا-

ه اش اخم چهر. با رسيدن اميرحسين، زمزمه هام از كار افتادند

نمي تونستم رفتارش رو پيش بيني كنم . رو وحشتناك كرده بود

خم شد و تخم مرغ و سيب ! اما كاري كه كرد وراي تصورم بود

نشست سر سفره . زميني ها رو جمع كرد و به ظرف برگردوند

 : و با تحكم گفت

 .بشين الهه-

 . در جا نشستم

 : بدون اينكه به اميد نگاهي بندازه گفت

 ! نايست كنار سفره-

اميد به شدت ازش حساب مي برد و نديده بودم تا به امروز 

. جرات كنه اونطور كه با ما صحبت مي كنه با امير صحبت كنه

با قدم هايي كه كوتاه و سنگين بودند به سمت سفره اومد اما جمله 

 : ي اميرحسين ميخكوبش كرد

 !گفتم كنار سفره نايست! نگفتم بيا سر سفره-

 :ايستاد و امير حرف آخر رو زد اميد سردرگم

 !همين حاال برو اتاقت-



 

  

 

 فصل شانزدهم 

 تجريش 

 

 

 

صداي ضربه هايي كه به در مي خوردند، از خواب بيدارم 

 . كردند

 خانم؟ نيكا خانم؟ -

پشت دستم رو به پلك هام كشيدم و يه مشت سياهي رو پوستم 

 ! نشست؛ باز با آرايش خوابيده بودم

 نيكا خانم؟ -

 : با صدايي دورگه گفتم

 .بيا تو-

 : در باز شد و يكي از خدمه سرش رو داخل آورد و گفت

ببخشيد بيدارتون كردم خانم اما اين آقا االن دو سه ساعته كه -

 ...سراغتون رو مي گيرن و 

 : به بقيه ي حرف هاش گوش نكردم و پرسيدم

 كدوم آقا؟ -

 . مي كنن همين آقا كه تو اتاق نيكي خانم دوربين نصب-

با بدبختي بلند شدم و سر جام نشستم ديشب تا دير وقت با سهند 

 !بودم و وقتي به خونه رسيده بودم بيهوش شده بودم



به سمت سرويس بهداشتي رفتم؛ وضعيت موها و صورتم انقدر 

 ! بهم ريخته بود كه چاره اي جز دوش گرفتن نداشتم

و به بيرون دوش گرفتم؛ موهام رو خشك كردم؛ لباس پوشيدم 

 ! رفتم اما تو اتاق نيكي، نه خبري از نيكي بود و نه پناهي

صداي ! تو طبقه ي دوم كه به نتيجه اي نرسيدم، به پايين رفتم

داشتم به سمت . وحشتناك فرهنگ كل خونه رو برداشته بود

پذيرايي مي رفتم كه همون خدمه اي كه از خواب بيدارم كرده 

ازش سوال بپرسم، خودش به حرف  بود رو ديدم و قبل از اينكه

 : اومد و گفت

 ! رفتن-

 كجا؟ -

 : با احتياط گفت

 ! خيلي منتظرتون موندن، نيومدين-

 كجا رفت؟ -

 : شونه اي باال انداخت و گفت

 ! گفتن ديگه بيشتر از اين نمي تونن منتظرتون بمونن-

مرخصش كردم و به طبقه ي باال برگشتم، موبايلم رو برداشتم و 

جواب داد و با لحني طلبكار سالم . ي پناهي رو گرفتم شماره

 ! داد

 : پرسيدم

 كجا رفتين آقاي پناهي؟ -

 :ادامه دادم! جوابم رو نداد

 ! قرار بود امروز كار اتاق رو شروع كنين-

 :سكوتش رو شكست



 شما عادت دارين كه بقيه رو معطل خودتون كنين؟-

 

 

 

 

 

 

 : لبه ي تخت نشستم و پرسيدم

 منظورتون چيه؟-

 :صداش عصبي تر و كالفه تر شد

سراغتون رو گرفتم و هربار ! از ساعت ده صبح منتظرتونم-

اما واقعا نمي دونم تعريف اعضاي اون " االن مي آن" شنيدم 

چون من بيشتر از يك ساعت ! دقيقا چيه" االن"خونه از كلمه ي 

 ! و نيم منتظرتون بودم

 ! جوابي نداشتم

شما نيستن خانم؛ هر وقت دلتون خواست جواب  مردم كه معطل-

فكر ! هر تا هر زمان دلتون خواست منتظر مي ذارين! مي دين

نمي كنيد رفتار هاتون كمي دور از ادبه؟ مي گين براي كار 

عجله دارين اما ديروز خواستم وسايل اتاق رو تو اون قسمتي كه 

 !ندادينقراره نصب رو انجام بدم جمع كنيد و شما اصال اهميت 

سهند ديروز انقدر درگيرم كرده بود كه به كل فراموش كرده 

بودم اين آدم قراره امروز بياد و حاال با استناد به همين 

 "!بي ادب"فراموشي، بهم مي گفت 

 : طومار خوانيِ شكاياتش كه تموم شد، پرسيدم



 فردا چه ساعتي تشريف مي آرين؟ -

م دستش باشم، خفه ام حسي مي كردم االن تو وضعيتيه كه اگه د

 :مي كنه چراكه در جوابم عصبي گفت

واقعا انقدر وقت وقت آزاد ندارم كه بتونم چند ساعتش ! شرمنده-

 !رو تو منزل شما بيكار بنشينم

! همينم مونده بود كه ناز اين آدم رو بكشم! دستي تو موهام كشيدم

 : كالفه گفتم

بخاطر اتفاق  من دستمزد شما رو! ديگه اين اتفاق نمي افته-

امروز، بيشتر از چيزي كه براي كل كار مد نظرتونه حساب مي 

 ! كنم

 : شاكي شد

به جاي اين كارها براي وقت بقيه ! من نياز مالي ندارم خانم-

 !ارزش و احترام قائل بشين

 : عصبي شدم! ديگه رسما داشت اون روم رو باال مي آورد

 !پس چه كار كنم؟-

 : خونسرد جواب داد

 !رت خواهيمعذ-

 :اخم كردم

 !بله؟-

 !معذرت خواهي كنيد بخاطر اشتباهتون-

رو تختي رو تو مشتم گرفتم و در حالي كه سعي مي كردم لحنم 

 : تمسخر آميز باشه گفتم

 حس نمي كنيد داريد بيش از حد و اندازتون حرف مي زنين؟-

 



 

 

 

 

 

 :جوابی که داد بيشتر عصبيم کرد

خيلی کمتر از حد خودتون رفتار  نه اما حس می کنم شما دارين-

 ! می کنيد

اين مرديکه چی پيش خودش فکر کرده بود؟ فکر کرده بود تو 

اين شهر قحطی نصاب اومده که من تحت هر شرايطی نازش 

دندون هام رو روی هم ساييدم و دهنم رو باز کردم تا ! رو بکشم

هرچی اليقشه رو بارش کنم اما حس کردم جواب بهتری الزم 

پس لحن عصبی صدام رو ! و چهارتا جمله خاليم نمی کنه داره

 : کنترل کردم و با آرامش گفتم

حق با شماست؛ اجازه بدين فردا که تشريف آوردين حضورا -

 ! ازتون عذر خواهی کنم

 : بی خيال گفت

 ! فردا نمی آم-

 : حرصم گرفت و گفتم

 ! داريد مثل بچه های دو ساله لجبازی می کنيد-

 ! يگه کار دارم خانمفردا جای د-

 : مصرانه پرسيدم

 پس فردا چی؟ می آين؟ -

 ! خبر می دم-



 : تو دلم گفتم

 ! "به درک برو"

 :و رو لبم نشوندم

 !خداحافظ-

يه عذر " با اتمام تماس، گوشی رو بين انگشت هام فشردم و گفتم

 "خواهی ای ازت به عمل بيارم که تا عمر داری خاطرت بمونه

 

 

 فصل شانزدهم

 "اه آهنر"

 

استاد نيومده بود و يک سری از بچه ها داشتند برنامه می 

 . ريختند برای بيرون رفتن

داشتم با گوشه ی کالسورم بازی می کردم که يکی از دختر های 

 : کالس به سمتم اومد و با لبخند گفت

 شما هم می آين؟ . می خوايم با بچه ها برای ناهار بريم بيرون-

و عجيب غريبش نگاه کردم؛ رنگشون  به کتونی های خوشرنگ

سرم رو باال آوردم؛ . با رنگ مانتو رژ لبش دقيقا ست بود

 چطور انقدر دندون هاش مرتب و سفيد بودند؟ 

 : در جوابش لبخندی زدم و گفتم

 . به شما خيلی خوش بگذره. نمی تونم بيام. ممنونم-

 : تا خواست جوابم رو بده، يکی از پسر ها بلند شد و پرسيد

 من جای الهه بيام؟-



. هر چی خون تو بدنم داشتم، به يکباره هجوم آورد سمت صورتم

من هيچ کدوم از ورودی ها رو نمی شناختم و حاال يکی از پسر 

 !ها اسم کوچيکم رو گفته بود

 

 

 

 

 

 

جواب دختر رو ! هول شده بودم و نمی دونستم بايد چکار کنم

 . مون بلند شدنشنيدم اما صدای خنده ی دور و بری ها

می دونستم اتفاق عجيبی نيفتاده اما من هيچ وقت تو اين موقعيت 

اصال نمی دونستم يه گروه دختر و پسر غريبه می ! ها نبودم

تونن بدون اينکه بقيه دربارشون فکر بدی کنند، باهم حرف 

 ! بزنن، شوخی کنن و بخندن

ی حاال اگه مامان متوجه می شد که يکی از پسر های همکالس

اسم من رو بين صد نفر به زبون آورده قطعا تا مرز سکته کردن 

 . پيش می رفت

داشتم تالشم رو می کردم سرم رو باال بيارم که تلفنم زنگ 

بی ! ديدن اسم اميرحسين باعث شد گل از گلم بشکفه! خورد

 :توجه به صحبت بچه ها تماس رو جواب دادم

 . سالم-

 سر کالسی؟ . سالم-

 : د زدمناخواسته لبخن



 چطور؟ . آره-

هيچی؛ اينطرفا بودم، کارم زودتر تموم شد داشتم بر می گشتم -

 ! خونه، گفتم اگه تمومی بيام دنبالت

 : گفتم. خدا قطعا در های رحمتش رو روم باز کرده بود

بعدشم يه کالس عمومی دارم که می تونم . اتفاقا تا يک بيکارم-

 . نرم

 ! وقعيتی نمی رفتمکالس حياتی هم داشتم تو چنين م

 . باشه پس؛ بيا بيرون تا چند دقيقه ی ديگه می رسم-

 : لبخندم پررنگ تر شد

 ! باشه-

بلند شدم و وسايل هام رو جمع کردم و با خروج از ساختمون، 

رو يکی از صندلی های نزديک به در، منتظرش نشستم که با 

 . رسيدنش، معطلش نذارم

 . شد پرواز کنم به سمتش ده دقيقه ی بعد تماس گرفت و باعث

با ماشين رضا بود و من تمام مدتی که برسم به ماشين رو دعا 

کردم که به زودی برای خودش ماشين بخره تا از اين بعد به 

 . جای ماشين رضا و سعيد، سوار ماشين خودش بشم

 : در رو که باز کردم گفت

 ! سالم خانم دکتر-

 : نشستم و گفتم

 ! رنه دکت! پرستار! سالم-

 : راه افتاد

چه فرقی داره؟ به نظرم هرکی روپوش سفيد بپوشه و تو -

 ! بيمارستان بچرخه دکتره



 :کشيده گفتم

چقدر زود ... راستی... حاال کو تا بيمارستان و روپوش سفيد-

 ! تموم شدی امروز

 : وارد خيابون اصلی شد و گفت

 !بد مشتری ای به پستم خورده -

 

عجيب بود برام . ش حرفی بزنهاصوال عادت نداشت از کار

 : گفتم. حرفش

 چرا؟.. اوا-

 : قبل از اينکه جوابم رو بده پرسيد

دو ساعت راه داريم تا خونه با ! ناهار رو بخوريم؟ گشنمه-

 ! احتساب ترافيک و طرح

مطيعانه قبول کردم؛ چی از اين بهتر؟ خدا داشت اين روز ها 

 ! زيادی بهم لطف می کرد

 ! بدقلق ها افتادمگير يکی از اون -

چند ثانيه طول کشيد تا متوجه شدم جمله اش در ادامه ی بحث 

 :گفتم. قبليمونه

 نمی شه نری؟ ! ای بابا-

 : جوابی به حرفم نداد و در عوض پرسيد

 کجا بريم؟ فست فود يا رستوران؟-

 

 

 

 



 

 

 

 : گفتم. هر جايی که باهاش می رفتم به منزله ی بهشت بود

 . جا خودت بخوای فرقی نمی کنه هر -

 : ماشين رو پارک کرد و گفت

 .پس پاشو که بريم يه پيتزايی بزنيم-

 

 

 فصل هفدهم

 تجريش

 

 

ساعت رو کوک کرده بودم روی نه صبح و به دو سه نفری هم 

اما قبل از اينکه . سپرده بودم که اگر بيدار نشدم ، بيدارم کنند

ديروز . شدم آالرم گوشی به صدا در بياد، خودم از خواب بيدار

صبح هماهنگ کرده بوديم و حاال من  ۱۰با پناهی برای ساعت 

يک ساعتی وقت داشتم برای آماده شدن بابت عذر خواهی جانانه 

 .ای که بهش بدهکار بودم 

 ۹:۳۰دوش گرفتم و نيم ساعتی رو با موهام مشغول بودم ساعت 

بود که  ۱۰صبح بود که به آرايش کردن نشستم و رأس ساعت 

 .ر و آماده در انتظار رسيدن پناهی نشستم حاض

قبل از اينکه به طبقه . گذشته بود که رسيد ۱۰دقيقه از  ۵حدودا 

ی دوم برسه تو آينه خودم رو چک کردم بندهای تاپ رو روی 



بلندی دامنم . شونه ام نظم دادم و موهام رو دورم رها کردم 

از بين ادکلن رو  sexy Girlادکلن .  جايی باالتر از زانوام بود

های روی ميز آرايش بيرون کشيدم و به گردن ، مچ ها و موهام 

 .صدايی از پشت در مخاطب قرارم داد. اسپری کردم

 !نيکا خانم ؟ رسيدن -

 : با لبخندی که روی لب هام نشوندم، گفتم

 !خيلی خب-

رفتم به سمت اتاق . و کمی صبر کردم و از اتاق بيرون زدم 

 .کامال تخليه اش کنند خواسته بودم .نيکی 

سرو صدايی که از اتاق بلند شده بود، می گفت که پناهی داخل 

 !اتاقه

 :چند تقه به در زدم و صدای بمش رو شنيدم

 .بفرماييد -

در حال تنظيم چهار . دستگيره رو چرخوندم و وارد اتاق شدم

پايه بود وقتی به سمتم برگشت و نگاهش همونی بود که می 

چند ثانيه با صورت ماسکه و چشم های ماتش نگاهم ! خواستم

در رو از قصد . کرد و آخر سر با تأخير نگاهش رو گرفت 

 :محکم بستم تا سر و صدا راه بندازم و بعد جلوتر رفتم و گفتم 

 !سالم جناب پناهی -

داشتم تمام حرکاتش رو . بدون اينکه نگاهم کنه جوابم رو داد

شدنش رو از دست ندم اما بنظر دنبال می کردم تا دست پاچه 

 !می رسيد کامال مسلطه

روی تنها صندلی اتاق نشستم و در حالی که يکی از پاهام رو 

 :روی اون يکی می انداختم پرسيدم



 !صبحانه ميل کرديد جناب پناهی؟ -

 

از پله ها باال رفت و با صدايی که از هر حس بخصوصی خالی 

 : بود گفت

 بله-

چرا به گناه نمی ! کردم و  حرصم گرفتبه ته ريشش نگاه 

 :از قصد گفتم!! افتاد؟

در رو بستم که يک وقت صدا بيرون نره نيکی خواب سبکی  -

 !داره

با خط کشی خاص، چند عالمت روی ديوار نشوند و بی خيال 

 :گفت

 !کار خوبی کردين -

مگه نفر سوم تو اين اتاق شيطون نبود؟ پس چرا !!جل الخالق

 !روی اين برادر؟ تأثير نمی کرد

 :حلقه ای از موهام رو به بازی گرفتم و پرسيدم

 !شما ازدواج کردين؟ -

 : در حالی که حتی نيم نگاهی بهم نمی انداخت، جواب داد

 .خير -

بلند شدم و کنارش ايستادم، باز هم نگاهم .از چهار پايه پايين اومد

 .نکرد

و سرم رو کج کردم که شايد حرکت موهام مچ چشم هاش ر

 :بگيره و پرسيدم

 !شما چند سالتونه؟-



يکی از وسايلی که تو دستش بود افتاد و قبل از اينکه واکنشی 

 :نشون بده، زود مقابلش خم شدم و گفتم

 !اجازه بديد براتون بيارمش من -

باال که اومدم ! و تا می تونستم طول دادم اين حرکت شيطانی رو

 : سينه به سينه اش قرار گرفتم و گفتم

 ! بفرماييد-

 !و دستم رو با وسيله، داخل دستش گذاشتم

 

 

 

 

 

 

 :دستم رو به دستش فشاری دادم و گفتم

 !نگفتين؟ چند سالتونه؟ -

دستش رو از زير دستم و وسيله رو از زير انگشت هام بيرون 

کشيد و با وحشتناک ترين نگاهی که از يه مرد سراغ داشتم؛ 

 :شده اش پرسيدنگاهم کرد و از بين دندون های کليد 

 می خواين فيلم هارو آنالين رو گوشيتون داشته باشين؟ -

 !چند ثانيه طول کشيد تا متوجه شم منظورش از سوالش چی بود

خيره نگاهش کردم و به جای جواب دادن به سوالش، يه قدم 

 .ديگه هم نزديک تر رفتم اما نيم قدم هم عقب نرفت



از ! رفتار نمی کرد؟ اين مرد چش بود؟ چرا مثل مرد های ديگه

نگاه نکردن های روز اول مشخص بود که از اين جانماز 

 !آبکشيده هاست

پس با اين رفتار ها بايد می ترسيد از به گناه افتادن و فرار می 

 !کرد از دسِت من شيطان صفت

يه قدم ديگه هم جلو رفتم؛ حاال انقدری نزديک بهش ايستاده بودم 

دستم رو باال بردم و با . دندکه نفس هاش به صورتم می خور

 :گذاشتن روی سينه اش حائل بدن هامون کردمش و گفتم

 .يه عذرخواهی به شما بدهکارم... من راستش -

چه ! حتی انقباض عضالتش رو زير انگشت هام حس نکردم

 مرگش بود؟

دستش رو باال آورد و انگشت هاش رو دور انگشت هام پيچيد  -

هام وارد کرد زياد بود که زانوهام  و انقدر فشاری که به انگشت

با همون دست به عقب هولم داد . ناخواسته خم شدند و اخم کردم

 :و گفت

 .ديگه نيازی به عذرخواهی نيست -

انگشت . نفس هام از عصبانيت و درد عميق، صدا دار شده بودند

ی چشم هاش وحشتناک هام رو رها کرد و با لحنی که به اندازه

 :بود گفت

 !ز آدم، انتظار شعور و عذرخواهی دارممن ا -

 :و بعد از چند ثانيه مکث ادامه داد

 !نه تو -

تو سرم صد تا فحش . نمی تونستم ريتم نفس هام رو کنترل کنم

اما تنها يه کلمه بعد از چند ! رديف کردم که اليق همشون بود



لب زيرينم رو بين دندون هام گرفتم و در  .ثانيه رو لبم نشست

حالی که تمايل تکون دادن انگشت های خشک شده و دردناکم 

 :داشت از پا درم می آورد، گفتم

 !وحشی- 

ديگه لحنش عصبی نبود اما حالت تمسخری که داشت می 

 :تونست تا سرحد ديوانگی ببرتم وقتی گفت

. چی شنيدماين سری رو ارفاق می کنم و نديده می گيرم  -

 !ی ديگه از اين خبرها نيستدفعه

نتونستم مقاومت کنم در برابر درد و انگشت های دردناکم با 

 :ام ماساژ دادم و بهش توپيدمدست ديگه

 !بيشعور...طور رفتار کنیبلد نيستی با يه خانم چه -

 

 

 

 

برخالف من که از عصبانيت به جلز ولز افتاده بودم، صداش 

 :آروم بود و به شدت رنگ بوی تمسخر داشتخيال و زيادی بی

 .من اينجا خانم نديدم! داری می گی خانم -

حاال برخالف روز اول که نگاهم نکرده . شدم اسپند روی آتيش

بود، با بی خيالی تمام نگاهم می کرد؛ انگار که يه تيکه ديوار 

مقابلش بود نه منی که تمام مردهای اطرافم فقط و فقط منتظر يه 

 . از طرف من بودند اشاره

تا خواستم جوابش رو بدم چند تقه به در خورد و متعاقبش صدای 

 نسترن بلند 



 :شد

 نيکا اينجايی؟ -

نگاهم رو از بی شعور ترين مردی که توی عمرم ديده بودم 

بازش کردم و سرم رو از فضای ! گرفتم و رفتم به سمت در

 :بازش بيرون بردم و پرسشی گفتم

 !بله؟ -

اخم کرد اما اون لحظه تو وضعيتی نبودم که بخوام به نسترن 

 :گفت! اخمش اهميتی بدم

 .سهند پايين منتظرته -

 :جوابی که ندادم پرسيد! سهند ديگه اينجا چه غلطی می کرد؟

 ! نيکی و غزل کجان؟! کار می کنی تو اتاق؟چی -

انقدر در مورد قضيه غزل کوتاهی کرده بودم که کسی تهديدم 

رفته بود و حاال، نسترن انقدر راحت در مورد غزل رو جدی نگ

 !صحبت می کرد که حتی از من سراغش رو هم می گرفت

 :بدون اينکه جوابی بهش بدم گفتم

 !بگو بياد باال. به سهند بگو اينجام -

و تازه بعداز رفتن نسترن بود که فهميدم امروز با سهند قرار 

 .و به اتاق برگشتم در رو تا انتها باز گذاشتم. صبحانه داشتم

انتظار داشتم . زده ام کردپناهی مشغول به کارش بود و شگفت

خواست چی رو ثابت کنه می. بعداز اين جريان فرار کنه و بره

خواست بگه که من تهديدی با تظاهر به اينکه اتفاقی نيفتاده؟ می

 !برای حيثيتش نيستم؟

ناسی هيچ احد ال! از شدت عصبانيت دلم می خواست بميرم

 !جرات نداشت با من اين رفتار رو کنه؛ اين پسر که عددی نبود



وسط اتاق ايستادم و می خواستم دوباره خودم رو تخليه کنم که 

 :اينبار صدای سهند مانعم شد

 نيکا؟کجايی؟ -

 .دهان باز شده ام رو بستم و به سمت در رفتم

 :قصدا از اتاق بيرون نرفتم و بلند گفتم

 !م عشقمتو اتاق نيکی ا -

و زل زدم به صورت پناهی برای از دست ندادن عکس العملش؛ 

اما انگار صورت اين مردک از ماسه ساخته شده بود؛ هيچ 

 !حسی نداشت

به محض . چشم که از صورت پناهی گرفتم، سهند وسط اتاق بود

 :ديدنش گفتم

قرار امروزمون يادم بود اما گرفتار يه . من رو ببخش عزيزم -

 .مسخره شدم کار الکی و

 

 

 

 

 

 

 

اش رو نيم تموم جمله. انگار که تازه متوجه پناهی شده باشه

 :کامل به سمت پناهی چرخيد و گفت. گذاشت

 !سالم خسته نباشيد -



چند ثانيه سهند رو ! پناهی بالخره برگشت. ام کج شدلب و لوچه

نگاهش طوری بود که انگار داره به بدبخت ترين . نگاه کرد

جواب بذاره انتظار داشتم بی! کنهزمين نگاه میموجود روی 

 :ی سهند رو اما مودبانه گفت جمله

 !خيلی ممنون. سالم -

 :سهند رو به من برگشت و پرسيد

 !اينجا اتاق نيکيه؟ -

 :اما نمی دونم تو صورتم چی ديد که پشت بندش پرسيد

 !چيزی شده؟ -

اتاق بيرون و برای يک ثانيه پلک هام رو بستم و بعد از اون از 

سهند دنبالم اومد و وقتی روی صندلی ! به سمت اتاق خودم رفتم

 :با نگرانی پرسيد. ميز توالت اتاق خودم نشستم

 خوبی؟ -

شد يا نه، پناهی تو آينه صورتم رو نگاه کردم؛ باورم می

ام و مطمئنا حاال داشت به ريش نداشته بدجوری ضايعم کرده بود

 !خنديدمی

 :ورکی روی لبم نشوندم، خطاب به سهند گفتملبخندی زور ز

 .خوبم عزيزم نگران نباش -

 :ام از احساسات صورتش چيزی کم نکرد پرسيدجمله

هر چی . چيزی هم خوردی؟ نيم ساعت جلو در منتظرت بودم -

 !زنگ زدم جواب ندادی

 :ايستادم گفتمکه مقابلش میبلند شدم و در حالی

 !حواس پرتی کردم ببخشــيد -

 :نگشتش رو روی لبم گذاشتا



 .مهم نيست عزيزم... هيس -

نزديک شده بود اما نمی تونستم از اين نزديکی غير زيادی بهم

منتظره لذت ببرم تا وقتی که يه الدنگ تو اتاق کناری، با وقاحت 

 ! تمام گند زده بود به شخصيتم

با  موهای سهند رو با ناخن هام به پشت گوشش هدايت کردم و

 : که مسلط نبود گفتمصدايی 

صبحانه رو باهم بخوريم . می گم برامون صبحانه آماده کنند-

 ...من بايد... بعدشو

 

 ! با گيجی نگاهم کرد

 :نفس عميقی کشيدم و شمرده گفتم

متاسفانه امروز نمی تونم ... بايد باالی سر کار اتاق نيکی باشم-

 . همراهيت کنم و بابت خيلی ناراحتم

 : به انگليسی گفت

 ! مسئله ای نيست؛ متوجهم-

 : انگشت هام رو دور بازوش پيچيدم و گفتم

 ! بريم برای صبحانه-

 . و لبخندی تحويل صورت وا رفته اش دادم

! تمام مدت صبحانه ای که با سهند گذروندم، ذهنم مشغول بود

داشتم به اين فکر می کردم که چطور می تونم حق مردک رو 

چاره ای به ذهنم خطور نمی کرد به  کف دستش بذارم و از اينکه

شدت عصبی بودم؛ انقدر زياد که وقتی سهند دستش رو روی 

 : دستم گذاشت از جا پريدم و با لحن بدی گفتم

 داری چه کار می کنی؟-



بعد ليوانش رو روی ميز گذاشت و ! اول متعجب نگاهم کرد

 : بلند شد و ميز رو دور زد و گفت. صندليش رو عقب کشيد

 ! ی رم؛ انگار نياز داری که تنها بمونیمن م-

تا خواستم چيزی بگم، از تراس ! قهر اين يکی رو فقط کم داشتم

خارج شده بود و من ترجيح می دادم به جای رفتن به دنبالش، به 

 !طبقه ی باال برم و دل خودم رو آروم کنم

 

 

 

 

 

 

 . ی باال رفتمنفس عميقی کشيدم و به سمت طبقه

شدم گذروندم مصمم تر میباقدم های محکم می هرپله ای رو که

 ! ادبی احمق و بیبرای گرفتن حال اون پسره

وارد شدم و در رو پشت . يک راست به سمت اتاق نيکی رفتم

ی مسخره ايستاده بود و وادارم روی اون چهارپايه. سرم کوبيدم

 . کرد سرم رو برای ديدنش باال بگيرممی

ام رو روی هم فشردم و ناخواسته دندون ه. متعجب نگاهم کرد

خواست چشم هاش رو از کاسه دلم می.انگشت هام رو جمع کردم

 !حيف اين چشم ها که تو صورت اين آدم بودند. دربيارم

کردم که دهانم رو باز کردم و داشتم جمله هام رو رديف می

 ! صدای جيغ وحشتناکی تو خونه پيچيد

 . يختی وجودم ردلم که نه؛ همه! دلم ريخت



 . دوباره صدا بلندشد؛ صدای نسترن بود

نفهميدم باچه ! زدنسترن بود که داشت نيکی رو به اسم صدا می

 . حالی از اتاق بيرون رفتم

اومد و داشت به طرز صدای نحس نسترن از اتاق خودش می

 "!نيکی"دلهره آوری پشت سر هم می گفت 

. قيقه بودوقتی وارد اتاق شدم، ضربان قلبم هزار ضربه در د

وارد شدم و تصويری که ديدم شد بدترين تصوير تمام عمرم؛ 

... نيکی. نيکی باصورت روی سراميک های اتاق نسترن بود

 ...اتاق... رو سراميک های... باصورت

 : جيغ کشيدم

 !چی شده؟... ياخدا-

نسترن، وحشت زده عقب ايستاده بود و زل زده بود به نقطه ای 

 .نا معلوم

نيکی و باترس از گردن و تنه اش گرفتم و برش دويدم سمت 

 ! گردوندم و باچيزی که ديدم رهاش کردم

 !وحشت زده تا دم در عقب رفتم و باتمام توان فرياد کشيدم

... نيکی... بغضم ميون فريادم شکست و به گريه افتادم

 ...خواهرم

رد خونی که رو سراميک سفيد بود انقدری وحشت به دلم می 

 ... می خواستم فرار کنم؛ فرار کنم تا نبينم ريخت که فقط

! عقب رفتم و با شدت خوردم به چيزی و برگشتم سر جای اولم

با صدايی که به شدت می لرزيد، ... چرخيدم و پناهی رو ديدم

 : التماس وار گفتم

 ...نمرده... نمرده-



با انگشت اشاره ام جسم بی حرکت نيکی رو نشون دادم اما 

 ! نقدر زياد بود که انگشتم ثابت نمی موندشدت لرزش دستم ا

 : چنگ زدم به بازوش و فرياد کشيدم

 ...نمرده-

 .دويد به سمت نيکی و سرش رو نزديکش برد

 

 

 

 

 

 

 : از ترس و وحشت، زانو هام می لرزيدند؛ رفتم نزديک و گفتم

 ...ببريمش-

و دست هام رو برای بلند کردن نيکی دراز کردم اما پناهی به 

 : يدم و در حالی که با تلفنش شماره می گرفت، گفتعقب کش

تکونش نديم . دست نزن بهش، شايد گردنش آسيب ديده باشه-

 ...بهت

به اورژانس . وصل شدن تماسش جمله اش رو نيمه تموم گذاشت

 . زنگ زده بود و داشت آدرس می داد

دلم طاقت نياورد و کنار نيکی زانو زدم، انگشت کشيدم رو 

 ! خون نشسته اش و با ترس و لرز صداش زدمموهای به 

می شنوی صدامو؟ فدات بشم ... عمرم... نيکی جونم... نيکی-

 ... نيکی... تو رو خدا... می شنوی صدامو؟ تو رو خدا... من

 : رو زانو هام بلند شدم و با گريه گفتم



 ...ای وای-

نسترن دستش رو جلو دهانش نگه داشته بود و با بهت نگاهم می 

 : با بدبختی ناليدم! دکر

 !چی کارش کردی؟-

 :شدم سمت نيکیبی جواب نگاهم کرد؛ دوباره خم

 ...نيکی آبجی؟ قربونت برم من-

 !هرچقدر حرف زدم جوابی نداد

 :چرخيدم با وحشت سمت پناهی که با دلسوزی نگاه می کرد

 چرا نمی آن؟ ... بخدا مرد... مرده... مرده... نفس نمی کشه-

نيکی اما هر دو بازوم همزمان به باال کشيده شدند و رفتم سمت 

 ! وادارم کردند به ايستادن

 ! زنده ست... آروم باش... هيس-

! کوبيدم به سينه اش؛ انگار که مقصر تمام اين اشتباهات اون بود

 : صورتش فرياد کشيدم و با بدبختی گفتمتو

 پس چرا نمی آن اين وا مونده ها؟ -

و ... صدای بيو بيو ی لعنتيش رو... نيدمصدای آمبوالنس رو ش

 !بعد صدايی که به آرامش دعوتم می کرد

 ...نترس...اومدند... آروم باش-

 

 

 

 

 

 



 

خواهر ...های بدی رو ديدم اون صبح تو زندگيم؛ نيکیصحنه

غرق خون بود و دو مرد داشتند به تختی ...کوچيک و شيرينم

 !بستنشسيار می

در اثر برخورد موهای آغشته به کالری که دور گردنش بود، 

خونش، لکه های بد رنگ خون به خودش گرفته بود؛ دهانش 

نيمه باز بود و پلک هاش طوری روی هم افتاده بودند که انگار 

 ! هيچ وقِت ديگه، قصد نداشتند از هم فاصله بگيرند

تخت که حرکت کرد به خودم اومدم و در حالی که جمله هام 

 : فتممخاطب خاصی نداشتند گ

 !بايد برم...رفتن-

و راه افتادم دنبال تختی که داشت مظلوم ترين آدم زندگيم رو با 

 ! خودش می برد

 .هنوز از اتاق بيرون نرفته بودم که صدای پناهی رو شنيدم

 کسی جز شما تو خونه نيست؟-

نسترن جوابش رو نداده بود؛ مطمئن بودم دوباره تو شوک رفته 

 ! ه حالت عادی برگردهو تا مدت ها نمی تونه ب

از اتاق خارج شدم و ! کسی امروز تو کاروانسرای ما نبود

 : شنيدم

 ! صبر کن من باهات می آم-

انقدر تو اون لحظه بدبخت بودم که حمايت کسی که می خواستم 

 ! سرش رو از تنش جدا کنم دلگرمم می کرد

بودم نيکی رو با احتياط پايين بردند و من درست روی اولين پله 

 : که پناهی بهم رسيد و دوباره تکرار کرد



 ! من می برمت-

 : پلک زدم و گفتم

 ! باشه-

 : و پام رو روی اولين پله گذاشتم که کالفه پرسيد

 با اينا؟ -

 . متوجه منظورش نشدم تا وقتی که به لباس هام اشاره کرد

پله رو به عقب برگشتم، به اتاقم رفتم و اولين شلواری که تو 

وقتی  روپوش و شالم رو برداشتم و. اومد رو پوشيدمدستم 

 . برگشتم، پناهی هنوز کنار راه پله ها بود

 : با سرعت از پله ها پايين رفتم و شنيدم که گفت

 .بردنش شهدای تجريش-

فقط دنبالش رفتم و وقتی ! گيج بودم و نميدونستم بايد چی کار کنم

جنبيدم و دستگيره ی تو کوچه اشاره کرد که سوار شم، به خودم 

 !کشيدمماشينش رو

 

 

 

 

 

 

 فصل هجدهم 

 "راه آهن"

 

 



برای بار صدم شماره ی اميرحسين رو گرفتم و باز هم جوابی 

 ! نشنيدم

قرار بود ساعت يک بياد دنبالم و حاال ساعت دو و ربع بودم و 

من داشتم يک ساعت تمام، طول و عرض حياط دانشکده رو متر 

 ! می کردم

ه ی پيام هام شدم و دوباره متن پيامی که صبح برام وارد صفح

بعد از پرسيدن ساعت اتمام کالس . ارسال کرده بود رو خوندم

 :هام نوشته بود

 «يک می آم دنبالت بريم خونه»

و حاال يک ساعت و ربع گذشته بود از ساعت يکی که قرار بود 

 !بياد و تلفنش رو هم جواب نمی داد

ه نيمکت رو خيس کرده بود، نشستم و بی توجه به نم بارونی ک

 ! دوباره شماره اش رو گرفتم

جواب نداد؛ پاهام تو کفش اذيت بودند و بعد از اين راهپيمايی 

گوشی رو بين انگشت هام فشار . دردشون بيشتر هم شده بود

دادم و به حياطی که خلوت بود نگاه کردم و زير لب با دلهره و 

 : اضطراب، زمزمه کردم

 "آخه؟کجايی "

رسما داشت گريه ام می گرفت، تو تمام اين سال ها عادت 

مطمئن بودم که يه ! نداشت به بدقولی و بی خبر گذاشتنمون

 ...اتفاقی براش افتاده

نکنه باز از بلندی افتاده بود؟ من ... دوباره بلند شدم و قدم زدم

 ! طاقت بخيه های جديد رو پيشونيش رو نداشتم

 ...نکنه تصادف... اومده بودنکنه باليی بدتر سرش 



زبونم رو گاز گرفتم و نگاهم رو تا آسمون ابری باال کشيدم و 

 !برای سالمتيش صلوات فرستادم اما دلم آروم نگرفت

داشتم ديوانه می شدم، سعی کردم خودم رو آروم کنم؛ حتما يادش 

... حتما انقدر خسته بود که رفته بود خونه! رفته بود بياد دنبالم

 ...حتما! رو بی صدا کرده و خوابيده بود گوشيش

های افسانه ای می بافتم که گوشی " حتما"داشتم برای خودم از 

 .تو دست هام لرزيد

با ناباوری خيره شدم به اسم امير حسين و نفهميدم چطور تماس 

صداش که تو گوشی پيچيد، می خواستم زير ! رو جواب دادم

 :گريه بزنم

 ...وای الهه-

 :و فوری گفتمنفسم رفتم 

 جانم؟ خوبی؟ چی شده؟ کجايی؟-

 :صداش شرمنده بود

 ..ببخشيد، يادم رفت خبر بدم که نمی تونم بيام-

 :رو اولين نيمکتی که نزديکم بود نشستم و با نگرانی گفتم

 .نگران شدم... فدای سرت-

صداش از همهمه ی بدی به گوشم می رسيد و تمرکز زيادی می 

 .خواست فهميدن جمله هاش

 ...گوشيم تو ماشين جا...کاری پيش اومد-

 ! داشتم جمله هاش رو حدس می زدم

 تو رفتی خونه؟ . می آم خونه توضيح می دم-

 :گفتم. خدا رو شکر کردم که صداش رو شنيدم

 .می رم االن-



 : صدايی ظريف به جای صدای اميرحسين تو گوشی پخش شد

 "گفتن می تونی بهش خون بدی"

 :گوشی پيچيدسين توو بعد، صدای اميرح

 ...برو خونه الهه... االن می آم-

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم

 " تجريش"

 

 

با ديدن پناهی از جام بلند شدم و در حالی که نگاهم به آستين تا 

 : خورده و پنبه ی روی دستش بود، پرسيدم

 شد؟ -

 : تای آستينش رو باز کرد و کوتاه گفت

 . بله-

نقشه هايی که امروز براش نکشيده چه . با قدردانی نگاهش کردم

 ! بودم و چه اتفاق هايی که نيفتاده بود

درکش نمی کردم؛ اگه من جاش بودم کلی هم کيف می کردم با 

اما اين . دردسر افتادن آدمی که رابطه ی خوبی باهاش نداشتم تو



آدم تا اينجا با من اومده بود، تو تمام لحظه هايی که از ترس و 

ن خوردن هم نداشتم پيگير کار ها نيکی شده اضطراب نای تکو

بود؛ بهش خون داده بود و حاال اينجا، مقابل منی که برای اولين 

 . عمرم شرمنده بودم ايستاده بودبار تو

 : نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و گفتم

 !شما ديگه بريد-

می خواستم بهتر از اين ها حرف بزنم اما تشکر رو زبونم نمی 

ر به نظر می رسيد که دستور دادم برای رفتنش تا بيشت! چرخيد

 ! اينکه قدردان موندنش باشم

دور شد و تا به خودم بيام،  بدون اينکه حرفی بزنه، چرخيد و

 .رفته بود

رو همون صندلی قبلی نشستم و با گيجی سرم رو بين دست هام 

 ! حالم طوری بود که خودم هم درکش نمی کردم. گرفتم

 و بين جمعيت پر سر و صدای راهرو قدم بی هدف بلند شدم

 .زدم

حالم داشت بهم می خورد از اين همه صدا، اين همه ناله، اين 

 ...همه التماس، اين همه مريض، اين همه درد

خودم رو به سرويس بهداشتی رسوندم و رسيده و نرسيده به 

 . توالت، عق زدم

ی که دستم رو به در کثيف توالت گرفتم؛ دل و روده و هرچيز

در من بود داشت در هم می پيچيد اما تنها اتفاقی که بعد از هر 

 .عق زدن می افتاد، انقباض دردناک عضالتم بود

 خوبين خانم؟-



به سمت دستی که رو شونه ام بود و صدای نگرانی که حالم رو 

زنی پيچيده تو چادر سياه با چشم های سياه . پرسيده بود برگشتم

 . تری که دو دو می زدند

از توالت منزجر کننده فاصله گرفتم و مقابل آينه ی روشويی 

 : لب زدم. نگاه زن هنوز هم دنبالم بود. ايستادم

 ! دستمال-

و ديدم که با سرعت دست برد داخل کيفش و از داخل نايلوِن 

فريزی که بيرون کشيده بود، چند برگ دستمال برداشت و به 

 .سمتم گرفتشون

 

 

 

 

 

 

آب ولرم خيس کردم و رو آرايش بهم ريخته ی دستمال ها رو با 

لنز هام رو برداشتم و پرتشون کردم تو سطل . چشم هام کشيدم

 . زباله ای که زير سينک روشويی بود

با اکراه آبی به صورتم زدم و زير نگاِه تموم نشدنِی زن، از 

 .سرويس بهداشتی بيرون رفتم

که رو به روی پناهی  همين که پام رو بيرون گذاشتم، با ديدن

 : سرويس بهداشتی ايستاده بود، شوکه شدم و ناخواسته گفتم

 ...نرفتی-

 : کالفه گفت



 .بشين تا يه چيزی برات بگيرم برو-

 : اين ديگه چه مدل آدمی بود؟ گفتم! بيست تايی، شاخ در آوردم

 . بپرسمبايد برم حال نيکی رو-

 ! االن جواب نمی دن-

 : با بدبختی گفتم

 چی کار کنم؟پس من -

من می رم می پرسم وضعيتش ! برو بشين همون جای قبليت-

 .رو

 :عصبی گفتم

 !دلم داره بهم می خوره از اين فضا-

 ! بدون اينکه نگاهم کنه يا جوابی بده، راه افتاد

منم راه افتادم، اما نه سمت همون صندلی قبلی، رفتم سمت حياط 

 . کردم بيمارستان و از سرمای هوای اواخر مهر، لرز

بارون . دست هام رو دور خودم پيچيدم و نفس های عميق کشيدم

 ! باريده بود تو مدتی که تو ساختمون بوديم و همه جا خيس بود

شروع کردم به قدم زدن و چند دقيقه ی بعد، پناهی رو ديدم که با 

 . سينی ای که تو دست داشت، در حال نزديک شدن بود

داخل سينی بلند می شد، وسوسه بخاری که از ليوان های کاغذی 

 . کننده بود

 : رسيد و گفت بهم

 . خواهرت رو به بخش منتقل کردن-

 : دست هام پايين افتادند

 راست می گی؟ -



نموندم تا جوابش رو بشنوم و در حال برگشتن داخل ساختمون 

 : بودم که گفت

 ! االن نمی شه! گفتن نيم ساعت ديگه می تونی ببينيش -

 : سمتش که گفتبرگشتم 

 . بيا يه چيزی بخور، بعدش برو-

وضعيت نيکی نگران کننده . مردد، قدم های رفته رو برگشتم

سر و ستون فقراتش موردی  MRlنبود، حداقل نه بعد از اينکه 

بينيش شکسته بود و خون زيادی رو از ! رو گزارش نداده بود

ی صورت دست داده بود و بيشترين آسيبی که ديده بود از ناحيه 

بود و برای منی که فکر می کردم برای هميشه از دستش دادم، 

 . اين شرايط اميدوار کننده بود

ليوان . با ليوانی که به سمتم گرفته شده بود، از فکر بيرون اومدم

دلم طاقت نياورد همين جا ! رو گرفتم و به سمت صورتم بردمش

 . ببينمشبايستم، بايد می رفتم داخل، شايد زودتر می شد که 

رو به پناهی کردم و می خواستم ازش تشکر کنم اما ناخواسته به 

 : جاش پرسيدم

 چرا نرفتين؟ -

 : ابرو هاش باال رفتند و غير منتظره عصبانی شد

حتی نمی ! نه تلفنی همراهته نه کيفی و نه هيچ چيز ديگه ای-

 با اين اوصاف کجا برم من؟! دونی که بايد چی کار کنی

 

 

 

 



 

 

اين هايی که می گفت، به ! م هايی گشاد شده نگاهش کردمبا چش

راستی که من نه تلفنی داشتم و نه هيچ ! ذهن من هم نرسيده بود

 ! مدارک و نه حتی يک کارت اعتباری

ليوانی که تو هوا نگه داشته بودم رو به سينی برگردوندم که 

 : گفت

بهش گفتم . تماس گرفت حدودا يک ربع پيش برادرت باهام-

 ! منتظر می مونم وقتی اومد می رم. کجاييم

 :با تعجب پرسيدم

 نيما؟ -

 : گفت جرعه از محتوای ليوانش خورد و

همونی که تو شرکتش دوربين نصب . اسمش رو نمی دونم-

 . کردم

 !حتما نسترن بهش خبر داده بود. اخم هام تو هم رفتند

 : با دلخوری گفتم

 ! کاش نياد-

 : متعجب نگاهم کرد

 برادرت ؟ نياد؟ چرا؟-

 : گفتمشونه ای باال انداختم و

 ... اون بياد اينجا-

 چی رو داشتم براش توضيح می دادم؟ 

 :ساکت شدم و در عوض پرسيدم

 تو ام خواهر داری؟ -



 : با مکث جواب داد

 ! نه-

حيف که خواهر نداشت؛ قطعا خوش به حال اون دختری می شد 

که من از بدترين و پر نقص آدمی ! که برادرش همچين آدمی بود

ترين ورژنم براش رو نمايی کرده بودم و حاال انقدر بهم احترام 

 ! می ذاشت و حمايتم می کرد

دروغ نگم شرمنده بودم؛ بعد از مدت ها يکی پيدا شده بود که 

 : گفتم! بتونه من رو شرمنده ی رفتارش کنه

 ...صبح-

من قبول کردن  سخت ترين کار دنيا برای! و ديگه ادامه ندادم

انقدری شرمنده نبودم که بخاطر اتفاقی که صبح . اشتباهاتم بود

بينمون افتاده بود ناراحت باشم، فقط شرمنده بودم که مقابله به 

من عادت داشتم به يکی زدن و دوتا خوردن و ! مثل نکرده

 .اما انگار اين آدم از اين عادت ها نداشت! چهارتا پس دادن

من بدون اينکه قصدی داشته باشم، شروع  پيگير صحبتم نشد و

ليوانم رو دوباره از داخل سينی برداشتم و . کردم به حرف زدن

 : ناگهانی گفتم

 ...نيکی رو من بزرگ کردم-

 

 

 

 

 

 



 .متعجب به چشم هام نگاه کرد

تا يکی دو سال حتی ... وقتی دنيا اومد، نسترن نمی خواستش-

از ! گی حاد گرفته بودافسرد! اين بچه رو نزديکشم نمی بردن

 ! با اين بيماری رو که ديگه اصال... قبلش هم بچه نمی خواست

لبه ی . تازه کردمحتوای ليوانم سرد بود، با اين حال گلوم رو

 : نيمکتی که کنارم بود نشستم و گفتم

هنوزم نيکی تو . هيچ کس تو اون خونه نيکی رو نمی خواست-

ز نزديک نديده ش مگر هيچ مهمونی ای نيست، هيچکی اصال ا

. وگرنه نيکی هميشه تو اتاق هاشه! اينکه خودش کنجکاو باشه

 . هميشه دوره از هممون

به اخمی که وسط ابرو های کشيده اش بود نگاه کردم و ادامه 

 : دادم

تا چند سال اول هميشه خودم ! نيکی رو خودم بزرگش کردم-

که بهش غذا  بابا براش چندتايی پرستار گرفته بود. پيشش بودم

بعد ها خودم براش . بدن و کارهای ديگه اش رو انجام بدن

خودم نازش . خودم براش مربی و درمانگر گرفتم. پرستار گرفتم

... بعد، بقيه به حضورش عادت کردند. کردم و نازش رو خريدم

فکر می کردند هيچی ... بقيه هم گاهی يه توجهی نشون دادند

اما نيکی ! کردند هيچ شعوری ندارهفکر می ! نمی فهمه اين بچه

مثل بچه های ديگه می ترسه، مثل ... همه چيز رو می فهمه

بقيشون ذوق می کنه و خوشحال می شه، اگه من ناراحت باشم 

حتی بلده با چشم ! بغض می کنه، اگر من خوشحال باشم می خنده

! هاش حرف بزنه، بلده از بقيه با چشم هاش پيش من شکايت کنه

تی پايين يکی از اون مهمونی های مسخرمون برگزار می بلده وق



تو به اينا می گی هيچی نفهميدن؟ ... شه، غصه بخوره از تنهايی

 من مردم تا به خانواده ام بفهمونم که اين بچه در نوع خودش فهم

من اگه نباشم ! مردم تا امروز که به اينجا برسه! و شعور داره

ه حواسم بهش نباشه، يه آسيبی من اگه يه لحظ. اين بچه هم نيست

جونش از . خانواده ی منه. نيکی زندگی منه! به اين بچه رسيده

من از وقتی که خودم يه دختر  . جون خودم برام عزيز تره

پونزده ساله بودم، وقتی هنوز خودم هم بزرگ نشده بودم، نيکی 

کاری که هيچ کس ديگه ای تو اون خونه انجام . رو بزرگ کردم

 . نداد

ليوان خالی شده رو به سينی برگردونم و به چشم هايی که 

 .مشخص بود تحت تاثير قرار گرفتند، نگاه کردم

 ! نگفته بودم

من اين حرف ها رو تو تموم اين ده سال برای يک نفر هم نگفته 

 !بودم

 

 

 

 

 

 

نگاهش طوری بود که از چشم هام می گذشت و رسوخ می کرد 

 .تو تک تک سلول های بدنم

 .وسط لرز کردن، آتيش گرفتميهو 



لب هاش بالتکليف از هم فاصله گرفتند و تا خواستند کلمه ای 

تحويلم بدند، از ورای شونه اش نيما و نسترن رو ديدم که با دو 

 . به سمت ساختمون می اومدند

 ! لب هاش رو بست و نگاهم رو دنبال کرد و برگشت

صورت . شدندنيما و نسترن از کنارمون گذشتند و متوجهمون ن

پناهی مجددا چرخيد به سمتم و من چرخيدم سمت ساختمون و با 

 .قدم هايی تند، به سمت اعضای خانواده ام حرکت کردم

وقتی بهشون رسيدم که داشتند مشخصات نيکی رو به پذيرش 

اورژانس می دادند اما با صدای من متوقف شدند و به سمتم 

 . برگشتند

 :يدنسترن با ديدنم وا رفت و پرس

 نيکی کجاست؟-

و با نيما خيره شدند به لب هام، اعصاب اذيت  کردن يا جواب 

 : ندادن نداشتم، کوتاه گفتم

 ! خوبه-

 : نسترن بازوم رو گرفت

نگفتی کجا می ری؟ چرا گوشيت رو به هوشه؟ چرا تو-

 ! برنداشتی

 ! باز شروع کرده بود به چرت و پرت گفتن

 : عصبی شدم

 من حال خودمم نمی فهميدم، چی داری می گی؟ -

 : نيما مداخله کرد

 بخاطر خدا بگيد چی شده؟ -

 : چشم از نسترن گرفتم و گفتم



آسيب . بينيش شکسته و لب هاش از چند جا شکاف خورده-

 ! مغزی نداشته اما صورتش داغون شده

 :و با جمله ی آخرم دوباره چرخيدم سمت نسترن و عصبی گفتم

ی خوام برم ببينمش اما بعدش کامل برام توضيح بده که االن م-

 !چه باليی سرش آوردين

نگاهش مضطرب شد و تا خواست جوابی بده، نيما دوباره ميون 

 : صحبتمون نشست

 االن کجاست؟ می تونيم ببينيمش؟ -

 : شروع به حرکت کردم و گفتم

 ...اين پسره می گفت-

افتادم و ناخواسته دور و و با همين جمله ی خودم ياد پناهی 

 !اطرافم رو نگاه کردم اما نبود

 

 

 

 

 

 

 فصل بيستم 

 "راه آهن"

 

 

 



با صدای در از جا پريدم و هر چقدر تالش کردم نتونستم مانع 

 ! خودم بشم و نرم سمت حياط

اينجا بر خالف اون باال ها هوا آفتابی بود و حياط هيچ اثری از 

 . بارون به خودش نديده بود

ی مقابل در که کنار رفت، اميرحسين رو ديدم و باالخره  پرده

 ! قلب پر جنب و جوشم با ديدنش، آروم نشست سر جاش

چشم هاش خسته و بی حال بودند و می گفتند حال صاحبشون 

من يه عمر با اين چشم ها بزرگ شده بودم و هر ! خوب نيست

 ! حالتشون رو می شناختم

 : نگاهش که بهم افتاد، با مکث گفت

 کی رسيدی؟ ... سالم-

دلم ضعف می رفت برای تک تک اجزای صورتش، برای 

موهاش، حتی برای حالت ايستادنش و سخت بود که اين ضعف 

 : رفتن روی لحنم تاثيری نگذاره

خوبی تو؟ خيلی خسته به نظر می ... يه ساعتی می شه! سالم-

 . رسی

 : لِب حوضی که وسط حياط بود نشست و گفت

 ! داشتم امروز روز عجيبی-

 . به پاهام جرات دادم و نزديک تر رفتم

آستين هاش رو تا کرد و چشمم خورد به چسبی که روی دستش 

 : پرسيدم. بود

 دکتر رفته بودی؟ -

 : از جاش بلند شد و پرسيد

 اميد اومده؟ -



 : متعجب گفتم. من چی پرسيده بودم و اون چه جوابی داده بود

 . خيلی وقته. آره-

رو شويی ايستاد، چسبی که رو دستش بود رو کند و مقابل 

 : پرسيد

 . ناهار داريم؟ خيلی گشنمه-

 : زود گفتم

 . االن حاضر می کنم برات... آره-

 : آب رو باز کرد و گفت

 . تا می خونم گرم کن غذا رو بی زحمت. نماز نخوندم هنوز-

زير قابلمه ی برنج و .  تنهاش گذاشتم و رفتم سمت آشپزخونه

 . رش رو روشن کردم و سفره رو پهن کردم کف آشپز خونهخو

با ورودش خيره ! غذا ها که گرم شدند و سفره رو که چيدم رسيد

 : شد به بشقابی که مقابل خودم بود و پرسيد

 مگه نخوردی ناهار؟ -

 : گفتم! نگفتم از گلوم پايين نرفت

 .ميل نداشتم، االن که گرم کردم گفتم خودمم بخورم-

 

 

 

 

 

 

 : ريحونی برداشت و در حالی که می بردش سمت دهانش گفت

 ...خوب-



با چيزی که ديدم از جام پريدم و دستم رو مقابل دهانم گذاشتم و 

 ! جيغ کشيدم

 . قاشق از دستش افتاد و با تعجب نگاهم کرد

 : چسبيدم به اجاق گاز و با وحشت گفتم

 ! پشت سرته... پشت سرته امير-

 : شد و در حالی که می چرخيد گفت با وحشت از جاش بلند

 ! چی پشت سرمه... ياعلی-

 : داشتم به گريه می افتادم وقتی گفتم

 ! مارمولک-

از اون حالت دفاعی ای که به خودش گرفته بود بيرون اومد و 

 : عصبی گفت

 چته تو آخه؟ کوش؟ ! ال اله اال هللا-

 :با انگشت لرزون نشونش دادم و گفتم

 . می آد االن اين طرف. تو رو خدا بکشش-

 !چشم هاش طوری بودند که انگار ترجيح می داد من رو بکشه

رد انگشتم رو دنبال کرد و با ديدن چيزی که نشونش می دادم 

 : گفت

 !بده من دمپاييت رو -

 : به دمپايی های صورتی خوشگلم نگاه کردم و گفتم

 ! نزن بهشدمپايی من رو! نه-

کرد، مارمولک کريه جنبيد و از  کالفه نگاهم کرد و تا حرکت 

 : با بغض گفتم. آشپزخونه بيرون رفت

 ! نره تو اتاقم-

 ! و تا نرفت دنبالش و صدای تق رو نشنيدم، دلم آروم نگرفت



به آشپزخونه که برگشت حالم انقدری بد بود که نمی تونستم غذا 

تا سر حد مرگ می ترسيدم از اين موجود و بهتر بود . بخورم

ی قديممون خونه ی مارمولک ها و بقيه ی جونور ها بگم خونه 

 ! بود تا خونه ی ما

بشقابم رو از روی سفره برداشتم و صدای متعجب اميرحسين 

 : رو شنيدم

 نمی خوری مگه؟ -

 .سرم رو به نشونه ی نه باال انداختم

 : کالفه گفت

 ! کشتمش که! ای بابا-

کابينت، دستش چيزی نگفتم و تا خواستم بشقاب رو برگردونم به 

رو بشقاب نشست و کشيدش و با اون لحنی که خيلی کم ازش می 

 :شنيدم گفت

 خوبه؟ ! می دم همه جا رو سمپاشی کنن لوس خانم-

 :دلخور گفتم

 . دست خودم نيست، می ترسم. لوس نيستم-

 :بشقاب رو به سفره برگردوند

 ! ترسو خانم... باشه-

 : خنده ام گرفت که گفت

 ! زشت خانم-

 : ته دل خنديدم و گفتم از

 ! زشت خودتی-

 : با اعتماد به نفس گفت

 حاضر بودی يه دست نداشتی اما شبيه به من بودی؟ -



می دونستم داره باهام شوخی می کنه تا از اين . بلند بلند خنديدم

حال و هوا بيرون بيام اما ته دلم يه نگرانی بود، نکنه از نظرش 

 زشت بودم؟

 

 

 

 

 

ايستاده بودم و دقيقه ها بود که داشتم به خودم نگاه می  مقابل آینه

 .کردم

از دیروز ظهر که اون بحث پیش اومده بود تا همین حاال ذهنم 

درگیر بود و تمام زمانی که تو خونه داشتم رو مقابل آینه به 

 !تماشای خودم می گذروندم

باید اغراق می کردم که امیر حسین خیلی از من قشنگ تر بود؛ 

 !هتر بود بگم من اصال قشنگ نبودمب

چشم های قهوه ای معمولی من کجا و چشم های خاص امیر 

 !حسین کجا؟

انگشت کشیدم روی پوست سفید صورتم و دلم یکی از اون 

 !پوست های برنزه و خوشرنگ همکالسیام رو خواست

رنگ خاصی هم نداشتند و . موهام نه لخت بودن نه حالت دار

 .ندخرمایی تیره بود

انگشت کشیدم روی ابروهایی که تا به حال یک بار هم اصالح 

 .نشده بودند



می تونست ، شاید  اگر می سپردمشون دست یه آرایشگر ماهر 

 !یکم خوش حالتشون کنه

صورت ظریفم رو با انگشت هام قاب گرفتم و اینبار با اعتماد به 

ادی در از این یکی دیگه نمی شد ایر، نفس خیره شدم به لب هام

يکم زيادی بزرگ بودند اما انقدر خوشحالت و به قول ! بيارم

همکالسيم جذاب بودند که همه تو ديدار اول نا خواسته به لب 

 .هام نگاه می کردند

دل کندم از آینه و جزوه ی درسیم رو باز کردم و شروع کردم 

دلم یه رفتار . اما حواسم متمرکز نمی شد، به درس خوندن

از امير حسين می خواست؛ يه حرکتی که مطمئنم  مطمئن کننده

حتی اگه يک دهم حسی که من . می کرد اون هم دوستم داره

اون وقت می توانستم هر ! بهش داشتم رو بهم داشت بس بود

فقط اگر می دونستم ...فقط !چقدر که بخواد و الزم باشه صبر کنم

 !آينده ی اين عشقی که بهش دارم فرجامی داره

مامان از جا پريدم؛ لحن نگرانش عاشقی رو از سرم با صدای 

 .پروند

از اتاق بیرون رفتم و تو حیاط پیداش کردم؛ چادر نماز به سر 

 .وسط حیاط ایستاده بود و هیکل سنگینش رو پیچ وتاب می داد

 :به چشم های نگرانش خیره شدم و پرسیدم

 !چی شده؟-

 :یکی پشت دستش کوبید و گفت

 !ساعته اميد رو فرستادم نون بگيره اما هنوز برنگشتهاالن یک -

 :به ساعت مچیم نگاه کردم و متعجب پرسیدم

 !این موقع شب فرستادیش؟-



 :غصه دار نگاهم کرد

 !خودش گفت برم نون بگیرم، چه می دونم مادر-

 :چشم هام گشاد شدند

 !خودش گفت؟ یعنی چی که خودش گفت؟ -

 

 

 

 

 

 

 ...مادر ساده ی من

ما وقتی کارمون گير بود هم اميد راضی نمی شد کاری برامون 

 انجام بده؛ حاال به خواست خودش رفته بود نون بگيره؟

به مامان که به نظر می رسيد به شدت مضطربه، نگاه کردم و 

 : گفتم

 .نون خريدن رو بهونه کرده تا بره بيرون! نبايد می فرستاديش-

 :لب هاش آويزون شدند

اين پاهای . ر کنم؟رفتم تا سر کوچه اما نديدمشحاال چی کا-

 !وامونده بيشتر نبردنم

 : گفتم. دوباره به ساعت مچيم نگاه کردم؛ از نه و نيم گذشته بود

خودم نمی تونم اين موقع برم . بذار زنگ بزنم به امير حسين- 

 . بيرون

 :مظلومانه جواب داد

 !باشه مادر-



به اتاقم برگشتم و شماره ی امير رو گرفتم و اما جمله ی 

به . نا اميدم کرد" مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد"

حياط برگشتم، مامان جلوی در ايستاده بود و به انتهای کوچه 

 :کنارش ايستادم و گفتم. نگاه می کرد

 !امير جواب نمی ده-

 :با لحن مضطربی گفت

 !نيومده باشه؟ باليی سِر اميد بچه ام-

 :ناخن هام رو ناخواسته به کف دستم فشار دادم

 !دقيقا از کی رفته؟-

 :کالفه گفت

 !هشت اينا بود. نمی دونم مادر-

 :به داخل برگشتم و صداش رو شنيدم

 کجا می ری؟-

 :بلند جواب دادم که بشنوه

 لباس بپوشم برم سر کوچه شايد -

 !ديدمش

 :ملتماسانه گفت

شايد نونوايی شلوغه بچم تو صف . مادربرو تا نونوايی -

 !واستاده

 ! عجب خوش خيال بود

 ! تعطيل می کنه ۹دلم نيومد بگم نونوايی ساعت 

. مانتوم رو از رو لباس های خونگيم پوشيدم و به حياط برگشتم

داشتم دعا می کردم امير حسين برسه اما هيچ کسی تو کوچه 

 .نبود



 .نه امير حسين نه اميد

 !مامان گرفتم و با ترس و لرز تا انتهای کوچه رفتمکليد رو از 

شب بيرون  ۹محلمون طوری بود که اگر می خواستی ديرتر از 

بيای بايد خودت رو برای ديدن يا اتفاق افتادن هر چيزی آماده 

 !می کردی

تصميم گرفتم تا خونه ی .مغازه ها تک و توک باز بودند

 . باشههمکالسيش برم؛ احتمال می دادم که اونجا 

 .با اضطراب قدم بر می داشتم و به شدت سردم بود

راهی نبود تا خونه ی همکالسيش؛ انتهای کوچه روبرويی 

 .بودند

در که زدم زنی پوشيده تو چادر سياه که احتمال می دادم مادر 

 :خودم رو معرفی کردم. مصطفی باشه، در رو باز کرد

 .سالم من خواهر اميدم، همکالسی مصطفی-

تی خاص نگاهم کرد و نهايتاً با لهجه ی غليظ آذری و با حال

 :لحنی  که اصالً دوستانه نبود پرسيد

 !با کی کار داری؟-

 :پوفی کشيدم و پرسيدم

 مصطفی هست؟-

 :در حالی که زاويه ی در رو با دستش کم می کرد پرسيد

 چی کارش داری؟-

 !اومدم جلو چشمات بدزدمش! ای بابا

 !فی از پشت سر زن گردن کشيدتا خواستم حرفی بزنم مصط

 

 



 

 

 

 

چقدر قد کشيده بود؛ سرم رو برای ديدنش باال گرفتم، مادرش 

 ! نگراِن چی اين نره غول بود که من رو سين جيم می کرد؟

 :مضطرب گفتم 

 !سالم مصطفی جان-

با صدای بمی که از يه پسر سيزده چهارده ساله بعيد بود، خطاب 

 :به زن گفت

 !تو برو تو مامان-

و با رفتن مادرش، سرش رو خم کرد و در حالی که به تی 

 : شرتش دست می کشيد، لوطی وار گفت

 !جونم؟ با کی کار داشتی؟-

 :  پاهام رو به زمين فشار دادم و عصبی پرسيدم 

 اميد اينجاست؟-

با اخمی که نشون از تعجبش داشت نگاهم کرد و انگار که تازه 

کشيد و با لحنی بهتری من رو شناخته باشه، سرش رو عقب 

 :  گفت

 .رفت. اينجا بود-

 : به ابتدای کوچه نگاه کردم

 کی رفت؟-

 !يه ده دقيقه ای می شه-



ايستادن رو جايز نديدم و با قدم هايی بلند مسير اومده رو 

 .برگشتم

کليد انداختم داخل قفل و . به خونه که رسيدم، نفس نفس می زدم

ديدم که به من خيره شده با باز کردن در سه جفت چشم رو 

 !بودند

چشم های ... چشم های نگران مامان، چشم های ترسيده اميد، و 

 !به آتيش نشسته امير حسين

 :مامان با ديدنم فوری گفت

 ...اومد...ايناهاش-

و امير حسين با عصبی ترين حالتی که ازش سراغ داشتم، ميون 

 :جمله مامان نشست

 کجا بودی؟-

 : مامان مداخله کرد

 ...گفتم که رفت دنبال-

 :امير اما دوباره جمله اش رو قطع کرد

 کجا رفته بودی الهه؟-

 :چرا انقد عصبی بود؟ شمرده گفتم

 .اميد دير کرد، رفتم دنبالش-

 :مامان دوباره مداخله کرد

آره مادر، اميد رو فرستادم نون بخره، يکم دير کرد، الهه رو -

 !فرستادم دنبالش صف شلوغ بوده

 :  حسين غريدامير 

 !کو نون؟! ساعت ده شب؟-

 :  مامان از جا پريد



 !نون رو گذاشتم آشپزخونه ديگه...نون! نون؟-

امير . داشت با دروغهاش امير حسين رو بدتر تحريک می کرد

 !اما نگاهی بهم انداخت که معنی تاسف می داد

مامان از ترس اينکه امير حسين اميد رو دعوا نکنه جريان رو با 

تغيير برای امير گفته بود و فقط من می دونستم که امير حسين 

 !چقدر از دروغ متنفره

مامان که جو رو به ظاهر آروم ديد، يکی زد به شونه اميد و 

 :گفت

 ...هوا سرد شده...  بدوييد بريد تو-

 !شام از دهن افتاد

: 

 

 

 

 

 

 

 ! مرد... گرفت و دلم امير حسين نگاهش رو ازم

مدم، همه رفته بودند داخل و من، درست شبيه به به خودم که او

بادکنکی بودم که خيلی ناگهانی سوزن خورده و افتاده روی 

 ! زمين

بی انرژی، قدم هام رو کشيدم روی زمين و به داخل ساختمون 

 ! رفتم



چيده بود و اميد، دقيقه سفره روماماِن فس فسو، تو عرض يک

 ! سر به زير کنار سفره نشسته بود

ويات سفره رو چک کردم و وقتی ديدم چيزی کم نيست، محت

 : نشستم کنار اميد و زير گوشش گفتم

 ! به وقتش دارم برات-

 : ريز غر غر کرد

 چی می گی؟ -

 :بهش توپيدم

 ! نکنه خودتم باور کردی که يک ساعت ونيم رفتی دنبال نون-

 : با مشت به پام کوبيد و بی ادبانه گفت

 ! زر زر نکن الهه-

مامان که اصال به روی خودش ! درد اشک تو چشمم جمع شداز 

 ! نمی آورد متوجه بحث ما شده

 :با انگشت سر زانوم رو ماساژ دادم و گفتم

 ! به اميرحسين می گم خونه ی مصطفی بودی-

 : رنگش پريد اما خودش رو نباخت و با پرويی تمام گفت

ها دارم منم خيلی چيز ! برو هر زر مفتی که دلت می خواد بزن-

اصال بگو ببينم خودت اين وقت شب کدوم ! که درباره ات بگم

 گوری بودی؟

 ! با وحشت نگاهش کردم

 اين آدم برادر من بود؟ 

 !بردار سيزده ساله ی من؟

 ! وا رفتم

 : مامان با ورود امير حسين، بهمون تشر زد



 ! انقدر سر سفره حرف نزنيد-

سرش پايين ! حسين نگاهم رو از اميد گرفتم و دادمش به امير

کاسه ی آبگوشت رو از مامان گرفتم و ! بود و صحبتی نمی کرد

 تشکر نکرد؛ قهر بود؟ ! مقابلش گذاشتم

انقدر شوکه بودم از اتفاق افتاده و رفتار اميد که هيچی از گلوم 

 ! پايين نمی رفت

 :مامان داشت برای اميرحسين خودشيرينی می کرد

نه از اون ديزی هايی که دوست ديدم هوا سرد شده گفتم يه دو-

از اين ترشی ... رفتم امروز سبزی تازه خريدم! داری بار بذارم

هنوز کامل نرسيده اما گفتم حيفه کنار ديزی ... هم بخور مادر

 ! ترشی نباشه

 : امير اما در جواب همه ی جمله هاش فقط گفت

 ! اين نون ها بياتن-

که بی حواس جواب  چرا! اما مامان نه! من فهميدم که چی گفت

 : داد

گفتم بخوريم که حيف ... کسی نخورد! بربری های صبحه مادر-

 !نشن

 ! نگاهش نکردم

دو سه لقمه به زور قورت دادم و منتظر شدم بقيه از سر سفره 

 ! بلند شن

يک ساعتی خودم رو تو آشپزخونه با شستن ظرف ها و نظافت 

 !در رو بستم معطل کردم و آخر سر، مستقيم رفتم به اتاقم و

 

 



 

 

 

 

دلم گرفته بود؛ اعصابم خرد بود؛ از دست مامان دلخور بودم؛ 

 ...از دست اميد عصبانی و از دست اميرحسين

 ! از دست اميرحسين هيچی نبودم

 ! کامال حق داشت! حق داشت

کتاب درسی رو باز کردم و مقابلم گذاشتمش و يک ساعت تمام 

 ! خيره شدم به کلمه هاش

 ! نمی خواست وقتی اميرحسين اينطور دلخور بوددلم هيچی 

نگاهی به ساعت انداختم و با ديدن عقربه کوچيکه که از دوازده 

 ! گذشته بود، دعا دعا کردم که نخوابيده باشه

چراغ های خونه همگی خاموش . در اتاقم رو با احتياط باز کردم

از پاورچين به سمت اتاق اميرحسين رفتم و وقتی نااميد . بودند

بيدار بودنش می خواستم برگردم به اتاقم، متوجه نور کم جونی 

از ته دلم ! شدم که از  فضای شيشه ای باالی در مشخص بود

دعا کردم که نور مربوط به چراغ مطالعه اش باشه و با لحنی 

 : کامال آروم، صداش زدم

 ...امير-

جواب ندادنش غصه دارم کرد، با اين حال برای بار دوم شانسم 

 :رو امتحان کردم

 بيداری امير حسين؟ -



گفتنش اگرچه سرد و تلخ بود اما برای من، حکم عسل " بله"

 ! داشت

 :با احتياط پرسيدم

 می تونم بيام داخل؟ -

 ! می خوام بخوابم...نه-

يه سوزن ديگه خورد تو الشه ی بادکنکی که ازم باقی مونده 

 !تماس کنمنياز داشتم به حرف زدن اما نمی خواستم ال! بود

با شونه های افتاده، حرکت کردم به سمت اتاقم اما هنوز چند قدم 

برنداشته بودم که در اتاقش باز شد و ديدنش تو اون رکابی سفيد 

 .رنگ، دين و ايمونم رو به باد داد

 :صورتش هنوز اخمو بود؛ صداش هم هنوز دلخور

 چی شده؟ -

 : شرمزده گفتم نگاهم رو از بازو هاش گرفتم و

 !می خوام باهات حرف بزنم-

 :چند ثانيه نگاهم کرد و دست آخر، به اتاقش برگشت و گفت

 .بيا تو-

به خودم جنبيدم و پاهايی که مثل ميخ تو زمين فرو رفته بودند 

 .رو کندم و به اتاقش رفتم

 ! وقتی داخل شدم که تی شرتی تنش کرده بود

بود؟ اين ديگه چه وقت حرف زدن ! چه خريتی کرده بودم

 !آسمون که به زمين نمی اومد اگه می ذاشتمش برای فردا

 

 

 



 

 

 

 چی شده؟ -

می  بايد زود حرفم رو می زدم و! صداش باعث شد به خودم بيام

 :سرم رو پايين انداختم و گفتم! رفتم

گفت اميد بيشتر از يک ساعته مامان ساعت نه و نيم صدام زد و-

تازه می گفت خود  .تهکه برای نون گرفتن از خونه بيرون رف

خب وقتی مامان ! اميد اصرار داشته که بره و نون بگيره

زنگ زدم به تو، گوشيت تو ... اينجوری گفت، من نگران شدم

! می دونستم نونوايی ساعت نه تعطيل می کنه! دسترس نبود

حدس زدم که يه کاسه ای زير نيم کاسه ی اميده و از يک طرفم 

ب بيرونه و می ترسيدم باليی سرش نگران بودم که اين موقع ش

ديگه دل به دريا زدم و رفتم تا سر کوچه، گفتم شايد . اومده باشه

وقتی نديدمش رفتم تا دم خونه ! با دوستاش گرم حرف زدن شده

دوستش گفت اونجا بوده و تازه . ی دوستش که همين جاست

 ...همين. بعدش زود اومدم خونه که ديدم برگشته! رفته

! ند کردم و متوجه شدم که داره نگاهم می کنهسرم رو بل

دوباره ! صورتش تو اين نور کمرنگ، به شدت خواستنی بود

سرم رو انداختم پايين و با حرف زدن حواس خودم رو پرت 

 :کردم

مامان اونطوری تعريف کرد که اميد رو دعوا نکنی وگرنه که -

 ! نمی خواست بهت دروغ بگه

  !لبخندش رو که ديدم وا دادم



داشتم ديوانه می شدم از اين تنهايِی دو . قصد فرار به سرم زد

 ! نفره؛ چه برسه به وقتی که وسط اين بحث جدی لبخند می زد

دست هاش رو تو سينه قفل . لب زيرينم رو از داخل گاز گرفتم

 : کرد و گفت

 ...ولی! اين خيلی خوبه که مثل هميشه روراستی-

 : خيره نگاهش کردم و ادامه داد

دو ساعت که  يه ساعت و! از اين به بعد، نگران هر کسی شدی-

صد ساعتم اگر گذشته بود، اون موقع شب تنها از خونه ! سهله

 ! بيرون نمی ری

 ! مات شدم بهش

 فهميدی الهه؟ -

 ! پلک زدم

 ! حساب اميد رو هم خودم می رسم تا ديگه از اين غلط ها نکنه-

 ! آب دهانم رو صدا دار قورت دادم

 ! بخواب؛ دير وقتهحاال هم برو-

بايد می ! می رفتم که بميرم! ولی نمی رفتم که بخوابم! می رفتم

برای اين ... برای اين لحن... می مردم برای اين جمله هاورفتم

 !آدم

زير لب . پاهام رو تکون دادم و سعی کردم تمرکزم رو حفظ کنم

بيرون بذارم، شب به خيری گفتم و تا خواستم پام رو از اتاق 

نمی دونم به چه وسيله ی ذليل مرده ای گير کردم و تا اومدم 

 ! تعادلم رو کنترل کنم، بين زمين و هوا معلق شدم

همه چيز تو يک ثانيه اتفاق افتاد اما برخالف انتظارم، زمين 

 !نخوردم



 ...بوددست ها ی قوی امير حسين دور قفسه ی سينه ام

 : تتنم رو باال کشيد و عصبی گف

 !حواست کجاست دختر؟! ال اله اال هللا-

 ! هنوز يه دستش رو بدنم بود وقتی کليد برق اتاق رو زد

سر تا پام رو نگاه کرد و نهايتا . حجم نور، چشمم رو اذيت کرد

 ... رضايت داد به برداشتن دستش

 ...خدايا

بی قرار بود که مطمئن بودم امير قلبم انقدر محکم می زد و

 ! می شنوه داش روحسين داره ص

 به چی خوردی؟ -

 ! تا نشم سعی کردم صاف بايستم و

 :با بدبختی گفتم

 ! نمی دونم-

 ! به جايی هم نخور. برو بگير بخواب..برو-

 !چرا انقدر عصبانی بود؟

 

 

 

 

 

 

در حالی که پايين رو نگاه می کردم از اتاقش گذشتم و به اتاق 

پهلوهام نبض . لحافم خزيدمجام رو انداختم و زير . خودم برگشتم



ميزدند و ته دلم يه هيجان شيرين بود؛ يه هيجانی که وقتی يادش 

 .می افتادم می جوشيد و ته دلم رو قلقلک می داد

لحاف رو روی سرم کشيدم و همون زير آالرم گوشی رو روی 

هفت تنظيم کردم و چشم هام رو بستم اما مگه خواب می اومد به 

 !چشم های تبدارم؟

بم هنوز تند می زد و پلک هام می پريدند و فکر يه مته گرفته قل

بود و دلش می خواست تا خود صبح مغز فلک زده ام رو 

 !سوراخ سوراخ کنه

 !از اين پهلو به اون پهلو شدم

 !اگه امير حسين چی؟....مغزم ارور داد...اگه امير حسين...اگه

براز اگه امير حسين منو دوست داشت، چی می تونست مانع ا

اگر دختر خاله ...سعی کردم خودم رو جاش بذارم! کردنش بشه؟

ای که باهاش تو يه خونه بزرگ شده بودم رو دوست داشتم، چه 

 !زمانی مناسب بود برای ابراز کردنش؟

دختر خاله ام به اندازه کافی بزرگ شده بود؛ دانشگاه هم می 

 ! رفت

نگرانی  همينطوريش هم که خرج زندگی ما با خودش بود؛ پس

از خرج و مخارج زندگی هم نمی تونست داشته باشه و حتی 

پس چه لزومی داشت که ! اجازه نداده بود من نيمه وقت کار کنم

 !حرفی نزنه؟

به دخترهای فاميل ! بعيد می دونستم کسی رو دوست داشته باشه

حتی تو تمام مدتی که به دانشگاه می رفت .زيادی بی توجه بود

سنش هم خيلی کم نبود برای . حرف نزده بودهم از هيچ دختری 



پس چرا حرفی نمی زد؟ نکنه هيچ عشقی تو دلش نسبت . ازدواج

 ...نکنه...بهم نداشت؟ نکنه به چشم يه خواهر بهم نگاه می کرد

هميشه به اينجا که می !فکر دست از کار کشيد و عقب نشست

مته اش رو . رسيد مظلوم می شد و ديگه هيچ ايده ای نداشت

روی کولش می گذاشت و می رفت و تازه اون موقع بود که 

 .خواب به چشم هام می اومد

 «دوستم داشته باشه...خدايا»بين خواب و بيداری دعا کردم؛ 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و يکم

 تجريش

 

 :خيره شدم به صورت کبود نيکی و خطاب به غزل گفتم

نمی خوام بچرخه روی . شب رو نخواب و چشم ازش برندار_

 .رتش، حداقل تا يک هفته بايد خيلی مراقب باشيمصو

 :با آرامش نگاهم کرد و گفت 

 .حتما؛ خيالت راحت_

 !بدی ماجرا همين بود؛ خيال من راحت نمی شد

 :گفتم



هر وقت حس کردی خوابت می آد بيا من رو از خواب بيدار -

کن که خودم بيام باال سرش ، يکی دو روزی تحمل کن تا من 

 !کنم که بهت کمک کنهيکی رو پيدا 

 :سری تکون داد و قبل از اينکه از اتاق خارج شم صدام زد

 ....ببين نيکا-

اين مدت انقدر خسته بودم که صدام هم در . به سمتش برگشتم

سه چهار روز پيگيری کار نيکی و االف بيمارستان . نمی اومد

 .بودن، از من يه آدم ديگه ساخته بود

اخراج کنه حاال رسماً داشت آدمی که قصد داشت غزل رو 

 ! التماسش می کرد که مراقب خواهرش باشه

 :با خستگی نگاهش کردم که توضيح داد

 ...اون روز...نمی دونم بهت چی گفتن اما_

 !منتظر ايستادم تا حرفش رو بزنه

قرار شد . اون روز من به نسترن جون گفتم که بايد برم حمام_

 .ميک ساعت مراقب نيکی باشه تا برگرد

 :ميون حرفش نشستم

 !غير از اين بود اينجا نبودی! می دونم؛ خودش بهم گفت_

 بی خود اخم می کرد؛ مگه غير از اين بود؟! اخم کرد

اين مدت انقدر بد خواب . تنهاش گذاشتم و به اتاق خودم برگشتم

 .شده بودم که تمام تنظيمات مغزيم بهم خورده بود

. هام رو روی صورتم گذاشتممقابل ميز آرايش نشستم و انگشت 

چتری هام از هر وقتی نا مرتب تر بودند و پوست بی آرايشم 

 .زيادی بی روح به نظر می رسيد



تيوپ کرم شب رو از بين وسايل نامرتب روی ميز برداشتم و 

در حالی که دست هام رو باهاش ماساژ می دادم با خاطره ای 

استه به سمت اتاق که به ذهنم چنگ زد، از جام بلند شدم و ناخو

 ! خواب نيکی رفتم

نگاهم تا ! در رو که باز کردم فضای خالی اتاق تو ذوقم زد

چهارپايه ای که از چهار روز قبل هيچ تغييری نکرده بود باال 

 !رفت و يه تصوير آنی از مقابل چشمم گذشت

 

 

 

 

يه لحظه خودم رو ديدم که مقابلش ايستادم؛ با اون ظاهر و 

 ...واستم دستش بندازمرفتاری که می خ

گرفته بود و همين  من می خواستم دستش بندازم و اون، دستم رو

بود که تو تمام اين چهار روز، ذهنم رو درگير می کرد و باعث 

 !می شد بعد از سال ها، کمی احساس شرمندگی بهم دست بده

چند بار پلکهام رو باز و بسته کردم و در نهايت از اتاق بيرون 

 !اومدم

اتاق خودم برگشتم و به تختم پناه بردم و ناخواسته چند دقيقه  به

به سوپرمنی که چهار روز پيش همه ی کارها رو راست و ريس 

 .کرده بود فکر کردم

 !بعد از کمکش انقد ناگهانی غيبش زده بود که انگار اصال نبوده

روی پهلوی راستم چرخيدم و اينبار به سهند فکر کردم؛ چرا تو 

 روز هيچ خبری ازش نبود؟اين چهار 



بيشتر که فکر کردم به خاطر آوردم که اون صبح با دلخوری از 

 .خونه رفته بود

 ! مطمئنا از اتفاقی هم که برای نيکا افتاده بود بی خبر بود

هر چقدر به ذهنم فشار می آوردم يادم نمی اومد که سر چی 

 !دلخور شده

کافی ذهنم رو با  سعی کردم فکر نکنم؛ تو اين مدت به اندازه ی

 !فکر و خيال مسموم کرده بودم

فردا بايد زنگ می زدم بهش و ازش می خواستم بياد و بقيه ی 

 .کارهای اين دوربين های لعنتی رو انجام بده

 

* * * * 

. صبح که از خواب بيدار شدم، اولين کارم تماس با پناهی بود

 .شماره اش رو گرفتم

 :به محض اينکه جواب داد، گفتم

 !پس چرا اين چند روز نيومدين؟-

قصد نداشتم مکالمه رو با همچين جمله ای شروع کنم و اصال 

 .درک نمی کردم که چرا قبل از هر چيزی اين جمله رو گفتم

 !سالم-

 :به خودم اومدم و گفتم !با جواب دادنش از فکر  خالص شدم

 !خوب هستين؟. سالم-

 : سرد و سنگين گفت

 !خيلی ممنون-

پيدا نمی کردم برای ادامه دادن مکالمه، پس  جمله خاصی

 :پرسيدم



 کی می آين برای ادامه کار؟-

جمله . قبل از اينکه جواب بده يه صدای دخترونه به گوشم خورد

اش واضح نبود و جوابی که پناهی داد انقدر ذهنم رو درگير کرد 

 .که به همچين قضيه ای نخوام اهميت بدم

تماس بگيريد باهاشون؛ می آن . يه شماره می فرستم؛،همکارمه-

 .و بقيه کار رو انجام می دن

 !می خواستم مخالفت کنم اما منصرف شدم

چه فرقی می کرد که ديگه کی بياد و اون دوربين هارو نصب 

 ! کنه؟

، اما صدای " باشه"لب هام رو از هم فاصله دادم که بگم 

 :دخترونه اينبار واضح به گوشم رسيد

 !هر کدوم رو خواستی بپوش. زدم هر دو رو برات اتو-

 !تعجب کردم

پس کی ! بهش هم نمی ازدواج کرده باشه! گفته بود خواهر نداره

 بود که براش دوتا دوتا لباس اتو می کرد؟

 هستين؟...الو-

 :کوتاه گفتم

 !شماره رو برام بفرستين-

 !و تماس رو قطع کردم

 

 

 

 

 



 

 فصل بيست و دوم

 

 

 "راه آهن"

 

 

هام که رگه های سبز و قهوه ای گرفته بودند با به پوست دست 

 :ناراحتی نگاه کردم و به جون مامان غر زدم

 چه خبره آخه اين همه سبزی؟ قحطی اومده مگه؟_

 :در حالی که با آرامش دم تره ها رو می چيد گفت

 !زمستون نزديکه مادر_

 :کفری شدم

 .زمستون نزديکه؛ خشک سالی که قرار نيست بياد_

 :تکالفه گف

اومدی کمک خسته ( دقيقه)حاال دو ديقه! چقدر غر می زنی_

 !پاشو خودم پاک می کنم، شکر خدا هنوز از کار نيفتادم! شدی

 چی داشت می گفت؟... ای بابا

هجده .دسته ای شويد برداشتم و تصميم گرفتم ديگه حرفی نزنم 

 کيلو سبزی مختلف گرفته بود و رسما از

بعدازظهر بود داشتم يک ريز سبزی پاک صبح تاحاال که ساعت 

 .می کردم و حاال جوابم اين بود

 !دستت درد نکنه؛ ناراحت نشو يه چی گفتم...خيلی خب حاال_

 .مثال داشت از دلم در می آورد



 .قهرنکن تا يه خبر دست اول بهت بگم_

 :ريز نگاهش کردم

 !چه خبری؟_

 :سبزی های داخل دستش رو رها کرد و با هيجان گفت

ديروز که رفته بودم خونه داييت، خواهر زنداييت هم اونجا -

 .بود

 :دست از سبزی ها کشيدم

 خب؟_

 :هيجان زده تر شد

 .يه زمزمه هايی می کرد_

 :اخم کردم

 چه زمزمه ای؟_

 :ريز و دقيق نگاهم کردو گفت

 !انگار تورو برای سعيد پسرش در نظر گرفته_

پسرش . خاطر بيارمخيلی فکرکردم تا خواهر زنداييم رو به 

 !پيشکش

 :چندبرگ شويد برداشتم و گفتم

حتما از من تعريف کرده تو حس کردی ! برداشت خودت بوده_

 !همچين منظوری داره

 :با حرص گفت

 !دارم می گم خودش گفت_

 :نا خواسته عصبی شدم

 !بی جا گفت_

 :متعجب چند ثانيه نگاهم کرد ودست آخر پرسيد



 !خوبی الهه؟_

 .خنديد جواب ندادم و

حاال نمی خواد شرم کنی مادر؛ من خودم گفتم دخترم دکتره و _

 !کالس گذاشتم براشون! فعال می خواد درس بخونه

 !عصبانيتم رو می ذاشت پای شرم و حيا؟

 :برای پرت کردن حواسش گفتم

! مادر من، مردم که گيج نيستن ندونن پرستاری، پزشکی نيست_

 .کترهانقدر  اينور اونور  نگو دخترم د

 :ترش کرد

ديگه هيچی ! اصال امروز از دنده ی چپ بلند شدی تو مادر_

 !بهت نمی گم

 :خنده ام گرفت از لحنش و به شوخی گفتم

 مگه چيز ديگه ای هم مونده؟_

 :با بدجنسی گفت

 .می خواستم يه خبر هم در مورد اميرحسين بدم_

چی می خواست . در مورد امير حسين؟ شاخک هام فعال شدند

 در مورد اميرحسين؟  بگه

 .قلبم تند زد و خيره شدم به لب های مامان

 

 

 

 

 

 



 

 : با وحشت پرسيدم

 امير حسين چی ؟ -

 : خنديد

 . امر خيره! چيزيش نشده که مادر-

 : نمی تونستم خودم رو کنترل کنم

 چه امر خيری؟ -

 : گرو کشی کرد

 کمک می کنی تا شب سبزی ها تموم شه؟ -

 : بی مکث گفتم

 ! آره-

 : با آب و تاب تعريف کرد

 خانم اسدی رو  که می شناسی؟-

خانم اسدی ديگه کی بود؟ ! چرا نمی رفت سر اصل مطلب؟

 : برای اينکه بيشتر از اين کشش نده، گفتم

 می شناسم؛ خب؟ -

 : با حوصله گفت

ماه محرما می آد خونه ی  . آره مادر، همون خانم جلسه ايه-

 . می خونه منير خانم روضه ی امام حسين

 : کالفه گفتم! خب شد که گفتم می شناسم

 ! خب-

 : با لذت گفت



چند سری ديدمش که با خانم اسدی ! يه دختر داره؛ قرص قمر-

دختره . پيگيرش شدم فهميدم دختر کوچيکه ی خانم اسديه. اومده

 ! باب دندون امير حسينه

 : وا رفتم

 يعنی چی که باب دندون اميرحسينه؟ -

 : تره رو پيش روش مجسم کرده باشه، گفتانگار که دخ

چشماش روشنه و لباش ! چادری، خانم، با کماالت، خوشگل-

خانم اسدی می گفت می ره . سر به زير و با حيا. غنچه ای

می دونم اميرحسين هنوز جا . دانشگاه و علوم قرآنی می خونه

همچين . داره اما می ترسم اگه پاپيش نذاريم دختره رو قر بزنن

 ! رايی که نمی مونن مادردخت

با صدايی دورگه ! حس می کردم چشم هام دارن سياهی می رن

 : پرسيدم

 به اميرحسينم گفتی؟ -

 : ذوق زده گفت

 ! همين ديشب گفتم بهش-

 : صدام می لرزيد وقتی پرسيدم. سبزی ها از دستم پايين ريختند

 چی گفت؟ ...چ-

 . متوجه نبود داره می کشتم. متوجه حالم نبود

 ! بدش نيومد-

. حس کردم پشتم خالی شده. حس کردم به يه تکيه گاه الزم دارم

 ...حس کردم زمين داره تکون می خوره

ولی فکر کنم بيشتر منظورش اين بود که ... يکم من من کرد-

می خوام اگه خدا بخواد يه سفره ی . بايد خود دختره رو ببينه



. رو صدا کنم حضرت ابوالفضل بندازم و خانم اسدی و دخترش

 ... می خوام سبزی پلو درست کنم و آش

 ! با وحشت به سبزی ها نگاه کردم

من اين سبزی ها رو پاک می کردم تا بشن قوت سفره ای که 

اسدی و دخترش دورش بشينن و اميرحسين مثال اتفاقی بياد و 

 ببينتشون؟

 ! با انزجار بلند شدم

 کجا مادر؟ -

 : با بغض گفتم

 !بيشتر ثواب داره... نخودت پاکشون ک-

 

 

 

 

 

 

 ... دوديدم به سمت اتاق امير حسين و درم بستم

با يه دلتنگِی وحشتناک به تک تک وسيله های اتاقش نگاه کردم 

 ! و زدم زير گريه

 ...بی مالحظه خودم رو رو تختش انداختم و خيره شدم به سقف

 اينه عدالتت خدا؟ 

 کجا عادلی تو؟ 

 ين زندگی که دلخوش باشم؟ مگه چی دادی به من تو ا

 عدالته ازم بگيريش؟ ...دلخوشی زندگی من فقط همين پسره



. رفتم سراغ فولدر آهنگ ها. بلند شدم و رفتم سمت کامپيوترش

هدفون رو به اسپيکر وصل کردم و با صدای بلند، آهنگی که می 

 .خواستم رو پلی کردم و بی صدا اشک ريختم

 ! خوندم واسه تو... باز»

 !موندم واسه تو... همونجوری هنوز

 ! به من احساستو... می ميرم بگی

 می ميرم 

 می ميرم 

 می ميرم 

... 

 همه کس من... حواسم نيست شدی

 دلواپس من...حواسم نيست تويی

 !حواسم نيست

.... 

 وقتی اينجايی... همه ديدن که می خندم

 وقتی تنهايی ... همه ديدن که می ميرم

 هرچی می ديدی ....مواقعی بود ته چشما

 !هرچی خوندم؛ هرچی گفتم؛ هر چی می شنيدی

 همه کس من ... حواسم نيست شدی

 دلواپس من ... حواسم نيست تويی

 !«حواسم نيست

زدم رو دکمه ی ريپيت تا آهنگ تکرار شه و سرم رو گذاشتم 

 ! روی دستام، روی ميز

 ! کاش يکی می اومد و من رو می ديد



  ...کاش مامان می ديد

 ! کاش می فهميد

 ! کاش می فهميد چراغی که به منزل رواست به مسجد حرومه

 ! اميرحسين برای همين خونه بود

 ...برای مِن بی کمال بود؛ نه برای دختر با کماالِت اسدی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و سوم 

 "تجريش"

 

 

به پسر جوونی که رو به روم ايستاده بود نگاه کردم و  در حالی 

 : نيکی رو نشون می دادم، گفتمکه در اتاق 

... آقای پناهی يک سری از کارهاش رو انجام دادن. اين اتاقه-

 ! من سر در نمی آرم... ديگه خودتون ببينيد

 : نگاهش رو به سختی از يقه ی لباسم باال کشيد و گفت

 ! خيالتون راحت. در جريانم-

 انقدر نگاهش آزار دهنده بود که ناچار شدم دست ببرم سمت

 ! پيراهنم و يقه ام رو کيپ کنم



 : سرش رو پايين انداخت و تصميم به رفتن داشت که پرسيدم

 شما دوست آقای پناهی هستين؟ -

 : چرخيد سمتم

 ! بله دوست امير حسينم! کوچيک شما رضا هستم-

ابرو هام باال پريدند؛ چه زود پسر خاله می شد؛ چقدر هم فرق 

اسم پناهی امير حسين ! ديدپسره ی نديد پ... داشت با دوستش

 بود؟ 

 : کالفه پرسيدم

 چقدر زود می تونيد تمومش کنيد؟-

 .منظورم کار دوربين ها بود

 . هرچقدر زود که شما بخواين-

 :به لباس های اسپرتش نگاه کردم و ناخواسته پرسيدم

 هم رشته ای بودين؟ -

 : برگشت سر جای اولش

 . من فنی حرفه ای خوندم. نه-

 : نگاهش کردم و گفتم با انزجار

 ! زود تمومش کنيد-

 !و نايستادم تا بيشتر از اين با نگاهش اعصابم رو خرد کنه

جلب کرد؛ با  پايين که رفتم صدای صحبت کردن نيما توجهم رو

 !کی داشت انقدر محترمانه صحبت می کرد؟

اينجا ! سرک کشيدم به سمت پذيرايی و سهند رو مقابل نيما ديدم

 چه کار می کرد سهند؟ 

تا به خودم بيام سهند متوجهم شد و ديگه دير بود برای مخفی 

 : نشوندم و گفتم زور زورکی لبخندی رو لب هام! شدن



 ! سالم عزيزم؛ خوش اومدی-

چند قدم جلوتر رفتم و دست دراز . هر دو شون از جا بلند شدند

 . شده ی سهند رو فشردم

وقتی مقابل سهند نشستم،  هم می کرد ونيما عجيب و غريب نگا

 : محترمانه گفت

تنهاتون می ذارم؛ خيلی خوش حال شدم از هم صحبتيت سهند -

 ! جان

 !از اين جمالت هم بلد بود برادر الدنِگ من؟! نه بابا

با رفتنش، سهند در حالی که هنوز دستم رو تو دستش داشت، 

 : گفت

ون افتاده؛ واقعا متاثر شدم از نيما شنيدم چه اتفاقی برای خواهرت-

دلخور بودم و فکر می ! و ببخشيد که تو اين روز ها پيشت نبود

کردم داری ازم کناره می گيری اما امروز تا فهميدم که تو 

 ! دردسر افتادين، اومدم اينجا

 : چند ثانيه به موهای لختش نگاه کردم و گفتم

 خودت خوبی؟ . مسئله ای نيست-

 ز ازم ناراحتی؟ نه تا وقتی که هنو-

 : دستم رو از بين دست هاش بيرون کشيدم

 چه خبر؟. نيستم عزيزم-

 

 

 

 

 



 

 

 : مظلومانه نگاهم کرد و پرسيد

 می شه بريم بيرون؟ -

 : بهانه آوردم

هم بايد حواسم به نصب دوربين ها . امروز خيلی کار دارم-

باشه؛ همم اينکه يه چند نفری می آن برای مصاحبه ی 

 ! بايد خونه بمونم با اين اوصاف. پرستاری

 بريم تو اتاقت؟ -

 : ابرو هام رو بهم نزديک کردم و توضيح داد

 ! فقط چند لحظه تنها باشيم-

نکنه حوصله اش رو نداشته ! سری تکون دادم و از جام بلند شدم

رسما حوصله ی هيچکسی رو ! باشم يا ازش دلخور باشم؛ نه

 ! دليلبی ! نداشتم و از همه دلخور بودم

دلم می خواست سر به تن ! دلم می خواست همه رو خفه کنم

 ! کسی نباشههيچ

اتاقم به شدت . راه افتادم به سمت طبقه ی باال و سهند دنبالم اومد

بوی سيگار می داد؛ صبح بعد از بيدار شدن، چند نخ سيگار 

 ! کشيده بودم

من، پنجره رو باز کردم؛ هوا سهند در رو پشت سرش بست و

 ! ر بود اما می ارزيد به هوای خفه ی اتاقس

هنوز پرده رو کامل نکشيده بودم که يه جفت دست، از پشت سر 

 ! دور کمرم قفل شدند



زد و  تا نيمه چرخوندم و بوی عطر سهند زير بينيمسرم رو

 : صداش زمزمه وار تو گوشم پيچيد

 . ببخشيدم فرشته-

برنداشت و اينبار، کامل چرخيدم اما دست هاش رو از روی بدنم 

 . رسما تو آغوشش بودم

کمی تکون خورد و دستش رو حرکت داد اما بخاطر فاصله ی 

نزديکی که داشتيم، نتونستم متوجه شم در حال چه کاريه و تا 

خواستم حرفی بزنم، همون دستی که حرکت می داد رو جلو 

 : آورد و گفت

 ! برای توعه-

بود نگاه کردم؛ يه جعبه  ناباور به جعبه ی کوچيکی که تو دستش

خودش جعبه رو باز کرد و مقابلم گرفتش ! ی خاص و صورتی

و من، خيره شدم به پالک و زنجيری که رو مخمل مشکی رنِگ 

 ! جعبه، برق می زد

رو روی پالکی که به  دستم رو باال آوردم و انگشت اشاره ام

 : شکل فرشته بود کشيدم و گفتم

 ! خيلی قشنگه-

زنجير رو از . ماليمت کشيد و هدايتم کرد سمت آينه بازوم رو با

قاب مخملی بيرون کشيد؛ موهام رو به يک طرف هدايت کرد و 

 :زنجير رو دور گردنم بست و گفت

 .حاال قشنگه-

. فرشته دقيقا روی قفسه ی سينه ام بود و همچنان برق می زد

لب هام رو حرکت دادم برای تشکر اما تو فاصله ی يک ثانيه با 



دست هاش صورتم رو به سمت خودش چرخوند و با نگاه تب 

 .دارش غافلگيرم کرد

سرم رو کامل باال کشيد و با لب هاش، لب های نيمه بازم رو 

 ! خلع سالح کرد

همه ی بدنم از اون انقباضی که از صبح گرفتارش بودم رها شد 

 . افتادو پلک هام روی هم

تنم رو هم محاصره  همينطور که لب هام رو محاصره کرده بود،

کرد و با قدم هايی که به جلو برداشت، ناچارم کرد به عقب 

 ! رفتن

روی تخت افتاديم؛ حاال دقيقا بين عقب رفتم و باالخره هر دو

تخت و بدن نبض دارش بودم؛ دستش باال اومد و روی بازوم 

 . نشست

غير ! همه چيز غير از من! همه چيز آماده بود برای يک معاشقه

 ! نی که ذهنم هنوز می خواست سر به تن هيچکسی نباشهاز م

لب هام رو با هر بدبختی ای که بود از لب هاش جدا کردم و 

 : گفتم

 !لطفا! االن نه -

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و چهارم



 

 "راه آهن"

 

 

با وحشت از جا پريدم و درحالی که هنوز هوشياريم رو به طور 

 :اميرحسين رو شنيدمکامل به دست نياورده بودم صدای 

 خوبی؟چرا اينجا خوابيدی؟! الهه _

 :با اضطراب دستی به چشم هام کشيدم و گفتم

 .نمی دونم_

خودم هم يادم نبود کی و . نگاهش کشيده شد به سمت هدفون

 .چطور به خواب رفتم

 داشتی درس می خوندی؟_

 :بادلتنگی نگاهش کردم و گفتم

 .نه_

چشم رنگی دوست .دلم خيره شد بهم و غم عالم ريخت تو

برای دختِر خانم اسدی من ! داشت؟دختر چادری دوست داشت؟

 :من می کرد؟ می خواست ببينتش؟ گفتم

اومدم اينجا يکم . از صبح دارم سبزی پاک می کنم خسته شدم_

 .آهنگ گوش بدم ولی خوابم برد

 :با گيجی گفت

 !آها_

 :ادامه دادم که منصرف نشم

 .ابوالفضل بندازه مامان می خواد سفره حضرت_

 :مبهوت گفت



 !خسته نباشين! که اينطور_

 .می خواد خانم اسدی و دخترش رو هم دعوت کنه_

 :کيفش رو روی ميز گذاشت و متعجب پرسيد

 خانم اسدی ديگه کيه؟_

 :تمام تالشم اين بود که صدام خالی از بغض باشه

همين دختره که مامان درباره اش ديشب باهات حرف زده؛ _

 .خانم اسدیدختر 

 :ابروهاش تا جای ممکن باال رفتند

 خب؟_

 :شونه ای باال انداختم

می خواد . می خواد دعوتشون کنه بخاطر تو! خب نداره که_

 .دختره رو ببينی؛ البته مامان خيلی ازش تعريف می کرد

تعجب چشم هاش و حالت ناباور صورتش تنها چيزهايی بودند 

 .نااميدمکه يه کم اميد می ريختند به دل 

 !وا _

تنها صدايی بود که بعد از اين همه توضيح از گلوش " وا! "همين

 ! خارج شد

يه . منتظر نگاهش کردم؛ بايد يه توضيحی به من می داد

 !توضيحی که اين دل بی صاحاب يه ذره آروم بگيره

 !من که به مامان گفتم نه_

 ...!کاش خواب نباشه...خدايا

 :ثال با شوخی پرسيدمخودم رو زدم به اون راه و م

 

 



 

 

 

 

 !؟!مخالفی و ما داريم سبزی پاک می کنيم_

 .نتونستم بيشتر ازاين بمونم. جوابم رو نداد

من حاضربودم همين حاال قضيه ...مرگ يک بار شيون يک بار

حاضربودم همين حاال بدونم نظرش رو؛ حتی اگر .علنی بشه

 .نظرش رو خواستن اون دختر مساعد باشه

 حرف کی رو باور می کردم؟مامان يا خودش؟. برگشتمبه اتاقم 

درحال فکر کردن بودنم که صداش رو از آشپزخونه شنيدم و 

 .گوش هام تيز شدند

بلند شدم و پاورچين به سمت آشپزخونه رفتم و همزمام صدای 

 :مامان رو شنيدم

 .اول بشين يه چايی بريزم برات پسرم_

 :شد به سر و گوِش دلمجمله ی اميرحسين اما دست شد و کشيده 

الهه چی می گه؟سفره و خانم اسدی و دخترش؟من که همون _

 .ديشب گفتم نه

 :لحن مامان وسوسه گر بود

بذار ببينيش اون موقع ست که نمی تونی ! تو که نديديش مادر_

 !چشم ازش برداری

 !شده بود دشمن خونی! عجب مادری داشتم من



اميرحسين متوجه بشه که حس نمی خواستم . رفتم تو آشپزخونه

همچنان بساط انبوه سبزی ها تو . خاصی پشت حرفام بوده

 .آشپزخونه پهن بود

خدا به من چه قدرتی داده بود که می تونستم تو اين لحظه انقدر 

 طبيعی رفتار کنم؟

 .نشستم دور سبزی ها و يه بسته اسفناج بازکردم

ما ميخکوبم جمله ی اميرحسين ا. کسی به حضورم اهميتی نداد

 :با شوخ طبعی خطاب به مامان گفت.کرد

 !فکر می کنی من تا به حال دختر خوشگل نديدم؟_

مامان درحالی که قوری تو دستش بود . اسفناج هارو مچاله کردم

 :گفت

 .خب مادر لب ترکن تا ما آستين باال بزنيم_

 :اميرحسين جدی شد

 .به وقتش چشم_

ده بود که منم مثل انقدر جواب هاش راضی و خوشحالم کر

 :خودش رو آوردم به شوخی

 باالخره پاک کنم يا نه؟_

به سبزی های پاک شده نگاه کرد و .خنديد و دلم ضعف رفت

 :گفت

 .حاال اينبار چون زياد زحمت کشيدی به نظرم بيان_

با همون دسته های اسفناجی که تو دست داشتم به پاش کوبيدم و 

 :گفتم

 !نامرد_

 .رنگی شدخنديد و دنيام 



 "از من نگيرش...خدايا"تودلم دعا کردم 

***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و پنجم

 "تجريش"

 

 : زيپ ساک رو کشيدم و نسترن پرسيد

 برای چند روز می ری؟-

 :رفتم سراغ کمدم و بارونيم رو برداشتم

 .نمی دونم-

 :داشت سعی ميکرد که منصرفم کنه

کاش با هواپيما . جاده ها ليزن. االن شرايط هوايی خوب نيست-

 !کاش  حداقل تنها نمی رفتی! می رفتی

داشتم می رفتم که تنها باشم؛ اگر قرار بود با کسی برم که تو 

 !همين کاروانسرا می موندم

شال رو روی موهام انداختم و بارونی و ساک رو برداشتم و 

 : گفتم

 .شايد وقتی می رسم صبور نباشه. کليد رو برام بيار-

 .گاهم کردبا نااميدی ن



صداش زدم . پسرک داشت کار می کرد. رفتم سراغ اتاق نيکی

 :و گفتم

. اگر مسئله ای بود با برادرم مطرح کنيد. من چند روزی نيستم-

 .باهاش هماهنگ کردم

خواست چيزی بگه اما نايستادم برای شنيدن و به سراغ غزل و 

 .نيکی رفتم

آغوش  در. نيکی روی تخت بود و غزل در حال شعر خوندن

گرفتم تن نحيف خواهرم رو با ناراحتی به صورتی که به قوت 

 .روز اول کبود بود، نگاه کردم

با انگشت شست گونه اش رو نوازش کردم و خطاب به غزل 

 :گفتم

 .مثل چشمهات مراقبش باش. جون تو و جون نيکی-

 :با ناراحتی پرسيد 

 داری می ری؟-

 .سر تکون دادم

 : مصرانه گفت

 !تو از چيزی ناراحتی. ی شناسممن تورو م-

نسترن کليد . انگشت های نيکی رو بوسيدم و از اتاق بيرون رفتم

کليد رو به سمتم گرفت و تير . به دست، دم در اتاق خودم بود

 :آخرش رو زد

 !حداقل می ذاشتی فرخ بياد بعد می رفتی-

تيرهايی که پرتاب . کليد رو گرفتم و داخل جيب کيفم سُرش دادم

 :گفتم. د همگی خطا می رفتندمی کر

 !از آخرين باری که قرار بوده بابا بياد ده روز می گذره-



 :در حالی که  دور می شدم گفتم. نااميد نگاهم کرد

 !بخاطر خدا مراقب نيکی باشين-

 .و از پله ها پايين رفتم

آخرين . به پارکينگ که رسيدم وسايل رو داخل ماشينم گذاشتم

 .رو پلی کردم و از پارکينگ بيرون زدمآلبوم تيلور سوئيفت 

دو ساعتی رو تو ترافيک کرج سر کردم تا به جاده ی چالوس 

 !!!برسم و همين که به جاده رسيدم، زدم زير گريه

**** 

 

 

 

 

 

 

چند بار پشت سر هم بوق ! به ويال که رسيدم ساعت ده شب بود

زدم و وقتی خبری نشد خودم پياده شدم و در حال رفتن به به 

سمت در سفيد رنگ ويال بودم که اول صدای پا شنيدم و بعد در 

باز شد و چهره ی چروکيده ی صبور، تو نور کمرنگی که 

 . فضای جلوی در رو روشن می کرد، پيدا شد

چند ثانيه نگاهم کرد و وقتی شناخت، دويد و در رو باز کرد و با 

 :لهجه ی گيالنيش گفت

 . شمايين خانم؟ خيلی خوش اومدين-

 چرا خبر ندادين که می آين؟

 :برگشتم و سوار ماشين شدم و صداش رو شنيدم



 !می بُردم براتون-

ماشين رو روی سنگ فرش رها کردم و راه افتادم سمت دريا و 

 :صبور دنبال من راه افتاد

 .دريا طوفانيه ، چند روزه يه بند داره بارون می زنه-

پشت . طع نشده بودتو جاده هم يه لحظه بارون ق. رفتم پشت ويال

تلفيق بوی بارون و بوی دريا حالم . ويال تاريک بود و دريا ناپيدا

 .رو جا آورد

 !خطرناکه. نزديک نرين خانم-

 :برگشتم سمتش و گفتم

 چراغ هارو روشن می کنی؟-

باال رفتن سن تاثيری روی سرعتش نگذاشته بود؛ فرز دويد و 

 .چند دقيقه بعد فضای اطراف نورانی شد

تا چشم هام . شدم به دريای سياه و کف های سفيد رنگش خيره

 :رو بستم صدای صبور اعصاب شنيداريم رو متشنج کرد

مچ پاش پيچ خورده طفل . گفتم خاور براتون شام آماده کنه-

 .برای همين نتونست بياد دست بوسی. معصوم

 :نفسم رو بيرون دادم و گفتم

. و روشن کنفقط برقای خود ساختمون ر. هيچی نمی خوام-

 !ديگه چيزی نمی خوام. شومينه رو هم راه بنداز

 : از جاش پريد

 !فقط يهو نريد لب آب ها. باشه چشم-

 :کالفه گفتم

 .برو...نمی رم-



فندک و جعبه سيگار رو از روی . با رفتنش برگشتم سمت ماشين

 .صندلی برداشتم و برگشتم پشت ويال

 .سيگاری آتيش زدم و شروع کردم به قدم زدن موازی با دريا 

 ... حالم عجيب بود

 ! دلم داشت بهم می خورد

کفش هام رو از پام در آوردم و از خنکای شن های ساحلی لرز 

 !کردم

باز هم به جايی رسيده بودم که نمی دونستم چی می خوام از اين 

 ! زندگی

از اينکه به هر چی که می ! خسته شده بودم از خواستن و رسيدن

 ! خواستم، می رسيدم بيزار بودم

يه قسمت کوتاِه خواستن؛ يه ! زندگی من کال سه قسمت داشت

قسمت کوتاه تر به اسم رسيدن و يه قسمت طوالنی به اسم 

 ! بيزاری

موج های سرد مچ . سيگار رو خاموش کردم و ثابت ايستادم

 . پاهام رو بی حس می کردند

 :ستم و شروع کردم به خوندنچشم هام رو ب

Romeo, take me somewhere we can be alone 

I'll be waiting all there's left to do is run 

You'll be the prince and I'll be the princess 

It's a love story baby just say yes 

.... 

Romeo save me I've been feeling so alone 

I keep waiting for you but you never come 



Is this in my head? I don't know what to think 

... 

دست بردم سمت گردنم و با يه حرکت فرشته رو کندم و پرتش 

 ! کردم ميون آب

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و ششم

 "راه آهن"

 

خانم فروشنده چند ثانيه نگاهم کرد و بعد در حالی که تِستر کرم 

 :مقابلم می گرفت، گفت پودر رو

 !فکر می کنم اين رنگ به پوستتون بياد-

 :با سر انگشت کمی از کرم رو پشت دستم پخش کردم و ناليدم

 .می خوام برنزه شم... نه-

 :کالفه گفت

اصال جالب نمی شه اگر . عزيزم شما پوستتون خيلی روشنه-

 .بخواين با کرم تا اون درجه تيره اش کنيد

 :ردم که گفتغصه دار نگاهش ک



 !پوست خودتون به اين خوبی و خوشرنگی-

تو دانشگاه همه ی دختر ها برنزه بودند و منم دلم ! نمی خواستم

به نظر خودم . يکی از اون رنگ پوست هارو می خواست

دقيقا به روشنی و سفيدی شير . سفيدی پوستم تو ذوق می زد

 !برنج بود

 :گفتمکيف پولم رو از کيف دستيم بيرون کشيدم و 

 .همين رو می برم. باشه-

لبخندی تحويلم داد و کارت رو ازم گرفت و رسيد و پاکت خريد 

 .هام رو مقابلم گذاشت

از فروشگاه که بيرون اومدم برگشتم به خونه و تو کوچه بودم 

 :مقابلش ايستادم و پرسيدم. که اميد رو در حال دويدن ديدم

 کجا؟-

 :داشت نفس نفس می زد وقتی گفت

 !تو مربوط نيستبه -

 :عصبی گفتم.ديگه خودداری و تحمل هم حدی داشت

پرسيدم کجا داری می ری؟ مثل بچه آدم . درست حرف بزن-

 .جواب بده

 .ادام رو درآورد و با دهن کجی جمله ی آخرم رو تکرار کرد

مغزم سوت کشيد و متوسل شدم به تنها کسی که اميد ازش 

 :حساب می برد

همه ی کارهات رو می گم به امير به خداوندی خدا امشب -

 .شوخی هم ندارم. حسين

دهنش رو باز کرد تا طبق معمول با تهديد مقابله به مثل کنه اما 

 :نمی دونم چی ديد تو چشم هام که غالف کرد و با قلدری گفت



می رم تا خونه ی دوستم؛ بايد تکليف هارو . مامان می دونه-

 !ازش بپرسم

 :گفتم! واقعا اهل درس و تکليف بوددقيق نگاهش کردم؛ کاش 

. وگرنه کاری به امير حسين ندارم. تا يه ربع ديگه خونه ای-

 .خودم به حسابت می رسم

مامان که هيچ تالشی نمی کرد برای . غرغری کرد و دور شد

امير حسين هم اونقدری خونه نبود . تربيت اين ته تغارِی اعجوبه

 .که بتونه کامال حواسش باشه به اميد

 

 

 

 

 

 

 !امير حسين شده بود فقط يه وسيله برای ترسوندن

تو هال در . به سمت خونه و يک راست به سراغ مامان رفتم

حالی که داشت ميز تلويزيون رو گرد گيری می کرد، پيداش 

 .کردم

 : با تعجب پرسيد. کنارش نشستم و سالم دادم

 بيرون بودی مگه مادر؟-

 :تمنايلون خريدم رو باال گرفتم و گف

 .بهت که گفتم می رم خريد. آره ديگه-

 :دوباره مشغول گردگيری شد

 مبارکه مادر، حاال چی خريدی؟. آهان-



جوابش رو دادم اما انگار ذهنش درگير بود؛ چون اصال به گفته 

 .ام توجهی نکرد

 :روسری رو از روی سرم کشيدم و صداش زدم

 مامان؟-

ک نقطه ی ثابت در حالی که دستمال رو دايره ای شکل روی ي

 :می کشيد، گفت

 جانم؟-

 :نفسم رو بيرون دادم و با ترس و لرز گفتم

 .من می خوام ابروهام رو بردارم-

 :بی خيال گفت

 !برو بردار مادر-

انقد جوابش دور از انتظار بود که حس کردم ابروهام خودشون 

 !!ريختند

 :با ناباوری پرسيدم

 بردارم؟-

 :بی توجهيش کالفه ام کرد

 رو مادر؟چی -

 !ابروهام رو ديگه-

 :دست از کار کشيد و جدی شد

 چی کار کنی؟-

 :بريده بريده گفتم

 ...بر...  هامو...  ابرو-

 !فکرش رو هم نمی کردم انقدر عصبانی بشه

 !ديگه چی؟! چه غلط ها-



 :زمزمه کردم 

 .ابرو برداشتن که غلط نيست-

 :دوباره مشغول شد و دستمالش رو حرکت داد

 !دی هر کاری خواستی بکنشوهر کر-

 :ناليدم

مگه داريم تو عصر حجر زندگی می کنيم؟ . آخه چه ربطی داره-

 !االن دخترا همه کاری می کنن

 .جوابی نداد

 :به خودم جرات دادم و بلند گفتم

 .ولی من می خوام ابروهامو بردارم-

 :يه کالم قاطع گفت

 !نه-

 :بغض کردم 

 آخه چرا؟-

 : بده گفتبدون اينکه جوابم رو 

 .از هرچی می ترسيدم داره سرم می آد-

 چرا اينطوری می گفت؟

 :برای اولين بار پای حرفم وايستادم و گفتم

چه ترسی؟ چه سر اومدنی؟ چطور اميد می تونه هر کاری کنه -

ولی من تو اين سن کارهايی رو که هيچ مشکلی هم ندارند نمی 

 !تونم؟

 :جوابش قلبم رو شکست

 !اميد پسره-



شدت ناراحتی ديگه نتونستم ادامه بدم و مامان در حالی که  از

 :بلند می شد گفت

وقتی من مردم اون وقت برو هر بی آبرويی ای که خواستی -

 !انجام بده

 !لب هام لرزيدند و ناخواسته يه قطره اشک روی گونه ام افتاد

 برداشتن ابرو آبرو ريزی بود؟

 اين ديگه چه زندگی بود که من داشتم؟

 ی هم بود که مثل من باشه؟کس

که برای کوچکترين خواسته هاش هم ناچار باشه بجنگه و آخر 

 سر هم بهشون نرسه؟

 !خسته بودم از خواستن و نرسيدن...  من خسته بودم

 :از جام بلند شدم و صدای غرغر های مامان رو شنيدم

ازبس حواس آدم رو پرت می کنی، آدم يادش می ره می -

بچه ام گل گاو . قوری جوشيد و خشک شد. خواست چکار کنه

 .زبون می خواست

تنها کسی که تو خونه ممکن بود گل گاو زبون بخواد . ماتم برد

 .امير حسين بود

مثل فنر از جا کنده شدم و رفتم سمت آشپزخونه و با وحشت 

 :پرسيدم

 !کی گل گاو زبون می خواد؟-

 .امير حسين-

 :پرسيدم. قلبم يه لحظه نزد

 !ست؟ مگه خونه-

 .آره-



 !جواب مثبتش دنيارو جلو چشمام سياه کرد

 .همه ی حرفامون رو شنيده بود...   يا خدا...  يا خدا

 ...دلم خواست آب بشم

 !دلم خواست بميرم

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و هفتم 

 "تجريش"

 

 

تمام شب گذشته رو بيدار . با سردرد بدی از خواب بيدار شدم

 ... بودم و فکرمونده بودم؛ سيگار دود کرده 

 ! فکر های واهی

از تخت بيرون اومدم؛ به صبور سپرده بودم مدتی که اينجا هستم 

 !رو جلو چشمم آفتابی نشه

پله های مارپيچ چوبی رو برای . خونه گرمای مطبوعی داشت

رسيدن به طبقه ی پايين، پا برهنه طی کردم و تو مدتی که 

چک کردم؛ يه  منتظر موندم برای جوش اومدن آب، گوشيم رو

 ! تماس از سهند و يکی از نسترن



من تهران نيستم عزيزم؛ به محض " برای سهند تکست فرستادم

و بعد گوشی رو کنار گذاشتم و " اينکه برگردم به ديدنت می آم

 ! سرگرم درست کردن نسکافه شدم

شنلم رو روی ! هوای بيرون ابری بود و بارون نم نم می باريد

 . شدم و به سمت دريا رفتماز ساختمون خارج شونه هام انداختم و

انگشت هام رو دور ليوان نسکافه ام حلقه  کنار آب ايستادم و

داشتم به دريايی که آبی نبود نگاه می کردم که درخشش  کردم 

جلو رفتم و متوجه ! شی ای ميون ماسه ها توجهم رو جلب کرد

خم شدم و  .گلوبند فرشته شدم که ميون ماسه ها گير کرده بود

 ! برش داشتم و خوب نگاهش کردم

 "فرشته"سهند وقتی اين هديه رو بهم داده بود، بهم گفته بود 

زنجير رو تکون دادم تا ماسه ها بريزن و خوب به فرشته ی 

 ! براق نگاه کردم

 ! من فرشته نبودم؛ من از فرشته ها متنفر بودم

هم متنفر  من از آدم ها خاطره های بدی داشتم و از آدم بودن

 ! بودم

ماگ رو به لب هام نزديک کردم و تلخی نسکافه خلقم رو تلخ تر 

 ! کرد

 ! پلک هام رو بستم و به صدای آب گوش کردم

 ! دلم الکل، موزيک و سيگار خواست

 ! به ساختمون برگشتم و رفتم سراغ بار شيشه اِی پذيرايی

 . مبيرون کشيدم و گيالسم رو پر کردبطری دوست داشتنيم رو



سراغ سيستم پخش رفتم و فلشم رو بهش وصل کردم و ساعت 

ها نوشيدم و رقصيدم و با سيگار، ناراحتی هام رو دود کردم و 

 ! بيرون فرستادم و به خواب رفتم

اما وقتی شب، چشم باز کردم، ديدم همه ی ناراحتی هام  دورم 

 !نشستند و من، چقدر بينشون تنهام

 

 

 

 

 

 

 !بدترين حال ممکن رو داشتمساعت دوازده شب، 

معده ام می سوخت و انگار کسی با چاقو، به جون ديواره هاش 

 . افتاده بود

اما از اوضاع جسميم که می گذشتم؛ حال روحيم ديوانه کننده 

 ! بود

حس تنهايی انقدر عذاب آور بود که دلم می خواست همين حاال 

 . به تهران برگردم

وبايلم گشتم؛ برای اولين بار دلم لوستر رو روشن کردم و دنبال م

می خواست با کسی صحبت کنم و قسم خوردم به هر کسی که 

از صبح تا به حال تماس گرفته باشه، زنگ بزنم اما با ديدن 

 !صفحه ی گوشی وحشت کردم

 !نه هيچ پيام و نه هيچ تماسی نداشتم

 ! حس می کردم صفحه ی گوشی داره بهم می خنده



بر می ! سراغ بطری نيمه کار ام رفتم رها کردم و گوشی رو

 گشتم تهران؟ برای چی؟ کی منتظرم بود؟ 

از يخچال يه بسته غذای سرد و آماده برداشتم و فقط به اين دليل 

که معده ام همراهيم کنه برای نوشيدن الکل، غذا رو تا آخر 

خوردم و دوباره ليوانم رو پر کردم اما اينبار هر چی نوشيدم و 

 ! هيچ چيزی فراموشم نشد دود کردم، 

 . همه چيز فقط پر رنگ و پررنگ تر می شد

 ! تنهايی چنگ می انداخت به گلوم و غصه، نقره داغم می کرد

بی تعادل به سمت گوشيم رفتم و با حسرت، به صفحه اش خيره 

 چرا کسی به ياد من نمی افتاد؟ ... شدم

يکی حتما سعی کردم خودم رو با فکر کردن به نيکی آروم کنم؛ ن

 ! بهم فکر می کرد؛ حتما دلتنگم بود

 ! زدم زير گريه و بعد خنديدم

 ! خنديدم و بعد، زدم زير گريه

ساعت  نزديک به يک نيمه شب بود وقتی که وارد ليست 

 ! مخاطبينم شدم و اسامی رو زير و رو کردم

 ! دلم می خواست با يک نفر حرف بزنم

 ! با کسی که نسترن نباشه

 ! پدرم نباشهبا کسی که 

 ! با کسی که نيما نباشه

 ! با کسی که سهند نباشه

زوم کردم روی اسم غزل؛ اکر زنگ می زدم و می گفتم تنها 

باورم می کرد؟ باور می کرد که من هم می تونم غصه دار 



باشم؟ يا من براش بتی بودم که هيچ وقت تنها نمی مونه و اصال 

 ! درک نمی کنه غصه چيه

 ! زوم کردم روی اسم پرستو گذشتم از غزل و

می شد بهش زنگ بزنم و بگم چقدر تنهام؟ می شد بهش بگم 

 دارم غرق می شم امشب  تو اين حال لعنتی؟

 

 ! نه نمی شد

يه ! يه ربات که فقط به وظايفش عمل می کرد! پرستو ربات بود

 ! ربات که نيما هم از قانون هاش فراری بود

 ! کردندربات ها حال آدم رو درک نمی 

قصد داشتم دنبال اسم های ديگه بگردم که باالی اسم پرستو؛ 

 "پناهی"چشمم خورد به اسم 

 !فکر کردم و به خاطر آوردمش

 بهش زنگ می زدم؟ 

 چی می گفتم؟ 

 می گفتم بيا و کار دوربين ها رو خودت تموم کن؟ 

 !چه حرف مشترکی داشتم من با آقای دوربين؟

 ! ما خواب بوداونم ساعت يک بامداد که حت

پر درد خنديدم و تصميم به رد کردن اسمش داشتم اما انگشتم رو 

کردم و روی اسمش فشردم و با سماجت به بوق های آزاد گوش

 انتظار، با صدايی گرفته و خواب  ِوقتی بعد از مدت طوالنی

 :آلود، گفت

 ! بله-

 !شوکه شدم از کاری که انجام داده بودم



 

 

 

 

 

 

 ! بفرماييد-

کلی فکر و مکث کردم تا ! ه ای پيدا نمی کردم برای گفتنکلم

 : تونستم بگم

 ! سالم-

! سکوت کرد اما صدای نفس هاش رو می شنيدم؛ آروم و منظم

 : صادقانه گفتم

 می شه حرف بزنيم؟ -

 : با گيجی گفت

 چی؟-

 : کلمه ها رو می کشيدم

 می شه؟ ! حرف بزنيم-

 : عصبی شد

 چی می گين شما؟ -

 : از ادامه ی مکالمه و گفتم منصرف شدم

 ! زنگ می زدم... نبايد-

 : صداش کالفه بود

 ! چی شده؟ من خواب بودم-

 : گفتم! مشخص بود که کامال هوشيار نيست



 ...چيزی نيست-

 : چند ثانيه سکوت کرد و نهايتا گفت

 !موضوع خوبی رو برای مزاحمت انتخاب نکردی نصفه شبی-

 : بغضم رو قورت دادم

 ! شب خوش...باشه-

 .و قبل از اينکه حرف ديگه ای بشنوم تلفن رو قطع کردم

گوشی رو رها کردم و رفتم سمت ته مونده های بطری و يک 

 . نفس محتواش رو سر کشيدم

 ...مايعی که نوشيدم، از گلو تا معده ام رو سوزوند

  ِپام رو روی اولين پله ی چوبی گذاشتم برای بر گشت به اتاق

پله ی اول و دوم معلق بود که گوشيم زنگ خواب و پام بين 

 ! خورد

خودمم معلق شدم و برگشتم سمت گوشيم و اسم پناهی رو روی 

 ! گوشی ديدم و از تعجب ماتم برد

نشستم و تماِس ساعت يک و ده . نمی تونستم سر جام بايستم

 : دقيقه ی بامداد رو با ترديد جواب دادم

 ! بله-

 : صداش واضح بود اينبار

 ی گفتين شما؟ چی م-

 :ابرو هام باال رفتند و گفتم

 . می خواستم حرف بزنم-

 چه حرفی؟ -

 ! واقعا می خواستم چه حرفی بزنم؟

 چيزی شده؟ -



 : کوتاه گفتم

 . نمی دونم-

 : پرسيد

 کجاييد؟ -

احساساتم دست خودم نبود، کنترلشون ! کجا بودم؟ زدم زير گريه

 ! هم

 ! من حالم خوب نيست-

 :متعجب پرسيد

 واسه چی گريه می کنی؟ -

 :همچنان اشک ريختم و گفت

 ! شماره رو درست گرفتی؟ من پناهی ام-

 :گفتم

 ! آقای دوربين! پناهی هستی-

 :جدی گفت

 . من خيلی خسته ام و تازه خوابيده بودم! اگه اينم بازيه بگو-

 :خنديدم و عصبی شد

 !واقعا که بيکاری-

 : دوباره گريه کردم و گفتم

 !دقيقه حرف بزنيمفقط چند -

 

 : پوف کالفه ای کشيد و گفت

 ! گريه نکن تا بفهمم چی می گی-

 :بينيم رو باال کشيدم



فقط . گوشی رو بذار کنار و بخواب. اصال می خوای گوش نده-

حس کنم که يه تماس بخاطر حرف های . می خوام حرف بزنم

 ! من برقراره

 : بعد چند ثانيه سکوت شنيدم

 ! گوش می دم بگو-

هيچ وقت فکر نمی کردم " بگو... گوش می دم! "حالم بهتر شد

 ! همين چند کلمه بتونن معجزه کنن

دلم می خواست حرف بزنم اما جمله ای که وصف حالم باشه رو 

 :ناخودآگاه خوندم! پيدا نمی کردم

 رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن"

 ترک من خراب شب گرد مبتال کن

 تا به روز تنهاماييم و موج سودا شب 

 خواهی بيا ببخشا خواهی برو جفا کن

 از من گريز تا تو هم در بال نيفتی

 بگزين ره سالمت ترک ره بال کن

 ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده

 بر آب ديده ما صد جای آسيا کن

 خيره کشی است ما را دارد دلی چو خارا

 ش نگويد تدبير خونبها کنبکشد کس

 واجب وفا نباشدبر شاه خوبرويان 

 ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن

 دردی است غير مردن آن را دوا نباشد

 پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن

 در خواب دوش پيری در کوی عشق ديدم



 با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

 عشقی است چون زمرد...گر اژدهاست بر ره

 از برق اين زمرد هی دفع اژدها کن

 کن که بيخودم من ور تو هنرفزايی بس

 "تاريخ بوعلی گو تنبيه بوالعال کن

 

 

چند ماه بود که هيچ شعری نخونده بودم؛ چند ماه بود که دور 

 ! شعر روخط کشيده بودم و حاال تو سرم پر بود از شعر

هيچ صدايی جز صدای يه نفس کشيدن ريتميک از اون طرف 

 :کنم که گفت می خواستم تماس رو قطع. خط نمی اومد

 . ولی انگار حالت خوب نيست... من اهل شعر نيستم-

 :تکرار کردم

 ! حالم خوب نيست-

 :پرسيد

 اين شعر از کی بود؟ -

 : پلک هام رو بستم و از سوزش معده ام اخم کردم

 ! آخرين غزل موالنا بود -

 آخرين غزل موالنا؟ -

 !آخرين غزلی که قبل از مرگش گفت-

 

 

 

 



 

 

 :و نهايتا گفت کمی مکث کرد

 چرا اين شعر رو خوندی؟ ! من االن مغزم کار نمی کنه-

 :دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم

 ! نمی دونم؛ يکهو به ذهنم رسيد-

 : نفسش رو فوت کرد تو گوشی و پرسيد

 چيزی مصرف کردی؟ -

 : بی خيال گفتم

 ! الکل-

 : جوابی نداد و پرسيدم

 ساس تنهايی کنی؟ شده دور و برت شلوغ باشه اما اح-

 : گفت

 . دور و بر من خلوته ولی هيچ وقت احساس تنهايی نکردم! نه-

 :گفتم

يه بابا ! حتما يه مامان خوب داری که نفسش به نفست بستس-

 ! نمی ذارن آب تو دلت تکون بخوره! داری که مثل کوه پشتته

 :جوابش شوکه ام کرد

سرطان فوت شد و از دوازده سالم که بود مادرم از ! ندارم! نه-

و سالهاست که نمی دونم ! نديدمفردای روز دفنش ديگه پدرم رو

 ! اين کوهی که ازش حرف می زنی کجاست

واقعا زندگيش همچين قصه ! به کاهدون زده بودم! باز مونددهانم

 ای داشت؟

 : متعجب پرسيدم



 . فکر نمی کردم زندگيت اينجوری باشه-

 : بی خيال گفت

 ! رو دوست دارم من زندگيم. ر خاصی نيستزندگيم که جو-

 : پرسيدم

 تو زندگيت هست؟ کسی هم-

 يعنی چی؟ -

 ! دختر...نامزد...زن-

 ! پرسيدی اون سری هم-

 ! پرسيده بودم؟ چرا چيزی يادم نمی اومد

 : بين دو ابروم رو ماساژ دادم و گفتم

هم برادر ! هم مادر! هم پدر دارم! من دورم خيلی شلوغه-

ولی ! و هم کلی آدم که دورم رو بگيرن! هم خواهر! بزرگتر

يعنی هستن ولی واقعی ! انگار نيستن! همشون انگار الکی ان

 . نيستن

 : سکوت کرد و ادامه دادم

می ! نمی خوام ناله و زاری کنم اما تا يادم می آد پدرم رو نديدم-

هر به ! گن اون سال های اول زندگيم اصال نمی دونستم پدر چيه

بزرگتر که "! بابا" مرد جا افتاده ی کت و شلوار پوشيده می گفتم

! فهميدم کار و بارش رو به ما ترجيح می ده! شدم؛ فهميدم کيه

پس دورش ! فهميدم که بابا يعنی ماه ها دوبی و چند روز ايران

رو خط کشيدم و ترجيح دادم دل خوش کنم به پول هاش به جای 

 ! محبتش



به هر حال پنج ! مثل خودم ولی پر خال تر برادرم هم يکی بود

شش سالی از من بزرگتر بود؛ پس پنج شش سالی بيشتر از من 

 !خال و عقده داشت

 

 ! نمی دونستم چرا دارم اين حرف ها رو به يه غريبه می زنم

حرف هايی که تا قبل از اين، پيش خودمم بهشون فکر نمی 

 ! کردم

 ! شميزی بزرگمن ياد گرفته بودم بی توجه به هر چ

 ! ياد گرفته بودم يک بار هم از سر دلتنگی برای پدرم گريه نکنم

يادگرفته بودم به آدم ها تا جايی اهميت بدم که منافع شخصيم 

 ! اجازه بدن

 !نمی دونستم... حاال اين حرف ها سر از کجا باز کرده بودند

 :زمزمه کردم

 !خوابم می آد-

طع شد و پلک هام روی هم و بعد از اون بی هيچ حرفی تماس ق

 !افتادند

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و هشتم



 راه آهن

با چشم هايی گشاد شده خيره شدم به اسکناس هايی که مامان به 

 :سمتم گرفته بود و متعجب پرسيدم

 چی؟_

 :با محبت تکرار کرد

می گم اين پول رو بگير مادر، برو هم موهات رو کوتاه کن _

 .هم ابروهات رو بردار

داشتم می شنيدم؟چه معجزه ای اتفاق افتاده بود تو بيست درست 

و چهار ساعت گذشته که همچين تحوالتی رخ داده بود تو حيطه 

 ی عقايد مامان؟؟

 :زل زد به صورت مبهوتم و گفت

 !برو پيش فريده خانم سر کوچه، دستشم سبکه مادر_

از بی آبرويی من رسيده بود به دست سبکی فريده خانم سر 

انقدر شگفت زده بودم که نمی تونستم علت تغيير رفتارش کوچه؟ 

 .رو بپرسم

 :از جام بلند شدم و گفت

 .زمان شما ديگه مثل زمان ما نيست_

 .رفتم سراغ لباس هام 

ماشاهللا توام قد کافی ! االن که نه.اون موقع ها اين کارها بد بود_

 .عالقی

فکر کردم » عالقی«بافتم رو پوشيدم و به معنِی کلمه ی جديد 

 !احتماالً ترکيبی بود از عاقل و بالغ

من عالق هم می شدم اگر  مامان . هر چی که بود اهميت نداشت 

 !تا اين حد منعطف بود



 :شال رو روی سرم انداختم و مامان به خودش اومد

 کجا مادر؟-

انقدر شوکه بودم از اين تغيير موضع که می ترسيدم اگر همين 

 !صد و هشتاد درجه تغيير عقيده بدهحاال نرم، فردا دوباره 

 :با مظلوميت گفتم

 !برم ديگه-

 :اخم کرد

 کجا بری؟-

 :اضطراب گرفتم

 آرايشگاه-

 !باز کرده ديگه االن. برو مادر...   هااان-

انقدر عجله داشتم برای رفتن که از اسکناس هايی که سر طاقچه 

 .گذاشته بودشون گذشتم و دويدم بيرون از خونه

که رسيدم برای تاکسی گرفتن ايستادم و تو همون به خيابون 

 "عروِس فريده"مدت خيره شدم به بنر چرک و نارنجی رنگ 

حاضر بودم . که مقابل درب آرايشگاه سر کوچه نصب شده بود

تا صد سالگی ابروهام رو نگه دارم اما ندمشون به دسِت سبک 

 .فريده خانم

 کجا می ری خانم؟-

ماشينش مقابلم ايستاده بود به خودم با صدای راننده مسنی که 

 :اومدم و گفتم

 چهار راه وليعصر-

 بشين-



سوار شدم و هر لحظه اضطراب اين رو داشتم که مامان زنگ 

 بزنه و بگه برگردم؛

 !بگه منصرف شده

* * * 

 

 

 

 

 

 

منم باالخره نشستم روی صندلی مخصوص . مامان زنگ نزد

 :اصالح و هيجان زده گفتم

 .دتون فکر می کنيد بهم بيادهر مدلی که خو-

دختر که خودش ابروهای خوش حالتی داشت، لبخندی تحويلم داد 

 :و گفت

 !چشم عزيزم-

درد هر تار ابرويی که اسير لبه های موچين می شد رو با 

 . رويای خوشگل شدن تحمل می کردم و دم نمی زدم

صورتم رو هم اصالح کردم و وقتی دختر آينه رو مقابلم گرفت 

ندازه ی کسی که بينی عمل کرده بود از تغييرات صورتم به ا

 !شگفت زده شدم و ذوق کردم

دختر که به نظر می رسيد از کارش راضيه، آينه رو ازم گرفت 

 :و گفت

 .خيلی خوب شد-



 :به زور دل کندم از آينه و گفتم

 موهام رو هم کوتاه می کنيد؟-

 :گفت. انگار لبخند چسبيده بود به لبهاش

االن ميگم رويا جون . هيرکات انجام نمی دم عشقممن کار -

 .برات انجام بده

به . با رفتنش مثل فنر از جا کنده شدم و چسبيدم به آينه ی قدی

ابروهام که پهن و شيطونی برداشته شده بودند نگاه کردم و باز 

نوزده سالگيش فقط -واقعا کسی هم بود که تو هجده. ذوق کردم

 برو انقد ذوق کنه؟بخاطر برداشتن چند تار ا

 !اين صندلی...  بيا خانمی-

به خودم اومدم و رفتم به سمت صندلی ای که بهم نشون داده 

موهام رو کوتاه کردم و با ذوق و شوق و شرم به خونه ! بودند

 !برگشتم

در رو که باز کردم مامان رو جلو سينک روشويی، تو حياط 

 ! ديدم

رو پايين انداختم اما  جدی که نگاهم کرد، خجالت کشيدم و سرم

 :جمله اش شرايط رو تعديل کرد

 .دخترونه و قشنگه. مبارکه-

 ! خدا قطعا معجزه کرده بود تو مغز مامان

با مهربونی و قدردانی ازش تشکر کردم و دويدم سمت اتاقم تا با 

خيال راحت بنشينم مقابل آينه اما حرفايی که داشت برای خودش 

قدم های رفته رو برگشتم و . م کردبازگو می کرد يه آن شوکه ا

 ! دقيق به حرف هاش گوش کردم



سخت گيری الکی که خوب ! ما بايد با زمونه پيش بريم-

می ... امير حسين هم می گفت نبايد انقدر سخت بگيرم!نيست

 ...گفت

... چطور شد؟ امير حسين! حس کردم يک آن گوش هام سوختند

 اميرحسين حرفی زده بود؟ 

 :وحشتزده گفتم

 ...امير حسين چی گفته-

 : با آرامش گفت

تو که قهر کردی رفتی اومد به من گفت خيلی ! چيزی نگفت که-

می گفت سخت ... می گفت بزرگ شدی! به پر و پات نپيچم

 ! نگيرم

 ! يا ابولفضل

همينم مونده بود که امير حسين برای تار های ابروی من پا 

 ! درميونی کنه

 ...اميرحسين... ه منامير به مامان گفته بود ک

 :فقط ناليدم! مغزم کار نمی کرد

 ...آخه چرا-

 :آبی به صورتش زد و بی خيال پرسيد

 چی چرا مادر؟-

به معنی واقعی کلمه وا رفتم و همه ی ذوق و انرژيم ! وا رفتم

 !جاش رو داد به يه حس غريب و آزار دهنده

 ...لب هام رو باز کردم اما صدايی از گلوم در نيومد

... 

 



 

 

 

 

 

 فصل بيست و نهم

 "تجريش"

 

منشی پذيرش با ديدنم از پشت ميز  بلند شد و با لحن مضطربی 

 :گفت

 !سالم عرض شد خانم بهرامی-

 :و بالفاصله قبل از اينکه جوابی بدم اضافه کرد

 مشکلی پيش اومده؟-

حق داشت؛ من هر وقت پام رو اينجا ميذاشتم محض اعتراض 

 !بود و بس

اومده بودم شخصا کاِر . برای اعتراض نيومده بودمولی اينبار 

درمانگر هارو ببينم و خودم بهترين هارو برای نيکی انتخاب 

 .کنم

 :گفتم

 .برای درمانگر جديد اومدم. مشکلی نيست. خير. سالم-

 :با دلجويی گفت

 ...باور بفرماييد درمانگر قبلی اونطور که شما فکر می کنيد-

 !چقدر حرف می زد

 :و قطع کردم و گفتمصحبتش ر



 .عرض کردم که برای درمانگر جديد اومدم-

 :لب و لوچه اش رو آويزون کرد

 !بله-

 :روی صندلی نشستم و گفتم

 !هم جسمی هم ذهنی.برای هرروزش درمانگر می خوام_

 :سرش رو برد تو مانيتور و گفت

خيلی از .بايد اجازه بدين تا برنامه ی درمانگرهارو چک کنم_

 .درمانگرهامون اصال وقت هوم ويزيت اومدن ندارند

پيامی از سهند .تو مدتی که منتظر بودم گوشيم رو چک کردم

" کی از شمال برگشتی؟" داشتم برای نيم ساعت قبل با مضمون

و قصد جواب دادنشو داشتم که صدای ريز و ناله مانند زنی 

رو حواسم رو پرت کرد؛ سرم رو باال آوردم و زن ريز نقشی 

 .پيچيده شده تو چادر سياه ديدم

متوجه سوالی که پرسيده شده بود نشدم اما جواب منشی توجيهم 

 .کرد

 .مقطوعه قيمت جلسات درمانی. نه خانمی-

 :تالش کردم تا متوجه صحبت های زن بشم

 بيمه ی تامين اجتماعی قبول نمی کنيد؟-

 :منشی دوباره سرش رو برد داخل مانيتور و گفت

 !بيمه، کاردمانی و گفتار درمانی رو پوشش نمی ده. انهنه متاسف-

نگاهم رو از منشی گرفتم و دادم به صورت زن که با خودش 

 :تکرار کرد

 !خيلی زياد می شه که-



ای که تو دست داشت رو بی هدف منشی جوابی نداد و زن نسخه

 !تو هوا چرخوند و زير لب تشکر و خداحافظی کرد

کرد و در حال رفتن بود که  چادرش رو روی لب هاش جمع

 :پرسيدم

 

 

 

 

 

 

 برای بچتون می خواستيد؟_

 :پرسيد. چرخيد و نگاهش موند روی موهام

 با من بوديد؟_

 :کالفه گفتم

 بله_

 :جواب داد

 .بله_

 :گوشی رو گذاشتم کنار و پرسيدم

 !مشکلش چيه؟_

اخم کرد؛ انگار که اسم بيماری بچه رو بخاطر نمی آورد و 

 :و پا شکسته گفتدست ,نهايتا 

 !پاتی... مانو_

 :منشی اصالح کرد

 .ميوپاتی_



 :زن نسخه رو به سمتم گرفت و گفت

دوسالشه . اينجا نوشته دکترش. نمی دونيم خودمونم دردش رو_

 !ولی گردن هم نمی گيره هنوز

 همه اش دوسالش بود؟

 دو سالش بود و مريضی درحد گردن 

 .گرفتن هم بهش رحم نکرده بود؟

 نسخه ای که به سمتم گرفته بود رو 

 :پس زدم و گفتم

 .شمارتون رو بذاريد برای منشی_

 :ادامه دادم.گيج نگاهم کرد

اينجا يه روزهايی بعضی از درمانگر ها به صورت خيريه _

 .کار می کنند

 زن با ناباوری به منشی نگاه کرد

 :و پرسيد

 !آره خانم؟_

 منشی من و منی کرد و با نگاه به من،

 :ا تريد گفتب

 !گاهی...يعنی بله... نه_

 :به مابقی مکالمه شون توجهی نکردم و جواب سهند رو نوشتم

 "صبح برگشتم"

زن و منشی هنوز در حال صحبت بود که پيام سهند رو صفحه 

 :نشست

 "شب می آم دنبالت، بايد حرف بزنيم"



حس اينکه قراره حرف های مهم . پيامش حس عجيبی داشت

 !بزنه

 .حرف های مهم بيزار بودممن از 

و به راه رفتن اردکی شکل زن خيره "  ok"در جوابش نوشتم 

شدم و تا جايی که از در ورودی پذيرش بيرون رفت و از 

 !ميدون ديدم حذف شد، دنبالش کردم

 .سر که برگردوندم، نگاه پرسشِی منشی منتظرم بود

 قبل از اينکه سوالش رو بپرسه،

 :خودم به حرف اومدم

 چند جلسه ای که بچه الزم دارههر_

فاکتور هزينه هاش رو آخر هر .تو هفته براشون هماهنگ کن 

 !هفته بفرست برای من

 :با چشم هايی گشاد نگاهم کرد و گفت

 !بله...آها_

 :کالفه پرسيدم

 پس چی شد کار من؟ برنامه هارو چک نکردين؟_

 دوباره سرش رو برد تو اون مانيتور

 :کذايی و گفت 

 !االن می گم خدمتتون...چرا_

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سی ام

 

 "راه آهن"

 

 .چند روزی بود که ذهنم زيادی درگير شده بود

فکر، خواب و خوراک رو ازم گرفته بود و مدت ها بود که هيچ 

اتفاقی نتونسته بود به اندازه کافی انرژی به جونم بريزه تا من 

 .همون الهه ی سرزنده ی سابق باشم

 .بود و همه به کاری مشغول بودند ظهِر دلگير جمعه

من هم نشسته بودم تو راه رو؛ تو طاق دری که به حياط باز می 

 !شد و زل زده بودم به شر شر بارون

صدای نچسب اميد که ترانه ای رو بلند می خوند، از زيبايی 

به آسمون ابری و گرفته نگاه کردم و . صدای بارون کم می کرد

 .يخته شديه نااميدی خاصی به دلم ر

چند روز بود که داشتم به اين فکر می کردم که اگه امير حسين 

اون حسی رو که من بهش داشتم، بهم نداشت؛ بايد چه کار می 

 !کردم؟

 بايد تا کی صبر می کردم که بهم فهمونده بشه اونم دوستم داره؟

 !رفتارهاش محبت آميز بود؟ درست

 !مهربون بود؟ درست

 !به فکر بود؟ درست



مجموع همه ی اينها من رو قانع نمی کرد که برچسب دوست اما 

که اگه اينطور بود، بايد می ! داشتن يا عشق بچسبونم بهشون

 !عاشِق اميد هم هست! گفتم امير حسين

چرا که به وقتش با اميد مهربون بود، به فکرش بود و به اندازه 

 .کافی بهش محبت می کرد

 د ماه و چند سال ديگه؟پس من چقدر بايد صبر می کردم؟ تا چن

 چقدر بايد می گذشت، و چقدر بايد عاشق تر می شدم؟

 چرا اينجا نشستی؟_

 .با ترس از جا پريدم و امير رو پشت سرم ديدم

 :دست و پام رو جمع کردم و با نگاه به چشم های متعجبش گفتم

 .دارم بارون رو نگاه می کنم_

می گفتند که تازه چشم هاش پف داشتند و ! ابروهاش باال پريدند

 .از خواب بيدار شده

 به لباس هام اشاره کرد

 :گفت

 !اينجوری سرما می خوری که_

 

 

 

 

 

 

 : شونه هام رو باال انداختم

 !سرد که نيست-



 :از کنارم رد شد و در حالی که به حياط می رفت، گفت

 !باشه، برو به چيزی بپوش-

لحاف خزيدم و زير . بی حال از جام بلند شدم و به اتاقم برگشتم

اگه سال های سال می گذشت و من حرفی . دوباره فکر کردم

 ...اگه...  نمی زدم و اون هم حرفی نمی زد

ولی حتما يه راهی بود برای ! بغض کردم؛ مثل تمام اين مدت

 !فهميدن حسش

 !حتما يه راهی بود

 .با تقه هايی که به در خورد فکرهام پخش و پال شدند

 :بيرون کشيدم و پرسيدمسرم رو از زير لحاف 

 !بله؟-

 بيام داخل؟_

 :با شنيدن صداش تو جام نشستم و مبهوت گفتم

 !بيا_

 !از پف چشم هاش ديگه خبری نبود. در رو باز کرد 

منتظر بودم حرفی بزنه و . کم پيش می اومد که به اتاقم بياد

 :گفت

چت شده تو؟ می ری جلو در حياط می شينی تو سرما می آی _

 !می ری زير لحافتو اتاق 

 «عاشقم»ناخواسته به لحنش خنديدم و تو دلم گفتم

 :اومد داخل و رفت سمت کاکتوس های لب طاقچه و غرغر کرد

از چی اين گياه زشت خوشت می آد که هر روز دو تا جديد _

 !رديف می کنی کنار قبلی ها؟

 :اخم کردم



 .به اين قشنگی ان بچه هام_

 فرستاد  ابرو های پهنش رو دوباره باال

 :و گفت

 بچه هاتن؟_

 کی گفته بود سخته انتظار کشيدن؟.بلند خنديدم

خيلی هم آسون بود؛ فقط اگه چند وقت يکبار در اتاقم رو می زد؛ 

 پاش رو تو اتاقم می ذاشت و چند جمله باهام

 !حرف می زد؛ حتی راجع به کاکتوس ها

 :از زير لحاف بيرون اومدم وگفتم

 !من خيلی دوسشون دارم_

 : نگاهم کرد و گفت

 "ماماِن کاکتوس ها"-

 

 

 

 

 

 

 "...   مامان کاکتوس ها"

چند بار پشت هم تکرارش کردم و نمی دونم چرا انقد به دلم 

نشست اين جمله ای که احتماال به قصد دست انداختن من گفته 

 .شده بود

 !هوس کيک کردم الهه-



بکشم و بی من حاضر بودم ده سال انتظار هم . قلبم تنِد تند زد

خبر از حسش بمونم؛ فقط اگه چند وقت يکبار در اتاقم رو می 

زد، پاش رو تو اتاقم می ذاشت و به من می گفت که چی هوس 

 !کرده

 :به زور چند کلمه رديف کردم و پرسيدم

 چه کيکی؟-

 : لب هاش رو کج کرد

 .دلم کيک خونگی می خواد. نمی دونم-

 .مثل اون سری که درست کردی

 و بی خبری پيش پا افتاده بودند اگه فقط چند وقت يکبارانتظار 

در اتاق من رو می زد؛ پاش رو تو اتاق من می ذاشت و دلش 

 چيزی رو 

 .می خواست که من درست کرده بودم

 :دور خودم چرخيدم

 .االن برات درست می کنم_

 ...با رضايت لبخند زدو

 !گوِر پدر انتظار

 :رفتم سمت آشپزخونه و دنبالم اومد

 !ببين چيزی کم و کسره اميد رو بفرستم بگيره_

 ما همين االنش هم خانواده بوديم؛

 !همين حاالش هم خوشبخت بوديم

 :محتويات يخچال رو چک کردم و گفتم

 !شير نداريم_

 :سرش رو کج کرد 



 !ديگه؟_

 :در ظرف آرد رو باز کردم و گفتم 

 بکينگ پودر هم نداريم..آها. آرد که داريم _

 !اينا رو بگيره پس بگم_

 بله: گفتم 

 !و تو دلم هزار و هشتصد بار براش مردم

فقط خودش بود که می تونست کاری کنه که من الهه ی سرزنده 

 .ی سابق باشم

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و يکم

 «تجريش»

 :مقابلش نشستم و گفتم

دو سه روز خونه نبودم و کلی کار . ببخشيد دير شد. سالم _

 .عقب افتاده داشتم

 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 !سالم مسئله ای نيست_

 :کيفم رو روی صندلی کناری گذاشتم

 !هوا خيلی سرد شد يکهو_

 :سرش رو تکون داد



 .بذار يه چيز گرم سفارش بديم. اوهوم-

 :لبخند زدم و گفتم

 !خيلی هم عالی_

 .و به منويی که رو ميز بود نگاه کردم

 :سفارش که داديم، بی هوا پرسيد

 ا رفتی؟چر_

 :اخم کردم

 کجا رفتم؟_

 !بی خبر...تنهايی...سفر_

 دسته ای از موهام رو به بازی گرفتم 

 :و پرسيدم

با کدوم قسمتش مشکل داری؟با سفرش؟با تنهاييش؟يا با بی _

 !خبريش؟

 :خنديد

 !جواب من رو بده!با کلمه ها بازی نکن توت فرنگی_

 چی باعث شده بود" توت فرنگی؟"

 فرنگی؟بهم بگه توت 

 :گفتم

برای همين .توت فرنگی دلش گرفته بود و تنهايی می خواست_

 !هميشه می ره. رفت

 :دستش رو جلو آورد و دست آزادم رو گرفت و صادقانه گفت

 من گيجم نيکا؟-

 :ابروهام ناخواسته بهم نزديک شدند

 چرا؟-



 :شونه باال انداخت

واقعيت، يه  ذهنم به يه چيز ديگه فکر می کنه ولی تو. نمی دونم-

 !چيز ديگه اتفاق می افته

 يعنی چی؟-

من فکر می کردم رابطمون يه طور ديگس اما يه ! چطور بگم؟-

 !طور ديگس

 !داشت بد می گفت اما من کامال می فهميدم داره چی می گه

 :کمی مکث کرد و گفت

قبل از اينکه بيام منتظر يه سری اتفاقات بودم و براشون برنامه -

ا حاال می بينم اونی نشده که من فکر می کردم و ام! ريختم حتی

 ...خب از جانب من نيست...  اين

 .از جانب تو هست

 :سعی کردم با تمام صداقتم بگم

 !متوجهم سهند-

 :ادامه داد

! نمی دونم دارم منظورم رو درست بهت می رسونم يا نه-

واضح بخوام بگم؛من حس می کردم تو برای شروع اين رابطه 

 .اما دارم می بينم که نيستیمشتاقی 

 :فقط تونستم بگم

 .اينطوری که می گی نيست-

 :بی هوا گفت

تو .بهتراز تو هيچ جا نديدم. من ازت خوشم می آد توت فرنگی_

 .بيش از اندازه ای هستی که می خوام.همونی هستی که می خوام

 .اعترافش هيجان زده ام کرد



 خب خودش هم دقيقا کسی بود که

 و شايد گفته ی خودش در قبال خودش هم صدق ! ممن می خواست

 "بيش از چيزی بود که می خواستم"می کرد 

 

 

 

 

 

 

 :گفتم

 !شوکه ام کردی_

 :بی خيال گفت

 .مطمئنم از حسم خبر داشتی و داری_

 به خداوندی خدا که همه چيز مهيا

 .بود اما من می ترسيدم

 .می ترسيدم از خودم و اخالقيات عجيب و غريبم

 !خانواده ی مرنديان، شوخی بردار نبود تک پسر

 !نمی تونستم رو اين يکی مثل قبلی ها با خيال راحت ريسک کنم

نمی تونستم با دلم جلو برم و هر جا نخواستم و نتونستم و دلزده 

 .شدم، کات کنم و برم پی عاليق جديدم

 !من از شروع رابطه با سهند می ترسيدم

 !در واقع از خودم می ترسيدم



. همين هم بود که رابطمون رو صد درصدی نمی کردم برای

برای همين بود که با احتياط پيش می رفتم و صد البته سهنِد 

 !مرنديان کسی نبود که بهت اجازه بده تو آب نمک بخوابونيش

 کالفه نگاهم رو تو محيط خلوت کافه

 :چرخوندم و گفتم

 ...من_

 و نتونستم ادامه ی جمله ام رو به

 زبون بيارم و درحال جمله بندی بودم 

 :که با حرفی که زد، شوکه ام کرد

 !من آخر هفته ی آينده بر می گردم_

 .صدايی از سر تعجب از گلوم خارج شد؛ چقدر زود گذشته بود

 :با ناراحتی گفتم

 ...!نه_

 :بدون اينکه حسی رو انتقال بده گفت

 .بيشتر از اين مرخصی ندارم_

 و ناخواسته حقيقتا ناراحت شدم

 .لب هام رو جمع کردم

 .اين شکلی نکن خودت رو توت فرنگی_

 به گل های طبيعی روی ميز خيره

 :شدم و پرسيدم 

 !کی بر می گردی؟_

 با زدن رد نگاهم، يکی از گل هارو

 برداشت و درحالی که به سمتم  

 :می گرفتش، گفت



 تا سه چهار ماه نمی تونم برگردمِ _

 !هيچ هيچ عالقه ای به گل ها نداشتمگل رو از دستش گرفتم؛ 

 :برگردوندمش داخل گلدون و گفتم

جز اينکه منتظر برگشتن دوباره ات . کاری از دستم بر نمی آد_

 .بمونم

 انگار که.چند ثانيه عميق نگاهم کرد

 داشت حرفش رو مزه مزه می کرد 

 برای عنوان کردن؛ آخر سر هم همونی شد 

 :که فکر می کردم؛ چرا که گفت

 !اگر بخوای، اين آخرين باريه که منتظر می مونی_

 !مات چشم های روشنش شدم

 .الزم داشتم يک بار ديگه جمله اش رو بگه

 اگر می خواستم، اين آخرين باری بود 

 ....که منتظر می موندم

 اين جمله همون معنی رو می داد 

 !که آرزوش رو داشتم؟

ی لب هام حس لب زيرينم رو به دندون گرفتم و نگاهش رو رو

 .کردم

اين مدت خوب فکر کن ولی وقتی بر می .من عجله ای ندارم_

 ! گردم، مطمئن جوابم رو بده

 :نفسم رو به بيرون فوت کردم

 !باشه_

 :لبخند زد

 !آفرين توت فرنگی_



 :با انزجار گفتم

 !حاال چرا توت فرنگی؟_

 :لب هاش رو جمع کرد و با شيطنت گفت

 .توت فرنگی دوست دارم_

 حاال که می دونستم سه چهار ماه 

 :گفتم! ديگه وقت دارم معطف و ريلکس شده بودم

 .قبول می کنم ازت_

 و سعی کردم از بقيه ی شبمون

 !لذت ببرم

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و دوم 

 "راه آهن"

 

 

 : کفری شدم و در جواب اميد گفتم

 ! فرمانيه شهر نيست؛ اسم يه محله تو تهرانه-

 : غر غر کرد

 تو چی نوشتی؟ ! شهره-



 !فومن-

 : با پرويی گفت

 .ده بده-

 : تهديدش کردم

 ! همه اش داری بدجنسی می کنی! ديگه بازی نمی کنما-

 :کوتاه اومد

 شغل چی نوشتی؟ . خيلی خب؛ بيست بده-

 .فروشنده-

 .منم فال فروش-

 "چه کار می کنيد؟"

 : چرخيدم سمت در و با ديدن اميرحسين گل از گلم شکفت

 کی اومدی؟ -

 :نزديک تر اومد و رو زمين کنارمون نشست

 .همين حاال-

پليور جديدی که پوشيده بود می تونست به تنهايی، ساعت ها با 

 : مثل فنر از جام کنده شدم و گفتم. روح و روانم بازی کنه

 .برم برات غذا گرم کنم-

 :صدای اميد در اومد

 .بگو بقيشم بعد برو! داريم بازی می کنيما-

 چشم غره ای بهش رفتم و اميرحسين

 :گفت

 .دستت درد نکنه.بيرون غذا خوردم_

 :برگشتم سرجام و پرسيدم

 چيزی نمی خوای؟_



 :با محبت گفت

 .نه مرسی_

 ناخواسته لبخند زدم و اميد جفت پا

 :پريد وسط سرخوشيم

 .اعضای بدن فک_

 .ديگه حوصله ی بازی کردن نداشتم

 !چرا نمی رفت پی کارش؟

 :گفتمبی حال 

 .منم فک_

 .ماشين فَراری_

 :اميرحسين اصالح کرد

 !فِراری بچه_

 :دل به دريا زدم و گفتم

 بازی می کنی؟-

 :خنديد

 .من از اين لوس بازی ها خوشم نمی آد-

 :اميد اصرار کرد

 !اين الهه هيچی بلد نيست. فقط يه دست-

 :جيغ جيغ کردم! عجب آدم فروشی بود

 !من شهر رو نوشتم فرمانيه-

ادام رو درآورد و امير حسيِن پر رو هم خنديد و قبل از اينکه 

 :اعتراض کنم، گفت

 !ولی اينجوری بازی نمی کنما. من تک. شما دوتا با هم-

 



 

 

 

 

 

 

 

 :اميد پرسيد

 چه جوری؟_

 :صورتش رو جمع کرد

 .اينا برای کالس اولی هاست...از آ و از ب نوشتن_

 :پرسيدم

 پس چطوری؟_

 :و گفتبرگه ام رو گرفت 

 .برو پيش اميد.اين برای من_

 :رفتم و ادامه داد

 !نقطه ۵_

 :اميد پرسيد

 يعنی چی؟نقطه بازی کنيم؟_

 :به جای اميرحسين من جواب دادم

 .نقطه باشند ۵نه منظورش اينه کلمه هايی که می نويسيم بايد _

 !اين که خيلی سخته_

 :امير حسين برگه رو باال آورد و گفت

 .شروع شد-



 :زود خودکار رو برداشت و در گوشم پچ پچ کرداميد  

 اصال ببين می تونيم چيزی بنويسم؟. زود بگو بنويسم-

 :گفتم. لبخند از لب هام جدا نمی شد

 !امير حسين-

 :با گيجی پرسيد

 امير حسين چی؟-

 : خودکار رو از دستش گرفتم

 !اسم ديگه-

 :و اسم قشنگش رو نوشتم روی برگه و اميد با ذوق گفت

 !فاميل هم امير حسينی-

 :خنديدم و اميد هم بلند خنديد و امير حسين به صدا اومد

 .مسخره بازی نداريم ها-

 :اميد غرولند کرد

 !مسخره بازی چيه-

 :داشتم فکر می کردم که اميد گفت

 .رنگ بنفش_

 :تو قسمت حيوان نوشتم شير و گفتم

 .تا نقطه داره ۶بنفش _

 ,و تا خواستم بعدی رو بنويسم

 :اميرحسين گفت

 !استپ_

 .لبخند بدجنسانه ای رو لب هاش بود! هاج و واج نگاهش کردم

 :پرسيدم

 همه رو نوشتی؟_



 !بله_

 :اميد گفت

 !ببينم_

 .و امير برگه اش رو به سمتون گرفت

برگه رو از دست اميد کشيدم و ستونی که نوشته بود رو چک 

 .کردم

 .همه رو بدون کم و کاستی نوشته بود

 :لوچه ی اميد آويزون شدلب و 

 .تا نوشتيم۳ما فقط -

 :خنديد و پرسيد

 چيا؟-

 :خنده ام گرفت و گفتم

 !امير حسين و امير حسينی! دوتاش خودتی-

 :خودکار رو انداخت

 !بريد تمرين کنيد جوجه ها-

 :خيره شدم به خط قشنگش و گفتم

 !تو از قبل فکر کردی. قبول نيست-

 :با سر خوشی گفت

نقطه هارو دوره  ۵که بر می گشتم خونه همه ی  تو راه. آره-

 .کردم با خودم

 :اميد گفت

 !اين سری رو ما می گيم ببينيم باز می تونی-

 : بی خيال گفت

 .بگيد-



 :داشتم فکر می کردم که اميد گفت

 .حرف دومش الف حرف آخرش ن. شش نقطه-

 :غر زدم

 !آخه ما خودمون می تونيم اينو بنويسيم؟-

 :آروم گفتاومد سمتم و 

 .فاميل هم شايان. آره اسم شايان-

 

 از ته دل خنديدم و مامان با صدای

 .خنده هامون به هال اومد و الکی خنديد

 !بدوِن اينکه بدونه چی شده

 .اميد که بازی رو جدی گرفته بود

 داشت مصرانه فکر می کرد و من

 قضيه رو برای مامان توضيح  

 .د و از ما جداش کردمی دادم که تلفن اميرحسين زنگ خور

 .وقتی که رفت خنده هام کمرنگ شدند

 انگار وقتی کنارمون بود، همه چيز

 رنگ و بو می گرفت؛ حتی خنديدن

 .به مسائل پيش پا افتاده

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سی و سوم 

 "تجريش"

 :با ديدن صحنه ای که مقابلم بود فرياد کشيدم

 !فرهنگ_

با عصبانيت جلو . حتی سرش رو هم باال نياورد که نگاهم کنه

 :رفتم و در حالی که شيشه الک رو از دستش می کشيدم گفتم

 .گند زدی به فرش بچه_

 :انگشت هاش رو باال آورد و گفت

 .صورتی زدم_

 :فرچه الک رو به داخل شيشه برگردوندم و با حرص گفتم

 .صورتی زدی! آره خير سرت_

 :پرو پرو نگاهم کرد وگفت

 !اين يکی رو برام آبی بزن_

 :الک ها رو جمع کردم و گفتم

 !چشم حتما_

 و دستی که جلو چشم هام گرفته بود رو پس زدم و تهديش کردم

 .دونم و تو يه بار ديگه بيای تو اتاق من، من می_

 :زبونش رو بيرون آورد و بعد گفت 

 !می آم_

 !يکی زدم در باسنش و شوتش کردم بيرون هيوال رو

 :ايستاد تو چارچوب در و گفت

 .می گم به بابام که منو زدی_

 :کفری شدم



 .فقط برو.برو به هر ننه قمری که می خوای بگی بگو_

 .ننه قمه کيه؟فحش دادی؟می رم می گم که فحش دادی_

 .از جام بلند شدم و فرار کرد

 .بيشعور گند زده بود به فرش اتاق

 سعی کردم با الک پاک کن جای لکه

 های صورتی الکی که روی فرش

 .بود رو پاک کنم اما بی فايده بودريخته  

پد رو . فراموش کردم که برای انجام چه کاری به اتاقم اومدم

 داخل سطل زباله انداختم و باديدن موبايلم

 يادم افتاد که می خواستم با پناهی

 .تماس بگيرم

لبه ی تخت نشستم، اسمش رو سرچ، و آيکون تماس رو لمس 

 .کردم

 .با صدای بله گفتنش ادغام شد صدای خنده ی همزمان چند نفر

 :بی حوصله گفتم

 .کار دوربين ها تموم شده ديروز. سالم-

 : بی حس گفت

 !بله-

 :چرا انقدر تلخ بود؟ فورا گفتم

ديروز آقای منتصری گفتن با . برای حساب و کتاب تماس گرفتم-

 .خودتون هماهنگ کنم

 :زمينه ی صداش ساکت شد

 .رو می فرستمباشه من تا شب براتون فاکتور -

 :کوتاه گفتم



 منتظرم-

 :و شنيدم

 خداحافظ-

چيزی که ازش انتظار داشتم يه رفتار . رفتارش برام عجيب بود

تو طيف رفتار های همکارش بود؛ چيپ و پيش پا افتاده اما 

حداقل تا به امروز ثابت کرده بود که اينطور . اينطور نبود

 .نيست

تماس رو داشتم اما گوشی رو پايين آوردم و قصد قطع کردن 

 .صدايی که شنيدم مانعم شد

گوشی رو به گوشم نزديک کردم و رو حساب اينکه فکر می 

 :کردم باهام کار داشته، پرسشی گفتم

 بله؟-

 

 

 

 

 

 

 

اما صدای ضعيفی که شنيدم متوجهم کرد که فراموش کرده 

 .تماس رو قطع کنه

نوجوون با کنجکاوی به صدايی که احتماال متعلق به يه پسر 

 !بود، گوش دادم

 !جمله اش رو کامل شنيدم اما متوجه مفهومش نشدم



 "ما چهارتا نوشتيم شايان، شايان، شامی با نان، پاکستان" 

صدای خنده ی جمعی نذاشت برای فهم جمله اش بيشتر تمرکز 

 .کنم

 :چند لحظه بعد صدای خود آقای دوربين رو شنيدم

 .دارم بهتون اميدوار می شم.آفرين_

 صدای ظريف دختری، ريز و ضعيف

 :بين صدای خنده به گوشم رسيد

من تازه فهميدم چی به .اميرحسين بيا يه دست ديگه بازی کنيم_

 .چيه

به خودم که اومدم دقيقه ها بود که داشتم گوش می کردم و انقدر 

درگير موضوع شده بودم که فراموشم شده بود در حال انجام چه 

 !!کاری هستم

فاميل بازی می کردند و انقد کلمه ها رو با هيجان داشتند اسم 

 ! جيغ می کشيدند که انگار همونجا نشسته بودم و گوش می دادم

تمام دست ها رو تا اينجا خودش برده بود؛ هم بازی های ضعيفی 

دوری که شروع کرده بودند از هفت نقطه بود و من هم ! داشت

 ! ونناخواسته داشتم تو ذهنم بازی می کردم همپاش

 :چند دقيقه ی بعد صداش رو شنيدم

 ! استپ. رنگ نداريم از هفت نقطه؛ بقيه رو نوشتم-

گوشی رو از گوشم دور کردم و تماس رو قطع کردم و به خودم 

 ! تشر زدم

 اين ديگه چه اوضاعی بود که برای خودم راه انداخته بودم؟ 



ز گوشی رو پرت کردم روی تخت و از جام بلند شدم؛ تا بيرون ا

چند قدمم دور شدم ولی ! اتاق هم رفتم؛ در رو هم بستم حتی

 ! برگشتم

در رو باز کردم؛ داخل شدم؛ گوشی رو برداشتم؛ وارد صفحه ی 

 پيام هاش شدم و نوشتم

 «رنگ هفت نقطه داريم؛ مغز پسته ای»

 

 

 

 

 

 

 

چند دقيقه منتظر موندم اما پيامی از جانبش روی صفحه گوشی 

 !ظاهر نشد

روی تخت دراز کشيدم و صفحه های اجتماعيم رو چک بی حال 

کردم و پستی که سهند تو اينستاگرام گذاشته بود توجهم رو جلب 

 .کرد

 !خود پست که نه، کامنت هايی که زيرش بودند

انگشتم رو فشردم روی قسمت مربوط به کامنت ها و يک  

. صفحه پر از اسميلی های بوس و قلب و گل برام باز شد 

يک لحظه از تصور اينکه وقتی تک ! تر و اکثراً آشناهمگی دخ

به تکشون بدونند سهند به کی عالقمنده و منتظر جواب کيه چه 

 .واکنشی نشون می دند دلم ضعف رفت



سهند مرنديان کم کسی نبود؛ پسر ثروتمند و خوشتيپ کم نداشتيم 

تو دور و اطرافمون اما پسر ثروتمند و خوشتيپی که به اندازه ی 

 .بهتر بود بگم اصالً نداشتيم! ی با شخصيت و جنتلمن باشه نهکاف

عکس پايينی متعلق به نيما بود  که اتمام يکی از بازی هاش رو 

 !به اشتراک گذاشته بود

هم ثروتمند بود و هم خوشتيپ اما احمق ! مثال نيما؛ برادر خودم

يه احمق به تمام معنا که فکر می کرد محوريت زندگی لذت ! بود

 !يشهشخص

به اجبار بابا درس خونده بود؛ به اجبار بابا ازدواج کرده بود و 

تو سن سی سالگی تو هيچ کاری غير از بازی کردن مهارتی 

عکس رو رد کردم و قبل از اينکه متوجه عکس بعدی ! نداشت

از طرف پناهی بود؛ . بشم پيامی روی باالی صفحه ظاهر شد

بخندی که ناخواسته رو صفحه رو پايين کشيدم و پيامش رو با ل

 .لب هام نشسته بود خوندم

 !«کار خوبی نبود»

 !«من هيچ وقت ادعای خوب بودن نداشتم»بلند خنديدم و نوشتم 

 «خوبه که با خودت روراستی» جوابم اينبار به سرعت داده شد 

وقتی می »و نوشتم! دوباره خنديدم اينبار بلندتر! پسره ی عوضی

کردم کارت بازی کردن با بچه ها گفتی کار دارم فکرشم نمی 

 «.باشه

ببخشيد که ناچار نيستم جواب پس »جوابش شگفت زده ام کرد

 .«بدم

 «نبخشم چی؟»نوشتم 

 و باورم نمی شد که همچين جوابی رو بگيرم



 «برهقطعاً شب از ناراحتی خوابم نمی» 

 !نوع جواب دادنش برام جالب بود

 :چند لحظه فکر کردم و نهايتاً نوشتم

 !«ميدوارم افسردگی نگيریا»

و منتظر موندم برای جوابی که با شدت زياد به خنده ام 

 «.و من هم اميدوارم تو از خوددرگيری نميری»انداخت

 !شک داشتم به اين که خودش داره اين جواب ها رو می نويسه

در بی هوا باز شد و باعث شد چشم از صفحه گوشی بردارم و 

 !ر شده بود نگاه کنمبه توله جنی که تو اتاق ظاه

 :داشت با تعجب نگاهم می کرد، انقدری که ناچارم کرد بپرسم

 چيه؟-

 

! جوری تعجب کرده بود که انگار من وسط اتاق اون ظاهر شدم 

 :پرسيدم

 !چرا اينطوری نگاه می کنی؟-

جلو اومد و خودش رو از تخت باال کشيد و سرش رو برد تو 

 :کرد و بعد پرسيدصفحه ی موبايلم و چند ثانيه نگاه 

 چی می ديدی؟ کارتون؟-

 :ابروهام باال رفتند

 !نه-

 !چرا خنديدی؟-

صدای خنده ام به اين جا کشونده بودش؟ نگاهم کرد و کامل به 

دست هاش رو گذاشت . بلند شد و تو بغلم نشست. سمتم چرخيد

 !رو گونه هام؛ چند لحظه خيره نگاهم کرد و بعد، خنديد



 ! شدم؛ تا به حال به رنگشون دقت نکرده بودمبه چشم هاش خيره 

! لپ راستش کمی تو می رفت و چال می افتاد؛ مثل پرستو

 :انگشتم رو کشيدم رو چال لپش که گفت

 !الک آبی می زنی؟-

 :خنديدم

 !نه-

 !شوتش کردم بيرون و

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و چهارم

 "راه آهن"

 

 :در اتاق امير حسين رو زدم و شنيدم

 "بيا داخل"-

 :وارد شدم و با لبخند گفتم

 !می شه چند لحظه مزاحمت شم؟-

پشت ميزش نشسته بود و معلوم بود که سخت در حال مطالعه 

 :با لحنی که از جديت زياد به ترسناکی می زد پرسيد. ست

 چی شده؟-



 :لبخندم رو جمع کردم و مضطرب کتاب رو باال آوردم گفتم

 .سوال داشتم-

 :و گفتبه عنوان کتاب نگاه کرد 

 .من از درس های شما سر در نمی آرم که-

 :زود توضيح دادم

بايد بيست صفحه از اين کتاب . سوال از مفهوم کتاب ندارم. نه-

 .استادمون گفته. رو ترجمه کنم

 :اخم هاش باز شدند

 آها-

 :بالتکليف نگاهش کردم و پرسيد

 خب کجاش رو مشکل داری؟-

پاراگرافی رو که عالمت زده فورا کتاب رو مقابلش گذاشتم و 

 :بودم نشونش دادم

 !البته بقيه ای هم که ترجمه کردم اصال به دلم نمی شينن.اين رو-

 :چند ثانيه پاراگراف رو نگاه کرد و نهايتا گفت

 !ببينم ترجمه ی خودت رو-

 .به اتاقم برگشتم و صفحه هايی رو که ترجمه کردم براش بردم

 :تم و گفتمصفحه ی مربوطه رو مقابلش گرف

 .خوب نيست زبانم-

 :بدون توجه به حرفم متنی که نوشته بودم رو خوند و گفت

فقط لغت لغت ترجمه کردی و کنار هم . اصال خوب نيست-

 ! معنی خيلی از لغات هم اشتباه نوشتنی. چيدی

 :با ناراحتی گفتم

 .می دونم-



 :جدی گفت

 ...مثال اينجا رو نگاه کن-

 

انگار که اصالً به حرفام گوش نمی ! نگاهش عجيب غريب بود

 :طوری که ناچار شدم بپرسم. کنه

 امير حسين گوش دادی؟_

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 !اگه خودت تاييدش می کنی خوبه_

 !و بعد گذاشت و رفت

به ليوانی که تو دستم مونده بود نگاه کردم ! گيج شدم! چش بود؟

 !و لب هام آويزان شدند

 

 

 

 

 

 

چرا که هوش و "! مثالً "جايی که می گفت رو نگاه کردم اما 

 .حواسم درگير خودش بود

باز کردن انگشت و . به معنی باز کردنه extentionببين اينجا_

flexionاين رو بايد تو کل متنت درست . به معنی خم کردن

متن '! ادامه دادن'رو ترجمه کردی  extentionتو همه جا. کنی

هر !نمی آد که؛ ادامه دادن انگشت معنی نداره اينجوری جور در



جا می بينی ترجمه ی يه کلمه به متن نمی خوره بايد يه معنی 

 !ديگه ای براش پيدا کنی

 :گيج گفتم

 ...آها-

 :صفحه های ترجمه شده ام رو ورق زد و گفت

 .زبانت خيلی ضعيفه.اينطوری نمی شه.بايد يه کالس بری_

 :بی حواس سر تکون دادم

 !باشه!آها_

 .وقت ندارم وگرنه خودم باهات کار می کردم_

می دونستم که يه مدت زبان و رياضی و فيزيک تدريس می 

 .کرد؛ اما وقتی فارغ التحصيل شد، کنار گذاشتشون

يه ورق خوردن از جنس ! صفحه رو ورق زد و دلم ورق خورد

" A"وحشت؛ دعا دعا کردم به گوشه ی برگه توجه نکنه اما 

ه با بزرگترين اندازه ممکن گوشه ی صفحه کشيده و انگليسی ک

قلب کاريش کرده بودم چيزی نبود که از چشم مخفی 

 !خصوصا از چشم کسی مثل اميرحسين;بمونه

با دلهره به نيم رخش نگاه کردم؛ از همين زاويه هم اخم عميقش 

بدون پلک زدن خيره شده بود به شاهکار من و من، . پيدا بود 

تم که درست وسط ارتکاب جرم، پليس رسيده حال کسی رو داش

 .باالی سرش

خدا خدا کردم که صدای قلبم رو نشنوه و حرارت گونه هام رو 

 !حس نکنه

چرا تموم نمی شد اين لحظه ی ! چرا چشم برنمی داشت ازش؟

 !نفس گير؟ چرا من احمق انقدر حواس پرت شده بودم؟



ش دار و باالخره چشم گرفت از بی آبرويی من و با صدای خ

 :لحنی خشک گفت

 !از فردا شروع می کنيم_

 :مردم تا پرسيدم

 !چی رو شروع می کنيم؟_

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و پنجم 

 "تجريش"

 

 

 

تو محيط خالی و بزرگی که قرار بود بشه کافه، قدم زدم و به 

 :صحبت های اضافه ی ابراهيم زاده، گوش کردم

و  مگه شما قصدت رفتن نيست؟ پس چرا می خوای وقت-

انرژيت رو بذاری پای اين کافه؟ برو يه جا سرمايه گذاری کن 

 !پولت چند برابر شه

امان از نيما که حرف های خونه رو پيش هر کس و ناکسی می 

 .زد



 :با تمسخر گفتم

 !فقط نمی دونم چرا به ذهن خودم نرسيده بود. چقدر خوب_

 :متوجه کنايه ام شد؛ دستش رو نمادين، رو لبش گذاشت و گفت

 .اصالً من هيچی نمی گم. بخاطر خودتون گفتم_

 :به سقف نگاه کردم و گفتم

 !ممنون می شم_

. به سمت يکی از اتاق ها رفتم. سقف نياز به بازسازی داشت

 :ابراهيم زاده هم دنبالم راه افتاد و ابدا قصد ساکت شدن نداشت

 اونوقت هم که پا. شما بايد يه سال جون بکنی تا اينجا پا بگيره_

 گرفت بذاريش و بری؟

 .لعنت بهت! لعنت بهت نيما 

 :دستم رو دراز کردم سمتش و گفتم 

 کليد؟_

 !چی خانم؟_

 :عصبی تکرار کردم

 !کليد ها لطفا_

من که خوب می دونستم اين مزخرفات رو نيما سرهم کرده و 

کليد هارو با اکراه به سمتم گرفت و ! تحويل اين مردک داده

 :گفت

 !شش ماهه پس نمی گيره هاصاحبش اينجا رو _

 :بی حوصله گفتم

 !خوب می کنه_

 :زيرلب گفت. و کليد هارو تو مشتم فشار دادم

 .خداحافظ_



 :نزديک در که بود بلند گفتم.و سرسنگين دور شد

 !من جون نمی کنم؛ فکر می کنم!راستی_

" زن جماعت"کلمه ی  ۲جمله ای گفت که از بينش فقط متوجه 

 !شدم

! ساالنه اش از معامله ی آپارتمان های بابا بودنصف درآمد 

کيه و چه کارهايی " زن جماعت"بيکار که می موند، می فهميد 

 .ازش بر می آمد

مدت ها بود که .به سمت در رفتم و از داخل قفلش رو باز کردم

از نيما نااميد شده بودم و امروز تصميم گرفتم خودم به تنهايی 

 !مش رو داشتم شروع کنمکاری رو که مدت ها قصد انجا

به داخل برگشتم و از کيفم موبايلم رو بيرون کشيدم و شماره ی 

 :پناهی رو گرفتم و جوابی که بهم داد به خنده ام انداخت

حساب کتابمون .دوربين ها نصب شدند! خانم بهرامی محترم_

متاسفانه .پس رسما کار ديگه ای باهم نداريم.رو هم انجام داديم

البته ! اين رو ندارم که به حرف هاتون گوش بدم االن هم فرصت

 .بعدا هم ندارم

 :گوشی رو تو دستم جابه جا کردم و وقتی ساکت شد پرسيدم

 ؟!تموم شد آقای پناهی محترم_

 :سرد گفت

 !بله_

 :بی توجه به داستان هايی که سرهم کرده بود گفتم

 .يه کار خوب برات سراغ دارم-

 

 :کالفه گفت



 !ازتون خواسته باشم برام دنبال کار بگرديديادم نمی آد _

مِن احمق چم بود که اولين کسی که ! چش بود اين پسر تخس؟

عصبی شدم از !برای کار به ذهنم رسيده بود اين پسر بود؟

 :دستش و از دست خودم

آهان يادم نبود شما خودت کار داری و کارت بازی کردن با _

 !بچه هاست

 :خونسرد جوابم رو داد

ان شاءهللا شماهم يه کاری پيدا کنيد و دست از سر ما بله؛_

 !برداريد

 :به تقليد از خودش گفتم

 .ان شاءهللا کار پيداکردم_

 .خب خداروشکر_

 :جدی گفتم

می خوام کار های .قراره بشه کافه. يه جايی رو اجاره کردم_

می خوام !رو برام انجام بدين... برق کشی و نصب دوربين و

 .يفتههرچه زودتر راه ب

 

 

 

 

 

 :سکوت کرد و ادامه دادم



اگه خودت کار داری و نمی رسی عيبی نداره؛ با اينکه از -

دوستت خوشم نمی آد ولی کارش برای دوربين های خونه خوب 

 .بود؛ همون رو بفرست

 :با جديت پرسيد

 داری جدی می گی يا بازی جديدته؟_

منی  نمی دونستم چرا هر جمله اش من رو به خنده می انداخت؛

خودم رو کنترل کردم که ! که خنده جزو عادات ترک شده ام بود

 :جدی باشم اما نتونستم و گفتم

 !بازی جديدمه_

 :کالفگی صداش و لحن جديش برام سرگرم کننده بود

لطف کن شماره ی من رو از گوشيت پاک کن؛ باور کن اون -

 .قدری که تو فکر می کنی من بيکار نيستم

 :مثل خودش جدی شدم

من اگه بخوام بازی کنم با تو بازی نمی کنم؛ تجربه بهم ثابت _

 .کرده تو هم بازی خوبی نيستی

 !معلومه داری چی می گی؟_

تو فکر می کنی من دم به دقيقه به شماره ات زل !کامال معلومه_

می زنم و دنبال بهانه می گردم که بهت زنگ بزنم؟اگه همچين 

اشتباهی جناب  فکری رو می کنی بايد بگم که سخت در

يک بار حالم خوب نبود و بهت زنگ زدم و صحبت کردم .پناهی

و مطمئن باش اگه به اندازه ی کافی هوشيار بودم به تو زنگ 

االن هم برای کار بهت زنگ زدم؛ اصراری هم ! نمی زدم حداقل

 !ندارم به اومدن و نيومدنت

 :انتظار جمله اش رو نداشتم



 !کافه ای که می گی کجاست؟_

 :ردد گفتمم

 .خيابون آفريقا_

 :جدی گفت

بايد تا آخر هفته يه کاری رو تحويل .اين هفته وقت ندارم_

 .اگر نه که رضا رو بفرستم.اول هفته ی بعدی می تونم بيام.بدم

 :ناخواسته گفتم

 !همون موقع خوبه؛ خودت بيا.نه_

 :با مکث گفت

 .قبلش برای هماهنگی تماس بگير_

 :گفتم

 .باشه_

قطع کردم و به فکر فرو رفتم؛ فکر نمی کردم قبول  و تماس رو

 .کنه اما راحت تر از چيزی که منتظرش بودم قبول کرده بود

بهش راست نگفته بودم؛ در مورد خودم و احساسم راست نگفته 

اينطور هم نبود که دنبال بهانه بگردم برای تماس گرفتن . بودم

 .ی کردمباهاش اما ناخواسته چند بار تو روز بهش فکر م

ازش خوشم نمی اومد؛ تو تيپ پسر هايی نبود که که جذبم کنه 

با دليل؛ ولی دليلی ! بی دليل نه. اما بی دليل به يادش می افتادم

 .که خودم هم هنوز بهش پی نبرده بودم

 

 

 

 



 

 

 فصل سی و ششم

 "راه آهن"

امروز اولين درس . برگه ی جواب هارو مقابل امير حسين گرفتم

هم داشتيم و من انقدر حالم از ديشب گرفته بود که زبان رو با 

تمرکز الزم برای يادگيری ساده ترين چيزها رو هم نداشتم چه 

 !برسه به يه زبون ديگه

داشت دقيق به برگه ام نگاه می کرد و هرچی جلوتر می رفت 

به آخر برگه که رسيد، . اخم هاش رو بيشتر تو هم می کشيد

 :عصبی گفت

 !افتضاحه-

 .و پايين انداختمسرم ر

مگه من همين حاال برات توضيح ندادمش؟ چرا وقتی پرسيدم -

 متوجه شدی گفتی آره؟ اصال تو حواست کجاست؟

از وقتی گفته بود بيام ... واسه چی انقدر عصبانی بود؟ نه االن

 ...برای زبان

چيزی نگفتم و دفتر و کتابم رو با ! از همون ديشب اصال

 .اهش کردمناباور نگ. عصبانيت بست

 :مقابلم گذاشتشون و طلبکار پرسيد

 اصال هدفی داری؟! تو از زندگی چی می خوای الهه؟-

 :بغض کردم و گفتم

 چرا انقد بد اخالق شدی؟-



صدای لرزونم ذره ای از عصبانيتش کم نکرد و با همون لحن 

 :پرسيد

 تو چرا می خواستی بری دانشگاه؟ چه هدفی داشتی؟-

ز کجا در می آورد؟ چی تو ذهنش می اين سوال هارو ديگه ا

 گذشت که همچين حرفی بهم می زد؟

! دلم می خواست باز هم فرار کنم اما االن وقت دفاع کردن بود

سرم رو باال آوردم و . بايد از خودم و احساسم دفاع می کردم

نگاهش جايی حدود . متوجه شدم که داره به صورتم نگاه می کنه

ديروز ظهر برای دومين بار ابروهايی که . ابروهام بود

 !اصالحشون کرده بودم

اين ! نديده بودم اينطور اخم کنه؛ نديده بودم انقدر بی انعطاف بشه

ای که Aانگليسی؟  Aرفتارها از کجا نشات می گرفت، از اون 

 اول اسم خودش بود؟

غصه دار لب باز کردم برای حرف زدن اما با حرفاش دهانم رو 

 :بست

عاقلی که من خودم رو در حدی نمی بينم که  تو انقدر بزرگ و-

نصيحتت کنم، اما حس می کنم هدف هايی که داری تو زندگيت 

ببين الهه ماها ! يه سری اهداف کوتاه مدت و قابل دست رسن

ماها جوری . زندگی هامون طوريه که خودمون بايد بسازيمش

و ت. بوديم که خودمون بايد جا برای خودمون تو اجتماع باز کنيم

زندگيمون نه پشتوانه ای داريم و نه کسی که بخواد با پارتی 

خودمونيم و اگر کاری نکنيم ! بازی برامون کاری انجام بده

 !کالهمون پس معرکست



من به تو حق می دم که دلت بخواد جوونی کنی، دخترونگی 

 ...کنی، حق می دم که دلت می خواد عاشق بشی

 !واقعا ايستاد. قلبم ايستاد

دم بهت برای تمام اينها اما االن تو سنی نيستی که  حق می-

تو االن همه . بخوای تمام وقتت رو صرف اين خواسته ها بکنی

 !اش هجده نوزده سالته

آدم ها رو اون طوری . زندگی رو طوری  که هست نمی بينی 

من دوستت دارم و دلم نمی خواد . که واقعا هستن نمی شناسی

واقعا دلم نمی خواد اون روزهای . دهببينم شدی يه دختر آسيب دي

دلم می خواد االن تمام هوش و حواست پی . بد رو برای تو ببينم

 .درست باشه

 

دلم می خواد اين دختر عاقل چند سال ديگه بشه يه خانم پخته که 

می دونه جايگاهش کجاست و يه عالم، بهش احترام می 

نکن که  نگاه!دانشگاه جای درس خوندن و پيشرفت کردنه.ذارن

تو به خواسته هات نگاه .يه عده اشتباه گرفتنش با جاهای ديگه

من نمی گم به چيزهای ديگه فکر نکنی .به هدفات فکر کن.کن

 !؟..از ترم يک...اما آخه

چی . بغضم شکست اما فکم رو بهم فشردم که نبينه شکستنم رو

با خودش فکر می کرد؟فکر می می کرد عاشق شدم تو 

کرد بی حواسيم و رسيدن به خودم به خاطر دانشگاه؟فکر می 

عشق ترم اوليه؟من اصال می ديدم پسرای دانشگاه رو؟من اصال 

اسم هاشون رو هم نمی دونستم؟ کم حرف ترين و بی حاشيه 

نه بيرون می رفتم با کسی نه !ترين دختر اون کالس که من بودم



تو بحث های گروهيشون شرکت می کردم و نه هيچ کاری جز 

 !درس خوندن، اومدن، درس خوندن رفتن،

 :با صدای لرزون گفتم

اميرحسين تو چی با خودت فکر می کنی؟فکر می کنی من تو _

 ...فکر می کنی!دانشگاه عاشق شدم؟

 .لرزش صدا امونم نداد که بيشتر بگم

 :لحنش يه کم آروم تر شده بود وقتی گفت

فقط حس .من کی ام که بگم عاشق نشو.نمی گم عاشق نشو_

نمی دونم چطور بگم؟حس می کنم يه چيزی ...يکم...دم توکر

 !نمی ذاره تو اونطوری که بايد زندگی کنی

 :ميون حرفش نشستم

من تو اون دانشگاه عاشق هيچ کسی نيستم که هيچ؛ از هيچ _

 .کسی هم حتی خوشم نمی آد

 :بی حرف نگاهم کرد و محکم گفتم

 .دانشگاه و نه جای ديگهبعدا هم همچين اتفاقی نمی افته؛ نه تو _

دفتر و کتابم رو برداشت و به .با تاخير نگاهش رو ازم گرفت

 :دستم دادشون و با صدايی خش دار گفت

اين مبحث رو تا فردا خوب دوره کن اگر ايراد داشتی بهم _

 .بايد يکم فشرده تر کار کنيم.بگو

 

 

 

 

 



 

 فصل سی و هفتم 

 "تجريش"

 

 :تو گوشی گفتمدست تکون دادم برای پناهی و 

 .همينجام. ايناهاش-

متوجهم شد و تلفن رو از گوشش دور کرد و با موتور، مقابلم 

 :کاله کاسکتش رو که برداشت، گفتم. ايستاد

 .اگه بخوای می تونی موتورت رو بياری داخل-

 :يه نگاهی به اطراف کرد و گفت

 !همين جا خوبه. نه-

يک دست سورمه . بودپياده شد و کنارم ايستاد؛قدش زيادی بلند 

ای پوشيده بود؛ شلوار کتان سورمه ای و کاپشنی به همون 

 .رنگ، شايد يه کم روشن تر

 کجاست؟-

انگار که مطمئن نباشه واقعا پای کافه و ! لحنش بازخواستی بود

 !کار درميونه

 :بازيم گرفت و پرسيدم

 !چی کجاست؟-

 :جدی گفت

 !کافه-

 :خنده ام رو کنترل کردم

 کافه؟کدوم -

 !مطمئن بودم اگه می تونست خر خره ام رو می جويد



 !جايی که می گفتی قراره کافه بشه-

خيلی عادی، مقابل چشم های که می رفتن تا وحشی شن، به 

 :پشت سرم اشاره کردم و گفتم

 .اينجاست-

خيره شد به صورتم و بعد از چند ثانيه ! و ناخواسته لبخند زدم

 :مکث، گفت

 !تو مريضی-

 : دم رو جمع و جور کردملبخن

 !احتمال داره-

 و چرخيدم و برگشتم سمت سالن خالِی کافه ی آيده ام

 :دنبالم وارد شد و گفتم. 

 .اينجاست-

 :چشم چرخوند تو محيط و گفت

 .خيلی بزرگه-

 :سر تکون دادم

معروف ترين و شلوغ ترين . می خوام يه کافه رستوران بشه-

 !کافه رستوران با غذاهای ايتاليايیيه . کافه رستوران اين منطقه

 :ابروهاش رو فرستاد باال و پرسيد

 !طراحی خاصی هم مد نظرته؟-

 : قدم زدم و گفتم

خواد پر از نورهای دلم می. آره نور پردازيش خيلی برام مهمه_

خوام ديزاينش رو از کافه های اون نمی. رنگی و اليت باشه

ودم هست رو پياده که تو سرخميخوام هر چی! طرف کپی کنم

 .کنم



 :به سقف و بعد به ديوارها نگاه کرد و نهايتا پرسيد

 بوده؟اينجا قبال چی_

 : با اينحال کوتاه گفتم. صدای گوشی حواسم رو پرت کرد

 !انباری-

 :آپ داشتم رو باز کردمو پيامی که از واتس

 .ساعت پيش نشستمن رسيدم هانی؛ هواپيما نيم_

 

 

 

 

 

 

سهند بود؛ ديروز خداحافظی کرده بوديم و حاال پيام از طرف 

براش يه اسميلی بوسه فرستادم و فورا ! دادخبر از رسيدنش می

 "مراقب خودت باش عزيزم"تايپ کردم 

 و رو به پناهی پرسيدم

 تونی شروع کنی؟می: _

 .خوایبايد بهم بگی که دقيقا چی می_

 :خيره شدم به نيم رخش

 .گمبهت می_

صورتش تمام توجهم رو جلب کرد؛ شبيه پسرای برگشت سمتم و 

ريش داشت و موهايش ساده به باال شونه دور و اطرافم نبود؛ ته

زياد خاص بودند؛ انگار هزارتا دوربين ... هاششده بود و چشم

گرفت زدن ازت عکس میهاش و با هر پلکداشت تو چشم



ه جوری که مدام اين حس رو داشتی که هر لحظه  بايد حواست ب

 !خودت باشه

ای که تو سرم بود رو به زبون آوردم و يک کاره ازش جمله

 : پرسيدم

 چرا آومدی؟-

اخم کرد؛ حاضر بودم شرط ببندم به اينکه اخم چقدر به صورتش 

 آد کامال واقفهمی

 :پرسيد

 يعنی چی؟_

 :روراست بهش گفتم

 !من فکر نمی کردم قبول کنی و بيای_

 :اخم هاش باز شدند

 چرا نيام؟! اينهکار من _

کارت اين بوده که من بهت زنگ زدم؛ بخاطر ! بخاطر کار نه_

 !خودم فکر نمی کردم که قبول کنی

 :متعجب گفت

تو چه تهديدی برای من محسوب می شی که بخاطرت يه کار -

 ؟!خوب رو قبول نکنم

دلم می خواست بيشتر باهاش صحبت کنم؛ افکارش از اين جهت 

. جلو نمی رفتند، سوپرايزم می کردندکه طبق پيش بينی من 

 :گفتم

فکر می کردم از اون دسته آدم هايی هستی که از من بدشون _

 ! می آد



اخم هاش کامال از بين رفته بودند و من دلم می خواست دوباره 

 جوابش اما برام جالب بود؛! چيزی بگم که اخم کنه

 !من هم نگفتم از تو خوشم می آد_

 :خنديدم و پرسيد

 چرا يه دسته از آدما بايد از تو بدشون بياد؟ اما_

 :شونه هام رو باال انداختم

 !يه دسته که نه؛ يه طيف زياد_

 !دوباره اخم کرد و من با تفريح خيره شدم به صورتش

 چرا يه طيف زيادی بايد از تو بدشون بياد؟_

 !چون از نظرشون من آدم خوبی نيستم_

 :چيزی نگفت و ادامه دادم

 !من اصرار ندارم به اينکه خودم رو خوب جلوه بدمالبته که _

 

 ...دونم که آدم خوبی نيستم ولیمن می

 !ولی چی؟_ 

ها که حتی خواست براش حرف بزنم؛ از اون حرفبازم دلم می

 ...نگفتم...زدمشون؛ اما نتونستمبه خودم هم نمی

 :جاش گفتمبه

خوام میگم و طرحم رو می. کنمبا يه طراح داخلی صحبت می_

ازش که يه شمای کلی ازش آماده کنه که تو کار راحت تر 

 !باشی

 :ای بينمون نبوده، گفتانگار که هيچ بحث قبلی

 .آممن تنها از پس اينجا بر نمی_

 .که الزمه برای اين کار استخدام کنهر کسی رو! اشکال نداره_



 :کوتاه گفت

 !باشه-

 .کردن بندازمشخواست که باز به اخم و من عجيب دلم می

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و هشتم

 "راه آهن"

 

چته مادر؟ ديشبم گفتی شام نمی خوری؛ گفتم حتما بيرون چيزی -

 !امشب چرا نمی آی سر سفره؟. خوردی و سيری

 :بی حوصله گفتم

 !اشتها ندارم مامان، شما بخورين-

اشتها ندارم چيه مادر؟ تو چقدر مگه خورد و خوراک داری؟ -

همينجوريش هم زيادی الغر  !می افتی ها ضعيف می شی و

 ! مردنی هستی

 ! تنها چيزی که نبودم، الغر مردنی بود

تا خواستم جوابی بدم هيبت امير حسين رو تو طاق در ديدم و 

ناخواسته از وضعيت نيمه دراز کش به وضعيت نشسته در 

 !اومدم



 .مشخص بود که تازه رسيده

 چی شده؟-

 :مامان جواب داد

 !ا نمی خورم، ديشبم که نيومد سر سفرهمی گه غذ-

نمی اومدم که کمتر چشمم به چشم امير حسين بيفته اما حاال 

 :رو بهم پرسيد! وسط اتاقم بود و موضوع صحبتش من بودم

 !چيزی شده؟-

اگر مطمئن نبودم به احساسش، حاال ديگه اطمينان کامل داشتم؛ 

دوستم نداشت؛ ! دوستم نداشت من گيج نبودم که متوجه نشم

 "چيزی شده؟"نداشت که با بی خيالی می پرسيد 

من دو روز تمام زندگی نداشتم؛ اگر عاشق بود، به خدا که مثل 

سعی کردم لحنم مثل . من نمی تونست اين مدت رو زندگی کنه

 !خودش بی خيال باشه ولی مگه لرزش صدام می ذاشت؟

 .چی شده باشه؟ گرسنه ام نيست فقط. چيزی نيست-

 :چند ثانيه نگاهم کرد، نهايتا رو به مامان گفت

 .ما االن می آيم. شما بی زحمت غذا رو بکش-

به رفتن الک پشت وار مامان خيره شدم و برای تنها نموندن با 

امير حسين فورا از جام کنده شدم که دنبال مامان برم اما صدا و 

 :لحن دستوريش متوقفم کرد

 !وايسا-

 !می شد نايستم؟ ايستادم

صبر کرد تا مامان کامال از اتاق خارج بشه و به محض رفتنش 

 :پرسيد

 !چی شده الهه؟-



نبايد می فهميد رو به . نفس عميقی کشيدم؛ قلبم سنگين شده بود

 :گفتم! مرگم

 چی شده باشه؟. چيزی نشده! گفتم بهت که-

 :دقيق به صورتم نگاه کرد و گفت

ی؟ که نمی تونی گچيزی شده که نمی! حالت خوب نيست انگار-

 بگی؟

 

 

 

 

 

 

 :با بغض گفتم

 !نه-

 !بغض لعنتی

 ببينمت الهه؟ -

خواست ببينه؟ الهه ی شکسته رو؟ دردی رو دوا می چی رو می

 کرد ديدن؟

 .اگر که آره حاضر بودم ساعت ها بشينم و نگاهم کنه

اما خودم نتونستم؛ نتونستم ! نگاهش کردم و گذاشتم نگاهم کنه

 !دم رو تار کردنگاهش کنم؛ اشک دي

 :سرش رو نزديک آورد و ناباور پرسيد

 کنی؟داری گريه می-



همين بس بود؛ بس بود که به هق هق بيافتم؛ بس بود که بره و 

 :در باز رو ببنده و برگرده سراغم و مبهوت بپرسه

 چی شده آخه؟ چرا حرف نمی زنی؟-

ببين گفتم زنم ؟ میگفتم ببين که دارم پر پر میگفتم؟ میچی می

 که دارم می سوزم؟

 !گفتم امير حسين من از وقتی چشم باز کردم عاشقت بودم؟می

 گفتم؟ آخه چی می

لب باز کردم و پر بغض، پر تمنا، اسمش رو صدا زدم؛ تنها 

 !کاری که تونستم اون لحظه انجام بدم

 ...امير حسين-

 جانم؟-

نگاه تب دارم رو دادم بهش؛ بد شانس ترين عاشق قرن من بودم؛ 

رو برای اولين بار وقتی از زبونش شنيده " جانم"من بودم که 

 !بودم که از حسش به خودم مطمئن شده بودم

بدتر . بهم جونی نمی داد وقتی از سر دلسوزی بود" جانم"و اين 

 !گرفت ازمجون می

 !چی شده آخه؟. کردی زنی الهه؟ نگرانمچرا حرف نمی-

 :دونم چه اتفاقی افتاد تو مغزم که گفتمنمی

 ...گفت دکترا گفتن کهمامان امروز می. دايی حالش خيلی بده-

 !و زدم زير گريه

 دکترا چی گفتن؟-

 :بافتم برای خودم

 .خدايی نکرده... ترسم مامان هممی... ترسممی-

 



 

 

 

 

 

 :لحنش ماليم شد

اين فکر ها بدتر آدم رو ! ه اينطوری نبودیتو ک...الهه...ای بابا_

 !آسيب پذير می کنن؛ فکر اتفاقی که معلوم نيست بيافته يا نه

 :خوب تونسته بودم ذهنش رو منحرف کنم؛ گفتم

 !چه کار کنم؟! دست خودم نيست_

البته دروغ نگفته بودم بهش؛ چه در مورد دايی و چه در مورد 

حال بدم به ...فقط اينکه االن ! افکاری که راجع به مامان داشتم

 ....اين افکار مربوط نبود

 مگه ميشه دست خود آدم نباشه؟_

صاف به چشم هاش نگاه کردم؛ چرا نمی شد؟ مگه دست خودم 

 !بود که عاشقت شدم؟

اگه دست به خودی بود که حاال ! چشم باز کردم و ديدم مبتال ام 

ی مگه ول! می تونستم به خواست خودم دست بکشم از عشقت

 شدنی بود؟ مگه می شد که عاشقت نباشم؟

 !به چی داری فکر می کنی؟_

به پروسه ی در . تا خواستم لب باز کنم ، تلفنش زنگ خورد

آوردن گوشی از جيب و نگاه کردن به اسم مخاطب و نهايتاً 

 :جواب دادنش خيره شدم و شنيدم که گفت

 .سالم؛ تا نيم ساعت ديگه خودم تماس می گيرم-



شی رو پايين آورد و گذاشتش روی دراوری که تو اتاق بود و گو

 :و مجدداً به سمتم برگشت

زندگی ما هميشه به سمتی . فکر های بد رو از ذهنت دور کن-

می ره که ذهنمون آمادگيش رو داره؛ اگه ذهنت آماده ی اتفاقات 

منفی باشه، اگه تو همه اش افکار بد و منفی به ذهنت راه بدی؛ 

 .همون ها برات اتفاق می افتنشک نکن که 

 :ناخواسته پرسيدم

 !اگه خوب فکر کنم چی؟_

 :سوالی که نگاهم کرد به حرف اومدم

اگه خوب فکر کنم و ذهنم رو مثبت نگه دارم، ذهنم آماده ی _

 !اون اتفاقات خوب می شه و برام اتفاق می افتن؟

 

 

 

 

 

 

 :کمی مکث کرد و نهايتا جوابم رو داد

من به هرچيزی تو زندگيم که عميقا ! اق افتادهبرای من که اتف_

 .بخوامش می رسم

 !پس من رو نمی خواست؛ نمی خواست که بهم نمی رسيديم

 :غصه دار گفتم

 !بيا بريم مامان منتظره_



حرفی نزد و آهسته از اتاق خارج شد و من هم با شونه های 

 .افتاده دنبالش حرکت کردم

صله ظرف هاش رو شام رو تو سکوت خورديم و من، بالفا

چراغ رو خاموش کردم و زير لحاف . شستم و به اتاقم برگشتم

می خواستم تمام مدتی که قبل از خوابيدن داشتم رو  .خزيدم

صرف مثبت کردن ذهنم کنم؛ می خواستم خيال کنم که در آينده 

 ....می خواستم.کنارمه!اميرحسين برای منه

نداشتم حواسم رو پرت صدايی که انتظار شنيدنش رو تو اتاق 

سرم رو از زير لحاف بيرون آوردم؛ صدا مثل زنگ ! کرد

 .پيامک گوشی بود اما نه گوشِی من

از جام بلندم کرد و .روشنايی ای که سمت ديگه ی اتاق بود

کشوندم سمت دراور و تلفنی که اميرحسين تو اتاقم جاش گذاشته 

 !بود

که رو صفحه بود بدون اينکه تصميمی برای خوندن پيام بلندی 

داشته باشم، خواه ناخواه کلمه ها رو خوندم و حکشون کردم تو 

! کجا موندی پس آقای دوربين؟ نيم ساعت شد يک ساعت! "ذهنم

 !نکنه بازم داری با بچه هات اسم و فاميل بازی می کنی؟

دهانم باز موند و حروف اسم فرستنده ی پيام رو تو ذهنم کنار 

صفحه ی گوشی خاموش موند و "! هرامیب"هم چيدم و رسيدم به 

 !من موندم تو تاريکی اتاق و تاريکی تِر ذهنم

! مشتری که نبود! خانم بود يا آقا؟! کی بود اين بهرامی نام؟

 !مشتری ها که قاعدتا از اتفاقات خونه بی خبر بودند

 

 



 

 

 

 

پس کی بود اين بهرامی ! شناختمدوست هاش رو  کم و بيش می

جفت پا پريده بود وسط مثبت سازی فضای نامی که پيامش 

 ؟!ذهنم

صفحه .پاورچين به سمت کليد برق رفتم و چراغ رو روشن کردم

گوشی رو .ی گوشی همچنان خاموش بود و ذهنم همچنان تاريک

برداشتم رفتم سراغ اميرحسين؛ چند ضربه به در اتاقش زدم و 

 :شنيدم

 !بيا داخل_

 :رفتمفورا درو باز کردم و گوشی رو باال گ

 .جا گذاشتيش تو اتاقم_

 :چهره اش ازهم باز شد و گفت

 !حواسم نبود...ببخشيد...آها_

تا خواست روشنش کنه . چيزی نگفتم و گوشی رو به دستش دادم

درو بستم و پشت در اتاقش با قلبی که منظم نمی زد به انتظار 

انتظارم طوالنی نشد؛ چرا که چند ثانيه ی بعد، صداش ! ايستادم

 :اضح شنيدمرو و

 .ببخشيد که دير شد. سالم_

عذرخواهی بابت دير شدن و سر نيم ! تا اينجا عذرخواهی بود

 !ساعت تماس نگرفتن

 !نه امروز کال دير رسيدم خونه_



اين جمله اش هم که ايرادی نداش؛ داشت توضيح می داد که دير 

دروغ هم نگفته بود؛ دير تر از اکثر شب ها اومده بود .اومده

 !امشب

 چه کار کردی طرح رو؟آماده شد؟_

نفس حبس شده ام رو آزاد کردم؛ خب موضوع حتما کاری 

 : خصوصا با جمله ی بعدی که شنيدم، مطمئن تر شدم.بوده

کار آخر رو فردا شب تحويل می دم و می تونيم فعال کارهای -

 . برق کشی رو از شنبه شروع کنيم

و تمرکز رو بذارم  برم و دوباره بخزم زير لحاف!  اومدم که برم

روی مثبت کردن ذهنم اما جمله ای که شنيدم زنجيرم کرد به در 

 : اتاق امير حسين

 !خانم بهرامی...متاسفانه بايد بگم خير-

از قصد تا متوجهم ! خانم بهرامی رو کشيده بود؛ انگار از قصد

آقای "کنه جنسيت بهرامی نامی که به امير حسين گفته بود 

 !خانمه" دوربين

يه خانم بايد چقدر صميمی می شد با امير حسيِن نفوذ ناپذيری که 

آقای دوربين " آقای پناهی"چقدر صميمی تا به جای ! می شناختم؟

چقدر بايد يه خانم به امير حسين نزديک می شد تا ! صداش کنه

نکنه داری با بچه هات "بفهمه تو خونه چه خبره تا ازش بپرسه 

 "اسم فاميل بازی می کنی؟

اين بهرامی هر کی می خواست می تونست باشه . غض کردمب

 !نه... اما امير حسين

امير حسين فقط مال اين . امير حسين نميتونست هر کی باشه

 !مال من بود. مال ما بود. خونه بود



 !ترجيح می دم رابطمون فقط کاری بمونه-

 چی بود؟ به گوش هام اعتماد نداشتم؛ چی شنيده بودم؟ ترجيحش

 "لطفا دوباره بگو:" ی خواست در بزنم، برم داخل و بگمدلم م

 

رابطه ی کاری؟ ! بغض، اشک شد و از چشمم پايين ريخت

 !رابطه ی غير کاری؟

 .حتما طرح رو بيار. صبح شنبه می آم من ساعت -

اون هم مشتری . با مشتری ها که انقدر راحت حرف نمی زد

 ...!بودندمشتری ها هميشه براش دوم شخص جمع ! های خانم

 !با مشتری ها اصال حرفی از رابطه ی غير کاری نداشت

 الهه مادر؟-

خدايی بود . برگشتم و با چشمهای اشک بار به مامان نگاه کردم

برای اينکه صدام واضح به امير . که عينک رو چشمهاش نبود

حسين نرسه، چند قدم عقب رفتم و در حالی که زمين رو نگاه 

 :فرضی رو برداشتم و گفتممی کردم، خم شدم و شی 

 !دنبال دکمه ام می گشتم. ايناهاش پيداش کردم-

من هم همينطور؛ دور شدم تا بيشتر . ی گفت و دور شد" آهان"

 !از اين با جمالت امير حسين نميرم 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و نهم

 "تجريش"

 

 

 

تاپ رو برداشتم و قصد خروج از هال رو داشتم که کيف لپ

 :ادنسترن مقابلم ايست

 کجا؟-

 :متعجب و پرسشی گفتمباال فرستادم ويکی اژ ابرو هام رو

 !بله؟-

 :به کوله ام اشاره مرد و گفت

 بابات ساعت يازده می رسه، کجا داری می ری؟-

برای اين معطلم کرده بود؟ کيف رو از اين دستم به اون يکی 

 :دادم و گفتم

 !خب برسه-

 :لحنش سرزنشگر شد

 !نباشیزشته وقتی می آد -

 :کالفه شدم و گفتم

اوال که من ساعت ده قرار کاری دارم؛ دوما که تعريفت رو از -

کار من زشت نيست؛ کار کس ديگه ای اين ! زشتی عوض کن

 !سال ها زشت بوده

از خونه بيرون زدم و قبل ! نايستادم تا جمالت بعديش رو بشنوم

 ! از رسيدن به کافه دو تا ماگ قهوه گرفتم



پياده روی جلوی کافه منتظرم بود؛موتورش هم تو پناهی تو 

 ! خيابون پارک کرده بود

کليد رو از پنجره بيرون . براش بوق زدم و سرش رو باال آورد

 :گفتمبردم و

 ! در رو باز کن تا من پارک کنم-

کردن دور جوابش رو دادم و برای پارک. جلو اومد و سالم داد

سراغ خراب شده ی تمو رفکيف و ماگ ها رو برداشتم. زدم

 !خاکی که قرار بود بشه بهترين کافه ی اين منطقه

يکی از ماگ های کاغذی رو مقابلش ! ايستاده بود وسط سالن

 :گرفتم و گفتم

 !رو لپ تاپه. تا بخوری طرح هارو می آرم-

 :دستش رو که باال آورد، گفتم

 !چيزی توش نريختم؛ قرار نيست بيهوشت کنم. نترس-

 ! مو بعد خنديد

به لباس هاش نگاه کردم و . ابروهاش تا جای ممکن باال رفتند

 برام عجيب بود

 

های تونه با لباسهای مارک يا خاص، میکه يه نفر بدون لباس

 .ساده و معمولی هم خوشتيب باشه

 :ماگ رو از دستم کشيد و با خشونت خاصی گفت

 !هاطرح-

 :شال رو از سرم کشيدم و با اشاره بهش گفتم

 .اينجا هواش خفه است! خوام اغفالت کنمینم-

 :توجه گفتبی



 .ها رو بيارلطفا برام طرح-

ی سالن گذاشتم؛ تاپ رو روی قوطی های بی مصرف گوشهلپ

پسورد رو زدم و . روشنش که کردم پناهی خودش نزديک شد

 :بشه گفتم ی اصلی بازقبل از اينکه صفحه

 !منکراتيهصحنه . هات رو ببند برادرچشم-

ی مانيتور ی اصلی باز شد و عکس خودم که پس زمينهصفحه

برنگشتم تا واکنشش رو ببينم وارد فايل کافه شدم  . بود باال اومد

طرح هايی که مرتضوی برای کافه زده بود رو نشونش دادم 

بوی عطر . سرش رو نزديک آورد و بويی خاصی زير بينيم زد

 ...افترشيونبود؛ شايد بوی شامپو شايد هم 

 !خوای؟دقيقا همچين نور پردازی می-

 : از فکر بيرون اومدم و گفتم

 .آره-

 !خيلی کار داره-

 : زد رو و پرسيدمبو کشيدم عطری که زير بينيم می

 !مثال چقدر؟-

 

 

 

 

 

 

 



رسيده بود و فکری که به ذهنم تغيير دادم عکس رو! جوابی نداد

 :رو به زبون آوردم

 !ر رو بسپرم به خودت؟می تونم کل کا-

 :فکر کرد و گفت

بايد بين دوست ها . در حال حاضر نمی تونم بهت جواب بدم-

 .پرس و جو کنم

 :کوتاه گفتم

مرتضوی . خودمم هر کاری از دستم بر بياد انجام می دم. خوبه-

. من اصال سر در نمی آرم از اين مدل کار ها. هم هست

ر کنم همکاريتون مرتضوی يه شرکت طراحی داخلی داره؛ فک

برای هزينه ها هم ! بتونه من رو به نتيجه ی دلخواهم برسونه

می خوام بهترين کار و بهترين . اصال هيچ محدوديتی نيست

جوابی نداد و من با بد جنسی تمام صفحه ی . کيفيت ارائه بشه

به . عکس هارو بستم و اون واکنشی رو نديدم که دلم می خواست

 :جاش شنيدم

 !مطمئنم می کنی که بيماریداری -

بلند خنديدم اما چهره اش نااميد تر از چيزی بود که بخواد به 

 !شوخيم بخنده

ناخواسته به اين فکر کردم که اين آدم موقع ديدن فيلم چه کار می 

 :کرد؟ خنده ام رو کنترل کردم و پرسيدم

 !تو فيلم خارجی هم نگاه می کنی؟-

ست جواب بده لب هاش رو بست چند ثانيه بهم خيره شد و تا خوا

 !اخم کرد و باز جدی شد. و لب های من به خنده باز شد



انقدری که می تونم . نمی فهميدم چرا انقدر کنارش خلقم باالست

 !به هر چيزی بخندم

نمی خواستم انقدر اذيتش کنم که بذاره و بره، اما دست خودم 

که خصوصا . نبود؛ اذيت کردنش شده بود تفريح و سرگرمی

 !سخت بود دست انداختنش و به عبارتی شدنی نبود

! داشتم فکر های بد می کردم و از تصورشون خنده ام می گرفت

 :بی توجه به حالت های سر خوشانه ام گفت

 .بايد يه ليست تهيه کنم از وسايلی که الزم دارم-

 :جدی شدم

 .باشه-

امروز خريد هارو انجام می دم و فردا با رضا می آييم و -

فقط اينکه يه کليد به من بده تا هر بار ناچار . شروع می کنيم

 .نشی خودت بيای

 :فکری کردم و گفتم

 .بايد بدم کليد ساز بسازه. کليد اضافه ندارم-

 :پيشنهادش رو دوست داشتم

هم از روش می زنم هم اينکه ديگه فردا . بده من کليد هارو-

 !الزم نباشه صبح بيای

نکه چيزی بگم، تلفنم زنگ خورد؛ سها لبخند زدم و قبل از اي

تماس رو وصل کردم؛ بدون سالم و احوالپرسی، به رسم ! بود

 :هميشگيش رفت سر اصل مطلب

 هستی؟ ! تولد کيارشه-

از برادِر کيارش، دِل خوشی نداشتم؛ صدام رو پايين آوردم 

 :پرسيدمو



 کيو هم هست؟ -

 !کن نباشه( فکر) فک-

از آخرين مهمونی ای که ! انداختم مردد شدم؛ نگاهی به دوربين

رفته بودم خيلی می گذشت و بعد از سهند رنگ هيچ جنس 

البته جز جناب آقای دوربيِن پناهی که ! مذکری رو نديده بودم

 ! بيشتر شبيه به ماده های احساس خطر کرده رفتار می کرد

 :تو گوشی گفتم

 !لوکيشن و بفرست. هستم-

 :ردن شالم گفتمو تماس رو قطع کردم و با سر ک

bontà رو به تو سپردم-  

 :سرش رو باال آورد

 چی رو به من سپردی؟-

 :لپتاپ رو توکيف سر دادم

 bontàقراره اسم اينجا رو بذارم -

 معنيش چيه؟-

 :گفتم

 "نيکی"به ايتاليايی يعنی-

 !و به سمت خروجی رفتم

 

 

 

 

 فصل چهلم

 "راه آهن"



 

خروج از خونه  بود که حاضر شده بودم و قصد ۴:۳۰ساعت 

 :رو داشتم که اميرحسين صدام زد

 کجا می ری الهه؟_

اصوال اگه برای ناهار می .بندکيِف روی دوشم رو محکم کردم

می رفت اما از شانس من امروز خونه  ۴اومد، قبل از ساعت

 :با لحن محکمی گفتم! بود 

 .کار پيدا کردم_

 :اخم کرد

 !کار؟_

 :سرتکون دادم

 !اوهوم_

 !چه کاری؟_

 :اين پا و اون پا کردم و گفتم

 .تو يه مطب به عنوان منشی شيفت عصر کار کنم...قراره_

 :لحنش طلب کار شد

 !چرا به من نگفتی پس؟_

 :نگاهم رو ازش گرفتم و پرسيدم

 چی رو بگم؟_

 .اينکه کار پيدا کردی! اينکه دنبال کاری_

 !يهو شد_

 :بلند شد و مقابلم ايستاد

 مامان می دونه؟_

 :لب زدم



 !آره_

 :شاکی شد

 پس فقط من غريبه ام؟_

يه هفته بود که هرشب با غريبه ها حرف !تو غريبه بودی! آره 

 !می زدی

 .با غريبه ها راحت بودی.تو غريبه هارو دوست داشتی

 !چرا جواب نمی دی؟! با توام الهه_

 :از کوره در رفتم

 .پيش نيومد.چی رو بگم؟نشد بگم_

 :باال پريدند اخم هاش باز شدند و ابروهاش

 ...چرا يه مدته اين شکلی شدی؟چرا! چته تو الهه؟-

 :ميون حرفش نشستم

! همه اش دستور، همه اش امر و نهی! بسه ديگه امير حسين-

 !اون کارو نکن... اين کارو کن! سر کار نرو! عاشق نشو

با ناباوری نگاهم کرد؛ خودم هم باور نمی کردم که همچين 

 :دد اسمم رو صدا زدمر! حرفی بهش زده باشم

 ...الهه-

اين . به غلط کردن افتادم اما کنترل رفتارم ديگه دست خودم نبود

 .مدت زيادی بهم فشار اومده بود

گفتم االن تمرکزت روی ! من کی گفتم عاشق نشو و کار نکن-

 !گفتم هرچی که الزم داری رو به من بگو. درست باشه

 "تو رو الزم داشتم؛ می شد بهت بگم؟"

 :وتم باعث شد ادامه بدهسک



اصال متوجه رفتارهات هستی؟ قصدا  !يه مدته نمی فهممت الهه-

 !داری اين رفتارها رو نشون می دی؟

 :منفجر شدم

تويی که روز و شب برای ! اونی که داره گير الکی می ده تويی-

 .من نذاشتی

 :خنديد و گفت

شب چت شده تو؟ اين مزخرفات چيه؟ روز و ! ال اله اال هللا-

 !چيه؟

کنترل حرفام ديگه دست خودم نبود، صدام تبديل شده بود به 

 :جيغ

 !تو که داداشم نيستی! تو که بابام نيستی-

داشتم گند می ! لب هاش تکون خوردند اما کلمه ای توليد نکردند

 !زدم

 :چند ثانيه نگاهم کرد و دست آخر گفت

 !من هيچی نيستم! آره خب-

 

 

 

 

 

 

 :افتادم وا دادم و به من و من

 ...من منظورم اين...من_

 :بی خيال گفت



 !منظورت همين بود_

 .چيزی نداشتم برای گفتن؛ رسما گند زده بودم

تو فکر می کنی من محدودت می کنم؟فکر می کنی برای _

خودمه که می گم کار نکن؟که حواست رو بده به درس 

من گفتم هرچی که بخوای فراهمه برات تو فقط دغدغه !خوندنت؟

 ...درست باشه ات

صورتش اين حس رو بهم منتقل کرد که انگار مطمئنه .ادامه نداد

 :ناليدم! داره آب تو هاون می کوبه

 ...اميرحسين_

 :و شنيدم

 !ديرت می شه! برو_

کلمه ها هم باهام قهر کرده بودند که .قهر کرده بود.دلخور بود

من .هيچ کدوم پيداشون نمی شد تا بتونم باهاشون عذرخواهی کنم

نمی ! همچين منظوری نداشتم؛ نمی خواستم به اينجا برسيم

 .خواستم دلخوری پيش بياد

تا به خودم بجنبم از در بيرون زد و رفتنش غصه ام رو بيشتر 

 .کرد

سرجام نشستم و خداروشکر کردم که مامان رفته بود روضه 

 !خونه ی همسايه و نبود که اين وضعيت رو ببينه

 من چی کار کرده بودم؟ !پوشوندمصورتم رو با دست هام 

تقصير من چی بود که ديشب يک ساعت تمام با بهرامِی لعنتی 

موضوع حرف !حرف زده بود و من فقط اشک ريخته بودم؟

چون !اما من داشتم احساس خطر می کردم.هاشون کار بود



اون هم يک !اميرحسين هيچ وقت کار رو نمی آورد خونه

 .ساعت

اختم؛ از اينجا رونده و از اونجا مونده نگاهی به ساعت مچيم اند

 ! که می گفتن، دقيقا من بودم

کوبيدم و کيف روی دوشم رو بلند کردم و با حرص به زمين

 :صدای اميد رو شنيدم

 چته؟ -

 :گفتمبه لباس های بيرونش خيره شدم و

 ! حوصله ات رو ندارمبرو-

 :تو راهرو تصويرش محو شد اما صداش نه

 ! اسگل-

 .صدای بسته شدن در رو که شنيدم شروع کردم به گريه کردن 
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اولين چيزی که ديدم يه  با سردرد بدی از خواب بيدار شدم و

 ! جفت چشم سبز و عجيب غريب بود

 بيدار شدی عمه؟-

 "عمه"شد از شنيدن کلمه ی مور مورم

 : مدهانم به شدت تلخ و خشک بود، پرسيد

 باز اينجا چه کار می کنی؟ -

انگشت هام رو روی پيشونيم کشيدم؛ سرم تير می کشيد 

خاطرات مبهمی از مهمونی ديروز که تا چهار صبح طول و

 . سرم بودکشيده بود، تو

از درد جيغ کشيدم و فحشی نثارش ! اومد و پريد روی شکمم

 ! کردم که چون معنيش رو متوجه نشد چيزی نگفت

دور  قفسه ی سينه اش سفت کردم و با بلند کردنش،  دستام رو

سرش رو ! گذاشتمش رو لبه ی تخت و شکمم رو ماساژ دادم

 : نزديک آورد و گفت

 ! می خوام يه رازی رو بهت بگم-

 .از لحنش خنده ام گرفت

 ! دارهمامانم نی نی-

چشم های نيمه بازم تا بيشترين حد ممکن باز شدند؛ چی گفته 

 بود؟

 ! خواد برام داداش بيارهمی -

حتما باز نشسته بود پای سلایر های ماهواره و قوه ی تخيلش 

 ! تقويت شده بود

 :کنار می زدم، گفتمو در حالی که ملحفه روبلند شدم 

 !بيرون بچهبرو-



 :گفت زل زد و پرو پرو صاف تو چشم هام

 !اسمم فَلَنگه! اسمم بچه نيست-

 :زدم زير خنده و گفتم با وجود سردرد افتضاحم بلند

 !فِِلنگ و ببند فَلَنگ-

و  با تعجب نگاهم کرد؛ دستش رو گرفتم، از اتاق بيرونش کردم

 ! درد افتضاح سرم رو سپردم به دوش آب سرد

***** 

 

 

وقتی به طبقه ی پايين رفتم که همه دور ميز ناهار خوری جمع 

لی به بودند، صندلی کنار پرستو رو بيرون کشيدم و يه سالم ک

بابا حتی جواب سالمم رو هم نداد و نسترن با اشاره ! جمع گفتم

 ! ی چشم و ابرو بهم فهموند که بابا از دستم ناراحته

دو ! حوصله ی درگير کردن ذهنم با همچين چيزی رو نداشتم

روز ديگه بابا می رفت و کل اعضای خونه رو فراموش می 

 !کرد

و نيکی بی دليل ذوق  نيما داشت با بشقاب غذاش بازی می کرد

وقت هايی که بابا بر می گشت همه بايد موقع سرو ! کرده بود

وعده های غذايی حاضر می شديم؛ حتی نيکی که رو صندلی 

 !مخصوص خودش می نشست

شکل پوِش نسترن دستور سرو غذا  رو داد و خدمه های يک

 !خونه شروع به کار کردند

 

 



 

 

 

 ! مسخره دلم بهم می خورد از اين شوآف های

 :کشيده شد، گفتماولين مالقه ی سوپ که برام

 !کافيه-

و با اتماش، و با زجر، تا انتهای غذا، جمع رو همراهی کردم

 :قصد بلند شدن داشتم که جمله ی پرستو ميخکوبم کرد

 ! يه خبر براتون داشتيم... يعنی من و نيما... راستش ما-

 ! توجه بابا کامال جلب شد

 نکنه فرهنگ در مورد قصيه ی داداش راست گفته بود؟ ...نکنه

 :بابا باالخره به حرف اومد

 چه خبری؟ -

پرستو من و من کرد؛ انگار که منتظر به حرف اومدن نيما بود 

اما به نظر نمی رسيد که نيما قصد همراهی داشته باشه و نهايتا 

 :خود پرستو گفت

 ! باردارم... روبچه ی دوممون...من-

 ! رو پايين برد سرش و

 ! دهان نسترن باز مونده بود؛ دهان من هم

بابا باالخره سکوت رو شکست، شادی ای که تو صداش موج 

 :می زد، کامال واضح بود

 ! مبارکه! مبارکه-

 :فرهنگ گفت

 !داداش می آد-



 :نيما خنديد

 !دختره-

 :نسترن بی حس گفت

 !باشهمبارک! به سالمتی-

 :فتفرهنگ يکی زد به نيکی و گ

 ! داداش بياد باهم بازی می کنيم-

 :صندليم رو عقب زدم که بلند شم اما صدای بابا، متوقفم کرد

 ! صحبت دارم باهات نيکا-

 :سکوت کردم و ادامه داد

 !بيا اتاقم-

چشم نسترن به حرکاتش بود؛ ! از جا بلند شدم و منتظرش ايستادم

 ! با دست به راهرو اشاره کرد و خواست حرکت کنم

بعيد می دونستم بخاطر ! ی تونستم حدس بزنم چکارم دارهنم

رفتار های ديروز و عدم حضورم بخواد صحبت کنه؛ اصوال اين 

 ! رفتار ها براش پيش پا افتاده بودند

 صبر کردم وارد اتاق بشه  

از آخرين باری که ديده بودم پير تر به ! و پشت سرش وارد شدم

سبيل های کم پشتش ! بودندنظر می رسيد؛ تمام موهاش سفيد 

 !  هم

 ! بشين-

 ! با اکراه نشستم

 :پرسيدسيگار  غول پيکرش رو آتيش زد و

 چيزی الزم نداری؟ -



مسلما من رو اينجا نکشونده بود که در مورد الزم داشته ها و 

 :پس کوتاه گفتم! نداشته هام بپرسه

 نه-

 

 

 

 

 

 

 :عميق نگاهم کرد و پرسيد

 جريانت با پسر مرنديان چيه؟ -

 ! اخم کردم

 :و سکوتش وادار به توضيحم کرد

 ! جريان خاصی نداريم-

 : دود غليظ و سنگين سيگارش رو به بيرون فرستاد و پرسيد

 جريانت با خودت چيه؟ -

 ! چه جريانی-

 ! سالته بيست و پنج-

 : جدا؟ می دونست چند سالمه؟ تکرار کردم

 ! مهبيست و پنج سال! بله-

 :عصبی گفت

 ! خب-

 :بی خيال لب زدم

 ! خب-



لب هاش رو بهم فشرد و سيگارش رو خاموش کرد و واضح 

 : گفت

 تصميمت برای ازدواج چيه؟ -

 ! تصميمی ندارم-

 ...پسر مرنديان-

 : ميون حرفش پريدم

 !نيکام! من نيما نيستم-

 :داد کشيد

 ! وسط حرف من نپر-

 : که پايينش آورده بود، گفت با صدايی! دندون هام رو بهم فشردم

 ! فکر نکن از کثافت کاری هات بی خبرم-

 :عصبی خنديدم

 ! پس از ما خبر هم می گيرين-

 :چشم هاش به آتيش نشست و گفتم

 ! فکر نکنيد ما بی معرفتيم؛ ما هم از شما خبر می گيريم! البته-

فکر می کرد نمی دونيم اونجا چه کار ! چشم هاش رو ريز کرد

فقط طوری تربيت شده بوديم که به روی ! ؟ می دونستيممی کنه

 !خودمون نياريم

هر غلطی تا االن تو زندگيت کردی، ! با من بحث نکن نيکا-

! از حاال به بعد ولی بچه بازی بسه! بچگی کردی! نوش جونت

درست واسه زندگيت می گيری و مثل بچه ی آدم يه تصميم

 ! زندگيت رو می کنی

 :و فرياد زداز جام بلند شدم 

 ! حرف هام تموم نشده-



 . ناخن هام رو به کف دستم فشار دادم و نفس هام صدا دار شدند

عادت تحميل ! من هم! مرنديان به اين ازدواج خيلی راضيه-

چون خبرش رسيده که ! کردن چيزی که نمی خوای رو هم ندارم

 !اش  رو گرفتمباهاش می پری پی

حرف هاش مال االن نبود؛ ! بايستمحوصله نداشتم بيشتر از اين 

چند ! هر چند ماه يک بار که می اومد از اين داستان ها داشتيم

 .روز ديگه می رفت و همه چی فراموش می شد

زندگی من فيلم و سلایر و داستان نبود که پدرم حکم کنه و من 

من زندگی خودم رو داشتم و اگر سمت ! واجب االجرا ببينمش

خودم بود نه خواست دوتا پيرمرد آهن  سهند می رفتم خواست

 !پرست
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 "راه آهن"

 

دقيقه ها بود که داشتم به کاکتوس های لِب طاقچه ی اتاقم نگاه 

می کردم و تو سرم صدا و لحن امير حسين تداعی می شد که 

سه روز می گذشت از اون "! مامان کاکتوس ها"بهم گفته بود



و امير حسين تو اين سه روز کم پيدا و مکالمه ی کذايی مون 

چی فکر می کرد پيش خودش؟ فکر می ! سر سنگين شده بود

اون خوِد خود ! کرد بهش گفتم که کاره ای تو زندگيم نيست؟

 !من چی گفته بودم بهش؟! زندگيم بود

چشم از کاکتوس های غصه دار اتاقم گرفتم و به سمت اتاقش 

ره شدم به تک تک وسيله با دلتنگی وصف ناپذيری خي. رفتم

هوای اتاقش رو نفس کشيدم، نشستم روی صندلی ! های اتاقش

 . چرخون پشت ميز و با حسرت دستم رو روی موس گذاشتم

صدای زنِگ در از جا پروندم؛ با وحشت به اتاق خيره شدم تا 

. ببينم وسيله ای جا به جا نشده باشه و سريع از اتاق بيرون زدم

ده بود، امير حسين و اميد همزمان رسيده مامان در رو باز کر

پناه بردم به آشپزخونه و با چيدن سفره خودم رو سرگرم . بودند

. کردم؛ قلبم بی دليل تند می زد و همه ی تنم بی تابی می کرد

زير لب سالم . پنج دقيقه ی بعد سر وکله ی هر دوشون پيدا شد

 !دادم و از امير حسين يه سالم سرد جواب گرفتم

! ان ديگ برنج روکنار خودش روی زمين گذاشت و نشستمام

مثال چشم چرخوندم برای ديدن کم و کسرِی سفره اما همه ی 

پی اخم هايی که سه روز تمام باز . حواسم پی امير حسين بود

 .نشده بودند

نمکدون رو وسط سفره گذاشتم و کنار مامان نشستم که داشت 

بشقاب اول رو که پر کرد، . لوبيا پلو رو تو بشقاب ها می کشيد

 :برداشتمش و در حالی که مقابل امير حسين می ذاشتم پرسيدم

 ترشی هم می خوای؟-

 :قبل اينکه جوابی بده، مامان مداخله کرد



 .سوال کردن نداره که مادر، بيار براش-

دستم رو برای بلند شدن روی زمين گذاشتم اما صداش منصرفم 

 :کرد

 !ماست هست. نمی خواد-

اميد داشت با دست تند و تند لوبيا . غذای خودم مشغول شدمبا 

مامان غر غر ! سبز هارو جدا می کرد و وسط سفره می ريخت

 :کرد

 .باز که غذا رو حروم کردی-

 :اميد هم طبق معمول جواب داد

 !من علف دوست ندارم-

چند قاشق غذا . حوصله ی بحث های هميشگيشون رو نداشتم

سر سفره بلند شدم و وقتی مامان  خوردم و قبل از همه از

 :اعتراض کرد

 چرا چيزی نخوردی؟-

با غصه و دلخوری وبغض و هزار و يک حِس کوفتی و 

 :زهرماری گفتم

 . حالم خوب نيست. نمی خورم-

رو در جواب مامان نگفته بودم؛ به در " حالم خوب نيست"اين 

خت اما ديوار، اين چند روز سر س! گفته بودم که ديوار بشنَوش

 :مامان پرسيد. تر از هر وقتی شده بود

 چرا مادر؟ مريض شدی؟-

 

 

 



 

 

 

 :بی حوصله گفتم

 .نمی دونم-

مامان . و ظرف های غذام رو داخل سينک ظرف شويی گذاشتم

و پيگير نشد و بقيه تا چند دقيقه ای مشغول غذا خوردن بودند

طی . بعدش، من شروع کردم به جمع کردن و شستن ظرف ها

مامان ! يه آشپزخونه خالی شد و همه رفتن پی کارهاشونچند ثان

رفت پی خواب ظهر؛ اميد هم حتما تا حاال ولو شده بود و آهنگ 

نمی خواستم حاال بهش فکر ... نه... گوشم می کرد وامير حسين 

 !کنم

آخرين ظرف رو هم که آب کشيدم؛ دست هام رو شستم و 

سين که بی صدا برگشتم اما به محض چرخيدن، با ديدن امير ح

 :وارد آشپزخونه شده بود، ناخواسته جيغ خفه ای کشيدم و گفتم

 !ترسونديم-

چند ثانيه نگاهش . جوابی نداد، اما از جاش هم تکون نخورد

 :کردم و نهايتا پرسيدم

 چيزی شده؟-

 :نگاهش رو گرفت و رفت سر يخچال و گفت

غذا نخوردن و اخم و تخم ! بچه بازی هات رو تموم کن الهه-

 کردن و نگران کردن مامان ديگه چه کاريه؟ 

 ! مات نگاهش کردم؛ پس اومده بود که دعوا کنه



بدون توجه به حالم بطری آب رو از يخچال بيرون کشيد و 

 :آب روسر کشيد و عصبی گفت! ليوانش رو پر کرد

  .از اين به بعد هر کاری که فکر می کنی درسته رو انجام بده-

با حسرت خيره شدم به ليوانی که سفت بين انگشت هاش گرفته 

! بود؛ کدوم عقل پاکی مثل من بود که به ليوان هم حسودی کنه؟

 :اسمش رو صدا زدم

 !امير حسين-

 :گفتم.خطوط چهره اش تو هم بود

 . من اون روز منظوری نداشتم-

 :محکم گفت

بچه ساله اما  اميد هنوز! من خيلی تو زندگی تو و اميد دقيق شدم-

ديگه خودت مختاری هر کاری که فکر می کنی درسته رو ...تو

بی . دخالت من به عنوان کسی که بزرگ تو نيست! انجام بدی

 !من نه پدرم نه برادر . جاست

 :ميون حرفش نشستم

 ...تو...نه برادری! تو نه پدری-

 :نگاهم کرد و جمله ام روبستم

 !حسينتو همه کِس اين خانواده ای امير -

 !لب هاش رو روی هم فشرد و چيزی توی قلب من فرو ريخت

دست دراز کردم و ليوان نيمه خورده ی آب رواز دستش گرفتم 

 :و ناليدم

 !ببخشيد اگه ناراحتت کردم-

سری به نشونه ی نه باال برد اما من خطوط چهره اش رو می 

 :گفتم! حالت هاش رو می دونستم! شناختم



چطور بگم دلم می خواد ... رفتنم سر کارعلت ... ببين امير-

. کاری که پيدا کرده بودم نيمه وقته! حس استقالل داشته باشم

اصال ! در س هام هم اونقدری نيست که نرسم. محيطش هم خوبه

 می خوای خودت بيای ومحيطش رو ببينی؟

 

انگار که اصالً به حرفام گوش نمی ! نگاهش عجيب غريب بود

 :شدم بپرسمطوری که ناچار . کنه

 امير حسين گوش دادی؟_

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 !اگه خودت تاييدش می کنی خوبه_

 !و بعد گذاشت و رفت

به ليوانی که تو دستم مونده بود نگاه کردم ! گيج شدم! چش بود؟

 !و لب هام آويزان شدند

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و دوم

 «تجريش»

 

 

 



شيرينی به سمت  ماشين رو پارک کردم و با برداشتن جعبه ی

 :شماره پناهی رو گرفتم گفتم. در بسته بود. کافه رفتم

 !من پشت درم-

بيشتر از يک هفته بود که به خاطر درگيری های آزمون زبان 

نتونسته بودم به کافه و کارهای در حال انجامش سر بزنم و فقط 

 .شب به شب از پناهی گزارش کار می گرفتم

ده در لباس کار يک دست سورمه در که باز شد، پناهی رو پوشي

بدم می اومد از رنگ سورمه ای و اين آدم تمام لباس ! ای ديدم

هاش چه لباس کار و چه غير از اون تو طيف های مختلف اين 

 !رنگ بودند

 :وارد شدم و در حالی که در رو پشت سرم می بستم گفتم

 .خسته نباشی_

از وسيله های  و به داخل سالن يه نگاه کلی انداختم که پر بود

 !مختلف و البته آدم های مختلف

 :جعبه ی شيرينی رو به دست پناهی دادم گفتم

اون سری هم فراموش . راستی يادت باشه کليد ها رو بهم بدی _

 .کردم بگيرم

ده سر به سمتم چرخيده بود و بيست چشم که داشتند سر تا پام 

 !رو از نظر می گذروندند

 :خطاب به پناهی گفتم 

 .هنوز هيچی معلوم نيست_

جعبه ی شيرينی رو روی کارتن های وسط سالن گذاشت و در 

 :حالی که به کارگرها نگاه می کرد گفت

 !اينجا خيلی شلوغه. بيا بريم داخل يکی از اتاق ها_



وارد اتاق که شديم ! دنبالش راه افتادم و منتصری دنبال ما 

 :پسرک نچسب به حرف اومد

 وبين؟ سالم خانم بهرامی خ_

 :کوتاه جوابش رو دادم و رو به پناهی پرسيدم

 !کارها چطور پيش می ره؟_

 :قبل از اينکه جواب بده، پسر به حرف اومد

 !همه چيز رو رواله. خيلی عالی_

 :کالفه گفتم

 !خود شيرينيت رو کردی؛ حاال برگرد سر کارت. خيلی خب-

. بستم جلو رفتم و در رو. با صورتی وا رفته اتاق رو ترک کرد

 .هوای اتاق به شدت گرفته بود

 :به صورت درهم پناهی نگاه کردم و گفتم-

 !چته امروز کمرا؟ تو خودتی-

 :کمی از سگرمه هاش باز شد و گفت

 !چيزی نيست-

 :پرسيدم

 چيزی الزم نيست؟-

 :کوتاه گفت

 نه-

 :و انگار که چيزی به خاطرش اومده باشه، ادامه داد

می خواستم عکسش رو امشب . کردمفاکتورها رو جمع . راستی-

 !بفرستم که ديگه خودت اومدی



کامال به . کارش درست بود و تو اين يک مورد شکی نداشتم

چرا امروز انقدر ! سمتش چرخيدم تا به چشم هاش نگاه کنم

 .گرفته بود

 :پرسيدم

 مطمئنی چيزی نيست؟-

 :بی ربط گفت

 

 .می رم کليد هارو برات بيارم-

م و شال رو از روی سرم برداشتم ودکمه به رفتنش خيره شد

چند ثانيه بعد برگشت و در ! های بااليی پالتوم رو باز کردم

حالی که کليدها و پوشه ای که احتمال می دادم فاکتور ها باشند 

 :رو به سمتم می گرفت، پرسيد

 !برات شيرينی بيارم؟-

 :گفتم

 نه-

با بيرون . رفتم و کليد ها رو داخل کيفم سُر دادم و از اتاق بيرون

تا به حال تو ! رفتنم از اتاق دوباره کلی نگاه به سمتم چرخيد

مرد های اطراف خودم عادت ! همچين موقعيتی هايی نبودم

 !نداشتند انقدر مستقيم کسی رو ديد بزنند

 :راه افتادم به سمت اتاق انتهايی سالن و خطاب به پناهی گفتم

 ...برای دوربين هاش. اين اتاق قراره اتاق مديريت باشه-

 :ميون حرفم نشست

 می خوای شب درباره اش صحبت کنيم؟-



با چشم هايی که مطمئن بودم از حدقه بيرون زدند، نگاهش 

چی شنيده بودم؟ شب درباره اش صحبت کنيم؟ شب ها با ! کردم

طوری که تصميم گرفته !!اکراه جواب سواالت من رو می داد

بزنم و گزارش کار بگيرم تا بودم خودم حضوراً به کافه سر 

 ! شب ها با جواب های کوتاه و محافظه کارانه اش کالفه نشم

 :گفتم

اگر از کارت عقب موندی و واجبه که االن باال سرش باشی -

 . مسئله ای نيست؛حين کار حرف می زنيم

 :جواب داد

 !نه-

بی خيال شدم و از اتاق بيرون رفتم و شماره مرتضوی رو 

 : به پناهی که هنوز کنارم ايستاده بود گفتم. نداد گرفتم اما جواب

 معلوم نشد کی کار کناف ديوار ها و سقف رو شروع می کنن؟-

قطعاً امروز يه باليی سر اين پسر ! نگاهش روی موهام بود

 :پرسيدم! اومده بود

 !چند ساعت تو روز کار می کنی؟-

لم قطعاً انقدر گيرايش باال بود که از لحنم متوجه شه منظور سوا

 :دونستن ساعات کاريش نيست، چرا که پرسيد 

 چطور؟-

 : بی خيال گفتم

 !حس می کنم کار بهت فشار اورده، عوض شدی-

جوابم رو نداد، در عوض با لحنی که کالفه بود، رو به مردهايی 

 :که مثالً مشغول به کار بودند، گفت

 .سرتون به کارتون باشه-



 !قطعا يه مرگيش بود امروز

زنگ خورد و  اسم مرتضوی روی صفحه افتاد جواب دادن  تلفنم

به تماسش رو به بعد موکول کردم و در عوض خطاب به پناهی 

 : گفتم

 .کارت اينجا تموم شد تماس بگير! من دارم می رم-

 :نفسش رو به بيرون فرستاد و گفت

 .باشه-

 !!و قبل از من راه افتاد به سمت در خروجی

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و سوم

 «راه آهن»

 

چند شب بود که ! برگه ی جواب ها رو مقابل امير حسين گرفتم

دير می رسيد و وضعيت کالس هايی که با هم داشتيم تق و لق 

بخاطر همين هر وقت فرصت می آورد تکاليفم رو می ! بود

آوردم تا چک کنه و اگر وقت می شد درس جديدی رو با هم کار 

 .می کرديم

 !بودآفرين؛ همه اش درست _

 :سر بلند کردم و نگاهش کردم



 .کلمه هايی هم که بهم دادی همه رو حفظ کردم_

 :باالخره بعد از چند روز ، لبخند رو روی لب هاش ديدم

 !باريکال_

 :کتابی که خودش بهم داده بود رو باز کرد و گفت

 .امروز بايد سه چهار صفحه از کتاب رو کار کنيم _

 :گفتم

 !باشه-

همين ارتباط نيم بند و لبخند چند ثانيه ايش که  و دلخوش بودم به

با صدای زنگ تلفنش دلم لرزيد؛ نديده می دونستم کی پشت 

 !خطه

کسی که هر شب همين موقع ها تماس می گرفت و دقيقه ها 

 !حرف داشت

امير حسين بلند شد و گوشيش رو از روی ميز برداشت و در 

 :حالی که به صفحه اش نگاه می کرد ، گفت

وع کن به خوندن متن؛ يه بار فقط بدون توجه به کلمه هايی شر_

که بلد نيستی تا آخر بخون؛ بعد سعی کن معنی کلمه ها رو با 

 !توجه به متن حدس بزنی

 :به تلفنش اشاره کردم و با لحنی وا رفته ، پرسيدم

 ؟!می خوای من برم بيرون_

 :گفت

 .نه_

ن و گوش هام چشم هام رو دادم به مت. و تماسش رو جواب داد

طبق معمول داشت در مورد کار ! رو به تماس امير حسين

 . صحبت می کرد و همين بود که زنده نگهم می داشت



چون از حرفاش سر در نمی آوردم، کم کم بی خيال شدم و دل 

دادم به متن کتاب و شروع به خوندن کردم اما هر ازگاهی هم 

 .جمله های امير حسين توجهم رو جلب می کردند

 ...فقط کارهای! دو روز ديگه کارهای ما تمومه_

 

 

 

 

 

 

اش گوش نکردم؛ ذهنم درگير تموم شدن کارها طی به بقيه جمله

دو روز آينده بود؛ با اين اوصاف اين تماس ها فقط تا دو سه 

 "شاءهللاان"روز ديگه ادامه داشتند؟ زير لب گفتم

 تو خودت حرف زدی با مرتضوی؟-

 "!تو"ی قلبم مچاله شد از شنيدن کلمه

فردا خيلی شلوغ کاری داريم، ساعت هشت به بعد بيا که -

 کارگرها رفته باشن

شنيدم به نفعم هر چی کمتر می! هام رو بگيرمدلم ميخواست گوش

 !بود

چيزی نبود بين امير حسين من و بهرامی شايد تو واقعيت هيچ

 !گرفتمیها آسايش رو ازمون ای که شبغريبه

به خودم که اومدم اميرحسين تماس رو قطع کرده بود و داشت 

کرد و متوجه منی که يک خط هم چيزی تو گوشی تايپ می

 !نخونده بودم نشد



 :به خودم جرئت دادم و پرسيدم

 کار جديدی که گرفتی بزرگه؟_

 :بدون اينکه سرش رو از گوشی بلند کنه گفت

 .ط نصب دوربين نيستبيشتر کارهاش با خودمه و فق. آره_

داشت چيزی تايپ می کرد و قلب نا آرومم هر لحظه بی قرارتر 

نکنه حرف هايی که نتونسته بود در حضور من بزنه ! می شد

 ...!رو داشت 

 ! فکرهای مزخرف نمی کردم! نه..نه

 .گوشی رو ناگهانی کنار گذاشت و سرش رو تو کتابم خم کرد

 !خب چه کار کردی؟_

پيامی که ! شيش حواسم رو پرت کردصفحه ی روشن گو

فرستاده بود شد يه ليوان آب يخ که وسط جهنم  بهم هديه داده 

 ! بودند

 .«فردا زودتر بيا که خيلی کار داريم»

 صفحه ی پيام های رضا بود و من فکرش رو هم نمی کردم

 !شمکه يه روز با ديدن اسم رضا تا اين حد خوشحال و آسوده

 حواست کجاست الهه؟ -

های ی چشمنگاهش کردم و تو لحظه هزاربار قربون صدقه

هم يه توهم ی فکر های قبلیخاص و خوشرنگش رفتم؛ شايد همه

 !مسخره بود

 !حتما! طور بودحتما همين

 !لبخند زدم؛ خنديدم

 !چقدر اينجا، کنار تنها مردی که تو زندگيم داشتم حالم خوب بود 

 !باز خل شدی؟ -



 !بلند خنديدم

 !الهه -

 :ام بند بياد و گفتمچند تا سرفه کردم تا خنده

 !ياد يه موضوعی  افتادم! ببخشيد -

 :به کتاب اشاره کرد و گفت

 .زود تمومش کنيم. خداام بهخسته -

وقتی انقدر حالم خوب بود؛ می . حواسم رو کامل به کتاب دادم

 تونستم ناشناخته ترين زبان های دنيا رو هم ياد بگيرم؛

 !دنيا که کاری نداشت اولين زبان
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 :پيچيدم تو خيابون اصلی و خطاب به پناهی گفتم



 ! چند دقيقه ی ديگه می رسم-

جوابش بين صدای بوق ماشين ها و ازدحام خيابون گم شد؛ 

 :طوری که ناچار شدم بپرسم

 چی گفتی؟ -

 ! عد بيا؛ بمی گم صبر کن کارگر ها رو بفرستم برن-

تو دلم فحشی نثار راننده ی سراتو که راه رو بند آورده بود کردم 

 :تو گوشی گفتم و

 نکنه يه مشت جانی و مجرم رو به کار گرفتی؟ -

 :صداش رو به سختی شنيدم

 !يعنی چی-

 Rگوشی رو دادم به دست چپ و با دست راست دنده رو روی 

 :گفتمگذاشتم تا دنده عقب بگيرم و تو همون وضعيت 

تو اين مدت هر وقت اومدم اونجا يا بيرونم کردی يا گفتی صبر -

شک کردم بهشون ديگه؛ يا مشکل از ! کنم تا کارگر ها برن

 ! اوناست يا مشکل از تو

 : شنيدم که گفترو عوض کردم ومسيرم

 ! دارن وسايلشون رو جمع می کنن؛ تا برسی رفتن-

سوالی که نخواد؛ به تو اين مدت دستم اومده بود که به هر 

 ! راحتی جواب نمی ده

عجله کردم که اتفاقا وقتی همه هستن برسم اما به خواسته ام 

 ! نرسيدم

وقتی وارد کافه شدم که جز خودش و دوست نچسبش کسی 

 ! نمونده بود



! کار سقف تقريبا تموم شده بود و همونی بود که می خواستم

حبت های منتصری انقدر درگير تغيرات شده بودم که متوجه ص

 ! ورودم داشت چيزی رو بلغور می کرد، نشدم که از بدو

 :مطمئنا که حرف مهم يا مفيدی نداشت برای گفتن؛ پرسيدم

 گروه مرتضوی کی رفتن؟ -

 ! اون ها ساعت پنج تعطيل می کنن-

تا خواستم چيزی بگم، پناهی به جمعمون ملحق شد؛ لباس کارش 

 ! وسی تيره تنش بودرو عوض کرده بود و يه پليور ط

 ! عجيب بود که سورمه ای نپوشيده بود

 :گفت

کار ما امروز تموم شد؛ يه سری کار های جزئی مونده که -

خودم بايد انجامشون بدم اون هم موکول می شه به وقتی که 

طرح گروه مرتضوی کامل به مرحله اجرا برسه؛ يه سری ريزه 

 ! کاری های نهايی

 :پرسيدم

 نمی آين؟ديگه از فردا -

 :دستی تو موهاش کشيد

 ! ديگه کاری نداريم که-

 !پليورش رنگ چشم هاش بود

 

 :گفتم

 !پس فقط می مونه حساب کتاب ها-

 :دامه دادمتاييد کرد و ا

 ! ش رو داری همين امشب انجامش بديماگه حوصله-



 :به منتصری نگاه کرد و گفت

 ! ساعتی درگير باشمپس تو برو؛ چون احتماال يکی دو-

 :منتصری اما با سماجت گفت

پس چطوری برگردی؟ بارون هم هست؛ می مونم با هم بريم؛ -

 ! منم جايی کاری ندارم

 :پناهی سر تکون داد اما من گفتم

االن هم تو ! کارمون زياد طول می کشه؛ شما تشريف ببرين-

هزار تا ! عهد شتر سواری نيستيم که تو بارون شتر گير نياد

اپليکيشن هستن که تو کوالک هم حاضرن راننده آژانس و 

 !بفرستن و مسافر جا به جا کنن

منتظر بودم هرچه زودتر شرش رو کم ! پسره ی احمق! خنديد

 :کنه اما با خنده گفت

 ! چرا لقمه رو می پيچونی خانم بهرامی؟-

 :متوجه منظورش نشدم اما پناهی مداخله کرد

 !!رضا-

 :باال برد و گفتو پسرک با لودگی دست هاش رو 

 ! من تسليمم! خيلی خب بابا-

 :و رو به من ادامه داد

 ! شب خوبی رو براتون آرزومندم مادام-

 :رو به پناهی پرسيدم! دلم می خواست بهش دهن کجی کنم

 اين ديگه چه همکار های چيپيه که تو داری؟-

 : به جای جواب، دو تا صندلی پالستيکی رو جلو کشيد و پرسيد

 ها رو جمع زدی؟ فاکتور -

 !صندلی ها رو از کجا آورده بود؟ با اکراه رو يکيشون نشستم



 

 

 

 

 

 

 :فاکتورها رو گرفتم و گفتم

 !نه متاسفانه فرصت نکردم_

 :بدون اينکه نگاهم کنه، گفت

ی اوليه؛ من جمع زدم؛ مجموعش رو کم کردم از اون بودجه_

حساب فقط بايد حقوق کارگرها رو ! پرينت حساب هم هست

 !کنيم

تا خواستم جوابش رو بدم، تلفنم زنگ خورد؛ تماس تصويری 

 !بود؛ از سهند

فورا جواب دادم که تماس قطع نشه اما انگار از اون طرف  

شد، چند بار صداش زدم اما جوابی جز نويز ارتباط برقرار نمی

 .نگرفتم

پناهی . تماس رو قطع کردم و منتظر موندم دوباره زنگ بزنه

 !تاپش و مشغول بودبرده بود تو لپسرش رو 

جواب دادم و اينبار ! ی تلفنمدوباره تصوير سهند افتاد رو صفحه

 .صداش رو  شنيدم

 صدام رو داری نيکا؟_

 :لبخند زدم

 .سالم_



 : پر انرژی گفت

 !سالم نفس_

کردم که فکر میلبخندم عميق تر شد؛ دلم خيلی بيشتر از چيزی

 !براش تنگ شده بود

کنه و تو رسيد ماشين حرکت نمین بود اما به نظر میپشت فرمو

در رو بستم و . هابلند شدم و رفتم سراغ يکی از اتاق. پارکه

 :شنيدم که سهند پرسيد

 !کجايی فرشته؟_

 :وسط اتاق ايستادم و گفتم

 تو کجايی؟. اش باهات حرف زده بودمای که دربارههمون کافه_

 :تصويرش ناواضح شد اما صداش نه

 .خوام برم آزمايشگاه اما گفتم قبلش با تو حرف بزنمیم_

 :تصويرش برگشت، پرسيدم

 !ساعت چنده اونجا؟_

 !هشت صبح_

 :بدجنس شدم

 هشت صبح برای کی اين همه خوشتيپ کردی؟-

 :بلند خنديد

 !برای متصدی خوشگل آزمايشگاه_

 !راهنپس تفريحاتت به_

 :بلندتر خنديد

 !عاشقش می شیبايد ببينيش؛مطمئنم توام _

 :فقط خنديدم و پرسيد

 !تو برای کی اينقدر خوشگل کردی؟_



از روزی که رفته بود، به جز اون مهمونی رنگ هيچ جنس 

می شد گفت اين روزها برای پناهی و ! مذکری رو نديده بودم

 !گروهش، خوشگل می کردم

فاصله ! من بايد برم هانی؛ موقع رانندگی نمی تونم صحبت کنم_

. هر وقت که می تونم تماس بگيرم تو خوابی. خيلی زيادهزمانی 

 . برای همين صبح تماس گرفتم

راست می گفت؛ فاصله زمانی مون خيلی اذيت کننده بود؛ اکثر 

اوقات پيام های همديگه رو چند ساعت بعد جواب می داديم و کم 

 .اومد که هر دو بيدار باشيم و آزادپيش می

 .داحافظی کردمبوسی براش فرستادم و ازش خ

. از اتاق بيرون رفتم ، پناهی همچنان با لپ تاپش سرگرم بود

 :گفتم

 !نمی شد جواب ندم_

 :چيزی نگفت، سرم رو بردم تو لپ تاپش و پرسيدم

 ؟!تا کجا پيش رفتی_

 

 

 

 

 

 

 !دوباره اون بوی مخصوِص خوشايند، زير بينيم زد

ساعت های کاريشون رو جمع زدم؛ حقوقشون رو ساعتی _

 .ساب می کنمح



سری تکون دادم؛ هيچ وقت حوصله ی رياضيات و حساب و 

 :پرسيدم! کتاب رو نداشتم

 !فکر می کنی چقدر طول بکشه؟_

 :سرش رو بلند کرد

 خسته شدی؟_

صبر کن تا "مثل وقت هايی  که می گفت ! لحنش يه طوری بود

 !"کارگرها برن

 هاش انقدر خوشرنگ بودند؟چرا چشم

 :به سوالش ناخواسته پرسيدمجای جواب دادن به

 چند سالته؟_

 :ادامه دادم. ابروهاش باال رفتند

مون البته اگه بخاطر يه سوال ساده بازم ترجيح ندی رابطه_

 !همچنان کاری بمونه

هاش نشست، کال جذاب بود اما ای روی لبلبخند نصفه و نيمه

 ! رسيدنظر میخيلی بچه سال به

 !کرده بودماسم کوچکش چی بود؟ فراموش 

 !در نوع خودش بدجوری بدجنس بود. جوابم رو نداد

کرد رو ای که داشت باهاش کار میدستم رو جلو بردم تا برنامه

 .تاپ رو کشيد و ناکام موندمببندم اما لپ

 : متعجب گفت

 !اين ديگه چه کاريه_

 :عصبی گفتم

 ! حقته_

 : تا جايی که کار کرده بود رو سيو کرد و گفت



تو خونه حساب کتاب می کنم و نتيجه ! می تونم کار کنماينجا ن-

 ! فقط می خواستی امشب زا به رامون کنی! رو می فرستم

ی صفحه عکسی که رو! و برنامه رو بستکج کردمرولب هام

 :پرسيدم!  اش بود توجهم رو جلب کرد

 خانوادت هستن؟ -

و  نشست از شبی که گفته بود پدرو يه خاطره ی مبهم تو ذهنم

 ! مادرش رو از دست داده

عکس چهار نفره بود و به نظر می رسيد که چند سال پيش 

 ! گرفته شده

صفحه ی از جا بلند شدم و! سری تکون داد که معنی تاييد می داد

لپ تاپش رو بست و  با دست بردن داخل کيفش، دسته کليد رو 

 :مقابلم گرفت و گفت

 !کليد ها-

 :گفتم

 ! تا من برم و ماشين رو بيارم؛ می رسونمتلطفا اينجا رو ببند -

 :دستش رو پايين آورد و گفت

 ! الزم نيست-

 :قاطعانه گفتم

مگه به قول خودت زابرات نکردم؟ پس می . کاری ندارم-

 . رسونمت

 !و با برداشتن کيفم رفتم سمت در خروجی

 

 

 



 

 

 

مقابل کافه که ماشين رو متوقف کردم، پناهی از پياده رو بيرون 

اومد و زمانی که منتظر بودم سوار بشه، چند تقه با انگشت به 

ی ماشين زد و وادارم کرد تا شيشه رو پايين بکشم و شيشه

 :بپرسم

 نشينی؟پس چرا نمی_

 :کليدها رو از فضای باز پنجره به سمتم گرفت و گفت

 !شهرم؛ اينطوری مسيرت دور میخودم می_

 :دستگيره رو کشيدم و در رو باز کردم

 !بشين. رسونمتتعارف ندارم؛ کاری هم ندارم؛ می_

 ! باالخره نشست

 :در رو که بست، گفتم

 ! چقدر ناز داری تو پناهی_

 :واکنشی نشون نداد؛ پرسيدم

 !آدرست کجاست؟_

دار شده و کليدها هنوز بين موهاش نم! نگاهی بهش انداختمو نيم

 .هاش بودندانگشت

 :کوتاه گفت

 !يم کافيهفقط تا ميدون برسون_

 :کم کم داشتم عصبی می شدم

 !آدرست رو پرسيدم!من نپرسيدم تا کجا برسونمت کافيه_

 :بی خيال گفت



 بلدی؟,می رم راه آهن _

 !نمی دونم چرا حس کردم يه حالت تمسخری تو جمله اش هست

 :سعی کردم اهميتی ندم و بی خيال گفتم

 !چرا بلد نباشم؟_

سمت سيستم صوتی اما  و وقتی جوابی نداد، دستم رو بردم

 :منصرف شدم و به جاش گفتم

اگه يه کار ثابت تو کافه برات داشته باشم حاضری باهام _

 همکاری کنی؟

 :بدون اينکه فکر کنه، قاطعانه گفت

 !نه_

 !چرخيدم و نگاهش کردم

من خواسته ای رو عنوان کرده بودم که دو سه روزی تو ذهنم 

آد نستم ديگه به کافه نمیبود و امروز با علم به اينکه می دو

 !مطرحش کرده بودم

خواست کسی رو که انقدر توی کار صاف و در واقع دلم نمی

اما اينکه چرا انقدر سريع . صادق و درست بود رو از دست بدم

 :گفتم. و صريح مخالفت کرده بود، برام جای سوال داشت

ی اولی که ازت کمک خواستم برای کار کافه فکر دفعه_

 !کردم رد کنیکردم قبول کنی و اين دفعه فکر نمینمی

 .سمتم چرخيد و نگاهش رو روی نيمرخم حس کردمبه

ام؛ اين دفعه ی اول پيشنهاِد کاريت مرتبط بود با حرفهدفعه_

 !نيست



خواد اين آدم چه کاری تو کافه دونستم دلم میخودم هم حتی نمی

مدت بهش خيلی اطمينان خواستم باشه؛ تو اين انجام بده؛ فقط می

 ! پيدا کرده بودم

 !من هم اصراری نداشتم...خواستاما حاال که نمی

ساکت نشستم و جی پی اس ماشين رو روشن کردم تا بدونم از 

 .چه مسيری برم

جايی که گفته بيشتر از يک ساعت راه داشتيم برای رسيدن به

 .دادم حرفی نزنمترجيح می! بود

 

 

 

 

 

 

 . د و جو ماشين سنگين ترترافيک سنگين بو

چند دقيقه ی بعد ، باالخره ترافيک باز شد و تونستم با گذاشتن 

پام روی پدال گاز کمی از انرژيم رو تخليه کنم اما، دوباره به 

ترافيک خورديم و به شدت کالفه شدم و درست زمانی که می 

خواستم اقرار کنم ماست ترين پسری که به عمرم ديدم، دوربيِن 

 :ه؛ به حرف اومد و گفتپناهي

 ...!اون سری_

 .سکوت کردم که جمله اش رو کامل کنه

شعر موالنا بود ...شعر موالنا رو... اون سری که شعر خوندی_

 ديگه؟



 :کوتاه گفتم

 !بله_

 !چرا خونديش؟_

 :پرسيدم

 بهم نمی آد اهل شعر باشم؟ _

 :بی رودربايستی گفت 

 نه_

 :خنده ام رو کنترل کردم و گفتم

 !کلمه بگويه _

 :فوراً پرسيد

 يعنی چی؟_

 :توضيح دادم

 .هر چی که می خوای!فرقی نداره چی! يه کلمه بگو_

 :باالخره گفت

 .ساعت_

 :کم تر از چند ثانيه گفتم

 دنگ دنگ _»

 ساعت گيج زمان در شب عمر

 !«می زند پی در پی زنگ

انتظار هر واکنشی رو . سنگينی نگاهش رو کامالًحس می کردم

 :اين يکی داشتم  جز

 !مداد_

 .خنده ام گرفت؛ انصافا کلمه های سختی ام می گفت

 محو تسليميم اما سجده لغزش مايه بود"-



 "سرخط پيشانی مارا مداد از سايه بود

 :متعجب پرسيد

يعنی تو اين همه شعر تو سرت داری و تا اين حد روشون _

 !تسلط داری؟

 :خنديدم و گفتم

 !بگم بله اگه باز  نگی بهم نمی آد؛ بايد_

 :با بدجنسی گفت

 .هنوز هم می گم بهت نمی آد_

 :خنديدم

 !نظر لطفته_

 :در کمال ناباوری پرسيد

 يه کلمه ديگه بگم؟ -

 :گفتم! عجب آدمی بود

 ! آخريشه ها-

 :کلی فکر کرد و نهايتا گفت

 !دوربين-

 

گشته بود و يه ! پر صدا خنديدم؛ دلم می خواست خفه اش کنم

کرده بود و من از شاعرای معاصر جز دو کلمه ی مدرن پيدا 

 ! سه مورد، اثری رو حفظ نبودم

 :حدودا يک دقيقه که طولش دادم، با بدجنسِی گفت

 ! اونقدر هام تو شعر خوب نيستی-

ماشين رو به الين کندرو کشوندم تا بهتر تمرکز کنم و بعد از 

 :چند ثانيه، بداهه گفتم



 خدايا بگو مرا چه بود گناهی»-

 «ر کردی ام به دوربيِن پناهیکه اسي

 ! و برگشتم تا واکنشش رو ببينم

 :با چشم هايی گشاد شده داشت نگاهم می کرد، بلند گفتم

 ! من کم نمی آرم جناب آقای دوربيِن پناهی-

 :با جديت گفت

 ! تو نابغه ای-

 :خنديدم

فقط بر خالف باور اطرافيانم، من از سر ! از اين خبر ها نيست-

 ! نرفتم دانشگاه و ادبيات نخوندم؛ من عاشق شعرمرفع تکليف 

 :جدی شد

 ادبيات خوندی؟-

 :برگشتم به الين سرعت و گفتم

 !کارشناسی ارشد ادبيات دارم! بله-

کمی بعد . چيزی نگفت؛ حس می کردم همچنان شوکه است

 : پرسيد

 چرا تو مسابقه ها شرکت نمی کنی؟ -

 چه مسابقه ای؟ -

 :لحنش هيجان داشت

 ! ی دونم؛ از همينا که شعر و شاعريهچه م-

 :گفتم

 !مشاعره-

 :تاييد کرد

 !آره؛مشاعره-



 

 

 

 

 

 

 

 : گفتم

اگر طرف شعر می رم فقط بحث عالقه ی ! آدخوشم نمی-

شخصی خودم مطرحه؛ وگرنه اعضای خونه با خودشون فکر 

 ! می کنن من يک بيت شعر هم بلد نيستم

 :سوالش هيچ ربطی به سوال قبلی نداشت

 چند تا جراحی زيبايی داشتی؟-

! از بی ربط بودن سوالش به موضوع صحبتمون تعجب کردم

اين ديگه چه سوالی بود؟ البته که من مثل خيلی از دور و بری 

ها گارد نبودم در برابر جراحی هايی که رو صورتم انجام داده 

عزيزم من فقط بينيم "بودم و با يه لحن کشيده و دلخور نمی گفتم 

فقط تعجبم از سوالی بود که فکر نمی کردم اين " کردم رو عمل

 :با اين حال جواب دادم. شخص، تو اين موقعيت مطرحش کنه

 !شش-

 صورت خودت رو دوست نداشتی؟ -

 :ابرو هام باال رفتند

 چرا دوست نداشته باشم؟-

 !چون تغييرش دادی-



 :قبل از اينکه جوابش رو بدم، گفتم

 ! می خوام سيگار بکشم-

 :گفت

 ! راحت باش-

 :بهش سيگار تعارف کردم اما رد کرد

 !من اصال سيگار نمی کشم-

 :سيگاری آتيش زدم و گفتم

می دونی چيه؟ تو زندگی هيچی نيست که من بخوام و بهش -

 ! نرسم

 :کامال به سمتم چرخيده بود وقتی پرسيد

 منظورت چيه؟ -

 :شيشه رو  کمی پايين کشيدم و گفتم

دلم ! ام؛ دلم می خواست شبيهش باشممن عاشق يه سلبريتی -

 . خواست و انجامش دادم

بودم و  سرگرم منم توضيح ديگه ای ندادم با سيگارم! جوابی نداد

درست زمانی که نزديک بوديم به محلی که گفته بود، چيزی 

 ! گفت که به طرز عجيبی ذهنم رو درگير کرد

 حرفی که روز ها و ساعت ها بعد از اون شب، خواسته و

 ! ناخواسته؛ خودآگاه و ناخوآگاه، بهش فکر کردم

من هميشه از دختر هايی که مثل تو بودند، بدم می اومد؛ »-

هميشه از دخترهايی که شبيه تو هستند دوری می کردم؛ اما 

بهم ثابت کردی که ظاهر آدم ها فقط يه پوسته است؛ اين ... تو

تو آدم ! همهم تفکر آدم! پوسته می تونه هر شکلی داشته باشه

و من بعد از بيست و چهار سال ! خوبی هستی خانم نيکا بهرامی



تالش برای قضاوت نکردن، به طرز عجيبی قوه ی زندگی و

تو مثل همه ی  من فکر می کردم!... قضاوتم زير سوال رفته

اون های ديگه ای که به نحوی باهاشون آشنا شدم؛ يه مرفهی که 

تی متوجه شدم از نوجونی خواهر با معنی درد آشنا نيست، اما وق

ناتوانت رو به چنگ و دندون گرفتی و پا به پاش با زندگی 

من فکر می کردم تو فقط يه ! جنگيدی،خورد تو ذوق قضاوتم

پوسته ی پالستيکی هستی که هيچ عمق و فلسفه ای پشتش نيست 

اما امروز حقيقتا شوکه ام کردی با رو نماييت از مهارتت تو 

 ! رشته ات

يد من بخاطر نحوه ی بزرگ شدنم و عقايدی که بهشون شا

پايبندم، آدمی تو تيِپ  تو رو نپسندم اما تو، به من ثابت کردی 

آدمی که من نمی پسندم، قطعا آدم بدی نيست؛ ببخشيد پر حرفی 

 !«کردم اما اين اعتراف رو به قضاوتم بدهکار بودم

 :هاج و واج نگاهش کردم که گفت

می شم؛ مرسی که حاضر شدی مسيرت رو من همينجا پياده -

 !انقدر دور کنی

******* 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و پنجم

 "راه آهن"



 

 !هام گذاشتم تا بيشتر از اين نشنومدست هام رو روی گوش

صدای اميد کل خونه رو پر کرده بود و قلب من هرلحظه تندتر 

صدای مامان هم حاال به اندازه ی اميد بلند بود؛ .از قبل می زد

 :شت نفرينش می کرددا

الهی سياهتو بپوشم که هربار نيای تو اين !الهی بميری بچه_

 .خونه و يه بازی جديد سِر ما در نياری

صدای شکستن چيزی باعث شد که ناخواسته جيغ بکشم و دست 

 .هام رو محکم تر به گوش هام فشار بدم

 :بالفاصله اميد فرياد زد 

 !يا پولو می دی يا می رم از اينجا-

 :حاال مامان داشت گريه می کرد

نگاه کن چه .ذليل بمونی بچه.الهی خبر مرگت رو برام بيارن_

 !زندگی نذاشتی برای ما! کار کردی

 .و بعد بلندتر از قبل گريه کرد

نمی دونستم چرا هرچی گوش هام رو فشار می دم بازهم می 

 .تونم بشنوم

ای هواييم نفس هام منقطع شده بودند و هوا به درستی به راه ه

صدای گريه ها و آه و نفرين ...نمی رسيد؛ داشتم ديوانه می شدم

صدای شکستن وسيله ...صدای فرياد های اميد...های مامان

 !اسمش زندگی نبود...به خدا که اين...ها

از جام بلند شدم و با عصبانيت دست بردم بين رخت خواب های 

تشک سفيد و  مهمون که تو اتاق من نگه داری می شدند؛ از بين

آبی شالم رو بيرون کشيدم و از بين شال، صد هزار تومن پول 



اين ها پول هايی بودند که چند ماه تمام جمعشون کرده . برداشتم

 ...بودم برای تولد اميرحسين و حاال داشتم نصفش رو

سعی کردم فکر نکنم و درحالی که پاهام رو محکم به زمين می 

 !کوبيدم از اتاق بيرون رفتم

صحنه همونی بود که فکرش رو می کردم؛ اشک های 

 !!و دهاِن باز اميد...گلدون تکه تکه شده ی روی فرش..مامان

جلو رفتم و دسته ی پول هارو تخت سينه ی اميد کوبيدم و بلند 

 :گفتم

 !گمشو برو_

 :جيغ کشيدم. مات و مبهوت نگاهم کرد

 !گفتم گمشو برو بيرون_

زمين جمع کرد و بدون هيچ حرفی خم شد و پول هارو از روی 

 !محو شد

رفتم و از آشپزخونه جارو خاک انداز رو آوردم؛ تيکه های 

درشت گلدون رو با دست جمع کردم و شروع کردم به جارو 

 .کردن بقيه

 :مامان همچنان گريه می کرد و حرف می زد

همين خرج خونه رو هم ! به پير و به پيغمبر ندارم.به خدا ندارم_

 .می رسونمبه زور 

 

 

 

 

 



 

با اين پاهای عليلم که نمی تونم بيرون از خونه کار کنم؛ کل 

مگه حقوق بابات چقدر .خرج اين خونه هم رو دوش اميرحسينه

اون موقع ها که چشم داشتم از ! کفاف اين زندگی رو می ده؟

 !حاال همون هم نمی تونم! مليله دوزی چندرغاز در می آوردم

فقط ! ر بود حرفی بزنم بغضم می شکستاگر قرا... چيزی نگفتم

کل فرش رو جارو و خرده های گلدون رو جمع کردم و بردم 

ريختمشون تو سطل زباله و بعد برگشتم به اتاقم و شماره ی 

 :به محض اينکه جواب داد، پرسيدم.ناهيد رو گرفتم

 اون کاری که برای منشی گری معرفی کردی هنوز سرجاشه؟_

نيدم، لباس پوشيدم و از خونه بيرون وقتی جواب مثبتش رو ش

زدم و رفتم به مطبی که قرار بود خيلی قبل تر برم اما بخاطر 

 !اميرحسين منصرف شده بودم

قرار شده بود خود ناهيد . يک ساعت ِبعد تو ساختموِن مطب بودم

 هماهنگ کنه و نمی دونستم که تو اين يک ساعت

، براش پيام تماسم رو که جواب نداد. هماهنگ کرده يا نه

فرستادم و از برد اعالنات، طبقه ای که مطب داخلش قرار 

داشت رو پيدا کردم؛ منتظر آسانسور ايستادم و نهايتاً تو مدت 

زمانی که منتظر بودم برای رسيدن به طبقه ی ششم نگاهی به 

ظاهرم انداختم و قبل از خارج شدن از اتاقک، شاِل آجری رنگم 

 !رو به دقت مرتب کردم

رِد دکتر معدل با تخصص آسم و آلرژی کودکان رو پيدا کردم و بُ 

چند تقه به در نيمه باز زدم اما وقتی جوابی نگرفتم، خودم وارد 

 !مطب نه شلوغ بود و نه خلوت! شدم



نگاهی به جمعيتی ! پسر جوونی پشت ميز پذيرش نشسته بود

 !انداختم که همه بچه به بغل بودند و کسی توجهی به من نداشت

 کيفم رو محکم بين انگشت هام فشردم و جلو رفتم

 :اما قبل از اينکه صحبت کنم، پسر گفت

 اينترنتی نوبت گرفته بوديد؟ . سالم_

 :حاال دقيقاً چسبيده بودم به ميز پذيرش

نه، من نوبت نگرفتم؛ يعنی در واقع برای مورد ديگه ای _

 .اومدم؛ از طرف خانم پور مسلم

آشنايتی داده شده باشه خودش حرفی بزنه سکوت کردم تا اگر 

 :اما وقتی اظهار بی اطالعی کرد، ادامه دادم

 !برای کار منشی_

 :چند ثانيه نگاهم کرد و نهايتاً گفت

 !اجازه بدين به دکتر اطالع بدم! بله_

و بعد از جاش بلند شد و سمت يکی از اتاق ها رفت و کمتر از 

 :يک دقيقه ی بعد، برگشت و گفت

مريض ديگه دارند، اگر ممکنه تشريف داشته باشين تا  ۴ دکتر_

 .ويزيت هاشون تموم بشه؛ اگرنه فردا اول وقت تشريف بيارين

 :به سالن انتظار نگاهی انداختم و گفتم

 .منتظر می مونم_

 :با دست به سالن اشاره کرد و گفت

 .پس تشريف داشته باشين_

دقيقه  روی نزديک ترين صندلی نشستم و چيزی حدود چهل

منتظر موندم تا زمانی که آخرين مريض از اتاق دکتر بيرون 

پسر که اصالً به تيپ و چهره . حاال سالن کامالً خلوت بود. اومد



اش سمت منشی نمی اومد، بلند شد و به سمت اتاق رفت؛ لحظه 

 :ی آخر صداش رو شنيدم

 !خسته نباشيد استاد_

و شنيدن جمله ی  بعد صدای بسته شدن در و بالفاصله باز شدنش

: 

 .دکتر منتظرتونن!بفرماييد خانم_

 .از جام بلند شدم و با خارج شدن پسر از اتاق، به داخل رفتم

 

 

 

 

 

 

 

تعارفم کرد ! دکتر معدل مردی بود جا افتاده، عينکی و ريز نقش

 : بنشينم و با محبت گفت

 ! خوش اومدی دخترم-

؛ اضطراب بی هر کاری کردم که بتونم لبخند بزنم، موفق نشدم

 !سابقه ای داشتم که نمی دونستم دقيقا بايد به چی ربطش بدم

داددم و مچاله شدم رو يکی از صندلی  با صدای ناواضحی سالم

 . ها

 !اگر اشتباه نکنم تو همکالسی ناهيد مايی-

 :کوتاه گفتم

 !بله-



 : رو صندليش جا به جا شد

تو اين مدت کسی زودتر از اين ها منتظرت بوديم؛ البته که منم -

که باب دلم باشه رو پيدا نکردم و اين پسرک يه ماهه که داره 

 !جور کار های منشی رو هم می کشه

 :سرم رو پايين انداختم

 ...قرار بود زودتر بيام اما بخاطر يه سری مشکالت-

 :پرسيد. ادامه ندادم؛ کلمه ها رو گم کرده بودم

 ی بيای؟ االن که مشکلی نداری ان شإهللا؟ می تون-

 :به وسايل روی ميز خيره شدم

 !بله-

خب ببين دختر جان؛ من تو مطب فقط از ساعت پنج بعد از -

با ساعات . روز های شنبه تا چهارشنبه. ظهر تا هشت می آم

 کاری و روز هاش مشکلی نداری؟

 :لب زدم

 .نه-

عينکش رو از رو چشم هاش برداشت و با انگشت شست و 

خيلی خسته به نظر می . و ماساژ داداشاره، تيغه ی بينيش ر

 :عينکش رو دوباره به چشم هاش زد و گفت! رسيد

اينجا روال نوبت دهی اينترنتيه؛ هر کسی بدون  !خيلی هم خوب-

نوبت اومد، بايد صبر کنه تا ويزيت هايی که نوبت داديم تموم 

 ! بشه

 :تاييد کردم

 ! بله-



مشخصه، فراز  کار سختی اينجا نداری؛ حساب کتاب ها کامال-

. بهت توضيح می دههم اينجا هست که کار های دفتری رو

 .نوار ريه می گيرهخودش هم اينجا به من کمک می کنه و

 . سکوت کردم

 . حقوقت هم طبق وزارت کار  حساب می شه-

 ! بله-

اگر از من سوالی نداری، بگم تا فراز بياد و روال کار رو بهت -

 .توضيح بده

نبود؛ فقط می خواستم اين در واقع هيچی تو سرم! سوالی نداشتم

کار رو داشته باشم؛ به دو دليل؛ يک اينکه کمتر تو خونه می 

و دوم اينکه بايد کمک خرج موندم و فکر و خيال می کردم

خانواده می شدم؛ چون برادرم تو اين سن بخاطر برآورده نشدن 

زيه و خواسته هاش، می دونست که رفتن از خونه دقيقا چه چي

 !کی بايد ازش به عنوان وسيله ی تهديد استفاده کنه

 

 

 

 

 

 

 :گفت! من هم همينطور. جوابی که ندادم از جاش بلند شد

من از منشی های سابقم سفته ی ضمانت جهت حسن انجام کار -

. می گرفتم ولی از شما بخاطر اينکه معرفت ناهيده، نمی گيرم



باشی و هر برنامه فقط انتظار دارم سر وقت سر پستت حاضر 

 ! ای داشتی برای سرکار نيومدن، از يک ماه قبل به من خبر بدی

 :گفتم

 ! بله؛ حتما-

 :در حالی که به سمت در می رفت گفت

به فراز می گم که روال کار رو برات  من خداحافظی می کنم و-

مسئوليت باز و ! بگه اما اگر ديرته بذارش برای فردا اول وقت

 . عهده ی فرازهبستن مطب هم به 

از سکوتم اين برداشت رو ديرم بود اما حرفی نزدم؛ دکتر هم

 ! کرد که مشکلی ندارم؛ چون پسر رو صدا کرد و خودش رفت

 . با اومدن پسر تو اتاق، اضطراب گرفتم

اومد و رو به روم نشست و در حالی که فايلی تو دستش بود، 

 :محترمانه پرسيد

 کار رو گرفتين؟ -

 :گفت. و معوجی از بين لب هام درز کرد بله ی کج

خب پس من توضيحات الزم رو خدمتتون عرض می کنم -

 ...خانم

 :زانو هام رو به هم فشردم

 ! شادمان هستم-

 ...عرضم يه حضورتون که... بله؛ خانم شادمان-

تا خواست جمله اش رو ادامه بده، تلفنم زنگ خورد و شماره ی 

بيشتر شد و نمی دونم پسر چی اضطرابم . خونه رو صفحه افتاد

 :ديد تو صورتم که پرسيد

 می خواين بيرون باشم جواب بدين؟-



سری باال بردم به معنای نه و گوشی رو سايلنت کردم و بين 

نگاه پسر رنگ غليظ تعجب داشت اما ! انگشت هام فشردمش

ظاهرا خودم رو ! اينطور به نظر می رسيد که در صدد کنترلشه

که شروع کنه به توضيح دادن اما فايل رو  منتظر نشون دادم

 :بست و در حالی که بلند می شد، گفت

فردا نيم ساعت زودتر تشريف بيارين من هرچی که الزم باشه -

 ! رو همون موقع بهتون می گم

چی از اين بهتر؟ دو پا داشتم و دو تا هم قرض گرفتم و به 

دم تو سرعت نور از مطب بيرون زدم و خودم رو به زور چپون

 !بی آرتی شلوغ و غرغر مردم رو به جون خريدم

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و ششم 

 "تجريش"

 

 

 



  

BONT'A  

انقدری برای افتتاحيه اش تبليغ کرده ! يکم اسفند ماه افتتاح شد

 ! بودم که حاال حتی يک صندلی خالی هم تو سالن نبود

 دلگرميم هم گوشه ی سالن رو صندلی مخصوص خودش نشسته

 . بود و با ذوق به آدم ها نگاه می کرد و لبخند می زد

به سمتش رفتم و برای چندمين بار تو اون شب صورتش رو 

تماشامون می کرد؛ از نيکی غزل کنارش ايستاده بود و! بوسيدم

 : که فاصله گرفتم، گفت

 ! نمی کردم انقدر عالی بشه اينجافکرش رو هم-

کنار . هام جا خوش کرد لبخندی از سر غرور و رضايت رو لب

! غزل ايستادم و درگير همهمه ی دوست داشتنِی سالن شدم

گارسون ها مدام در رفت و آمد بودند؛ به لباس هاشون که 

طراحی غزل بود نگاه کردم و برای اولين بار از نتيجه ی کاری 

 !که به عهده ی غزل گذاشته بودم، عميقا راضی بودم

ه بچه های دانشگاه پرش کرده با شنيدن اسمم از طرف ميزی ک

هفت ! به سمتشون رفتم بودند، از غزل و نيکی فاصله گرفتم و

هشت تايی از بچه های دانشگاه بودند که به زوِر اضافه کردن 

صندلی دور يه ميز شش نفره نشسته بودند و بيشتر از همه سر 

 ! و صدا می کردند

 :خم شدم روی ميزشون و با خنده پرسيدم

 از کجا خبر دار شدين؟  شما ديگه-

 :ايمان که مثل خودم فارغ التحصيل ارشد بود، گفت



خانم تبليغاتتون اينستاگرام رو پر کرده؛ می خواستی خبر دار -

 نشيم؟ اصال می شه تو کاری کنی و تموم شهر خبر دار نشن؟ 

به زور و ضرب، يه صندلی ديگه جا دادن دور ميز تا . خنديدم

 . من هم بنشينم

 :ستنم، ايمان ادامه دادبا نش

 ! ديگه جاتو پيدا کردم؛ هر روز اينجا پالسم-

 :خنديدم 

البته اگر نگهبان راهت بده؛ چون من قطعا اسم و عکست رو -

 !بهش می دم

چند دقيقه ای مشغول صحبت بودم اما با ! صدای خنده باال گرفت

ديدن ورودی های جديد کافه که نيما و پرستوی کادو به دست 

من شخصا خانواده ام رو دعوت نکرده ! بودند، از جام بلند شدم

فقط در مورد افتتاحيه و اتمام کار ها بهشون توضيح داده ! بودم

شبشون بودم و می دونستم انقدری براشون اهميت نداره که يک

 ! رو اختصاص بدن به افتتاحيه ی کافه ی من

ار پرستو به سمتشون رفتم و مطمئن بودم حضور نيما بخاط فش

پرستو مبادِی آدابی بود که شش سال، روز دانشجو رو به ! هست

گفته بود؛ حاال انتظار داشتم که برای تبريک افتتاحيه من تبريک

 نياد؟ 

شکمش به بزرگی ! باهاش روبوسی کردم و هديه اش رو گرفتم

رو می گذروند و وقتی بود که ماه های آخر باردارِی فرهنگ

 !!اهه، قطعا خيلی بزرگ بودبرای يک بچه ی شش م

 :ناخواسته ازش پرسيدم

 اسم هم انتخاب کردی؟ -



 :با لبخند گفت

 !شکيبا-

 

 

 

 

 

 

 

لبخند نيم بندی زدم؛ نمی دونم چرا انتظار داشتم اسم اين يکی رو 

 ! بذاره فلسفه

تعارفش کردم به نشستن پشت يکی از ميز هايی که به تازگی 

دل کند از در و ديوار کافه و تنها خالی شده بود؛ نيما هم باالخره 

 : جمله ای که گفت، اين بود

 ! کاش يه کافه برد گيم زده بودی-

. ازشون فاصله گرفتم تا گارسون رو صدا بزنم برای بردن منو

هديه اشون رو تو اتاق مديريت، کنار هديه ها و سبد های ديگه 

 . ی گل گذاشتم و برگشتم به سالن

گه کم کم کافه داشت خلوت می شد؛ ساعت يازده شب بود و دي

. از ساعت پنج که افتتاحيه بود تا حاال يک سره کار کرده بوديم

رفتم سراغ غزل و ازش خواستم نيکی رو به خونه ببره، همين 

 ! حاال هم کلی خسته شده بود و قاعدتا بايد اين موقع می خوابيد

اری نيم ساعت بعد، نيما و پرستو هم رفتند و آخر های ساعت ک

 ! تا کامال خالی شده بودندبود که همه ی ميز ها جز يکی دو



خيلی خسته بودم و ساعت ها بود که با بوت های پاشنه بلند، 

 ! زده بودمقدمطول و عرض کافه رو

گارسون ها داشتند ميز ها رو جمع می کردند که صدای باز 

می خواستم برگردم ! شدن در ورودی کافه، توجهم رو جلب کرد

به هر کسی که بود، بگم ساعت کاری کافه به اتمام رسيده اما و 

با ديدن اونی که انتظار اومدنش رو به هيچ وجه نداشتم، از 

 ! تعجب دهانم باز موند

داشت با چشم هاش، محيط کافه رو می گشت و چند ثانيه ی بعد، 

 ! اومد پيدام کرد و با قدم هايی منظم به سمتم

رسيد اين بود که چقدر تو  حظه  به ذهنماولين چيزی که تو اون ل

 ! لباس های رسمی خوشتيپ تره

صاف ايستادم و مات، ! سالم که کرد، تازه به خودم اومدم

 :جوابش رو دادم

 ! سالم-

 :تنگ شيشه ای گل رو به سمتم گرفت و گفت

سر کار بودم و تا به خونه برگردم ! ببخشيد که به موقع نيومدم-

باشه؛ همونی شده مبارک! خيلی طول کشيدو حاضر شم و بيام، 

 ! مطمئنم به زودی زود، می درخشه! که می خواستی

پريروز که متن دعوت رو براش ! با دهانی باز، نگاهش کردم

پيامک کرده بودم، فکرش رو هم نمی کردم که ده دقيقه به 

 ! دوازده امشب، بياد

گشت دست هام رو برای گرفتن تنگ باال بردم و محکم بين ان

 ! لبخند رو لب هاش بود! هام گرفتمش

 :تا خواستم لبخند بزنم، صدای ظريفی حواسم رو مختل کرد



 ! سالم-

ريز نقشی خيره شدم  با گيجی سرم رو پايين آوردم و به دخترک

 ! که کنارش ايستاده بود

اين ! چطور تا االن متوجه حضورش نشده بودم؟...چطور

 دخترک ديگه کی بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

متعجب صورت دخترک رو از نظر گذروندم؛ زيادی کم سن و 

نگاه پرسشيم رو که روونه ی صورت ! سال به نظر می رسيد

 :پناهی کردم، معرفی کرد

 ! الهه؛ دختر خاله ام-

 :و رو به من ادامه داد

 ! خانم بهرامی-

صدای دختر انقدری ظريف و ضعيف و ناواضح بود که ناچار 

 :بزنم می شدم کلمه هاش رو حدس

 ! باشه مبارک! خوشوقتم؛ اينجا خيلی قشنگه-

سری به نشونه ی تشکر تکون دادم و بعد از دعوت کردنشون به 

 :نشستن، عذر خواهی کردم و گفتم



 !چند لحظه تنهاتون می ذارم و بر می گردم-

و با برداشتن تنگ گل، ترکشون کردم و يک راست رفتم به 

سفارششون کردم و بعد به آشپزخونه ؛ به يکی از گارسون ها 

تنگ گل رو گذاشتم روی ميزم؛ هنوز هم ! اتاق مديريت رفتم

خصوصا که برای ! حضور اهدا کننده اش رو باور نمی کردم

اتمام کار ها هم خودش نيومده و دوستش رو فرستاده بود و 

آخرين ديدارمون همون شبی بود که رسونده بودمش؛ همون شب 

 ! ماه و نيم ازش می گذشت عجيب غريب که قريب به يک

اتاق رو ترک کردم و وقتی دوباره بهشون ملحق شدم که 

 ! گارسون سفارشاتشون رو گرفته بود

 :رو به روشون نشستم و خطاب به پناهی گفتم

 ! منتظرت نبودم. اومدنت برام عجيب بود-

 :خنديد و بحث رو عوض کرد

 تا کی درگير اينجا بودی؟ -

 :مقابله کردم و گفتمبه سختی با خميازه ام 

باورت می شه اين مدت شب ها ! تا يک دقيقه قبل از افتتاحيه-

بيشتر از سه چهار ساعت نخوابيدم و صبح ها قبل از همه اينجا 

بودم؟ قبل از شروع فکرش رو هم نمی کردم اينجا انقدر کار 

 ! داشته باشه

نگاهم به دختر افتاد که سرش پايين بود و داشت با گل های 

دلم می خواست داستان و فلسفه ! يعی روی ميز بازی می کردطب

ی حضورش کنار پناهی رو بدونم اما غير قابل نفوذ تر از اين 

 ! حرف ها به نظر می رسيد که بشه درموردش سوال پرسيد

 !خسته نباشی-



نگاهم رو متوجه پناهی کردم؛ چرا اسم کوچيکش باز فراموشم 

 :بودم که گفتشده بود؟ در گير يادآوری اسمش 

از اينجا خيلی برای الهه تعريف کرده بودم؛ دلش می خواست -

 ! اينجا رو ببينه

دخترک حتی با ذکر شدن اسمش هم سرش رو اونقدری باال 

 چش بود؟! نياورد که بايد

 

 

 

 

 

 

 :پرسيدم

 باهم زندگی می کنيد؟ -

 :و پناهی جوابم رو داد

 ! زندگی کردم من از دوازده سالگی با خانواده ی خاله ام-

مادرش فوت شده ! با حرفش تونستم پازل ها رو کنار هم بچينم

بود؛ پدرش ترکش کرده بود و حاال می گفت که از دوازده 

سالگی با خانواده ی خاله اش زندگی کرده؛ تازه فهميدم که اين 

 ! دختر چرا اينجاست

 :رو به دختر پرسيدم

 شما هميشه انقدر کم حرفين؟ -



! رو باال آورد  و متعجب و ترسيده نگاهم کردباالخره سرش 

جوری که ناچار شدم سوالم رو پيش خودم مرور کنم تا ببينم 

 ! حرف بدی نزده باشم

لب هاش تکون خوردند اما کلمه ای که گوش بتونه بشنوه و مغز 

 :در عوض پناهی گفت! پردازشش کنه توليد نکرد

 ! الهه کال  يه خورده کم حرفه-

به گريه کردن دخترک نمونده؛ بخاطر همين  حس کردم چيزی

 ! قضيه رو کش ندادم و با رسيدن سفارش ها کال فراموشش کردم

سفارشاتشون که رو ميز چيده شد، من هم سفازش يه ليوان 

 :بزرگ چايی دادم و رو به مهمون هام گفتم

 ! اميدوارم دوست داشته باشين و مشتری شين! بفرماييد-

تازه ! اسمش امير حسين بود... آه! دادمو چشمکی تحويل پناهی 

 ! بخاطر آوردم

 :خوش خلق از باز کردن گره ی ذهنيم، رو به دختر گفتم

 ! دوباره ببينمتون خوشحال می شم. شما هم حتما تشريف بيارين-

 . مودبانه تشکر کرد؛ لب های خوشگلی داشت

 :رو به پناهی گفتم

از دوربين ها  درست نيست االن مطرحش کنم اما تصوير يکی-

 بايد چکار کنم؟ ممکنه دوربين سوخته باشه؟. رو نمی تونم بگيرم

 :پرسيد

 کدوم يکی؟ -

 ! همونی که تصوير ورودی کافه رو می گيره-

 :آخرين جرئه ی الته اش رو نوشيد و پرسيد

 سيستم پخش تصويرهاشون کجاست؟! االن چکش می کنم-



 :جواب دادم

 ! در حال ضبطههماالن . مانيتور اتاق مديريت -

 !از جاش بلند شد و تيپ منحصر به فردش نگاهم رو خيره کرد

کمتر پيش می اومد که نوع پوشش توجهم رو جلب کنه اما 

 . امشب پناهی اين قانون ذهنيم رو نقض کرده بود

راه افتاد به سمت در ورودی؛ جايی که دوربين نصب بود و چند 

 :لحظه ی بعد برگشت و پرسيد

 سيستم رو چک کنم؟ می تونم-

 :گفتم 

 ! حتما-

و برای اينکه دختر تنها نمونه خودم همراهش نرفتم و از يکی 

 !از گارسون ها خواستم که همراهيش کنه

 

 

 

 

 

 

با ! سر که چرخوندم متوجه شدم دختر به صورتم خيره شده

نگاهم که غافلگير شد، لبخند کمرنگ و دست وپاچه ای تحويلم 

 ! داد

اما قبل از اينکه ! رنگ صورتی بهش نمی اومد شال ساده و تک

در مورد زيبايی يا زشتيش بخوای نتيجه ای بگيری، لب هاش 



خودنمايی می کردند و کفه ی ترازوی قضاوتت رو به نفع 

 ! زيباييش می بردند باال

احتماال که جناب دوربين عاشق اين دخترک بود که تو اين 

 !موقعيت، با خودش همراش کرده بود

ليوان چاييم رو به لب هام نزديک کردم و تصميم به نوشيدنش 

 :داشتم که با سوال دختر شوکه شدم

 شما چند سالتونه؟-

سوال جالبی بود تو اين موقعيت؛ نگاهش که کردم، چشم هاش 

 :زود جواب دادم که پس نيفته! دو دو زدند

 !تازه رفتم تو بيست و شش! بيست و شش-

ن به سوالم کشيد، مشکوکم کرد؛ چرا نفسی که بعد از جواب داد

 :بايد با دونستن سن من نفس راحت می کشيد؟ پرسيدم

 تو چند سالته؟-

 :دست هاش رو تو هم قفل کرد

 ! هنوز نوزده سالم نشده-

ناخواسته ياد هجده نوزده سالگی خودم ! کمتر بهش می خورد

 ! افتادم که اصال شبيه به االِن اين دختر نبود

 :پرسيدم

 درس می خونی؟ -

 :صداش يکم بلند تر و واضح تر شد وقتی جواب داد

 ! ترم دو پرستاری-

 :از قصد پرسيدم

 اميرحسين درباره ی من بهت چی گفته؟ -



و از حالت صورتش و واکنشش،  به خواسته ام رسيدم؛ دخترک 

 ! عاشقش بود

 :به لب های آويزونش که ناواضح می گفتند

 !چيز خاصی نگفته-

و بعدش، حالت غمگين چشم هاش منصرفم کرد از  خيره شدم

 !ادامه دادن به سرگرميم

صدای پناهی هر دومون رو از وضعيتی که من درست کرده 

 :بودم، بيرون کشيد

 . متوجه مشکل شدم اما االن ابزار ندارم-

سرم رو چرخوندم و کامل نگاهش کردم؛ بدون يه دستی زدن هم 

مگه می شد دختری تو ! همی شد فهميد که دخترک عاشقش باش

اون سن و سال عاشق همچين موجودی نشه؟ پناهی کال کيس 

 !عاشق شدن بود و مطمئن بودم حداقل صدتايی کشته مرده داره

 

 ! درستش می کنمفردا می آم و-

 :از فکر بيرون اومدم و گفتم

 ! نمی خواستم زحمتت بدم-

 :کنار دخترک ايستاد

 ! زحمتی نيست، صبح می تونم بيام-

 :لبخندی تحويلش دادم که گفت

 ! ما ديگه می ريم-

همين حرف بس بود که دختر مثل فنر از جاش در بره و کنارش 

 ! قرار بگيره



شده رو خونده بودم که همشون براممن انقدر آدم های دورو برم

يکی از اون هايی بود که  دخترک! بودند رمان های قابل حدس

آخرين فيلم عاشقانه ای که ديده  يه نويسنده ی تازه کار از روی

کپيش کرده و سوژه اش انقدر قابل حدسه که حوصله ات رو سر 

اون فرق داشت؛ فرق داشت که ! آقای دوربين نه... می بره اما

از رفتار هاش نه می تونستم بفهمم عاشق اين دختره؛ نه می 

 !تونستم بفهمم که فارغ از اين دختره

به رفتن پناهی خيره شدم؛ پناهی   جواب خداحافظيشون رو دادم و

داستان مقايسه اش رو زشت بود اگه  می خواستی با رمان و

پناهی يه شعر از موالنا بود؛ يه شعر ثقيل که هرچی به ! کنی

 ! معنی کردنش می نشستی، گيج تر می شدی

****** 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و هفتم

 «راه آهن»

 

 

نگاهی به ساعت ! ماشين که حرکت کرد، همچنان ساکت بودم

امير حسين . داد، انداختممچيم که دوازده و نيم رو نشون می



سيستم پخش رو روشن کرد؛ در حال حاضر حالی داشتم که می 

 !تونستم پا به پای هر آهنگی، حتی شادترينشون، گريه کنم

 خوبی الهه؟_

 :بزور جواب دادم

 .خوبم_

 خوابت می آد؟_

 !نه_

رو به شيشه ی ماشينی که دو  سرم. صدای آهنگ رو بيشتر کرد

برنامه اش برای خريد ! هفته ی پيش خريده بودش تکيه دادم

ماشين به اين زودی ها نبود؛ قرار بود تو سال جديد ماشين 

! بگيره؛ اما حاال داشتم می فهميدم چطور پولش زودتر آماده شده

خانم ...آه!! کم کاری انجام نداده بود برای کافه خانم بهرامی

 !یبهرام

چقدر الکی خوشحال بودم که ديگه هيچ خبری ازش تو خونمون 

 !نيست

چقدر خوشحال ! که تماس های گاه و بی گاهش به صفر رسيده

آماده باش شب »شده بودم وقتی امير حسين صبح بهم گفته بود

 «می آم دنبالت که ببرمت يه کافه نزديک دانشگاهت

 ....چقدر خوشحال بودم الکی

 ...چقدر ساده بودم

 !چقدر همه چيز بد بود

 !چقدر خانم بهرامی خوشگل بود

 !شون صميمی بودچقدر رابط

 «امير حسين»چقدر بهرامی قشنگ گفته بود 



 :بغضم رو قورت دادم و پرسيدم

 !اسم کوچيک خانم بهرامی چيه؟-

 "نمی دونم"و دعا کردم بگه

 :اما بی خيال گفت

 !نيکا_

حتی از خوشگل .بودهمه چيزش قشنگ ! اسمش هم قشنگ بود

 !ترين دختر های دانشگاهمون هم ده برابر قشنگ تر و بهتر بود

ترانه ی درحال پخش داشت با روح و روانم بازی می کرد؛ پر 

 :بغض گفتم

 !می شه خاموشش کنی اميرحسين؟_

از سرعتش کم کرد و چند لحظه ی کوتاه سنگينی نگاهش رو 

 .حس کردم

 :پخش رو خاموش کرد و پرسيد

 !زی شده الهه؟چي_

 :جوابی که ندادم، ادامه داد

يه مدت خيلی سرم شلوغ بود و اصال فرصت نمی کردم که _

امشب اينجا دعوت بودم؛ گفتم تو هم بيای تا يکم . بيرون بريم

 !روحيه ات عوض شه

 :ميون حرفش نشستم

 !مرسی_

اما توقف ماشين متعجبم . و سرم رو بيشتر به پنجره فشار دادم

 !کرد

 

 



 

 

 

 

کنار خيابون ماشين رو نگه داشته بود و داشت نگاهم می 

نمی تونستم با خشمم کنار بيام؛ نمی تونستم مثل هميشه تو .کرد

خودم بريزم غصه ام رو؛ نمی تونستم درک کنم که چرا خانم 

 ...نمی تونستم! بهرامی بايد انقدر جذاب باشه

 چی شده الهه؟_

خاک بر سر ! ريه نزنم لپ هام رو از داخل گاز گرفتم که زير گ

 !من که حتی بلد نبودم جلوی احساساتم رو بگيرم

به سمتش چرخيدم تا خوب ببينه؛ خوب ببينه که با آوردنم به 

 !اينجا چطور ناخواسته عذابم داده

 :متعجب به اجزای صورتم خيره شد و پرسيد

 !چرا نمی گی چی شده؟ خوب بودی که_

 !روزگارم اين نبودمن اگه بلد بودم حرف بزنم که حاال 

حتی نمی دونستم يه دروغ سر هم کنم تا از فشار اين نگاه که 

 !داشتم زيرش آب می شدم خالص بشم

 نيکا بهت چيزی گفت؟_

 !مبهوت نگاهش کردم

 آره؟وقتی رفتم تا دوربين رو چک کنم بهت چيزی گفت؟_

 :حرص زبونم رو باز کرد

 !خانم بهرامی چيزی بهم نگفت! نه_



محکم تر از بقيه ی کلمه های جمله ام !خانم بهرامیقصدا گفتم 

هم گفتمش تا شايد به خودش بياد؛ به خودش بياد و بفهمه چرا 

 !حالم بده

 !اما نفهميد؛ نفهميد و نفهميد و نفهميد

 :ماشين رو دوباره حرکت داد وپرسيد

 !نه؟. با کار چطوری؟يک ماه شده که می ری_

 :به آرومی جواب دادم

 .هفته يک ماه و يک_

 !خسته نمی شی؟-

تنها جايی که تو اين مدت چند ساعت ذهنم رو درگير موضوعی 

 !جز اميرحسين می کرد همين جا بود

 :جواب دادم

 .نه اصال_

 :زيادی داشت تند می روند؛ اعتراض کردم

 !چقدر تند می ری_

 :بی خيال گفت

مشکلی نداری تو محل کارت؟با ! اتوبان هم خلوته! مجازه ديگه_

 !راحتی؟ کار

 :از قصد گفتم

 !اگر هم مشکلی باشه فراز هست.آره _

 :سوالش قلبم رو لرزوند

 !فراز کيه؟_

 :چند لحظه فکر کردم تا بتونم بهترين جواب رو بدم



از دانشجو های دکتره؛ . يه پسره ست که اونجا کار می کنه_

 !اسپيرومتری می گيره

 !اسپيرومتری چيه؟-

 .اشتگونه هام داغ شدند؛ دوستم ند

 !دوستم نداشت

دوستم نداشت که تنها سوالی که براش ايجاد شده بود درباره ی 

 !اسپيرومتری بود

** 

فردا صبح و ظهر تمام کالس هام رو تو خواب و هپروت 

سرکردم؛ کل شب از غصه خوابم نبرده بود و انقدر حال و 

روزم واضح بد بود که هرکسی با يه نگاه به صورتم متوجهش 

 .می شد

فراز زودتر ! اتمام آخرين کالسم يک راست به محل کارم رفتمبا 

از من رسيده بود و بيمارها همه ی صندلی ها رو پر کرده 

 .بودند

پشت ميز پذيرش نشستم و شروع کردم به يادداشت اسامِی 

خواب امون رو از چشم هام گرفته بود و به . مراجعين روز

 !می کشيدم طور ميانگين تو هر دقيقه سه چهارتا خميازه

 

 

 

 

 

 



 

 !ليست رو که تموم کردم دکتر هم رسيد

 :اسم اولين مراجع رو صدا زدم

 .آرتين کاميار-

 :يکی از مراجعين بلند شد

 .کامکار خانم_

 :نزديک اومد و گفتم! عذر خواهی کردم

 ويزيت چهل و پنج تومانه؛-

سه هزار تومن رو موقع گرفتن نوبت اينترنتی پرداخت کردين، 

 !دو هزار تومن لطف کنيدچهل و 

رمز رو پرسيدم و کارت کشيدم اما . کارتش رو به سمتم گرفت

 ! با ارور رمز اشتباه است مواجه شدم

دوباره . گردنم بيشتر از اين تحمل وزن سر سنگينم رو نداشت

رمز رو پرسيدم و اينبار با دقت بيشتری واردش کردم و فيش و 

 :گرفتم و گفتم قبض رو همراه با کارت مقابل مراجع 

 .بفرمائيد داخل ، اتاق دست چپ_

 !مراجع بعدی خودش مقابلم ايستاده بود

 :پرسيدم

 محمد صالحی؟_

 :و جواب گرفتم

 .بله_

کارت . توضيحات ويزيت رو تکرار کردم و کارت رو گرفتم

کشيدم و وقتی کارت رو همراه با قبض به مادِر محمد صالحی 

 :ل سالن رو پر کردبرگردوندم؛ چند لحظه بعد صداش ک



 خانم چرا چهار صدو بيست تومن کارت کشيديد؟_

با گيجی نگاهش کردم که قبض رو به سمتم گرفت؛ آه از نهادم 

 :با اضطراب گفتم! درست می گفت. بلند شد

 .يه صفر اضافه زدم! اشتباه کشيدم_

 : سرم داد کشيد 

حواست کجاست پس؟با سرخوشی هم می گه يه صفر اضافه _

 !زدم

کجا من شبيه آدم های سرخوش بودم؟با لحنی که آرامش نداشت؛ 

 .سعی کردم به آرامش دعوتش کنم

 !من درستش می کنم. لطفاً داد نزنيد_

و سرم رو داخل کشو بردم؛ پول نقد به اندازه ی ماتفاوتی که 

زن هنوز هم داشت غرغر . اشتباهاً کارت کشيده بودم نداشتيم

مقابل بيست ! تموم شد؛ زدم زير گريهمی کرد و من ديگه تحملم 

 .نفر زدم زير گريه و آرزو کردم همونجا بميرم

 

 

 

 

 

 

حتی بچه ها هم ساکت شده بودند؛ گريه ی ناگهانيم همه رو 

 : صدای پدر يکی از بچه ها بلند شد! شوکه کرده بود

فرار که نکرده؛ يه . بنده خدا رو به گريه انداختی...ای بابا-

 ! مده حل می شه ديگهاشتباهی پيش او



زن که خودش هم از گريه ی ناگهانی من شوکه بود، تو سکوت 

در اتاق فراز باز شد و ! تراژدی راه انداخته بودم! نگاهم کرد

 :خودش شد فرشته ی نجات

 چی شده خانم شادمان؟-

با شرم و خواهش نگاهش کردم و انگشت هام رو روی چشم 

 .های نم دارم کشيدم

که حاال لحنش به اندازه ی قبل طلبکار نبود به  قبل از من، زنی

 :حرف اومد

 !ايشون اشتباها چهارصد و بيست تومن از کارت من کشيدن-

 :فراز با آرامش پرسيد

 ! اين همه داد و قال برای اينه؟ بدين من شماره کارتتون رو-

از جام بلند شدم و به اتاق فراز رفتم؛ روی صندلی نشستم و 

من خودم رو باخته ! دن نفس های عميقشروع کردم به کشي

برگی نداشتم که و ديگه هيچخودم رو به عشق باخته بودم! بودم

 ! تو بازی با اين عشق رو کنم

 ! من رسما بازنده بودم

بستم و از خجالت و شرمندگِی اتفاِق افتاده، دلم پلک هام رو

 ! خواست که فراموشی بگيرم

بت ها رو رد می کنه؛ از صدای فراز مشخص بود که داره نو

 ! زيادی ممنونش بودم

تو تمام اين پنج هفته ای که اينجا بودم، بيش از حد هوام رو 

داشت و وسط همه ی دردسر هايی که برام پيش می اومد، مثل 

يه فرشته ی نجات ظاهر می شد و بعد از اون همه چيز درست 

 ! می شد



ام رو دوختم با صدای باز شدن در از جا پريدم و نگاه شرمنده 

 ! به صورتش

 :رفت و در حالی که پشت ميزش می نشست، پرسيد

 می دونی تو اين مدت به چی پی بردم؟ -

 :جوابی ندادم؛ گفت

 ! شما فقط فاميليت شادمانه، وگرنه غمگين تريِن عالمی-

 :از جام بلند شدم و گفتم

 ...من امروز خيلی. ممنون بابت کمکتون-

کلمه اش رو پيدا نمی کردم؛ هيچ من امروز خيلی چی بودم؟ 

 ! کلمه ای نبود در توصيف حال ديشب تا به االنم

 :از سکوتم استفاده کرد و پرسيد

آخه دختر خوب آدم بخاطر  يه اشتباه که ممکنه واسه هر کسی -

 پيش بياد می زنه زير گريه؟ 

 :کوتاه گفتم

 !حق باشماست؛ ببخشيد-

ی خواست از هرجايی که دلم م! دلم می خواست از اينجا هم برم

 ! گير يک جفت چشم تحليل گر می افتم، فرار کنم

 ! انقدر راحت به همه نگو ببخشيد خانم غمگيِن عالم-

 !وقت گير آورده بود امروز اين دانشجوی بلبل زبون دکتر معدل

 

 

 

 

 



 

 

 

 :پرسيد

 يادته روز دومی که اينجا اومدی؟ -

 ! ن چه وقت يادآوريهمگه می شد يادم بره؟ فقط نمی دونستم اال

 :ادامه داد

آخر سر ! و من هر بار گفتم فراز هستم....! ده بار گفتی آقای-

منم گفتم به خدا !  عصبانی شدی و گفتی من فاميليتون رو پرسيدم

 !آخ که چقدر ضايع شدی! به پير به پيغمبر فراز هستم

راست می ! وسط همه ی غصه هام يه لبخند نشست رو لب هام

روزی که اومده بودم برای تحويل گرفتن کار، فکر می گفت؛ 

کردم اسم کوچيکش فرازه و برای دونستن فاميليش کم مونده بود 

 ! باهاش دعوام بشه غافل از اين که فاميليش فراز بود

آخه چی تو اين دنيا ارزش اين همه ! آفرين دختر خوب؛ بخند-

 غم و غصه ی تو رو داره که هر روز خدا غمگينی؟ 

بخند رو لبم ماسيد و با عذر خواهی کوچيکی از اتاقش بيرون ل

 ! رفتم

****** 

 

 

 فصل چهل و هشتم

 "تجريش"

 



 

 

انقدر دير از خواب بيدار شده بودم که فرصتی برای حاضر 

شدن نداشتم؛ فقط دوش گرفته بودم و حاال با صورتی بی رنگ و 

تو  رو و موهايی که ناچار بودم با تل جمعشون کنم، پشت ميز

اتاق مديريِت کافه نشسته بودم و داشتم به ليستی که آشپز تهيه 

 :کرده بود نگاه می کردم که يکی از خدمه ها وارد شد و گفت

 !آقای پناهی اومدند-

از جام بلند شدم و به بيرون رفتم؛ کافه نسبتا شلوغ بود و نت 

 ! برگ های صبحانه کار خودشون رو کرده بودند

لباس های اسپرتش ديدم و براش دست  پناهی رو پوشيده تو

 :جوابش رو دادم و پرسيدم. تکون دادم، نزديک اومد و سالم داد

 صبحانه خوردی؟ -

 :سرش رو کمی به راست متمايل کرد و پرسيد

 می خوای به صبحانه دعوتم کنی؟-

 :خنديدم و گفتم

 !شناگر خوبی هستی-

تمام  دو ماه! دلم اون لباس های رسمی ديشبش رو می خواست

دور هر تفريحی رو خط کشيده بودم و چسبيده بودم به کافه و 

هيچ کسی دور و برم نبود جز اين آدم که ديشب بعد از ... حاال

دلم می خواست باهاش . مدت ها سر و کله اش پيدا شده بود

"! خوب"حرف بزنم؛ اين آدم تنها کسی بود که به من گفته بود 

فکر می کردی تو ذهنش شنيدن همچين اعترافی از کسی که 

 ! درموردت تصورات وحشتناکی داره، عين خواب و خيال بود



 :گفتم

من هم صبحانه نخوردم؛ بيا صبحانه ! وقت هست برای کار-

 ! بخوريم

 :به چشم هام خيره شد و گفت

 ! باشه-

 :ابرو هام باال پريدند و گفتم

 !تا بنشينی اومدم-

، برگشتم پيشش و بعد از سفارش دادن يه صبحونه ی مخصوص

 ! و مقابلش نشستم

بازوی راستش رو روی تکيه گاه صندلی گذاشته بود و تنه اش 

 !عقب بود و به جايی نامعلوم خيره شده بود

 :ناخودآگاه گفتم

 !دخترخاله ات حسابی عاشقه-

 :فاصله ی ابرو هاش کم شدند

 چی؟-

 :دقيق نگاهش کردم و پرسيدم

 يعنی تا به حال متوجه نشده بودی؟ -

 :با گيجی نگاهم کرد و ادامه دادم

 نفهميدی اين رو؟ ! دختره عاشِق عاشقه-

 :صداش ناباور بود

 چی داری می گی؟ خودش بهت گفت؟ -

 :گفتم! پس خودش نمی دونست

 خودش ديشب اصال حرف زد؟-

 :فورا پرسيد



 پس چی؟ -

 :گل های روی ميز رو به بازی گرفتم

چشم هاش، رفتارش، همه و همه داد می زنن ! مال مشخصهکا-

 ! که عاشقه

 :سکوت کرد اما چند لحظه ی بعد، به حرف اومد

خودم هم چند وقت پيش حس کردم بايد خبرايی باشه ! نگرانشم-

 ...اما

 :پرسيدم! داستان داشت برام جالب می شد

 اما چی؟ -

 :ساعد هاش رو روی ميز گذاشت

 !بهم يادآور شد که نه پدرشم و نه برادرش خواست دخالت نکنم؛-

 

 

 

 

 

 

! چشم هام رو ريز کردم؛ پناهِی داستانمون اصالً تو باغ نبود

برای اينکه مطمئن بشم از عشق دختره به خودش بی خبره، 

 :پرسيدم

 !نگرانشی؟ می ترسی گير آدم بدی بيفته؟_

چشم هاش يه حالت خاصی داشت؛ انگار پشيمون شده بود از 

قصد داشتم ادامه ندم اما ! زدن در رابطه با اين موضوعحرف 

 :خودش به حرف اومد



يه مدت زياد ! هم خودش خيلی حساسه؛هم اينکه تو سن حساسيه_

تو يه محيط بسته بوده؛ حتی با دخترها هم جزء تو مدرسه 

من تا به حال نديدم که بخواد بره خونه ی يکی . ارتباطی نداشته

از دوست هاش يا اونا رو به خونه دعوت کنه؛ حتی نديده بودم 

که تو اين مدت سر و گوشش بجنبه و حاال چند ماهيه که رفته 

دانشگاه؛ تو يه محيط بزرگ که کلی دختر و پسر دور و 

حس  مطمئن نيستم اما... اطرافشه و من حس می کنم تو دانشگاه 

حاال که توام داری می گی از رفتار !می کنم دلبسته ی کسی شده

 ...هاش متوجه شدی

قضيه برام زيادی جالب شده بود؛ چند لحظه فکر کردم تا بتونم 

 :بی طرف ترين جمله رو بگم

چه کار ! خب به هر حال هر دختری يه روزی عاشق می شه-

 می شه کرد؟ 

ش بيشتر نگران حالت صورتش هيچ تغييری نکرد؛ چشم ها

انگار که يه مرد، داشت در مورد دخترش ! بودند تا عاشق

 :صحبت می کرد

کار ديگه ای هم از دستم بر نمی آد؛ سعی کردم حواسش رو -

 ! معطوف کنم به درس هاش؛ اين تنها کاری بود که ازم بر اومد

يا من در مورد حس دخترک اشتباه کرده بودم يا رسما ديوانه 

ين آدم بود و تا حاال بهش نفهمونده بود اين عشق بود که عاشق ا

 ! رو

بحث برام جذابيتش رو از دست داده بود اما شيطنتم گل کرد و 

 :پرسيدم

 خودت چی؟ تا به حال کسی رو دوست داشتی؟-



می دونستم جواب نمی ده؛ پس با ! نگاهش تا چشم هام باال اومد

 :خنده گفتم

 مونه؟ چيه؟ ترجيح می دی رابطه مون کاری ب-

 !نخنديد اما چين خوردن گوشه ی چشم هاش از ديدم پنهون نموند

صبحانه ی اشتها برانگيزمون حاضر شده بود؛ رو اين حساب 

 .بحثمون ادامه پيدا نکرد

تو سکوت مشغول بوديم اما چند دقيقه بعد، يکهو دست کشيدم از 

 !بشقابم و نگاهش کردم

 :يد متوجه نگاهم شد؛ سرش رو باال آورد و پرس

 چی شده؟_

 .عين چيزی که تو ذهنم بود رو به زبون آوردم

 !بيا اينجا_

 :اخم کرد

 کجا بيام؟_

 !هر روز بيا! بيشتر بيا! اينجا_

ابروهاش از هم فاصله گرفتند و باال رفتند؛ لحنش رنگ و بوی 

 :تعجب داشت وقتی پرسيد 

 !چرا؟_

نمی جمله ای که به درد جواِب سواِل چراش بخوره رو پيدا 

 :پس فقط چيزی که تو سرم بود رو گفتم. کردم

 

 

 

 



 

 

 

من اينجا تنهام؛ کارها زياده؛ کسی نيست که بهش اعتماد داشته _

 !باشم

 .ديگه کامال صبحانه اش رو رها کرده بود

 !به من اعتماد داری؟_

 :جمله اش رو با تغيير ضميرها تکرار کردم

 !بهت اعتماد دارم_

 :نوشيد ؛ چند لحظه فکر کرد و نهايتاً گفتکمی از آبميوه اش رو 

 !نمی تونم بی ارتباط به حرفه ام کار کنم-

 :با سماجت گفتم

 !اگه هر روز يکی از دوربين ها رو از کار بندازم چی؟_

 !چشم هاش به طرز وحشتناکی جذاب بودند. متعجب نگاهم کرد

 :پرسيدم

 می آی؟_

 :صندلی رو عقب زد و بلند شد

 !مشکل دوربين می رم سراغ حل-

 !و کيفش رو برداشت 

 :همراهش راه افتادم، گفت

 !بايد برم سراغ سيستم_

 !به طرف اتاق راه افتادم و در رو براش باز کردم



تنهاش گذاشتم و رفتم به آشپزخونه ی کافه و برای خودم يه 

به جزيره ای که وسط سالن آشپزخونه ! ليوان بزرگ چای ريختم

 !نوشيدن چايی و فکر کردن شدمبود، تکيه زدم و مشغول 

اين روزها انقدر برای فکر کردن وقت کم می آوردم که تمام 

 !تصميماتم رو تو لحظه می گرفتم

فکر کردم بی ! نيم ساعت بعد که به سمت اتاق رفتم، پناهی نبود

تکيه زدم به ديوار و ! خداحافظی رفته اما تو سالن پيداش کردم

و جوابی براش « چه مرگته؟ »نگاهش کردم و از خودم پرسيدم

 !پيدا نکردم

خصوصاً که دو سال هم ازم کوچيکتر ! به خدا که دوستش نداشتم

بود و تنها کاری که من تو عمرم انجامش نداده بودم، پريدن با 

 !پسر بچه ها بود

 !اخم هاش توهم بودند! اومد و از مقابلم گذشت و وارد اتاق شد

نگاهش رو از صفحه ی مانيتور دعا کردم کارش راه نيفته اما 

 :باال کشيد و گفت

 .درست شد_ 

تصوير . سری به نشونه ی تشکر تکون دادم و به سمتش رفتم

 .دوربين در ورودی هم به تصويرها اضافه شده بود

نشستم روی صندلِی پشت ميز و خواستم حرفی بزنم اما هيچ 

 !چيزی تو سرم نبود

 :کيفش رو از روی ميز برداشت و گفت

 .من ديگه می رم_

 :گفتم

 ...حساب امروز رو_ 



 :ميون حرفم نشست

 .بزنش به پای صبحانه ی امروز_

 :گفتم

 !اونو که مهمون من بودی_

 !پس توام اين رو مهمون من_

فقط لبخندی ! هيچی! وقتی می خواست بره؛ چه کارش می کردم؟

 :زدم و گفتم

 !متشکرم_

ه اينجا برش مطمئن بودم ديگه چيزی ب« خداحافظ»وقتی گفت

 :پس جواب دادم! نمی گردونه

 .خداحافظ_

و سرم رو بردم تو مانيتور و تا جايی که تصوير آنالين دوربين 

ها همراهيم کردند، دنبالش کردم و وقتی کامالً از تصويرها 

 :خارج شد؛ زير لب گفتم

 «خدا نگه دار جناب آقای دوربين پناهی_»

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و نهم



 "راه آهن"

 

 

 

بهار شد و عيد از راه رسيد اما دل من تو زمستوِن سال قبلی 

 ! موند و عشق توش، هيچ شکوفه ای نداد

لحظه ی تحويل سال، من و مامان و اميرحسين و اميد، دور 

سفره ی هفت سينی که امسال خود مامان چيده بودش، نشسته 

، بوديم؛ عکس بابا هم تو سفره، کنار سين های مامان بود و من

 ! با دلتنگی، مدام نگاهش می کرم

دعای تحويل سال که خونده شد و اون ملودی مخصوص که از 

شبکه ی يک پخش شد؛ روی مامان رو بوسيدم و عيد رو بهش 

و نهايتا بلند شدم و به اتاقم ! تبريک گفتم؛ به اميرحسين و اميد هم

 ! رفتم و با سه بسته ی کادو پيچ، برگشتم

کردن دو حقوق و يه عيدی، پول نسبتا خوبی عيد امسال، با جمع 

انداز شده بود؛ طوری که دستم برای خريد عيدی تو حسابم پس

برای مامان يه روسری و يک جفت کفش، برای اميد يه ! باز بود

شلوار جين و برای اميرحسين، يه جلد ديوان شمس خريده بودم؛ 

ود به چون تو يک ماه اخير، به طرز اعجاب انگيزی رو آورده ب

 ! شعر، خصوصا شعر های موالنا

مامان با باز کردن هديه اش، همون جمله هايی رو گفت که 

 :انتظارش رو داشتم

من . چرا پوالت رو خرج می کنی مادر؟ جمع کن برای خودت-

 ! اصال خوشحال نمی شم با اين چيز ها



جمله هاش رو نديد گرفتم و فقط لبخندی که موقع گره زدن 

 !آينه به خودش زد رو تو ذهنم نگه داشتمروسريش مقابل 

اميد هم با باز کردن کادوش از خوشحالی خنديد اما جای زخم 

بزرگ روی صورتش، نذاشت که از خنده اش ذوق کنم؛ خدا می 

دونست کی و چرا اين بال رو سرش آورده بود که اميد حتی با 

ه تهديد های اميرحسين هم لب باز نکرده بود و قسم خورده بود ک

 !زمين خورده

 :واکنش امير حسين اما متفاوت بود؛ با گرفتن کادوش، اول گفت

 ! مثل اينکه وضعت خيلی خوبه الهه-

اما به محض باز کردنش، چشم هاش برق زدند و لب هاش 

 :ناباور گفتند

می دونستی از کی می خواستم يکی بگيرم و فرصت نمی -

 کردم؟

ی که تو روز می می دونستم؛ من حتی آمار تعداد نفس هاي

 ! کشيدی رو داشتم؛ اين که چيزی نبود

نتونستم لبخند نزنم؛ دلگير بودم اما نمی شد برق چشم هاش رو 

 :کتاب رو بهم برگردوند؛ برگردوند و گفت! ديد و لبخند نزد

 ! يکی از شعر هاش رو بخون برام-

 :کتاب رو پس زدم

 !من اصال شعر خوندنم خوب نيست-

 :تم گرفتدوباره کتاب رو سم

 ! عيبی نداره بخون-



گرفتمش و تصادفی يکی از صفحه ها رو باز کردم؛ مثل وقت 

هايی که ديوان حافظ رو باز می کردم تا برای خودم فال بگيرم 

 !اما از معنی کردن بيت ها عاجز می شدم و کتاب رو می بستم

اينبار اما فرق داشت؛ اينبار اميرحسين ازم خواسته بود؛ پس 

 .که مقابل چشم هام خودنمايی کرد رو خوندماولينی 

 

 من از عالم تو را تنها گزينم»

 روا داری که من غمگين نشينم

 دل من چون قلم اندر کف توست

 ز توست ار شادمان وگر حزينم

 بجز آنچه تو خواهی من چه باشم

 بجز آنچه نمايی من چه بينم

 گه از من خار رويانی گهی گل

 چينمگهی گل بويم و گه خار 

 مرا تو چون چنان داری چنانم

 مرا تو چون چنين خواهی چنينم

 در آن خمی که دل را رنگ بخشی

 چه باشم من چه باشد مهر و کينم

 تو بودی اول و آخر تو باشی

 تو به کن آخرم از اولينم

 چو تو پنهان شوی از اهل کفرم

 چو تو پيدا شوی از اهل دينم

 بجز چيزی که دادی من چه دارم

 «جويی ز جيب و آستينم چه می



 

 ! با خوندن آخرين بيت و اتمام غزل، دلم لرزيد

می ... می خواستم! نگاهم رو ناباور تا صورت اميرحسين کشيدم

اصال می خواستم جيغ بزنم و بار ها ! خواستم دوباره بخونمش

 ! براش بخونم اين شعر رو

دستش رو جلو آورد و خواست کتاب رو بهش برگردونم؛ کتاب 

شت از دستم می رفت اما چشم هام فورا بيت اولش رو دا

 !حريصانه دزديد و قاب کرد و زد سر دِر ذهنم

 من از عالم تو را تنها گزينم»

 «روا داری که من غمگين نشينم؟

 

***** 

: 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاهم 

 "تجريش"

 

 

 



 

سه روز از شروع سال جديد گذشته بود و من، عمال تو کافه 

 ! زندگی می کردم

کسی رو تو دور و اطرافم انقدر مطمئن نمی دونستم که مسئوليت 

کافه رو باهاش شريک بشم و تو اين يک ماه، به اندازه ی ده 

 ! ساِل کاری خسته شده بودم

بونتا قشنگ بود؛ برای من بود؛ ايده های خودم ساخته بودنش؛ 

پس قطعا کسی ! خودم براش تبليغ کرده بودم و شناسونده بودمش

ازه ی من، وقتی انقدر شلوغ و پر انرژی می شد؛ وقتی به اند

دخترها و پسر ها برای خالی شدن ميز هاش، منتظر می موند؛ 

وقتی انقدر پر متقاضی شده بود که ميز هاش از چند روز قبل 

اداره اش از پس مِن دست ... رزرو می شدند، حظ نمی کرد اما

 ! بر نمی اومد تنها که قبال تجربه ی مرتبطی هم نداشتم، قطعا

ساعت يازده شب بود که تو اتاق نشسته بودم و در حالی که پی 

در پی خميازه می کشيدم، به صحبت های باريستای کافه که در 

مورد شرايط کاريش گله داشت، گوش می کردم و به اين فکر 

می کردم که چقدر حيف شد که مهمونِی بزرگ فرشيدی ها رو 

 ! از دست دادم

! فرشيدی ها که می افتادم، دلم ضعف می رفتياد ميز بار 

گرون ترين و ناياب ترين بطری های دنيا رو فقط تو اين 

 ! مهمونی می شد يکجا ديد

حالت منتظر و کالفه ی صورت پسر که جوون ترين نيروی 

کافه بود باعث شد حسرت از دست دادن مهمونی رو کنار بذارم 

 :و بپرسم



 چرا انقدر غر می زنی؟-

 :خورد بهش بر

خانم بنده دارم در مورد يه موضوع حرفه ای صحبت می کنم و -

 ... شما

 :از روی صندلی بلند شدم و گفتم

باورت بشه يا نه، من االن انقدر خسته ام که اطالعات شخصيم -

 رو هم بخاطر نمی آرم؛ می شه بذاريش برای فردا صبح؟ 

دری که ناراضی سر تکون داد و از در لعنتی اتاق بيرون رفت؛ 

 ! هر کس ازش وارد می شد، قطعا يه شکايتی داشت

شالم رو روی موهام انداختم؛ هيچ جوره به مهمونی فرشيدی ها 

شون طوالنی بود و تا هر چقدر هم که مهمونی! نمی رسيدم

نزديک های صبح ادامه داشت، باز من با احتساب تموم شدن 

آماده شدن،  ساعت کاری کافه، زمان الزم برای رفتن به خونه و

 ! بهش نمی رسيدم

و دست هام رو روی ميز، و  برگشتم و رو همون صندلی نشستم

 ! سر دردناکم رو روی دست هام گذاشتم

چند ماه بود که حتی برای رنگ کردن موهام هم فرصتی نداشتم؛ 

برم خالصه شده بود تو استفاده از يکی دو قلم، اون آرايش زمان

ت های جديد سلایر هايی که قسم! هم به صورت هول هولی

دنبال می کردم روی هم تلنبار شده بودند و از آخرين جلسه ای 

 ! که به کالس زبان رفته بودم، بيشتر از يک ماه می گذشت

قوطی فلزی سيگار رو از کشوی ميز بيرون کشيدم و با اينترکام 

 ! سفارش يک فنجون قهوه دادم



ت صاف نگه سيگاری روشن کردم و سر سنگينم روبه زحم

داشتم؛ دلم لک زده بود برای يه وعده غذای خونه و متنفر شده 

بودم از هرچی پيتزا و پاستای ايتاليايی بود، حاال هرچقدر هم با 

 !تازه ترين و با کيفيت ترين مواد، تو کافه ی خودم تهيه می شدند

 

 

 

 

 

 

دقيق به صفحه ی با سر و صدای بلند شده از فکر بيرون اومدم و

مانيتور خيره شدم؛ تصويری رو که به نظر می رسيد نشونگر 

مورد مد نظرم باشه رو بزرگ کردم و متوجه شدم که يکی از 

 ! گارسون ها با دو دختر در حال بحثه

م رو فشردم و چند ثانيه با انگشت شست و اشاره تيغه ی بينی

منتظر موندم که شايد بحث، به خودی خود تموم بشه اما وقتی 

ادامه دار هست و داره ساير مشتری ها رو هم درگير می  ديدم

 ! کنه، بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم

 ! به ميز که نزديک شدم، بحث کات شد

از گارسون خواستم عقب بايسته و محترمانه رو به دو دختر 

 :پرسيدم

 من بهرامی مدير کافه هستم؛ می تونم کمکتون کنم؟ -

 :نگ دار گفتيکی از دو دختر با صدايی ز

 ! ايشون برخورد مناسبی با مشتری ها ندارن-



 :گارسون رو مرخص کردم و با آرامش گفتم 

من از شما بابت مشکل پيش اومده عذر خواهی می کنم و -

ممنون می شم تو برگه ی نظرسنجی که با صورت حساب 

تقديمتون می شه، حتما ذکر کنيد که چه رفتاری خاطرتون رو 

خصا به اين موضوع رسيدگی می کنم تا مکدر کرده؛ من ش

االن هم شخص ديگه ای رو برای ثبت ! دوباره اتفاق نيفته

 ! سفارشتون می فرستم

مشکل رو حل کردم و با برگشتن به اتاقم، گارسون رو خواستم 

 :و قبل از اينکه هر توضيحی بده گفتم

 ...تو قراردادمون، بحث با مشتری به هر دليلی-

 :ميون حرفم نشست

 ...اما-

واقعا توان بحث کردن نداشتم؛ می خواستم حرف نسنجيده ای 

نزنم اما تو ذهنم پر بود از همين حرف ها که باالخره بايد با 

گفتنشون به يک نفر، کمی از فشار روانی ذهنم رو خالی می 

 ! کردم

درحال خودخوری بودم که تلفن زنگ خورد، برای چند ثانيه 

 :اومده، جواب دادم و شنيدم رها کردن خودم از تنِش پيش

يکی از مشتری ها می خوان خودتون رو ببينين؛ به نظر می -

 ! رسه که از آشناهاتون باشن اما خودشون رو معرفی نکردند

 :خم شدم روی ميز و سرم رو بردم سمت مانيتور و پرسيدم

 ميز چند؟-

 ! ميز هشت خانم-



که  يه مرد که يه سبد بزرِگ گل، بين صورتش و تصويری

 ! دوربين می گرفت، قرار داشت

تماس داخلی رو قطع کردم و با مرخص کردن گارسون، از اتاق 

بيرون رفتم و همين که بين ميز ها قرار گرفتم، بوی کاليو 

کريسشن زير بينيم زد و همين بس بود برای بی قراری دلی که 

 ! چند ماه رنگ هيچ هيجانی رو نديده بود

می شد اون موهای خوشرنگ و نيمه پشتش به من بود اما مگه 

 ! بلند رو نشناخت

نزديک رفتم و دست هام رو از پشت روی تکيه گاه صندلی 

گذاشتم و در حالی که عطرش رو حريصانه بو می کشيدم؛ کنار 

 :گوشش گفتم

يعنی من ماه های ! اما گفته بودی بليتت برای اول مارسه-

 ميالدی رو اشتباه کردم؟ 

نچرخيده بود نمی دونستم که چقدر و چه اندازه تا وقتی به سمتم 

 .دلتنگش هستم

 

 

 

 

 

 

اما همين که صورتش برگشت و مقابل صورتم قرار گرفت، 

 ! فهميدم چقدر حتی برای حالت نگاهش هم دلتنگ بودم

 :صدام زد



 ! نيکا-

سعی کردم خنده ی از سرهيجانم رو کنترل کنم و با سرخوشی 

 :گفتم

 ؟!کی اومدی سهند-

اش بلند شد و در حالی که صندلی مقابل رو برام بيرون می از ج

 :کشيد، جواب داد

 ! امروزظهر رسيدم-

 :نشستم و پرسيدم

 ! پس گولم زده بودی که ماه بعد می آی-

 :با لبخند نگاهم کرد

نيما گفت تنها جايی که می تونم ! می خواستم سوپرايزت کنم-

 ! محشر تره پيدات کنم اينجاست؛ بايد بگم از عکس هاش هم

دست هاش رو به سمتم گرفت و با ميل دست هام رو بينشون 

 ! گذاشتم

انقدر که . چشم هاش پر بودند از حس های خوب و قابل درک

اين مدت راهبه وار زندگی کرده بودم، از تماس دست هاش هم 

 ! سر ذوق می اومدم

چشم هاش خسته و خواب آلود به نظر می رسيدند و برام قابل 

 :گفت! بود که با اين شرايط به ديدنم اومده احترام

 می شه بريم يه جای خلوت تر؟-

 :به ساعت مچيم نگاه کردم و گفتم

 !نه تا قبل از دوازده و نيم-

 :با شيطنت پرسيد

 اينجا اتاق شخصی نداری؟ -



 :خنديدم

 ! اين يکی موجوده-

 :با لحن جالبی گفت

 ! پس پاشو لطفا-

 :صندلی رو عقب زدم و گفتم

 !بابت گل ها ممنون-

 :در حالی که بلند می شد، گفت

 ! انقدر هيجان زده بودم که يادم رفت تقديمشون کنم-

 ! پس به جبران کوتاهيت، تا اتاق برام بيارشون-

کنارم حرکت کرد و به محض اينکه در اتاق رو بستم در آغوشم 

 !کشيد؛ انقدر ناگهانی که دست هام بی حرکت رو هوا موندند

 :کشيدم اسمش رو

 !سهند-

 :نگاهم کرد و گفت

 ! دلم برای بوی ادکلنت هم تنگ شده بود-

شايد اگر تو هر موقعيتی بودم، انقدر سريع درگير نمی شدم اما 

سهند برای ديدارم و تحريک عکس العمل های اينچنينيم، تصادفا 

 ! بهترين موقعيت و شرايط رو  انتخاب کرده بود

چند دقيقه ی رويايی رو برای طوری که خودم پيش قدم شدم و 

 ! جفتمون رقم زدم

حقيقتا به درخواستش تو اين مدت فکر نکرده بودم و تصميم 

نداشتم تا قبل از فکر کردن و جواب دادن، رابطه امون رو جدی 

 "!دوباره لطفا"تر کنم اما مغز معيوبم داشت دستور می داد



تم و برای اينکه پيش روی نکنم، سرم رو روی شونه اش گذاش

از ورای شونه اش نگاهم افتاد به تنگ شيشه ای که هنوز گوشه 

ی ميزم بود؛ گل های داخلش که خشک شده بودند، تنها گل های 

 ! اهدايی افتتاحيه بودند که من تا امروز نگهشون داشته بودم

نگاهم رو از تنگ گل به دوربينی که باالی سرم بود کشيدم و 

 !چند ثانيه نگاهش کردم

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و يکم

 

 "راه آهن"

 

 

 

 

هنوز يک ساعت مونده بود به پايان کار مطب و من داشتم زبان 

می خوندم و مابينش نوبت مراجعين رو چک می کردم و با 

 .خالی شدن اتاق، به داخل می فرستادمشون



از اول اريبهشت، کالس زبان ثبت نام کرده بودم و حاال دو سه 

به کالس می رفتم؛ امير حسين بعد از عيد ديگه جلسه ای بود که 

فرصت نداشت برای اين يه مورد وقت بذاره و اون دو سه 

 ! ساعتی هم که خونه بود رو با ديوان موالناش می گذروند

آخر هفته تولدش بود؛ هفتم ارديبهشت؛ تنها تاريخی که برای 

 ! يادآوريش اصال نياز نبود فکر کنم

بودم؛ هم پول خوبی تو چند ماه اخير ديروز کادوش رو خريده 

جمع کرده بودم و هم پولی که تو حسابم بود دستم رو باز گذاشته 

بود برای خريد و برای اولين بار، بدون دغدغه ی قيمت، اون 

 ! چيزی که دلم خواسته بود رو براش گرفته بودم

کتاب رو ورق زدم و سعی کردم حواسم رو به تکاليفم بدم اما 

م زنگ خورد و اسمی که روش افتاد، ضربان  قلبم رو نشد؛ تلفن

 ! باال برد

کم پيش می اومد اميرحسين اين موقع از روز تماس بگيره؛ با 

 :اين حال بدون فوت وقت، جوابش رو دادم

 جانم امير؟ -

 :صداش گرفته بود

 سرکاری الهه؟ -

 :دلشوره به دلم افتاد

 تاهشت هستم؛ چطور؟ . آره-

بيام دنبالت؟ تو خيابونتونم اما  کوچه و  آدرس دقيق می دی-

 ! ساختمون رو يادم نيست

 :صدام می لرزيد وقتی پرسيدم

 چی شده؟ -



 ! بايد بريم خونه ی دايی پرويز-

 :ناباور پرسيدم

 فوت شد؟ -

صداش به قدری گرفته بود که جمله اش رو به سختی تشخيص 

 :دادم

 ! نه ولی حالش وخيمه-

 :گفتمفورا آدرس رو دادم و 

 . تا برسی اومدم پايين-

با ديدنم ! و با حالی گرفته تلفن رو قطع کردم و به اتاق فراز رفتم

 :پرسيد

 چی شده؟ -

 : فورا گفتم

 دکتر مريض دارن نشد به خودشون بگم؛ من می تونم االن برم؟ -

 :نگران پرسيد

 مشکلی پيش اومده؟ -

 :حقيقت رو گفتم

چند وقتی بود که دکتر ! خونشونداييم ناخوش احواله؛ بايد بريم -

 !ها جوابش کرده بودن

 :از جاش بلند شد

آره حتما؛ من جات می نشينم؛ می خوای برات ماشين بگيرم؟ با -

 ...اين حالت سوار

 :جمله اش رو شکستم

 . پسرخاله ام اومده-

 :تسليم شد



 !برو؛ ان شإهللا که هيچی نيست. آها باشه-

 

 

 

 

 

 

 

 :در حالی که می گفتم

 .س لطفا به دکتر علت رو بگينپ-

از اتاقش بيرون رفتم و با برداشتن کيفم مسير خروجی رو در 

 !پيش گرفتم

امير حسين رسيده بود و ماشين سفيدش رو بين همه ی ماشين 

هايی که در کمال تعجب سفيد بودند، تشخيص دادم و به سمتش 

 .قدم تند کردم

ارش رو داشتم؛ حالت چهره اش گرفته تر از چيزی بود که انتظ

 ! جواب سالمم رو با ناراحتی داد و ماشين رو روشن کرد

خيره شدم به نيم رخ ! جرأت تماس گرفتن با مامان رو نداشتم

 :امير حسين و گفتم

اگه دايی فوت شده و هنوز تو خونه ... من می ترسم؛ اگه دايی-

 ! تو رو خدا...من و نبر... ست

سابقه ای به جونم افتاد و از برگشت و نگاهم کرد؛ اضطراب بی 

 ... بابا... تصور دايی



زدم زير گريه؛ دست راستش تا روی کيفم اومد و دنبال انگشت 

 :هام گشت؛ گرفتشون و گفت

 ! گريه نکن دختر خوب؛ هنوز که چيزی نشده-

افکار منفی، هيوال وار  پنجه می کشيدند روی اعصاب مغزم و 

 :ساختندتصوير های وحشتناکی برام می 

... جان الهه... نکنه باليی سر مامان اومده؟ اميد؟ اميرحسين-

 ! بگو که چيزی نشده

و قبل از اينکه حرفی بزنه خودم دست به کار شدم و با بيرون 

 ! کشيدن گوشی از کيفم، بی معطلی شماره ی مامان رو گرفتم

 : فورا پرسيدم. بعد از چند بوق، اميد جواب داد

 : شده؟ بی خيال گفتکجايی اميد؟ چی -

 !من تو کوچه ام! خونه دايينا؛ دايی مرده-

تلفن از دستم افتاد؛ با وحشت به اميرحسين نگاه کردم که سفيدی 

 :گفتم! چشم هاش قرمز بودند

 ! من نمی آم؛ نمی آم؛ من نمی آم اونجا-

 :هق هق گريه ام بلند تر شد! جوابم رو نداد

من نمی تونم ! و نبر اونجاتو رو به روح خاله قسم می دم من ر-

باشه اميرحسين؟ باشه؟ نمی بری که ! ببينم دايی رو؛ دايی مرده

من رو همين جا بذار و !من رو؟ بذار از خونه ببرنش؛ من می آم

 ! برو

حمله ی عصبی بهم دست داده بود؛ يادجسم بی جون بابا که پتو 

 !پيچ گذاشته بودنش وسط خونه افتاده بودم و هق هق می کردم

ترسی که اون روز به جون من افتاد از غم از دست دادن 



من بعد از اون روز از همه چيز می ! عزيزم، بيشتر بود

 ! ترسيدم

 :چنگ زدم به بازوش

 !اميرحسين؛ نگه دار ماشين رو... امير-

نگه داشت و پياده شد؛ ديدمش که رفت به سمت دکه ای که کنار 

 ! خيابون بود و با بطری آب برگشت

بدنم خشک شده بود؛ حتی انقدر توانايی نداشتم که در ماشين رو 

 ! باز کنم و برم

اومد و بطری رو مقابل لب هام گرف؛ آب از کنار لب هام راه 

 . باز کرد و رو صورت و لباسم ريخت

 ! بخور قربونت برم-

 :بطری رو پس زدم

 !اميرحسين-

 :با نگرانی پرسيد

 جانم الهه؟ جانم؟-

 :يه کالم گفتم

 ! نبر منو-

 !نمی برم-

 

 

 

 

 

 



 :با اضطراب پرسيدم

 قول می دی؟ -

 :سر تکون داد

 ! قول می دم-

خيالم که راحت شد دست هام رو قاب صورتم کردم و اشک 

 !ريختم

امير حسين سوار نشد؛ يکی دو تا تماس گرفت و بعد به داخل 

 ! ماشين برگشت

 :پرسيدم

 کجا می ريم؟ -

 :با نگرانی نگاهم کرد

 ! ريم خونه خودمونمی -

 :پرسيدم

 بعدش تو می ری؟ -

 خوبه؟ . فردا صبح می ريم خاک سپاری! نه؛پيشت می مونم-

 ! بود« آره»کلمه ای گفتم که شبيه به 

 :حرکت که کرد پرسيدم

 کی فوت شد؟ -

 :گرفته گفت

من از صبح اونجام؛ تو که رفتی دانشگاه تماس گرفت زندايی؛ -

 ...چهار دايیخواست بريم اونجا؛ ساعت 

 :به لب هاش نگاه کردم که با ناراحتی جمله اش رو بست

 ! ساعت چهار فوت شد-



بدون حرف به خونه رسيديم؛ يک راست رفتم به اتاقم و با دل 

سير يک ساعتی رو گريه کردم؛ تحت هيچ شرايطی هم از اتاقم 

 ! بيرون نيومدم که چشمم به هاِل کوچيک خونه نيفته

و نيم بود که دوباره با مامان تماس گرفتم طرف های ساعت نه 

خواستم گوشی رو به مامان برسونه و ! و دوباره اميد جواب داد

برای انجام اين خواسته چند دقيقه ای گريه و شيون شنيدم و 

 :دست آخر صدای شکسته و گرفته ی مامان، تو گوشی پيچيد

 جانم الهه؟ جانم مادر؟-

 :رفت و گفتبا شنيدن صداش دوباره گريه ام گ

ديدی برادرمم رفت؟ ديدی بی کس و کار شدم؟ کی مونده بود -

 برای من جز اين برادر؟ ديدی همونم ازم گرفتن؟ 

 :با ترس و لرز پرسيدم

 دايی اونجاست؟ -

 ! اينجاست داداشم؛ آروم خوابيده؛ ديگه ناله نمی کنه-

 ! پاهام رو جمع کردم تو دلم و چشم هام رو بستم

 چرا نيومدی مادر؟ -

 :هق زدم

 ! نمی تونم مامان؛ نمی آم؛ می ترسم-

 :از ترسم خبر داشت؛ می دوست چی انقدر بهمم ريخته

می ره پيش حاج ! نيا مادر؛ از همونجا براش قرآن بخون-

 ... می ره پيش خواهرم... مرتضی می ره پيش نرگسی

و که داشت مرثيه می خوند و ديگه به من توجهی نداشت؛ تلفن ر

قطع کردم در اتاق باز شد و امير حسين سينی به دست وارد 

 ! اتاق شد



 :اومد و مقابلم نشست و گفت. برام غذا گرم کرده بود

 ! غذاتو بخور و بخواب-

 : به چشم هاش نگاه کردم و گفتم

 ! خاله اولين بچه بود؛ دايی دومی، مامانم سومی-

 :با گيجی گفت

 ! خب-

 :با ترس گفتم

 ...ماماناگه -

 :ميون حرفم نشست

 ! فکر های مسخره نکن الهه-

 :ميون گريه گفتم

 ! من می ميرم اميرحسين؛ می ميرم اگه باليی سر مامان بياد-

 ! غذاتو بخور-

 ! من جز مامانم هيچ کسی رو ندارم-

 :کالفه گفت

قرار نيست باليی سر مامان بياد؛ پيش پيش نرو به استقبال -

 ! ت بيفتهحادثه ای که قرار نيس

 :بازو هاش رو گرفتم

 قول می دی هيچی نشه؟ -

 :به چشم هام نگاه کرد

 ! قول می دم؛ غذات رو بخور-

 :مثل بچگی هامون گفتم

 ! هر کاری می کنم؛ فقط هيچی نشه-



نگاهم کرد؛ تو بچگی هامون هر وقت خرابکاری می کرديم يا 

هر ! اتفاقی پيش می اومد، ازش قول می گرفتم که هيچی نشه

 ! وقت قول می داد بهم، واقعا هيچی نمی شد

 :به سينی نگاه کردم و پرسيدم

 خودت چی؟ -

 :کوتاه گفت

 ! ميل ندارم-

می دونستم که حتی گريه هم نکرده؛ چشم هاش قرمز و متورم 

بودند و من تا امروز يک بار هم نديده بودم که مقابل ما گريه 

 ! رو از دست داده بودکنه؛ حتی وقتی دوازده ساله بود و مادرش 

قاشق رو پر کردم از غذا و مقابل دهانش گرفتمش، سرش رو 

 :عقب کشيد و بغض دار گفت

 ! از گلوم پايين نمی ره-

 :دستم رو پس نکشيدم و گفتم

 ! اگه نخوری نمی خورم-

قاشق رو ازم گرفت و همون يکی رو خورد و در حالی که تو 

 :سينی می ذاشتش، گفت

 ! اببخور و زود بخو-

 :و با بلند شدن از جاش گفت

 ! می رم برات قاشق تميز بيارم-

 :قاشق رو برداشتم و در حالی که پرش می کردم، گفتم

 ! نيار. نمی خوام-



و چند قاشق از غذا خوردم و به با برگردوندن سينی به 

آشپزخونه، مشغول تميز کردنش شدم تا کمتر افکار منفی آزارم 

 !بدن

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل پنجاه و

 

 "تجريش"

 

ی تخت نشستم و درحالی که گردن دردناکم رو به آرومی لبه

 :دادم، رو به نسترن گفتمتکون می

 .بايد در مورد يه موضوعی باهات صحبت کنم_

کشيد، خطاب به دختری که داشت ناخن هاش رو سوهان می

 :گفت

 .خوام خيلی تيز باشهنمی_

 :و روبه من پرسيد

 !چه موضوعی؟_

 :ام رو به پشت گردنم فشار دادم و گفتمانگشت ه

 !سهند_



 :متعجب پرسيد

 سهند مرنديان؟_

 :مگه چندتا سهند داشتيم تو دور و اطرافمون؟ تاييد کردم و گفتم

 !بله؛ سهند مرنديان_

 :لحنش جدی شد

 !موضوع چيه؟_

رسيد؛ چقدر تختش نرم بود و برای خواب مناسب به نظر می

ای رنگ فشار اون بالش فيروزهرو روی کردم اگه سرمحس می

 !شهبدم، از شدت درد گردنم کم می

 !سهند از من خواستگاری کرده_

 :ابروهاش باال رفتند و صدای دختر در اومد

 !ببخشيد خانم؛ دستتون رو سفت نگيريد_

 :شد ناديده گرفت؛ گفتمهای نسترن نمیبرق رضايت رو تو چشم

 !من موافقم؛ خودت به بابا بگو_

هم داشت؛ در مورد کم کسی لبخندش رو کنترل کنه؛ حق نتونست

 :پرسيد! کرديمصحبت نمی

 ِکی؟_

ها نگاه کردم و در به بالش! صدای سوهان برقی رو اعصابم بود

 :ام مقابله کنم، گفتمکردم با خميازهحالی که سعی می

! ولی من تا ديروز بهش جواب نداده بودم. شهچند ماهی می_

 .نه با خانواده، بهت گفتم تا در جريان باشیقرار شده مطرحش ک

 :ترديد تو صداش نشست

 مطمئنی؟_

 :گفتم! ی خواب بودمکالفه



 از چی مطمئنم؟_

 :روبه دختر گفت

 .چند لحظه صبر کن_

 :چرخيد ادامه دادو بعد درحالی که کامل به سمتم می

 !ها نيستندهاها مثل اکبریمرنديان! از جوابت ديگه_

ها و اون ی خواستگاری پسربزرگ اکبریجلسهبا يادآوری 

ام گرفت و همين افتضاحی که بعدش به بار اومد ناخواسته خنده

 :باعث شد که نسترن اخم کنه

نيکا اين سری پدرت !پس دوباره قراره بازی راه بندازی نه؟_

 !آد هاکوتاه نمی

قضيه کماِل اکبری کامال فرق داشت؛ به خاطر يه کل کِل 

دخترهای فاميل قضيه اونقدر جدی شد که به بچگونه با 

 .خواستگاری رسيد

 :پرسيدم

 !تو هنوز فراموش نکردی اون جريان رو؟_

 :جواب داد

 !کنماگر تصميم به تکرارش نگيری فراموش می_

 .داشتم و جوابی ندادمکمرم رو صاف نگه

صدای غزل از تو راهرو به گوشم رسيد که گويا داشت دنبالم 

 : گفتمبلند . گشتمی

 !اينجام غزل_

 :ی بعد تو اتاق ديدمش و پرسيدمو چند لحظه

 شده؟چی_

 :نگاهش بين من و نسترن به گردش در اومد و گفت



 ...کنيد بعدچيز مهمی نيست؛ اگر داريد صحبت می_

 :از جام بلند شدم و گفتم

 .صحبتمون تموم شده_

 :از اتاق بيرون رفتم؛ دنبالم اومد و گفت

امروز با هيچ درمانگری . خورهرو نمینيکی داروهاش _

 ...ایهمکاری نکرده؛ خيلی بد قلق شد؛ گفتم امروز که خونه

امروز که "ی جمله ی  سرم سوت کشيد از تکرار چندباره

 !شدندهای که بعدش رديف میو مسئوليت" ایخونه

رو خونه مونده بودم تا " يه امروز"بعد از حدوداً دوماه 

ی شخصيم برسم اما کارهای تلنبار شدهاستراحت کنم و به 

 !استراحت به من نيومده بود

 :پرسيدم

 تو اتاق خودشه؟_

 .و وقتی جواب داد، به سمت اتاق نيکی راه افتادم

گردن دردناکم هرلحظه يادآوری می کرد که ديگه بيشتر از اين 

هام کمی توان صاف ايستادن نداره؛ سعی کردم با فشار انگشت

 !بدم و وارد اتاق نيکی شدمدردش رو تقليل 

 

 

 

 

 

 

 



 :با ديدنم خنديد و ذوق کرد و غزل رو به پرستاِر کمکی گفت

 !ديدی گفتم نيکارو می خواد؟_

هاش حرکاتم رو دنبال ی تخت نشستم؛ باچشمنزديک رفتم و لبه

 :اش کشيدم و پرسيدمهام رو روی گونهانگشت. کرد

 !چی شده دورت بگردم؟_

 .ستم خم کردگردنش رو به سمت د

دونستم، غزل رو به پرستار جديدش که حتی اسمش رو هم نمی

 :گفت

 !بده داروهاش رو_

 "نيکا خانم اينجايين؟ تلفنتون زنگ می خوره"

ی تخت ها بود، از لبهبا ديدن تلفنی که تو دست يکی از خدمه

 :نيکی بلند شدم و شنيدم

. تو آشپزخونه جا گذاشته بودينش. چند بار زنگ خورد_

 !ناهارتون رو چيکار کنم خانم؟ سرد شد

سرم رو باال آوردم؛ . به اسم سهند که خيره شدم، تماسش قطع شد

 ! احساس ضعف داشتم

 :گفتم

 ! غذا رو برای نيم ساعت ديگه گرم کن؛ بايد دوش بگيرم-

تلفن دوباره زنگ خورد؛ نيکی زد زير گريه و پرستار هاج و 

 :ی نيکی رفت و گفتغزل قربون صدقه ! واج نگاهش کرد

 ! اين شربت جديده رو خيلی سخت می خوره-

 ! تلفن همچنان زنگ می خورد

 گردن لعنتيم چرا انقدر درد می کرد؟

 :از اتاق بيرون رفتم و تماس رو جواب دادم



 جانم سهند؟ جانم؟-

 کجايی پس؟ -

 :تکيه دادم به ديوار و گفتم

 ! خونه؛ گوشی پيشم نبود-

 :دلخور گفت

 !تماس گرفتمده بار -

 :بحث رو عوض کردم

 ! با نسترن صحبت کردم-

 :پرسشی گفت

 خب؟-

 :کمی مکث کردم تا حرفم تاثير گذار تر بشه

 ! مشکلی نيست-

 :خنديد و گفت

-you just made my day! 

 ! لبخند زدم؛ گرچه از قبل هم مشکلی نبود

در حالی ! بخاطر حضور فرهنگ، متوجه سوالی که پرسيد نشدم

 :گاهم فرهنگ رو دنبال می کردم، گفتمکه با ن

 ! متوجه نشدم چی گفتی عزيزم-

 :کوتاه گفت

می خوام سر ميِز ناهار با بابا و مامان صحبت کنم؛ بعد تماس -

 ! می گيرم فرشته؛ بايد برم

تلفن رو قطع کردم و رفتم به سمت اتاقم و پشت سر فرهنگ که 

 :داشت در می زد ايستادم و گفتم

 بله؟ -



 :چسبوند به در و گفت سرش رو

 بيام تو عمه؟ -

 ! بی شک بچه ی برادرم از اختالل جهت يابی صدا رنج می برد

 :خنده ام گرفت؛ گفتم

 ! بيا تو-

 ! رو نوک پنجه هاش بلند شد و دستگيره رو کشيد و رفت داخل

 :از ته دل خنديدم وقتی تو اتاق گشت و پرسيد

 کوشی؟-

برگشت و  با ديدنم چشم  رفتم داخل و يکی زدم رو شونه اش؛

 :پرسيدم! هاش گرد شدند

 چی شده؟ -

 :ساعت بن تنی که تو دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت

 ! خراب شده-

 :روی زمين نشستم و پرسيدم

 حاال کی گفته که من بلدم درستش کنم؟ -

 :رو به روم نشست و گفت

 ! دکمه اش رو که می زنم ديگه نمی پره! بابا گفت تو بلدی-

 :گردنم رو ماساژ دادم و گفتم

 ! بده ببينمش! اوه؛ چه مشکل بزرگی-

و وقتی با مظلوميت و اشتياق، ساعت رو تو دستم گذاشت، دلم 

 !نيومد از اتاق پرتش کنم بيرون

برنامه هام رو تغيير دادم و حل مشکل نپريدِن ساعت فرهنگ 

 !رو گذاشتم راسشون

***** 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و سوم

 

 "نراه آه"

 

 

 

 

هوا . امير حسين در رو با دست نگه داشت تا مامان وارد بشه

بيشتر از چيزی که پوشيده بودم، سرد بود و اين دما از يه شب 

 . بهاری، انتظار نمی رفت

منتظر ايستادم تا اميد هم وارد بشه و بعد، با فشار دستم، در 

 :آهنی خونه رو بستم و شنيدم که امير گفت

 می تونی يه چايی بذاری؟ -

 :در حال شستن دست و صورتش بود وقتی گفتم

 !باشه-

اول به آشپزخونه رفتم و بعد از روشن کردن سماور، رفتم به 

 ! اتاقم تا لباس های مشکيم رو از تنم در بيارم



وقتی با کوهی از لباس يک دست مشکی، به آشپزخونه برگشتم 

. انداختم، آب به جوش اومده بودو همه رو تو ماشين لباس شويی 

مشغول دم کردن چای شدم و با شنيدن صدای ضعيف و گرفته 

 :ی مامان، پرسيدم

 جانم مامان؟ کارم داری؟ -

تو هال که پيداش نکردم، به اتاقش رفتم؛ بس که گريه کرده و 

 :ضجه کشيده بود، صداش به سختی در می اومد

برو . ست مدرسه نرفتهفردا برو مدرسه ی اميد مادر؛ يه هفته -

 . توضيح بده چی شده

بهش اطمينان خاطر دادم که نگران چيزی نباشه؛ يه هفته ی 

گذشته رو خونه ی دايی مونده بود و حاال بعد از مراسم هفتم 

 ! دايی، رضايت داده بود که امشب رو خونه ی خودمون بخوابيم

 من فردا صبح می رم خونه ی پرويز؛ يه چيزی درست کن اين-

 .شب بر می گردم. بچه از مدرسه می آد بخوره

 :گفتم

 . نگران چيزی نباش-

 :سرش رو روی بالش گذاشت و گفت

 ! چراغ رو خاموش کن مادر-

نگاهم رو صورتش مونده بود وقتی دستم رفت برای خاموش 

چند لحظه ايستادم و نگاهش کردم؛ اتاقش يه غم ! کردن کليد برق

م وسايل دنيا، فقط يه دست رخت اتاقی که از تما! عجيبی داشت

خواب داشت، يه کمد و پنج شش تايی قاب عکس با رباِن کج 

 !مشکی



می تونستم درک کنم برای مرگ برادری که ماه ها انتظارش رو 

داشته چرا انقدر بی تابی می کنه؛ حاال ديگه کامال بی کس شده 

 ! بود؛ همه ی کس و کارش رو طاقچه و تو قاب عکس بودند

چايی دم . انگشتم نم چشم هام رو گرفتم و در اتاق رو بستمبا سر

 ! کشيده بود و امير حسين، منتظرش بود

دو تا فنجون برداشتم و برای ريختن چايی تو يکيشون، زيادی 

زير لب تشکر . وسواس به خرج دادم و همون رو مقابلش گذاشتم

کرد و فنجونی رو که هنوز از حرارت نيفتاده بود رو به لب 

 . ش نزديک کردها

نگرانش بودم؛ تموم اين هفت روز مشغول برگزاری مراسم دايی 

 ! بود و نشده بود حتی چند دقيقه درست و حسابی ببينمش

دستم رو نزديک بردم و فنجون رو از بين انگشت هاش بيرون 

 :کشيدم و گفتم

 ! شهعجله که نداری؛ بذار خنک-

ه چشم هام دوختش؛ نگاهش رو از فرِش آشپزخونه باال کشيد و ب

صورتش حسی رو بروز نمی داد اما مردمک هاش بی قرار 

 :پرسيدم! بودند

 چی شده امير حسين؟ خوبی؟ -

می دونستم ! سر تکون دادنش الکی بود و از سر رفع تکليف

 ! سوال مسخره ای پرسيدم؛ از چشم هاش می باريد که بد حاله

ام من تلخ فنجون رو برداشت و تلخ، محتواش رو سر کشيدو ک

 .شد

 

 



 

 

 

 

نه سر مزار دايی و نه تو مراسم ها، گريه نکرده بود و من برام 

 جای سوال داشت که اين آدم چطور منفجر نمی شد؟ 

 ! يه چای ديگه بريز-

مفصل های دردناکم رو تکون دادم و از جام بلند شدم؛ فنجونش 

 . رو دوباره پر کردم و مقابلش نشستم

 لباس هاش رو عوض نکرده بود هنوز؛ 

 :بهشون اشاره کردم و گفتم

 . کاش بديشون تا بندازمشون تو ماشين-

کاش می شد حرف ! چيزی نگفت و دوباره چاييش رو سر کشيد

کاش بلد بودم براش کاری کنم ! خالی بشه... چيزی بگه... بزنه

پر اما ته هنر من اين بود که رنگ چاييش رو تنظيم کنم که نه 

 ! رنگ باشه و نه کمرنگ

از جاش بلند شد و همراهش بلند شدم؛ نگاه سرگردونم رو تو 

 :صورتش چرخوندم که گفت

 ! من برم-

 کجا؟-

 :دستی تو موهاش کشيد

 !نمی دونم-

 :پر بغض صداش زدم

 !اميرحسين-



صورتش قرمز شده بود و صدای نفس های منقطعش رو کامال 

 ! می شنيدم

تا به خودم بجنبم، از جلو چشم هام محو  يه قدم به عقب رفت و

 !شد

دوييدم و دنبالش رفتم؛ تو راهرو سد راهش شدم و در حالی که 

 :نفس نفس می زدم، گفتم

 چی شدی؟ ... حرف بزن امير-

 .دوباره دوييدم. کنارم زد و به سمت حياط رفت 

 ...با توام امير حسين... امير حسين-

 . و پوشيدواکنشی نشون نداد؛ فقط کفش هاش ر

 :بغض دار گفتم

 ....می ترسم... نکن اينطوری-

به سمت در رفت؛ دستش که به . جمله ای که گفت رو نشنيدم

 چرا همچين می کرد؟ ! دستگيره رسيد، زدم زير گريه

دستش موند روی دستگيره و من برای چندمين بار صداش زدم 

 :هق هق کردم. تا باالخره برگشت؛ برگشت و به سمتم اومد

چرا اينطوری می کنی؟ چرا حرف نمی زنی؟ چرا اين شکلی -

 شدی؟ 

حاال همه جای صورتش قرمز بود، حس می کردم اگر حرف 

بزنه منفجر می شه و برای همينه که انقدر لب هاش رو محکم 

 ! بهم فشار می ده

 :زير فشار نگاهش داشتم آب می شدم؛ گفتم

و دارم مگه؟ من جز تو و مامان کی ر! نکنيد با من اينجوری-

به قرآن من اينطوری ... توام اين شکلی... مامان اون شکلی



چرا داری می ری؟ اصال کجا می ری؟ چرا با . دووم نمی آرم

... من حرف نمی زنی؟ امير حسين من خودم دارم دق می کنم

 ...خودم دارم به زور تحمل می کنم

روی دستش رو باال آورد و با احتياط ! يه قدِم ديگه جلو اومد

 :گونه ام گذاشتش و گفت

 ...آروم باش... هيس-

قفسه ی سينه ام از شدت فشار، باال و پايين می شد و تعجب، 

 !گريه ام رو بند آورده بود

 ...آفرين... چيزی نيست... آروم باش-

گيج شده بودم و ! قلبم قاطی کرد؛ يه لحظه تند زد و يه لحظه نزد

ز اون در بره، ديگه نمی دونستم چرا حس می کردم که اگه ا

 !هيچ وقت بر نمی گرده

 

 ! دوباره گريه ام گرفت

حاال هر دو دستش روی صورتم بود و چشم های قرمزش، دقيقا 

 ! مقابلم

! چيزيم نيست؛ فقط می خوام برم يکم هوا بخورم... نگام کن-

 ! باشه؟ آروم باش

 :مثل بچه ها بد قلقلی کردم

اگر باليی سر ... اين حالت نروبا ... نرو... تو حياط هوا بخور-

 شما ها بياد من چکار کنم؟ 

 :سرم رو جلو کشيد

 بال چيه؟ چی داری می گی؟ ! داستان نباف دختر  خوب-

 :ميون هق هقم گفتم



 ...من دوستت دارم اميرحسين-

 :فشار انگشت هاش رو بيشتر کرد

 !چيزی نشده که...آروم باش بخاطر خدا-

دارم سعی می کنم آروم بگيرم،  وقتی ديد! به سکسکه افتادم

 :گفت

دارم تو خونه خفه می شم، فقط برم يکم هوا بخورم، يکم برای -

 باشه؟ ! زود برمی گردم... خودم باشم

ناچارا ! تازه داشتم هضم می کردم که چی پيش اومده و چی گفتم

 :رهام کرد و گفت. سر تکون دادم

 .می آممن زود . برو بخواب... حاال برو تو... آفرين-

جای انگشت هاش رو صورتم می سوختند؛ نااميد به رفتنش 

خيره شدم و با صدای بسته شدن در، سرم رو رو به آسمون 

 :گرفتم و گفتم

 ...اگه ازم بگيريش-

 !و دوباره گريه کردم

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و چهارم 



 «تجريش»

 

 

 

اون تو . به سهند خيره شدم و جواب چشمکش رو با لبخند دادم

کت و شلوار محشرش انقدر خواستنی شده بود که دلم می 

 !خواست همون لحظه به اتاقم ببرمش

بابا با آقای مرنديان گرم صحبت بود و عمال جلسه رو از حالت 

نسترن با لبخندی که ! خواستگاری به حالت کاری کشونده بودند

از روی لب هاش کنار نمی رفت به بهترين نحو داشت خدمه ی 

دست پوشی رو که به منظور پذيرايی اومده بودند، هدايت يک 

نيما سرش پايين بود و با انگشت روی دسته ی صندلی . می کرد

ضرب گرفته بود و پرستو با شکمی که حاال تو بزرگترين حالت 

ممکن بود، تو صندلی راحتی که به خاطر خودش به پذيرايی 

مطرح کردن اضافه شده بود فرو رفته بود و سعی می کرد با 

موضوعات مختلف، مادربزرگ و مادر سهند رو به صحبت 

 .بگيره

مخاطب صحبتش ! با صدای مرنديان بزرگ، همه ساکت شدند

 :من بودم

 ! چه خبر دختر گلم؟ مشتاق ديدارتون بوديم_

 :گفتم. دامن لباس اذيتم می کرد و اجازه نمی داد راحت بشينم

 .کم سعادتی از ماست جناب مرنديان_

 : هش خريدارانه بودنگا

 .نفرمائيد_



لبخند زدم و مادربزرگ سهند باالخره اولين جمله، بعد از سالم 

 :و احوالپرسی رو به زبون آورد

 !اگر هر دو طرف راضی باشند بريم سر اصل مطلب_

 :مرنديان بزرگ خنديد و گفت

اصل مطلب اينه که گل دخترمون يه بله ی خوشگل به ما بگه _

ز اين وصلت فرخنده؟ تک دختر بهرامی و وگرنه چی بهتر ا

 ....تک پسر مرنديان

 :اخم کردم

 .من تک دختر نيستم جناب مرنديان، يه خواهر دارم_

بابا اخم کرد و نسترن برام چشم و ابرو . به وضوح جا خورد

انقدر نيکی رو پنهان کرده بودند که وجودش از خاطر . اومد

 .همه رفته بود

رو عوض کرد اما خانم مرنديان  پرستو چيزی گفت و موضوع

قبل از اينکه موضوع قبلی از خاطر کسی بره، صحبت پرستو 

 :رو قطع کرد و گفت

راستش خوب شد که ...می بخشيد پرستو جان ميون کالمتون_

 .اين موضوع مطرح شد

حاال همه چشم دوخته بودند به دهانش و خودش ساکت نشسته 

ه بود می گفت که قرار اخمی که ميون ابروهای سهند نشست! بود

خانم مرنديان که حاال جو رو کمی . نيست اتفاق های خوبی بيفته

سنگين کرده بود، با بيشتر شدن فشار نگاه ها که يکيشون هم 

 :نگاه عصبی همسر خودش بود، دست پاچه به حرف اومد

اما ...ما از خدامونه نيکا جان عروس ما بشن باعث افتخارمونه_

 ...من



مرنديان بزرگ با اشاره ی سر خواست که . شدند چشم هام ريز

 .زودتر موضوع حرف همسرش رو بدونه

تنها . يعنی خب سهند تنها پسر ماست...واقعيتش ما از آينده _

وارث مرنديان، با توجه به مشکل دختر کوچيک شما، من از 

 ...مشکالت احتمالی که ممکنه برای بچه ی 

 !زنک احمق! تازه دردش رو فهميدم

 :سهند مداخله کرد

 !مامان_

 :دستم رو باال آوردم و گفتم 

اين اولين بار نيست که من ! بذار حرفشون رو بزنن عزيزم_

تو هر جمعی . دارم اين صحبت رو از زبون ايشون می شنوم 

 .يکی از موضوعات صحبتشون اين قضيه است

 :دلخور شد خانم مرنديان و گفت

قضيه حرف زدم؟واال شما  نيکا جان من کی قبال در مورد اين_

خودتون انقدر پنهونش کردين که نصفی از آشناها اصالً از 

منم اگه االن دارم مطرحش می کنم ! وجود اين بچه با خبر نيستن

می ترسم که بچه ...می ترسم. فقط بخاطر نگرانی از آينده ست

خب به هر . ی شما هم خدايی نکرده همچين مشکلی داشته باشه

بايد حق ...تون؛ خيلی هم نزديکه نسبتشنوادهحال هست تو خا

 .بدين که نگران باشم

عجب زن احمقی بود که بعد از بار ها توضيحِ مستقيم متوجه 

نمی شد که اگر خواهر من االن تو اين وضعيته، بخاطر سهل 

 ! انگاری يه آدم ديگه ست



با سر انگشتام زانوم رو فشردم و سعی کردم ريتم نفس هام رو 

 .نمکنترل ک

 

 

 

 

 

 

امشب باالخره چيزی پيدا شد که لبخند نسترن رو از رو لب 

 :رو به خانم مرنديان گفت! هاش کنار بزنه

مهشيد جان من بارها برات توضيح دادم که مشکل نيکی چی _

 !بوده و چه اتفاقی افتاده

دلم می خواست خرخره ی مادر سهند رو ! سکوت بدی حاکم شد

به دل نمی نشست، خصوصاً که بجوم؛ برخالف پسرش ذره ای 

 :گفت

اما خب مدرکی هست که ما واقعاً ! گفتی!بله نسترن جون_

ما حق ... خودت رو بذار جای من! مطمئن بشيم از اين قضيه؟

داريم يه تضمين بخوايم برای سالمت ورثه ای که قراره دنيا 

 !خدايی نکرده مثل نيکی اينطوری عليل نشه. بياد

. از جام بلند شدم؛ گردنم تير می کشيد! خون، خونم رو خورد

 :عصبی گفتم

 .دو تا شد_

 :مرنديان بزرگ خطاب به همسرش گفت

 !خانم_



 :اما همسرش با لحنی که اصالً دوستانه نبود پرسيد

 !چی دو تا شد نيکا جان؟_

 :سهند مداخله کرد

 .اجازه بدين من توضيح بدم_

به مادرش بدون توجه به سهند رو ! گردنم به شدت گرفته بود

 :ادامه دادم

 .توهين هاتون دو تا شد! توهين_

بقيه چيزهايی می گفتند اما هيچ کدوم رو نمی . رو ترش کرد

 :شنيدم، گفتم

 .حاال من هم تضمين می خوام_

 :همه ساکت بودند، خانم مرنديان متعجب پرسيد

 !چی؟_

نگاه بابا وحشتناک بود؛ صورتم رو چرخوندم تا از نگاهش تأثير 

 .نگيرم

! اينکه بچه ی آينده ی ما مشکالت درکی شما رو نداشته باشه_

 !باالخره کم مشکلی نيست

. بابا با لحن خشکی صدام زد! اول سکوت شد و بعد، همهمه

 :نسترن گفت

 ...دخترم_

 :عصبی گفتم

وقتی يه آدم بتونه انقدر . باالخره نگرانم! حرف بدی نزدم_

نکنه که قصور  وقتی حتی درک! راحت به ما بگه دروغ گو

 دختری که اگه  ِوقتی برای مشکل! پزشکی دقيقاً معناش چيه

حماقت يه آدِم ديگه نبود، می تونست امروز اينجا کنار ما بشينه 



وقتی انقدر بی سواده که از کلمه ی عليل ! مدرک می خواد

وقتی انقدر بی نزاکته که تو اولين جلسه ی ! استفاده می کنه

ه و تصميمات خصوصِی دو نفر ديگه خواستگاری حرف از ورث

 ! می زنه

اولی ! پدرم، نسترن و سهند، همزمان اسمم رو صدا زدند

 ! عصبی، دومی متعجب و سومی دلخور

 :خانم مرنديان بلند شد

قشنگ متوجهمون کردی ... خيلی خوب جواب دادی نيکا جان-

آوازه ات رو شنيده بوديم اما شنيدن کی بود ! که ادبيات خوندی

 ند ديدن؟ مان

 :پوزخند زدم؛ اين زنک چه می فهميد از ادبيات؟ گفتم

ادبيات رو هم ! من شعور رو به ادبيات ترجيح می دم خانم-

برای دل خودم خوندم؛ نه برای اينکه با تکيه بهش، برای شما 

حاال هم خوش اومدين؛ ديگه هم به ! رانی ادبی راه بندازمسخن

 !يده نرين؛ از شما بعيدهخواستگاری دختری که آوازه اش پيچ

 

 

 

 

 

 

مثل فيلم ها، بعد از گند خوردن به جلسه ی خواستگاری، ندوييدم 

بابا و ! تو اتاقم؛ همون جا ايستادم تا رفتنشون رو به چشم ببينم



مرنديان داشتند  صحبت می کردند و انقدر صداشون پايين بود 

 ! شون نمی شدکه کسی متوجه موضوع مکالمه

ديد خانواده اش منتظر هستند، يه خداحافظی کلی  مرنديان وقتی

از جمع کرد و به خانمش که حتی خداحافظی رو هم اليقمون 

 ! ندونسته بود، پيوست

به سقف نگاه کردم تا سنگينی نگاه سهند عذابم نده و سه مرتبه 

 برای خودم تکرار کردم؛

 ! مهم نيست که سهند دلخوره

 ! مهم نيست که سهند دلخوره

 ! ست که سهند دلخورهمهم ني

و بعد از اون، انگار اين قضيه کمی اهميتش رو برام از دست 

می تونستم بعد از دلش دربيارم؛ حاال حتی نمی خواستم ! داد

 ! بهش فکر کنم

بابا که همراه مرنديان ها رفت، به نسترن، نيما و پرستو نگاهی 

 ! انداختم و جز اضطراب چيزی تو چشم هاشون نديدم

ی باال به راه افتادم و وسط پله ی طبقهو به سمت راه چرخيدم

 :راهرو بودم که صدای بابا متوقفم کرد

 ! وايسا-

ايستادم اما درست چند لحظه بعد، دنباله ی بلند لباسم، کشيده شد 

 :و صدای وحشتناک بابا گوش هام رو کر کرد

 ! بهت می گم وايسا-

 :با آرامش گفتم چرخيدم و دست هام رو به دو طرف باز کردم و

 ! ايستادم-

 ! بر خالف آرامش صدام، تو وجودم دلشوره ی عجيبی داشتم



 :نسترن نفس نفس زنان خودش رو به بابا رسوند و منقطع گفت

 .حرف بزنيد... بذار فردا...بذار-

 :بابا بی توجه بهش رو به من پرسيد

 چه غلطی کردی؟ -

 :محکم گفتم

 ! غلِط درست رو-

اومد و حرير لباسم رو تو مشتش گرفت و جلو ! برزخی شد

انقدری پر قدرت به جلو کشيدش که تکون خوردم و تعادلم رو 

 ! برای چند لحظه از دست دادم

نسترن داشت بهش التماس می کرد و حاال نيما هم به جمعمون 

 ! اضافه شده بود و چيز هايی می گفت

 : ش گرفتبابا لباسم رو رها کرد و اينبار فکم رو بين انگشت ها

همين امشب، همين امشب زنگ می زنی به پسره و همه چيز -

 ! رو درست می کنی

انگشت هام رو دور ساعد هاش پيچيدم تا صورتم  رو از دستش 

 :نجات بدم و همزمان سرم رو عقب بردم و فرياد زدم

 . ولم کن-

دوباره به سمتم خيز برداشت و اينبار نيما تنه اش رو گرفت و 

 ! مانعش شد

نگاهی به خدمه ای که برای ! فکم از شدت درد، سر شده بود

 :تماشا جمع شده بودند انداختم و داد زدم

 !بريد سر کاِرتون-

 :با پخش و پال شدنشون رو به بابا گفتم

 ! اونی که بايد معذرت خواهی کنه من نيستم؛ زن مرنديانه-



 :با لحن وحشتناکی گفت

طرف حسابم تويی؛ اين  !مرنديان ندارم... من کاری به زِن -

 ! وصلت بايد سر بگيره

 !از فحشی که نثار زن مرنديان کرده بود، دهانم باز موند

 

 

 

 

 

 

 

 :صدام رو پايين آوردم و گفتم

يکی ! توهين کردند، مثل ماست وايسادين و نگاهشون کردين-

بايد سر جا می شوندشون که من اين وظيفه رو تقبل کردم؛اين 

اين خانواده امشب اومدند خواستگاری به دوم اينکه اگر ! يک

 ! خواست شما نبوده و به خواست خودم بوده

 :و رو به نيما که هنوز بابا رو گرفته بود ادامه دادم

من مثل بردارم مطيع و احمق نيستم که بخاطر خوشامد شما با -

 ! کسی ازدواج کنم

 :و بعد دوباره نگاهم رو متوجه بابا کردم

و شش سالمه هيچ کاری به زندگی من تا االن که بيست -

قضيه ی سهند هم به ! نداشتين، پس از اين به بعد هم وضع همينه

اگر صالح دونستم و قضيه حل شد، بدون  !خودم مربوطه



متوجه ... مادرش دوباره می آن خواستگاری؛ اگر نه که هيچ

 ! شدين؟ هيچ

با نمی دونم دستش از کدوم قسمت گارد نيما تونست در بره که 

 !اين شدت رو صورتم خوابيد

سرم به راست پرت شد و گردنم از شدت چرخش طوری گرفت 

 ! که از دردش زانو هام خم شدند

حتی از درد هم ! دستم رو مشت کردم تا روی صورتم نذارمش

فقط از همون زاويه ای که چرخش ! اشک تو چشم هام جمع نشد

 :سرم ايجاد کرده بود، نگاهش کردم و گفتم

خود خدا هم اگر به زمين بياد و وساطت کنه، ديگه ! شد تموم-

 ! اين ازدواج صورت نمی گيره

و چند قدم باقی مونده به اتاقم رو طی کردم و با کوبيدن در و 

قفل کردنش، هندزفری رو تو گوشم گذاشتم و صدای آهنگ رو 

انقدری باال بردم که اگر فرياد می زدم، صدای خودم رو هم نمی 

 !شنيدم

... اين شايد اولين بار بود که صدای تيلور آرومم نمی کرد؛ حالم 

 ! حالم اصال قابل توصيف نبود

و سعی کردم که کمی گردنم رو ماساژ بدم روی صندلی نشستم

اما چيزی از درد گردنم که حاال به سوزش افتاده بود، کم نمی 

 ! شد

ون به کشو ها رو به دنبال مسکن گشتم و بعد از بلعيدن چند تاش

صورت همزمان، سيگاری روشن کردم و زير لب ترانه ها رو 

 ! همراهی کردم تا فکر نکنم

 ! اگر فکر می کردم مغزم منفجر می شد



 ! اگر فکر می کردم حالم خيلی بيشتر از اين گرفته می شد

تا ساعت يک تموم سيگار های جعبه رو دود کردم و هرچی 

عد از اون، لباس لعنتيم آهنگ بود تو پلی ليستم، گوش دادم و ب

 ! رو از تنم کندم و با تعويضش، از خونه بيرون زدم

خيابون ها بيش از حد سوت و کور بودند؛ روندم به سمت کافه و 

يک ربع بعد، ماشين رو درست مقابل کافه پارک کردم؛ پياده 

 !شدم  و برای پيدا کردن کليد ها، دستم رو داخل کيفم بردم

گردنم اجازه نمی داد ! کمک کننده نبود حس المسه، به تنهايی

 ! سرم رو خم کنم و يه نگاهی به آشفته بازار کيفم بندازم

داشتم برای بار دوم تالش می کردم که ماشينی، درست پشت سر 

 ! ماشينم متوقف شد

به خودم جنبيدم تا زودتر کليد ها رو پيدا کنم؛ خدا می دونست که 

 ! کدوم جهنمی بودند

راننده ی ماشين، توجهم جلب شد؛ يه آدم سرتا پا  با پياده شدن

مشکی که اگر به سمت پياده رو می اومد، شرايط ترسيدن مهيا 

 ! می شد

باالخره کليد ها رو پيدا کردم و فوری مشغول شدم اما صدايی 

 ! که از پشت سرم شنيدم، باعث شد تا با وحشت به عقب برگردم

 اينجايی؟ -

اين ! چشم ها رو شناختم... شدم امااخم کردم و آماده ی دفاع 

به ! چشم های طوسی رو هيچ کسی تو زندگيم نداشت جز اين آدم

سر و وضع آشفته و ريش های بلند شده اش نگاه کردم و 

 :پرسيدم

 تو اينجا چه کار می کنی؟ -



 :چند ثانيه نگاهم کرد و بعد گفت

 ! نمی دونم-

 :حالش نرمال به نظر نمی رسيد؛ پرسيدم

 ه؟ چی شد-

 :و جواب داد

 داشتی می رفتی؟ -

 :به چشم هاش که فقط اون ها آشنا بودند، نگاه کردم و گفتم

 !نه؛ اومدم-

 

 

 

 

 

 

 

دست هاش رو باال برد و در حالی که دو طرف سرش می 

 :گذاشتشون گفت

 ! سرم داره منفجر می شه-

 : کليد ها رو به سمتش گرفتم و گفتم

 ! در رو باز کن-

کرد، وارد کافه شدم و با روشن کردن همه ی و وقتی بازشون 

 ! چراغ ها، آرامش گرفتم

رو يکی از صندلی های اولين ميز، نشست و سرش رو روی 

 :رو به روش نشستم و پرسيدم! ميز گذاشت



 ! چی شده ؟ داری می ترسونيم-

سرش رو باال آورد و من تو اون وضعيت به اين که می تونست 

 ! بده، غبطه خوردمگردنش رو انقدر راحت تکون 

 :صادقاته گفت

حالم خوش نيست؛ زدم از خونه بيرون و به خودم که اومدم -

 ! ديدم اينجام

دقيقا مثل من؛ من هم حالم خوش نبود و از خونه بيرون زده و به 

اينجا رسيده بودم اما اومدن به اينجا برای من طبيعی و برای 

اون اينجا چی ...داشتممن اينجا کافه ام رو ! اون غير طبيعی بود

 داشت؟ 

رفتم سراغ کمد . از جام بلند شدم و به سمت اتاق خودم رفتم

ميزم و با باز کردنش شيشه ام رو بيرون کشيدم، روی ميز که 

چرا اسم اين آدم هيچ وقت تو ! گذاشتمش؛ پناهی دم در اتاق بود

 خاطر من نمی موند؟ 

 . يوان به اتاق برگشتماز اتاق بيرون رفتم و با پيدا کردن دو تا ل

اگر درِد گردن تا صبح من رو نمی کشت، می شد يه دکتر خوب 

 ! پيدا کنم

ليوان ها رو روی ميز کارم گذاشتم و در حالی که هر دوشون 

 :رو پر می کردم، گفتم

 ! بشين-

يکی از ليوان ها رو به سمتش هول دادم و محتوای ! نشست

 :ليوان خودم رو نوشيدم و گفتم

 ! يکم آرومت می کنه بخور؛-



متعجب نگاهش کردم؛ طوسی هاش رو به ! ليوان رو پس زد

 :صورتم دوخت و گفت

 ! من با اين آروم نمی شم-

ليوانم رو دوباره پر کردم؛ کافی بود چند دقيقه صبر کنم؛ فقط 

چند دقيقه تا اثر گذاشتن الکل صبر کنم؛ بعد از اون همه چيز 

ادم می رفت تو اون جهنم چی درد آروم می شد؛ ي! بهتر می شد

 ...يادم می رفت مردی که پدرم بود! شده

 ! به جاش برام شعر بخون-

 :متعجب پرسيدم

 چی؟-

 :پلک نمی زد

 ...همون آخرين شعر موالنا رو بخون! شعر بخون-

ليوان از دستم رها شد و روی ميز افتاد؛ چپه شد و محتواش 

هنوز داشتم ! پخش شد روی ميز و قطره قطره رو زمين چکيد

ناباور به چشم های طوسی رنگش نگاه می کردم که لب هاش 

 :تکون خوردند

 ...رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن-

 :چشم هاش نم زدند

 ...ترِک مِن خراِب شبگرِد مبتال کن-

قاعدتا بايد گرم می شدم اما يخ زدم؛ حس می کردم خون تو رگ 

 ! هام در حال منجمد شدنه

 :از قبل ادامه دادبلند تر 

 ...ماييم و موج سودا، شب تا به روز تنها-

 :بلند شد و ايستاد و داد زد



 !بخون-

 :لب هام ناباور تکون خوردند

 ! خواهی برو جفا کن... خواهی بيا ببخشا-

 :فرياد کشيد

 ...ش رو بخونبقيه...شبقيه-

 از من گريز تا تو هم در بال نيفتی-

  کنبگزين ره سالمت ترک ره بال

 ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده

 بر آب ديده ما صد جای آسيا کن

 خيره کشی است ما را دارد دلی چو خارا

 بکشد کسش نگويد تدبير خونبها کن

 بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد

 ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن

 دردی است غير مردن آن را دوا نباشد

 را دوا کنپس من چگونه گويم کاين درد 

 :به اينجا که رسيدم دستش رو باال آورد و گفت

 ! صبر کن... همين... آهان-

تا به امروز، توهم رو تجربه نکرده ! پلک هام خيس شده بودند

بودم اما اين اتفاق انقدر غير طبيعی و دور از ذهن بود که می 

 ! تونستم ربطش بدم به توهم

 ! اين آخری رو دوباره بخون-

 :يه قدم به سمتش رفتم بلند شدم و

 چی شدی تو؟ -

 :اينبار داد نزد، خواهش کرد



 !بخون-

 ...آن را دوا نباشد... درديست غير مردن-

 ...پس من

 :با صداش متوقفم کرد

 کاين درد را دوا کن؟...پس من چگونه گويم-

 

صورتش رو ... با ناباوری دستم رو گذاشتم روی صورتش

 . کف دستم چرخوند و لب هاش رو فشار داد به

انقدر عجيب بود که تو فراموش کردن خودم و درد هام، ده 

 ! برابر قوی تر از الکل عمل کرده بود

 ! دستش رو باال آورد و دستم رو گرفت

لباس های يک دست مشکيش، به شک می انداختم که عزادار 

باشه اما حال و روزش به از دست داده ها نمی خورد، به به 

 ! خورددست نياورده ها می 

 ! صداش زدم. امير حسين بود! اميرحسين... اسمش رو يادم اومد

 ! پلک هاش رو بست و دستم رو رها کرد و رفت

 ! رفت

 ! دنبالش دوييدم؛ نبود

 ! رفت

به اتاق برگشتم و ناباور به اطرافم نگاه کردم؛ يه ليواِن ايستاده 

 !روی ميز بود و يه ليواِن چپه ی خالی شده

 

 

 



 

 

 

 

 اه و پنجمفصل پنج

 "راه آهن"

 

برای بار هزارم از جام بلند شدم؛ طول و عرض اتاق رو طی  

 !کردم و دوباره نشستم سر همون جای قبلی و به فکر فرو رفتم

چند ضربه به در اتاق خورد و قبل از اينکه چيزی بگم، اميد سر 

 :کشيد به داخل و پرسيد

 !کی می آی ديکته بگی؟ مامان نيست؛ خودم بنويسم؟-

 :متعجب نگاهش کردم و پرسيدم

 !چطوری خودت بنويسی؟-

 :بی خيال گفت

چند تا هم غلط می نويسم که آقامون . از رو می نويسم ديگه-

 !شک نکنه

 :گفتم

 !خودم بهت می گم! نه-

 :سرش رو بيرون برد

 .زود بيا بگو. باشه پس-

 : صداش زدم

 !اميد؟-

 :دوباره سرش رو به داخل آورد



 !چيه؟-

 :صورتش خيره شدم و دلم رو به دريا زدمبه 

 !يک يا دو؟-

 :صورتش رو جمع کرد

 !ها؟-

 :تکرار کردم

 .می گم يک يا دو؟ يکی رو انتخاب کن-

 :نگاه عاقل اندر سفيهی بهم انداخت و گفت

 !اسگل شدی به موال-

 :پا فشاری کردم

 !بگو خب-

 :بی حوصله گفت

 !دو-

اسم به اميرحسين بگم؛ يک اين بود که از احس! و گذاشت و رفت

يک هفته ی تمام بود که ! دو اين بود که نگم؛ اضطراب گرفتم

حس ! وسوسه ی اعتراف کردن به امير حسين به جونم افتاده بود

بيشتر از اين نمی . می کردم که بيشتر از اين نمی شه صبر کرد

 .شد دست روی دست گذاشت

می گفتم؟ سعی حاال اميد دو رو انتخاب کرده بود؛ يعنی نبايد 

کردم خودم رو قانع کنم که به اين نتيجه اهميتی ندم؛ اميد با 

 ! خلوص جواب نداده بود

زود بلند شدم و سراغ جانماز رفتم و تسبيحم رو برداشتم؛ 

اگه زوج می اومد، . استخاره و نيت کردم و چشم هام رو بستم

 .می گفتم



 !اگه تک می اومد، نمی گفتم

خر رو رو لمس کردم و وقتی انگشت با اضطراب دونه های آ

هام به تنها مهره ی باقی مونده خوردند، با ناباوری چشم باز 

 !کردم و آه از نهادم بلند شد

چند ثانيه به دونه ی تنهای تسبيح نگاه کردم و به سرم زد که با 

تسبيح مامان امتحان کنم؛ مامان همه ی نماز هاش رو به موقع 

با تسبيحش؛ حتما تسبيح مامان  می خوند و کلی ذکر می گفت

 !صادق تر بود

دويدم به سمت اتاقش و جانمازش رو باز کردم، تسبيح سفيد 

اينبار اگه زوج ! رنگش رو بيرون کشيدم؛ نيت کردم و استخاره

 !می اومد می گفتم؛ اگه تک می اومد، نمی گفتم

چشم هام رو بستم و شروع کردم به جدا کردن مهره ها و چند 

بعد وقتی تنها زوج باقی مونده ی دونه هارو کشيدم و لحظه ی  

ام انگشت هام به هيچ مهره ای نخوردند، کم مونده بود گريه

 .بگيره

 :اميد صدام زد

 .کجايی الهه؟ بيا بگو ديگه-

مامان الکی هی با اين تسبيح ذکر ! تسبيح مامان هم صادق نبود

 .می گفت

 

 

 

 

 



 

 :جا نماز رو جمع کردم، اميد داد زد

 ايستگامون کردی الهه؟-

دفتر و کتاب اميد کل هال رو پوشونده . بلند شدم و به هال رفتم

بده " جايی برای خودم باز کردم و در حالی که می گفتم. بود

 . کتاب رو به دستم داد. نشستم" کتابت رو

 :پرسيدم

 از کجا بگم؟-

 .کتاب رو تموم کرديم. از همه جا بگو-

هايی که از نظرم ارزش اماليی شروع کردم به گفتن کلمه 

داشتند و تمام حواسم به کارم بود که يکهو نگاهم به ساعت افتاد 

 ! و ماتم برد

 :کتاب رو رها کردم و مبهوت گفتم

 !سر کار نرفتم-

. مثل فنر از جا کنده شدم و به اتاقم رفتم. اميد متعجب نگاهم کرد

سفارش می کردم تند و تند لباس پوشيدم و در حالی که به اميد 

اول شماره . کاری جز درس خوندن نکنه، از خونه بيرون رفتم

بعد . ی مامان رو گرفتم و بهش اطالع دادم که اميد تنهاست

شماره ی فراز رو گرفتم و به محض اينکه جواب داد، نفس نفس 

 :زنان گفتم

 .ببخشيد. سالم من دير می رسم-

 :مثل هميشه با آرامش گفت

 .کم نفس بکشيه . فدای سرت-

 :شرمنده گفتم



 می تونيد لطف کنيد و به مريض ها نوبت بدين تا بيام؟-

 .بايد فکر کنم-

برای تاکسی دست تکون دادم و در حالی که مقصدم رو می 

 :گفتم، خواهش کردم

 !لطفا-

 :چند ثانيه مکث کرد و گفت

 .شرط داره-

 :نشستم داخل ماشين و پرسيدم

 !چی؟-

 .خداحافظ. برای اومدنعجله نکن ! بعد می گم-

پنجاه دقيقه دير به محل کارم رسيدم و وقتی وارد مطب شدم که 

 .فراز، همه ی نوبت هارو داده بود

 :با شرمندگی سالم دادم و گفتم

 .اصال حواسم به ساعت نبود-

 :خنديد و طوری که فقط من بشنوم، گفت

 !عاشقی و هزار دردسر-

 :بلند شد و گفتاز روی صندلی . سرم رو پايين انداختم

نوبت شماره ی پنج . مريض منتطره. بايد يه اسپيرومتری بگيرم-

 .ديگه خودت حواست باشه. داخله

تشکر کردم و سر جام نشستم و تا پايان ساعت کاری و ويزيت 

آخرين مراجع توسط دکتر، سرم گرم کار بود اما همين که بيکار 

داشتم به من تصميم . شدم، ذهنم رفت سمت موضوعات خودش

. تصميم داشتم قبل از اينکه دير بشه بهش بگم. امير حسين بگم

همون شب تصميمم رو گرفتم؛ همون شبی که از خونه بيرون زد 



با خودم عهد کردم وقتی بياد، کامل و واضح بهش بگم چه حسی 

 !دارم

 

 

 

 

 

 

 

و حاال اگر همه ی استخاره های دنيا برای اين کار بد می 

من تصميمم عوض " نه"ن و زمان می گفتن اومدند، اگر زمي

 !بهش می گفتم. نمی شد

 تموم شدی؟-

 :سرم رو بلند کردم و با ديدن فراز پرسيدم

 !بله؟-

 :خنديد و گفت

 !فکر کنم خيلی درگير شدی-

دکتر از . سعی کردم خودم رو مشغول حساب کتاب ها نشون بدم

ها رو حساب . اتاق بيرون اومد و فورا خداحافظی کرد و رفت

 .بستم و تمام مدت، فراز رو به روم ايستاده بود و نگاهم می کرد

 :طوری که ناچار شدم سرم رو باال بيارم و بپرسم

 !؟چيزی شده-

 :بی خيال گفت

 . فقط منتظرم کارت تموم شه تا شرطم رو بگم...  نه-



 :با ياد آوری شدط ناگفته اش؛ کشو رو قفل کردم و گفتم

 !بگين-

 :اهم کرد و دست آخر گفتچند ثانيه نگ

 .من رو به يه قهوه دعوت کن-

 :متعجب پرسيدم

 چی؟ چی کار کنم؟-

 :با آرامش تکرار کرد

 .به قهوه دعوتم کن-

سرم رو باال آوردم تا از حالت چهره اش ميزان جديتش رو 

متوجه بشم اما اصال شبيه به آدم هايی که در حال شوخی کردن 

 :متعجب پرسيدم. هستن، نبود

 چرا؟-

 :لب هاش رو جمع کرد

 !شرطمه خب-

 :مات که نگاهش کردم ادامه داد

 .يه کافی شاپ همين پايين هست-

 :جدی گفتم

 .بايد خونه باشم. من فرصتش رو ندارم-

 :ايده ی جديد داد

 فردا، يه نيم ساعت قبل از شروع کار مطب -

 :کيفم رو برداشتم و گفتم

 .نمی تونم-

 :بلند گفت

 !خسيس-



 :دفاع کردماز خودم 

 .خسيس نيستم-

 .پس چی هستی؟ در ضمن بدقول هم هستی-

 :چند ثانيه نگاهش کردم و ناچارا گفتم

 .نمی تونم! اصال بد قول و خسيس-

 :چند قدم به عقب رفت

بهش می گم تو . پس منم به دکتر می گم گاهی دير می آی-

 ...می گم بهش که اون سری.حساب ها بی دقتی می کنی

 :کردمحرفش رو قطع 

 دارين گرو کشی می کنين؟-

 :لبخند زد

 .آره فک کنم-

 :کالفه نفسم رو بيرون فرستادم و ادامه داد

فردا نيم . يه قهوه که ديگه اين حرف هارو نداره. خسيس نباش-

قول ! فقط. يه قهوه. ساعت زودتر بيا همين کافه که پايين هست

ه من در يعنی اين همه لطفی ک. می دم چيز ديگه ای سفارش ندم

حقت کردم ارزش يه فنجون قهوه نداره؟ فکر می کردم نمک 

 !نشناس باشی ولی نه آخه اين همه

 :خنديد و گفت! با چشم هايی گشاد شده نگاش کردم

 .اگه هنوز راضی نشدی ادامه بدم-

 :به سمت در خروجی راه افتادم و گفتم

 .خداحافظ-

 :داد زد

 !فردا منتظرم-



بيرون زدم و تو صف شلوغ و  چيزی نگفتم و از ساختمون

 .نامنظم بی آر تی ايستادم

سرم رو به حفاظ شيشه ای تکيه دادم و به فکر فرو رفتم؛ فوت 

دايی باعث شده بود نتونم کادوی تولد امير حسين رو به موقع 

بهش بدم و حاال تصميم داشتم همراه با دادن هديه اش، حرف از 

 .احساسم هم بزنم

م، برگشتم و دخترک ريزه ميزه ای رو ديدم با کشيده شدن بند کيف

 :که گفت

 خاله آدامس ميخری؟-

 :چند ثانيه نگاهش کردم و پرسيدم

 .بگو آره يا نه-

 چی؟-

 :رو زانوهام خم شدم و گفتم

 .بعد من ازت آدامس می خرم. اول بگو آره يا نه-

 :خنديد و گفت

 .آره-

 :از ته دل لبخند زدم و پرسيدم

 !چند؟ آدامس هات همه باهم-

 

 

 

 

 

 



 

 فصل پنجاه و ششم 

 "تجريش"

 

با ناراحتی به سهند نگاه کردم که آشفته و کالفه، دست هاش رو 

روی ميز گذاشته بود و با بدن و صورتی که به سمت من خم 

شده بود و البته اون چشم های پر سوال و دلخورش، منتظر 

 .جواب بود؛ جوابی که نداشتمش

 :کلنش ديوانه ام نکنه و گفتمسرم رو عقب کشيدم که بوی اد

 .بشين-

 :عصبی گفت

. برای گپ زدن نيومدم که بشينم؛ اومدم ازت يه جواب بگيرم-

 !؟"چرا"بهم بگو 

مطمئن بودم که دوستش ! پر غصه نگاهش کردم؛ دوستش داشتم

در حال حاضر شرايط زندگيم اصال نرمال نبود که ...  دارم اما

شتن؛ رابطه ام با بابا به بتونم تمرکز کنم روی امر دوست دا

تهديدم کرده بود برای قضيه ی . شدت بهم ريخته بود

خواستگاری که اگر خودم حل و فصلش نکنم فالن و چنان می 

 .کنه

ستون  MRIگردن دردم به يه معضل بزرگ تبديل شده بود و 

فقرات، نتايج خوبی رو نشون نداده بود و دکتر کلی امر و نهی 

نه که قادر به انجام دادن يا پرهيز کردن از کرده بود تو اين زمي

هيچ کدومشون نبودم و راس همه ی اين ها؛ ذهن خودم به شدت 

 ...!درگير بود و علتش



چرا حرفی نمی زنی؟ دو روزه منتظرم خودت ! با توام نيکا-

 منتظرم حداقل يه تماسی بگيری؛! بيای و توضيح بدی

نيست ديوانه شدم؛  امروز که ديدم هيچ خبری ازت! يه پيام بدی

به خودم گفتم احمق تريِن عالمم اگه بيام سراغت و حاال، احمق 

! تريِن عالم رو به روت وايستاده و داره ازت می پرسه چرا؟

پس محض رضای خدا جواب بده بهم تا بيشتر از اين احساس 

 .حماقت نکنم

می . نمی خواستم دست پيش رو بگيرم؛ نمی خواستم مغلطه کنم

نمی خواستم بازيش ! به خدا می تونستم اما نمی خواستم ...تونسم

 :گفتم. بدم

 .بشين تا توضيح بدم. بشين يه لحظه-

 :عصبی گفت

 ! می نشينم اگه نشستِن من مشکل رو حل می کنه-

و بعد يکی ازصندلی هارو تا نزديک ميز من جلوکشيد و در 

 :حالی که می نشست گفت

 .حاال بگو-

برای چند . گردنم بسته شده بود کشيدمدستی به ُکالری که دور 

 :ثانيه پلک هام رو بستم و وقتی بازشون کردم، گفتم

می خوام ... من متاسفم برای اتفاقی که افتاد اما... ببين سهند-

اگر هزار دفعه ی ... من پشيمون نيستم...روراست باشم باهات

ديگه اون شب تکرار بشه و باز هم مامانت اون حرف ها رو 

توهين کنه، من باز هم همون جواب ها رو بهش می دم و  بزنه و

متاسفم که دارم بهت می گم که اصال سر اين قضيه پشيمون 

و . ناراحتم که تو ناراحتی. نيستنم؛ فقط ناراحتم که پيش اومده



اين دو روز اگر باهات تماس نگرفتم، فقط برای اينکه که نمی 

 .يمونی کنمنمی تونستم ابراز پش. دونستم چی بايد بگم

 : ناباور نگاهم و صدام زد

 !نيکا-

 : تنها گفتم

 .تنها حسی که دارم اينه. متاسفم سهند-

 : تلخ گفت

انگار نه ! حس می کنم با دو تا دختر نوجوون طرف حسابم-

انگار که يک طرف قضيه مادرم هست و طرف ديگه ی قضيه 

 !زن بالغی که دوسش دارم

 

 

 

 

 

 

نمی خواستم بگم . زم گردن مادرشنمی خواستم تقصير رو بندا

نمی خواستم بيشتر ! اون بود که اول شروع کرد به توهين کردن

 !از اين تو منگنه بذارمش؛ به قدر کافی ناراحت و بی تقصير بود

 :پرسيد

 !اين حرف آخرته نيکا؟-

دلم . با ناراحتی نگاهش کردم و دلم ضعف رفت برای داشتنش

و حس بدی که بينمون شکل گرفته گرفت برای اتفاقاتی که افتاده 

 .بود



 :دستم رو جلو بردم و انگشت هاش رو لمس کردم

واقعيتش رو بخوای حرف آخری وجود نداره؛ ...سهند عزيزم_

من تصميم رو به عهده ی تو می ذارم؛ دلم نمی خواد بهت بگم 

بايد بين دو نفر انتخاب کنی اما الزم می دونم بگم که من نه هيچ 

معذرت خواهی می کنم و نه هيچ وقت از  وقت از مادرت

رفتاری که کردم و حرف هايی که زدم پشيمون خواهم شد و 

 ...اگه

نگاهم رو به ميز دوختم تا . چشم های بهت زده اش ساکتم کرد

 :بتونم جمله ام رو ببندم

و اگه دوباره به من و خانواده ام توهينی بشه، بازهم ساکت _

 .نمی نشينم

برای اولين بار قلبم داشت . نگشت هام کشيددستش رو از زير ا

 !تو يک رابطه به درد می اومد اما چاره ی ديگه ای نبود

من هم .تو اين يه مورد توانايی نقش بازی کردن رو نداشتم

می تونستم بگم ... دلخور بودم؛ با من هم بد حرف زده شده بود

گور پدر دلخوری های من ولی نقش بازی کردن نه، تو اين 

 .د در توانم نبودمور

بلند شد و لب هاش برای گفتن حرفی از هم فاصله گرفتند اما 

فقط آخرين نگاه دلخورش رو بهم انداخت و ...چيزی نگفت

 ...رفت

من با خودم رودربايستی نداشتم؛ سهند ! آرزو کردم برگرده

حداقل ! می خواستم اما نه به هر قيمتی...مرنديان رو می خواستم

 !پذيرفتن توهين های مادرشنه به قيمت 



آرزو کردم برگرده؛ آرزو کردم برگرده بدون انتظار معذرت 

 ...خواهی از جانب من

سفارش يه فنجون قهوه دادم؛ از صبح تا به حال چيزی نخورده 

کالر رو از دور گردنم باز کردم و ! بودم؛ حتی قرص هام رو

ايجاد انگشت هام رو به گردنم فشردم؛  برای سهند حتی سوال 

 !نشده بود که علت وجود اين کالر دور گردنم چيه

 .چند نفس عميق کشيدم و سعی کردم حس های بدم رو کنترل کنم

برای پرت کردن حواسم، ! قهوه ام رو داغ نوشيدم و کامم تلخ شد

رفتم سراغ مانيتور و فيلم های ضبط شده؛ فايلی که به اسم پناهی 

اون قسمت ضبط شده رو  ذخيره اش کرده بودم رو باز کردم و

 !برای بار چندم تو اين دو روز ديدم

مثل خواب و خيال اومده بود؛ صاعقه وار رفتار کرده بود و تو 

 .يک پلک زدن غيب شده بود

 «به جاش برام شعر بخون»

 

فيلم رو متوقف کردم و زل زدم به چهره اش؛ دوروز تمام ذهنم 

ی که خونده بود و به شعر! نمی فهميدمش... رو درگير کرده بود

خواسته بودم بخونم فکر کردم؛ شعری که تا اون شب مطمئن 

بودم به درکی از معناش رسيدم اما بعداز اون، حس می کردم 

 !هيچ برداشت واضحی ازش ندارم

که ! ذهنم درگير اين بود که چرا امير حسين پناهی رو نمی فهمه

که چرا حسم  ذهنم در گير اين بود. چرا نمی تونه پيش بينيش کنه

در گير اين بود که چرا گل های . نسبت به اين آدم رو نمی فهمه

 ...اهداييش هنوز روی ميزه



آرزو کردم تموم ...  صفحه رو بستم و آرزو کردم سهند برگرده

 :آرزو کردم و يه نفر تو سرم خوند... شن اين روزها

 

 دردی ست غير مردن آن را دوا نباشد" 

 "اين درد را دوا کن... پس من چگونه گويم

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و هفتم

 

 "راه آهن"

 

درحال درس خوندن بودم که با صدای پيامک گوشی حواسم 

تا خواستم برای برداشتن گوشی از جام بلندشم، اميد . پرت شد

 :در و زد و همون لحظه وارد شد و گفت

 !الهه بازم که مامان نيست_

کردم؛ اصال متوجه نشدم به فرم مدرسه اش و بعد به ساعت نگاه 

 :گفتم! کی اومده

 .آره؛ صبح رفت خونه ی دايی_

 :غرغر کرد



مرديم از گرسنگی به ! زنده هارو ول کرده چسبيده به مرده ها_

 !موال

 :جزوه ام رو جمع کردم و گفتم

 .االن برات يه چيزی درست می کنم_

 :درحال باز کردن دکمه های روپوشش گفت

 .ورم هامن نيمرو و املت نمی خ_

 .دلم براش سوخت؛ يه هفته بود که بسته بودمش به تخم مرغ

 :پرسيدم

 برات سيب زمينی سرخ کنم؟_

 :صورتش رو کج کرد

 .باشه_

از اتاق بيرون رفتم و هنوز چند قدم دور نشده بودم که صدای 

 :اميد بلند شد

 .گوشيت الهه_

ی به اتاق برگشتم و گوشی رو برداشتم و با ديدن اسم فرستنده 

دو پيام ازش داشتم؛ اولی با مضمون . پيام آه از نهادم بلند شد

سر جاشه قرار »و دومی با مضمون « قرار امروز سر جاشه؟»

و سومی که همون لحظه به دستم رسيد با « امروز؟

 «امروز قرار سر جاشه؟»مضمون

صدای صحبت کردن اميد حواسم رو پرت کرد؛ خصوصاً که 

 !دم؛ قرار نبود اين موقع بياد خونهصدای امير حسين رو هم شني

از اتاق بيرون رفتم و وقتی داشت وارد اتاقش می شد، بهش 

 .رسيدم و سالم دادم

 :به سمتم چرخيد و گفت



 !دانشگاه نرفتی؟. سالم_

 :جواب دادم

 .امروز کالس نداشتم! نه_

 :در اتاقش رو باز کرد و پرسيد

 مامان نيست؟_

 :گفتم

 .نه_

 :و بالفاصله پرسيدم

 .چرا زود اومدی؟فکر کردم برای ناهار نمی آی_

 :وارد اتاقش شد

 !حوصله ی کارکردن نداشتم_

ذهنم رفت سمت کادوهای تولدش که بخاطر فوت دايی نشده بود 

شايد حاال فرصتی مناسبی بود؛ حاال که !به موقع هديه شون بدم

می گفت حوصله ی کار کردن نداره؛ حاال که خلقش پايين بود؛ 

 ...کهحاال 

 حواست کجاست؟_

 :از فکر بيرون اومدم و پرسيدم

 !چيزی گفتی؟_

 !نمی شنوی؟!گوشيت داره زنگ می خوره_

با گيجی به سمت اتاقم رفتم و با ديدن اسم فراز که روی صفحه 

تماسش رو رد کردم و براش ! ی گوشی افتاده بود، کالفه شدم

 :نوشتم

 "باشهقراری وجود نداشته که حاال سرجاش .سالم"

 .و بعد از اون گوشی رو سايلنت کردم و اميد رو صدا زدم



 

 

 

 

 

 

 

 

 :پرسيدم! چند لحظه ی بعد،با باالتنه ی برهنه به اتاقم اومد

 مگه صد دفعه نگفتيم اينطوری تو خونه نگرد؟_

 :بی خيال شکمش رو خاروند و گفت

 !همين؟_

 :فعالً شرايط بحث کردن باهاش رو نداشتم، گفتم

 بر سر خيابون غذا بگيری؟می ری از بيرونپول بدم _

 :با خوشحالی گفت

اون روز منوشونو انداخته بودند تو . زنگ می زنيم می آرن_

 !حياط، مامان نگه داشت

 :در حالی که دنبال کيف پولم می گشتم ، گفتم

 .بايد برم سرکار عجله دارم. نه خودت برو_

 :متعجب گفت

 !خودشون که زودتر می آرن_

 :در رفتم از کوره

 .همون سيب زمينی سرخ می کنم. نمی خواد_

 !چی بگيرم؟! پول بده! خيلی خب بابا_



 :چند اسکناس ده هزار تومنی به سمتش گرفتم و گفتم

 .سه تا چلو جوجه بگير_ 

 :پول رو از دستم گرفت و گفت

 .لباس بپوشم برم؛ نوشابه هم می گيرم ها_

 "فقط برو"تو دلم جيغ زدم

که صدای باز و بسته شدن دربياد رو با عذاب، و تمام مدتی 

 !انتظار کشيدم

به محض اينکه در بسته شد، سراغ کمد ديواری اتاقم رفتم و از 

پشت بقچه های لباس زمستونی که مامان هرسال بعد از جمع 

کردنشون تو کمد ديواری اتاق من جمعشون می کرد، جعبه ی 

داشتم به اتاق کادويی سفيد رنگ رو بيرون کشيدم و تصميم 

اميرحسين برم اما اضطرابی به جونم افتاد که دست و پام رو 

 .سست کرد

باناراحتی پلکم رو فشردم و . قلبم تند می زد و پلک چپم می پريد

هر وقت پلک چپت پريد "ياد حرف مامان افتادم که می گفت

 "صدقه بده تا دفع بال بشه

 .عصبی،چند ضربه به پلکم زدم

همراه با دادن کادوها به امير حسين از احساسم من تصميم داشتم 

هم حرف بزنم، اما با اين حالی که داشتم، تا دم اتاقش هم نمی 

! تونستم برم، چه برسه به حرف زدن از احساسات عاشقانه ام

 .حتی فکر کردن بهش هم باعث می شد که ضعف کنم

به سرم زد که حرف هام رو ! وقتم کم بود و ذهنم به هم ريخته

وی برگه بنويسم و داخل جعبه ی کادو بذارم، فوراً به سمت ر

م رفتم و با برداشتن برگه و خودکار، روی زمين کوله پشتی



نشستم و  وقتی خودکار رو تو دستم گرفتم تازه فهميدم که ذهنم 

 !هم درست مثل برگه ی رو به روم سفيده

 با حرص برگه. وقتی نداشتم برای سرو سامون دادن به افکارم

رو مچاله کردم و در حالی که باکس نسبتاً بزرگ کادو رو بر 

می داشتم، از اتاق بيرون رفتم و برای اينکه منصرف نشم، فوراً 

 :چند ضربه به در اتاق امير حسين زدم و شنيدم

 !بله_

 !می تونم بيام داخل؟_

 

 

 

 

 

 

 

 :جواب داد

 .بيا_

 .شدمو من با احتياط دستگيره ی اتاقش رو فشردم و وارد 

ديگه داشتم به ! طبق معموِل اين چند وقت، موالناش دستش بود

 !اين کتاب حسودی می کردم

نگاه اميرحسين روی باکس سفيد رنگ بود و نگاه من روی 

 .کتاب موالنا

 :نگاهم رو از کتاب گرفتم و گفتم

 .چند لحظه کارت داشتم_



دلم غش کرد برای .به چشم هام نگاه کرد و سرش رو تکون داد

 :پرسيد!ازوهای ورزيده و خوشرنگشب

 !اين چيه؟_

 :نزديک رفتم و درحالی که جعبه رو به سمتش می گرفتم، گفتم

 !کادوی تولدت_

دلم می خواست جعبه رو رها کنم و پا به !ابروهاش باال رفتند

 :به زور ادامه دادم. فرار بذارم

ولی افتاده بود تو مراسم ...قرار بود همون شب تولدت_

 ...خب...دايی

 :جمله بندی هام رو لعنت کردم و جعبه رو به دستش دادم

 !اميدوارم خوشت بياد_

متعجب در جعبه رو باز کرد و بلوز و شلواری رو که برای 

خريدشون بيشتر از حقوق يک ماهم رو پرداخت کرده بودم، از 

 :جعبه بيرون کشيد و مبهوت پرسيد

 !چی کار کردی الهه؟ اينا چيه؟_

که سايزشون دقيقاً اندازه اشه؛ من با چشم هم می مطمئن بودم 

تونستم کم و زياد شدن وزنش رو متوجه شم؛ تخمين سايزش که 

 .اصالً برام کاری نداشت

از همخونی رنگ بلوز با رنگ پوستش، لبخند رو لب هام 

 :گفتم! نشست

 .تولدت مبارک امير حسين_

 .ور بودنگاهش اصالً به حالت عادی بر نمی گشت؛ همچنان نابا

 چرا اين کارو کردی آخه؟_



برای خريد کادو به خيلی چيزها فکر کرده بودم اما ! جوابی ندادم

نمی تونستم ذوق و شوق خودم رو موقع ديدنش تو لباس های 

شيک و مارک، نديده بگيرم؛پس يه دست از همون لباس هايی 

رو که پسر  پولدارهای دانشگاهمون می پوشيدن، براش گرفته 

اهميتی به اين ندادم که حسابم، بعد از خريدن اين کادو  بودم و

 .کامالخالی شده بود

 :نگاهش بعداز اينکه حسابی ناباور بازی در آورد،عصبی شد

 !آخه من به تو چی بگم؟_

 :لبخندم عميق تر شد

 .هيچی نگو؛ فقط بپوششون و محض رضای خدا يه لبخند بزن_

ست نزديک برم و دلم می خوا.دوباره به هديه اش نگاه کرد

 .بغلش کنم

دلم می خواست بهش بگم که به اندازه ی تمام دنيا برام 

 .ارزشمنده

 

 

 

 

 

 

 

 :چند قدم به عقب رفتم و گفتم

 !زود بپوششون تا تو تنت ببينمشون_

 :و قصد بستن در رو داشتم که گفت



 . صبر کن.نرو الهه_

 :ايستادم و پرسيد

 !اينکارو کردیمن خيلی ازت ممنونم ولی آخه چرا _

 :بی خيال گفتم

 مگه تو اين همه کار انجام می دی ما ازت می پرسيم چرا؟_

 :فورا گفت

 .من فرق دارم_

 :گفتم

 .منم فرق دارم_

 :کالفه شد

 !اين آخرين بار بود الهه_

 :پرسيدم

 چی؟اينکه برات کادو گرفتم؟_

 !نه؛ اين که اين همه پول بابت کادو دادی_

 :صداش زدم خنديدم و

 .امير_

 .تو صداش پر بود از محبت و قدردانی"جانم"وقتی که گفت

 :لبخند زدم

 .بپوششون توروخدا_

 :کوتاه اومد

 .باشه_

بيرون رفتم و در اتاق رو بستم و با بهترين حال ممکن پشت در 

 . اتاقش منتظر ايستادم



وقتی يکی دو دقيقه ی بعد در رو باز کرد، با ديدن بدن خوش 

 ! ها، تنها چيزی که می خواستم، مردن بود فرمش تو اون لباس

 :گفتم

 ...محشره... محشره-

 :با فروتنی و قدردانی، گفت

 ! واقعا نمی دونم... نمی دونم چطور تشکر کنم الهه-

که تنش رو ...دستم هام رو محکم به بدنم فشار دادم که باز نشن

 ...در آغوش نگيرن

 ...الهه-

 ! يشتر از اين نگاهش کنمنگاهم رو به زمين دوختم؛ نمی شد ب

 ! ديگه بس بود بالتکليفی، همين امشب بهش می گفتم

نگاهم رو کشيدم به سمت ميزش و کتاب های درسيش؛ همين 

همين امشب ! امشب حسم رو می نوشتم و روی ميزش می ذاشتم

 ...بايد می فهميد که من ديوانشم

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و هشتم

 "تجريش"

 

 

 



 

ای نيما زل زده بودم، سيگار رو خاموش درحالی که به چشم ه

 :کردم و به سختی لب هام رو تکون دادم

 تو مطمئنی؟ -

 :اول با پلک، و بعد با لب هاش تاييد کرد

 .آره-

انقدر ناگهانی و با ضرب از روی صندلی بلند شدم که بعد از 

 :بلند شدنم، صندلی به عقب رفت

 کی رفت؟ -

 :به ديوار تکيه زد و گفت

 ! رفته؛ ديروز صبحديروز -

حس کردم يه چيزی داره به قفسه ی سينه ام فشار می آره؛ 

انقدری که دستم رو باال آوردم و روی قفسه ی سينه ام 

گذاشتمش؛ اما دير عکس العمل نشون دادم، چون از دنده هام رد 

 ! و شد و قلبم رو نشونه گرفت

از باورم نمی شد سهند رفته باشه؛ اون هم يک هفته زود تر 

 ... بدون خداحافظی! تاريخی که بايد می رفت

حس کردم يک چيزی تو قلبم فرو ريخت؛ کليشه ای بود اين 

 ! اتفاق؛ ولی نه تا وقتی که تجربه اش نکرده بودم

 ! دستم رو پايين آوردم؛ کاری از دستم بر نمی اومد

نشستم و از . برگشتم و صندلی رو به همون حالت قبلی در آوردم

ی فلزی، يه نخ سيگار بيرون کشيدم؛ گذاشتمش کنج  داخل جعبه

 ...لبم و فندک رو روشن کردم



نيما نزديک اومد و دستش نشست روی شونه ام؛ سرم رو بلند 

چند ! حالت صورتش می گفت که می خواد چيزی بگه. کردم

لحظه مکث کرد؛ انگار که می خواست حرف هاش رو تجزيه 

نگاه منتظرم که ادامه دار . شونتحليل کنه و به بعد به زبون بيارت

 :شد، باالخره به حرف اومد

 ! کار درستی کردی...اون شب-

 : پرسيدم. اخم کردنم از سر تعجب بود

 چی؟ -

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت

پرستو گفت که بايد بهت افتخار کنم؛ گفت تو خيلی جسوری؛ -

حرف هايی که هر کسی تو ذهنش می زنه رو تو می تونی بلند 

کيف کردم؛ کيف کردم که تو تونستی اون ... من اون شب. گیب

 ! حرف ها رو بزنی

 !اخم هام باز شدند؛ حيرت کردم

 ! لقش که سهند رفته؛ غصه نخور... حاال هم -

دستش رو از روی شونه ام برداشت و رفت اما حرف هاش 

 ... تو سرم موندند...موندند

 !سيگار رو نکشيده، خاموش کردم

چند روزی بود که کافه رفتنم تق . شدم تا به کافه برم از جام بلند

و لق شده بود و تمام مسئوليت ها رو دوش پرسنل بود که بعيد 

بايد می گشتم . می دونستم به نحو احسن بتونن از پسش بر بيان

و يه مدير داخلی خوب و قابل اعتماد برای کافه پيدا می کردم؛ 

 .و معتدل نگه دارهيه مديری که بتونه در نبودم شرايط ر



سوار ماشين شدم و مسير کافه رو در پيش گرفتم اما به خودم که 

وسط يه خيابون خلوت و ناشناس ! اومدم، ديدم که به کافه نرفتم

ماشين رو پارک کردم و با دو انگشت تيغه ی بينيم رو . بودم

 !نفس عميقی کشيدم و پلک هام رو محکم بهم فشار دادم! فشردم

متنفر ... متنفر بودم از اين حال بد... از گريه کردنمتنفر بودم 

 ...بودم از اين

دلم می خواست شماره ! نمی خواستم... نمی خواستم گريه کنم

. سهند رو بگيرم و هر چی که آرومم می کرد رو بارش کنم

حق نداشت بی خداحافظی بره؛ حق نداشت ! دلخور بود که بود

که روی گونه ام چکيد رو انقدر محکم اولين اشکی ... اينطوری

 .پاک کردم که صورتم به گز گز افتاد

 .شيشه رو پايين کشيدم، هوای ماشين داشت خفه ام می کرد

پشت هر دو دستم رو به پلک هام فشردم تا بند بيان اين قطره 

 !های لعنتی

 

 

 

 

 

 

جی پی اس رو . شيشه رو باال کشيدم و ماشين رو حرکت دادم

کافه رو پيدا کنم و به محض پيدا کردن، روشن کردم تا مسير 

تلفنم زنگ خورد و ناچار شدم دوباره بايستم تا گوشی رو از 

با ديدن اسم تماس گيرنده، ماتم برد؛ پناهی . کيفم بيرون بکشم



عجيب بود که اين آدم درست تو خاص ترين شرايط زندگيم ! بود

 .دسر و کله اش پيدا می شد و هر بار گيج و گيج ترم می کر

 !تماسی که در شرف قطع شدن بود رو جواب دادم

 بله؟-

 سالم-

 !سالم دادم اما حرف ديگه ای نزد

شعر "بخدا که اگر می گفت ! به تقليد از خودش سکوت کردم

 !فحش رو می بستم بهش" بخون

دلم . دلم نمی خواست زنگ بزنه. ديگه دلم نمی خواست ببينمش

 ...نمی خواست که ديگه

 !خوبی؟-

 :يقی کشيدم و گفتمنفس عم

 کجايی؟! نه-

 .و از سوالم تعجب کردم

 !سرکار-

 :سکوت کردم و خودم شکستمش

 می آی پيشم؟-

انگار دو نفر در من بودند؛ يه ! دهانم از حرفی که زدم، باز موند

خود آشنام ! نفر که خودم می شناختمش و يه نفر که غريبه بود

البته بر خالف دستور می داد و خود غريبه عمل می کرد؛ 

 !دستور

! بگه اشتباه گرفته! چند لحظه سکوت کرد و آرزو کردم بگه نه

 :بگه دستش خورده به اسمم و تماس رو قطع کنه اما وقتی گفت

 می آم -



 !خوشحال شدم

 ! بخدا که يکی بايد پيدا می شد و بهم می گفت با خودم چند چندم

 :پرسيد

 کجايی؟-

 :با کمال ميل گفتم

 !تو خيابون-

 کدوم خيابون؟-

 :به جای جواب دادن به سوالش گفتم

 !بيا اونجا! می رم کافه-

 :گفت

 باشه _

 .و تماس رو قطع کرد

خيابونی که االن ! گوشی رو که پايين آوردم، خيابون رو شناختم

 ! شلوغ شده بود

 !شلوغ شده بود و نگرانم می کرد که به موقع به کافه نرسم

بعد از تماس پناهی ديگه نمی  احساسم رو نمی فهميدم؛ حداقل

 !تنها چيزی که می خواستم زودتر رسيدن به کافه بود! فهميدمش

به ترافيک خوردم و چهل دقيقه ی بعد مقابل کافه بودم، می 

خواستم ماشين رو به پارکينگ ببرم که ماشين پناهی رو درست 

 !پشت سرم ديدم؛ با هم رسيده بوديم

. به کافه رفتم و وارد اتاقم شدم وارد پارکينگ شدم و از در پشتی

همين که کيفم رو روی ميز گذاشتم، چند ضربه به در خورد و 

 : يکی از پرسنل گفت

 ...خانم بهرامی يه آقايی_



 :فوراً گفتم

 !می دونم؛ بگين بيان داخل_

 !و کمتر از چند ثانيه ی بعد پناهی مقابلم بود

خورد؛ برگشتم و تلفن داخلی زنگ ! نزديک رفتم و در رو بستم

 .جواب دادم

 ...خانم بهرامی يه مسئله ای هست که بايد _

 :فوراً گفتم

 !بذاريدش برای بعد_

و تلفن رو سرجاش برگردوندم و فارغ از هر چيزی خيره شدم  

اون لحظه، لحظه ی عجيبی تو زندگيم ! به امير حسين پناهی

درست ! بود؛ درست مثل اون لحظه که رسونده بودمش خونه

درست مثل اون نيمه شب ! ثل اون لحظه ی آخر روز افتتاحيهم

 ...عجيب

 !گردنت چی شده؟_

 

 

 

 

 

 

 

 :گفتم. نگاهش به ُکالِر دور گردنم بود

 ! بشين...چند وقته که خيلی درد می کنه. نمی دونم-

 :پرسيدم. جلوتر اومد و مقابلم نشست



 !از سرکار اومدی؟-

 .آره-

 :بودم که پرسيدمباز هم من . نگاهش کالفه بود

 !چرا سياه پوشيدی؟-

 :کوتاه گفت

 .داييم فوت شده-

به چشم هاش نگاه کردم، به مردمک هاش، مردمک هايی که 

اين آدم رو نمی . من اين نگاه رو نمی فهميدم. ثابت نمی شدند

شعری که می فهميدم رو . رفتار هاش رو نمی فهميدم. فهميدم

 ...من. بعد از اينکه خوند ديگه نمی فهميدم

 چرا ناراحتی؟-

 :اخم کردم

 !از کجا می دونی که من ناراحتم؟-

 :چيزی نگفت؛ برزخی شدم

 .داری گيجم می کنی! حرف بزن محض رضای خدا-

اما ثابت شدن مردمک هاش . مردمک هاش باالخره ثابت شدند

هم گيجم کردند چرا که جا مونده بودند روی تنگی که حاال گل 

 ! تنها يادگاری از افتتاحيه....هاش خشک خشک شده بودند

ذهنم رفت به سمت سبد گل سهند، اصال تو خاطرم نمونده بود که 

 !باهاش چکار کردم

 !چرا نارحتی؟... نگفتی-

 :صادقانه گفتم

 !ديگه نيستم-

 چرا ناراحت بودی؟-



بدم می اومد از اينکه سوال می پرسيد وقتی تو سر من پر بود 

 :مد از اينکه جواب می دادمو بيشتر، بدم می او! از سوال

 .حاال ديگه تو جواب بده!از دست کسی ناراحت بودم-

 چی رو جواب بدم؟-

 !چرا اينجايی؟-

 !چون تو گفتی-

. حق باهاش بود؛ خودم گفته بودم، خودم خواسته بودم! مات شدم

 :پرسيدم

 !چرا زنگ زدی؟-

 :و قبل از اينکه جواب بده؛ منفجر شدم

اصال چرا !اون شعر رو خوندی؟اون شب چت بود؟ چرا -

 ...اومدی؟ چرا

داشتم می پرسيدم همه ی سوال های ذهنم رو اما با جوابش، 

 :ساکتم کرد

 !نمی دونم-

مگه من می دونستم که ! نمی دونست! جواب قانع کننده ای بود

چرا گل هاش رو نگه داشتم؟ مگه من می دونستم که چرا ازش 

 ...می دونستم کهخواستم که به اينجا بياد؟ مگه من 

 :با انگشت هاش شقيقه هاش رو فشرد و گفت

تو زندگيم انقدر مسئوليت ! من هيچ وقت کسی رو دوست نداشتم-

های رو هوا مونده داشتم که يه بار هم به ذهنم خطور نکرده که 

اصال دوست داشتن ! می تونم کسی رو دوست داشته باشم

اشتم؛ نه دوست بهتره بگم هيچ وقت هيچ حسی به کسی ند!چرا؟

 ...داشتن نه تنفر اما از تو



منتظر بودم بگه از من خوشش اومده تا تمام تکه های پازل ذهنم 

 :رو کنار هم بچينم اما با حرفی که زد شوکه شدم

 !اما از تو متنفر بودم-

داشت ديوانه . منتظر بودم ادامه بده اما نداد. چشم هام گشاد شدند

فقط می . می خواستم فکر کنمبه قدری که حتی ن. ام می کرد

اما به نظر نمی رسيد که قصد هيچ ! خواستم خودش حرف بزنه

 .توضيح بيشتری داشته باشه

 !اومده بود اينجا که فقط بگه از من متنفر بوده؟

به گل های خشکيده ی روی ميز نگاه کردم، بعد از رفتنش حتما 

 .دور می انداختمشون

 :کالفه گفتم

 ...برو و ديگه هيچ وقت نيا !يا حرف بزن يا برو-

 :نگاهم کرد؛ ادامه دادم

 !حتی اگه خودم گفتم بيا-

 

 

 

 

 

 

 

 :با کالفگی دستی به موهاش کشيد و گفت



بخاطر تمام اتفاقايی که تو اون روزهای اول بينمون افتاد، ازت -

متنفر شدم و با اون رفتارت تو روز آخری که خونتون بودم، 

 ! دیتنفر رو به آخرين حدش رسون

بهت فکر ! اون اوايل چون ازت متنفر بودم ذهنم درگيرت بود

می کردم چون ازت متنفر بودم؛ چون تو اولين کسی تو زندگيم 

بودی که بهت احساسی غير از مسئوليت داشتم، حتی اگر اين 

 ! احساس از جنس تنفر بود

 :با دهانی باز نگاهش می کردم که ادامه داد

خاطره از پدر و مادرم ! عجيبی داشتممن زندگی ... می دونی-

پدرم معتاد بود و مادرم سرطان ! هرچی دارم مريضيه و اعتياد

داشت؛ من تا دوازده سالگيم اصال نمی دونستم دوست داشتن 

نديده بودم پدرم مادرم ! هيچ دوست داشتنی رو نديده بودم! چيه

نديده بودم کسی من رو دوست داشته !رو دوست داشته باشه

بعد از فوت مادرم با خاله ام زندگی ! همه چيز خنثی بود! باشه

کردم و کم کم داشتم طعم خانواده و حمايت و دوست داشتن رو 

می چشيدم که شوهر خاله ام فوت شد و من تو نوجوونی شدم 

مرد خانواده؛ همه ی اون حس ها دود شدند و رفتند؛ فقط يه حس 

ه بيچاره ام کرد؛ می مسئوليتی ک! تو قلبم پر رنگ شد؛ مسئوليت

 دونی از چی حرف می زنم؟ 

 !با گيجی سر تکون دادم

می گم ! اين حال رو در تو هم ديدم؛ نسبت به خواهرت ديدم-

بيچاره ام کرد چون از اضطراب اينکه نتونم کار پيدا کنم، نتونم 

درس بخونم، نتونم مخارج خونه رو برسونم، شب ها خوابم نمی 

 ! برد



 :ادامه داد! خيره شدمبه طوسی هاش 

من درس خوندم، کار پيدا کردم، به حقوق خوب رسيدم، ! گذشت-

... مخارج خونه رو تامين کردم و باالخره اضطرابم تموم شد

اما تو تمام اين سال ها، يادم ... باالخره يه نفس راحت کشيدم

رفت که حس های ديگه ای هم وجود دارند و تا بهش فکر کردم، 

انقدر اين تنفر ! ار گرفتی و من ازت متنفر شدمتو سر راهم قر

نمی خواستم ! برام جديد بود که همه اش به تو فکر می کردم

ببينمت، نمی خواستم ديگه باهات برخوردی داشته باشم اما بهت 

 ! فکر می کردم

 ! حرف هاش آشنا بود؛ شبيه رفتار های خود غريبه ام بود

هاش فاصله گرفتند و يه لب ! به دهانش خيره شدم تا ادامه بده

 ! يی توليد کردند که ديوانه ام کرد« اما»

 ...اما-

آب دهانم رو قورت دادم؛ قلبم تند می زد و گوش هام تو تيز 

 ! ترين حالت ممکن بودند

 :انقدر لب هاش بعد از اين اما بالتکليف شدند که خودم پرسيدم

 چی؟ -

 ! لب هاش رو بست

 !اصال هيچ حرفی نزده بودندانقدر مصمم که انگار از قبلش 

***** 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل پنجاه و نهم

 "راه آهن"

 

 !نمی تونستم! برای بار صدم برگه رو مچاله کردم؛ نمی شد

اما هيچ . سه چهار روز بود که داشتم فکر می کردم و می نوشتم

جمله ای، دقيقا هيچ جمله ای وجود نداشت که بتونه حق مطلب 

 !کنهرو در مورد احساس من ادا 

با نگاهی به ساعت اضطراب گرفتم؛ سه ساعت تمام درگير بودم 

و نتيجه ای حاصل نشده بود و حاال بايد برای رفتن به سرکار 

 !حاضر می شدم

تو تمام مدتی که تو تاکسی و بی آر تی بودم فکر کردم؛ به اينکه 

دست آخر ! اما هر جمله ای در نظرم مضحک بود. چی بنويسم

ل کارم رسيدم و آسانسور که تو طبقه ی مطب بی نتيجه، به مح

کنار . ايستاد، فراز رو در حال باز کردن قفل های در ديدم

 !ايستادم تا درو باز کنه و سالم دادم

سرش رو به سمتم برگردوند، سرد و سنگين سالم داد و دوباره 

وسط اين زندگی آشفته ام، فقط قهر کردن ! به کارش مشغول شد

 !داشتم اين يه آدم رو کم

 :با باز شدن در عقب ايستاد و با همون لحن قهر آلودش گفت

 .بفرماييد-



بيمار هايی که پشت در منتظر . تشکر کردم و وارد مطب شدم

شروع . بودند، يکی يکی بعد از ورود فراز، به داخل اومدند

اما ذهنم همچنان درگير پيدا . کردم به نوبت دادن به مريض ها

 ؟"دوستت دارم"چی می نوشتم؟ می نوشتم . کردن جمله ها بود

 ؟"چند ساله که ديوانه وار دوستت دارم"می نوشتم 

 ...می نوشتم که

 خانم کارت نمی کشين؟-

 :به دستی که کارت رو به سمتم گرفته بود خيره شدم و گفتم

 !ببخشيد...چرا چرا_

کارت رو گرفتم و ويزيت رو کشيدم؛ براش می نوشتم که از 

اومده به خونموم يه حس ديگه ای بهش همون روزی که 

 ...می نوشتم.داشتم

 خانم من برم داخل؟_

ازفکر بيرون اومدم و با نگاه به مراجعی که از بی حواسيم 

 :عصبی به نظر می رسيد گفتم

 .بله ببخشيد؛ بفرمائيد داخل_

وقتی می رسيدم خونه، .سعی کردم بيشتر از اين فکر نکنم

اومد رو براش می نوشتم و خودم رو هرجمله ای که به ذهنم می 

 .خالص می کردم

چند دقيقه يک ! تمام حواسم رو به کار داده بودم و البته به ساعت

بار به ساعت نگاه می کردم و هرچقدر به پايان ساعت کاری 

 !نزديک تر می شدم هيجان بيشتری به وجودم می ريخت

مونده نيم ساعت آخر بود و تنها يک مريض داخل سالن انتظار 

 .بود



جواب دادم .تلفنم زنگ خورد و شماره ی خونه روی صفحه افتاد

 :و مامان گفت

می خوام برم !مادر می تونی تا يک ساعت ديگه خونه باشی؟_

اميد .خونه ی منصوره برای سفره ی فردا کمک می خواد

 .تنهاست

 :گفتم

 .تا يکی دو دقيقه ی ديگه بهت خبر می دم_

هارو بسته بودم و جز دو مريض  حساب.و تماس رو قطع کردم

که يکی داخل اتاق بود و يکی داخل سالن انتظار، ديگه کسی 

چند ضربه به در .بلند شدم و به سمت اتاق فراز رفتم.نمونده بود

 :زدم و وقتی گفت

 .بفرماييد-

 

 

 

 

 

 

 .در رو باز کردم و به داخل رفتم

و سرش رو از روی کتابش بلند کرد . مشغول درس خوندن بود

 :پرسيد 

 کاری داشتين؟-

 :اين بار اين پا و اون پا کردم و باالخره گفتم



راستش می خواستم بپرسم می تونم االن برم؟ ديگه کاری -

 ...فقط آخرين مريض. نمونده

 :حرفم رو قطع کرد

 ساعت کاری شما چند تا چنده؟-

 :چرا انقدر تلخ بود؟ گفتم

 .پنج تا هشت-

 :چرخوندخودکار رو بين انگشت هاش 

 االن ساعت چنده؟-

 :به ساعت ديواری نگاهی انداختم و گفتم

 .هفت و نيم-

 :هاش و تو همون حال گفتدوباره سرش رو برد سمت کتاب

 !پس بفرماييد سرکارتون-

 ! چه بفرماييد بفرماييدی راه انداخته بود امروز

می خواستم ازش علت . لب هام رو روی هم فشار دادم

اما می ترسيدم دوباره برگرديم سر  رفتارهاش رو بپرسم

موضوع کافه؛ پس چيزی نگفتم و با بيرون رفتن از اتاق به 

مامان زنگ زدم و گفتم نمی تونم زودتر برسم و تا زمانی که 

دکتر خودش از اتاق بيرون اومد صبر کردم؛ پرونده هارو 

 !بايگانی کردم و به سرعت برق و باد بيرون زدم

رسيدم؛ مامان حاضر و آماده تو حياط  بود که به خونه ساعت 

 :منتظر ايستاده بودو به محض اينکه من رو ديد گفت

من می رم مادر حواست به غذا باشه، ده دقيقه ديگه زير قابلمه -

 !رو خاموش کن



با رفتنش به داخل خونه سرکی کشيدم و وقتی اميد رو در حال 

 درس خوندن تو اتاق خودش ديدم،

ين رفتم و يکی از کتاب های درسيش که به سمت اتاق اميرحس

جزو منابع ارشدش بود رو از روی ميز مطالعه اش، برداشتم و 

 .به اتاق خودم رفتم

کتاب رو روی ! اين کتاب مواقع درس خوندن هميشه دستش بود

زمين گذاشتم و شال و مانتوم رو فورا از تنم بيرون کشيدم و با 

از داخل وسايلم همون شلوار بيرونی روی زمين نشستم و 

خودکاری برداشتم و با کشيدن نفس عميقی، صفحه ی اول کتاب 

می ترسيدم حرف هام رو روی برگه بنويسم و بين .رو باز کردم

شانس ! چه می دونم، گم بشه... کتاب بذارم؛ می ترسيدم بيفته

 ! درست و حسابی که نداشتم

پس تصميم گرفتم روی همون صفحه اول کتاِب قطور که فصل 

های خونده شده اش عالمت خورده بود حرف هام رو بنويسم؛ با 

می ترسيدم با مداد بنويسم؛ می ترسيدم ! خودکار هم بنويسم

پشيمون بشم و برم پاکشون کنم؛ پس خودکار رو محکم بين 

 !انگشت هام گرفتم

نوک خودکار رو به قسمت سفيد برگه فشار دادم و اجازه دادم که 

نويسه و اولين چيزی که نوشت اين هرچی دلش می خواد رو ب

 "اميرحسين" بود 

و با همين کلمه ذهنم جون گرفت؛خودکار جون گرفت؛ شروع 

 ...کردم به نوشتن

مسلما تو ! وقتی اومدی به خونمون، من همه اش هفت سالم بود»

اما هميشه حواسم به تو بود؛ ....اون سالها نمی دونستم عشق چيه



وست داری و هروقت پخش می حواسم بود کدوم کارتون رو د

 «شد، می اومدم صدات می زدم

 

 

 

 

 

 

 :نفس عميقی کشيدم و ادامه دادم

بزرگ تر که شدم، حواسم بود که بستنی زمستونی دوست »

داری؛ پول تو جيبی مدرسه ام رو خرج نمی کردم و برگشتنی 

يه بستنی می خريدم و می ذاشتمش ته جايخی، پشت بسته های 

سبزی قورمه ی مامان و ظهر ها که مامان می خوابيد، دوراز 

نگه  اينو برای تو"چشم اميد، برات می آوردمش و می گفتم 

 "!داشتم

بزرگ تر که شدم ديگه به همه ی چيزهايی که به تو مربوط 

حواسم به غذا . بود،حواسم بود؛ حواسم به حرف زدنت بود

حواسم به راه رفتنت بود و انقدر حواسم به تو بود . خوردنت بود

 !که به خودم اومدم و ديدم ديگه حواسم به خودم نيست

به ثانيه ی زندگيم رو به تو فکر به خودم اومدم و ديدم دارم ثانيه 

 !می کنم

 ! به خودم اومدم و ديدم هيچ کسی جز تو، به چشمم نمی آد

 ! به خودم اومدم و ديدم هيچ کس اندازه ی تو برای من مهم نيست

 !يهو ديدم تو از خودمم مهم تر شدی



 .«يهو ديدم خيلی خيلی خيلی دوستت دارم اميرحسين

 !عقب کشيدم نقطه رو که گذاشتم، با وحشت

 .به دستم، به خودکار و آخرسر به برگه ی کتاب نگاه کردم

 !من چه کار کرده بودم؟....من

 :اميد داد زد..با صدای زنگ در از جا پريدم

 .الهه شام رو بکش امير اومد_

به ياد غذا افتادم که فراموش کرده بودم ! ترسيده از جا بلند شدم

ت آشپزخونه اما خواستم بدوم سم! زيرش رو خاموش کنم

 ! احساساتم افتاده بود روی زمين

 ! فورا خم شدم و کتاب رو برداشتم و احساساتم رو بغل کردم

بوی سوختگی غذا می اومد، . دلم می خواست بزنم زير گريه

اميد داشت تو حياط چيزی رو برای امير حسين، بلندبلند تعريف 

ای امير حسين صد. احساساتم داشتند از دستم می افتادند. می کرد

 :تو راهرو پيچيد

 چه بويی می آد؟ غذا سوخته؟ -

 ! کتاب رو سفت نگه داشتم

 مامان نيست؟ الهه کجايی؟ -

کاش می شد ! اميد در اتاقم رو باز کرد. صدای امير حسين بود

 ! کتاب رو غيب کنم

 ! پلک هام داغ شده بودند و قلبم هزار بار در ثانيه می زد

کتاب رو پرت کردم توی کيفم و ! شد صدای امير حسين نزديک

 !صورت امير حسين تو قاب در نقش بست

 الهه؟ -

 :بريده بريده گفتم



 بله؟...ب-

 ! و نگاهم فقط و فقط به کيفم بود

 ! مامان کجاست؟ بوی سوختگی می آد-

گوشه ی کتابش از کيفم بيرون زده بود و من لعنتی نمی تونستم 

 . نگاهم رو از کيف بگيرم

 چی شده؟ مامان کجاست؟ چيزی شده؟ -

از من که جواب نگرفت، از اميد همون سوال . لحنش نگران بود

 :ها رو پرسيد و اميد گفت

 ...الهه هم. مامان رفتن خونه دايی! چيزی نشده! نه بابا-

 :به من نگاه و ادامه داد. مکث کرد

 ! فکر کنم جن ديده-

بعد دويدم سمت  کيفم رو فورا برداشتم و گذاشتمش تو کمد و

 !آشپز خونه و درست بعد از خاموش کردن گاز، زدم زير گريه

 

کمتر از چند ثانيه امير حسين و اميد به آشپزخونه اومدند و امير 

 :با چشم هايی گشاد شده پرسيد

 چی شد الهه؟ -

 :داد زدم

 ...غذا سوخت-

 ! اميد وحشت زده نگاهم می کرد

 :ناله کردم. ده بوددست امير حسين، بی هدف رو هوا مون

 ! غذا سوخت-

 :صدای اميرحسين بلند شد

 !ترسونديم الهه! سوخت که سوخت-



دور خودم چرخيدم و رو به گاز متوقف شدم؛ ناخواسته و بی 

حواس در قابلمه رو برداشتم؛ انگشت هام آتيش گرفتند؛ همون 

انگشت هايی که چند دقيقه ی پيش، حرف هام رو روی کتاب 

 ! نوشته بودند

 :جيغ زدم. در قابلمه با صدای بدی روی زمين افتاد

 !دستم سوخت-

امير حسين عصبی . بازوم کشيده شد و از اجاق گاز دور شدم

 :گفت

 !برو اونطرف! برو اونطرف الهه-

 ! رفتم اونطرف

 :عصبانی نگاهم کرد و پرسيد

 ! ديوانه شدی؟ واسه چی دست زدی بهش؟ ببينم دستتو-

 ببينه اما کتاب رو چی کار می کردم؟دستم رو دادم بهش تا 

 آخه من با اون کتاب چی کار می کردم؟

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل شصتم

 «تجريش»



 

 

 

 ! حالم افتضاح بود

 ! دو روز تمام بود که حال روحی و جسميم افتضاح بود

حال جسميم که بخاطر گردن درد بی رحمم بد بود و بد بودن 

دونستم هنوز از رفتن و نمی ! حال روحيم، علت واضحی نداشت

سکوت سهند دلگيرم يا بعد از آخرين ديدارم با اميرحسين پناهی، 

 ! به اين حال و روز افتادم

به سهند که فعال دسترسی نداشتم پس بايد می رفتم سراغ کسی 

که دو روز پيش، با يه مکالمه ی نصفه و نيمه ذهنم رو به 

 !خودش مشغول کرده بود

ر و رو کردم و آرزو کردم شماره ی مخاطب های گوشی رو زي

. اون دوسِت بيخوِد پناهی رو تو گوشيم ذخيره داشته باشم

ش تو خاطرم نمونده بود و ناچار بودم اسم تک به تک فاميلی

 .مخاطب های ذخيره شده رو بخونم

آخرهای ليست بودم که چشمم خورد به اسم منتصری و لبخند 

 !روی لب هام نشست؛ خودش بود

 :ماره اش رو گرفتم و وقتی جواب داد، گفتمفوراً ش

 .سالم، بهرامی هستم_

 : مودبانه گفت

 خوب هستين؟! بله خانم بهرامی، شناختمتون_

حال و حوصله ی احوالپرسی نداشتم؛ يک راست رفتم سراغ 

 اصل مطلبی که بخاطرش تماس گرفته بودم؛



 !خبر دارين امير حسين کجاست؟_

 :با لودگی پرسيد

 مگه؟گم شده  -

 :خاک بر سر من که کارم گير اين آدم بود، گفتم

 !خير، فقط پرسيدم می دونين در حال حاضر کجاست يا نه؟_

طبقه ی پايينه، می خواين گوشی رو . جاست؛ سر کاريمهمين_

 بدم بهش؟

 : فوراً گفتم

 .آدرس رو بهم بدين.نه_

 : صداش متعجب بود

 !آدرس کجا؟_

 :شمرده گفتم

 ! فقط به خودش چيزی نگين. هستين روآدرس جايی که _

 :خنديد

 !داستان پليسی شد که_

 :کالفه پرسيدم

 می دين آدرس رو يا نه؟_

 ....خيابون شريعتی. بله_

آدرسی که گفت رو بخاطر سپردم؛ نزديک بود؛ از کافه تا اونجا 

 .راهی نداشتم

مقابل ساختمون   ۷:۳۰راه افتادم و به ترافيک خوردم و ساعت 

ری آدرسش رو داده بود، دوبل پارک کردم و شماره ی که منتص

 .امير حسين رو گرفتم

 : اما وقتی جواب داد، صداش متحير بود. دير جواب داد



 بله؟ -

 : گفتم

 . بيا پايين-

 :بلند پرسيد

 چی؟ -

. همه اش که من نبايد متعجب و متحير می شدم با کارهای اون

 :پرسيدجواب که ندادم، !اين بار نوبت اون بود

 کجايی؟ -

 ! منتصری اگه يه ويژگی مثبت داشت، اين بود که دهن لق نبود

 :گفتم

 !رو به روی محل کارتم-

 : صداش زيادی حيرت زده بود

 اينجا چی کار می کنی؟ -

 :نگاهی به انبوه ماشين ها انداختم

 .نمی تونم خيلی بايستم. جای پارکم خوب نيست-

 :داشتلحنش همچنان رگه هايی از تعجب 

 !صبر کن لباسم رو عوض کنم-

پنج دقيقه . تماس رو قطع کردم و انتظارم بيشتر از پنج دقيقه نشد

ی بعد مقابل ساختمون بود و داشت دور و اطرافش رو نگاه می 

 : شيشه ی ماشين رو پايين کشيدم و به اسم صداش زدم. کرد

 ! امير حسين-

وست نداشتم؛ کی مشکی رو تو تنش د. پيدام کرد و به سمتم اومد

 !می خواست عوضش کنه؟

 



 

 

 

 

 

 

 : همين که نشست پرسيد

 اينجا رو از کجا پيدا کردی؟ -

ماشين رو ! سعی کردم هيچ حرکت اضافه ای به گردنم ندم

 : حرکت دادم و گفتم

 ! خبرگزاری منتصری-

 خودش بهت زنگ زد؟ -

 :خودش چرا بايد بهم زنگ می زد؟ گفتم

 . من بهش زنگ زدم-

 چرا؟ -

 : با تنه به سمتش چرخيدم و منفجر شدم. ترافيک متوقفم کرد

 ! مگه تو می آی من می پرسم چرا؟-

 !و تعجب کردم از جوابی که بهش دادم

 : ادامه دادم! طوسی هاش آروم نمی گرفتند

مگه وقتی ساعت دو نيمه شب می آی و ديوونه بازی در می -

 آری، من می پرسم چرا؟ 

 .شد به رو به رو خيره

مگه وقتی می آی و حرف هات رو نصفه نيمه رها می کنی و -

 می ذاری می ری، من می پرسم چرا؟



 :همچنان ساکت بود، ادامه دادم

و تو، همين امروز، "! چرا"اومدم بپرسم . اما حاال اومدم بپرسم_

چون من اعصاب اين . من جواب بدیدقيقا همين امروز بايد به

 .از چند روز درگير چيزی باشهرو ندارم که ذهنم بيشتر 

سخت بود  اعتراف کنم که . برگشت و چند ثانيه نگاهم کرد

 .امروز اگه اينجام بخاطر اين سوال ها نيست

دار انقدری سخت نبود که " اما"حدس بقيه ی اون جمله ی 

 ! بخاطرش امروز تا اينجا بيام

فقط خود خدا می دونست که من دقيقا چرا امروز سراغ 

 !ن پناهی اومدماميرحسي

. اولين جای پارکی رو که ديدم، ماشين رو متوقف کردم

. تونستم همزمان هم رانندگی کنم و هم باهاش حرف بزنمنمی

سمتش چرخيدم و خودم را در معرض نگاه تحليل گرش کامال به

ی صورتم رو اسکن هاش داشت نقطه نقطهبا چشم. قرار دادم

 !گردهاره دنبال چی میدونست که دکرد و همون خدا میمی

 : ی طفره و حاشيه رفتن نداشتم، گفتمحوصله

تو تا جايی گفتی که ازم ! ای داشتيمما يه صحبت نيمه کاره-

توضيح !متنفر بودی؛ حاال توضيح بده که چرا حست عوض شده 

 ... بده که

 : صحبتم رو قطع کرد

 ! چی وادارم می کنه که توضيح بدم؟-

 : شمرده گفتم

 .هات رو نيمه کاره گذاشتیحرفاينکه -



با انگشت شست و اشاره پشت هر دو پلکش رو فشار داد و 

 : گفت

 . توضيحی وجود نداره-

داشت دقيقا راه رو ! داشت اون کاری رو با من می کرد که نبايد

در حالی که .  اشتباه می رفت؛ اينطوری بی خيالش نمی شدم

 : مطمئن نبودم، گفتم

بحثی که تو جرات . بحث رو تموم کنيم امروز اومدم که اون-

 . ادامه دادنش رو نداشتی

 : دستش رو از روی پلک هاش کشيد به سمت پيشونيش

 . ربطی به جرات نداره-

 پس به چی ربط داره؟ -

 : انگشت هاش رو مشت کرد

 !نمی دونم! نمی دونم-

 : برزخی شدم

 ! مگه می شه ندونی؟-

 : صداش باال رفت

که برات آوردم اين همه مدت روی ميزت بگو چرا گل هايی -

 ! بود؟

 .نگاهم يخ زد

همون شبی که از خواب ! بگو چرا اون شب به من زنگ زدی؟-

 بيدارم کردی؟

! لب هام از هم فاصله گرفتند اما هيچ چيزی نبود برای گفتن

 : ضربه ی بعدی رو زد

 !بگو چرا پريروز خواستی بيام پيشت؟-



 : بستم، صداش رو پايين آوردلب هام رو ! خلع سالحم کرد

اگه به توضيح . می بينی؟ فقط من نيستم که بايد توضيح بدم-

اگه به دونستنه، تو هم بايد يه چيز ! دادنه، تو هم بايد توضيح بدی

 !هايی رو بدونی

 

 

 

 

 

 

 

هميشه ! من هميشه در مورد احساساتم با خودم روراست بودم

دونستم نمی! نه... آدم خوام اما در مورد ايندونستم چی میمی

هايی که ازم پرسيده بود رو هم جواب سوال! خوامچی می

بعيد بود از من که از اين آدم خوشم بياد؛ ... بعيد بود! دونستمنمی

بازی که تنم بود اين آدم همونی بود که روز اول بخاطر لباِس 

همونی بود که به روش مرد های دور و . کردنگاهم نمی

همونی بود که زمين تا آسمون با من فرق . نشده بوداطرافم،رام 

 !داشت

اون لحظه نمی دونستم از چی عصبانی بودم که اين حرف ها 

 :رو بهش زدم

ی موهای سرت دوست از نوع جنس مخالف داشتم من به اندازه-

تا همين يک هفته پيش قرار بود نامزد کنم که بنابه ! و دارم



. کشمکنم سيگار میمی من الکل مصرف! داليلی بهم خورد

 ...من

 :با صدای بلندی گفت

 .بسه- 

 : حرف اومدو وقتی متعجب نگاهش کردم، به

 ! دونمها رو راجع بهت میی ايندرد من هم همينه که همه-

 :دستش رو بی هدف باال آورد و آروم گفت

حجاب راه دونم چرا وقتی تو کافه پيش بقيه بیاما نمی. دونممی_

دوست نداشتم ! دوست داشتم بری! شدمصبی میرفتی، عمی

 !نگاهت کنن

 :با لحنی که درد داشت ادامه داد! هام از حدقه بيرون زدندچشم

تو بايد قائدتاً آدم بدی باشی اما اين که خوبی داره اعصابم رو _

 . ريزهداره روح و روانم رو بهم می! کنهُخرد می

گفت شون بهم میچرا اين پسرها انقدر ديوانه بودند؟ يکی 

 ".خوب"گفت ، يکی ديگه می"فرشته"

 چرا من انقدر عصبی شده بودم؟

 چرا درد يه لحظه امونم نمی داد؟

. دستم نگاه کرد اما واکنشی نشون ندادبه! دستم رو جلو بردم

ی سيگار و فندک رو بيرون داشبورد رو باز کردم و جعبه

رو به سمتش  سيگاری روشن کردم و در  حالی که جعبه. کشيدم

 :می گرفتم، پرسيدم

 می کشی؟_

 :قاطعانه گفت

 .نه_



 :پرسيدم

 هيچ وقت نکشيدی؟_

 !نه_

 الکل چی؟_

 :نگاهم کرد و گفت

 !نه_

 رابطه؟_

 :اخم کرد

 !نه_

 : دود سيگار رو بيرون فرستادم و گفتم

من اون آدم خوبی که فکر ! از بد آدمی خوشت اومده! خب پس_

بودنم رو بخاطر سيگار و الکل و می کنی نيستم و البته بد 

روابط آزادم نمی دونم من کالً آدم خوبی نيستم امير حسين 

 .پناهی

نگاهم رو از چشم هاش . با کالفگی دوباره به صورتم خيره شد

 !به لب هاش کشيدم

اون حاال داشت به اين فکر . ما تو فکر کردن هم تفاوت داشتيم

با عقايدشم خوشش  می کرد که چرا از منی که در تضاد کامل

اومده و من داشتم با شيطنت به اين فکر ميکردم که بوسيدنش چه 

حسی داره؟ بوسيدن کسی که تا به حال هيچ کِس ديگه ای رو 

 :گفتم! نبوسيده قطعاً هيجان انگيز بود

دارم خودم بهت می گم که .من دارم کارت رو راحت می کنم _

اينکه هيچ ! خيلی عجيبهاما يه چيزی برام . چی بودم و چی هستم

من تو دانشگاه با کلی . وقت پسری مثل تو از من خوشش نيومده



شون دختر و پسر که مثل تو بودند، مواجه شدم اما از نظر همه

همه . شون سايه ی من رو با تير می زدندهمه! من هيوال بودم 

شون فقط، فقط دنبال اين بودند که به عالم و آدم ثابت کنند من 

واقعاً عجيبه برام ....عجيبه...جود وحشتناکی هستم اما تو چه مو

 «!خوب» از تو بعيده که به من بگی ! وقتی می گی من خوبم 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهش کردم تا ببينم حرف هام چه تاثيری روش گذاشته، اما 

طوسی هاش ديوار بودند؛ يه ديوار بلند که از احساساتش حفاظت 

بدم نمی اومد . رام جالب بودب. ازش بدم نمی اومد! می کردند

امتحانش کنم؛ خصوصا که آخرين رابطه ام هم به بدترين نحو 

 ....ممکن کات شده بود اما

نمی خواستم؛ آدم خوبی بود؛ پسر خوبی بود؛ خصوصا که  

ش رو هم برام گفته بود و می دونستم چقدر سخت تونسته زندگی

. ير من بشهدوست نداشتم درگ. به تنهايی خودش رو باال بکشه

 ... دوست نداشتم ضربه بخوره

من اون دختری ! دوست نداشتم بيشتر از اين تو زندگی اذيت بشه

 !که يه پسر خوب کنارم به آرامش برسه نبودم



من فقط اخم کردن هاش رو دوست داشتم؛ طوسی های خاصش 

اينکه مرموز بود و نمی فهميدمش رو دوست . رو دوست داشتم

ود و تو اين سن کم رو پای خودش ايستاده اينکه قوی ب. داشتم

حتی اينکه گفته بود دوست نداشته وقتی بی .بود رو دوست داشتم

 !حجاب بودم کسی نگاهم کنه رو هم دوست داشتم

 ...نکنه

 نکنه واقعا دوستش داشتم؟

 ! دلم به افکارم خنديدمتو

 !من فقط چون حالم از رفتن سهند بد بود، به اين روز افتاده بودم

 : ماشين رو روشن کردم و قصد حرکت کردن داشتم که پرسيد

 کجا می ری؟ -

 : گفتم

يکم بگرديم، امشب رو بگذرونيم، بعد . بريم يه چيزی بخوريم-

منم می رم کافه و گل هات ! تو برو خونتون و ديگه شعر نخون

 معامله ی خوبيه، نه؟. رو می اندازم دور

شدم دوباره برگردم به  انقدر انرژی نگاهش زياد بود که ناچار

 . سمتش

 ! از کجا می دونی که شعر می خونم؟-

 : دنبال يه راه دررو برای ترافيک بودم وقتی گفتم

فهمين ! فهميدن يک سری چيزها سخت نيست امير حسين پناهی-

 !اين که تو برام موالنا خوندی سخته

سيگار ديگه ای ! چيزی نگفت و اجازه داد تو سکوت فکر کنم

کرد، کردم؛ درد گردنم داشت مرز افتضاح رو رد میروشن 

دست راستم رو . انقدر که ديگه تحمل وزن ُکالر رو هم نداشتم



دلم . از روی فرمون بلند کردم و روی کالر گذاشتمش

 :خطاب به اميرحسين گفتم. خواست  بازش کنممی

تونی کيفم رو رو از روی صندلی عقب بهم بدی؟ بايد می_

 .قرص بخورم

شد به سمت صندلی و بوی خوِش مخصوصش تو بينيم  خم

 !پيچيد

 :نفس عميقی کشيدم و گفتم

 .همون رو هست. داخل کيفم يه قوطی سفيد رنگه_

 :در قوطی رو هم باز کرد و پرسيد. زيپ رو باز کرد

 آب هست؟_

 :نگاهی به پايين انداختم و گفتم

 .نه_

 .دار برات بگيرمنگه_

هاش دلچسب بود؟ ماشين رو حرفلعنتی چرا اينقدر کارها و 

داشتم و تو مدت زمانی که برگرده ُکالر رو از دور گردنم نگه

سمتم  وقتی مجددا تو ماشين نشست و بطری رو به. باز کردم

گرفت، قرص رو داخل دهانم گذاشتم و سعی کردم همراه قرص، 

 !افکارم رو هم قورت بدم

 

 

 

 

 

 



 

 :پرسيد

 خوبی؟ -

 :خوب نبودم؛ اما گفتم

 ! خوبم-

 :دستش رفت به سمت دستگيره و گفت

 ! من از همينجا می رم-

 :فورا پرسيدم

 کجا؟-

 :گرفتنگاهش رو ازم

 ! می رم خونه-

 ...پس-

 :حرفم رو قطع کرد

 ! بهتره که ديگه برم-

 "نذار بره" يکی تو سرم داد زد. در رو باز کرد

 :گفتم

 !می رسونمت-

 :پياده شده بود وقتی گفت

 ! نيست؛ می خوام قدم بزنمنيازی -

انگار نه انگار من همونی بودم ! چيزی پيدا نمی کردم برای گفتن

انگار ! که بهش گفته بودم اون دختر خوبی که فکر می کنه نيستم

 ...انگار نه انگار. نه انگار که تصميم داشتم درگيرش نکنم

 !خداحافظ-

 ! فتهحالم بد بود؛ مثل وقتی که نيما بهم گفته بود سهند ر



سر ! گردنم تير کشيد و از دردش، اشک تو چشمم جمع شد

 ! چرخوندم و ديدمش که داره می ره

 ...متنفر بودم از اين حال

بايد به بچه ها زنگ می زدم و برای امشب ! گوشيم رو پيدا کردم

 ! يه دور همی جور می کردم

می نوشيدم که خاطره ی  بايد امشب انقدر خوش می گذروندم و

چند ماه که شامل سهند و اميرحسين می شد رو برای  کل اين

 ...بايد امشب! هميشه از ذهنم محو کنم

گوشی رو روشن کردم اما تماس نگرفتم و هيچ کدوم از اون بايد 

 ! ها رو برای امشب عملی نکردم

فقط رفتم به کافه؛ نشستم پشت ميزم؛ و تا آخر شب، زل زدم به 

کافه و تنها شدنم، رفتم سراغ گل های روی ميز و با اتمام کار 

چند دقيقه به عکس پروفايل سهند نگاه کردم و چند دقيقه ! گوشيم

 ! به عکس پروفايل اميرحسين

وضعيت ! نمی دونستم اين حال بدم، دقيقا مربوط به کدومشونه

 !وارد صفحه اش شدم! سهند آنالين بود

 ! بهش پيام می دادم

 ! دوباره به سمتم بر می گشت

 ! کردم مشکالتمون رو درست می

 ! کاری می کردم که من رو انتخاب کنه

 ! تموم می کردم اين حال بد رو 

 ! تمومش می کردم

 س : نوشتم

 !و گردنم تير کشيد



 ! ل رو نوشتم و قلبم بی قراری کرد

هام الف رو که چسبوندم بهش، طوسی های امير حسين جلو چشم

 !بودند

 ! کرده بودم رو پاک کردم م رو ننوشتم و کل سه حرفی که تايپ

با اين !  رفتم سراغ صفحه ی پيام های امير حسين؛ آنالين نبود

 :حال نوشتم

 «داری چی کار می کنی؟»

منتظر بودم که اگر جواب می ده يه ! منتظر بودم که جواب نده

چيزی بگه تا صفحه اش رو برای هميشه ببندم؛ چه تو شبکه 

 :نوشت اما وقتی! های اجتماعی چه تو ذهنم

 «دارم شعر می خونم»

 ! گوشی از دستم افتاد

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويکمفصل شصت

 "راه آهن"

 



بار  از صبح که بيدار شده بودم، تا ساعت دو بعدازظهر، چندين

 . دست رفتم به اتاق اميرحسين و بيرون اومدمکتاب به

گشتم به ذاشتم؛ بر میبردم داخل اتاق؛ روی ميز میکتاب رو می

شدم و چرخيدم؛ پشيمون میاتاقم؛ چند دقيقه دور خودم می

داشتم و اين،کل کاری بود که تو هفت ساعت رفتم برش میمی

طوری که ديگه صدای مامان ! اخير، هفتاد بار انجام داده بودمش

 :در اومد

 خواهی اون تو؟الهه مادر؟ چی می_

 با اضطراب کتاب رو روی ميز رها کردم و از اتاق بيرون

! مامان تو راهرو ايستاده بود و نگاهش عجيب بود. اومدم

 :هام رو پشتم قايم کردم و گفتمناخواسته دست

 !يعنی داشتم! با کامپيوتر کار دارم! هيچی_

 :سری تکون داد و گفت

 !بيا غذا رو بکش؛ اميد اومده! آها_

 : فوراً گفتم

 .باشه_

کنار کتابی که و به سمت آشپزخونه رفتم اما فکرم مونده بود 

شايد اگر چند ماه قبل بود، ! روی ميز اميرحسين گذاشته بودمش

زدم؛ اما اين روزها با خيال راحت دست به اين کار می

رسيد که نظر میاميرحسين انقدر غريب و دور و سرسخت به

 ! سالم و احوالپرسی هم باهاش سخت شده بود

از بعد فوت هاش رو پای چی بذارم؛ اصالً دونستم حالتنمی

مامان که بيشتر ! دايی، خونه و اعضای خونه مثل قبل نبودند

اش ها خونه نبود؛ اگر هم بود تو اتاقش داشت پای سجادهوقت



اميرحسين هم رفت و آمدهاش مثل سابق روال ! کردگريه می

اومد و گاهی زود می! مشخصی نداشت؛ گاهی بود و گاهی نبود

اومد و و گاهی تا آخر شب نمیرفت گاهی اصال نمی. گاهی دير

بعيد ! مون رو بهم ريختهدونستم چی اين طور  همهمن، نمی

 !دونستم فوت دايی علت اصلی باشهمی

ما همه چند ماهی بود که می دونستيم دايی دير يا زود ترکمون 

ميکنه اما انگار فوتش ما رو ياد از دست رفته هامون انداخته 

 . بود

تيم؛ هر تلنگری بخاطرمون می آورد که ماها گذشته خوبی نداش

 !فوت دايی هم همون تلنگر بود! چی ها کشيديم

 

ميلی به غذا نداشتم؛ برای اميد غذا کشيدم و از آشپزخونه بيرون 

امتحان های ترم شروع شده بودند و ذهن من انقدر درگير ! اومدم

و مشغول بود که اصالً نمی تونستم روی موضوعی به اسم 

 .تمرکز کنمدرس خوندن 

 

 

 

 

 

 

؛ پنج دقيقه برگشتم به اتاقم و جزوه ی فارماکولوژی رو باز کردم

درس می خوندم و ده دقيقه به کتابی که روی ميِز امير حسين 

چيزی به آزمونش نمونده بود و مطمئن بودم ! بود فکر می کردم



هر باری که به بهانه ی درس خوندن پشت ميز بشينه، دير يا 

ره؛ فهرست فصل ها رو باز می کنه کتاب میزود سراغ اين 

 ...و

راستی چی ! از تصور اون چه که قرار بود پيش بياد لرز کردم

 می شد؟

فکر ....نه! وقتی متوجه احساساتم می شد، چی کار می کرد؟

چون هر وقت به بعدش فکر می کردم، می رفتم و ! نمی کردم

 !کتاب رو  از روی ميز بر می داشتم

 

اسم . دم پی جزوه ام و شروع کردم به درس خوندنحواسم رو دا

 .داروها اصالً تو خاطرم نمی موندند

نکنه نمی موند تو ! نکنه اگر می فهميد دوستش دارم می رفت؟

 !اين خونه؟

سعی کردم مثبت فکر کنم؛ شايد با فهميدش، اين  عذاب تموم می 

حتماً .... شايد باالخره من رو می ديد! شايد خالص می شدم! شد

آدم به هر آرزويی : »استادی داشتيم که می گفت! همين طور بود

که بخواد می رسه، فقط کافيه از قبل، تو ذهنش  به اون آرزو 

 «.رسيده باشه

لبخندی زدم و با انرژی بيشتری مشغول درس خوندن شدم، من 

 !تو ذهنم هزار بار به امير حسين رسيده بودم

ای که برای خواستم کل فرجهمیجزوه ام رو ورق زدم؛ اگر 

ها داشتم رو به اميرحسين فکر کنم، قطعاً اين ترم رو امتحان

 !شدممشروط می



هايی که به در زده شد، چشم از برگه و فکر از با ضربه

 :اميرحسين گرفتم و گفتم

 !بله_

 :اميد در رو باز کرد و گفت

 ری سرکار؟پرسه نمیمامان می_

 :کردم و ناليدمبا وحشت به ساعت نگاه 

 !چرا زودتر نگفتی؟_

. هام رو پوشيده و نپوشيده، دويدم بيرونبا عجله بلند شدم و لباس

ام داشت گريه. در رو که بستم متوجه شدم کيفم رو برنداشتم

گرفت؛ چند بار محکم کوبيدم به در و وقتی اميد فرياد کشيد می

 "چيه؟"

 :بلند گفتم 

 .تو اتاقمه؛ سفيده! کيفم اميد_

چند لحظه منتظر موندم تا کيف رو با حرص تو بغلم بذاره و بعد 

دويدم به سمت انتهای کوچه وقتی تو تاکسی نشستم، فقط پنج 

 ! دقيقه مونده بود تا پنج

گرفتم با بايد تماس می!  حواسيمخواست جيغ بکشم از بیدلم می

 ... بايد. فراز

گوشيم رو ... وشيمگ! دست بردم داخل کيفم و آه از نهادم بلند شد

رفتارهام برای راننده عجيب بود که . فراموش کرده بودم بردارم

 :پرسيد

 چيزی شده خانم؟_

 :ناليدم

 !گوشيم_



 :از آينه نگاهم کرد

 دزدينش؟_

 

 

 

 

 

 

 

 :هام رو با با نااميدی گشتمجيب

 !نه جا گذاشتم_

 .خواين تماس بگيرين گوشی من هستاگر می_

 :گفتم

 .نه_ 

 :فاصله گفتمو بال 

 !شمبله ممنون می_

گوشی رو که به سمتم گرفت؛ از کيف پولم، کارت ويزيت مطب 

اشغال بود؛ . ی نوبت دهی رو گرفتمرو بيرون  کشيدم و شماره

 :دوباره گرفتم و وقتی صدای فراز تو گوشی پيچيد گفتم

 .شادمانم. منم آقا فراز_ 

 :اول مکث کرد و بعد با صدای آرومی گفت

دکتر گفته آگهی بديم برای ! ين به بعد ديگه شادمان نيستیاز ا_

 !منشی جديد

 : با بغض گفتم



. بخدا روزهايی که از خونه می آم يکم حواسم پرت می شه_

 . اصالً حواسم به ساعت نبود

 :بی خيال گفت

 .مهم نيست_

 :فوراً گفتم

 می شه نوبت بدين تا من برسم؟ _

 :آروم گفت

 .خدا نگه دار! جديد من نوبت می دمبله تا پيدا شدن منشی _

گوشی رو از گوشم ! باورم نمی شد تماس رو قطع کرده باشه

فاصله دادم و با ديدن تماسی که به پايان رسيده بود ، نااميد 

 :گوشی رو به سمت راننده گرفتم و گفتم

 .ممنونم آقا_

از شانس بدم، هم به ترافيک خوردم و هم صف بی آر تی انقدر 

که برای سوار شدن يک ربع معطل شدم و دست آخر، شلوغ بود 

وقتی نفس نفس زنان به مطب رسيدم ساعت شش و بيست دقيقه 

 .بود

کيفم رو روی صندلی گذاشتم و به ! پشت ميز پذيرش کسی نبود

 :در زدم و وقتی گفت. سمت اتاق فراز رفتم

 .بفرماييد_

 :به محض ديدنم گفت! وارد شدم

 .مريض دارم_

لوله ی اسپيرومتری داخل دهانش بود، نگاه کردم  به دختری که

 :و زير لب گفتم

 !ببخشيد_



تا ساعت پنج دقيقه به هشت مشغول ! و بعد از اتاق بيرون رفتم

بودم و با رفتن آخرين بيمار، دکتر و فراز همزمان از اتاق 

دکتر داشت موردی رو برای فراز توضيح . هاشون خارج شدند

! می تونستم حتی روی پاهام بايستممی داد و من از اضطراب ن

 :به ميز من که رسيدند، پر استرس رو به دکتر گفتم

 .سالم، ببخشيد من امروز دير رسيدم_

چند لحظه نگاهم کرد؛ جواب سالمم رو داد و انگار که جمله ی 

 :بی اهميتی رو شنيده باشه، رو به فراز ادامه داد

 !رسه؛ خودت حتما پيگيری کندوشنبه می_

 

 

 

 

 

 

 

 

با رفتنش . ها رو به من تحويل داد و خداحافظی کردو بعد پرونده

 :گفتم. کردبه فراز نگاه کردم که نگاهم نمی

_ ً  ...من واقعا

 :دستش رو باال آورد و گفت

 .اگر ممکنه زودتر کارتون رو تموم کنيد. من عجله دارم_

ها رو مرتب کردم و در حال ای آويزون پروندهبا لب و لوچه

 :داشتن کيفم بودم که گفتبر



 !جايگزين براتون پيدا کرديم، از فردا تشريف نيارين_

تو دلم هزار تا فحش نثار خودم کردم که انقدر ! قلبم ايستاد

دادم اگر کارم رو از دست می. حواس بودمدست و پا و بیبی

بايد خودم با !  تونستم کاری با اين شرايط پيدا کنم؟کجا ديگه می

 گفتم از اين به بعد تحت هيچبايد بهش می. کردممی دکتر صحبت

 ...بايد! گفتمبايد به ناهيد می!  آمشرايطی دير نمی

 !برين؟تشريف  نمی_

 :از پشت ميز پذيرش بيرون اومدم و  با ناراحتی گفتم

 !چرا_

و خداحافظی کردم و در حال رفتن به سمت در خروجی بودم که 

 :صداش رو شنيدم

 !شهدا به قهوه دعوتم کنی نظرم عوض میاگر همين فر_

 :سمتش چرخيدم و پرسيدمبا تعجب به

 !چی؟_

 :ای باال انداخت و گفتشونه

هات نيست؛ چون دقتیها و بیدکتر اصالً در جريان دير اومدن_

 !من بهش نگفتم

 .خيره شدم به دهانش تا ادامه بده

آيی میاگر فردا به قهوه دعوتم کنی و تعهد بدی ديگه دير ن_

 .گمچيزی بهش نمی

 در مورد آگهی دروغ گفته بود؟ 

 :گفتم

 ...آخه_ 

 :با دست در رو نشون داد و گفت



 !پس بفرمائيد_

 :فوراً گفتم

 .آمباشه؛ بخدا ديگه دير نمی_

 :اخم کرد و پرسيد

 !قهوه چی؟_

با بدختی نگاهش کردم؛ چشم هاش جدی تر از چيزی بودند که 

 :رو قورت دادمآب دهانم . تصور می کردم

 !قبوله_

 :سری تکون داد و گفت

 !پس دعوتم کن_

 :هاش دوختم که با سماجت گفتام رو به چشمنگاه گيج شده

 !به قهوه دعوتم کن ديگه_

 :با هزار بدبختی گفتم

 .باشه؛ من به قهوه دعوتتون می کنم-

 :دستش رو برد داخل جيبش و پرسيد

 ِکی؟_

 :چش بود؟ گفتم

 .فردا ديگه_

 :ش رو از روی ميز برداشت و گفتوسايل

 !نه؛ من فردا نمی تونم_

 :ادامه داد .ابروهام باال رفتند"! فردا"خودش گفته بود 

 !نمی تونم دعوتت رو قبول کنم! متاسفم_

به سمت در اومد و . از من هم خودگير تر وجود داشت...نه

 :گفت



حاال آخرشب با پيام چند بار ياد آوری کن؛ شايد تونستم يه _

 !گفتی ساعت چند؟! جايی تو برنامه هام باز کنم

 :متعجب گفتم

 !نگفتم که_

 نکنه ديوانه ای چيزی بود؟! خنديد

نگاهم ادامه دار شد، با لحنی که هنوز رگه های خنده داشت، 

 :گفت

 !خب االن بگو_

 :کالفه گفتم

 !چهارونيم خوبه؟ نيم ساعت قبل از شروع کار مطب_

 :با بدجنسی گفت

 !چهار! چهارونيم نمی تونم.نه_

 .مات نگاهش کردم

***** 

 

 

 

 

 

 

 ودومفصل شصت

 

 

 "تجريش"



 

کردم؛ به کمک باوجود گردن درد شديدم داشتم با نيکی کار می

غزل به تخته ايستا بسته بودمش و تو همون وضعيت 

که درمانگرش يادم داده بود، ماساژ هاش رو طبق چيزیانگشت

 .دادممی

رفت اين روزها کرد، يادم مینديد؛ وقتی ذوق میخنيکی مدام می

 !حالم چقدر بده

کرد و غزل کنارم نشسته بود و داشت با تلفن صحبت می

 .دست روی زمين ولو شده بودفرهنگ، تبلت به

دادم که فرهنگ تبلتش های نيکی رو ماساژ میداشتم سرانگشت

ش سعی کردم کنار. رو رها کرد و بين من و نيکی قرار گرفت

 :بزنم

 کنی بچه؟چی کار می_

 : سمت من چرخوند و پرسيدصورتش رو به

 آد؟چرا از دهانش آب می_

 :نيکی رو پاک کردم و گفتم با دستمال دور دهان

 !هاش رو ببندهتونه لبچون نمی_

رفت باالی تخت و از اونجا دست دراز کرد به سمت صورت 

باالش رو با دو کرد لب پايين و نيکی و در حالی که سعی می

 :انگشت شصت و اشاره بهم نزديک کنه، پرسيد

 اينطوری؟_

 :گفتم. ام گرفتاز حرکتش خنده

 .آره_

 :گفتم. کردنيکی داشت با تعجب نگاهش می



 .های خوشکلت بشمقربون اون چشم_

 :هاش رو رها کرد و پرسيدفرهنگ لب

 من هم باهاش کار کنم؟_

 :دستی به گردنم کشيدم و گفتم

 .فقط دست از سر من بردار. کن بچه کار_

اومد کنارم ايستاد و با تقليد از من اون يکی دست نيکی رو 

نتونستم با هوس گاز . هاشگرفت و شروع کرد به کشيدن انگشت

دست نيکی رو رها کردم و بهش .  هاش مقابله کنمگرفتن لپ

 .گفتم بيا اينجا

بود که گاز يه مدت زياد . اش جلو اومدهای گرد شدهبا چشم

هاش رو ترک کرده بودم؛ ولی وقتی خودش اينجوری گرفتن لپ

 :گفتم. ای نبودو بالم ديگه چاره اومد توی دستمی

 .می خوام در گوشت چيزی بگم. بيانزديک تر_

جيغ . صورتش رو جلو آورد و تو يه حرکت لپش رو گاز گرفتم

 .کشيد و دستش رو گذاشت روی صورتش

 :موم شده بود، تذکر دادغزل که مکالمه اش ت

 !می خوای باز پرستو شر درست کنه؟. نکن نيکا_

نمی ! به لپ قرمز شده و لب های جمع شده ی فرهنگ نگاه کردم

 .شد که يه لپش قرمز باشه و يکی سفيد

سرم رو برای گرفتن اون يکی لپش جلو بردم که زد زير گريه و 

ل کار با اون مشغو. بلند خنديدم و غزل سرزنشم کرد. فرار کرد

يکی دست نيکی شدم که چند ثانيه ی بعد، فرهنگ با بزرگ 

 !ترش اومد

 



 

 

 

 

 

 

 :غزل گفت

 !تحويل بگير_

 :با خنده گفتم. نيما حاال تو اتاق درمانی نيکی بود

 .من کاريش نکردم_

 :فرهنگ ميون گريه با لپ سرخ شده اش گفت

 .عمه گازم گرفت_

 :آروم گفتنيما به صورت نمادی من رو زد و 

 !عمه ات وحشيه پسرم_

 :خنديدم و گفتم

 !بچتون رو نياريد اينجا_

رو به . نيکی که دورش شلوغ شده بود، از خوشحالی می خنديد

 :فرهنگ گفتم

 !بيا بوسش کنم خوب شه_

با لب های جمع شده اش مردد جلو اومد و من، به جای بوسيدن 

. از دفعه ی قبلی گاز ديگه ای از لپش گرفتم؛ البته خيلی آروم تر

 :نيما اعتراض کرد

 .واقعا که بی شعوری_

 :گفتم. فرهنگ درحال گريه کردن دويد و پشت نيما قايم شد



از االن بايد ياد بگيره که .دارم به بچه ات درس زندگی می دم_

 !تحت هيچ شرايطی به کسی اعتماد نکنه

 :نيما فرهنگ رو بلند کرد و درحالی که می بوسيدش گفت

ندگی که با درس دادن تو جلو بره رو بايد فاتحه اش رو اون ز_

 .خوند

 :از جام بلند شدم و رو به غزل گفتم

 !يک ربع ديگه نيکی رو باز کن. من وقت دکتر دارم-

ی باال و اتاقم رفتم؛ حاضر شدم و مدارکم رو و بعد به طبقه

مطب شلوغ بود . برداشتم و با چک کردن آدرس مطب راه افتادم

متنفر بودم از انتظارهای اين مدلی اما . عتی معطل شدمو يک سا

به هزار بدبختی تونسته بودم برای اين دکتر نوبت بگيرم؛ گردن 

های دکتر قبلی جوابی نداده کرد و درماندرد داشت بيچاره ام می

 .بود

باالخره مقابل متخصص ارتوپد نشستم و يه گزارش کامل از 

صرفيم رو بهش گفتم و وقتی داروهای م. حال و روزم بهش دادم

 :پرسيد

 ام آر آی هم گرفتی؟_

پوشه ی مخصوص عکس برداری هارو روی ميزش گذاشتم و 

 :گفتم

 !بله-

چندين و چندبار عکس رو نگاه کرد و در حالی که چشمهای ريز 

 :شده اش رو بهم دوخته بود، پرسيد

 پيش مغز و اعصاب هم رفتی؟-

 :تعجب کردم و گفتم



 چرا؟! نه-

شد، دوباره به عکس نگاه کرد و در حالی که از جاش بلند می

 :گفت

 ....زنی مشخصه ولیعلت گردن دردی که ازش حرف می-

 

 

 

 

 

 

 

انگشت . اومد و پشت سرم قرار گرفت! به لب هاش خيره شدم

هاش رو از کنار گردن زير چونه ام برد و انگشت شستش رو 

 !داد، نفسم رفت روی گونه هام گذاشت و با حرکتی که انجام

يه درد افتضاح و يه حالت برق گرفتگی تو تمام باالتنه ام پيچيد 

خواست بلند شم و دوتا بزنم در دلم می! هام رسيدو به دست

! با وجود درد شديد، چرخيدم و عصبی نگاهش کردم! گوشش

 :پرسيد

 !هات احساس گزگز و مورمور کردی؟تو دست_

به . افتضاح هنوز باهام بود اما اون حس. شددرد داشت کم می

 :سختی گفتم

 .انگار بدنم رو برق گرفت_

 :بدون هيچ حرفی برگشت پشت ميزش و گفت

 !ات کنهبهتره که يه نورولوژيست معاينه_



 :پرسيدم 

 مشکل چيه؟_

 :سوالم گفتجای جواب دادن بهبه

 !تر اقدام کنپشت گوش ننداز هر چه سريع_

 : گفتم

گفت با استراحت . خاطر ديسک گردنيهدکتر قبلی گفت مشکل ب_

 .شهو دارو رفع می

 :ی تائيد تکون داد و گفتسری به نشونه

 .آره_

مدارکم رو از روی ميزش . رفتام داشت سر میحوصله

اين ! اعصابم بهم ريخته بود! برداشتم و از اتاق بيرون رفتم

کردم چيز رو هواست؛ حس میکردم همهروزها حس می

خواستم ذهنم رو درگير چيزی کنم که نرم اش میهمه. بالتکليفم

 ! تو فکر و خيال

" خونمدارم شعر می"سه شب پيش اميرحسين در جوابم گفته بود 

ای بود که مطرح های معاملهکاری که انجام ندادنش يکی از بند

ها رو دور کرده بودم، البته من هم تو اين معامله موظف بودم گل

 .شون فکر هم نمی کردمر ريختنبريزم اما حتی به دو

ی منشی دکتر مغز و اعصاب نيکی رو پيدا از تو گوشی شماره

 :به محض برقرار شدن تماس گفت. کردم و باهاش تماس گرفتم

 .سالم خانم بهرامی جان_

 :دستی به گردنم کشيدم و گفتم

تونين يه نوبت اضطراری برام جور می. سالم خانم رمضانی_

 !کنيد؟



 

 :گفتبا تعجب 

 !نيکی جان که تازه ويزيت شده-

 :کالفه گفتم

 .خوام برای خودم می خوامبرای نيکی نمی-

 :چند لحظه مکث کرد و گفت 

 !می بينن CPاما دکتر فقط -

 :لب هام رو جمع کردم و ادامه داد

 حاال مشکلتون چيه؟-

 :جواب دادم

رو ببينن، متخصص ارتوپد  MRIخوام جواب می! دونمنمی-

 .ادهارجاع د

کردم تا درد شدم؛ تحمل و مراعات میخيال میشايد بايد بی

 :خواستم تماس رو قطع کنم که گفتمی. خودش خوب شه

روز و ساعت و . گيرمبرات از يه نورولوژيست وقت می-

 !فرستم براتآدرس مطب رو می

تشکر کردم و به سمت کافه راه افتادم و از زمان رسيدن تا زمان 

های اميرحسين نگاه کردم؛ طوسی هاش کافه، به گلاتماِم کاِر 

 !رو مجسم کردم و به خودم لعنت فرستادم

وقتی همه رفتند گل هاش رو برداشتم از روی ميز و بردم پرتش 

دلم از زمين و . کردم داخل سطل زباله ی بزرِگ آشپزخونه

حالم از اين حال . دلم از عالم و آدم گرفته بود! زمان گرفته بود

ديگه مطمئن بودم که اين حال بد ، هيچ ربطی به . خوردیبهم م



سهند نداره چون از ديروز حتی رغبت باز کردن پيامی که برام 

 .فرستاده بود رو هم نداشتم

 

 

 وسومفصل شصت

 "راه آهن"

 

 

 

 

تمام کوچه رو دويدم؛ تمام کوچه رو با حالی بد دويدم و آرزو 

 ! بينمکردم ماشين امير حسين رو حوالی خونه ن

 !نديدنش باعث شد بتونم نفس بکشم

. ام رو به در کوبيدمهای مشت شدهايستادم و با اضطراب انگشت

دوباره و چندباره، چند ضربه به ! آيفون طبق معمول خراب بود

مامان رو شنيدم دست از " بله؟ اومدم"در زدم و وقتی صدای 

از زدن به در برداشتم و به محض اينکه مامان در رو بمشت

دويدم سمت ساختمون " شده مادر؟چی"ی توجه به جملهکرد، بی

هام رو از پا کندم و مامان رو تو حياط جا حال کفشو تو همون

با سرعت رفتم سراغ اتاق اميرحسين و آنقدر تو حال . گذاشتم

خودم بودم که متوجه چراغ روشن اتاقش نشدم و با وحشت 

 !ی اتاقش رو کشيدمدستگيره



دستم از روی دستگيره سرخورد و پاهام ناخواسته ! جا خوردم

بود؛ تو اتاقش؛ پشت ميزش و اون خونه. يک قدم به عقب رفتند

 ... کتاب

تونه به احساس کردم ضربان قلبم آنقدر قوی شده که هر آن می

دارم؛ خودش تونستم نگاهم رو ثابت نگهنمی! سمتی پرتم کنه

اميرحسين و برعکس، صورت صورت خود مختار از کتاب بهبه

 !دادتغيير مسير می

تمام راه رو دويده بودم که بيام و کتاب رو از روی ميزش 

ی اولش بيارم اما کتاب مقابلش بردارم و يه باليی سر صفحه

ام ی احساسات و عواطف و اصالً کل زندگی و آيندهبود؛ همه

 ! هاش بودمقابلش بود؛ تو دست

 : از ناباوری بيرون اومدندهاش اولين عضوی بودند که لب

 !شده الهه؟چی_

کردم هزار قدم به بدبختی عقب رفتم و حسيه قدم ديگه هم به

 ! شدهاش کم نمیاصالً از تعجب چشم! تر شدمنزديک

 :نفس زنان رسيد و پرسيدمامان نفس

 .شده مادر؟ دلم هزار راه رفتچی_

می ترسيدم . حاال نگاهم فقط و فقط روی کتاب ثابت مونده بود

 ...می ترسيدم... خونده باشه ! ديده باشه اون صفحه رو

 :دهانم رو باز کردم و گفتم

 !ترسيدم_

 :هردو همزمان پرسيدند

 !از چی؟_

 :دست به دامن دروغ شدم



 !تصادف شده بود ترسيدم-

مامان ذکری گفت و بی خيال شد اما چشم های اميرحسين هنوز 

 :از مخمصه نجات بدم گفتمبرای اينکه خودم رو .متعجب بودند

ماشينش شبيه تو بود، تو کوچه که ماشينت رو نديدم نگران _

 .شدم

 :با اين حال گفت. معلوم بود که هنوز قانع نشده

 .ماشين خودش خراب شده. ماشين دست رضاست_

 :به زور نگاهم رو از کتابش گرفتم و گفتم

 !مزاحم شدم! درس می خوندی_

 :بی خيال گفت! لم کنده شدنگاهش رو به کتاب داد و د

 !آخرهفته آزمونه. آره_

مطمئن شدم که هنوز نديده صفحه ی ابتدايی کتاب رو، اما اگر 

قرار بود تا آخر هفته رو به درس خوندن بگذرونه حتما می 

 !حتما می ديد... ديد

 

 

 

 

 

 

 

 :دوباره دستگيره روگرفتم و به هزار زحمت گفتم

 .مزاحمت نمی شم. درس بخون_



دور خودم  چرخيدم . تنهاش گذاشتم و با حالی بد راهی اتاقم شدم

 . و دست هام رو روی سرم گذاشتم

از تصور اونچه که قرار ! اين چه حماقتی بود که کرده بودم؟ 

 .بود اتفاق بيفته لرز کردم

. بايد هرطور شده بود اون صفحه رو می کندم از اون کتاب

 ....بايد

از حجم کشنده ! هام رو عوض کردمپر درد آهی کشيدم و لباس 

 .ی اضطراب، توان نشستن هم نداشتم

مدام دور خودم می چرخيدم و هيچ ايده ای برای حل مشکلی که 

قرار بود پيش بياد به ذهنم نمی رسيد؛ درحال فکر کردن بودم 

به سمت کيفم رفتم و پيامی که  .که صدای پيامک گوشيم بلند شد

 " ! با قرار ساعت چهار موافقم"از فراز داشتم رو باز کردم 

 !گوشی رو پرت کردم داخل کيفم؛ بخدا اين پسر ديوانه بود

 :صدای مامان بلند شد

 !بيايين شام_

برای خالص کردن خودم از فکر و خيال، اتاق رو ترک کردم و 

آب رو از پارچ. مامان در حال کشيدن پلو بود! به آشپزخونه رفتم

ای که وسط آشپزخونه پهن رهيخچال بيرون کشيدم و روی سف

 ! ی پسرها پيدا شدظروف رو که چيدم، سر و کله. بود گذاشتم

با کلی دلهره خيره شدم به صورت و چشم های اميرحسين اما 

 .بی تفاوت بودنش بهم می گفت که هنوز نخونده

برای خودم ليوانی آب پر کردم يک نفس سر کشيدم و به محض 

 !ای کشيد، ذهنم فوراً نقشهاينکه مشغول غذا خوردن شديم



تر از اميرحسين خودم رو به کافی بود بعد از اتمام شام سريع

اين تنها فرصتی بود ! اتاقش برسونم و برگه رو از کتاب جدا کنم

 .که داشتم

های برنج رو قورت دادم و در جواب مامان که تند و تند قاشق

 :متعجبانه پرسيد

 زنی؟چرا هول می_

 :تمبا دهانی پر گف

 !گرسنمه_

اميد طبق معمول در ! و به محتوای بشقاب اميرحسين خيره شدم

قاشق آخر رو . ای با برنج بودشدهحال جداکردن هر چيز مخلوط

 :رفتن داشتم که مامان پرسيدهم نجويده قورت دادم و تصميم به

 !ات نبود؟پس مگه گرسنه_

 :در حال بلند شدن، فوری گفتم

 !سير شدم_

کرد اما قبل از اينکه موفق به خروج از آشپزخونه  متعجب نگاهم

 :بشم، صدام زد و گفت

 .مادر اين ظرف ماست رو از يخچال بده_ 

با اضطراب به بقشاب اميرحسين نگاه کردم و با بدبختی ظرف 

چند قاشق برنج بيشتر تو . ماست رو از يخچال بيرون کشيدم

ای که ندازهدونستم هميشه به همون ابشقابش نمونده بود و می

سطل ماست رو مقابل مامان، . کشهميل داره غذا تو بشقابش می

نزديک به زمين رها کردم و قصد رفتن داشتم که دوباره صدام 

 : زد

 .مادر يه قاشق تميز هم بده_



 

 

 

 

 

 

 

دستم رو به سمت کابينت رفت و چشمم به . آه از نهادم بلند شد

 .سمت بشقاب اميرحسين

به سمت مامان گرفتم؛  فقط به اندازه ی بی حواس قاشق رو 

 .جويدن دو قاشق فرصت داشتم

با دادن قاشق به مامان پا تند کردم و هنوز از آشپزخونه بيرون 

 :نرفته بودم که با صدای اميرحسين خشکم زد

 .مرسی مامان_

. برگشتم و وحشت زده نگاهش کردم؛  غذا تو بشقابش مونده بود

 :مامان گفت

 !چرا هيچی نخوردی؟ پس!  وا مادر؟_

 :از جاش بلند شد

 .اصال ميل ندارم_

 :مامان غر زد

قدر کم غذا شدی؛ اينطوری جونی نمی چرا اين چند وقت اين_

 !مونه تو تنت که

! قدر تحت فشار بودم که اصال متوجه جواب اميرحسين نشدماون

 !از مقابلم گذشت و به اتاقش رفت و من موندم و حالی افتضاح



حتی از اتاقش هم بيرون نيومد و من تو تمام اين   تا آخر شب

مدت خيره شده بودم به صفحه ی آخر جزوه ام و دعا دعا می 

 !کردم چشم اميرحسين تا صبح به صفحه ی اول کتابش نيفته

صبح که می شد، حتی اگه الزم بود برای از بين بردن اون برگه 

نمی  کتابش رو آتيش بزنم،  می زدم فقط اگر اون صفحه رو

 .فقط اگر نمی ديد...ديد

انقدر اضطراب داشتم و حالم بد بود که تمام شب رو نخوابيدم و 

تا نزديکی صبح، خيره به صفحات نامعلوم جزوه بيدار موندم و 

حتی وقتی مامان سراغم اومد،  درس رو بهونه کردم و گفتم که 

 !چيزی به شروع امتحانام نمونده

ساعتی که از خونه بيرون می  فقط يکی دو ساعت مونده بود به

يکی دو ساعت ديگه خالص می شدم؛ يکی دو ساعت ديگه ! زد

اون برگه رو می کندم و ديگه هيچ وقت همچين غلطی نمی 

 !کردم

ساعت هفت و نيم صبح، اميد از در بيرون زد و ساعت هشت 

 ! امير حسين

 .گيج و ديوانه و بد حال بودم وقتی اون اتاق خالی شد

و به اتاقش رفتم و تصميم قاطع داشتم که اون برگه رو شدمبلند 

 ...بکنم و ريز ريزش کنم اما

 !نبود

 !کتاب نبود

 !بخدا که نبود

 !نبود... اتاق رو زير رو کردم اما نبود

***** 



 

 

 

 

 فصل شصت و چهارم

 «تجريش»

 

 

 

اونقدر . با اعصابی خط خطی شده از مطب دکتر بيرون اومدم

شنيده بودم سنگين و ترسناک بودند که دلم نمی حرف هايی که 

 .خواست حتی بهشون فکر کنم

طبِق عادت اين مدت ، کالفه دستی به گردنم کشيدم اما ديگه 

انگار فقط يه رسالت داشت اين درد و رسالتش ! دردی نداشت

 !بدبخت  کردن من بود

پشت فرمون نشستم و به نسخه ی پزشک نگاه کردم و جمله ی 

مغز هم بده تا ببينم  MRIحاال يه  » سرم تکرار شد آخرش تو 

 !«.چی پيش می آد

کيف و مدارک پزشکيم رو روی صندلی پرت کردم و سعی 

کردم ذهنم رو از هر فکر آزار دهنده ای خالی کنم اما افکار، 

 !مثل خوره به جون مغزم افتاده بودند و گريزی نبود

ماشين را . گی کنمحالم بد بود و می ترسيدم با اين حال رانند

صدای دکتر يک . خاموش کردم و سرم رو روی فرمون گذاشتم

 . لحظه ام دست از تحريک اعصابم بر نمی داشت



دادی و متوجهش  MRIشانس آوردی که بخاطر گردن درد  »

 .«شديم

 کجا شانس آورده بودم؟ به اين هم می گفتن شانس؟

 . ی آتيش زدمجعبه ی فلزی سيگار رو از کيفم بيرون کشيدم و يک

انگشت های لرزونم رو روی . شيشه ی ماشين رو پايين آوردم

االن نبايد فکر . چشم هام کشيدم و سعی کردم خودم رو آروم کنم

 ! می کردم؛ االن هيچ چيزی مشخص نبود

پيام . سيگار رو خاموش کردم و تلفنم رو از کيفم بيرون کشيدم

اعالنات گوشی  سهند همچنان نخونده مونده بود و تو صفحه ی

 . خودنمايی می کرد

شماره ی امير حسين رو گرفتم و گوشی رو روی صندلی 

 :چند لحظه ی بعد صداش فضای ماشين رو پر کرد. گذاشتم

 .بله_

 :شروع به حرکت کردم و گفتم

 .سالم_

. کردصداش انرژی بخصوصی داشت؛ انرژی ای که آرومم می

 : جوابم رو داد و پرسيدم

 !سرکاری؟! کجايی؟_

 !تماس گرفتی اومدم تو محوطه! کتابخونه بودم_

 : پرسيدم

 خوندی؟درس می_

 : کوتاه جواب داد

 .آره_

 : يک کاره پرسيدم



 !کار کنم که آروم شم؟من چی_

 :لحنش متعجب شد وقتی پرسيد

 شده؟چی_

ی تاکسی که با ادبيات بدی صدای بوق و بعد صدای راننده_

باعث شد که حواسم رو به رانندگی بدم مورد عنايتم قرار داد، 

ماشين رو به کنار ! اما مگه اين حواس لعنتی جمع شدنی بود؟

خيابون کشوندم و بعد از توقف، سکوت طوالنی رو با صدا زدن 

 :اسمش شکستم

 !اميرحسين_

 :يه نفس عميق کشيد و در آخر گفت. سکوت کرد

 !بله؟_

 

 

 

 

 

 

چرا بهش زنگ زدم؟ اين  دونستمدونستم چی بگم؟ اصال نمینمی

از بعد !کار فقط به ذهنم رسيده بود و من فورا انجام داده بودمش

ديگه هيچ حرفی " خونمدارم شعر می"از پيام آخری که گفته بود 

 ...هاشطوسی... دلم برای... بينمون رد و بدل نشده بود و حاال

 اما اونی که خواسته" خوام ببينمتمی"خواست بهش بگم دلم می

بند تموم شه من بودم؛ اونی که خواسته بود بود اين ارتباط نيم

 ...اونی که. اون يکی مبتال نشه من بودم



 :ام کردجنگيدم که صدا و سوالش ديوانهداشتم با خودم می

 !چرا صدات گرفته؟_

 :گفتم! م تنها بودم؟های زندگیچرا من هميشه تو بدترين موقعيت

 !خواستم بهت زنگ بزنمنمی_

 :ادامه دادم. جوابی نداد

 ...اما_

هميشه دلم از گريه و . کردن نداشتمساکت شدم؛ عادت به ناله

هميشه متنفر بودم از اينکه از . خوردزاری و ناليدن بهم می

شرايطم شکايت کنم و حاال هم با وجود حال بد، تنهايی و خبر 

س پ! تونستم استثنا قائل بشمبدی که از دکتر شنيده بودم، نمی

 :هام رو بستم و سکوت کردم تا زمانی که خودش پرسيدلب

 کجايی؟_

 :گفتم

 .تو ماشين، تو خيابون_

 نرفتی کافه؟_

 :چرخيدم و به مدارکم نگاه کردم

 .وقت دکتر داشتم! نه_

 !دکتر برای چی؟_

باور می کردم که صداش نگرانه؟ باور می کردم که يک نفر 

 !نگران منه؟

 :گفتم

 !هيچی_

 :پرسيدمصرانه 

 !برای هيچی رفتی دکتر؟_



 !باور می کردم يک نفر پيگيره؟

 :گفتم

 .بخاطر گردن درد_

 :فوراً پرسيد

 !خب؟ دکتر چی گفت؟_

 !می شد؟! باور می کردم؟

 :بغض لعنتی رو قورت دادم

 .گفت استراحت کنم...هيچی_

 !پس استراحت کن ديگه_

 :ادامه داد. چيزی نگفتم

خب همين . داری کار می کنی همه اش. همه اش تو کافه ای_

 !می شه ديگه

 !خدايا می شد؟ باور می کردم؟

حرف هاش داشت اون حس هايی رو بيدار می کرد که يه عمر 

من باور می کردم؟ باور می کردم يه نفر پيدا شده . خوابيده بودند

 ....که

 ! همين رو گفت دکتر؟ گفت فقط استراحت کنی؟_

 :مبه جای جواب دادن به سوالش گفت

 می آی ببينمت؟_

 .تکرار کردم! ساکت شد

 می آی؟_

 :صداش رو پايين تر از حد معمول آورد

 !که بعدش بگی برو؟_



چند ضربه به شيشه خورد و افسر راهنمايی . پلک هام رو بستم

 :رانندگی گفت

 .اينجا نايستيد_

شايد يک دقيقه بود که هر دو . دوباره ماشين رو روشن کردم

 :حرکت کردم و گفتم. سکوت کرده بوديم

 !بخاطر حرف من نيا! اگر خودت هم می خوای بيا_

 : پرسيد

 کجا بيام؟ _

و باالخره بعد از چند ساعت بی قراری، دلم با اين سوال آروم 

 : گفتم. گرفت

 تو بگو بيام کجا؟. من تو خيابونم_

 :مخالفت کرد

 !من می آم. تو حالت خوب نيست. نه_

 :گفتم! ديگه حالم به بدی سابق نبود

 .بيا کافه_

 :کوتاه گفت

 .باشه_

 .و باالخره بعد از چند روز لبخند رو لب هام نشست

 :گفتم

 .برای ناهار منتطرتم_

 

 

 

 



 

 

مسير کافه رو در پيش گرفتم و يک ساعت بعد، تو پارکينگ 

 !بودم

ماشين رو پارک کردم و مدارک لعنتی پزشکی رو همون جا تو 

شد، بهش تا جواب قطعی نمیماشين به حال خودشون گذاشتم؛ 

 !کردمفکر نمی

خواستم ! ها گزارش کار گرفتمبه اتاقم رفتم و از يکی از خدمه

از رستورانی برای دو نفر غذا سفارش بدن؛ خودم رو اگه 

ی غذاهای کافه کشتند هم ديگه لب به پيتزا و پاستا و بقيهمی

 !زدمنمی

آرايش صورتم ها رفتم و به سرويس بهداشتی مخصوص کارکن

خوابی و اضطراب، بد شکل شده بودند هام از کمچشم. رو شستم

از آرايش ! رسيدو صورتم زيادی خسته و درهم به نظر می

های مجدد، فقط به يه رژ لب اکتفا کردم و تصميم گرفتم چشم

 .ام رو با آرايش، بد ظاهر تر نکنمخسته

اومدنش بود که ساعت دو ونيم بود که اميرحسين رسيد و تازه با 

 !بردم چقدر دلم تمايل داشت به ديدنشپی

ای  چقدر سبز تيره. رو از تنش در آورده خوشحال شدم که سياه

 ! اومدکه پوشيده بود بهش می

نگاهش رو دوست داشتم؛ نگاهی که جز جز صورتم رو از نظر 

 ! گذروند و آخر سر تو قاب چشم هام آروم گرفت

با يه تماس خواستم که ناهارو تو اتاقم دعوتش کردم به نشستن و 

 .سرو کنن



ی که گفته بود، فقط و فقط از وقتی وارد اتاق شده بود، تنها کلمه

 .بود" سالم"

انگار تازه متوجه شده . انگار هردومون تو يه بهت خاصی بوديم

دو تا از خدمه، کمتر از يک ! که چی خواستيم. شدهبوديم که چی

 .ز چيدنددقيقه، ظروف رو روی مي

عطر خوش برنج زعفرونی، تو اتاق پر شد و اشتهام رو 

هاش خيره جنگيدم که به طوسیداشتم با خودم می. تحريک کرد

 :گفتم. نشم

 .سرد شد_

سرش را باال آورد و نگاهم کرد و آنقدری فشار نگاهش زياد بود 

دل نگاهش دادم و با خيال راحت غرق شدم تو بهکه دل

 .هاشطوسی

 :پرسيد

 چيزی شده؟_

 :براش پلو کشيدم و گفتم

 شده باشه؟چی! نه_

 :ربط پرسيدبی

 !پس چرا بهم زنگ زدی_

 :از تعجب اخم کردم

 يعنی چی؟_

 :صادقانه گفت

 !زنیتو هر وقت ناراحتی به من زنگ می_

دونستيم اين هنوز اونقدری باهم راحت نبوديم، هنوز نمی

 . ی نصفه نيمه چيه که درگيرشيمرابطه



ام با پسرهای ديگه نبود؛ انگار يه ام با اين آدم مثل رابطهطهراب

ديوار غير قابل نفوذ بينمون وجود داشت و اجازه نمی داد با 

 .خيال راحت درگير هم بشيم

 :جای جواب دادن به سوالش پرسيدمبه

 زنی؟ها به من زنگ میتو کی_

 :نگاهش رو به ميز دوخت و گفت

 !آرماون وقت ها که کم می_

 !چنگالم رو هوا موند

 !آری؟تو چی کم می_

 

 

 

 

 

 

 

خودم ! جنگم که بهت فکر نکنمتو جنگ با خودم؛ با خودم می_

 ...کنم که ارتباط من و تو منطقی نيست ولیرو قانع می

 :دقيق شدم

 ولی چی؟_

آرم؛ يه وقتايی مغزم با همون عللی که هايی کم میولی يه وقت_

هاست همون موقع! ميشد، قانع نمی شهتا چند دقيقه ی پيش قانع 

 !گيرمکه تماس می



اش قدر صادقانه از احساسات واقعیشد که بتونه اونباورم نمی

هاش مثل من حتی شد تو اين دنيايی که آدمباورم نمی! حرف بزنه

قدر دونستن با خودشون چند چندن، يکی پيدا شه که اوننمی

 !تکليفش با خودش مشخص باشه

چيزی از گلوم  معطوف کردم به بشقاب غذام اما هيچ حواسم رو

خواست دردی که از  چند ساعت پيش به دلم می. رفتپايين نمی

 !شدجونم ريخته بود رو با گفتنش به يه نفر بيرون بريزم اما نمی

برای رها کردن خودم از فشار، دوباره به غذا دعوتش کردم و 

 !خودم هم مشغول شدم

 ! کدوم تقريبا چيزی نخورده بوديمشيديم، هيچوقتی از غذا دست ک

 .تماس گرفتم تا بيان و ميز رو جمع کنن

 :ميز که خالی شد، گفتم

 !هات رو دور ريختممن به بنِد خودم عمل کردم و گل_

دلم می ! به جاِی خالِی گل ها روی ميز خيره شد و حرفی نزد

 !خواست باشه توی زندگيم

 :چه ايرادی داشت بودنش؟ گفتم

 ...ببين امير حسين_

 . سرش رو باال آورد

اما در همين حد هم زبونم به ناله « ! من خيلی تنهام»اومدم بگم 

 :و زاری نمی چرخيد، به جاش گفتم

من حرف هام رو پس می گيرم اون معامله رو ديگه خودم هم _

من دلم . با دور ريختن گل هات چيزی عوض نشد. قبول ندارم

دلم می خواد هر وقت خواستم بتونم . باشیمی خواد تو زندگيم 

 !ببينمت



و بعد نفسم رو به بيرون فوت کردم؛ با گفتن اين حرف ها، بار 

 .سنگينی از روی قلبم برداشته شده بود

***** 

 

 

 

 

 

 فصل شصت و پنجم

 "راه آهن"

 

 

با بيشترين سرعتی که از خودم سراغ داشتم، حد فاصل بی آر 

داخلش قرار داشت رو دويدم و ساعت تی تا ساختمونی که مطب 

 . دقيقه بود که به کافه ای که فراز تعيين کرده بود رسيدم ۴: ۲۰

با ديدنش پشت يکی از ميزها، نفس نفس زنان خودم رو بهش 

 : رسوندم و بريده بريده گفتم

 ! دير... ببخشيد... من... سالم-

دی می خواستم حجم زيا! خودم هم از چيزی که گفتم تعجب کردم

از نگفته ها رو تو يک جمله بگم و نتيجه اش شد اين که از هر 

 ! جمله، فقط يک کلمه اش رو عنوان کنم

روی صندلی نشستم و کيفم . دعوتم کرد به نشستن و سالم کرد

کتابی که روی ميز گذاشته بود، خبر . رو روی پاهام نگه داشتم

بوده و  از اين می داد که تا قبل از اومدن من در حال مطالعه



همين اتفاق تونست حال من رو از چند ساعت گذشته هم بدتر 

 . کنه

 : کتاب رو بست و گفت! نگاهم رو دنبال کرد و به کتاب رسيد

 . تو قرار بعدی جبرانش می کنی! بيست دقيقه طلب من-

 : ناخواسته و متعجب پرسيدم

 ! قرار بعدی؟-

 : گفتجوابم رو نداد و در عوض منو رو گرفت به سمتم و 

 چی می خوری؟ . سفارش بديم-

امروز انقدر اضطراب کشيده بودم که نه صبحانه و نه نهار 

شاِم ديشب هم اصال يادم نمی اومد که چی . چيزی نخورده بودم

منو رو گرفتم از . بوده بس که تند و با استرس قورتش داده بودم

دست فراز؛ بايد چيزی می خوردم که تا ساعت هشت شب، 

 : بکشونم؛ پس گفتمخودم رو 

 . چايی با کيک-

منو رو . و دعا کردم حجم کيک به اندازه ای باشه که سيرم کنه

 .ازم گرفت و با اشاره ای گارسون رو صدا زد و سفارش داد

. حال درست و حسابی نداشتم و مدام به اطرافم نگاه می کردم

می ترسيدم يه . می ترسيدم کسی من رو تو اين وضعيت ببينه

 ... اميرحسينوقت 

 حواست کجاست؟ ! شادمان-

 : پرسيد. از فکر بيرون اومدم و به صورت فراز نگاه کردم

 ! چته تو آخه؟ جدا چته؟-

 : نگاه سواليم رو که بهش دوختم، ادامه داد



نکنه عاشقی، چيزی . همه اش حواست نيست! همش تو فکری-

 هستی؟ 

نزديک نگاهش ريز شد و سرش رو ! مطمئنم که رنگم پريد

 : پرسيد. ناخواسته تنه ام رو عقب کشيدم. آورد

 ! با کسی هستی؟-

 : لب زدم

 يعنی چی؟ -

 : خيلی راحت گفت

از ... نمی دونم؛ بوی فرندی، جاست فرندی، سوشال فرندی-

 ! همين اسم های مسخره که شما دخترها روش می ذارين ديگه

 :تماخم کردم و گف. نفس حبس شده ام رو به بيرون فرستادم

 !قرارمون فقط يه قهوه بود- 

 

 

 

 

 

 

 

 :با حالتی مسخره گفت

صحبت هم نمی شه داشته ! بله بفرماييد قهوه اتون رو ميل کنيد-

چرا اينجوری هستی؟ حس می کنم به زور و ضرب ! باشيم؟

 . نشوندمت رو اين صندلی



اگه من روی اين . خب واقعيت هم چيزی به غير از اين نبود

بودم، حتی يک درصد هم تمايل پشتش وجود صندلی نشسته 

 ! نداشت

 : دست هام رو روی کيف بهم گره زدم و گفتم

 !  نخير، هيچ کدوم از اون رابطه ها که گفتين رو من ندارم-

 : لبخندی زد و گفت

ناهيد هم می گفت تو دانشگاه هم با هيچ پسری نمی . می دونستم-

 ! پری

 : اخم کردم

 ! ن مگه؟شما ناهيد رو می شناسي-

 : بی خيال گفت

 .دختر خالمه. آره ديگه-

چرا تا حاال چيزی نگفته بود؟ اگر ! ناهيد دختر خاله اش بود؟

 -اينطور بود که فراز با دکتر مجد هم نسبتی به جز استاد

 !دانشجويی داشت

 : متعجب گفتم

 ! نمی دونستم-

 : لب هاش رو کج کرد

خواستم اينجا تو چی رو می دونی؟ اصال می دونی چرا -

 !ببينمت؟ چرا خواستم حرف بزنيم؟

 : کوتاه و با لحنی که ابدا کنجکاو نبود پرسيدم

 چرا؟-

 چون خيلی کنجکاوم که بدونم چته؟ -

 : گارد گرفتم



 ! يعنی چی که چمه؟-

 : شونه ای باال انداخت و گفت

مدام تو . همه اش تو عالم خودتی. به هيچی حواست نيست-

می گفت هميشه سر . ت تو دانشگاه هم همينیناهيد می گف. فکری

تو مطب هم ! کالس ها حواس پرتی و از استادها تذکر می گيری

يکی در ميون دير ! هر روز خدا سر يه مورد بی دقتی می کنی

! حتی يه عدد تکراری رو هم نمی تونی کارت بکشی! می آی

که چند ماه هم هست که خودم دارم می بينمت و واقعا برام سواله 

 ! تو چته؟

دقيقه بود و  ۴:۳۵با کالفگی به ساعت مچيم نگاه کردم؛ ساعت 

تقريبا نيم ساعت ديگه بايد پشت اين ميز می نشستم و خدا بايد 

 ! برای اين کار صبر زيادی به من می داد

 ! هيچ حواست هست چی گفتم؟! همين حاال-

گارسون با سينی چوبی ای که داخل يک دستش بود نزديکمون 

 !و سوال فراز، با اينکار بی جواب موند شد

آرزو کردم پسر جوون چيدن ميز رو به اندازه ی نيم ساعت 

طول بده اما کمتر يک دقيقه سفارشاتمون رو روی ميز چيد و 

 ! دور شد

با رفتنش خيره شدم به حرکات فراز که با آرامش قوری چايی 

ی رو از روی وارمر کوچيک برداشت و هر دو فنجون شيشه ا

نگاهم ثابت موند روی کيک . رو از چای خوشرنگ پر کرد

 . شکالتی و دلم ضعف رفت از گرسنگی

 : فراز يکی از فنجون هارو مقابل من گذاشت و گفت

 ! بفرماييد خانم شادمان-



! دعا کردم صدای قارو قور کردن معده ام به گوشش نرسه

 :انگشت هام رو دور فنجون چرخوندم و آروم گفتم

 

 

 

 

 

 

 .منونم-

 :فنجونش رو پيش کشيد و گفت

 !«ممنون»پس من . خودت قراره حساب کنی-

نتونستم بيشتر از اين مقاومت کنم و تکه ای کيک رو با عجله 

جدا کردم و به دهانم بردم و پشت بندش جرعه ای از چای داغم 

رو نوشيدم و دهانم سوخت و بدتر از سوختن دهانم، نگاه ميخ 

منتظر بودم تا تيکه ای بهم . تم بودشده ی فراز  روی حرکا

 :بندازه اما به جاش پرسيد

 چند تا خواهر و برادرين؟-

 :چپ چپ نگاهش کردم و پرسيدم

 !ناهيد نگفته؟-

 :خنديد

 .نمی دونست! نه-

 !نگاهی به ساعت انداختم؛ فقط بيست و پنج دقيقه ی ديگه

 :گفتم

 .يه برادر کوچکتر دارم-



 :آرامش نوشيد و پرسيدچاييش رو بر خالف من با 

 پدر و مادر به چه کاری مشغولن؟-

ناهيد اين رو می دونست که پدرم در قيد حيات نيست؛ عجيب 

 !بود که انتقالش نداده

 :کالفه گفتم

 .مادرم هم خانه دار هستن. پدرم در قيد حيات نيستند-

ديگه . و تو دلم دعا کردم اين بيست سوالی مسخره رو تموم کنه

فقط می خواستم  زودتر . و کيکم هم ميلی نداشتم حتی به چای

شه، بعدش زودتر برسم  ۸شه و بعدش زودتر ساعت  ۵ساعت 

 !خونه و ببينم خاک بر سر شدم يا نه

امير حسين کتاب رو با خودش برده بود و اين به اين معنی بود 

که حتما می خواست بخونتش؛ پس خدا بايد خيلی خيلی بهم رحم 

 !به اين صفحه نيفتهمی کرد که چشمش 

ديگه داره حوصله ام سر می ! باز که رفتی تو فکر تو . ای بابا-

 !ره

 :با خشم بی سابقه ای اخم کردم و گفتم

 !ديگه مشکلتون چيه؟. قبول کردم. گفتين به قهوه دعوتتون کنم-

 :خنديد

مشکل اينجاست که داريم چای می خوريم؛ در صورتی که قرار -

 !بود قهوه بخوريم

 : نا باوری نگاهش کردم که گفت با

فقط اومديم اينجا که يه کم  گپ بزنيم ! سخت نگير الهه ی عزيز-

 !و يه چيزی بخوريم

 الهه ی عزيز؟



 :کفری شدم

 !اسمم رو هم از ناهيد پرسيدين؟-

 :با آرامش گفت

 !اين يکی رو تو رزومه ات نوشته بودی! نه-

 :فنجونم رو پس زدم و پرسيدم

 هم قراِر قهوه می ذاشتين؟ با منشِی قبلی-

 :تنه اش رو عقب کشيد و گفت

 .با اون که بيشتر هم پيش رفتيم!  تا دلت بخواد! اوووووه-

 : داغ شدِن گوش هام رو حس کردم و عصبی گفتم 

 !وقاحت هم حدی داره آقای محترم-

 : بی خيال گفت

مگه اون مثل تو بود؟ . چه ربطی به وقاحت داره! چه وقاحتی؟-

 ...م و نمی خوام و نمینمی آ

 :جمله اش رو رها کرد و به جاش گفت

 !فقط فعِل منفی می چرخه تو دهنت-

راحت تر . با چشم های گشاد شده و دهانی باز خيره شدم بهش

 :از قبل ادامه داد

. خونه شون می رفتم. خونمون می اومد. اون خيلی خوب بود-

. می گذشت خالصه که خيلی خوش! تقريباً هر شب با هم بوديم

 ! حيف شد که رفت

! پسره ِی بيشعور. دلم می خواست کيفم رو توِی صورتش بکوبم

خاک بَر َسِر من که راضی شده بودم بيام و اينجا بشينم و به 

کلی بد و بيراه تو سرم رديف کردم . اَراجيف اين آدم گوش بدم

 .رو زبونم اومد!«  واقعاً که» اما فقط جمله ی 



 :م و برم که گفتمی خواستم بلند ش

 

 ! خيلی پسر خوبی بود خدايی-

 :هاج و واج نگاهش کردم و ناخواسته پرسيدم

 پسر بود؟ -

 :اخم کرد

 ! پس چی؟ استغفرهللا-

 :از جام بلند شدم و گفتم! ديوانه بود اين آدم

 !بهتره ديگه بريم-

 :متعجب گفت

 !چيزی که نخوردی-

 :صندلی رو سر جاش برگردوندم و گفتم

 ! ندارم؛ می رم حساب کنمميل -

 :فورا از جاش کنده شد

 چی رو حساب کنی؟ -

 :و قبل از اينکه حرکتی کنم به سمت صندوق رفت و گفت

 ! من حساب می کنم؛ به جاش به دکتر می گم از حقوقت کم کنه-

 :دنبالش دويدم و گفتم

 ! نگين به دکتر ها-

 :کارت رو به سمت صندوق دار گرفت و رو به من گفت

چرا نگم؟ باالخره نبايد بفهمه منشيش ر به ر منو به کافه دعوت -

 می کنه و قصد اغفال من رو داره؟

تنها کاری که از دستم بر اومد اين بود بايستم و با دهانی باز 

 !نگاهش کنم



***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل شصت و ششم

 «تجريش»

 

 

! با ديدن عددی که ترازو نشون می داد، چشم هام گشاد شدند

رفتم و منتظر موندم صفحه ی نمايشگر ديجيتاليش خاموش  پايين

 ! بشه و دوباره، باال رفتم و منتظر ثابت شدِن عدد ها، ايستادم

قابل باور نبود؛ ظرف اين مدت، سه کيلو وزن از دست داده 

 ! بودم

تن خسته ام رو تا نزديکی آينه کشيدم و به صورت بی آرايشم 

رو زير  های هر دو دستمنگاه کردم و ناخواسته سر انگشت 

 ! چشم هام گذاشتم؛ گود شده بودند و تيره

 ! آخرين باری که ورزش کرده بودم رو به خاطر نداشتم

آخرين وعده ی غذايی که با اشتها و کامل خورده بودم رو هم 

 ! همينطور



يادم نبود آخرين بار کی قرص های مکمل رو مصرف کرده 

خورِد خودم می دادم، حجم بودم و تنها چيزی که طی روز به 

 ! زيادی از چای و قهوه و الکل بود

 ! چشم از آينه گرفتم و به حمام رفتم و زير دوش ايستادم

بايد هر طور که شده بود، کنترل اوضاع رو دوباره به دست می 

 ! گرفتم؛ بس بود اين آشفته بازاِر غير قابل تحمل

فشار کاری و ! اوضاع و احوال احساساتم به شدت بهم ريخته بود

طرف اضطراب روانی تحريک پذيرم کرده بودند و از يک

 ! بيماری ای که بهش مشکوک بودم، داشت روحم رو می جويد

از زير دوش بيرون اومدم و در حال خشک کردن موهام مدام 

اما نکته ی بد « همه چيز درست می شه »تکرار می کردم 

 ! داشتمماجرا اينجا بود که اعتمادی به اين جمله ن

سياهی دور چشم . برای پوشيدن لباس وسواسی به خرج ندادم

 ! هام هم برای آرايش انگيزه ی الزم رو ايجاد نکرد

کيفم رو برای ديدن قبض، چک کردم و پام رو از اتاق بيرون 

 ! گذاشتم اما دلم به رفتن نبود

هفته ی ديوانه کننده ای رو گذرونده بودم؛ هفته ای که 

و خوراک رو ازم گرفته بود و عمق ماجرا اضطرابش خواب 

 ! اينجا بود که اين حال، برای کسی سوالی ايجاد نمی کرد

مثل هميشه . در حال پايين رفتن از پله ها به نسترن برخوردم

 :متعجب پرسيد. و رويايی به نظر می رسيد شيک آراسته و

 خونه بودی؟ -



دارم که به عقب نياز  برای اولين بار تو تمام عمرم، حس کردم

برگردم و نمی دونم اين حس، چرا حاال و تو راه پله ها به 

 ! سراغم اومد

بر می گشتم ! نياز داشتم چند هفته به عقب برگردم؛ شايد چند ماه

چقدر بهار سال قبل حالم خوب بود؛ ! به بهار سال قبل اصال

بيست و پنج ساله بودم و ترم آخر کارشناسی ارشد و سرم با 

شعر آرومم می کرد و ! های سالم و ناسالمم گرم بودشيطنت 

فکر کردن به پسر دست نيافتنِی مرنديان ها بهم انگيزه ی برنامه 

 ! ريزی های هيجان انگيز می داد

 نيکا؟ می شنوی اصال چی می گم؟-

 

 

 

 

 

 

 

از بهاری که گذشته بود دل کندم و به لب های سرخ نسترن 

 ! خيره شدم

اگر دنبالم می اومد، اگر فقط . رو پايين رفتمازش گذشتم و پله ها 

دقيق می شد، بهش می گفتم؛ می گفتم که چه  يک لحظه به حالم

می ! اصال ازش می خواستم که امروز همراهم بياد! دردی دارم

 ...خواستم که

 ! رو نگاه کردم؛ قضيه منتفی شد برگشتم و پشت سرم



دن منصرف شدم؛ قدم هام رو تا پارکينگ کشيدم اما از سوار ش

 ! حواسم انقدر جمع نبود که بتونم تو اين شهر شلوغ، رانندگی کنم

با آژانس تماس گرفتم و در خواست ماشين دادم و نيم ساعت 

 . بعد، مقابل مرکز تصوير برداری پزشکی بودم

قدم هام سنگين شده بودند و راضی نمی شدند به جلو حرکت  

 ! کنند

کنم که من تو همه ی مقطع های سعی کردم به خودم يادآوری 

 ! مهم زندگيم تنها بودم

سعی کردم به خودم يادآوری کنم که هميشه چقدر قوی بودم و به 

 ! تنهايی از پس هر چيزی بر اومدم

رسوندم؛ قبض رو به  به طبقه ی ششمبه زور و زحمت خودم رو

متصدی پذيرش دادم و جواب رو با دست هايی که برای اولين 

 ! نجام کاری می لرزيدند، گرفتمبار تو ا

پوشه ی مقوايی آنچنان برام سنگين شده بود که با يک دست 

 . توانايی حمل کردنش رو نداشتم

 ! به آسانسور برگشتم و دکمه ی همکف رو لمس کردم

تو آينه ی آسانسور به نيکايی که به شدت وحشت زده بود نگاه 

 :کردم و گفتم

مطمئن باش که ! ست می شهدرست می شه؛ مطمئن باش که در-

 ! امروز همه ی فکر های بد تموم می شه! چيزی نيست

در کشويی آسانسور باز شد و حرف هايی که به خودم زدم، هيچ 

 ! تاثيری روی حالم نذاشتند



حس ها هيچ وقت به من دروغ نمی گفتند و وحشتناک ترين 

حالت ممکن همين بود که برای اولين بار حس می کردم قرار 

 ! نيست چيزی درست بشه

 :به ماشين که برگشتم، راننده پرسيد 

 برگردم به سمت منزل؟-

 :بغض لعنتی رو پايين فرستادم و گفتم

 ! نه-

 .و آدرس مطب دکتر رو از روی کارت ويزيت براش خوندم

من هميشه از پس هر ! سرم رو به شيشه ی پنجره تکيه دادم

اين قدرت ازم گرفته چيزی بر می اومدم چون قدرت داشتم؛ اگر 

سالح ! می شد، از نيکی هم بی دفاع تر و ضعيف تر می شدم

من قدرتم بود؛ قدرتی که به واسطه ی شرايطم به دست آورده 

بودم و حاال همين پوشه ی مقوايی که روی زانو هام گذاشته 

 !بودمش می خواست برای قدرتم تعييِن تکليف کنه

 

طوری که اگر دکتر بيماری با رسيدن به مطب، خودم رو باختم؛ 

 ! رو هم رد می کرد، ديگه حالم به خوبی سابق نمی شد

راننده رو مرخص کردم؛ نمی خواستم اگر شکسته از مطب 

 ! بيرون اومدم، من رو ببينه

به هر زور و ضربی بود خودم رو به پذيرش رسوندم و پوشه 

 ! ی مقوايی رو بين انگشت هام محکم نگه داشتم

يد صبر می کردم و مطمئن بودم همين صبر، طبق معمول با

 ! نيمی از جونم رو می گيره



روی يکی از صندلی های سالن انتظار مچاله شدم و گوشيم رو 

 ! بيرون کشيدمبرای گذروندن زودتِر زمان، از کيفم

صفحه ی اينستاگرامم رو باز کردم و شروع کردم به ديدن 

 !استوری های فاميل و دوست ها

تو صفحه های مجازی قشنگ بود؛ غذاهای چقدر زندگی 

 ! رنگارنگ، مسافرت های دو نفره، کنسرت های هيجان انگير

داشتم به عکس البستری که فرناز خورده بود نگاه می کردم که 

صفحه ورق خورد و با ديدن استوری سهند، نفسم حبس شد؛ 

اما اين همه ی ماجرا ! عکس از دو تا ماگ کاغذی قهوه بود

دور يکی از ماگ ها هم که انگشت های خودش رونبود؛ اين

همه ی ماجرا برمی گشت به ! تشخيص دادم، باز همه ماجرا نبود

 ماگ دوم و البته متن  ِزده ی دورانگشت های ظريف و الک

 «!يه روز غيِرکارِی فوق العاده» تايپ شده با معنِی 

 !خانم بهرامی؟ نوبت شماست-

داخل کيفم سر دادم و از روی گوشی رو خاموش کرده و نکرده، 

 .صندلی بلند شدم و با قدم هايی نامطمئن، به اتاق دکتر رفتم

 

 

****** 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل شصت و هفتم

 «آهنراه»

 

هفته به طرز معجزه آسايی، باالخره کتاب رو بين بعد از يک

 ! وسايل امير حسين پيدا کردم

اون برگه تو اين يک هفته، مطمئن شده بودم که  چشمش هم به 

تغييری تو رفتارش نسبت به من ايجاد نشده  نيفتاده چون هيچ

بود؛ اما با بدختی تمام، هر چقدر دنبال کتاب می گشتم به نتيجه 

 !ای نمی رسيدم؛ کتاب جن شده بود و من، بسم هللا

تو تمام اين يک هفته، صبح ها بعد از رفتن اميرحسين، اولين 

ها، اولين کارم تجزيه و  کارم جارو کردن اتاقش بود و شب

 ! تحليل رفتار هاش؛ تا متوجه بشم که اون صفحه رو ديده يا نه

اما چند روز که گذشت، اين ايده به ذهنم رسيد که شايد کتاب رو 

گم کرده باشه؛ چون نه صبح ها با جارو زدن، تو اتاق پيداش 

 ! می کردم و نه شب ها، تغيير کوچيکی تو رفتارش می ديدم

ا بهم نظر کرده بود و خودش کاری کرده بود که کتاب شايد خد

 ! گم و گور بشه

 ! شايد اصال توهم زده بودم و اين کتاب کال وجود نداشت

شايد و هزار تا شايد؛ شايد هايی که نمی تونستند به طور قطعی 

 !دلم رو آروم کنند

اون موقعی که  امتحان هام رو بخاطر اين کتاب خراب کردم و

 !دمش پيداش نکردمبايد می دي



بخاطر پيدا کردنش حرکت هايی زدم که از من بعيد بودند؛ 

گشتم و حتی يک شب هم که  مخفيانه کوله و کيف اميرحسين رو

به سيم آخر زدم، شبونه سوييچ ماشينش رو برداشتم و با قلبی که 

می خواست از دهانم بيرون بزنه، همه جای ماشين رو هم گشتم 

 ! ای نرسيدم و باز به هيچ نتيجه

نمی فهميدم چرا انقدر اصرار داشتم به اينکه اون صفحه نديده و 

 ! نخونده بمونه

انگار بهم الهام شده بود که امير حسين، حسی جز حسی که يک 

 ! آدم به خانواده اش داشت، به من نداره

می ترسيدم متوجه اين عشق بشه و من، ديگه به عنوان خانواده  

 ! هم نداشته باشمش

صميم قطعی گرفته بودم که اين عشق رو برای هميشه در دلم ت

 ! مسکوت نگه دارم

ابراز نکردنم ربطی به شجاعت نداشت؛ من شجاع و نترس شده 

 ! بودم که نيمه شب برای گشتن ماشينش تصميمم رو عملی کردم

ابراز نکردنم فقط به اين مربوط بود که نمی خواستم از دستش 

دم حسی که به من داره، بر خالف منی بدم؛ چون ديگه مطمئن بو

که صد درصد خالصانه عاشقش بودم، يک درصد هم ناخالصی 

 !عاشقانه نداره

 

اما درست فردای روز آزمونش بود که صبح، طبق روال يک 

 ! هفته ی گذشته، جارو برقی به دست وارد اتاقش شدم



جارو برقی ايده ی خوبی بود؛ لوله اش رو به دست می گرفتم و 

ه جا رو برای پيدا کردن کتاب می گشتم؛ از زير تخت گرفته هم

 ! تا کف کمد لباس هاش

اون روز هم بعد از رفتنش، جارو رو زير بغل زدم و وقتی دو 

شدم خم. شاخه اش رو به پريز زدم، ديگه هيجان سابق رو نداشتم

و تصميم به روشن کردنش داشتم که با ديدن ناگهانِی کتاب روی 

 ! جاروبرقی از دستم افتاد ميز، لوله ی

انقدر دنبالش گشته بودم و به نتيجه نرسيده بودم که باورم نمی 

 ! شد به همين راحتی روی ميز ببينمش

و نفسی که يک  با ناباوری نزديک رفتم! بين دو کتاب ديگه بود

هفته ی تمام حبس شده بود رو با لمس کردن کتاب، باالخره آزاد 

 ! کردم

بودم که دلم می خواست سجده ی شکر به جا  قدر خوشحالاون

 ! بيارم

روی زمين نشستم و فورا کتاب رو باز کردم؛ دستم رو برای 

کندن برگه باال بردم و تصميم داشتم ريز شده اش رو به خورد 

جارو برقی بدم اما با چيزی که ديدم، دهانم باز موند؛ دستم 

 ! خشک شد و قلبم، نزد

 ! می شدکتاب از صفحه ی سه شروع 

 ! کنده شده بود... اون برگه

 ! با ناباوری صفحه ها رو ورق زدم اما نتيجه تغيير نکرد

امير ! شد به رنگ نوشته های کتاب؛ نوشته رو خونده بود دنيام

 ! حسين نوشته ام رو خونده بود

 ...اميرحسين نوشته ام رو



 !تمام تنم يخ زد

 !خونده بود

 

 

 

 

 

 «بخش دوم»

 

 

 فصل اول

 «تجريش»

 

 

رأس ساعت يک نيمه شب بود کافه رو بستم و به سمت خونه 

وقتی به خونه رسيدم که هيچ کسی بيرون از . حرکت کردم

ميلی به شام نداشتم اما برای گرسنه نگه نداشتن . اتاقش نبود

خودم، غذای مختصری خوردم و با رفتن به طبقه ی باال و اتاقم، 

نهايتاً با تنظيم درجه دمای موهام رو خشک کردم و . دوش گرفتم

 .اتاق به تختم پناه بردم و ملحفه رو تا نزديکی گردنم باال کشيدم

 سه ماه طول کشيد؛ سه ماه طول کشيد 

سه . تا من توانايی انجام همين کارهای ساده رو دوباره پيدا کردم

سه ماهی که انقدر همه . ماهی که بدترين حال ممکن گذشته بود

 ه چيز درهم پيچيد ک



 ! حتی يادآوريش هم ضعيفم می کرد

اما مهم اين بود که من تونسته بودم از پس اين شرايط يک تنه بر 

بيام؛ کارهای بزرگی تو اين سه ماه انجام دادم؛ کارهايی که 

دوباره بهم يادآوری کرد که چقدر می تونم حتّی در سخت ترين 

من نيکا شرايط قوی باشم؛ کارهايی که حداقل به خودم ثابت کرد 

هستم؛ همون نيکايی که از وقتی به ياد داشت، کسی نبود که 

 ! بهش بگه چی کار کنه و چی کار نکنه

من تو اين سه ماه، پيام سهند رو باز کردم؛ پيام بلند بااليی که 

سهند اعتراف کرده بود که به ! مضمونش اعتراف به اشتباه بود

اس و انرژی ای اشتباه من رو شناخته و متأسفه برای وقت، احس

متأسف بود که چرا من رو همون ! که تو رابطه با من گذاشته

ابتدا نشناخته و ناراحت بود برای اين که بخاطر دوست داشتن 

 !من، زمينه ی توهين به خانواده اش رو ايجاد کرده

من پيامش رو جواب ندادم؛ فقط به اين دليل که پيامش جوابی 

من حتی ! و عصبانی نکردپيامش حتی من رو ناراحت . نداشت

از صفحه های اجتماعيم هم حذفش نکردم و پست هاش رو مثل 

همه ی اشخاص ديگه ای که تو صفحه ام داشتمشون نگاه کردم 

و حتّی با ديدن پست هايی که از انگشت های روزهای غير 

 !کاری رسيده بود به صورت و حتی آغوشش، غمگين نشدم

ودم يک طرفه قضاوت بشم من عادت کرده بودم؛ عادت کرده ب

و تو دادگاه خودم، خودم رو آدم بده ی داستان بدونم و از بقيه 

 !بگذرم

دومين کاری که تو اين سه ماه انجام دادم، پيدا کردن يک مدير 

خانم سی و " ساره شريفی"داخلی خوب و معتمد برای کافه بود؛ 



م يک ساله ای که تجربه ی قبلی تو اين زمينه داشت و معرفش ه

آشنا و قابل اعتماد بود و با حضورش، من در روز فقط دوبار به 

کافه سر می زدم؛ يک بار ظهر به مدت يک ساعت و شب هام 

برای گرفتن گزارش کار، چک کردن حساب ها و نهايتا بستن 

 .کافه

سومين کاری که انجام دادم برنامه ريزی برای زندگيم بود؛ 

های تلنبار شده ی سلایر  انقدر ريز و دقيق که حتی برای قسمت

 .هام هم برنامه ريختم

چهارمين و سخت ترين کار، ترک سيگار بود؛ اين يکی رو به 

 !سختی انجام دادم

 

 

 

 

 

 

 

دکتر معتقد بود سيگار ريسک فاکتوری برای پيشرفت بيماريه و 

 !من اين يکی رو هم تونستم باهاش کنار بيام

 ! فقط آخرين کار موند و نشد انجامش بدم

من نياز به يک رابطه ی جديد داشتم؛ نياز به يک نفر که اوقات 

براش تالش هم کردم اما . فراغت غير يک نفره ام رو پر کنه

هيچکدوم از آدم هايی که برای يکی دو روز به زندگيم راهشون 

 ! دادم، نتونستن من رو برای شروع يک رابطه ی جديد قانع کنند



تم احيا کنم؛ اصال انگار رابطه های قبلی رو هم نمی خواس

 !!هيچ کس به جز يک نفر! هيچکس رو نمی خواستم

همون نفری که سه ماه قبل تو آخرين ديدارمون اومد کافه؛ مقابلم 

! نشست؛ باهام ناهار خورد و سر بسته، از احساسش حرف زد

همون نفری که اون روز، قرارمون با هم  اين شد که من، بعد 

گيرم و يه قرار ترتيب بدم برای از آزمونش باهاش تماس ب

صحبت کردن اما حاال سه ماه گذشته بود از اون روز و قراری 

 !که بينمون بود؛ قراری که من انجامش ندادم

من اين کارو نکردم؛ چراکه قبل از انجام دادنش درگير شرايط 

بد پزشکی شدم و روزهای اول آنقدر شوکه بودم که زندگی 

و بعدتر که به خودم اومدم؛ سعی کردن رو هم فراموش کردم 

کردم يک نفر رو جايگزينش کنم؛ چرا که از خودش هم تو اين 

مدت خبری نشد و من اين قضيه رو پای ترديدش گذاشتم و 

بند اما خاص رو به لقاش ی نيمتصميم گرفتم عطای اين رابطه

های جديد به اين بخش از زندگيم ادامه بدم اما هيچ ببخشم و با آدم

 !ی، با هيچ شرايطی، نتونست من رو برای اين کار قانع کنهپسر

من دلم يک جفت چشم طوسی ! انگار قحطی طوسی اومده بود

انگار خدا فقط ! ديدمشکسی نمیخواست و تو صورت هيچمی

همين يکی رو آفريده بود و از لج من گذاشته بودش تو صورت 

 !مون باهم، منطقی نبوديکی که هيچ کجای رابطه

اين پهلو به اون يکی پهلو چرخيدم؛ خواب به چشمام  از

 !دستی به گردنم که دردناک بود کشيدم! اومدنمی

 



پالک رو گردن يک MRIبودم و  MSمن مشکوک به بيماری 

نشون داده بود و تنها قضيه ای که می تونست کمی دلخوشم کنه 

مغز، هيچ پالکی رو گزارش نکرده  MRIبه آينده، اين بود که 

 !دبو

فعال هيچ عالئمی نداشتم و دکتر معتقد بود که نبايد برای درمان 

ها که بايد بستری بشم؛ فقط يک سری دارو و يک سری مراقبت

بعدی يا بروز اولين  MRIدادم تا زمان گرفتن انجامشون می

 !حمله

خواب برم تصميم گرفتم هام سنگين شدند اما قبل از اينکه بهپلک

تمومم؛ از بيدار شدن برم سراغ کار نيمههمين فردا صبح، بعد 

 !ها و تکليفم رو مشخص کنمبرم سراغ طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 "راه آهن"

 

مثل همه ی روزهايی که گذشت خيره شدم به سقف؛ يا خيره شدم 

به کاکتوس های لبه ی طاقچه؛ يا زل زدم به پنجره؛ يا مثل يک 

 !اجرا کردم ربات از جام بلند شدم و دستور های مامان رو



آخرهای تابستون بود و تنها آرزوم برای اين روزها، زودتر 

تموم شدنشون بود؛ دلم می خواست زودتر پاييز بشه تا به بهونه 

 .ی درس و دانشگاه صبح و ظهر ها هم خونه نمونم

خونه . خونه هواش خفه ام می کرد؛ خونه نفسم رو می گرفت

 .ديوانه ام می کرد

 ؟ شلوارم رو اتو کردی؟الهه کجايی...الهه_

اميد . چشم از سقف گرفتم و از جام بلند شدم و به هال رفتم

داشت سرسری کتابش رو ورق می زد؛ عذاب وجدان گرفته 

بودم؛ قرار بود رياضی رو باهاش کار کنم و يک دقيقه هم 

 .حاضر به انجامش نشده بودم

 :با ديدنم پرسيد

 اتو کردی شلوارم رو؟_

 :سری باال انداختم

 .االن سريع می زنم. نه_

 :کتابش رو بست

 .يازده امتحام دارم. بدو تورو موال_

شلوار خشک شده اش رو از روی پنکه برداشتم و به اتاقم بردم؛ 

يکی از بالش ها رو روی زمين گذاشتم و . اتو تو اتاق خودم بود

به عنوان ميز اتو ازش استفاده کردم و چند دقيقه ی بعد، شلوار 

 .رو براش بردماتو شده 

بدون مالحظه ی حضورم شلوارکش رو در آورد و شلوار رو 

 .از دستم گرفت و پوشيد

 :به کتاب و دفترش اشاره کردم و پرسيدم

 بلدی؟_



درحال بستن دکمه های بلورش از روی زير پوش خونگيش 

 :گفت

 .نمی دونم_

کردن نفسم رو به بيرون فوت کردم و با رفتنش مشغول جمع

! يی شدم که سرتاسر هال کوچک خونه پخش بودندهاچک نويس

هاش رو جمع کردم و پشت پارتيشنی که جدا آخر سرهم وسايل

ی فضای هال و اتاقش بود بردم اما از اتاقش بيرون کننده

نيومدم؛ در کمال ناباوری نشستم و شروع کردم به گشتن 

هاش اما چند دقيقه از کارم نگذشته بود که با دهان باز وسايل

 !کار کرده بودم من؟خيره شدم به شاهکارم؛ چی

ای که به ديوار وصل بود به خودم نگاه کردم؛ با وحشت تو آينه

کردم اما فشاری قدر زود ديوانه شم؛ فکر نمیکردم اينفکر نمی

قدر اذيتم کرده بود که حاال که تو اين چند ماه بهم اومده بود اون

 .به اميد هم شک کرده بودم

اقش رو مرتب کردم و راهی اتاق خودم شدم اما قبل از وسايل ات

ها تو رفتن، سری هم به اتاق اميرحسين زدم و کتابی که مدت

 !اش خاک خورده بود رو از نظر گذروندمکتاب خونه

 

 

 

 

 

 

 



ها برداشتمش و به جای خالی ی کتابرفتم سراغش و از بين بقيه

نداشت يا اميرحسين برگه خيره شدم؛ دوحالت بيشتر وجود  اون

قدر تودار بود که من اين برگه رو خونده و بعد کنده بود و اون

وقت اون برگه يا اينکه هيچ. تغييری تو رفتار و گفتارش نديدم

 .ای کنده شده بودرو نديده بود و برگه توسط کس ديگه

چيزی وقتی ديدم اميرحسين هيچ! ماه اول به مامان شک داشتم

آره و حتی نگاه و رفتارش هم تغيير نمیروی خودش  رو به

ی اول اون نکرده شک کردم که شايد مامان خيلی اتفاقی صفحه

کتاب رو ديده اما مامان عادت نداشت به اين که چيزی ازت 

 !بدونه و به روت نيارتش

خيلی اگر هنر ! کرد، دو سه روز بودخيلی اگر خودداری می

 ! گفتکرد، مستقيم بهت نمیمی

چند باری هم دعوای ساختگی با مامان راه انداختم چون  من حتی

گفت محال بود که اگر تو حالت عادی حرف دلش رو بهت نمی

 !تو دعوا و عصبانيت بيانش نکنه؛ پس بی خبر بود

حداقل بعد از يک ماه متوجه شدم که روحش هم از اون برگه 

 .خبری نداره

که ريز  ماه دوم دقيق شدم روی رفتار اميرحسين، اونقدر

. کم حرف و کم غذا. ترينشون هم از دستم در نرفت؛ منزوی بود

اما از قبل از روزی که من تصميم به نوشتن احساسم داشته 

باشم، اميرحسين به اين حال و روز افتاده بود و حاال فقط داشت 

 . داداش میادامه

حاال که امتحانش رو ! خوند و گاهی درسقبال گاهی موالنا می

خوند؛ حتی وقتی جواب کنکور هم اومد ود، فقط موالنا میداده ب



و متوجه شد که قبول نشده، باز هم برنگشت سراغ درس و تو 

کرد، اون کتابی که حاال هايی که تو اتاقش سر میتمام زمان

گرفت و هاش میخودم پشيمون بودم از خريدنش  رو تو دست

غ اتاقش تا برد و چراشد که خوابش میگاهی اونقدر غرق می

 .موندصبح روشن می

چندبار غيرمستقيم موضوع رو وسط کشيدم، حرف از کتاب و 

خبر بود، يا کنکور و منابعش وسط آوردم؛ اما يا اين آدم واقعا بی

تونست تا احساس بود نسبت به من و احساسم که میقدر بیاون

رو بازی " شتر ديدی، نديدی"نقص، نقش اين حد قشنگ و بی

 !کنه

بعد از . بعد از اون ديگه شوکه شدم و يه حس تو وجودم مرد

ها و گهگاهی زدم به سقف و پنجره و کاکتوساون فقط زل می

ساختم؛ مثل های ناممکن میشدم و فرضيهمثل امروز ديوانه می

 !امروز که حتی به اميد هم شک کرده بودم

زمانی کتاب رو به کتابخونه برگردوندم و به اتاقم برگشتم و تا 

حاضر . هام نگاه کردمکه اميد از امتحانش برگشت، به کاکتوس

بودم نصف زندگيم رو بدم تا دوباره برگردم به اون روزهای بی 

 !خبری

 

 ! روز های خوش بی خبری

 "!مادر کاکتوس ها"به همون روزهايی که بهم گفته بود 

کاش دوباره اون روزها بر می گشتند؛ روزهايی که خوش بودم 

کر اينکه شايد دوستم داره؛ روزهايی گير نمی کرد تو اتاقش با ف

 .و شعر نمی خوند؛ روزهايی که لبخند می زد و سرحال بود



روزهايی که فقط حاال حسرتشون باهام مونده بود و يه آِه پر درد 

 .در مواقعِ يادآوريشون

 .با باز و بسته شدن در حواسم رفت پی حياط؛ اُميد برگشته بود

سرش . بندهای کتونيش رو باز می کرد بهش رسيدم وقتی داشت

 :رو باال آورد؛ پرسيدم

 !چطور شد امتحانت؟_

 :فحشی نثار معلمش کرد و گفت

 .سخت بود_

خم شدم و خودکاری رو که کناِر کفشش . و بعد وارد راهرو شد

 :انداخته بود برداشتم و دنبالش راه افتادم و پرسيدم 

 !ناهار خوردی؟_

 :پرسيد به جای جواب،

 !کتاب رياضی رو کجا گذاشتی؟_

 :گفتم. به اسم هر چی کتاب بود آلرژی پيدا کرده بودم

 .گذاشتمش تو قفسه کتاب هات_

 : رفت سراغش و تو همون حال گفت

 .می خوام آتيشش بزنم_

 : دوباره دنبالش رفتم و گفتم

 !شايد دوباره تجديد بشی_

. رو نداشتمحوصله ی در افتادن باهاش ! باز هم فحش داد

 :پرسيدم

 ناهار می خوری االن؟_

 :جواب داد

 !پس کدوم گوريه اين کتاب؟_



کفری شدم؛ دلم ديگه از هر چی کتاب بود بهم می خورد؛ کجا 

 چرا نبودش بعد از سه ماه برام عادی نمی شد؟! بود اون برگه؟

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 "تجريش"

 

من، تو اين مدت  پيشخدمت وسايل پذيرايی رو روی ميز چيد و

 .به صورت پسری که مقابلم بود نگاه کردم

برام اهميتی نداشت بعد از صحبتمون چه فکری راجع بهم داشته 

به محض رفتن .باشه چرا که اصوال فکر آدم ها برام مهم نبود

 :پيشخدمت، پرسيدم

 می دونه که امروز اومدی اينجا؟_

 :چند ثانيه نگاهم کرد و آخرسر گفت

 .نگم گفتيد بهش_



ممنون بودم که لودگی رو کنار گذاشته؛ اينجوری تحملش برام 

به فنجون قهوه و برش کيکش اشاره کردم . خيلی راحت تر بود

 :و گفتم

 .بفرماييد_

تشکر کرد اما مشغول نشد و همين قضيه دوباره به حرف زدن 

 :پرسيدم! وادارم کرد

 می دونی چرا خواستم امروز همديگه رو ببينم؟_

 :قاطعانه گفت

 .بله_

 :تعجب کردم و پرسيدم

 !چرا؟_

 :خنديد

وگرنه شما دوای دردتون هم دست . مسلما بخاطر اميرحسين_

 !من باشه، سراغ من نمی آيين

سعی کردم ديدم رو نسبت بهش ! چه خوب من رو شناخته بود

مثبت تر کنم؛ به هرحال اين آدم دوست کسی بود که خيلی قبولش 

 ! داشتم

و سامون دادن به افکارم، به قهوه اش اشاره کردم و برای سر 

 :گفتم

 .سرد شد.بفرماييد_

و تو مدت زمانی که مشغول بود، سوال هام رو منظم کردم و به 

 :محض اينکه فنجونش رو روی ميز برگردوند، پرسيدم

 !حالش چطوره؟_



برای توضيح حال اميرحسين فکر کرد و اين قضيه من رو به 

 !فکر برد

بعداز اون مدتی که سکوت کرده بود زيادی شک جوابش  

 :برانگيز بود

 !خوبه-

فنجون قهوه ام رو برداشتم و برای اينکه نشون ندم حرفی برای 

گفتن ندارم خودم رو باهاش سرگرم کردم اما منتصری خودش 

 :به حرف اومد

می دونيد خانم بهرامی، من خيلی وقته که اميرحسين رو می _

ای بوديم؛ همکالسی بوديم؛ هم دانشگاهی  شناسم؛ باهم هم محله

 ...بوديم؛ همکار بوديم

فنجون رو جايی بين ميز و دهانم، روی هوا نگه داشتم و خيره 

 .شدم به لب هاش

اين اولين باری نيست که کسی بخاطر اميرحسين می خواد من _

 !رو ببينه

منتظر بودم ببينم از جمع بندی اين حرف ها می خواد به کجا 

ما جمله ای که گفته بود به خودی خود ذهنم رو درگير برسه ا

 :طوری که پرسيدم.کرد

 !منظورت چيه که اولين بار نيست؟_

 :با چنگال گوشه ای از کيکش رو به بازی گرفت و گفت

تو دانشگاه خيلی ها بخاطر اميرحسين با من حرف می زدند؛ _

و از خيلی از دخترها دنبال يه توجه کوچيک از اميرحسين بودند 

 .من می خواستند که زير زبونش رو بکشم

 :ادامه داد. ناخواسته اخم کردم



اميرحسين هيچکس رو نمی ديد؛ نکه نبينه؛ بهتره بگم هيچکس _

به چشمش نمی اومد و هروقت همچين قضيه هايی رو باهاش 

 .درميون می ذاشتم هيچ واکنشی نشون نمی داد

دم به حرف سکوت کرد و عصبی شدم و برای آروم کردن خو

 :اومدم

نمی . من نمی خوام چيزی از من به اميرحسين انتقال بدی_

ما يک قراری باهم ! به قول خودت زير زبونش رو بکشیخوام

. داشتيم که من بنابه به يکسری داليل شخصی بهش عمل نکردم

ديشب بعد از چند ماه تصميم به عملی کردنش گرفتم اما امروز 

 !گرفتن باهاشيه حسی منعم کرد از تماس 

 

 

 

 

 

 

 

 :منتظر که نگاهم کرد، ادامه دادم

ديدم چقدر با . من روز آخر ديدم که چقدر بهم ريخته بود_

امروز قبل از اينکه باهاش تماس بگيرم به ذهنم . خودش درگيره

. نکنه برگشته به زندگی عاديش. رسيد که  نکنه فراموش کرده

زندگيش؛ فقط خواستم اگر من می دونم که چقدر سختی کشيده تو 

تونسته فراموش کنه؛ اگر دوباره داره مثل سابق زندگيش رو می 

 .کنه؛ بهمش نريزم، اذيتش نکنم



صاف و صادق از دلم و اونچه که ! با حالت خاصی نگاهم کرد

واقعاً هم علت تماس . داخلش می گذشت باهاش حرف زده بودم

است اگر فراموش دلم نمی خو. نگرفتنم با امير حسين همين بود

دوست نداشتم طوسی . دست خودم نبود. کرده دوباره درگير بشه 

 !هاش رو اذيت کنم

سکوت کالً عذابم می داد؛ دلم می خواست فقط حرف بزنه و از 

دلم می خواست مطمئنم کنه برای تماس گرفتن و نمی . امير بگه

 :دونم چی ديد تو صورتم که شروع کرد به آروم کردنم

مدت زيادی خيلی گرفته بود و هر وقت پاپيچش می امير يه _

اما من می شناختم و می . شدم ربطش می داد به فوت داييش

می گفت چيزی نيست . شناسمش؛ بهش گير دادم که حرف بزنه

 ...اما

 :خيره شدم به لب هاش

 اما چی؟_

 . اما هر وقت اسم شما رو می آوردم واکنش نشون می داد_

 :ميز کوبيدم و ناخواسته گفتمتقريباً فنجون رو روی 

 !پس چرا تو اين سه ماه از خودش هم خبری نشد؟_

مردد بود برای حرف زدن؛ اين رو از نگاه و انگشت هاش می 

 :برای پشيمون نشدنش، قاطعانه گفتم. فهميدم

 .بگو_

 :همون لحظه جواب داد

يه مدت که پاپيچش شدم و به روش آوردم که بخاطر شما به _

 ...وز افتاده، باالخره باهام حرف زداين حال و ر

 : داشت توضيح می داد اما من خودم عجله داشتم که گفتم



 .خب_

 :کالفه دستی به موهاش کشيد و گفت

فکر می کرد کس ديگه ای رو . فکر می کرد شما پشيمونيد_

می گفت اون اوايل کس ديگه ای رو کنارتون . دوست دارين

ناخواسته صحبت هاتون با اون می گفت چند بار شده که . ديده

فکر می کرد بخاطر اون آدم ديگه با هم ارتباطی . رو بشنوه

 .ندارين

. جوابم رو گرفته بودم اين بهترين جوابی بود که گرفته بودم

 .دوباره سوال اول رو پرسيدم

 حالش چطوره؟ _

 : اين بار مکث نکرد و با قاطعيت گفت

 .بد_

 .ادامه داد. و وقتی با غصه نگاهش کردم

 .خيلی بد_

برگه ی بيستم شهريور که برگه ی روِز تقويم بود رو جدا کردم 

 :و روش نوشتم

 ...ور سوی آسمان شوم...مشرق و مغرب اَر روم»

 «.تا نرسد نشاِن تو...نيست نشان زندگی

 :برگه رو تا زدم و رو به منتصری، با احترام گفتم

 !سونی بهش؟راين برگه رو می. مرسی که امروز اومدی_

برگه رو داخل جيب . دست دراز کرد و برگه رو ازم گرفت 

زير لب خداحافظی کرد . بلوزش گذاشت و از رو صندلی بلند شد

 !و در حال رفتن بود که برگشت

 :سوالی نگاهش کردم و تعللش باعث شد بپرسم



 چيزی شده؟_

 :به ميز نگاه می کرد وقتی با ترديد گفت

 !نه-

 .و بعد فورا دور شد

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 راه آهن

 

 

با دقت تمام حساب هارو جمع زدم؛ چند وقتی بود که موقع کار 

از . تمام حواسم رو جمع می کردم تا بهانه ای دست فراز ندم

البته دليل اين يکی بيشتر از بهانه ! خونه هم زودتر راه می افتادم

خونه رو  ندادن دست فراز، به اين مربوط بود که نمی تونستم

تحمل کنم و بخاطر همين زودتر از هميشه از خونه بيرون می 

 !زدم و شب ها هيچ عجله ای برای برگشتن نداشتم



آخرهای ساعت کاری بود و منتظر خروج آخرين بيمار بودم که 

 :فراز از اتاقش بيرون اومد و گفت

 !خسته نباشی غمگينان_

 :تشکر کردم

 .ممنون شماهم خسته نباشيد_

دعا کردم امروز از اون روزهايی .و روبروی ميز ايستاداومد 

نباشه که گير سه پيچ ميده؛ گاهی وقتا جز سالم و خداحافظی و 

سواالت کاری، هيچ کار ديگه ای باهام نداشت و بعضی وقت ها 

قدر گير می داد و حرف می زد که آرزو می کردم زودتر اون

انگار  ساعت هشت بشه و ازدستش خالص شم و بدبختانه،

 :پرسيدم. امروز از همون روزها بود

 چيزی می خواستين؟_

 :جواب داد

 !بله_

رو عنوان نکنه اما « سينما رفتن»دعا کردم درخواست تکرارِی 

 :گفت.دعاهای من در همين حد جزئی هم برآورده نمی شدند

 !يه فيلم جديد اومده_

 :با حرص گفتم

 .من از فيلم ديدن بدم می آد_

 :بی خيال پرسيد

 چرا؟_

 :کفری شدم



شما دقيقا هر چند ! بدم می آد؛ نبايد هم به شما توضيح بدم چرا_

وقت يک بار همچين چيزی رو عنوان می کنيد و من هم هر بار 

 «.نه»دارم می گم 

 :از ميز فاصله گرفت و گفت

 !چه اشکالی داره باهام بيای سينما؟_

 :گفت. دندون هام رو به هم فشردم و جوابی ندادم

 ...منشی قبلی_

 :نثارش کردم و گفتم« منشی قبلی و زهرماری»تو دلم 

 ...منشی قبلی هزار غلط می کرد من هم بايد _

 :حرفم رو قطع کرد

می گم بهش گفتی . بهش می گم که گفتی هزار تا غلط می کرده_

 !بيشعور

 :چشمام گرد شدند

 کی گفتم بيشعور؟-

 :با جديت گفت

 رو زياد کنم يا نه؟ باالخره بايد يکم پياز داغش-

سعی کردم حواسم رو بدم به برگه های مقابلم و جوابش رو ندم 

 :اما مگه از رو می رفت؟ پرسيد

 !سينما رفتن غلطه؟_

 :با بيرون اومدن بيمار صدام رو کنترل کردم و آروم گفتم

 !بله غلطه_

 :به تقليد از من آروم پرسيد

 !نه؟! از نظر تو همه چيز غلطه_

 :کالفه گفتم



با اين که هر روز داريد می پرسيد ولی باز جوابتون رو می _

 !دم؛ بله، غلطه

 :و با خروج بيمار از سالن صدام رو بلندتر کردم و گفتم

 .بخدا اگر تموم نکنيد اين بحث رو از کارم استعفا می دم_

 :دست هاش رو باال برد و گفت

 !شادمان تهديد می کنه. اوه اوه_

 :اومد به احترامش بلند شدم و به آرومی گفتمدکتر از اتاق بيرون 

 .خسته نباشيد_

دکتر اما حواسش به دست های همچنان باال مونده ی فراز بود و 

 :پرسيد

 !تو چرا اين شکلی شدی ؟_

فراز نگاهم کرد و مظلومانه . لب هام رو از ناراحتی گاز گرفتم

 :گفت

 .تو حالت تنبيهم، تازه يک پام هم باال بود_

 

 

 

 

 

 

 

 :دکتر خنديد و پرسيد

 کی تهديدت کرده حاال؟_

 :فراز با اشاره ای به من گفت



 !شادمان_

 :دکتر سنگين خنديد و گفت

 .از دست شماها_

 :و فراز رو به من پرسيد

می شه اين دفعه به خاطر ريش سفيد دکتر من رو ببخشی؟ _

 .خشکی مفاصل گرفتم بخدا

دکتر پرونده ها رو . آب شدم از خجالت و سرم رو پايين انداختم

 .ی رفت«خسته نباشيد» روی ميز گذاشت و با 

 :به محض رفتنش منفجر شدم و رو به فراز با عصبانيت گفتم

اين ديگه چه حرفايی بود؟ االن دکتر پيش خودشون چه فکری _

 می کنن؟

 : بدون توجه به جلز و ولز  کردنم گفت

رده که فکر کردی دکتر بی کاره؟ يا وقتش رو از سر راه آو_

 بشينه به تو فکر کنه؟

با انگشت های بی تعادلم  کشوها رو قفل کردم و قصد رفتن 

 :داشتم که صدام زد

 .شادمان_

 :ايستادم و ادامه داد

يعنی چی که می گی ! با مشکل های کوچيک اينقدر زود وا نده_

 می خوای استعفا بدی؟می خوای کجا بری؟

 :کفری گفتم

 !هر جا_

 :جدی شد

 معلوم جای جديد هم کسی مثل من نداره؟از کجا _



می دونستم جوابم بی منطقه اما واقعاً ديگه حوصله نداشتم وقتی 

 :گفتم

 .از اونجا هم می رم_

 :لب هاش رو جمع کرد

 .بگير بست بشين تو خونه. می خوای اصالً نرو جايی ! آره_

 :بی حرف نگاهش کردم و ادامه داد

همه مثل منن که فقط قهوه و  انگار. دلتم بخواد گيرمن افتادی_

 ...جامعه خراب شده شادمان!سينما بخوان

 :همچنان بی حرف نگاهش می کردم که گفت

 !پيتزا و پاستا هم می خوان ، غذاهای دريايی حتّی_

رو پاشنه . دلم می خواست خفه اش کنم پسره ی لوس و لوده رو

 :دوباره صدام زد. ی پا چرخيدم

 !تولدت مبارک شادمان_

. ناباوری چرخيدم به سمتش و تو ذهنم تاريخ رو مرور کردمبا 

نگاهم . چرا فراموش کرده بودم... تولدم... بيستم شهريور بود

 .گير کرد روی کادوپيچ کوچيکی که کف دستش بود

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 . تو رزومه ات نوشته بودی_

تولدم رو اصالً چرا يادم نمونده بود؟ اين اولين بار بود که 

 :ناباور لب زدم. فراموش می کردم

 !تولدمه_

 :کادوپيچ کوچک رو تکون داد و گفت

 ....فکر کنم امروز قصد کردی که مفصل های من رو _



دستم رو باال بردم و انگشت هام رو پيچيدم دور کادوی آبی 

 .رنگ

 

 :تو حال خودم نبودم وقتی گفت

 .خيلی طول کشيد_

 :بی حواس پرسيدم

 کشيد؟چی طول _

 .حفظ کردن رزمه ات ديگه_

 :گفت.به خودم اومدم و سعی کردم دست و پام رو جمع کنم

 .بازش کن_

! تو دوراهی گير کرده بودم نه می تونستم قبولش کنم و نه ردش

 .شگفت زده ام کرده بود

کادو پيچ آبی رو با احتياط باز کردم و به جاسوييچی فانتزی نگاه 

 .کردم

به .خيلی بزرگ و بدنی خيلی کوچيکدخترکی بود با صورت 

 :لبخند زيادی پهنش نگاه که کردم، فراز گفت

 .ان شإهللا ديگه هيچ وقت غمگين نباشی-

***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل پنجم

 «تجريش»

 

 

 

درست از لحظه ای که منتصری پاش رو از در اتاق بيرون 

که پيامی از جانب اميرحسين فرستاده : گذاشت، تا خوِد ساعت 

خيره شده بودم به صفحه ی گوشی و همين قضيه باعث شد شد،  

که بتونم همون لحظه پيامش رو باز کنم و نوشته اش رو بارها و 

بارها بخونم و نمی دونم چندصدمين بار بود  که با صدای بلند،  

صدای بلندی که می لرزيد،  با صدای  بلندی که می لرزيد و به 

 :شدت متحير بود، برای خودم  خوندمش

 !"جانش! جانش خوش است...بگذر ز نقش صورت"" 

اسمش رو لمس کردم برای تماس و تو همون لحظه ی اول، 

 :جواب داد

 بله؟-

فکرش رو نمی کردم؛  فکرش رو نمی کردم که تا اين حد 

دلتنگ صداش باشم و بعد از اون،  به ياد چشم هاش بيافتم و 

 !دلتنگ و دلتنگ تر شم

 :چيزی که ازش پرسيدم، اين بودبعد از سه ماه، اولين 

 اين چی بود که فرستادی؟-

 :وشنيدم



 اون چی بود که تو فرستادی؟-

 :جواب دادم

 !اون همه ی چيزی بود که بايد می گفتم-

 :و جواب داد

 !اين هم همه ی عقيده ی منه-

سِر سنگين شده ام رو از پهلو روی ميز گذاشتم و اسپيکر گوشی 

گم با شنيدن صدا و حرف هايی که نمی تونم ب. رو روشن کردم

زد، حالم کامال خوب شده بود اما اون احساس بدی که تموم اين 

سه ماه به به جون همه ی چيزی که در من بود افتاده بود، ديگه 

 !وجود نداشت

سکوت کرده بود و صدای همهمه ی اطرافش، از اسپيکر گوشی 

 :پرسيدم. پخش می شد و سکوت اتاقم رو می شکست

 يی؟کجا-

 !پارک-

 :متعحب شدم

 پارک؟-

 :با صدای آرومی جواب داد-

 !چند لحظه صبر کن-

وبعد، صدای قدم های تند شده اش، نشون از اين داشتند که در 

 :چشم هام رو بستم و صداش رو شنيدم! حال قدم زدنه

 !با خانواده اومدم-

دلم می خواست همين طور چشم هام بسته بمونن و اين آدم به 

حرف زدنش ادامه بده؛ دلم می خواست  فراموش کنم خاطرات 

بد سه ماهی که گذشت رو اما، الزمه ی اين فراموشی، حرف 



! زدن اين پسر بود که بی رحمانه ازش خودداری می کرد

 :پرسيدم

 اون برگه کی به دستت رسيد؟-

 :دن به سوالم گفتبه جای جواب دا

 !خودت برام بخونش-

 :با همون چشم های بسته، زمزمه کردم

 مشرق و مغرب ار روم، ور سوی آسمان شوم،" 

 ""نيست نشان زندگی، تا نرسد نشاِن تو

 

 

 

 

 

 

 

نمی دونستم سکوتش رو بايد پای چی بذارم؛ اين پسر رو در 

با ساده اين پسر يه شعر بود که شايد ! عين فهميدن، نمی فهميدم

ترين کلمه ها نوشته شده بود اما فهميدن و معنی کردن همين 

کلمه های ساده، به قدری پيچيده بود که هرچقدر تالش می 

 !کردی، کمتر به نتيجه می رسيدی

 !باز هم بخون-

 :پلک هام رو باز کردم و قاطعانه گفتم

 !نمی خونم! نه-



اين کار و دوباره ساکتش کردم و به لعنت کردن خودم، برای 

نشستم اما، وقتی به حرف اومد، آرزو کردم که ای کاش تو 

 :همون سکوت می مونديم

 اين صورتش بهانه ست"-

 او نور آسمان است،

 ...بگذر ز نقش صورت

 !"جانش...جانش خوش است

از شدن فشار کالمش بود که پلک هام داغ شدند؛ شنيدن اين 

ای دنيا حرف ها از زبون کسی که صاحب خاص ترين طوسی ه

 !بودند، انقدر انرژی داشتند که از پِس تحملش بر نمی اومدی

 !صداش زدم که يک وقت به سرش نزنه و دوباره بخونه

 امير؟-

 :باتاخير کشنده ای جواب داد

 بله؟-

 :پرسيدم

اين واقعا عقيدته؟ تو مطمئنی؟ تو مطمئنی که اين شعر عقيده -

 ات راجع به منه؟

 :فورا جواب داد

نبودم، باکار ها و حرف های امروزت مطمئن شدم؛ رضا اگر -

 !بهم گفت که بهش چی گفتی

اشک از گوشه ی چشمم سر خورد و از تيغه ی  بينی رد شد و 

انگشت اشاره ی لرزونم رو روش نگه داشتم و . روی ميز افتاد

اين پسر . پلک های بسته شده ام رو بيشتر و بيشتر بهم فشردم

داد که يک عمر، بدون اون که بدونم و اون حسی رو به من می 



بخوام، منتظرش بودم؛ حسی که هر آدمی حداقل يک بار تو 

 !زندگی، اليق تجربه اش بود

اين پسر تنها کسی بود که در کنارش احساس بد بودن نداشتم و 

 ! برعکس، فکر می کردم خوب ترين دختر دنيام

 ...من برای پدر و مادرم بدترين دختر بودم

 ...يبه ها بد ترين آدمبرای غر

 ...برای سهند بدترين انتخاب

اما چه اهميتی داشت؟ چه اهميتی داشت که برای دنيا بد باشم؟ 

چه اهميتی داشت که نقش آدم بده ی همه ی داستان ها به من 

برسه تا وقتی که صاحب اين طوسی ها که تازه با موالنا دوست 

 :پرسيدم...شده بودند، برای من اين شعر رو می خوندند

 می آی؟-

 :وجواب گرفتم

 می آم-

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 "راه آهن"



 

جاسوييچی رو بی هوا بين انگشت هام چرخوندم و به اطرافم 

 :مامان خنديد و گفت. نگاه کردم

 .غلط نکنم يه خبرهاييه. اين پسره خيلی مشکوک شده_

انقدر برام غصه آور بود که نمی " اين پسره"مشکوک شدِن 

ستم دلم رو خوش کنم به اين قضيه که مامان بعداز مدت ها تون

امشب دو بار خنديده؛ يک بار وقتی بعد از سرکار به خونه 

و يک بار هم همين حاال " تولدت مبارک" رسيده بودم و گفته بود

 . که مشکوک شدن اميرحسين سر وجدش آورده بود

 :جوابی که ندادم بهم خيره شد و پرسيد

 پکری انگار؟چيه مادر؟ _

بازی پيدا کرده بود و کمی اونطرف تر مشغول به اميد که هم

 :شوت زدن بود، خيره شدم و گفتم

 .نه؛ يکم خسته ام فقط_

 :دست دراز کرد برای گرفتن جاسوييچی و گفت

. امشب بخاطر تولد تو گفتم يه شامی درست کنم و بياييم پارک_

 .هوام هم خوبه

گذاشتم و بی حال و حوصله تر جاسوييچی رو بين انگشت هاش 

 :از هر وقتی گفتم

 !مرسی_

 :براندازش کرد و گفت

 چقدر بامزه است؛ تازه خريدی؟ _

 !فقط سری به نشونه ی نه باال انداختم و توضيح ديگه ای ندادم



چرا اميرحسين بر نمی گشت؟ سعی کردم مکالمه اش رو دوره 

" کنم اما چيز بخصوصی دستگيرم نشد؛ به مخاطبش گفته بود 

گفته بود پارک هستش و خواسته " اون هم همه ی عقيده ی منه

 !بود چند لحظه صبر کنه و همين بس بود برای ديوانه کردِن من

بازيش انگار با هم صدای فرياد اميد از فکر و خيال نجاتم داد؛

داشت داد و بيداد می کرد و معتقد بود ! دعواش شده بود

 !بازيش به قول خودش ِجرزنی کردههم

اهميتی ندادم و سرم رو رو به آسمون صاف اما بی ستاره 

 !گرفتم؛ امشب تولدم بود

 !تولدی که خودم هم فراموشش کرده بودم

 !" دمنشونت می ! به من می گی پسره ی پايين شهری؟"

اميد . با وحشت چشم از آسمون گرفتم و ترسيده از جام بلند شدم

. بازِی سابقش دست به يقه شده بودندچند قدم اون طرف تر با هم

مامان يکی رو پاش زد و به آذری فحشی نثار اميد کرد و با اون 

وزن سنگينش چنان از جا پريد که حس کردم زمينی که روش 

ا کاری که انجام دادم اين بود که من تنه! نشسته بودم لرزيد

بايستم و نگاه کنم و هر لحظه وحشت زده تر از قبل، به دو پسر 

درحال دعوا و مادرهايی که قصد داشتند جداشون کنند خيره 

 .بشم

 

 

 

 

 



 

کسی کمکی نمی کرد؛ اصوال بزرگ تر ها به دعوای بچه ها 

! حاليهتوجهی نمی کردند اما من درک می کردم اميد االن تو چه 

پسره ی "درک می کردم چقدر براش گرون تموم شده جمله ی 

 "پايين شهری

 !نمی دونم اميرحسين از کجا پيدا شد

 . نمی دونم چی گفت و چی کار کرد که قائله ختم به خير شد

برام هم مهم نبود؛ تنها چيزی که شايد اين روزها برام مهم بود 

دست کيه؟ و ! جاستفقط اين بود که بدونم اون برگه ی کذايی ک

 چرا؟

مامان، اميد و اميرحسين به زيراندازی که پهن کرده بوديم 

نزديک شدند؛ اميرحسين بی حرف و ساکت، اميد درحال نفس 

نفس زدن و مامان درحالی که پشت سرهم به زبون مادريش اميد 

 :رو مورد عنايت قرار می داد

 !سانجيالناسان_

اميرحسين هم چنان ساکت، اميد هرسه روی زير انداز نشستند؛ 

 .در حال بد و بيراه گفتن و مامان درحال تهديد کردن

به گوشی خاموشی که تو دست های اميرحسين بود نگاه کردم و 

 !بعد به صورتش

تا پارسال تولدهامون ! اصال نمی دونستم می دونه تولدمه يا نه

رو هميشه چند روز جلوتر تبريک می گفت؛ گاهی با کيک؛ 

ی با کادو و اين اولين باری بود که روز تولدم هيچ واکنشی گاه

نمی دونستم مامان بهش حرفی زده يا نه اما در . نشون نداده بود

هرصورت از وقتی خونه اومده بود تا همين حاال تبريکی نگفته 



فقط وقتی مامان ازش خواسته بود برای شام خوردن به . بود

ل کرده بود و حاال، نشسته پارک بياييم بدون حرف يا سوالی قبو

بود و خيره شده بود به مامان و اميد؛ اما بعيد به نظر می رسيد 

 !که توجهش واقعا به اين دونفر باشه

مامان باالخره خالی شد از بد و بيراه گفتن و اميد به ظاهر آروم 

 .شد

برای کمک به مامان، مشغول چيدن سفره شدم و عطر خورش 

عد از ماه ها فقط به افتخار تولد من فسنجونی که می دونستم ب

 .درست کرده، فضای اطرافمون رو پر کرد

 :اميد با ذوق پرسيد

 !فسنجونه؟_

دلم به حالش سوخت؛ دلم برای شلوار . و مامان جوابش رو نداد

تو تنش سوخت؛ همون شلواری بود که عيد خودم براش خريده 

 :گفتم! به اصطالح نو ترين شلوارش! بودم

 .قربونت برم، فسنجونهآره _

 :با چشم هايی از حدقه بيرون اومده نگاهم کرد و خنديد

 !تولدته مهربون شدی هاا_

 :باالخره اولين واکنش رو از امير حسين گرفتم

 !مگه تولد الهه ست؟_

همين کلمه بس بود برای اينکه روز تولدم برای هميشه از چشمم 

 .بيفته

کرده بودنمی  حتی عذاب وجدانی که صداش رو خط خطی

 .تونست آرومم کنه

 



 چرا من يادم نبود؟ چرا بهم نگفتين؟_

نديده بود؛ بخدا که اون برگه رو خودش ! مخاطبش مامان بود

 !امير حسين ظالم نبود؛ بخدا نبود. نديده بود

مامان پلوی خالص ايرانی که باز هم به افتخار تولد من با برنج 

 :کشيد و گفت های ارزون مخلوط نشده بود رو تو ديس

 !االن بدون. چرا فرقی داره مادر_

امير حسين اما آستينم رو کشيد و با لحنی که زيادی شرمنده بود 

 .صدام زد

 الهه؟_

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 .اميد بيا. بله؟ بياين دوره سفره غذا يخ زد_

و سعی کردم قاشق قاشق غذايی که مامان با دست و دل بازی 

 !رو با بغضم پايين بفرستم درستش کرده بود

***** 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 "تجريش"

 

ساعت کاری کافه تموم شده بود و حداقل نيم ساعتی از خروج 

 . آخرين پرسنل می گذشت



 ! "می آم"و گفته بود " می آی؟ "ازش پرسيده بودم 

ِکی و کجا رو مشخص نکرده بود اما من همچنان دلم می 

 ! بشينم و می دونستم که می آدخواست تو همين کافه منتظرش 

چراغ های ورودی کافه رو خاموش کردم و در رو از داخل 

رفتم سراغ آشپز خونه و برای درست کردن يک قوری . بستم

چايی به اندازه ی درست كردن سخت ترين غذای دنيا، وسواس 

چايی، گِل سرخ خشک شده، چوب دارچين، دونه ! به خرج دادم

خشک و چند چيز ديگه که اسمشون  ی هل، چند برگ ميوه ی

رو نمی دونستم و فقط ديده بودم برای دمنوش استفاده می شن 

رو داخل تورِی قورِی شيشه ای ريختم و با اضافه کردن آب 

 . جوش،  روی وارمر قرارش دادم

دو فنجون بزرگ و شيشه ای رو انتخاب کردم و به همراه قوری 

اون ميز دو نفره ی داخل سينی چوبی گذاشتم و رفتم سراغ 

گل های طبيعی و . گوشه ی سالن که خيلی طرفدار داشت

پژمرده رو از روی ميز برداشتم و روی ميز کناری گذاشتم و با 

صدای خاموش شدن ماشين، سر برگردوندم به سمت در 

 ! ورودی

خيلی طول نکشيد كه سايه ی هيبتش رو از پشت در تشخيص 

ک رفتم و هنوز دستم برای باز دادم و بی اون که کاری کنه نزدي

 : کردن دستگيره نرفته بود که صداش رو از همون پشت شنيدم

 ! منم-

 ! گفته بودم می آد

دستگيره رو کشيدم و در رو باز کردم و تنها کاری که مغزم 

 !همين! بهش دستور داد، خيره شدن به طوسی هاش بود



وابش حتی وقتی سالم داد، به زور از چشم هاش دل کندم و ج

 !رو دادم

 : پرسيد

 تنهايی؟ -

 . و وقتی از مقابلش کنار رفتم، قدم بلندی به داخل گذاشت

 : برای بستن در چرخيدم و تو همون حال گفتم

 ! تنهام-

بعد از اتمام کارم هدايتش کردم به سمت ميزی که آماده اش کرده 

با سخاوت نگاهش رو حواله ی من . بودم و مقابلش نشستم

 : کرد و گفتطوسی نديده 

تا خانواده رو به خونه ! نمی دونستم اين موقع اينجا هستی يا نه-

 . برسونم و بيام اين سمت طول کشيد

 : به بقيه ی اجزای صورتش نگاه کردم و گفتم

 ! اشکالی نداره-

و فنجون هارو با چايی که به طور معجزه آسايی خوشرنگ و 

 : خوش عطر شده بود پر کردم و پرسيدم

 ر؟ چی کار کردی اين مدت؟ چه خب-

 : کوتاه و عجيب جواب داد

 !هيچی-

 

 

 

 

 



 

 

 :يکی از فنجون هارو مقابلش گذاشتم و پرسيدم

 ارشد قبول شدی؟-

 :گفت

 .نه-

 .و خيره شد به چشم هام

هنوز نمی دونستم چقدر احساسم بهش قوی و خالصانه است اما 

انقدر  کسی چای دم نمی کردم؛ اگرهم دم می کردممن برای هيچ

 !خوش رنگ و خوش عطر نمی شد

 :پرسيد

 تو چی کار کردی؟-

 :فنجونم رو مقابلم کشيدم و گفتم

 !خيلی کارها-

کمی که گذشت، ! و دعا کردم که دقيق نشه برای جزئياتش و نشد

خودم شخصا نمی دونستم بايد چی ! هردو گرفتار سکوت شديم

طرز  فقط می دونستم وقتی اينجاست، به! بگم يا چی بپرسم

 !عجيبی حالم خوبه

 :برای شکستن سکوت بود که پرسيدم

چيزی ميل داری برات بيارم؟ نکه خودم هميشه چای رو تلخ -

 . می خورم، فراموش کردم چيزی همراهش بيارم

 : فنجون رو برداشت و گفت

 ! همين خوبه! نه-



فنجون خودم رو هم برداشتم تا مطمئن شم که طعم چای به اندازه 

خصوصا که امير . رش خوب باشه و خوب بودی رنگ و عط

 : هم تاييد کرد

 . چه خوشمزه است-

باالخره لبخند زدم و عضالت صورتم از اين حرکت ناگهانی 

 ! متعجب شدند

خيره شد به لبخندم و من هر چی لعن و نفرين بود رو نثار شش 

سالی که ادبيات خونده بودم کردم؛ ادبيات سنگينی که خونده بودم 

بل طوسی هاش شده بودند حروف الفبا؛ اون هم پس و در مقا

 ! پيش و بدون ترتيب

 ! من يه چای ديگه می خوام-

 ! به خودم اومدم و دست دراز کردم برای برداشتن قوری

و دست ديگه ام رو برای برداشتن فنجونش نزديک بردم اما قبل 

اينکه انگشت هام به دسته ی فنجون برسند، ناخن انگشت اشاره 

به شيار چوبی ميز گير کرد و با درد بدی شکست، طوری که ام 

 .از درد اخم کردم و دستم رو عقب کشيدم

 چی شد؟-

با سوالش بود که خيره شدم به انگشتم؛ ناخن کاشته شدم همراه با 

انگشت شستم رو روی قسمت . ناخن خودم از وسط شکسته بود

 :دردناک شکستگی نگه داشتم و گفتم

 .چيزی نشد-

دست آزادم قوری رو برداشتم و تصميم به پر کردن و با 

 :فنجونش داشتم که گفت

 !داره خون می آد-



چند قطره خون از محل شکستی بيرون زده . فنجون رو پر کردم

يک برگ دستمال کاغذی از روی ميز برداشتم و درحال . بود

 : پاک کردن اطراف ناخنم گفتم

فردا . و بلند شدهتقصير خودمه، خيلی از وقت ترميمش گذشته -

 . حتما درستشون می کنم

 ! سرش را نزديک آورد و من نگاهم قفل شد روی اخم هاش

نبايد کاری کنيم؟ . خيلی بده وضعيتش؛ ناخنت کامل جدا نشده-

 ! درد نمی کنه؟

 : خنديدم و گفتم

فقط ريسک عمل خيلی باالست؛ شايد ! چرا بايد جراحی بشه-

 ! بعدش زنده نمونم

 : يق تر شدنداخم هاش عم

 اينا چيه می گی؟ -

دستمال رو دور ناخنم پيچيدم؛ کسی نبودم که به اين دردهای 

کوچيک اهميت بدم، اما وقتی يک نفر اينطور ابراز نگرانی می 

 !کرد برای يک ناخن شکسته، آدم خوشش می اومد

 

 

 

 

 

 

 

 :برای اينکه از فکر ناخنم بيرون بياد، پرسيدم



 ام جواب نداد؟اوضاع کار چطوره؟دعاه-

 :در جواب سوال دومم پرسيد

 چه دعايی؟-

 :گفتم

 !دعا کردم بيکار شی و بيای اينجا-

 :اخم هاش رو باز کرد

فکر کنم دعاهات برعکس مستجاب می شن؛ چون سرم خيلی -

 !شلوغه

لبخند زدم و به اين فکر کردم که وقتی حضور داشت، لبخند 

 !زدن می شد ساده ترين کاِر دنيا

 :ش رو نوشيد و با اتمامش، با ترديد گفتچايیدومين 

 ...راستش...اين مدت...من_

 :گفتم.ساکت شد و متعجب نگاهم کرد! دستم رو باال بردم

 !امشب چيزی نگو-

 :اخم کرد

 !منظورت چيه؟-

 : جواب دادم

امشب ... اما نگو! می دونم می خوای در مورد چی حرف بزنی-

 ! نگو

 : ادمادامه د. متعجب خيره شد بهم

 . بيا امشب حرف های معمولی بزنيم-

لب هاش رو بست و طوسی هاش رو فيکس کرد روی چشم هام 

و اجازه داد دقيق بهش نگاه کنم؛ هيچ نقصی نداشت تو 

 ! صورتش



در کل ظاهر بی نقصی داشت و به نظر می رسيد همه اش 

 . خدادادی باشه

 : نگاهم رو از لب هاش گرفتم و گفتم

. فقط حرف های عادی بزنيم. چ چيزی نگيمبيا يه مدت هي-

اذيت نکن . بذاريم همه چيز خودش پيش بياد تو وقت مناسبش

با من هم مثل . خودت رو سر اين رابطه، بيا فعال دوست باشيم

 . همين. اون دوستت، رضا، دوست باش

 .کم کم اخم هاش باز شدند و طوسی هاش جال گرفتند

من مدير . ردم و تحويلش دادمنمی دونستم اين حرفارو از کجا آو

خوبی برای اداره کردن رابطه نبودم وگرنه تا اين حد رابطه 

های غير موفق و شکست خورده تو کارنامه ی زندگيم نداشتم 

اما اين بار دلم می خواست با دِل صاحب اين چشم ها راه بيام؛ 

باالخره اين طوسی ها بايد يک جايی فرقشون رو نشون می 

 !دادند يا نه؟

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 "راه آهن"



 

 نشد با شاخه ها بغل کنم تورو "

 ... نشد نشد نشد 

 ... برو برو برو

 اراده داشتم، بدون کاشتن

 . که عادتت بدم به ريشه داشتن

 که عادتت بدم، يه گوشه بند شی

 به مبتال شدن عالقمند شی

 نشد که از دلم جدا کنم تو رو

 ..."نشد نشد

 

هندزفری از جام پريدم و متعجب به فراز که  با کشيده شدن

 دستی توی هوا تکان داد . مقابل ميزم ايستاده بود نگاه کردم

 : و گفت

 !جدی جدی از دست رفتی! نه-

 : به سالن خالی نگاه کردم و گفتم

 رفت مريض آخر؟ ! چی شده؟-

 : لب هاش رو کج کرد

 ! پس چی؟ دکتر هم رفت حتی-

 : مثل فنر از جا کنده شدم

 ! رفت؟ منم همينطوری بودم؟! يا خدا-

 : با جديت گفت

چند بار صدات زد و آخر سر وقتی جواب ! از اين هم بدتر حتی-

 . ندادی سری به نشونه ی تاسف تکون داد و رفت



آه از نهادم بلند شد؛ من فقط يک دقيقه سرم رو گذاشته بودم 

. ه بودروی ميز و تو همين يک دقيقه چه افتضاحی به بار اومد

در حال سرزنش کردن خودم بودم که در اتاق دکتر باز شد و 

دکتر همراه با آخرين بيمارش که خانم ميانسالی بود، همزمان از 

 . اتاق خارج شدند

 : با عصبانيت خيره شدم به فراز و گفتم

 ! اينجان که دکتر-

 : به صورت ساختگی ادای تعجب کردن در آورد و گفت

 !کردم رفت؟چرا من فکر ! عه-

خانم مسن از دکتر خداحافظی کرد و رفت و دکتر با پرونده 

 :نفسی از سر آسودگی کشيدم و گفتم. هاش مقابل ميز ايستاد

 .خسته نباشين-

 !و پرونده هارو تحويل گرفتم

جواب خداحافظی دکتر . فراز آروم ايستاده بود و نگاه می کرد

با رفتنش .ننشستم رو دادم و تا زمانی که از درخارج بشه سرجام

 :فراز به حرف اومد

 .مثل اينکه االن رفت-

با اخم نگاهش کردم و تا خواستم جوابش رو بدم تلفنم زنگ 

خورد و با ديدن اسم اميرحسين ماتم برد به صفحه ی گوشی؛ 

يکی از هندزفری ها رو به گوشم برگردوندم و تماس رو با قلبی 

 :م و صداش رو شنيدمکه مثل چند دقيقه پيش نمی زد، جواب داد

 الو الهه؟کجايی؟-

 :آب دهانم رو قورت دادم

 .سالم؛ محل کارم-



 : صدای چند بوق متعدد اومد و بعد، صدای خودش

 کی تمومی؟ -

 : به ساعتم نگاه کردم و گفتم

 . چند دقيقه ی ديگه-

 : فورا گفت

منتظرم می مونی؟ گير کردم تو اين ترافيک، می رسم تا يه ده -

 ! يگهدقيقه ی د

 ! داشت می اومد اينجا؟. نفسم حبس شد

 : جواب دادم

 . باشه-

اما وقتی تماس رو قطع کردم هنوز هم تو شوک بودم؛ می اومد 

 اينجا؟ 

با يادآوری دفعه ی پيش که دنبالم اومده بود لرز کردم؛ همون 

 ... موقع که دايی فوت کرده بود؛ نکنه

بود ندادم و فورا اهميتی به مجسمه ای که روبه روم ايستاده 

شماره ی امير حسين رو گرفتم و با جواب دادنش، ترسيده 

 : پرسيدم

 چيزی که نشده امير حسين؟ -

 : لحن آسوده اش کمی خيالم رو راحت کرد

 چی شده باشه؟. نه بابا-

تصوير هايی از سری قبلی که به همين شکل دنبالم اومده بود، 

همه ی تصوير ها رو تداعی شد اما جمله ی بعديش، تو سرم 

 :محو کرد؛ خنديد و گفت

 !دارم می آم منت کشی-



 :شدم و پرسيدمگيج

 منت کشی؟-

 :دوباره خنديد

 !می رسم تا چند دقيقه ی ديگه؛ فعال-

 :با اتمام تماس، مجسمه ی رو به روم، باالخره به حرف اومد

 منت کشی؟ می خوای از کی منت کشی کنی؟-

کيفم گذاشتم و با مرتب کردن گوشی و هندزفری رو داخل 

 :پرونده ها، مودبانه پرسيدم

 شما هميشه به مکالمه ی بقيه گوش می کنيد؟-

 :با پررويی و بی خيالی گفت

 !آره-

 :و وقتی با تعجب نگاهش کردم، ادامه داد

 !پيش بياد پيام هاشون رو هم می خونم-

 

 

 

 

 

 

 

 

از دستش  اومدن اميرحسين اجازه نمی داد تلخی کنم؛ درست بود

دلخور بودم؛ درست بود که ديشب تولدم رو يادش نمونده بود؛ 

درست بود که بعداز گذاشتن ما به خونه رفته بود و نيمه شب 



دارم می آم منت "برگشته بود اما نمی تونستم با يادآوری جمله ی 

 !نبخشمش" کشی

در کشوها رو قفل کردم و به ساعت نگاهی انداختم و تصميم 

پس . ی منتظر موندنم رو پاييِن ساختمون بگذرونم گرفتم ادامه

بی حواس از فراز خداحافظی کردم و به بيرون دويدم و پنج 

 :دقيقه ای منتظر ايستادم اما به جای خودش تماسش رسيد و گفت

 .چراغ رو رد کنم رسيدم. ببخشيد! بدجور ترافيکه الهه_

 :تماس که قطع شد، فراز صدام زد

 شادمان؟چرا نرفتی؟_

 : از همون فاصله گفتم. کلی کتاب و وسيله دستش بود

 . منتظر کسی هستم-

 : نزديک اومد و گفت

منتظر می مونم تا بيان . اينجا نايست. بيا بشين تو ماشين-

 . دنبالت

با اضطراب به اطرافم نگاه کردم که مبادا اميرحسين سر برسه 

 : و من رو تو اين وضعيت ببينه و گفتم

 . ممنون. شما بفرمائين. نيست نيازی! نه اصال-

 : دوباره زد به اون کانالی که نبايد

 ! کی داره می آد؟-

 : برای اينکه زودتر از دستش خالص شم، گفتم

 ! پسرخاله ام-

 : پرسيد

 ست است که داره چراغ می زنه؟ نکنه همون پژو سفيده-



با پردازش جمله اش فشارم افتاد و تو کم تر از يک ثانيه، همه 

اشين های خيابون رو از نظر گذروندم و با شوربختی تمام، ی م

ماشينش رو روبه روی ساختمون تشخيص دادم  و همزمان با 

 ديدنش تلفنم زنگ خورد

 !نمی شه اينجا ايستاد! بيا ديگه الهه-

اون لحظه نمی دونستم بايد دقيقا چه حرکتی انجام بدم که فراز 

 : گفت

 . جای بدی ايستاده. برو ديگه-

. خودش جلوتر از من به سمت ماشين اميرحسين حرکت کرد و

. نفسم بند رفت و نفهميدم چطور دويدم و از فراز جلوتر زدم

 : دستم که به دستگيره رسيد، فراز سرش رو خم کرد و گفت

 سالم عرض شد جناب؛ خوب هستين؟ -

اميرحسين متعجب اما ! به ماشين تکيه زدم تا بتونم درست بايستم

 : با بدبختی مداخله کردم. الم و احوالپرسی کردمودبانه س

 . آقای فراز، همکارم هستند-

 : فراز گفت

 . کنار خانم شادمان ايستادم تا برسين اينجا خيلی شلوغ بود-

از اوضاع پيش اومده حس خوبی نداشتم اما اميرحسين دوستانه 

 : گفت

 . بفرمائيد تا يک مسيری همراهتون باشيم. خيلی لطف کردين-

 : فراز سرش رو باال آورد و خطاب به من گفت

 !پسرخاله ات آدم حساسبيه ها؛ کاش يکم ازش ياد می گرفتی-

 : و بعد سرش رو دوباره پايين برد و سريع گفت



. بفرمائيد شما مزاحمتون نمی شم. وسيله هست. خيلی ممنون-

 . خدا نگه دار

حسين از من هم خداحافظی کرد و در حال دور شدن بود که امير

 : کالفه گفت

 ! الهه بشين ديگه-

 .نفسم رو به بيرون فرستادم و دستگيره رو کشيدم

***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم

 "تجريش"

 

 

ای که سر های نيکی رو بوسيدم و با هر بوسهدونه انگشتدونه

خورد و ذاشتم يک قطره اشک از چشمم سُر میهر انگشتش می

 .افتادام میروی گونه

باری بود که من داشتم از سِر ترس اشک اوليناين شايد 

 .ريختممی

داشته بودم که نيکی صورتم رو نبينه و تند و سرم رو پايين نگه

 .روگناهشهای بیبوسيدم انگشتتند می



قدر ترسيدم و اونافتاد، میترسيدم؛ هربار چشمم به نيکی میمی

دگيم؛ گريه آوردم به منفورترين کار زنشد که رو میحالم بد می

 !کردن

ی رفت اون ببر خفتهديدم نيکی رو، يادم میتا وقتی نمی

دونست کی ای که تو وجودم داشتم؛ ببری که فقط خدا میبيماری

 !قراره از خواب بيدار شه و از وجودم تغذيه کنه

کردم؛ اين دختر به جز خدا و ديدم، وحشت مینيکی رو که می

که سيدم از اون روزیتروکاری نداشت؛ میکس من هيچ

ترسيدم از روزی که نتونم می. کس بشهگير شم و نيکيم بیزمين

ترسيدم از روزی که بدوم دنبال کارهاش؛ حواسم بهش نباشه؛ می

 .زبونم نتونه شکايتی کنهبقيه در حقش ظلم کنن و نيکی بی

. هق افتادمصدا اشک بريزم و به هقتموم شد؛ ديگه نتونستم بی

ذاشتم روی زانوهای تنها خواهرم و با صدای بلند سرم رو گ

 .گريه کردم

ای بهم دکتر بهم پيش آگهی بدی نداده بود؛ بهم گفته بود تا حمله

دست نداده مشکلی نيست؛ بعد از اون هم معتقد بود درمان رو به 

بهم اميد داده بود . کنيم و باز هم مشکلی نيستخوبی شروع می

هاش راحتی زندگی کنم اما حرفهسال بهایتونم سالکه می

 .کرد تا وقتی که پای نيکی وسط بودای دلم رو آروم نمیذره

سروصدای نيکی بلند شد و صداهای نامفهومی که از گلوش 

 .کرددارم میشد بيشتر غصهخارج می

اومده؛ چرا خدا شکايتی کنم برای اين اوضاع پيشتونستم بهنمی

وقت برای ی شکرگزاری نبودم؛ هيچوقت بندهکه من هيچ



سالمتِی تمام و کمالی که داشتم شکری به جا نياورده بودم و 

 . حاال، مسخره بود که شکايتی کنم

 :رو به سقف اتاق نيکی و بلند گفتمسرم رو گرفتم

اما نيکی . خوامی بدی بودم و چيزی ازت نمیمن برات بنده-

 !نذار ظلمی در حقش بشه؛ خودت نذار. ترين بندتهگناهبی

. های خيس نيکیسرم رو پايين آوردم و نگاهم قفل شد به چشم

 :ام رو قطع کردم و گفتمگريه

 .خوبم. خوبم عشقم_

هاش رو و براش هاش همچنان غمگين بودند؛ بوسيدم چشمچشم

 !منی غم، از روشون پاک نشد؛ لعنت بهاما لکهخنديدم 

هام رو شدن در، با پشت دست، فوراً پلکبا صدای باز و بسته

 .پاک کردم و صدای غزل رو شنيدم

 !اينجايی نيکا؟_

 :کوتاه گفتم

 .آره_

 :نزديک اومد و گفت

 .های نيکی رو بدمبايد ويتامين_

 :ادامه داد. حرف سر تکون دادم و از جام بلند شدمبی

 خوای شکيبا رو ببينی؟نمی. پرستو اومده_

جواب نداده بيرون رفتم؛ پناه بردم به روشويی سرويس اتاقم و 

هام رو شستم و چند نفس عميق کشيدم و بعد از اون، اولين چشم

کاری که انجام دادم، تماس گرفتن با امير بود؛ ديشب بعد از 

پيشنهاد من رو اجرا کنيم؛ رفتنش از کافه، قرار گذاشته بوديم که 

 !همون پيشنهاِد مبنی بر دوست بودن



 

 

 

 

 

 

 بله؟_

ها نشده بودم و با شنيدن صداش غافلگير شدم و اصال متوجه بوق

 :گفتم

 .سالم_

 :پيچيد وقتی جوابم رو دادصداش می

 !سالم؛ خوبی؟_

 :پرسيدم

 !سرکاری؟_

 :خنديد

بيام پايين زنگ صبر کن ! اصالً هم تعادل ندارم االن. آره_

 .زنم خودممی

ی دو سه دقيقه. فوراً تماس رو قطع کردم که مزاحمش نباشم

ديگه خودش زنگ زد و اسمی که از پناهی به امير تغييرش داده 

 .ام افتادبودم، روی صفحه

 :جواب دادم

 .سالم دوباره_

 :جوابم رو داد و پرسيد

 !خوبی؟_



ت عادت نداشتم از حالم وقای جواب بدم اما هيچنکه بخوام کليشه

 :برای کسی ناله و زاری راه بندازم پس گفتم

 .خوبم_

 :اما وقتی پرسيد

 چرا صدات گرفته؟_

 :لبخندی زدم و گفتم. شوکه شدم

 !چيز خاصی نيست؛ چه خبر؟_

 :کالفه گفت

 .گيرم از حجم کاردارم سرسام می_

 :پرسيدم

 کنی؟قدر کار میچرا اين_

 :جواب داد

 .شه جواب رد به مشتری دادشدم اما نمی خودم هم خسته_

 :خنديدم

 .دادیمن که راحت جواب رد میبه_

 :با بدجنسی گفت

 .ات فرق داشتتو قضيه_

 :خوردندجونی که به در میهای بیام همزمان شد با ضربهجمله

 !از من متنفر بودی! آره خب_

جوابش رو نشنيدم چرا که فرهنگ وسط اتاقم ايستاده بود و 

 :کردسروصدا می

 !نشنيدی. عمه؟ در زدم ها-

 

 



 

 

 

 

 

از امير خواستم چند . آوردکم داشت رسالت اسمش رو بجا میکم

 :لحظه صبر کنه و رو به فرهنگ پرسيدم

 شده؟چی_

 :با ذوق گفت

 .هاشبيکا اومده_

 !خنديدم؛ فلنگ و شبيکا

 :با همون لحنی که خنده سرحالش کرده بود، پرسيدم

 کنم؟کار خب چی_

 :با جديت گفت

 .بريم باهاش بازی کنيم ديگه_

 :شد دست از سرش بردارم؛ پرسيدمنمی

 بازی کنيم باهاش؟چی_

 !جوابی نداد

 موشک خوبه؟قايم-

 :ذوق کرد

 .آره_

 :با بدجنسی گفتم

 !پس برو قايمش کن تا بيام_



گوشی رو ! رفترو پاش بند نبود وقتی داشت از اتاقم بيرون می

 :ک کردم و گفتمبه گوشم نزدي

 .الو_

 :و امير پرسيد

 رو قايم کنه؟چی_

 :خنديدم و گفتم

ی برادرم بود؛ طبق معمول اومده بود و داشت بچه. هيچی_

 !گفتچرت و پرت می

 :پرسيد

 !ری؟کافه نمی_

 :گفتم

 آی؟می. چرا بايد برم_

 :جواب داد

 .شم امروزخيلی دير تموم می_

 :ها سماجت کردممثل دختر بچه

 .من که تا آخر شب هستم. هر وقت که تونستی بيا خب_

 :اعتراض کرد

 .خودت هم با پرسنل برو! نمون کافه تا اون موقع تنها_

حس جديدی بود اين جنس از نگرانی اما صدای نيما نذاشت به 

 :ی کافی ازش لذت ببرماندازه

 !شعوری نيکاخيلی بی_

 :به امير گفتم

 .گيرمبعد تماس می_

 .جلز و ولز کردن نيما با صدای بلندی خنديدمو در قبال 



شکيبا رو زده زير بغل داره دور خونه ! گفتی به اين بچه؟چی_

زنی هارو میگی اين حرفنمی. زور ازش گرفتيمشبه. گردهمی

 !ممکنه باليی سر بچه بياره

 :رو روی تخت انداختم و از خنده منفجر شدم گوشی

 !چه؟ی خودت عقل نداره به من بچه_

 :پذير رو در آوردهای نگران و مسئوليتادای پدر

 ...هامآسيبی برسه به بچه_

حرفش رو قطع . تونست خوب در بيارهحتی اداش رو هم نمی

 :کردم و با خنده گفتم

 .زنم؛ نيارشون اينجاهات آسيب میشعورم و به بچهمن بی_

قه زدن با امير بود؛ حتی يک دقيتاثير حرف. تاثير امير بود

تونستم کرد که میقدر حالم رو خوب میزدن باهاش اونحرف

 .چيز بخندمبدون دغدغه، به همه

***** 

 

 

 

 

 فصل دهم

 "راه آهن"

 

به محض اينکه در ماشين رو بستم، اميرحسين راه افتاد و 

 :پرسيد



اصال نمی ! چطوری مامان کاکتوس ها؟ ببخشيد معطل شدی_

 .شه اين طرف های شهر اومد

؛ يه يادآوری از "مامان کاکتوس ها"ير کرد رو جمله ی مغزم گ

روزهايی که احساسم فقط پيش خودم ! روزهای خوش بی خبری

اما حاال احساسم با . بود و بی خبر بودم از احساس اين مرد

خودکار روی يک برگه ی گم شده نوشته شده بود و خودم هم 

ن بودم ديگه مطمئن بودم اين مرد احساسی به من نداره؛ مطمئ

دوست داشتنی در کار نيست؛ هرچی که بود فقط و فقط احساس 

 !مسئوليت بود و محبت

اگر دوستم داشت حداقل مهم ترين روز مربوط به من رو 

 .فراموش نمی کرد

داشتم از شيشه ی ماشين به پياده روهای شلوغ شهر نگاه می 

 :کردم که صدام زد و گفت

 !تولدت مبارک_

نشدم کی و ازکجا پيداش شده نگاه کردم  به دسته گلی که متوجه

 :و اميرحسين ادامه داد

 .انقدر شرمنده که نمی دونم چی بگم ديگه_

به گل های صورتی و سفيد و تزئين منحصر به فردشون نگاه 

دلم با همين ! رفت...حاليش نبود که...دل بود ديگه... کردم و دلم

 !گل های صورتی و سفيد رفت

 :شدند دور دسته ی گل و لب هام تشکر کردندانگشت هام پيچيده 

 !ممنون_

 ! و بينی م رفت برای بو کردن عطرشون



آخه من چطور به دلم، به دست هام و به هرچيز ديگه ای که در 

 من بود، حالی می کردم که اين مرد عاشقم نيست؟

" تولدت مبارک" دست برد و پخش رو روشن کرد و صدای 

لبخندش خيره شدم و دندون هام رو به . فضای ماشين رو پر کرد

 . روی هم فشردم که گريه نکنم؛ داشتم می مردم از نداشتنش

موفق نشدم برای کنترل احساسم و اشک هام پشت سر هم قل 

 .خوردند روی صورتم

چرخيدم به سمت پنجره و شيشه رو پايين کشيدم؛ نمی خواستم 

 !مقابلش بشکنم اما من ضعيف تر اونی بودم که بايد

اشت با صدای بلند با خواننده همخونی می کرد که انگار د

 . متوجهم شد و صدام زد

نمی خواستم اين روی من رو ببينه؛ خدارو از ته دل صدا زدم و 

هنوز تقاضام رو بهش نگفته بودم که تلفن اميرحسين زنگ 

 .خورد و حواسش رفت پی گوشيش

نم روی چشم از فرصت پيش اومده استفاده کردم و تندوتند با آستي

 :هام کشيدم و جمله ی آخر اميرحسين رو شنيدم

 !بعد باهات تماس می گيرم_

 

 

 

 

 

 

 



" تماس رو قطع کرد و دوباره صدای پخش رو باال برد و برام 

 .خوند" تولدت مبارک

کاش انقدر خوب نبود؛ کاش انقدر خوب نبود تا راحت می 

ما اين بخشيدمش به کسی جز خودم؛ تا راحت ازش می گذشتم؛ ا

بود؛ بهترين و کامل ترين پسری که ديده " خوب مطلق"آدم 

بودم؛ يه پسر خودساخته که تو اين سن از پس هرچيزی بر 

 .اومده و يک لحظه ام کم نياورده بود

 !ببخشيدم ديگه الهه_

باصداش متوجهش شدم و چشم های غمگينش دلم رو آتيش زدند؛ 

هاش رو طاقت  می شد مگه نبخشمش؟ می شد مگه غِم تو چشم

 بيارم؟

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 ديوونه شدی؟ چی رو ببخشم؟_

 :و گل هارو باال آوردم و گفتم

 .ممنون بازم_

 :لبخندی زد و گفت

 .پياده شو_

. اومده بوديم چهارراه وليعصر و تو يکی از کوچه هاش بوديم

 :پرسيدم

 !اينجا چرا؟_

 :با حفظ لبخندش گفت

 !کنم؛ بعد بهت می گم چراپياده شو تا پارک _



گل هارو روی صندلی گذاشتم و پياده شدم و دستی به لباس هام 

بی . چند لحظه بعد کنارم بود و خواست حرکت کنم. کشيدم

 .حرف کنارش راه افتادم به سمت خيابون اصلی

 :پرسيد

 گرسنه ات نيست؟_

نگاهی به سمت فست فود های چسبيده به هم ابتدای چهار راه 

 :و گفتم انداختم

 .نه_

 :به سمت پاساژی که باالتر بود، هدايتم کرد و گفت

 .بعد بريم شام بخوريم. پس اول بريم اينجا_

 :متعجب به سردر پاساژ خيره شدم و پرسيدم

 اينجا چی کار داريم؟_

 :گفت

 .اومدم برای گوشيم گلس بگيرم_

قانع شدم چون کل پاساژ مغازه های موبايل فروشی و بقيه ی 

 .ديجيتالی بودندلوازم 

وارد مغازه ی نسبتا خلوتی . کنارش تا انتهای پاساژ حرکت کردم

شد و وقتی فروشنده، مشتری قبلی رو راه انداخت، با ديدن 

 :اميرحسين با حالت آشنايی سالم کرد و گفت

 .االن می آرمشون_

سه دقيقه چند مدل لپ تاپ روی ميز مقابلش  و در کمتر از دو

 :چيد و گفت

 .مه ی اون مدل هايی که خواسته بوديناز ه_

 :اميرحسين بازوم رو به آرومی کشيد به جلو و گفت



 .خودت ببين از کدوم ها خوشت می آد، بعد من نظر می دم_

هاج و واج نگاهش کردم؛ می خواست برای من لپ تاپ بگيره؟ 

 :حالت سوالی چشم هام رو درک کرد که گفت

 .خواستم يکی برات بگيرمخيلی وقت بود می . الزم داشتی_

 

با بهت به لپ تاپ های روبه روم خيره شدم که يکی از يکی 

 ...قشنگ تر بوند اما

 :دوباره بازوم رو کشيد

 !بيا ديگه_

نکه ...شايد هرکسی جای من بود خوشحال می شد اما من

 !ناراحت شم؛ نه

دلم گرفت از اين که اين پسر برای ! ناراحت نشدم اما دلم گرفت

دلم گرفت که انقدر خوب بود اما . دلش با من نبود . نبودمن 

 .برای من نبود

 :هشداری صدام زد

 !الهه_

 :نگاهش کردم که کالفه گفت

 !بيا خب_

 !کاش! رفتم ولی دلم همچنان گرفته موند؛ کاش پسر بدی بود

 

 

 

 

 



 

 فصل يازدهم

 "تجريش"

 

 

 

و  بعد از مدت ها بود که داشتم دوباره برای پوشيدن لباس

حاضرشدن وسواس به خرج می دادم؛ بعداز چند ماه بود که می 

خواستم به يکی از مهمونی های خانوادگی برم؛ برای جشن 

نامزدی دختر يکی از دوستان نزديک پدرم دعوت داشتيم و قرار 

 .بود من و نسترن همراه هم به اين مهمونی بريم

پرستو رو بابا نتونسته بود خودش رو برسونه و نيما هم شرايط 

بهانه کرده بود و نمی اومد و بابا تأکيد جدی داشت روی حضور 

 .نسترن و من در اين جشن

فرصت خريد لباس جديد رو پيدا نکرده بودم؛ ساره به مرخصی  

رفته بود و من ناچار بودم تمام مدت در کافه حضور داشته باشم 

 !و همين موضوع تمام وقت آزادم رو ازم گرفته بود

صدا زدم و با اومدنش آشفته بازاری رو که با لباس غزل رو  

 :های کمد راه انداخته بودم و نشونش دادم و گفتم

 !کمک لطفا-

 :پرسيد

 برای مهمونی امشب؟-

 :سری به نشونه ی تأييد تکون دادم و با سوالش شوکه شدم

 !مرنديان ها هم هستن؟-



 :متعجب نگاهش کردم

 !اصال بهش فکر نکرده بودم. نمی دونم-

 :خودش جواب خودش رو داد

 !حتما هستن! مگه می شه نباشن؟-

 :نفسم رو فوت کردم به بيرون و گفتم

 .سهند هم هفته ی پيش برگشته-

 :پرسيد

 !باهاش در ارتباطی؟-

عادت نداشتم از مسائل شخصيم برای کسی بگم اما حاال سردرگم 

تر از اونی بودم که بخوام به اين چيزها فکر کنم، پس جواب 

 :ادمد

 !نه-

 :نگاه مستاصلی به لباس ها انداخت و گفت

 نرو-

 :مخالفت کردم

همينم مونده که اون خانواده فکر کنن ! حتما می رم! چرا نرم؟-

 .انقدر مهم شدن که بتونن روی تصميمات زندگيم اثر بذارن

 :به ظاهر قانع شد

 .پس برو-

 :دوباره به لباس ها نگاهی انداختم و گفتم

 !بپوشمچی فقط بگو -

 :نزديک اومد و بين لباس ها گشت و گفت

 !شون که خوبنهمه-



بلوز يقه قايقی صورتی کمرنگ رو از بين پيراهن ها بيرون 

 :کشيدم و گفتم

 .يه دامن برای اين پيدا کن-

غزل دامن کوتاه سفيدی رو . و همون لحظه بلوز رو پرو کردم

 :مقابلم گرفت و گفت

 .با اين عالی می شه-

 :از دستش گرفتم و گفتمدامن رو 

قفسه ی کفش ها رو بگرد ببين کفشی همرنگ با اين بلوز دارم -

 .يا نه

درحال بستن زيپ دامن بودم که با يک جفت کفش صورتی 

 :روشن برگشت و گفت

 !اين يکی خيلی همرنگه-

 

 

 

 

 

 

 

 :کفش ها رو پوشيدم و غزل گفت

 .خوب شد-

 :از نظر خودم هم قابل قبول بود، پرسيد

 موهات چی؟-

 :سری تکون دادم



 .نه ايده دارم، نه وقت-

 :گفت

 .شون کنمبشين ببينم می تونم يه کاری-

لباس ها رو در آوردم و با پوشيدن ُربدوشامبرم روی صندلی 

 . ميز آرايش نشستم

غزل داشت تو کمدهای ميز آرايش  دنبال چيزهايی که َمد 

نشده ی زيِر  نظرش بود می گشت و خودم داشتم به گودِی جبران

چشم هام نگاه می کردم؛ پس اين کرم های دست سازی که قيمت 

 !های نجومی داشتند دقيقاً به چه دردی می خوردند؟

از . غزل همچنان سرش داخل کمدها بود که تلفنم زنگ خورد

رو صندلی بلند شدم و گوشی رو بين لباس های روی تخت پيدا 

. ته ای رو لب هام نشستکردم و با ديدن اسم امير لبخند ناخواس

 : جواب دادم

 .سالم-

 :صداش سرحال بود

 !خوبی؟. سالم-

 :جواب که دادم غزل صدام زد

 !بيا نيکا-

 :سمت صندلی برگشتم و امير پرسيد به

 ای؟کافه-

 :گفتم. هاش تنگ شده بوددلم برای طوسی

 .شمجايی دعوتيم و دارم حاضر می. نه خونه هستم-

 :گفت

 کشه؟تا کی طول می. شمنمیپس مزاحمت -



 :روال هميشگی رو گفتم

 .شباصوالً تا دو و سه نيمه-

 :چند ثانيه مکث کرد و نهايتاً گفت

 !باشه_

 :با کشيده شدن موهام توسط غزل اخم کردم و گفتم

 .بينيمفردا همديگه رو می-

ساعت  خداحافظی کرد و من موهام رو سپردم به غزل و يک

ماده رفتم سراغ نسترن که بيشتر از هر بعد لباس پوشيده و آ

 !خودش رسيده بودوقتی به

 :با ديدنم گفت

 .بدو که زيادی دير شده-

جا کردم و جوابی ندادم؛ به  هام جاکيف دستيم رو تو دست

کرد که خودش ياد آوری میچراکه مخاطبش من نبودم؛ داشت به

 .ديره

به لباس بلند  برای يه جشن نامزدی زيادی به خودش رسيده بود؛

و تيره اش و جواهرات بی نظيرش نگاه کردم؛ فقط يک تاج کم 

 !داشت برای ملکه شدن

چند لحظه ای منتظر موندم برای اينکه آخرين کارهای مربوط به 

آماده شدنش رو انجام بده؛ آرايشش چندسالی جوون تر نشونش 

 !می داد و محال بود غريبه ای باور کنه که اين زن مادر منه

ا اتمام کارش کنارش حرکت کردم؛ و با آسانسور به پارکينگ ب

رفتيم و قرار شد با ماشين نسترن بريم؛ مخالفتی نداشتم و ترجيح 

می دادم اونی که قراره تو خيابون های شلوغ و پرترافيک 

پس کنارش نشستم و به اتفاقش به باغ . رانندگی کنه من نباشم



فتم و تماِم مدت به بزرگ آقای ملک که خارج از شهر بود ر

 .سليقه ی مسخره ی موسيقيش احترام گذاشتم

ساعت هشت شب بود که رسيديم؛ آخرين باری که به اين باغ 

اومده بودم دوسال قبل بود و به مناسبت ازدواج مجدد خود آقای 

 !ملک

 

 

 

 

 

 

 

 . ازدواجی که چند ماه بيشتر دووم نياورده بود

رديم و وارد باغی که ماشين رو دست يکی از نگهبان ها سپ

غرق نور بود شديم؛ مراسم شروع شده بود و هر کسی تو دنيای 

از همون لحظه که وارد شديم حوصله ام ! خودش سير می کرد

خصوصا که ناچار شدم نسترن رو برای سالم و . سر رفت

 !احوال پرسی های بی خود، همراهی کنم

رود مستقر که شديم اولين چيزی که توجهم رو جلب کرد و

خانواده ی مرنديان بود؛ جمع سه نفره ی سهند، مادرش و 

 ! سرور

ضربه ی نامحسوس نسترن رو که روی بازوم حس کردم بدون 

 : اينکه منظور نسترن رو بپرسم، به آرومی گفتم

 ! ديدم-



 : زير گوشم گفت. و نگاهم رو گرفتم و به گل های روی ميز دادم

 . پرسی کن اگر اومدن اين سمت خيلی عادی احوال-

می دونستم نمی آن و برای پرت کردن حواس نسترن بود که 

 : پرسيدم

 !دختری که کنار ملک ايستاده کيه؟-

به طرف ديگه ای از باغ نگاهی انداخت و جوابی داد که 

متوجهش نشدم؛ چون آخرين چيزی که برام اهميت داشت، کشف 

 ! رابطه های جديد آقای ملک بود

ر به فرد اُدکلن سهند رو بين اين همه عجيب بود که بوی منحص

 ! عطر و بوی مختلف تشخيص می دادم

نمی دونستم کجا مستقر شدن؛ نمی خواستم هم بدونم اما انگار 

برای نسترن خيلی حائز اهميت بود که آدرس ميزشون رو با 

دقت برام شرح داد و وقتی ديد نسبت به اين قضيه زيادی بی 

 ! تنهام گذاشتاهميتم، حوصله اش سر رفت و 

گوشيم رو از کيفم بيرون کشيدم و دلم هوای صاحب طوسی 

 : براش تايپ کردم. هارو کرد

 کجايی؟ -

 : و چند لحظه ی بعد جوابش روی صفحه ام بود

 رسيدی؟ ! خونه-

 !جوابش رو دادم و گوشی رو به کيفم برگردوندم

هيچ کس سراغ من نمی اومد؛ نه حداقل وقتی که نسترن يا بابا 

 .و همراهم نداشتمر

چشم چرخوندم برای پيدا کردن نسترن و وقتی بين دوستانش 

 .ديدمش تنهايی رو ترجيح دادم و سرجام نشستم



دقيقه ها بود که تنها نشسته بودم و حوصله ام به شدت سررفته 

بود که کوچک ترين پسر ملک رو درحال نزديک شدن به ميزم 

سری به نشونه ی  چند لحظه ی بعد کنار ميزم بود و! ديدم

 :احترام خم کرد و بعداز سالم و احوالپرسی مودبانه گفت

 !پدر خيلی ناراحت هستن که تنها نشستين-

يکی ديگه از چيز هايی که اهميت نداشت، ناراحت بودن ملک 

 . از تنها نشستن من بود

 :به رسم ادب لبخندی زدم و گفتم

 !تونمتشکرم از توجه. من راحت هستم. مسئله ای نيست-

 :گفت

خوشحال می شيم افتخار حضورتون رو درجمعمون داشته -

 .باشين

 .مجدداً تشکر کردم و تا زمان دورشدنش لبخندم رو حفظ کردم

ديگه رسماً حوصله ام در حال ازبين رفتن بود که نسترن 

 .برگشت

حسن برگشتنش حداقل به اين بود که چند وقت يکبار يکی به 

رو سر ميز ما می گذروند و زمان سرش می زد و چند دقيقه ای 

با خالی شدن ميز از غريبه . تر می گذشت به اين شکل راحت

 : ها، نسترن پرسيد

پس چرا از سر شب عين دنيا بريده ها گرفتی نشستی رو اين -

 صندلی؟ 

 : جوابش رو ندادم و پرسيد

 ... بخاطر سهنده؟ مگه نمی بينی چطور-

 : حرفش رو قطع کردم



نمی بينم؛ اونقدری هم برام اهميت نداره که دم به ! نه نسترن-

لطفا برای تو هم ! دقيقه نگاهش کنم ببينم داره چه غلطی می کنه

 .مهم نباشه

 

 

 

 

 

 

همين جواب بس بود برای اينکه دوباره تنهام بذاره و تا موقع 

 ! سرو شام پيداش نشه

شام ساعت يازده و نيم سرو شد و تو اين مدت فقط يکی دوبار 

قصيدم و همراه با نسترن کادوی نامزدی دختر ملک رو اهدا ر

 . کردم

ميل زيادی به شام نداشتم و نسترن رو همراهی نکردم و صبر 

کردم تا آخرين نفری باشم که سراغ ميزهای رنگارنگ غذا می 

 .ره

موسيقی ماليمی در حال پخش بود و تقريباً همه در حال صرف 

ميزهايی که سرتاسر يک ضلع  شام بودند که بلند شدم و به سمت

باغ کشيده شده بودند حرکت کردم؛ از بين تمام پيش غذاهای 

اشتها برانگيز به کمی ساالد اکتفا کردم و در حال انتخاب بين 

 .غذاهای اصلی بودم که بوی اُدکلن سهند زير بينيم پيچيد

دستم رو دراز کردم به سمت يکی از ظروف و حضورش رو 

ساس کردم و عکس العملی نشون ندادم؛ شايد دقيقاً پشت سرم اح



يک نفر ديگه هم تو اين جمع از اين اُدکلن استفاده کرده بود اما 

وقتی دستش از کنار بدنم جلو اومد و چشمم خورد به اون ساعت 

معروفی که تا امروز فقط روی مچ سهند ديده بودمش، مطمئن 

 !شدم از حضورش

نکرد اين ارتباط ولی با اين  نمی تونم بگم تغييری در حالم ايجاد

 ! حال سعی کردم حواسم به تمام عکس العمل هام باشه

 : صداش رو که کنار گوشم شنيدم دستم بين راه متوقف شد

 ! حالتون چطوره خانم بهرامی؟ خيلی خوب به نظر می رسين-

قاطعلنه به سمتش چرخيدم  و سعی کردم فاصله ی کمی که 

خندی روی لبم نشوندم و خيلی لب. داشتيم رو در نظر نگيرم

 : عادی گفتم

 . بله؛ خيلی خوبم! تونممنونم از احوال پرسی-

و بعد از اون به محتويات بشقابم نگاهی انداختم که برای سير 

کردن مِن بی ميل، زياد هم به نظر می رسيد؛ پس با صدايی 

 :واضح خطاب به تنها پسر مرنديان گفتم

 . شب خوبی داشته باشين-

د دور شدن داشتم که بازوم رو گرفت و متوقفم کرد؛ با و قص

 . اخم اول به انگشت هاش نگاه کردم و بعد سوالی، به چشم هاش

 : سرش رو نزديک آورد و آروم گفت

 ... امشب از لحظه ی ديدنت منتظر يه واکنشم که-

 : دستم رو از حصار انگشت هاش آزاد کردم و پرسيدم

 !چه جور واکنشی مثال؟-



نگاهش مستقيم به چشم هام بود؛ هنوزم حاضر بودم اعتراف کنم 

به اين که سهند مرنديان جذاب ترين پسريه که تو تمام عمرم ديدم 

 ! اما اين جذابيت ديگه برام جذابيتی نداشت

حتی ! انقباض عضالت صورتش خبر از آشفتگی ذهنش داشت

 : پلک هم نمی زد وقتی گفت

 . ندادیتو حتی جواب پيامم رو هم -

 : توضيح دادم

 ! پيامت جوابی نداشت-

و تنها چيزی که تونست امشب کمی حالم رو جا بياره چشم های 

 ! کالفه ی اين آدم بود

 : لب هاش رو که از هم فاصله داد، دستم رو باال آوردم و گفتم

 می دونی احمق ترين آدم ها از نظر من کی هستن؟ -

 : و فوراً به سوال خودم جواب دادم

 !کسايی که دوباره می رن سراغ بدترين انتخابشون-

 : و با جمله ی آخر فرصت هيچ واکنشی رو بهش ندادم 

 !شب خوش-

 

 

 

 

 

 

 

 



رها کردم؛ کيفم رو برداشتم و  به سمت ميز برگشتم و بشقاب رو

و برای پيدا کردن نسترن رسما تمام باغ رو گشتم اما خدا می 

 !ازش نداشتدونست کجاست که هيچ کسی هم خبری 

می خواستم برگردم خونه؛ اومده بودم به اين مهمونی تا حال و 

شده بود؛ خارج هوايی عوض کنم اما تحملش ديگه از حوصله ام

رفتم به سمت پارکينگ ماشين ها و همزمان شماره ی نسترن رو 

گرفتم اما بوق های آزادی که منجر به وصل تماس نشدند کالفه 

 !می خواست؛ نيکی رو می خواست وترم کردند؛ دلم خونه ر

سعی کردم بين انبوه ماشين ها، ماشين نسترن رو پيدا کنم و تا 

 ! لحظه ی پيدا شدنش خودم رو لعنت کردم

 !می تونستم راضيش کنم برای برگشتنشايد تو ماشينش بود و

باالخره پيداش کردم و قدم تند کردم به سمتش، اما با صدايی که 

صدای صحبت کردن از داخل ماشين می شنيدم متوقف شدم؛ 

 ! اومد

گوش تيز کردم اما چيزی دستگيرم نشد؛ با دقت نگاه کردم تا 

ببينم ماشين رو اشتباه نگرفتم اما پالک، پالک ماشين خودش 

 ! بود

شده بود که کاپوت رو به روی ديوار بود و ماشين طوری پارک

! ل رو ببينمشيشه های دودی اجازه نمی دادند از اين زاويه داخ

شماره اش رو گرفتم و اما بی جواب موندن تماسم عقب ايستادم و

 !به جلو کشيدم تا بتونم از شيشه ی جلويی داخل ماشين رو ببينم

گردن کشيدم برای ديدن فضای داخل اما  کنار ماشين ايستادم و

 ! چيزی که ديدم نفسم رو بند آورد



م هام بودند رو؛ باور نمی کردم تصوير مزخرفی که مقابل چش

 :ناباور صداش زدم

 !نسترن-

 ! و چند ضربه با دست به بدنه ی ماشين زدم

ديدم اما چهره ی ماسکه شده تو تاريکی صورت ها رو سخت می

 مگه می شد تشخيص نداد؟  ی فرشيدی رو

 ... فرشيدی... نسترن... صندلی های عقب بودند هر دو رو

صدای آخر اسم نسترن که که دوباره کوبيدم به بدنه ی ماشين و 

از دهانم خارج شد، در باز شد و نسترن با لحنی طلبکار اما 

 ! چشم هايی شوکه مقابلم ايستاد

نمی خواستم باور کنم که اين زن نسترنه اما لباس تنش، 

جواهراتش، بوی عطرش و صداش، همه و همه نسترن بودن 

 !اين زن رو تاييد می کردند

 :به اطرافش نگاه کرد

 چرا سر و صدا می کنی نيکا؟ -

 :ناباور پرسيدم

 !داری چی کار می کنی؟-

 :عصبی گفت

 !داد نزن-

 !چپم می پريد و احساس بد ِسر شدگی داشتم پلک

 :نفس هام تند شده بودند، منقطع و ناباور گفتم

 نسترن چی کار کردی؟-

 :نمی دونم چی ديد تو صورتم که ترسيد و به آرومی گفت

 !ر می کنی نيست نيکااونی که تو فک-



 :گيج شده بودم

 ...می بوداشتی فرشيدی رو-

جلوی دهانم رو گرفت و به اطرافش نگاه کرد و من، زير فشار 

 !انگشت هاش خنديدم

 

                                                

 فصل دوازده

 «راه آهن»

 

 

 

عه بودم که امتحان پايان ترِم زبان داشتم و سخت در حاِل مطال

 !سر و کله ی فراز پيدا شد

بيمار بعدی رو به داخل فرستادم و منتظر به حرف اومدِن فراز 

بودم که نگاهش افتاد به جا سوييچی دخترک که به کيفم وصلش 

 .کرده بودم و لبخند زد

 :و بعد از يک مدت سرش رو نزديک آورد و گفت

 !کار واجب داشتم باهات شادمان_

 :انتظار نگاه کردم و عصبی اّما شمرده گفتم به بيماران سالن

 .تمام. من سينما نمی آم_

 :دستش رو روی هوا تکان داد و با لحنی جدی گفت

کی خواست بيای سينما؟ ديوانه شدی؟ ديگه داری همه چيز رو _

کار جای خودش؛ بقيه ی صحبت ها هم ! با هم قاطی می کنی



بازی رو بذار االن سرکاريم پس شوخی و مسخره ! جای خودش

 !کنار

 :هاج و واج نگاهش کردم و گفتم

 !بله_

سرش رو نزديک آورد و با اخمی که بين ابروهاش نشونده بود 

 :پرسيد

 !پسر خاله ات چه کاره است؟_

 :متعجب جواب دادم

دوربين . برق خونده؛ من زياد از کارهاش سر در نمی آرم_

کون داد و سری ت! مدار بسته نصب می کنه و کارهای اين مدلی

 :به آرومی پرسيد

 نمی خواد شغلش رو عوض کنه؟_

 شغلش رو عوض کنه؟ چرا شغلش رو عوض کنه؟_

 :کمی فاصله گرفت

 .من يه شغل خوب و پر درآمد براش سراغ دارم_

 :گفتم

 !اّما درآمدش که بد نيست_

دست دراز کرد و دخترک چسبيده به کيفم رو بين انگشت هاش 

 .گرفت

 .ومد و اجازه نداد فراز حرفش رو بزنهخانمی نزديکمون ا

 خانم من کی نوبتم می شه؟_

 :با حوصله توضيح دادم

اولويت ما بيمارانی هستند که . شما نوبت اينترنتی نگرفتين_

با اين حال خواستم منتظر بمونيد که اگر . نوبت اينترنتی گرفتند



بت اگر هم نه، بعد از اتمام نو. کسی نيومد، نوبتش رو به شما بدم

 .ها دکتر ويزيتتون می کنند

به صورت فراز نگاه کردم . قانع شد و برگشت روی صندلی ش

تا به صحبت نيمه کاره اش ادامه بده و وقتی حرفی نزد، خودم 

 :پرسيدم

 !حاال چه کاری هست_

 :خيلی جدی گفت

 !منشی گری_

 !منشی؟_

 :سر تکون داد

 .آره بياد جای تو_

 :اخم کردم و گفتم! پسره ی بيشعور! باز هم سرکارم گذاشته بود

 !اين االن بحث کاريه ديگه؟_

 :لب هاش رو جمع کرد

. می خوام تو رو اخراج کنم! کجاش غير کاريه؟! آره ديگه_

 !با حقوق ده برابر البته. پسر خاله ات رو بيارم به جات

 :کيفم رو از زير دستش بيرون کشيدم

 !بريد بذاريد به کارم برسم_

شی؟ چشم نداری موفقيت پسرخاله ات رو  چرا عصبی می_

 !ببينی؟ حسوِد بخيل

لبم رو بين دندون هام گرفتم تا بد و بيراهی نثارش نکنم اّما از 

 :رو نرفت و گفت

اصالً اون بياد اينجا دکتر رو می اندازم بيرون می شونمش _

 .می شم همه کاره اش. جای دکتر خودم هم می شم منشی ش



بخدا که اين . کنم و اين بار خنده ام گرفت نتونستم جديتم رو حفظ

 .پسر ديوانه بود

ً . نخند خانم شادمان_  !وسط بحث جدِی کار نخند لطفا

 :لب هام رو جمع کردم و گفتم

 !بفرماييد، بذاريد به کارم برسم. بفرمائيد آقای فراز_

 

 

 

 

 :پرسيد

 !شماره اش رو داری؟_

 شماره کی رو؟_

 !تونی شماره اش رو بهم بدی؟می ! پسر خاله ات رو ديگه_

 :سرم رو بردم داخل کتاب زبان و ادامه داد

 !برای اون سوال داشتم! می خوام دوربين نصب کنم_

 .اهميت ندادم

می گفت . دکتر می خواست يه دوربين باال سر تو نصب کنه_

 :سرم رو بلند کردم و گفتم. بهت اعتماد نداره

می گم هر روز می  .همه ی اين حرف ها رو می گم به دکتر_

 !آين اينجا و نمی ذاريد من کار کنم

 :مسخره ام کرد

يا داری ! يا داری درس می خونی !چقدرم کار می کنی آخه_

ضّجه می زنی يا داری اشک می ريزی؛ يا داری من رو با 



! حتماً به دکتر بگو. دعوت به قهوه و سينما از کارم می اندازی

 ً  !حتماً حتما

 !رفت و گذاشت حواسم رو جمع کتاب زبان کنماهميتی که ندادم 

تا پايان ساعت کاری و تحويل گرفتن پرونده و تحويل دادن 

حساب ها، مطب رو ترک کردم و به سمت بازار حرکت کردم 

ديگه دلم نمی خواست کسی . تا برای اُميد شلوار و پيراهن بگيرم

 «.پسره ی پايين شهری»بخاطر لباس هاش بهش بگه 

عد، وارد پاساژی شدم که مد نظرم بود و رفتم سراغ نيم ساعت ب

بوتيک هايی که لباس های پسرونه داشتند؛ قصد داشتم برای اميد 

خريد کنم اما هر پيراهنی که به چشمم می اومد رو تو تن 

 ! و دلم ضعف می رفت اميرحسين تصور می کردم

فروشنده ی بوتيکی که دقيقه ها مقابل ويترينش ايستاده بودم، 

 :نزديک اومد و پرسيد

 !می تونم کمکتون کنم-

و دادم به چشم از بلوز  آجری رنگی که تن مانکن بود گرفتم

 :فروشنده

 ! همين بلوز رو می خواستم-

 :دعوتم کرد به داخل و وقتی پرسيد

 چه سايزی؟-

 ! با خريدش، ماتم برد گفتم و سايز اميرحسين رو

نايلون خريدی که تو دستم از بوتيک که بيرون اومدم، ناباور به 

 ! بود نگاه کردم؛ انقدر عاشق بودم که خودم هم خبر نداشتم



دنيا رو برای اميرحسين می خواستم و اميرحسين رو برای خودم 

اما اين پسر حتی يک لحظه هم متوجه من نبود و دلم، دِل احمقم، 

 ! نمی خواست اين حقيقت زهرماری رو باور کنه

ی که لباس مناسب نوجوون داشتند و بعد رفتم سراغ ويترين هاي

پيراهن و يک تی شرت  از نيم ساعت، با دو تا شلوار جين، يک

 ! از مغازه بيرون اومدم

به سمت خونه برگشتم و اولين  تماس مامان رو جواب دادم و

کاری که به محض ورودم انجام دادم، قايم کردن بلوز آجری 

 !ستم باد کرده بودبلوزی که مثل احساسم، رو د! رنگ بود

 

****** 

 

                                                . 

 

 

 فصل دوازدهم

 "تجريش"

 

 

 

صداِی امير رو که شنيدم، سعی کردم ريتم نفس هام رو کنترل 

 :کنم

 !سالم_

 :جوابم رو با تاخير داد و پرسيد



 خوبی؟_

حتی برگشتم و با حالی بد، به پشت سرم نگاه کردم؛ نسترن 

در با لحنی که کنترل ناراحتيش از دستم! دنبالم هم نيومده بود

 :رفته بود، پرسيدم

 !می تونی بيای دنبالم؟_

 :صداش متعجب شد

 کجايی؟ مگه مهمونی نبودی؟_

 :آدرس باغ رو بهش دادم و پرسيد

 چيزی شده؟_

 :روی يکی از صندلی های چوبی نشستم

 !می آی؟! نه_

 :فورا پرسيد

 همين االن؟_

 :حالم جسميم زيادی بد بود؛ توضيح دادم

 .ماشين نياوردم! می خوام از اينجا بيام بيرون_

 :دوباره پرسيد

 !چيزی شده؟_

 :جواب دادم. نفس هاش پر سر و صدا شدند

 !فقط ديگه نمی خوام اين جا باشم. نه_

 :صدای بسته شدن در رو شنيدم و بعد صدای خودش رو

 !باشه؛ راه افتادم_

قطع کرد؛ بلند شدم و محل نشستنم رو تغيير دادم و  تلفن رو که

 !روی صندلی ديگه ای نشستم که تحت پوشش هيچ نوری نبود



شالم رو موقع ورود تو ماشين نسترن گذاشته بودم و هيچ چيزی 

 ! نمی تونست راضيم کنه که به اون ماشين برگردم

موهای آزادم رو از پشت گردن عرق کرده ام جمع کردم و يک 

تلفنم زنگ خورد؛ به هوای اينکه امير . شونه ام ريختم طرف

! باشه صفحه ی گوشی رو نگاه کردم اّما اسم نسترن تو ذوقم زد

تماسش رو رد کردم و چند لحظه ی بعد پيامش رو روی صفحه 

 :ام داشتم

 !جواب بده نيکا_

 !مسلماً که جواب نمی دادم

ترن رو باز شروع کردم به ماساژ دادن گردنم و دومين پيام نس

 "کجا رفتی؟"کردم 

صفحه ! احتماالً بايد يک ساعتی تا رسيدن امير منتظر می موندم

ی گوشی رو خاموش کردم و سعی کردم به هيچ چيز فکر نکنم 

اما افکار، اهميتی به سعی و خواستم نمی دادند و وحشيانه مغزم 

 !رو خط خطی می کردند

کرده بود و تا صدای جيغ و موسيقی اون سمت از باغ رو پر 

 !اينجا هم می رسيد

هرچقدر تالش می کردم به چيزی که آزارم داده فکر نکنم موفق 

نمی شدم و اون تصوير نحس ، به قوت لحظه ی ديدنش، پشت 

 ....فرشيدی...نسترن! پلک هام بود

کسی که خودش دوست قديمی بابا و همسرش ...نادر فرشيدی

 !پايه ثابت دورهمی های نسترن بود

م خشک شده بود و تو اين قسمت از باغ هيچ خبری از گلو

امکانات اون سمت نبود؛ همين که تونسته بودم صندلی برای 



نشستن پيدا کنم و تا زمان رسيدن امير با اين پاشنه ها نايستم، 

 .جای شکر داشت

 سومين تماس نسترن رو هم رد دادم و سِر در حال انفجارم رو

 !بين انگشت هام گرفتم

 

                                              . 

 

 

هيچ چيزی اون لحظه تسکينم نمی داد؛ خشم زياد و ناشناخته ای 

 !هر لحظه وجودم رو پر می کرد

شب . بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن تو همون محدوده

 !سردی بود؛ دست هام رو بهم قالب کردم

اق پرو باغ می رفتم و بعيد برای تحويل گرفتن روپوشم بايد تا ات

نبود تو اين مسير چشمم به نسترن، فرشيدی، بچه هاش، سهند، 

خانواده اش و هرکس ديگه ای که حاال اعصاب ديدنش رو 

 !نداشتم بيفته

از قدم زدن که خسته شدم، دوباره نشستم و تا زمانی که تماس 

 .امير روی گوشيم نشون داده شد، هيچ حرکتی نکردم

وراً جواب دادم؛ آدرس دقيق تر رو می خواست و تماسش رو ف

سعی کردم جزئيات آدرس رو به يادم . کوچه رو پيدا نمی کرد

! بيارم و به هر زور و زحمتی که بود تا مقابل باغ بکشونمش

 :مشخصات باغ رو که بهم گفت تأييد کردم و گفتم

می تونی پيداش . می خوام از در خروجی پارکينگ بيرون بيام_

 کنی؟



 :چند لحظه مکث کرد و گفت

 .آره فکر کنم_

 :امير گفت. نزديک رفتم، چند مرد مقابل خروجی بودند

 ...همين جا که-

 :ديدمش و جمله اش رو قطع کردم

 .ديدمت. همين جا. آره_

 :گفت

 .بيا پس_

 :با بدبختی به ظاهرم نگاهی انداختم و گفتم

 .لباس هام مناسب نيستند_

 :و فوراً ادامه دادم

همين نگهبانی که مقابل در هست بگو اومدی دنباِل نيکا به _

 !بهرامی

ديدم که دنده عقب گرفت و چرخيد به سمت در و به نگهبان 

 .چيزی گفت

ناچار شدم با صدای بلند نگهبان رو متوجه خودم کنم؛ چرخيد به 

 :خودم رو معرفی کردم و گفتم. سمتم و نزديک اومد

 .بهرامی هستم دنباِل من اومدند_

 :متعجب نگاهم کرد اّما محترمانه گفت

 .ببخشيد. بله_

به . و به جای قبلی برگشت و اجازه ی ورود ماشين امير رو داد

محض اينکه ماشين کنارم متوقف شد سوارش شدم و اولين 

 !چيزی که ديدم چشم های گشاد شده ی امير بود



توجه همه ی کسايی که کناِر در بودند به اين سمت جلب شده 

 :گفتم. بود

 .برو_

از . و با اين کلمه بود که باالخره به خودش اومد و حرکت کرد

باغ خارج شد و از جمعيت و نور و صدا فاصله گرفتيم؛ اما 

کمی جلوتر، جايی که خلوت بود، ماشين رو نگه داشت و به 

نگاهش از چشم هام پايين تر نمی رفت وقتی ! سمتم چرخيد

 :پرسيد

 !چرا اين شکلی هستی؟_

 :مگفت

 .فعالً بريم_

 :صداش متعجب و عصبی بود

 !چی؟_

 :دنبال جواب مناسبی می گشتم که پرسيد

 لباس هات کجان؟_

: 

                                                . 

 :عصبی بودم وقتی گفتم

 !می شه بريم؟! می شه سوال نپرسی؟_

 :کالفه گفت

اينجا وگاس نيست من هم بخوام برم باز نمی شه؛ ! نه نمی شه_

 !که با اين سر و شکل پاشيم بريم تو خيابون

 :ادامه داد! لب هام رو بستم و چند نفس عميق کشيدم



دقيقاً با !چی فکر کردی پيش خودت؟ اين مسخره بازی ها چيه؟_

 ...داری! چه هدفی زنگ زدی و خواستی بيام اينجا؟

ه پيدا کردصحبتش رو قطع کردم؛ عصبانيت راه ابرازش رو

آرامش ندارم، داد بود؛ وقتی ديدم تو اين ماشين و کنار اين آدم هم

 :زدم و گفتم

 .اشتباه کردم بهت زنگ زدم_

 :و اومدم دستگيره رو بکشم که دستش رو ساعدم نشست

 .بس کن_

 :چرخيدم به سمتش

 !به چه جرأتی داری سر من داد می زنی؟_

 :صداش بلند تر شد

اجازه می دی اينطوری من  به همون جرأتی که تو به خودت_

 !رو سر کار بذاری

می ذاشتم همچين ! به جهنم! فکر می کرد سر کارش گذاشتم؟

فکری کنه و دستگيره رو کشيدم و پياده شدم و صداش رو 

 :شنيدم

 !صبر کن نيکا_

 :برگشتم به سمتش و فرياد کشيدم

 .صبر نمی کنم_

 :با قدم هايی بلند اومد به سمتم و دوباره داد زد

اين بچه بازی ها چيه که داری در می آری؟ اين چه فيلميه که _

 چت شده تو؟! راه انداختی؟

م نبود و با وجود اين همه اتفاق شده بود؟ بخدا که من هيچیچم

 ! بی رحمانه ای که برام افتاده بود، خيلی هم خوب بودم



 کی جای من بود؟ کی جای من بود که بفهمه دارم چی می کشم؟ 

ست درک کنه بيماری وقتی با بی پناهی همراه می کی می تون

 شد چه دردی داشت؟ 

 :نفس کم آورده بودم؛ دستش رو پس زدم و منقطع گفتم

... وقتی زنی که مادرته رو... چی می فهمی! تو چه می فهمی؟_

 ...در حال 

بی حرکت . دهنم رو بستم و هر دو دستم رو روی گردنم فشردم

 . نگاهم می کردايستاده بود و حيرت زده 

 :با درد و بغض گفتم

 !خوش به حالت امير؛ خوش به حالت که مادر نداری_

 :لب هاش تکون خوردند، ادامه دادم

 !خوش به حالت که پدر نداری_

 :لحنش ماليم شد

 چی داری ميگی نيکا؟_

خوش به حالت که خواهر نداری؛ که دم به دقيقه ذهنت درگير _

 !شه اين باشه که بعد از تو چی می

 :نزديک اومد و بازوم رو بين انگشت هاش گرفت و گفت

 چی شده؟ چی داری می گی؟_

به طوسی هاش نگاه کردم و . پلک لعنتيم دوباره داشت می پريد

 :گفتم

 آخه من نيکی رو به کی بسپارم؟_

 !نمی فهميد دارم از چی می گم! نمی فهميد من رو

 .بشين حرف می زنيم. بيا بشين تو ماشين_

 :پرسيدم



 !من رو می بری خونه مون؟_

 :گفت

 .بشين می برمت. آره؛ می برم_

 . گاه صندلی تکيه دادمبرگشتم به ماشينش و سرم رو به تکيه

بلوزی که از روی تی شرت پوشيده بود رو از تنش بيرون آورد 

 :و روی پاهام گذاشتش و گفت

 .بپوشش_

 !و بعد ماشين رو روشن کرد و بی حرف تا خونه روند

تمام مسير سرم رو تکيه داده و چشم هام بسته بودم و به محض 

اينکه ماشين رو مقابل در نگه داشت قصد پياده شدن داشتم که 

 :پرسيد

 کليد داری؟_

شماره ی غزل رو گرفتم و خواستم در رو برام باز کنه، چند 

ثانيه ی بعد که در باز شد، با لباس های شبی که از روشون بلوز 

حال بدی که قصد جونم رو پوشيده بودم ومير رومردونه ی ا

 :اسمم رو شنيدمکرده بود از ماشين پياده شدم و

 !نيکا-

به سمتش چرخيدم، پياده شد و نگاهم کرد؛ دستی به موهاش 

 :کشيد؛ چشم هاش کالفه شدند و ته همه ی اين ماجراها گفت

 ! داخل؛ اينطوری نايست اينجا برو...هيچی-

****** 

 

                                                  

 



 فصل سيزدهم

 "راه آهن"

 

 

 

دو تماس از دست ! با ديدن اسم ناهيد روی گوشيم؛ تعجب کردم

رفته ازش داشتم که مربوط به نيم ساعت پيش بودند؛ دست هام 

به محض وصل شدن . رو خشک کردم و باهاش تماس گرفتم

 :تماس گفت

 .معرفت الهه خانم بی! به به_

 :شرمنده شدم و گفتم

سالم ناهيد جان خوبی؟ بايد ببخشی داشتم ظرف می شستم _

 .صدای آب نذاشته بود متوجه زنگ خوردن گوشی بشم

 :خنديد و گفت

اين رو می بخشم اما دوماه رو چی؟ از وقتی ترم تموم شده _

 !اصال يادت رفته دوستی هم داری

درحق من کاری حق داشت گاليه کنه؛  اين دختر جز لطف 

. نکرده بود و من بی معرفت تر از اونی بودم که يادی ازش کنم

 :گفتم

 !هر چی بگی حق داری_

 .خيلی ُخب حاال مظلوم نمايی نکن_

 :چند دقيقه ای مشغول صحبت شديم که پرسيد

 اِمروز کاری داری؟_

 :با اين حال پرسيدم. جمعه بود و کاری نداشتم



 چطور؟_

گفتم به تو هم . ها تصميم گرفتيم جمع بشيم با يکی دو تا از بچه_

 !خبر بدم خوشحال می شيم بيای

 :ُمعذب گفتم

 ...يعنی راستش... من اِمروز_

 :صحبتم رو قطع کرد

ً . اِمروز هوا هم خيلی خوبه. بيا ديگه_  .نه نيار لطفا

به مامان که کف آشپزخونه نشسته بود و عدس پاک می کرد، 

 :نگاهی انداختم و گفتم

 !بهت خبر می دم! ار ببينم چی می شهبِذ_

خواسته اش رو با مامان در ميون گذاشتم . تماس رو که قطع کرد

 :و ته دلم راضی بودم که مخالفت کنه اما استقبال کرد

روز های ديگه که . حال و هوات هم عوض می شه! برو مادر_

 !همه اش سر کاری

پزخونه ظرف کثيفی که اميد، تو مّدت صحبتم با ناهيد به آش

آورده بود رو شستم و بعد از اون به سمت اتاقم رفتم اما لحظه 

ای که از مقابل در اتاق اميرحسين رد شدم، صداش توجهم رو 

 :جلب کرد

 !من بايد ازت معذرت خواهی کنم _

قدمی که از اتاقش به سمت اتاقم برداشته بودم رو برگشتم و 

 :شم می رسيدصداش واضح به گو. کامال مقابل اتاقش ايستادم

 !من ديشب بازم زود قضاوت کردم _

چشم هام گشاد شدند، ديشب يک ساعت بعداز برگشتن به خونه،  

بدون هيچ حرفی بيرون رفته بود و تا لحظه ای که بيدار بودم 



برنگشته بود؛  امروز هم فقط يک ربع، موقع ناهار، از اتاقش 

 .بيرون اومده بود

 ...می دونم_

 

 

 

 

می دونستم کار درستی انجام نمی دم، می . انداختمنگاهی به هال 

خواستم رد شم و برم اما با کلمه ای که از زبون اميرحسين 

 ! شنيدم، قلبم شروع کرد به محکم زدن

 "نيکا"

 ! خيلی سخت نبود به ياد آوردن صاحب اين اسم

چند بار پلک زدم؛ بقيه ی جمله هاش رو می شنيدم اما 

 !متوجهشون نمی شدم

 ؟ «نيکا»گفته بود 

 هنوز در ارتباط بود با اين دختر؟ 

 ازش معذرت می خواست؟

 !می خوام ببينمت-

 می خواست ببينتش؟ ! زانو هام سست شدند

دلم می خواست پناه ببرم به سمت اتاقم اما پاهام ياری نمی 

 ! کردند

 ... می دونم-

 چرا کر نمی شدم؟ چرا هنوز می شنيدم؟ 

 ... ؛ اصال نتونستم بخوابماز ديشب ديوانه شدم-



... ديوانه شده بود؟ نمی تونست بخوابه؟ شبيه من شده بود؟ نکنه

 !نکنه عاشق شده بود؟

 ! االن می آم؛ يه ساعت ديگه پيشتم-

به سمت پايين  رو کشيدم سمت اتاقم؛ دستگيره رو تن خسته ام

 ! فشار دادم و نشستم وسط اتاق

«! نيکا»اش فقط نگفته بود کاش فقط اون اسم رو نمی شنيدم؛ ک

 ! کاش اصال اتاقش تو مسير اتاق من نبود

معذرت می خواست؟ ديوانه شده بود؟ نمی تونست بخوابه؟ می 

 رفت که ببينتش؟ 

 من چی کار می کردم؟ خدايا من چی کار می کردم؟ 

اما ... می دونستم دوستم نداره؛ می دونستم احساسی بهم نداره اما

اين يکی ... نه خدايا... رو دوست داشته باشهاينکه يه نفر ديگه 

 ! رو تاب نمی آوردم

با ضربه هايی که به در اتاقم خوردند، وحشت زده از جا بلند 

 ! شدم

 الهه؟ هستی؟ -

ديگه چطور با شنيدن اسمم از زبونش ذوق می کردم وقتی يه 

 اسم ديگه رو به اون قشنگی می گفت؟ 

 نبود بره پيشش؟  اصال چی کار داشت اينجا؟ مگه قرار

 الهه؟-

 :لعنت به لب هام که گفتند

 بله؟-

 بيداری؟ بيام داخل؟-



رفتم به سمت در و بازش کردم؛ صاف زل زدم تو چشم هاش تا 

 !چشم هام رو ببينه  و شايد فرجی بشه اما نديد

 !نه چشم هام رو ديد، نه اون برگه رو ديده بود

رو که خودم به لباسی رو که خودم براش خريده بودم؛ لباسی 

 :مناسبت تولدش کادو داده بودم رو باال آورد و گفت

 زحمت اتوش رو می کشی؟ -

دنيام سياه شد؛ من اتوش می کردم؟ لباسی که خودم براش گرفته 

 بودم رو اتو می کردم تا بپوشه و بره سراغ يکی ديگه؟ 

 خدايا اين بود انصافت؟

 اين بود عدالتت؟

 خوبی؟ -

 !و از دستش گرفت؛ لعنت به دستمدستم رفت و لباس ر

اگر کاری داری خودم اتوش کنم؛ حيفم اومد خودم اتو بزنم يه -

 !وقت خرابش کنم

حيف اين پيراهن نبود؛ حيف خودش بود که داشت از دست های 

 !من می رفت

اتو رو از کمد بيرون کشيدم و به برق زدم؛ بالش رو روی زمين 

 :گذاشتم و گفتم

 .برو برات می آرمش-

به محض رفتنش لباس رو گرفتم جلوی صورتم و با دلتنگی بو 

 !کشيدمش و زدم زير گريه

اتو زدم؛ من پيراهن اميرحسين رو به دقت ميون اشک هام اتو 

 . زدم



بعد اشک هام رو پاک کردم و رفتم سراغش؛ لباس رو بين دست 

هاش گذاشتم و موقع پوشيدنش، با دلتنگی دونه دونه بستن دکمه 

 !گاه کردمها رو ن

 :آخرين دکمه رو که بست، پرسيد

 خوبم؟-

 :لحن بغض دارم آخرين تيری بود که تو تاريکی رها کردم

 .خيلی-

 ! اما اين تير هم خطا رفت؛ بغض صدام رو نفهميد و رفت

از در که بيرون رفت، حال کسی رو داشتم که دنياش رو گرفته 

 ! بودند

 !از در که بيرون رفت خونه رو سرم آوار شد

 ... از در که بيرون رفت

 ! نگم از لحظه ای که از در بيرون رفت

****** 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم

 

 "تجريش"

 

 

 



دم . تلفن رو قطع کردم و چرخيدم و روی شکم دراز کشيدم

دمای صبح بود که خوابم برده بود و حاال با تماس امير بيدار 

سرم رو چرخوندم و بلوزش رو طرف ديگه ی تخت . شده بودم

ديدم و همه ی خاطرات ديشب برام زنده شدند؛ ديروز امير من 

رو رسونده بود و لباسش رو بهم داده بود چون معتقد بود اينجا 

وگاس نيست و سرم داد زده بود و فکر می کرد سِر کارش 

اوتت بازهم زود قض" گذاشتم و حاال تماس گرفته بود و می گفت 

 " !کردم

دستم رو بردم به سمت بلوز و کشيدمش طرف خودم؛ بوی 

 .مخصوص امير رو می داد

بايد تو يک ساعت هم دوش می گرفتم و هم حاضر می شدم و 

 !البته به اندازه ی ده دقيقه از اين يک ساعت گذشته بود

تصميم داشتم به حمام . لباس رو رها کردم و از تخت جدا شدم

 .باز شد؛ چرخيدم و نسترن رو ديدم برم که دراتاقم

با ابروهای باال رفته از سر تعجب،  که نگاهش کردم به حرف 

 :اومد

 !از صبح چند بار اومدم که حرف بزنيم اما خواب بودی_

به صورت بدون آرايشش نگاه کردم؛ دوباره اون تصوير مقابل 

 :چشمم جون گرفت اما گفتم

 !الزم نيست توضيحی به من بدی نسترن_

 :هردو دستش رو روی صورتش کشيد

 ...ديشب_

 :دستم رو باال آوردم

 !بهم توضيح نده_



 :توجهی به خواسته ام نکرد

 .من واقعا متاسفم_

 :دوستانه گفتم

ديشب خيلی شوکه شدم اما حاال که دارم بهش فکر می کنم، به _

زندگی خودته؛ هر تصميمی که خودت می . من ربطی نداره

 .خوای براش بگير

 :د لبه ی تخت نشست و گفتاوم

 ...من_

حيرت کردم؛ اين اولين باری بود که من داشتم ! و زد زير گريه

نزديکش رفتم و !گريه کردن نسترن رو به اين شکل می ديدم

 :پرسيدم

 من عادت دارم به اين که با کسی حرف بزنم تو اين خونه؟_

 :جواب که نداد، خودم گفتم

 !ندارم! نه_

 :ادامه دادم همچنان چيزی نگفت و

اگر اين چيزيه ! پس قرار نيست از چيزی که ديدم حرف بزنم_

که داره تو رو اذيت می کنه، مطمئن باش ازش حرفی زده نمی 

 .شه

 :گفتم. با چشم های خيسش نگاهم کرد

اصالً مگه آدم های اين خونه برای هم اهميتی هم دارن که _

 !بخوان از کارهای هم با خبر بشن؟

کرد؛ با کالفگی موهام رو از مقابل صورتم کنار بلندتر گريه 

 :زدم و نسترن باالخره به حرف اومد

 .من خوشبخت نيستم نيکا_



 :گفتم

 !می دونم_

 :با کف دست هاش، خيسی چشم هاش رو گرفت و گفت

 !از تک تک شماها بدم می آد و ازتون متنفرم_

 

 

 

 :دوستانه گفتم. و دوباره زد زير گريه

 !می دونم_

 :ی بلندی گفتبا صدا

فرخ، نيما، تو، . هر کدوم از شماها يه جوری بدبختم کردين_

 ... .از تک تکتون بدم می آد! نيکی

 :نفسم رو فوت کردم و گفتم

 ...نيازی نيست با گفتنش خودت رو اذيت کنی نسترن_

نمی شنيد حرف هام رو؛ شايد هم می شنيد اما دلش می خواست 

ما شنونده ی خوبی رو برای با حرف زدن خودش رو خالی کنه ا

اين کار انتخاب نکرده بود؛ چون من اون آدمی که به درِد دل 

 !کسی گوش بده نبودم

هنوز هيچی ! من همه اش شونزده سالم بود که دادنم به فرخ_

تو اون سن . نمی خواستمش. نفهميده بودم از زندگی که نيما اومد

می گشت يکی فرخ هر بار که می رفت و بر . بچه نمی خواستم

تازه تازه خستگی نيما داشت از تنم می رفت که تو ! می کاشت

واسه از بين بردن تو من به هر دری زدم اما سمج تر از . اومدی

 !اونی بودی که دل بکنی از اين دنيا



اين حرف ها رو برای اولين بار بود که . مات نگاهش کردم

ار بود ازش می شنيدم؛ درست مثل اشک هاش که برای اولين ب

 ! که می ديدمشون

فرخ هم اومد و . دنيا که اومدی حتی دلم نمی خواست ببينمت-

 .اسمت رو گذاشت و رفت

تا چند ماهگی بقيه بزرگت کردن تا من کم کم بتونم با بدختی 

بعداز تو هربار که فرخ برمی گشت ايران . جديدم کنار بيام

کردن  تروحشت می کردم؛ وحشت از اينکه دوباره هوس بدبخت

 .من نزنه به سرش

شايد اگر محبتی . نمی دونم چرا حرف هاش ناراحتم نمی کردند

از طرفش ديده بودم حاال با شنيدن اين حرف ها پس می افتادم 

اما نسترن داشت به چيزی اعتراف می کرد که سالهای سال تو 

 !رفتارهاش نشون داده بود

م رسيد که با شده بودين، به گوش چند سال بعد که شماها بزرگ_

يه عرب ازدواج کرده؛ می دونستم سر و گوشش می جنبه اما 

مدارکی . ناراحت که نشدم هيچ، سر ذوق هم اومدم! ازدواج نه

ش جمع کرده بودم رو برداشتم و رفتم سراغ پدرم و که عليه

خواستم طالق من رو از اين آدم بگيره؛ زد تو گوشم و پرتم کرد 

 ! بيرون

 :پرسيدموسط حرف هاش، 

 دوست داری فرشيدی رو؟_

 :جوابش شوکه ام کرد

 !من اصال يادم رفته دوست داشتن چه شکليه_

 :روی صندلی ميز آرايش نشستم و ادامه داد



نيکی رو که تو اون سن تحت يه رابطه ی اجباری با فرخ _

وقتی . باردار شدم ديگه فهميدم خود خدا هم من رو دوست نداره

وقتی ! تم نداره که هيچ ازم متنفر هم هستدنيا اومد فهميدم دوس

اون بال هم سرش اومد فهميدم که سخت در اشتباه بودم؛ چون 

من بدبختم چون هيچ وقت تو زندگيم هيچ ! خدا اصال وجود نداره

 !اختياری نداشتم

 ! کلمه ای نداشتم برای گفتن

من بلند شدم و . با زنگ خوردن تلفنم حواس هردومون پرت شد

تا جواب دادم و قطعش . تماس از کافه بود. شی رفتمبه سمت گو

 !کردم، متوجه شدم که نسترن رفته

نسترن؛ زنی که هيچ وقت ! اسمش رو چند بار تکرار کردم

 !صداش کنيم" مادر"اجازه نداده بود 

***** 

 

                                                 

 

 فصل پانزدهم

 «راه آهن»

 

 

 

دلم می خواست ! مشت هام رو بکوبم وسط آينه دلم می خواست

 !کنهای رو که بهم دهن کجی میبشکنم اين آينه



کرد و من نيکايی رو که اميرحسين ازش عذر خواهی می

رفت به ديدارش رو فقط يک بار ديده بودم اما تصوير اون می

 .دختر، تصويری نبود که فراموشم بشه

های دم و دستی روی لبحالتم نگاه کرهای ساده و بیبه چشم

زيادی بزرگم کشيدم؛ من هيچ چيزی برای جذب کردن مردی 

 !مثل اميرحسين نداشتم و اون دختر همه چيز داشت

هام رو روی هم فشار دادم دستم رو بردم داخل موهام و دندون

اما نتونستم و بلند زدم زير ! که اعتراضم فرياد نشه. که جيغ نزنم

 !گريه

 .های گريه کردماینشستم سر جام و ه

در اتاق با ضرب باز شد و مامان با چادر نماز و تسبيحش پرت 

 :بلند اسمم رو صدا زد و پرسيد. شد وسط بدبختی هام

 شد مادر؟چی_

 :هام ناليدموسط گريه. حاال اميد هم تو قاب در بود

 قدر زشتم؟من چرا اين_

ومد و هق کردنم بود که متوجه چيزی که گفتم نشد؛ ابخاطر هق

 :مقابلم نشست و پرسيد

 گی مادر؟شده الهه؟ چی میچی_ 

 :با غصه نگاهش کردم و گفتم

 !قدر زشت و بدم؟من چرا اين_

 زشتی؟ يعنی چی که زشتی؟_

 .خواست سرم رو بذارم زمين و بميرمدلم می

. هام رو از موهام بيرون کشيدهاش رو باال آورد و انگشتدست

 :داشت و گفتنگههاش هام رو تو دستدست



 !زشت نديدی پس. تو که زشت نيستی مادر_

گفت گفتی چرا بدبختيم؟ میهميشه همين بود؛ اگر بهش می

گفت گفتيم چرا اوضاعمون اينه؟ میاگر می! بدبخت نديدی

 کارش برای حال رو بهحاال هم اوج راه... اوضاع بد نديدی

 "!زشت نديدی"مرگ من، اين بود که بهم بگه 

تر از خودم هم زشت. ديده بودم، خوشگل هم ديده بودمزشت 

ديده بودم اما هيچ کسی رو به خوشگلی نيکايی که تو زندگی 

 :مامان پرسيد. اميرحسين بود، نديده بودم

 !کنی، چون زشتی؟کنی؟ گريه میداری برای همين گريه می -

فقط دلم . کردممسلماً که بخاطر زشتی و زيبايی گريه نمی! نه

 .ته بودسوخ

ی حال کسی رو داشتم که سرمايه! دلم شديداً به درد اومده بود

هام رو اشک! اش رو يکی برداشته و يه شبه بردهبيست ساله

 :پاک کردم و گفتم

ديد من اگر خوشگل هم بودم فرقی نداشت؛ اونی که بايد می. نه-

با ای من کالً شانس ندارم تو اين زندگی حاال با هر قيافه! ديدنمی

 !خدا به من شانس و اقبال نداده! هر موقعيتی

 :اخم کرد

 !اين حرفا چيه؟. کفر نگو الهه_

اميد رفت؛ بدبختِی خواهرش چيز جذابی نبود که بايسته و نگاه 

 .کنه

 

 

 



 

 :رو کردم به سمت مامان و گفتم

 !کفر کجا بود؟ چه کفری گفتم؟-

 :مات نگاهم کرد و ادامه دادم

رسه به کسی که مگه صدامون می! مگه؟ مهمه. اصال کفر گفتم-

 !حاال بخواد کفر باشه يا چيز ديگه

کرد و من داشتم به اين فکر گشاد شده داشت نگاهم می با چشم

اگر قرار ! تونه خوب کنهمی" مردن"کردم که حالم رو فقط می

نبود اميدی داشته باشم برای رسيدن به اميرحسين، ديگه اين 

کار که تالش کنم، خواستم چیکار؟ مییخواستم چزندگی رو می

ی اين کارها ماهيت همه! جايی برسم؟که درس بخونم، که به

خوب بود اما وقتی اونی که بايد بود، نبود، موقعيت به چه دردی 

 !خورد؟خورد؟ يه بدن سالم بدون قلب، به چه دردی میمی

ش های مامان بيرون کشيدم، تسبيح دور مچدستم رو از بين دست

 :رو گرفتم و در حال کشيدنش گفتم

 !کنی؟کنی؟ برای کی دعا میچرا داری دعا می_

 :تسبيح رو کشيد و گفت

 !حالت خوب نيست الهه_

 :دوباره کشيدمش

بگو چرا داری دعا . تو بهم جواب بده. جواب بده تورو خدا_

 !کنی؟کنی؟ برای کی دعا میدعا میکنی؟ برای چیمی

 :دوباره زدم زير گريه

 با دعا کردن به کجا رسيدی؟_

 :دستش از روی تسبيح شل شد و ادامه دادم



 .بخدا من دعا کردم؛ هر شب دعا کردم_

 شده؟گی مادر؟ چیگی الهه؟ چی میچی می_

 :هق گفتمميون هق

چقدر نشستی پای اين ! چقدر دعا کردی دايی نميره اما ُمرد_

رآد اما در ها به اسممون دها و دعا کردی قرعه کشیبرنامه

 ...چقدر دعا کردی برای! نيومد

 : هام گذاشت وگفتدستش رو روی لب

 .آروم بگير مادر_

 :و داد زد

 .اميد يه ليوان آب بردار بيار_

 :های کوتاهم، منقطع گفتمميون نفس

هر روز سر سجاده دعا کردم؛ . به خدا من هر شب دعا کردم_

 .... .هر صبح چشمم رو که باز کردم دعا کردم

 ! اميد ليوان  آب رو به مامان داد و مامان، به من

 :ليوان رو پس زدم و گفتم

 .کدوم از دعاهام نگرفتهيچ. اما نشد_

هام و ليوان رو کناری گذاشت و شروع کرد به ماساژ دادن شونه

 :گفت

 .يه لحظه آروم شو! گی الههگريه نکن بفهم چی می_

 :گفتم

ديگه هيچ دعايی نکرد و  يه نفر! من هر شب دعا کردم و نشد_

 .شد

 !کی اذيتت کرده مادر؟ چه گفتن بهت؟_



بدبختيم اين بود که کسی اذيتم نکرده بود، . هام بيشتر شدگريه

اميرحسين اذيتم نکرده بود؛ اميرحسين دل داشت و حق داشت از 

 . کسی جز من خوشش بياد

 :هام رو حائل صورتم کردم و گفتمدست

 !من خيلی بدبختم مامان_

 

حاال هر ! هام سر خورد و زد زير گريههاش از روی شونهدست

 !کرديمدومون داشتيم گريه می

گفت به نفس نفس افتاد و داشت به زبون مادريش يه چيزهايی می

اش مفهوم نبود؛ ليوان آب رو برداشتم و به که ميون گريه

هام رو پاک کرد و قربون هاش اشکبا انگشت. خوردش دادم

 .رفتام صدقه

کرد، باالخره جلو اميد که تا اون لحظه ايستاده بود و نگاه می

 :کرد محکم و مردونه باشه، پرسيداومد و با صدايی که سعی می

 !کی اذيتت کرده؟_

سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم؛ چقدر قد کشيده بود تو اين 

 .مدت

 :با بغض گفتم

 .هيشکی داداش_

 :اش و گفتزد رو سينه

 !يتت کرد، فقط به خودم بگوهر کی اذ_

 .مات و متحير نگاهش کردم

******* 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم

 «تجريش»

 

 

 

امير رسيده بود اما من حاضر نبودم؛ تماسش رو جواب دادم و 

 :گفتم

 !ممکنه چند دقيقه ای منتظرم بمونی؟_

نقدری ذهنم درگير بعد از صحبت با نسترن، او. مخالفتی نکرد

رصت کرده بودم دوش بگيرم؛ زير دوش هم شده بود که فقط ف

دقيقه ها به حرف هاش فکر کرده بودم و حاال، حوله پوش و با 

 !موهايی خيس نشسته بودم مقابل آينه و امير رسيده بود

شروع کردم به خشک کردن موهام اما مغزم داغ و سنگين شده 

بود؛ حس می کردم هر لحظه ممکنه جمجمه ام متالشی شه و 

غزم از اين همه فشار رها بشه اما يه حسی می گفت باالخره م

 !من به اين زودی ها قرار نيست راحت بشم

فرصتی . موهام رو خشک کردم و شروع کردم به لباس پوشيدن

موهام رو از باال بستم و شال رو . برای آرايش صورتم نداشتم



روی سرم انداختم و با بيست دقيقه تأخير، داخل ماشين امير 

 .نشستم

 :محض بستن در، حرکت کرد و گفت به

 !سالم_

 :جوابش رو دادم و با ديدن پيراهن خوشرنگش بود که گفتم

 !يادم رفت بلوزت رو برات بيارم_

نيم رخش جذاب تر از هر وقتی بود و حضورش . جوابی نداد

مطمئناً باعث ترشح يه هورمونی می شد که من بعد از ديدنش 

 .انقدر آروم می شدم

 : پرسيد

 ی؟خوب_

و برای چند لحظه به سمتم چرخيد و طوسی هاش رو حواله ام 

ديشب ازش دلخور شده بودم؛ وقتی سرم داد زده بود؛ وقتی . داد

معتقد بود که بازی راه انداختم و دارم سر به سرش می ذارم اما 

همه ی اين ها برای ديشب بود و من درک نمی کردم که چرا در 

 ! ف پذيرممقابل اين آدم تا اين حد انعطا

 :گفتم

 .خوبم_

 :و پرسيد

 !مطمئنی؟_

 : ناخواسته اخم کردم

 ! چی؟-

 : ماشين رو ناگهانی کنار خيابون متوقف کرد و به سمتم چرخيد



اونطوری و با اون حال که ... ديشب خيلی نگرانت بودم-

 ...بعد از اون حرف ها... رفتی

 : برای اين که وارد اين بحث نشه، گفتم

 ! ديشب تموم شد .خوبم من امير-

 : سمج تر از اين حرف ها بود که قانع بشه

! حالی که ديشب داشتی، با چند ساعت خواب، خوب نمی شه-

محاله؛ يا حال ! ديشب حالت به اون بدی بود و االن می گی خوبم

 ! ديشبت دروغ بود يا حاِل االنت

کامالً به سمتش چرخيدم؛ از صورتش نمی تونستم حسی رو 

 : مستقيم به چشم هام خيره شد و گفت! بخونم

داری ! با توجه به شناختی که ازت دارم، حال االنت دروغه-

 !دروغ می گی که خوبی

من تمام تالشم تو زندگی انکار غم و . دوست نداشتم ادامه بده

غصه هام بود اما اين آدم قصد کرده بود همين حاال، همه شون 

 .رو بياره مقابل چشم هام

 ! رو چی کار می کنی نيکا؟ اين همه غم-

بيشتر از ! سوالش ديوانه ام کرد؛ سرم رو چرخوندم سمت پنجره

 . اين چشم هاش رو نمی خواستم

 :گفت

 

 

 

 

 



 

 

قبل از اين که راه بيافتم تصميم داشتم  بيام تا به قول خودت -

خودم رو آماده کرده بودم برای . بريم و يه روز خوب بسازيم

با يه دوست خوب؛ دقيقا حرف هايی  رقم زدن لحظه های خوب

... که خودت بهم می زنی و چيزی که خودت ازم می خوای اما

 خوبِی فاصله ی بين خونه هامون می دونی چيه؟

 :جوابی ندادم و ادامه داد

من وقتی از راه آهن می آم تا تجريش، کلی وقت دارم برای -

و اين ت! فکر کردن؛ اين فاصله فکر و ذهن آدم رو باز می کنه

فاصله امروز کلی فکر کردم و همه ی اشتياقم برای ساختن يه 

می خواستم يه روز خوب بسازم که . روز خوب از بين رفت

عذر خواهيم رو قبول کنی و فراموش کنی اتفاق بد رو اما 

 ...نيکا

 .سرم رو بيشتر و بيشتر چرخوندم؛ انقدری که گردنم درد گرفت

 مه غم چی کار می کنی؟برام سوال شد که تو با اين ه -

چرا تمومش نمی کرد؟ چرا نمی رفت و همون يه روز خوب رو 

 نمی ساخت؟

منی که به قول تو دوستت هستم هم دارم هر لحظه قضاوتت می -

ديشب تا صبح نخوابيدم و . کنم و باعث می شم ناراحت تر شی

آدم ظاهر تو رو که می بينه ! فکر کردم؛ فکر کردم و دلم گرفت

هم خطور نمی کنه غمی داشته باشی اما فکر کردن به  به ذهنش

چه برسه به  .غمی که متحمل می شی آدم رو ديوونه می کنه

 !خوِد غم



امير که از چيزی خبر نداشت؛ اون فقط نيکی رو ديده و شکايت 

 !های ديشبم رو شنيده بود

 ! خبر نداشت که چی داره می گذره تو مغز من

اين غم هايی که ازش حرف می  خبر نداشت که با وجود همه ی

زد، من سايه ی يه بيماری خطرناک رو هم هر لحظه همراهم 

سايه ای که احساس قدرتم رو می پوشوند و سياه می کرد . داشتم

و نمی ذاشت در مقابل اين همه مشکل، اون حس قدرت هميشگی 

 !رو داشته باشم

؛ اين بی خود نبود که من در قبال اين آدم انعطاف بخرج ميدادم

آدم تنها کسی بود که از ُکالر دور گردنم سوال می پرسيد؛ تنها 

کسی بود که از پشت تلفن متوجه می شد صدام گرفته؛ تنها کسی 

بود که برای ناخن شکسته ام ابراز نگرانی می کرد؛ تنها کسی 

بود که براش سوال ايجاد شده بود که من با اين همه غم چی کار 

. ل دلم نمی خواست بيشتر از اين ادامه بدهاما به اين حا! می کنم

. دلم نمی خواست از غم های اصليم که ازشون خبر نداشت بگم

دلم می خواست پيش چشم . دلم نمی خواست دلش به حالم بسوزه

 !همه قوی باشم، خصوصاً پيش چشم اين آدم

فکر ديشب و گذشته ی نسترن و نيکی و . پس سرم رو بلند کردم

ديگه ای رو  که تو سرم داشتم رو پس زدم مريضی و هر چيز 

 :و گفتم

فقط ديشب يکم احساساتی شده بودم ! ديونه شدی؟ من که خوبم_

 !وگرنه چيزی وجود نداره برای ناراحتی

 «.باور نکردم»نگاهی بهم انداخت که يه معنی می داد؛ 

**** 



 

 

 

 فصل هفدهم

 «راه آهن» 

 

 

 

 

 

که باديدن چهره هايی  درحال نگاه کردن به محفظه ی سرم بودم

که داخل اومدند، ماتم برد؛ ناهيد و فراز بودند که داشتند به سمتم 

می اومدند و من سوالی و متعجب به صورت مامان خيره شدم 

 :که قبل از رسيدنشون توضيح داد

 !فکر کنم دوست هات باشن_

 :دهانم عجيب تلخ بود، گفتم

 اينجا چی کار می کنن؟. می دونم دوست هامن_

مامان دوباره . و بادست آزادم ملحفه رو تا زير گردنم باال کشيدم

 :توضيح داد

دوستت بود گفت . خورد-بعداز اينکه حالت بد شد، تلفنت زنگ 

منم گفتم . قرار بود بهشون خبر بدی که می ری پيششون يانه

 ...آدرس که خواستن! حالت بد شده و آورديمت بيمارستان



. ای ناهيد و فراز نيمه کاره موندتوضيح مامان ميون صحبت ه

باخجالت نگاهم رو دادم بهشون و درحالی که سعی کردم به 

 :وضعيت نيمه نشسته دربيام گفتم

 .بايد ببخشيد؛ مامانم الکی قضيه رو بزرگ کرده_

ناهيد که حاال نزديک ! و بادلخوری به صورت مامان نگاه کردم

 :فتبهم ايستاده بود مانع از حرکت کردنم شد و گ

تماس که گرفتم خيلی خوب ! چی شدی آخه يهو. راحت باش_

 !بودی

 :باشرم نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم

 .فکر کنم فشارم افتاد. هيچی نيست به خدا_

 :ناهيد دل سوزانه پرسيد

 چرا آخه؟_

 :و روبه مامان ادامه داد

 چيزی خورد که يکهو حالش بد شد؟_

 :مامان سری باال انداخت

اين بچه غذای های عاديش رو هم درست و حسابی . نه مادر_

 !چه برسه به چيزی که بخواد حالش رو بد کنه! نمی خوره

فراز که تا اون لحظه ساکت ايستاده بود، سرش رو نزديک آورد 

 :و پرسيد

 خوبی؟_

 :با خجالت جوابش رو دادم و رو به مامان معرفی کردم

 .دوستم ناهيد_

 :مو با اشاره به فراز ادامه داد

 !ايشون هم همکارم هستند_



 :مامان از هردوشون تشکر کرد و گفت

 !برم ببينم اميد کجا رفت_

 :سری تکون دادم و با رفتنش ناهيد دوباره پرسيد

 !چيزيت شده الهه؟ چيزی شده که نمی گی؟_

 :با بغض که سرباال انداختم، فراز گفت

 .پيشش باش من می رم با دکترش صحبت کنم_

مقابل چشم های از حدقه بيرون زده ی ناهيد زدم همين که رفت 

 .زير گريه

 :دست آزادم رو گرفت و گفت

 !چی شده آخه الهه؟ حرف بزن دختر_

 :دلم می خواست اشک هام رو کنترل کنم اما مگه می شد؟ گفتم

يه ذره گريه . سر يه موضوعی يکم حالم بد شد. هيچی به خدا_

 ...کردم و عصبی شدم اما يکهو

 :نزديک آوردسرش رو 

 !يکهو چی؟_

 :باشرم توضيح دادم

يک هفته مونده اما خيلی . اصال وقت عادت ماهانه ام نبود_

 ...شديد و يکهويی

 :اشک هام رو پاک کردم و ادامه دادم

نمی دونم چی شد اما تو همون سرويس بهداشتی سرم گيج _

 !رفت و افتادم

 :نفسی گرفت و گفت

 !داشت اينطوری بشی؟سابقه . بخاطر فشار عصبی بوده_

 :گفتم



 .نه زياد_

 

 

 

 

 :چند ثانيه مکث کرد و نهايتا گفت

پس همون بخاطر فشار عصبی بوده؛ چيز ديگه ای که نشده و -

 نمی گی؟

 :به دروغ گفتم

گيج رفت و افتادم؛  سرم چی بشه؟ خوب بودم فقط يهو! نه بابا-

بعدم که ! مامانم الکی شلوغش کرد و زنگ زد اورژانس

 .طوری شما رو نگران کرد و تا اينجا کشونداين

 :با محبت گفت

اين چه حرفيه؟ تا فهميديم حالت بد شده خيلی نگران شديم؛ خدا -

 .رو شکر که چيزی نيست

با اومدن فراز تند و تند اشک هام رو پاک کردم؛ اما بعيد بود 

 !متوجه نشه گريه کردم

 :ازم پرسيدنزديک اومد و بدون اينکه به حالم اشاره کنه 

 !ديدی چی شد؟_

 :به صورت ناهيد نگاه کردم و ادامه داد

 . امروز می خواستم گولت بزنم و ببرمت سينما_

 :ناهيد خنديد و گفت

 .ولی حيله مون نگرفت. راست می گه_

 :فراز توضيح داد



 !ديدم مستقيم نمی شه ببرمت سينما نشستم و چاره ای انديشيدم_

 :ادامه دادبه ناهيد اشاره کرد و 

دوساعت التماس خانم کردم تا راضی بشه بهت زنگ بزنه و -

 .قرار بذاره

 :ناهيد خنديد وگفت

می شناسيش که، وقتی پيله می کنه ول کِن . شرمنده ام به خدا_

 !ناچار شدم زنگ بزنم تا دست از سرم برداره. ماجرا نيست

 :فراز نشست لبه ی تخت

 .با من بيای سينمافکر کنم خود خدا هم نمی خواد تو _

 :معذب بدنم رو جمع کردم و ناهيد به فراز تذکر داد

 !داری اذيتش می کنی_

 :فراز اما بی خيال شونه ای باال انداخت و گفت

 .اين هميشه اذيته ربطی به من نداره_

 :و بعد رو کرد به سمت من و ادامه داد

 !راستی حرف زدم با دکترت_

 :ناهيد دوباره مداخله کرد

 .چيزيش نيست يهو فشارش افتاده. نه_

 :فراز از تخت پايين پريد

 !بايد خودش رو تقويت کنه. من دکترم يا تو؟ خيلی هم چيزيشه_

 :داشتم خودم رو آماده می کردم که از خجالت بميرم که گفت

دو روز ! تو کافی شاپ پايين مطب. قهوه ۳هر روز ساعت _

 ...جمعه ها ناهار فست فود. درهفته سينما

 :ناهيد يکی تو شکمش زد و ساکتش کرد

 با اينا بايد خودشو تقويت کنه ديگه؟_



 :فراز با جديت سر تکون داد و گفت

حاال يه دارو تقويتی ! اون گزينه ی سينما هم خيلی مهمه. آره_

ديگه هم دارم ولی با توجه به اينکه بيمار نسبت به درمان 

ولی . ش کنممقاومت نشون می ده نمی تونم همين االن تجويز

 !!يک بار درماه هم کافيه. خيلی اثر بخشی خوبی داره

اما با ديدن . ناهيد از اون حالت جديش بيرون اومد و بلند خنديد

 :صورت من خنده اش رو جمع و جور کرد و گفت

 !ديوانه است اين فاميِل ما. ببخشيد توروخدا_

 .ده بوداميد کنار مامان ايستا. با اومدن مامان، فراز آروم گرفت

 :مامان اشاره کرد به سرم و گفت

 !پس چرا تموم نمی شه؟_

 :فراز زير لب گفت

 !دور هميم ديگه! چه عجليه حاال_

 . ناهيد براش ابرويی باال انداخت و خواست ساکت بايسته

مامان بی قرار بود؛ البته علت بی قراريش شرايط حاال نبود؛ 

ريبه قرار می هميشه وقتی تو محيط های عمومی و جمع های غ

 .گرفت بی قرار می شد

حاال هم منتظر تموم شدن سرم به نيمه رسيده ی من بود؛ چون 

 .دکتر گفته بود بعداز اتمامش می تونيم بريم

گوشی رو از . همه ساکت بوديم که گوشی مامان زنگ خورد

کيفش بيرون کشيد و برای ديدن اسم مخاطب بود که گوشی رو 

فاصله داد و پلک هاش رو بهم تا جای ممکن از چشم هاش 

 .نزديک کرد



؛ اما قبل از اينکه بتونه متوجه اسم بشه، اميد سرک کشيد به 

 :گوشی و گفت

 !اميرحسينه ديگه_

به . صورت مامان از هم باز شد و فورا تماس رو وصل کرد

 :محض جواب دادنش گفتم

 !نگران می شه الکی! نگی من اينجام ها_

حرکت کرد به سمت درخروجی و اميد . اصال نشنيد چی می گم

 .هم دنبالش رفت

 

 :با ناراحتی به جای خالی مامان نگاه کردم و فراز پرسيد

 کی بود؟ -

 :گفتم آهی کشيدم و

 !پسر خاله ام-

به محض شنيدن اين حرف؛ دستش رو باال آورد و ست سرم رو 

 :ناهيد بلند گفت! روی کمترين درجه تنظيم کرد

 انه؟ چی کار می کنی ديو-

 :متعجب به صورتش نگاه کردم که توضيح داد

 ! سرمش دير تموم شه که اميرحسين برسه-

ناهيد جلو اومد و ! اينجا هم مسخره بازی رو تموم نمی کرد

 :روی حالت قبلی تنظيم کرد و پرسيد دوباره قطره ها رو

 امير حسين کيه؟ -

 :کشيد و گفتفراز دست ناهيد رو

 ! انجام بدم خودت می بينيشاگر بذاری کارم رو  -



و دوباره دست برد به سمت ست تنظيم قطرات که ناهيد مانعش 

 !شد

با بدبختی به سقف نگاه کردم و دعا کردم همينجا برای هميشه 

 !بميرم

***** 

 

 

 فصل هجدهم

 «تجريش»

 

 

 

کرديم و تو تمام اين مدت، داشتيم به سمت جنوب شهر حرکت می

 !رهکجا میمن نپرسيده بودم که داره 

ها خواست تا ساعتهايی که زده بود، دلم نمیبعد از حرف

چيز ديگه ای بشنوم و احتماالً امير اين قضيه رو درک کرده هيچ

 !دادبود که با سکوتش بهم آرامش می

بيشتر از يک ساعت تو راه بوديم و آخر سر رسيديم به 

به نظرم هاش هايی با بافت قديمی که اکثريِت  ساختمونخيابون

غير قابل سکونت بودند و اينجا بود که به حرف اومدم و باالخره 

 :پرسيدم

 !کجا اومديم امير؟_

انتهای خيابون پيچيد به راست و کنار يه زمين خالی و آزاد، 

 :ماشين رو متوقف کرد و گفت



 .پياده شو_

 :متعجب به اطرافم نگاه کردم و پرسيدم

 !همينجا؟_

 :گفت در حال پياده شدن بود که

 !آره؛ همينجا_

به سمت زمين خالی حرکت . دستگيره رو کشيدم و پياده شدم

دور و اطرافم رو نگاه کردم و . کرد و خواست همراهش برم

زمين سطح همواری نداشت و من . نهايتاً دنبالش کشيده شدم

های مناسبی برای راه رفتن به پا نداشتم و  به هر روز و کفش

دم بهش تا بفهمم دليلی که بخاطرش زحمتی بود خودم رو رسون

 ! من رو به اينجا کشونده چيه

ی سمت راست به سنگ بزرگی اشاره کرد انتهای زمين، گوشه

 :و گفت

 !بيا اينجا_

هاش بود رفتم و اولين کاری که انجام دادم، خيره شدن به طوسی

 . تا برام توضيح بدند

 :نشست روی سنگ و خواست کنارش بنشينم

 .بيا اينجا_

تر از اونی علت نيومديم اينجا؛ اما من عجولمشخص بود که بی

 .بودم که بخوام برای دونستن اين علت صبر کنم

رفتم و کنارش نشستم؛ يه حسی، می گفت من رو به اين دليل به 

 !اينجا آورده که بيشتر بشناسمش

 : به محض اينکه نشستم گفت



؛ برن يه شايد خيلی ها، وقتی حالشون بده برن جاهای خوب-

جايی که حواسشون پرت بشه و يادشون بره که چی بهشون 

 ... گذشته اما من

 : نگاهش کردم و ادامه داد

 اون پرچم رو می بينی؟ -

رد انگشتاش رو دنبال کردم و چيزی که نشونم می داد رو ديدم 

 : و گفتم

 . آره-

 . هنوزم هست. مدرسه ی راهنماييه. اونجا مدرسه است-

 : اره متوجه صورتش کردم و ادامه دادنگاهم رو دوب

من سه سال تو اون مدرسه درس خوندم و هر باری که حالم بد -

بود همه ی ناراحتی هام رو نگه می داشتم تا بعد از زنگ آخر 

 ... می اومدم اينجا و روی همين سنگ می نشستم! بيام اينجا

 :طوسی هاش کدر شده بودند

ديگه ای، اما باز هم هر وقت سه سال بعد، مدرسه ام رفت جای -

فقط اينجا بود که ! که از چيزی ناراحت بودم می اومدم اينجا

 !آرومم می کرد

 

 

 

 

 

 : پرسيدم

 از چی ناراحت می شدی؟-



 : بی خيال گفت

اون سال ها اصال يه . هميشه يه چيزی بود برای ناراحت کردنم-

فقط ناراحتی بود و ! دليل هم وجود نداشت برای خوشحالی

هميشه يه دردی بود که من رو بکشونه اينجا؛ حتی ! اراحتین

 !همين االن

 "حتی همين االن "گفته بود . از جاش بلند شد و مقابلم ايستاد

 : پرسيدم

 ! االن چی ناراحتت می کنه-

 : صاف و مستقيم به چشم هام نگاه کرد و گفت

 ! تو-

 : اخم کردم

 ! من؟-

 ! خيابون جوابی نداد وصورتش رو چرخوند به سمت

 : صداش زدم

 .امير-

 :بدون اينکه نگاهم کنه گفت

 ...ناراحتم که. ناراحتم برات! نگرانتم_

 :صحبتش رو قطع کردم

 برای چی ناراحت منی؟! ديوونه شدی؟ برای چی نگرانی؟_

 :ها شده بود وقتی گفتمثل پسر بچه

 !دونمنمی_

 :گفتم بلند شدم و مقابلش ايستادم و وادارش کردم نگاهم کنه و

 .حرف بزن برام_



هام بيرون کشيد اما نگاهش رو صورتش رو از حصار انگشت

 :خوب که نگاهم کرد، گفت. نگرفت

خواد بقيه اون فکری رو در موردت داشته باشن که دلم نمی_

خواد کسی دلم نمی. اون فکر خيلی وحشتناکه نيکا. خودم داشتم

. من شناختمتمن ديدمت، . در موردت همچين فکری داشته باشه

 ...بقيه. شناسنتبقيه نمی

خواستم هاش رو خيلی دوست داشتم؛ اما چون نمیماهيت حرف

 : بيشتر از اين خودش رو عذاب بده گفتم

 ! چه اهميتی داره بقيه چه فکری می کنند؟-

 : با سماجت گفت

 ... منم فکر بقيه در مورد خودم برام مهم نيست اما-

 : به لب هاش خيره شدم

 ! ما چی؟ا-

چی کار می کردم که غم از اين طوسی ها . پر غصه نگاهم کرد

 !برن؟

 : گفت

 ! تو اونی نيستی که نشون می دی-

من می دونم که چقدر حالت . من می دونم که چقدر دغدغه داری

چقدر مسئوليت . من می دونم که تو چقدر کار می کنی. بده

رو ديدم؛  من حقيقت پشت اين ظاهر! چقدر تحت فشاری. داری

 ... من می دونم تو اون دختری که

 : ناخواسته گفتم

همين که تو، تو تمام اين شهر اين رو می دونی ! همين بسه-

 باشه؟ . بسه



 : گفت

 .يه حس بدی دارم نيکا-

های بدی که همراهم نپرسيدم چه حسی، نمی خواستم به حس

 .داشتم اضافه کنم

 ...وقتکنم اين رابطه هيچحس می_

 :هاش گذاشتمهام رو باال بردم و روی لباضطراب انگشتبا 

 

 

 

 

 

 

 !نگو! بسه_

 !دستم رو پس زد

 !حالم داشت بد می شد

 کی شب شده بود؟

 !کی اين همه هوا تاريک شده بود؟

 :گفت

بذار من يه کاری برات انجام . هات رو بهم بگو نيکاناراحتی_

شدم يکی  حتی اگه من بازم قضاوتت کردم، حتی اگه منم. بدم

جايی من و تو شايد باهم به. مثل همه، بازم روم حساب کن

 ...شايد! نرسيم

خواست بازهم ساکتش کنم اما دستم رو دوباره پس زد و دلم می

 :گفت



يه چيزهايی رو اگه همين حاال بگيم خيلی . بذار حرف بزنم_

وقت ازشون بهتره تا اينکه تو ذهنمون نگهشون داريم و هيچ

 .حرف نزنيم

کاش می فهميد هر کلمه ای که داره می گه، يه درد به درد های 

 . من اضافه می شه

 من و تو آينده ای با هم نداريم نيکا-

هر جايی هر وقتی هر کمکی خواستی رو من حساب ... اما تو

تو خيلی برام ارزش . حساب من رو از بقيه سوا بدون. کن

هيچ کسی تو چيزی رو بهم ياد دادی که هيچ وقت، . داری

 ... تو حسی رو در من ايجاد کردی که. نتونست

تو تمام زندگيم نشده بود به اندازه ی امشب، حرفی روم تاثير 

حتی حرف های ظهر نسترن انقدر متاثرم نکرده بود که ! بذاره

 ! حاال

من و تو آينده ای با هم " ذهنم جا مونده بود روی جمله ی 

 . "نداريم

های ما هم فيلم نامه ی باليوودی يا  راه نگفته بود؛ زندگیبی

موضوع يه داستان فانتزی نبود که بتونيم با وجود اين حجم از 

 . تفاوت، يه آينده ی عاطفی خوب با هم داشته باشيم

خود من هم قبال به همچين نتيجه ای رسيده بودم که ازش 

هايی خواسته بودم فعال فقط دوست بمونيم؛ اما پذيرش يه حرف

ی کافی تلخ تاريکی خودش به اندازه! خيلی سخت بود تو تاريکی

شنيدی که هايی رو میبود چه برسه به وقتی تو بطنش حرف

 !خودت به تلخی حقيقتشون رسيده بودی

 



 

 

 

 فصل نوزدهم

 "راه آهن"

 

 

اميرحسين نيومد؛ مامان بهش نگفته بود و اين تنها چيزی بود که 

کرد؛ اين که اميرحسين تو اون روِز تماماً نحس، يه کم آرومم 

 !ديداون روی مفلوک و شکسته ی من رو نمی

برخالف مخالفتم فراز، بعداز اتمام سرم، من و مامان و اميد رو 

به خونه رسوند و اصرار داشت هر موردی که پيش اومد و نياز 

 .به کمک داشتيم رو بهش اطالع بديم

ن که ذهنم قدر حالم گرفته بود تو اون آخرين روزهای تابستواون

برای هضم هيچ اتفاق ديگه ای ياری نمی کرد؛ تنها چيزی که 

می خواستم اين بود که به اتاقم برم، بخزم زير لحاف و چشم هام 

رو ببندم تا بلکه خواب بتونه چند لحظه از اين دنيای لعنتی دورم 

 .کنه

هام رو هم بستم؛ حتی به اتاقم رفتم؛ زير لحاف هم خزيدم؛ پلک

خواب هم کابوس شد و ! ما خواب هم دوای درد نشدخوابيدم ا

تو . دادن اميرحسيِن زندگيم رو به جونم ريخت وحشت از دست

بينه؛ تو خواب هم خوشی برای من خواب هم ديدم که من رو نمی

با حالت بدی چشم باز کردم و صدای مامان رو . حروم بود

 :نصفه و نيمه شنيدم



 !بذار بخوابه. خوبه مادر_

. دونستم چند ساعته که خوابيدمنمی... تاريک شده بود جاهمه

اومد اما جايی رو ی نور از فضای باز به داخل اتاق میباريکه

 .کردروشن نمی

 !چرا به خودم زنگ نزدين آخه؟_

صدا، صدای اميرحسين بود؛ جايی خيلی نزديک بهم، کنارم بود 

 :هام تکون خورند و صداش کردندلب! ديدمشو نمی

 !اميرحسين؟... يرام_

 :صدای مامان رو شنيدم

 ...کاش... بيدارش کردی مادر_

 :ی مامانصدای اميرحسين نشست وسط جمله

 جانم؟ جانم الهه؟_

اتاق غرق نور شد و من در حالی که دستش روی کليد برق بود 

ام رو تن خسته! به سرعت نزديکم اومد و کنارم نشست. ديدمش

 :تکون دادم و پرسيدم

 !اومدی؟_

که انگار يک نفر ديگه رو به " اومدی؟"جوری ازش پرسيدم 

جز اونی که ابا داشت از ديدنش، در خودم داشتم که به شدت 

 .منتظر اومدن اين آدم بود

 :با نگرانی نگاهم کرد و پرسيد

 !چی شدی يهو؟_

دهان تلخ و زهرمارم رو حرکت دادم برای خواستِن آب و 

 :صدای مامان رو شنيدم

 !آرم االن مادر می_



چشم چرخوندم و مامان رو نگاه کردم؛ اميرحسين قبل از اينکه 

 .مامان حرکتی کنه، فوراً از جاکنده شد و با ليوانی آب برگشت

به چشم های نگران مامان خيره شدم و ليوان رو از دست 

 .اميرحسين گرفتم

دستش رو زيرگردنم گذاشت تا بلندم کنه، نشستم و تمام ستون 

 !فقراتم از تماسش سوخت

 :آب رو يک نفس سرکشيدم و لحن نگرانش گوشم رو پر کرد

 !نگفتی حالت بده؟ چرا به من چيزی نگفتی؟چرا! خوبی االن؟_

 :مامان مداخله کرد

 .يهو اينجوری شد. بد نبود که مادر_

 !به پيراهنش نگاه کردم؛ الحق که خوب اتو کشيده بودمش

 

 

 

 

کا؟ ازش عذرخواهی کرده بود؟ باهم برگشته بود از پيش ني

 ...حرف زده بودند؟ بهش خوش گذشته بود؟ خاطره ساخته بودند

بعيد می دونستم؛ بعيد می دونستم که قرارشون خوب پيش رفته 

 !باشه

چشم های اميرحسين غمگين بودند؛ چشم هايی که خودم تمام 

حالتشون رو حفظ بودم،  غمگين بودند و اين غم ربطی به 

 .يش برای حاِل من نداشتنگران

 :گفتم



فقط يه لحظه سرم گيج رفت و افتادم؛ مامان . چيزيم نيست_

 .بزرگش کرد

 :ليوان آب رو از دستم گرفت و گفت

 .باشه،  استراحت کن_

 :و ازجاش بلند شد و درحال بيرون رفتن از اتاق به مامان گفت

 .می رم تا سر خيابون و می آم_

 .داخل شکمم و به قدم هاش خيره شدمپاهام رو کامل جمع کردم 

کشيد و نياز داشتم که همين حاال به سرويس دلم از درد تير می

 .بهداشتی برم

دستم رو به زمين گرفتم و بلند شدم؛ فکر اتفاقات امروز هر 

زدم، لحظه تو سرم پررنگ تر می شدند و اگر پسشون نمی

 .دوباره به زمين می انداختنم

 :خودش اومد و پرسيدبا حرکتم، مامان به 

 چی می خوای مادر؟_

 :صاف ايستادم و گفتم

 !شويیبايد برم دست_

 :به سمتم اومد و زيربغلم رو گرفت و با محبت گفت

 .خودم می برمت. بريم مادر_

 .امروز عالم و آدم با من مهربون بودند

فراز يه ...ناهيد يه جوری...اميد يه جوری...مامان يه جوری

 ...جوری

دلم می خواست عالم و آدم ازم رو برگردونند، تا وقتی اما من 

جای ديگه ای رو می ...اونی که بايد روش به سمت من بود اما

 !ديد



با قدم های آهسته ی مامان، به سمت سرويس بهداشتی رفتيم و 

تمام مدتی که اون داخل بودم، مامان از پشت در، دست از 

 !نگرانی و توصيه هاش بر نمی داشت

م زودتر بيرون بيام که يه وقت خدايی نکرده با اين سعی کرد

در رو که باز کردم، فوراً . همه اضطراب کار دست خودش نده

 :کمرم رو گرفت و خواست هدايتم کنه که گفتم

 !بخدا خوبم مامان_

رفتم به سمت سينک و دست و روم رو شستم و تو آينه ی 

شده  کدرش به صورت نزارم نگاه کردم؛ يک روزه اين شکلی

 ! بودم؟

دوباره چند مشت آب به صورتم زدم؛ هر لحظه فکر می اومد که 

جونم رو بگيره و فقط خدا می دونست که برای سر پا ايستادن، 

چه جنگی تو سرم راه انداخته بودم که اين افکار قدرت 

 .خودنمايی ندم

 !چقدر می شوری صورتت رو؟. بسه ديگه مادر_

 

 

 

 

ت برداشتم از کاری که داشتم غير با صدای مامان باالخره دس

 !ارادی انجامش می دادم

 :دوباره بدنم رو گرفت و گفت

 !هوا داره سرد می شه؛ سريع بريم تو_



به تک پله ! يا واقعاً هوا سرد نبود؛ يا من زيادی ُگر گرفته بودم

 :ی جدا کننده ی ساختمون و حياط که رسيديم گفتم

 !اينجا؟هوا خيلی خوبه مامان؛ يکم بشينم _

چند لحظه نگاهم کرد و بعد خم شد و پادرِی راهرو رو کشيد تا 

 :روی پله و گفت

 .بشين مادر_

 .و خودش هم کنارم نشست

بدنم رو بهش تکيه دادم و ناخودآگاه تو همون وضعيت به پهلو 

 .خم شدم و سرم روی پاهاش گذاشتم

ی تموم وزيد، مژدههوا تاريک تاريک بود و باد خنکی که می

ی روزهاش داد؛ تابستونی که همهشدن اين تابستان نحس  و می

با درد گذشته بود و تو روزهای آخرش اتفاقی افتاده بود که تمام 

 !عمر وحشت داشتم از وقوعش

های مامان که موهام رو نوازش کردند، تحمل درد برام انگشت

 :سرم رو بيشتر و بيشتر به پاش فشردم و پرسيدم. تر شدآسون

 رفت اميرحسين؟ کجا_

 :خيال بودصداش بی

گفت چرا به اش میهمه! ام خيلی ناراحت شدبچه! نفهميدم مادر_

دونستم زنگ هم که زد، نگفتم که نگرانش نکنم؛ نمی. من نگفتين

 !شهاونقدر ناراحت می

 :نمی دونم چرا يکهو پرسيدم

 چقدر بابا رو دوست داشتی؟ -

شدند و سکوتش زيادی حرکت انگشت هاش روی موهام، کند 

 ! طوالنی شد



کسی از ميزان عالقه ای که به پدرم هيچ وقت هيچ شرط می بندم

می دونستم ازدواجشون سنتی ! داشته ازش سوال نپرسيده بود

نفر حرف بزنم؛ دلم می دونستم اما دلم می خواست با يک! بوده

رو زيادی  من دورم! می خواست يک نفر باهام همدلی کنه

نداشتم که با حرف زدن باهاش  گه داشته بودم؛ کسی روخلوت ن

 ! يکم خودم رو خالی کنم

از روی حرکت انگشت هاش که کامل متوقف شد، سرم رو

که ديدم، منصرف شدم از  پاهاش برداشتم و نم چشم هاش رو

 !سوالی که پرسيدم

 :به صورتم نگاه کرد و پرسيد 

 خوبی مادر؟ -

بدون ! حال بايد يه کاری می کردمخوب نبودم و برای اين ! نه

 :اين که تصميمی بگيرم، پرسيدم

 اون برگه رو تو از کتاب کندی مامان؟ -

 !و خودم وحشت کردم از چيزی که گفتم

 :خطوط چهره اش از سر تعجب بود که تو هم رفتند

 کدوم برگه مادر؟ -

 !باز هم به بنبست خوردم

قدری ماهر اونماماِن ساده ی من، ! مطمئن شدم که بی خبره

 ! قدر طبيعی، نقش بازی کنهنبود که بتونه اين

 :گفتم

 !هيچی-



! و بعد از اون صدای باز شدن در حياط توجهمون رو جلب کرد

امير حسين وارد شد با کيسه های متعددی که تو دست هاش 

 :يا تعجب به کيسه ها نگاه کردم که پرسيد! داشت

 چرا اينجا نشستين؟ -

 :جوابی بگيره، به مامان گفت و قبل از اين که

بی زحمت اين ميوه ها رو برای الهه آب بگير تا من بساط منقل -

 ! رو راه بندازم

و کيسه ها رو دم راهرو رها کرد و رفت سراغ منقلی که گوشه 

 :ی حياط بود و پرسيد

 ! يادم رفت زغال بگيرم؛ برم زود بگيرم و بيام-

 :و رو به مامان ادامه داد

 ! گوشت هايی که گرفتم رو خرد کن تا بيام بی زحمت -

 !و به سرعت از در بيرون زد

سرم رو بردم رو به آسمون بی ستاره و دلم هزار بار بيشتر 

 !گرفت

تو همون وضعيت مامان داشت کيسه ها رو وارسی می کرد و

 :پرسيد

 نگفتی مادر؛ کدوم برگه؟ -

 .نفسم رو به بيرون فوت کردم

***** 

 

         

 

 بيستم فصل



 "تجريش"

 

 

 

امير که من رو به خونه رسوند، اولين کاری که انجام دادم، سر 

زدن به نيکی بود؛ شايد بيدار بود و برام لبخند می زد و لبخندش 

 !برد که چقدر غم دارماز يادم می

در اتاقش رو به آرومی باز کردم و درحالی که رو تختش به 

زندگی اصال به خواست من خواب رفته بود ديدمش؛ اين روزها 

 !اهميت نمی داد، حتی درحد ديدن يه لبخنِد نصفه و نيمه

 :با صدای غزل به خودم اومدم

 اومدی نيکا؟_

در رو بيشتر باز کردم و غزل رو درحالی که روی صندلِی 

 :گوشه ی اتاقش نشسته بود ديدم و متعجب پرسيدم

 منتظرم بودی؟_

 :بلند شد و به سمتم اومد

 !گوشيت زنگ زدم خاموش بود هرچی به_

 :از اتاق بيرون اومد و در رو بست

 ! نيکا تازه خوابيده می ترسم بيدار بشه-

 :توضيح دادم

گوشيم باتری نداشت، پاور بانک هم همراهم نبود؛ چطور مگه؟ -

 کارم داشتی؟

 :به در تکيه زد و گفت



پرستار کمکی رفته مرخصی؛ دست تنها بودم؛ برام کاری پيش -

چون گفته بودی ! ه بود اما نه تو بودی و نه نسترن خانماومد

 ...نيکی رو نسپرم به خدمه ها

 :صحبتش رو قطع کردم

 !حاال کارت انجام شد؟-

 :وقتی گفت

 ! نه-

 :پرسيدم

 مگه نيومد نسترن؟-

 :شونه ای باال انداخت

 !هنوز که نيومده-

 زنگ زدی بهش؟-

 .زدم؛ جواب نداد-

جايی که اتاق نسترن بود، انداختم و نگاهی به انتهای راهرو؛ 

 :گفتم

 !فردا نيکی رو بسپر به پرستار و برو-

رفتم سمت اتاق نسترن؛ چند ضربه به در زدم و وقتی جوابی 

برگشتم به اتاقم و ! نشنيدم، دستگيره رو کشيدم؛ تو اتاقش نبود

اش تماس گرفتم اما جوابم بعد از شارژ کردن گوشيم، با شماره

 !رو نداد

گوشی رو کنار گذاشتم و روی تخت دراز کشيدم؛ حتی حال و 

 ! ی کشيدن شال از دور گردنم رو هم نداشتمحوصله

 !به محض اينکه چشم هام رو بستم، مغزم منفجر شد

 !هزار تا جمله، باهم حمله کردند به مغزم



 "شهمتأسفانه تو تصوير نخاع پالک ديده می"

 "ای نداريممن و تو آينده"

 "رسهوقت به استقالل نمی هيچنيکی "

 "تو بدترين انتخاب من بودی"

 "هام متنفرممن از بچه"

 "با اونی ازدواج می کنی که من می گم"

 "من و تو آينده ای نداريم"

 "خواست ببينمتدنيا که اومدی، حتی دلم نمی"

 ..."من و تو شايد"

 "من خوشبخت نيستم نيکا"

 "من و تو آينده ای نداريم"

 

 

 

 

 

 

 

با ضرب بلند شدم و سرم رو بين دست هام گرفتم؛ مغزم متالشی 

 !شده بود

از اتاق بيرون رفتم و به هر زحمتی بود، خودم رو به طبقه ی 

يکی از . پايين رسوندم؛ رفتم سراغ ميز باری که تو پذيرايی بود

بطری ها رو برداشتم و روی صندلی بار نشستم، يکی از گيالس 

 !و شروع کردم به فراموش کردنهای معلق رو برداشتم 



الکل که اثر کرد، اول پدرم و حرف هاش رو فراموش کردم؛ 

چند دقيقه ی بعد، حرف های نسترن کمرنگ شدند؛ بعد از شات 

پنجم بود که ديگه بيماری برام اهميتی نداشت و نمی دونم چندمی 

 !بود که غم نيکی هم کم شد

يدم و سوزش و دوباره گيالس رو پر کردم و يک نفس سر کش

اما باز يه نفر داشت . هام آوردداغ شدن گلوم، اشک رو به چشم

 :گفتتو سرم می

 "ای نداريم نيکامن و تو آينده" 

 ...باز هم پر کردم گيالس رو 

 "ای نداريممن و تو آينده"

 !ام به سوزش افتاديک نفس نوشيدم و معده

 "ای نداريممن و تو آينده"

 !سر کشيدمبطری رو برداشتم و 

 "ای نداريممن و تو آينده"

با زانوهام روی . ديگه تعادل نشستن روی صندلی رو نداشتم

 :زمين نشستم و بلندتر تو سرم شنيدم 

 "ای نداريممن و تو آينده"

 !الکل روی اين غم تاثيری نداشت؛ اين غم حسرت بود

ها قرار بود بشن اولين و آخرين اولين حسرت؛ اون طوسی

 !گيمحسرت زند

بطری رو رها کردم و با عدم تعادلی که داشتم هر طور شده بود 

گوشی رو پيدا کردم و رفتم سراغ پروفايل امير . به اتاقم برگشتم

 ...ها خيره شدم به عکسشو دقيقه



الکل حجاب رو از روی احساساتم برداشته بود؛ احساسی که به 

؛ دوستش هام بودپروا و جسور، مقابل چشماين پسر داشتم، بی

خواستمش؛ متفاوت با تمام اين پسر رو دوست داشتم و می! داشتم

کسايی که دوستشون داشتم، يا شايد دوستشون نداشتم و به اشتباه 

 .کردم که دارمفکر می

های دنيا برای من باشه؛ اين ی غمخواست حتی اگه همهدلم می

 !آدم برام موالنا بخونه

 ! استه از چشممگوشی از دستم افتاد و اشک، ناخو

لرزيد برای خودم به سقف اتاقم خيره شدم و با صدايی که می

 !دقيقه ها موالنا خوندم

 !و بعد از اون دلم خودش رو خواست

خوند و کاش فقط می. خوندکاش بود؛ کاش بود و خودش برام می

 !ای نداريمهيچ اعتقادی به اين نداشت که آينده

 !نده چه اهميتی داشت؟قدر حالم بد بود آيوقتی من اين

خواست از اين به بعد قصد جونم رو کنه، چه وقتی حسرت می

گفتيم گور بابای آد؟ چرا نمیاهميتی داشت که آينده چی پيش می

 !آينده؟

خواست از اين خونه دوباره از روی تخت بلند شدم؛ دلم می

خواست برم اما پاهای لرزونم تا دم در هم دلم می! بيرون برم

 ! ردنمنمی ب

وسط اتاق و تو اون حال بدم، فقط و فقط يه چيزی پيدا شد نشستم 

 !که آرومم کرد؛ يه بيت از موالنا

 ...نداريد شما گويند سر انجام»

 «سر انجام خوشيمماييم که بی هيچ



 

 

***** 

 

 

 

 

 فصل بيست و يکم 

 "راه آهن"

 

 

 

 :فراز به محض ديدنم گفت

 ديشب که گفتم نيا؛ چرا اومدی؟ -

 :روی ميز پذيرش گذاشتم و گفتم کيفم رو

 .خوب بودم؛ حوصله ی خونه موندن رو هم نداشتم-

 :از پهلو به ديوار تکيه زد

خودم کار ها رو انجام می ! می موندی استراحت می کردی-

 ! دادم امروز

به چند بيماری که داخل . تشکر کردم و روی صندلی نشستم

 :راز پرسيدسالن انتظار بودند، نوبت دادم و ف

 ديگه سرت گيج نرفت؟ -

 :کوتاه گفتم

 !نه-



می ترسيدم حرف بزنم و بغضم بشکنه؛ هرچی می گذشت، 

بردم به عمق تلخِی اين اتفاق؛ خصوصا که ديشب، بيشتر پی می

پريشونی اميرحسين رو هم ديده بودم؛ ديده بودم که تا آخرين 

 ! نفس های تاريکی، چراغ اتاقش روشن بود

مون تا صبح بيدار مونده بوديم و من با ياد خودش ديشب هر دو

 ...و اون با يادِ 

 ! با شمان!! خانم شادمان-

با صدای هشدار دهنده ی فراز به خودم اومدم و به خانمی که 

مقابل ميز بالتکليف ايستاده بود، نگاه کردم و حالت عصبی و 

شد که به خودم بجنبم و زودتر کارش  کالفه ی چهره اش باعث

 ! راه بندازم رو

 :نوبتش رو که دادم، با دور شدنش فراز به آرومی گفت

 !شروع شد-

 :زير لب پرسيدم

 چی شروع شد؟-

 :خيال گفتبی

 ! تو هپروت سير کردنات-

 :اخم کردم

 !هيچم اينطور نيست، االن فقط يه لحظه حواسم نبود-

با شلوغ شدن پذيرش، مکالمه مون ادامه پيدا نکرد و بعد از 

کتر رسيد و رسما درگير کار شديم و چند ساعتی رو به اون، د

 ! دور از فکر اميرحسين، زندگی کردم

اما وقتی ساعت هشت شد و دکتر بعد از ويزيت آخرين بيمار، 

 ! پرونده ها رو تحويلم داد و رفت، غم قوی تر از قبل برگشت



بعد از اتمام کار ها، سر و کله ی فراز که پيدا نشد، خودم 

 :رفتم و از همون پشت دری که بسته بود، گفتمسراغش 

 !رممن دارم می-

اما با گفتن همين حرف هم لرز کردم؛ نمی خواستم برم؛ خونه 

خونه اميرحسين داشت؛ يا خودش رو، يا حال ! می کرد ديوانه ام

شرايطی نبودم که تحمل هيچ کدوم از اين و هواش رو؛ و من تو

ای من نبود؛ حال و هواش هم خودش که بر! دوتا رو تاب بيارم

 ! غمگيِن يه نفِر ديگه بود

با باز شدن در، به خودم اومدم و يک قدم به عقب رفتم؛ فراز با 

 :ابرو های باال رفته، نگاهم کرد و گفت

قدر سرم شلوغ شد و دکتر زرت و زرت کيس خوبی؟ اين-

 .اسپيرومتری فرستاد که وقت نشد بيام حالت رو بپرسم

 :هام فشار دادم و گفتمرو محکم بين انگشت دسته ی کيفم

 ! اگه کاری با من نداريد برم. خوبم-

 :ابروهاش برگشتند پايين و چشم هاش ريز و شيطون شدند

يه جوری می گه اگه کاری نداری برم که انگار اگر کاری -

 !مونهداشته باشم می 

 

 

 

 

 

ی امروز حاضر بودم کاری داشته باشه و بمونم؛ حاضر بودم ب

آرتی هيچ وقت نرسه؛ حاضر بودم بخورم به بدترين ترافيک؛ 



بياد اما من خونه نرم؛ فقط خدا می  حاضر بودم آسمون به زمين

برد؛ حالی دونست که ديدن حال اميرحسين چه توانی از من می

که برای يکی ديگه بد بود رو من، بخدا که نمی تونستم تحمل 

 !کنم

ه گرفتی و افتادی، سرتم به نه مثل اينکه ديروز سرگيجه ک-

 ! گوش شيطون کر انگار يه اتفاقايی داره می افته! جايی خورده

رو به روم ايستاد و ! نزديک اومد و با تعجب نگاهش کردم

 :صداش رو صاف کرد

 !می آی سينما؟... دو سه امتحان می کنيم يک... يک دو سه-

 :گفت صورتش رو جمع کرد و! اخم کردم و عقب رفتم

 ! يه لحظه فکر کردم سر عقل اومدی! هيچی عوض نشده! نه بابا-

 :و بعد با دست در رو نشون داد و گفت

 ! برو برو تا ديرت نشده-

 :گفتم! ديوانه بود؛ ديوانه

 ! خداحافظ-

 :شنيدمو در حال رفتن به سمت در خروجی بودم که صداش رو

رو صبر کن ببندم اين در المذهب ! حاال يه چيزی گفتم من-

 !خودم می رسونمت

متعجب به سمتش چرخيدم؛ نمی دونستم واقعا صداش عصبيه يا 

 :باز ديوونه بازيش گل کرده

يهو حالت بد می ! نرو با اون حالت وايسا تو بی آرتی و مترو-

شه، جا که برای نشستن نيست؛ قد و هيکلی ام که نداری می 

 !!شإهللاميری انزنن لهت می کنن می افتی می

 :ش ديگه چی بود؟ گفتمهللاان شإ



 !حالم خوبه؛ می رم خودم-

راه افتاد به سمت در و موقع رد شدن از کنارم، کتاب هايی که 

 :تو دست داشت رو گذاشت تو بغلم و گفت

ديشب پيام دادم می گم نيا؛ ! ميریبخدا اگر مخالفت نکنی نمی-

رسونمت گم میمی! پاشده با اين حاِل رو به مرگش اومده

 ...گهمی

بخاطر خروجش از واحد، ديگه صداش رو نشنيدم و همينطور 

 :آورد داخل و عصبی گفتايستاده بودم سر جام، که سرش رو

جا؛ د بيا شيطونه می گه قفل کنم اين در رو برم بمونی همين-

 ! بيرون ديگه

کتاب هاش سنگين بودند؛ انتقالشون دادم به دست راستم و با قدم 

در رو بست و قفل رو زد به حفاظ ! ه سمت درهايی بلند، رفتم ب

 :آهنی و تو همون حال گفت

 ! اون دکمه ی بی صاحاب آسانسور رو بزن الاقل-

 :اعتراض کردم

 چرا اينطوری حرف می زنين؟ -

 :سرش رو باال آورد

 ! دکمه ی محترم آسانسور رو لمس کن لطفا-

ز کتاب آسانسور که تو طبقه ی چهار ايستاد، فرا! رو برگردوندم

 :هاش رو از دستم گرفت و گفت

 ! لطفا پات رو بذار رو بدنه ی لطيف آسانسور-

 :و وقتی با تعجب و دلخوری وارد آسانسور شدم، گفت

اگر ! من دستم کثيفه؛ می ترسم دکمه رو بزنم ناراحت شی-

 ...زحمتی نيست دکمه ی پارکينگ رو



 :ميون حرفش گفتم

 !من خودم می رم-

 :پارکينگ رو زد و آمرانه گفتخودش دکمه ی 

 !ریبا من می-

 

 

 

 

 

 

 

 :آسانسور که تو پارکينگ ايستاد؛ فراز گفت

ديدی چی شد؟ کفشم کثيف بود و آسانسور رو آلوده ! ای بابا-

 ! کردم

 :عصبی گفتم

 اين حرف ها چيه؟-

 :بی خيال گفت

گفتم ! واال تو بهت برخورد من به آسانسور گفتم بی صاحاب-

حقوق آسانسوری چيزی هستی؛ احترام بذارم به  شايد مدافع

حاال هم بيا بريم بيرون که بيش از اين با وزنمون، ! آسانسور

 !باعث آزردگی خاطر اين عزيِز بزرگوار نشيم

 :گفتم

 !خيلی ممنون، من می رم طبقه ی همکف-

 :کالفه گفت



جا تو مطب و در رو روت قفل می کردم بايد می ذاشتمت همون-

مطب رو تعطيل می کردم که بمونی همون تو و  و فردا هم

 ! بپوسی به حق پنج تن

 :و بعد دسته ی کيفم رو گرفت و کشيد و گفت

ماشين تا دوتا ليچار باِر اين نره غول  بشين تو حاال هم برو-

 !نکردم

از شدت ناراحتی نمی تونستم حرفی بزنم؛ تا به حال نديده بودم 

الکی الکی بغض کردم و  !عصبی باشه و اينجوری حرف بزنه

 :گفت

می برمت در ! قرار نيست باليی سرت بيارم! د بشين ديگه-

شينی استراحت می کنی هر وقت جون گرفتی پا خونتون؛ می

 !آی سرکارشی میمی

راه افتادم سمت ماشينش؛ از يه طرف کيفم رو تو بغل گرفتم و

سيبی می شناختمش و ورای تمام اين قضايا می دونستم که بهم آ

! قدر عصبانيهطرف هم ناراحت بودم که اين زنه و از يکنمی

 :کنار در ايستادم و گفتم

 ...بخدا من خودم-

 :ی سکوت روی بينيش گذاشت و گفتانگشتش رو به نشونه

شم و يه دنيا رو از حرف بزنی با همين ماشين از روت رد می-

 !دستت نجات می دم

مچاله شدم روی صندلی بغض کردم و دستگيره رو کشيدم و 

 !ماشينش

بی حرف ماشين رو از پارکينگ بيرون آورد و به محض اين که 

 !تو خيابون اصلی قرار گرفت، خنديد



 :با وحشت سرم رو چرخوندم به سمتش که ريلکس گفت

 !گفتن خشونت جواب می ده؛ من باور نمی کردمهميشه می-

 :با حالی بد گفتم

 ...واقعا که-

 :بار می دونستم ساختگيه؛ گفتديگه اينبا عصبانيتی که 

 ! آسانسوِر بی صاحاب! حرف نباشه! هيس-

 :رو چرخوندم سمت پنجره و فراز گفتبا دلخوری سرم 

از اين به بعد روال همينه؛ بسه هرچی لطافت خرجت کردم؛ از -

 ! اين به بعد سينما که سهله، با همين روش می برمت خونه

به سمتش و می خواستم جوابش  با عصبانيت سرم رو چرخوندم

 :رو بدم که گفت

 !ی خودتونبرمت خونهخونه ی خودتون؛ با همين روش می-

 

بغض داشت به گلوم پنجه می کشيد؛ . کالفه به ترافيک نگاه کردم

 ! سرم رو تکيه دادم به شيشه ی پنجره و چشم هام رو بستم

 ناراحتت کردم الهه؟ -

 ! ی کردم بغضم می شکستجواب ندادم؛ دهانم رو اگه باز م

داشتم شوخی می کردم يکم حال و هوات ... ببينمت؟ ببخشيد-

 ! عوض شه

 ! رو از روی پنجره بردارمتوقف ماشين باعث شد سرم 

 داری گريه می کنی؟ -

 داشتم گريه می کردم؟ 

 ! الهه... وااای-



هر دو دستم رو روی صورتم گذاشتم و بغضم ترکيد و به هق 

 ! هق افتادم

 ...گريه نکن... چی شدی آخه؟ غلط کردم من... يا خود خدا-

 :ميون هق هقم گفتم

 ...نيست بخاطر تو-

 :آستينم رو کشيد

 بخاطر چيه پس؟ -

 سعی کردم اشک هام رو کنترل کنم اما مگه دست خودم بود؟ 

 ...ببين منو-

 :نگاهش کردم؛ دقيق خيره شد به چشم هام و گفت

حد واله و شيفته ی شيشصد کيلو  اينبه خدا فکر نمی کردم تا -

 ! آهن باشی

 :ادامه داد. يه لحظه گريه ام متوقف شد

کنه دختر خوب؟ اصال آخه آدم بخاطر آسانسور گريه می-

 ... آسانسور باصاحب؛ صاحبشم تو

 ! ميون گريه خنديدم به حرفش

هم من و هم خودش می دونستيم علت گريه ام چيز ديگه ايه اما 

است با اين حرف ها حواسم رو پرت کنه و الحق انگار می خو

 ! که خوب از پسش بر اومد

***** 

 

 

 

 فصل بيست و دوم



 "تجريش"

 

کافه تعطيل شده بود و همه ی پرسنل به جز ساره که روبه روی 

 .ميزم ايستاده بود و داشت گزارش کار می داد، رفته بودند

چيزی از صحبت هاش سردر نمی آوردم و وقتی بعد از 

 :کوتش، نگاه منتظرش رو بهم دوخت، پرسيدمس

 چرا نمی شينی؟-

 :نگاهی به صندلی ها انداخت و گفت

 نگفتين؟ نظرتون چيه؟ موافقت می کنيد يانه؟! من راحتم-

 :با انگشت شست و اشاره تيغه ی بينيم رو فشردم و گفتم

 يک بار ديگه برام توضيح می دی؟-

 :دقيق نگاهم کرد و پرسيد

 !خوبه؟حالتون -

 :با اين حال گفتم. سردرد همه ی تمرکزم رو گرفته بود

 . خوبم-

 : پرسيد

چشم . می خواين چيزی براتون بيارم؟ خوب به نظر نمی آين-

 ... هاتون هم

 : ميون صحبت هاش گفتم

 . چيزی نيست-

کيفش رو از روی صندلی برداشت و . چهره اش نگران بود

 : گفت

 ! موردش صحبت کنيماگر اجازه بدين فردا در -



سری تکون دادم و مرخصش کردم و با رفتنش تو صفحه ی آينه 

اِی گوشی، خيره شدم به صورتی که دو شب بی خوابی و فکر و 

 ! خيال به اين روز درش آورده بود

ها شدم و برای صفحه رو روشن کردم و وارد ليست تماس

رفتم و صدمين بار تو اين دو روِز گذشته، شماره ی نسترن رو گ

با اعصابی بهم ريخته، گوش دادم به بوق های آزاد و وقتی 

تماس قطع شد، زير لب ناسزايی نثار هر کسی که می شناختم و 

نمی شناختم کردم و شماره ی غزل رو گرفتم و به محض جواب 

 :دادنش پرسيدم

 !نسترن نيومده؟-

 :مکثی کرد و گفت

 !نه-

 :م و پرسيدمانگشت های دست چپم رو روی پلک هام کشيد

 نيکی چطوره؟-

 :جواب داد

 .خوابيده. خوبه-

نگاهی به ساعت انداختم که چند دقيقه . مغزم رسماً کار نمی کرد

 :ای از دوازده گذشته بود و پرسيدم

 نيما نيومد امروز؟-

 !چرا اومد-

 !سراغ نسترن رو نگرفت؟-

از من که نه؛ از يکی از خدمه ها سراغش رو گرفته بود و -

 . البته قبل از نهار رفت. بهش گفته بودن که نيستانگار 

 : جوابی که ندادم، صدام زد



 نيکا؟ -

 بله؟-

 ! به نظرت بهتر نيست به آقای بهرامی خبر بديم؟-

باز داشت پاش رو از گليمش فراتر می ذاشت، عصبی جوابش 

 : رو دادم

نسترن حتماً باز رفته با دوستاش ! تو به من راهکار نده-

 ... دورهمی و مسافرت يا

 ! خودم هم می دونستم که دارم چرت و پرت می گم! ادامه ندادم

 ! غزل سکوت کرد و من هم

 : نمی دونم چقدر گذشت که سکوتش رو شکست

 ... فقط! نمی خواستم ناراحت شی-

 : گفتم

 . من دارم می رم جايی، يکی دو ساعت ديگه می آم خونه-

 !اومد بهت خبر می دم باشه من که فعاًل بيدارم؛ اگر نسترن-

 

 

 

 

 

 :گفتم

 !ممنون-

و تماس رو قطع کردم و بعداز اون، کافه رو بستم و رفتم سراغ 

ماشين؛ تو اين دو روز، هيچ خبری نداشتم از امير؛ تماسی هم 

نگرفته بودم باهاش و انقدر ذهنم بخاطر نسترن درگير بود و 



م پيش کارهای کافه عقب مونده بودند و هزار مشکل ديگه باه

اومده بود که نشده بود حتی درست و حسابی فکر کنم به اين 

 !جريان

ماشين رو روشن کردم و حرکت کردم به سمت جنوِب تهران و 

به ياد ! ناخواه ذهنم فرصتی پيدا کرد برای درگير شدنخواه

حرف خودش افتادم که درمورد فاصله ی راه آهن و تجريش 

فاصله رو طی می کردم و حرف زده بود و حاال من داشتم اين 

 !ذهنم درگير همون چيزی شده بود که امير گفته بود

 ! خيابون ها خلوت بودند و سرعت من هم زياد

داشتم فکر می کردم به اين که قبل از اين، به هر چيزی که می 

کافی بود دلم چيزی رو بخواد؛ کافی بود ! خواستم می رسيدم

زندگيم، تا به زودی اراده کنم برای بودن کسی يا چيزی تو 

اما تو سه چهار ماه گذشته، همه چيز بر عکس ! داشته باشمش

 ! شده بود؛ هر چيزی رو که می خواستم، ازم دورتر می شد

... تو اين سه چهار ماه فهميده بودم حسرت چيه؛ حسرِت سالمتی

و از همه مهم تر حسرِت يه جفت ... حسرِت داشتن تکيه گاه

 ! طوسی

 ! ها فهميده بودم حسرت يعنی چی من با اون طوسی

 ! با اون ها بود که فهميده بودم خواستن و نداشتن يعنی چی

به خودم که اومدم، رسيده بودم به جايی که می خواستم و بعد از 

اون، تمام حواس و تمرکزم رو گذاشتم روی پيدا کردن آدرسی 

 . که دست و پا شکسته تو ذهنم داشتمش



ياد بيارم و باالخره به هر زحمتی که  سعی کردم کوچه ها رو به

بود، خودم رو رسوندم به جايی که دوشب پيش، امير من رو 

 . آورده بود

هوا، تاريِک تاريک بود؛ ماشين رو پارک کردم و پياده شدم و 

تنها چيزی که اون لحظه می خواستم نشستن روی همون سنگ 

اآرومی بهم بود؛ امير گفته بود اينجا آروم می شده و من انقدر ن

فشار آورده بود که حاضر بودم برای به آرامش رسيدن، هر 

 ! چيزی رو امتحان کنم

هنوز ماشين رو دور نزده بودم که چيزی توجهم رو جلب کرد؛ 

ترسيدم که کسی اينجا باشه و ! چيزی مثل يه کور سوِی نور

 !نزديک نرفتم

که تو تاريکی چيز زيادی ديده نمی شد جز يه مقدار روشنايی 

 !معلوم نمی کرد اون جلو، چه خبره

تصميم گرفتم برگردم به ماشين؛ هيچ نقطه ای از اين شهر، ديگه 

 ! قادر به آروم کردن من نبود

برگشتم به سمت ماشين و می خواستم در رو باز کنم که چشمم 

 ! خورد به ماشينی که رنگ و مدلش، شبيه به ماشين امير بود

لرزيد  خودشه اما يه چيزی ته دلممطمئن نبودم که ماشين برای 

 !و يه حسی شبيه به اميد، تلنگری زد به قلبم

 

 

 

 

 



 

 

 

 ....شايد اينجا بود؛ شايد اون روشنايی

 ! معطل نکردم و رفتم به سمت زميِن خالی

رفتم به سمت همون روشنايی؛ شايد يه امشب دنيا به حال من راه 

 ! می اومد

جام ايستادم و نزديک تر  تکون خوردن هيبتی رو که ديدم، سر

 ! نرفتم و فقط، اسمش رو زير لب صدا زدم

حاضر بودم قسم بخورم که خودش اينجا بود؛ من سايه اش رو 

 ! شناختم

سايه ای که به سمتم اومد و هرچقدر نزديک تر شد، مطمئن ترم 

 !کرد

تو دو قدميم که ايستاد، ديدن طوسی های ناباورش، بهم فهموند 

 ! ا هم زشت و بد نيستقدر هدنيا اون

 ...نيکا-

جوابی ندادم؛ فقط با دلتنگی به صورتش نگاه کردم؛ به طوسی 

 ... هاش، به لب هاش، به دست هاش

 اينجا چی کار می کنی؟ -

شب پيش، درست تو همين نگاهش کردم و فراموشم شد که دو

 ! نقطه از دنيا بهم گفته بود آينده ای نداريم

 جا؟ نيکا؟ تو کی اومدی اين-

من الکی نيومده بودم ! به نور چراغ قوه ی گوشيش خيره شدم

اينجا؛ يه حسی من رو کشونده بود؛ يه حس قوی که از اين سر 



شهر به اون سر شهر اومده بود، دستم رو گرفته بود و آورده 

 ! بودم به اينجا

 :گفتم

 ...تو هم اينجايی-

 :نگاهش و صداش هنوز ناباور بودند

 تو چرا اومدی؟ -

 :پرسيدم

 تو چرا اومدی؟ -

 :می دونستم؛ پس گفتمو خودم جوابش رو

 ! حال من هم بد بود-

 :به چشم هام خيره شد و ادامه دادم

 ! حال تو ام بد بود-

 ! فقط نگاهم کرد

 :گفتم... مثل يه رويای دست نيافتنی بود حضور هر دومون اينجا

دو روز درگير فکر تو ام اين ... اومدی اينجا تا به من فکر کنی-

 ...بود

سرم سنگين بود و تعادلم رو بهم ! نمی تونستم روی پاهام بايستم

 !خيلی بهتر بود... می زد اما حالم

تو اين نقطه از شهر و مقابل اين طوسی ها، ديگه هيچ غمی نمی 

 ! درد کم می شد! تونست اذيتم کنه

 !مهم نبود من آدم بده ی داستانم

 ! مهم نبود نسترن کجاست

 ! هم نبود مادرم ازم متنفرهم



تو اين نقطه، ام اس به اندازه ی يه سرماخوردگِی ساده بی 

 ! اهميت می شد و آينده می شد مضحک ترين دغدغه ی قرن

 ! زانوهام خم شدند و دستی، سرپا نگهم داشت

 ! بيشتر از يه نگه داشتن ساده البته

ب به جلو کشيدم؛ جايی درست وسط آغوشش؛ نکنه داشتم خوا

 !می ديدم؟

بغضم شکست؛ بغضم ساعت يک بامداد اولين روز مهر ماه، تو 

آغوش اين آدم شکست و اشک ريختن تو اين آغوش امن، اصال 

 ! منفور نبود

بعد از بيست و شش سال، برای اولين بار به کسی تکيه زدم و 

تو آغوشش گريه کردم و وقتی بعد از دقيقه ها سر بلند کردم، 

 !بودشب ديگه تاريک ن

 ! صورتم رو مقابلش گرفتم و رو پاهای خودم ايستادم

طوسی هاش گنگ بودند؛ می خواستم سرم رو نزديک ببرم اما 

 !!هر دومون هم زمان اين کار رو کرديم

 !ناباور

 !پر از حس ناشناخته

 !پر از اميد و نااميدی

 !پر از نياز و پس زدن

 !پر از من

 !پر از امير

 !خالی از من

 !خالی از اون

 ....بوسيدمش



****** 

 

 

 

 فصل بيست و سوم

 

 "راه آهن"

 

 

از دانشگاه يک راست رفتم به محل کارم؛ کالس های اولين 

روز از ترم سوم رو تو هپروت گذرونده بودم و دعا کردم مابقی 

 !روزهاش به اين منوال نگذره

به ساختمون کلينيک که رسيدم، يک ساعتی مونده بود به شروع 

چون از قبل به فراز قول داده بودم، زودتر  ساعت کاری اما

 .خودم رو رسونده بودم

حرکت کردم به سمت کافه ای که سری قبل خاطره ی خوبی 

 !ازش تو ذهنم ثبت نشده بود

وارد که شدم، فراز رو ديدم و به سمت ميزی که انتخاب کرده 

 !بود رفتم

ديروز که بعداز کار، اون اتفاق پيش اومده بود، موقعی که 

رسونده بودم، ازم قول گرفته بود که امروز زودتر بيام تاباهم 

 !حرف بزنيم و چاره ای نذاشته بود برام جز قبول کردنش



البته اصرار داشت دو سه روزی استراحت کنم و بعد به سرکار 

بيام اما خودم مخالِف   صد درصدی اين کار بودم؛ چرا که خونه 

 !ديگه هيچ آرامشی نداشت

 !نشستم و هنوز نيومده، به ساعت مچيم نگاه کردم سالم دادم و

 :صدای فراز مثل هميشه پر بود از انرژی

 !دانشگاه چطور بود؟. سالم عرض شد شادمان_

 :جوابش رو دادم و پرسيد

 !بهتر شدی؟ صورتت که هنوز ميت طوريه_

 :گفتم! ميت طوری؟

 !خيلی بهترم_

 :پرسيد

 !ديگه از من ناراحت نيستی؟_

 :انداختم پايينسرم رو 

 .همون ديشب هم از شما ناراحت نبودم_

 :اخم کرد

 !ديروز که يه چيز ديگه گفتی_

 :متعجب پرسيدم

 چی گفتم؟_

 !بهم گفتی از تو ناراحت نيستم_

 !االن هم همين رو گفتم! خب آره ديگه_

 :جدی شد

االن داری می گی از شما . ديروز گفتی از تو ناراحت نيستم_

 !ناراحت نيستم

 !فرقش چيه؟! وا _



 :لبخند زد

 !ضمير تو و شما! فرقش تو ضميره_

 :شرمنده گفتم

 ...آهان ببخشيد؛ حتما ديشب حواسم_

 :با ضربه ای که به ميز زد متوقفم کرد و گفت

به شرطی می بخشم که از اين به بعد اين قدر رسمی صحبت _

 !نکنی

 :ابروهام باال رفتند و ادامه داد

 !همين که گفتم_

دن گارسون دست از سرم برداشت و دست روی با اوم

 :سرگارسوِن از خدا بی خبر گذاشت و گفت

 !همون هميشگی_

گارسون کافه دختر جوونی بود و فرق داشت با گارسون سری 

 :قبل، متعجب پرسيد

 !کدوم هميشگی آقا؟_

 :فراز اما بی خيال جواب داد

 !همونی که هميشه می خوام ديگه_

 :داددختر مودبانه توضيح 

من چند وقتی هست که اومدم اينجا و تمام وقت هم هستم اما _

شمارو به خاطر ندارم و تعجب می کنم از اينکه می شنوم هر 

 !روز اومدين

 :فراز خنديد

! ايشون نمی آن! واال من هم خيلی دلم می خواد هر روز بيام_

 !آدم هم که تنها حوصله اش نمی شه بياد کافه



 !و به من اشاره کرد

 :ختر که متوجه شوخی فراز شده بود، خنديد و گفتد

 !حاال چی ميل دارين؟! بله_

 :فراز به جای هردومون سفارش داد و با دورشدن دختر، گفت

 !خودم سفارش دادم؛ اگه به تو بود می بستيمون به چايی_

 :چيزی نگفتم و گفت

 !دختر تر و تميزی بود_

 "!تر و تميز"خنده ام گرفت از توصيف 

 :فراز با جديت گفتو 

چهار طبقه پاييِن مطب ! آب در چشمه و ما تشنه لبان می گرديم_

همچين دسته گلی بوده و ما داشتيم اون باال التماس کاکتوس می 

 !کرديم

 

 

 

 

 

 

با ! قرار بود همه ی کلمه های دنيا من رو ياد اميرحسين بندازن

وز از و امر! خودش که خاطره ای نداشتم اما با کلمه هاش چرا

به ياد , صبح تا به حال حداقل ده باری با شنيدن کلمه ها

 !اميرحسين و حرف هاش افتاده بودم



بس بود برای ديوانه کردنم و " کاکتوس"حاال هم شنيدن کلمه ی 

توليد " مامان کاکتوس ها"توسرم، با تيراژ چند رقمی، ترکيب 

 !شد

 کوشی شادمان؟ چی شدی؟_

 .و نگاهش کردم لب هام رو روی هم فشار دادم

 :پرسيد

 مريضی چيزی هستی؟_

 !يعنی چی؟_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

نمی دونم؛ شبيه به کسايی رفتار می کنی که دکتر جوابشون _

 ! کرده و قراره به زودی بميرن

 :ادامه داد! آب دهانم رو قورت دادم

ای داری چه بدبختی! ری تو فکرمدام می. اصال تمرکز نداری-

 .رسه اينه که مريض باشیو؟ تنها چيزی که به ذهنم میآخه ت

 :و بعد نگاهی کلی بهم انداخت

زير چشمات دوبند انگشت . نحيف و الجونی! گمراه هم نمیبی_

 !گود رفته و پوستت زرده

هرحال اين آدم مات نگاهش کردم؛ نکنه واقعا مرضی داشتم؟ به

چشمم گذاشتم و دستم رو باال بردم و زير ! دانشجوی پزشکی بود

 !اش انگشتم دوبند داخل برهانتظار داشتم طبق گفته

 !هات روببينم ناخن. موهای جلوی سرت هم که ريخته_

های اون دستم که روی واکنشی نشون ندادم و خودش به انگشت

 :ميز بود، نگاه کرد و کشيده گفت

 !وضع واقعا خرابه! بله_



ه بودند و هيچ مشکِل هام نگاه کردم؛ مرتب و کوتاه شدبه ناخن

 :اما با اين حال پرسيدم. ظاهری نداشتند

 !داريد جدی می گيد؟_

 :لب هاش رو کج کرد

تا ! بايد دقيق معاينه کنم! االن که نمی تونم قطعی نظر بدم_

به نظرم بيا بريم باال که من بتونم ! رسيدن دکتر يه ساعتی مونده

 ...راحت

 !شرم و حيا حاليش نبوداين پسر ! به آنی گونه هام داغ شدند

 :دستم رو از روی ميز برداشتم و عصبی گفتم

 !خجالت بکشيد_

 :پرو پرو جواب داد

می گم بريم باال که بتونم برات ! ديوانه شدی؟! چه خجالتی؟_

 !راحت آزمايش هارو بنويسم

 :مات و مبهوت نگاهش کردم و ادامه داد

خيلی فضای ! نه مهر همراهمه نه سربرگ! اينجا که نمی تونم_

بايد آزمايش بدی که متوجه بشيم چه ! ذهنت منحرفه شادمان

 !مرگی داری که به اين روز افتادی

 :روم رو با حرص برگردوندم و گفت

 !بيفت بمير! نرو دنبال درمان! به من چه اصال_

آب ! با نزديک شدن دختر، تموم کرد چرت و پرت گفتنش رو

ه رو برای خودش و پرتقال و کيک رو برای من گذاشت و قهو

 : گفت

 .قهر نکن شادمان_



دستش رو . به ميز نگاه کردم اما حرکتش توجهم رو جلب کرد

قدر بيرون برد داخل بلوزش و يه زنجير سياه رنگ رو اون

سرم رو کامالً باال ! کشيد که رسيد به يک آويز مربعی شکل

 .بردم و متعجب نگاهش کردم

 

 

 

 

گرفت و مثل يک کتاب خيلی هاش دو طرف آويز رو با انگشت

 .کوچيک، از وسط بازش کرد

ای بهش خيره شد و بعد آويز رو گذاشت کف دستش و چند ثانيه 

دستش رو تا نزديکی صورت من، جلو آورد و با لحنی که به 

 :دور از تمسخر بود، گفت

 .ببين اين رو_

ای که کف دستش بود نگاه کردم؛ دو تا عکس ريز که تو به شی

هل متعلق به آويزها جا گرفته بودند؛ يکی از عکسی بدنه

خودش بود و يکی ديگه عکس يه دختر جوون، هم سن و سال 

 !های خودم

دستش رو عقب برد و خودش دوباره، به عکس ها نگاه کرد و 

 :گفت

 !اين خودمم! اين عکس برای خيلی سال پيشه_

 :و به عکسی که متعلق به خودش بود اشاره کرد

 ...و اين يکی_

 !ساکت شد و باز خيره شد به عکس



منتظر موندم که جمله اش رو ببنده اما به نظر می رسيد سکوت 

 .رو ترجيح می ده

 :سرش رو باال آورد و بهم لبخند زد و گفت

 .اسمش نوگل بود_

همه ی وجودم رو , ناخواسته اخم کردم و يه حس وحاِل بد

 !گرفت

فکرش رو هم نمی کردم يه فعِل ماضی بتونه انقدر آزار دهنده 

 ؟" بود"باشه؛ چرا گفته بود 

سرم رو نزديک بردم و دوباره به عکس خيره شدم و فراز ادامه 

 :داد

 !خيلی وقته که می خوام ازش برات بگم؛ نمی ذاری که_

 :پرسيدم

 کيه؟_

 :مقابل چشم هام، آويز رو بست و گفت

 ...يه دختر هفده ساله که. لش بودهمه اش هفده سا_

سکوتش و بعداز اون انقباض فکش آزارم داد و جمله ی بعديش 

 :آتيشم زد

درست وقتی که مثل هميشه ...چهارسال پيش. از دستش داديم_

کنارمون حضور داشت و فکرش رو نمی کرديم روزی برسه که 

 !نباشه

 :نتونستم ساکت بشينم

 !چی شد؟_

 :پايين آوردصداش رو تا جای ممکن 



از همون ...طبقه ی آخر يه برج...ما تويه برج می نشستيم_

 ...بلندی

 :قلبم نزد و با اضطراب پرسيدم

 افتاد؟_

سرش رو تکون داد به معنی و خيالم رو راحت کرد اما جمله ی 

 :بعديش، آوار شد روی سرم

 !خودش رو پرت کرد_

 !تمام تنم مور مور شد و پلک هام داغ شدند

رو دوباره دور گردنش انداخت و آويزش رو برد داخل گردنبند 

 :وحشتزده به پيراهنش نگاه کردم و گفت. لباسش

خيلی وقت بود که دلم می خواست از نوگل برات بگم اما _

 .موقعيتش پيش نمی اومد

دقيق به اجزای صورتش خيره شدم و هر آن منتظر بودم که 

ه؛ اما چشم هاش بزنه زير خنده و بگه مثل هميشه سرکارم گذاشت

 !نم داشتند

قدر متاثر شده بودم تو اين چند دقيقه ی اخير که خدا می اون

 :ناراحتيم رو با سوالی که پرسيدم ابراز کردم! دونست

 !آخه چرا؟_

 :صداش دو رگه شده بود

تو خودشه . حواس پرته. ديديم ناراحتهمی. حواسمون بهش نبود_

 ...اما

برام سنگين تموم شد که دلم قدر حالش بغض کرد و اون

دستم بندازه و . سرم بذارهخواست بهش التماس کنم که سربهمی



بازی رو از سر بگيره اما اين شکلی دوباره شوخی و مسخره

 !نباشه

 

 

 

 

 :سرم رو انداختم پايين و بغضم رو قورت دادم و فراز گفت

پدر و مادر من هر دو پزشکن و ... تنها خواهرم. خواهرم بود_

پزشک شدِن ما، درسته که آرزوی پدر و مادرم بود؛ اما اجباری 

... من خودم هميشه عاشق اين شغل بودم اما نوگل! در کار نبود

. با کتاب و درس و مشق غريبه بود... کال جنسش فرق داشت

عاشق موسيقی بود و تو پونزده شونزده سالگی به چندين ساز 

هايی ها بنشينم تو جمعتونستم ساعتاگه من می... تسلط داشت 

... ها برقصهتونست ساعتوگوی علمی داشتند، نوگل میکه گفت

های تونستم روز و شب وقتم رو بذارم پای مقالهاگر من می

تونست شبانه روز ساز بزنه و بخونه و خسته علمی، نوگل می

وقت از جنس گم که بدونی نوگل هيچها رو دارم میاين... نشه 

ريخت و با يه با يه اخم اشک می... خيلی لطيف بود...ما نبود

 .کردلبخند عاشقی می

 ...صورتم داغ شده بود و پلک هام می لرزيدند

مامان و بابا درگير بيمارستان . بيشتر وقت ها تو خونه تنها بود_

بودند و من، سال های آخر دوره عمومی بودم و به شدت درگير 

 ...درس ها و آماده شدن برای تخصص



می ديديم خيلی . می ديديم خيلی وقته نوگل ديگه نوگل نيست

می ديديم تو خودش می ره؛ کم حرف شده؛کم غذا ...زودرنج شده

کاری نمی ! مشکلمون اين بود که فقط می ديديم...اما! شده

هنرمون اين بود که بپرسيم . کاِر اساسی نمی کرديم! کرديم

ربطش بديم به سن  و بی خيال شيم و" هيچی"و بشنويم !" چته؟"

و خودمون رو الکی قانع کنيم و تهش شاهد پرپر ! حساسش

 ...شدنش باشيم

انگشت هام . آب دهانم رو قورت می دادم اما بغض پسش می زد

 :رو دور گلوم پيچيدم و فراز ادامه داد

نوگل عاشق شده بود؛ درست وقتی که همه ی ما فکر می _

 !کرديم کسی تو اين سن عشق رو نمی فهمه

عاشق . اما يادمون رفته بود که جنس اين دختر، با ما فرق داره

خوام نمی... خوام بگم خطا کرده بود استاد پيانوش شده بود؛ نمی

تونم خودم رو سرزنش کنم که اگر فقط می... ازش حرف بزنم 

ويک سالش بود و افکارش و زودتر فهميده بودمش، االن بيست

. کرداز اينی که هست میتر هنرش، دنيا رو خيلی قشنگ

! شکست خورده بود؛ سر خورده شده بود؛ نتونسته بود تحمل کنه

اش و اتفاقاتی که ها رو من با خوندن دست نوشتهی اينهمه

بعدش افتاد متوجه شدم اما متوجه شدن يه چيزهايی بعد از اينکه 

 !!خواهرت جون خودش رو گرفته، ديگه چه اهميتی داره؟

 :هام نگاه کردشدند و فراز صاف به چشم هام سرازيراشک

ره؛ وقتی هام تو خودش میحاال وقتی يه نفر از دور و بری_

می ترسم ! غمگينه؛ وقتی بی حواس می شه؛ خيلی می ترسونتم



خودم رو سرزنش کنم که چرا کاری ....دوباره اتفاقی بيفته و من

 ...نکردم

 !ر گريهدست هام رو گرفتم جلوی چشم هام و کامل زدم زي

***** 

 

 

 

 

 

 

 فصل بيست و چهارم

 "تجريش"

 

 

با صدای فرهنگ بود که چشم باز کردم؛ داشت ميون ملحفه های 

 ! تخت می لوليد و همزمان صدام می زد

دلم نمی اومد از خواب دل بکنم، بعد از مدت ها، گرچه کوتاه اما 

 ...با آرامش خوابيده بودم

پلک هام رو از هم فاصله فرهنگ که دوباره صدا داد؛ به ناچار 

دادم و بعد از کمی جا به جا شدن تونستم ساعدش رو بگيرم و 

 :بکشمش طرف خودم و بپرسم

 چی می خوای اينجا بچه؟ -

با چشم های درشت و خوش رنگش نگاهم کرد و انگشت دست 

 :آزادش رو برد سمت چشم هام و پرسيد



 هيوال شدی؟ -

شته بودم، بين خواب و ديشب با همون وضعيتی که به خونه برگ

روی تختم و حاال فرهنگ داشت به خط  بيداری شيرجه زده بودم

 ! چشمی اشاره می کرد که در اثر گريه و خواب، پخش شده بود

 :چشم هام رو مجددا بستم و تو همون وضعيت گفتم

 ! آره و اگه نری يه لقمه ی چپت می کنم-

متعجب ! م کردمنتظر بلبل زبونيش بودم اما صدای نيما متوجه

 .چشم باز کردم و با بلند کردن سرم، تو آستانه ی در ديدمش

 !هرچقدر منتظر موندم بيدار نشدی-

رو کنار زدم و متعجب به ساعت نگاه کردم و بعد،  فرهنگ

 :پرسيدم

 داشتی؟  کارم-

چند قدم به داخل اومد و در حالی مانتو و روسريم رو از روی 

 :صندلی برمی داشت، پرسيد

 نسترن کجاست؟ -

! بر نگشته بودپس از ديشب تا االن هم! چند ثانيه نگاهش کردم

نيما باالخره موفق شد روی صندلی جايی برای نشستن باز کنه و 

 :من پرسيدم

 تو اتاقش نبود؟ -

قضيه داشت . جوابش منفی بود؛ بلند شدم و از تخت بيرون اومدم

ه بود و هيچ جدی می شد؛ اين سومين روزی بود که نسترن رفت

 :گفتم! خبری ازش نبود

 ! صبر کن يه آبی به صورتم بزنم، االن می آم-

 . و بعد راهی سرويس بهداشتی شدم



مقابل آينه که ايستادم و چشمم که به لب هام افتاد، همه ی 

عضالت تنم منقبض شدند و يه حس عجيب اما شيرين، وجودم 

هام بردم باال و رو لب  انگشت هام رو. رو پر کرد

 .... ديشب... کشيدمشون

دلم می خواست يک روز تمام رو به اتفاِق ديشب فکر کنم و پر 

شم از اون حال خوبی که چندين و چند ماه ازش دور بودم اما 

حاال يه معضل جديد داشتيم به اسم ! حاال، وقت اين کار نبود

 ! نبودِن نسترن

رو پاک صورتم رو شستم و با دستماِل آرايش پاک کن، لب هام 

 ! کردم و با ياد آوردن طوسی هاش و آغوشش بود که دلم لرزيد

 ! دلم اولين بار برای يه آغوش لرزيد

لب هام برای اولين بار يه بوسه ی متفاوت رو تجربه کرده 

 ! بودند

 !تنم برای اولين بار تکيه گاه پيدا کرده بودم

نمی خواستم کامل بهش فکر کنم؛ دلم می خواست مثل دوران 

چگی که يه خوراکی رو  کم کم می خوردم که دير تر تموم ب

بشه، اتفاق ديشب رو بذارم گوشه ی ذهنم و کم کم بهش فکر کنم 

که لذت و شيرينِی يادآوريش رو برای مدت طوالنی تری داشته 

 !باشم

 

 

 

 

 



 

 

 

نيما هنوز روی . صورتم رو خشک کردم و به اتاق برگشتم

 :ايستادم و گفتممقابلش . همون صندلی بود

 ! يه لحظه صبر کن-

به قدری ! دمو سراغ گوشيم رفتم و تو دست فرهنگ پيداش کر

رمِز اشتباه زده بود که گوشی تا پنج دقيقه ی آينده غير فعال شده 

 ! بود

 :يکی بهش زدم و از نيما پرسيدم

گوشيت همراهته؟ برو تو صفحه های اجتماعی نسترن ببين کی -

 ! آنالين شده

 :پرسيد تعجب نگاهم کرد وبا 

 نگفته کجا می ره؟ -

 :مصرانه گفتم

 ! چک کن-

 :چک کرد و گفت

واتس آپ و تلگرامش هيدنه اما اينستاگرامش چند روزيه که -

 .آنالين نشده

مضطرب نگاهش کردم؛ قضيه ديگه خيلی جدی و ترسناک 

نيما داشت باهاش تماس می گرفت و من . نظر می رسيدبه

 :ه جواب نمی ده اما گفتمنتظر بودم بگ

 !خاموشه-

 :دستم رو روی پيشونيم گذاشتم و پرسيد



 شه به منم بگی چی شده؟ می-

 :لبه ی تخت نشستم

ظهر روزی که رفت ! خودمم نمی دونم؛ فقط می دونم که نيست-

 ! باهم حرف زديم اما وقتی برگشتم خونه نبود و تا االن برنگشته

 :عصبی شد

 االن بايد بگی؟ -

صدای بلندش بود که فرهنگ دويد سمتش و در حالی که با 

 :نگاهش رو بينمون می چرخوند، از نيما پرسيد

 عمه کار بدی کردی؟ -

 :نيما تو وضعيتی نبود که بهش توجه کنه و بی توجه گفت

 !نه پسرم-

 :گفتم

اولين بارشه مگه؟ پارسال رو يادت نيست؟ يه هفته رفت -

 ! اطالعی بدهمسافرت بدون اينکه از قبل 

 :نيما در جوابم گفت! فرهنگ داشت همچنان نگاهمون می کرد

تو اين ! حداقلش اينه تلفنش رو جواب می داد سری های قبلی-

 سه روز بهش زنگ زدی؟

 ديده ومطمئنا من ذهنم از نيما درگير تر بود؛ چون چيز هايی رو

 !شنيده بودم که نيما نديده و نشنيده بود

 :گفتم

 ! زدم؛ جواب نداده زنگمعلومه ک-

 :کالفه و عصبی گفت

 تو ام عين ماست نشستی و کاری نکردی؟ -

 :صدام ناخواسته باال رفت



 چی کار می کردم؟ -

 :حق به جانب گفت

 ! به من می گفتی-

 :پرسيد فرهنگ

 دعوا می کنيد؟-

 :خطاب به نيما گفتم

االن گفتم؛ چی کار می کنی؟ همون کاری که قرار بود ديروز -

 !بده انجام بدی رو االن انجام

 

جوری ابراز نگرانی می ! يکی از پاهاش رو عصبی تکون داد

 :گفتم! کرد که انگار کاری از دستش ساخته بود

با خودم گفتم حتما جايی رفته و پيداش ! بچه که نيست گم بشه-

 ! شهمی

 :پرسيد

 ندزديده باشنش؟-

 :گفتمکالفه !! بازی ها کار خودشون رو کرده بودند

 !چطوری بدزدنش آخه؟ چرا بدزدنش؟-

 :فرهنگ پرسيد

 و برده؟ آقا دزده کی -

 :نيما بی حواس گفت

 ! هيشکی پسرم؛ برو بازی کن-

 :و رو به من ادامه داد

 اون شب که رفتين مهمونی، چيزی نشد؟-

 :سکوتم باعث شد با نگرانی بپرسه



 چيزی شد؟ -

 :نگاهم رو ازش گرفتم

 نه بابا؛ چی بشه؟-

دستی به موهاش کشيد و دوباره شماره ی نسترن رو گرفت و 

 !زير لب فحشی داد

قفل ! فرهنگ کلمه اش رو روی هوا گرفت و تکرارش کرد

 :گوشيم رو باز کردم و گرفتمش رو به فرهنگ و گفتم

 .برو بازی کن-

 ! گوشی رو قاپيد و باالخره رفت

هد نبوِد نسترن رسما داشت نگرانم می کرد؛ خصوصا که شت

نيما !اتفاقاتی بودم که نمی تونستند بی ربط باشن به غيب شدنش

 :پرسيد

 نکنه تصادف کرده؟ -

 :مطمئن بودم که قضيه همچين چيزی نيست اما گفتم

منم برم ببينم چی ! بعيد می دونم؛ اما زنگ بزن به بيمارستان ها-

 !  کار می تونم انجام بدم

ی پايين، تو اتاق و ترکش کردم و رفتم سراغ غزل و تو طبقه 

 ! درمانی نيکی پيداش کردم و کشيدمش بيرون

 :قبل از اينکه چيزی بگم، پرسيد

 از نسترن خبری شده؟ -

 :باال انداختم و پرسيدم" نه"سری به نشونه ی 

 تو خونه ی فرشيدی ها با کسی در ارتباط هستی؟ -

 :متعجب پرسيد

 !نه چطور؟-



حلی برای اين قضيه پيدا خودم بايد يه راه ! نمی دونستم چی بگم

 !می کردم

تنها خواسته ای که اون لحظه داشتم، پيدا کردن نسترن و خفه 

 !کردنش بود

***** 

 

 

 فصل بيست و پنجم

 «راه آهن»

 

 

 

و طبق انتظارم کف آشپزخونه، ! رفتم به آشپزخونه، سراغ مامان

 . مشغول پاک کردن دسته ی سبزی خوردن پيداش کردم

 :گفتم و مامان با ديدنم پرسيدبخير سالم و صبح

 !نرفتی مگه دانشگاه؟_

 :مقابلش نشستم و گفتم

 .نه يک شنبه ها و پنج شنبه ها کالس ندارم_

 :دست روی زانوهاش گذاشت و در حال بلند شدن، گفت

 !پس پاشم برات صبحانه آماده کنم؛ فکر کردم رفتی_

 :فوراً گفتم

 ...ميل ندارم. نمی خواد_

 :اخم کرد



ناهار که . صبحانه که نمی خوری! که چی ميل ندارم؟يعنی _

 !با چی زنده ای تو مادر؟! شام که نمی خوری. نمی خوری

فقط سفره ای که بهم داد رو روی زمين پهن کردم ! چيزی نگفتم

مامان ليوانی چای . و خودم بلند شدم و از يخچال پنير برداشتم

يه نايلوِن چند برام ريخت و دست آخر، دست برد و از ته کابينت 

بار گره خورده رو بيرون کشيد و شروع کرد به دونه دونه باز 

اولين لقمه رو که گرفتم، چند گردو از داخل . کردن گره هاش

 : نايلوِن سفيد رنگ بيرون کشيد و گفت

 !بذارش تو لقمه هات جون بگيری. بيا مادر_

 !به گردوها نگاه کردم و لبخند زدم

 :زد و گفتنايلون رو دوباره گره 

وقتی می آد تو . از ترس اميد اين طوری قايمش می کنم_

. آشپزخونه عين جارو برقی همه جا رو جارو می کنه و می ره

اون سری اومدم ديدم داره ماکارانی و سويای خام خام می 

خالصه که به . زرشک ها و کشمش ها رو می خوره. خوره

 .هيچی رحم نمی کنه

بود اما نمی تونستم به لحن مامان  با اينکه حالم خيلی گرفته

 !از تصور خوردن ماکارانی و سويای خام مور مور شدم! نخندم

تکه ای گردو بين لقمه ام گذاشتم و لقمه ی بعدی رو برای مامان 

 :پسش زد و گفت. گرفتم

 .من خوردم مادر_

 :اصرار کردم

 .بخور جوِن من_



مده بودم لقمه رو که گرفت، ياد کاری افتادم که بخاطرش او

فکری که از ديشب تا به حال ذهنم رو مشغول ! سراغ مامان

 .کرده بود

يک قلوپ چای نوشيدم و به اين فکر کردم که چطور سر 

 :صحبت رو باز کنم و آخر سر پرسيدم

 امير حسين رفته؟_

خودم جوابش رو می دونستم اما چون موضوع حرف هام در 

بندازم تا صحبت مورد خودش بود، می خواستم اول حرفی ازش 

 :مامان جواب داد. های بعديم عادی تر جلوه کنه

 .صبح خيلی زود رفت. آره مادر رفته_

چند لحظه نگاهش کردم تا متوجه بشم امروز سرحال هست يانه؛ 

 :توکل کردم به خدا و گفتم! به نظر نمی رسيد بد باشه

 !اين روزها خيلی تو خودشه_

 

 

 

 

 

 :بود و بی خيال گفتدوباره مشغول سبزی هاش شده 

دانشگاه هم . درگير کاره ديگه. خيلی وقته که تو خودشه مادر_

 .که قبول نشد خيلی ناراحت شد بچه ام

 :گفتم. منظورش از دانشگاه، آزمون ارشد بود

 !آره حتماً بخاطر کاره_

 !و با بدبختی تصوير نيکا بهرامی رو پس زدم



بايد امروز می ! فمبايد يکم سوالم رو نزديک تر می کردم به هد

 :فهميدم فکری که تو سرم افتاده صحت داره يا نه؛ پرسيدم

 !خاله خودش امير حسين رو به تو سپرد؟_

چند ثانيه نگاهم کرد و درست وقتی که ! دست از سبزی ها کشيد

 :داشتم پس می افتادم، بی تفاوت گفت

 .خودش سپرد. آره مادر_

 :سکوت کردم و ادامه داد

 .چ کسی اعتمادی نداره جز منمی گفت به هي_

 :با احتياط پرسيدم. دسته ای تره برداشت

 !چی ها بهت گفت؟_

 :مشغول چيدِن سرو دِم تره ها بود

از اون . چند روز آخر کامل پيشش بودم. خيلی چيزها مادر_

می گفت نذاری پسرم تو دست و بالش پر پر . خير نديده می گفت

 .بشه

يخچال تکيه زدم و مامان ادامه  ليوان چاييم رو برداشتم به در

 : داد

خالت بهم می گفت پسرم رو . اون موقع اميد خيلی کوچيک بود_

می گفت . می گفت ذات بچه ام به باباش نرفته. مثل اميدت بدون

الحق هم که بچه اش . بذار بچه ام برای بچه هات برادری کنه

 !شد مرد خونه. شد ستون اين خونه

داشتم به پرسيدن ! پيش می رفتموضوع داشت خيلی خوب 

 :سوالم نزديک می شدم؛ گفتم

 بابا مخالفتی نداشت؟_

 :اخم کرد



چه مخالفتی مادر؟ بابات امير حسين رو قِد جونش دوست _

يه بار هم نشده بود که . پسرم پسرم از زبونش نمی افتاد. داشت

حرفی بزنه يا کاری کنه که آدم فکر کنه از اومدن اين پسر 

فقط حيف شد که عمرش کفاف نداد که قد کشيدِن اين . ناراضيه

 !پسر رو ببينه

! موضوع بحث من اين نبود! مامان اشتباه برداشت کرده بود! نه

! من از ديشب تا به حال يه فکر افتضاح افتاده بود به جون مغزم

فکر اينکه نکنه همون موقع که امير حسين اومده بود خونمون 

زده شده بود که من تو عالم بچگی حرفی از خواهر برادرِی ما 

هر چی که بود، خانواده ی ما سنتی بودند و پدر . متوجهش نبودم

 ! و مادرم متعصب و مقيد به دين

از ديشب تا به حال داشتم فکر می کردم که نکنه مارو خواهر و 

برادر اعالم کرده باشند و امير حسين هم اين قضيه رو می 

به چشم غير از خواهری من  می دونسته و هيچ وقت! دونسته

رو نديده؛ اين مدت انقدر به بن بست خورده بودم که می تونستم 

نمی دونستم چطور ! به هر چيز ممکن و غير ممکنی فکر کنم

 . مامان رو متوجه ذهنيتم کنم که مشکوک هم نشه

ظرف ها رو داخل سينک . بلند شدم و سفره رو جمع کردم

ردن و برای اينکه خيلی فاصله گذاشتم و نشستم به سبزی پاک ک

 :نيفته بين صحبتمون فوراً گفتم

 .نه از اون نظر_

 

 

 



 

 

 

 :مردد پرسيد

 !پس از کدوم نظر مادر؟-

از ته دل آرزو کردم که صدای ضرباِن بلند شده ی قلبم به 

 !گوشش نرسه

صورتم رو نامحسوس چرخوندم که نگاهش هم متوجه گونه های 

 :رو به دريا زدم و گفتم تب دارم نشه و باالخره دلم

ديروز داشتم قضيه ی امير حسين رو برای دوستم تعريف می _

 .کردم که جريانش چيه و چطور اومده خونمون

 :رسما داشتم دروغ می گفتم اما ديگه چاره ای نداشتم

همون دوستم که اون روز اومد بيمارستان ديدنم، ناهيد رو می _ 

 .گم

 :بی خيال گفت

 !خب مادر_

 !سبزی ها رو حروم می کردم داشتم

 :گفتم

براش سوال بود که چطور پسر خاله ام با ما زندگی می ! هيچی_

 .کنه

منم تعريف کردم براش و اونم پرسيد که مامان و بابات مشکلی 

 ...نداشتند با اين قضيه

 :حرکت دست هاش ُکند شدند و من، با هر مرگی که بود، گفتم



يعنی می پرسيد تو ! محرمهمنظورش اين بود که خب به من نا_

خونه اذيت نمی شم بخاطر حجاب و اينا؟ منم گفتم خب من از 

 ...اون اول روسری سر نکردم

بلند شدم و ليوانی آب برای خودم . سکوت کردم و سکوت کرد

ريختم و با يک نفس نوشيدنش ، سعی کردم کمی از اون 

 .حرارتی که به جونم افتاده بود رو کم کنم

 :از لب هام فاصله دادم، مامان گفت ليوان رو که

 !می گفتی مثل برادرته_

 ! شاخک هام فعال شدند

 :مضطرب جواب دادم

 .آره؛ منم همين رو گفتم؛ بهش گفتم که مثل برادرمه_

 :سبزی ها رو ريخت داخل آبکش و گفت

اون موقع . من هيچ پسری رو به چشم پاکی امير حسين نديدم_

اما بزرگ هم که شدين ! ف ها نبودکه بچه بودين و اصال اين حر

انقدر اين پسر خودش عاقل و فهميده و چشم پاک بود که من هيچ 

 .وقت به خودم اجازه ندادم همچين چيزی رو بهش بگم

نفسم رو فوت کردم به بيرون؛ پس تمام ديشب رو بيهوده به اين 

 ! فکر شاخ و برگ داده بودم

ه بود؛ همه ی ذهن من ديشب تا هرجايی که می شد پيش رفت

حتی به اين فکر کرده بودم که ! ناممکن ها رو ممکن کرده بود

اميرحسين اعترافات من، تو صفحه ی اول کتاب رو ديده اما 

برای اينکه تو سرش فکر خواهر و برادر بودن ما تزريق شده، 

 !به روی خودش نياورده و فقط برگه رو کنده

 ! دلم يکم آروم گرفت



 !فقط يکم

***** 

 

 

 

 و ششم صل بيستف

 "تجريش"

 

 

 

باالخره موفق شدم از طريق يکی از آشناهای خانوادگی لينکی 

 !های فرشيدیبزنم به خونه

دست آوردم، هيچ تغييری تو استايل زندگی طبق اطالعاتی که به

فرشيدی ايجاد نشده بود و از روزی که نسترن رفته بود، تا به 

محيط کار نگذرونده امروز، هيچ روزی رو خارج از خونه يا 

خواستم مستقيم با فرشيدی وارد صحبت بشم و جريان نمی! بود

خواستم قضيه نيست شدن نسترن رو عنوان کنم؛ در واقع نمی

يکی از ! جا بپيچهاش همهقدر مطرح و بزرگ بشه که آوازهاون

هام اين بود که شايد نسترن با فرشيدی باشه اما اطالعاتی که ايده

 !ايده رو نقض کرده؛ نسترن تنها رفته بودگرفتم، اين 

با اينترکام سفارش يک فنجون قهوه و برشی کيک دادم؛ بيشتر 

از يک روز کامل بود که چيزی نخورده بودم و شديداً احساس 

وضعيت جسميم اصالً خوب نبود و ! کردمحالی میضعف و بی



« خستگی برای اين بيماری سمه» از روزی که دکتر گفته بود 

 !داشتم عمالً دو برابر قبل، خودم رو خسته می کردم من

بعد از خوردن وعده ای که سفارش داده بودم، با نيما تماس 

گرفتم و شنيدم که بيمارستان ها رو چک کرده و نتيجه ای 

تماسی با ! ذهنم ديگه ايده ای نداشت و ياری نمی کرد! نگرفته

فته بود، تا نسترن گرفتم اما از صبح که نيما باهاش تماس گر

 !همين حاال تلفنش همچنان خاموش بود

بين ليست مخاطبينم گشتم؛ اسم هايی که ذخيره داشتمشون رو از 

نظر گذروندم اما واقعيت امر اين بود که نمی شد و نمی تونستم  

خبری از » با هيچ کدوم از اين آدم ها تماس بگيرم و بپرسم 

 «نسترن داريد؟

طب ها خارج بشم که چشمم تصميم داشتم از صفحه ی مخا

و بدون معطلی، ! خورد به اسم صبور، سرايدار ويالی شمال

اش رو گرفتم و با جواب دادنش، وقتی شروع کرد به شماره

 :احوالپرسی، يک راست رفتم سراغ اصل مطلب و پرسيدم

 !نسترن خانم نيومدن ويال؟_

 :سکوت کرد و وقتی سوالم رو تکرار کردم پرسيد

 ! قرار بوده بيان؟! نرسيدنهنوز که _

جوابی سرسری به ! کجا رفته بود اين زن؟! هام رو بستمپلک

ای نبود جز در ميون صبور دادم و تماس رو قطع کردم؛ چاره

کردم که نيما ام رو سبک و سنگين میداشتم ايده! گذاشتن با بابا

 :فوراً جواب دادم و پرسيدم. دوباره تماس گرفت

 !خبری شد؟_

 :ر جديدی نداشتاما خب



زنگ زدم بگم امشب زودتر بيای خونه، من و پرستو هم ! نه_

اتاقش رو بگرديم شايد چيزی گذاشته باشه که بتونه . آيممی

 !کمکمون کنه

 :گفتم

 !من بايد يه چيزی رو بهت بگم نيما_

 :لحنش دقيق شد

 !چی؟_

 

 

 

می خواستم از صحبت های نسترن براش بگم و نمی دونستم 

 .کمکی می کنه يا نه؛ اما به نظرم بهتر بود از نگفتنشگفتنش 

 :پرسيدم

 !می تونی بيای بونتا؟ تنها_

 :کمی مکث کرد و نهايتاً گفت

 بگو در مورد چيه؟. االن راه می افتم. آره_

 :سرم رو روی ميز گذاشتم

 !فعالً . بيا بهت می گم_

بلند شدم و در رو قفل کردم و لوستر . تماس رو که قطع کرد

دست هام رو روی . اق رو خاموش کردم و برگشتم پشت ميزمات

 .ميز گذاشتم و سرم رو روی دست هام

نياز داشتم با خودم خلوت کنم؛ نياز داشتم که بعد از اتفاق ديشب، 

چند دقيقه برای خودم و احساسم وقت بذارم اما امروز از لحظه 

ی چشم باز کردن تا به االن، حتی يک دقيقه هم برای خودم 



چشم هام رو بستم و با اولين تصويری که از ديشب تجسم . نبودم

کردم، چيزی ته دلم تکون خورد؛ عضالتم منقبض شدند و يک 

چقدر اون آغوش !حس خوشايند، تمام وجودم رو احاطه کرد

من بودم و امير و ! چقدر حاال الزمش داشتم! ناگهانی چسبيده بود

 !رسيده بوديمهرسه مون باهم به يک نقطه از دنيا ! شب

من و امير باهم به سمت هم قدم برداشته بوديم و من برای اين 

اش کرده بودم، اسمی بلد حس، برای حسی که ديشب تجربه

 !نبودم

 !ديشب بوسيده بودمش؛ کوتاه و ناباور و غيره منتظره

 !ديشب من رو بوسيده بود؛ کوتاه و ناباور و غيره منتظره

حرف؛ چرا که گاه کرده بوديم؛ بیها بهم نو بعد از اون دقيقه

 ! حرفی برای اين حس نبود

هام هاش رو از هم فاصله داده بود؛ انگشتکه لب بعد از اون هم

"! امشب هيچ چيزی نگو"رو روشون گذاشته بودم و گفته بودم 

هاش رو تنها بعد چند قدم به عقب رفته بودم و خودش و طوسی

کت کرده بودم به سمت گذاشته بودم و با بيشترين سرعت حر

 ! خونه

داغ و تب ! لب هايی که من لمسشون کرده بودم، داغ بودند

لب هايی که می دونستم از اولين بوسه جدا شدند و بعد از ... دار

 .اون يه نياز خيلی زياد تمام ذهنم رو پر کرده بود

که ... نيازی که برای مقابله باهاش، ناچار بودم که فرار کنم

 ... ها بذارمعقب برم و تن

سرم رو بلند کردم و ناخواسته انگشت هام رو گذاشتم روی لب 

 ...هام و دوباره تداعی اون حس، ديوانه ام کرد



پلک باز کردم و تو همون تاريکی به صفحه ی گوشيم نگاه 

دلم می خواست . کردم؛ دلم می خواست باهاش تماس بگيرم

گذره سر در صداش رو بشنوم و از چيزی که داره تو سرش می 

مون  يک طوری بود که نمی شد قدم ها رو رابطه... بيارم

 .مطمئن برداشت

حاال هم برای ...شدهر قدم و هر حرکت با کلی ترديد همراه می

تماس گرفتنی که قبل از اين بدون فکر انجامش می دادم، يک 

رفتم سراغ عکسش و خيره شدم به طوسی ! دنيا ترديد داشتم

 !رده بود اين رنگ با دنيای من؟چی کار ک... هايش

 

 

 

 

                      

مردد وارد صفحه پيام هاش شدم و تنها چيزی که بعد از دقيقه ها 

اسمش رو صدا ! فکر کردن، موفق به نوشتنش شدم، اسمش بود

زدم و با اينکه نمی دونستم جوابی می گيرم يا نه، اما در جا 

 «بله؟.   »جوابش روی صفحه ام ظاهر شد

باال رفتن ضربان قلبم رو حس کردم و بی اون که تصميمی 

 :داشته باشم، انگشت هام شروع کردند به تايپ

 ؟«خوبی_»

 :دوباره زود جواب داد و در جواب سوالم پرسيده بود

 «تو خوبی؟_»



اگر از نيست شدن نسترن فاکتور می گرفتم، حالم از چند وقت 

 :نوشتم. گذشته خيلی بهتر بود

 !تو چی؟! وبممن خ_

 :نوشت

 «!نمی دونم_»

من . اون ترديدی که ازش حرف می زدم حاال نمود پيدا کرده بود

اين آدم و اين رابطه رو دوست داشتم اما وقتی نمی دونست خوبه 

هام اين کلمه رو تايپ دونم چرا انگشتنمی. يا نه اذيت می شدم

 "پشيمونی؟"کردند 

ست و ترديدم رو بيشتر ام ننشاين بار جوابش زود روی صفحه

 !کرد

هام با کالفگی گوشی رو روی ميز گذاشتم و سرم رو بين دست

 ...ی پرتگاههای که آدم لبهگرفتم و درست تو اون نقطه

 !«اصال»پيامش نجاتم داد 

شد همين تک کلمه رو خوندم و باورم نمی! هزاربار خوندمش 

گذار و قشنگ  قدر تاثيری ساده تو همچين موقعيتی ايناين کلمه

دونستم چی جواب بدم که درخور اين نمی! بشه و به دل بشينه

 ..."بايد ببينمت"گشتم که نوشت ها میدنبال جمله! کلمه باشه

 "يه ساعتی درگيرم اما بعد از اون ديگه آزادم"نوشتم 

ام ظاهر اما هنوز ارسالش نکرده بودم که تماسش روی صفحه

 .شد

سالم ! ی آتيشآب روی ته مونده جواب دادم و صداش شد اون

 :که داد، دوباره پرسيدم

 خوبی؟_



 :و اينبار جوابش، به دلم نشست

 !ديگه خوبم_

هايی که انتخاب احساساتش، کلمه! چقدر خاص بود اين آدم

هاش، آغوشش، انتخاب شعرهاش، همه و همه کرد، چشممی

 ! خاص بودند؛ خاص و اعتياد آور

 :صداش زدم و گفتم

! يه چيزی که نترسونه من رو... يه چيزی بگو ... امير _

 !چرا... ی تو ترسونه اما آيندهی خودم من رو نمیآينده

زدم دست خودم هايی که میکردم حرفوقتی بهش فکر می

کارهام . کردمشدند و من بعد بهشون فکر میاول گفته می! نبودند

راغ تجزيه رفتم سکردم و بعد میدست خودم نبودند اول عمل می

 !و تحليلشون

اتاق ! مواجه با اين آدم نيکا رو برای خودم هم جديد کرده بود

 ...تاريک بود؛ مثل ديشب

 :صداش تو گوشم پيچيد

 کجايی؟_

 :گفتم

 !کافه_

 !بهترين جمله ای بود که می تونستم ازش بشنوم« می آم پيشت»

فقط کاش وقتی اين فاصله رو از راه آهن به تجريش می اومد، 

قلش رو با خودش نمی آورد تا نتونه تو طی کردن اين فاصله ع

 !فکر کنه، به جاش دلش رو می آورد

 !نه...من برای دلش کلی برنامه داشتم اما برای عقلش

***** 



 

 

 

 فصل بيست و هفتم

 

 "راه آهن"

 

 

 !آسانسور خراب بود و بايد چهار طبقه رو باال می رفتم

اومد؛ به نفس ديگه نفسم در نمیبه پله های طبقه سوم که رسيدم، 

نفس افتاده بودم و چند لحظه ای رو تو پاگرد همون طبقه 

استراحت کردم؛ جز مدرسه که يک زنگ در هفته ورزش 

داشتيم و واحد تربيت بدنِی دانشگاه، هيچ وقت ديگه ای رو تو 

 !عمرم ورزش نکرده بودم و حاال داشتم چوبش رو می خوردم

بود، پله های طبقه ی آخر رو هم باالرفتم و با هر بدبختی ای که 

 !وقتی به طبقه چهارم رسيدم که سرم داشت گيج می رفت

 !می بينم که پس افتادی شادمان_

با صدای فراز سرم رو چرخوندم و مقابل واحد کلينيک، درحال 

 .باز کردن قفل ها ديدمش

سعی کردم درست بايستم اما اوضاعم داغون تر از اين حرف ها 

 !بود

دست بردم و موهای بيرون زده از شالم رو به داخل فرستادم؛ 

 :نزديک رفتم و گفتم

 !سالم_



 :اشاره ای به آسانسور کرد و گفت

 ديدی الکی سنگش رو به سينه می زدی؟ ديدی بهت وفا نکرد؟_

از اينکه هنوز داشتم نفس نفس می زدم، خجالت زده بودم؛ بايد 

برای يک کالس  حتما تو يک فرصت مناسب می رفتم و

 .ورزشی ثبت نام می کردم

 :فراز با دست اشاره ای کرد به داخل مطب و گفت

 !اول شادمان_

رفتم سراغ ميزم و پرت شدم . زيرلب تشکری کردم و وارد شدم

 !روی صندلی اما فراز که نزديک شد صاف نشستم

 :چرخوند و پرسيدتو صورتمنگاهش رو

 خوبی؟-

اد خاطره ی دردناکی که برام با نگاه کردن به چشم هاش ي

 .تعريف کرده بود افتادم و دوباره دلم پر از غم و غصه شده بود

قدری حالم بد شده بود که تمام مدت، ديروز بعداز شنيدنش اون

تصوير افتادن يه دختر جوون از بلندی رو تو سرم داشتم و 

 .هربار با يادآوريش، اشک تو چشم هام جمع می شد

 :گفتم

 !ممنون-

دقيق به صورتش خيره شدم؛ هيچ اثری از ناراحتی ديروز تو  و

ام با شوخی های همون موقع هم وقتی گريه! صورتش نبود

بعدش بند نيومده بود، بهم گفته بود اگر می دونست تا اين حد بهم 

 !می ريزم، برام تعريف نمی کرد

 :پرسيد

 چرا اينطوری نگاه می کنی؟_



 :گفتمنگاهم رو گرفتم از صورتش و 

 !هيچی_

 :به شالم اشاره ای کرد و گفت

 !مگه دانشگاه نبودی؟_

 :توضيح دادم

 ...يک شنبه ها کالس برنداشتم_

 :دسته کليد رو بين انگشت هاش چرخوند و گفت

 !فکر نکنم امروز مريض داشته باشيم_

 :متعجب پرسيدم

 !چرا؟_

 :کج کردلب هاش رو

نفس و آسم دارن؛ واال همه ی مريض های اينجا مشکل ريه و ت-

 !گمون نمی کنم بتونن اين همه پله رو بدون مشکل باال بيان

 

             

 

 :خنديدم و گفتم

 ...چی بگم_

 چند سالته؟ چی کارا می کنی؟ چی می خونی؟ ! از خودت بگو_

 :خنديد و گفت! چشم هام چهارتا شدند

پاک جدی نگير؛ از پارکينگ پنج طبقه رو با پله ها باال اومدم، _

 !قاطی کردم

از تصور يک طبقه اضافه تری که از پله ها اومده بود، وحشت 

 !کردم



تکيه زد به ديوار و اولين مراجع، درحالی که هن و هن می 

 :کرد، پا به مطب گذاشت و عصبی گفت

ده دقيقه اس که دارم از پله ها باال ! چرا آسانسورتون خرابه؟_

 .می آم

ت حتما پيگيری می کنه و از فراز مودبانه توضيحی داد و گف

 .مطب بيرون رفت

شروع کردم به نوشتن نوبت ها و تا رسيدن آخرين بيمار، 

غرهايی که بخاطر خرابی آسانسور سِر من زده می شد رو 

 !گوش می دادم

آخرين بيمار که ويزيت شد و مطب رو ترک کرد، کالفه نفسم 

خروج از رو فوت کردم و حرکتم از ديِد دکتر معدل که درحال 

 .اتاقش بود، دور نموند

 :خنديد و گفت

 !مثل اينکه خيلی خسته شدين خانم شادمان_

 :فوراً از روی صندلی بلند شدم و گفتم

خسته نباشيد دکتر؛ نه فقط دعا می کنم که آسانسور فردا درست _

 !شده باشه، مريض ها پوست سرم رو کندند امروز 

 .غ فراز رو گرفتخنديد و پرونده هارو تحويلم داد و سرا

 :ميزم رو دور زدم و درحال رفتن به سمت اتاق فراز گفتم

 .االن صداشون می زنم_

گر دکتر که نظاره! و چند ضربه به در زدم اما جوابی نشنيدم

 :حرکاتم بود، گفت

 !طبق معمول هنزفری تو گوششه_



و خودش اومد سمت اتاق و وقتی از در زدن جوابی نگرفت، 

 :از کرد و نهايتاً گفتدرو با احتياط ب

 !ديدی گفتم؟_

 . برگشتم پشت ميزم و منتظر اتمام کار دکتر با فراز موندم

صداشون به گوشم می رسيد که داشتند در مورد يکی از  

بيمارها صحبت می کردند و دعا کردم کارشون بيشتر از اين ها 

راضی بودم تا ساعت دِه شب همينجا بمونم اما به ! طول بکشه

 !رمخونه ن

تا وقتی ! خونه رفتن و خونه موندن اين روزهای خوِد مرگ بود

بيرون بودم و درگير درس و کار، خيلی عذاب نمی کشيدم اما 

 !وای از وقتی که سرم خلوت می شد

 .خسته نباشيد؛ خدانگهدار_

با خداحافظی دکتر به خودم اومدم؛ جوابش رو دادم و با برداشتن 

رو داشتم که از اتاقش بيرون  وسايلم قصد خداحافظی از فراز

 :اومد و گفت

 !دکتر الکی وقتم رو گرفت! بايد ببخشی که دير شد_

 

 

 

 

 

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 !من برم کاری اگر نداريد_

 :در اتاقش رو بست و گفت



 !صبر کن تا يه جايی می برمت_

 :فورا گفتم

 !مزاحم شما نمی شم_

 :راه افتاد به سمت در خروجی و گفت

چه مزاحمتی؟ تو اين خيابون رو با بی آر تی می ری، من با _

از سر خيابون تاکسی . مسيرمون تا انتهای خيابون يکيه. ماشين

 می گيری ديگه؟

 :معذب گفتم

 .بله_

 :درحال خروج از در گفت

البته اگر تمايل . پس تا ايستگاه تاکسی خطی ها می برمت_

 .نداری که در رو روت قفل کنم و برم

 . دم هام سرعت دادم و از مطب بيرون رفتمبه ق

فراز درها رو قفل کرد و بعد از اون، به سمت راه پله ها حرکت 

 : به طبقه ی همکف که رسيديم، گفتم. کرديم

 ...اگر اجازه بدين من خودم-

 :صحبتم رو قطع کرد و عصبی گفت

 ! نمردی انقدر تعارف کردی؟ بس کن تو رو خدا! اه-

 :اختم و گفتمسرم رو پايين اند

 !پس فقط تا تاکسی ها-

 :راه پله ها رو به سمت پارکينگ رفت و گفت

 !!نه پس؛ می برمت در خونه-

 ! دنبالش رفتم و سوار بر ماشينش از ساختمون خارج شديم



قرار گرفتيم، لحنش جدی شد و صدام  به محض اينکه تو خيابون

 :زد

 الهه؟-

 :به سمتش چرخيدم؛ گفت

 ! کرده بودم اما خيابون خيلی خلوتهترافيک حساب رو-

 :ابروهام باال رفتند

 يعنی چی؟ -

 :مودبانه گفت

اما با اين  دی برسونمت؟ چون بايد امروز حرف بزنيماجازه می-

 ! دقيقه ی ديگه سر خيابونيمخلوتی، پنج

 :متعجب پرسيدم

 چه حرفی؟-

 :پرسيد کالفه به خيابون نگاهی انداخت و

 تو به من اعتماد داری؟ -

مغز من خيلی کند پردازش  موقعيت خيلی تند پيش می رفت و

 :پرسيدم! می کرد

 اعتماد؟-

 :سرش رو تکون داد و گفت

می خوام باهات حرف بزنم؛ همون ديروز می خواستم باهات -

برسونمت خونه؟ که تو اين ! حرف بزنم اما خيلی حالت بد شد

 مدت حرف بزنيم؟

 ! زدم چند بار پلک

 :پرسيد

 باشه؟-



 :چيزی نگفتم و گفت

اگر مخالف ! تا سر خيابون فکر کن؛ نمی خوام اذيتت کنم-

 !بودی، حرفی نمی زنم، همونجا پياده شو

****** 

 

 

 

 فصل بيست و هفتم

 «تجريش»

 

 

 

 

با تماِس داخلی که باهام گرفته شد و حضور نيما رو بهم اطالع 

روشن و بعد از اون، قفل در رو داد، بلند شدم و لوستر اتاق رو 

 !باز کردم

در رو باز گذاشتم و برگشتم پشت ميزم و چند ثانيه ی بعد، نيما 

با رسيدنش از . رو ديدم که در حال نزديک شدن به سمت اتاقه

جام بلند شدم و در حالی که دعوتش می کردم به نشستن، 

 :پرسيدم

 چی ميل داری بگم برات بيارن؟_

 :سری باال انداخت و گفت صورتش مضطرب بود؛

 !هيچی_



! در رو مجدداً بستم و روی يکی از صندلی های مقابلش نشستم

 :به محض اينکه نگاهش کردم، پرسيد

 !چی می خوای بگی؟_

 :حرف هام رو تو ذهنم سبک و سنگين کردم و نهايتاً گفتم

حرف هام حرف های خيلی کمک کننده ای نيستند اما به نظرم _

 !تو رو هم در جريان بذارمرسيد که بايد 

 :عصبی و کالفه گفت

 !حرف بزن محض رضای خدا_

 :فوراً گفتم. نگران و کالفه بود

همون روزی که نسترن از خونه بيرون رفت، قبلش ما با هم _

اومد اتاقم و يه سری صحبت هايی کرد که تا به ! حرف زديم

 !حال از زبونش نشنيده بودم

 :ادامه دادمبدون پلک زدن نگاهم می کرد؛ 

. برام از زندگيش گفت؛ از اينکه رضايتی از اين زندگی نداره_

 ...از اينکه

 :سکوت کردم و نيما، متعجب پرسيد

 !از چی؟_

 :سعی کردم خود حرف های نسترن رو به خاطر بيارم و گفتم

از بچه داشتن راضی . می گفت از ازدواجش راضی نبوده_

 ! هر چيز ديگهاز به دنيا اومدن ماها و کالً . نبوده

 .اخم های نيما تو هم رفتند اما حالت کلی صورتش، متعجب بود

 :پرسيد

 !يک کاره اومد و به تو اين حرف ها رو زد؟_



نمی خواستم اشاره ای کنم به اتفاِق ديشبش، به صحنه ای که ديده 

 ...بودم

احساس خاصی به نسترن نداشتم اما نمی خواستم از کاری که 

شايد هم دلم نمی خواست اون باوری ... بقيه بگمکرده بود برای 

شايد هم حق ! که تو ذهن من شکسته بود تو ذهن نيما هم بشکنه

می دادم به نسترن و هزار و يک شايد ديگه که اون لحظه 

نفهميدم کدومش موثر بوده تو نگه داشتِن رازی که از نسترن 

 !داشتم

 :صدای نيما از فکر بيرون کشيدم

 چيز ديگه ای هست که نمی گی؟! ر نمی آدبا عقل جور د_

 :جواب دادم

 .فقط همين. نه_

 :متعجب پرسيد

 حرفی هم از رفتن زد؟_

 :سر تکون دادم و دوباره گفتم

 .نه_

 !بلند شد و ايستاد و دوباره نشست

 :دستی به ته ريشش کشيد و نهايتا گفت

! يعنی منظورت اينه خونه نيومدنش عمديه؟! نمی دونم چی بگم_

 !خودش رفته؟

تمام چيزی که نسترن برام تعريف کرده بود رو مو به مو بهش 

 !انتقال دادم



عين جمالتی که گفته بود رو با فاکتور گرفتن از اون هايی که 

مربوط به اتفاق ديشبش بودند، برای نيما بازگو کردم و به نظر 

 .رسيد بعداز شنيدنش، سردرگم تر شد

خره با اين جمله، سکوتش رو چند دقيقه ای سکوت کرد و باال

 :شکست

 .به نظرم بهتره که به بابا جريان رو بگيم_

 :ايده ی وحشتناکی بود اما هيچ راه ديگه ای نداشتيم؛ پس گفتم

 .به نظرم بگيم. موافقم _

 :پرسيد

 !برای چی زودتر بهم نگفتی؟_

 :چيزی که واقعا تو ذهنم بود رو عنوان کردم

نش ربطی به حرف هاش نداره و اول اينکه فکر می کردم رفت_

 !يکی دو روزه برمی گرده؛ بعد هم منم مثل االِن تو شوکه بودم

 

 

 

 

شرايط واقعا پيچيده و عجيب و غريب . بی حرف نگاهم کرد

با اين که اميدی نداشتم، بلند شدم و برای بار صدم با شماره . بود

 !ی نسترن تماس گرفتم اما تلفنش همچنان خاموش بود

 :صورت پکر شده ام رو ديد، گفت نيما که

کسی به ذهنت نمی رسه که بهش زنگ بزنيم؟ به نظرت پيش -

 کسی نرفته؟



قبل از اين، به سوالی که مطرح کرد خيلی فکر کرده بودم اما 

نسترن ارتباط خوبی با خانواده اش نداشت جز يکی از 

 !خواهرهاش که اون هم در حال حاضر ايران نبود

 :جاش بلند شد و گفتبا سکوتم نيما از 

می رم سراغ اتاق نسترن؛ می گردمش شايد چيزی برامون _

گذاشته باشه و اگه به نتيجه ای نرسيدم، همين امشب به بابا خبر 

 .می دم

 ...!يه حسی بهم می گفت طوفان تو راهه

 :سری به نشونه ی تاييد حرف هاش تکون دادم و گفتم

 !باشه_

 ! فروپاشی هستمبا رفتنش حس کردم دوباره درحال 

روی صندلِی خودم نشستم و دعا کردم که طوسی ها زودتر به 

 !داد دلم برسند

برای اينکه تا زماِن رسيدنش، فکر و خيال ديوانه ام نکنه، خودم 

رو با چک کردن تصوير های اتاق نيکی سرگرم کردم؛ به نظر 

می رسيد غزل درحال بازی کردن باهاشه؛ صورتش تو تصوير 

اما اينکه دست و پاهاش زيادی جمع و درهم رفته  واضح نبود

 !نبودند نشون از اين داشت که ريلکسه و حالش خوبه

تصوير هارو بستم؛ تقريبا نزديک به يک ساعت از تماسی که با 

 !امير داشتم گذشته بود اما خبری از خودش نبود

هيچ ايده ی ديگه ای نداشتم برای سرگرم کردن خودم؛ پلک چپم 

ظهر شروع کرده بود به پريدن و امونم رو بريده بود؛  از بعداز

انگشتم رو محکم روی پلکم نگه داشتم و چند نفس عميق کشيدم 

 .و به خودم وعده دادم که با رسيدِن امير آروم می گيرم



شرايط ديشب رو برای خودم يادآوری کردم و چند لحظه ای رو 

گرفتن ها موقتی هم به ياد ديشب آروم گرفتم اما همه ی اين آروم 

قدر شرايط بحرانی داشتم تو بود؛ دلشوره ی عجيبی داشتم و اون

زندگيم که نمی دونستم اين دلشوره رو بايد دقيقا به کدومش ربط 

 !!بدم

کالفه نگاهی به ساعت انداختم و برای بار چندم سعی کردم با 

وعده ی ديدن طوسی های امير که حکم نيکوتين داشتند، خودم 

کنم اما درست تو همون لحظه که درحال  وعده دادِن رو آروم 

 :واهی به خودم بودم، پيام امير روی صفحه ی تلفنم نشست

 "من نمی تونم بيام؛ ببخشيد"

چند بار پلک زدم و بعد از اون، دقيق خيره شدم به متنی که برام 

 .فرستاده شده بود

 !چندين و چند بار خوندمش

 !گفته بود نمی تونه بياد

 !اهی کرده بودعذرخو

 !و همين

با تاخير نگاهم رو از صفحه ی لعنتِی گوشی گرفتم و رهاش 

 !کردم روی ميز

 .پلکم با شدتی بيشتر از قبل می پريد

 !حالم ديگه خوب نبود

 !سرم رو بين دست هام گرفتم

 حاال با چی آروم می گرفتم؟

سعی کردم به افکارم نظم بدم؛ من حداقل يه خاطره ی خوب 

ه خاطره ی خوب از ديشب داشتم که اگر هر اتفاقی می داشتم؛ ي



افتاد می تونستم با فکر کردن بهش و يادآوريش خودم رو سرپا 

 !نگه دارم

 !همين کار رو می کردم

 !به هيچ چيز ديگه ای فکر نمی کردم؛ به آينده فکر نمی کردم

 !به اينکه گفته بود می آد و نيومده بود فکر نمی کردم

حال خوبم و اميدی که همون ديشب داشتم فکر فقط به ديشب و 

 .می کردم

پلک هام رو بستم؛ قلبم زيادی نا آروم شده بود و احساس ضعف 

 .شديدی داشتم

سعی کردم تصوير ديشب رو دوباره يه يادم بيارم اما هر چقدر 

 .تالش کردم، جز سياهی چيزی پشت پلک هام نقش نبست

ه ای از ديشب تو سرم هرچقدر کلنجار رفتم با خودم هيج خاطر

 .زنده نشد

 !و سياهی... فقط سياهی بود؛ سياهی

 !خاطره ها هم به دل من راه نمی اومدند

****** 

 

 

 

 وهشتمفصل بيست

 "راه آهن"

 

 

 



به انتهای خيابون رسيده بوديم اما من هنوز فکری نکرده بودم؛ 

م ی تفکرکافی بود يکم موقعيتم هيجانی يا متفاوت باشه تا کال قوه

 ! از کار بيافته و مثل حاال، هيچ کمکی بهم نکنه

رو به رومون ! انتهای خيابون، فراز ماشين رو متوقف کرد

به سمتم چرخيد و سوالی نگاهم . های خطی بودندايستگاه تاکسی

اين آدم . ی توانم رو به کار گرفتم برای حرف زدنهمه. کرد

ها کمکم کرده جا ها به گردن من حق داشت؛ خيلیبيشتر از اين

 !بود و هيچ وقت نذاشته بود که تو محيط کار به دردسر بيافتم

کرد و با های فراز فکر میاون لحظه ذهنم داشت فقط به خوبی

های خوبی که تو سرم جمع شده بودند، ی اين يادآوردیهمه

کردن نيستم يا  اصالً در توانم نبود که بهش بگم موافق صحبت

خواستم تا خونه از يک طرف هم نمی.شمهمين جا پياده می

ی ما مصادف بود با يک دور قمری تو برسونتم؛ رفتن به محله

دونست که تو اين ترافيک چقدر مسيرش دور خدا می! شهر زدن

 :شد؛ معذب گفتممی

مردد ! رمجا صحبت کنيم و بعد من میاگر مايل باشيد همين_

 :پرسيد

 !پس موافقی که حرف بزنيم؟_

 :کردم، ماشين رو روشن کرد و گفتتائيد که 

 !مرسی_

 :ی متوقف کردنش باال بردم و گفتمدستم رو به نشونه

اگر ممکنه همينجا . اشکالی نداره اگر من کمی دير برسم خونه_

 ..حرف بزنيم و بعدش من 

 :ماشين رو حرکت داد و گفت



اينجا هم جای وايستادن . رسونمتمی. تعارف که ندارم باهات_

 !نيست

تر نشستم روی هام رو جمع کردم و خودم هم جمعانگشت

 .صندلی

هايی که قرار بود بزنه و ای نداشتم برای حرفهيچ ايده

 !فهميدم چرا سکوت کردهنمی

 :وپرسيد کمی جلوتر ماشين رو کنار خيابون دوباره متوقف کرد

 !چی می خوری؟_

داشته بود؛ به خيابون نگاهی انداختم؛ مقابل بستنی فروشی نگه 

 :اين بار جدی مخالفت کردم و گفتم

 .اگر می شه بريم. من هيچی نمی خوام. دستتون درد نکنه_

اما طبق . بيشتر منظورم اين بود که بريم و حرفش رو بزنه

معمول به مخالفتم اهميتی نداد و پياده شد و چند دقيقه ی بعد، با 

دستم داد و با هر دو ليوان رو به ! دو ليوان بلند آبميوه برگشت

 !روشن کردن ماشين، يکی رو از دستم گرفت

زير لب تشکر کردم اما دلم داشت مثل سير و سرکه می جوشيد 

 !و بعيد ميدونستم علتش حرف هايی که فراز می خواد بزنه باشه

دوباره که تو مسير ماشين های در حال حرکت قرار گرفتيم، 

 :انداخت و گفتفراز باالخره به حرف اومد؛ نيم نگاهی بهم 

 !من می خوام کمکت کنم الهه_

 :متعجب پرسيدم

 !کمکم کنيد؟ يعنی چی؟ چه کمکی؟_

 

 



 

 :ميدون رو دور زد و بعد از اون، جواب سواالتم رو داد

من ديروز همه ی اون حرفا رو زدم که به اينحا ... ببين الهه_

 ...که بهت بگم... برسم

اون روز . ل افتادممن از همون روز اولی که ديدمت، ياد نوگ

اون روز دکتر فرستادت پيش من ...آشفته بودی، مضطرب بودی

که کار رو برات توضيح بدم و من وقتی ديدم خوب نيستی، 

مرخصت کردم؛ اما تا آخر شب صورتت مقابل چشم هام بود؛ 

بعد از اون هم که شناختمت بيشتر و بيشتر من رو ياد نوگل 

نمی خوام تو رو . رت بدونیمن نمی گم من رو براد. انداختی

نوگل ببينم و با جبران کوتاهی هايی که در حق اون کردم برای 

فقط به عنوان يه انسان، يه دوست ... نه! تو، بخوام برادری کنم

و يا هر چيز ديگه ای که تو اسمش رو می ذاری، دلم می خواد 

دلم می خواد بهم اعتماد کنی و اين اجازه رو بهم . کمکت کنم

چون تو داری همه ی روزهای قشنگ جوونيت رو به هدر بدی 

هر روز غمگينی، هر روز بی حواسی، حس می کنم ! می دی

می ! کنهرفتار هات نگرانم می. اصالً زندگی رو نفهميدی الهه

 ...ترسم که تو هم

ليوان آبميوه از دستم افتاد اما به موقع واکنش نشون دادم و قبل 

فراز نيم نگاهی به . کثيف کنه گرفتمشاز اينکه زيادی لباسم رو 

دو . طرفم انداخت و جعبه ی دستمال کاغذی رو به سمتم گرفت

سه برگ دستمال بيرون کشيدم و در حال خشک کردن لکه های 

آبميوه از روی شال و مانتوم به حرف هاش فکر کردم؛ حس 

بدی نداشتم از حرف هاش، اما من دلم نمی خواست درِد دلم رو 



اين درد بايد با من می موند و دفن می شد البته . بگم برای کسی

 !اگر اون برگه ی گم شده می گذاشت

 :دستمال ها رو بين انگشت هام مچاله کردم و فراز پرسيد

 خب نظرت چيه؟_

 :نفسی گرفتم و دست و پا شکسته گفتم

شما هميشه و همه ... خيلی ممنونم از توجهتون... ببينيد من_

حواستون بهم بوده؛ . اه به من لطف داشتيدجوره تو اين چند م

تولدم رو يادتون بوده و هميشه . مشکلی پيش اومده کمکم کردين

طوری که اون...دونم چطور بگم؛ مننمی... حمايتم کردين اما

کنم از اين به بعد سعی می. کنيد مشکلی ندارمشما فکر می

 ...حواسم رو جمع کنم و

 :حرفم رو قطع کرد

خوای حرف بزنی اما بهم بگو نمی! شهينطوری نمیا! نه الهه_

چون تمام حواس تو پی چيز ديگه . نگو مشکلی تو زندگيت نيست

 !ايه

! ای بوديعنی کسی ديگه... تمام حواسم پی چيز ديگه! خب بله

خوردن و  رسيدم به خونه و دوباره غصهمن نيم ساعت ديگه می

شد و غم اين سياه می دوباره دنيام! شدگريه و زاريم شروع می

 .کردفرجام قلبم رو تيکه پاره میعشق بی

 !کافی بود گوشی اميرحسين زنگ بخوره تا من ديوانه بشم

 

 

 

 



 

 .کافی بود ناگهانی از خونه بره بيرون، تا من ديوانه شم

 .کافی بود تو فکر بره تا من ديوانه شم

شدن من  همه چيز برای ديوانه! همه چيز کافی بود.... کافی بود

 !کافی بود

 !چی شدی شادمان؟_

 :نفس پردردی کشيدم و گفتم

من واقعاً ممنونم از توجهتون اما چيزی ندارم که بهتون ! هيچی_

 .بگم

 :با آرامش گفت

من قصدم اينه که . من نمی خوام به زور رازت رو بدونم_

هر کاری که فکر می کنی از دست من ! کمک کنم نه اذيت

 .بربياد رو بهم بگو

 :نمی دونم چی شد و چرا يکهو گفتم

 .کاری از دست کسی بر نمی آد_

برای چند لحظه ی کوتاه نگاهم کرد و خواست چيزی بگه اما 

حالم بد بود؛ همين رو کم داشتم که بيرون از خونه . منصرف شد

 :فراز گفت. هم ياد امير حسين بيافتم

بهت اصرار نمی کنم اما هر وقت، هر جا، هر کمکی که _

کرش رو بکنی خواستی، بدون هيچ مالحظه ای رو من حساب ف

 ...کن

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 !ممنون_



هيچ کس تو اين قضيه نمی تونست کاری کنه جز خود امير 

حسين؛ اين درد رو فقط خودش می تونست تسکين بده که با 

درد اين عشق قرار بود هميشه تو ! اوضاع پيش اومده، محال بود

 !ونه و بيشتر و بيشتر بشهدل من بم

ناراحت بودم از ! من هم الل شده بودم. فراز ديگه حرفی نزد

 ! اينکه همه فهميده بودوند دردم رو، جز اونی که بايد

می دونستم بی انصافيه اما ناراحت بودم از امير حسين که اين 

 !همه مدت من رو نديده بود

اينکه کسی جز من دونستم ناعادالنه است اما ناراحت بودم از می

 .رو دوست داره

دونستم اون هم به عنوان يه آدم حق انتخاب داره اما دست می

 .خودم نبود و دلم گرفته بود از اينکه من رو انتخاب نکرده

از دست خودم هم ناراحت و عصبی بودم؛ از اينکه نتونسته بودم 

اون رو متوجه احساسم کنم؛ در صورتی که يک نفر ديگه 

 !دتونسته بو

 . ها کاری کنمی اين سالمن نتونسته بودم تو همه

 .من نتونسته بودم و عشق از دستم رفته بود

 :سر خيابون که رسيديم، آروم گفتم

 .شما ديگه زحمت نکشيد. اش رو پياده برمتونم بقيهمن می_ 

 :صداش اون انرژی هميشگی رو نداشت وقتی گفت

 . رسونمتتا کوچه می. دير وقت و تاريکه_

پيچيد داخل خيابون و نزديک های کوچه که . نای مخالفت نداشتم

 :شديم؛ مؤدبانه تشکر کردم و گفتم

 .من همينجا پياده شم بهتره_



 :بی حرف، سر کوچه نگه داشت و گفت

 .سالم برسون به خانواده. برو بسالمت_

دستم رفت سمت دستگيره اما صحبتش ادامه دار شد و متوقفم 

 :کرد

 اراحت نيستی؟ از من که ن_

فقط می خواستم برسم به . بغض اجازه ی حرف زدن نمی داد

سری باال انداختم و به . اتاقم و با گريه کردن خودم رو خالی کنم

 :زور گفتم

 !نه_

 .و وقتی حرفی نزد پياده شدم و نامفهوم خداحافظی کردم

 

 

 

 

 

 

 ! تند و تند شروع کردم به راه رفتن و پيچيدم داخل کوچه

نمی دونم از ! احساس شرمندگی داشتم! ام داغ شده بودندپلک ه

 !چی و از کی، اما شرمنده بودم

قدری قوی دوست نداشتم بقيه متوجه مشکالتم بشن اما انگار اون

 !نبودم تو کنترل احساسم

خدا می دونست چه فکر هايی تو سر فراز شکل گرفته راجع به 

شتن و به زبون من؛ خدا می دونست بقيه چه فکری در موردم دا

 !نمی آوردن



 ...حس اين رو داشتم که کل دنيا دارن

 ! الهه! الهه-

 !تو جام متوقف شدم

 ...الهه-

 ! وحشتزده سر چرخوندم

 ! اميرحسين پست سرم بود

مات ايستادم سرجام؛ فاصله ی بينمون رو طی کرد و مقابلم 

 ! ايستاد اما قبل از خودش برسه، بوی ادکلنش بهم رسيد

 ! تيپ زده بود و به خودش رسيده بوددوباره 

 :به سوييچی که تو دستش بود نگاه کردم و پرسيد

 با کی اومدی؟ -

 ! نگاهم رو تا چشم هاش باال کشيدم

 ! داشتم می رفتم که ديدم از اون هيوندا پياده شدی-

داشت می رفت؟ اين موقع و با اين سر و شکل که سرکار 

معلوم بود که داره کجا خب ... چقدر احمق بودم! رفتنمی

 !ره پيش کیمعلوم بود که داره می! رهمی

 !مطمئنا داشت می رفت سراغ نيکاش

 !با تو هستما الهه-

 از کی عصبانی بود؟ از چی عصبانی بود؟ 

 :خيره شد به ليوان آبميوه ای که هنوز بين دست هام بود و پرسيد

 می شه حرف بزنی؟ -

 ! کردم اينبار گريه نمی! گريه نمی کردم

 ! دو تا الهه شدم



يه ! شدم دوتا الههمن وسط کوچه ی تاريکمون، مقابل اميرحسين

الهه که دلش می خواست التماس کنه به اميرحسين تا نره پيش 

و يک الهه ی جديد که ديگه نمی خواست احساس حماقت ! نيکا

 ! کنه

 ! کار از کار گذشته بود و التماس کردن فايده ای نداشت

 ! دم جای ديگه ای گير کرده بوددل اين آ

 :صدای بلندش باعث شد يه قدم به عقب برم

 شه حرف بزنی؟می-

بغضم رو قورت دادم و سعی کردم اجازه ی فرار به الهه ی 

ترسيده رو ندم و همين کار بس بود که الهه ای که ديگه دوست 

 :نداشت احمق باشه، جرات حرف زدن پيدا کنه

 مهمه مگه کی بود؟ -

 ! خودم هم شوکه شدم! شوکه شد! و مبهوت نگاهم کردمات 

 :متحير پرسيد

 گی الهه؟ چی می-

بخدا که نمی دونم تو اون کوچه، از کجا جسارت گفتن همچين 

 :حرف هايی رو پيدا کردم

 ...مگه من بايد برای تو توضيح بدم که با کی-

 !چشم های به آتيش نشسته اش متوقفم کردند

 :برزخی شد

 خودت می فهمی داری چی می گی؟ -

 !بخدا که نمی فهميدم! نه

 ! با متوجه شدن يکی دوتا از همسايه ها، انقباض فکش رو ديدم



ليوان از دستم افتاد ! دستم رو محکم گرفت و کشيد به سمت خونه

 ! کف کوچه و خودم دنبالش کشيده شدم

پشت در رو با کليد باز کرد و رسما هولم داد داخل حياط و در 

 ! سرش کوبيد

 !گرفتمبا صدای وحشتناک بسته شدن در، گوش هام رو

 چه چرت و پرتی گفتی الهه؟-

 

 با بدبختی به ساختمون خاموِش خونه نگاه کردم؛ مامان نبود؟ 

 چی کار داری می کنی تو؟-

 :منفجر شدم

 خودت چی کار می کنی؟ -

 :صداش رو دوباره باال برد

 ! ی من رو باال نيارالهه چی داری می گی؟ اون رو-

 ! به گردن قرمز شده اش نگاه کردم

رسوندی به  لعنت بهت نيکا؛ لعنت بهت نيکای بهرامی که ما رو

 ! اينجا

شاخ  داشتم می رفتم که با ديدنت موقع پياده شدن از اون ماشين-

کردم اومدم دنبالت که مطمئن شم ماشين رو پارک! درآوردم

پرسيدم و تو به جای  يان رودرست و منطقی ازت جر! خودتی

 دی؟ها؟جواب داری چی تحويل من می

 :زدم زير گريه و گفتم

ای؟ مگه تو هر کاری می کنی  تو چی کاره! ربطی ندارهبه تو-

 ...من می پرسم داری چی کار می کنی؟ مگه تو



متورم شدن عصب های شقيقه اش به وحشت انداختنم اما 

 :رف هاش بروز ندادبرعکِس تصورم عصبيانيتش رو تو ح

فقط ! هر غلطی دلت می خواد بکن؛ من هيچ خری نيستم! باشه-

اينجا اون سر شهر نيست که هيچکس به کار ! نيارش تو محل

اينجا کلی حرف پشت سرت در می ! اون يکی کاری نداشته باشه

 !اينجا رسوا می شی! آد

 !گفت و رفت داخل خونه

 !و من موندم وسط حياط

 !بدبختی هاممن موندم وسط 

 !من موندم وسط معرکه ای که درست کرده بودم

 من چی کار کردم؟

***** 

 

             

 

 فصل بيست و نهم

 "تجريش"

 

 

 

 

 .کافه رو سپردم به ساره و به خونه برگشتم

نيما، پرستو و غزل تو هاِل طبقه ی پايين درحال صحبت کردن 

 .بودند که به جمعشون اضافه شدم



رسيدنم از جاش بلند شد؛ به شکيبا که تو آغوشش به پرستو با 

 :خواب رفته بود اشاره ای کرد و گفت

 !ببرمش سرجاش، االن بر می گردم_

 :نشستم کنار غزل و نيما گفت

 ! کل اتاق رو گشتيم؛ هيچ چيزی نبود_

 :رو به غزل پرسيدم

 نيکی چی کار می کنه؟_

 :دقيق به صورتم خيره شد و گفت

 !وبی؟ خيلی خسته به نظر می رسیتو خ. خوابيده_

جوابی بهش ندادم؛ اگر می خواستم از حالم حرف بزنم قطعاً ياد 

پس بدون اشاره کردن به جواب ! چيزهايی می افتادم که نبايد

 :سوالش، پرسيدم

 !مشکلی نداشت؟! حالش خوب بود؟_

 :نگاهش رو دوباره بين اجزای صورتم چرخوند و گفت

 .خوب بود. مشکلی نداشت. نه عزيزم_

 :نگاهم رو معطوف کردم به صورت نيما و پرسيدم

 تماس گرفتی با بابا؟_

 :جوابش با رسيدن پرستو همزمان شد

 ! گفتيم اول اتاقش رو بگرديم! نه هنوز_

 

 !نگاِه پرستو نگران بود؛ انگشت های درهم پيچيده اش هم

 !نشست کنارمون و نگاهش رو مدام بين من و نيما چرخوند

 :شکستم و گفتم سکوت رو

 !چاره ی ديگه ای نداريم! زنگ بزنيم_



 :نيما با تأخير سر تکون داد و پرستو پرسيد

 !به همه زنگ زدين؟_

 :پرسيدم

 !به کی مثالً؟_

 :فکری کرد و نهايتاً گفت

 !نمی دونم دوستاش، آشناها_

 :گفتم

منطقيش اينه که قبل از اينکه همه خبر دار شن، بابا خبردار _

 !شه

 :ثانيه نگاهم کرد و گفتچند 

 !درست می گی_

 :نيما گفت

 .االن زنگ می زنم به بابا_

 :غزل که تا اون موقع ساکت نشسته بود؛ با اضطراب پرسيد

 !صبر نکنيم يه کم ديگه؟_

کار وحشتناکی به نظر می رسيد ! اضطرابش به من هم منتقل شد

 !اما مگه چاره ی ديگه ای هم بود؟

 :نشه، گفتمبرای اينکه کسی منصرف 

 !تا همين حاال هم خيلی صبر کرديم_

نيما گوشيش رو از روی ميز برداشت و يک باِر ديگه با نسترن 

 !تماس گرفت اما گوشيش همچنان خاموش بود

 ! چند لحظه مکث کرد و بعد، شماره ای گرفت

همه ی ما خيره شده بوديم بهش اما چند لحظه ی بعد گوشی رو 

 :پايين آورد و گفت



 !جواب نمی ده بابا_

 :نگاهی به ساعت مچيم انداختم و گفتم

 .باخونه اش تماس بگير_

سری تکون داد و دوباره شماره ای گرفت و اينبار کمتر از چند 

ثانيه شروع کرد به صحبت کردن و دست و پا شکسته به کسی 

 !که جواب داده بود، فهموند که کيه و با بابا کار داره

 !ند رو همگی سکوت کرده بوديمتمام مدتی که که منتظر مو

انگشتم رو محکم روی پلکم فشار دادم و صدای نيما نفسم رو 

 .حبس کرد

 !خوبيد؟! سالم بابا_

 :نمی دونم چی شنيد از بابا که همون اوِل کاری جواب داد

 !چيزی نشده! نه _

...._ 

 

 

 

 

 

 :متعجب نگاهش کردم و توضيح داد

 !خوبنبله فرهنگ و شکيبا هم ...همه خوبيم_

صبر کردم اما دو ! مقدمه چينی کردنش از حوصله ام خارج بود

 .سه دقيقه ای بود که مشغول حرف زدن های بی ربط بود

 !با ايما و اشاره ازش پرسيدم که چرا حرف نمی زنه

 :گوشی رو از گوشش فاصله داد و لب زد



 !نمی تونم_

چ يه مشت احمق دوِر من جمع شده بودند که توانايی انجام هي

 .کاری رو نداشتند

رابطه ام با بابا بعداز جريان سهند زيادی شکراب بود اما بايد 

می کندم اين دندون لقی رو که نيما از پسش بر نيومده بود؛ 

همين حاالش هم زيادی معطل کرده بوديم برای گفتِن جريان به 

 .بابا

پس بلند شدم و گوشی رو از بين انگشت های نيما کشيدم و وسط 

 :های بابا گفتمصحبت 

 .سالم_

 :چند لحظه مکث کرد و نهايتا پرسيد

 تويی نيکا؟_

 :نفس حبس شده ام رو به بيرون فرستادم و گفتم

 !بله_

 :پرسيد

 !نيما کجا رفت؟_

. بايد اين لحظه رو پشت سر می ذاشتم. بايد می گفتم تا تموم بشه

 :تمرکز کردم و گفتم

يم شما رو در يه قضيه ای پيش اومده که ما تصميم گرفت_

 !جريانش بذاريم

 چی شده؟_

مطمئن بودم که چشم هاش . می تونستم صورتش رو تجسم کنم

ريز شده و اون اخم وحشتناکش تو اين جور موقعيت ها، 

 :گفتم. ابروهاش رو بهم گره زده



دو سه روز پيش از خونه . چند روزه که نيست. نسترن نيست_

 .خاموش کردهرفته و ديگه برنگشته؛ تلفنش رو هم 

نگفتم تلفنش خاموش شده؛ گفتم خاموش کرده، چون باِر 

 !وحشتناکش کمتر بود

 :پرسيد

 يعنی که چی؟ کجاست؟_

 :توضيح دادم

 .نيما براتون جزئياتش رو توضيح می ده. ما هم نمی دونيم_

کيفم رو برداشتم و بی ! گفتم و گوشی رو حواله دادم به نيما

اتفاق بيفته راهی طبقه دوم شدم؛ توجه به اون چه که قرار بود 

مهم گفتن به بابا و رد شدن از اين مرحله بود که من انجامش 

 !داده بودم و بقيه اش ديگه مهم نبود

هيچی ديگه مهم نبود؛ مهم نبود که نسترن کجاست و داره چی 

کار می کنه؛ اگر حالش جايی غير از اين خونه خوب بود، من 

 .تنشآرزويی نداشتم مبنی بر برگش

يک راست رفتم به اتاق نيکی و تو تختش جايی برای خودم باز 

سرم رو گذاشتم کناِر سرش و با احتياط تو آغوش . کردم

 .گرفتمش و چشم هام رو بستم

 !هيچ چيزی ديگه برای من مهم نبود

 .مهم نبود که قراره چی بشه و وضعيت از اين هم بدتر بشه

 !نيومده بودمهم نبود که امير گفته بود می آد و 

 !ديگه هيچ چيزی مهم نبود چون من از اينجا می رفتم

من از اينجا می رفتم و اين خونه و آدم هاش رو به حال 

 .خودشون می گذاشتم



می رفتم و خاطره هايی که از آدم ! من می رفتم از اين شهر

 .هاش داشتم رو با خودم نمی بردم

 :کنار گوش نيکی به آرومی گفتم

 !می ريم؛ می ريم و همه چيز درست می شهما از اينجا _

می رفتم و تنها چيزهايی که با خودم می بردم نيکی بود، يه 

بيماری که اجباراً همراهم بود و نهايتاً خاطره ی يک جفت 

 !طوسی که مطمئن بودم فراموشم نمی شن

***** 

 

           

 

 فصل سی ام

 "راه آهن"

 

 

داخته بوديم، اميرحسين به ای که تو حياط راه ان بعد از معرکه

اتاقش رفته بود و من هم به اتاقم اما اون، تا آخرين لحظه های 

شب، از اتاقش بيرون نيومد و حتی چراغ اتاقش رو هم روشن 

 !نکرد

قدر آشفته و درگير بودم که نمی تونستم روی هيچ کدوم از اون

 .حرف هايی که گفته و شنيده بودم؛ تمرکز کنم

سِر سفره ی شام حاضر شدم و وقتی ابراز  به اصرار مامان

نگرانی کرد از برنگشتن اميرحسين، بهش گفتم که تو اتاقشه و 

 :مامان رسماً شاخ در آورد و پرسيد



 !مطمئنی مادر؟ پس چرا هيچ صدايی ازش در نمی آد؟_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !من که برگشتم خونه بود! حتما خوابيده. نمی دونم_

 !صورتش طرح عالمِت سوال به خودشون گرفتند اجزای

 !سعی کردم به ظاهر خودم رو با غذام مشغول کنم

مامان اميد رو فرستاد پِی اميرحسين و اميد چند لحظه ی بعد با 

از طرف امير حسين « شام نمی خورم. خوابم می آد»  قوِل  ِنقل

 !برگشت سِر سفره

خودش از جاش بلند مامان که فرستادن اميد رو بی نتيجه ديد، 

شد و من اولين و آخرين لقمه ی غذام رو همراه با بغض پايين 

فرستادم و برنگشتِن مامان که طوالنی شد، کتلت های دست 

نخورده بشقابم رو انتقال دادم به بشقاب خالی شده ی اميد و از 

 . آشپزخونه بيرون رفتم

رسيدنم به راهرو همزمان شد با خروج مامان از اتاق 

 :در اتاق رو که بست، متعجب گفت. اميرحسين

 !يه چيزيش شده اين پسر_

بعد از اون مکالمه ای که ما داشتيم اگر امير حسين عادی رفتار 

 :از کنار مامان که رد شدم پرسيد! می کرد جای سوال داشت

 !پس کجا مادر؟ غذات چی؟_

 :کوتاه گفتم

 !خوردم_

و خزيدم زير لحاف  برق رو خاموش کردم! و در اتاقم رو بستم

فقط منتظر موندم؛ . هام رو هم نبستماما نخوابيدم؛حتی چشم

يه حسی . منتظر بودم بره! منتظر باز شدِن دِر اتاق اميرحسين



رفت پيش همونی که قرار بود سِر شب ره؛ میگفت میبهم می

تر با درد کنار بيام اما هر ذاشت من راحترفت و میمی. بره

جا نرفت؛ اون شب هيچ. م، در اتاقش باز نشدچقدر منتظر موند

ی همه! ام کردموند تو اتاقش و حضورش ديوانه! نرفت

های خونه که خاموش شدند و خونه غرق شد تو تاريکی و چراغ

سکوت، من از زير لحاف بيرون اومدم و تو تاريکی اتاقم چهار 

 ام،دست و پا رفتم سراغ کمد ديواری و با اکتفا به حس المسه

اون پيراهن پنهون شده بين وسايل انتهای کمد رو پيدا کردم و 

بيرون کشيدم و با خودم به زير لحاف بردمش؛ با دلخوری بغلش 

زدم زير گريه و بارها زير لب . کردم و بغضم باالخره ترکيد

 " !ببخشيد"گفتم 

 

 

 

رو « ببخشيد» دونم اما چندين بار، ميوِن هق هقم چراش رو نمی

 .و بعد از اون، کمی دلم آروم گرفت تکرار کردم

از دست خودم ناراحت بودم؛ از بی انصافی خودم ناراحت بودم؛ 

کالهم رو که قاضی می کردم، تمام حق رو برای اميرحسين می 

دونستم؛ اين آدم در حق من همه کاری کرده بود؛ پدری کرده 

 بود؛ برادری کرده بود؛ بزرگی کرده بود؛ اين آدم با اينکه هيچ

وظيفه ای در قبال من نداشت، از هيچ چيزی برام کم نگذاشته 

بود و حاال ته بی انصافی بود که من سر اينکه چرا عاشقم نيست 

! ناراحتی من از امير حسين به حق نبود! ازش دلخور بودم



گناهی نکرده بود که من رو دوست نداشت و من سِر اين گناِه 

 .نکرده از دستش عصبی شده بودم

هام پيراهنش رو روی صورتم فشار دادم که صدای  با دست

اما هر چی زير فشار دست هام هق ... گريه ام از اين بلندتر نشه

بلند شدم و نشستم؛ ايستادم؛ . زدم، دلم آروم نگرفت که نگرفت

راه رفتم و آخرسر پيراهن رو رها کردم و به سجده افتادم و خدا 

انصاف يرحسين بگم بیتونستم به امنمی... انصاف خوندمرو بی

انصاف بود؛ چون از دلم اما خدا بی. چون از دل من خبر نداشت

خدا خبر داشت که چند سال اين عشق رو تو دلم ! خبر داشت

داشتم و چند شب زير همين سقف سجده کردم و اميرحسين رو 

 . ازش خواستم

انصاف بود؛ نه برای اينکه اميرحسين رو به من نداده خدا بی

ای دونست امير عاشق کِس ديگهانصاف بود چون مییبود؛ ب

 .شه و اين عشق يک طرفه رو از دل من بيرون نکرده بودمی

اش رو اين قدر انصاف بود که اين بندهانصاف بود؛ بیخدا بی

 !های منخوب خلق کرده بود و گذاشته بودش مقابل چشم

راحتم کشت و انصاف بود که من رو نمیانصاف بود؛ بیخدا بی

 !کردنمی

پشيمون بودم؛ هم برای . سرم رو از روی زمين بلند کردم

هايی ها و شکايتهايی که به امير زده بودم هم برای گاليهحرف

دلم ! ای نداشتمکدومش چاره که به خدا کرده بودم اما برای هيچ

می خواست برم سراغ امير حسين اما روی عذر خواهی هم 

 .نداشتم



عذرخواهی بدهکار بودم؛ بابت اينکه بدترين حرف من بهش 

ممکن رو بهش زده بودم؛ بابت اينکه به همه کاره ی زندگيم 

می دونستم ! اما عذرخواهی فايده ای نداشت! گفته بودم هيچ کاره

 !که نداره

می دونستم . من می دونستم که در موردم فکرهای ديگه ای کرده

چون حرف «. خواد بکنهر غلطی دلت می » چون بهم گفته بود

من اين حس رو بهش داده . از رسوايی و حرِف مردم زده بود

بودم که دوست ندارم تو زندگيم دخالتی کنه و حاال با چه بهانه 

ای عذر خواهی می کردم؟ عذر خواهی توضيح می خواست؛ 

ی که قرار بود « ببخشيد»من چه توضيحی داشتم برای بعد از 

 !بگم؟

***** 

 

  

 

 و يکمفصل سی 

 «تجريش»

 

 

 

با سر و صدای نيکی از خواب بيدار شدم و اولين چيزی که ديدم 

نگاهش کردم اما چند ثانيه ی بعد، پلک . چشم های خوشگلش بود

هام روی هم افتادند و لبخند نشست روی لب هام و سر و صدای 

 .نيکی بلند تر شد



دستم رو حلقه کردم دور کمرش و بوسه ای روی سر شونه اش 

 :مقابل لب هام بودند نشوندم و گفتم که

 .بيدارم عشقم_

 .صدای ذوق کردنش بس بود برای تکميل حاِل خوبم

دوباره پلک باز کردم؛ امروز صبح خوبی رو شروع کرده بودم 

 ! و اجازه نمی دادم که هيچ چيزی خرابش کنه

 .تو همون جای کمی که داشتم غلت خوردم و بدنم رو کشيدم

 . و کله ی غزل پيدا شد در اتاق باز و سر

 :خنديد و گفت

 .خواهر ها خوب خلوت کردين_

بلند شدم و سر جام نشستم؛ غزل اومد و لبه ی تخِت  رو به 

 :پرسيدم. رويی نشست

 ديشب چی شد؟_

 :فورا جواب داد

 !قراره بيان امروز آقای بهرامی؛ شب می رسن_

گوشيم تصميم بلند شدن داشتم که غزل ! پس امروز می اومد بابا

 :رو مقابلم گرفت

 .کشت خودشو از بس زنگ خورد. پايين جا گذاشته بوديش_

دست دراز کردم و گوشی رو از دستش گرفتم و صفحه اش رو 

 ...! روشن کردم؛ هفت تماس بی پاسخ داشتم از امير

وارد صفحه پيام هام شدم و پيامی که مربوط به نيم ساعت پيش 

 ...«.نيکا! »نقطه ۳بود با  بود رو باز کردم؛ اسمم رو نوشته

دوش گرفتم و وقتی با موهای . بلند شدم و برگشتم به اتاق خودم

حوله پيچ نشستم پشت ميز آرايشم، تلفنم اين بار مقابل چشم های 



اون قدری . خودم زنگ خورد و اسم امير روی صفحه اش افتاد

بهش خيره شدم تا قطع بشه و بعد از اون موهام رو خشک کردم 

تم سراغ لوازم آرايشم و با دقت و حساسيت، دقيقه ها وقت و رف

صرف کردم برای آرايش صورتم و بعد از اون برای انتخاب 

و بعد از ! عطر زدم و لبخند. لباس وسواس زيادی به خرج دادم

 .خونه به مقصد کافه بيرون رفتم

با رسيدن به کافه، سری به پرسنل زدم؛ گزارش کاری که از 

دم رو به دقت چک کردم و با حوصله درباره ی ساره گرفته بو

يک وعده . تک تک موضوعات پيش اومده صحبت کردم

صبحانه ی کامل خوردم و بعد از اون، راهی اتاقم شدم و سيستم 

ها رو روشن کردم و آخر سر، بين اسامی مخاطب های ذخيره 

شده ی گوشيم، گشتم به دنبال شماره ی وکيل مهاجرتی که قبالً 

شماره اش رو گرفتم و خودم رو معرفی . در ارتباط بودمباهاش 

کردم؛ شناخت و شروع کرد به احوالپرسی؛ از صحبت های 

روتين که فاصله گرفتيم، شرايط خودم و نيکی رو براش توضيح 

 .دادم

 

 

 

گفت چيزی تغيير . و اين که قصد دارم برای مهاجرت اقدام کنم

از کشور نياز به  نکرده و در وهله ی اول، نيکی برای خروج

 !اجازه ی بابا داره



تصميمم رو گرفته بودم؛ می خواستم يک بار ديگه هم با بابا 

اين بار داليلم فرق داشت؛ اين بار می تونستم . صحبت کنم

 ! اميدوار بودم که بتونم. قانعش کنم

اگر با رضايت بابا اقدام می کرديم کارمون به خاطر شرايط بابا، 

  !خيلی راحت تر بود

تمام ذهنم رو معطوف کرده بودم به اين قضيه؛ اول صبر می 

کردم تا جريان نسترن به نتيجه برسه و تموم بشه و بعد از اون، 

 . حتماً با بابا صحبت می کردم

زنگ خوردن تلفن داخلی، از فکر و خيال بيرون کشيدم؛ جواب 

 :دادم و شنيدم

 ...ارند کهخانم بهرامی؛ آقای پناهی اينجا هستن و تمايل د_

 !اومده بود اينجا؟! امير اينجا بود؟! بقيه ی جمله اش رو نشنيدم

 بگم بيان داخل؟_

 :گفتم

 !بله-

 ! اما حقيقتاً فکر نمی کردم بياد

چند ضربه به در زده شد و من سعی کردم لحنم، غافلگيرِی 

 :درونيم رو به نمايش نگذاره وقتی گفتم

 .بفرمائيد_

و بعد از اون يک جفت چشم  خيره شدم به چرخش دستگيره

انگشت های . طوسِی که سفيديش به سرخی می زد، مقابلم بود

هر دو دستم رو به لبه ی ميز فشردم که از جام بلند نشم اما 

نتونستم در مقابل حرکت لب هام مقاومت کنم و يک کاره 

 :پرسيدم



 خوبی؟-

اومد و يکی از صندلی ها رو کشيد مقابل ميزم و نشست؛ 

 :و از اين چشم به اون چشم جا به جا کرد و پرسيدنگاهش ر

 !پس چرا جوابم رو نمی دی؟_

 !شوکه شدم؛ از حرکتش، از سوالش

پس چرا جواب ... از صبح ده بار تماس گرفتم؛ نگران شدم_

 !نمی دادی؟

خودم هم نمی دونستم؛ نمی دونستم که چرا نمی خواستم جوابش 

از اينکه توضيح نداده  از نيومدن ديشبش دلگير نبودم؛. رو بدم

بود برای نيومدنش دلگير بودم؛ از اينکه اجازه داده بود ذهنم 

 .هزار علت وحشتناک ببافه ناراحت بودم

 !دلخوری از من؟_

 !نگاهش کردم

 !قهر کردی؟_

 .من عمراً می تونستم فراموش کنم صاحب اين چشم ها رو

 !ِد حرف بزن ديگه_

! عذر خواهی کرده بودديشب ! با صدای بلندش تکونی خوردم

و من فکر می کردم که باز دو دل شده؛ ! همين! گفته بود نمی آم

باز يک دلش رو داده به آينده و ترسيده اما، اگر فکرم صحت 

داشت پس االن اينجا چی کار می کرد؟ بازخواست چرا می 

 ...کرد؟ اگر

 !نمی خوای حرف بزنی نيکا؟_

رابطه ام با اين پسر . می خواستم حرف بزنم اما نمی تونستم

 !داشت به غير قابل پيش بينی ترين شکل ممکن جلو می رفت



 

 

 

زمانی که فکر می کردم همه چيز خوبه و مشکلی نداريم،   

رسيدم و زمانی که حس بست میافتاد که به بندرست اتفاقی می

شد و با اش پيدا میکردم به آخر خِط رابطه نزديکم، سر کلهمی

اين آدم مصداق ! کرداش، به شدت غافلگيرم میهاعمال و حرف

شعرهايی که . و يکم بود های موالنا تو قرن بيستحقيقی شعر

کردم حقيقتشون رو دريافت کردم اما در خوندم و حس میمی

چيزی ازشون نفهميده بودم و هربار با خوندنشون واقع هيچ

فت گرريخت و يه برداشت جديد شکل میباورهای قبليم بهم می

 ! که زياد پايدار نبود

ی اون شب دوباره تو سرم زنده هاش و خاطرهخيره شدم به لب

هاش باال کشيدم و هاش به مرکزيِت  طوسینگاهم رو از لب. شد

 :گفتم

 

 دوش آنچه برفت در ميان تو و من"

 نتوان بنبشتن و بنتوان گفتن

 روزی که سفر کنم از اين کهنه وطن

 "های کفنشکنافسانه کند با تو 

 

 .هاش خيره شدند بهمهاش از هم فاصله گرفتند و چشملب

 :دِل خودم هم از چيزی که خوندم گرفت و امير پرسيد

 چی داری می گی؟_



 :سری به نشونه ی هيچی باال انداختم و گفت

نخواستم با . حال خوبی نداشتم. ديشب شرايط بدی پيش اومد_

 .اون حال بيام سراغ تو

احتياط جلو کشيدم و انگشت هام رو تا روی انگشت دستم رو با 

 .هاش حرکت دادم

کاش همون روز اولی که دعوامون شده بود سِر اومدنش برای 

نصب دوربين ها، بی خيالش می شدم؛ کاش اصرار نمی کردم؛ 

 ... کاش

 :پرسيدم

کی اومدی امير؟ چطوری اومدی؟ از کی اين قدر مهم شدی؟ _

 دم؟از کی چشم هات رو کشف کر

 .نگاهش مات و گيج بود

 :پرسيدم

از کی چند ! از کی شعر شدی؟ از کی معنا پيدا کردی؟_

 برداشتی شدی؟ 

 :فقط نگاهم کرد و من ادامه دادم

تو ! هام رو محدود کردیرنگ. تو دنيام رو کوچيک کردی_

يه روز از گذشتن از ظاهر و خوش . کنیام میداری ديوونه

يه شب . ای نداريمگی آيندهیگی و يه روز مبودن جان می

کار کنم من چی... کنیشی و فرداش جا خالی میگاه میتکيه

چيزی نتونسته  من رو هيچ! کار کنم؟هوم؟ بهم بگو چی! امير؟

من خيلی . شی که ترک بردارمبشکنه اما تو داری باعث می

. قدرتمندترين نيکايی هستم که تو خودم سراغ دارم... قدرتمندم

سازم اما با با همه شرايطی می. آمچيز کنار می همهمن با 



فکر کردم ديشب باز هم پشيمون شدی و امروز ! بالتکليفی نه

هات رو جواب صبح که پا شدم ديگه بهت فکر نکردم؛ تماس

بينم که ندادم که دوباره ذهنم درگيرت نشه؛ اما حاال می

. کنممی مقابلمی و من در قبالت دارم احساس ضعف... اينجايی

 ...من

دستش رو از زير دستم بيرون کشيد و روی دستم گذاشتش و 

 :ساکتم کرد و گفت

تو هزار برابر . جوره دوستت دارمهمه! من دوستت دارم نيکا-

انصافی شناسم و بیتری از همه کسايی هستی که میبهتر و کامل

 ... کردم در حق خودم اگر دوستت نداشته باشم

دردم از "گفت که مات و مبهوت نگاهش کردم؛ شاعر درست می

 " يار است و درمان نيز هم

های بد و غيرقابل ی اين ماهبعد از همه. گفته بود دوستم داره

چقدر ناب  بود اگر " دوستت دارم"تحمل، گفته بود دوستم داره و 

آغوش چقدر ناب  بود اگر بوی امير . شداز زبون امير شنيده می

های اين آدم طرف بوسه چقدر ناب بود اگر با لب. داشت رو

 ...بودی

 ! از ته دلم خواستم که اين برداشت حقيقی باشه

 . ی باورهام رو نداشتممن تاِب شکستن دوباره

 . خواستممن يه برداشت ديگه نمی

 !من عاشِق همين برداشت بودم

 !گفته بود دوستم داره

**** 

 



 

 

 فصل سی و دوم

 «راه آهن»

 

 

صبح با گيجی چشم باز کردم و اولين چيزی که ديدم ساعت بود 

با وحشت بلند شدم و تو جام . رو نشون می داد ۹که داشت عدد 

با . خواب مونده بودم و به کالس دوم هم نمی رسيدم! نشستم

ناراحتی و اعصابی خرد، پلک هام رو ماساژ دادم و از زير 

ری رنگ، که حاال مچاله انگشت هام، چشمم افتاد به اون بلوز آج

فرستادمش زير بالشم و رفتم به سمت حياط و سرويس ! بود

بهداشتی و موقع رد شدن از جلوی دِر اتاق امير حسين چند 

لحظه ای رو مکث کردم اما صدا يا حرکتی که نشون بده 

شخصی داخل اتاقه وجود نداشت؛ ديشب تا نزديکی های صبح 

به ياد داشتم، از اتاقش بيرون  بيدار مونده بودم و تا زمانی که

 .نرفته بود

از حياط که برگشتم، به آشپزخونه رفتم و مامان رو مشغول 

 :کارهای روزانه اش ديدم؛ با ديدنم متعجب گفت

 نرفتی مگه مادر؟... اِوا_

 :تکيه زدم به قسمت خالِی ديوار و گفتم

 .خواب موندم_

 :آخرين ظرف رو هم آب کشيد و گفت

 !خب حاال برو_



حوصله نداشتم برای يک کالس از اين سر شهر به اون سر شهر 

 :برم و توضيح دادم

هم  ۱۰به کالس ساعت . رو که از دست دادم ۸کالس ساعت _

 .يه دونه کالس می مونه برای ساعت يک که نمی رم. نمی رسم

 :فکری کرد و گفت

پس برم سبزی بگيرم تا هستی پاک کنيم؛ سبزی قورمه مون _

 !هآخرين بستش

قدر سبزی کالفه نکاهش کردم؛ نمی دونستم مامان های همه اين

ی بی حوصله « باشه! »دارند برای پاک کردن يا فقط ماماِن من

 :ای گفتم و پرسيدم

 !امير حسين رفت؟_

 : دست هاش رو خشک کرد و گفت

شام که نخورده بود، لب به صبحانه . آره مادر صبح زود رفت_

 .هم نزد

از . همه اش بخاطر من و حرف هام بودقلبم فشرده شد؛ 

آشپزخونه بيرون رفتم و صدای زنگ موبايلم به سمت اتاق 

 :تماس از طرف ناهيد بود، جواب دادم و گفت. کشوندم

 !سالم چرا نيومدی امروز الهه؟_

 :رو راست گفتم

 .سالم خواب موندم_

 :پرسيد

 کالس بعدی رو می رسی؟_

يرون کشيدم و تو همون دست بردم و بلوز رو از زير بالش ب

 :حال گفتم



 .نه خونه ام_

شروع کردم به تا کردن لباس، يقه اش رو صاف کردم و ناهيد 

 :پرسيد

 چيزی شده؟ نکنه باز حالت بد شده؟ _

براش توضيح دادم که مشکلی نيست و چند لحظه ای حرف زديم 

 ! و من تمام مدت، مشغول ور رفتن با بلوز بودم

م که بلوز رو برگردونده بودم به جای تماس رو وقتی قطع کرد

 .اولش

 

 

 

 

 

داشتم گوشی رو روی دراور می گذاشتم که برگردم به 

آشپزخونه اما با ديدن يک پيام خونده نشده و اسم اميرحسين به 

 !عنوان فرستنده ی پيام، ماتم برد

پيام برای ساعت هفت صبح بود و خدا می دونست که من چطور 

پاچگی بازش کردم و چند بار خوندمش تا متوجهش شدم؛ با دست

 «روی ميز اتاقم چندتا برگه هست؛ برشون دار» نوشته بود 

پيامش رو که پردازش کردم، گوشی رو همونجا رها کردم و 

ز کردم چشم دويدم به سمت اتاق امير حسين؛ در رو با ضرب با

هام جز ميز و برگه های تا شده ای که روش بودند، چيزی رو 

نديدند و با چنان سرعتی برگه ها رو چنگ زدم که زمان جا 

 !موند



چند برگه ی تا شده بودند که بخاطر لرزش انگشت هام يکی 

دو تای . در حالی که برای برداشتنش خم می شدم! شون افتاد

دست خط امير حسين توجهم رو ديگه رو از نظر گذروندم  و 

نشستم و سعی کردم برگه ها رو به نظم اوليه شون . جلب کرد

قدر سطح برگردونم و شروع کردم به خوندِن خط ها اما اون

هيجان و اضطرابم باال بود که مدام کلمه ها و گاهاً خط ها رو 

برگه ها رو محکم بين . جا می انداختم و چيزی دستگيرم نمی شد

م گرفتم و بلند شدم و به اتاق خودم رفتم؛ در رو بستم انگشت ها

و تکيه زدم به ديوار و اولين برگه رو مقابل چشم هام گرفتم و با 

 .دقت شروع کردم به خوندن

 

تا صبح منتظر بودم که بيای و حرف بزنيم؛ چون الهه ای که »

من شناخته بودم بيشتر از چند ساعت طاقت قهر و دعوا رو 

 !نداشت

بودم که بيای و توضيح بدی اما اين بار نيومدی و بهم  منتظر

ثابت شد که من هميشه تو شناخت و پيش بينی آدم ها اشتباه می 

 .کنم

ازت دلخورم الهه و هر لحظه ای که گذشت و نيومدی، دلخوريم 

نمی . اما اين نوشته ها برای اين نيست! بيشتر و بيشتر هم شد

تو هم می خوام که ديگه  خوام از حاِل خودم حرف بزنم و از

هيچ وقت اشاره ای به چيزی که ديروز عصر بينمون پيش اومد 

 !نکنی

تصميم گرفتم برات بنويسم چون حس کردم شايد نتونم موقع 

صحبت کردِن رو در رو حِق مطلب رو ادا کنم و شايد هم طاقت 



اين رو ندارم که وسط صحبت هام ازت بشنوم که کاره ای تو 

 ...و حِق دخالت ندارمزندگيت نيستم 

شايد حق با تو هست و من زيادی دارم خودم رو تو زندگِی 

شخصی تو دخالت می دم اما دلم می خواد به حرمت اين مدتی 

که با هم زندگی کرديم، فارغ از نسبت برای اولين و آخرين بار 

يک سری حرف ها رو بهت بزنم و برای هميشه اين پرونده رو 

 .ببندم

م ترين های زندگی منی الهه و من، طاقت ديدِن از تو يکی از مه

بذار راحت باشم باهات؛ می دونم که . دست رفتنت رو ندارم

 ...دیعشق رو وارد زندگيت کر

 

     

 

 

 ! چون هيچ چيزی جز عشق، حال روز تو رو توجيه نمی کنه

من هميشه تو ذهنم برای تو آرزوهای قشنگی ... ميدونی الهه

 . داشتم 

قع که کوچيک بودی و سر خاک پدرت،  پا به پاِی بقيه همون مو

اشک می ريختی، به خودم قول دادم که آرزوهام در مورد تو 

 . برآورده کنم 

به خودم تو همون عالم نوجونی قول دادم نذارم تو و اميد 

کمبودی رو احساس کنيد و کاری که پدرت بی چشم داشت در 

 . م حق من کرده بود رو برای شما جبران کن



هميشه دلم می خواست خانم شدنت رو ببينم؛ موفق بودنت رو 

ببينم و تو يه دورانی تنها هدف زندگی کردنم فقط شماها بودين؛ 

کردم و با ديدن موفق بودنتون تو آينده فقط  شماها رو تصور می

انرژی می گرفتم و تو همه ی اين تصورها، عشق جايی نداشت 

اجتماع شدی، حس کردم که دل  اما به محض اينکه وارد! الهه

صبر کردم و به خودم گفتم يه حس زودگذره اما به چشمم . باختی

 . ديدم که هر روز مبتال تر شدی

ديدم که هر ساعت که می گذره داری از تصورم دور و دورتر 

 . می شی 

نمی خوام بگم زود . نمی خوام برای عاشق شدن سرزنشت کنم

م که عشق وقتی می آد کاری به بود؛ نمی تونم بگم چون می دون

 . سن و شرايط و حتی باورهات نداره

نمی خوام بگم کنار بذار عشق رو، چون کنار گذاشتنی نيست؛ 

 . فقط و فقط تمام حرفم اينه که با احتياط توی اين راه قدم بردار 

تو هنوز همون دختر بچه ای هستی که برای .  تو کوچيکی الهه

 . ونه ساعت ها گريه کنهکوچک ترين چيزها هم می ت

می ترسم که . من برات می ترسم و نگرانم؛ می ترسم که بشکنی

از دست بری چون عشق حريف قوی می خواد و تو برای عشق 

 . زيادی کوچيک و معصومی 

تو هميشه برای من الهه بودی؛ يه الهه از جنس آينه و من ديروز 

... هاحرففقط ترسيدم؛ ترسيدم که بشکنی و بابت گفتن اون 

 !عميقاً متاسفم

اين حرف ها رو گفتم تا بگم اگر من رو کاره ای تو زندگيت 

 !نمی دونی، حداقل غريبه ندون



 . بگو حرف هات رو به من

من اون آدم احمقی که فکر می کنی می خواد تو زندگی تو 

فقط قابلم بدون، قابلم بدون و بذار اون وقت . دخالت کنه نيستم

ی و همه چيز تو هم می پيچه و کنترل هايی که کم می آر

من هم مثل تو بی . اوضاع از دستت می ره من کمکت کنم

 .تجربه ام

 .اما همفکری دو نفر هميشه بهتر بوده از فکر کردِن تنهايی

اين حرف هارو بهت زدم که بدونی چقدر دوستت دارم و چقدر 

 !«برام مهمی و ازت می خوام که هميشه رو من حساب کنی

 

رو برگردوندم اما رسيده بودم به کلمه ی آخر و هيچ کلمه  برگه

 .ی ديگه ای نبود

با چشم های تار، چندين و چند باِر ديگه نوشته هاش رو از نظر 

 ...گذروندم و آخر سر، طوری زدم زير گريه، که نفسم بند اومد

 چی گفته بودی تو؟ چی کار کرده بودی؟... وای اميرحسين

چنگ زدم و دست خطش روهزار بار برگشتم و برگه ها رو 

 ... بوسيدم

 .کلمه هاش رو هزار بار بوسيدم 

خدا اين يکی رو چرا اين مدل خلق کرده بود؟ چرا حاال که برای 

 من نبود کاری نمی کرد که از چشمم بيافته؟

 چرا هر لحظه تو چشم هام بيشتر و بيشتر اوج می گرفت؟ 

 نداشتم؟نکنه من واقعاً لياقت اين پسر رو 

نکنه کناِر من هيچ وقت خوش بخت نمی شد؟ چرا اين قدر خوب 

 بود؟ چرا؟



***** 

 

 

 

 

 

 و سوم فصل سی

 "تجريش"

 

وقتی خبر رسيدن بابا به خونه بهم داده شد، تمام مدتی که در 

کردم که بابا حال حرکت به سمت خونه بودم با خودم فکر می

کنه برای سوال می حتماً تک به تکمون رو جمع. حتماً عصبانيه

و بازخواست اما با رسيدن به خونه، متوجه شدم که هيچ خبری 

خونه سوت و کورتر از هر . از افکار وحشتناکی که داشتم نيست

هاش هم ی پايين بودند؛ بچهی نيما تو طبقهوقتی بود؛ خانواده

 :رفتم سراغ خودش و پرسيدم. آروم و کم صدا شده بودند

 !حرف زدی با بابا؟_

 :سری تکون داد و گفت

 ...آره اما_

 :ای که گفت نشدم و پرسيدم« آره»بعد از " اما"متوجه کاربرد 

 !اما چی؟_

 :نگاهی به پرستو انداخت و گفت

 !تو اتاقشه! خودت برو باهاش حرف بزن_



ی عجيب و غريبش رو رها کردم و رفتم سمت نيما و خانواده

ی شدم، خاطرهتر مینزديکی باال و هر چقدر به اتاق بابا طبقه

اون سيلی که بعد جريان خواستگاری سهند خورده بودم، تو سرم 

چند ضربه به در اتاق زدم و . دادشد و آزارم میتر میپر رنگ

ی وحشتناکم رو پشت در ی ورودم صادر شد، خاطرهوقتی اجازه

 .گذاشتم و خودم تنها وارد اتاقش شدم

مثل هميشه بلوز سفيد تنش  پشت ميز باشکوهش نشسته بود و

جو اتاقش . ی آخرش باز بودندبود؛ بلوز سفيدی که دو دکمه

به زور از بين " سالم"ی سنگين بود و منتقل شد به لحنم و کلمه

ای به صورتم نگاهش رو چند ثانيه. هام به بيرون درز کردلب

اش رو خاموش کرد و رسيده داد و بعد از اون سيگار به نيمه

 :گفت

 !سالم_

تر رفتم؛ موهاش آشفته بودند؛ جا سيگاريش آشفته چند قدم نزديک

قدر سخت و نکنه آشفته نباشه، فقط اون! بود؛ صورتش اما نه

منتظر ! تونستی چيزی از حالتش استنباط کنیجدی بود که نمی

تر از هر بودم ازم سوال بپرسه؛ معترض بشه؛ داد بزنه اما آروم

 :موقعيتی بود، وقتی گفت

 .بنشين_

 :نشستم و پرسيد

 !قبل از رفتنش چيزی به تو نگفت؟_

سيگار جديدی روشن . انتظار اين سوال رو نداشتم و گيچ شدم

کرد و من از بچگی تنها چيزی که توجهم رو نسبت به پدرم 

با لذت گوش دادم به . کرد، همين سيگار کشيدنش بودجلب می



تمام حرکات بار ديگه صدای فندکش و بعد از مدت ها، يک

 .سيگار کشيدنش رو از نظرم گذروندم

اولين باری که سيگار کشيدم هفده سالم بود؛ يک پاکت سيگار 

اما هرچقدر تالش ! جور کردم و يه فندک شبيه به فندک بابا

کردم شبيه بهش سيگار بکشم نشد؛ هربار تصوير سيگار 

تونستم و نمی. کردم اما نشدکشيدنش رو با دقت مرور می

قدر تکرارش کردم که باالخره موفق شدم اما وقتی موفق اون

شدم که به خودم اومدم و تو روز دارم چند نخ سيگار دود می 

 !کنم

 

 

 

 !تو هفده سالگی سيگاری شده بودم

 قبل از رفتن به تو چيزی نگفت؟_

نگاهم رو از سيگارش گرفتم ! عين سوالش رو تکرار کرده بود

 :و به صورتش دادم و گفتم

 .ا گفتچر_

 :دوباره سيگارش رو خاموش کرد و کالفه شدم و گفتم

 !گفت از ما متنفره_

واکنش خاصی نشون نداد؛ انگار براش از يک حقيقت محرز 

 :پرسيد. حرف زده بودم

 !ديگه چيزی نگفت؟_



ی بودم که از زبون امير « دوستت دارم»آرامشم رو مديون 

موقعيت کجا؟ شنيده بودمش وگرنه من کجا و آرامش تو اين 

 :گفتم

وقتی حرف ها رو بهم زد . محور اصلی حرف هاش همين بود_

هيچ ايده ای براشون نداشتم اما بعد که عميق بهشون نگاه کردم 

 !ديدم به خوبی رفتنش رو توجيه می کنه

 :فقط نگاهم کرد و اونی که سوال می پرسيد من شدم. جوابی نداد

 شما می دونيد کجاست؟_

 !نه_

 باهاش؟ حرف زدين_

 !نه_

 :متعجب گفتم

 ...پس_

 : جمله ام رو بست

 . برگردوندنش هم کاری نداره. پيدا کردنش کاری نداره_

 :مردمک هام گشاد شدند و بابا گفت

و فکر نمی کردم عملی کردن . هميشه با رفتنش تهديدم می کرد_

 .تهديدش رو نداره برای اين سن

 :اخم کردم و ادامه داد

 . تونم پيداش کنمبا يه تلفن می _

 ! ايده ای نداشتم که چطور ، اما می دونستم که می تونه

 :چيزی نپرسيدم و خودش گفت



اگر همون موقع ها می رفت روزگارش رو سياه می کردم اما _

! به چيزی نمی تونه برسه! کاری از دستش بر نمی آد... حاال

 !گردهخودش بر می

 :پرسيدم! از کجا تا اين حد مطمئن بود؟

 !پس چرا برگشتين؟_

 .ابروهاش گره خوردند و جوابی نداد

سعی : اومد که عاشقی کردن پدر و مادرم رو ديده باشميادم نمی

کردم روابطشون رو به خاطر بيارم اما تعداد دفعاتی که اين دو 

های يک دستم هم نفر رو تنها کنار هم ديده بودم از تعداد انگشت

 !کمتر بود

حتما ً بابا چيزهايی . نشون چه گذشتهدونستم که بيمن نمی

خبر بودم و در واقع خيلی هم برام اهميتی دونست که من بیمی

 :تصميم داشتم از اتاقش بيرون برم و تنها گفتم. نداشت که بدونم

 !خيرشب به_

و تنهاش گذاشتم اما، به محض اينکه در رو بستم، قضيه ای که 

پشت در . جرقه زد قرار بود باهاش درميون بگذارم، تو سرم

اتاقش تعلل کردم؛ تعللم هم به اين دليل بود که نمی دونستم 

از يک طرف می ! موقعيت خوبی برای حرف هام هست يا نه

دونستم شرايط برای حرف هام مساعد نيست و از يک طرف 

می ترسيدم دوباره از ايران بره و پشت تلفن به سالم و احوال 

خودم حساب و کتاب می کردم که داشتم با ! پرسيم هم گوش نکنه

انگار که داشت تلفنی با ! صداش تمام معادالتم رو بهم ريخت

موقعيت رو جور نديدم و قصد رفتن ! کسی صحبت می کرد

 .داشتم اما ميخکوب شدم



بابا داشت آدرس يک سنگ قبر تو شهر ديگه ای رو برای کسی 

 !می گفت

ون جا باش؛ از صبح هم»اولش فقط تعجب کردم اما وقتی گفت 

شرط می بندم که طرف های ظهر پيداش می شه، اگر ديديش 

 ! ماتم برد«. بهم خبر بده

داشت در مورد نسترن حرف می زد يا من داشتم همه چيز رو با 

 !هم قاطی می کرده بودم؟

********* 

 

 

 

 فصل سی و چهارم

 «راه آهن»

 

 

ی زنگ زده بودم به فراز و خواسته بودم از دکتر برام مرخص

حالم ! دروغ هم نگفته بودم. گفته بودم حالم خوب نيست. بگيره

. خوب نبود امروز و قسمت نمی شد که از خونه بيرون برم

 ! امروز بايد می موندم توی خونه و از شرمندگی می مردم

 !امروز بايد خودم رو با دسته های سبزی مامان تنبيه می کردم

دهن باز کنند و من رو امروز بايد می گذاشتم در و ديوار خونه 

 ! ببلعند

امروز بايد ميذاشتم حالم گرفته بمونه؛ امروز اون روزی بود که 

شرمنده تريِن عالم بودم و بر خالف هميشه، دعا کردم که امير 



روی ديدن اين يک نفر، ديگه تو ! حسين امروز به خونه نياد

از صبح تا عصر صد بار سبزی ها رو رها ! توان من نبود

دست های ِگلی شده ام رو شستم، برگشتم به اتاقم و نامه کردم، 

ای که امير نوشته بود رو صدباره خوندم؛ چند قطره اشک 

ريختم؛ تاشون زدم و مخفی شون کردم و برگشتم آشپزخونه و 

 "داری حرمشون می کنی مادر"افتادم به جوِن سبزی ها و شنيدم 

دست نوشته عصر که شد از سبزی ها فارغ شدم اما از خوندن 

 ! از آرزوی نيومدنش نه! از شرمندگی نه! ی اميرحسين نه

عصر که شد، نشستم و ثانيه هارو شمردم، شمردم که دير 

 .که اصال نگذرند اما گذشتند؛ زود هم گذشتند. بگذرند

دقيقه ها از دستم در رفتند و شب شد؛ شب که شد، صدای باز 

پيدا کرد؛ شدن دِر حياط حکم باز شدن درهای جهنم رو 

اميرحسين به خونه اومد و من هيچ جايی رو سراغ نداشتم برای 

 !پنهون شدن

هيچ جايی رو سراغ نداشتم برای گم و گور کردِن الهه ی 

 .پشيموِن درونم

 !همون طور ايستادم تو راهرو تا اميرحسين بهم برسه

انگار پاهام رو ميخ کرده بودند جايی که دقيقاً سر راهش بود و 

رسيد و با ديدنم شوکه شد، چند ثانيه ای . ه خودش رسيدباالخر

طوری ايستاده بودم که بايد برای رد شدن از ! نگاهم کرد

من دقيقاً سد راهش بودم و ! مسيرش واکنشی بهم نشون می داد

خودم رو برای هر چيزی آماده کرده بودم اما اين آدم وانمود 

 ! و همکردن رو خوب بلد بود؛ به روی خودش نياوردن ر

 :لبخندی زد و گفت



 چرا اينجا ايستادی؟_

درست بود که تا همين يک دقيقه ی پيش داشتم خدا رو به تمام 

مقدسات عالم قسم می دادم برای يک دقيقه ديرتر اومدنش اما 

 .امان از اون حسی که تو قلبم جمع شده بود

به محض اينکه ديدمش فهميدم چقدر دلتنگشم؛ فهميدم چقدر دلم 

تمام شرمندگی دنيا رو . ه بود برای ديدن جزجز صورتشپر زد

 :جمع کردم تو صدام و گفتم

 !امير حسين_

باز به روی خودش نياورد که . باز وانمود کرد که دلخور نيست

 .چی شده

 

 

 

 :تا اومدم چيزی بگم سر و کله ی مامان پيدا شد و پرسيد

 اومدی مادر؟_

 .چرخيد به سمت مامان و باز گذشت از من

 :امان گفتم

 .تا دست و روت رو بشوری شام رو کشيدم_

تشکری کرد و دوباره تصميم گرفت به رفتن به سمت اتاقش اما 

من باز هم سر راهش بودم و هيچ کاری جز اين ازم بر نمی 

 .اومد

تنم از . مامان رفت و اميرحسين اومد و با ماليمت کنارم زد

زدم ديگه اگر امروز حرف نمی . تماس دست هاش گر گرفت

 .نمی شد



درست بود که گفته بود به روی خودم نيارم اما اگر در موردش 

 .حرف نمی زدم يه چيزی تو قلبم ديگه مثل قبلش نبود

 .در نزدم که حق انتخاب بهش نداده باشم. پس رفتم تو اتاقش

 . من حاضر بودم بميرم اما اين يک نفر از دستم دلخور نباشه

د که دست هايش بی حرکت موندند در حال در آوردن بلوزش بو

و متعجب نگاهم کرد و به خودش که اومد، بی خيال بيرون 

 :کشيدِن لباس از تنش، صدام زد

 !الهه_

نمی دونم پشِت اين الهه گفتنش چی بود اما هر چی که بود و 

من کالً نمی خواستم .... نبود، من نمی خواستم بهش فکر کنم

دم همون الهه ی سابق  که فکر کنم؛ اگر فکر می کردم، می ش

پس در رو پشت سرم بستم و . از عالم و آدم فرار می کرد

 :همونجا، تکيه زدم به در و گفتم

 .بايد حرف بزنيم امير حسين_

 :صدای مامان توجهم رو جلب کرد که گفت

 .الهه بيا سفره رو بنداز_

 :فوراً گفتم

 !من رو امشب ببر بيرون_

 .کم چشم هاش نرم شدند اولش متعجب نگاهم کرد اما کم

 :دوباره تکرار کردم

 .بعد از شام، من رو به يه بهانه ای ببر بيرون_

اون قدر بغض و خواهش تو صدام بود که دل خودم هم برای 

خودم به رحم اومده بود؛ که اگر من رو نمی برد، خودم، خودم 

رو برمی داشتم و به بيرون می رفتم تا کاری برای خودم کرده 



ا اميرحسيِن من، مهربون ترين معشوِق عالم بود وقتی بی باشم ام

 :چون و چرا گفت

 !باشه_

هرچی تشکر سراغ داشتم رو ريختم تو چشم هام و حواله اش 

دادم به چشم هاش و بعد از اتاقش بيرون رفتم و شروع کردم به 

 .چيدن سفره و بعداز اون منتظر اومدن بقيه نشستم

شون شام کشيدم و خودم هم با سری برا. اميرحسين و اميد اومدند

که پايين بود، مشغول به خوردن شدم و بعداز اتمام غذا، درست 

زمانی که می خواستم سفره رو جمع کنم، اميرحسين به مامان 

 :گفت

 .اگر اشکالی نداره من و الهه يه سر بريم تا جايی و برگرديم_

 !مامان مخالفتی نداشت

ياه می دونست هم مخالفتی مامان اگر امير حسين، ماست رو س

 :سرم پايين بود همچنان و مامان گفت. نداشت

دست به ظرف ها هم نزن، زياد نيستن . بيا برو حاضر شو_

 .خودم می شورم

 .تشکر آميز نگاهش کردم و رفتم سمِت اتاقم

**** 

 

 

 فصل سی و پنجم

 "تجريش"

 



هيچ وقت نشده بود چيزی پيش بياد تو خانواده که من بخوام 

خودم رو درگيرش کنم اما از سر شب تا همين حاال، ذهنم درگير 

صحبت هايی شده بود که ناخواسته، پشِت در اتاق بابا شنيده 

نمی تونستم حرف هاش رو هضم کنم؛ از يک طرف . بودمشون

نمی تونستم ربطی بين حرف هاش و نسترن پيدا کنم و از يک 

 .طرِف ديگه حس خوبی نسبت به اين قضيه نداشتم

تصميم گرفتم با نيما صحبت کنم و بخاطر اين تصميم تا سالِن 

طبقه ی پايين رفتم و نيما رو در حال صحبت کردن با پرستو 

ديدم؛ پرستو خودش با ديدنم از جاش بلند شد و به هوای 

 !!حيف شده بود اين زن تو زندگی با برادرم. هاش رفتبچه

 :جای قبلی پرستو نشستم و از نيما پرسيدم

 !بابا به تو حرف خاصی نزد؟-

 :شروع کرد به بازی کردن با سر آستينش و گفت

 !گفت صبر کنيد مادرتون خودش بر می گرده! چرا-

دودل بودم برای مطرح کردِن صحبت هايی که شنيدم اما بايد 

 :اين اضطراب رو تموم می کردم؛ پس گفتم

قبل نيما من که با بابا صحبت می کردم و حرف هام تموم شد؛ -

از اينکه کامالً از اتاقش دور بشم؛ ناخواسته مکالمه ای رو 

 .شنيدم

 :دست از دکمه ی سر آستينش برداشت و پرسيد

 با نسترن حرف می زد؟-

نمی دونم با کی حرف می زد اما آدرس يه سنگ قبر رو ! نه-

داشت می داد به کسی و به طرف گفت که طرف های ظهر 

 !منتظر اومدنش باشه



نگاهم کرد؛ بخاطر هيجانی که گريبانگيرم شده بود،  هاج و واج

 :بد توضيح داده بودم؛ اصالح کردم

حس می کنم منظورش اين بوده که نسترن می ره سراغ اين -

 !مزار

 :کالفه گفت

 !درست حرف بزن ببينم چی ميگی-

کامالً چرخيدم به سمتش و برداشت خودم از صحبت های بابا 

 :رو براش گفتم

دم بابا آدرس اون سنگ قبر رو به کسی داد من احساس کر-

 .چون انگار می دونست نسترن قراره بره اونجا

 !به اون شخص گفت که احتمال می ده طرف های ظهر بره

 :با اخم هايی گره کرده، دقيق شد و پرسيد

 !کجا بود آدرسش؟! يعنی چی؟-

مطمئن نبودم از برداشتم؛ شايد اون تماس اصالً به نسترن 

 !نبود اما حال خوبی نداشتممربوط 

 :گفتم

برای تهران نبود، نمی دونم برای کجا و چه شهری بود اما -

مدل آدرس دادنش برای تهران ! مطمئنم که برای تهران نبود

 !نبود

 :دستی به موهای بلند شده اش کشيد و گفت

 !می گی چی کار کنيم؟ بريم با بابا حرف بزنيم؟-

تمام چيزی که می خواستم ! ر کنيمواقعاً نمی دونستم بايد چی کا

 :گفتم! اين بود که نسترن اون گوشی لعنتيش رو روشن کنه

 .صبر کنيم تا فردا-



جوابی نداد و بلند شدم و به اتاقم رفتم و دوباره با نسترن تماس 

گرفتم و بعد از اون، روی تخت دراز کشيدم و به سقف نگاه 

 !کردم

بود که داره چی کار می برام مهم نبود که کجاست؛ برام مهم ن

کنه؛ فقط می خواستم مطمئن بشم که خودش رفته و خطری 

 ! تهديدش نمی کنه

برگشتن يا برنگشتنش برام اهميتی نداشت؛ فقط دلم می خواست 

 !بشنوم که حالش خوبه، بقيه اش ديگه به مربوط نبود

 

 

 

 

 

ذهنم ! هر چقدر تالش کردم برای خوابيدن، به نتيجه ای نرسيدم

مشغول بود؛ يه بخشی ش مشغول به نسترن؛ يه بخشی ش 

مشغول به حرف هايی که که قرار بود با بابا مطرحشون کنم و 

دلم می خواست حاال تمام . يه بخِش بزرگ، مشغول به امير

تمرکزم رو بذارم رو همين بخش؛ چون تنها بخشی بود که حالم 

 .رو خوب می کرد

 :ش تماس گرفتم و وقتی گفتتلفنم رو برداشتم و اينبار با خود

 !بله؟-

نمی دونستم فلسفه ی ! دلم خواست تمام مشکالتم رو کنار بذارم

فکر نمی کردم دوستش ! عالقه ای که به اين آدم داشتم چی بود



داشته باشم اما حاال تنها حسی که داشتم اين بود که قبل از اين، 

 !در مورد دوست داشتن اشتباه می کردم

 به اين پسر داشتم اسمش دوست داشتن بود؛  اگر حسی که حاال

می تونستم با قاطعيت بگم حس هايی که قبالً تجربه کرده بودم، 

 !فقط، سوء تفاهمی از دوست داشتن بودند

 :پرسيدم

 !کجايی امير؟-

 :گفت

 . ناچارم چند لحظه تنهات بذارم-

چرا که بعد از اون، خواست چند لحظه ! اما مخاطبش من نبودم

 :کنم و بعد، گفتای صبر 

 !خوبی؟! سالم-

با وجود تمام ! واقعاً خوب بودم. لبخندی نشست روی لب هام

هيچ " خوبی؟"درگيری های ذهنی ای که داشتم، وقتی می پرسيد 

 ".خوب"چيزی نبودم، جز 

 :جواب دادم

 !کجايی؟. خوبم-

 :زمينه ی صداش زيادی شلوغ بود

 .اومدم با دختر خاله ام بيرون-

 ! اش ديگه کی بود؟دختر خاله 

 :پرسيدم

 !چرا؟-

جواب سر راستی بهم نداد و من، با يادآوری دختری که شِب 

 :افتتاحيه ی بونتا، با خودش آورده بودش، پرسيدم



 همونی که اون شب با خودت آورديش کافه؟-

تائيد که کرد؛ دختر رو به خاطر آوردم و اولين تصويری که تو 

تر بود، زيادی خاص و زيبا ذهنم تداعی شد تصوير لب های دخ

 :گفتم! بودند لب هاش و بعد از اون خجالتی و کم حرف بودنش

 !باشه پس، مزاحمت نمی شم-

 :فوراً گفت

 .اگر کاری داری بگو. مزاحم نيستی-

 .حتی تو اين موقعيت هم حمايتش رو قطع نمی کرد

 :گفتم

نه کاری نداشتم؛ فقط می خواستم چند لحظه ای باهات صحبت -

 .کنم

 :پرسيد

 !خوبی؟-

بهترين تجربه ی دنيا بود؛ داشتن کسی که از سِر رفع تکليف 

جوابش براش مهم بود و مثل بقيه، با جواب "! خوبی؟"نمی پرسيد

 !های روتين قانع نمی شد

 :لبخندم عميق تر شد و گفتم

بذاريمش برای . دلم می خواست ببينمت اما امشب درگيری-

 !فردا

ملحفه رو تا . ی و تماس رو قطع کردمو بعد از اون، خداحافظ

زير گردنم باال کشيدم و با يادآوری تمام خاطرات خوبی که با 

مطمئن بودم هيچوقت، ديگه ! اين آدم داشتم چشم هام رو بستم

 .هيچ کسی پيدا نمی شه که چنين حسی رو در من بيدار کنه

 .مطمئن بودم ديگه هيچ رنگی تو دنيا، طوسی نمی شه



» که ديگه هيچ وقتی، سواِل پيش پا افتاده ی مطمئن بودم 

 !اين قدر به دلم نمی شينه« خوبی

من امير رو دوست داشتم با وجود تمام اختالفاتی که داشتيم، با 

و بايد برنامه . وجود کوچک تر بودنش، با وجود عقايد متفاوتش

هدف های جديد داشتم که . ای می ريختم برای اين دوست داشتن

 .ن می کردمبايد دنبالشو

امير درگير بود و جز ! خوابم نمی برد اما چاره ای نداشتم

طور که دلم خودش ديگه هيچ کسی نبود که بخوام وقتم رو اون

می خواد، باهاش بگذرونم؛ پس به آرزو هام فکر کردم و تالش 

 ! کردم برای خوابيدن

***** 

 

 

 

 فصل سی و ششم

 "راه آهن"

 

 

 :سين حرکت کرد و پرسيددر ماشين رو که بستم، امير ح

 !کجا دوست داری برم؟-

 :به خيابون خلوت و تاريک نگاهی انداختم و گفتم

 !فرقی نمی کنه-

تکيه زد به صندليش و مسلط، رانندگيش . چيز ديگه ای نگفت

خوب نگاهش کردم؛ تو تمام بيست دقيقه ای که تو ! رو کرد



خودم رو هم حتی ! مسير بوديم، يه ثانيه هم چشم ازش برنداشتم

از پلک زدن محروم کردم و بدون ترس و محدوديت امير حسين 

رو نگاه کردم؛ زاويه ی نگاه کردنش رو حفظ بودم؛ حتی می 

دونستم وقتی نفس عميق می کشه، قفسه ی سينه اش چقدر باال 

می دونستم وقتی مثل حاال داره لب زيرينش رو به دهان . می آد

 !رگيرهمی کشه چقدر تو فکره و ذهنش د

مثل يک کتاب درسی فيزيک که ! اما من فقط بلدش بودم، همين

تمام فرمول هاش رو بلد بودم اما اين بلد بودن، هيچ وقت به 

هر . هيچ وقت نتونسته بودم ازشون استفاده کنم. کارم نمی اومد

حرکت و رفتار امير حسين رو حفظ بودم؛ نقطه به نقطه اش رو 

و زندگيش که شايد اطالعات من رو از بَر بودم اما االن کسی ت

 ! نداشت اما اون موفق بود، نه من

من فقط سال های سال وقتم رو صرف خودم کرده بودم و تالشی 

من . نداشتم که از طريقی امير حسين رو متوجه اين عشق کنم

اون دانش آموز درس خونی بودم که فقط بلد بود خط به خط 

از . دادن رو نداشتکتاب رو حفظ کنه اما جسارت امتحان 

من . امتحان فراری بود و اطالعاتش به هيچ دردی نمی خورد

جسارت نداشتم که امير حسين رو متوجه عشق کنم و يکی پيدا 

 !شده بود که احتماالً داشت

به جايی رسيده بودم که ديگه خوشحال بودم از نيست شدن اون 

سين مهم نبود کجاست، مهم اين بود که به دست امير ح. برگه

نرسيده بود؛ چون من خيلی خيلی دير جسارت به خرج داده بودم 

وقتی که َکس ديگه ای تو زندگی امير حسين بود و ! تو اين زمينه



از شواهد امر پيدا بود که امير هم دلباختشه، جسارت و ابراز 

 !دارو بعد از مرگ سهراب رو داشتعشق من حکم همون نوش

به دو دليلی؛ دليل اول که خيلی امشب خواسته بودم بيايم بيرون 

بهش اميدوار نبود اين بود که می خواستم مطمئن شم از 

احساسش و ببينم برای خودم فرصت آخری هست يا نه؛ گرچه 

مطمئن بودم که ديگه هيچ فرصتی نيست اما دلم نمی خواست 

چند وقت ديگه، خودم رو بخاطر از دست دادن اين يکی هم 

 .سرزنش کنم

حرف زدن از حال خودم بود؛ چون ديگه به نظر  دليل دوم هم

 !می رسيد وقت گفتِن اين راز به يک نفر رسيده

با توقف ماشين چشم از امير حسين گرفتم و با جمله اش که 

 :گفت

 .پياده شو-

پياده شدم و همراهش به سمت کافه ای که اين موقع از شب هم 

 :و گفت نگاهم کرد. جا گير که شديم. زيادی شلوغ بود، رفتم

خب من آماده ام که بگی چرا خواستی امشب بيايم و حرف -

 .بزنيم

 

 

 

حس می کردم فرصتم محدوده؛ حس می کردم فقط منم و همين 

تمام تالشم رو کردم که شرم رو کنار بذارم و برای يک ! يه شب

اولين ! بار هم که شده، جسارت حرف زدن رو تو خودم باال ببرم

 :چيزی که گفتم اين بود



 !ببخشيد-

معذرت خواهی کردم چون حق اميرحسين اين بود که ازش 

 :ادامه دادم. معذرت خواهی بشه

بخاطر تمام حرف های بدی که بهت زدم و هيچ اعتقادی -

 ....من . بهشون ندارم، معذرت می خوام

 :صحبتم رو قطع کرد و گفت

 . من ديگه ازت دلخور نيستم. نيازی نيست-

 :توضيح دادم

بخدا اگه اون روز . تو زندگی من مهم ترينی. َکس منیتو همه -

اون طور بی ادبی کردم دليلش فقط اين بود که خيلی تحت فشار 

تحت فشار بودم و اصالً نفهميدم که دارم به کی، چی می ! بودم

 ً  ...گم و واقعا

 :دوباره مانع شد از ادامه دادنم و تنها گفت

 .نمی خواد توضيح بدی! می فهمم-

دلم می خواست برای يک . خواست تو آغوش بگيرمشدلم می 

بار هم که شده چيزی که هزار بار تو روياهام تجربه اش کرده 

دلم می خواست ساعت ها تو . بودم رو تو واقعيت تجربه کنم

بهش . آغوش بگيرمش و بهش بگم که هميشه برام همه َکس بود

 .ودهبگم که برام پدر بوده، برادر بوده، َمحرم بوده، عشق ب

 ! دلم می خواست حالی که امروز داشتم رو يک ساِل گذشته داشتم

. هم امير و هم فراز بهم گفته بودند که قصد کمک کردن دارن

هر دوشون خواسته بودن که رو کمکشون حساب کنم و من 

امشب، به جايی رسيده بودم که دلم می خواست اين درِد نوزده 

 .ساله رو با کسی در ميون بذارم



ه؛ اين درد، نوزده ساله بود؛ چون من هر چقدر به عقب درست

گشتم، خودم رو تو هر سنی عاشق می ديدم و هيچ مبدايی میبر

 !من،  مادرزادی عاشق بودم! نبود برای شروع اين عشق

امشب می خواستم بگم و اون کسی که قرار بود بشنوه، امير 

ست فراز دو. امير حسين محرم تر بود از فراز! حسين بود

خوبی بود اما من می خواستم از خوِد امير حسين چاره بگيرم؛ 

 :پس گفتم

امشب می خوام برات حرف بزنم امير حسين؛ می خوام کمکم -

خودت گفتی رو ... می خوام از حالی بگم که دچارشم و تو! کنی

 !مگه نه؟... کمکت حساب کنم

به نقطه نقطه ی صورتم نگاه کرد؛ چشم هاش رو اول نتونستم 

ی بعد، انرژی خيلی خوبی ازشون گرفتم و بخونم اما چند لحظه

باالخره برای اولين بار تو همه ی زندگيم سر از رازی که تو 

 :قلبم بود، برداشتم و گفتم

بدجوری هم ! تو درست حدس زدی امير حسين؛ من عاشقم-

 !عاشقم

شوکه شدنش زياد طوالنی نبود؛ درست مثل کسی که منتظر 

ست که ماهيتش رو می دونه و فقط می خواد شنيدِن خبری ه

 !بشنوه تا مطمئن بشه

امير حسين هم تعجبش زياد طوالنی نشد و کمتر از چند ثانيه، 

حالت شوکه ی صورتش محو شد و جای خودش رو به يک 

 !جور همدلی داد که من تو چشم هاش تشخيصش دادم

بقيه  منتظر بود؛ منتظر بود که بقيه اش رو از زبونم بشنوه اما

 .ای نداشت



سبک شده بودم؛ با همين سه جمله ای که گفتم خيلی سبک شده 

 !بودم

 

 

 

 

 

 

امير حسين داشت طوِر خاصی نگاهم می کرد؛ نگاهش رو هيچ 

جزئی از صورتم آروم نمی گرفت؛ يک لحظه نگاهش رو چشم 

هام بود، يک لحظه با اخم روی لب هام، يک لحظه با تعجب 

خر، نگاهش رو روی ميز ثابت نگه روی دست هام و دسِت آ

 :داشت و گفت

 !خوشحالم که من رو قابل دونستی و گفتی-

خوشحال نبود؛ آدم، خوشحاليش رو يک جايی نشون می داد 

اما امير حسين اخم هاش توهم بود، چشم هاش غمگين ! ديگه

 ! وقت می گفت خوشحالمبودند و اون

 :پرسيد! صندلیگاه تر رفتم و کامل چسبيدم به تکيهعقب

 اذيتت می کنه؟ -

شدم و ربط سوال رو نفهميدم؛ فکر کردم منظورش صندلی گيج

 :باشه که من مدام دارم حرکتش می دم اما با اين حال پرسيدم

 چی؟-

 :با ناراحتی گفت

 کسی که دوسش داری؛ اذيتت می کنه؟ -



 :اين ديگه چه سوالی بود؟ خودش توضيح داد! مات نگاهش کردم

قدر ناراحتی؟ اگه اذيتت نمی کنه چرا اين! شه غمگينیتو همي-

 ! عشق خوب که آدم رو اذيت نمی کنه

از کجا رسيده ! هيچ چيزی نمی تونستم بگم! خلع سالح شده بودم

نمی دونم از کجا و چطور، ! تر از يک دقيقهبود به کجا تو کم

 :جسارت پرسيدن همچين سوالی رو پيدا کردم

شی؟ تو رو هم اذيت می کنه؟ م اذيت میتو چی اميرحسين؟ توه-

 ! آخه تو هم هميشه غمگينی

تو کمتر از يک ثانيه، تعجب به ناراحتی چشم هاش غالب شد و 

 :لب هاش ناباور پرسيدند

 چی داری می گی؟-

! الهه ی جديد هم نبود! بخدا اونی که حرف می زد، من نبودم

 !شناختمشاصال يکی ديگه بود؛ يکی که خودمم نمی

 ! نگو نه که بی فايدست! تو هم عاشقی اميرحسين-

. انگشت های درهم پيچيده شده اش به آنی از هم فاصله گرفتند

سرش از اون حالت صاف خارج و متمايل شد به راست؛ لب 

 :هاش جدا شدند و گفت

 ...تو از کجا-

 :خودم جوابش رو دادم! اما نبست جمله اش رو

من می خواستم بدونی ! ديدماگر دوست نداری، ادامه اش نمی -

من هم ! فقط خودت نمی تونی عشق رو در کس ديگه کشف کنی

 !  می تونم

با تمام اميد و نااميدی که در من جمع شده بود، منتظر بودم 

 ! انکار کنه اما نکرد



طور که فکر می کنم نيست؛ اما منتظر بود حداقل بگه اون

 ! نگفت

 ! هاش بخونم؛ اما نبودمنتظر بودم حداقل ترديد رو تو چشم 

 !چيزی که انتظارش رو داشتممنتظر بودم؛ اما اتفاق نيفتاد اون 

 ! فقط نگاهم کرد

 !همين

 

 

 

 

 

 

 :نمی دونم چقدر گذشت که پرسيد

 !می خوای باز هم چيزی بهم بگی؟-

فقط وقتی بهش می ! می خواستم هم نمی تونستم! نه؛ نمی خواستم

دختِر ديگه تو زندگيش گفتم که مطمئن می شدم حضور يک 

 !توهم منه نه واقعيت که ديگه ممکن نبود

 :جواب دادم

 ! چيز ديگه ای نيست برای گفتن-

چشم کمی خودش رو جمع و جور کرد؛ دوباره صاف نشست و

 :پرسيد! هاش کمی آروم گرفتند

نمی خوای بيشتر بگی؟ نمی خوای کمکت کنم؟ قول می دم فقط -

شايد . ط مثل يه دوست راهنماييت کنمقول می دم فق! شنونده باشم

 ...من



انگار شک کرد به حرفی که قرار بود ! نگفت شايد خودش چی

 ! بزنه

اين حال برای ! بذار کمکت کتم الهه؛ من خيلی برات نگرانم -

 !خيلی بی انصافيه سن تو

 :مرگی گفتمبا دق 

نگران چی هستی؟ اونی که من دوستش دارم بهترين پسر -

يک ! بار هم نشده که خودش من رو ناراحت کنه يک! دنياست

خيالت راحت باشه؛ من عاشق بد کسی ! بار هم بهم آسيب نزده

 !نيستم اميرحسين

 :با سوالی که پرسيد ديوانه ام کرد

 !اون هم همين قدر دوستت داره الهه؟-

چی ! چی بايد می گفتم؟! به کجا رسيده بوديم ما امشب؟... خدايا

 دادم که دل خودم نسوزه؟بايد جوابش رو می 

 :گفتم

 .حس و حاِل بين ما خيلی پيچيده ست-

 :پرسيد

 کمکی از دست من بر می آد؟-

وقتی دلش جای ديگه ای بود، دست هاش برای من چه کاری می 

 !تونستند انجام بدن؟

 :بدون اينکه نگاهش کنم جواب دادم

خودت تجربه اش رو داری؛ تو عشق، کاری از دست کسی بر -

 .آدنمی 



اخم کرد؛ باز هم منتظر بودم که انکار کنه اما همچين اتفاقی 

امير حسين اون شب هيچ چيزی رو انکار نکرد و آرزوی ! نيفتاد

 !اين يکی هم گذاشت به دلم

نذاری کسی حس ! هر کمکی خواستی رو من حساب کن الهه -

بگو ! به همه از من بگو! کنه چون پدر نداری بی کس و کاری

تار مو از سرت کم شه بخاطرت دنيا رو به آتيش می که اگه يه 

! بگو که اگه بفهمم کسی آسيبی بهت زده زنده اش نمی ذارم! کشم

بد جوری ! همه ی اين ها رو بگو الهه؛ بگو که من کس و کارتم

 ! هم کس و کارتم

 شد؟ آخه من بعد از اين آدم، ديگه چطور زندگی می کردم؟ می

 :مبا تلخ ترين لحن دنيا گفت

اون خودش می دونه؛ می دونه که تو همه ! می دونه اميرحسين-

می دونه که تو چقدر ! می دونه که چقدر هوامو داری! کس منی

 !برای من مهمی

فقط نگاهم کرد و من، دست هام رو جمع کردم و بردمشون زير 

تنه ام رو تکيه دادم به صندلی و چشم هام رو محکم نگه . ميز

و اون شب اولين شبی بود که ياد گرفتم داشتم که اشک نريزم 

 !!می شه چشم هارو هم محکم نگه داشت

. ر حاِل جمع و جور کردِن خودم بودم که تلفنش زنگ خورد

عذر خواهی کرد و جواب داد و از من خواست چند لحظه ای 

 !صبر کنم و بعد از اون، از ميز فاصله گرفت

در نمی چشم هام باهاش رفتند؛ چيزی از صحبت هاش سر 

آوردم؛ اسم تماس گيرنده رو هم نديده بودم اما عاشق ها حِس 

 !ششم داشتند



صبر کردم تا دوباره بشينه پشت صندلی . صبر کردم تا برگرده

و با نشستنش همونی که خودش ازم پرسيده بود رو ازش 

 :پرسيدم

 اون هم همين قدر دوستت داره امير حسين؟-

ت وسط چشم هاش؛ لب دوباره شوکه شد؛ دوباره تعجب نشس

شايد انتظار شنيدن اين ! هاش از هم فاصله گرفتند و پلک نزد

حرف هارو از من نداشت؛ خودم هم نداشتم؛ خودم هم باورم نمی 

باورم نمی شد که امشب بتونم گريه . شد امشب بتونم حرفی بزنم

باورم نمی شد که يک شبه اين قدر بزرگ . ام رو کنترل کنم

 .بشم

از اون تک کلمه . يک کلمه بود. سين قاطع بودجواب امير ح

از اون گلوله هايی که مستقيم وسط . هايی که شبيه به گلوله بودند

الزم نبود بگم جوابش . گيج گاه می نشستند و متالشی می کردند

چی بود يا مرورش کنم؛ آدِم عاقل که دلش نمی خواست دوباره 

 !گلوله بخوره

***** 

 

 

 فصل سی و هفتم

 "تجريش"

 

 

 

 



صبح با صدای يکی از خدمه بيدار شدم؛ بهم اطالع دادند که بابا 

تمام ديروز رو خونه مونده بودم و حتی قرارم با ! باهام کار داره

امير رو کنسل کرده بودم و دور و اطراف بابا می پلکيدم تا 

تلفن نسترن هم همچنان خاموش . چيزی دستگيرم بشه اما نشد

 .بود

پايين اومدم و برای رسيدن به بابا، زود حاضر فوراً از تخت 

با حضورم بابا دعوتم کرد ! به اتاقش که رفتم نيما هم بود. شدم

! به نشستن و من، کنار نيما جا گرفتم و خيره شدم به صورت بابا

 :سيگاری آتيش زد و به عنوان اولين جمله گفت

همون جايی بود که فکرش رو می . من نسترن رو پيدا کردم-

 !ردم باشهک

نسترن کجا می تونست باشه که به فکر بابا ! شوکه نگاهش کردم

 !رسيده بود و به فکر ما نه

 :نيما پرسيد

 کجاست؟-

 :های بابا و بابا جواب دادو من خيره شدم به لب

فقط خواستم بهتون اطالع بدم که نگرانش نباشيد و دنبالش _

زور برش نمی خوام به ! جاش هم خوبه! حالش خوبه! نگرديد

 !گردونم؛ خودش همين روز ها بر می گرده

 :نيما عصبی شد

شما مطمئنيد؟ . خب بگيد کجاست که بريم دنبالش! يعنی چی؟-

 حالش خوبه؟

من هيچ حرفی نداشتم؛ مطمئن بودم اگر بابا می گه حالش خوبه، 

 !حتما خوبه؛ چون بابا هيچ حرفی رو بی هوا نمی زد



های داشتم به سيگاری که کنج لب حاال هم! کردممن فقط نگاه می

هاش دورش کامی ازش گرفت؛ از لب! کردمبابا بود نگاه می

 :کرد و جواب نيما رو داد

جايی رو نداره؛ خسته که . حالش هم خوبه. گردهخودش برمی-

 !گردهبشه بر می

 :نيما طاقت نياورد و گفت

هاتون شنيده که داشتين آدرس يه سنگ نيکا پريشب بين حرف-

 !دادينقبر رو به کسی می

تر از اونی بود که به نگاه من و واج نگاهش کردم اما کالفه هاج

نيما هميشه نسترن رو بيشتر از بابا دوست داشت و ! توجهی کنه

سيگار کشيدن بابا رو دوست داشتم اما چيزی تو نسترن ...من

 !نبود که دوست داشته باشمش

 :وش کرد و قاطعانه گفتبابا از جاش بلند شد؛ سيگارش رو خام

 .گردمشب بر می! من کاری ندارم اينجا-

تر تر و کالفهی نيما نداده بود و نيما عصبیجوابی به گفتههيچ 

 :رسيد وقتی مقابل بابا ايستاد و گفتاز قبل به نظر می

 ...اگر باليی سر نسترن بياد-

 !ی بابا غالف کرداما با نگاِه به آتيش نشسته

گفت اگر بابا می. چيزی برام مهم نبود شدم؛ هيچ از جام بلند

تنها . گرده، قضيه برام تموم شده، بودحالش خوبه و بر می

هايی بود که قرار بود به بابا چيزی که برام اهميت داشت، حرف

زدِن قبل گفته بود شب می خواد برگرده و من، اگه حرف! بزنم

ديدمش و تحمل میها ندادم، ديگه ماهاز رفتنش رو از دست می

 !چند ماِه ديگه صبر کردن، واقعا از توانم خارج بود



ی بايد همه. بابا و نيما رو تنها گذاشتم و برگشتم به اتاق خودم

کردم؛ اگه اجازه ی منطقی جمع میداليلم رو تو قالب چند جمله

من بدون . شدداد نيکی رو با خودم ببرم رفتنم منتفی مینمی

 !کردمها رها نمین نيکی رو اينجا بين اين آدمم! رفتمنيکی نمی

 

 

 

 

 

 

خواستم قرار کنسل می. برگشتم به اتاقم و با امير تماس گرفتم

خواستم باهاش در ی ديروز رو برای امروز ترتيب بدم؛ میشده

خواستم ببينمش تا می. مورد فکرهايی که تو سرم بود حرف بزنم

 :تا جواب داد، پرسيدمبخاطر همين هم بود که . آروم بگيرم

 !کجايی؟-

 :ام انداختجوابش به خنده

 !تو خوبی؟! سالم؛ خوبم ممنون-

 :هام بلند خنديدم و گفتموسط تمام اضطراب

 !خوام ببينمتمی-

 :کرد، وقتی گفتداشت تالفی کنسل شدن قرار ديروز رو می

من که بيکار نيستم هر وقت دلت خواست و اراده کردی بتونی -

 !ينیمن رو بب

 :پرسيدم! پس شيطنت هم بلد بود

 !کی وقت داری پس؟-



 :پرسيد

 می تونمم وقت نداشته باشم؟ -

 :ام انداختم و گفتمهای پف کرده.تو آينه نگاهی به چشم

 .بيا باهات حرف بزنم-

 :لحنش جدی شد

 !چيزی شده؟_

 :گفتم. نگرانش کرده بودم

شی و بيايی خيال شه که کار و زندگيت رو بیاگر اين باعث می-

 !دنبالم؛ آره چيزی شده

 :آمرانه گفت

 .جدی باش نيکا-

 :سربسرش گذاشتم

ذاری؛ بايد بگم تنگی رو به حساب چيزی شدن میاگر دل_

 !خيلی هم چيزی شده! چيزی شده

 :که به حرف اومدم و پرسيدمطوری. سکوتش زيادی طوالنی شد

 کجا رفتی امير؟-

 :جوابم رو داد

 .رسميک ساعت ديگه می. افتم االنراه می-

با لبخند، تماس رو قطع کردم و چرخيدم تا به سمت سرويس 

ی عصبی نيما، تو قاب در، جيغی بهداشتی برم اما با ديدن چهره

 :از سر وحشت کشيدم و گفتم

 .اينجا چرا ايستادی؟ ترسيدم-

 :وارد اتاق شد و پرسيد



روزه پنجاصال عين خيالت هست که مادرت ! حالت خوبه نيکا؟-

عين خيالت هست که رفتارهای بابا چقدر عجيبه؟ ! نيست؟

معلومه نيست چون می تونی خيلی راحت بی ! معلومه که نيست

 !خيال بشی و بيای تو اتاقت و قرار عاشقانه ترتيب بدی

 :اخم کردم و پرسيد

 !چطور می تونی تا اين حد بی تفاوت باشی؟-

نه مونده بودم تا چيزی من بی تفاوت نبودم، من تمام ديروز خو

 :گفتم! دستگيرم بشه

 .ديگه جای نگرانی نيست. بابا گفته حالش خوبه و بر می گرده-

 :نزديک اومد و پرسيد

عقب نرفتم و نتيجه اش شد فاصله ی تک ! تو هم باورت شد؟-

 :گفتم! قدمی مون

داره می گه پيداش . بابا که دروغ نمی گه! چرا باورم نشه؟-

 :پرسيد! لش خوبهمی گه حا. کرده

 !اگر هيچ وقت نيومد چی؟-

 چرا داشت جنايی می کرد داستان رو؟

 :کالفه گفتم

برام مهم بود بفهمم حالش . اومدن يا نيومدنش برام مهم نيست-

چرا درک نمی ! نسترن خودش رفته نيما. خوبه يا نه که فهميدم

خودش رفته و ما رو حتی اليق خبر دادن ! کنی اين قضيه رو؟

 .نديدههم 

 

 

 



 

 

 :يکی زد به شونه ام و گفت

 !خانواده ِکی برای تو مهم بوده اصالً؟. بايد هم برات مهم نباشه-

ضربه اش رو تالفی کردم؛ هر دو دستم رو گذاشتم تخت سينه 

 :اش و به عقب هولش دادم و گفتم

يه جور حرف می زنی انگار  گرم ترين خانواده ی دنيا رو -

کارترين زن دنيا بوده و پدرم هر شب قبل انگار مادرم فدا. دارم

تو ديگه چرا !از خواب بهم سر می زده که مشکلی نداشته باشم

 .توام که تو اين خونه بزرگ شدی! اين رو می گی؟

 :جوابش عصبيم کرد

 !من هم تو اين خونه بزرگ شدم اما مثل تو بی چشم و رو نيستم-

 : خنديدم

 !منمردم و معنی بی چشم و رو هم فهميد-

 :مون رو کم کرد و عصبی داد زددوباره فاصله

بی چشم و رو دقيقاً تويی که وقتی معلوم نيست مادرت کجاست -

. به جای پيدا کردن چاره، داری قرار عاشقانه ترتيب می دی

اصالً بگو ببينم هست پسری تو اين . کاری که هميشه کردی

 !شهر که تو باهاش قرار نذاشته باشی؟

 ! چی داشت می گفت؟! مات نگاهش کردم

 !هست پسری تو اين شهر که تو رو تجربه نکرده باشه؟-

 . فقط نگاهش کردم

 :ادامه داد



هميشه تو جمع دوستام سر افکنده بودم چون حداقل تو هر -

 !جمعی يکی بود که با تو خاطره داشته باشه

من يکی از دوستاش رو هم نمی ! داشت حرف مفت می زد

 !شناختم حتی

از کجا رسيده بود به ! همه چيز رو قاطی می کرد؟ چرا داشت

 کجا؟ 

 ... وقتی سال اول دبيرستان اون افتضاح رو باال آوردی و-

حرفش رو قطع کردم؛ يادآوری يک سری چيزها اين قدرت رو 

 :گفتم. داشت که نفست رو بگيره

 !بس کن تو رو خدا. بس کن نيما-

 :فرياد کشيد

 ! خانواده رو جمع کنه يه نفر بايد اين! بس نمی کنم-

همين االن يادش افتاده بود که يک نفر ! االن يادش افتاده بود؟

 :بايد خانواده رو جمع کنه؟ گفتم

من تو شونزده سالگی افتضاح بار نياوردم، افتضاح رو بهم -

چرا نيومدی بزنی . تحميل کردند اما به فرض که بار آورده باشم

کنده بودی؟ دوستات با می گی جلو دوستات سر اف! تو گوشم؟

 "!نکن"خواهرت خاطره داشتن؟ چرا نيومدی يک کالم بگی 

 :نگاهم کرد و ادامه دادم

االن يادت افتاده؟ من تا يادمه تو دراز شده بودی جلو دستگاه -

! همون موقع به فکر جمع کردن خانواده می افتادی! های بازيت

ه بايد بس کنم من از کجا می فهميدم بده؟ من از کجا می فهميدم ک

همين نسترن وقتی من شونزده سالم بود ! وقتی يه نفر نگفت بده؟

و فهميد که چی گذشته بين من و راننده ی نيکی، چيکار کرد؟ 



همين نسترن وقتی هزار بار من ! فقط گفت بابات نفهمه! هيچی

گذشت ! هيچی! رو در حال انجام هزار غلط ديد، چی کار کرد؟

همين تو که بعد از اين همه ! ی فهميدم بده؟از کجا بايد م! و رفت

يک بار شد دل بکنی از . سال داری اين حرف هارو می زنی

! دسته ی پلی استيشنت و برای يک دقيقه بيای سراغ من؟ نه

حاال چه انتظاری ! تو، بابا، نسترن. همتون من رو رها کرديد

داری از من؟ برای کی ناراحت باشم؟ به من چه که نسترن 

همين چند روز رو هم ! به من چه که اصالً حالش چطوره؟! رفته

اصالً پشيمونم که اين همه .پشيمونم که فکر و وقتم رو گذاشتم

بره به درک مادری که يک بار درد بچه اش . بهش زنگ زدم

بره به درک اون خانواده ای که هيچ جايی پشِت هم . رو نفهميده

 !مواخذه می کنن نيستن اما تا مشکلی پيش می آد همديگه رو

 

تا شايد با اين کار يکم از  دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سينه ام

 :حرکتش رو تعديل کنم اما نيما بيشترش کرد

 !بس کن ديگه؛ هی هيچی نگفتيم هی بيشتر از خودت در اومدی-

 :اما مقاومت کردم و گفتم دلم می خواست بنشينم

 برو! و بيرونبر! اعصاب من رو خرد نکن نيما اول صبحی-

برو بذار من اينجا قرار عاشقانه ! بيرون برادر عزيز و به فکرم

ترتيب بدم و بشينم ببينم کی بوده تو اين شهر که براش خاطره 

 !نساختم که از قلم نندازمش

با عصبانيت نگاهم کرد؛ نمی دونستم منشا اين همه خشم 

 ! کجاست؛ نمی فهميدم چرا شده نمِک روی زخم



نرفت، خودم رفتم و هولش دادم و در رو تو روش بيرون که 

شروع کرد به تهديد کردن که اگر باليی سر نسترن بياد ! بستم

 !چه کار ها که نمی کنه

می خواستم بی خيال بشم اما يه چيزی رو قلبم سنگينی می کرد؛ 

 :در رو باز کردم و فرياد کشيدم

ه تا يادم بوده منم ک! اونی که بايد از اين خانواده شاکی بشه منم-

نه پدر داشتم نه برادر و نه مادر؛ فقط يه خواهر داشتم که هيچ 

منم که تو همه شرايطی تنها ! کسی مسئوليتش رو قبول نمی کرده

منم که تو اوج نوجوونی يه رابطه ی تحميلی رو تجربه ! موندم

منم که هيچ ! کردم و هيچ کس نپرسيد که چه باليی سرم اومد

فهميدی ! ه راه خوب کدومه و راه بد کدومکسی نبود بهم بگ

 برادر عزيزم؟ فهميدی يا باز برات بگم؟

گفتم و حتی نايستادم که واکنشش رو ببينم و يک راست رفتم و 

 !چپيدم تو حمام

 ! اين همه ی ماجرا نبود

اونی که مادرش تو اولين ابراز احساسات بهش گفته بود که ازش 

 ! متنفره من بودم

رو در حال خيانت ديده بود و تو اين اوضاع هم  اونی که مادرش

 .دم نمی زد من بودم

اونی که وقتی فهميد بيماره و هيچ کسی بهش توجه نکرد من 

 !بودم

 !همه چيز من بودم

 !من بودم

 !من بودم...  تا يادم می اومد



 

 

 

 

 فصل سی و هشتم

 "راه آهن"

 

 

ه بود؛ به مطب که رسيدم، فراز زودتر رسيده و در رو باز کرد

از دو بيماری که داخل سالن انتظار بودند و باگذاشتن وسايل 

روی ميز، به سراغم اومدند، خواستم چند لحظه ای صبر کنند و 

 .نوبت دهی شون رو موکول کردم به بعد از ديدِن فراز

 :رفتم سمت اتاقش و چند ضربه به در زدم و شنيدم که گفت

 !بيا تو شادمان_

 :قبل از هرچيزی پرسيدم متعجب درو باز کردم و

 !از کجا متوجه شدين منم؟_

 :گفت. کتاب قطوری که مقابلش باز بود، توجهم رو جلب کرد

 .من ضرب آهنگ انگشت هات رو روی در حفظم شادمانم_ 

و بعداز اين جمله ی قصاری که گفت، صورتش رو کج کرد و 

 :چشم هاش رو منحرف کرد و گفت

اينايی که بهم ديگه از اين  چقدر مسخره هستن. حالم بد شد_

 !خزعبالت می گن

چشم هام گشاد شدند؛ اگر حرفی نمی زدم تا خوِد صبحِ فردا 

 !موضوع داشت برای چرت و پرت گفتن



 :سريع گفتم

 !اومدم تشکر کنم بابت مرخصی_

 :تکيه داد به تکيه گاِه بزرگ صندليش و کامال جدی گفت

 !منتظرم_

 :متعجب پرسيدم

 منتظر چی؟_

 !تشکر کنی ديگهکه _

 :دستپاچه گفتم

 !ممنون...آهان_

 :سرش رو کج کرد و گفت

 !همين؟_

 .باز هوس دست انداختنم به سرش زده بود

 :با استيصال پرسيدم

 چی همين؟_

 :کامال جدی پرسيد

 هميشه همين قدر خشک و خالی تشکر می کنی؟_

من دو تا فراز می شناختم؛ يکی فراز کم يابی ! معذب شده بودم

به شدت مهربون و حمايتگر بود و يکی فراز پُريابی که که 

 !کاری بلد نبود جز دست انداختن و بازی دادن

 :گفتم

 !بيمارها اومدند و منتظر نوبت دهی هستند_

 :ادام رو در آورد و با تقليد لحنم تکرار کرد

اين چه طرز صحبت ! بيمارها اومدند منتظر نوبت دهی هستند_

 !ی انشای ادبی می خونی؟کردنه؟ مگه داری از رو



 :نيم نگاهی به سالن که شلوغ شده بود، انداختم و پرسيدم

 !من می تونم برم؟_

 :کتابش رو بست و گفت

می . اجازه ی ماهم دست شماست. بفرماييد. اختيار داريد_

خواهيد اصال شما بياييد بشينيد اين جا، من می روم آنجا و به 

 !بيمارها نوبت دهی می کنم

 !خواست کله اش رو بکنمدلم می 

تا می اومدم به يک روی شخصيتش عادت کنم، تغيير شخصيت 

 .می داد و کار رو برام سخت می کرد

بيرون رفتم و شروع کردم به نوبت دادن و چند لحظه ی بعد، 

فراز کنار ميزم ايستاده بود و طوری که فقط من متوجهش بودم، 

 .آزارم می داد

دکتر از راه رسيد و کوتاه سالم و  و که تموم کردم،نوبت ها ر

 :احوالپرسی کرد و فراز جوابش رو عجيب و غريب داد

خانم . به داخل تشريف ببريد. سالم دکتر معدل، وقتتان بخير_

 !شادمان نوبت دهی ها را انجام داده

 

 

 

دکتر حتی ! با دور شدن دکتر،  جمله اش رو نيمه کاره رها کرد

 ! فوراً رفته بود به سمت اتاقشتوجهی بهش نکرده بود و 

بيمار اول رو با هماهنگی به داخل فرستادم و فراز سرش رو 

 :نزديک آورد و گفت



هرکدام از بيماران نيازمند اسپيرومتری و هرآزمايش ديگری _

بودند، آنهارا به اتاق بنده فرستاده تا بنده راهنمايی های الزم را 

 !مبذول فرمايم

کردم و به راه رفتن عجيب و غربيش نفسم رو به بيرون فوت 

نگاه کردم؛ صاف و بدوِن هيچ حرکت اضافه ای تو سر و دست 

خداروشکر کردم که بيماران سالن انتظار ! هاش راه می رفت

هيچ توجهی بهش نداشتند وگرنه تک تک رفتار های اين آدم 

 !سوال برانگيز بود

 !بودمبدون هيچ فکر اضافه ای تا ساعت هشت به کارم مشغول 

تو همين يکی دو روز ياد گرفته بودم فکر اميرحسين رو نگه 

 .دارم برای خلوتم

ديگه نمی خواستم مقابل هيچ کسی حتی خودش نشون بدم که 

 !چقدر مبتالم

ته اين داستان من  اگر هيچی نمی شدم؛ نگه دارنده ی خوبی می 

. شدم؛ چون ياد گرفته بودم که چشم هام رو محکم نگه دارم

ياد گرفته بودم رازم رو . يادگرفته بودم که فکرم رو نگه دارم

نگه دارم و خدا می دونست رفته رفته ناچار می شدم چه 

 !چيزهايی رو که نگه ندارم

آخرين بيمار رو هم به داخل فرستادم و با خلوت شدن سرم کم 

کم رفتم سراغ اميرحسين؛ کسی که تنها شنونده ی اعتراف من به 

 .عشق بود

ش گفته بودم که عاشق و مبتالم اما عاشِق کی و مبتال به چی به

رو ازش پنهون کرده بودم؛ چون فهميده بودم که جريانش با کِس 



ديگه ای جدی شده و ديگه اعتراف به اينکه معشوقه ی تمام 

 .سالهای مبتال بودنم خودش بوده، اعتراف نا به جايی بود

 !ون خارج شدنداول دکتر و بعداز اون فراز از اتاق هاش

اصال متوجه نشده بودم که آخرين بيمار کی مطب رو ترک کرده 

 !بود

 :با رسيدن دکتر از جام بلند شدم و فراز گفت

 !روز پرکاری داشتيد. خسته نباشيد دکتر_

 :دکتر باالخره لب به اعتراض باز کرد و پرسيد

 تو چرا امروز اينطوری حرف می زنی؟_

 :د و توضيح دادفراز هم اشاره ای به من کر

امروز ازم خواست که از اين به بعد . دستور جديِد شادمانه_

ادبی صحبت کنيم تو مطب تا عالوه بر خدمات پزشکی خدمات 

 !فرهنگی هم ارائه بديم به بيمار ها

 :دکتر خنديد

 !از دست شما_

 :خجالت زده گفتم

 .حرف هاشون رو باور نکنيد دکتر_

 :فراز اعتراض کرد

همه چيز رو انکار می کنی؟ مگه تو نبودی که چرا هميشه _

 ....گفتی

می دونستم می خواد دوباره دروغی بسازه و آبروريزی کنه 

 :بخاطر همين با صدای تقريبا بلندی به دکتر گفتم

 !پرونده هارو بديد به من_



دکتر بعد از تحويل دادن . و با اين کار فراز رو ساکت کردم

شد و من موندم و فرازی که  پرونده ها خداحافظی کرد و دور

داليلم برای کشتنش کم و کاستی نداشت، نگاهم رو که ديد، فوراً 

 :گفت

 !بريم بريم که ديرمون شد_

 . با رفتنش وسايلم رو جمع و کشو ها رو قفل کردم

ميز رو که دور زدم سرو کله اش پيدا شد و درحال رفتن به 

 :سمت در خروجی گفت

: 

 

 

جنگ و . ديگه محاوره حرف می زنم. وحشتناک نباش شادمان_

 .دعوا نداره که

به دنبالش از مطب خارج شدم و قصد خداحافظی داشتم که 

 :پرسيد

 !شادمان ادبيه؟ بايد شادمون صدات کنم؟_

 :گفتم

 .من دارم می رم خداحافظتون_

 :دسته کليد رو توجيبش فرستاد و با زدن دکمه آسانسور گفت

 !می رسونمت تا تاکسی ها_ 

حالتش رو گرفته بودم که با ماليمت . ميم داشتم اعتراض کنمتص

بند کيفم رو به سمت آسانسور کشيد و با لمس دکمه ی پارکينگ 

 :گفت



هر روز ما بايد ديالوگ های  اين سناريوی تکراری رو باز _

گو کنيم؟ هربار من بايد بگم مسيرمون تا سرخيابون يکيه و تو 

 بايد بيفتی به تعارف کردن؟

 :سکوت نگاهش کردم و ادامه دادتو 

می برمت تا ! ديگه باهات حرفی ندارم تا وقتی خودت بخوای_

 .تاکسی خطی هايی که هر روز سوار می شی

معذب نگاهم رو گرفتم و تا خواستم چيزی بگم انگشتش رو به 

عالمت سکوت روی بينيش گذاشت و وادارم کرد که دوباره 

 !روی صندلی ماشينش مچاله شم

نس بد، اين بار به ترافيک خورديم اما فراز هيچ تغييری تو از شا

رفتار و حرف هاش نداد و انگار اين بار قصد داشت فقط مسير 

 .مشترکمون رو طی کنيم

 .وقتی ديدم خبری از پيش بينی هام نيست، راحت تر نشستم

آسمون ابری بود و نم نم بارون، وسوسه ام می کرد برای پايين 

 .کشيدِن شيشه

ون رو دوست داشتم؛ بارون که می باريد و هوا که ابری می بار

شد،  با آسمون همذات پنداری می کردم و احساس راحتی 

بيشتری با زمين و زمان داشتم؛ برعکس روزهای پر انرژی 

 .آفتابی که احساس اضافی بودن روی زمين بهم دست می داد

 :با احتياط کمی شيشه رو پايين کشيدم و فراز غريد

همينجوريش مستعد تموم دردهای .ت رو سرما نده بچه خود_

 !ديگه خودت به استقبال درد و مرض نرو. عالمی

 . قصد لجبازی نداشتم وقتی به حرفش گوش نکردم



خيره شدم به قطره های کم جوِن بارون و از خنکايی که از 

فضای باز پنجره گونه ام رو نوازش می کرد، لذت بردم که يهو 

 .برگشتم به سمت فراز! اده شدشيشه باال فرست

پشت چراغ قرمز چهار راه متوقف شده بوديم و نمايشگِر اعداد 

 .می گفت که نود ثانيه تو همين وضعيتيم

 :فراز گفت

 !کال به خودت بی توجهی_

اين رو که گفت کامال به سمتم خم شد و من ناخودآگاه چسبيدم به 

فاصله ی کمی از صندلی و ترسيده به دستش نگاه کردم که با 

 !مقابل قفسه ی سينم رد شد

مغزم توضيحی برای حرکتش پيدا نمی کرد اما چشم هام ديدند 

 !که کمربند ايمنی رو از کناِر سمت راستم کشيد و برام بستش

صدای قفل شدن کمربند تو گوشم پيچيد، نفس حبس شده ام رو 

 :آزاد کردم؛ کمربند رو برام بسته بود و گفت

 !بديش، وضعيت همينههربار که ن_

سعی کردم نگاهش نکنم، چراغ که سبز شد، بدون حرف خيابون 

 .رو تا به انتها رفت و کنار ايستگاه تاکسی های خطی پيادم کرد

**** 

 

 

 

 فصل سی و نهم 

 "تجريش"

 



 

 

قرارم با امير به خوبی پيش رفته ! ساعت هفت به خونه برگشتم

غه، مثل يه دختر بيست بود و تونسته بودم چند ساعت، بدون دغد

و شش ساله ی معمولی زندگی کنم؛ قرار بذارم؛ حرف های 

معمولی بزنم؛ بخندم و لذت ببرم از مصاحبت با کسی که 

 !دوستش دارم

ساعت هفت، امير مقابل خونه پياده ام کرد و با ورود به خونه 

تمام انرژی خوبی که تو چند ساعت گذشته جمع کرده بودم، 

 !فروکش کرد

 !ژی خونه زيادی منفی بودانر

 .ديگه هيچ تمايلی نداشتم به موندن تو اين خونه

ديگه دوست نداشتم وقتی از جايی بر می گشتم مقصدم خونه 

 ! باشه

 !من از اين خونه، از اين کوچخ، از اين شهر، دِل خوشی نداشتم

 .خونه سوت و کور بود و خبری نبود از نيما و خانواده اش

باال رفتم و غزل رو پيدا کردم اما تو چند  يک راست به طبقه ی

 .ساعتی که نبودم، هيچ اتفاق خاصی نيفتاده بود

سراغ بابا رو گرفتم و با پيدا نکردنش، ناچار شدم که با تلفن 

 .همراهش تماس بگيرم

جوابم رو با دومين تماس داد و گفت که ساعت نه به خونه بر 

ش گفتم که به. می گرده و برای ساعت يک شب بليت داره

موضوع مهمی هست که بايد قبل از رفتن مطرحش کنم و 



کردن رو موکول کرديم به همون ساعتی که به خونه صحبت

 ! اومدمی

فوراً به . خواستم اين فرصت رو از دست بدمبه هيچ عنوان نمی

اتاقم رفتم و مدارکی که الزم داشتم رو جمع کردم و سعی کردم 

هايی که قرار بود با بابا صحبتتمام تمرکزم رو بذارم روی 

دونستم بايد دو ساعتی داشتم تا رسيدِن بابا و نمی! مطرحشون کنم

چند ماهی بود که به . تو اين دو ساعت چطور وقتم رو بگذرونم

ها و در کل های خانوادگی و دوستصورت خودخواسته از جمع

به داده بودم " نه"قدر جواب  هر جمعی فاصله گرفته بودم و اون

های دوستانه، که ديگه های خانوادگی و دورهمیمهمونی

 ! فراموش شده بودم

قدر های خانوادگی و شخصی، اونکار کافه و بعد از اون مشکل

دورم کرده بود از دور و اطرافيانم که حاال برای گذروندن دو 

 ! کسی رو سراغ نداشتمساعِت ناقابل، هيچ

ی صفحه. تلفنم زنگ خوردتصميم داشتم برم سراغ نيکی که 

هام ديدند، تلفن رو به سمت خودم برگردوندم اما با اسمی که چشم

 : زده گفتمفوراً تماس رو جواب دادم و هيجان! ماتم برد

 !نسترن_

صداش ضعيف به گوشم . و ناخواسته بلند شدم و ايستادم

 :رسيدمی

 !تونی صحبت کنی؟خونه ای نيکا؟ می_

 :تقريبا جيغ کشيدمرفتم کنار پنجره و 

 ...دونی چندبار تماس گرفتمکجايی تو نسترن؟ می_

 :صحبتم رو قطع کرد



 !ای؟خونه. خوبم من_

کردم که ديگه نديدنش و نشنيدن صداش تا قبل از اين احساس می

برام اهميتی نداره اما خودم هم از هيجانی که حاال دچارش بودم، 

 :جواب دادم. تعجب کردم

 .اقممتو ات. امخونه_

 :نشستم روی صندلِی کنار دستم و گفتم. سکوت کرد

کردی من از چيزی که ديدم حرف خبر رفتی؟ فکر میچرا بی_

 بخاطر اين رفتی؟ ! زنم؟می

 :جوابم رو نداد و ادامه دادم

 !باورم نکردی؟! گم و نگفتممن بهت گفتم نمی_

 :به جای جواب دادن به سوالم پرسيد

 ...کیني... بقيه خوبن؟ نيما_

 

               

 :گفتم

 خوای بگی کجايی؟نمی. نيما نگرانت بود. همگی خوبيم_

 :صداش گرفته و خسته بود

 !تهران نيستم_

های عجيب بابا با نسترن با اين جواب تونستم ربطی بين صحبت

 :پرسيدم. پيدا کنم

 خوای برگردی؟نمی_

 !دونمنمی_

نبود که بشه ازش نسترن کسی . خواستم وارد جزئيات بشمنمی

 :پس فقط گفتم. حرفی بيرون کشيد



 کاری هست که بخوای برات انجام بدم؟_

نبود که نگرانش  دختر بچه. سکوت کرد و به سکوتش گوش دادم

ی پنجاه سالگی که کسی از کارهاش زنی بود تو آستانه. بشم

 !آوردسردر نمی

 :مون رو شکست و گفتباالخره سکوت طوالنی شده

 .نيکا سردرگمم_

 :گاه صندلی و تنها گفتمسرم رو چسبوندم به تکيه

 .دونممی_

 : دلم رو به دريا زدم و گفتم. اما وقتی سکوت کرد

 .آمخوای بيام دنبالت؟ هر جايی که باشی میمی_

 :بعد از مکثی طوالنی جواب داد

 .خوامدونم که چی میفعالً خودم هم نمی. نه_

 :پرسيدم

 ذاری؟میگوشيت رو روشن _

 :جوابم رو نداد و تنها گفت

 .خداحافظ_

خواستم باهاش می. تا خواستم چيزی بگم، تماس رو قطع کرد

هر کمکی "تماس بگيرم اما منصرف شدم و به جاش نوشتم 

 ".خواستی روی من حساب کن

گفت که گوشيش رو و فرستادم براش؛ رسيدن پيام به دستش، می

اين حجم غيرقابل باور از کردم که درک نمی! خاموش نکرده

 !احساسات مختلف رو از کجا پيدا کردم

خواست تماس بگيرم با نيما و خبر بدم بهش از نسترن اما دلم می

قدر دادم اونافتادم ترجيح میهای صبحش میوقتی ياد حرف



به همين خاطر هيچ خبری بهش ندادم و ! نگران بمونه که بميره

حوش  و حول! سيدن بابا نشستمبعد از اون فقط و فقط منتظر ر

وقت رو هدر ندادم و با برداشتن . ساعت نه بود که بابا رسيد

تو اتاقش بود و مشغول نظم دادن به . مدارک به سراغش رفتم

 .يک سری برگه

 :با ديدنم سرش رو بلند کرد و گفت

االن خيلی مشغله . هات رو بذار برای بعدتونی صبحتاگر می_

 .بگيردارم؛ فردا تماس 

 :قاطعانه گفتم

 !مهمه. بايد حضوری صحبت کنيم! نه_

نزديک . هاش کشيد و صاف نشست روی صندليشدست از برگه

ها رو برای عنوان کردن رفتم و سعی کردم بهترين جمله

هام رو فشردم انگشت. نگاهش منتظر بود. هام پيدا کنمحرف

ست رفتم ای که نگاه بابا رو خيره کرده بود و يک راروی پوشه

 :سراغ اصل مطلب و گفتم

. اومدم ازتون بخوام که اجازه بدين نيکی رو همراه خودم ببرم_

بار برای اين کار زيادی من تصميم به مهاجرت دارم و اين

 !قاطعم

هام رو هضم کرد، اولين واکنشش تعجب بود؛ اما وقتی حرف

 :عصبی شد و گفت

 .ندارم های تکراری وقتیبرای اين صحبت. برو بيرون_

 

 

 



 :مصرانه گفتم

 .بايد اجازه بدين_

 :ابروهاش رو باال فرستاد و پرسيد

 !کنه به اين کار؟چی وادارم می_

 :عقب نشينی نکردم و محکم گفتم

 !من_

 :بهم خنديد و گفت

 .برو اين فکرها رو از سرت بيرون کن. برو دختر جان_

تر فشار دادم؛ به قدری که زير پوشه رو محکم و محکم

 .دوباره تکرار کردم. هام مچاله شدانگشت

. خوام که اين اجازه رو به نيکی بدينمن بايد برم و از شما می_

خوام کمکمون کنيد برای گرفتن اقامت؛ چون اگر ازتون هم می

 ! کشهخودم بخوام اقدام کنم، خيلی طول می

 :بار بلندتر خنديداين

وای برای اقامتتون خگم مخالفم؛ اون وقت تو میدارم بهت می_

 چی فرض کردی من رو؟! اقدام کنم؟

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

اينجا . تونم اينجا تنهاش بذارمنمی. رممن بدون نيکی نمی_

. کسی ندارم و ترجيحم اينه که کنار خودم باشهاعتمادی به هيچ

نيما هم . پذيرهنسترن مسئوليتی رو نسبت به نيکی نمی

 !ه نيستينشما هم ک. طورهمين

 :خيال گفتبی

تو که بخاطر . جا و از خواهرت مراقبت کنبمون همين_

 !خواهرت زير هر قرار و مداری زدی، اين هم روش



خواستم ذهنش کرد به جريان سهند و من نمیداشت اشاره می

 :پس گفتم. کشيده بشه به سمت اون موضوع

ه اينجا اين بچ. مطمئن باشيد که اين کار به نفع نيکی هم هست_

در ضمن نيکی به . شهبمونه و کسی حواسش بهش نباشه تلف می

سن عمل پاهاش رسيده و اگر بتونيم به کشوری که مد نظر منه 

 .هاش رو پيگيری کنمتونم با خيال راحت درمانبريم، می

 :چند ثانيه فکر کرد و نهايتاً، قاطعانه گفت

 !نه_

دست رفته  و از روی صندليش بلند شد و من قرصتم رو از

 !ديدو

آخرين تير رو هم بايد پرتاپ . کردمآخرين برگ رو بايد رو می

 :کردم؛ پوشه رو روی ميز گذاشتم و گفتممی

 .لطفا نگاهی بهش بندازيد_

 :دوباره روی صندلی نشست و پرسيد

 !اين چيه؟_

 و قبل از اينکه جوابی بدم مدارک پزشکيم رو خارج کرد و رفته

 :پرسيد. توهم گره خوردند هاش بيشتررفته اخم

 اينا چی هستن نيکا؟_

 :سرم رو صاف نگه داشتم و گفتم

مدارکی که . مبتالم MSدکتر معتقده که به . من بيمارم بابا_

مقابلتونه، مدارک پزشکی منه که همشون اين بيماری رو برای 

 ...ی اين بيمای دکتر تو فاز اوليهطبق گفته. من تائيد کردند

 :کرد و عصبی پرسيد صحبتم رو قطع



کی اين اتفاق افتاده؟ چرا بهم ! ديگه چيه؟ MSيعنی که چی؟ _

 نگفته بودی؟

 :جواب سوال آخرش رو دادم

 !کسی نگفتم به هيچ_

ها رو بهم ريخت و دوباره چند دقيقه ای مشغولشون شد و برگه

 :نهايتا پرسيد

 ! ای رفتی؟مطمئنی؟ دکترت مطمئنه؟ دکتر ديگه_

 :هاش رو دادم و مجدداً پرسيدسوالی جواب همه

 چی هست دقيقا؟ خطرناکه؟ _

نياز داشتم به نگرانيش و . توضيح دادم براش و نگرانش کردم

 .تمام اميدم رو بسته بودم به همين موضوع

 

باالخره گزارش های پزشکی رو رها کرد و با لحنی که همچنان 

 :عصبی بود، گفت

 .چ مشکلی هم نداریتو سالمی و هي. حتماً اشتباهی شده_

 :به آرومی توضيح دادم

چند ماه پيش که متوجهش شدم، خودم هم همين عقيده رو _ 

داشتم اما حاضرم برای اطميناِن شما دوباره آزمايش ها رو انجام 

 .کنترل دارم MRIگرچه همين روزها  . بدم

 :با دست در رو نشون داد گفت

 .بعد حرف می زنيم. برو بيرون نيکا_

 :عقب برداشتم و گفتم قدمی به



من به صورت قطعی تصميم به رفتن دارم اما اگر اجازه ی _ 

خواهش می کنم منطقی فکر . تونم برمنيکی رو بهم نديد نمی

 .رفتن به نفع هر دوی ماست. کنيد

رفت و آمد داريم به ايران، اما  برای دنبال کردن اهدافمون، 

 ... کموناگه شما کم. اقامت اون کشور رو الزم داريم

 :صحبتم رو قطع کرد و گفت

 !فعالً برو بيرون نيکا_ 

رفتم و در رو هم بستم اما اميدوار بودم؛ اين بار . رفتم بيرون

 . اميدوار بودم که قبول می کنه

تا قبل از رفتن هيچ خبری ازش نشد؛ موقع رفتن هم بی سر و 

 !صدا رفت و حتی خداحافظی نکرد اما من هنوز اميدوار بودم

 ! ر قبول نمی کرد دوباره باهاش صحبت می کردماگ

 ! دوباره براش توضيح می دادم و قانعش می کردم

من اين اتفاق رو می خواستم و چيزی نبود تو دنيا که بخوام و 

 !بهش نرسم

***** 

 

 

 فصل چهلم

 "    راه آهن"  

 

 

 

 



 

 :تکه ای سيب زمينی به سمت دهانم بردم و ناهيد گفت

 . مزه ست غذاهاش خيلی خوش_

چنگالم رو به سمت ظرف سيب زمينی بردم و در حال برداشتن 

 : تکه ای ديگه بودم که فراز در جواب ناهيد پرسيد

 !شده من جای بد بيارمت؟_

و بعد دست دراز کرد و سيب زمينی رو از سر چنگالم کشيد و 

 .به دهان بردش

 :ناهيد اعتراض کرد

 !اگه گذاشتی غذاش رو بخوره؟_

 :خيال گفتفراز بی 

 !نمی خواد تو حقش رو بگيری. خودش زبون داره يه متر_

 :برشی پيتزا برداشتم و گفتم

هيچ وقت فکر نمی کردم سيب زمينی رو بشه اين قدر خوش _

 . مزه درست کرد

و يا د سيب زمينی های مامان افتادم که تو هيچ حالتی خوب نمی 

 !شدند

 :فراز دست از غذا کشيد و گفت

وقت فکرش رو نمی کردم که بتونم تو رو بيارم اين منم هيچ -

 ! جا

 :خنديدم و ناهيد با حالتی شبيه به ناله کردن رو به فراز گفت

هزار بار التماس کردم تا راضی . به همين راحتی ها هم نبود_

 . شد امروز بياد بيرون

 :خجالت زده توضيح دادم



 .نمی خواستم مزاحمتون بشم_

 :ناهيد خنديد

يه؟ بخاطر تو يه ناهار و يه سينمای مجانی گير من مزاحم چ_

 .اومد

 :فراز نگاهی بهش انداخت و گفت

 .در واقع مزاحم ناهيده_

کمی از نوشابه ام رو نوشيدم و بعد از اون دست هام رو پاک 

 :کردم و رو به فراز گفتم

 .بابت ناهار ممنون_

جای ضربه ای که ناهيد بهش زده بود رو با سرانگشت ماساژ 

 : داد و گفت

 .خواهش می کنم شادمان خانم_

 :و بعد رو به هردومون ادامه داد

 .بلند شيد که االن فيلم شروع می شه_

همراه هم به سمت سالن سينما راه افتاديم و فراز گوشيش رو 

برای تائيد بليت به پسری که کنار درب ورودی سالن ايستاده بود 

 :و گفتداد؛ پسر بارکد خوان رو روی گوشی گرفت 

 !رديف يازده، صندلی هفت تا نه_

به داخل سالن رفتيم و اولين کسی که وارد راهروی يازده شد، 

روی صندلی شماره هفت نشستم و . من بودم و پشت سرم ناهيد

 :ناهيد کنار دستم جا گرفت اما فراز بلندش کرد و گفت

 .من بايد وسط بشينم_

 :جا شدن پرسيدناهيد ناسزايی نثارش کرد و در حال جا به 

 !چرا اون وقت؟_



 :فراز خودش رو پرت کرد روی صندلی کناريم و بی خيال گفت

 !چون زورم زياده_

تو کم تر از چند دقيقه اکثريت صندلی های سالن پر شدند و 

هنوز فيلم شروع نشده بود که فراز سرش رو نزديک آورد و 

 :گفت

 !ديدی آوردمت سينما؟_

 :گفتم

 ! ديدم_

 .دادم به پرده ی سينماو نگاهم رو 

خواست که امروز با خودش و ديشب ناهيد تماس گرفته بود و می

فراز بيرون بريم و بر خالف گفته ی امروزش به فراز  اون 

قدری که می گفت خواهش و اصرار نکرده بود برای قبول 

بلکه من خودم استقبال کرده بودم چون واقعاً توان خونه . کردنم

مامان هم موافق بود و حاال کنار دست فراز . موندن رو نداشتم

 . نشسته و در انتظار شروع فيلم بودم

فيلمی که به خاطرش به سينما اومده بوديم طنزی بود که خيلی 

با شروعش همهمه ی سالن خوابيد اما . سر و صدا کرده بود

 .همهمه ی فراز نه

مدام کنار گوشم پچ پچ می کرد و حرف هايی می زد که بيشتر 

رفتارها و صحبت هاش . محتوای فيلم به خنده ام می انداخت از

ابداً اجازه نمی داد که روی فيلم تمرکز کنم و هر لحظه چيزی 

 .داشت برای گفتن

. فيلم که به اتمام رسيد باورم نمی شد که اين قدر خنديده باشم

در حالی که غر . البته علت بخش بزرگی از خنده هام فراز بود



. رو می شنيدم از خروجِی سالن بيرون رفتيمزدن های ناهيد 

. داشت غر می زد که سر و صدای فراز حواسش رو پرت کرده

 :از سينما که خارج شديم، فراز کنار گوشم گفت

ی ديگه دعوتم رو بی واسطه قبول کنی، ديگه سر خر اگه دفعه_

 .نداريم

ناهيد اين حرفش رو شنيد و همين، موضوع بحثشون رو تا 

 . ماشين جور کرد رسيدن به

کنار ماشين که قرار گرفتيم تا خواستم حرفی بزنم، فراز رو کرد 

 :به سمت ناهيد و گفت

اگه اجازه بدين من ديگه مزاحمتون نمی "باور کن االن می گه  _

 ".شم

دقيقاً می خواستم همچين چيزی رو بگم اما پيش بينی فراز، 

 .ساکتم کرد

 :ناهيد گفت

 .با هم هستيم و صحبت می کنيممزاحم چيه؟ تو مسير _

 

 

 

 

 

باز کردم و نشستم و برای جمع کردن بحث، فورا در عقب رو

 :ناهيد رو به فراز گفت

 !شينيم کنار الهه؛ تو تنها بمونمنم می-



اصال نمی دونستم تو اين جور موقعيت ها بايد چی بگم؛ کلمه ی 

 ! معذب، دقيقا در توصيف حال من ساخته شده بود

آرزو داشتم زودتر به . نشست و ماشين رو حرکت دادفراز 

 !خونه برگردم

تو خونه که بودم، فقط دوست داشتم موقعيتی جور بشه که از 

خونه بزنم بيرون، و بيرون از خونه، آرزوی برگشتن به خونه 

 !رو داشتم

اين روز ها حالم هيچ جايی خوب نبود؛ فکر می کردم اگر 

شه اما اين حال، از الم ايجاد میموقعيتم عوض بشه تغييری در ح

بست ويرون بود؛ تغييِر موقعيت فقط يه مرهم موقت بود و پای

 ! گرنه درد، همون درد بود و قصد نداشت ذره ای آروم بگيره

 ! نگاش کن؛ باز رفت تو فکر-

مخاطبش ناهيد بود اما به در ! با صدای فراز، به خودم اومدم

 :گفتمفورا ! گفته بود که ديوار بشنوه

 ...يه لحظه حواسم-

اما فراز نذاشت جمله ام رو تموم کنم و دوباره خطاب به ناهيد 

 :گفت

فکر ! هميشه همين رو می گه! فقط يه لحظه حواسش پرت شد-

تو ! کنم تعريفش از يه لحظه، صد و هشتاد درجه با ما فرق داره

 !فرهنگشون يه لحظه، مصادفه با تموم عمر

ايد تمرين می کردم که خودم رو بيشتر از بايد تمرين می کردم؛ ب

بايد ياد می گرفتم که هر جا و هر زمانی، ! اين ها قوی کنم

بايد به دلم می فهموندم که ! شه عزادار عشق نافرجامم باشمنمی

 ! يعنی چی« شودنمی»و « شهنمی»و « نشد»



 :بايد شروع می کردم و چه موقعيتی بهتر بود از اين؟ گفتم

 ! ر نيست؛ من خيلی هم حواس جمعمهيچم اينطو-

 :صورتش رو نمی ديدم، در جوابم گفت

 !تآره جون عمه-

 :ناهيد تشر زد بهش

 !مودب باش نريمان-

 :و رو به من گفت

تو خونه و مهمونی و ! قدر بی ادبهبه دل نگيری ها؛ هميشه اين-

 ! طورههر جمعی همين

کلی طول کشيد حواسم پرِت اسمی شد که از زبون ناهيد شنيدم؛ 

شنيده بودم  گفته و" فراز"قدر اون! که تونستم ربطش بدم به فراز

 !که فراموش کردم بودم اين آدم، اسم کوچيکی هم داره

 :گفتم

 ! شنيدمعادت دارم من ناهيد جان؛ بدتر از اين ها رو-

 :فراز گفت

ت بگم به ناهيد؛ نذار  از پيشنهاد های بی شرمانه! استغفرهللا-

 !ت پيش همکالسيت خوب بمونهوجهبذار 

چپ چپ به تصوير نصفه و نيمه ی صورتش که تو آينه پيدا بود 

 :گفتنگاه کردم و

 ! نذار بگم عاشق چه نره خری هستی-

 :همزمان با ناهيد پرسيدم! قلبم هری ريخت

 ! يعنی که چی-

 :آينه رو طوری تنظيم کرد که ناهيد رو ببينه



اينطوری نگاهش نکن که ! قیهمکالسيت عاشقه اونم چه عش-

ساده و بی آاليشه؛ يه فتيش های عجيبی داره که بفهمی شاخ 

 ! آریدرمی

بار جدی متوجه منظور جمله ی آخرش نشدم اما ناهيد اين

 :اعتراض کرد

 ! می شه ساکت بشينی و فقط ما رو برسونی-

 :جمله اش اما هيچ تاثيری روی فراز نذاشت، چرا که گفت

تمايل و ! مثال يکيش آسانسور! ه جون خودتراست می گم ب-

منم اولش باور ! عالقه ی عجيبی داره به اين وسيله ی نره خر

 !نمی کردم اما تو موقعيتش بهم ثابت شد

 

ماشين رو پشت ترافيک چراغ قرمز متوقف کرد و چرخيد به 

 :سمتمون و يک کاره گفت

 !آسانسوِر بی پدر-

 :رو به ناهيد گفتاخم کردم و فراز فورا بل گرفت و 

 ! ببين؛ ناراحت شد-

 :دوباره رو به من گفت

 ! آسانسوِر کچل-

ناهيد ديگه نتونست تحمل کنه و زد زير خنده و تو همون حال 

 :رو به من گفت

 ! پرت هاشگيره از چرت وخنده ام می! ببخشيد تو رو خدا-

خودم هم خنديدم و  فراز با صدای بوق ماشين های پست سری، 

 ! ماشين رو حرکت دادوچرخيد 



تا رسيدن به خونه ی ناهيد يک ريز گفت و گاهی عصبانيم کرد 

ناهيد که پياده شد، خواست که برم روی صندلی ! گاهی خندوندمو

 . بار ديگه خبری از مسخره بازی هاش نبودرفتم اما اين! جلو

سمت کمربند   فقط وقتی دستش اومد سمتم، فورا دست بردم

 ! بستمش و به خنده انداختمش ايمنی و خودم

کمی که از محل سکونت ناهيد فاصله گرفتيم، خواستم من رو 

 :فقط تا مرکز شهر ببره و هيچ مخالفتی نکرد و مودبانه گفت

 ! هر طور که تو راحتی-

اين روی فراز خيلی خوب بود؛ گرچه اون روش هم با وجود 

 ! شد، خوب بوداينکه گاهی آزار دهنده می

به مقصد، ديگه حرف بخصوصی نزديم؛ فقط وقتی  تا رسيدن

مقابل ايستگاه تاکسی ها پياده ام کرد، سرش رو چرخوند سمتم و 

 :با مهربونی گفت

 ! آفرين-

ی  که «آفرين»و من هرچقدر اون روز فکر کردم، متوجه علت 

 !گفته بود، نشدم

 

 

 فصل چهل و يکم 

 "تجريش"

 

 

 



به ! م رو جلب کردصدا توجهبه محض ورود به کافه، سر و

جای مسيری که هميشه طی می کردم، رفتم سراغ اون قسمت از 

 . سالن که تو ميدون ديدم نبود و منشا سر و صدا بود

به خانم مسنی که پشت يکی از ميز ها نشسته بود نگاهی انداختم 

و بعد به دو دختری که کنارش ايستاده و در حال بحث با يکی از 

 ! گارسون ها بودند

شدن بودم رو به بحثشون گوش  ثانيه ای که در حال نزديک چند

 ! دادم اما از موضوع  سر درنياوردم

 ! ساره کناری ايستاده و سعی داشت شرايط رو تعديل کنه

 :بدم، پرسيدم نزديک رفتم و بدون اينکه جواب سالم ساره رو

 چی شده؟ -

 :توضيح داد

 ...داشتمسو تفاهمی برای خانم ها پيش اومده؛ من -

خانم مسن که تا اون لحظه ساکت بود، به حرف اومد و با قطع 

 :کردن صحبِت ساره پرسيد

 مسئول اينجا کيه خانم؟ -

 :سوالش رو از ساره پرسيده بود اما من جوابش رو دادم و گفتم

 مشکل چيه؟ . بهرامی هستم؛ مدير کافه-

به . چند نفری متوجه بحث شده و حواسشون به اين طرف بود

قبل از اينکه ! تر شدم، سفارشات دست نخورده بودندميز نزديک

 :کسی جوابی بده، گفتم

اگر ممکنه بفرماييد اتاق مديريت که موضوع رو حل کنيم، می -

 !گم مجددا سفارشاتتون رو آماده کنند

 :زن نگاهی به سرتا پام انداخت و گفت



نبايد وقتی معلوم الحالی مثل شما بشه مدير کافه، معلومه که -

 !انتظاری از بقيه ی پرسنلش داشت

متعجب نگاهش کردم اما قبل از اين که واکنشی نشون بدم، 

 :گارسن به صدا اومد و گفت

 شما ديگه شورش رو درآوردين، توهين تا چه حد؟-

تو يه لحظه همه چيز بهم ريخت؛ هر کسی چيزی گفت؛ بعضی 

سعی داشت از صدا ها بلند شدند؛ دختر ها شاکی بودند؛ ساره 

بقيه رو به آرامش دعوت کنه و من، کالفه ايستاده بودم وسط 

 ! سالن و هر لحظه به کسی نگاه می کردم

از ساره خواستم که به زور هم شده، گارسون رو دور کنه از 

جمع و وقتی رفتند، با صدايی که حتی يک درصد آرامش 

خته داخلش نبود، رو به خانواده ی شاکی که کل کافه رو بهم ري

 :بودند، گفتم

اگر صحبتی هست تشريف بياريد اتاق من و گرنه، لطفا جو -

 ! کافه رو بهم نريزيد

تو کمتر از چند ثانيه، در حال غر زدن و تهديد کردن از کافه 

 !بيرون رفتند

با رفتنشون فورا رفتم به سمت آشپزخونه و قبل از اينکه تالشی 

 :مد و گفتکنم برای پيدا کردن ساره، خودش سراغم او

 !نيکا جان-

درک نمی کردم اين ضعفی که از صبح گريبانگيرم شده بود، 

دستم رو گرفتم به لبه ی کانتر بلند آشپزخونه و ! منشاش چيه

 :سعی کردم صاف بايستم و پرسيدم

 چی شده بود؟-



 :نگاهی به صورتم انداخت و به جای جواب دادن، پرسيد

 ...رسهخوبين عزيزم؟ به نظر می-

 :صحبتش رو قطع کردم و عصبی تکرار کردم سوالم رو

 چی شده بود؟-

نگاهی به پرسنلی که تند و تند در حال آماده کردن سفارشات 

 :بودند، انداخت و گفت

شاکی بودند که وحيد بد ! الکی شلوغش کردند! هيچی بخدا-

 ...باهاشون حرف زده و توهين کرده اما

 چه توهينی؟-

 :کوتاه نگاهم کرد و گفت

من که اون لحظه اونجا نبودم اما چيزی که خودشون می گفتن -

 ! اين بوده که وحيد به پوششون توهين کرده

خودش نزديک ! با اومدن وحيد، صحبت ساره نيمه کاره موند

 :اومد و توضيح داد

 

 

 

 

 

 

من سفارشاتشون رو روی ميز گذاشتم خانم بهرامی، يکی از -

درش خورد به خامه ی کيک دختر ها دستش رو باال آورد و چا

سر من غر زد که چرا حواستون نيست و از اين ! و کثيف شد

منم گفتم تقصير خودتون بوده، چادر هاتون کل ميز ! حرف ها



بهشون برخورد که شما به نحوه پوشش ما توهين می ! رو گرفته

اونا خودشون کلی توهين ! کنين اما من اصال توهين نکرده بودم

 ! به شما هم توهين کردندکردند؛ ديدن که 

 ! با حرکت دست مرخصش کردم و رفتم به سمت اتاقم

نگاهی به ساعت انداختم؛ امير طبق چيزی که گفته بود، نيم 

 !ساعت ديگه می رسيد

. اصال نمی تونستم سر پا بايستم! ضعف داشت ديوانه ام می کرد

نشستم روی صندلی و سر سنگينم رو بين دست هام گرفتم و 

 . حظه ای به حال خودم نبودم که تلفنم زنگ خوردهنوز ل

سرم رو به سختی نگه داشتم و تلفن رو از جيب مانتوم بيرون 

 !کشيدم و متعجب خيره شدم به اسم بابا

تماسش رو جواب دادم و ! با شماره ی شخصيش تماس گرفته بود

 :گفتم

 ! سالم-

 :بدون هيچ توضيح اضافه ای، رفت سراغ اصل موضوع و گفت

يه شماره برات می فرستم؛ تماس بگير و خودت رو معرفی -

شرايطتت رو توضيح دادم؛ هرچی که خواست رو همراه . کن

 ! خودت ببر حتما

دور جمله هاش رو برای خودم مرور کردم و باز هم متوجه  يک

 :قبل از اينکه سوالی بپرسم، خودش ادامه داد! نشدم

 ! بدههر چه زودتر کاری که خواستم رو انجام -

 :پرسيدم! امروز قطعا از اون روز های عجيب و غريب بود

 قراره کی رو ببينم؟-

 ! می فرستم االن شماره ی مطبش رو! دکتر احمدنيا-



 ! تماس رو قطع کرد

خيره شدم به صفحه ی گوشی که چند لحظه بعد از خاموش 

شدنش، دوباره روشن شد و اينبار پيام بابا رو صفجه اش ظاهر 

 ! فته ی خودش، فقط يه شماره بودشد؛ طبق گ

دو روز از ! ايده ای برای کاری که ازم خواسته بود نداشتم

رفتنش می گذشت و تو اين دو روز دو بار باهاش تماس گرفته 

حاال هم خودش تماس ! بودم که هر دو بار، بی جواب مونده بود

 !گرفته بود و می خواست احمدنيا نامی رو مالقات کنم

ره انداختم و هنوز تصميمی براش نداشتم که تلفن نگاهی به شما

 :برش داشتم و شنيدم! داخلی زنگ خورد

 ...يه آقا اينجان-

 :به هوای اينکه امير رسيده، جمله اش رو قطع کردم و گفتم

 ! بگين بيان داخل! مسئله ای نيست-

گوشی خودم رو هم خاموش کردم و  و تماس رو قطع کردم و

که در رو طلبکارانه باز کرد و داخل  منتظر نشستم اما اونی

 !اومد، امير نبود

زده از جام بلند شدم و به مردی نگاه کردم که وسط اتاقم حيرت

پشت سرش دختری وارد شد که با ديدنش تا ته ! ايستاده بود

ماجرا رو فهميدم؛ يکی از دختر هايی بود که چند دقيقه ی پيش، 

 !تو کافه جنجال به پا کرده بود

 :و به دختر پرسيدمرد ر

 خودشه؟-

 ! و دختر سری تکون داد

 :مرد نزديک اومد و پرسيد



 مدير اينجا شمايی؟-

 :عصبی پرسيدم

 به شما در زدن رو ياد ندادن؟-

 :صورتش رو جمع کرد و گفت

 کجا قايم کردی گارسون بی ناموست رو؟ -

 :تون صدام باال رفت

 ! مودب باشين آقا-

شوکه  شده بودم اما فورا به ! فحاشیشروع کرد به داد زدن و 

خودم اومدم و تصميم به گرفتن شماره ی داخلی داشتم که مرد 

 :گوشی رو از دستم کشيد و گفت

 !اون مرديکه رو تحويل من بده فقط! من با تو کاری ندارم-

 

 :محکم تو صورتش گفتم

شما کی باشی که من کسی رو بخوام تحويل بدم بهت؟ زود -

 ! نزدم به پليستا زنگشرت رو کم کن 

 :به ساره که مضطرب دم در ايستاده بود گفتم

 ! بگو نگهبان بياد و اين دو نفر رو بيرون کنه-

و هنوز جمله ام رو کامل ادا نکرده بودم که با صدای شکستن 

مات و مبهوت به تکه های شکسته ! چيزی وحشت زده چرخيدم

 : جيغ کشيدمی تلفن خيره شدم و

 احمق؟  چی کار کردی-

شروع کرد به فرياد زدن و گفتِن يک سری جمالت که تو اون 

 : بلند گفتم! فهميدمشونلحظه نمی

 . ساره زنگ بزن به پليس-



اومد؛ ضعف داشتم و واقعا نمی تونستم شرايط نفسم داشت بند می

 ! رو پردازش کنم

تمام تالشم ايستادن روی پاهام بود و از ساره خواستم که هر 

 ! يرونشون کنهطور شده ب

دنبال صندلی می گشتم برای نشستن که يه آن چشمم خورد به 

 ! مات شدم به صورتش اما اصال متوجهم نبود! امير

مرد داشت عربده کشی می کرد؛ يکی دو تا از گارسون ها 

حس می کردم همين ... مراقب بودند که کاری نکنه و من

 ! حاالست که بيفتم روی زمين

ميون می شنيدم و تنها کسی که تو اون جمله ها رو يکی در

 . لحظه متوجهش بودم، امير بود که حاال با مرد درگير شده بود

 ! پلکم می پريد و نفس کشيدن برام سخت شده بود

 :صدای امير تو گوشم پيچيد

 !حرف دهنت رو بفهم مرديکه-

زانو هام رو صاف نگه داشتم و به دعوايی که راه افتاده بود 

 :فتمخيره شدم و گ

 !بسه-

 !اما خودم هم صدای خودم رو نشنيدم

***** 

 

 

 

 فصل چهل و دوم

 "راه آهن"



 

 

 

ايستگاه هميشگی پياده شدم اما تاکسی هايی که به سمت دانشگاه 

می رفتند رو سوار نشدم؛ حال و حوصله ی دانشگاه و کالس و 

 . درس رو نداشتم

خيابون ها . شروع کردم به پياده رفتن بر خالف مسير دانشگاه

رو خيلی بلد نبودم اما دلم داشت من رو می کشيد به جايی که 

 .آدرس رو حفظ بود دلم و به پاهام دستور رفتن می داد! نبايد

دوست داشتم بی خيال ...من دوست داشتم فراموش کنم

نتيجه عاشق دوست داشتم از ياد ببرم همه ی سال های بی...بشم

نمی فهميد؛ ! لم دوست نداشتمن دوست داشتم اما د...بودنم رو

 !نمی شد

به خودم که اومدم سردر بزرِگ کافه ی نيکا بهرامی، ازم فاصله 

ی زيادی نداشت؛ دلم من رو کشونده بود به اينجا؛ به جايی که 

 !می خواست

کمی جلوتر رفتم و کنار يکی از ! خيابوِن پر دار و درختی بود

فه ای که صاحبش درخت های تنومند ايستادم و خيره شدم به کا

 !دختری بود که اميرحسين عاشقش بود

ميزبانی کنار در ايستاده بود و به کسانی . کافه پر رفت و آمد بود

 .که وارد می شدند خوش آمد می گفت

نمی دونستم هدفم از اينجا اومدن چيه؛ دلم تمايل داشت بره داخل 

 .کافه اما عقلم به شدت منعش می کرد



ين فشار دادم که دلم اختيارشون رو به پاهام رو محکم روی زم

 !من چی می خواستم  اينجا؟. دست نگيره

 ! اومده بودم چی رو ببينم؟

يه . تصميم به برگشتن داشتم که ماشينی دقيقا مقابل پام ترمز کرد

قدم عقب رفتم، می خواستم راِه اومده رو برگردم که با پياده شدن 

 !رحسين بودراننده ماتم برد؛ خودش بود؛ نيکای امي

احساس کردم متوجهم شده اما ! يه آن حس کردم قلبم نمی زنه

بدون اينکه حتی نگاهی به سمتم بندازه، درماشين رو بست و به 

 .سمت ديگه ی خيابون که کافه اش قرار داشت رفت

تو کمتر از چند ثانيه محو شد از مقابل چشم هام و اگه ماشين و 

کردم ديدنش تو اين فاصله بوی عطرش جا نمونده بود، فکر می 

سعی کردم نفسی بگيرم، اما تنها ! ی کم، خواب و خيال بوده

چيزی که راه های هوايم رو پر کرد، بوی عطر مست کننده اش 

نگاهم رو از ماشين گرون قيمتش گرفتم و شروع کردم به . بود

من . تند تند قدم زدن و برگشتن از راهی که بی اراده اومده بودم

ای نداشتم و انگار اومده بودم که از اين باخت  برگ برنده

 !مطمئن بشم

همه چيز به نفع اون . همه چيز تو اين داستان برای رقيبم بود

بود؛ من شانسی نداشتم تو اين رقابت؛ من حتی رقيب هم 

 ! محسوب نمی شدم

وارد پارک . اون قدر پياده روی کردم که به پارک ملت رسيدم

به آينه نگاه . غ سرويس بهداشتیشدم و يک راست رفتم سرا

ديگه از . کردم و چند مشت آب به صورت رنگ پريده ام پاشيدم

نگاه کردن به صورتم ابا داشتم؛ امير حسين اين همه سال من رو 



حاال ديگه محال بود با وجود چهره ی منحصر به . نديده بود

 ...فردی مثل نيکا، من به چشمش بيام

سرويس بهداشتی پارک بيرون صورتم رو خشک کردم و از 

باورم ! کردم که چرا همچين کاری کردمزدم؛ اصال درک نمی

 ! ديده بودم نمی شد که تا اونجا رفته و نيکا رو دوباره از نزديک

چند لحظه ای روی يکی از نيمکت ها نشستم و تالش کردم 

تالش کردم دوباره به زندگی ای که دلم . فراموش کنم حماقتم رو

 !ت برگردممی خواس

ساعت حول و حوش يک بود و کلی وقت داشتم تا رسيدن به سر 

 .محل کارم

 

                 

 

 

 

سوار تاکسی های خطی شدم و تا پاساژ معروفی که تقريباً 

 .نزديکم بود رفتم

مغازه ها رو گشتم و خريد کردم؛ برای خودم يک روپوش بنفش 

به اين قضيه ندادم که  با يه شوميز و شلوار سفيد گرفتم و اهميتی

لباس های ويترين های مردونه چقدر می تونه تو تن اميرحسين 

 .قشنگ باشه

برای ناهار پيتزا خوردم و بعدش راه افتادم به سمت محل کارم و 

يک ساعتی که تا شروع کار مطب داشتم رو به کافه رفتم؛ 

 !نسکافه سفارش دادم و شروع کردم به خوندن زبان



ی بود که می خواستم اما گاهی از دسِت دلم در اين زندگی چيز

 .می رفت؛ به سرش می زد و ديوانه می شد

حال من شبيه به آدمی بود که مبتالست به يک بيماری کشنده؛ 

دوست داشت درست زندگی کنه اما فکر و اثرات بيماری، هر 

 .لحظه به يادش می آورد که ديگه چيزی مثل سابق نيست

با من کاری رو کرده بود که بيماری با  من هم همين بودم؛ عشق

 . يک آدم سالم می کرد

ده دقيقه مونده به پنج، کتابم رو بستم و برش گردوندم به کيفم و 

وانمود کنم که چيزی ! رفتم به سمت مطب تا وانمود کنم سالمم

 ! وانمود کنم که بازنده نيستم! نيست

، وسط سالن داخل که رفتم. فراز رسيده و مطب رو باز کرده بود

 :ديدمش؛ لبخندی تحويلم داد و گفت

 !سالم شادمان؛ روز بخير_

 :لبخندی تحويلش دادم و گفتم

 !سالم روز شما هم بخير_

 :ابروهاش رو باال فرستاد و با اشاره به کيسه های خريدم گفت

 !کجا بودی؟. سرحال به نظر می رسی_

 ! ودمثل اينکه حداقل در زمينه ی وانمود کردن کارم خوب ب

 :رفتم پشت ميز و گفتم

. رفتم خريد. حوصله ی درس نداشتم. امروز نرفتم دانشگاه_

 .کافه رفتم. ناهار خوردم

و البته از قسمِت  بد رفتن به کافه ی نيکا، ديدنش و حاِل بِد 

 .بعدش فاکتور گرفتم

 :فراز چند قدم جلو اومد و گفت



 ! پس حسابی کوالک کردی که_ 

رفتارها برای شخصيت و شرايط من، کم از اين . حق داشت

 .کوالک کردن نبود

 :کيسه های خريد رو زير ميز گذاشتم و گفتم

 ! فردا لکچر زبان دارم اصالً نمی دونم که آماده هستم يا نه_ 

دفترم رو از کيفم و بالفاصله بعد از گفتن اين جمله، کتاب و

 .ن کرده باشمبيرون کشيدم تا قبل از اومدِن بيمارها، کمی تمري

 :فراز سرش رو تا باالی کتابم نزديک آورد و گفت

 .مطمئناً آماده ای. برگشتنی تو مسيری که با هميم برام بگو_ 

 .جوابی بهش ندادم و شروع کردم به خوندن

بيمارها که اومدند، با دقت کارم رو انجام دادم و ما بينش هم 

ن دکتر، با اتمام ساعت کاری و رفت. لکچرم رو مرور کردم

ديگه مخالفتی نداشتم ! فراز به سراغم اومد و اعالم رفتن کرد

برای هم مسير بودن تا انتهای خيابون و بدون حرف، همراهش 

 :تا پارکينگ رفتم و روی صندلی که نشستم، گفت

 .شروع کن برام بگو_

 :کيفم رو تو آغوشم گرفتم و جواب دادم

 .آماده ام نمی خواد ديگه به اندازه ی کافی خوندم و_

 :مصرانه گفت

 .بگو برام. خب تمرين کن؛ فکر کن کالِس فرداست_

با خجالت شروع کردم به حرف زدن؛ لکچر در مورد بيوگرافی 

! نمی دونستم جمالتم رو درست و اصولی نوشتم يا نه. خودم بود

 :گفت. با اين حال برای فراز گفتمشون و به اتمام که رسيد



بيار و يک بار ديگه جمله به جمله از حاال متنت رو . بد نبود_ 

 .روش بخون تا ايرادت رو بهت بگم

 

کاری که خواسته بود رو انجام دادم و طبق گفته اش ايراداتم رو 

گفت و درستشون کردم و بعد از اون، به انگليسی در مورد 

 :موضوع لکچر سوال پرسيد

 رشته ی تحصيليت رو دوست داری؟ -

 :پرسيدجواب مثبت دادم و اينبار 

 چرا پسر خاله ات با شما زندگی می کنه؟_

 :دست و پا شکسته گفتم

 . چون خانواده اش وقتی کوچيک بود فوت شدند_

زماِن فعل جمله ام رو اصالح کرد و جمله ای پرسيد که متوجه 

 :معناش نشدم و ناچار شد به فارسی برام ترجمه کنه

 !پرسيدم رابطه اش باهاتون چطوره؟_

 :کوتاه گفتم

 .خوبه_

 :چند لحظه مکث کرد و اين دفعه به فارسی پرسيد

 !دوستش داری؟_

چرخيد و به صورتم خيره شد؛ حيرت زده نگاهش ! جا خوردم

کردم و نگاهش که شکل تجزيه و تحليل به خودش گرفت، نگاهم 

 :رو دزديدم و سعی کردم با جوابم موقعيت رو جمع و جور کنم

مگه ميشه . با همديگه بوديماز بچگی . معلومه که دوستش دارم_

 !دوستش نداشته باشم؟



. نفسم حبس شده بود. نگاهش رو معطوف کرد به خيابون

. رسيده بوديم به ايستگاه تاکسی. سکوتش زيادی طوالنی شد

 :ماشين رو متوقف کرد و تازه اون موقع بود که جوابم رو داد

 ! نمی شه. نه_

 :نگاهش کردم و گفت

 !برو ديرت نشه-

 **************** 

 

              

 

 فصل چهل و سوم

 

 "تجريش"

 

 

خودم رو از بين جمعيتی که داخل اتاق بودند بيرون کشيدم و به 

 !سمت سرويس بهداشتی رفتم

در رو بستم و همون جا به در تکيه زدم و سعی کردم نفس 

انرژی بدنش  کشيدنم رو منظم کنم؛ حال کسی رو داشتم که تمام

دلم می خواست تمام لباس هام رو از تنم در . تخليه شدهبه آنی 

بيارم و يک جای خنک و بدون سر و صدا، چند ساعتی دراز 

 !بکشم

می شنيدم؛ شير آب رو باز کردم و سعی  هنوز سر وصدا رو

 .کردم تمرکز شنيداريم رو معطوف کنم به صدای آب



رو با نمی دونم چقدر گذشت اما وقتی تنفسم عادی شد، دست هام 

آب شستم و قصد بيرون رفتن داشتم که صدای امير متوجهم 

 :کرد، چند ضربه به در زد و پرسيد

 نيکا؟ اينجايی؟_

فوراً درو باز کردم و اولين تصويری که ديدم، تصوير طوسی 

نگاهش صورتم رو اسکن کرد و لب هاش . های نگرانش بود

 :پرسيدند

 !خوبی؟_

 :سری تکون داده و پرسيدم

 !رفت؟ چی شد؟_

انگشت . دستش رو به سمتم آورد و خواست که دستم رو بگيره

های کرخت شده ام رو بين دست گرمش گذاشتم و به آنی، از 

نقطه ی اتصال دست هامون حس فوق العاده ای هم منتقل شد؛ 

 .انگار اون انرژی که يکباره از دستش داده بودم، به تنم برگشت

 :توضيح داد

به . به پليس؛ فقط الکی شلوغ می شدنذاشتم کسی زنگ بزنه _

طرف گفتم اگر شکايتی داره قانونی اقدام کنه که قبل از اون ما 

. بخاطر فحاشی و به هم ريختن نظم کافه ازش شکايت داريم

 !چی شده بود اصال؟. تهديد کرد و رفت اما راه به جايی نمی بره

که  دستم رو از بين انگشت هاش بيرون کشيدم و وارد اتاقی شدم

 :ساره در حال خلوت کردنش بود و با ديدنم پرسيد

 !خوبين قربونتون برم؟_

 .تنم رو روی صندلی رها کردم و ليوانی آب خواستم

 :ساره فوراً برام آماده اش کرد و امير مجدداً پرسيد



 چی شده بود؟_

ساره تمام چيزی که وحيد برای من تعريف کرده بود رو براش 

 :ضافه کردتعريف کرد و در انتها ا

هيچ چيزی جز ! دلم بهم می خوره از تمام چادر چاقوری ها_

 .دردسر ندارن

اتاق خالی شده بود و جز من و ساره و امير، هيچ کِس ديگه ای 

داخلش نبود؛ تصميم به مرخص کردن ساره داشتم اما با لحن 

عصبی امير که مخاطبش ساره بود، هوشيار شدم و صاف 

 !نشستم

 !کردنه؟ چرا اينطوری می گين اين چه طرز صحبت_

ساره چند لحظه نگاهش کرد و بعد نگاهش رو از امير گرفت و 

احتماالً . نسبت امير رو با من نمی دونست. پرسشگر به من داد

منتظر بود که من جوابی بدم به امير اما من، دلم می خواست 

 :ساکت بنشينم و ببينم خود امير چه توضيحی داره که گفت

 .موجهی برای قضاوت کردن آدم ها نيست پوشش دليل_

 

 

 

 

 

 :ساره که واضحاً بهش برخورده بود؛ گفت

 !فکر نمی کنم االن موقعيت مناسبی برای بحث کردن باشه_

 :امير اما مودبانه در جوابش گفت



من هم بحثی با شما ندارم، شما جامعه ای رو منفور دونستين _

 !مشمولش می شهکه يکی از اعضای خانواده ی خوِد من 

پوشش نمی تونه . اين درست نيست که همه با يک ديد ديده بشن

آدم هارو دسته بندی کنه، چيزی که مهمه ذات آدم هاست و نوع 

پوشش، فقط انتخابه که به نظرم به تنها کسی که مربوط می شه، 

 !خود شخصه

ساره می خواست چيزی بگه اما من نمی . با دقت نگاهش کردم

ز صحبت های امير، صحبت ديگه ای رو بشنوم؛ خواستم بعدا

دوست داشتم آخرين حرف های پردازش شده ی ذهنم حرف های 

 !امير باشه و برای همين بود که از ساره خواستم تنهامون بذاره

با رفتنش دوباره خيره شدم به امير، قبل از اين هزار بار با 

هرچی موضوعات مشابه به موضوعِ حاال، مواجه شده بودم اما 

دفاعيه در مورد حجاب شنيده بودم، به نظرم جانبدارانه و 

در عين کوتاه بودن، قشنگ و  قدرغيرمنطقی بود اما امير اون

 ! منطقی حرف زده بود که لذت برده بودم

 :پرسيدم

 !در مورد پوشش من هم همين نظر رو داری؟_ 

 :سرش رو کمی به چپ متمايل کرد و پرسيد

 !هاست؟ االن وقِت اين حرف_ 

 .حالم خيلی خيلی بهتر شده بود

 :پرسيدم

 !پس وقت کدوم حرف هاست؟_ 

 :اومد و مقابلم نشست و با لحنی جدی پرسيد



چه اتفاقی باعث شده بود که اين مردک امروز سر و صدا _ 

 !کنه؟

 :بيشتر تکيه زدم به صندلی و گفتم

 چه اهميتی داره؟_ 

 :آمرانه صدام زد

 !نيکا_

 :نيومدم و گفتماز موضعم کوتاه 

 نگفتی؟ نظرت در مورد پوشش من هم همينه؟_

ساعدهاش رو روی ميز گذاشت و تنه اش رو جلو کشيد؛ دقيق 

 :نگاهم کرد و گفت

 !اگر غير از اين بود اينجا چی کار می کردم؟_

 :لبخندم رو کنترل کردم و گفتم

 !من تو فهميدِن جمله های غير مستقيم زيادی خنگم_ 

شد اما کالفگی نگاهش رو هم اون لحظه دوست نگاهش کالفه 

 . داشتم

 :در جواب حرفم گفت

رو راست باشم باهات طرز پوششت رو دوست ندارم اما _

 .خودت رو دوست دارم

 :پرسيدم. لبخند از دستم در رفت و روی لب هام نشست

 قدرت کدوم حس بيشتره؟ دوست نداشتن يا دوست داشتن؟_

 :دقيق نگاهم کرد و پرسيد

 !ن کجام؟م_

 :بی خيال گفتم

 !اينجا رو به روی من_



 :گفت

 !خب_

 :و سمج تر از خودش تکرار کردم

 !خب_

 !چی دوست داری بشنوی؟ بگو همون رو بگم_

خنديدم به حرفش؛ انگار نه انگار که من همون دختِر پس افتاده 

 .ی چند دقيقه ی پيش بودم

 .حضورش بهم قدرتی می داد غيرقابل توصيف

 :ه طوسی هاش و گفتمخيره شدم ب

چيزی نگو؛ پاشو بريم برام يه روز خوب بساز که شديداً _

 .الزمش دارم

در واقع اين خواسته رو عنوان کردم که بلند بشه و از اينجا 

بيرون بريم؛ چرا که اون لحظه احساسم بهش، داشت بيشتر از 

 !!چيزی می شد که بايد

 

 

 

 

 فصل چهل و چهارم

 "راه آهن" 

 

 

 



شلواری که به تازگی گرفته بودم رو پوشيدم و از شوميز و 

آخرين باری که برای . روشون، روپوش بنفشم رو به تن کردم

پوشيدن لباس سليقه به خرج داده بودم رو خاطرم نبود؛ شکست 

 !خوردن تو اين عشق خيلی من رو از خودم دور کرده بود

م شالی که تناسب رنگی با لباس هام داشت رو روی سرم انداخت

و با برداشتن کيف و وسايلم قصد خروج از اتاقم رو داشتم که 

دستم مردد موند . صداِی باز شدِن در اتاق اميرحسين متوقفم کرد

 . روی دستگيره و قلبم شروع کرد به تند زدن

امروز خونه بود؛ برای ناهار اومده بود و من هم کالس نداشتم و 

 .غذا جمع بوديم بعد از مدت ها هر چهار نفرمون دور سفره ی

دستم رو از روی دستگيره برداشتم و منصرف از بيرون رفتن، 

وسط اتاقم بال تکليف ايستادم؛ صبر می کردم بره و بعد می 

منتظر چشم دوختم به حياطی که از فضای باز پرده ی . رفتم

 .های خورده شده به در، از جا پريدماتاقم پيدا بود که با ضربه

 هستی الهه؟_

ی اتاق و دوباره صدای امير ه خيره شدم به در بستهزدوحشت

 :حسين رو شنيدم اما اين بار مخاطبش من نبودم

 !الهه رفته؟_

اميد رو که شنيدم، تمام عزمم رو جزم کردم برای " دونمنمی"

 "بله؟"گفتِن 

 بيداری؟ بيام داخل؟_

نفس عميقی کشيدم و رفتم سراغ در، بازش کردم و وقتی 

 :نگاهم رو بايد کجا ثابت کنم، پرسيدمدونستم که نمی

 !کارم داشتی؟_



نگاهی به سر تا پام انداخت و آخر سر روی صورتم نگاهش رو 

 :داشت و گفت نگه

 !چه خوشتيپ شدی_

مردم؛ اما با تونستم برای اين جمله بميرم و حاال هم میقبالً می

 !بدبختی

 :تشکر کردم و پرسيد

 ری؟کجا داری می_

 :مچيم انداختم و گفتم نگاهی به ساعت

 !سر کار ديگه_

از مقابل در کنار رفت؛ حاضر و آماده بود و طبق انتظارم 

 :پرسيدم. تصميم به بيرون رفتن داشت

 !کارم داشتی؟_

 :فوراً گفت

 !نه ديگه_ 

 !کاری نداشت؛ فقط اومده بود که قبل از رفتن من رو ديوانه کنه

 :می خواستم خداحافظی کنم که گفت

 !می رسونمت. کن با هم می ريمصبر _ 

. انگار هر چقدر تصميم داشتم به دوری کردن ازش! وا رفتم

 .بيشتر سر راهم قرار می گرفت

 :چشمکی زد و گفت

 !می ترسم بدزدنت اين قدر خوشگل و خوشتيپ شدی_

 !گفت و رفت سمت اتاقش و من، بی دفاع موندم و فرو ريختم

ديوانه ام می اگر می دونست حضورش و حرف هاش چقدر 

 !کنه، بخدا که می رفت از اينجا



قدر ايستادم سر جام که از اتاقش دوباره بيرون اومد؛ نگاهم اون

 :کرد و گفت

 .بريم_

دوری کردن از امير حسين فقط ! مطيعانه دنبالش راه افتادم

خواسته ی مغزم بود؛ مغزی که هيچ تسلطی روی هيچ قسمتی از 

چشم هام و پاهام همه و همه فرمان قلبم، دست هام، . بدنم نداشت

بردار عشق بودند نه مغز؛ برای همين هم بود که پاهام، بدون 

 !کسی دستور از مغز، دنبالش راه افتادند

 

 

 

کنارش روی صندلی نشستم و به محض اينکه حرکت کرد، 

 :پرسيد

 مشکلی نداری؟! از محل کارت راضی هستی؟_

 :جوابش رو دادم و اينبار پرسيد

 !ديگه چی؟مشکلی نداری؟جای _

همراه با پرسيدِن اين سوال نيم نگاهی حواله ی چشم های بی تابم 

 .کرد

 :پرسيدم

 !منظورت چيه؟_

 :با آرامش گفت

 !کلی پرسيدم؛ اگر هر مشکلی داشتی حتماً به من می گی ديگه؟_

 :بی اراده گفتم

 .می گم_



 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 !آفرين دختر خوب_

آدم انتخابی کار می کرد؛ کاش مثالً وقتی اميرحسين کاش حواِس 

من قدرت اين رو داشتم که گوش " آفرين دختر خوب" می گفت

 .هام رو منع کنم از شنيدن

 !چيزی الزم نداری؟_

قبل از اينکه ! خواسته بود من رو برسونه که ديوانه ترم کنه؟

تاب فرصت کردم جوابش رو بدم، تلفنش زنگ خورد و مِن بی

 .ی بگيرمنفس

 :تماسش رو جواب داد و گفت

ی لحنش تو همين دو جمله. بعد تماس می گيرم. پشت فرمونم_

تا حاال نديده بودم . وقت نبود کوتاه، طوری ماليم بود که هيچ

يا اصال پشت فرمون . قدر ماليم با کسی جز ما حرف بزنهاين

ماليمت دادنش رو نداره؛ جواب بده و با  تماسی که قصد جواب

 .گيرهتوضيح بده که بعداً خودش تماس می

 !؟ چيزی الزم نداری؟...نگفتی الهه_

اون چيزی که اميرحسين مد نظرش بود رو من الزم نداشتم؛ 

بر اون، پولی هم به  کرد و اضافهام رو پرداخت میشهريه

رفت که در آمدم برای خرج ريخت و زير بار نمیحسابم می

چيزی که الزم داشتم رو قبل از اينکه  ام کافيه؛ هرروزانه

داد که کمبودی کرد و اجازه نمیمطرحش کنم خودش تهيه می

بنابراين از اون لحاظی که اميرحسين بهش فکر ! احساس کنم

 :چيزی الزم نداشتم و گفتمکرد، من هيچمی

 !هيچی. نه_



سکوت که بينمون حاکم شد، نفهميدم چرا شروع کردم به توضيح 

 :دادن

امروز صبح کالس داشتم؛ . رهبانم خيلی خوب داره پيش میز_

 . گفت خيلی خوب و سريع پيشرفت کردماستادم می

به محض اتمام جمله ام تعجب کردم؛  ابداً قصد گفتن چنين چيزی 

 !رو نداشتم و انگار بداهه گفته بودمش

 :اميرحسين تحسين آميز نگاهم کرد و گفت

 !آفرين؛ خيلی خيلی خوبه_

خش از وجودم که نياز داشت به ديده و تحسين شدن از اون ب

جانب اميرحسين، خوشحال شد؛ ذوق کرد و فراموش کرد که 

 .اوج گرفتن تو چشم های اين پسر، ديگه فايده ای نداره

 :کمی که گذشت، گفت

تازگی ها خيلی کم حرف . برام حرف بزن يکم! ديگه چی؟_

 !شدی

نگه داشته بودم که مبادا  تا اون لحظه لب هام رو ارادی روی هم

دوباره شروع کنند به حرف زدن اما با خواسته اش، کلی سوال 

به ذهنم هجوم آوردند و پر رنگ ترين هاشون چيزهايی بودند که 

عذابم می دادند اما دلم می خواست فارغ از عذاب کشيدن، 

 .بدونمشون

راه زيادی داشتيم تا رسيدن به محل کاِر من؛ حداقل برای 

 .دِن سوال هام وقت بودپرسي

 

 

 



 

خواستم موضوع اولين سوالی که پرسيدم در مورد نيکا بود؛ می

خواستم؛ همون بخش رو بکشم به سمت اون؛ البته من نمی

 :خواست و يک کاره پرسيدی درونم میسرخورده

 !نيکا خوبه؟_

يه لحظه ماتش برد و چند لحظه سکوت ! اميرحسين تعجب کرد

 :و جو کردِن تعجبش پرسيد جمعکرد و نهايتاً با 

 !شناسی نيکا رو؟می_

 :سعی نکردم حساسش کنم و گفتم

 !اشهمون که رفتيم کافه. همون خانم بهرامی_

 :تر بود وقتی پرسيدلحنش راحت

 ! دونم؛ ولی چی باعث شده که حالش رو از من بپرسیمی_

 :دلم رو به دريا زدم و گفتم

چقدر مثالً خوشحال بودم که . پس اشتباه حدس زده بودم! اَه_

 !کشف کردم اون دختر خوشبختی که تو دوستش داری کيه

. ی نيم رخ هم متحير شدنداجزای صورتش تو همون زاويه

 :پرسيد

 !فضولی کردی؟_

 :از خودم دفاع کردم

! زنیخب چند باری شنيدم که باهاش حرف می! فضولی چيه؟_

برای اتاقت دست من نيست که خونه کوچيکه و حريم شخصی 

 !آد تا اتاقم يه وقتايیتعريف شده نيست؛ صدات می

 :متعجب گفت

 !که اينطور_



 :مصرانه گفتم

 !نگفتی؛ حالش چطوره؟_

 :هوا گفتبی

 !خوبه_

 :عقب نشينی کردم و اميرحسين پرسيد

 !دونه؟مامان هم می_

 :دونست اما گفتممامان نمی

 !باشه شايددونم؛ اگر صدات تا اتاق اون هم رفته نمی_

شناختم؛ خودم هم باورم اين روی شخصيتم رو هم خودم نمی

شد که بتونم درست در  شرايطی که از درون بهم ريخته و نمی

نقص و تميز، نقش يک دختر فارغ از عشق قدر بیداغونم، اين

رو بازی کنم؛ که اميرحسين سواالتم رو بذاره به پای فضولی يا 

ه ذهنشم خطور نکنه که پشت به عبارت بهتر کنجکاوی و ب

 ! های من دقيقاً چيه؟حرف

 :گفت

 !عجب_

 :و من گفتم

اگه بگی نه اصال ناراحت ! تونم يه سوال شخصی بپرسم؟می_

 .شمنمی

 :نگاهم کرد و يک کاره گفت

 !نه_

 :سکوت کردم و خنديد

ها باشی اما گويا تا شماره کردم تو، تو اين وادیمن فکر نمی_

 !رو هم در آوردیی طرف شناسنامه



طبيعی هم بود که ! من تو هيچ وادی ای نبودم جز وادِی خودش

شد رو قبل از هر کسی هر چيزی که به خودش مربوط می

 :چيزی نگفتم وگفت. فهميدممی

 !بپرس سوالت رو_

های کردن خودم با دستی خفهپرسيدن اين سوال دقيقا به منزله

ی بخِش سرخوردهخودم بود اما من پرسيدنش رو به همون 

اون بخش از وجودم دلش می خواست بدونه . درونم بدهکار بودم

که چرا ديده نشده و به عبارت ديگه، چرا رقيبش چه برتری ای 

 !داشته که ديده شده

 !چرا دوستش داری؟_

نفسم حبس شد بعد از پرسيدنش؛ منتظر بودم بگه چون خوشگله، 

ين قبيل توضيحات تا نيافتنيه و از ا باکالسه، پولداره، دست

تر شه و بره و بميره اما جوابش بعد ی سرخورده، سرخوردهالهه

 :از چند ثانيه، متحيرم کرد

 !آدم متظاهريه_

 :گيج شدم و توضيحی که نداد پرسيدم

 !دوستش داری چون متظاهره؟! يعنی که چی؟_

 :ماشين رو پشت چراغ قرمز نگه داشت و گفت

تظاهر می کنن به خوب بودن، اين برخالف بقيه که بد هستن و _

سخت بود برام فهميدنش . يکی خوبه و تظاهر می کنه به بد بودن

اما وقتی فهميدمش، ديدم برعکس اون پيچيدگی هايی که برای 

برام خيلی ! خودش دست و پا کرده، خيلی ساده و قابل فهمه

 ! بکره، چون حس می کنم کسی جز من نفهميدتش

 :گيج شدم و گفتم



 !ه نمی شممتوج_

 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 !همين که کسی جز من متوجه نمی شه! همين خوبه_

***** 

 

 

 

 فصل چهل و پنجم

 

 "تجريش"

 

 ! نسترن برگشت؛ بدون سر و صدا

وقتی تو پذيرايی نشسته و درحاِل صحبت با گفتار درمانگر نيکی 

 !بودم، ديدمش که داره از پله ها باال می ره و حيرت کردم

ت به نشونه ی قطع کردن صحبت درمانگر نيکی باال آوردم دس

 !و رفتم دنبال نسترن

 !وسط راهروی طبقه دوم بهش رسيدم

ناباور صداش زدم و وقتی به سمتم چرخيد با لحنی که زيادی 

 :شگفت زده بود، گفتم

 !اومدی نسترن؟_

بند کيفی که روی ساعدش بود رو با حرکت دست، به انگشت 

 :نگاه بی حسش رو به صورتم دوخت و گفت هاش منتقل کرد؛

 !بعد حرف می زنيم! خيلی خسته ام نيکا_

 !چيزی نگفتم؛ فقط نگاهش کردم



 .نمی دونم چرا حس می کردم که ديگه به اين خونه بر نمی گرده

حس می کردم ديگه نمی بينمش و حاال، چشم هام متعجب از 

 !ديدنش، بدوِن پلک زدن خيره شده بودند بهش

و رفت سمت اتاقش، اگر صدای پاشنه های کفشش،  چرخيد

سکوت راهرو رو نمی شکست؛ فکر می کردم ديدنش توهم 

 !نسترن برگشته بود! اما واقعا همين جا بود! ديداريه

برگشتم به طبقه ی پايين تا مکالمه ی نيمه تمومم رو به اتمام 

برسونم و تماِم مدت صحبت کردن، حواسم پرت بود؛ قبل از 

فکر می کردم با برنگشتِن نسترن هيچ حس خاصی نداشته حاال 

باشم اما حاال که ديده بودمش، حسم شبيه به هرچيزی بود، جز 

 !بی تفاوتی

کارم که تموم شد به طبقه ی باال و اتاق رفتم؛ با شماره ای که  

بابا فرستاده بود تماس گرفته بودم و برای امروز قرار مالقات 

 .داشتم

سمت آدرسی که داشتم رفتم و اون لحظه ای که آماده شدم و به 

 .رسيدم، هيچ ايده ای نداشتم برای تصميم بابا

بر خالف تصورم که فکر می کردم مقصدم بايد مطب دکتر 

 !احمدنيا باشه، يک آپارتمان تماماً مسکونی بود

مشخصاتم رو به نگهبان آپارتمان دادم و با گرفتن آدرس واحد 

بقه ی هشتم که رسيدم، در واحد مورد سوار آسانسور شدم؛ به ط

 .نظرم باز بود

 . با اين حال کليِد زنگ در رو لمس کردم

خودم رو معرفی کردم و با . خانم جوانی به اسقبالم اومد

داخل واحد، کمی شبيه مطب بود اما موقع . راهنماييش وارد شدم



با ورود به هاِل جمع و . ورود هيچ تابلو يا سردری نديده بودم

 :ی، هدايت شدم به سمِت ديگه ای و شنيدمجور

 !دکتر منتظرتون هستند_

اومده بودم اينجا چون بابا خواسته بود و با اين که انگيزه اش رو 

نمی دونستم، تن به خواسته اش داده بودم چون خواسته بزرگ 

 !تری از خودش داشتم

به سمِت اتاق نشون داده شده حرکت کردم؛ نمی تونستم تعجب 

رکاتم حذف کنم و با همون حالِت متعجب وارد اتاق شده رو از ح

و به مرِد مسنی که پوشيده در لباس های رسمی منتظرم بود، 

دستم رو به . از جاش بلند شد و به سمتم قدم برداشت. سالم کردم

نشستم و درگير يک . گرمی فشرد و تعارفم کرد برای نشستن

ورِد بابا سری صحبت های معمولی شديم که بيشترشون در م

 ! بود

موضوع  صحبت که از حوصله ام خارج شد، موضوع قبلی رو 

 :رها کردم و گفتم

 

 

 

 

راستش بابا خواسته بودند همراه با مدارِک پزشکيم برسم _ 

علت رو به من نگفتند و رو اين حساب منتظر هستم ! خدمت شما

 !شما بفرمائيد که بايد چه کاری انجام بدم

بعد، برگشت پشت ميزش، تعدادی برگه  چندثانيه نگاهم کرد و

با برداشتن خودکارش، شروع کرد به سوال  رو مرتب کرد و



پرسيدن در مورد تاريخچه ی بيماريم و همه رو ضمن شنيدن، 

مدارکم رو گرفت و به دقت بررسی شون کرد و . يادداشت کرد

در آخر چند معاينه ی فيزيکی هم انجام داد و بعد از اتمام اين 

که با کنجکاوی کنترل شده ی من سپری شده بود، برام  مراحل

يک سری آزمايشات نوشت و تأکيد کرد آزمايش ها رو فقط و 

سر برگی . فقط در آزمايشگاهی که معرفی کرده بود انجام بدم

که به سمتم گرفته بود رو همراه مدارکم تحويل گرفتم؛ برام  

MRI  و آزمايش بدون تزريق و با تزريق نوشته بود و يکی د

ديگه که از خوندن حروف اختصاری شون، چيزی دستگيرم 

قرار شد در اولين فرصت با جواب آزمايش های جديدم ! نشد

 !برگردم پيشش

خداحافظی کردم و به محض خروج از ساختمان با شماره ی 

باز . جواب که نداد، دوباره تماس گرفتم. همراه بابا تماس گرفتم

اره اش رو گرفتم و اين بار تلفنش هم جواب نداد و مجدداً شم

به شخصی که در حال . جواب داده شد اما خودش پشت خط نبود

توضيح شرايط بابا بود، گفتم به اطالعش برسونه که کار مهمی 

دارم و هر چه سريع تر با من تماس بگيره و بعد از اون، شروع 

کردم به پياده راه رفتن، بر خالف مسيری که ماشينم رو پارک 

 .ده بودمکر

هوا خنک بود؛ چند دقيقه ای که پياده روی کردم تلفنم زنگ 

خورد، به هوای اينکه تماس گيرنده باباست، گوشی رو فوراً از 

 :کيفم بيرون کشيدم اما نيما بود و با بی ميلی جوابش رو دادم

 !بله؟_

 :پرسيد



 !نسترن اومده؟_

 :کوتاه گفتم

 !آره_

 :عصبی شد و پرسيد

 خبر بدی؟نبايد به من _

 .حوصله ی جواب دادن نداشتم

 :گفت

خواستمش پشت . االن تماس گرفتم با خونه، شنيدم که اومده_

تو نبايد . تلفن، گفتن، گفته که چند ساعت کسی مزاحمش نشه

 !وقتی اومد به من خبر می دادی؟

 :بی حوصله گفتم

 !کاری نداری؟_

کوتاِه پشت شروع کرد به بد و بيراه گفتن و صداش با بوق های 

گوشی رو فوراً از گوشم فاصله دادم و با ديدن . خطی، ادغام شد

شماره ی بابا، تماس نيما رو قطع، و تماس بابا رو وصل کردم 

 :و شنيدم

 !چی شده؟. کارت رو بگو نيکا_

 :از فرصت پيش اومده استفاده کردم و فوراً پرسيدم

 .اومدم پيش دکتر احمدنيا_

 :سريع گفت

 !خب_

 :م زدنم رو کم کردم و گفتمسرعت قد

 !چرا خواسته بودين بيام پيشش؟_

 .که بيماريت رو تائيد کنه_



 :جوابش رو برای خودم مرور کردم و گفتم

 !چی؟ بيماريم رو تائيد کنه_

 :بدون هيچ احساس خاصی گفت

 !بله_

 :متعجب و ناراحت گفتم

 !اما من که خودم بهتون گفته بودم_

 :با جديت گفت

دارم صحت . خواسته ای از من داشتی، داليلت هم گفتیتو يه _

حاال اگر که می خوای زودتر به ! داليلت رو بررسی می کنم

 ! خواسته ات برسی عجله کن

تماس رو قطع کرد و من، هاج و واج ايستادم وسط پياده رو؛ 

 !موافق بود با رفتنم؟

********* 

 

 

 وششمچهلفصل 

 "راه آهن"

 

 

 

 

حواس خداحافظی شدن، بیکشيدم و بعد از پيادهدستگيره رو 

در آسانسور رو باز . کردم و راه افتادم به سمت ساختمان مطب

 !ای بزنمکرد که چه شمارهکردم و ذهنم ياری نمی



چرا حس کرده بودم داره به يه زبان ! چی گفته بود اميرحسين؟

 !زنه؟ديگه حرف می

نم اما هيچ تاثيری هاش رو برای خودم مرور کسعی کردم جمله

قدر بالتکليف ايستادم تو اتاقک آسانسور اون. تو فهميدنم نداشت

ی سه، دو با توقف تو طبقه. ی سومکه حرکت کرد و رفت طبقه

ی همکف رو لمس کردند؛ نگاهشون خانم سوار شدند و دکمه

! چی گفته بود آخه؟. ی همکف رفتمکردم و همراهشون تا طبقه

کرد بده و تظاهر می. رش کردم برای خودمبرای بار صدم تکرا

ولی خوب بود؟ خود اميرحسين اين رو کشف کرده بود؟ سعی 

کردم تمام تصاويری که از نيکای اين آدم داشتم رو برای خودم 

در آسانسور باز شد و يک آقا و يک پسر بچه سوار ! زنده کنم

ا ترين تصوير نيکی ششم رفتم؛ نزديکشدند؛ همراهشون تا طبقه

رو داشتم؛ سعی کردم روی تصويری بود که ازش داخل پياده

همون تمرکز کنم وکدهايی که تو ذهنم شکل گرفت مربوط بود 

های خاص و گرون قيمتش، صورت بدون نقصش، يک به لباس

پروايی تو حرکاتش که حداقل به چشم من جور راحتی و بی

لِت خيلی خاص جلوه کرده بود؛ بوی عطر مست کننده اش و حا

به نظر خودم اين ها چيزهايی بودند ! کلِی دست نيافتنی بودنش

انتظار ! که می تونستند هر آدمی رو چه مرد، چه زن جذب کنند

داشتم امير حسين هم همچين دليلی رو مطرح کنه اما چيزی گفته 

آسانسور دوباره حرکت ! بود که ذهنم تا االن درگير فهميدنش بود

؛ دختری سوار شد و اين دو طبقه رو کرد و رفت به طبقه ی دوم

دلم می خواست از کسی کمک بگيرم، . تا همکف طی کرد

 ! تنهايی فهميدن، شدنی نبود



در باز ! دوباره آسانسور حرکت کرد و رفت به سمت پارکينگ

متعجب نگاهم کرد و . شد و اين بار کسی که سوار شد فراز بود

 :گفت

 با هم رسيديم؟! عه_

از دکمه رو لمس کرد و با نگاهی کلی بهم، صاف ايستادم و فر

 :گفت

 . سالم عرض شد خانم دکتر_

 :جواب سالمش رو دادم و گفت

 !خوش تيپ شدی، تحويل نمی گيری_

تو آينه به خودم نگاه کردم؛ متفاوت تر از هر وقتی لباس پوشيده 

بودم و بعد از مدت ها، وقتی رو هم صرف آرايش صورتم کرده 

فراز ندادم؛ آسانسور متوقف شد و فراز در رو جوابی به . بودم

 :داشت و گفتبرام باز نگه

-after you! 

خواست همين جا دلم می. شم از آسانسور خواست پيادهدلم نمی

ی قدر فکر کنم که ذهنم به نتيجهبمونم و فکر کنم؛ اون

! خواهش برسه و آروم بگيره اما فراز همچنان منتظر بوددل

ها رو تم کنار در مطب، منتظر ايستادم تا فراز قفلپياده شدم و رف

در رو باز کرد و دوباره، محترمانه هدايتم کرد به داخل . باز کنه

و وقتی تصميم به رفتن پشت ميز پذيرش داشتم، متوقفم کرد و 

 :گفت

 !خدا اگه بذارم اينجا بشينیبه_

 :با تعجب نگاهش کردم و پرسيدم

 !يعنی چی؟_



کردن و کيفم رو کشيد و وادارم کرد به حرکت اومد نزديک و بند

 : همزمان گفت

ها رو ويزيت کن؛ دکتر هم شما امروز برو جای دکتر مريض_

 !ها رو بدهبياد اينجا و نوبت

 :هاش بيرون کشيدم و گفتمبند کيفم رو از بين انگشت

 !گيد؟معلومه داريد چی می_

 :دوباره کيفم رو کشيد و گفت

بشينی پشت ميز  ده با اين تيپ و قيافها نمیخدا شاهده دلم رض_

 !منشی

 

  

 

 

 :کيفم رو رها کردم که بيشتر از اين کشيده نشم و فراز گفت

 .به تيپ حسين آقا بيشتر می آد که بياد منشی گری کنه_ 

 :متحير گفتم

 !حسين آقا ديگه کيه؟_

 :خنده اش گرفت و گفت

 !صداش کننهمه جا، جا انداخته دکتر ! مش حسين ديگه_

 به دکتر معدل می گفت مش حسين؟؟

با وحشت دور و اطرافم رو نگاه کردم که يک وقت سر و کله 

 ! ی دکتر پيدا نشه و آبرومون بره

 :کيفم رو که حاال تو دست های فراز بود، گرفتم و گفتم

 ! بذاريد به کارم برسم_



 :به اتاق دکتر اشاره کرد و مصرانه گفت

دکتر شادمان؛ بفرمائيد به جايی که تعلق کار شما اونجاست _

 .داريد

اين بار آستينم رو . هم اضطراب داشتم و هم خنده ام گرفته بود

 : کشيد و گفت

بيا بريم دکتر . بيا بريم اولين مريضت رو معاينه کن! بيا دکتر_

 !که بيمارتم

دستم رو محکم کشيدم که آستينم رو از دستش نجات بدم و 

 :همزمان گفتم

 !ا االن يه نفر می آد می بينه آبرومون می رهبخد_

 :سرش رو کج کرد و پرسيد

 پس بذاريمش برای بعد از ساعت کاری؟_

 :متحير پرسيدم

 چی رو؟_

 :لبخندی زد و گفت

 !دکتر بازی رو ديگه_

برگشتم پشت ميزم و ! شرم و حيا تو بساط اين آدم پيدا نمی شد

ک شد و دوباره نزدي! ترجيح دادم ديگه هيچ حرفی بهش نزنم

قصد چرت و پرت گفتن داشت که با اومدِن دو بيمار به صورت 

 !همزمان منصرف شد و رفت

تو ذهنم هر چی بد و بيراه بلد بودم بارش کردم؛ اعصابم خرد 

شده بود از دستش اما يه کم که گذشت متوجه شدم اين درگيری 

 !زياد هم بد نبوده



. رو پرت می کرد فراز اين روزها تنها کسی بود که حواسم

دوباره با ياددآوری حرف هاش شروع کردم به بد و بيراه گفتن 

بهش و اون قدر ناخواسته و خواسته بهش فکر کردم که ديگه 

 .نتونم به اميرحسين و حرف هاش فکر کنم

اواخر ساعت کاريم بود که گوشيم لرزيد؛ از کيفم خارجش 

متعجب . از بودکردم؛ يه پيام نخونده داشتم که فرستنده اش فر

 :بازش کردم و خوندم که نوشته بود

 !حاضر می شم تا بيای_

 : اول فکر کردم پيام رو اشتباه فرستاده اما وقتی مجدداً نوشت

 !ماتم برد" کجا ترجيح می دی ويزيتم کنی؟" 

می دونستم داره شوخی . ديوانه بود اين آدم؛ خيلی هم ديوانه بود

بيماری شما " می کنه و مقابله به مثل کردم و درجوابش نوشتم 

 "در تخصص من نيست بهتره به روانپزشک مراجعه کنيد

پس نقش هارو عوض می کنيم چون بيماری تو : "فوراً جواب داد

 "در تخصص منه

می دونستم اگه به بحث باهاش ادامه بدم، اونی که کم می آره و 

 .شينه قطعاً خودمم عقب می

پس تصميم گرفتم همون لحظه عقب نشينی کنم که درگير عواقب 

 !بدتری نشم

رو همين حساب جوابش رو ندادم و گوشی رو به کيفم 

 .بيمارها و دکتر که رفتند، سر و کله اش پيدا شد! برگردوندم

وسايلم رو برداشتم و بدون اينکه اجازه بدم چيزی بگه، فوراً 

 :گفتم



روز جای ديگه ای کار دارم؛ خودم می رم و مزاحم شما من ام_

 .نمی شم؛ خدانگهدار

 :گفتم و فرار کردم و لحظه ی آخر شنيدم

 !گيرت می آرم شادمان_

***** 

 

 

 

 فصل چهل و هفتم

 "تجريش"

 

 

 

 :کمی از محتوای ليوانم رو نوشيدم و امير پرسيد

 !ديگه سيگار نمی کشی؟_

سوالش خيلی ناگهانی . به صندلی ليوان رو رها کردم و تکيه زدم

تو تمام مدتی که مشغول غذا خوردن بوديم، هيچ صحبتی . بود

ی بينمون رد و بدل نشده بود و حاال، سوالش بدون پيش زمينه

 ! قبلی، شوکه ام کرده بود

از زمانی که سيگار رو ترک کرده بودم، هيچکس به اين قضيه 

ود که خودم هم قدر ازش گذشته باشاره نکرده بود و اون

فراموش کرده بودم که روزی، به سيگار اعتياد داشتم و بعد از 

 !توصيه ی دکتر، خودم رو ملزم دونسته بودم به ترکش

 :به محتوای نيمه خورده ی بشقاب ها نگاهی انداختم و فقط گفتم



 !نه_

 :به صورتم دقيق شد و پرسيد

 !از کی؟_

مورد خوِد سيگار دوباره ليوانم رو برداشتم، از اين که در 

نکشيدن می پرسيد، ابايی نداشتم اما می ترسيدم روی علِت ترک 

 !سيگار هم دقيق بشه

 :دوباره کمی از آبميوه ام نوشيدم و در جوابش گفتم

 !چند ماهی می شه_

 چرا؟_

 . سوالی رو پرسيده بود که جواب دادن بهش مضطربم می کرد

قضيه سواستفاده کنم؛ می چند ثانيه فکر کردم؛ می تونستم از اين 

تونستم بهش بگم سيگار کشيدن رو ترک کردم چون تو دوست 

نداشتی؛ چرا که اوايل چندين بار مستقيم و غيرمستقيم گفته بود 

از اين کار بدش می آد اما من آدِم اين فيلم بازی کردن ها نبودم؛ 

دلم هم نمی خواست بهش دروغ بگم؛ بنابراين فکر کردم تا 

ابی که تو تقسيم بندی دروغ گويی جا نگيره رو پيدا بهترين جو

 :کنم و آخر سر، با بی تفاوتی گفتم

 !برای سالمتيم ضرر داشت_

آرزو کردم قانع بشه و دست بکشه از اين موضوع اما طبق 

 :انتظارم، ساده نگذشت و قانع نشد

 !يکهو متوجه شدی برای سالمتيت ضرر داره؟_

بدم؛ چرا که نمی خواستم سعی نکردم جواب دادنم رو طول 

 :حساسش کنم و دوباره با بی تفاوتی گفتم

 !اما اين بار موفق شدم به ترکش! نه_



و برای پرت کردن حواسش از اين موضوع، به شوخی ادامه 

 :دادم

 .اگه ناراحتت می کنه، می تونيم اين بار دوتايی شروع کنيم_

ودند و لب وقتی طوسی هاش اين قدر آروم ب! با لبخند نگاهم کرد

هاش لبخند می زدند، حس می کردم هيچ مشکلی تو زندگيم 

 !ندارم

 .به ظاهر قانع شد و ديگه سوالی نپرسيد

علت اصلی ترک سيگار رو بهش نگفته بودم چون فعال آمادگی 

گفتِن اين موضوع رو که بيمار بودم نداشتم؛ دوست نداشتم با 

خواست  خبر بشه و علتم برای خودم منطقی بود؛ دلم نمی

دلم نمی خواست . شرايطی پيش بياد که برام دلسوزی کنه

 !دونستِن اين قضيه روی رفتارهاش با من تأثيری بذاره

 به چی فکر می کنی؟_

 :با دستمال، نِم لب هام رو گرفتم و گفتم

 !به اينکه چقدر االن يه نخ سيگار می چسبه_

 !چپ چپ نگاهم کرد و خنديدم

 :پرسيد

 بريم؟_

با ماشين . م و همراه هم از رستوران خارج شديمموافقت کرد

 .امير اومده بوديم و به سمتی که پارک شده بود حرکت کرديم

 :کنارش که روی صندلی نشستم؛ پرسيد

 کجا برم؟_



ديروز جواب آخرين ! نگاهی به ساعت ماشين انداختم؛ دو بود

آزمايش هم آماده شده بود و برای امروز، ساعت هفت با دکتر 

 .يا قرار مالقات داشتماحمدن

 :پرسيدم

 نمی خوای بری سرکار؟_

 :نيم نگاهی به سمتم انداخت و گفت

 !امروز رو کالً خالی نگه داشتم تا تو رو ببينم! نه_

تمام هفته ی گذشته رو سرکار بود و فرصت نکرده بود که به 

 .ديدنم بياد

من هم چون درگير آزمايش ها بودم خيلی اصراری نداشتم برای 

 !باز کردِن جايی تو برنامه اش

 :نگاهی به خيابون انداختم و گفتم

 .هرجايی که خودت بگی .نمی دونم_

واقعا هم نمی دونستم؛ جاهايی که با بقيه می رفتم اين جا به کارم 

 !نمی اومد

 :گفت

 .يکم بچرخيم و حرف بزنيم. هوا هم خوبه. خيابون ها خلوته_

 :موافقت کردم و گفت

 .رامپس حرف بزن ب_

 :به سمتش متمايل شدم و پرسيدم

 !چی بگم؟_

 .هر چی که دلت می خواد_

داشتم دنبال موضوعی برای صحبت می گشتم که شيشه ی پنجره 

 . ی سمت من رو باال کشيد



 :متعجب نگاهش کردم و پرسيدم

 

 

 

 !سردته؟_  

شيشه ی پنجره ی سمت خودش پايين بود و همين متعجب ترم 

 .می کرد

 :ردجوابش گيجم ک

 !نه_

انگشتم رو گذاشتم روی دکمه و دوباره شيشه رو پايين کشيدم و 

 . منتظر واکنشش شدم اما بی تفاوت بود

سپردم به خنکای هوا که متوجه سرنشين  صورتم رو چرخوندم و

 .ماشين کناری شدم؛ کامالً حواسش به من بود

نگاهش که کردم انگشت هايی که روی فرمون  بودند رو به 

 !سشی چرخوندحالت پر

فوراً سرم رو برگردوندم که  حرکات بعديش توجه امير رو جلب 

 .نکنه

 !تقريباً فهميده بودم که چرا بدون توضيح شيشه رو باال کشيده

راه که باز شد پاش رو . تنه ام رو کامال چرخوندم به سمت امير

 .روی پدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد

درخواستی مبنی بر حرف زدن ازم بار،  ساکت موندم و اين

 !نداشت

 :کمی که گذشت صداش زدم و پرسيدم

 !چرا اين قدر تند می ری؟_



 . جوابی نداد اما از سرعتش کم کرد

 :مستقيم به حالش اشاره کردم و پرسيدم

 !چرا عصبی هستی؟_

 :ماشين رو مقابل پارکی متوقف کرد و گفت

 !پوشی؟سردت نمی شه تو اين هوا اينجوری لباس می _

 :متوجه منظورش شدم اما گفتم

 !هوا که سرد نيست_ 

 :گفت

 !وسط پاييزيم_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 ...وقتی هوا سرد نيست! خب باشيم_

کالفه به صورتم نگاه کرد؛ نگاهش از صورتم پايين تر نمی 

 !رفت

به طوسی . فهميده بودم که يقه ی باِز بلوزم در حال عذاب دادنشه

 :يره شدم و به حرف اومدهاش خ

 !وقتی با من می آی بيرون سردت باشه_

 :لبخند زدم

 !زوری سردم باشه؟_

ذره ای از اون حالت جديش کم نشد، حتی لبخندم هم ماليمش 

 .نکرد

 :مستقيم گفت

اذيت می شم وقتی هرکس و ناکسی اين قدر راحت نگاهت می _

 !کنه

 !داشتم لذت می بردم از اين مکالمه



 :گفتمبی خيال 

 !اگر بقيه هم مثل تو باشن، قطعاً کسی نگاهم نمی کنه_

 :به آرومی گفت

 .بقيه مثل من نيستن_

 :با تفريح پرسيدم

 !بقيه چطوری هستن؟_

 :جدی گفت

وقتی تو ماشين کنار من نشستی هم ! ديدی که چطوری ان_

 !دست از سرت بر نمی دارن

 !بودپس اشتباه حدس نزده بودم؛ متوجه شده . ماتم برد

روسريم رو که روی شونه هام افتاده بود رو سرم کردم و 

 :باهاش يقه ام رو پوشوندم و گفتم

نمی تونم بهت قول بدم که تغيير کنم چون يه قوِل الکی و _

من نمی تونم خودم رو شبيه به چيزی کنم که تو می . احساسيه

 !خوای چون سال های سال جوِر ديگه ای زندگی کردم

رد چرا که چيزی که گفته بودم با کاری که انجام سوالی نگاهم ک

 :توضيح  دادم! داده بودم، متناقض بود

نکه دلم نخواد . اما سعی می کنم حواسم به لباس پوشيدنم باشه

 ...بقيه نگاهم نکنن

 :نگاهش کردم و ادامه دادم

 !دلم می خواد تو نگاهم کنی-

اهش نگ! حاِل کسی رو داشت که به يک باره خلع سالح شده

 .مات موند و لب هاش بی حرف

 :ادامه دادم



من هيچ وقت به صورت همزمان با دو نفر تو رابطه ی _

حاال هم با تو هستم و متعهد به رابطه ای که . احساسی نبودم

داريم و تو تمام مدتی که اين رابطه ادامه داره و حالم باهات 

ح و خوبه، من به رابطه های ديگه فکر نمی کنم حتی برای تفري

 !سرگرمی

 :با آرامش گفت

 !دونممی-

 :دمصحبتم رو ادامه دا

من نمی تونم خودم رو با چيزی که نمی خوام عذاب بدم برای -

بقيه خودشون اختيار . اينکه کسی نگاهم نکنه و بهم نزديک نشه

نگاه و حرکاتشون رو دارند و من نمی تونم از جانب اون ها 

از طرف من مطمئن ! چراقولی بهت بدم اما از جانِب خودم 

قدر از رابطه لذت باش؛ چون حاِل دلم با تو خوبه و تا وقتی اين

می برم هيچ چيز ديگه ای نمی تونه حتی برای چند ثانيه، حواس 

 !من رو پرت کنه

نتونستم چيزی رو از نگاهش بخونم؛ سرم رو چرخوندم به سمت 

 .پنجره تا بهش زمان داده باشم برای فکر کردن

***** 

 

 

 فصل چهل و هشتم 

 "راه آهن"

 

 



 

برگه ی رياضی اميد رو صحيح کردم و زير چشمی خيره شدم 

به امير حسين که تو يک ساعِت گذشته، تمام حواسش به گوشيش 

نگاهم رو از گوشی و دستش باالتر بردم و به لبخند . بود

مامان گوشه ای نشسته . نامحسوسی رسيدم که روی لب هاش بود

زدن سر آستيِن پاره شده ی روپوش اميد بود و  و در حاِل کوک

 !بی حواس به ماها که دور و اطرافش بوديم

 :برگه رو مقابل اميد گرفتم و گفتم

تو جمع و ! همه فرمول هات درست بود اما جواب هات اشتباه_

 .تفريق های ساده هم اشتباه کردی و اين يعنی بی دقتی

انگار نه انگار که چيزی برگه رو از بين انگشتام بيرون کشيد و 

شنيده باشه، از وسط تا زدش و گذاشتش بين کتاب رياضيش و 

 !رفت

 . با رفتنش دوباره نگاهم کشيده شد به سمِت امير حسين

جمعه بود و خدا می دونست چرا ترجيح داده که روز تعطيلش 

باالخره دل کند از گوشيش و با خاموش کردِن ! رو خونه بمونه

 :گذاشتش و رو به مامان پرسيدصفحه اش، کناری 

 !احواالتت پری خانم؟_

مامان بايک لنگه ی ابروی باال فرستاده شده، نگاهش کرد و 

 :متعجب جواب داد

 .خوبم مادر_

 :اميرحسين اين بار چرخيد به سمت من و پرسيد

 !تموم شد درس و مشق های اميد؟_

 :قبل از من، مامان جواب داد



تمومی داره؟ هرلحظه يه  مگه درس و مشق های اين بچه_

چيزی يادش می افته، االن رفت اما يه ساعت ديگه بر می گرده 

 !و غرغر می کنه که فالن کارم مونده

 :اميرحسين پرسيد

 !يعنی نريم بيرون؟_

هنوز سوالش رو نپرسيده بود که اميد از غيب ظاهر شد و با 

 :طلب کاری رو به مامان گفت

 !همه مشق هام رو انجام دادم_

 .خنده ام گرفت

 :مامان گفت

 !خب خداروشکر؛ برو حاال پی کارت_

نشست کنار ما و منتظر چشم دوخت به . اميد اما نرفت

 !اميرحسين

حوصله ی بيرون رفتن نداشتم و آرزو کردم اميرحسين دوباره 

 . پيشنهادش رو مطرح نکنه

يه روزهايی از گذشته، منم مثل اميد بودم؛ روزهای تعطيل می 

زل ميزدم به اميرحسين و گاهاً يواشکی به جون مامان  اومدم و

اما اين ! می افتادم که حوصله ام سر رفته و بايد بريم بيرون

روزها ترجيحم به نديدِن اميرحسين بود؛ چرا که ديدنش می شد 

 !نمک روی زخم

 :تو افکاراتم غرق بودم که صداش هوشيارم کرد

 . پاشيد برای شام بريم بيرون_



اجت گرفته بود بلند شد و رفت به سمت اتاقش اما نگاه اميد که ح

من بالتکليف خيره موند به مامان؛ همه ی اميدم به مخالفت 

 :کردِن مامان بود و وقتی گفت

 .شام که داريم مادر_

 :دنباله اش رو گرفتم و گفتم

اميد هم هنوز تکاليفش کامل . مامان راست می گه، شام داريم_

 .نشده

 :ی تفاوت گفتامير حسين اما ب

 !شام رو بذاريد برای ناهاِر فردا؛ پاشيد بريم هوا خيلی خوبه_

 :به خودم فشار آوردم که نظر اصليم رو بگم

 !ترم دارم و بايد درس بخونم فردا هم ميان. من حوصله ندارم_

 

 

 

 :بعد از حرفم، اميد دوباره ظاهر شد و گفت

 !من آماده ام_

 :گفتم

 .شما بريد_

 :کرد مامان مداخله

 .نمی شه که تنها بمونی، يه ساعت می ريم و می آييم_

 :قاطعانه گفتم

 !آمنه من نمی_

 :اميرحسين باالخره به حرف اومد

 !چيزی شده الهه؟_



 :از جا بلند شدم و تو همون وضعيت گفتم

 !چی شده باشه؟ امتحان دارم بخدا. نه_

 . نگاهش رنگ تعجب گرفت

شما "ن با گفتِن دوباره ی اميد شروع کرد به غرغر کردن و م

ترکشون کردم و قصد رفتن به اتاقم رو داشتم که " بريد

 .اميرحسين تو راهرو متوقفم کرد

چرخيدم به سمتش و سوالی نگاهش کردم؛ کاش دست از سرم بر 

می داشت، کاش فاصله می گرفت و اجازه می داد راحت تر 

دلم  کاش خدا همون قدر که سريع عشقش رو تو. فراموشش کنم

به چشم . نشونده بود، همون قدر هم سريع از دلم پاکش می کرد

 :هام نگاه کرد و پرسيد

 !همين االن يکهويی يادت افتاد که امتحان داری؟_

 :اجازه ندادم که صدام بلرزه وقتی گفتم

 !نه_

 :پرسيد

 پس چرا از صبح تا حاال يادت نبود؟_

. ک می شنحس می کردم ديوارهای راهرو دارن بهم ديگه نزدي

 .حس می کردم اگه نرم به اتاقم بين ديوارها گير می افتم

مِن احمق چرا فکر کرده بودم می تونم با نداشتن امير حسين 

چرا فکر می کردم می تونم تحمل کنم که کنار يه نفر ! کنار بيام؟

ديگه ببينمش؟ که برای يه نفِر ديگه بدونمش؟ چرا و رو چه 

م گرفته وقتی هنوز تو همون حسابی فکر می کردم دلم آرو

 !وضعيِت آتيش گرفته بود



من وقتی تنها می شدم باهاش قلبم يه جوری که هيچ وقت نزده 

بود می زد؛ حسرت تمام تنم رو می گرفت و نداشتنش همه ی 

کائنات رو می انداخت به جونم؛ مثِل همين ديوارها؛ مثل همين 

! کردنم رو داشتندديوارهايی که بی رحم شده بودند و قصد له 

 :برای خالص شدن، توضيح دادم

 . من شب ها بهتر درس می خونم_

نمی خواستم لجبازی کنم، نمی خواستم تحريکش کنم؛ همين 

جوريش هم من اون بازنده ی بيچاره ی داستان بودم، ديگه تحمل 

 ...نداشتم دلخوری امير حسين رو به جون بخرم

 :حرفی که نزد گفتم

 !منم تنهايی نمی ترسم. بهتون خوش بگذرهشما بريد؛ _

و برای اينکه اجازه ی صحبت های بعدی رو بهش نداده باشم، 

از سکوتش استفاده کردم و به سمت اتاق رفتم؛ در رو باز و 

 ! خودم رو داخِل اتاق، حبس کردم

مشکل فقط از ديوارهای راهرو نبود؛ ديوارهای اتاقم هم بی رحم 

 PDFستم و لپ تاپم رو روشن کردم؛  گوشه ای نش! شده بودند

مبحثی که فردا ازش امتحان داشتم رو باز کردم و خيره شدم 

 . بهش

چند ضربه به در خورد و پشت بندش در باز شد و مامان خودش 

 :رو داخل کشيد و پرسيد

 

 

 

 !چيزی شده؟...الهه مادر_



 .خدا رو شکر کردم برای کنترل کردِن گريه ام

 :و گفتم زوری لبخندی نشوندم

فقط امتحان . چی شده باشه قربونت برم؟ من که خيلی خوبم_

 .دارم

 :نگاهی به لپ تاپ انداخت و گفت

 !باشه پس يه وقِت ديگه می ريم_

تا اومدم جوابش رو بدم، اميرحسين پشت سرش ايستاد و دوباره 

 !در و ديواِر تازه آروم گرفته ی اتاق رو به جون من انداخت

 :تخطاب به مامان گف

 .من و الهه االن می آييم. شما برو حاضر شو_

 :مامان بی حرف موافقت کرد و گفت

زود می ريم و می . شمنماز بخونم بعد حاضر می. باشه مادر_

آييم که هم غرغرهای اميد تموم شه هم الهه سريع بياد و به 

 !درسش برسه

 . اميرحسين هم اومد داخل اتاق و در رو بست. گفت و رفت

. داشتم شک می کردم به تأثير دعاهام. قلبم بد آرومی کرددوباره 

يه عمر می خواستم و نداشتمش و حاال که ديدنش می شد بالی 

جون، و آرزوی دوری کردنش رو داشتم و مدام جلوی چشم هام 

 .بود

 :دست بردم برای خاموش کردِن لپ تاپ و گفتم

 !برو تا حاضر شم و بيام_

نفس عميقی کشيدم و با بستِن !  بی حرف نگاهم کرد اما نرفت

 :لپ تاپ از جام بلند شدم و پرسيد

 !تو چرا ديگه با من حرف نمی زنی؟_



 :خودم رو زدم به اون راه

 !پس دارم چی کار می کنم؟_

چرا نمی گی چی داره اينطوری اذيتت می کنه؟ شدی مثل _

 . هوای بهاری يه دقيقه خوبی و يه دقيقه ابری

 :از خودش پرسيدم

 !اذيتم می کنه؟ چی_

 .يه قدم به سمتم برداشت

خودت غمگينی؛ درست وقتی که خيالم داره . نگاهت غمگينه_

 .از بابتت راحت می شه، چشمات نااميدم می کنه

بخدا که اگر اين دقت و نکته سنجی رو چند ماِه پيش هم داشت، 

چاره ای نداشتم جز . حاال اوضاع هر کدوممون فرق می کرد

 :دروغ گفتن

در جواب همه ی ! برو تا حاضر شم و بريم. وبم باور کنخ_

 :حرف هام پرسيد

 !اون اذيتت می کنه؟_

 :می دونستم منظورش چيه ولی پرسيدم

 !کی اميرحسين؟_

 :بعد از مکثی طوالنی گفت

 !همونی که دوستش داری_

رفتم به سمت کمد و با معطل کردن برای برداشتِن شال کمی از 

همونی که دوستش "قدر راحت می گفت چ! التهابم رو کم کردم

 !بايد هم راحت می گفت؛ هيچ حسی به من نداشت" داری

. شال رو باالخره بيرون کشيدم و  چرخيدم به سمت امير حسين

عصبی شده بودم؛ از بی عدالتِی اين دنيا عصبی شده بودم؛ از 



اينکه درد تموم نمی شد عصبی شده بودم؛ از اينکه فراموش 

شده بودند سخت ترين کارهای دنيا، عصبی شده  کردن و گذشتن

بودم؛ از زمين و زمان عصبی شده بودم وقتی رو به روش 

 :ايستادم و تو صورتش بلند گفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

. متنفرم از هر چی عشق و دوست داشتنه! گور بابای عشق_

خب؟ نپرس ! متوجه شدی؟ پس ديگه ازم نپرس چمه...متنفرم

 عشق و ازم و حالم رو ربط نده به

دوست داشتن؛ چرا که من حالم بهم می خوره از همه ی دوست 

 !داشتن های دنيا

 .با دهانی باز و مردمک های گشاد شده نگاهم کرد

شال رو رها کردم و انگشت هام رو پيچيدم دور گلوم؛ داشتم 

 .خفه می شدم

 :بغضم شکست و اولين قطره ی اشک روی گونه ام افتاد و گفتم

ببين وقتی ازم درباره ی عشق می پرسی چه ... ببين من رو_

بذار فراموش . نپرس و بذار يادم بره. پس نپرس. حالی می شم

 !کنم که تو اين زندگی چيزی که حق منه، نداشتنه



آخه من ...غم رو که توی چشم هاش ديدم، به خود خوری افتادم

چه غلطی می کردم؟ چی کار می کردم که آروم بگيرم؟ درد 

جلوی چشم هام بود و هر روز به يه روش غافلگير همين جا 

 .کننده خودش رو بهم يادآوری می کرد

 :با بدترين بغض دنيا، بلند پرسيدم

 ...آخه من چی کار کنم امير حـ_

 ...هجاهای اسمش بين لب هام گم شد

اصالً انگار از يه دنيا، پرت . درد برای يه لحظه آروم گرفت

 ...شدم به يه دنيای ديگه

حال کسی رو داشتم که وسط دردهای ! ازش نکردم چی شدپرد

حال کسی رو ... کشنده اش، چند مسکن قوی بهش تزريق شده

داشتم که مرگ درست تو يک قدمی ش بوده وقتی انتظار مردن 

 !رو داشته، متولد شده

 .داشت حرف می زد اما نمی فهميدم کلمه هاش رو

تا آخر باز نگه  چی کار کرده بود؟ کجا بودم من؟ چشم هام رو

. داشتم و طرح های بلوزش رو از اون فاصله ی کم، درهم ديدم

دکمه ی بلوزش فشار . سرم رو تکون دادم و به سينه اش خوردم

 ...می آورد به الله ی گوِش چپم

 !بغلم کرده بود؟

. وقتی فهميدم که جدام کرد...اين رو که همون موقع نفهميدم

باره رفتم تا يک قدمی وقتی فهميدم که درد برگشت و دو

به طرح . به دست هاش... به چشم هاش نگاه کردم.... مرگ

و طوری زار زدم که بعدش ديگه ...های واضح شده ی بلوزش

 ...زنده نمونم



 ...جلو اومد و دست هام رو گرفت

 ...نشستم و زانو زد

 :هق زدم و اميرحسين با صدايی دو رگه گفت

 روزی بندازه؟ آخه کی دلش اومده تو رو به چنين-

 :گفت و دوباره سرم رو بغل کرد و شروع کرد به حرف زدن

اشک نريز اينطوری که ديوونه ! نمی ذارم اينطوری بمونه الهه-

 ...به خدا قسم زنده نمی ذارم کسی رو که اذيتت کنه! می شم

لرزيد؛ سرم رو از سينه اش جدا کردم و به صداش داشت می

 ...گين بودند و هم عصبیچشم هايی نگاه کردم که هم غم

 چی کار کرده بود؟

آخه من چی کار می کردم از اين به بعد وقتی الله ی گوشم، 

 فشار دکمه ی پيراهنش رو می خواست؟ 

***** 

 

 

 

 

 فصل چهل و نهم 

 "   تجريش"  

 

 

 

 



با سر و صدايی که نسترن و نيما راه انداخته بودند، از اتاقم 

سر و صداشون . سمت اتاق نسترنبيرون اومدم و کشيده شدم به 

با . هر لحظه بلند و بلندتر می شد و تحمل من هر لحظه کم تر

رسيدن به اتاق نسترن، اولين چيزی که ديدم، فرهنِگ ايستادِه 

 .پشت در بود

 :کنار کشيدمش و پرسيدم

 !چرا وايسادی اينجا؟_

 :به جای جواب دادن به سوالم پرسيد

 ! دارن دعوا می کنن؟_

 :ی اتاق انداختم و گفتمبه دِر بستهنگاهی 

 !مثل اينکه_

 :چيزی نگفت؛ يکی زدم بهش و گفتم

 .برو اتاق من الک بزن_

 :انگار که شک کرده  به چيزی که شنيده باشه، پرسيد

 !الکات رو؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 !اوهوم_

 :مردد پرسيد

 !بريزه چی؟_

 :لبخندم رو جمع و جور کردم و گفتم

 .ندارهعيبی _

 !چرخيدم و نگاهش کردم؛ بزرگ شده بود. دويد و رفت

دستگيره رو . صدای بلند نيما سرم رو برگردوند به سمِت در

نيما چند . کشيدم و با ورود ناگهانيم، بحث شون رو قطع کردم



ثانيه ای خيره شد بهم و بعد از اون، دوباره رو به نسترن ادامه 

 :داد

! ی دونم چه تون شده شماهااين رسمش نيست؛ اصالً من نم_

اصالً ديوانه ! نمونش ايشون. نمی دونم چه باليی سرتون اومده

 ...شده؛ ترسناک شده؛ هيچ چيزی براش مهم نيست؛ هيچ چيزی

به من اشاره کرده بود و داشت همين طور ادامه می داد که 

 :نسترن جمله اش رو قطع کرد و پرسيد

 !االن طرف حسابت منم يا نيکا؟_

 :قاطی کرد نيما

انگار . همه تون يه جوری شديد! طرف حسابم همه تون هستين_

 ...يه مشت غريبه جمع شديم دور هم

 :نشستم لبه تخت نسترن و نيما ادامه داد

هر کسی هر کاری دلش می خواد می کنه و بقيه رو به هيچ _

هر کسی دلش می خواد می ذاره می ره و ! چيش حساب نمی کنه

 ...هر کسی. نمی دههيچ توضيحی هم 

 :صحبتش رو قطع کردم و پرسيدم

 نکنه دستگاه بازيت خراب شده؟! بازی هات تموم شدند نيما؟_

 : با صدايی که به طرز وحشتناکی عصبی بود، داد زد و گفت

 !فهمين؟چرا نمی. نگرانم. شوخی نمی کنم احمق_

 :با آرامش گفتم

اينکه يادت بياد  االن خيلی ديره برای! نگران چی هستی دقيقاً؟_

. االن هيچ کسی نگرانی اون يکی رو نمی خواد. نگران باشی

تو االن داری سنِگ چی رو به . هر کس زندگی خودش رو داره

 !سينه می زنی؟



 :وحشتناک شده بود وقتی گفت

فکر ! فکر می کنی آوازه ی نسترن نپيچيده تو فاميل و آشنا؟_

 ...می کنی کسی نفهميده رفتنش از خونه

 :سترن وسط های صحبت نيما جيغ کشيدن

 .به درک_

 :تنها کسی که آروم حرف می زد من بودم که پرسيدم

 

 

 

 

 

به کسی چه ربطی ! نسترن يه مدت رفته سفر! چه آوازه ای؟_

 !داره جزئياتش؟

 :رو به روم ايستاد و فرياد کشيد

چرا داری از نسترن دفاع ! چرا سرت رو بردی زير برف؟_

 !می کنی؟

 :به نسترن انداختم و گفتم نگاهی

 !دفاع نمی کنم_

 :بلندتر از قبل گفت

تو هر غلطی کردی نسترن ازت ! داری دفاع می کنی! چرا_

دفاع کرد و حاال که نسترن غلط می کنه تو داری سرپوش می 

 !داری رو کارهاش

 :نسترن برزخی شد



! حرف دهنت رو بفهم نيما؛ بفهم داری چی رو به کی می گی_

من می گی غلط می کنم؟ داری به مادرت می گی غلط داری به 

 می کنه؟

 :نيما عصبی خنديد

 کجای تو شبيه مادره؟! مادر؟ خنده ام می گيره بخدا_

 :نسترن يقه اش رو گرفت و گفت

من مادر نيستم و . گم شو بيرون از اين خونه... گم شو بيرون_

رو دست توله ات . پدرت هم که اينجا نيست، پس گم شو بيرون

هر وقت بيا که اون پدر گور . هم بگير و ديگه اينجا پيداتون نشه

 .به گوريت که سنگش رو به سينه می زنی اينجا باشه

بلند شدم و دست نسترن رو کشيدم و از بلوز نيما جداش کردم و 

 :گفتم

زمان بدين؛ خدا رو چه ديدين؟ شايد . بذاريد بعداً حرف بزنيد_

جديد پيدا کرد تو هم چهار تا مزون نيما تا اون موقع يه بازی 

الکی . رفتی و دو تا دور همی گرفتی و اعصابت آروم شد

اعصاب خودتون رو خرد نکنيد، اگه تا يکی دو روز ديگه 

 !يادتون بود ناراحتی هاتون رو، بيايد حرف بزنيد

اين رو گفتم و دست نيما رو کشيدم به سمت بيرون از اتاق و در 

که از اتاق نسترن فاصله گرفتيم، رو به  چند قدم. رو هم بستم

روش ايستادم و در حالی که يقه ی کج و کوله شده ی بلوزش 

 :رو صاف می کردم، گفتم

حاِل االِن تو رو من صد سال پيش داشتم، ولی به جايی -_

 .پس نگو سرم رو بردم زير برف؛ نگو بی خيالم. نرسيدم

 :صداش رو بغض دو رگه کرده بود



 .هم پاشيده اين خونه از_

دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سينه اش تا شايد بتونم حرکاتش 

 : رو کم کنم و گفتم

 !اما برای امروز و ديروز نيست؛ برای خيلی وقت پيشه. آره_

 ...همه چيز خوب بود که_

درک نمی کردم چرا و رو چه حسابی می گفت همه چيز خوب 

ال می دادم رفتِن اما احتم. اين جريانات برای هميشه بود! بوده

 .ناگهانِی نسترن تلنگری شده بود برای نيما

حاِل . حالش رو دوست نداشتم چون حاِل چند ساِل قبل خودم بود

همون وقت هايی که تصميم گرفتم بی خياِل فضای ديوانه کننده 

 . ی خونه بشم و تمام تمرکزم رو بذارم رو زندگی خودم و نيکی

 :گفتم

 . شنگران نبا! درست می شه_

خودم هم اعتقادی به حرف هام نداشتم اما گفته بودمش چون به 

در ! نظرم رسيد چيزی که نيما تو اون لحظه الزمش داره همينه

واقع چيزی وجود نداشت برای درست شدن؛ بابا که جز چند بار 

در سال به خونه نمی اومد و احساس نسترن هم به بچه هاش 

 .تغيير کنهچيزی نبود که يک شبه معجزه بشه و 

 ...پس در واقع هيچ چيزی قابل تغيير کردن نبود

 

بوی الک کل اتاق رو پر . نيما رو تنها گذاشتم و به اتاقم برگشتم

کرده بود و فرهنگ داشت ميون شيشه هاِی رنگارنِگ الک، 

تمام دست هاش رو رنگی کرده بود و با ديدنم، ! خدايی می کرد



ه جدا کرده بود رو نشونم لبخند رضايتی زد و سه شيشه الکی ک

 : داد و گفت

 . اين ها رو می برم که برای شبيکا هم بزنم_

دکتر ! خودم رو روی تخت انداختم؛ سردرد داشتم و خستگی

آگهی بيماريم رو خوب نمی دونست و بعد از ديدن احمدنيا پيش

، معتقد بود که دو پالک ديگه هم روی مخچه  MRIکليشه ی 

بود گوگل کردن بيماريم؛ خوندن عاليم و  کارم شده. وجود داره

تاريخچه ی بيماری کسايی که به اشتراک گذاشته شده بودن و 

 .نااميد و نااميد تر شدن

پلک هام رو بستم و سعی کردم ذهنم رو از هر چيزی خالی کنم 

و در حال تالش برای اين کار بودم که با صدای تلفنم پلک هام 

رو گرفتم مقابل صورتم و اسم رو با تأخير باز کردم و گوشی 

 :تماسش رو وصل کردم و شنيدم. بابا رو ديدم

چند تا کشور رو برای درمان پيشنهاد ! حرف زدم با احمدنيا_

وکيل می گيرم و از طريق خريد ملک اقدام می کنم که کار . داده

 .زودتر راه بيوفته

 . مغزم جا موند از پردازش حرف هاش

خودم . رستم باهاش هماهنگ باششماره وکيل رو برات می ف_

بايد . مدارک پزشکی نيکی رو هم جمع و جور کن. هم پيگيرم

 ...براش پاس بگيرم

 ...بلند شدم و سر جام نشستم

 !شنيدی نيکا؟_

 !باورم نمی شد... باور نه... اما... شنيدن رو که آره؛ شنيده بودم



با ناباوری خيره شدم به اسم بابا  گوشی رو از گوشم دور کردم و

 !ناواضح شنيدم گفتن هاش رو" الو"و 

***** 

 

 

 

 

 فصل پنجاهم 

 

 "راه آهن"

 

 

 

 

 :صدای فراز توجهم رو جلب کرد

چی می خوای تو اون کتاب ! کشتی خودت رو شادمان_

 !آناتومی؟

امروز دکتر فقط تا سرم رو باال آوردم و گردنم رو ماساژ دادم؛ 

بيمار می ديد و قرار بود زود بره و آخرين بيمار هم  ۶ساعت 

 .داخل بود

نگاهی به ساعتم انداختم و فراز سرش رو آورد داخل کتاب و 

 :گفت

پس بگو ! چه بحث شيرينی رو هم داری مطالعه می کنی! به به_

 !چرا اين قدر غرقی



رشِت آناتومی سرم رو پايين آوردم و چشمم خورد به تيتر د

 .دستگاه تناسلی و فوراً کتاب رو بستم

 :خنديد و گفت

از رو فيلم خيلی بهتر ياد می گيری ها؛ خواستی من کلی فيلم _

 .دارم

 :هاج و واج نگاهش کردم و ادامه داد

 ... سه بعدی. همه هم فول اچ دی_

اگر قدرتش رو داشتم، کتاب رو می کوبيدم وسط سرش اما 

. به کيفم برگردوندم و سعی کردم حرف نزنم نداشتم و کتاب رو

تمام مدت ذهنم درگير . تمام هفته ی گذشته رو درس خونده بودم

درس های دانشگاه و کالس زبان کرده بودم و اجازه نداده بودم 

 !حتی يک لحظه هم فکرم به حال خودش بمونه

 !شادمان؟_

 :سرم رو بلند کردم و پرسيدم

 !بله آقای فراز؟_

انداخت گذاشت روی ميز و در حالی که وزنش میدستش رو 

 :روی دستش، يک طرفی ايستاد و گفت

 !شهحال آدم بد می! گی آقای فرازخيلی زشت می_

نگاهم رو فرستادم سمت در ! اومد؟چرا بيمار آخر بيرون نمی

 :اتاق دکتر و پرسيدم

 !پس چطوری بگم؟_

 .  بگو فراز_

 :گفتم

 !فراز_



 :هاش نشوند و گفتای روی لبمسخرهلبخند بزرگ و 

 !جان فراز؟_

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 !شهاينطوری هم حال من بد می_

 :تائيد کرد

! اصالً يه لطفی کن و ديگه صدام نزن. شهحال خودم هم بد می_

 !کاری داشتی اشاره کن

يکی دو .  وسايل روی ميز رو جمع کردم و جوابش رو ندادم

کالفه . گذشت و بيمار از اتاق دکتر بيرون نيومد ی ديگه همدقيقه

 :نگاهم رو تو فضای خالی سالن انتظار چرخوندم و فراز گفت

 .اش اينه که تا هشت اينجا باشیواسه چی عجله داری؟ قائده_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 .بيشتر نيستن ۶اما دکتر گفتن امروز تا ساعت _

 :شونه ای باال انداخت و گفت

بری، شما بايد ساعت کاريت  ۶دليل نمی شه که تو هم ! هباش_

 .رو پر کنی

 !نمی دونستم داره شوخی می کنه يا جديه

 :ادامه داد

 !دکتر که پول مفت به کسی نمی ده_

تا خواستم جوابش رو بدم، دکتر و بيمارش همراه هم از اتاق 

بيرون اومدند و دکتر از بيمارش که پسر جوونی بود، خواست 

 .ش بمونه و اومد سراغ ميز منمنتظر

 :پرونده ها رو تحويلم داد و گفت

 .خسته نباشيد_



 :دودل بودم برای پرسيدن سوالم اما دلم رو به دريا زدم و گفتم

 !دکتر من هم می تونم برم؟_

 :پرسشی نگاهم کرد و گفت

 .خسته نباشيد. چرا نريد؟ بفرمائيد شما هم_

 .خارج شدندو رفت سراغ بيمارش و با هم از مطب 

 :می خواستم چيزی به فراز بگم اما پيش دستی کرد و گفت

 !دکتر هم خيلی خوش سليقه ست ها_

متوجه منظورش . نگاهش رو دنبال کردم و به در ورودی رسيدم

 :نشدم و ادامه داد

 !فقط يکم تمايالتش فرق داره مثل اينکه_

 !نمی فهميدم داره چی می گه

 !ست تمايالتش فرق دارهالبته هر کسی دور و بر ما ه_

 

 

 

 :پرسيدم 

 يعنی چی؟_

 :ای باال انداخت و گفتشونه

باالخره هر کس يه تمايلی داره ! منظوری ندارم که! هيچی_

 ...يکی به آسانسور، يکی به. ديگه

حرفش رو قطع کردم و اجازه ندادم که به چرت و پرت گفتنش 

 :هاش گفتمادامه بده و ميون صحبت

 !خدانگهدار .رممن دارم می_

 :جدی شد



 !کجا؟_

 :کيفم رو برداشتم و گفتم

 !خونه_

ای از هم مسير شدن چند وقتی بود که هر بار به يک بهانه

باهاش امتناع کرده بودم و ديگه اين روزهای آخر، خودش هم 

 . اصراری نداشت برای رسوندنم

 :پرسيد

 پس شام چی؟_

 :متعجب تکرار کردم

 شام چی؟ _

 :رفت به سمت اتاقش پرسيدمیدر حالی که 

 !شام رو چی کار کنيم؟_

 :صبر کردم تا از اتاق بيرون بياد و اون وقت بود که پرسيدم 

 مگه قرار بود شام رو کاری کنيم؟_

 :کتی که با خودش از اتاق آورده بود رو پوشيد و گفت

 !قرار بود شام رو باهم باشيم ديگه_

 ! قرار نبود شام رو با هم باشيم! نه_

اون حالت شيطنت چشم هاش رفتند و . يکهو ايستاد و نگاهم کرد

 :يه لبخند درست حسابی نشوند روی لب هاش و پرسيد

 !آخه تو چرا اين قدر ساده ای؟_

 :اخم کردم و گفتم

 .شما همه اش من رو گول می زنين. ساده نيستم_

 :شکالتی از جيب کتش بيرون کشيد و گرفتش رو به روم و گفت

 .اينم باشه جايزه ات. بخور بيا شام رو بريم بيرون حاال گول_



 :شکالت رو نگرفتم و پرسيدم

 مگه من بچه ام که اينطوری چيزی ازم می خواين؟_

 :لبخندش رو عميق تر کرد و پرسيد

 !اينطوريه؟_

شکالت رو برگردوند به جيبش و بعد، درست . جوابی ندادم

 :ايستاد و گفت

 !نی خانم شادمان؟دعوت من رو به شام قبول می ک_

 :فوراً گفتم

 !نه_

 :اخم کرد و گفت

 !تو که گفتی مشکلت فقط با طرز بيانمه_

 :بی خيال گفتم

 !من همچين چيزی نگفتم_

 :راه افتاد به سمت در و گفت

 .پس می ريم_

 !تقريبا دنبالش دويدم ، بعيد نبود که در رو روم ببنده

 :تو راهرو کنارش ايستادم و گفت

 .ببرمت رستوران دريايیمی خوام _

 :صورتم رو جمع کردم و گفتم

 !پشت متنفرممن از خرچنگ و قورباغه و الک_

 :بلند خنديد و گفت

هم نشون  رن خونه بهها رو میاون. خورنها رو که نمیاون_

ميگو و . برمتاينجايی که من می. گوپشت سخنمثل الک. دنمی

 ...ماهی و



 :گفتمی آسانسور رو زدم و دکمه

 .ها هم متنفرماز اين_

 :پرسيد

 .بريم همون رو کوفت کنيم! چی دوست داری پس؟_

ی ی همکف رو زدم و فراز هم دکمهوارد آسانسور شدم و دکمه

 :روم رو برگردوندم و گفت. پارکينگ رو

 !کنی؟چرا قهر می. باباای_

ی همکف که توقف کرديم قصد پياده شدن جواب ندادم و تو طبقه

 :تم که مانعم شد و در رو بست و گفتداش

 .شه دو کالم با تو حرف زدنمی_

ناچاراً همراهش رفتم تا پارکينگ و به غر غرهاش گوش دادم و 

 :وقتی قصد داشت سوار ماشين بشه، گفتم

 .تونم بيامممنون بابت دعوتتون اما من نمی_

 

 

 

 

 

نيومدی اگه . تونی بيای يا نهاصالً اهميتی برام نداره که می_

اصال معلوم ! آرمديگه اسمت رو هم نمی. ديگه نه من نه تو

اين همه مدت باهم آشنا هستيم اما هنوز ! نيست فاز تو چيه

اش از همه. کلمه مثل دو تا آدميزاد باهم حرف بزنيم شه يهنمی

گفتم بيا بريم يه . نگفتم بيا بريم بخورمت که. چيز ناراحتی همه

دونم مشکلت چيه واقعاً نمی. وفت کنيمچيزی در مکان عمومی ک



 ۲امروز هم که زود تعطيل شديم و حداقل . ی سادهبا اين قضيه

 !ساعتی وقت داری

مضطرب به دور اطرافم نگاه کردم که مبادا کسی متوجهمون 

 :کرد که نزديک رفتم و گفتمداشت همچنان شلوغ می. شده باشه

 زنين؟آخه چرا داد می_

 :خيال گفتبی

 !آی بريم شام يا نه؟می! خواد داد بزنممی دلم_

 :مردد گفتم

 .آم اما بايد حتماً حرف بزنيممی_

 :تون صداش رو پايين آورد

 !چه حرفی؟_

 :داشتم و گفتم های پارک شده نگهنگاهم رو روی رديف ماشين

 ...در مورد همين موضوع که شما هربار_

 :سکوت کردم و پرسيد

 !من هربار چی؟_

 :گفتم. دونستم چطور حرفم رو بزنمنمی

 !شه فعالً بريماگه می_

با اشاره ی دست هدايتم کرد به سمت ديگه ی ماشين؛نشستم و 

 :از پارکينگ که بيرون اومديم گفتم. حرکت کرد

! من نمی دونم وقتی با چيزی مخالفم بايد چطور به شما بگم_

 ...     يا. يا عصبانی می شين! شما همه اش يا زور می گين

 . چرخيد سمتم و ساکت شدم

 :چند لحظه نگاهم کرد و گفت



يا دست بزن داری، يا خرجی نمی دی، اعتياد .... می گفتی _

 .بگو خجالت نکش.... بگو... داری

 :کالفه گفتم

 . بقيه وقت ها همه اش شوخی می کنين من حواسم پرت می شه_

 :پرسيد

 !ببندم يا می بندی؟_

 :موضوع صحبتمون درک نکردم و پرسيدم ربط جمله اش رو با

 چی رو؟_

 !کمربندت رو_

 :فوراً کمربندم رو بستم و تا خواستم صحبتم رو ادامه بدم، گفت

البته همچين هم نمی رسه . زورم بهت می رسه ديگه شادمان_

 ! اما کندن يه مو از خرس غنيمته

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفت

 !چی می خوری برای شام؟_

 :عيت پيش اومده گفتممعذب از وض

 .فرقی نمی کنه_

 :پرسيد

پس کی بود جلو در آسانسور جيغ و داد می کرد ماهی و ميگو _

 و خرچنگ دوست ندارم؟ 

 :صورتم رو جمع کردم

 .خب واقعاً ندارم_

پس چرا وقتی می پرسم کجا بريم می گی فرقی نداره؟ چرا _

 تعارف می کنی؟

 :صادقانه گفتم



درست نيست که شما هر بار بيفتين تو اينطوری ! چون معذبم_

 .زحمت

 :سری تکون داد و گفت

بريم شام بخوريم مهموِن تو، چون من هيچ مشکلی ! خيلی خب_

 .معذب هم نمی شم اصالً . ندارم که تو بيفتی تو زحمت

 :موافقت کردم و گفتم

 .قبوله_

 :پرسيد

 !کجا بريم ميزبان؟_

ن و آخر سر هر دوباره شروع کرديم به بحث در مورد رستورا

دومون سر فست فود به توافق رسيديم و نيم ساعِت بعد مقابل 

ماشين رو پارک . يکی از فست فودهای خيابوِن ستارخان بوديم

کرد و وارد شديم و من، مدام اضطراب ديده شدن داشتم؛ رو 

همين حساب بود که رفتم سراغِ ميزی که تو نقطه ِی کوِر سالن 

هر دومون غذا سفارش . تحمل کردمبود و غرغرهای فراز رو 

داديم و من معذب تمام مدِت آماده شدن سفارشاتمون رو مقابلش 

نشستم و کوتاه جواب صحبت هاش رو دادم و بعد از رسيدِن 

شام، بی حرف مشغول خوردِن غذام شدم اما وقتی خيلی ناگهانی 

 :ازم پرسيد

 تا به حال کسی رو دوست داشتی؟_

 !:و بعد از اون اشتهام کور شدغذا تو گلوم گير کرد 

 

 



جنگ و . ديگه محاوره حرف می زنم. وحشتناک نباش شادمان_

 .دعوا نداره که

به دنبالش از مطب خارج شدم و قصد خداحافظی داشتم که 

 :پرسيد

 !شادمان ادبيه؟ بايد شادمون صدات کنم؟_

 :گفتم

 .من دارم می رم خداحافظتون_

 :ا زدن دکمه آسانسور گفتدسته کليد رو توجيبش فرستاد و ب

 !می رسونمت تا تاکسی ها_ 

حالتش رو گرفته بودم که با ماليمت . تصميم داشتم اعتراض کنم

بند کيفم رو به سمت آسانسور کشيد و با لمس دکمه ی پارکينگ 

 :گفت

هر روز ما بايد ديالوگ های  اين سناريوی تکراری رو باز _

تا سرخيابون يکيه و تو گو کنيم؟ هربار من بايد بگم مسيرمون 

 بايد بيفتی به تعارف کردن؟

 :تو سکوت نگاهش کردم و ادامه داد

می برمت تا ! ديگه باهات حرفی ندارم تا وقتی خودت بخوای_

 .تاکسی خطی هايی که هر روز سوار می شی

معذب نگاهم رو گرفتم و تا خواستم چيزی بگم انگشتش رو به 

دارم کرد که دوباره عالمت سکوت روی بينيش گذاشت و وا

 !روی صندلی ماشينش مچاله شم

از شانس بد، اين بار به ترافيک خورديم اما فراز هيچ تغييری تو 

رفتار و حرف هاش نداد و انگار اين بار قصد داشت فقط مسير 

 .مشترکمون رو طی کنيم



 .وقتی ديدم خبری از پيش بينی هام نيست، راحت تر نشستم

بارون، وسوسه ام می کرد برای پايين  آسمون ابری بود و نم نم

 .کشيدِن شيشه

بارون رو دوست داشتم؛ بارون که می باريد و هوا که ابری می 

شد،  با آسمون همذات پنداری می کردم و احساس راحتی 

بيشتری با زمين و زمان داشتم؛ برعکس روزهای پر انرژی 

 .آفتابی که احساس اضافی بودن روی زمين بهم دست می داد

 :با احتياط کمی شيشه رو پايين کشيدم و فراز غريد

همينجوريش مستعد تموم دردهای .خودت رو سرما نده بچه _

 !ديگه خودت به استقبال درد و مرض نرو. عالمی

 . قصد لجبازی نداشتم وقتی به حرفش گوش نکردم

خيره شدم به قطره های کم جوِن بارون و از خنکايی که از 

ام رو نوازش می کرد، لذت بردم که يهو  فضای باز پنجره گونه

 .برگشتم به سمت فراز! شيشه باال فرستاده شد

پشت چراغ قرمز چهار راه متوقف شده بوديم و نمايشگِر اعداد 

 .می گفت که نود ثانيه تو همين وضعيتيم

 :فراز گفت

 !کال به خودت بی توجهی_

بيدم به اين رو که گفت کامال به سمتم خم شد و من ناخودآگاه چس

صندلی و ترسيده به دستش نگاه کردم که با فاصله ی کمی از 

 !مقابل قفسه ی سينم رد شد

مغزم توضيحی برای حرکتش پيدا نمی کرد اما چشم هام ديدند 

 !که کمربند ايمنی رو از کناِر سمت راستم کشيد و برام بستش



صدای قفل شدن کمربند تو گوشم پيچيد، نفس حبس شده ام رو 

 :ردم؛ کمربند رو برام بسته بود و گفتآزاد ک

 !هربار که نبديش، وضعيت همينه_

سعی کردم نگاهش نکنم، چراغ که سبز شد، بدون حرف خيابون 

 .رو تا به انتها رفت و کنار ايستگاه تاکسی های خطی پيادم کرد

**** 

 

 

 

 فصل سی و نهم 

 "تجريش"

 

 

 

خوبی پيش رفته قرارم با امير به ! ساعت هفت به خونه برگشتم

بود و تونسته بودم چند ساعت، بدون دغدغه، مثل يه دختر بيست 

و شش ساله ی معمولی زندگی کنم؛ قرار بذارم؛ حرف های 

معمولی بزنم؛ بخندم و لذت ببرم از مصاحبت با کسی که 

 !دوستش دارم

ساعت هفت، امير مقابل خونه پياده ام کرد و با ورود به خونه 

که تو چند ساعت گذشته جمع کرده بودم، تمام انرژی خوبی 

 !فروکش کرد

 !انرژی خونه زيادی منفی بود

 .ديگه هيچ تمايلی نداشتم به موندن تو اين خونه



ديگه دوست نداشتم وقتی از جايی بر می گشتم مقصدم خونه 

 ! باشه

 !من از اين خونه، از اين کوچخ، از اين شهر، دِل خوشی نداشتم

 .خبری نبود از نيما و خانواده اش خونه سوت و کور بود و

يک راست به طبقه ی باال رفتم و غزل رو پيدا کردم اما تو چند 

 .ساعتی که نبودم، هيچ اتفاق خاصی نيفتاده بود

سراغ بابا رو گرفتم و با پيدا نکردنش، ناچار شدم که با تلفن 

 .همراهش تماس بگيرم

به خونه بر جوابم رو با دومين تماس داد و گفت که ساعت نه 

بهش گفتم که . می گرده و برای ساعت يک شب بليت داره

موضوع مهمی هست که بايد قبل از رفتن مطرحش کنم و 

کردن رو موکول کرديم به همون ساعتی که به خونه صحبت

 ! اومدمی

فوراً به . خواستم اين فرصت رو از دست بدمبه هيچ عنوان نمی

م رو جمع کردم و سعی کردم اتاقم رفتم و مدارکی که الزم داشت

هايی که قرار بود با بابا تمام تمرکزم رو بذارم روی صحبت

دونستم بايد دو ساعتی داشتم تا رسيدِن بابا و نمی! مطرحشون کنم

چند ماهی بود که به . تو اين دو ساعت چطور وقتم رو بگذرونم

ها و در کل های خانوادگی و دوستصورت خودخواسته از جمع

داده بودم به " نه"قدر جواب  ی فاصله گرفته بودم و اونهر جمع

های دوستانه، که ديگه های خانوادگی و دورهمیمهمونی

 ! فراموش شده بودم



قدر های خانوادگی و شخصی، اونکار کافه و بعد از اون مشکل

دورم کرده بود از دور و اطرافيانم که حاال برای گذروندن دو 

 ! رو سراغ نداشتم کسیساعِت ناقابل، هيچ

ی صفحه. تصميم داشتم برم سراغ نيکی که تلفنم زنگ خورد

هام ديدند، تلفن رو به سمت خودم برگردوندم اما با اسمی که چشم

 : زده گفتمفوراً تماس رو جواب دادم و هيجان! ماتم برد

 !نسترن_

صداش ضعيف به گوشم . و ناخواسته بلند شدم و ايستادم

 :رسيدمی

 !تونی صحبت کنی؟ی نيکا؟ میخونه ا_

 :رفتم کنار پنجره و تقريبا جيغ کشيدم

 ...دونی چندبار تماس گرفتمکجايی تو نسترن؟ می_

 :صحبتم رو قطع کرد

 !ای؟خونه. خوبم من_

کردم که ديگه نديدنش و نشنيدن صداش تا قبل از اين احساس می

دچارش بودم، برام اهميتی نداره اما خودم هم از هيجانی که حاال 

 :جواب دادم. تعجب کردم

 .تو اتاقمم. امخونه_

 :نشستم روی صندلِی کنار دستم و گفتم. سکوت کرد

کردی من از چيزی که ديدم حرف خبر رفتی؟ فکر میچرا بی_

 بخاطر اين رفتی؟ ! زنم؟می

 :جوابم رو نداد و ادامه دادم

 !باورم نکردی؟! گم و نگفتممن بهت گفتم نمی_

 :جواب دادن به سوالم پرسيد به جای



 ...نيکی... بقيه خوبن؟ نيما_

 

               

 :گفتم

 خوای بگی کجايی؟نمی. نيما نگرانت بود. همگی خوبيم_

 :صداش گرفته و خسته بود

 !تهران نيستم_

های عجيب بابا با نسترن با اين جواب تونستم ربطی بين صحبت

 :پرسيدم. پيدا کنم

 خوای برگردی؟نمی_

 !دونمنمی_

نسترن کسی نبود که بشه ازش . خواستم وارد جزئيات بشمنمی

 :پس فقط گفتم. حرفی بيرون کشيد

 کاری هست که بخوای برات انجام بدم؟_

نبود که نگرانش  دختر بچه. سکوت کرد و به سکوتش گوش دادم

ی پنجاه سالگی که کسی از کارهاش زنی بود تو آستانه. بشم

 !آوردسردر نمی

 :مون رو شکست و گفتباالخره سکوت طوالنی شده

 .سردرگمم نيکا_

 :گاه صندلی و تنها گفتمسرم رو چسبوندم به تکيه

 .دونممی_

 : دلم رو به دريا زدم و گفتم. اما وقتی سکوت کرد

 .آمخوای بيام دنبالت؟ هر جايی که باشی میمی_

 :بعد از مکثی طوالنی جواب داد



 .خوامدونم که چی مییفعالً خودم هم نم. نه_

 :پرسيدم

 ذاری؟گوشيت رو روشن می_

 :جوابم رو نداد و تنها گفت

 .خداحافظ_

خواستم باهاش می. تا خواستم چيزی بگم، تماس رو قطع کرد

هر کمکی "تماس بگيرم اما منصرف شدم و به جاش نوشتم 

 ".خواستی روی من حساب کن

فت که گوشيش رو گو فرستادم براش؛ رسيدن پيام به دستش، می

کردم که اين حجم غيرقابل باور از درک نمی! خاموش نکرده

 !احساسات مختلف رو از کجا پيدا کردم

خواست تماس بگيرم با نيما و خبر بدم بهش از نسترن اما دلم می

قدر دادم اونافتادم ترجيح میهای صبحش میوقتی ياد حرف

بری بهش ندادم و به همين خاطر هيچ خ! نگران بمونه که بميره

حوش  و حول! بعد از اون فقط و فقط منتظر رسيدن بابا نشستم

وقت رو هدر ندادم و با برداشتن . ساعت نه بود که بابا رسيد

تو اتاقش بود و مشغول نظم دادن به . مدارک به سراغش رفتم

 .يک سری برگه

 :با ديدنم سرش رو بلند کرد و گفت

االن خيلی مشغله . ر برای بعدهات رو بذاتونی صبحتاگر می_

 .دارم؛ فردا تماس بگير

 :قاطعانه گفتم

 !مهمه. بايد حضوری صحبت کنيم! نه_



نزديک . هاش کشيد و صاف نشست روی صندليشدست از برگه

ها رو برای عنوان کردن رفتم و سعی کردم بهترين جمله

هام رو فشردم انگشت. نگاهش منتظر بود. هام پيدا کنمحرف

ای که نگاه بابا رو خيره کرده بود و يک راست رفتم پوشهروی 

 :سراغ اصل مطلب و گفتم

. اومدم ازتون بخوام که اجازه بدين نيکی رو همراه خودم ببرم_

بار برای اين کار زيادی من تصميم به مهاجرت دارم و اين

 !قاطعم

هام رو هضم کرد، اولين واکنشش تعجب بود؛ اما وقتی حرف

 :گفتعصبی شد و 

 .های تکراری وقتی ندارمبرای اين صحبت. برو بيرون_

 

 

 

 :مصرانه گفتم

 .بايد اجازه بدين_

 :ابروهاش رو باال فرستاد و پرسيد

 !کنه به اين کار؟چی وادارم می_

 :عقب نشينی نکردم و محکم گفتم

 !من_

 :بهم خنديد و گفت

 .برو اين فکرها رو از سرت بيرون کن. برو دختر جان_

تر فشار دادم؛ به قدری که زير رو محکم و محکمپوشه 

 .دوباره تکرار کردم. هام مچاله شدانگشت



. خوام که اين اجازه رو به نيکی بدينمن بايد برم و از شما می_

خوام کمکمون کنيد برای گرفتن اقامت؛ چون اگر ازتون هم می

 ! کشهخودم بخوام اقدام کنم، خيلی طول می

 :ديدبار بلندتر خناين

خوای برای اقامتتون گم مخالفم؛ اون وقت تو میدارم بهت می_

 چی فرض کردی من رو؟! اقدام کنم؟

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

اينجا . تونم اينجا تنهاش بذارمنمی. رممن بدون نيکی نمی_

. کسی ندارم و ترجيحم اينه که کنار خودم باشهاعتمادی به هيچ

نيما هم . پذيرهبه نيکی نمینسترن مسئوليتی رو نسبت 

 !شما هم که نيستين. طورهمين

 :خيال گفتبی

تو که بخاطر . جا و از خواهرت مراقبت کنبمون همين_

 !خواهرت زير هر قرار و مداری زدی، اين هم روش

خواستم ذهنش کرد به جريان سهند و من نمیداشت اشاره می

 :پس گفتم. کشيده بشه به سمت اون موضوع

اين بچه اينجا . ن باشيد که اين کار به نفع نيکی هم هستمطمئ_

در ضمن نيکی به . شهبمونه و کسی حواسش بهش نباشه تلف می

سن عمل پاهاش رسيده و اگر بتونيم به کشوری که مد نظر منه 

 .هاش رو پيگيری کنمتونم با خيال راحت درمانبريم، می

 :چند ثانيه فکر کرد و نهايتاً، قاطعانه گفت

 !نه_

و از روی صندليش بلند شد و من قرصتم رو از دست رفته 

 !ديدو



آخرين تير رو هم بايد پرتاپ . کردمآخرين برگ رو بايد رو می

 :کردم؛ پوشه رو روی ميز گذاشتم و گفتممی

 .لطفا نگاهی بهش بندازيد_

 :دوباره روی صندلی نشست و پرسيد

 !اين چيه؟_

 پزشکيم رو خارج کرد و رفتهو قبل از اينکه جوابی بدم مدارک 

 :پرسيد. هاش بيشتر توهم گره خوردندرفته اخم

 اينا چی هستن نيکا؟_

 :سرم رو صاف نگه داشتم و گفتم

مدارکی که . مبتالم MSدکتر معتقده که به . من بيمارم بابا_

مقابلتونه، مدارک پزشکی منه که همشون اين بيماری رو برای 

 ...ی اين بيمادکتر تو فاز اوليه یطبق گفته. من تائيد کردند

 :صحبتم رو قطع کرد و عصبی پرسيد

کی اين اتفاق افتاده؟ چرا بهم ! ديگه چيه؟ MSيعنی که چی؟ _

 نگفته بودی؟

 :جواب سوال آخرش رو دادم

 !کسی نگفتم به هيچ_

ها رو بهم ريخت و دوباره چند دقيقه ای مشغولشون شد و برگه

 :نهايتا پرسيد

 ! ای رفتی؟دکترت مطمئنه؟ دکتر ديگهمطمئنی؟ _

 :هاش رو دادم و مجدداً پرسيدی سوالجواب همه

 چی هست دقيقا؟ خطرناکه؟ _

نياز داشتم به نگرانيش و . توضيح دادم براش و نگرانش کردم

 .تمام اميدم رو بسته بودم به همين موضوع



 

باالخره گزارش های پزشکی رو رها کرد و با لحنی که همچنان 

 :بی بود، گفتعص

 .تو سالمی و هيچ مشکلی هم نداری. حتماً اشتباهی شده_

 :به آرومی توضيح دادم

چند ماه پيش که متوجهش شدم، خودم هم همين عقيده رو _ 

داشتم اما حاضرم برای اطميناِن شما دوباره آزمايش ها رو انجام 

 .کنترل دارم MRIگرچه همين روزها  . بدم

 :گفتبا دست در رو نشون داد 

 .بعد حرف می زنيم. برو بيرون نيکا_

 :قدمی به عقب برداشتم و گفتم

من به صورت قطعی تصميم به رفتن دارم اما اگر اجازه ی _ 

خواهش می کنم منطقی فکر . تونم برمنيکی رو بهم نديد نمی

 .رفتن به نفع هر دوی ماست. کنيد

فمون، رفت و آمد داريم به ايران، اما  برای دنبال کردن اهدا

 ... اگه شما کمکمون. اقامت اون کشور رو الزم داريم

 :صحبتم رو قطع کرد و گفت

 !فعالً برو بيرون نيکا_ 

رفتم و در رو هم بستم اما اميدوار بودم؛ اين بار . رفتم بيرون

 . اميدوار بودم که قبول می کنه

تا قبل از رفتن هيچ خبری ازش نشد؛ موقع رفتن هم بی سر و 

 !حتی خداحافظی نکرد اما من هنوز اميدوار بودمصدا رفت و 

 ! اگر قبول نمی کرد دوباره باهاش صحبت می کردم

 ! دوباره براش توضيح می دادم و قانعش می کردم



من اين اتفاق رو می خواستم و چيزی نبود تو دنيا که بخوام و 

 !بهش نرسم

***** 

 

 

 فصل چهلم

 "    راه آهن"  

 

 

 

 

 

 :به سمت دهانم بردم و ناهيد گفتتکه ای سيب زمينی 

 . غذاهاش خيلی خوش مزه ست_

چنگالم رو به سمت ظرف سيب زمينی بردم و در حال برداشتن 

 : تکه ای ديگه بودم که فراز در جواب ناهيد پرسيد

 !شده من جای بد بيارمت؟_

و بعد دست دراز کرد و سيب زمينی رو از سر چنگالم کشيد و 

 .به دهان بردش

 :عتراض کردناهيد ا

 !اگه گذاشتی غذاش رو بخوره؟_

 :فراز بی خيال گفت

 !نمی خواد تو حقش رو بگيری. خودش زبون داره يه متر_

 :برشی پيتزا برداشتم و گفتم



هيچ وقت فکر نمی کردم سيب زمينی رو بشه اين قدر خوش _

 . مزه درست کرد

ی و يا د سيب زمينی های مامان افتادم که تو هيچ حالتی خوب نم

 !شدند

 :فراز دست از غذا کشيد و گفت

منم هيچ وقت فکرش رو نمی کردم که بتونم تو رو بيارم اين -

 ! جا

 :خنديدم و ناهيد با حالتی شبيه به ناله کردن رو به فراز گفت

هزار بار التماس کردم تا راضی . به همين راحتی ها هم نبود_

 . شد امروز بياد بيرون

 :خجالت زده توضيح دادم

 .نمی خواستم مزاحمتون بشم_

 :ناهيد خنديد

مزاحم چيه؟ بخاطر تو يه ناهار و يه سينمای مجانی گير من _

 .اومد

 :فراز نگاهی بهش انداخت و گفت

 .در واقع مزاحم ناهيده_

کمی از نوشابه ام رو نوشيدم و بعد از اون دست هام رو پاک 

 :کردم و رو به فراز گفتم

 .بابت ناهار ممنون_

ضربه ای که ناهيد بهش زده بود رو با سرانگشت ماساژ جای 

 : داد و گفت

 .خواهش می کنم شادمان خانم_

 :و بعد رو به هردومون ادامه داد



 .بلند شيد که االن فيلم شروع می شه_

همراه هم به سمت سالن سينما راه افتاديم و فراز گوشيش رو 

ايستاده بود برای تائيد بليت به پسری که کنار درب ورودی سالن 

 :داد؛ پسر بارکد خوان رو روی گوشی گرفت و گفت

 !رديف يازده، صندلی هفت تا نه_

به داخل سالن رفتيم و اولين کسی که وارد راهروی يازده شد، 

روی صندلی شماره هفت نشستم و . من بودم و پشت سرم ناهيد

 :ناهيد کنار دستم جا گرفت اما فراز بلندش کرد و گفت

 .ط بشينممن بايد وس_

 :ناهيد ناسزايی نثارش کرد و در حال جا به جا شدن پرسيد

 !چرا اون وقت؟_

 :فراز خودش رو پرت کرد روی صندلی کناريم و بی خيال گفت

 !چون زورم زياده_

تو کم تر از چند دقيقه اکثريت صندلی های سالن پر شدند و 

هنوز فيلم شروع نشده بود که فراز سرش رو نزديک آورد و 

 :گفت

 !ديدی آوردمت سينما؟_

 :گفتم

 ! ديدم_

 .و نگاهم رو دادم به پرده ی سينما

خواست که امروز با خودش و ديشب ناهيد تماس گرفته بود و می

فراز بيرون بريم و بر خالف گفته ی امروزش به فراز  اون 

قدری که می گفت خواهش و اصرار نکرده بود برای قبول 

کرده بودم چون واقعاً توان خونه بلکه من خودم استقبال . کردنم



مامان هم موافق بود و حاال کنار دست فراز . موندن رو نداشتم

 . نشسته و در انتظار شروع فيلم بودم

فيلمی که به خاطرش به سينما اومده بوديم طنزی بود که خيلی 

با شروعش همهمه ی سالن خوابيد اما . سر و صدا کرده بود

 .همهمه ی فراز نه

کنار گوشم پچ پچ می کرد و حرف هايی می زد که بيشتر مدام 

رفتارها و صحبت هاش . از محتوای فيلم به خنده ام می انداخت

ابداً اجازه نمی داد که روی فيلم تمرکز کنم و هر لحظه چيزی 

 .داشت برای گفتن

. فيلم که به اتمام رسيد باورم نمی شد که اين قدر خنديده باشم

در حالی که غر . از خنده هام فراز بود البته علت بخش بزرگی

. زدن های ناهيد رو می شنيدم از خروجِی سالن بيرون رفتيم

. داشت غر می زد که سر و صدای فراز حواسش رو پرت کرده

 :از سينما که خارج شديم، فراز کنار گوشم گفت

ی ديگه دعوتم رو بی واسطه قبول کنی، ديگه سر خر اگه دفعه_

 .نداريم

ين حرفش رو شنيد و همين، موضوع بحثشون رو تا ناهيد ا

 . رسيدن به ماشين جور کرد

کنار ماشين که قرار گرفتيم تا خواستم حرفی بزنم، فراز رو کرد 

 :به سمت ناهيد و گفت

اگه اجازه بدين من ديگه مزاحمتون نمی "باور کن االن می گه  _

 ".شم

ی فراز، دقيقاً می خواستم همچين چيزی رو بگم اما پيش بين

 .ساکتم کرد



 :ناهيد گفت

 .مزاحم چيه؟ تو مسير با هم هستيم و صحبت می کنيم_

 

 

 

 

 

باز کردم و نشستم و برای جمع کردن بحث، فورا در عقب رو

 :ناهيد رو به فراز گفت

 !شينيم کنار الهه؛ تو تنها بمونمنم می-

اصال نمی دونستم تو اين جور موقعيت ها بايد چی بگم؛ کلمه ی 

 ! ذب، دقيقا در توصيف حال من ساخته شده بودمع

آرزو داشتم زودتر به . فراز نشست و ماشين رو حرکت داد

 !خونه برگردم

تو خونه که بودم، فقط دوست داشتم موقعيتی جور بشه که از 

خونه بزنم بيرون، و بيرون از خونه، آرزوی برگشتن به خونه 

 !رو داشتم

ود؛ فکر می کردم اگر اين روز ها حالم هيچ جايی خوب نب

شه اما اين حال، از موقعيتم عوض بشه تغييری در حالم ايجاد می

بست ويرون بود؛ تغييِر موقعيت فقط يه مرهم موقت بود و پای

 ! گرنه درد، همون درد بود و قصد نداشت ذره ای آروم بگيره

 ! نگاش کن؛ باز رفت تو فکر-

يد بود اما به در مخاطبش ناه! با صدای فراز، به خودم اومدم

 :فورا گفتم! گفته بود که ديوار بشنوه



 ...يه لحظه حواسم-

اما فراز نذاشت جمله ام رو تموم کنم و دوباره خطاب به ناهيد 

 :گفت

فکر ! هميشه همين رو می گه! فقط يه لحظه حواسش پرت شد-

تو ! کنم تعريفش از يه لحظه، صد و هشتاد درجه با ما فرق داره

 !لحظه، مصادفه با تموم عمرفرهنگشون يه 

بايد تمرين می کردم؛ بايد تمرين می کردم که خودم رو بيشتر از 

بايد ياد می گرفتم که هر جا و هر زمانی، ! اين ها قوی کنم

بايد به دلم می فهموندم که ! شه عزادار عشق نافرجامم باشمنمی

 ! يعنی چی« شودنمی»و « شهنمی»و « نشد»

 :و چه موقعيتی بهتر بود از اين؟ گفتمبايد شروع می کردم 

 ! هيچم اينطور نيست؛ من خيلی هم حواس جمعم-

 :صورتش رو نمی ديدم، در جوابم گفت

 !تآره جون عمه-

 :ناهيد تشر زد بهش

 !مودب باش نريمان-

 :و رو به من گفت

تو خونه و مهمونی و ! قدر بی ادبهبه دل نگيری ها؛ هميشه اين-

 ! طورههر جمعی همين

حواسم پرِت اسمی شد که از زبون ناهيد شنيدم؛ کلی طول کشيد 

شنيده بودم  گفته و" فراز"قدر اون! که تونستم ربطش بدم به فراز

 !که فراموش کردم بودم اين آدم، اسم کوچيکی هم داره

 :گفتم

 ! شنيدمعادت دارم من ناهيد جان؛ بدتر از اين ها رو-



 :فراز گفت

ت بگم به ناهيد؛ از پيشنهاد های بی شرمانهنذار  ! استغفرهللا-

 !ت پيش همکالسيت خوب بمونهبذار وجه

چپ چپ به تصوير نصفه و نيمه ی صورتش که تو آينه پيدا بود 

 :گفتنگاه کردم و

 ! نذار بگم عاشق چه نره خری هستی-

 :همزمان با ناهيد پرسيدم! قلبم هری ريخت

 ! يعنی که چی-

 :که ناهيد رو ببينه آينه رو طوری تنظيم کرد

اينطوری نگاهش نکن که ! همکالسيت عاشقه اونم چه عشقی-

ساده و بی آاليشه؛ يه فتيش های عجيبی داره که بفهمی شاخ 

 ! آریدرمی

بار جدی متوجه منظور جمله ی آخرش نشدم اما ناهيد اين

 :اعتراض کرد

 ! می شه ساکت بشينی و فقط ما رو برسونی-

 :ثيری روی فراز نذاشت، چرا که گفتجمله اش اما هيچ تا

تمايل و ! مثال يکيش آسانسور! راست می گم به جون خودت-

منم اولش باور ! عالقه ی عجيبی داره به اين وسيله ی نره خر

 !نمی کردم اما تو موقعيتش بهم ثابت شد

 

ماشين رو پشت ترافيک چراغ قرمز متوقف کرد و چرخيد به 

 :سمتمون و يک کاره گفت

 !نسوِر بی پدرآسا-

 :اخم کردم و فراز فورا بل گرفت و رو به ناهيد گفت



 ! ببين؛ ناراحت شد-

 :دوباره رو به من گفت

 ! آسانسوِر کچل-

ناهيد ديگه نتونست تحمل کنه و زد زير خنده و تو همون حال 

 :رو به من گفت

 ! پرت هاشگيره از چرت وخنده ام می! ببخشيد تو رو خدا-

و  فراز با صدای بوق ماشين های پست سری، خودم هم خنديدم 

 ! ماشين رو حرکت دادچرخيد و

تا رسيدن به خونه ی ناهيد يک ريز گفت و گاهی عصبانيم کرد 

ناهيد که پياده شد، خواست که برم روی صندلی ! گاهی خندوندمو

 . بار ديگه خبری از مسخره بازی هاش نبودرفتم اما اين! جلو

سمت کمربند   سمتم، فورا دست بردمفقط وقتی دستش اومد 

 ! ايمنی و خودم بستمش و به خنده انداختمش

کمی که از محل سکونت ناهيد فاصله گرفتيم، خواستم من رو 

 :فقط تا مرکز شهر ببره و هيچ مخالفتی نکرد و مودبانه گفت

 ! هر طور که تو راحتی-

اين روی فراز خيلی خوب بود؛ گرچه اون روش هم با وجود 

 ! شد، خوب بودنکه گاهی آزار دهنده میاي

تا رسيدن به مقصد، ديگه حرف بخصوصی نزديم؛ فقط وقتی 

مقابل ايستگاه تاکسی ها پياده ام کرد، سرش رو چرخوند سمتم و 

 :با مهربونی گفت

 ! آفرين-

ی  که «آفرين»و من هرچقدر اون روز فکر کردم، متوجه علت 

 !گفته بود، نشدم



 

 

 فصل چهل و يکم 

 "تجريش"

 

 

 

به ! صدا توجهم رو جلب کردبه محض ورود به کافه، سر و

جای مسيری که هميشه طی می کردم، رفتم سراغ اون قسمت از 

 . سالن که تو ميدون ديدم نبود و منشا سر و صدا بود

به خانم مسنی که پشت يکی از ميز ها نشسته بود نگاهی انداختم 

و در حال بحث با يکی از  و بعد به دو دختری که کنارش ايستاده

 ! گارسون ها بودند

شدن بودم رو به بحثشون گوش  چند ثانيه ای که در حال نزديک

 ! دادم اما از موضوع  سر درنياوردم

 ! ساره کناری ايستاده و سعی داشت شرايط رو تعديل کنه

 :بدم، پرسيدم نزديک رفتم و بدون اينکه جواب سالم ساره رو

 چی شده؟ -

 :ادتوضيح د

 ...سو تفاهمی برای خانم ها پيش اومده؛ من داشتم-

خانم مسن که تا اون لحظه ساکت بود، به حرف اومد و با قطع 

 :کردن صحبِت ساره پرسيد

 مسئول اينجا کيه خانم؟ -

 :سوالش رو از ساره پرسيده بود اما من جوابش رو دادم و گفتم



 مشکل چيه؟ . بهرامی هستم؛ مدير کافه-

به . متوجه بحث شده و حواسشون به اين طرف بودچند نفری 

قبل از اينکه ! تر شدم، سفارشات دست نخورده بودندميز نزديک

 :کسی جوابی بده، گفتم

اگر ممکنه بفرماييد اتاق مديريت که موضوع رو حل کنيم، می -

 !گم مجددا سفارشاتتون رو آماده کنند

 :زن نگاهی به سرتا پام انداخت و گفت

معلوم الحالی مثل شما بشه مدير کافه، معلومه که نبايد وقتی -

 !انتظاری از بقيه ی پرسنلش داشت

متعجب نگاهش کردم اما قبل از اين که واکنشی نشون بدم، 

 :گارسن به صدا اومد و گفت

 شما ديگه شورش رو درآوردين، توهين تا چه حد؟-

تو يه لحظه همه چيز بهم ريخت؛ هر کسی چيزی گفت؛ بعضی 

ز صدا ها بلند شدند؛ دختر ها شاکی بودند؛ ساره سعی داشت ا

بقيه رو به آرامش دعوت کنه و من، کالفه ايستاده بودم وسط 

 ! سالن و هر لحظه به کسی نگاه می کردم

از ساره خواستم که به زور هم شده، گارسون رو دور کنه از 

جمع و وقتی رفتند، با صدايی که حتی يک درصد آرامش 

ود، رو به خانواده ی شاکی که کل کافه رو بهم ريخته داخلش نب

 :بودند، گفتم

اگر صحبتی هست تشريف بياريد اتاق من و گرنه، لطفا جو -

 ! کافه رو بهم نريزيد

تو کمتر از چند ثانيه، در حال غر زدن و تهديد کردن از کافه 

 !بيرون رفتند



تالشی  با رفتنشون فورا رفتم به سمت آشپزخونه و قبل از اينکه

 :کنم برای پيدا کردن ساره، خودش سراغم اومد و گفت

 !نيکا جان-

درک نمی کردم اين ضعفی که از صبح گريبانگيرم شده بود، 

دستم رو گرفتم به لبه ی کانتر بلند آشپزخونه و ! منشاش چيه

 :سعی کردم صاف بايستم و پرسيدم

 چی شده بود؟-

 :ن، پرسيدنگاهی به صورتم انداخت و به جای جواب داد

 ...رسهخوبين عزيزم؟ به نظر می-

 :صحبتش رو قطع کردم و عصبی تکرار کردم سوالم رو

 چی شده بود؟-

نگاهی به پرسنلی که تند و تند در حال آماده کردن سفارشات 

 :بودند، انداخت و گفت

شاکی بودند که وحيد بد ! الکی شلوغش کردند! هيچی بخدا-

 ...اما باهاشون حرف زده و توهين کرده

 چه توهينی؟-

 :کوتاه نگاهم کرد و گفت

من که اون لحظه اونجا نبودم اما چيزی که خودشون می گفتن -

 ! اين بوده که وحيد به پوششون توهين کرده

خودش نزديک ! با اومدن وحيد، صحبت ساره نيمه کاره موند

 :اومد و توضيح داد

 

 

 



 

 

 

بهرامی، يکی از من سفارشاتشون رو روی ميز گذاشتم خانم -

دختر ها دستش رو باال آورد و چادرش خورد به خامه ی کيک 

سر من غر زد که چرا حواستون نيست و از اين ! و کثيف شد

منم گفتم تقصير خودتون بوده، چادر هاتون کل ميز ! حرف ها

بهشون برخورد که شما به نحوه پوشش ما توهين می ! رو گرفته

اونا خودشون کلی توهين ! نکرده بودمکنين اما من اصال توهين 

 ! کردند؛ ديدن که به شما هم توهين کردند

 ! با حرکت دست مرخصش کردم و رفتم به سمت اتاقم

نگاهی به ساعت انداختم؛ امير طبق چيزی که گفته بود، نيم 

 !ساعت ديگه می رسيد

. اصال نمی تونستم سر پا بايستم! ضعف داشت ديوانه ام می کرد

ی صندلی و سر سنگينم رو بين دست هام گرفتم و نشستم رو

 . هنوز لحظه ای به حال خودم نبودم که تلفنم زنگ خورد

سرم رو به سختی نگه داشتم و تلفن رو از جيب مانتوم بيرون 

 !کشيدم و متعجب خيره شدم به اسم بابا

تماسش رو جواب دادم و ! با شماره ی شخصيش تماس گرفته بود

 :گفتم

 ! سالم-

 :ن هيچ توضيح اضافه ای، رفت سراغ اصل موضوع و گفتبدو



يه شماره برات می فرستم؛ تماس بگير و خودت رو معرفی -

شرايطتت رو توضيح دادم؛ هرچی که خواست رو همراه . کن

 ! خودت ببر حتما

دور جمله هاش رو برای خودم مرور کردم و باز هم متوجه  يک

 :ادامه داد قبل از اينکه سوالی بپرسم، خودش! نشدم

 ! هر چه زودتر کاری که خواستم رو انجام بده-

 :پرسيدم! امروز قطعا از اون روز های عجيب و غريب بود

 قراره کی رو ببينم؟-

 ! می فرستم االن شماره ی مطبش رو! دکتر احمدنيا-

 ! تماس رو قطع کرد

خيره شدم به صفحه ی گوشی که چند لحظه بعد از خاموش 

ن شد و اينبار پيام بابا رو صفجه اش ظاهر شدنش، دوباره روش

 ! شد؛ طبق گفته ی خودش، فقط يه شماره بود

دو روز از ! ايده ای برای کاری که ازم خواسته بود نداشتم

رفتنش می گذشت و تو اين دو روز دو بار باهاش تماس گرفته 

حاال هم خودش تماس ! بودم که هر دو بار، بی جواب مونده بود

 !می خواست احمدنيا نامی رو مالقات کنمگرفته بود و 

نگاهی به شماره انداختم و هنوز تصميمی براش نداشتم که تلفن 

 :برش داشتم و شنيدم! داخلی زنگ خورد

 ...يه آقا اينجان-

 :به هوای اينکه امير رسيده، جمله اش رو قطع کردم و گفتم

 ! بگين بيان داخل! مسئله ای نيست-



گوشی خودم رو هم خاموش کردم و  و تماس رو قطع کردم و

منتظر نشستم اما اونی که در رو طلبکارانه باز کرد و داخل 

 !اومد، امير نبود

زده از جام بلند شدم و به مردی نگاه کردم که وسط اتاقم حيرت

پشت سرش دختری وارد شد که با ديدنش تا ته ! ايستاده بود

دقيقه ی پيش،  ماجرا رو فهميدم؛ يکی از دختر هايی بود که چند

 !تو کافه جنجال به پا کرده بود

 :مرد رو به دختر پرسيد

 خودشه؟-

 ! و دختر سری تکون داد

 :مرد نزديک اومد و پرسيد

 مدير اينجا شمايی؟-

 :عصبی پرسيدم

 به شما در زدن رو ياد ندادن؟-

 :صورتش رو جمع کرد و گفت

 کجا قايم کردی گارسون بی ناموست رو؟ -

 :رفتتون صدام باال 

 ! مودب باشين آقا-

شوکه  شده بودم اما فورا به ! شروع کرد به داد زدن و فحاشی

خودم اومدم و تصميم به گرفتن شماره ی داخلی داشتم که مرد 

 :گوشی رو از دستم کشيد و گفت

 !اون مرديکه رو تحويل من بده فقط! من با تو کاری ندارم-

 

 :محکم تو صورتش گفتم



کسی رو بخوام تحويل بدم بهت؟ زود شما کی باشی که من -

 ! نزدم به پليسشرت رو کم کن تا زنگ

 :به ساره که مضطرب دم در ايستاده بود گفتم

 ! بگو نگهبان بياد و اين دو نفر رو بيرون کنه-

و هنوز جمله ام رو کامل ادا نکرده بودم که با صدای شکستن 

ته مات و مبهوت به تکه های شکس! چيزی وحشت زده چرخيدم

 : جيغ کشيدمی تلفن خيره شدم و

 چی کار کردی احمق؟ -

شروع کرد به فرياد زدن و گفتِن يک سری جمالت که تو اون 

 : بلند گفتم! فهميدمشونلحظه نمی

 . ساره زنگ بزن به پليس-

اومد؛ ضعف داشتم و واقعا نمی تونستم شرايط نفسم داشت بند می

 ! رو پردازش کنم

روی پاهام بود و از ساره خواستم که هر تمام تالشم ايستادن 

 ! طور شده بيرونشون کنه

دنبال صندلی می گشتم برای نشستن که يه آن چشمم خورد به 

 ! مات شدم به صورتش اما اصال متوجهم نبود! امير

مرد داشت عربده کشی می کرد؛ يکی دو تا از گارسون ها 

ن حس می کردم همي... مراقب بودند که کاری نکنه و من

 ! حاالست که بيفتم روی زمين

جمله ها رو يکی درميون می شنيدم و تنها کسی که تو اون 

 . لحظه متوجهش بودم، امير بود که حاال با مرد درگير شده بود

 ! پلکم می پريد و نفس کشيدن برام سخت شده بود

 :صدای امير تو گوشم پيچيد



 !حرف دهنت رو بفهم مرديکه-

داشتم و به دعوايی که راه افتاده بود زانو هام رو صاف نگه 

 :خيره شدم و گفتم

 !بسه-

 !اما خودم هم صدای خودم رو نشنيدم

***** 

 

 

 

 فصل چهل و دوم

 "راه آهن"

 

 

 

ايستگاه هميشگی پياده شدم اما تاکسی هايی که به سمت دانشگاه 

می رفتند رو سوار نشدم؛ حال و حوصله ی دانشگاه و کالس و 

 . درس رو نداشتم

خيابون ها . شروع کردم به پياده رفتن بر خالف مسير دانشگاه

رو خيلی بلد نبودم اما دلم داشت من رو می کشيد به جايی که 

 .آدرس رو حفظ بود دلم و به پاهام دستور رفتن می داد! نبايد

دوست داشتم بی خيال ...من دوست داشتم فراموش کنم

نتيجه عاشق ی بیدوست داشتم از ياد ببرم همه ی سال ها...بشم

نمی فهميد؛ ! من دوست داشتم اما دلم دوست نداشت...بودنم رو

 !نمی شد



به خودم که اومدم سردر بزرِگ کافه ی نيکا بهرامی، ازم فاصله 

ی زيادی نداشت؛ دلم من رو کشونده بود به اينجا؛ به جايی که 

 !می خواست

کی از کمی جلوتر رفتم و کنار ي! خيابوِن پر دار و درختی بود

درخت های تنومند ايستادم و خيره شدم به کافه ای که صاحبش 

 !دختری بود که اميرحسين عاشقش بود

ميزبانی کنار در ايستاده بود و به کسانی . کافه پر رفت و آمد بود

 .که وارد می شدند خوش آمد می گفت

نمی دونستم هدفم از اينجا اومدن چيه؛ دلم تمايل داشت بره داخل 

 .عقلم به شدت منعش می کرد کافه اما

پاهام رو محکم روی زمين فشار دادم که دلم اختيارشون رو به 

 !من چی می خواستم  اينجا؟. دست نگيره

 ! اومده بودم چی رو ببينم؟

يه . تصميم به برگشتن داشتم که ماشينی دقيقا مقابل پام ترمز کرد

پياده شدن قدم عقب رفتم، می خواستم راِه اومده رو برگردم که با 

 !راننده ماتم برد؛ خودش بود؛ نيکای اميرحسين بود

احساس کردم متوجهم شده اما ! يه آن حس کردم قلبم نمی زنه

بدون اينکه حتی نگاهی به سمتم بندازه، درماشين رو بست و به 

 .سمت ديگه ی خيابون که کافه اش قرار داشت رفت

و اگه ماشين و  تو کمتر از چند ثانيه محو شد از مقابل چشم هام

بوی عطرش جا نمونده بود، فکر می کردم ديدنش تو اين فاصله 

سعی کردم نفسی بگيرم، اما تنها ! ی کم، خواب و خيال بوده

چيزی که راه های هوايم رو پر کرد، بوی عطر مست کننده اش 

نگاهم رو از ماشين گرون قيمتش گرفتم و شروع کردم به . بود



من . ن از راهی که بی اراده اومده بودمتند تند قدم زدن و برگشت

برگ برنده ای نداشتم و انگار اومده بودم که از اين باخت 

 !مطمئن بشم

همه چيز به نفع اون . همه چيز تو اين داستان برای رقيبم بود

بود؛ من شانسی نداشتم تو اين رقابت؛ من حتی رقيب هم 

 ! محسوب نمی شدم

وارد پارک . رک ملت رسيدماون قدر پياده روی کردم که به پا

به آينه نگاه . شدم و يک راست رفتم سراغ سرويس بهداشتی

ديگه از . کردم و چند مشت آب به صورت رنگ پريده ام پاشيدم

نگاه کردن به صورتم ابا داشتم؛ امير حسين اين همه سال من رو 

حاال ديگه محال بود با وجود چهره ی منحصر به . نديده بود

 ...، من به چشمش بيامفردی مثل نيکا

صورتم رو خشک کردم و از سرويس بهداشتی پارک بيرون 

باورم ! کردم که چرا همچين کاری کردمزدم؛ اصال درک نمی

 ! ديده بودم نمی شد که تا اونجا رفته و نيکا رو دوباره از نزديک

چند لحظه ای روی يکی از نيمکت ها نشستم و تالش کردم 

تالش کردم دوباره به زندگی ای که دلم . فراموش کنم حماقتم رو

 !می خواست برگردم

ساعت حول و حوش يک بود و کلی وقت داشتم تا رسيدن به سر 

 .محل کارم

 

                 

 

 



 

سوار تاکسی های خطی شدم و تا پاساژ معروفی که تقريباً 

 .نزديکم بود رفتم

بنفش  مغازه ها رو گشتم و خريد کردم؛ برای خودم يک روپوش

با يه شوميز و شلوار سفيد گرفتم و اهميتی به اين قضيه ندادم که 

لباس های ويترين های مردونه چقدر می تونه تو تن اميرحسين 

 .قشنگ باشه

برای ناهار پيتزا خوردم و بعدش راه افتادم به سمت محل کارم و 

يک ساعتی که تا شروع کار مطب داشتم رو به کافه رفتم؛ 

 !دادم و شروع کردم به خوندن زباننسکافه سفارش 

اين زندگی چيزی بود که می خواستم اما گاهی از دسِت دلم در 

 .می رفت؛ به سرش می زد و ديوانه می شد

حال من شبيه به آدمی بود که مبتالست به يک بيماری کشنده؛ 

دوست داشت درست زندگی کنه اما فکر و اثرات بيماری، هر 

 .ديگه چيزی مثل سابق نيستلحظه به يادش می آورد که 

من هم همين بودم؛ عشق با من کاری رو کرده بود که بيماری با 

 . يک آدم سالم می کرد

ده دقيقه مونده به پنج، کتابم رو بستم و برش گردوندم به کيفم و 

وانمود کنم که چيزی ! رفتم به سمت مطب تا وانمود کنم سالمم

 ! وانمود کنم که بازنده نيستم! نيست

داخل که رفتم، وسط سالن . فراز رسيده و مطب رو باز کرده بود

 :ديدمش؛ لبخندی تحويلم داد و گفت

 !سالم شادمان؛ روز بخير_

 :لبخندی تحويلش دادم و گفتم



 !سالم روز شما هم بخير_

 :ابروهاش رو باال فرستاد و با اشاره به کيسه های خريدم گفت

 !کجا بودی؟. سرحال به نظر می رسی_

 ! اينکه حداقل در زمينه ی وانمود کردن کارم خوب بود مثل

 :رفتم پشت ميز و گفتم

. رفتم خريد. حوصله ی درس نداشتم. امروز نرفتم دانشگاه_

 .کافه رفتم. ناهار خوردم

و البته از قسمِت  بد رفتن به کافه ی نيکا، ديدنش و حاِل بِد 

 .بعدش فاکتور گرفتم

 :فراز چند قدم جلو اومد و گفت

 ! پس حسابی کوالک کردی که_ 

اين رفتارها برای شخصيت و شرايط من، کم از . حق داشت

 .کوالک کردن نبود

 :کيسه های خريد رو زير ميز گذاشتم و گفتم

 ! فردا لکچر زبان دارم اصالً نمی دونم که آماده هستم يا نه_ 

دفترم رو از کيفم و بالفاصله بعد از گفتن اين جمله، کتاب و

 .کشيدم تا قبل از اومدِن بيمارها، کمی تمرين کرده باشمبيرون 

 :فراز سرش رو تا باالی کتابم نزديک آورد و گفت

 .مطمئناً آماده ای. برگشتنی تو مسيری که با هميم برام بگو_ 

 .جوابی بهش ندادم و شروع کردم به خوندن

بيمارها که اومدند، با دقت کارم رو انجام دادم و ما بينش هم 

با اتمام ساعت کاری و رفتن دکتر، . لکچرم رو مرور کردم

ديگه مخالفتی نداشتم ! فراز به سراغم اومد و اعالم رفتن کرد



برای هم مسير بودن تا انتهای خيابون و بدون حرف، همراهش 

 :تا پارکينگ رفتم و روی صندلی که نشستم، گفت

 .شروع کن برام بگو_

 :ادمکيفم رو تو آغوشم گرفتم و جواب د

 .نمی خواد ديگه به اندازه ی کافی خوندم و آماده ام_

 :مصرانه گفت

 .بگو برام. خب تمرين کن؛ فکر کن کالِس فرداست_

با خجالت شروع کردم به حرف زدن؛ لکچر در مورد بيوگرافی 

! نمی دونستم جمالتم رو درست و اصولی نوشتم يا نه. خودم بود

 :گفت. اتمام که رسيدبا اين حال برای فراز گفتمشون و به 

حاال متنت رو بيار و يک بار ديگه جمله به جمله از . بد نبود_ 

 .روش بخون تا ايرادت رو بهت بگم

 

کاری که خواسته بود رو انجام دادم و طبق گفته اش ايراداتم رو 

گفت و درستشون کردم و بعد از اون، به انگليسی در مورد 

 :موضوع لکچر سوال پرسيد

 يليت رو دوست داری؟ رشته ی تحص-

 :جواب مثبت دادم و اينبار پرسيد

 چرا پسر خاله ات با شما زندگی می کنه؟_

 :دست و پا شکسته گفتم

 . چون خانواده اش وقتی کوچيک بود فوت شدند_

زماِن فعل جمله ام رو اصالح کرد و جمله ای پرسيد که متوجه 

 :معناش نشدم و ناچار شد به فارسی برام ترجمه کنه

 !پرسيدم رابطه اش باهاتون چطوره؟_



 :کوتاه گفتم

 .خوبه_

 :چند لحظه مکث کرد و اين دفعه به فارسی پرسيد

 !دوستش داری؟_

چرخيد و به صورتم خيره شد؛ حيرت زده نگاهش ! جا خوردم

کردم و نگاهش که شکل تجزيه و تحليل به خودش گرفت، نگاهم 

 :جمع و جور کنمرو دزديدم و سعی کردم با جوابم موقعيت رو 

مگه ميشه . از بچگی با همديگه بوديم. معلومه که دوستش دارم_

 !دوستش نداشته باشم؟

. نفسم حبس شده بود. نگاهش رو معطوف کرد به خيابون

. رسيده بوديم به ايستگاه تاکسی. سکوتش زيادی طوالنی شد

 :ماشين رو متوقف کرد و تازه اون موقع بود که جوابم رو داد

 ! نمی شه. نه_

 :نگاهش کردم و گفت

 !برو ديرت نشه-

 **************** 

 

              

 

 فصل چهل و سوم

 

 "تجريش"

 

 



خودم رو از بين جمعيتی که داخل اتاق بودند بيرون کشيدم و به 

 !سمت سرويس بهداشتی رفتم

در رو بستم و همون جا به در تکيه زدم و سعی کردم نفس 

انرژی بدنش  حال کسی رو داشتم که تمامکشيدنم رو منظم کنم؛ 

دلم می خواست تمام لباس هام رو از تنم در . به آنی تخليه شده

بيارم و يک جای خنک و بدون سر و صدا، چند ساعتی دراز 

 !بکشم

می شنيدم؛ شير آب رو باز کردم و سعی  هنوز سر وصدا رو

 .کردم تمرکز شنيداريم رو معطوف کنم به صدای آب

م چقدر گذشت اما وقتی تنفسم عادی شد، دست هام رو با نمی دون

آب شستم و قصد بيرون رفتن داشتم که صدای امير متوجهم 

 :کرد، چند ضربه به در زد و پرسيد

 نيکا؟ اينجايی؟_

فوراً درو باز کردم و اولين تصويری که ديدم، تصوير طوسی 

نگاهش صورتم رو اسکن کرد و لب هاش . های نگرانش بود

 :دندپرسي

 !خوبی؟_

 :سری تکون داده و پرسيدم

 !چی شد؟ رفت؟_

انگشت . دستش رو به سمتم آورد و خواست که دستم رو بگيره

های کرخت شده ام رو بين دست گرمش گذاشتم و به آنی، از 

نقطه ی اتصال دست هامون حس فوق العاده ای هم منتقل شد؛ 

 .تنم برگشت انگار اون انرژی که يکباره از دستش داده بودم، به

 :توضيح داد



به . نذاشتم کسی زنگ بزنه به پليس؛ فقط الکی شلوغ می شد_

طرف گفتم اگر شکايتی داره قانونی اقدام کنه که قبل از اون ما 

. بخاطر فحاشی و به هم ريختن نظم کافه ازش شکايت داريم

 !چی شده بود اصال؟. تهديد کرد و رفت اما راه به جايی نمی بره

از بين انگشت هاش بيرون کشيدم و وارد اتاقی شدم که دستم رو 

 :ساره در حال خلوت کردنش بود و با ديدنم پرسيد

 !خوبين قربونتون برم؟_

 .تنم رو روی صندلی رها کردم و ليوانی آب خواستم

 :ساره فوراً برام آماده اش کرد و امير مجدداً پرسيد

 چی شده بود؟_

تعريف کرده بود رو براش ساره تمام چيزی که وحيد برای من 

 :تعريف کرد و در انتها اضافه کرد

هيچ چيزی جز  !دلم بهم می خوره از تمام چادر چاقوری ها_

 .دردسر ندارن

اتاق خالی شده بود و جز من و ساره و امير، هيچ کِس ديگه ای 

داخلش نبود؛ تصميم به مرخص کردن ساره داشتم اما با لحن 

بود، هوشيار شدم و صاف عصبی امير که مخاطبش ساره 

 !نشستم

 !اين چه طرز صحبت کردنه؟ چرا اينطوری می گين_

ساره چند لحظه نگاهش کرد و بعد نگاهش رو از امير گرفت و 

احتماالً . نسبت امير رو با من نمی دونست. پرسشگر به من داد

منتظر بود که من جوابی بدم به امير اما من، دلم می خواست 

 :نم خود امير چه توضيحی داره که گفتساکت بنشينم و ببي

 .پوشش دليل موجهی برای قضاوت کردن آدم ها نيست_



 

 

 

 

 

 :ساره که واضحاً بهش برخورده بود؛ گفت

 !فکر نمی کنم االن موقعيت مناسبی برای بحث کردن باشه_

 :امير اما مودبانه در جوابش گفت

نستين من هم بحثی با شما ندارم، شما جامعه ای رو منفور دو_

 !که يکی از اعضای خانواده ی خوِد من مشمولش می شه

پوشش نمی تونه . اين درست نيست که همه با يک ديد ديده بشن

آدم هارو دسته بندی کنه، چيزی که مهمه ذات آدم هاست و نوع 

پوشش، فقط انتخابه که به نظرم به تنها کسی که مربوط می شه، 

 !خود شخصه

می خواست چيزی بگه اما من نمی ساره . با دقت نگاهش کردم

خواستم بعداز صحبت های امير، صحبت ديگه ای رو بشنوم؛ 

دوست داشتم آخرين حرف های پردازش شده ی ذهنم حرف های 

 !امير باشه و برای همين بود که از ساره خواستم تنهامون بذاره

با رفتنش دوباره خيره شدم به امير، قبل از اين هزار بار با 

شابه به موضوعِ حاال، مواجه شده بودم اما هرچی موضوعات م

دفاعيه در مورد حجاب شنيده بودم، به نظرم جانبدارانه و 

در عين کوتاه بودن، قشنگ و  قدرغيرمنطقی بود اما امير اون

 ! منطقی حرف زده بود که لذت برده بودم

 :پرسيدم



 !در مورد پوشش من هم همين نظر رو داری؟_ 

 :متمايل کرد و پرسيد سرش رو کمی به چپ

 !االن وقِت اين حرف هاست؟_ 

 .حالم خيلی خيلی بهتر شده بود

 :پرسيدم

 !پس وقت کدوم حرف هاست؟_ 

 :اومد و مقابلم نشست و با لحنی جدی پرسيد

چه اتفاقی باعث شده بود که اين مردک امروز سر و صدا _ 

 !کنه؟

 :بيشتر تکيه زدم به صندلی و گفتم

 داره؟چه اهميتی _ 

 :آمرانه صدام زد

 !نيکا_

 :از موضعم کوتاه نيومدم و گفتم

 نگفتی؟ نظرت در مورد پوشش من هم همينه؟_

ساعدهاش رو روی ميز گذاشت و تنه اش رو جلو کشيد؛ دقيق 

 :نگاهم کرد و گفت

 !اگر غير از اين بود اينجا چی کار می کردم؟_

 :لبخندم رو کنترل کردم و گفتم

 !مله های غير مستقيم زيادی خنگممن تو فهميدِن ج_ 

نگاهش کالفه شد اما کالفگی نگاهش رو هم اون لحظه دوست 

 . داشتم

 :در جواب حرفم گفت



رو راست باشم باهات طرز پوششت رو دوست ندارم اما _

 .خودت رو دوست دارم

 :پرسيدم. لبخند از دستم در رفت و روی لب هام نشست

 ن يا دوست داشتن؟قدرت کدوم حس بيشتره؟ دوست نداشت_

 :دقيق نگاهم کرد و پرسيد

 !من کجام؟_

 :بی خيال گفتم

 !اينجا رو به روی من_

 :گفت

 !خب_

 :و سمج تر از خودش تکرار کردم

 !خب_

 !چی دوست داری بشنوی؟ بگو همون رو بگم_

خنديدم به حرفش؛ انگار نه انگار که من همون دختِر پس افتاده 

 .ی چند دقيقه ی پيش بودم

 .بهم قدرتی می داد غيرقابل توصيف حضورش

 :خيره شدم به طوسی هاش و گفتم

چيزی نگو؛ پاشو بريم برام يه روز خوب بساز که شديداً _

 .الزمش دارم

در واقع اين خواسته رو عنوان کردم که بلند بشه و از اينجا 

بيرون بريم؛ چرا که اون لحظه احساسم بهش، داشت بيشتر از 

 !!چيزی می شد که بايد

 

 



 

 

 فصل چهل و چهارم

 "راه آهن" 

 

 

 

شوميز و شلواری که به تازگی گرفته بودم رو پوشيدم و از 

آخرين باری که برای . روشون، روپوش بنفشم رو به تن کردم

پوشيدن لباس سليقه به خرج داده بودم رو خاطرم نبود؛ شکست 

 !خوردن تو اين عشق خيلی من رو از خودم دور کرده بود

اسب رنگی با لباس هام داشت رو روی سرم انداختم شالی که تن

و با برداشتن کيف و وسايلم قصد خروج از اتاقم رو داشتم که 

دستم مردد موند . صداِی باز شدِن در اتاق اميرحسين متوقفم کرد

 . روی دستگيره و قلبم شروع کرد به تند زدن

م و امروز خونه بود؛ برای ناهار اومده بود و من هم کالس نداشت

 .بعد از مدت ها هر چهار نفرمون دور سفره ی غذا جمع بوديم

دستم رو از روی دستگيره برداشتم و منصرف از بيرون رفتن، 

وسط اتاقم بال تکليف ايستادم؛ صبر می کردم بره و بعد می 

منتظر چشم دوختم به حياطی که از فضای باز پرده ی . رفتم

 .شده به در، از جا پريدمهای خورده اتاقم پيدا بود که با ضربه

 هستی الهه؟_

ی اتاق و دوباره صدای امير زده خيره شدم به در بستهوحشت

 :حسين رو شنيدم اما اين بار مخاطبش من نبودم



 !الهه رفته؟_

اميد رو که شنيدم، تمام عزمم رو جزم کردم برای " دونمنمی"

 "بله؟"گفتِن 

 بيداری؟ بيام داخل؟_

رفتم سراغ در، بازش کردم و وقتی نفس عميقی کشيدم و 

 :دونستم که نگاهم رو بايد کجا ثابت کنم، پرسيدمنمی

 !کارم داشتی؟_

نگاهی به سر تا پام انداخت و آخر سر روی صورتم نگاهش رو 

 :داشت و گفت نگه

 !چه خوشتيپ شدی_

مردم؛ اما با تونستم برای اين جمله بميرم و حاال هم میقبالً می

 !بدبختی

 :کردم و پرسيد تشکر

 ری؟کجا داری می_

 :نگاهی به ساعت مچيم انداختم و گفتم

 !سر کار ديگه_

از مقابل در کنار رفت؛ حاضر و آماده بود و طبق انتظارم 

 :پرسيدم. تصميم به بيرون رفتن داشت

 !کارم داشتی؟_

 :فوراً گفت

 !نه ديگه_ 

 !ديوانه کنهکاری نداشت؛ فقط اومده بود که قبل از رفتن من رو 

 :می خواستم خداحافظی کنم که گفت

 !می رسونمت. صبر کن با هم می ريم_ 



. انگار هر چقدر تصميم داشتم به دوری کردن ازش! وا رفتم

 .بيشتر سر راهم قرار می گرفت

 :چشمکی زد و گفت

 !می ترسم بدزدنت اين قدر خوشگل و خوشتيپ شدی_

 !م و فرو ريختمگفت و رفت سمت اتاقش و من، بی دفاع موند

اگر می دونست حضورش و حرف هاش چقدر ديوانه ام می 

 !کنه، بخدا که می رفت از اينجا

قدر ايستادم سر جام که از اتاقش دوباره بيرون اومد؛ نگاهم اون

 :کرد و گفت

 .بريم_

دوری کردن از امير حسين فقط ! مطيعانه دنبالش راه افتادم

تسلطی روی هيچ قسمتی از خواسته ی مغزم بود؛ مغزی که هيچ 

قلبم، دست هام، چشم هام و پاهام همه و همه فرمان . بدنم نداشت

بردار عشق بودند نه مغز؛ برای همين هم بود که پاهام، بدون 

 !کسی دستور از مغز، دنبالش راه افتادند

 

 

 

کنارش روی صندلی نشستم و به محض اينکه حرکت کرد، 

 :پرسيد

 مشکلی نداری؟! از محل کارت راضی هستی؟_

 :جوابش رو دادم و اينبار پرسيد

 !جای ديگه چی؟مشکلی نداری؟_



همراه با پرسيدِن اين سوال نيم نگاهی حواله ی چشم های بی تابم 

 .کرد

 :پرسيدم

 !منظورت چيه؟_

 :با آرامش گفت

 !کلی پرسيدم؛ اگر هر مشکلی داشتی حتماً به من می گی ديگه؟_

 :بی اراده گفتم

 .می گم_

 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 !آفرين دختر خوب_

کاش حواِس آدم انتخابی کار می کرد؛ کاش مثالً وقتی اميرحسين 

من قدرت اين رو داشتم که گوش " آفرين دختر خوب" می گفت

 .هام رو منع کنم از شنيدن

 !چيزی الزم نداری؟_

قبل از اينکه ! خواسته بود من رو برسونه که ديوانه ترم کنه؟

تاب فرصت کردم بش رو بدم، تلفنش زنگ خورد و مِن بیجوا

 .نفسی بگيرم

 :تماسش رو جواب داد و گفت

ی لحنش تو همين دو جمله. بعد تماس می گيرم. پشت فرمونم_

تا حاال نديده بودم . وقت نبود کوتاه، طوری ماليم بود که هيچ

يا اصال پشت فرمون . قدر ماليم با کسی جز ما حرف بزنهاين

دادنش رو نداره؛ جواب بده و با ماليمت  ماسی که قصد جوابت

 .گيرهتوضيح بده که بعداً خودش تماس می

 !؟ چيزی الزم نداری؟...نگفتی الهه_



اون چيزی که اميرحسين مد نظرش بود رو من الزم نداشتم؛ 

بر اون، پولی هم به  کرد و اضافهام رو پرداخت میشهريه

رفت که در آمدم برای خرج نمی ريخت و زير بارحسابم می

ام کافيه؛ هر چيزی که الزم داشتم رو قبل از اينکه روزانه

داد که کمبودی کرد و اجازه نمیمطرحش کنم خودش تهيه می

بنابراين از اون لحاظی که اميرحسين بهش فکر ! احساس کنم

 :چيزی الزم نداشتم و گفتمکرد، من هيچمی

 !هيچی. نه_

حاکم شد، نفهميدم چرا شروع کردم به توضيح سکوت که بينمون 

 :دادن

امروز صبح کالس داشتم؛ . رهزبانم خيلی خوب داره پيش می_

 . گفت خيلی خوب و سريع پيشرفت کردماستادم می

به محض اتمام جمله ام تعجب کردم؛  ابداً قصد گفتن چنين چيزی 

 !رو نداشتم و انگار بداهه گفته بودمش

 :ز نگاهم کرد و گفتاميرحسين تحسين آمي

 !آفرين؛ خيلی خيلی خوبه_

اون بخش از وجودم که نياز داشت به ديده و تحسين شدن از 

جانب اميرحسين، خوشحال شد؛ ذوق کرد و فراموش کرد که 

 .اوج گرفتن تو چشم های اين پسر، ديگه فايده ای نداره

 :کمی که گذشت، گفت

ی کم حرف تازگی ها خيل. برام حرف بزن يکم! ديگه چی؟_

 !شدی

تا اون لحظه لب هام رو ارادی روی هم نگه داشته بودم که مبادا 

دوباره شروع کنند به حرف زدن اما با خواسته اش، کلی سوال 



به ذهنم هجوم آوردند و پر رنگ ترين هاشون چيزهايی بودند که 

عذابم می دادند اما دلم می خواست فارغ از عذاب کشيدن، 

 .بدونمشون

داشتيم تا رسيدن به محل کاِر من؛ حداقل برای  راه زيادی

 .پرسيدِن سوال هام وقت بود

 

 

 

 

خواستم موضوع اولين سوالی که پرسيدم در مورد نيکا بود؛ می

خواستم؛ همون بخش رو بکشم به سمت اون؛ البته من نمی

 :خواست و يک کاره پرسيدی درونم میسرخورده

 !نيکا خوبه؟_

لحظه ماتش برد و چند لحظه سکوت  يه! اميرحسين تعجب کرد

 :و جو کردِن تعجبش پرسيد کرد و نهايتاً با جمع

 !شناسی نيکا رو؟می_

 :سعی نکردم حساسش کنم و گفتم

 !اشهمون که رفتيم کافه. همون خانم بهرامی_

 :تر بود وقتی پرسيدلحنش راحت

 ! دونم؛ ولی چی باعث شده که حالش رو از من بپرسیمی_

 :دريا زدم و گفتم دلم رو به

چقدر مثالً خوشحال بودم که . پس اشتباه حدس زده بودم! اَه_

 !کشف کردم اون دختر خوشبختی که تو دوستش داری کيه



. ی نيم رخ هم متحير شدنداجزای صورتش تو همون زاويه

 :پرسيد

 !فضولی کردی؟_

 :از خودم دفاع کردم

! زنیمیخب چند باری شنيدم که باهاش حرف ! فضولی چيه؟_

دست من نيست که خونه کوچيکه و حريم شخصی برای اتاقت 

 !آد تا اتاقم يه وقتايیتعريف شده نيست؛ صدات می

 :متعجب گفت

 !که اينطور_

 :مصرانه گفتم

 !نگفتی؛ حالش چطوره؟_

 :هوا گفتبی

 !خوبه_

 :عقب نشينی کردم و اميرحسين پرسيد

 !دونه؟مامان هم می_

 :تمدونست اما گفمامان نمی

 !دونم؛ اگر صدات تا اتاق اون هم رفته باشه شايدنمی_

شناختم؛ خودم هم باورم اين روی شخصيتم رو هم خودم نمی

شد که بتونم درست در  شرايطی که از درون بهم ريخته و نمی

نقص و تميز، نقش يک دختر فارغ از عشق قدر بیداغونم، اين

ره به پای فضولی يا رو بازی کنم؛ که اميرحسين سواالتم رو بذا

به عبارت بهتر کنجکاوی و به ذهنشم خطور نکنه که پشت 

 ! های من دقيقاً چيه؟حرف

 :گفت



 !عجب_

 :و من گفتم

اگه بگی نه اصال ناراحت ! تونم يه سوال شخصی بپرسم؟می_

 .شمنمی

 :نگاهم کرد و يک کاره گفت

 !نه_

 :سکوت کردم و خنديد

ها باشی اما گويا تا شماره وادیکردم تو، تو اين من فکر نمی_

 !ی طرف رو هم در آوردیشناسنامه

طبيعی هم بود که ! من تو هيچ وادی ای نبودم جز وادِی خودش

شد رو قبل از هر کسی هر چيزی که به خودش مربوط می

 :چيزی نگفتم وگفت. فهميدممی

 !بپرس سوالت رو_

های با دستکردن خودم ی خفهپرسيدن اين سوال دقيقا به منزله

ی خودم بود اما من پرسيدنش رو به همون بخِش سرخورده

اون بخش از وجودم دلش می خواست بدونه . درونم بدهکار بودم

که چرا ديده نشده و به عبارت ديگه، چرا رقيبش چه برتری ای 

 !داشته که ديده شده

 !چرا دوستش داری؟_

خوشگله، نفسم حبس شد بعد از پرسيدنش؛ منتظر بودم بگه چون 

نيافتنيه و از اين قبيل توضيحات تا  باکالسه، پولداره، دست

تر شه و بره و بميره اما جوابش بعد ی سرخورده، سرخوردهالهه

 :از چند ثانيه، متحيرم کرد

 !آدم متظاهريه_



 :گيج شدم و توضيحی که نداد پرسيدم

 !دوستش داری چون متظاهره؟! يعنی که چی؟_

 :مز نگه داشت و گفتماشين رو پشت چراغ قر

برخالف بقيه که بد هستن و تظاهر می کنن به خوب بودن، اين _

سخت بود برام فهميدنش . يکی خوبه و تظاهر می کنه به بد بودن

اما وقتی فهميدمش، ديدم برعکس اون پيچيدگی هايی که برای 

برام خيلی ! خودش دست و پا کرده، خيلی ساده و قابل فهمه

 ! نم کسی جز من نفهميدتشبکره، چون حس می ک

 :گيج شدم و گفتم

 !متوجه نمی شم_

 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 !همين که کسی جز من متوجه نمی شه! همين خوبه_

***** 

 

 

 

 فصل چهل و پنجم

 

 "تجريش"

 

 ! نسترن برگشت؛ بدون سر و صدا

وقتی تو پذيرايی نشسته و درحاِل صحبت با گفتار درمانگر نيکی 

 !که داره از پله ها باال می ره و حيرت کردم بودم، ديدمش



دست به نشونه ی قطع کردن صحبت درمانگر نيکی باال آوردم 

 !و رفتم دنبال نسترن

 !وسط راهروی طبقه دوم بهش رسيدم

ناباور صداش زدم و وقتی به سمتم چرخيد با لحنی که زيادی 

 :شگفت زده بود، گفتم

 !اومدی نسترن؟_

ساعدش بود رو با حرکت دست، به انگشت بند کيفی که روی 

 :هاش منتقل کرد؛ نگاه بی حسش رو به صورتم دوخت و گفت

 !بعد حرف می زنيم! خيلی خسته ام نيکا_

 !چيزی نگفتم؛ فقط نگاهش کردم

 .نمی دونم چرا حس می کردم که ديگه به اين خونه بر نمی گرده

از حس می کردم ديگه نمی بينمش و حاال، چشم هام متعجب 

 !ديدنش، بدوِن پلک زدن خيره شده بودند بهش

چرخيد و رفت سمت اتاقش، اگر صدای پاشنه های کفشش، 

سکوت راهرو رو نمی شکست؛ فکر می کردم ديدنش توهم 

 !نسترن برگشته بود! اما واقعا همين جا بود! ديداريه

برگشتم به طبقه ی پايين تا مکالمه ی نيمه تمومم رو به اتمام 

تماِم مدت صحبت کردن، حواسم پرت بود؛ قبل از برسونم و 

حاال فکر می کردم با برنگشتِن نسترن هيچ حس خاصی نداشته 

باشم اما حاال که ديده بودمش، حسم شبيه به هرچيزی بود، جز 

 !بی تفاوتی

کارم که تموم شد به طبقه ی باال و اتاق رفتم؛ با شماره ای که  

و برای امروز قرار مالقات  بابا فرستاده بود تماس گرفته بودم

 .داشتم



آماده شدم و به سمت آدرسی که داشتم رفتم و اون لحظه ای که 

 .رسيدم، هيچ ايده ای نداشتم برای تصميم بابا

بر خالف تصورم که فکر می کردم مقصدم بايد مطب دکتر 

 !احمدنيا باشه، يک آپارتمان تماماً مسکونی بود

دادم و با گرفتن آدرس واحد مشخصاتم رو به نگهبان آپارتمان 

سوار آسانسور شدم؛ به طبقه ی هشتم که رسيدم، در واحد مورد 

 .نظرم باز بود

 . با اين حال کليِد زنگ در رو لمس کردم

خودم رو معرفی کردم و با . خانم جوانی به اسقبالم اومد

داخل واحد، کمی شبيه مطب بود اما موقع . راهنماييش وارد شدم

با ورود به هاِل جمع و . و يا سردری نديده بودمورود هيچ تابل

 :جوری، هدايت شدم به سمِت ديگه ای و شنيدم

 !دکتر منتظرتون هستند_

اومده بودم اينجا چون بابا خواسته بود و با اين که انگيزه اش رو 

نمی دونستم، تن به خواسته اش داده بودم چون خواسته بزرگ 

 !تری از خودش داشتم

نشون داده شده حرکت کردم؛ نمی تونستم تعجب به سمِت اتاق 

رو از حرکاتم حذف کنم و با همون حالِت متعجب وارد اتاق شده 

و به مرِد مسنی که پوشيده در لباس های رسمی منتظرم بود، 

دستم رو به . از جاش بلند شد و به سمتم قدم برداشت. سالم کردم

درگير يک نشستم و . گرمی فشرد و تعارفم کرد برای نشستن

سری صحبت های معمولی شديم که بيشترشون در مورِد بابا 

 ! بود



موضوع  صحبت که از حوصله ام خارج شد، موضوع قبلی رو 

 :رها کردم و گفتم

 

 

 

 

راستش بابا خواسته بودند همراه با مدارِک پزشکيم برسم _ 

علت رو به من نگفتند و رو اين حساب منتظر هستم ! خدمت شما

 !يد که بايد چه کاری انجام بدمشما بفرمائ

چندثانيه نگاهم کرد و بعد، برگشت پشت ميزش، تعدادی برگه 

با برداشتن خودکارش، شروع کرد به سوال  رو مرتب کرد و

پرسيدن در مورد تاريخچه ی بيماريم و همه رو ضمن شنيدن، 

مدارکم رو گرفت و به دقت بررسی شون کرد و . يادداشت کرد

ينه ی فيزيکی هم انجام داد و بعد از اتمام اين در آخر چند معا

مراحل که با کنجکاوی کنترل شده ی من سپری شده بود، برام 

يک سری آزمايشات نوشت و تأکيد کرد آزمايش ها رو فقط و 

سر برگی . فقط در آزمايشگاهی که معرفی کرده بود انجام بدم

برام  که به سمتم گرفته بود رو همراه مدارکم تحويل گرفتم؛ 

MRI   بدون تزريق و با تزريق نوشته بود و يکی دو آزمايش

ديگه که از خوندن حروف اختصاری شون، چيزی دستگيرم 

قرار شد در اولين فرصت با جواب آزمايش های جديدم ! نشد

 !برگردم پيشش

خداحافظی کردم و به محض خروج از ساختمان با شماره ی 

باز . د، دوباره تماس گرفتمجواب که ندا. همراه بابا تماس گرفتم



هم جواب نداد و مجدداً شماره اش رو گرفتم و اين بار تلفنش 

به شخصی که در حال . جواب داده شد اما خودش پشت خط نبود

توضيح شرايط بابا بود، گفتم به اطالعش برسونه که کار مهمی 

دارم و هر چه سريع تر با من تماس بگيره و بعد از اون، شروع 

پياده راه رفتن، بر خالف مسيری که ماشينم رو پارک کردم به 

 .کرده بودم

هوا خنک بود؛ چند دقيقه ای که پياده روی کردم تلفنم زنگ 

خورد، به هوای اينکه تماس گيرنده باباست، گوشی رو فوراً از 

 :کيفم بيرون کشيدم اما نيما بود و با بی ميلی جوابش رو دادم

 !بله؟_

 :پرسيد

 !نسترن اومده؟_

 :کوتاه گفتم

 !آره_

 :عصبی شد و پرسيد

 نبايد به من خبر بدی؟_

 .حوصله ی جواب دادن نداشتم

 :گفت

خواستمش پشت . االن تماس گرفتم با خونه، شنيدم که اومده_

تو نبايد . تلفن، گفتن، گفته که چند ساعت کسی مزاحمش نشه

 !وقتی اومد به من خبر می دادی؟

 :بی حوصله گفتم

 !کاری نداری؟_



شروع کرد به بد و بيراه گفتن و صداش با بوق های کوتاِه پشت 

گوشی رو فوراً از گوشم فاصله دادم و با ديدن . خطی، ادغام شد

شماره ی بابا، تماس نيما رو قطع، و تماس بابا رو وصل کردم 

 :و شنيدم

 !چی شده؟. کارت رو بگو نيکا_

 :از فرصت پيش اومده استفاده کردم و فوراً پرسيدم

 .اومدم پيش دکتر احمدنيا_

 :سريع گفت

 !خب_

 :سرعت قدم زدنم رو کم کردم و گفتم

 !چرا خواسته بودين بيام پيشش؟_

 .که بيماريت رو تائيد کنه_

 :جوابش رو برای خودم مرور کردم و گفتم

 !چی؟ بيماريم رو تائيد کنه_

 :بدون هيچ احساس خاصی گفت

 !بله_

 :متعجب و ناراحت گفتم

 !ودم بهتون گفته بودماما من که خ_

 :با جديت گفت

دارم صحت . تو يه خواسته ای از من داشتی، داليلت هم گفتی_

حاال اگر که می خوای زودتر به ! داليلت رو بررسی می کنم

 ! خواسته ات برسی عجله کن

تماس رو قطع کرد و من، هاج و واج ايستادم وسط پياده رو؛ 

 !موافق بود با رفتنم؟



********* 

 

 

 وششمچهلفصل 

 "راه آهن"

 

 

 

 

حواس خداحافظی شدن، بیدستگيره رو کشيدم و بعد از پياده

در آسانسور رو باز . کردم و راه افتادم به سمت ساختمان مطب

 !ای بزنمکرد که چه شمارهکردم و ذهنم ياری نمی

چرا حس کرده بودم داره به يه زبان ! چی گفته بود اميرحسين؟

 !زنه؟ديگه حرف می

هاش رو برای خودم مرور کنم اما هيچ تاثيری سعی کردم جمله

قدر بالتکليف ايستادم تو اتاقک آسانسور اون. تو فهميدنم نداشت

ی سه، دو با توقف تو طبقه. ی سومکه حرکت کرد و رفت طبقه

ی همکف رو لمس کردند؛ نگاهشون خانم سوار شدند و دکمه

! چی گفته بود آخه؟. رفتمی همکف کردم و همراهشون تا طبقه

کرد بده و تظاهر می. برای بار صدم تکرارش کردم برای خودم

ولی خوب بود؟ خود اميرحسين اين رو کشف کرده بود؟ سعی 

کردم تمام تصاويری که از نيکای اين آدم داشتم رو برای خودم 

در آسانسور باز شد و يک آقا و يک پسر بچه سوار ! زنده کنم

ترين تصوير نيکا ی ششم رفتم؛ نزديکتا طبقه شدند؛ همراهشون



رو داشتم؛ سعی کردم روی تصويری بود که ازش داخل پياده

همون تمرکز کنم وکدهايی که تو ذهنم شکل گرفت مربوط بود 

های خاص و گرون قيمتش، صورت بدون نقصش، يک به لباس

پروايی تو حرکاتش که حداقل به چشم من جور راحتی و بی

جلوه کرده بود؛ بوی عطر مست کننده اش و حالِت  خيلی خاص

به نظر خودم اين ها چيزهايی بودند ! کلِی دست نيافتنی بودنش

انتظار ! که می تونستند هر آدمی رو چه مرد، چه زن جذب کنند

داشتم امير حسين هم همچين دليلی رو مطرح کنه اما چيزی گفته 

انسور دوباره حرکت آس! بود که ذهنم تا االن درگير فهميدنش بود

کرد و رفت به طبقه ی دوم؛ دختری سوار شد و اين دو طبقه رو 

دلم می خواست از کسی کمک بگيرم، . تا همکف طی کرد

 ! تنهايی فهميدن، شدنی نبود

در باز ! دوباره آسانسور حرکت کرد و رفت به سمت پارکينگ

 متعجب نگاهم کرد و. شد و اين بار کسی که سوار شد فراز بود

 :گفت

 با هم رسيديم؟! عه_

صاف ايستادم و فراز دکمه رو لمس کرد و با نگاهی کلی بهم، 

 :گفت

 . سالم عرض شد خانم دکتر_

 :جواب سالمش رو دادم و گفت

 !خوش تيپ شدی، تحويل نمی گيری_

تو آينه به خودم نگاه کردم؛ متفاوت تر از هر وقتی لباس پوشيده 

هم صرف آرايش صورتم کرده بودم و بعد از مدت ها، وقتی رو 



جوابی به فراز ندادم؛ آسانسور متوقف شد و فراز در رو . بودم

 :داشت و گفتبرام باز نگه

-after you! 

خواست همين جا دلم می. شم از آسانسور خواست پيادهدلم نمی

ی قدر فکر کنم که ذهنم به نتيجهبمونم و فکر کنم؛ اون

! ا فراز همچنان منتظر بودخواهش برسه و آروم بگيره امدل

ها رو پياده شدم و رفتم کنار در مطب، منتظر ايستادم تا فراز قفل

در رو باز کرد و دوباره، محترمانه هدايتم کرد به داخل . باز کنه

و وقتی تصميم به رفتن پشت ميز پذيرش داشتم، متوقفم کرد و 

 :گفت

 !خدا اگه بذارم اينجا بشينیبه_

 :م و پرسيدمبا تعجب نگاهش کرد

 !يعنی چی؟_

کردن و اومد نزديک و بند کيفم رو کشيد و وادارم کرد به حرکت

 : همزمان گفت

ها رو ويزيت کن؛ دکتر هم شما امروز برو جای دکتر مريض_

 !ها رو بدهبياد اينجا و نوبت

 :هاش بيرون کشيدم و گفتمبند کيفم رو از بين انگشت

 !گيد؟معلومه داريد چی می_

 :دوباره کيفم رو کشيد و گفت

بشينی پشت ميز  ده با اين تيپ و قيافهخدا شاهده دلم رضا نمی_

 !منشی

 

  



 

 

 :کيفم رو رها کردم که بيشتر از اين کشيده نشم و فراز گفت

 .به تيپ حسين آقا بيشتر می آد که بياد منشی گری کنه_ 

 :متحير گفتم

 !حسين آقا ديگه کيه؟_

 :خنده اش گرفت و گفت

 !همه جا، جا انداخته دکتر صداش کنن! مش حسين ديگه_

 به دکتر معدل می گفت مش حسين؟؟

با وحشت دور و اطرافم رو نگاه کردم که يک وقت سر و کله 

 ! ی دکتر پيدا نشه و آبرومون بره

 :کيفم رو که حاال تو دست های فراز بود، گرفتم و گفتم

 ! بذاريد به کارم برسم_

 :ره کرد و مصرانه گفتبه اتاق دکتر اشا

کار شما اونجاست دکتر شادمان؛ بفرمائيد به جايی که تعلق _

 .داريد

اين بار آستينم رو . هم اضطراب داشتم و هم خنده ام گرفته بود

 : کشيد و گفت

بيا بريم دکتر . بيا بريم اولين مريضت رو معاينه کن! بيا دکتر_

 !که بيمارتم

و از دستش نجات بدم و دستم رو محکم کشيدم که آستينم ر

 :همزمان گفتم

 !بخدا االن يه نفر می آد می بينه آبرومون می ره_

 :سرش رو کج کرد و پرسيد



 پس بذاريمش برای بعد از ساعت کاری؟_

 :متحير پرسيدم

 چی رو؟_

 :لبخندی زد و گفت

 !دکتر بازی رو ديگه_

برگشتم پشت ميزم و ! شرم و حيا تو بساط اين آدم پيدا نمی شد

نزديک شد و دوباره ! ترجيح دادم ديگه هيچ حرفی بهش نزنم

قصد چرت و پرت گفتن داشت که با اومدِن دو بيمار به صورت 

 !همزمان منصرف شد و رفت

تو ذهنم هر چی بد و بيراه بلد بودم بارش کردم؛ اعصابم خرد 

شده بود از دستش اما يه کم که گذشت متوجه شدم اين درگيری 

 !هزياد هم بد نبود

. فراز اين روزها تنها کسی بود که حواسم رو پرت می کرد

دوباره با ياددآوری حرف هاش شروع کردم به بد و بيراه گفتن 

بهش و اون قدر ناخواسته و خواسته بهش فکر کردم که ديگه 

 .نتونم به اميرحسين و حرف هاش فکر کنم

اواخر ساعت کاريم بود که گوشيم لرزيد؛ از کيفم خارجش 

متعجب . ؛ يه پيام نخونده داشتم که فرستنده اش فراز بودکردم

 :بازش کردم و خوندم که نوشته بود

 !حاضر می شم تا بيای_

 : اول فکر کردم پيام رو اشتباه فرستاده اما وقتی مجدداً نوشت

 !ماتم برد" کجا ترجيح می دی ويزيتم کنی؟" 



داره شوخی می دونستم . ديوانه بود اين آدم؛ خيلی هم ديوانه بود

بيماری شما " می کنه و مقابله به مثل کردم و درجوابش نوشتم 

 "در تخصص من نيست بهتره به روانپزشک مراجعه کنيد

پس نقش هارو عوض می کنيم چون بيماری تو : "فوراً جواب داد

 "در تخصص منه

می دونستم اگه به بحث باهاش ادامه بدم، اونی که کم می آره و 

 ً  . خودممعقب می شينه قطعا

پس تصميم گرفتم همون لحظه عقب نشينی کنم که درگير عواقب 

 !بدتری نشم

رو همين حساب جوابش رو ندادم و گوشی رو به کيفم 

 .بيمارها و دکتر که رفتند، سر و کله اش پيدا شد! برگردوندم

وسايلم رو برداشتم و بدون اينکه اجازه بدم چيزی بگه، فوراً 

 :گفتم

گه ای کار دارم؛ خودم می رم و مزاحم شما من امروز جای دي_

 .نمی شم؛ خدانگهدار

 :گفتم و فرار کردم و لحظه ی آخر شنيدم

 !گيرت می آرم شادمان_

***** 

 

 

 

 فصل چهل و هفتم

 "تجريش"

 



 

 

 :کمی از محتوای ليوانم رو نوشيدم و امير پرسيد

 !ديگه سيگار نمی کشی؟_

سوالش خيلی ناگهانی . ليوان رو رها کردم و تکيه زدم به صندلی

تو تمام مدتی که مشغول غذا خوردن بوديم، هيچ صحبتی . بود

ی بينمون رد و بدل نشده بود و حاال، سوالش بدون پيش زمينه

 ! قبلی، شوکه ام کرده بود

از زمانی که سيگار رو ترک کرده بودم، هيچکس به اين قضيه 

م هم قدر ازش گذشته بود که خوداشاره نکرده بود و اون

فراموش کرده بودم که روزی، به سيگار اعتياد داشتم و بعد از 

 !توصيه ی دکتر، خودم رو ملزم دونسته بودم به ترکش

 :به محتوای نيمه خورده ی بشقاب ها نگاهی انداختم و فقط گفتم

 !نه_

 :به صورتم دقيق شد و پرسيد

 !از کی؟_

سيگار  دوباره ليوانم رو برداشتم، از اين که در مورد خودِ 

نکشيدن می پرسيد، ابايی نداشتم اما می ترسيدم روی علِت ترک 

 !سيگار هم دقيق بشه

 :دوباره کمی از آبميوه ام نوشيدم و در جوابش گفتم

 !چند ماهی می شه_

 چرا؟_

 . سوالی رو پرسيده بود که جواب دادن بهش مضطربم می کرد



ده کنم؛ می چند ثانيه فکر کردم؛ می تونستم از اين قضيه سواستفا

تونستم بهش بگم سيگار کشيدن رو ترک کردم چون تو دوست 

نداشتی؛ چرا که اوايل چندين بار مستقيم و غيرمستقيم گفته بود 

از اين کار بدش می آد اما من آدِم اين فيلم بازی کردن ها نبودم؛ 

دلم هم نمی خواست بهش دروغ بگم؛ بنابراين فکر کردم تا 

سيم بندی دروغ گويی جا نگيره رو پيدا بهترين جوابی که تو تق

 :کنم و آخر سر، با بی تفاوتی گفتم

 !برای سالمتيم ضرر داشت_

آرزو کردم قانع بشه و دست بکشه از اين موضوع اما طبق 

 :انتظارم، ساده نگذشت و قانع نشد

 !يکهو متوجه شدی برای سالمتيت ضرر داره؟_

نمی خواستم سعی نکردم جواب دادنم رو طول بدم؛ چرا که 

 :حساسش کنم و دوباره با بی تفاوتی گفتم

 !اما اين بار موفق شدم به ترکش! نه_

و برای پرت کردن حواسش از اين موضوع، به شوخی ادامه 

 :دادم

 .اگه ناراحتت می کنه، می تونيم اين بار دوتايی شروع کنيم_

وقتی طوسی هاش اين قدر آروم بودند و لب ! با لبخند نگاهم کرد

ش لبخند می زدند، حس می کردم هيچ مشکلی تو زندگيم ها

 !ندارم

 .به ظاهر قانع شد و ديگه سوالی نپرسيد

علت اصلی ترک سيگار رو بهش نگفته بودم چون فعال آمادگی 

گفتِن اين موضوع رو که بيمار بودم نداشتم؛ دوست نداشتم با 

خبر بشه و علتم برای خودم منطقی بود؛ دلم نمی خواست 



دلم نمی خواست . شرايطی پيش بياد که برام دلسوزی کنه

 !دونستِن اين قضيه روی رفتارهاش با من تأثيری بذاره

 به چی فکر می کنی؟_

 :با دستمال، نِم لب هام رو گرفتم و گفتم

 !به اينکه چقدر االن يه نخ سيگار می چسبه_

 !چپ چپ نگاهم کرد و خنديدم

 :پرسيد

 بريم؟_

با ماشين . همراه هم از رستوران خارج شديمموافقت کردم و 

 .امير اومده بوديم و به سمتی که پارک شده بود حرکت کرديم

 :کنارش که روی صندلی نشستم؛ پرسيد

 کجا برم؟_

ديروز جواب آخرين ! نگاهی به ساعت ماشين انداختم؛ دو بود

آزمايش هم آماده شده بود و برای امروز، ساعت هفت با دکتر 

 .رار مالقات داشتماحمدنيا ق

 :پرسيدم

 نمی خوای بری سرکار؟_

 :نيم نگاهی به سمتم انداخت و گفت

 !امروز رو کالً خالی نگه داشتم تا تو رو ببينم! نه_

تمام هفته ی گذشته رو سرکار بود و فرصت نکرده بود که به 

 .ديدنم بياد

من هم چون درگير آزمايش ها بودم خيلی اصراری نداشتم برای 

 !دِن جايی تو برنامه اشباز کر

 :نگاهی به خيابون انداختم و گفتم



 .هرجايی که خودت بگی. نمی دونم_

واقعا هم نمی دونستم؛ جاهايی که با بقيه می رفتم اين جا به کارم 

 !نمی اومد

 :گفت

 .يکم بچرخيم و حرف بزنيم. هوا هم خوبه. خيابون ها خلوته_

 :موافقت کردم و گفت

 .پس حرف بزن برام_

 :به سمتش متمايل شدم و پرسيدم

 !چی بگم؟_

 .هر چی که دلت می خواد_

داشتم دنبال موضوعی برای صحبت می گشتم که شيشه ی پنجره 

 . ی سمت من رو باال کشيد

 :متعجب نگاهش کردم و پرسيدم

 

 

 

 !سردته؟_  

شيشه ی پنجره ی سمت خودش پايين بود و همين متعجب ترم 

 .می کرد

 :جوابش گيجم کرد

 !نه_

انگشتم رو گذاشتم روی دکمه و دوباره شيشه رو پايين کشيدم و 

 . منتظر واکنشش شدم اما بی تفاوت بود



سپردم به خنکای هوا که متوجه سرنشين  صورتم رو چرخوندم و

 .ماشين کناری شدم؛ کامالً حواسش به من بود

نگاهش که کردم انگشت هايی که روی فرمون  بودند رو به 

 !رخوندحالت پرسشی چ

فوراً سرم رو برگردوندم که  حرکات بعديش توجه امير رو جلب 

 .نکنه

 !تقريباً فهميده بودم که چرا بدون توضيح شيشه رو باال کشيده

راه که باز شد پاش رو . تنه ام رو کامال چرخوندم به سمت امير

 .روی پدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد

مبنی بر حرف زدن ازم بار، درخواستی  ساکت موندم و اين

 !نداشت

 :کمی که گذشت صداش زدم و پرسيدم

 !چرا اين قدر تند می ری؟_

 . جوابی نداد اما از سرعتش کم کرد

 :مستقيم به حالش اشاره کردم و پرسيدم

 !چرا عصبی هستی؟_

 :ماشين رو مقابل پارکی متوقف کرد و گفت

 !سردت نمی شه تو اين هوا اينجوری لباس می پوشی؟_

 :متوجه منظورش شدم اما گفتم

 !هوا که سرد نيست_ 

 :گفت

 !وسط پاييزيم_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 ...وقتی هوا سرد نيست! خب باشيم_



کالفه به صورتم نگاه کرد؛ نگاهش از صورتم پايين تر نمی 

 !رفت

به طوسی . فهميده بودم که يقه ی باِز بلوزم در حال عذاب دادنشه

 :و به حرف اومد هاش خيره شدم

 !وقتی با من می آی بيرون سردت باشه_

 :لبخند زدم

 !زوری سردم باشه؟_

ذره ای از اون حالت جديش کم نشد، حتی لبخندم هم ماليمش 

 .نکرد

 :مستقيم گفت

اذيت می شم وقتی هرکس و ناکسی اين قدر راحت نگاهت می _

 !کنه

 !داشتم لذت می بردم از اين مکالمه

 :بی خيال گفتم

 !اگر بقيه هم مثل تو باشن، قطعاً کسی نگاهم نمی کنه_

 :به آرومی گفت

 .بقيه مثل من نيستن_

 :با تفريح پرسيدم

 !بقيه چطوری هستن؟_

 :جدی گفت

وقتی تو ماشين کنار من نشستی هم ! ديدی که چطوری ان_

 !دست از سرت بر نمی دارن

 !پس اشتباه حدس نزده بودم؛ متوجه شده بود. ماتم برد



روسريم رو که روی شونه هام افتاده بود رو سرم کردم و 

 :باهاش يقه ام رو پوشوندم و گفتم

نمی تونم بهت قول بدم که تغيير کنم چون يه قوِل الکی و _

من نمی تونم خودم رو شبيه به چيزی کنم که تو می . احساسيه

 !خوای چون سال های سال جوِر ديگه ای زندگی کردم

ا که چيزی که گفته بودم با کاری که انجام سوالی نگاهم کرد چر

 :توضيح  دادم! داده بودم، متناقض بود

نکه دلم نخواد . اما سعی می کنم حواسم به لباس پوشيدنم باشه

 ...بقيه نگاهم نکنن

 :نگاهش کردم و ادامه دادم

 !دلم می خواد تو نگاهم کنی-

نگاهش ! حاِل کسی رو داشت که به يک باره خلع سالح شده

 .ات موند و لب هاش بی حرفم

 :ادامه دادم

من هيچ وقت به صورت همزمان با دو نفر تو رابطه ی _

حاال هم با تو هستم و متعهد به رابطه ای که . احساسی نبودم

داريم و تو تمام مدتی که اين رابطه ادامه داره و حالم باهات 

خوبه، من به رابطه های ديگه فکر نمی کنم حتی برای تفريح و 

 !رگرمیس

 :با آرامش گفت

 !دونممی-

 :دمصحبتم رو ادامه دا

من نمی تونم خودم رو با چيزی که نمی خوام عذاب بدم برای -

بقيه خودشون اختيار . اينکه کسی نگاهم نکنه و بهم نزديک نشه



نگاه و حرکاتشون رو دارند و من نمی تونم از جانب اون ها 

ز طرف من مطمئن ا! قولی بهت بدم اما از جانِب خودم چرا

قدر از رابطه لذت باش؛ چون حاِل دلم با تو خوبه و تا وقتی اين

می برم هيچ چيز ديگه ای نمی تونه حتی برای چند ثانيه، حواس 

 !من رو پرت کنه

نتونستم چيزی رو از نگاهش بخونم؛ سرم رو چرخوندم به سمت 

 .پنجره تا بهش زمان داده باشم برای فکر کردن

***** 

 

 

 فصل چهل و هشتم 

 "راه آهن"

 

 

 

برگه ی رياضی اميد رو صحيح کردم و زير چشمی خيره شدم 

به امير حسين که تو يک ساعِت گذشته، تمام حواسش به گوشيش 

نگاهم رو از گوشی و دستش باالتر بردم و به لبخند . بود

مامان گوشه ای نشسته . نامحسوسی رسيدم که روی لب هاش بود

دن سر آستيِن پاره شده ی روپوش اميد بود و و در حاِل کوک ز

 !بی حواس به ماها که دور و اطرافش بوديم

 :برگه رو مقابل اميد گرفتم و گفتم

تو جمع و ! همه فرمول هات درست بود اما جواب هات اشتباه_

 .تفريق های ساده هم اشتباه کردی و اين يعنی بی دقتی



انگار نه انگار که چيزی برگه رو از بين انگشتام بيرون کشيد و 

شنيده باشه، از وسط تا زدش و گذاشتش بين کتاب رياضيش و 

 !رفت

 . با رفتنش دوباره نگاهم کشيده شد به سمِت امير حسين

جمعه بود و خدا می دونست چرا ترجيح داده که روز تعطيلش 

باالخره دل کند از گوشيش و با خاموش کردِن ! رو خونه بمونه

 :گذاشتش و رو به مامان پرسيدصفحه اش، کناری 

 !احواالتت پری خانم؟_

مامان بايک لنگه ی ابروی باال فرستاده شده، نگاهش کرد و 

 :متعجب جواب داد

 .خوبم مادر_

 :اميرحسين اين بار چرخيد به سمت من و پرسيد

 !تموم شد درس و مشق های اميد؟_

 :قبل از من، مامان جواب داد

تمومی داره؟ هرلحظه يه  مگه درس و مشق های اين بچه_

چيزی يادش می افته، االن رفت اما يه ساعت ديگه بر می گرده 

 !و غرغر می کنه که فالن کارم مونده

 :اميرحسين پرسيد

 !يعنی نريم بيرون؟_

هنوز سوالش رو نپرسيده بود که اميد از غيب ظاهر شد و با 

 :طلب کاری رو به مامان گفت

 !همه مشق هام رو انجام دادم_

 .خنده ام گرفت

 :مامان گفت



 !خب خداروشکر؛ برو حاال پی کارت_

نشست کنار ما و منتظر چشم دوخت به . اميد اما نرفت

 !اميرحسين

حوصله ی بيرون رفتن نداشتم و آرزو کردم اميرحسين دوباره 

 . پيشنهادش رو مطرح نکنه

يه روزهايی از گذشته، منم مثل اميد بودم؛ روزهای تعطيل می 

زل ميزدم به اميرحسين و گاهاً يواشکی به جون مامان  اومدم و

اما اين ! می افتادم که حوصله ام سر رفته و بايد بريم بيرون

روزها ترجيحم به نديدِن اميرحسين بود؛ چرا که ديدنش می شد 

 !نمک روی زخم

 :تو افکاراتم غرق بودم که صداش هوشيارم کرد

 . پاشيد برای شام بريم بيرون_

حاجت گرفته بود بلند شد و رفت به سمت اتاقش اما نگاه اميد که 

من بالتکليف خيره موند به مامان؛ همه ی اميدم به مخالفت 

 :کردِن مامان بود و وقتی گفت

 .شام که داريم مادر_

 :دنباله اش رو گرفتم و گفتم

اميد هم هنوز تکاليفش کامل . مامان راست می گه، شام داريم_

 .نشده

 :بی تفاوت گفتامير حسين اما 

 !شام رو بذاريد برای ناهاِر فردا؛ پاشيد بريم هوا خيلی خوبه_

 :به خودم فشار آوردم که نظر اصليم رو بگم

 !ترم دارم و بايد درس بخونم فردا هم ميان. من حوصله ندارم_

 



 

 

 :بعد از حرفم، اميد دوباره ظاهر شد و گفت

 !من آماده ام_

 :گفتم

 .شما بريد_

 :ه کردمامان مداخل

 .نمی شه که تنها بمونی، يه ساعت می ريم و می آييم_

 :قاطعانه گفتم

 !آمنه من نمی_

 :اميرحسين باالخره به حرف اومد

 !چيزی شده الهه؟_

 :از جا بلند شدم و تو همون وضعيت گفتم

 !چی شده باشه؟ امتحان دارم بخدا. نه_

 . نگاهش رنگ تعجب گرفت

شما "اميد شروع کرد به غرغر کردن و من با گفتِن دوباره ی 

ترکشون کردم و قصد رفتن به اتاقم رو داشتم که " بريد

 .اميرحسين تو راهرو متوقفم کرد

چرخيدم به سمتش و سوالی نگاهش کردم؛ کاش دست از سرم بر 

می داشت، کاش فاصله می گرفت و اجازه می داد راحت تر 

خدا همون قدر که سريع عشقش رو تو دلم کاش . فراموشش کنم

به چشم . نشونده بود، همون قدر هم سريع از دلم پاکش می کرد

 :هام نگاه کرد و پرسيد

 !همين االن يکهويی يادت افتاد که امتحان داری؟_



 :اجازه ندادم که صدام بلرزه وقتی گفتم

 !نه_

 :پرسيد

 پس چرا از صبح تا حاال يادت نبود؟_

. وارهای راهرو دارن بهم ديگه نزديک می شنحس می کردم دي

 .حس می کردم اگه نرم به اتاقم بين ديوارها گير می افتم

مِن احمق چرا فکر کرده بودم می تونم با نداشتن امير حسين 

چرا فکر می کردم می تونم تحمل کنم که کنار يه نفر ! کنار بيام؟

رو چه ديگه ببينمش؟ که برای يه نفِر ديگه بدونمش؟ چرا و 

حسابی فکر می کردم دلم آروم گرفته وقتی هنوز تو همون 

 !وضعيِت آتيش گرفته بود

من وقتی تنها می شدم باهاش قلبم يه جوری که هيچ وقت نزده 

بود می زد؛ حسرت تمام تنم رو می گرفت و نداشتنش همه ی 

کائنات رو می انداخت به جونم؛ مثِل همين ديوارها؛ مثل همين 

! بی رحم شده بودند و قصد له کردنم رو داشتند ديوارهايی که

 :برای خالص شدن، توضيح دادم

 . من شب ها بهتر درس می خونم_

نمی خواستم لجبازی کنم، نمی خواستم تحريکش کنم؛ همين 

جوريش هم من اون بازنده ی بيچاره ی داستان بودم، ديگه تحمل 

 ...نداشتم دلخوری امير حسين رو به جون بخرم

 :ه نزد گفتمحرفی ک

 !منم تنهايی نمی ترسم. شما بريد؛ بهتون خوش بگذره_



و برای اينکه اجازه ی صحبت های بعدی رو بهش نداده باشم، 

از سکوتش استفاده کردم و به سمت اتاق رفتم؛ در رو باز و 

 ! خودم رو داخِل اتاق، حبس کردم

م مشکل فقط از ديوارهای راهرو نبود؛ ديوارهای اتاقم هم بی رح

 PDFگوشه ای نشستم و لپ تاپم رو روشن کردم؛  ! شده بودند

مبحثی که فردا ازش امتحان داشتم رو باز کردم و خيره شدم 

 . بهش

چند ضربه به در خورد و پشت بندش در باز شد و مامان خودش 

 :رو داخل کشيد و پرسيد

 

 

 

 !چيزی شده؟...الهه مادر_

 .ام خدا رو شکر کردم برای کنترل کردِن گريه

 :زوری لبخندی نشوندم و گفتم

فقط امتحان . چی شده باشه قربونت برم؟ من که خيلی خوبم_

 .دارم

 :نگاهی به لپ تاپ انداخت و گفت

 !باشه پس يه وقِت ديگه می ريم_

تا اومدم جوابش رو بدم، اميرحسين پشت سرش ايستاد و دوباره 

 !انداختدر و ديواِر تازه آروم گرفته ی اتاق رو به جون من 

 :خطاب به مامان گفت

 .من و الهه االن می آييم. شما برو حاضر شو_

 :مامان بی حرف موافقت کرد و گفت



زود می ريم و می . شمنماز بخونم بعد حاضر می. باشه مادر_

آييم که هم غرغرهای اميد تموم شه هم الهه سريع بياد و به 

 !درسش برسه

 . اتاق و در رو بستاميرحسين هم اومد داخل . گفت و رفت

. داشتم شک می کردم به تأثير دعاهام. دوباره قلبم بد آرومی کرد

يه عمر می خواستم و نداشتمش و حاال که ديدنش می شد بالی 

جون، و آرزوی دوری کردنش رو داشتم و مدام جلوی چشم هام 

 .بود

 :دست بردم برای خاموش کردِن لپ تاپ و گفتم

 !برو تا حاضر شم و بيام_

نفس عميقی کشيدم و با بستِن !  بی حرف نگاهم کرد اما نرفت

 :لپ تاپ از جام بلند شدم و پرسيد

 !تو چرا ديگه با من حرف نمی زنی؟_

 :خودم رو زدم به اون راه

 !پس دارم چی کار می کنم؟_

چرا نمی گی چی داره اينطوری اذيتت می کنه؟ شدی مثل _

 . بریهوای بهاری يه دقيقه خوبی و يه دقيقه ا

 :از خودش پرسيدم

 !چی اذيتم می کنه؟_

 .يه قدم به سمتم برداشت

خودت غمگينی؛ درست وقتی که خيالم داره . نگاهت غمگينه_

 .از بابتت راحت می شه، چشمات نااميدم می کنه



بخدا که اگر اين دقت و نکته سنجی رو چند ماِه پيش هم داشت، 

ای نداشتم جز چاره . حاال اوضاع هر کدوممون فرق می کرد

 :دروغ گفتن

در جواب همه ی ! برو تا حاضر شم و بريم. خوبم باور کن_

 :حرف هام پرسيد

 !اون اذيتت می کنه؟_

 :می دونستم منظورش چيه ولی پرسيدم

 !کی اميرحسين؟_

 :بعد از مکثی طوالنی گفت

 !همونی که دوستش داری_

ی از رفتم به سمت کمد و با معطل کردن برای برداشتِن شال کم

همونی که دوستش "چقدر راحت می گفت ! التهابم رو کم کردم

 !بايد هم راحت می گفت؛ هيچ حسی به من نداشت" داری

. شال رو باالخره بيرون کشيدم و  چرخيدم به سمت امير حسين

عصبی شده بودم؛ از بی عدالتِی اين دنيا عصبی شده بودم؛ از 

اينکه فراموش  اينکه درد تموم نمی شد عصبی شده بودم؛ از

کردن و گذشتن شده بودند سخت ترين کارهای دنيا، عصبی شده 

بودم؛ از زمين و زمان عصبی شده بودم وقتی رو به روش 

 :ايستادم و تو صورتش بلند گفتم

 

 

 

 

 



 

 

 

. متنفرم از هر چی عشق و دوست داشتنه! گور بابای عشق_

نپرس خب؟ ! متوجه شدی؟ پس ديگه ازم نپرس چمه...متنفرم

 ازم و حالم رو ربط نده به عشق و

دوست داشتن؛ چرا که من حالم بهم می خوره از همه ی دوست 

 !داشتن های دنيا

 .با دهانی باز و مردمک های گشاد شده نگاهم کرد

شال رو رها کردم و انگشت هام رو پيچيدم دور گلوم؛ داشتم 

 .خفه می شدم

 :افتاد و گفتم بغضم شکست و اولين قطره ی اشک روی گونه ام

ببين وقتی ازم درباره ی عشق می پرسی چه ... ببين من رو_

بذار فراموش . نپرس و بذار يادم بره. پس نپرس. حالی می شم

 !کنم که تو اين زندگی چيزی که حق منه، نداشتنه

آخه من ...غم رو که توی چشم هاش ديدم، به خود خوری افتادم

که آروم بگيرم؟ درد چه غلطی می کردم؟ چی کار می کردم 

همين جا جلوی چشم هام بود و هر روز به يه روش غافلگير 

 .کننده خودش رو بهم يادآوری می کرد

 :با بدترين بغض دنيا، بلند پرسيدم

 ...آخه من چی کار کنم امير حـ_

 ...هجاهای اسمش بين لب هام گم شد

اصالً انگار از يه دنيا، پرت . درد برای يه لحظه آروم گرفت

 ...شدم به يه دنيای ديگه



حال کسی رو داشتم که وسط دردهای ! پردازش نکردم چی شد

حال کسی رو ... کشنده اش، چند مسکن قوی بهش تزريق شده

داشتم که مرگ درست تو يک قدمی ش بوده وقتی انتظار مردن 

 !رو داشته، متولد شده

 .داشت حرف می زد اما نمی فهميدم کلمه هاش رو

ود؟ کجا بودم من؟ چشم هام رو تا آخر باز نگه چی کار کرده ب

. داشتم و طرح های بلوزش رو از اون فاصله ی کم، درهم ديدم

دکمه ی بلوزش فشار . سرم رو تکون دادم و به سينه اش خوردم

 ...می آورد به الله ی گوِش چپم

 !بغلم کرده بود؟

. وقتی فهميدم که جدام کرد...اين رو که همون موقع نفهميدم

تی فهميدم که درد برگشت و دوباره رفتم تا يک قدمی وق

به طرح . به دست هاش... به چشم هاش نگاه کردم.... مرگ

و طوری زار زدم که بعدش ديگه ...های واضح شده ی بلوزش

 ...زنده نمونم

 ...جلو اومد و دست هام رو گرفت

 ...نشستم و زانو زد

 :هق زدم و اميرحسين با صدايی دو رگه گفت

 کی دلش اومده تو رو به چنين روزی بندازه؟ آخه-

 :گفت و دوباره سرم رو بغل کرد و شروع کرد به حرف زدن

اشک نريز اينطوری که ديوونه ! نمی ذارم اينطوری بمونه الهه-

 ...به خدا قسم زنده نمی ذارم کسی رو که اذيتت کنه! می شم

لرزيد؛ سرم رو از سينه اش جدا کردم و به صداش داشت می

 ...چشم هايی نگاه کردم که هم غمگين بودند و هم عصبی



 چی کار کرده بود؟

آخه من چی کار می کردم از اين به بعد وقتی الله ی گوشم، 

 فشار دکمه ی پيراهنش رو می خواست؟ 

***** 

 

 

 

 

 فصل چهل و نهم 

 "   تجريش"  

 

 

 

 

با سر و صدايی که نسترن و نيما راه انداخته بودند، از اتاقم 

سر و صداشون . بيرون اومدم و کشيده شدم به سمت اتاق نسترن

با . هر لحظه بلند و بلندتر می شد و تحمل من هر لحظه کم تر

رسيدن به اتاق نسترن، اولين چيزی که ديدم، فرهنِگ ايستادِه 

 .پشت در بود

 :کنار کشيدمش و پرسيدم

 !چرا وايسادی اينجا؟_

 :به جای جواب دادن به سوالم پرسيد

 ! دارن دعوا می کنن؟_

 :ی اتاق انداختم و گفتمنگاهی به دِر بسته



 !مثل اينکه_

 :چيزی نگفت؛ يکی زدم بهش و گفتم

 .برو اتاق من الک بزن_

 :انگار که شک کرده  به چيزی که شنيده باشه، پرسيد

 !الکات رو؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 !اوهوم_

 :مردد پرسيد

 !بريزه چی؟_

 :جور کردم و گفتم لبخندم رو جمع و

 .عيبی نداره_

 !چرخيدم و نگاهش کردم؛ بزرگ شده بود. دويد و رفت

دستگيره رو . صدای بلند نيما سرم رو برگردوند به سمِت در

نيما چند . کشيدم و با ورود ناگهانيم، بحث شون رو قطع کردم

ثانيه ای خيره شد بهم و بعد از اون، دوباره رو به نسترن ادامه 

 :داد

! ن رسمش نيست؛ اصالً من نمی دونم چه تون شده شماهااي_

اصالً ديوانه ! نمونش ايشون. نمی دونم چه باليی سرتون اومده

 ...شده؛ ترسناک شده؛ هيچ چيزی براش مهم نيست؛ هيچ چيزی

به من اشاره کرده بود و داشت همين طور ادامه می داد که 

 :نسترن جمله اش رو قطع کرد و پرسيد

 !حسابت منم يا نيکا؟االن طرف _

 :نيما قاطی کرد



انگار . همه تون يه جوری شديد! طرف حسابم همه تون هستين_

 ...يه مشت غريبه جمع شديم دور هم

 :نشستم لبه تخت نسترن و نيما ادامه داد

هر کسی هر کاری دلش می خواد می کنه و بقيه رو به هيچ _

می ره و هر کسی دلش می خواد می ذاره ! چيش حساب نمی کنه

 ...هر کسی. هيچ توضيحی هم نمی ده

 :صحبتش رو قطع کردم و پرسيدم

 نکنه دستگاه بازيت خراب شده؟! بازی هات تموم شدند نيما؟_

 : با صدايی که به طرز وحشتناکی عصبی بود، داد زد و گفت

 !فهمين؟چرا نمی. نگرانم. شوخی نمی کنم احمق_

 :با آرامش گفتم

_ ً االن خيلی ديره برای اينکه يادت بياد ! ؟نگران چی هستی دقيقا

. االن هيچ کسی نگرانی اون يکی رو نمی خواد. نگران باشی

تو االن داری سنِگ چی رو به . هر کس زندگی خودش رو داره

 !سينه می زنی؟

 :وحشتناک شده بود وقتی گفت

فکر ! فکر می کنی آوازه ی نسترن نپيچيده تو فاميل و آشنا؟_

 ...يده رفتنش از خونهمی کنی کسی نفهم

 :نسترن وسط های صحبت نيما جيغ کشيد

 .به درک_

 :تنها کسی که آروم حرف می زد من بودم که پرسيدم

 

 

 



 

 

به کسی چه ربطی ! نسترن يه مدت رفته سفر! چه آوازه ای؟_

 !داره جزئياتش؟

 :رو به روم ايستاد و فرياد کشيد

نسترن دفاع چرا داری از ! چرا سرت رو بردی زير برف؟_

 !می کنی؟

 :نگاهی به نسترن انداختم و گفتم

 !دفاع نمی کنم_

 :بلندتر از قبل گفت

تو هر غلطی کردی نسترن ازت ! داری دفاع می کنی! چرا_

دفاع کرد و حاال که نسترن غلط می کنه تو داری سرپوش می 

 !داری رو کارهاش

 :نسترن برزخی شد

! رو به کی می گی حرف دهنت رو بفهم نيما؛ بفهم داری چی_

داری به من می گی غلط می کنم؟ داری به مادرت می گی غلط 

 می کنه؟

 :نيما عصبی خنديد

 کجای تو شبيه مادره؟! مادر؟ خنده ام می گيره بخدا_

 :نسترن يقه اش رو گرفت و گفت

من مادر نيستم و . گم شو بيرون از اين خونه... گم شو بيرون_

دست توله ات رو . م شو بيرونپدرت هم که اينجا نيست، پس گ

هر وقت بيا که اون پدر گور . هم بگير و ديگه اينجا پيداتون نشه

 .به گوريت که سنگش رو به سينه می زنی اينجا باشه



بلند شدم و دست نسترن رو کشيدم و از بلوز نيما جداش کردم و 

 :گفتم

زمان بدين؛ خدا رو چه ديدين؟ شايد . بذاريد بعداً حرف بزنيد_

يما تا اون موقع يه بازی جديد پيدا کرد تو هم چهار تا مزون ن

الکی . رفتی و دو تا دور همی گرفتی و اعصابت آروم شد

اعصاب خودتون رو خرد نکنيد، اگه تا يکی دو روز ديگه 

 !يادتون بود ناراحتی هاتون رو، بيايد حرف بزنيد

و در اين رو گفتم و دست نيما رو کشيدم به سمت بيرون از اتاق 

چند قدم که از اتاق نسترن فاصله گرفتيم، رو به . رو هم بستم

روش ايستادم و در حالی که يقه ی کج و کوله شده ی بلوزش 

 :رو صاف می کردم، گفتم

حاِل االِن تو رو من صد سال پيش داشتم، ولی به جايی -_

 .پس نگو سرم رو بردم زير برف؛ نگو بی خيالم. نرسيدم

 :رگه کرده بودصداش رو بغض دو 

 .اين خونه از هم پاشيده_

دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سينه اش تا شايد بتونم حرکاتش 

 : رو کم کنم و گفتم

 !اما برای امروز و ديروز نيست؛ برای خيلی وقت پيشه. آره_

 ...همه چيز خوب بود که_

درک نمی کردم چرا و رو چه حسابی می گفت همه چيز خوب 

اما احتمال می دادم رفتِن . ت برای هميشه بوداين جريانا! بوده

 .ناگهانِی نسترن تلنگری شده بود برای نيما



حاِل . حالش رو دوست نداشتم چون حاِل چند ساِل قبل خودم بود

همون وقت هايی که تصميم گرفتم بی خياِل فضای ديوانه کننده 

 . ی خونه بشم و تمام تمرکزم رو بذارم رو زندگی خودم و نيکی

 :تمگف

 . نگران نباش! درست می شه_

خودم هم اعتقادی به حرف هام نداشتم اما گفته بودمش چون به 

در ! نظرم رسيد چيزی که نيما تو اون لحظه الزمش داره همينه

واقع چيزی وجود نداشت برای درست شدن؛ بابا که جز چند بار 

در سال به خونه نمی اومد و احساس نسترن هم به بچه هاش 

 .ود که يک شبه معجزه بشه و تغيير کنهچيزی نب

 ...پس در واقع هيچ چيزی قابل تغيير کردن نبود

 

بوی الک کل اتاق رو پر . نيما رو تنها گذاشتم و به اتاقم برگشتم

کرده بود و فرهنگ داشت ميون شيشه هاِی رنگارنِگ الک، 

تمام دست هاش رو رنگی کرده بود و با ديدنم، ! خدايی می کرد

رضايتی زد و سه شيشه الکی که جدا کرده بود رو نشونم لبخند 

 : داد و گفت

 . اين ها رو می برم که برای شبيکا هم بزنم_

دکتر ! خودم رو روی تخت انداختم؛ سردرد داشتم و خستگی

آگهی بيماريم رو خوب نمی دونست و بعد از ديدن احمدنيا پيش

ی مخچه ، معتقد بود که دو پالک ديگه هم رو MRIکليشه ی 

کارم شده بود گوگل کردن بيماريم؛ خوندن عاليم و . وجود داره

تاريخچه ی بيماری کسايی که به اشتراک گذاشته شده بودن و 

 .نااميد و نااميد تر شدن



پلک هام رو بستم و سعی کردم ذهنم رو از هر چيزی خالی کنم 

و در حال تالش برای اين کار بودم که با صدای تلفنم پلک هام 

با تأخير باز کردم و گوشی رو گرفتم مقابل صورتم و اسم  رو

 :تماسش رو وصل کردم و شنيدم. بابا رو ديدم

چند تا کشور رو برای درمان پيشنهاد ! حرف زدم با احمدنيا_

وکيل می گيرم و از طريق خريد ملک اقدام می کنم که کار . داده

 .زودتر راه بيوفته

 . مغزم جا موند از پردازش حرف هاش

خودم . شماره وکيل رو برات می فرستم باهاش هماهنگ باش_

بايد . مدارک پزشکی نيکی رو هم جمع و جور کن. هم پيگيرم

 ...براش پاس بگيرم

 ...بلند شدم و سر جام نشستم

 !شنيدی نيکا؟_

 !باورم نمی شد... باور نه... اما... شنيدن رو که آره؛ شنيده بودم

با ناباوری خيره شدم به اسم بابا  گوشی رو از گوشم دور کردم و

 !ناواضح شنيدم گفتن هاش رو" الو"و 

***** 

 

 

 

 

 فصل پنجاهم 

 

 "راه آهن"



 

 

 

 

 :صدای فراز توجهم رو جلب کرد

چی می خوای تو اون کتاب ! کشتی خودت رو شادمان_

 !آناتومی؟

سرم رو باال آوردم و گردنم رو ماساژ دادم؛ امروز دکتر فقط تا 

يمار می ديد و قرار بود زود بره و آخرين بيمار هم ب ۶ساعت 

 .داخل بود

نگاهی به ساعتم انداختم و فراز سرش رو آورد داخل کتاب و 

 :گفت

پس بگو ! چه بحث شيرينی رو هم داری مطالعه می کنی! به به_

 !چرا اين قدر غرقی

سرم رو پايين آوردم و چشمم خورد به تيتر درشِت آناتومی 

 .و فوراً کتاب رو بستم دستگاه تناسلی

 :خنديد و گفت

از رو فيلم خيلی بهتر ياد می گيری ها؛ خواستی من کلی فيلم _

 .دارم

 :هاج و واج نگاهش کردم و ادامه داد

 ... سه بعدی. همه هم فول اچ دی_

اگر قدرتش رو داشتم، کتاب رو می کوبيدم وسط سرش اما 

. کردم حرف نزنمنداشتم و کتاب رو به کيفم برگردوندم و سعی 

تمام مدت ذهنم درگير . تمام هفته ی گذشته رو درس خونده بودم



درس های دانشگاه و کالس زبان کرده بودم و اجازه نداده بودم 

 !حتی يک لحظه هم فکرم به حال خودش بمونه

 !شادمان؟_

 :سرم رو بلند کردم و پرسيدم

 !بله آقای فراز؟_

انداخت وزنش می دستش رو گذاشت روی ميز و در حالی که

 :روی دستش، يک طرفی ايستاد و گفت

 !شهحال آدم بد می! گی آقای فرازخيلی زشت می_

نگاهم رو فرستادم سمت در ! اومد؟چرا بيمار آخر بيرون نمی

 :اتاق دکتر و پرسيدم

 !پس چطوری بگم؟_

 .  بگو فراز_

 :گفتم

 !فراز_

 :هاش نشوند و گفتای روی لبلبخند بزرگ و مسخره

 !جان فراز؟_

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 !شهاينطوری هم حال من بد می_

 :تائيد کرد

! اصالً يه لطفی کن و ديگه صدام نزن. شهحال خودم هم بد می_

 !کاری داشتی اشاره کن

يکی دو .  وسايل روی ميز رو جمع کردم و جوابش رو ندادم

کالفه . نيومدی ديگه هم گذشت و بيمار از اتاق دکتر بيرون دقيقه

 :نگاهم رو تو فضای خالی سالن انتظار چرخوندم و فراز گفت



 .اش اينه که تا هشت اينجا باشیواسه چی عجله داری؟ قائده_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 .بيشتر نيستن ۶اما دکتر گفتن امروز تا ساعت _

 :شونه ای باال انداخت و گفت

شما بايد ساعت کاريت بری،  ۶دليل نمی شه که تو هم ! باشه_

 .رو پر کنی

 !نمی دونستم داره شوخی می کنه يا جديه

 :ادامه داد

 !دکتر که پول مفت به کسی نمی ده_

تا خواستم جوابش رو بدم، دکتر و بيمارش همراه هم از اتاق 

بيرون اومدند و دکتر از بيمارش که پسر جوونی بود، خواست 

 .منتظرش بمونه و اومد سراغ ميز من

 :پرونده ها رو تحويلم داد و گفت

 .خسته نباشيد_

 :دودل بودم برای پرسيدن سوالم اما دلم رو به دريا زدم و گفتم

 !دکتر من هم می تونم برم؟_

 :پرسشی نگاهم کرد و گفت

 .خسته نباشيد. چرا نريد؟ بفرمائيد شما هم_

 .و رفت سراغ بيمارش و با هم از مطب خارج شدند

 :فراز بگم اما پيش دستی کرد و گفتمی خواستم چيزی به 

 !دکتر هم خيلی خوش سليقه ست ها_

متوجه منظورش . نگاهش رو دنبال کردم و به در ورودی رسيدم

 :نشدم و ادامه داد

 !فقط يکم تمايالتش فرق داره مثل اينکه_



 !نمی فهميدم داره چی می گه

 !البته هر کسی دور و بر ما هست تمايالتش فرق داره_

 

 

 

 :يدمپرس 

 يعنی چی؟_

 :ای باال انداخت و گفتشونه

باالخره هر کس يه تمايلی داره ! منظوری ندارم که! هيچی_

 ...يکی به آسانسور، يکی به. ديگه

حرفش رو قطع کردم و اجازه ندادم که به چرت و پرت گفتنش 

 :هاش گفتمادامه بده و ميون صحبت

 !خدانگهدار. رممن دارم می_

 :جدی شد

 !کجا؟_

 :کيفم رو برداشتم و گفتم

 !خونه_

ای از هم مسير شدن چند وقتی بود که هر بار به يک بهانه

باهاش امتناع کرده بودم و ديگه اين روزهای آخر، خودش هم 

 . اصراری نداشت برای رسوندنم

 :پرسيد

 پس شام چی؟_

 :متعجب تکرار کردم

 شام چی؟ _



 :رفت به سمت اتاقش پرسيددر حالی که می

 !رو چی کار کنيم؟شام _

 :صبر کردم تا از اتاق بيرون بياد و اون وقت بود که پرسيدم 

 مگه قرار بود شام رو کاری کنيم؟_

 :کتی که با خودش از اتاق آورده بود رو پوشيد و گفت

 !قرار بود شام رو باهم باشيم ديگه_

 ! قرار نبود شام رو با هم باشيم! نه_

لت شيطنت چشم هاش رفتند و اون حا. يکهو ايستاد و نگاهم کرد

 :يه لبخند درست حسابی نشوند روی لب هاش و پرسيد

 !آخه تو چرا اين قدر ساده ای؟_

 :اخم کردم و گفتم

 .شما همه اش من رو گول می زنين. ساده نيستم_

 :شکالتی از جيب کتش بيرون کشيد و گرفتش رو به روم و گفت

 .اينم باشه جايزه ات. حاال گول بخور بيا شام رو بريم بيرون_

 :شکالت رو نگرفتم و پرسيدم

 مگه من بچه ام که اينطوری چيزی ازم می خواين؟_

 :لبخندش رو عميق تر کرد و پرسيد

 !اينطوريه؟_

شکالت رو برگردوند به جيبش و بعد، درست . جوابی ندادم

 :ايستاد و گفت

 !دعوت من رو به شام قبول می کنی خانم شادمان؟_

 :فوراً گفتم

 !نه_

 :اخم کرد و گفت



 !تو که گفتی مشکلت فقط با طرز بيانمه_

 :بی خيال گفتم

 !من همچين چيزی نگفتم_

 :راه افتاد به سمت در و گفت

 .پس می ريم_

 !تقريبا دنبالش دويدم ، بعيد نبود که در رو روم ببنده

 :تو راهرو کنارش ايستادم و گفت

 .می خوام ببرمت رستوران دريايی_

 :جمع کردم و گفتمصورتم رو 

 !پشت متنفرممن از خرچنگ و قورباغه و الک_

 :بلند خنديد و گفت

هم نشون  رن خونه بهها رو میاون. خورنها رو که نمیاون_

ميگو و . برمتاينجايی که من می. گوپشت سخنمثل الک. دنمی

 ...ماهی و

 :ی آسانسور رو زدم و گفتمدکمه

 .ها هم متنفرماز اين_

 :پرسيد

 .بريم همون رو کوفت کنيم! چی دوست داری پس؟_

ی ی همکف رو زدم و فراز هم دکمهوارد آسانسور شدم و دکمه

 :روم رو برگردوندم و گفت. پارکينگ رو

 !کنی؟چرا قهر می. باباای_

ی همکف که توقف کرديم قصد پياده شدن جواب ندادم و تو طبقه

 :گفت داشتم که مانعم شد و در رو بست و

 .شه دو کالم با تو حرف زدنمی_



ناچاراً همراهش رفتم تا پارکينگ و به غر غرهاش گوش دادم و 

 :وقتی قصد داشت سوار ماشين بشه، گفتم

 .تونم بيامممنون بابت دعوتتون اما من نمی_

 

 

 

 

 

اگه نيومدی . تونی بيای يا نهاصالً اهميتی برام نداره که می_

اصال معلوم ! آرماسمت رو هم نمی ديگه. ديگه نه من نه تو

اين همه مدت باهم آشنا هستيم اما هنوز ! نيست فاز تو چيه

اش از همه. کلمه مثل دو تا آدميزاد باهم حرف بزنيم شه يهنمی

گفتم بيا بريم يه . نگفتم بيا بريم بخورمت که. چيز ناراحتی همه

واقعاً دونم مشکلت چيه نمی. چيزی در مکان عمومی کوفت کنيم

 ۲امروز هم که زود تعطيل شديم و حداقل . ی سادهبا اين قضيه

 !ساعتی وقت داری

مضطرب به دور اطرافم نگاه کردم که مبادا کسی متوجهمون 

 :کرد که نزديک رفتم و گفتمداشت همچنان شلوغ می. شده باشه

 زنين؟آخه چرا داد می_

 :خيال گفتبی

 !شام يا نه؟ آی بريممی! خواد داد بزنمدلم می_

 :مردد گفتم

 .آم اما بايد حتماً حرف بزنيممی_

 :تون صداش رو پايين آورد



 !چه حرفی؟_

 :داشتم و گفتم های پارک شده نگهنگاهم رو روی رديف ماشين

 ...در مورد همين موضوع که شما هربار_

 :سکوت کردم و پرسيد

 !من هربار چی؟_

 :گفتم. دونستم چطور حرفم رو بزنمنمی

 !شه فعالً بريمگه میا_

با اشاره ی دست هدايتم کرد به سمت ديگه ی ماشين؛نشستم و 

 :از پارکينگ که بيرون اومديم گفتم. حرکت کرد

! من نمی دونم وقتی با چيزی مخالفم بايد چطور به شما بگم_

 ...     يا. يا عصبانی می شين! شما همه اش يا زور می گين

 . چرخيد سمتم و ساکت شدم

 :لحظه نگاهم کرد و گفتچند 

يا دست بزن داری، يا خرجی نمی دی، اعتياد .... می گفتی _

 .بگو خجالت نکش.... بگو... داری

 :کالفه گفتم

 . بقيه وقت ها همه اش شوخی می کنين من حواسم پرت می شه_

 :پرسيد

 !ببندم يا می بندی؟_

 :ربط جمله اش رو با موضوع صحبتمون درک نکردم و پرسيدم

 رو؟چی _

 !کمربندت رو_

 :فوراً کمربندم رو بستم و تا خواستم صحبتم رو ادامه بدم، گفت



البته همچين هم نمی رسه . زورم بهت می رسه ديگه شادمان_

 ! اما کندن يه مو از خرس غنيمته

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفت

 !چی می خوری برای شام؟_

 :معذب از وضعيت پيش اومده گفتم

 .فرقی نمی کنه_

 :پرسيد

پس کی بود جلو در آسانسور جيغ و داد می کرد ماهی و ميگو _

 و خرچنگ دوست ندارم؟ 

 :صورتم رو جمع کردم

 .خب واقعاً ندارم_

پس چرا وقتی می پرسم کجا بريم می گی فرقی نداره؟ چرا _

 تعارف می کنی؟

 :صادقانه گفتم

اينطوری درست نيست که شما هر بار بيفتين تو ! چون معذبم_

 .متزح

 :سری تکون داد و گفت

بريم شام بخوريم مهموِن تو، چون من هيچ مشکلی ! خيلی خب_

 .معذب هم نمی شم اصالً . ندارم که تو بيفتی تو زحمت

 :موافقت کردم و گفتم

 .قبوله_

 :پرسيد

 !کجا بريم ميزبان؟_



دوباره شروع کرديم به بحث در مورد رستوران و آخر سر هر 

توافق رسيديم و نيم ساعِت بعد مقابل دومون سر فست فود به 

ماشين رو پارک . يکی از فست فودهای خيابوِن ستارخان بوديم

کرد و وارد شديم و من، مدام اضطراب ديده شدن داشتم؛ رو 

همين حساب بود که رفتم سراغِ ميزی که تو نقطه ِی کوِر سالن 

هر دومون غذا سفارش . بود و غرغرهای فراز رو تحمل کردم

م و من معذب تمام مدِت آماده شدن سفارشاتمون رو مقابلش دادي

نشستم و کوتاه جواب صحبت هاش رو دادم و بعد از رسيدِن 

شام، بی حرف مشغول خوردِن غذام شدم اما وقتی خيلی ناگهانی 

 :ازم پرسيد

 تا به حال کسی رو دوست داشتی؟_

 !غذا تو گلوم گير کرد و بعد از اون اشتهام کور شد

: 

هام بی حرکت موندند و نفس هام از ريتم خارج شدند، دست 

دهانم باز موند و نگاهم خيره شد به نقطه ای نامعلوم و تمام 

افکاری که با جون کندن، گذاشته بودمشون گوشه ی ذهنم، پر 

 !قدرت تر از قبل، شروع کردند به ديوانه کردنم

جو بينمون عجيب شد و وقتی سوال، بيش از حد بی جواب 

 :، فراز به حرف اومد و به آرومی گفتموند

 ...کار از دوست داشتن گذشته انگار -

 :ناشيانه به ساعتم نگاه کردم و گفتم

 !من ديگه بايد برم-

 :و ناشيانه تر از جام بلند شدم و فراز هم همراهم شد و گفت

 !می رسونمت-



اون لحظه ای که گذشت از شنيدن جواب سوالش و موافقت کرد 

خوشحال شدم که از زير بار جواب دادن قسر در  با رفتنمون،

رفتم اما خوش خيالی کرده بودم؛ چرا که با بسته شدن در های 

 ...بدجوری هم گير افتادم... ماشين، گير افتادم

***** 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و يکم
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اين دومين باری بود که با تلفن همراه امير تماس می گرفتم و 

و گوشی " کار مهمی دارم"براش تکست زدم  ! دجواب نمی دا

رو روی تخت کناری گذاشتم و به درمانگری که منتظر بود 

 :زمان استراحتم تموم بشه، نگاهی انداختم و گفتم

 .خوبم؛ ادامه بديم_

يک هفته ای بود که تمرين درمانی رو شروع کرده بودم و هفته 

نارش آب ای سه جلسه به مرکز توانبخشی می اومدم و در ک



حرکتی که بهم داده شده بود رو با رعايت . درمانی هم می گرفتم

موارد گفته شده انجام دادم و ذهنم دوباره رفت به سمت حرف 

 !هايی که قرار بود با امير مطرحشون کنم

در حال انجام حرکت بودم که تلفنم زنگ خورد؛ سرم رو 

ز درمانگر چرخوندم به سمت تخِت کناری و با ديدِن اسم امير، ا

خواستم چند لحظه ای صبر کنه و تماس رو فوراً جواب دادم و 

 :شنيدم

 !جانم نيکا؟_

 .چرخيدم و کامل روی تخت دراز کشيدم

 :و گفتم

 .کجايی؟ دوبار بهت زنگ زدم_

 :کردشدت آرومم می صداش به

 .سرکارم عزيزم_

 :به فنرهايی که از سقف کابين آويزان بودند، نگاه کردم و گفتم

 .يه روزت رو برام خالی کن. کار مهمی دارم باهات_

 :پرسيد

 چيزی شده؟_

 :توضيح دادم

خوام ببينمت و در مورد يه فقط اينکه می. چيز خاصی نشده! نه_

 !موضوعی باهات حرف بزنم

 :ای مکث کرد و نهايتاً گفتچند لحظه

تونيم بعدش می. کار امروز رو انجام بدم کنم تا دوسعی می_

 .رو ببينيمهمديگه 

 :لبخندی زدم و گفتم



 !قراره بريم جايی. ممکنه تا دير وقت طول بکشه. عاليه_

 :پرسيد

 کجا؟_

 :لبخندم رو جمع کردم و گفتم

خواد خوام اون طور که دلم میمی. امروز برای منه_

 .آم دنبالتآدرس بده، ساعت دو می. بگذرونيمش

 :کسی صداش زد و امير جواب داد

 .ايد برم خونه و حاضر شمب. آمخودم می_

مخالفتی نکردم و با قطع تماس، مابقی تمريناتم رو انجام دادم و 

 .بعد از اون، يک راست به خونه رفتم

دوش گرفتم و با وسواس آماده شدم، امير اکثر وقت ها اسپورت 

می پوشيد، من هم اين کار رو کردم و زمانی رو هم اختصاص 

خونه ی نيما رفتم و کليد ويالی  دادم به آرايش و بعد از اون تا

دماوند رو ازش گرفتم و مابقی زمانی که داشتم رو هم تو کافه 

ساعت دو و نيم بود که امير به کافه اومد و بعد از . گذروندم

مقابل کافه بوديم که ازش خواستم . خوردن ناهار راه افتاديم

ز ماشينش رو داخل پارکينگ بذاره و با ماشين من بريم و بعد ا

 :اين حرف بود که پرسيد

 !کجا می خوايم بريم؟_

 :ريموت پارکينگ رو به دستش دادم و گفتم

 .سوپرايزه_

يکی به . خيلی حال و حوصله نداشت و زياد تو فکر می رفت

 :بازوش زدم و گفتم

 ! بجنب وگرنه دير می رسيم_



. رفت سراغ ماشينش و چند دقيقه ی بعد، تو ماشين کنارم بود

به سمت خروجی شرقی شهر و امير باالخره کم راه افتادم 

 :حرفيش رو کنار گذاشت و پرسيد

خواستی صحبت در مورد چی می! نمی گی داريم کجا ميريم؟_

 کنی؟

 

 

 

 

 :نيم نگاهی به سمتش انداختم و گفتم

 !بريم که يه روز رو به سبک من زندگی کنيم_

رو بخاطر توقف ماشين، واکنشش رو از دست ندادم، ابروهاش 

 :باال فرستاد و پرسيد

 !به سبک تو؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 !اوهوم_

 :ماشين رو حرکت دادم و گفت

 !شه به سبک تو زندگی کرد؟جا نمی وقت همين اون_

 :لحنم رو کش دادم و گفتم

 !امروز پيرمرِد غرغرو شدی چرا؟_

 :فوراً گفت

 !کم ذهنم درگيره فقط يه. نه_

کدوم از دور و اطرافيانم به  که هيچحاضر بودم قسم بخورم 

 :با اين حال پرسيدم. ی من درگيری ذهنی نداشتنداندازه



 چرا؟ چيزی شده؟_

 :جوابش به فکر فرو بردم

 !امنگران الهه_

ديگه رو ديده بوديم، امير به اين  چند وقِت اخير، هر بار هم

 :گفتم. اش هست، اشاره کرده بودموضوع که نگران دختر خاله

 !تو اون سری هم گفتی نگرانشی اما نگفتی چرا_

 :کالفه جوابم رو داد

حس می کنم اين موضوع ! چون خودم هم دقيقاً نمی دونم چرا_

 . در رفته کالً از دستم

 :با آرامش گفتم

صحبت کن برام؛ بگو چی نگرانت کرده؟ شايد کاری از دستم -

 !بر اومد

قه ای به کاربنی دونستم چه عالسکوت کرد و نگاهش کردم، نمی

پوشه؛ می و سرمه ای داره که اکثر وقت ها اين رنگ ها رو

که رنگ های تيره خيلی بهش شايد هم واقف بود به اين

 !اومدندمی

 :کردم که به حرف اومدداشتم همچنان نگاهش می

چند وقت پيش بود که با يه پسر ديدمش و وقتی به روش آوردم، -

. ند رفتم اما خودش هم بد حرف زدالبته من هم ت. دعوامون شد

تصميم گرفتم دخالت نکنم تو زندگيش اما نتونستم باهاش حرف 

باهاش حرف زدم و اون هم عذر خواهی کرد بابت . نزنم

رفتارش و آخر سر بهم گفت که عاشق شده؛ انتظارش رو داشتم 

بهم اطمينان داد کسی . اما وقتی خودش اعتراف کرد، شوکه شدم

ه خيلی خوبه و آسيبی بهش نمی زنه اما بعد از که دوستش دار



دوباره پاپيچش شدم که حرف بزنه و . اون هم حالش خوب نبود

 !می دونی اين بار چی بهم گفت؟

 :کوتاه نگاهش کردم و ادامه داد

 !گفت گور بابای عشق_

 :مردد پرسيدم

 !همين رو گفت؟_

 !آره_

زود سکوت کرديم و من، يکهو احساس خستگی کردم؛ صبح 

بيدار شده بودم و بعد از تمرينات که بايد استراحت می کردم، 

دوباره مشغول انجام کارهام شده بودم و حاال، خستگی داشت 

 :رو به امير گفتم! شدآزار دهنده می

 شه تو رانندگی کنی؟می_

 :متعجب پرسيد

 چرا؟_

 :علت اصلی رو گفتم

باشه تا  دم حواسم فقط به صحبتمونام؛ ترجيح میيکم خسته_

 !جاده

هامون رو عوض کرديم و صندلی. موافقت کرد و توقف کردم

امير، با تنظيم صندليش حرکت کرد و به محض حرکت، 

 :موضوع قبلی رو ادامه دادم و پرسيدم

 ! بعدش چيزی نگفت؟_

لب زيرينش رو به داخل دهان کشيد و بعد از مکثی که طوالنی 

 :شده بود جوابم رو داد



پيدا شده؛ مدام تو اتاقشه و درس رو  حرف و کم کمنه اما خيلی _

که هر کس نشناستش، من خيلی خوب  کنه در حالیبهونه می

 !دونم که خيلی اهل درس و مشق نيستشناسمش و میمی

صندليم رو کمی به سمت عقب بردم و صورتم رو کامل 

 :پرسيد. چرخوندم سمت به امير

 ريم؟کجا می_

 :گفتم

 !سمت دماوند_

 

 

 

 

 

 

 

سعی کردم الهه ای رو که اين مدت  و بعد از اون، ساکت شدم و

شب افتتاحيه ی . امير مدام ازش حرف می زد رو به خاطر بيارم

بونتا، بين اون همه جمعيت، چهره اش تو خاطرم نمونده بود اما 

اون موقع . نگاه عاشقانه اش به امير رو خوب تو خاطرم داشتم

ير رو دوست داره اما انگار اشتباه اين احساس رو داشتم که ام

و مهم . برداشت کرده بودم چرا که امير حرف ديگه ای می زد

تر از اون، اين بود که اگر درست حدس زده بودم، امير حاال 

باخبر بود و اون دختر يک جوری حسش رو می فهموند به اين 



آدم، در صورتی که امير چيزی که فهميده بود کامالً متفاوت بود 

 ! برداشت من با

 :پرسيدم

 !چرا اين قدر براش نگرانی؟_

 :در جا پرسيد

 !نباشم؟_

 :توضيح دادم

منظورم اينه که . منظورم اين نيست که نگرانش نباشی! نه_

. هر دختری تو زندگيش عاشق می شه. نگرانيت بی مورده

اينطوری بايد کل دنيا هميشه نگران باشن چون حداقل يه دختر 

 !ن پيدا می شه که از قضا عاشقهتو دور و اطرافشو

 :نفس عميقی کشيد و گفت

با خودم اگه رو راست باشم، . اين يکی برام خيلی فرق داره_

با اينکه اميد . اون قدری که نگران الهه هستم نگران اميد نيستم

تو شرايط خيلی حساس تريه و اصالً هم مثل الهه حرف گوش 

 .ديگه ای هست برامکن و سر به راه نيست اما الهه يه طور 

سکوت کردم و حرفی نزدم تا زمانی که خودش ادامه بده؛ اگر 

اين حرف زدن ها تأثيری داشت تو آرامشش، من حاضر بودم 

 !شنونده ی خوبی باشم

سکوتش خيلی طول نکشيد اما سوالی که ازم پرسيد، من رو 

 :زيادی تو فکر برد

 !؟طبيعيه که دوست ندارم کسی رو دوست داشته باشه_

 :دقيق بهش نگاه کردم و ادامه داد



به خودش که چيزی نمی گم اما از همون وقتی که شک کردم _

 .بهش تا همون وقتی که خودش اومد و بهم گفت ناراحت بودم

 :اجازه دادم کمی فکر کنه و بعد پرسيدم

مگه نه اينکه هر کسی تو زندگيش ! چرا ناراحت بودی؟_

 داشته بشه؟مختاره دوست داشته باشه و دوست 

 :تأييد کرد

تو که نمی دونی ! درست می گی اما تو که نمی شناسی الهه رو_

می ترسم؛ هميشه می ترسيدم . چقدر زود باور و شکننده ست

 .اونی پيش نياد که من می خواستم

 تو چی می خواستی؟_

دلم می خواست موفق . می خواستم شبيه آرزوهای من بشه_

اين زندگی حِق اين دختر نيست  هميشه پيش خودم می گفتم. بشه

يه روزهايی . و تاجايی که تونستم مسير رو براش هموار کردم

از زندگی رو من فقط تالش کردم که موفق شدن براشون آسون 

تر بشه اما انگار اون توقعی رو که من از زندگی دارم، اين دو 

 .نفر ندارند

قدر سکوت کرد و من، پيش خودم فکر کردم که اميد و الهه چ

 :ادامه داد! خوشبخت بودند که امير رو داشتند

خودم با اين که ساِل آخر بودم و درس هام خيلی سخت بود پا _

به پای الهه نشستم تا درس بخونه و وقتی هم که دانشگاه 

سراسری رتبه خوبی نياورد اجازه ندادم دوباره کنکور بده و 

انگار اصالً فرستادمش دانشگاه آزاد تا يه سال عقب نيفته اما 

نمی دونم خواسته اش چيه از . برای درس خوندن آفريده نشده

نيکا خوِد من هيچ وقت آدِم قانعی نبودم، با اين که سخت . زندگی



ترين شرايط رو داشتم برای درس خوندن، هيچ وقت از درسم 

نزدم که برم دنبال کار و با اين که تمام تايم آزادم رو کار می 

 ...نشگاه کشور هم درس خوندمکردم، تو بهترين دا

 

 

 

 

سختی کشيدم اما راضی ام از سختی کشيدنم؛ چون االن اونجايی 

ايستادم که هميشه بهش فکر می کردم؛ شايد نرسيدم به همه چيز 

اما خودم ! هايی که می خواستم؛ مثل قبول شدن تو آزمون ارشد

می دونم که تالشم رو کردم و مصمم هستم برای سری 

دونم که دارم الهه رو هم با خودم مقايسه می کنم و می...بعدی

دست ...انتظار دارم مثل خودم باشه؛ می دونم کارم اشتباهه اما

 ...خودم نيست

حس های عجيب و قابل تحسينی داشت نسبت به خانواده ای که 

 .حقيقتاً خانواده ی اصليش نبودند

 .اين حجم زياد از احساس مسئوليت قابل تقدير بود

 :ماليمت گفتمبا 

تحسينت می کنم که تا اين حد . من تو رو تحسين می کنم امير_

تونستی بزرگ و منطقی فکر کنی و برای اهداف بزرگت، فقط 

آرزو نداشتی بلکه تالشت رو هم به اندازه ی آرزوهات بزرگ 

کردی اما بايد بدونی که هر کسی، تصميم گيرنده ی نهايی برای 

برای زندگی خانواده ات تمام و  تو تالشت رو. زندگی خودشه

تو راه رو ! کمال انجام دادی اما خواست خودشون هم مهمه



نشون دادی اما اينکه يه نفر قبول کنه اون راه رو بره يا نه ديگه 

با خودشه و بايد حق بدی که شايد اون راهی که خودش ترجيح 

همه که نبايد با درس خوندن به جايی . داده براش بهتر باشه

الهه خيلی کم سن و سال . ن؛ هر آدمی با اون يکی متفاوتهبرس

بذار . نيست؛ بذار راهی که خودش می دونه براش بهتره رو بره

 .زندگی کنه

دستش رو از فرمون جدا کرد و با حرکت انگشت هاش، مخالفت 

 :کرد و گفت

اشتباه برداشت نکن، من که به خودش حرفی نمی زنم، هيچ ! نه_

بهش تحميل نکردم، فقط به تو گفتم علت وقتی هم چيزی رو 

 .نگرانيم رو

لبخند زدم برای همه ی انسانيتی که تو اين پسِر کم سن و سال 

 :جمع شده بود و گفتم

بيشتر از اين نگران نباش؛ چون اون می تونه گليم خودشو از _

آب بيرون بکشه و از اون گذشته، اون حمايت تو رو داره و 

 !ی يه عمر زندگی يه دختر بسهحمايِت کسی مثل تو، برا

 :خنديد و گفت

 !خيلی خوب بلدی حرف بزنی ها_

 :لبخندم عميق تر شد و گفتم

 !قابلی نداشت_

قطره های بارون که به شيشه می خوردند، حواس هر دومون 

 .رو پرت کردند

کمی شيشه رو پايين فرستادم و از هوا لذت بردم و امير، خيلی 

 :ناگهانی پرسيد



زندگيت اون قدری عاشق بودی که يه روز با کلی تو هم تو _

 !هيجان از عشق بگی و يه روز بگی گوِر پدر عشق؟

 :دوباره به سمتش چرخيدم و خيره شدم به نيم رخش و گفتم

نمی دونم تعريف ! اين حالی که می گی رو تا به حال نداشتم_

 ...دقيق از عشق چيه اما من هيچ وقت آدم عاشقی کردن نبودم

 :پرسيد

 يعنی هيچکس نبوده که تو تا بيشترين حد بخواهيش؟_

 :صادقانه گفتم

بودن کسايی که من از نظر منطقی همه جوره قبولشون ! نه_

داشته باشم و حتی بخوام باهاشون زندگی کنم اما موقعيتش که 

 .پيش اومده، چيزهای ديگه رو ترجيح دادم

 :در جوابم گفت

 !بارون شديد شد_

 :پنجره و گفتمچرخيدم دوباره سمت 

 اين عشق چو باران است، ما برگ و گيا ای جان-

 باشد که دمی باران، بر برگ و گيا کوبد

 (موالنا)

*** 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و دوم



 

 "راه آهن"

 

 

 

 

فکر می کردم اگر از اون ميز و شرايط فاصله بگيرم، دردی که 

پرسيدن اون سوال به جونم ريخته بود، تموم می شه اما به 

اينکه داخل ماشين نشستم و درو بستم و با خوش خيالی محض 

خيره شدم به خيابون و بارونی که در حال باريدن بود، فراز 

 :گفت

 !بعيد می دونم کسی تو دنيا باشه فارغ از دوست داشتن_

مضطرب به رو به روم خيره شدم و خودم رو سرزنش کردم 

 .برای اين همراهِی بی فکر

 :ادامه داد

همه بهش مبتال می شن و . يه احساس همه گيره دوست داشتن_

درصدی از اين حس رو تجربه می کنن؛ حاال يکی کمتر و يکی 

 ...يکی محافظه کار و يکی تا پای مرگ. بيشتر

خودم رو آماده کرده بودم که اگر چيزی پرسيد، بحث رو عوض 

 !کنم اما هيچ سوالی از من نداشت

 :به سمت جنوب شهر حرکت کرد و گفت

 !ن تو زندگيم سه بار عاشق شدمم_

می خواستم ساکت بشينم اما غير ارادی، نسبت به حرفش واکنش 

 :نشون دادم و گفتم



 !چقدر زياد_

 :خنديد و گفت

بخوام اون زود گذرها رو هم در نظر . مهم هاش رو گفتم تازه_ 

 !بگيرم هفت هشت ده باری عاشق شدم احتماالً 

مگه يه آدم چند بار می . کنهمطمئن بودم که باز داره شوخی می 

 :تونست عاشق بشه؟ همين رو مطرح کردم و پرسيدم

 آخه مگه می شه اين همه عاشق شد؟_

 :شونه ای باال انداخت و پرسيد

 پس چند بار؟-

 :قاطعانه گفتم

 .فقط يه بار_

 :چرخيد به سمتم و عميق نگاهم کرد و گفت

 ...که اينطور_

 :دزديدم و فراز پرسيدنگاهش گيجم کرد؛ چشم هام رو 

پس اين همه آدم که ده بار تو زندگيشون عاشق شدن از کجا _

 اومدن؟

 :فوراً گفتم

 ! آدميزاد فقط يه بار عاشق می شه. اون ها عشقشون الکيه_

 : پرسيد

 !کدومشون الکی بوده يعنی؟ اوليش يا آخريش؟_

 :لب هام رو جمع کردم و جواب دادم

عشق . شون به جز يکی الکی بودناما حتماً همه . نمی دونم_

اينطوری نيست که بتونی . واقعی همه ی وجود آدم رو می گيره



اگه . اين قدر زود بی خيالش بشی و بری سراغ يکی ديگه

 ...بتونی، يعنی عاشق نبودی

 :چند لحظه ی کوتاه نگاهم کرد و گفت

می خوام بدونم . بيشتر از عشق واقعی برام بگو...چه جالب_

 !ق شدنم واقعی بودهکدوم عاش

 :بدون اينکه به حرف هاش فکر کنم جواب دادم

نمی دونم اما وقتی آدم واقعاً عاشق يه نفره، نمی تونه هيچ _

حتی اگه اون يه نفر عاشق کس ديگه ای . جوره فراموشش کنه

حتی اگه اون يه نفر هيچ وقت نبينتت و هيچ وقت نفهمه تو . باشه

ی عشقش رو هيچ وقت يادش عاشق واقع! چقدر دوستش داشتی

چطور می تونه به يه نفر ديگه فکر ... نمی ره و اگه يادش نره

کنه و دوستش داشته باشه؟مگه آدم می تونه همزمان چند نفر رو 

 دوست داشته باشه و بهشون فکر کنه؟

 

 

 

 

 

 :جواب سوالم رو داد

 !نمی تونه! نه_

 :با هيجان گفتم

زندگيش بارها عاشق شده، پس کسی که ادعا داره تو ! ديدين؟_

 .اصالً عشق رو نفهميده

 :در حالی که نگاهش به خيابون بود، گفت



 .پس من عشق رو نفهميدم_ 

 :فوراً حرفم رو ادامه دادم و گفتم

 !يا شايد دير فهميده_

 :گفت

 !پس دير فهميدم_

 :کالفه گفتم

من دارم اون قانون کلِی خودم ! من که درباره ی شما نمی گم_

 .مرو می گ

 :گفت

 !اولين بار که عاشق شدم سيزده، چهارده سالم بود_

 :بدون پلک زدن خيره شدم بهش و ادامه داد

عاشق همکار مامانم شده بودم؛ يه خانم سی و خرده ای  ساله _

 .که يه دختر هم سن و سال من داشت

فکر کردم جمله ی قبليش رو اشتباه شنيدم و به خاطر همين 

 :پرسيدم

 !همکار مامانتون شده بودين؟عاشق دختر _

 :سرش رو به چپ و بعد راست تکون داد و گفت

 !عاشق خودش شده بودم_

 :دهانم باز موند و فراز ادامه داد

موهاش . خيلی قشنگ می خنديد. خيلی خوشگل و با کالس بود_

. شبيه بازيگرای هاليوودی بود. طاليی بود و چشم هاش روشن

با خودم . بيای خواستگاری دخترمبهم می گفت بايد دکتر بشی و 

! قرار مدار گذاشتم که به حرفش عمل کنم اما فقط به بخش اولش

خدا می . دلم می خواست دکتر بشم اما برم خواستگاری خودش



نمرد ... دونست که چقدر دعا کردم برای مردن شوهرش اما نشد

 !که نمرد

ادامه می دهانم همينطور باز مونده بود و فراز داشت با جديت 

 :داد

مدام مادرم رو زور می . يادمه يکی دو سالی عاشقش بودم_ 

کردم که به خونه ی دوستش بريم يا اون ها رو دعوت کنيم و 

بقيه فکر می کردند عاشق چشم چپ و ابروِی پيوندِی دخترشون 

اما من هيچ وقت دختره رو داخل آدم حساب نمی کردم و . شدم

وديم يا خونمون مهمون بودند، می تو تمام مدتی که مهمونشون ب

 ....نشستم و زل می زدم به همکار مامانم

 :سکوت کرد و متحير پرسيدم

 !بعدش چی شد؟_ 

طرح شوهرش تموم شد و برگشتند شهر . نشد که بشه_ 

چسبيدم به . من هم ديگه از سرم عشق و عاشقی پريد. خودشون

تاد اين عشق حاال بگو ببينم اس! درس خوندن تا سال اول دانشگاه

 !واقعی بود يا نه؟

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 شوخی کردين ديگه؟ . اين اصالً عشق نبود_

 :با جديت گفت

 شوخی کجا بود؟. نه بخدا_

 :مات و مبهوت خيره شدم بهش و گفت

 .حاال بذار دومی رو تعريف کنم شايد نظرت عوض شد_

يه نفس منتظر بودم بگه عاشق يکی از همکالسی هاش شده تا 

 :راحت بکشم اما دوباره شوکه ام کرد



همون سال اول پزشکی عمومی بودم که با ديدن استاد زبان _

 ...تخصصی يه دل نه، صد دل عاشقش شدم

 :ميون صحبتش گفتم

 !تو رو خدا ديگه شوخی بسه_

 :با جديت گفت

 .واقعاً عاشقش بودم. به جون خودم شوخی نمی کنم_

 :ادامه داد نفس پر سر و صدايی کشيدم و

 

 

 

 

 

يه خانم خوشگل و با کالس چهل و خرده ای ساله که انگليسی _

فقط . رو به لهجه ی خود آمريکايی ها و مثل بلبل حرف می زد

دوست داشتم تو کالسش بشينم و اين زن حرف بزنه و من 

اون قدر محجوب و قشنگ می خنديد که دلت می . نگاهش کنم

 !بايستهخواست وقتی می خنده دنيا 

 :از تعجب خشک شده بودم و پرسيدم

 اين يکی هم شوهر داشت؟! سرگذشت اين يکی چی شد؟_

 :با جديت گفت

نه اين يکی اتفاقا شوهرش مرده بود اما دوتا پسر قلچماق _

داشت که هيچ اعتقادی به ازدواج مجدد مادرشون نداشتند و من 

ستاد، اين حاال بگو ببينم ا. هم ناچار شدم  دست بکشم از عشقم

 !يکی چی؟ واقعی بود يا نه



اين اولين بار بود تو تمام . چپ چپ نگاهش کردم و بلند خنديد

 !عمرم که دلم می خواست يه نفر رو کتک بزنم

 :بلند و گله مند گفتم

 !!واقعا که_

 :دست هاش رو لحظه ای به نشونه ی تسليم باال برد و گفت

واقعاً تا ! غ نه؛ نگفتمواقعاً دروغ نگفتم؛ اغراق کردم اما درو_

آخرين سال های عمومی فقط از دو زن خوشم می اومد که همين 

 !دو نفری بودند که گفتم؛ اما نه درحد عشق؛ در حد تحسين

 :چرخيدم به سمت پنجره و گفت

 کجا رفتی؟ نمی خوای سوميش رو بشنوی استاد؟_

 :قاطعانه گفتم

 !نخير_

 :با جديت گفت

 !بيا اين سری واقعيه_

 :جهی نشون ندادم و ادامه دادتو

همون که چشم هاش چپ بود ! يادته عشق اولم يه دختر داشت؟_

 !و ابروهاش پيوندی؟

 :جوابش رو ندادم و گفت

البته . چند سال بعد، ما اتفاقی دوباره اين خانواده رو ديديم_

مامان و بابا باهاشون ديدار داشتند اما اين اولين باری بود که 

 .ز سال ها به خونمون می اومدندخانوادگی بعد ا

 :تسليم شدم و به سمتش برگشتم و پرسيدم

 !عاشق دخترشون شدين؟_

 :ابروهاش رو باال فرستاد و گفت



 !دوباره عاشق مادره شدم! نه_

 :هاج و واج با دهانی باز خيره شدم بهش و گفت

تکون نخورده بود اين زن اما از ... المصب قالی کرمون_

اين سال ها دعاهام در مورد مرگ شوهرش اونجايی که تموم 

مقبول درگاه الهی واقع نشده بود، ديدم اگه چند ساِل ديگه هم 

بخاطر همين نسيه رو . بشينم و دعا کنم، ممکنه خودش هم بميره

 .ول کردم و چسبيدم به نقد و عاشق دختره شدم

سعی نکردم خودم رو ! ديگه نمی فهميدم کی جديه و کی نه

بدم اما تو حرف های بعديش خبری از شوخی کنجکاو نشون 

 .نبود

. به خودم اومدم و ديدم بيشتر از هر کسی تو دنيا می خوامش_

ديدم اون قدر خوب و فوق العادس که تمام انتظارات من رو از 

ديدم فضای ذهنش اون قدر قشنگ و . يه شريک برآورده می کنه

ه ساعت بازه که می شه حتی در مورد موضوعات پيش پا افتاد

 ...ها باهاش حرف زد و خسته نشد

 

 

 

 

 

 

 



ديدم اين دختر همونيه که من سال ها وعده ی داشتنش رو به 

خودم دادم و به خاطر اين انتظار، هيچ وقت قلبم رو به روی 

 ....کسی باز نکردم

سکوت کرد و اون لحظه در من به حدی کنجکاوی جمع شد که 

 :نتونستم سوالم رو نپرسم

 !ت؟االن کجاس_

مطمئن بودم که االن تو زندگيش نيست؛ چون تو تمام مدتی که 

فراز رو می شناختم، نشونه ای مبنی بر حضور يک زن تو 

 .زندگيش نديده بودم

 :جوابش گيج ترم کرد

 . شرايط انتخاب پيش اومد_

 : پرسيدم

 !يعنی چی؟_

 ...يعنی ناچار شد بين من و ادامه تحصيل انتخاب کنه_

 :دمهيجان زده پرسي

 !کدوم رو انتخاب کرد؟_

 :نفسی گرفت و گفت

به من گفت صبر کن و خودش رفت سراغ !  هر دو رو_

 .آرزوهاش

 :از هيجاِن زياد بود که داشتم ضميرها رو جا به جا می کردم

 !تو چی کار کردی؟_

 :دستش رو باال برد و گفت

 ! قائدتاً صبر_

 :چيزی نگفتم و پرسيد



 !به دلت نشست؟ اين يکی واقعی بود؟حاال بگو ببينم، اين يکی -

 :صادقانه گفتم

 .من گيج شدم_

 :توضيح داد

 !درکش که سخت نيست_

 :پرسيدم

 !ديگه نديديش؟_

 : لبخندی زد و گفت

. دو سال اول سه بار برگشت اما سال آخر خيلی درگيره! چرا_

حتی خيلی هم تماس نمی گيريم که بتونه به فعاليت های درسيش 

 !برسه

 :گفتم

 !سخته_

 :و گفت

 !چيزی بود که خودم قبولش کردم_

 :پرسيدم

 خودتون چرا نرفتيد؟_

چون اون موقع نوگل رو تازه از دست داده بوديم و خانواده _

رو اين . خيلی آسيب پذير بودن و نمی شد من هم ترکشون کنم

حساب قبول کردم صبر کنم چون نمی خواستم با مخالفتم فاصله 

 !د و چيزی که می خواست باشهبندازم بين چيزی که بو

 :بدون فکر پرسيدم

 !خيلی دوسش داری؟_

 :خنديد و گفت



اگر من اين رو از تو پرسيده بودم بدون شک يا فرار می _

کردی يا جيغ و داد راه می انداختی يا برام متأسف می شدی اما 

من بهت جواب می دم چون هيچ ابايی ندارم از دوست داشتن و 

خيلی بيشتر از سال هايی . خيلی دوستش دارم بايد بهت بگم بله؛

 ...که صبر کردم

 :نمی تونستم نگاهم رو از نيم رخش بردارم وقتی گفت

بگو ببينم اين عشق واقعی که ديگه ! تو بگو استاد عشق شناسی_

برات تکرار نمی شه و نمی تونی هيچ وقت فراموش و 

 ...جايگزينش کنی کيه

 :پرسيدمضربان قلبم رو ناديده گرفتم و 

 من گفتم اين ها رو؟_

 :تأييد کرد

 !دقيقاً خودت گفتی_

نمی دونم چرا تو اون لحظه تا اين حد باهاش احساس صميميت 

داشتم، شايد چون فهميده بودم به دردی از جنس درد من 

 :به قطراِت درشت بارون نگاه کردم و پرسيدم.مبتالست

 فکر می کنی من عاشقم؟_

 :جوابش زيادی ُرک بود

 !فکر نمی کنم؛ مطمئنم_

 :سکوت کردم و پرسيد

 !چرا بهش نگفتی؟_

 :سوالی نگاهش کردم و حرف هام رو تکرار کرد



حتی اگه اون ...حتی اگه اون يه نفر هيچ وقت عاشقت نباشه_ "

حتی اگه اون يه نفر ...يه نفر هيچ وقت نفهمه که تو عاشقشی

 !"کس ديگه ای رو دوست داشته باشه

 :ر کرد و فراز پرسيداشک نگاهم رو تا

 چرا نگفتی؟_

بغضم شکست و تلخ ترين اعتراف تمام عمرم رو به زبون 

 :آوردم

 !اشتباه کردم_

********** 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و سوم

 

 "تجريش" 

 

 

 

 

امير رو راهنمايی کردم به سمت ويال و وقتی در رو با ريموت 

 :باز کردم، پرسيد

 اينجا کجاست؟_

 :جوِن دور و اطراف بود وقتی گفتم حواسم پرِت  برف های کم



 !ويال_

 !منظورم اينه که چرا اينجاييم؟. می دونم_

 :کالفه از سوال پرسيدن هاش، به رو به رو اشاره کردم و گفتم

 !حاال برو داخل_

 :و وقتی حرکت کرد، ادامه دادم

خسته شده بودم از کافه و رستوران؛ گفتم بيايم اينجا يه کم حال _

 !بشهو هوامون عوض 

حرفی نزد، پياده شدم و در رو پشت سرمون بستم و به باغ 

پوشيده از برف که حِد فاصل در تا ساختمون رو پوشش می داد، 

 :نگاهی انداختم و گفتم

 .کنم تازه برف باريده، خيلی تازه ستفکر می_

 :نگاهش به ساختمون بود و پرسيد

 کسی ديگه ای هم قراره بياد؟_

 :تمخنديدم و در جوابش گف

تو تنها کسی هستی که به ذهنم هم خطور نمی کنه ! ديوانه شدم؟_

ببرمت تو جمع دوستام؛ چون می ترسم سر يه ساعت، آرتروز 

گردن بگيری بس که موقع ديدن خانم های زيبا، محجوب و سر 

 !به زير می شی

 .چپ چپ نگاهم کرد و دوباره به خنده ام انداخت

 :گفتم با دست به رو به رو اشاره کردم و

 .بريم داخل که سرده_

 :صبر کرد تا بهش برسم و موقع حرکت، گفت

 !بپا ليز نخوری_



همه ی چيزی که تو اين آدم جمع شده بود، حسی به من می داد 

توجهش . که تو تمام سال های زندگيم تجربه شون نکرده بودم

 .خيلی خاص و کم ياب بود

کرد؛ ات نمیههاش غير مستقيم بود و نگرانی هاش دلزد حمايت

اين آدم خودش بود، با ! چون هيچ رنگ و بويی از اغراق نداشت

ها و رفتارهای مختص به خودش و همين بود که تا تمام حرف

 .کرداين حد جذابش می

ها رو سپردم به امير و با رسيدن به ساختمون، باز کردن قفل

 . خودم کناری ايستادم

بيرون سرد بود و به ی فضای داخل ساختمون هم به اندازه

محض ورود، از امير خواستم تا شومينه رو راه بندازه و خودم 

 . هايی که تو همون طبقه بود رفتمبه يکی از اتاق

ی جمع و از زيِر پالتوم بافِت  آستين داری پوشيده بودم که يقه

اسبی بستمشون و با جا  موهام رو جمع کردم و دم. جوری داشت

 ! مد، به هال برگشتمدادن وسايلم داخل ک

رفتم سراغ آشپزخونه و کتری . امير هنوز مشغول شومينه بود

برای درست کردن برقی رو روشن کردم و کابينت ها رو

 :پرسيدم نوشيدنِی گرم گشتم ويک

 !امير چای يا نسکافه؟_

صداش از اينجا واضح نبود اما نه در حدی که متوجه نشم چای 

بگ چای و با شستن مجددشون، با تی دو ليوان برداشتم. خوادمی

درست کردم و رفتم سراغ امير که تازه از روشن کردن شومينه 

 . سرش رو بلند کرد و با ديدنم لبخند زد. فارغ شده بود

 ! دوستش داشتم و اين حس، قابل انکار نبود



های پر بخار رو روی ميزی که در جوابش لبخند زدم و ليوان

 :هاش رو باال برد و گفتدست. کنارم بود گذاشتم

 .بايد بشورمشون_

 :به اتاقی که خودم ازش استفاده کرده بودم، اشاره کردم و گفتم

تو اون اتاق سرويس بهداشتی هست، فقط من فراموش کردم _ 

 ...های نيماالبته لباس... بهت بگم لباس راحتی بياری

 :صحبتم رو قطع کرد و گفت

 !خوابمها با جين میمن خيلی وقت. ها راحتمبا همين_

 :خنديدم و گفتم

 !خوابه جذاب بودههميشه تو ذهنم پسری که با جين می_

 :در حال دور شدن بود و گفت

 !که اينطور_

 .انداختام میلحن صحبتش به خنده

قدر راحت و صميمی رفتار کرده بود، ممنونش  از اين که اين

مجبورش کردم داد که من رفتارهاش اين حس رو بهم نمی! بودم

 .به انجام کاری يا اينکه تو شرايطی قرارش دادم که معذبه

ی بعدی کنارم بود؛ پوليوری که قبل از رفتن، تنش يکی دو دقيقه

هاش تا ساعد کاربی که آستين بود؛ حاال ديگه نبود و با بلوز آبی

نشستم . تا شده بودند و شلوار جين تيره رنگش روبه روم ايستاد 

 :ی کنار شومينه و گفتمهارو بالش

 .ها رو بيار لطفاليوان_

ی ی شومينه و طرف ديگهها رو برداشت و گذاشت لبهليوان

 :ليوان چاييم رو برداشتم و پرسيدم. ها نشستشومينه، روی بالش

 !پوشی؟چرا هميشه تيره می_



 :تکيه زد به ديوار و گفت

 .دوست دارم_

 تخس بازی هم بلد بود؟

هام رو گرم صورتم نزديک کردم و بخار آب، لبليوان رو به 

 .کرد

 

 

 

 

 

 :کمی از چای داغ نوشيدم و گفتم

 .يه چيزی بگو که حرف بزنيم_

 :صورتش رو کامل به سمتم برگردوند و گفت

 !تو قرار بود حرف بزنی_

 :پس گفتم! درست بود؛ قرار بود من حرف بزنم اما نه حاال

 .برای اون حرف ها عجله ای ندارم_

 :رسيدپ

 !پس برای چی عجله داری؟_

 :درحال نوشيدن چای لبخند زدم و گفتم

 !با تو برای هيچ چيزی عجله ندارم_

 :چشم هاش رو ريز کرد و از جام بلند شدم و گفتم

 !چی بذارم؟...يه کم آهنگ گوش بديم_



اسپيکر رو روشن کردم و . تصميم رو به عهده ی خودم گذاشت

موسيقی کل فضای  رندوم و آهنگ ها رو گذاشتم روی حالت

 .ساختمون رو پر کرد

 . برگشتم پيش امير و سرجای قبليم نشستم

هيجان خيلی خوبی داشتم؛ از اون هيجان ها که دخترها تو قرار 

 ! اولشون تجربه می کنند

حس حاِل دخترهای نوجوون رو داشتم که برای قرارهاشون بی 

 !تجربه هستن

کنارش بی تجربه می . شدممنم کنار امير کم سن و سال می 

کنار اين پسر، من اون دختری . کنارش هيجان زده می شدم. شدم

 .می شدم که سالها ازش فاصله گرفته بودم

 :به ليواِن خالی شده اش نگاهی انداختم و پرسيدم

 !يکی ديگه هم می خوای؟_

 :گفت

 .نه عزيزم_

 :بل گرفتم از حرفش و با شيطنت پرسيدم

 چقدر؟_

 :متعجب پرسيد

 !چی چقدر؟_

 :خنديدم و گفتم

 !چقدر عزيزتم؟_

 :دوباره تخس شد

 !کی گفته عزيزمی؟_

 :فوراً گفتم



 !جمله هات_

 :پرسيد

 !لوس شدی؟_

 !و خنديد

تو تمام عمرم برای هيچ احد الناسی لوس نبودم؛ نه تو بچگی 

برای پدر و مادرم و نه وقتی بزرگ شدم براِی کس ديگه ای؛ 

تو بيست و شش سالگی يک بار تجربه  اما چه ايرادی داشت که

 !اش کنم؟

 :گفتم

 !اگر آدمش پيدا شه چرا که نه_

 :لب هاش رو روی هم فشرد و گفت

 .آدمش رو اشتباه گرفتی_

 :از حرف هاش نتيجه گيری کردم

 .پس برم دنبال آدمش بگردم_

 :صريح گفت

 .اگر جرأتش رو داشتی حتماً برو_

 :با صدا خنديدم

 !تهديد کردی االن؟_

 !يه همچين چيزی_

. زانوهام رو جمع کردم تو شکمم؛ به شدت خوابم می اومد

 :پرسيد

 !خسته ای؟_

ياد روزهايی افتادم که تازه کافه رو راه انداخته بودم و پيش می 

اومد که تو بعضی از روزها نتونم بيشتر از سه چهار ساعت 



حاال بخوابم و با اون حجم از فعاليت، هميشه پر انرژی بودم اما 

 ...هر فعاليتی خسته ام می کرد

 :آهنگ عوض شد و من جواب امير رو دادم

 !يکمی_

 :پرسيد

 می خوای بخوابی؟_

 :خواننده شروع کرد به خوندن

 ...حاال که، دل من باهاته شکر...تو بهم دادی آرامشو" 

که بگيری ...با تو انگار همه چی آماده شد،  نمی خواد

 ..."آمارشو

س آرامشم رو بيشتر کرد و خواب، بيشتر از ريتم موزيک احسا

 .قبل چشم هام رو تحت تأثير قرار داد

 :صدای امير با صدای خواننده ادغام شد

 !بيا اينجا_

آرامش . پلک هام رو تا آخر باز کردم و مردد خيره شدم بهش

رو که تو صورتش ديدم، بالشی که بينمون بود رو طی کردم و 

 .رفتم سمتش

حضورش هزار برابر . ثل خواب و خيال بودحالی که داشتم م

کرد و بهترين حاِل گيج کننده ی دنيا رو بهم می الکل عمل می

 .داد

 :نزديک رفتم و سرم نشست روی پاهاش و صداش شد نيکوتين

 .بخواب يکم_



بی حرف و مطيع پلک هام رو بستم؛ می ترسيدم حرفی بزنم يا 

تموم  می ترسيدم اون رويای خوب...کاری انجام بدم

 .انگشت هاش موهام رو به بازی گرفتند و ديوانه ام کردند...بشه

هيچ ...بدون اين مرد...بدون اين دست ها...من، بدون اين آغوش

 !جايی از اين دنيا نمی رفتم

 

***************** 

 

 

 

 فصل پنجاه و چهار

 "راه آهن"

 

 

 

 

 

 

 

 

بدبختی سعی فراز ماشين رو کنار خيابون متوقف کرد و من، با 

 . کردم با ريزش اشک هام مقابله کنم

پشت . فراز به سمتم مايل شده بود و با نگرانی نگاهم می کرد

 :هر دو دستم رو به پلک هام فشردم و گفت



 .اصال قصد نداشتم ناراحتت کنم_

سرانگشت هام رو زير پلک هام کشيدم و معذب و خجالت زده 

 :گفتم

 .چيزی نيست_

. ه هام افتاده بود رو فوراً روی سرم کشيدمو شالی که روی شون

منتظر بودم حرکت کنه اما هنوز با همون زاويه به سمتم متمايل 

 .بود

 :سرم رو به زير انداختم و به آرومی گفتم

 !می شه بريم؟_

 :با ناراحتی در جوابم گفت

 .چون حالت خوب نيست! نه_

رو به چيزی نگفتم؛ فقط سرم از قبل هم پايين تر رفت و فراز 

 :حرف آورد

 !سرت رو بيار باال الهه_

نتونستم؛ ديگه هيچ کاری از من بر نمی اومد؛ حتی حرکت دادِن 

 .سرم

 :پرسيد

 !چيزی می خوای برات بگيرم؟_

 :کوتاه و خجالت زده گفتم

 !نه_

صورتش رو ديگه نمی ديدم اما لحن صداش مواخذه گر بود 

 :وقتی گفت

چرا خجالت . خجالتت رو نهگريه هات رو درک می کنم اما _

 !می کشی؟



 .مسلماً که جوابی نداشتم برای گفتن

 :ادامه داد

 ...نگام کن يه لحظه. عاشق بودن که خجالت کشيدن نداره_

به زور سرم رو آوردم باال و تونستم فقط برای چند لحظه ی 

 .کوتاه نگاهش کنم

 :گفت

هيچ اگه خجالت کشيدن داشت که من ديگه روی نگاه کردن به _

کسی رو نداشتم و بايد از خجالت می مردم چون تقريبا عاشق 

 !نصف مردم شهر بودم

 :متعجب نگاهش کردم و ادامه داد

 !حاال نصف که نه ولی چهل و پنج درصد_

 :سرم رو پايين انداختم و گفت

 .بيا باال کنار می آييم باهم_ 

با سعی کردم لبخند بزنم تا يکم شرايط متعادل بشه اما لب هام 

 .هيچ نيرويی کش نمی اومدند

 :فراز سعی داشت با شوخی و خنده حال و هوام رو عوض کنه

تو فقط اون سِر مبارک رو . بيا باال من خودم عاشقت می شم_

 ...ببين...بيا باال ببين چقدر دنيا عوض شده. بيار باال

 :خنديد و گفت. سرم رو باال بردم و صحبتش قطع شد

برو پايين . نکردم دنيا رو عوض کنمزود اومدی باال فرصت _

 .برو قربونت. دوباره بی زحمت

 :باالخره خنديدم و گفتم

 .من ديرم شده_

 :نگاهی به ساعت ماشين انداخت و گفت



 .بريم ديگه_

 .و بعد ماشين رو حرکت داد اما دست از شوخی بر نداشت

فراز شوخی می کرد و من به حرف های خودم فکر می کردم؛ 

به اينکه شايد اگه دست دست . تلخم مبنی بر نگفتنمبه اعتراف 

نمی کردم، االن به جای اينکه برای يه غريبه درد دل کنم، می 

تونستم کنار خودش بشينم و با حالی خوب، از خاطرات روزهای 

راستی کجا بود؟ چرا دلم اين . يواشکی عاشق بودنم براش بگم

 ...چرا! قدر يکهويی براش تنگ شده بود؟

 :فراز هوشيارم کردصدای 

 .بدجوری ترافيکه_

 :به ماشين های بی حرکِت خيابون نگاه کردم و فراز ادامه داد

با تاکسی هم می خواستی بيای تو همين ترافيک می موندی، _

 !دير رسيدنت رو ننداز گردن من ها

 :با لحنی قدردان گفتم

 .افتادين تو زحمت. اين چه حرفيه_

 :کالفه گفت

يه لحظه  مفرد و يه لحظه ! کانال عوض می کنی؟تو چرا هی _

اينجوری هی احساس می کنم . تکليفت رو معلوم کن ديگه .جمع

 .بايد از اول برای صميمی شدن اين رابطه تالش کنم

 :نگاهم رو بهش دادم و فوراً پس گرفتم و به آرومی گفتم

 .افتادی تو زحمت_

 :لبخند گل و گشادی زد و گفت



ه زحمتی؟ باعث مباهات بنده بود هم خواهش می کنم؛ چ_

مفتخرم که تونستم لحظات پر ارزشی رو در . صحبتی با شما

 ...جوار شما سپری کنم

 : هاج و واج نگاهش کردم و گفت

 !خط رو خط شد يه لحظه_

تصميم گرفتم با مامان تماس بگيرم و عمليش  کوتاه خنديدم و

بهش گفتم و  کردم؛ حقيقِت اين که تو ترافيک گير افتادم رو

 .اطالع دادم که دير می رسم

 

 

 

 

 

 :با قطع تماس، فراز بسته ای شکالت به سمتم گرفت و گفت

 !بازش کن بخوريم کاممون شيرين شه_

 :ناخودآگاه پرسيدم

 !کاممون چرا شيرين شه؟_

 :شکالت رو عقب کشيد و گفت

راست می گی ها؛ کاممون چرا شيرين بشه؟ فعال که ماييم و _

زهرماری چيزی نداری تو کيفت؟ که با کاممون هم ! ناکامی

بخوريم بميريم که ! سم هم داشته باشی قبوله! خوونی داشته باشه؟

اگه قرار باشه تو اين دنيا به خواسته هامون نرسيم يا براش سال 

 .ها صبر کنيم، مرگ شرف داره

 :متعجب پرسيدم



 می گی؟..چی دارين می گين_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

از بدشانسی و بدبختِی منه که هم ! دارم شبيه تو می شم ديگه_

کمالی هم نداری که رو من اثر کنه، هرچی . نشين من االن تويی

هست نا اميدی و انرژی منفيه که خدا رو شکر خيلی تأثير 

... ؟ سمی، زهری...نگفتی. بسزايی رو من داشته تو اين مدت

 !داری يا نه؟

 :جدی شد نگاهم رو دزديدم و فراز

هيچی از دنيا ! همه اش نوزده بيست سالته...تو اول راهی الهه_

نفهميدی و برخالف خودت که ادعای درجه ی استادی توی 

عشق شناسی داری، باعرض معذرت بايد بگم که هيچی از عشق 

 !هم نفهميدی

 :به سمتش برگشتم و ادامه داد

ه ای کس ديگ. بهش نگفتی؟ فدای سرت...زندگی که اين نيست_

غلط يا درست اين ! شده ديگه... رو دوست داره؟ فدای سرت

چيزيه که االن هست و تو، دو راه بيشتر نداری؛ يا اينکه 

يا اينکه تا آخر عمر پاسوز . فراموش کنی و بچسبی به زندگيت

پيشنهاد من راه اوله اما اگر انتخاب . اين عشق بشی و دق کنی

 !ارمتو راه دومه، من پيشنهاد ديگه ای د

 :منتظر و سوالی نگاهش کردم و گفت

پيشنهاد می کنم بری خودت رو بکشی؛ همين امروز و فردا هم _

می . خودت رو راحت کن به نظرم. براش اقدام کن که دير نشه

. خوای يه عمر ذره ذره بميری؟ چه کاريه؟ يهويی بمير



اکسيژن الکی هم مصرف نمی . اطرافيانت رو هم اذيت نمی کنی

 .کنی

هاج و واج نگاهش کردم؛ خيلی جدی در جواب نگاه متعجبم 

 :گفت

من تو همه ی اين ماه هايی که تو رو . راست می گم به خدا_

زندگی نمی کنی که . ديدم، تو از زندگی خودت رو ساقط کردی

داری الکی هوا و غذا و . تو؛ فقط يه بار اضافه ای رو اين زمين

. داری تو اين دنياهيچ تأثير خوبی نپول مصرف ميکنی و

پس اگه . رسالتی نداری جز غصه خوردن و ريزه ريزه مردن

انتخابت اينه يهو بمير و دنيا رو با وجوِد بی فايده ات اشغال 

 .نکن

 چی داشت می گفت دقيقاً؟

به . اما اگر انتخابت زندگی کردنه، مثل آدميزاد زندگی کن_

. تو زندگیرسالت پيدا کن . اندازه ی سهمت دنيا رو قشنگ کن

ما آدم بازنده زياد داريم؛ آدم هايی که باختن و تسليم شدن حاال يا 

موندن و زجر کشيدن تا مرگشون برسه، يا خودشون دست به 

 .کار شدن و زودتر کار رو تموم کردن

 :صدا و لحنش کامالً جدی شده بود وقتی گفت

اگه جمع و . اين نقطه مهم ترين نقطه ی زندگی تو هست الهه_

ر کردی خودت رو تا آخرين روز زندگيت موفقی، اگر نه که جو

به . برو امشب رو خوب فکر کن. کالهت پس معرکه ست

به خودت و آينده ای که در . خانواده ای که تو رو دارن فکر کن

به . به دنيايی که منتظر لبخند زدنته فکر کن. انتظارته فکر کن

ن و يه راهی جشنی که قراره برای موفقيت هات بگيری فکر ک



. يه راهی پيدا کن برای نجات دادن خودت. پيدا کن برای خودت

خودت رو قوی کن و اون وقت حقّت رو با قدرت از اين دنيا 

من مطمئنم که اگر يه نفر اين ها رو به نوگل می گفت، . بگير

اگر يه نفر چشم هاش رو باز می کرد، امروز داشت با لبخند 

من به تو گفتم؛ . تو دلش نداشتزندگی می کرد و هيچ حسرتی 

هر چيزی که الزمه رو گفتم  و از اين به بعد هم می گم، ديگه 

هميشه هم روی من حساب کن هر جايی که باشی . دست خودته

حتی اگه بميری و بری اون دنيا هم باز در . رو من حساب کن

... حِد خيرات شب جمعه رو من حساب کن اما قبلش فکر کن

 !به همه چيز فکر کن ...خيلی فکر کن

****** 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و پنجم

 "تجريش"

 

 

 

 

 

 



چشم که باز کردم همه جا تاريک بود؛ چند بار پلک هام رو 

سرم رو . حرکت دادم اما چشمم به تاريکی عادت نمی کرد

 . چرخوندم و نوِر آتيش شومينه توجهم رو جلب کرد

قدری اون همه ی تنم درگير يه گرمای مطبوع بود و حالم به 

لحظه خوب و آروم بود که درک نمی کردم که چرا و چطور به 

 !چنين حالی دچار شدم

از اين پهلو به اون پهلو چرخيدم و بوی خوشايند تن امير مشامم 

رو پر کرد و به خاطرم آورد که چطور و تو چه شرايطی به 

نگاهم رو باال کشيدم و سر و تنه اش که به ديوار . خواب رفتم

 .داده شده بود رو تشخيص دادمتکيه 

 :به آرومی پرسيدم

 !خوابی امير؟_

و وقتی جوابی ازش نگرفتم، سکوت کردم تا اون شرايط تا جای 

 !ممکن ادامه دار بشه

دلم نمی خواست سرم رو از . دلم نمی خواست که بيدار بشه

دلم نمی خواست تموم بشه اين حال خوب؛  . روی پاهاش بردارم

هيچ جای دنيا پيدا نکرده  رو، قبل از اينمن اين حال خوب 

 !بودم

سرم رو بيشتر بردم به سمتش؛ تاجايی که برخورد صورتم با 

يه گريه ...تنش اتفاق افتاد و همون لحظه بود که زدم زير گريه

گريه ای ...گريه ای که سالها مهارش کرده بودم...از سِر دلتنگی

من ...گ تر می شدمکه هر چی ادامه پيدا می کرد، دلتنگ و دلتن

 چطور فراموش می کردم اين پسر و حضورش رو؟ 

 چطور دل می کندم از اين شهر وقتی اين آدم رو داشت؟ 



اون لحظه حال کسی رو داشتم که سالهای سال از فقدان يک 

حس رنج می برد و تازه چند ماه بود که بهش رسيده بود؛ آدم 

ناشنوايی که به  آدم. نابينايی که تازه چشم هاش داشت می ديد

آدم گنگی که می تونست . يعنی چی "شنيدن"تازگی فهميده بود 

 ...صدا سازی کنه

من همون آدم نابينا و ناشنوا و گنگ بودم که بعداز بيست و 

خرده ای سال، به روشنايی و صدا و کلمه ها رسيده بودم و حاال 

 ...قرار بود دوباره از دستشون بدم

 ! می تونستم؟

ک نکرده بودم که نور و صدا و کلمه چيه، می تونستم تا وقتی در

صدساِل ديگه هم بدون وجودشون سر کنم اما حاال که فهميده 

 ...نمی شد! می شد؟...بودم

 .امير، سهند نبود که فراموش کردنش کار سختی نباشه

 . امير نيکوتين نبود که با وجود چند وابستگی بتونم ترکش کنم

 . ه تا ماه نبينمش و دم نزنمامير بابا نبود که من ما

 ...امير نسترن نبود که غيب شدنش آزارم نده

که  وجود اينامير برای من شبيه به هيچ کسی نبود که حاال، با

هنوز کنارش بودم، داشتم از سر دلتنگيش منفورترين کار دنيا 

 .رو انجام می دادم و اشک می ريختم

يت دادند به با تکون خوردنش هوشيار شدم و چشم هام رضا

 .اشک نريختن

به راحتی آب ... با صدای دو رگه ای اسمم رو شنيدم و دلم

 .خوردن ضعف رفت

 !نيکا؟_



صورتم رو به پيرهنش فشار دادم تا خيسی گونه هام رو باهاش 

 :شريک بشم و بعد از چند لحظه ی کوتاه، جوابش رو دادم

 !جانم؟_

 :انگشت هاش اومدند به سمت موهام و پرسيد

 !بيدار شدی؟_

 :بلند شدم و خودم رو محروم کردم از انگشت هاش و گفتم

 .باالی سرت يه کليد برقه، بزنش_

دست بلند کرد و بعد از چند بار حرکت، موفق به روشن کردنش 

نور چشم هام رو زد و بعد از اون اولين چيزی که ديدم، . شد

 :پرسيدبا حالت سوالی به لبخندش نگاه کردم و . لبخند امير بود

 !چرا اين شکلی شدی؟_

به ساعت مچيم نگاه کردم و . دستی به موهام کشيدم و لبخند زدم

 :گفتم

 .  بيشتر از يه ساعته که خوابيديم_

يعنی با هم خوابيده بوديم، يه کاِر مشترِک بی نهايت " خوابيديم" 

 ...آرامش بخش

کشيدم هنوز لبخند رو لب هاش بود؛ نگاهم رو از لبخندش باالتر 

و به چشم هاش رسيدم که بی نهايت حس خوبی بهم منتقل می 

 :کردند؛ حسی که باعث شد بخندم و بپرسم

 !چرا اينطوری نگاهم می کنی؟_

 :با لحن بامزه ای پرسيد

 !نگاه نکنم؟_

 ! خوش بختی تا اين حد نزديک بود واقعاً؟

 :گفتم



 .پاشو که خشک شدی اونجا کنار ديوار_

 :ر ديوار برداشت و گفتتکيه اش رو از کنا

 .اصالً نمی خواستم بخوابم_

خاطره ی بازی انگشت هاش روی موهام ديوانه ام کرد؛ پسش 

 :زدم و گفتم

 . هيچ چيزی برای خوردن اينجا نيست. پاشو با هم بريم خريد_

با تحسين نگاهش . کش و قوسی به بدنش داد و از جاش بلند شد

که تو اين پسر جمع کردم و دلم ضعف رفت برای هر چيزی 

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 :پرسيد

 کجا بريم؟ چی بگيريم؟_

 :در حال رفتن به سمت اتاق گفتم

 .همين دور و اطراف؛ يه چيزی بگيريم برای شام_

دنبالم اومد و وقتی داشتم پالتوم رو از کمد بيرون می کشيدم چند 

 .ضربه به در زد

 :گفتم

 .بيا داخل_



مقابل آينه . پليورش رو برداشت اومد و. و بعد پالتوم رو پوشيدم

بود که رفتم سمتش و يقه ی لباسش رو از پشت درست کردم و 

از همونجا خيره شدم به آينه که هر دومون رو تو قابش جا داده 

از همونجا خيره شدم به طوسی هاش و دلتنگی چنگ زد به . بود

 :دست هام رو پايين آوردم و شنيدم که گفت. تمام وجودم

 ...بريم_

تو دلش " نريم"  گفتنش يه جوری بود؛ انگار هزار هزار" بريم" 

 . داشت

نگاهش مردد شده بود و من ديدم که قدم هاش رفتند به سمت در 

اما دستم نشست روی ساعدش و کشيدش به سمت تنم؛ داشت می 

رفت اما دست من نذاشت و حاال مقابلم بود و آينه، نيم رخ 

نگاهم از طوسی هاش سر . هامون رو به تصوير کشيده بود

خورد روی لب هاش، سرم رو به زحمت نگه داشتم که به 

تنم داشت از نياز ُگر می گرفت اما نمی خواستم اين . سمتش نره

نياز رو بهش تحميل کنم و برای همين هم بود که لب هام رو، 

رو هم فشردم و سرم رو تا جای ممکن عقب بردم اما سرش 

. هاش، درست مقابل لب هام بود نزديک شد؛ اون قدری که لب

تمام تنم . نگاهش رو تاب نياوردم و چشم گرفتم از طوسی هاش

انگشت هام رو مشت کردم تا دست هام . داشت نبض می زد

سخت شده بود؛ همه چيز تو برخورد ! بدون اختيارم کاری نکند

لب هام منتظر يه بوسه بود اما اسمم . با اين پسر سخت شده بود

 :ش شنيدمرو از زبون

 نيکا؟_



همچنان . قدری قدرت نداشتم اون لحظه که جوابش رو بدم اون

 ...لب هام رو  سفت روی هم نگه داشته بودم

 :سرش رو به سمت چپ چرخوند و کنار گوشم گفت

 ...قبل از اين، هر چيزی که بوده برام مهم نيست_

متوجه منظورش نشدم اون لحظه اما با صدايی که بم شده بود، 

 :ادامه داد

نکه مهم نيست اما نمی خوام بهش فکر کنم، هر بار تو ذهنم _

 ...می آد پسش می زنم که ديوانه نشم ولی از اين جا به بعدش

تنه ام رو عقب کشيدم تا بتونم نگاهش کنم؛ اخم هاش تو هم بود 

نگاهش رو تو صورتم چرخوند و . و صورتش سخت شده بود

 :گفت

... ی بذار؛ خودخواهی، تعصباسمش رو هر چی دوست دار_

انتخاب اسمش به عهده ی خودت اما اگه قراره اونی که کنارته 

من باشم، اگه قراره اونی که سرت رو رو پاش می ذاری من 

باشم، اگه قراره اونی که دستش رو می کشی و ديوانه اش می 

 ...کنی من باشم

 :خيره شدم به چشم هاش و جمله اش رو بست

 !من باشمپس بايد هميشه _

 !غافلگيرم کرد با حرف هاش؛ غافلگير و خلع سالح

 :داشتم همچنان بی حرف نگاهش می کردم که ادامه داد

می تونی همين حاال مثل وقتی که بهت گفتم ! می تونی بگی نه_

پوششت اذيتم می کنه بگی نه که من تکليف خودم رو بدونم اما 

کنار بيام اما  همين حاال بگو؛ من می تونم با هرچيز ديگه ای

! زير بار اين که يه نفر ديگه به هر دليلی تو زندگيت باشه نه



بقيه کارهای زندگيت به خودت مربوطه حتی اگه نپسندمشون هم 

اين يکی ديگه به من ! باز به خودت مربوطه اما اين يکی نه

مربوطه و تحت هيچ شرايطی ازت نمی پذيرم که زير اين قانون 

 . من بزنی

 !کردم فقط نگاهش

بهم گفتی هيچ وقت . من می شناسمت؛ می دونم که چقدر خوبی-

با دو نفر همزمان تو يه رابطه نبودی اما منظور من فقط رابطه 

. دلم نمی خواد هيچ پسری با هيچ عنوانی کنارت باشه...نيست

با اين يکی فقط رقصيدم، با اون . بگی با فالنی فقط شام خوردم

 ...يکی فقط حرف می زنم

 :رت پلک زدن ازم سلب شده بود و امير هنوز حرف داشتقد

من آدم اين روشنفکر بازی ها نيستم نيکا و الزم دونستم همين _

 .جا بهت بگم

اولين باری . اين اولين باری بود که تا اين حد جدی می ديدمش

دلم گرفت؛ دلم ...بود که داشت باهام اتمام حجت می کرد و من

 .ها پيداش نکرده بودم گرفت که چرا زودتر از اين

 

 

 

 

 :دونم سکوتم رو پای چی گذاشت که گفتنمی

طور که هميشه رو راست بودی، اين تونی، هموناگر هم نمی_

خوام چيزی رو بهت من نمی. شهبار هم باش و بگو که نمی



خوام تکليفم رو بدونم چون اين قانون من، هيچ اجبار کنم فقط می

 !ير هم نيستای نداره و تغيير پذتبصره

 :حرف اومدم و گفتمباالخره به

تا زمانی که تو، تو ...حرفت درسته و چيزی غير از اين نيست_

 !زندگيم باشی قطعاً همينه

! اگر نبود چی؟. ی خودم گرفتگفتم و دلم از روی دوِم جمله 

 ! اومد؟رفتم و نمیاگر می! بعدش چی؟

پيدا کردن طوالنی نگاهم کرد و درست وقتی منتظر ادامه 

 :هاش بودم، گفتحرف

 !حاال بيا بريم خريد_

شالم رو برداشتم و پشت سرش با حالی که زيادی عجيب بود راه 

تونستم راضيش کنم برای رفتن، از کدوم بايد افتادم؛ اگر نمی

 ! گذشتم؟می

تا در ورودی سالن، در حالی که تو فکر بودم دنبالش حرکت 

 .کردم

ره، دقيقاً پشت سرش بودم؛ منتظر دستش که نشست روی دستگي

سمتم برگشت و با  بودم در رو باز کنه اما خيلی ناگهانی به

 ... حرکتش دنيا ايستاد

های اش که از شدت هيجان و حسقدر غير منتظره بود بوسهاون

دريافتی، احساس ضعف کردم و اگر نگرفته بودم، حتماً 

 ...افتادممی

 ...غرق شدم تو آغوشش

 ...حرکتیبدون هيچ 



اين کار بوسيده شدن بود، من می تونستم به جرات بگم  اگر اسم

 .که قبل از اين، هيچ وقت تجربه اش نکردم

در حال نفس . هام رو منظم کنمسرم رو عقب کشيدم تا بتونم نفس

 . نفس زدن، ناباور نگاهش کردم

برخالف انتظارم، خيلی زياد مسلط بود و انگار جاهامون عوض 

 . تجربه بود من بودمو اونی که بیشده بود 

بازم يه برگ ديگه رو کرده بود که بهم بفهمونه شناختنش اصالً 

 .کار من نيست

اون موقعی که انتظار داشتم ببوستم اين کار رو نکرده بود و 

 !بوسيدحاال که انتظار نداشتم می

ام، شال رو از روی های شوکهدستش نزديک اومد و مقابل چشم

 :کشيد روی موهام و در حال باز کردن در، پرسيدهام شونه

 !قرار بود چی بخريم؟_

حيرت زده دنبالش کشيده شدم؛ اگر راضی نمی شد به اومدن، 

 !کامالً معلوم بود که چيه... انتخابم بين رفتن و خودش

********* 

 

 

 

 فصل پنجاه و ششم

 "راه آهن"  

 

 

 



 

 

 

 

 

بر رسوندنم تا خود از فراز خداحافظی کردم و اصرارش مبنی 

خونه رو ناديده گرفتم؛ مسير کوچه رو با سرعت تمام طی کردم 

و تو همون مدِت کوتاه، اون قدر بارون خوردم که تمام لباس هام 

 .خيس شدند

به خونه که رسيدم و در رو باز کردم، مامان رو تو ورودی 

راهرو ديدم؛ وقت هايی که دير می کردم، انتظار کشيدن تو 

 . کاِر هميشگيش بودراهرو، 

به چشم های نگرانش نگاه کردم و جواب سالمش رو با محبت 

 :با دست به داخل اشاره کرد و گفت. دادم

 .بدو مادر؛ موِش آب کشيده شدی_

دلم براش تنگ شده بود؛ خيلی هم تنگ شده بود و علت اين 

 !دلتنگی ناگهانی رو تشخيص نمی دادم

مامان . م و وارد راهرو شدمنيم بوت هام رو فوراً از پام کند

 :همون دِم در، شال و مانتوم رو گرفت و گفت

 . کنم باالی بخاری تا خشک بشنآويزونشون می_

 : غافلگير شد و پرسيد! چرخيدم و بی هوا بوسيدمش

 ! چيزی شده مادر؟_

 :با محبت نگاهش کردم و گفتم

 .دلم برات تنگ شده بود_



 :کرد و گفت لخ لخ کنان راهروی باريکمون رو طی

 !چه حرفا_

رفت و لباسام رو روی ميخی که باالی بخاری . دنبالش راه افتادم

 :زده بود، آويزون کرد و گفت

 .می چسبه. شام آش پختم؛ گفتم هوا سرده_ 

اولين چيزی که با شنيدن جمله اش حس کردم، سنگينِی معده ام 

 :تماما منصرف شدم و به جاش گف" شام خوردم"اومدم بگم  . بود

 .دستت درد نکنه_

 :راهش رو کج کرد به سمت آشپزخونه و گفت

اميد ديوانه ام . يه زنگ بزن به امير حسين، بپرس کی می آد_

 ! کرد بس که گفت گشنمه

 :راه افتادم به سمت اتاق و گفتم

 .نماز بخونم، بعدش زنگ می زنم_

صداش رو ديگه نشنيدم؛ وارد اتاقم شدم و با بستن در، همه ی 

نفس هايی رو که حبس کرده بودم به بيرون فرستادم و با  اون

دلتنگی خاصی خيره شدم به تک تک وسايل اتاقم و نگاهم جا 

موند روی کاکتوس های لبه ی طاقچه؛ کاکتوس های صبوری 

رفتم . که مدت ها بود فراموش کرده بودم بهشون آب بدم

 سراغشون و با دلتنگی، انگشت کشيدم روی برگ های زبرشون

 . و آب دادن بهشون رو تو اولويت گذاشتم

بعد از شنيدن حرف های فراز، دلم برای همه چيز تنگ شده 

بود؛ به پيشنهادش مبنی بر خالص کردن خودم که فکر می 

کردم، دلم يه طوری می شد؛ من تو تمام عمرم يک بار هم به 

فکر خالص کردن خودم از اين زندگی نيفتاده بودم؛ هيچ وقت به 



فکر نکرده بودم اما حرف های امروز فراز، باعث شده مرگ 

به بعدی که همه ! بود بهش فکر کنم، به خودش که نه، به بعدش

دست از کاکتوس ها کشيدم و نشستم ! چيز بدون من می موند

وسِط اتاقم؛ اگه خودم رو خالص می کردم و می مردم، مامان 

هيچ  حتماً ديگه. حتماً کمرش می شکست! بعدش چی می شد؟

ديگه هيچ وقت با عشق غذاهايی که من . وقت لبخند نمی زد

ديگه هيچ وقت نمی تونست . دوست داشتم رو درست نمی کرد

اگه من . پز بده به همسايه ها که به قول خودش دخترم دکتره

مردم، مامان بعد از نمازش و اشک ريختن هاش، خدا رو می

 !سالمنشکر نمی کرد که بچه هاش صحيح و

کی ديگه حواسش بود که ! من می مردم، اميد چی می شد؟اگه 

کجا می ره، کی می ره و کی بر می گرده؟ کی ديگه حواسش 

بود که سر زانوی شلوارش پاره شده؟ کی حواسش بود که 

قايمکی بهش پول بده تا بره ساندويچی سر خيابون و يه دل سير 

 فت؟ از ساندويچ هايی بخوره که مامان هيچ وقت براش نمی گر

اگه من می مردم، کی حواسش به کاکتوس ها بود؟ اگه می 

 ....مردم

بلند شدم و رفتم وضو گرفتم و به نماز ايستادم و بعدش به سجده 

من نمی خواستم بميرم؛ فکِر مرگ، ! افتادم و هق هق کردم

من نمی ! حواسم رو جمع کرده بود و من رو به خود آورده بود

قهرمان زندگِی مامان و اميد  خواستم بميرم، من می خواستم

 ...من. می خواستم ماماِن کاکتوس ها بمونم. باشم

با ضربه هايی که به در خورد، سر بلند کردم؛ انگشت هام رو 

 :روی صورتم کشيدم و مامان گفت



 .سفره رو چيدم. قبول باشه مادر؛ اگه تموم شد بيا شام_

 :در حاِل جمع کردن سجاده گفتم

 .االن می آم_

 :باره صداش رو شنيدمو دو

 .به امير حسين هم خودم زنگ زدم، گفت نمی آد_

فکر امير حسين رو پس زدم؛ امشب رو نمی خواستم به امير 

امشب می خواستم به خودم فکر کنم؛ به مامان؛ . حسين فکر کنم

 ....به اميد؛ به آينده؛ به کارهايی که نکرده بودم

 .سجاده رو برداشتم و از جام بلند شدم

***** 

 

 

 

 فصل پنجاه و هفتم

 "تجريش" 

 

 

 

 

 

 

خريدمون با رفت و برگشت يک ساعتی طول کشيد؛ يک ساعتی 

 !که کافی بود برای هضم اتفاقات افتاده



تمام اين يک ساعت امير اون آدم مسلط بود و من اون آدم 

 .مبهوتی که نمی تونست حرف ها و اتفاقات رو پردازش کنه

خريد ها رو به آشپزخونه برد و من به ويال که برگشتيم امير 

حواسش بهم بود، اين رو از سنگينی نگاهش می . رفتم سراغ بار

نياز داشتم به الکل و نمی خواستم بخاطر . تونستم حس کنم

حضور امير اين نياز رو ناديده بگيرم؛ بطری دلخواهم رو 

 :بيرون کشيدم و پرسيدم

 برای تو هم بريزم؟_

 :قاطع گفت

 !نه_

شيشه ی .خودم رو پر کردم و رفتم سراغ آشپزخونهليوان 

 :زيتونی که خريده بوديم رو باز کردم و گفتم

 . خيلی گرسنه شدم، کاش زودتر شام بخوريم_

 :نگاهش به ليوانم بود وقتی پرسيد

 من بايد آماده کنم؟_

 :به لحنش خنديدم و گفتم

 .کمکت می کنم_

 :گفت و قصد داشتم ليوان رو به سمت دهانم ببرم که

 .بده من اون يکی نايلون خريد رو_

 .ليوانم رو روی کانتر گذاشتم و کيسه رو به دستش دادم

 :بسته ی ژامبون رو از کيسه بيرون کشيد و من گفتم

 . کاش ساندويچ گرم درست کنيم؛ دستگاه گريل هست_

 :امير پرسيدانگشت هام رو دور ليوانم حلقه کردم و

 کجاست؟_



رو نشون دادم که منتهی می شد به قسمتی  با انگشت اشاره دری

اشاره . که پشت آشپزخونه قرار داشت و دستگاه گريل اونجا بود

 :کرد به کنارش و گفت

 .بيا اينجا_

 :رفتم و کنارش ايستادم و نگاهش کردم که به حرف اومد

 !کمک کن ديگه_

 :از کابينت ظرفی پيدا کردم و گفتم

 .ساندويچ با تو، ساالد با من_

. شروع کردم به شستن کاهوها و تمام مدت حواسم به خودش بود

هر چيزی که می خواست رو از من می گرفت و تقريباً تمام 

همه چيز رو من پيدا کردم، خرد ! کارها رو خودم انجام دادم

کردنی ها رو من خرد کردم؛ ساالد رو من درست کردم، کار 

تی که امير کشيد،  تنها زحم. ساندويچ ها رو هم خودم انجام دادم

 :دستور دادن بود و اون لحظه که گفت

 .بريم سراغ گريل_

 :اعتراض کردم و گفتم

 .اين يکی رو لطفاً خودت انجام بده_

دستم رو کشيد و انجام دادن اين يکی رو هم گذاشت به عهده ی 

 .من

کردم و ساندويچ ها رو چيدم روی صحفه ی  دستگاه رو روشن

 :گريل و کالفه گفتم

 !بهت نمی خوره تنبل باشی_

 :به آسمون نگاه کرد و گفت

 .فکر کنم يه برف حسابی بباره_



رد نگاهش رو دنبال کردم و به اون قسمتی از آسمون نگاه کردم 

 :که امير نگاه می کرد و گفتم

 .می تونيم فردا بريم برف بازی_

 :نگاهش رو متوجه صورتم کرد و پرسيد

 !مگه قراره فردا اينجا باشيم؟_

 :شيطنتم گل کرد و پرسيدم

اونی که باهاش برف بازی می کنم کيه؟ تويی؟ يا بگردم _

 دنبالش؟

 :چند ثانيه نگاهم کرد و گفت

 . امتحان کن_

 :در حال برگردوندِن ساندويچ ها پرسيدم

 چی رو؟_

 !عصبانی کردن من رو_

لبخند زدم و فوراً جمعش کردم و چرخيدم به . پشتم بهش بود

 :ردم و پرسيدمسمتش، نگاهش ک

 !شما عصبانی هم می شی؟_

 :خيلی جدی گفت

 .امتحان کردنش خالی از لطف نيست_

 : بلند خنديدم و گفتم

به نظر من پسرهايی که شب ها با جين می خوابن و عصبی _

 !هم می شن، خيلی جذابن

 :به پشت سرم اشاره کرد و گفت

 .سوخت ساندويچ هات_

 :در حال برگشت به آشپزخونه گفتم



 .اين يکی ديگه واقعاً با تو_

شام رو . امير هم با ساندويچ ها اومد. شروع کردم به چيدِن ميز

 .تو سکوت و حسی که حداقل برای من فوق العاده بود، خورديم

تو تمام مدت نمی تونستم بيشتر از چند ثانيه، نگاهم رو دور از 

بعد از اتمام غذا ميز رو با کمک هم جمع . صورتش نگه دارم

ديم و برگشتيم سمت شومينه و بالش هامون؛ امروز و امشب کر

قطعاً يکی از بهترين روز و شب های زندگی من می شد اگر 

 ....می تونستم اون طور که بايد تمومش کنم

 

 

 

 :رو به روی امير نشستم و پرسيد

 !اينجا ويالی کيه؟_

 :يکی از بالش های کوچيک رو تو آغوشم گرفتم و گفتم

 !برادرم؛ می شناسيش که؟نيما _

سری به نشونه ی تأييد تکون داد و من، دلم ضعف رفت برای 

 !داشتِن اون فضاِی بين بازوهاش

 :پرسيد

 !چی می خوای بگی از ظهر که نمی گی؟_

پس می دونست تمام روز رو منتظر بودم برای موقعيتی که 

اما دلم می خواست نزديک تر باشيم، . بتونم حرف هام رو بزنم

 .ينجا و از اين فاصله، دور و غير قابل نفوذ به نظر می رسيدا



منتظر بودم خودش برای از بين بردن اين فاصله اقدام کنه اما 

تجربه ای که تو اين مدت پيدا کرده بودم، بهم می گفت که اين 

 !پسر طبِق انتظار من پيش نمی ره

به دست هاش نگاه کردم و از تصورشون رو تنم، پلک هام رو 

. ستم و با تأخير باز کردم و خيره شدم به نگاهی که منتظر بودب

. بايد از همين فاصله حرف هام رو می زدم. راه ديگه ای نداشتم

 : گفتم. پس تمرکزم رو جمع کردم 

 يادته که به توافق رسيديم سر اينکه با هم آينده ای نداريم؟_

عقب  سرش رو. جوابم رو نداد؛ فقط نگاِه منتظرش، دقيق تر شد

 :برد تا بهتر نگاهم کنه و من گفتم

ما همون دو تا آدم سابقيم و شرايط . شرايط هيچ فرق نکرده_

 .همون شرايط قبله

 :سکوت کردم و گفت

 !حرف اصليت رو بزن نيکا_

از اين که حس می کردم می تونه فکرم رو بخونه، در عذاب _

ی از اين که واکنش ها و حرف هام براش قابل پيش بين. بودم

بود، حس خوبی نداشتم؛ با اين حال سعی کردم تسلطم رو حفظ 

 :کنم و گفتم

 .من نمی خوام از دستت بدم؛ نمی خوام ازم دور باشی_

 :چشم هاش رو ريز کرد و پرسيد

 !مگه قراره از دست بديم هم رو؟ يا دور باشيم؟_

 :گفتم

اينطوری نمی تونيم زندگی کنيم امير؛ نگاه نکن که االن همه -

 ...تو واقعيت ما خيلی...همه چيز خوب و خوشه . قشنگه چيز



 !ما خيلی چی؟_

طوسی هاش غير قابل نفوذ شده بود و اجازه نمی داد اون طور 

نگاهم رو دادم به شعله . که بايد نگاهم رو متمرکز چشم هاش کنم

ی نارنجی رنگ شومينه و سعی کردم وارد خط قرمزهاش بشم 

 :و گفتم

نگاه کنيم؛ می خوام ُرک باهات حرف  بيا منطقی به قضيه_

بزنم؛ می خوام برات يه مثال بزنم؛ من می خوامت امير؛ بهت 

نياز دارم، شايد  االن سرکوب کردن اين نياز راحت باشه اما 

جلوتر که بريم سخت و سخت تر می شه اما تو واقعيت تو حتی 

 من بايد وقتی می خوام آماده شم و با تو. به من نگاه نمی کنی

بيام بيرون با کلی فيلتر لباس بپوشم و حواسم به بسته بودن لباسم 

باشه چون اگه لباسم باز باشه نگاه تو از چشم های من پايين تر 

 !نمی ره

 :اخم داشت وقتی پرسيد

 !االن مشکلت اينه چرا نگاهت نمی کنم؟_

 :کالفه گفتم

اً نه امير؛ تو اين مدت بهم ثابت کردی که خيلی باهوشی؛ مطمئن_

پس سعی کن متوجه اصل قضيه ای بشی ! متوجه منظورم شدی

 .که دارم در موردش حرف می زنم

 :چند لحظه عميق نگاهم کرد و نهايتاً گفت

من برای هر حرکتم يه قانونی دارم؛ دلی و غير ... ببين نيکا_

منطقی تصميم نمی گيرم؛ من اگه می بوسمت، ذهنم رو تماماً 

اينطوری نيست که تو لحظه تصميم . آماده کردم برای بوسيدنت

من اگه تو رو ! بگيرم و تو لحظه ببوسمت و بعد بهش فکر کنم



خواستم و امروز بهت گفتم دلم نمی خواد کس ديگه ای جز من 

تو زندگيت باشه، اينطوری نبوده که همين امروز چنين تصميمی 

گرفته باشم و به اصطالح امروزی ها تو يه لحظه جوگير شده 

من هفته هاست که دارم به اين قضيه ! و فرداش يادم برهباشم 

فکر می کنم؛ من اگه خواستمت از سر اجبار نبوده؛ فکر کردم و 

من نمی تونم يه رابطه ی ! با تمام تفاوت هامون خواستمت

احساسی رو با تو شروع کنم تا وقتی که اون رابطه ی منطقی تو 

 . سرم شکل نگرفته باشه

 :دوختم و گفتنگاه ماتم رو بهش 

 

 

 

 

 

 

بذار برات مثال بزنم؛ من مشکلی ندارم با بوسيدنت اما نمی تونم 

اول ببوسمت و بعد به اين قضيه فکر کنم که تنها کسی که تو رو 

من اول بايد خودم رو قانع کنم و بعد دست ! می بوسه منم يا نه

پس اول ازت اطمينان می گيرم که تو اين مقطع، . به کاری بزنم

قط تو زندگيتم و اون موقع ست که تازه می تونم به چيزهای من ف

من يه آدمم با عقايد خودم؛ يه آدمی که قانون ها و ! ديگه فکر کنم

چهارچوب خاص خودش رو داره و بايد از فيلتر قانون هاش رد 

 .شه برای رسيدن به خواسته هاش



دلم می لرزيد وقتی اين حرف ها رو از زبونش می شنيدم؛ 

نش اون قدر اصولی و منطقی بود که جايی نمی ذاشت حرف زد

حرف هاش خلع سالحت می کردند و حس مسخ . برای اما و اگر

 .شدگی بهت دست می داد

می تونستم قسم بخورم که اون لحظه، مِن عشق نشناس، عاشق 

 !ترين آدم جهان بودم

اون لحظه، چاره ای جز عشق نداشتم وقتی نمی دونستم با اين 

 !يقاً بايد چی کار کنمهمه حس دق

 ...نبود! گفته بودم که امير شعری از موالناست؟

 ! مگه می شد اين آدم رو با چند تا بيت مقايسه کرد؟

مگه می شد اين آدم رو به سادگی فهميد؟ فهميدن اين آدم، راهی 

 .جز عاشق شدن برات باقی نمی گذاشت

م من تو اون لحظه عاشقش بودم؛ بعداز اون هم عاشقش بود

طوری که روزهای فارغ از عشق رو حتی نمی تونستم به 

 .خاطر بيارم

نمی شد عاشقش نباشی وقتی می فهميدی با چه منطقی تو رو 

نگاه می کنه؛ نمی شد دلت نلرزه و تنگ نشه برای بوسه اش 

 .وقتی می فهميدی با چه استداللی بوسيدتت

نمی شد يه لحظه از فکر کردن بهش فارغ بشی وقتی می 

نستی چقدر اين آدم، فرق داره با آدم هايی که تا اون روز دو

 !تجربه شون کرده بودی

نمی شد دل ندی به اين آدم، وقتی مطمئن بودی اگه رو به روت 

نشسته، هيچ نيرويی جز خواست خودش تو اين تصميم دخيل 

 .نبوده



 :اون لحظه راهی نداشتم جز به زبون آوردن احساسم و گفتم

 .اميرمن دوستت دارم _

نگاهم کرد؛ اون طوری که بايد، نگاهم کرد؛ با طوسی هاش جز 

به جز صورتم رو اسکن کرد و بيشتر از همه روی چشم هام 

 :وقت گذاشت و آخر سر، با آرامش گفت

 !می دونم_

حتی جواب دادنش به ابراز احساساتم هم متفاوت بود، گفته بود  

دونست دوستش و اين برای من خوشايند بود؛ می " می دونم " 

دارم، آروم شده بود؛ طوسی هاش زالل بودند و تنها چيزی که 

اون لحظه کم بود، آغوشش بود برای من و اگر اين يکی هم 

 !انجام می شد، تو اون لحظه ديگه هيچ آرزويی نداشتم

بالش رو محکم بين بازوهام نگه داشتم و برگشتم سِر موضوع 

 :اصليم و مستقيم و واضح گفتم

 !تو اينجا آينده ای نداريم اميرمن و _

بايد امشب حرفم رو می زدم؛ بايد ! دوباره نگاهش دقيق شد

 :امشب تمومش می کردم، پس گفتم

 !دنها و محيط اجازه نمیاگر هم رو بخوايم داشته باشيم، آدم_

تر باشه اما از اون جايی منتظر بودم سوال بپرسه تا کارم راحت

 :با بدبختی گفتم.  رفت، ساکت بودنمیکه مطابِق انتظاِر من پيش 

هم شرايط . شهاگر از اينجا بريم شرايط خيلی بهتر می_

 .خودمون هم شرايط برای زندگی تو

 :اخم کرد

 !کجا بريم؟_



تونستم به همين راحتی قانعش کنم؛ اولين حدسم درست بود؛ نمی

 :گفتم. گاردش رو با اخم کردن گرفته بود

خيلی وقت بود که اين تصميم رو  من تصميم به رفتن دارم_

حاال شده و مشکلی سر راهم . شدداشتم اما به داليلی ميسر نمی

 .نيست

 :فوراً پرسيد

 !کجا بری؟_

 :کرد اما تسلطم رو حفظ کردم و واضح گفتملحنش مضطربم می

 . من تصميم دارم که از ايران برم_

 :چند لحظه مکث کرد و بعد، پرسيد

 !چی؟_

تکرار کردم، شوکه شد؛ اين رو از حالت  حرفم رو دوباره

 :پرسيد. شد خوندنگاهش می

 !يعنی چی؟_

 :نفس گرفتم

يعنی من تصميم دارم که از ايران برم و اين تصميم، نهايتاً تا _

 .شهچند ماه آينده عملی می

 :لحنش عصبی بود

 گی؟چرا االن می_

 :با آرامش توضيح دادم

 .ميم مهيا شدهچون همين االن شرايط عملی کردن تص_

اش رو طبيعی جلوه بده اما لحنش طبيعی سعی کرد حالت چهره

 :نبود وقتی گفت



چی بگم االن؟ بگم مرسی که من رو در جريان تصميمت _

 گذاشتی؟

 :پلک زدم و گفتم

 ...ی تصميم رو نگفتمهمه_

 :پرسيد

 !ای هم مونده مگه؟تصميم ديگه_

 :دادمناديده بگيرم و جواب سعی کردم لحنش رو

 !تصميم دارم با تو برم... بله-

 !، زيادی تاکيد کردم"تو"و روی 

***** 

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و هشتم

 "راه آهن"

 

 

 

 

در حال درس خوندن بودم که با ضربه هايی که به در خوردند، 

 :سرم رو باال بردم و در حال کش و قوس دادن به بدنم گفتم

 بله؟-



 :داشتم؛ پرسيداول صدا و بعد، تصوير اميرحسين رو 

 بيداری الهه؟ -

و جواب که دادم، در رو باز کرد و صورتش رو از فضای باز 

 :در، داخل آورد و پرسيد

 داری چی کار می کنی؟-

! ساعت دوازده و ربع شب بود و از حضورش تعجب کرده بودم

 :به کتابم اشاره کردم و گفتم

 ستی؟چيزی می خوا! فردا امتحان دارم؛ داشتم درس می خوندم-

 :کامالً داخل اومد و گفت

بلدی از اون جوشونده که مامان ! دلم درد می کنه؛ مامان خوابه-

 درست می کرد درست کنی؟ 

 :با نگرانی نگاه کردم و پرسيدم

 خيلی درد می کنه؟ -

نگاهش کالفه بود؛ مثل تمام هفته ی گذشته که کالفگيش رو حتی 

 .مامان هم تشخيص داده بود

 :جواب داد

 ! از سر شب شروع شد، االن يکم بيشتر شده! زيادنه -

 :از جام بلند شدم و گفتم

 ! االن يه کاريش می کنم-

راه افتادم به سمت آشپزخونه و دنبالم اومد؛ فقط المپ آشپزخونه 

رو روشن کردم و شروع کردم به گشتن کابينت ها برای پيدا 

 ! کردن برگ نعنا



کتری رو تا نيمه از آب . اومد و به يکی از کابينت ها تکيه زد

چند برگ نعنای خشک . پر کردم و روی شعله ی گاز گذاشتمش

 ! داخل ليوان انداختم و تکه ای نبات بهش اضافه کردم

تا جوش اومدن آب، حرفی بينمون رد و بدل نشد؛ آب جوش رو 

 :داخل ليوان ريختم و نعلبکی رو روی سرش گذاشتم و امير گفت

 ! خودم صبر می کنم که دم بکشه. و ديگهدستت درد نکنه؛ تو بر-

به بخاری که فضای خالی ليوان رو پر کرده بود نگاه کردم و 

 ! بعد به چشم هاش

اين هفته خيلی متفاوت برام گذشته بود؛ تمام اين هفته رو سعی 

کرده بودم حواسم رو متمرکز کنم رو جنبه های ديگه ی زندگيم 

 ! ه فرجامی نداشتو کمتر غصه بخورم برای عشقی که ديگ

تمام اين هفته رو با تمرکز درس خونده بودم، سر کار رفته بودم 

و با دوست هام هر چند کوتاه، معاشرت کرده بودم و به اصالح 

داشتم فراموش می کردم اميرحسين دست نيافتنی زندگيم رو، اما 

درست تو اوج حواسی که برای درس خوندن جمع می کردم، تو 

کاريم، تو اوج خنده های دسته جمعی، يکهو اوج درگيری های 

يادم می افتاد که يه جای کار می لنگه و اون لحظه، دقيقاً سخت 

 !ترين لحظه ی زندگيم بود

 :پرسيد

 چرا اينطوری نگاه می کنی؟ -

 :نگاهم رو از صورتش گرفتم و گفتم! حواسم نبود

 ! هيچی-

 :پرسيد

 همه چيز رو به راهه؟-



د؛ دلم هم حتی به راه شده بود اما يه جايی همه چيز رو به راه بو

تو ذهنم بود که سر به راه نمی شد و راه گم کرده بود و بهم می 

گفت که اين قسمت هميشه متعلق به اميرحسين و خاطره هاشه و 

 !هيچ وقت قرار نيست پاک بشه

 :گفتم

 !همه چيز خوبه-

 ! اما همون لحظه حسرت نداشتنش به دلم چنگ زد

وش بود، من راحت تر کنار می اومدم اما حداقلش اگر حالش خ

اين بود که تو هفته ی گذشته هيچ لحظه ای، چشم هاش رو خالی 

 !از کالفگی نديده بودم

 

 

 

 

 

 

 

 :رفت سراغ ليوان نعنا داغ و گفت

 بخورم؟-

 :گفتم

 می خوای برات قرص هم بيارم؟ ! صبر کن يکم ديگه-

می ! تکيه زد به کابينتسری به نشونه ی نه باال برد و دوباره 

همون جا ايستادم و ! خواستم تنهاش بذارم اما دلم به رفتن نبود



نگاهش کردم و دوباره که به نگاه طوالنی شده ام واکنش نشون 

 :داد، پرسيدم

 خوبی؟ -

چند روز اخير، . احتماالً متوجه منظورم شد که جوابم رو نداد

و مشغول حرف تمام مدتی که تو خونه بود رو تو اتاقش بود 

زدن و مشخص بود که با کی در حال صحبت کردنه اما بعد از 

 ! شدساعت ها حرف زدن هم حالش خوب نمی

 ! نگاهم کرد و انتخابش همچنان سکوت بود

 !نگرانش بودم

من می تونستم فراموشش کنم؛ می تونستم کم کم از ياد ببرم 

و درک روياهام رو؛ می تونستم تمام منطقم رو به کار بگيرم 

نمی تونستم ... کنم که مختاره برای دوست داشتن يه نفر ديگه اما

 !نگرانش نباشم

تا دنيا دنيا بود، من حواسم پی حال اين آدم بود و تا زمانی که 

چشم هاش به آرامش نمی رسيد و  حال خوب به دلش بر نمی 

 ! گشت، نگرانيش همراهم بود

م به هم زدن قاشقی از داخل کابينت برداشتم و شروع کرد

 :محتوای ليوان و تو همون حال، دوباره پرسيدم

 حالت خوبه اميرحسين؟-

 :بار جوابم رو داداين

 !نه-

 !دلم لرزيد

ليوان رو به سمتش گرفتم؛ انگشت هاش رو پيچيد دورش و من 

 :تا زمانی که نگاهم نکرد، رهاش نکردم و پرسيدم



 چرا خوب نيستی؟ -

رهاش کردم و اميرحسين جواب  !گرمای ليوان دستم رو سوزوند

 :داد

 ! خيلی کالفه ام-

 :عميق نگاهش کردم و پرسيدم

 کاری از دست من بر می آد؟-

 ! ليوان رو روی کابينت گذاشت و دوباره جوابم رو نداد

 :مصرانه پرسيدم

 می تونم کاری برات انجام بدم؟-

با محبت نگاهم کرد؛ محبتش رو تو اون لحظه درک نکردم و 

 :گفت! گيج شدم

 ... دونم چی کار کنمنمی-

 :يه قدم به سمتش برداشتم

 چی رو نمی دونی چی کار کنی؟ -

تا خواست جواب بده، صدای ! نگاهش ديگه داشت می ترسوندم

 :مامان وحشتزده ام کرد

 چی شده مادر؟ -

فوراً به سمت در چرخيدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم؛ چشم 

 :دوباره پرسيدهاش رو با پشت دست ماليد و 

 چی شده؟ -

 ! و بعد نگاهش رو بين من و امير حسين به گردش در آورد

 :بی حرف نگاهش کردم و اميرحسين توضيح داد

 ! من دلم درد می کرد؛ از الهه خواستم برام چيزی درست کنه-

 :نگاه مامان مشکوک تو فضای آشپزخونه چرخيد و گفت



 !خودم رو بيدار می کردی مادر-

 :جواب داد اميرحسين

 !چراغ اتاق الهه روشن بود، ديدم بيداره مزاحم شما نشدم-

خصوصاً از نگاه و لحن ! متعجب بودم از حضور مامان

ما هيچ سر و صدايی نداشتيم که بخواد کسی رو ! مشکوکش

بيدار کنه؛ من حتی جز خود آشپزخونه، هيچ چراغی رو روشن 

 ! نکرده بودم

 :گفت نگاه مامان متوجه من بود وقتی

 !برو بخواب، من خودم براش درست می کنم-

 :اميرحسين اما ليوانش رو باال آورد و گفت

 .الهه زحمتش رو کشيد مامان؛ شما بريد بخوابيد-

 :مامان به من اشاره کرد و گفت

 ! تو ام اگه خوب نشدی بيا بهم بگو مادر! ريمپس ما می-

 !بيرون کشيدمجواب امير رو نشنيدم؛ چرا که اشاره مامان به 

 :تا دم در اتاق همراهم اومد و گفت

 !خاموش کن و بگير بخواب؛ کارات باشه واسه فردا-

شوکه نگاهش کردم؛ رفتارش رو درک نمی کردم اما سوالی هم 

 ! نتونستم بپرسم

چراغ رو خاموش کردم و خزيدم زير لحاف و تا خود صبح، 

 .نگران امير و حالش و کالفگيش بودم

********* 

 

 

 



 

 فصل پنجاه و نهم

 "تجريش"

 

 

 

 

 !اينا چی هستن نيکا؟_

بند حوله ام رو محکم بستم و اول به صورت نسترن که وسط 

اتاق ايستاده بود و بعد به مدارک خودم و نيکی که برای ترجمه 

 :آماده شون کرده بودم، نگاه کردم و نسترن مجدداً پرسيد

 اينا رو برای چی اينجا گذاشتی؟_

بايد بهش می گفتم و چه بهتر حاال می فهميد که  دير يا زود

 .موقعيتش هم پيش اومده بود

با کاله حوله، خيسی موهام رو گرفتم و لوسيون بعد از حمامم 

نگاهش . رو از روی ميز توالت برداشتم و روی تخت نشستم

 .همچنان پرسشی و منتظر بود

وراً اشاره کردم که بشينه و ف. بوی خوش لوسيون زير بينيم زد

 :نگاهم رو معطوف کردم به مدارک و گفتم. انجامش داد

 .قراره با نيکی بريم؛ کارهامون داره راست و ريست می شه_

با اخم . سکوتش باعث شد نگاهم رو برگردونم روی صورتش

 :ظريفی که نشونه ی تعجبش بود، پرسيد

 !کجا برين؟_

 :هنوز به سوالش جواب نداده بودم که بعدی رو پرسيد



 !خ موافقت کرد؟فر_

 :توضيح دادم

 !موافقت کرده که می تونم نيکی رو ببرم_

تيزتر از اين حرفا بود که بخواد با يه توضيح ساده قانع بشه، 

 :پرسيد

 بار که موافقت کرد؟چی بهش گفتی اين_

قصد نداشتم از بيماری خودم حرفی بزنم؛ حرف زدن در 

می کردم اون موردش اذيت کننده بود؛ خصوصاً جديداً که حس 

تا اون . تعادل کافی رو تو انجام بعضی از کارها تعادلی ندارم

لحظه نشده بود تعادلم بهم بخوره اما همين که حس می کردم تو 

 .کنترل اين قضيه ضعيف شدم؛ به اندازه کافی آزار دهنده بود

تون صداش کمی باال رفته بود وقتی مجدداً به موضوع سوال  

 :فتقبليش اشاره کرد و گ

فرخ هيچ وقت رضايتی نداشت نسبت به رفتن شما؛ اون قدری _

 !که تو منصرف می شدی اما چی شده که اين بار قبول کرده؟

 :گفتم

 !نمی دونم_

حق با نسترن بود؛ بابا به همين ! و دروغ گفتم؛  چون می دونستم

. راحتی ها رضايت نمی داد به تصميم چندين و چند ساله ی من

بيماری خودم زده بودم، تا وقتی از طريق  حتی وقتی حرف از

 .پزشک مد نظر خودش تاييديه نگرفت، رضايت نداده بود

برای پرت کردن حواِس نسترن و اون عالمت بزرگ سواِل 

 :داخل چشم هاش، گفتم



چه اهميتی داره که چرا موافقت کرده؟ مهم اينه که باالخره _

 .موافقت کرده

راجع به اين قضيه نداشت و رفت قانع نشد اما ديگه سوالی هم 

 :سراغ موضوع بعديش

 !اونجا می خوای چی کار کنی دست تنها؟_

که انگار اينجا هزار نفر داشتم " دست تنها"جوری می گفت 

 :گفتم. برای کمک گرفتن

. اونجا پرستار می گيرم برای نيکی! من اينجا دست تنها ترم_

خودم . ی نمی رميه مدت هم خودم دنبال کار. پرستار تمام وقت

باالی سرشم که بتونم اول پيگير عمل پاهاش باشم؛ چون با دکتر 

هم که مشورت می کردم، معتقد بود که اين بهترين زمان برای 

 .اين کاره

 :تو سکوت نگاهم کرد و پرسيدم

 برای کاری اومدی تو اتاقم؟_

 :بعداز مکثی طوالنی جوابم رو داد

ی؛ اومدم سراغت ببينم داری نه؛ ديدم يه مدت خيلی کم پيداي_

 چی می کنی؟

لوسيون رو بستم و از جام بلند شدم و رفتم به سمت کمد لباس 

هام؛  شلوار جين تيره و شوميز سورمه ای رنگی رو بيرون 

کشيدم؛ هوس کرده بودم تو طيف رنگ های انتخابی امير، لباس 

 .بپوشم

ار لباس هارو روی تخت انداختم؛ می خواستم موهام رو سشو

مانعم . بکشم اما حضور نسترن که بی حرف، فقط نظاره گر بود



منتظر بودم اگر صحبتی داره عنوان کنه اما نه تصميمی ! می شد

 .برای حرف زدن داشت و نه رفتن

 :خودم به حرف اومدم و گفتم

 .آخر هفته بابا می آد_

 :متعجب پرسيد

 !می آد ايران؟ به اين زودی؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

می گفت خودش هم . بايد برای ويزای نيکی خودش اقدام کنه_

 .اينجا کار داره؛ ديگه قرار شد آخر هفته بياد

 :تمام واکنشش به حرف هام اين بود

 !پس داريد می ريد_

 :کالفه نشستم لبه ی تخت و گفت

 .کاش يه جايی هم بود که من می رفتم و اونجا آروم می گرفتم_

از اين هيچ وقت تصميم نداشتم که شاخک هام فعال شدند؛ قبل 

ازش بپرسم تو زمان غيب شدنش کجا رفته بوده اما حاال که 

موقعيتش پيش اومده بود و خودش هم اشاره کرده بود بهش، 

 :نتونستم کنجکاويم رو پس بزنم و پرسيدم

 اون مدت کجا رفته بودی نسترن؟_

 

 

 

 

 

 



 

 

 :گفتدست هاش رو روی سينه جمع کرد و با حس غريبی 

يه جايی که فکر می کردم آرومم می کنه اما دل تنگ ترم کرد _

 .و راهی برام نذاشت جز برگشت

منتظر موندم ادامه بده اما سکوت کرد و باعث شد که دوباره 

 :بگم

من ناخواسته حرف های بابا رو شنيدم در مورد اينکه به کسی _

 .توضيح می داد که تو رو می تونه کجا پيدا کنه

 :گاهم کرد و گفتکوتاه ن

 .می دونستم که می دونه و رفتم! می دونست کجام_

 !کجا رفته بودی؟_

آهی کشيد که دلم رو لرزوند؛ ناگهانی جو تغيير کرد و اين تغيير 

حال و هوا رو حتی روی پوستم هم حس کردم و بدنم مور مور 

 .آهی که کشيد زيادی دردناک بود. شد

 :گفت

لبته آرزوهايی که سالهاست زير رفته بودم سراغ آرزوهام؛ ا_

 !خاک خوابيدند

 :عصبی شدم از درک نکردن حرف هاش و گفتم

 !محض رضای خدا درست بگو نسترن_

اشک حلقه زد تو چشم هاش و به ثانيه نکشيده بود که دست هاش 

 .رو گرفت مقابل چشم هاش و صدای گريه اش اتاق رو پر کرد

قدرت پلک زدن هم ازم مات و مبهوت خيره موندم بهش و حتی 

 . سلب شده بود



کمی که گذشت، وقتی ديدم اشک ريختن هم آرومش نمی کنه، 

نزديکش رفتم و دستم رو روی شونه اش گذاشتم و پرسيدم اون 

 :سوالی که خودم رو هم به وحشت می انداخت

 !برای کی بوده نسترن؟...اون قبر_

 :ميون هق هقش گفت

 .من قشنگ بشه و نشدکسی که قرار بود باهاش زندگی _

نسترن . دستم رو برداشتم و وحشت زده يک قدم به عقب رفتم

 :ادامه داد

کسی که قرار بود با عشق باهاش ازدواج کنم؛ کسی که قرار _

بود  با عشق شريکم بشه؛ کسی که قرار بود با عشق ازش 

کسی که اگر بود، روزگار . هامون بشمدار بشم و عاشق بچهبچه

کسی که .  شدمقدر تو زندگی بالتکليف نمی من اين .من اين نبود

 ...ذاشتناگر می

شوکه . هاش بشماش مانع از اين شد که متوجه حرفصدای گريه

از جمالتی که شنيده بودم، فقط و فقط عقب ايستادم و نگاهش 

 ....کردم

نفس عميقی کشيد و سعی کرد کمی خودش رو کنترل کنه و 

 :گفت

شه؛ از خاطرم شه؛ فراموشم میت میگفتم درسهميشه می_

حسرتش بيشتر و بيشتر شد هر روز ! اما نشد؛ نرفت! رهمی

 .بيشتر از قبل آتيشم زد

 :لب زدم

 !کی بود؟_

 :هاش رو پاک کرد و گفتچشم



يا حداقل اگر . کسی که قرار بود کنارش خوشبخت باشم_

کسی که .  شدم هم ديگه حسرتش رو نداشتمخوشبخت نمی

به آب و آتيش زد برای داشتن دختری که عاشقش بود  خودش رو

اما زمين و زمان دست به دست هم دادند و مانع از رسيدنشون 

من حتی راضی شدم به گذشتن از هر چيزی که داشتم؛ . شدند

ی پدريم اما چند ساعت از راضی بودم به فرار کردن از خونه

د از اون های پدرم پيدامون کردند و بعفرارمون نگذشته، آدم

ی پدری بود و بعدش هم چيزی که عايدم شد اسارت تو خونه

ی مردی که اسماً و رسماً همسرم دست و پا بسته شدن تو خونه

 .بود

ها و اعترافات نسترن برام عجيب و غير قابل قدر حرف اون

کنه؛ يه کردم داره برام داستان تعريف میباور بود که فکر می

تونستی خدا رو شکر ی که بعدش میداستان ترسناک اما خيال

کردی که اين کنی که فقط داستان بوده اما وقتی به اين فکر می

جريان، واقعيت زندگی يکی از اعضای خانوادته، دلت 

خواست منفجر بشی از غمی که ناگهانی به وجودت می

متنفر بودم از تحت . خواست ديگه ادامه بدهدلم نمی. ريختمی

 !و اين جريان، بيش از حد متاثرم کرده بودتاثير قرار گرفتن 

عقب رفتم و روی تخت نشستم و نسترن بر خالف ميلم دوباره 

 :شروع کرد به مچاله کردن قلبم

اوايل ازدواجم هم هنوز اميدوار بودم؛ هنوز اميد داشتم به _

گفتم که دوستش ندارم درست شدن اوضاع، هر روز به فرخ می

خودشم؛ اما حرفام روش اثر و هنوز عاشق کسی غير از 

نداشت؛ چه تو روز خواستگاری که براش گريه کردم و گفتم 



ی عقد که اجباری به نکاح در ام، چه سر سفرهعاشق يه نفر ديگه

اومدم؛ چه روزهايی که چشم باز کردم از خواب و صورتش رو 

ها که سراغم به جايی صورتی که دوست داشتم ديدم و چه شب

... وقتهيچ... هام از حسرتم براش گفتمگريه اومد ک ميونمی

کردم از هام روش اثر نکرد و بر عکس، حس میوقت حرفهيچ

 !برهدست و پا زدن و عاجز بودنم، لذت هم می

 

 

 

 

 

 

 

گفتم و همچنان اميدوار بودم اما با هر بار بارداری، اميدم می

دش هم بار ديگه ببينمش، خو ُمرد و قبل از اينکه موفق بشم يک

حسرتی که شايد . مرد و حسرت رو برای هميشه به دلم گذاشت

 ...کمرنگ شد اما من، هيچ وقت نتونستم نرمال زندگی کنم

دستم رو روی گلوم گذاشتم و برای نگاه نکردن به نسترن، 

داشتم و شد، چند لحظه نگه میای که مینگاهم رو هر جای ديگه

 !کردم در برابر ديدن نسترنمقاومت می

خواستم؛ دوست داشتم نسترن اين داستان رو برای نسترن نمی

ای احساس نداره، تو کردم ذرههمون زن مغروری که فکر می

دوست داشتم مثل هميشه فکر کنم نسترن . ذهنم باقی بمونه

ترين آدم اين دنياست اما حقيقت اين که احساسش کشته احساسبی



که بابا ازش حرف زده پس اون مزاری ! شده، ابداً خوشايند نبود

 :ناخواسته صداش زدم. بود، مزار آرزوهای نسترن بوده

 .نسترن_

 جوابم رو نداد و از روی صندلی بلند شد

 :مقابلش ايستادم و گفتم

 .صبر کن حرف بزنيم_

 ...گفت که حرفی نموندهنگاهش می

دلم . رو به روش ايستادم؛ رفتارهام ديگه دست خودم نبود

خواست زنی که فقط ها دلم میم؛ بعد از مدتخواست بغلش کنمی

تو شناسنامه برام مادری کرده بود رو بغل بگيرم و همين کار 

 ."ببخشيد: "رو هم کردم؛ بغلش کردم و گفتم

خواست که به جای و انگار دلم می" ببخشيد"ناخواسته گفته بودم 

قدری  لحظه به دلم اون... زمين و زمان ازش عذر خواهی کنم

قدری تحت تاثير قرار گرفته بودم که حتی دلم  ه بود و بهگرفت

خواست برای ناخواسته به دنيا اومدنم هم ازش عذر خواهی می

حرف نگاهش کردم و مثل هميشه کنم اما فوراً عقب کشيدم و بی

 . شد مهارش کردکنترل کردم احساسی رو که به سختی می

هاش با انگشت دستش رو تا روی بازوم باال آورد و فشار کمی

 :به بازوم وارد کرد و گفت

مراقب . خوای بری دنبال آرزوهاتکنی که میکار خوبی می_

 ...خودت و نيکی خيلی باش

قصد رفتن داشت اما قدم برداشته . سری به معنی باشه تکون دادم

 :شده به سمت در رو ناگهانی برگشت و صدام زد

 ...نيکا_



بار به سمت هم برداشت؛ اينيه قدم ديگه . حرف نگاهش کردمبی

 :من و نهايتاً گفت

ای بودی که هميشه عذاب وجدان داشتم در تو اون بچه_

من برای نيما هم مادری نکردم اما عذاب وجدانی که . موردش

کرد؛ ام میاومد، ديوانهسر مادری نکردن برای تو، سراغم می

به عالم و آدم محبت . تو به اسمت رفته بودی؛ نيکا بودی

کردم، تو عالم بچگی حواست به من بود؛ گريه که می...داشتی

اما من، محبت رو تو  ..گشت تو بودیاونی که با غصه دورم می

ازت دوری کردم ... تنهات گذاشتم... پست زدم... دل تو هم کشتم

سرت رو با هر چيز درست و ... که بيشتر عذاب وجدانم ندی

قتی نيکی به دنيا اومد، غلطی گرم کردم که بيخيال من بشی و و

نگران ...محبتت رو فقط ريختی به پای اون و شدی مادر نيکی

ها رو پای قدر تو اين سال دون اونرفتنت نيستم؛ چون می

خودت ايستادی و برای خودت قدرت جمع کردی که از پس هر 

 ...آیکاری بر می

تنها . هام گم و گور شده بودندحرفی نداشتم برای گفتن، حرف

 ... اومد، اين بود که نگاه کنمکاری که از دستم بر می

 ! قدر ايستادم و نگاه کردم که رفت برای همين هم اون

 ... بار به جای خاليشباز هم نگاه کردم؛ اين

 !خواستم فکر کنم؛ حداقل نه حاالنمی

ی منتصری رو ها شمارهرفتم سراغ تلفنم و از بين مخاطب

 :افکارم رو پس زدم و پرسيدمگرفتم و با جواب دادنش، 

 اميرحسين پيش شماست؟_



بايد . جواب مثبت که داد، آدرس گرفتم؛ حاضر شدم و راه افتادم

ی گذشته که زدم باهاش؛ مثل تمام يک هفتهدوباره حرف می

. هربار باهاش حرف زده و تالش کرده بودم برای قانع کردنش

ی آوردم که قدری دليل مزدم و اونرفتم سراغش؛ حرف میمی

 !راضيش کنم

کردم اما بدون اگر ناچار بودم، صد بار ديگه هم اين کار رو می

خواستم با دست خودم، من نمی...رفتمخودش هيچ جايی نمی

 .حسرت به دلم بذارم

****** 

 

 

 

 

 

 فصل شصتم

 "راه آهن" 

 

 

 

 

 

دکتر رفته بود و من ! در حال جمع و جور کردن ميز کارم بودم

 :رفتن داشتم که سر و کله ی فراز پيدا شد و پرسيد هم تصميم به

 چرا پکری شادمان؟_



 :موهای بيرون زده از مقنعه ام رو به داخل فرستادم و گفتم

 !چيزی نيست خوبم_

 :قفل رو باال گرفت و گفت

 .عجله دارم. بدو که می خوام در رو و ببندم_

تا يادم اين اولين بار بود که اين جمله رو از زبونش می شنيدم؛ 

 !بود اين آدم برای انجام هيچ کاری عجله نداشت

به سرعت از پشت ميز پذيرش بيرون اومدم و در حال رفتن به 

سمت در خروجی، برگشتم و با کنجکاوی به فراز که تمام مدِت 

امروز، لبخند از روی لب هاش کنار نرفته بود نگاه کردم و 

 :دست آخر دووم نياوردم و پرسيدم

 چيزی شده؟_

 : بشکن زنان به سمت در اومد و گفت

 !خدا بخواد داره می شه_

رفتم به راهرو و منتظر موندم توضيحاتش رو تکميل کنه اما تو 

 :پرسيدم. تمام مدتی که مشغول بستن در بود، سکوت کرده بود

 نکنه يار داره می آد؟ _

دِر آسانسور رو برام نگه داشت و سوار که شدم صورتش رو 

 :د و گفتکج و کوله کر

 !يار بره گم شه_

 : ابروهام باال پريد و نا خواسته و سوالی گفتم

 !چی؟_

چرخيد به سمت آينه ی آسانسور و در حالی که دستی به موهاش 

 :می کشيد، گفت

 . ازش حرف نزن. فعالً باهاش دعوام شده_



 :متعجب و ناراحت گفتم

 !چرا آخه؟_

از در جوابم و بعد دکمه ی طبقه ی همکف رو لمس کردم و فر

 :گفت

 .دعوامون شد. زور می گفت. دعوام شده ديگه! چرا نداره که_

 :با غصه گفتم

 !ناراحت شدم... ای بابا_

 :دست راستش را داخل جيب شلوارش فرستاد و گفت

اون داره اون طرف دنيا عشق و حالش ! ناراحتی نداره که آخه_

 رو می کنه اون وقت تو براش ناراحت می شی؟

 :دمتوضيح دا

 !برای شما ناراحتم_

 :قبل از پياده شدنم دکمه ی پارکينگ رو لمس کرد و گفت

من که ! دوماً کجای من ناراحتی الزمه؟! اوالً شما نه و تو_

 !امروز خيلی حالم خوبه

 :به در اشاره کردم و گفتم

 .اجازه بدين خودم برم_

همراهش گفتم و با مخالفتش رو به رو شدم و ناچاراً تا پارکينگ 

 :رفتم، نزديک ماشين بوديم که توضيح دادم

 .پس اجازه بدين خودم برم. خودتون گفتين عجله دارين_

 :عصبی گفت

من اين مسير . بشين می ريم ديگه. باز که کانال عوض کردی_

 !پس بشين. رو بايد برم چه بی تو چه با تو



 چاره ای جز همراهی باهاش نداشتم؛ البته ديگه مثل سابق معذب

نبودم از هم مسير شدن، اما چون گفته بود عجله داره نمی 

در هر صورت . خواستم معطل رسوندن من به تاکسی ها بشه

 :سوار شدم و با حرکت کردن ماشين، فراز مجدداً پرسيد

 !چرا پکری؟... نگفتی_

اما منصرف شدم؛ چون واقعاً " چيزی نيست"اومدم دوباره بگم  

 :پس گفتم... چيزی بود

 !دونم اما حس می کنم يه مشکلی تو خونه پيش اومده نمی_

 :پرسيد

 !در مورد امير حسين؟_

. خجالت کشيدم از اين که مستقيم به امير حسين اشاره کرد

درست بود که خودم مستقيم و غير مستقيم تو مکالمه هامون از 

اميرحسين حرف می زدم اما اينکه خود فراز يک کاره اسم 

 .خجالت زده ام می کرد اميرحسين رو می آورد،

 

 

 

 

 :توضيح دادم

 ...قضيه مربوط به مامانمه! نه_

 :فوراً پرسيد

 مامانت چه شده؟_

 :صادقانه توضيح دادم



چيز گير مدام به همه. رفتارهاش خيلی عجيب و غريب شده_

ی چيزهايی که در مورد همه. گيرهاز همه چيز ايراد می. دهمی

 . االن حساس و کنجکاوهداد، قبالً بهشون اهميت نمی

 :سکوت کرد و ادامه دادم

کنم يا واقعاً مامانم اينقدر دونم من دارم خيلی بزرگش مینمی_

تغيير کرده، االن دو سه شبه که خيلی ناگهانی به اتاقم سر 

زنه در حالی که قبل از اين، اين وقت از شب هميشه خواب می

ترسم می... ترسممی...گيرهبود؛ يا اينکه از هر کاريم ايراد می

 ....که

 !ترسی؟از چی می_

 :با بدبختی گفتم

. ترسم از احساسم به اميرحسين خبر دار شده باشهمی_

حتی ديشب که داشتم از ! گهرفتارهاش که داره اين رو می

اميرحسين در مورد يکی از مشکالت زبانم می پرسيدم، اومد و 

والم رو بعداً از غير مستقيم ازم خواست که برم بخوابم و س

 . استادم بپرسم؛ رفتارش حتی امير حسين رو هم مشکوک کرد

 :برای يه لحظه به سمتم چرخيد و گفت

 !آخه از کجا متوجه شده؟_

درد خودم هم همين بود؛ حس می کردم متوجه رازم شده اما نمی 

 . دونستم دقيقاً از کجا

 :پر غصه گفتم

که کالهم پس معرکه  اگر متوجه شده باشه. نمی دونم به خدا_

 . ست

 :پرسيد



 هيچ نشونه ای تو اتاقت نيست که يه نفر رو مشکوک کنه؟ _

 :پرسيدم

 يعنی چی دقيقاً؟_

 :توضيح داد

هر چيزی ... دل نوشته ای.. خاطره ای... عکسی... نمی دونم_

 .که يه نفر ديگه با ديدنش بخواد شک کنه به احساس تو

آجری رنگ که انتهای  تمرکزم رو جمع کردم؛ جز اون بلوز

ذهنم رفت . کمدم بود، هيچ چيز مشکوک ديگه ای تو اتاقم نداشتم

 :به سمت اون برگه ی کنده شده از کتاب و ناگهانی گفتم

من يک بار احساسم رو برای اميرحسين نوشتم؛ تو صفحه ی _

 .اول کتابش نوشتم

چرخيد به سمتم و درحالی که با چشم های گشاد شده اش نگاهم 

 : ، پرسيدکرد

 !جداً؟_

 :فوراً توضيح دادم

يه روز اين کارو کردم اما بعدش ! قضيه برای خيلی وقِت پيشه_

که متوجه شدم اميرحسين کس ديگه ای رو دوست داره، 

 .منصرف شدم و تصميم به کندن اون برگه گرفتم

 :مشتاقانه گفت

 ...خب_

 :خودم هم دگير هيجان اون روزها شدم وقتی تعريف کردم

مدت کتاب رو پيدا نکردم؛ هيچ جايی از خونه نبود، ديگه  يه_

بی خيالش شده بودم که سر و کله اش پيدا شد؛ می خواستم 



هرچه زودتر صفحه ی اولش رو نابود کنم که با نبودنش شوکه 

 .شدم

 :فوراً پرسيد

 !يعنی چی؟_

با حس و حالی که بعد از اين همه مدت برای خودم هم عجيب 

 :بود، گفتم

 .يه نفر قبل از من، اون برگه رو کنده بود. دونمنمی_

 !يعنی چی؟ کی کنده بود؟ چرا هيچ وقت نگفتی اين رو؟_

 :نفسم رو پر سر و صدا بيرون فرستادم و گفتم

وقت نتونسته  ولی مطمئنم که اميرحسين هيچ. دونم به خدانمی_

 !اون رو ببينه

اين کار زد رو ترمز و ماشين رو کنار خيابون نگه داشت و 

چرخيد به . ی صد از صد باال بردسطح هيجانم رو تا شماره

 :سمتم و گفت

! کتاب برای کی بود؟برای خودش. گی برگه کنده شدهداری می_

 ...ایتو چقدر ساده. پس برگه رو هم خودش کنده

 :سريع گفتم

قدری که همون. مطمئنم که نديده. مطمئنم که نخونده... نه... نه_

شبه، از اميرحسين هم مطمئنم که اون برگه رو  مطمئنم االن

اميرحسين من رو بخاطر عشق يه نفر ديگه مؤاخذه کرده، . نديده

 چطور بپذيرم که اون برگه رو خونده؟

 

 

 



 

 

 

 

 :ادامه دادم. سکوت کرد و به فکر فرو رفت

تنها کسايی که بهشون مشکوک بودم همين سه نفر اعضای _

اگر هم ديده . ديده باشه اون برگه رو خانوادمن، از اميد که بعيده

. باشه و فهميده باشه، صد در صد همه جا جار می زنه

اميرحسين هم که ثابت کرده بی خبره، تنها کسی که بيشتر از 

همه بهش شک داشتم مامانه؛ چرا که هميشه تو دم و دستگاه 

اميرحسين می چرخه و بعيد نيست که اون صفحه از کتاب رو 

ما چيزی که برام عجيبه اينه که اگر همون موقع ديده باشه؛ ا

متوجه شده چرا تا االن سکوت کرده و االن داره به روی خودش 

 . می آره؛ اين چيزيه که من رو نامطمئن کرده

برای آروم کردن ! حالت صورتش می گفت که هنوز تو فکره

 :خودم گفتم

به شايد هم دارم اشتباه برداشت می کنم و رفتارهای مامانم _

 .چنين قضيه ای مربوط نمی شه

 .می خواست چيزی بگه اما زنگ خوردن تلفنش مانع شد

 :عذر خواهی کرد؛ جواب داد و گفت

 ! می رسم تا يک ساعت ديگه. دارم می آم. سالم_

بد موقعی . معذب از شرايط پيش اومده جمع و جور نشستم

 :به محض قطع کردن تماسش گفتم. ذهنش رو درگير کرده بودم

 .کاش بريم که شما هم زودتر به کارتون برسين_



 :ماشين رو حرکت داد و گفت

 !شما عمته_

 :چيزی نگفتم و ادامه داد

در مورد اين قضيه هم فعالً به نظرم عادی رفتار کن؛ چيزی _

رو به روی خودت نيار، شايد به قول خودت، خودت حساس 

جای اما از نظر من يه . شدی و داری اشتباه برداشت می کنی

 .کار داره می لنگه

 :فوراً پرسيدم

 !يعنی چی؟_

 :منطقی توضيح داد

تو، تو کتاب . نفر کسی تو اون خونه نيست ۴جز شما _

اميرحسين چيزی نوشتی و وقتی رفتی سراغش اثری ازش نبوده 

داری می گی مطمئنی که اميرحسين اون برگه . و کنده شده بوده

مشکوک نيستی و طبيعی هم از اين طرفم به برادرت ! رو نديده

همه ی اين ها يه سوال بزرگ برای ! نمی دونی کار مادرت باشه

 !من ايجاد می کنه؛ پس کی اون برگه رو کنده؟

من ...مات و مبهوت نگاهش کردم؛ کامالً منطقی بود سوالش؛ اما

يکی هيچ منطقی نداشتم برای جواب دادن به اين سوال عجيب و 

 .غريب زندگيم

 :بعد، فراز پياده ام کرد و همون لحظه گفت چند لحظه ی

امشب تولدمه و خانواده ام لوس بازی در آوردن و برام يه _

جشن کوچيک خانوادگی گرفتن و البته جای قشنگش اينجاست که 

خيلی دوست داشتم دعوتت کنم اما ! تمام دخترای فاميل دعوتن

سر  می دونستم اگر اين کار رو انجام بدم عذاب می کشی و آخر



برای همين خودم رو خسته نکردم و بهت نگفتم که . هم نمی آی

 .تو منگنه نذاشته باشمت

 .خنديدم تولدش رو تبريک گفتم

ای های ناهيد از چند روز قبل متوجه چنين قضيهما بين حرف

ام گرفته بودم اما چون از روز شده بودم و حتی براش هديه

 .دقيقش خبر نداشتم، دست نگه داشته بودم

پياده که شدم، دوباره به فکر فرو رفتم و عالمت سوال ذهنم هر 

 .لحظه، بزرگ و بزرگ تر شد

ممکن بود؟ ممکن بود اميرحسين اون برگه رو ديده باشه اما 

بخاطر شرايطمون و حسی که به من نداشت وانمود کرده که 

نديدتش؟ ممکن بود که فقط بخاطر بيشتر اذيت نشدن من چنين 

 ...ش گرفته باشهای رو پيرويه

 ...ممکن نبود... نه

 ...تونست اين کار رو کنهوقت نمی اميرحسين هيچ

**** 
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آدرسی که از منتصری گرفته بودم، سر راست بود؛ ده دقيقه ای 

رسيدم و ماشين رو مقابل ساختمونی که هنوز نماش کار نشده 

 . مت جزئيات آدرسی که داشتمبود، پارک کردم و رفتم به س

از مسير پله ها تا طبقه ی دوم رفتم و شماره ی واحد رو پيدا 

 .کردم؛ واحدی که شلوغ و پر رفت و آمد بود

زيادی بسته و مناسب لباس پوشيده بودم و اون قدری سردم بود 

که اگر می شد، چند اليه لباس ديگه هم به خودم اضافه می 

 .کردم

گرفتم و بهش اطالع دادم که کنار در  شماره ی منتصری رو

در حال صحبت . ورودی ام و بخاطر شلوغی پيداش نمی کنم

نزديک اومد و . کردن بود که ديدمش و تماس رو قطع کردم

تو ! نمی دونستم چرا حسم به اين آدم درست نمی شد. سالم داد

تمام اين مدت ثابت کرده بود که افکار وحشتناکم راجع بهش 

اما نمی دونستم اين احساس بد و مسخره ای که به صحت نداره 

 !اين آدم داشتم چرا قصد تموم شدن نداشت

 :پرسيدم

 کجاست امير؟ بهش گفتی که من دارم می آم؟ _

 :به سمت اتاقی هدايتم کرد و همزمان گفت

 .نه؛ حرفی بهش نزدم_

تشکر کردم و با رسيدن به اتاق، امير رو پشت سيستم و مشغول 

چند ضربه به در زدم و بعد از اون، چيزی که . ديدمبه کار 



قدم به داخِل اتاق . نصيبم شد، يک جفت طوسِی  متعجب بود

 :تنه اش رو کامالً عقب کشيد و پرسيد. گذاشتم و نزديک رفتم

 !اينجا چی کار می کنی؟_

 :نزديک ميزی که تو اتاق قرار داشت ايستادم و گفتم

 !می شه دل من که مثل دل تو نيست؛ تنگ_

از کنارم که رد شد، . به پشت سرم نگاه کرد و از جاش بلند شد

تلفيق بوی ادکلنش و بوی خاص و خوشايند خودش زير بينيم زد؛ 

برای چند ثانيه پلک هام رو بستم و با صدای بسته شدن در بود 

 :پرسيد. چرخيدم به سمِت امير. که بازشون کردم

 !خوبی؟_

همين هم بود که رفتم و روی تنها  نياز داشتم به نشستن و برای

صندلی اتاق که پشت ميز قرار گرفته بود نشستم و صادقانه 

 :گفتم

 .نه؛ خيلی خوب نيستم_

. خم شد و فاصله اش رو باهام کم تر کرد. اومد و کنارم ايستاد

 :دقيق به اجزای صورتم نگاه کرد و پرسيد

 !چيزی شده؟_

شدم به طوسی هاش و بدون لحظه ای پلک زدن، ثانيه ها خيره 

 :آخرسر گفتم

 ...نمی دونم؛ منتظرم تو بگی بهم_

 چی بايد بگم بهت؟_

پلک هام . صداش اين قدرت رو داشت که من رو به خلسه ببره

 :رو بستم و با اطمينان گفتم

 .من بدون تو جايی نمی رم_



به محض اينکه نگاهش کردم، . سکوتش پلک هام رو باز کرد

 :قاطعانه گفت

 !خب نرو_

به . اين دو جمله، خالصه ی تمام مکالمه های اين مدتمون بود

خودم وعده دادم که همه چيز قراره اون طوری که دلم می خواد 

بلند شدم . پيش می ره و همين فکر بود که سِر پا نگهم می داشت

 :و دقيقاً رخ به رخش ايستادم؛ به لب هاش نگاه کردم و گفتم

 می شه بريم؟_

 :پرسيد

 کجا؟_

 :نه ای باال انداختم و گفتمشو

 !يه جايی که تنها باشيم_

تو سکوت نگاهم کرد و . نفس عميقی که کشيد رو دوست داشتم

 :آخرسر گفت

 .تو ماشينت منتظرم باش تا بيام_

سرم رو نزديک بردم و در حالی که لب هام رو روی گونه اش 

 :می گذاشتم، گفتم

 .زود بيا_

بدوِن اينکه منتظر ديدن  و بعد بوسه ای به گونه اش زدم و

 . واکنشش بشم، ترکش کردم و سراغِ ماشينم رفتم

به . انتظارم خيلی طوالنی نشد؛ کمتر از چند دقيقه، کنارم بود

گونه اش که ديگه اثری از رژلبم روش نبود، نگاه کردم و 

 :پرسيدم

 بريم کافه؟ _



کوتاه، مخالفتی که نکرد، راه افتادم و بعد از طی کردِن مسيری 

به نقطه ی امنم رسيدم و از پرسنل خواستم مزاحمتی ايجاد نکنند 

خيلی . و با قفل کردن در، خيلی ناگهانی به آغوش امير پناه بردم

محکم تر از چيزی . طول نکشيد که دست هاش همراهيم کردند

 :که انتظار داشتم تو آغوشم گرفت و گفت

 .آروم باش... من اينجام_

جمله برای دور کردن همه ی فکر های  بس بود همين دو تا

 !منفی از ذهنم

 

 

 

 

 

دلم می خواست اين آدم . سرم رو بردم به سمت گودی گردنش

 . من رو به جای همه بغل کنه

 . دلم می خواست اين آدم به جای همه باشه

دلم می خواست به جاِی همه ِی نداشته هام، اين يکی رو داشته 

 . باشم

همه ِی حق هايی که تو زندگيم ازشون دلم می خواست براِی 

دلم می ... محروم بودم، اين يه نفر حِق مسلم خودم باشه

 !برای همه ِی لحظه هام... خواستش

دست هاش از دور کمرم جدا شدند و دو طرف صورتم نشستند، 

سرم رو اون قدری عقب برد که صورتم به جای شونه اش، دقيقاً 

 :مقابل صورتش قرار گرفت و گفت



 !چی شدی تو امروز؟_

چی می گفتم بهش؟ می شد ذره ای از حسی که امروز نسترن 

 :گفتم. بهم داده بود رو براش بگم؟ قطعاً نمی شد

 .بايد حرف بزنيم امير_

 :تسليم شد

 .حرف بزنيم_

 :صادقانه گفتم

اينجا هر . اينجا دارم عذاب می کشم. من نمی تونم اينجا بمونم_

ه چيزی پيدا می شه برای عذاب صبحی که چشم باز می کنم ي

دادنم؛ من تو اون خونه آرامش ندارم؛ تو اين شهر آرامش ندارم؛ 

دلم می خواد برم؛ برم يه جايی که دغدغه های االنم رو نداشته 

باشم؛ برم جايی که فکرم آسوده باشه؛ برم جايی که نسترن 

 ...دروغ نباشه. خيانت نباشه. نباشه، نيما نباشه، تعارض نباشه

تو چه می دونی وقتی من می گم خسته شدم ...خسته شدم امير

تو چه می دونی چقدر بايد سخت باشه ديدِن . دقيقاً چه حالی دارم

چه می دونی چقدر بايد . اون چيزهايی که مصادفن با مرگ

سخت باشه شنيدن اون چيزهايی که يک بار شنيدنشون بس باشه 

ديگه نمی خوام . ميربرای يه عمر ديوانه شدن؟ من خسته شدم ا

 ...نمی خوام بشنوم...ببينم

 :جدا شدم ازش و ادامه دادم

اگر تو راضی نباشی به اومدن من نمی رم اما خودتم خوب می _

تو اينجا درگير نگاه . دونی که ما، اينجا با هم آينده ای نداريم

من اينجا از نظر خيلی ها . اونجا نگاه مردم معنی نداره. مردمی

. ی ام اما اونجا همچين چيزی نيست و  يه آدم عادی امآدم متفاوت



خيلی از رفتار های من اينجا ناهنجاره در صورتی که اونجا 

اون جا می تونيم فارغ از چيزهای پيش پا افتاده زندگی . هنجاره

کنيم؛ اونجا نيکی آينده داره اما اينجا روزهاش بی هدف می 

. موفق بشی. بخونی می تونی درس. اونجا تو آينده داری. گذره

 ...تو! پيشرفت کنی

 :حرفم رو قطع کرد

 ...نمی تونم تنهاشون بذارم...من خانواده ام اينجان نيکا_

 !تو سکوت نگاهش کردم

از نظرم يه قدم پيشرفت کرده بوديم؛ قبل از اين فقط مخالف بود 

اما حاال داشت برام دليل می آورد؛ آدم ها وقتی دليل می آوردند، 

 .باهاشون وارد مذاکره شدمی شد 

 :نشستم روی يکی از صندلی ها و گفتم

بيا و اگر به هر . با ويزای توريستی و امتحانی بيا. امتحانی بيا_

 ...تجربه اش کن. اما بيا. دليلی بد بود اين تصميم، ادامه اش نده

 : نشست مقابلم و گفت

به دروغ چرا؟ خودم قبالً خيلی . من شرايط اومدن ندارم نيکا_

رفتن فکر کردم ، اما شرايط رفتن از اينجا برای من جور 

هم نمی تونم خانواده ام رو تنها بذارم هم اينکه شرايط . نيست

برای آدمی مثل من به اين زودی هايی که تو داری می گی مهيا 

تنها روشی که بتونم از طريقش اقدام کنم درسيه که اون . نمی شه

 ...هم به اين سادگی ها نيست

 :نه ام رو جلو کشيدم و گفتمت

بذار تو اين مدت اقدام کنم که زمان . من می تونم ببرمت امير_

ويزای سه ماهه ی توريستی می گيريم برات، . رو از دست نديم



هم . شرايطش رو هم پرسيدم؛ همزمان که من می رم با من بيا

اگر تمايل داشتی به موندن که خب باز هم می . فاله و هم تماشا

 ...بايد چکار کنيم، اگر هم نه که دونم

 : در جوابم گفت

 ...گرفتن ويزايی که می گی هم باز برای من آسون نيست_

 :صحبتش رو قطع کردم وگفتم

اگر تو موافق باشی . من پرسيدم و بدون اطالع حرفی نمی زنم_

من همين فردا يه مقدار پول می ريزم به حسابت که گردش 

 بره؛ چون طبق چيزی که بهم گفته ماليت تا جايی که بايد باال

 ! شده برای گرفتن ويزا بهش نياز داری

 :فوراً ادامه دادم! شديداً کالفه بود وقتی نفس عميقی کشيد

من برای عمل ! پنج شش ماه وقت داری برای تصميم گرفتن-

اگر تا ! نيکی بايد برم؛ کارهای مربوط به تو رو انجام می ديم

اگر نه که من می رم ! هم می ريماون موقع موافق بودی، با

 ... برای عمل نيکی و بعد از اون

 ! نمی خواستم از حاال منفی فکر کنم«. برمی گردم»نتونستم بگم 

 :سکوتش بهم جرات داد

 باشه امير؟ با اينی که گفتم موافقی؟ -

 :کالفه گفت

 !نمی دونم-

 :دستم رو روی پاش گذاشتم

 !اين چند ماه تو فکر کنبذار من کارم رو انجام بدم؛ تو -

******* 

 



 

 

 

 

 فصل شصت و دوم

 "راه آهن"

 

 

 

 

 

 

 

از اتاقم بيرون اومدم و تصميم به رفتن به سمت آشپزخونه داشتم 

که صدای صحبت کردن مامان و اميرحسين توجهم رو جلب 

مضطرب سرجام ايستادم؛ دو دل بودم برای رفتن به . کرد

ثابت کرده بود که با ديدنم  آشپزخونه چرا که مامان تو اين مدت

 .کنار اميرحسين واکنش های عجيب و غريبی نشون می ده

طبق گفته ی فراز رفتار مامان رو به روی خودم نمی آوردم اما 

گاهی از تحملم خارج می شد و درک نمی کردم که چرا به 

تمام ترسم از اين بود که به . تازگی درگير چنين رفتارهايی شده

 .اشه و همين محتاط ترم می کردرازم پی برده ب

قيد رفتن به آشپزخونه رو زدم اما همون لحظه که قصد برگشتن 

 :داشتم، صدای اميرحسين و جمله ای که گفت، مانعم شد



فعالً تصميمم قطعی نيست اما اگر . نظر شما خيلی برام مهمه_

 !مخالف باشيد به هر دليلی، نمی رم

 !جايی قرار بود بره؟

. اون لحظه طاقت فرساترين جواب ممکن بود سکوت مامان تو

 :نامحسوس سرک کشيدم به آشپزخونه و جواب مامان گيجم کرد

. خودت مختاری برای زندگی خودت. خودت می دونی مادر_

 !من چی بگم؟

 :دستم رو به کناره ی ديوار گرفتم و اميرحسين گفت

فقط می خواستم همين حاال ! فعالً اصالً تصميمم قطعی نيست_

ه دارم بهش فکر می کنم شما هم با خبر باشيد و نظرتون رو ک

بگيد . نظر شما هر چی باشه من بهش احترام می ذارم. بدونم

 .همين حاال فکرش رو هم دور می ريزم" نرو"

 :داشتم جمالتش رو برای خودم تفسير می کردم که مامان گفت

وقتی داری می گی اگه بری آينده ی ! چرا بگم نرو مادر؟_

بهتری داری چرا بگم نرو؟ اصالً با چه رويی من به تو بگم چی 

هر چی خودت صالح می دونی ! کار کن و چی کار نکن؟

من خودم خيلی وقته منتظرم که بيای . درسته همون رو انجام بده

خيلی وقته که . و بهم بگی چه تصميمی داری برای زندگيت

حال زندگيت منتظر اينم که سر و سامون بگيری و يه فکری به 

خود من معذب و ناراحتم که تو خودت رو وقف زندگی ما . کنی

هی به خودم می گم اين پسر هم آدميزاده، بايد ديگه برای . کردی

 ...خودش زندگی کنه؛ آخه تا کی بايد جور زندگی ما رو بکشه



دلشوره . درک نمی کردم که چرا قلبم تا اين حد تند می زنه

عجيب که علتش رو نمی تونستم از  گرفته بودم؛ يه دلشوره ی

 .بين صحبت های مامان و اميرحسين بيرون بکشم

من هر کاری کردم وظيفه بوده؛ هر کاری کردم از ته دل بوده _

شما بيشتر از اين ها به گردن من حق . و هيچ اجباری نبوده برام

همه کسم بودين، از مادر برام بيشتر مادری کردين، پس . داشتين

 .ف و محبت رو به کمال رسوند شماييد نه مناونی که لط

حس . صدای گريه ی مامان، صحبت اميرحسين رو قطع کرد

می کردم زانوهام بيشتر از اين تحمل وزنم رو ندارند و هر 

حال کسی رو داشتم که . لحظه ست که خم می شن و می افتم

بهش وعيد يک خبر وحشتناک رو داده باشن اما از ماهيت خبر 

 .حرفی نزنن

ذهنم داشت به هر جايی می رفت و صدای گريه ی مامان گيج و 

 :گيج ترم کرد

خدا با دادن تو به من ثابت کرد ...تو عدالت خدايی...نگو مادر_

که اگر يکی ديگه رو می گيره، در عوض کسی . که چقدر عادله

خدا با دادن تو به من . رو بهت می ده که جای همه رو پر کنه

 .ش رو يک جا نشون دادهحکمت و عدالت و لطف

 

 

 

 

 

 



 

 

 ! شدنی نبود که. اصال نتونستم؛ نتونستم تحمل کنم

خودم رو در معرض نمايش گذاشتم و تو طاق چوبی آشپزخونه 

مات و مبهوت، نگاهم رو بين مامان و اميرحسين به . ايستادم

گردش در آوردم و لب هام رو برای پرسيدِن سوال بزرگ ذهنم 

تمام شوربختی، هيچ کلمه ای که صداش حتی حرکت دادم اما با 

 .به گوش خودم برسه توليد نشد

مامان اشک هاش رو پاک کرد و اميرحسين خم شد و دستش رو 

 :جون کندم تا پرسيدم. بوسيد

 !چی شده؟_

 :و مامان با بغض گفت

 !چيزی نيست مادر_

؟ اصال مگه می "چيزی نيست"مگه من قانع می شدم با شنيدن 

 شد چيزی نباشه؟ 

حتما يه چيزی بود که قلب من اين قدر تند ! حتما يه چيزی بود

. حتما يه چيزی بود که شور اين طور افتاده بود به دلم. می زد

نگاهم رو روی صورت اميرحسين نگه داشتم و با بدبختی 

 :پرسيدم

 !قراره جايی بری؟_

م چی کار؟ االن نگاهش رو می خواست. تو سکوت نگاهم کرد

نکنه می خواست از اين خونه بره؟ بخدا که . بايد حرف می زد

 . من طاقتش رو نداشتم



غلط اضافه می کردم اگه گاهی با خودم می گفتم نديدنش کمتر 

اگه از ! نکنه می خواست خونه اش رو جدا کنه؟. آزارم می ده

حرف های فراز شوخی . اينجا می رفت که من دق می کردم

من باال می رفتم و . د که می گفت برات مهم نباشهمحض بو

هر . پايين می اومدم اين آدم اهميتش رو برام از دست نمی داد

... چقدر تالش می کردم برای دل کندن، ده برابر عاشق می شدم

 نکنه می رفت؟ نکنه می رفت و من می مردم؟... نکنه

 :مصرانه پرسيدم

 هان اميرحسين؟ قراره جايی بری؟ _

 :بار جوابم رو داد اين

 ...فعالً معلوم نيست_

 :قلبم ايستاد

 !يعنی اگر معلوم بشه قراره جايی بری؟_

اون فاصله ی بين سوال من و جوابش مگه چقدر ... اون لحظه

مگه ! طول کشيد که من تونستم هزار بار بميرم و زنده بشم؟

چقدر اون ثانيه ها کش اومدند که من فرصت کردم دنيام رو تيره 

 ! تار ببينم؟ و

البته . تصميمم قطعی نيست اما احتمال داره که از ايران برم_

 ...اصالً 

از ايران بره؟ چرا موقعيت ايران رو ! ديگه نشنيدم که چی گفت

درک نمی کردم؟ اميرحسين فوق فوقش می تونست از اين خونه 

مثال بره چهار تا خيابون اون ... دونمچه می. و از اين محله بره

چرا اصال درک ! منظورش چی بود که از ايران بره؟ .رتطرف

 :کردم؟ پرسيدمنمی



 !يعنی چی؟_

 :با کالفگی گفت

اصالً ... چيزی قطعی نيست هيچ. فعالً در حد فکره الهه_

اما . دونم خودم موافق باشم يا نهنمی.  دونم شدنی باشه يا نهنمی

 .ميون بذارمفکريه که تو سرم هست و تصميم داشتم با شما در 

مشکل از من بود يا از ! گه؟فهميدم که داره چی میچرا نمی

 !های خودش؟حرف

 :مامان گفت

تو . هر جايی که باشه. ی خودتديگه وقتشه بری دنبال آينده_

پس . هات درستن مادری کارها و تصميمقدر عاقلی که همه اون

 .ايم به تصميم توما راضی

بازدم داشتم اما دم . بود تو نفس کشيدنميه اختاللی به وجود اومده 

 .نه

گشت ام که از قبل بود، بر میهام و هر چیبه ريه رفتهوا نمی

دستم رو از روی طاق . شدم از اکسيژنداشتم خالی می. بيرون

قدر اون. در برداشتم و خودم رو کشوندم به اتاقم و فکر کردم

 ! ای دارهچه معنیفکر کردم تا درک کنم رفتن از ايران دقيقاً 

تا برسم به تفاوتی که رفتن از اين خونه و رفتن از ايران 

 ...داشت

 می رفت؟ 

 ...خنديدم

 ...گريه کردم

 شروع ديوانگی چطور بود؟

***** 



 

 

 

 فصل شصت و سوم

 "تجريش"

 

 

 

 

 

 

 

اون قدری سرم شلوغ شده بود که اصالً نمی تونستم برای انجام 

 .کارهام برنامه ريزی کنم

 . بابا اومده بود و قرار بود دنبال کارهای نيکی بريم

 . وقت دکتر داشتم

برخالف ميل باطنيم می خواستم کافه رو واگذار کنم و درگير 

 .کارهای واگذاری بودم

از طرف ديگه هم يه دغدغه ی بزرگ به اسم امير داشتم که نه 

بهم اميد می داد و نه نا اميدم می کرد و گرفتن ويزاش هم به 

 .همين آسونی ها نبود

همه ی دغدغه هام رو کنار گذاشتم و برای آب درمانی به 

يک ساعتی درگير . مرکزی که هميشه می رفتم، سر زدم

. تمريناتم شدم و بعد از اون وقت خواستم که کمی داخل آب بمونم



درمانگر، شنا کردن رو بعداز انجام تمرينات، برام مناسب نمی 

د؛ خصوصاً حاال که پای سالمتيم در دونست؛ جای مخالفتی نبو

پس تنها کاری که انجام دادم اين بود که روی آب . ميون بود

 .دراز بکشم و چشم هام رو ببندم؛ اين کار هميشه آرومم می کرد

چشم هام رو بستم و فکرها به جای اينکه همه با هم به ذهنم 

ای هجوم بيارن، تک تک و با اعالم قبلی اومدن و اجازه دادن بر

هرکدوم به صورت مجزا وقت بزارم و چاره ای براشون پيدا 

کنم، ايده ی جديدی برای بونتا پيدا کردم؛ می تونستم واگذارش 

نکنم و بذارم همين طور به اسم خودم باقی بمونه و يه نفر رو 

پيدا کنم که در نبود من، سِر پا نگهش داره و هر وقت که به 

  .ايران می اومدم، بهش سر می زدم

از اين ايده ی جديد خوشم اومد و راه حلی به ذهنم رسيد برای 

حتی می تونستم با ساره در اين مورد صحبت . عملی کردنش

کنم؛ ساره تو همه ی اين مدت لياقتش رو ثابت کرده بود و خوب 

 .از عهده ی مديريت کافه بر می اومد

روی آب همه ی مسئله هام رو حل کردم و برای هر کدوم 

يکی دو تا چاره پيدا کردم اما تنها مسئله ای که هنوز تو حداقل 

راضی . نقِش نگران کنندگی باقی مونده بود، مسئله ی امير بود

کردنش برای من کاری نداشت؛ پنج شش ماه وقت برای راضی 

شدنش زياد هم بود؛ می تونستم کاری کنم که خودش مشتاق بشه 

می تونستم . يش کنممی تونستم فقط با چند جمله راض. به اومدن

از بيمار بودنم براش بگم و اينکه اونجا تنهام و برای درمان نياز 

 . دارم که کسی کنارم باشه



اين آدم هميشه تو حامی ترين حالت ممکن بود و کاری برام 

نداشت که حمايتش رو تحريک کنم اما اين چيزی نبود که من 

بهش نگفته بخوام و يکی از عللی که هنوز جريان بيماريم رو 

اگر می گفتم، بی برو برگرد همراهم می اومد و . بودم همين بود

تنهام نمی ذاشت، خصوصاً اگر از روش های جديد درمانی اون 

 . طرف براش می گفتم

من نمی خواستم با خودخواهی . اما اين چيزی نبود که من بخوام

نمی خواستم اگر . ناچارش کنم به انجام کاری که دوستش نداره

خودش راضی نشد به جدايی از خانواده، به زور از خانواده اش 

من امير رو دوست داشتم و حاضر بودم برای موندن . جداش کنم

کنارش از بزرگ ترين آرزوی زندگيم که دست يافتنی شده بود 

 .چشم پوشی کنم

من فقط می تونستم براش دليل بيارم و راضی شدن و نشدن رو 

لم می خواست رضايتش، با سنجيدن د. بذارم به عهده ی خودش

من کارهای اومدنش . تمام شرايط باشه و يه رضايت منطقی باشه

رو راست و ريست می کردم و برای گرفتن ويزاش هر کاری 

الزم بود رو انجام می دادم، خونه ی پرش اين بود که لحظه ی 

يا اينکه تصميم می گرفت دو . آخر تصميمش به نيومدن می شد

 !بياد و بعد تصميم بگيره مينی بر موندن و رفتن سه هفته ای

 

 

 

 

 



 

 

. با اين کار حتی اگه مخالف هم بود، چيزی رو از دست نمی داد

نهايتش اين بود که دو، سه هفته ای به عنوان مسافرت می اومد 

 !و بعدش بر می گشت

اين نتيجه ای نبود که دلم بخواد اما از اونجايی که همه چيز رو 

ستم به رضايت امير، بايد به اين اتفاق هم فکر می منوط می دون

 .کردم

بايد مدارِک ترجمه شده ی . دوش گرفتم و از مرکز بيرون رفتم

نيکی رو به بيمارستاِن آسکلپيوس می فرستادم؛ قرار بود به 

از بين صحبت های نيما کاشف به عمل اومد که بابا . آلمان بريم

شنهاِد نيما برای رفتنمون شرکت ثبت شده ای تو آلمان داره و پي

من خيلی سر از کاِر بابا در نمی آوردم اما وقتی . اين کشور بود

بين صحبت های نيما، چنين قضيه ای دستگيرم شد، فوراً با بابا 

تماس گرفتم و شنيده هام رو مطرح کردم اما مخالفتش قابِل درک 

 .نبود

د و می به داليلی که برام معلوم نبودند، مخالف اين قضيه بو

خواست اقامِت کشور ديگه ای رو برامون بگيره اما من بيکار 

ننشستم و رفتم سراغ دکتر احمدی و ازش خواستم برای بابا 

توضيح بده که آلمان چقدر از نظر پزشکی قويه و تا چه حد می 

باالخره رضايت داد . تونه برای من و نيکی انتخاِب مناسبی باشه

ق وکيلی که خوِد بابا معرفی و بعد از رضايتش، من از طري

 .کرده بود، شروع کردم به انجاِم اقداماِت الزم



امير رو . همه چيز سخت بود اما داشت به سرعت می گذشت

اقامت . کمتر می ديدم و بيشتر از اون، دنبال انجام کارها بودم

خودم و نيکی زودتر از اين ها اوکی می شد اما داشتم معطل می 

کافی برای فکر کردن و تصميم گيری کردم تا امير فرصت 

برای انجام حضورِی کارها دو سفِر کوتاه به . داشته باشه

هامبورگ داشتم تا هم کارهای اقامتی رو انجام بدم و هم شرايِط 

 .بستری شدن نيکی رو مهيا کنم

قبل از اينکه هواپيما در فرودگاِه هلموت اشميت فرود بياد، اولين 

کرد، رنِگ خاکستری اين شهر از چيزی که توجهم رو جلب 

من سال ها قبل تفريحی به اروپا سفر کرده بودم و . نمای باال بود

هميشه چيزی که توجهم رو تو بيشتِر شهرهای اروپايی جلب می 

کرد، يه تصويِر گرم آجری و نارنجی بود که حس و انرژِی 

زيادی بهم می داد اما با ورودم به آسموِن هامبورگ، ديدِن اون 

برای من رنگ نا اميدی . رنگ خاکستری زيادی درگيرم کرد

بود اما در عوض خود شهر انرژی و حس و حال خوبی 

 ...داشت

هر دو سفرم رو همراه وکيل  بودم که نقش مترجم رو هم ايفا 

هر دو سفر برای من يه حس مشترک داشت؛ با اين که . می کرد

عاليت بودم اما طوالنی نبود و تمام مدت اقامت رو هم درگيِر ف

 .حس دلتنگی برام واضح بود

دلم برای امير تو هر اون سفر ها به قدری تنگ شد که به اين 

اطمينان رسيدم که بدون حضور خودش، شهر زيبا و اسکله های 

دوست داشتنی و رود الب آرامش بخش هامبورگ، برام هيچ 

 .جذابيتی نداره



 ...بيشتر از همه دلم برای طوسی هاش تنگ می شد

 ...بينيشبرای رفتار های غيرقابل پيش

 ...برای حمايت بی قد و شرطش

داشتم با يک ! تو مدت هر دو سفر، هيچ تماسی باهاش نگرفتم

 ! جور خوددرگيری مزمن دست و پنجه نرم می کردم

 شه؟ می خواستم ببينم اون هم به اندازه ی من دلتنگ می

 براش مهمِه نبودنم؟

ذاشتم اما هر بار که برگشتم، طوسی هيچ راه تماسی براش نگ

 .هاش رو غمگين ديدم

************* 

 

 

 

 بخش آخر
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خصوصاً حاال که رسيده ... تو شش ماه گذشته ديوانه شده بودم

 ... بوديم به تابستون و زمان آزاد و بيشتری داشتم برای ديوانگی



و ديگه نصيحتم نمی  فراز همون ماه های اول ازم قطع اميد کرد

کرد که فراموش کنم؛ فقط سعی می کرد اوقات بيشتری رو باهام 

بگذرونه و معتقد بود رفتن اميرحسين اگر چه سخته اما باعث 

 .می شه راحت تر با واقعيت کنار بيام

اما چيزی که بود، اين بود که من هيچ وقت با اين قضيه کنار 

دفه با مرِگ من و ديگه مطمئن بودم رفتن امير مصا! نمی اومدم

 ...اين روزهای آخر راضی شده بودم به مرگ

ناراحت بود اما اين ! مامان ناراحت بود؛ اين رو من می فهميدم

مقابل اميرحسين فقط . ناراحتی رو پيش اميرحسين بروز نمی داد

رضايتش رو نشون می داد و قلباً هم راضی بود اما دور شدن 

. که بتونه راحت باهاش کنار بياداميرحسين ازمون، چيزی نبود 

جديداً با خودش حرف می زد؛ برای خودش مدام می گفت که 

اميرحسين باالخره يه روزی از اين خونه می ره و زندگِی 

می گفت و خودش رو قانع می کرد اما من هر . خودش رو داره

فقط دست به . چی ب ای خودم می گفتم، قانع شدنی در کار نبود

 .دعا بودم

های اولی که متوجه شدم حرف از رفتن می زنه، شب و  ماه

روز نشستم و برای موندنش دعا کردم اما از اون جايی که 

دعاِی من تا سقِف خونه هم باال نمی رفت، اميرحسين روز به 

روز دليِل رفتنش رو تکميل کرد و آخر سر، بعد از چهار پنج 

 .ماه، قاطعانه گفت که قصِد رفتن داره

کردن برداشتم و ديگه هيچ دعايی نکردم؛ هيچ  دست از دعا

چيزی از خدا نخواستم،؛ ماِه آخر هم ديگه هيچ گاليه ای نداشتم؛ 

طوری که فراز رفتارم رو گذاشت به پای کنار اومدنم اما کنار 



نيومدم، فقط تسليم شدم؛ مثل آدمی که بيمارِی العالج و کشنده 

نداره، تسليِم مرگ  داشت و وقتی می ديد درمان و دعا هيچ اثری

می شد، خصوصاً که از صحبت ها فهميدم يک سِر اين تصميم 

 .بر می گرده به نيکای اميرحسين

مامان ديگه کاری به کارم نداشت، ديگه حساس نبود رو ارتباطم 

با امير؛ تا اون روز هيچ وقت نفهميدم که پی به احساسم برده که 

ه قضيه ی رفتِن مدتی حساس شده بود يا نه، اما از روزی ک

 .اميرحسين جدی شد، ديگه مامان کاری به کارم نداشت

تنها کاری . اميرحسين می رفت و هيچ کاری از من ساخته نبود

که تونستم برای دلم انجام بدم، برداشتِن چند تا از وسيله هاش 

يکی از بلوزهاش، يکی از خودکارهای روی ميزش و يک . بود

می رفت قرار بود بشه همدِم  ِسری وسيله های ديگه که وقتی

 .من

اولين ماِه تابستون بود و دکتر دو هفته ای به مسافرت خارجی 

من هم مدام خونه بودم و لحظه لحظه . رفته و مطب تعطيل بود

 .ی نزديک شدِن مرگ رو به چشم می ديدم

روِز پنجِم ماه بود که امير اومد و از تصميمش حرف زد؛ گفت 

يره و نهايتاً بيِن چند هفته تا سه ماه به قراره بليِت رفت رو بگ

آلمان می ره و حتماً بر می گرده و اون موقع ست که تصميم می 

ماهيِت حرفش . گيره که ايران بمونه يا به صورِت دائمی بره

خيلی اميدوار کننده بود اما مِن تسليم به مرگ رو ديگه هيچ 

 . چيزی سِر پا نمی کرد

 ...نمی کرد به زندگیمن رو ديگه هيچ اميدی وصل 

 ...امير می رفت و هيچ برگشتی در کار نبود



 ...می رفت و من ديگه هيچ وقت نمی ديدمش

 ...بردمی رفت و با رفتنش عدالت خدا رو هم زير سوال می

خدايی که من می شناختم يا عادل ! مامان گفته بود خدا عادله؟

 !نبود يا من رو فراموش کرده بود

***** 

 

 

 

 فصل دوم

 "تجريش"

 

 

 

 

از بيمارستان که مرخص شدم، به شدت ضعيف و بدخلق بودم؛ 

درست تو بحرانی ترين روزهايی که پنج شش ماه به صورِت 

مداوم برای رسيدن به خواسته ام تالش کرده بودم، ببِر خفته ی 

، اون روی وحشتناکش رو بهم MSبيماری باالخره بيدار شد و  

 . نشون داد

وسط کافه ايستاده بودم و داشتم با يکی از بعد از ساعت کاری 

پرسنل بحث می کردم؛ اون روز ويزای امير باالخره آماده شده 

بود و امير بعد از اميدواری هايی  که بهم داده بود، می گفت که 

 !هنوز تصميم قطعيش رو نگرفته



اون روزها فشار زيادی رو متحمل می شدم و اون شب بعد از 

شتم، اين فشار زيادتر هم شد و درست بحثی که با پرسنل دا

زمانی که داشتم به خودم اميد می دادم که قراره تا چند روز 

ديگه همه ی فشارها تموم بشن، اولين حمله بهم دست داد و وسِط 

کافه روی زمين افتادم و بعد از اون ديگه بلند شدنی در کار 

 .نبود

به اطالعِ  به بيمارستان رسوندنم و من  وضعيِت پيش اومده رو

دکترم رسوندم و فردای همون روز برای درمان بستری شدم و 

به جز بابا، به همه گفتم که يه سفِر ديگه برام پيش اومده و علِت 

 !غيبتم رو برای هيچ کسی نگفتم؛ حتی امير 

بعد از دو هفته عالئِم حمله از بين رفت اما تعادلم به شدت تحِت 

 .تاثير بود

دکتر معتقد بود که عالئم کم . تو راه رفتن خيلی محتاط تر بودم

کم رفع ميشه اما پيش آگهِی بيماری رو ديگه خوب نمی دونست 

و اميدوار بود که فاصله ی بيِن اين حمله و حمله ی بعدی کوتاه 

 . نباشه

، تعداِد زيادی پالک جديد رو روی مخچه نشون MRIکليشه ی 

 .می داد

پا درآوردنم و همه ی اميدی بيماری، کمِر همت بسته بود به از 

که برای خودم جمع کرده بودم، با اين حمله و صحبت های دکتر 

 . مبنی بر پيش آگهِی بيماری، از بين رفت

شش ماِه گذشته اضطراِب زيادی رو تجربه کرده بودم که حکِم 

دقيِق َسم رو برام داشت؛ از خودم تا لحظه ی آخری که توان 

ای نبود که من خسته و ضعيف  داشتم کار می کشيدم و لحظه



نباشم و آخر سر، اين حجم از فشاری که به خودم آوردم، کار 

 .دستم داد

از بيمارستان که مرخص شدم، به شدت افسرده بودم و با وجوِد 

دلتنگِی وحشتناکی که داشتم برای امير، نخواستم ببينمش و بهش 

تراحت خبر دادم که سفرم طول کشيده تا بتونم چند روزی رو اس

 .و فکر کنم

من برای رسيدن به اهدافم، به تنها چيزی که نياز داشتم، قدرِت 

خودم بود که حاال خيلی دور و غيِر قابِل دسترس به نظر می 

 .رسيد و همين قضيه بس بود برای بيشتر و بيشتر ضعيف شدنم

هدف هام رو . بعد از اون حمله، زندگی ديگه مثل سابق نشد

 .نامطمئن ديدم

رای نگه داری از نيکی اميد و قدرت می خواستم و دلم می من ب

خواست برای امير يک شريک سالم باشم اما بيماری، چنين 

 .اجازه ای نمی داد

وقتی بعد از چند روز فکر و استراحت راه به جايی نبردم، 

تصميم رو گذاشتم برای بعد از ديدن امير و باهاش تماس گرفتم 

تم که به دنبالم بياد چرا که فعالً از و قراری ترتيب دادم و خواس

 .رانندگی کردن می ترسيدم

از زمانی که تلفنم رو روشن کردم و باهاش تماس گرفتم تا 

زمانی که مقابل خونه بود و می خواست که به پايين برم، چهل 

دقيقه بيشتر طول نکشيد و با توجه به اين که از خونه اومده بود، 

کم، فقط اين حس رو بهم می داد که رسوندن خودش تو اين مدت 

 .دلتنگه



برای ديدنش زيادی به خودم رسيدم و با اين کار می خواستم 

 .ضعفی که باز مونده ی حمله بود رو پوشش بدم

با حوصله . برای لباس پوشيدن دقت و وسواس به خرج دادم

عطر زدم و پرواز کردم به سمت امير و لحظه ای . آرايش کردم

بغض . ی هاش افتاد، دنيا روی سرم آوار شدکه چشمم به طوس

به زور چند کلمه گفتم و وقتی . بهم اجازه ی صحبت نمی داد

 .اعتراض کرد به بی خبر موندن زدم زير گريه

 

 

 

 

 

 

گريه کردم و ديگه گريه برام منفور نبود؛ گريه برای آدِم قوی بد 

بود نه منی که يک شبه تا اين حد ضعيف شده بودم که از راه 

 .رفتن هم می ترسيدم

دست هام رو از . ماشين رو متوقف کرد و چرخيد به سمتم

 :صورتم جدا کرد و پرسيد

 !چی شده نيکا؟ اتفاقی افتاده؟_

 ...اتفاق افتاده بود و اين وحشتناک ترين نقطه ی ماجرا بود

 :گريه ام که ادامه پيدا کرد، با نگرانی پرسيد

 گی؟ چيزی شده که نمی! مشکلی پيش اومده؟_

 :حرف نزدم و با صدای بلند گفت

 !حرف بزن محِض رضای خدا، داری ديوانه ام می کنی_



 چيزی نداشتم برای گفتن؛ حرف

دوست داشتم بگم دلتنگم . که زياد بود اما جراتی نبود برای گفتن 

دوست داشتم بگم همه ی شرايِط رفتن . اما جراتش رو نداشتم

 .مهياست اما انگيزه ای نبود

ز بيماريم براش می گفتم اما دلش رو نداشتم و متنفر بودم بايد ا

 .از اين حالی که دچارش بودم

 :اشک هام رو به بدبختی مهار کردم و دم نزدم و امير گفت

فعالً با همين ويزای سه ماهه می آم و . من باهات می آم نيکا_

اصالً با هم تصميم می . بعد از اون تصميم می گيرم برای بعدش

همراهت می . تو اين مدت که نبودی من خيلی فکر کردم. گيريم

 .آم و اونجا با هم شرايط رو می سنجيم

اگر نه، تو با . اگر داليل قوی پيدا کرديم برای موندن، می مونيم

من بر می گردی و همين جا با هم زندگی می کنيم؛ بخوام رو 

راست باشم بعد از اين همه مدت هنوز دلم راضی به اومدن 

اما وقتی ديدم چقدر خودت رو به آب و آتيش زدی و نيست 

تالش کردی برای گرفتن ويزای من و اينکه چقدر مشتاق رفتنی 

و از طرفی هم قراره نيکی اونجا عمل بشه و همين قضيه رفتن 

 .رو برات حتمی تر می کنه باهات می آم

با بغضی که کنترلش سخت شده بود، نگاهش کردم؛ االن بايد می 

 :مه دادگفت؟ ادا

گارد هم نيستم برای موندن و ادامه دادن اما اگه دليل محکمی - 

پيدا نکردم برای موندن، بدون شک بر می گردم؛ چون واقعاً 

پس اگر نشد، من بر . نمی تونم بی دليل خانواده ام رو تنها بذارم

می گردم نيکا و اون موقع تصميم با تو هست که بمونی يا 



با هم کنار . برگردی همين جا زندگی می کنيماگر . برگردی پيشم

نگاه مردم اون قدری حائز اهميت نيست که من بخوام . می آييم

از تو دست بکشم؛ با هم اختالف داريم اما با تمام اين اوصاف، 

حال من با تو خوبه، وقتی نيستی حس می کنم چيزی گم کردم، 

 .کالفه ام، بهم ريخته ام

رچی لعن و نفرين بلد بودم بستم به دوباره زدم زير گريه و ه

االن بايد می گفت؟ االن که اميد تو وجوِد من تا اين حد . خودم

 ! مرده بود؟

 من چی کار می کردم؟ 

 چی کار می کردم من؟

 :ادامه داد

 ...اگر هم نخوای برگردی-

 .سکوت کرد

من اين آدم رو ... می خواستم باشه کنارم...من می خواستمش

 !تر از هر کسیمی خواستم، بيش

 ! می تونستيم بريم

اونجا حتما دکتر ها درمان های بهتری سراغ داشتند و اميد 

 !بيشتری بهم می دادند

می تونستم داشته باشمش؛ می تونستم اين يه نفر رو به جای تمام 

 ...نداشته هام داشته باشم

 !بايد بهش می گفتم؛ بايد می گفتم اما نشد، نتونستم

 .فقط گريه کردم

***************** 

 



 

  

 فصل سوم

 "راه آهن"

 

 .آدِم تسليم شده ديگه هيچ گله و شکايتی نداره

 .ديگه حرف نمی زنه

 .چيزی نمی خواد

 .آرزويی نداره

آدِم تسليم شده فقط يه گوشه می شينه؛ خيره می شه به يه نقطه و 

 .تو ذهنش هيچ چيزی نمی گذره

ر می کشه که اون هم آدِم تسليم شده فقط برای يه چيزی انتظا

 .مرگه؛ می شينه منتظر، که روز مرگش برسه

من همون آدِم تسليم شده بودم که يک هفته ی ديگه موعِد مرگش 

بود؛ يک هفته ی ديگه امير بليت داشت و به محِض رفتنش از 

 .اين جا، مرِگ من سر می رسيد و دلم تا ابد می مرد

ی آدم ها رو خواب نداشتم؛ خوراک نداشتم؛ حال و حوصله 

 .نداشتم

به خونه نگفته بودم دکتر مسافرته و مطب تعطيل و هر روز 

از خونه بيرون می زدم و خلوت ترين خيابون های  ۴ساعت 

 .شب به خونه برمی گشتم ۹شهر رو َگز می کردم و ساعت 

اوايِل تابستون، نامزِد فراز به ايران برگشته بود و همين قضيه 

کرده بود که البته مايه ی آرامش من حضوِر فراز رو کمرنگ 



بود چرا که حوصله ی هيچ کسی رو نداشتم؛حتی فرازی که هيچ 

 .وقت حمايتش رو ازم دريغ نکرده بود

زنگ می زد و پيام می فرستاد اما من همه رو سرسری جواب 

 .می دادم و وانمود می کردم که حالم خيلی خوبه

و ياد گرفته بودم؛ همين حالی که تو خونه هم وانمود کردنش ر

 .طوری که هيچ کسی به حاِل من شک نمی کرد

من خواب نداشتم اما شب ها زودتر از همه چراغِ اتاقم خاموش 

 .بود و وانمود می کردم به خوابيدن

خوراک نداشتم و اولين نفر سِر سفره ی غذا بودم و وانمود می 

 .کردم به خوردن

 .بودن من بيمار بودم و وانمود می کردم به سالم

 .شکسته بودم و وانمود می کردم به ايستادن

و سخت ترين حالِت وانمود کردن اين بود که عاشق بودم و 

 ...وانمود می کردم به فارغ بودن

تنها ارمغانی که سالهای عاشقی برام به همراه داشت، همين 

 .ويژگِی وانمود کردن بود

که هيچ  قدری اين نقش رو بی نقص تو خونه ارائه می دادماون

 .کدوم از اعضای خونه، شک نکردن به حال من

من تماِم حاِل بدم رو می ذاشتم برای شب و دل دل می کردم 

برای خاموش کردن چراغ اتاقم و پناه بردن به تنها آهنگی که 

 .همدِم تمام لحظه های شب بيداريم بود

 .من تماِم شب رو با يه آهنگ سر می کردم



رفته تو بالش می ريختم و صبح اشک هام رو با صورِت فرو 

ها، تسليم شده، چشم باز می کردم و می ديدم که يک روز به 

 .مرگ نزديک تر شدم

 

 نشد با شاخه ها بغل کنم تورو

 برو برو برو...نشد نشد نشد

 اراده داشتم، بدوِن کاشتن

 که عادتت بدم، به ريشه داشتن

 که عادتت بدم، يه گوشه بند شی

 ند شیبه مبتال شدن، عالقم

 نشد که از دلم، جدا کنم تورو

 برو برو برو...نشد نشد گلم

 صدا کنم تورو...نشد که بی دهن

 تماِم حرف من، برو برو برو

 

 قديما هر ُگلی شناسنامه داشت

 تموم می شد و بازم ادامه داشت

 تو شيشه ی گالب، تو شعِر شاعرا

 تو گل فروشيا، تو جيِب عابرا

 چيدنتهمون َکسا که از تو باغچه 

 توی خيالشون، ادامه می دنت

 نشد که از دلم جدا کنم تورو

 نشد نشد گلم، برو برو برو

 نشد که بی دهن، صدا کنم تورو



 تماِم حرف من، برو برو برو

 

 تو داری از خودت فرار می کنی

 داری با ريشه هات چی کار می کنی

 به رسِم يادگار...برو برو ولی

 شناسنامتو تو خونه جا بذار

 

***** 

 

 

 

 فصل چهارم

 "تجريش"

 

 

 

 

 

 .همه چيز مهيا بود برای رفتن

برای فردا، برای خودم و نيکی بليت گرفته بودم اما نشد که امير 

تو همين سفر همراهمون باشه و پروازش برای پنج روز بعد 

 .بود



دو هفته وقت داشتم برای گفتِن حرف هام بهش اما تماِم اين دو 

روز ديدمش، هيچ اشاره ای به حرف هفته، با وجودی که هر 

 .هام نکردم

خودخواه شده بودم و امير رو هر طور شده بود برای خودم می 

 .خواستم

دوست نداشتم حرفی از بيماريم بهش بزنم و دلم می خواست تماِم 

روزهايی که وقت داشتم برای سالم زندگی کردن، اين آدم رو 

 .کنارم داشته باشم

ودم رو به جا بيارم و هر طور شده بود من می خواستم رسالِت خ

 .اين آدم رو برای خودم نگه دارم

تو تماِم اون دو هفته فکر کردم و بيِن گفتِن حرف هام که 

مون و طوسی هاش، طوسی مصادف بود با متشنج شدن رابطه

هاش رو انتخاب کردم و اون نيکای خودخواِه درونم که همه چيز 

ز مدت ها اعالِم وجود کرد و رو برای خودش می خواست، بعد ا

 .قانعم کرد که هر طور شده، بايد امير رو کناِر خودش نگه داره

همه چيز رو به راه بود، عالئِم بيماريم فروکش کرده بود و برای 

 .خودم و نيکی فردا بليت داشتيم

کارهای پذيرِش غيِر حضورِی نيکی به خوبی پيش رفته بود و 

رو همراهم ببرم و کارهای نهايِی فقط الزم بود که خوِد نيکی 

 .درمانيش رو انجام بدم

پرستاِر انگليسی زبان هم استخدام کرده بودم که از روِز رسيدنم، 

 .شروع به کار می کرد

شِب آخر اميرحسين رو ديدم؛ تو شش ماِه گذشته رابطه مون 

خيلی پيشرفت کرده بود، با هم ديگه خيلی خوب کنار می 



رو رقم زده و خاطره های فراموش  اومديم؛لحظاِت قشنگی

 .نشدنی ساخته بوديم

منی که هيچ بويی از عشق نبرده بودم، می تونستم به جرات بگم 

من با امير، عشق و خواستِن . که عاشِق صاحِب طوسی ها شدم

واقعی رو تجربه کرده بودم و با اينکه می دونستم پايه های 

 حقيقِی منه، تصميمم می لَنگه و حِق امير دونستِن شرايطِ 

خودخواه شدم و برای يه مدت بيشتر داشتنش، حرف از چيزی 

نزدم و دلم می خواست اون مدتی که بيماری غيِر فعال شده رو 

 .مثِل يه آدِم سالم و بی دغدغه کنار امير بگذرونم

 ...همه چيز خوب بود

چمدون هام رو بسته بودم و فردا همراِه نيکی می رفتم تا آرزوم 

نم و امير هم پنج روِز ديگه بهمون ملحق می شد و رو لمس ک

رسيدِن آرزوم رو تکميل می کرد و بعد از اون من روزهای 

 .زيادی داشتم برای درگير کردنش

اگر من موفق شده بودم به همراه کردِن امير با خودم، برای نگه 

 .داشتنش کناِر خودم هم کلی ايده داشتم

اين آدم رو که خاطره ی من می تونستم اون قدری درگير کنم 

خانواده اش رو بگذاره گوشه ی ذهنش و تماِم فکر و ذکرش رو 

 .به من بده

 .بهش نشون می دادم که اون طرف چقدر موفقه

 .بهش می فهموندم که زندگِی واقعی دقيقاً چيه

باهاش ازدواج می کردم و اون قدر پُِرش می کردم از دوست 

لحظه رو بدوِن فکِر من داشتن و تعهد که حتی نتونه يک 

 .بگذرونه



 ...من نيکا بودم

 ...می رسيدم به هر چيزی که می خواستم

 .من نيکا بودم و می تونستم قدرتم رو هر طور شده پس بگيرم

من به مريضی و حاِل بدی که قرار بود دوباره سراغم بياد،فکر 

نمی کردم و تپ همين دو هفته تمام ضعفم رو جمع و جور کردم 

 !بين بردمو از 

من می خواستم روزهای سالمی که دارم رو زندگی کنم و 

حاضر بودم برای اين خواستن چشم بپوشم از حقيقتی که بايد به 

 .امير می گفتم و نگفتم

اين چيزی بود که تو لحظه می خواستم و به بعدش فکر نمی 

 !کردم

***** 

 

 

 

 فصل پنجم

 "راه آهن"

 

 

 

 

اميرحسين و من يک قدم فاصله  فقط يک شب مونده بود به رفتنِ 

 !داشتم با مرگ



اون شب هم سِر سفره ای که پر بود از غذاهای مورِد عالقه ی 

اميرحسين نشستم و تظاهر کردم به شام خوردن و اينکه همه 

 .چيز خوبه

مامان بغض داشت وقتی خودش غذا می کشيد برای اميرحسين و 

می خورد و  حتی اميد هم رفتارش عادی نبود؛ با تاخير غذا

 .بيشتر از اون به اميرحسين نگاه می کرد

من اما کامالً عادی با غذام برخورد کردم و بعدش، مثل هميشه 

سفره رو جمع کردم و ظرف ها رو شستم اما خدا می دونه وقتی 

رسيدم به بشقاِب اميرحسين، با چه دلتنگی و چه حالی، انگشت 

 .هام رو کشيدم رو بشقاب و شستمش

ودش، خاطره هاش داشتند فرار می کردند؛ مثِل آخرين قبل از خ

شامی که با هم خورديم؛ مثِل خاطره ی شستن آخرين بشقاِب 

اميرحسين؛ مثِل آخرين شب به خيری که بهش گفتم؛ مثِل آخرين 

 .شبی که با فکر اينکه دو قدم اونطرف تر تو اتاقشه گذروندم

نی و عادی آخرين شب بخير رو با غيِر عادی ترين حاِل درو

ترين رفتاِر وانمودی، بهش گفتم و پناه بردم به اتاقم و تصميم 

گرفتم آخرين شبی که حضورش رو دارم، با خوابيدن حروم 

 .نکنم

 .نشستم روی تشکم و پلک هام رو بستم

نمی خوام از حالم بگم؛ چرا که هيچ کلمه ای تا اون روز، ساخته 

لم فکر نکردم و فقط پس به حا. نشده بود برای توصيِف حاِل من

خيره شدم به اون نقطه ای که احتماال وصل می شد به اتاِق 

 . اميرحسين



وصل شدم به اتاِق اميرحسين و به خودش فکر کردم و به 

 !چمدونی که بسته بود، نه

داشتم آخرين لحظه های حضورش رو نفس می کشيدم که با 

حرکت  ضربه هايی که به دِر اتاقم خوردند، قلبم تو سينه بی

 .موند؛ اين در زدن صدای در زدِن خودش بود

بلکه خودم ". بيا داخل"نگفتم " !بله"صداش رو که شنيدم، نگفتم 

بلند شدم و در رو براش تا آخر باز کردم؛ مگه بعد از امشب، 

 !چند بار ديگه اين انگشت ها به اين در می خوردند؟

 من؟ مگه چند بار ديگه اين آدم می اومد پشِت دِر اتاقِ 

حاال که خودش اومده بود، در رو براش باز کردم و با تماِم 

دلتنگی های دنيا، خيره شدم به خوش رنگ ترين چشم هايی که 

 .به عمرم ديده بودم

من بزرگ شده بودم؛ عشق بزرگم کرده بود؛ بزرگ شده بودم 

 .که از درون فرو می ريختم و رو صورتم لبخند بود

 :گفت

 !ده بودیخدارو شکر که نخوابي_

 .و اومد داخل

حرف هايی می زد؛من و خواب ؟اون هم آخرين شبی که زنده 

بودم ؟ مگه آدمی که می دونست تا چند ساعت ديگه می ميره 

 خوابش هم می برد ؟

 :گفتم

 .نه هنوز نخوابيده بودم_

 .و نگاهش کردم که وسط اتاقم ايستاده بود



طوالنی روش سعی کردم اون قسمت از قالی که امير برای مدت 

 :ايستاد رو به خاطرم بسپرم و با آرامش پرسيدم

 !کاری داشتی باهام؟_

 :گفت. تو دستش يه مشت برگه بود

 .چند دقيقه باهات کار دارم؛ بشين_

نشست و نشستم و اولين کاری که کردم، به خاطر سپردِن نقطه 

 .ای از اتاق بود که اميرحسين نشسته بود

من نمی دونستم که لبخندها رو از  با حِس خاصی نگاهم ميکرد و

 !کجا می آرم و تحويلش می دم

 

 

 

 

 

 

باالخره لبخندهام نگاهش رو از رو بردند؛ دست از نگاه کردن 

 .کشيد و من هم دست برداشتم از لبخند زدن

 :گفت

خوب به همه ی حرف هام گوش . حرف های مهمی دارم الهه_

 .کن

ری تسليم بودم که همه ی وجودم شد گوش؛ من اون لحظه به قد

 .اگر اميرحسين می گفت بمير، زودتر از موعِد فردا می مردم

سری تکون دادم به نشونه ی موافقت و اميرحسين کارتی به 

 :سمتم گرفت و گفت



تو اين کارت برات شهريه ی دو ترِم آينده و هزينه های اين _

به مامان جدا پول دادم و به . مدتی که در پيش داری رو ريختم

توام جدا اما چه خودت و چه مامان تو مدتی که نيستم به هر 

دليلی به پول بيشتری نياز پيدا کردين، حتماً حتماً حتماً به من 

 .بگو الهه

 :دستش رو پس زدم و گفتم

من به اندازه ی کافی پول دارم امير؛درآمِد همه ی ماه هايی که _

ندارم و من اصالً به پول احتياجی . کار کردم پس انداز شده

بِبَر پول . درآمدم حتی برای خرجِ خونه هم می تونه کافی باشه

 .هارو با خودت،اونجا حتماً الزمت می شه

 :کارت رو بيِن دست هام گذاشت و گفت

 .قرار شد هر چی که می گم رو گوش بدی_

 :بغضم رو قورت دادم و اميرحسين ادامه داد

ت رو هم درآمد. از هيچ خرجيت نزن برای پول جمع کردن_

من .همينطور پس انداز کن و برای خودت و خونه خرجش نکن

هم پس انداز داشتم و هم اينکه ماشين رو . پول کم نمی آرم

 .پس تو به اين چيزها فکر نکن. فروختم

 .پلک بستم و باز کردم و سکوت کردم

دومين چيزی که به دستم داد، يک سری مدارک بود که نيازی 

. می خواست که ازشون نگه داری کنمنداشت همراهش ببره و 

مدارکش رو گرفتم و بعد از اون ديگه چيزی تو دست هاش 

 :دست هاش که خالی شد به چشم هاش نگاه کردم و گفت. نبود



. مراقب اميد باش. مراقب مامان باش. مراقب خودت باش الهه_

مامان و اميد رو به تو می سپرم و ازت می خوام مراقب همه 

 ...چيز باشی

منتظر نگاهم کرد تا بهش اطمينان بدم؛درمورِد مامان و اميد 

کردم؛ اون هارو به من سپرده بود اما من رو به کی مطمئنش می

 !می سپرد؟

 :گفتم

خيالت از بابِت همه چيز راحت باشه؛ من حواسم به مامان و _

 .اميد هست

 :با حِس غريبی گفت

 ...حواست به خودت هم باشه_

بهش ندادم؛ آدم مرده که ديگه حواس نمی  قولی بابِت اين يکی

چه بهش حواس می دادی . خواست؛ آدم مرده،از دست رفته بود

 .و چه نمی دادی

 ...فکر نکنی! فکر نکنی نيستم حواسم بهت نيست ها...الهه_

من که ديگه فکر نمی کردم،داشت از چی حرف . سکوت کرد

 !می زد؟

 ...الهه-

 "جانم"مردم تا گفتم 

 ...اب دادن به آخرين هاسخت بود جو

 .به چشم هاش نگاه کردم، حلقه ی اشک توشون می درخشيد

 :چشم هاش نم برداشته بودند وقتی گفت

به خدا که نگرانت نيستم اما تو . از همه بيشتر تو فکِر توام_

تماِم اين مدت که فکر می کردم برای رفتن، اول از همه . فکرتم



رام سخت می کردی؛ نمی تو می اومدی تو فکرم و تصميم رو ب

 .دونم چرا اما بيشتر از همه به تو فکر کردم

اون قدر منگ بودم تو اون لحظه که نمی تونستم حرف هاش رو 

 .پردازش کنم

 .نمی فهميدم داره از چی حرف می زنه و چی می گه

 

 

 

 

من فقط حواسم جا موند پيش نِم  چشم هاش و دلم درگيِر غمی 

اون شب يک ساعت برام حرف زد و . شد که لحنش القا می کرد

 . من مسخ شده ای بودم که صبح فردا، به مسلخ برده می شد

 ... حرف زد و نفهميدم

بغضم رو نگه داشتم و موقع حرف زدنش، هيچ اشکی نريختم و 

 . خوشحال بودم برای خودم که رفتنش رو پذيرفتم

 . نيمه شب بود وقتی بلند شد و قصد رفتن از اتاقم رو کرد

 .داشت می رفت و من مسير قدم هاش رو به خاطر می سپردم 

برگشت و من طبِق نانوشته ترين قانوِن . دِم در که رسيد، ايستاد

دنيا، به آغوشش پناه بردم و عميق ترين دِم عمرم رو از هوای 

 . آغوشش پر کردم

و من بعد از اون نفهميدم " تو عزيزترين داشته ی منی"بهم گفت 

 . موم شدکه کی آغوشش ت

 . با رفتنش برگشتم به جايی که قبل از اومدنش پناه گرفته بودم



برگشتم و اشکی نريختم و همونطور زل زدم به نقطه ای که 

احتماالً وصل می شد به اتاقش؛ خودش رو تصور کردم و 

چمدونش رو نه، و اين کار رو تا ساعت هفت صبح که ساعت 

 .رفتنش بود، بدون خستگی انجام دادم

عت هفت صبح، پوشيده تو لباس هاش و چمدون به دست در سا

 .حاِل رفتن بود

خوشحال . قدرتی که پيدا کرده بودم برای خودم هم عجيب بود

*! بودم از اين که خنجر غِم رفتنش، از اين خراب تر نمی زد

خوشحال بودم از . خوشحال بودم از اين که تا اين حد قوی شدم

 .بودماين که نداشتنش رو پذيرفته 

 ... اما

 ... اما

 ....اما

اون لحظه که خداحافظی کرد؛ اون لحظه که نگاهش رو تو 

مراقب "نگاهم قفل کرد و نگه داشت و برای آخرين بار گفت 

، اون لحظه که من به چشم ديدم که داره از اين "خودت باش

خونه می ره، اون لحظه چنان فرو ريختم که بهم ثابت شد، حالی 

لحظه داشتم برای اين نبوده که با رفتنش کنار  که قبل از اون

 . اومدم، برای اين بوده که باور نداشتم رفتنش رو

چنان زير گريه زدم و زمين زير پام خالی " خداحافظ"وقتی گفت 

با گريه . شد که حس کردم تا چند ثانيه ديگه بيشتر دووم نمی آرم

 . ما موندی من، مامان هم زير گريه زد و امير حسين مردد بين 

شرط کرده بود که به فرودگاه نريم و همين جا تو خونه ازش 

من . خداحافظی کنيم اما خداحافظی مگه به همين راحتی ها بود



يه عمر باهاش زندگی کرده بودم، مگه می شد با چهار تا جمله و 

کلمه، خداحافظی کرد؟ من و مامان همزمان گريه می کرديم و 

 .برام مفهوم نبودند امير جمالتی رو می گفت که

من همون آدم بودم، همونی که بيماری العالج و کشنده داشت، 

همونی که تا قبل از لحظه ی مردن تسليم مرگ شده بود اما 

لحظه ی مردن که رسيده بود و مرگ رو به چشم ديده بود، 

دست و پاش می لرزيد و تازه می فهميد که مرگ دقيقاً به چه 

 .معناست

همونی که فکر می کردم تسليم شدم اما لحظه ی  منم همون بودم،

دقيقاً به چه " رفتن"رفتن که رسيده بود، تازه می فهميدم  که  

 .معناييه

مامان زودتر از من به خودش اومد و من رو هم سرزنش کرد و 

 :گفت

 . شگون نداره. آدم پشت سر مسافر اشک  نمی ريزه_ 

 .بوسيدو بعد از اون هزار بار امير حسين رو 

من فقط ساکت شدم برای اين که بد شگونی رو برای امير حسين 

نمی خواستم و بعد از اون، لحظه های رفتنش رو دقيقاً يادم 

 . نيست

فقط وقتی تو ماشين رضا نشست و مامان پشت سرش آب ريخت 

رو يادم موند و بعد از اون هم ديدم که ماشين رضا رفت و رفت 

 .ديِد من خارج شد تا انتهای کوچه و بعد، از

من همين رو ديدم و بعدش برگشتم به حياط و همونجا سرم رو 

بردم سمِت آسمون و تمام حالی که داشتم رو ريختم تو  چشم هام 



ای که به دلم نشسته بود، به آسمون نگاه سابقهی بیو با کينه

 .کردم

 . اون قدر نگاه کردم که خدا بفهمه دقيقاً چه حالی دارم

پر ضرب و پر صدا شده بودند و قفسه ی سينه ام به نفس هام 

 . قدری محکم تکون می خورد که دم و بازدمم دردناک شده بود

نگاهم آسمون صبحِ تابستون رو شرمنده کرد؛ ابرها خورشيِد دِم 

 . صبح رو پوشوندن و آسمون ابری شد

باز هم تسليم نشدم و چشم نگرفتم از آسمون، خدا اگر اون باال 

بايد يه دليل برای من می آورد . کرديد از خودش دفاع میبود با

 . برای بی عدالتيش

 ....خدا...  خدا اگر... خدا اگر اون باال بود

 . چنان صدا زدمش که عرشش لرزيد و بعد از اون شکستم

چيز ديگه ای يادم نيست؛ جز اينکه مامان نگهم داشت و سرم را 

 :از آسمون گرفت و به آغوشش برد و گفت

 ....بميرم برای دلت مادر_ 

***** 

 

 

 

 فصل ششم

 "تجريش" 

 

 

 



 

 و غروب تهران و بوی ذرت مکزيکی 

 تهران و چند خاطره ی افتضاح و خوب

 تهران و خط متروی تجريش تا جنوب

 اين شهر خسته را، به شما می سپارمش

 

 تهران سکته کرده از هر دو پا فلج

 تهران وصله پينه شده با خطوط کج

 تا هميشه ترافيک تا کرج تهران

 به شما می سپارمش... اين شهر خسته را

 

 من روزهای خونی و پر التهاب را

 من صف های سوخته ی انقالب را

 بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را

 بوسيدم و برای شما جا گذاشتم

 ...جا گذاشتم

 

 من خش خش رفتگر از صبح زود را

 سيگار بهمن و ريه ی غرق دود را

 که عاشقم شده بود و نبود رامن هر 

 .بوسيدم و برای شما جا گذاشتم

 ...جا گذاشتم

 

 بلوار پر درخت وليعصر تا ونک



 نوشابه های شيشه ای، تخمه، پفک

 کابوس های هر شبه از درد مشترک

 يک روز می رسد که فراموش می شود

 

 تنهايی ام نشسته ميان اتاق ها

 سالگی ام جای داغ ها ۲۸بر 

 ...م همه ی اتفاق هاگريه نمی کن

 .يک روز می رسد که فراموش می شود

 

 . هواپيما که تو خاک آلمان نشست، حال خودم رو درک نکردم

اون لحظه ها اون قدر ترس همراهم بود که حال خودم رو درک 

نمی کردم و با وجود تمام شرايط بدی که پيدا کرده بودم، نيکی 

وصيه های الزم برای رو به خونه رسوندم و به انگليسی تمام ت

 . نيکی رو به هلگا، پرستارش گفتم

بعد از اون هم با وجوِد تمام خستگی های اين چند مدت اخيرم، 

خواب رو گذاشتم برای بعد و رفتم به سمِت الب که انتهای 

 .خيابون قرار داشت

مسير کوتاه و سر راستی بود؛ فقط بايد خيابون رو تا انتها می 

 .رهای قبلی به اين شهر ياد گرفته بودمشرفتم؛ کاری که تو سف

به ساحل و مسير پياده روی کناِر رود که رسيدم، هوا گرفته و  

 .ابری بود

نگاهم رو معطوف کردم به انتهای رود که مابين سبزهای انبوه  

 . گم می شد



سرم رو گرفتم به سمت آسمون نگاه کردم؛ دقيقه های طوالنی 

گردن درد و سوزن سوزن شدن اين کار رو کردم و با وجوِد 

 .پشتم، دست از اين کار بر نداشتم

دنبال کسی که برام . اون باال، تو آسمون، دنبال کسی می گشتم

يه دليل منطقی بس بود برام و . دليل بياره برای اتفاقات افتاده

 ! قانعم می کرد

 ...فقط يه دليل

 ... دست بردم به سمت جيب شلوارم

 ...مين آبمی تونستم بسپرمش به ه

بسپرم بهش تا همراهش ببره و آخر سر بين سبزه های انبوه گم 

 .و گورش کنه

بدون برداشتنش دستم رو از جيبم بيرون کشيدم و دوباره سرم 

رو گرفتم به سمِت آسمون، قطعاً يکی يه توضيح به من بدهکار 

 !بود

ياد حال بدی که قبل از پرواز به سراغم اومد افتادم و نگاهم به 

 . مون خصمانه تر شدآس

باد موهام رو به بازی گرفته بود و . نفس های عميق کشيدم

تارهاش رو روی صورتم می ريخت؛ حاال داشتم آسمون رو از 

بين تارهای ظريف موهام نگاه می کردم و باز هم توضيحی در 

 ... کار نبود

 . من تمام روزهام رو تحمل کردم

مادرم عاشق کسی جز من تحمل می کردم و دم نمی زدم اگر 

 !پدرم بود و به ما به چشم تنفر نگاه می کرد



" مامان"من دم نمی زدم اگر مادر داشتم و جرأت گفتن کلمه ی  

 !ازم گرفته شده بود

 !من دم نمی زدم اگر پدری باالی سرم نبود

دم نمی زدم اگر نيکی هيچ وقت شبيه به هم سن و سال هاش 

 !شدنمی

 

 

 

 

 

 !يماری داشت مغزم رو می جويددم نمی زدم اگر ب

 ...اما

 .برای اين يکی، حتماً توضيح می خواستم

حس می کردم که باد عالوه بر موهام، تعادلم رو هم به بازی 

 . گرفته

چشم از آسمون برداشتم و شروع کردم به قدم زدن به سمت 

 . خونه و اولين کاری که انجام دادم، استراحت بود

مونم؛ تا پنج روز ديگه که امير می اومد من نياز داشتم که سرپا ب

 . و ده روز ديگه که موعد جراحِی نيکی بود

 . من نياز داشتم سرپا بمونم تا اين داستان رو تموم کنم

من تصميمم رو گرفته بودم اما قطعاً يکی، يه توضيح به من 

 .بدهکار بود

دو روز بعد موفق شدم دکتری که از قبل انتخاب کرده بودم رو 

آزمايش هام بررسی شد و معاينه شدم و يک سری . قات کنممال



از آزمايش هام تجديد شد و آخر سر، اين دکتر هم نااميدم کرد؛ 

اين يکی بدون رو دربايستی و مالحظه، صادقانه بهم گفت که 

شروعِ بيماری با حمله ی مخچه ای از بدترين انواعِ اين بيماريه 

ک ها رو هم مساعد و پيش آگهی خوبی نداره و وضعيت پال

 !دونستنمی

داروهام رو تغيير داد و تعداد زيادی توصيه های مالحظه ای 

معتقد بود که . داشت که پزشک ايران هم بهشون اشاره کرده بود

بايد با دارو درمانی و مالحظه های الزم، حمله ی بعدی رو به 

 .تعويق بندازيم

تو مکالمه . تو مدت اين پنج روز، دو بار با امير صحبت کردم

ی اول، برام از حس و حالش حرف زد که چقدر براش سخت 

شده دوری از خانواده و تو مکالمه ی دوم، که دقيقاً يک روز 

قبل از پروازش بود، راِس همه ی حرف هاش، بهم گفت که 

دلتنگمه و همين من رو مصر می کرد برای دونستِن توضيحی 

 .که يکی بهم بدهکار بود

 ...پنج روزی که خيلی کم بود... شتمپنج روز وقت دا

زمان الزم داشتم . من به تازگی به يه کشور جديد اومده بودم

برای جا افتادن، پيگيِر کارهای نيکی بودم و از طرف ديگه ای، 

هيچ جوره نمی تونستم کنار بيام با بيماری خودم و در کنار همه 

ای ی اين موضوعات که هر کدومشون به تنهايی کافی بود بر

وقت درگير کردنم، من بايد جدی ترين تصميِم زندگيم رو هم تمام

 .می گرفتم و گريزی نبود



باالخره روزی که منتظرش بودم و نبودم از راه رسيد؛ منتظرش 

بودم چون دلم پر می زد برای ديدن طوسی هاش و منتظرش 

 .نبودم، چون دلم گواِه بد می داد

 ...رفتم به استقبال امير باالخره اون روز رسيد و من بايد می

بايد می رفتم و کی می دونه که من تو اون روز، دقيقاً به چه 

 !حالی دچار بودم؟

بازترين لباسی که تهيه کرده بودم رو پوشيدم؛ لباسی که قبل از 

با اين حال . اين، شايد برای جمع های دوستانه هم انتخابم نبود

موهای بلند و . تنم کردممن لباِس باِز سفيد رنگم رو با قاطعيت 

به تازگی رنگ شده ام رو روی شونه هام رها کردم و رفتم به 

استقبال امير و اون لحظه که باالخره موفق شدم به ديدنش، شوق 

و درد رو با هم تو خودم کشتم، چرا که هيچ کدومشون به کارم 

 .نمی اومدند

 دستم رو حلقه کردم دوِر گردنش و صورت مبهوتش رو ناديده

 .گرفتم

 :سرم رو گذاشتم روی شونه اش و گفتم

 !خوش اومدی عشقم_

 ...و کی می دونه که من" خوش اومدی عشقم"گفتم 

 ! هيچی اصالً 

 !! حتی نمی خواستم کسی بدونه

عقب کشيدم؛ با حس های عجيب و غريبی نگاهم کرد و تو بطِن 

تو اون چند ثانيه ای که . نگاهش، عالمِت سوال بيداد می کرد

 .گاهش طول کشيد، من فرصت کردم کِل زندگيم رو مرور کنمن



من کِل زندگيم رو تو اون لحظه با تمی از رنگ طوسی مرور 

 .رنگی که سايه می انداخت روِی تماِم خاطراتم. کردم

 می شد يک آدم، هم عاشق يک رنگ باشه و هم متنفر؟

اگر نمی شد، پس چرا من تو اون لحظه هم عاشق طوسی بودم و 

 متنفر؟ هم

 .من انتخابم رو کرده بودم

 .من تصميمم رو گرفته بودم

 !نبودم...من نيکا بود

****** 

 

 

 

 فصل هفتم

 "راه آهن" 

 

 

 

 

 

بعد از رفتن امير حسين، ديگه گريه نکردم؛ گريه در مقابل حالی 

 ! که داشتم فقط و فقط يه پوزخند تمسخرآميز بود

ديگه نچپيدم توی اتاقم و بعد از رفتن امير حسين از پا نيفتادم، 

زل نزدم به نقطه ای که اگه از بين در و ديوارها امتدادش می 

 . دادی، می رسيد به در اتاق امير حسين



بميرم برای "بعد از رفتنش، فقط مامان تو آغوشم کشيد و  

 ... ی که گفت، بهم فهموند که از احساسم با خبره"دلت

ه رو و بعدش، هر روز اول به روی خودم نياوردم اين قضي

. وقت با مامان رو به رو می شدم، ناخواسته خجالت می کشيدم

 . نگاه می گرفتم و خودم رو گم و گور می کردم

بعد از رفتنش سراغ وسايل هاش نرفتم، پام رو تو اتاقش نذاشتم، 

 .ازش حرف نزدم

 . بعد از رفتنش همه چيز به ظاهر درست بود و به جا

 . خوند برای سالمتی و موفقيتشمامان با بغض دعا می 

اميد کمی دلتنگی می کرد و من، در ظاهر خوب بودم اما در 

اصل، واقعيت گم کرده ای بودم که داره فاز انکار رو سپری می 

 . کنه

 ! گريه نمی کردم؛ چون از نظرم دليلی نبود برای گريه کردن

سراغ وسيله هاش نمی رفتم و دلتنگی نمی کردم چون چيزی 

 !م نمی کرددلتنگ

تو ذهنم اين بود که اميرحسين  نرفته و شب قراره برگرده و تا 

شب مثل سابق زندگی می کردم و منتظر بودم؛ شب هم ناراحتيم 

از درک کردِن واقعيِت رفتِن اميرحسين نبود؛ ناراحت بودم از 

 !اينکه چرا امشب دير کرده

روزی درسته، من با رفتنش واقعيت رو از دست دادم و تو چند 

که رفته بود، هر بار با مامان تماس گرفته و سراغ من رو گرفته 

بود، از صحبت کردن سر باز کرده بودم و از مامان خواسته 

 !بودم بهانه ای بياره که نيستم و مشغولم



نمی خواستم باهاش حرف بزنم وقتی قرار بود شب به خونه 

 !برگرده

هر روز يه . بعد از رفتنش من هر روزم رو مجزا گذروندم

صبحی که بيدار می شدم و اميرحسين قبل از . شروع جديد بود

من از خونه رفته بود؛ ظهر و عصری که مثل هميشه به کارهام 

می رسيدم و شبی که منتظِر به خونه اومدن اميرحسين می موندم 

 . و قبل از اينکه برسه، خوابم می برد

ردم و هر من خاطره ی روز گذشته رو وارد روز جديدم نمی ک

روز از اول زندگی می کردم چرا که در غير اين صورت، برام 

 !سوال ايجاد می شد که چرا ديشب اميرحسين به خونه برنگشت؟

چهارمين روز رو هم من داشتم از نو زندگی می کردم که مامان 

عصبانی بود؛ نگاهش عصبانی بود؛ ماهيت حرف . اومد سراغم

نی بود وقتی اومد و بين چيزش عصبا هاش عصبانی بود؛ همه

 ! من و صفحه ی تلويزيون ايستاد

نگاهم رو گرفتم از برنامه ای که در حال تماشا کردنش بودم و 

 :دوختم به صورت مامان که پرسيد

 !اين چه وضعيه الهه_

 :به دور و اطرافم نگاه کردم و پرسيدم

 !چی چه وضعيه؟_

سختی مقابلم هيکل سنگينش رو جا به جا کرد، نزديک اومد و به 

از وضعيت نيمه درازکش فوراً تغييِر وضعيت دادم و با ! نشست

 !حالتی هوشيار نشستم

 :به گوشی که داخل دستش بود اشاره کرد و پرسيد



چرا باهاش حرف نمی زنی؟ بچه ام با اون همه سختی مدام _

همه اش از تو می . حالش خوب نيست. داره زنگ می زنه

قدر ناچار شدم که دروغ بگم؟ می دونی به خاطرت چ. پرسه

می گه هر چی بهت زنگ ! تلفنت رو ديگه چرا خاموش کردی؟

گفتم گوشيش خراب شده و اون بنده خدا داره . می زنه خاموشی

خجالت ! بهم اصرار می کنه که حتماً برات يه گوشی جديد بگيرم

 نمی کشی تو الهه؟ خجالت نمی کشی واقعا؟

 

 

 

 

هام گرفتم، حرف هاش باعث می سرم رو ناخواسته بين دست 

 . شد واقعيت لعنتی رو پيدا کنم

اگر به واقعيت فکر می کردم دلتنگ می شدم، می رفتم سراغ 

 ! اتاقش و تا ديوانه نمی شدم، دست از سر خودم بر نمی داشتم

 :برای اينکه مامان رو از سرم باز کنم؛ گفتم

 !خودم امشب باهاش حرف می زنم_

باخت و تو چند لحظه ی کوتاه، حجم عصبانيت نگاهش رنگ 

 :زيادی از نگرانی و ترحم به وجودم ريخت و با دردمندی گفت

هميشه می ترسيدم از اين که بختت مثل من بشه؛ اما انگار _

 .دعاهام بی اثر بودن، بخت تو رو هم خوب ننوشتن

 !نمی خواستم بفهمم! چی داشت می گفت؟

 :مامان گفتنگاهم رو فرستادم گوشه ای از اتاق و 



چند وقت پيش ديدمت که پشت در اتاقش ايستادی و داری گريه _

نفهميدم . اون قدر حالت بد بود که متوجه من نشدی. می کنی

داری چی می شنوی که اونطور دستت رو گذاشته بودی جلو 

دهنت و گريه می کردی اما وقتی رفتی، تا صبح خوابم نبرد؛ 

فهميدم که دوستش داری و همه ی کارهات رو گذاشتم کنار هم، 

به روت نياوردم . ترسيدم و به فکر چاره افتادم. عصبانی شدم

اما بعدش هی . چون نمی دونستم بايد چی بگم و چی کار کنم

آروم تر شدم و ديدم اگه اميرحسين راضی باشه، چه قسمتی از 

با خودم گفتم حواسم هست و می ذارمتون به حال ! اين بهتر؟

چون . ديدم شدنی نيست؛ ديگه ترسيدم خودتون اما وقتی

دلم داره می . اميرحسين به حرمت من، نظری رو تو نداشت

ترکه از وقتی رفته  اما هی به خودم می گم همون بهتر که دور 

اين آخری . دير يا زود که می رفت از پيشمون بچه ام. شد مادر

شب و روز نداشتم که يه ... ها ديگه داشتم از تو می ترسيدم

 .تو هيچی بخت نداشتی... بخت نداشتی مادر. ت بی عفتی نشهوق

، "حرمت"، "بخت"ذهنم قفل کرد روی بعضی از کلمه هاش؛ 

 "!بی عفتی"

 بختم رو بد نوشته بودن؟ 

 امير به حرمت مامان نگاهم نمی کرد؟

 من ممکن بود بی عفتی به بار بيارم؟

 !واناومدم با عقايدش مخالفت کنم اما نه رو داشتم و نه ت

 . داشت گريه می کرد و من خيره شده بودم به اشک هاش

من واقعيت رو نمی خواستم و مامان داشت می کوبيدش تو 

 . صورتم



 .داشت واقعيت رو به زور به خوردم می داد

اينطوری . گريه نکنی دلت آروم نمی گيره. گريه کن مادر_

 .گريه کن بذار خالی شی. داغون می شی

مادريش و برای من مرثيه خوند و نتيجه اش شد رفت رو زبوِن 

 ...منفجر شدِن من

مامان . نتيجه اش شد واقعيتی که هر کاری کردم ديگه گم نشد

فهميده بود عاشقم و حرف از يکی از شب هايی زده بود که 

اميرحسين ساعت ها با نيکاش حرف می زد و من پشت در 

و حرف هايی که  اتاقش می ايستادم و ذره ذره برای لحِن ماليم

رنگ و بوی عاشقانه می گرفتند، آب می شدم و قسم می خوردم 

که فردا دور اين کار رو خط بکشم اما فردا شب که از راه می 

رسيد و همه می رفتند به اتاق هاشون، من قسم می شکستم و تن 

می دادم به کاری که هم ازش متنفر بودم و هم توانايی انجام 

 .ندادنش رو نداشتم

 . ود به خودم اومدم و اشک هام رو پاک کردمز

 . ديگه نمی خواستم گريه کنم، دلم از گريه کردن بهم می خورد

اشک هام رو پاک کردم اما حرفی نزدم با مامان؛ ازش خجالت 

می کشيدم و چيزی نداشتم برای گفتن و تو دو روز بعدی، جز 

 در مواقعِ ضروری و جواب دادن به سوال هاش، باهاش حرف

 . نزدم

من تصميم گرفته بودم که قوی باشم، ياد گرفته بودم که وانمود 

 . کنم اما اين ضربه ی آخر زيادی مهلک بود

 . پذيرِش رفتن و نديدن اميرحسين، واقعاً در توان من نبود



من می تونستم خودم رو خيلی زود جمع و جور کنم؛ می تونستم 

می . خوبی بگيرمبه خوبِی ترم گذشته درس بخونم و نمره های 

تونستم سرکار برم و حتی اين زندگی رو بچرخونم و پيش چشم 

 . همه از يه الهه ی قوی رونمايی کنم

 . می تونستم مقابل بقيه به روی خودم نيارم که چه دردی دارم

 . می تونستم تو جمع ها بخندم

 .می تونستم به فراز اطمينان بدم که در حاِل فراموش کردنم

 

 

 

 

 

ودم قول می دادم که قوی و سرپا بمونم تا مامان و اميد من به خ

 . بهتر زندگی کنن

به خودم قول می دادم ظاهرم رو حفظ کنم تا ديگه هيچ کسی پی 

 . به دروِن از هم پاشيده ام نبره

به خودم قول می دادم که برسم به همون جايگاهی که اميرحسين 

ی کردم من همه ی اين کارهارو م. هميشه ازش حرف می زد

ديگه عاشق نمی شدم و داغ نداشتنش اميرحسين هميشه رو ...اما

 .دلم بود

وسط اتاق . روز ششِم رفتنش بود و من با جديت زبان می خوندم

رو شکم دراز کشيده بودم و کتاب هام مقابلم بود؛ نمی گم حواسم 

پرت نمی شد، خيلی هم پرت می شد اما من خودم می گرفتمش 



اون روز هم داشتم لغت . به خط های کتابم و دوباره می دادمش

 :حفظ می کردم که مامان در رو باز کرد و هيجان زده گفت

 .با تو کار داره. اميرحسينه الهه_

 :و بعد گوشی رو با دسِت  ديگه اش پوشوند و به آرومی گفت

 .گفت حتماً بايد باهات حرف بزنه_

 . اشک تا پشت پلکم اومد و بغض چنگ زد به گلوم

روز قبل به اصراِر مامان بهش زنگ زده بودم و در حد چند  دو

جمله با هم حرف زده بوديم و من وسط صحبت کردن گريه ام 

گرفته بود و با بدبختی مهارش کرده بودم که متوجه نشه و اون 

قدر حالم بد شده بود و دلم تنگ، که بعدش اصالً خاطرم نموند 

 .که چی گفتم و چی شنيدم

رِت  باِز مامان نگاه کردم؛ به خاطر شنيدن به لبخند و صو

 صدای اميرحسين اين قدر خوشحال بود؟

با بيشترين سرعتی که می تونست، اومد به سمتم و گوشی رو 

 :گذاشت بين دست هام و با خوشحالی گفت

 .حرف بزن مادر_

گوشی رو باال بردم و همه ی تنم شد گوش؛ همه ی وجودم شد 

 :در اومدند و صداش کردنددلتنگی و لب هام به حرکت 

 !اميرحسين؟_

 !می شنوی صدام رو؟...الو الهه_

 :لب زدم

 !خوبی؟_

حالت چطوره؟ گوشيت هنوز درست نشده؟ زنگ زدم به _

 .خودت ولی خاموشه



اشک هام بی اختيار پايين ريختند و مامان دستش رو به حالت 

 .مقابل صورتم تکون داد" نه"بای بای کردن و به معنِی 

به هر حال در . که درست نبود، حال من بود نه گوشيماونی 

 :جوابش گفتم

 !نه-

 .صدات ضعيفه_

 :بلند پرسيدم

 چرا صدات گرفته اميرحسين؟_

صداش خش . متوجه نشدم که سکوت کرد يا جواب داد و نشنيدم

دار و گرفته بود و همين باعث شده بود که ازش علت رو 

 !بپرسم

 :رو شنيدمدوباره پرسيدم و اينبار جوابش 

 !خوبم_

اون سری هم صداش . مثل اون خوبم های ازسر رفع تکليف

گرفته و غمگين بود و من درک نمی کردم مامان چرا رو به 

 .روم نشسته و اين قدر خوشحاله

 چرا نمی خواستی باهام حرف بزنی؟_

فقط گريه . جوابی نداشتم که بهش بدم. با سوالش شوکه شدم

ه برام مهم نبود که داره صدام رو می کردم؛ اين بار بلند و ديگ

 !شنوه

 !چرا گريه می کنی آخه؟_

دستم رو جلوی دهانم گرفتم و با بدبختی خيره شدم به لبخند 

نکنه ديوانه شده بود که اينطور به اشک هام لبخند می . مامان

 زد؟ 



به زور خودم رو کنترل کردم و اميرحسين با لحن خط و خش 

 :داری گفت

 !تنگ شدهدلم براتون _

اگه در حد يه جمله ی ديگه ادامه می داد، می نشستم و زار می 

اگه ادامه . اگه ادامه می داد گوشی رو قطع می کردم. زدم

 ....می

 !دارم می آم الهه_

 .ناخواسته اخم کردم و مامان نقطه نقطه ی صورتم رو کاويد

 !چی گفته بود؟

 .دارم بر می گردم پيشتون_

 !داشت برمی گشت؟

 :ارادی پرسيدم غير

 !چی؟_

 .می آم و ديگه از پيشتون هيچ جا نمی رم. دارم می آم_

 :لب هام می لرزيدند وقتی تکرار کردم

 !می آی؟_

 :و قبل از اينکه اميرحسين جوابم رو بده، مامان گفت

به منم . خودش گفت که داره می آد. داره می آد. آره مادر_

 .گفت

 :گوشی پيچيدصدای اميرحسين تو . گفت و خنديد

 .ديگه گريه نکن؛ دارم بر می گردم_

گوشی از دستم افتاد؛ مامان برش داشت و شروع کرد به قربون 

 .صدقه ی اميرحسين رفتن

 من بيدار بودم؟ 



 

** 
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پنج روز گذشته، سخت ترين زندگی ممکن رو داشتم؛ من کم 

اما جنگ اعصابی که تو اين نداشتم روزهای سخت تو زندگيم 

 .پنج روز متحمل شدم، از پا درم آورد

من سر بزرگ کردن نيکی خيلی عذاب کشيدم؛ سر قضيه ی 

خيلی عذاب  نسترن خيلی عذاب کشيدم؛ سر فهميدن بيماريم

کشيدم؛ اما عذابی که تو اين پنج روز کشيدم ابداً قابل قياس با 

خواسته عذاب می تمام عذاب های عمرم نبود؛ چرا که خود 

چرا که می تونستم عذاب نکشم اما برای يک هدف . کشيدم

 . بزرگ تر عذاب می کشيدم



مدت،  می تونستم بی خيال بشم، نيکا بشم، حداقل می تونستم يک

هرچند کوتاه با حالی خوب زندگی کنم اما برای رسيدن به يک 

ودم هدف بزرگتر جنگيدم، نه با عقايد اميرحسين، من با عقايد خ

 .هم جنگيدم

روزی که به استقبالش رفتم، به محض اينکه تو ماشين نشستيم، 

 :تعجب رو تاب نياورد و پرسيد

 !چرا اينطور لباس پوشيدی؟_

 .حتی خودش هم نگاهم نمی کرد

حق داشت؛ من از هميشه باز تر پوشيده بودم و به حدی بد بود 

 !شرايطم که خودم هم راحت نبودم

شيدم وقتی با دلتنگی به طوسی هاش نگاه کی می دونه من چی ک

 :کردم و گفتم

انتظار داری روسری سرم . مثالً اومديم جايی که آزاد باشيم_

 !کنم؟

حرفی . مات و مبهوت فقط به چشم هام نگاه کرد. سوالی نپرسيد

از . نزد و من فهميدم حرف نزدنش از ضربه ای بود که خورده

 .ضربه ای که من بهش زده بودم

می دونست وقتی يه ضربه به امير می زدم، چند ضربه  اما کی

 !خودم می خورم؟

ضربه ام مهلک بود چون تا رسيدن به خونه، هيچ صدايی ازش 

 .در نيومد

قبل از پرواز،  به خودم قول روز رسيدِن امير به هامبورگ رو 

وقتی خسته می شدم، برای خودم امروز رو تصور . داده بودم



ر بود همه ی آرزوهام با هم برآورده می کردم؛ روزی که قرا

 .شن

تو اون شش ماه، هر چيزی که به من فشار می آورد رو با فکر 

امروز تحمل می کردم و درست بود که می گفتند، آدم از آينده 

اش بی خبره و من تا دو ساعت قبل از پروازم از همه چيز بی 

 ...خبر بودم

و مستقيماً از  به خونه که رسيديم ديگه بهت رو کنار گذاشت

 :حالش حرف زد با سوالی که پرسيد

 نيکا تو قراره از اين به بعد اينطوری بگردی؟_

 :به ظاهر خودم رو دلخور نشون دادم و پرسيدم

می تونيم اون طور که . اينجا کشور آزاديه! چشه مگه امير؟_

می تونم باز بپوشم و هر طور دلم . دلمون می خواد زندگی کنيم

 !ممی خواد بگرد

 :نگاه ناباورش رو پس زدم و ادامه دادم

اصالً تو چته؟ از ايران که زنگ می زدی مدام می گفتی _

اين بود دلتنگيت؟ اينطوری دلتنگ بودی؟ از وقتی "! دلتنگمی"

 !اومدی حتی درست و حسابی نگاهمم نکردی

نگاهم کرد و بعد رفت ! فقط نگاهم کرد؛ شوکه، ناباور، پر سوال

 :راحتی های هال نشست و من گفتمو روی يکی از 

کلی ذوق داشتم برای . با کلی ذوق و شوق منتظرت بودم_

حتی ذوق داشتم برای اينکه .  کلی برنامه ريخته بودم. امروز

 .خونه رو بهت نشون بدم

 :رفتم و مقابلش ايستادم

 !اما ظاهرا تو به تنها چيزی که توجه داری لباس منه_



 

 

 

 

 

حقم داشت؛ اين پسر . رد که نگاهم کنهحتی سرش رو باال نياو

هيچ وقت خودش هم تو اين شرايط نگاهم نکرده بود و ثابت 

تو شش ماه اخير قبل از مهاجرت، . کرده بود که خيلی مقيده

خيلی پيش اومده بود که تنها بشيم و من کلی برنامه ريخته بودم 

برای اين تنهايی ها که امير، با رفتارش همه رو نقش بر آب 

من خيلی مشتاق بودم برای داشتن يه رابطه ی . رده بودک

عاشقانه باهاش اما چون حرکت و تمايلی از طرفش نمی ديدم، 

خواسته ام رو بهش تحميل نمی کردم و فقط يک بار ازش علت 

رو پرسيده بودم و گفته بود که اول بايد از نظر ذهنی انجام يک 

من بارها . امش بدهکاری رو پذيرفته باشه که بتونه تو عمل انج

و بارها کنارش تنها بودم و برای شروع يه رابطه ی گرم، فقط 

و فقط خواست و اراده ی امير الزم بود اما من حتی ترديد رو 

هم تو اين مواقع، ازش نديده بودم؛ رو تصميمش قاطع بود و من 

هم گذاشته بودمش برای وقتی که تکليفمون برای هميشه روشن 

کليف، به تاريک ترين شيوه ی ممکن روشن می شه و حاال، ت

 !بود

نمی . رفتم مقابلش نشستم و دست هام رو روی پاهاش گذاشتم

می . خواستم زياد هم تو نقشم فرو برم که شک کنه به رفتارم

خواستم اين باور رو تو ذهنش بکارم که من آزادی نديده ای 



روز ج شناگری که تا پن! هستم که تازه به خواسته هاش رسيده

می خواستم . نمی خواستم شک کنه به تغييرم. پيش آب نديده

. اگر شک می کرد، کار خراب می شد! مطمئن بشه از ماهيتم

شک کردن باعث ناباوريش می شد و ممکن بود پی ببره که 

پشت رفتار من چيز ديگه ايه و من، نمی خواستم که اين آدم 

 :و گفتم شک کنه و بخاطر همين بود که خودم رو لوس کردم

 !خودت رو عذاب نده؛ االن می رم و لباسام رو عوض می کنم_

مقابل آينه ايستادم و از درون، به حاِل . بهش گفتم و رفتم به اتاقم

 . لشکر تک نفره ای که تو آينه بود، زار زدم

دستم رو دور شونه اش . لباس عوض کردم و برگشتم پيشش

 :حلقه کردم و گفتم

 !حاال نگاهم کن_

نگاهم کرد . م کرد و دلخوری نگاهش رو به وجودم ريختنگاه

و پشيمونم کرد از نگاهش؛ نگاهم کرد و متنفرم کرد از رنگ 

 .طوسی

نه خودش و نه طوسی هاش رو ديگه نمی ! ديگه نمی خواستمش

 !خواستم

 :لبخندی زدم و گفتم

رود الب انتهای همين . حاال پاشو تا خونه رو بهت نشون بدم_

 .بايد ببينی که چقدر قشنگه. خيابونه

يکی دو ساعِت . غم نگاهش رو ناديده گرفتم و دستش رو کشيدم

بعد، خوابيد و من از شب تا صبح بيدار موندم و صبح با يه 

دست لباس ديگه که دقيقا به بازِی لباس ديشب بود، رفتم 

سراغش؛ اين بار عصبانی شد و من قهر کردم و بی منطق 



دعوا کردم؛ داد . ين لباس ديگه باز نيستبراش توجيه کردم که ا

بهش گفتم اگه می دونستم می خواد . زدم؛ ديوانه اش کردم

 . اينطور اذيتم کنه هيچ وقت اصرار نمی کردم به اومدنش

قهر کردم و رفتم کنار نيکی و ساعت ها به صورت غرق 

 .خوابش نگاه کردم و اشک ريختم

 

 

 

 

با طوسی هايی که دلخور شب که شد، اومد سراغم؛ اومد سراغم 

و خسته بودند، براش ناز کردم و گفتم تمايلی ندارم به حرف 

. گفتم که ذوقم رو کور کرده. گفتم که ازش دلخورم. زدن باهاش

 . گفتم که کاش اصالً نمی اومده

 :وادارم کرد به حرف زدن و گفت

بايد مشکلمون . بايد حرف بزنيم .کار ما اينطوری نمی شه نيکا_

 .بايد برای من يه دليل قانع کننده بياری. کنيم رو حل

جواب منطقی ندادم و . جواب که دادم. گفت و جوابش رو ندادم

 :گفتم

من خودم . تو بايد بگی که چته. تو بايد برای من دليل بياری_

رو به آب و آتيش نزدم که بيام اينجا و اين قدر حرف و دعوا 

 .بشنوم

رو پر کردم و سر کشيدم و بيشتر گفتم و مقابل چشم هاش ليوانم 

چيزی که تو شيشه بود، مقدار خيلی زياديش . تو منگنه گذاشتمش

آب بود و فقط چند درصد الکل داشت؛ خودم اين شيشه رو 



درست کرده بودم و مقابل چشم های از حدقه بيرون زده اش، 

دعوا می کردم و چند شات پشت سر . شات به شات می خوردم

واقع داشتم آب می خوردم اما وانمود می  هم می خوردم؛ در

نمی خواستم واقعاً . کردم که الکل داره تحت تاثير قرارم می ده

تحت تاثير الکل باشم و برای همين قضيه اين نوشيدنِی ساختگی 

می ترسيدم در غير اين صورت، با . رو درست کرده بودم

ها نوشيدن حجم زيادی از الکل، از خودم بی خود بشم و نبايد 

 .رو بگم

به نيمه های شيشه که رسيدم، اومد و از دستم بيرون کشيدش، 

 :خودم رو به مستی زدم و گفتم

. اينجا که ديگه ايران نيست که بترسی از عاقبتش. توام بخور_

 ...اينجا

 :ميون حرفم نشست و با عصبانيت گفت

. عقايد من برنمی گرده. من از سِر ترس نيست که نمی خورم_

 .و نه اينجا و نه هر جهنِم ديگه اینه اونجا 

 :رفتم سراغش و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

بيا يه شب پر خاطره بسازيم و سِر . بيا امشب رو فراموش کنيم_

 .خودمون رو با اين عقايِد پيِش پا افتاده درد نياريم

با انزجار پسم زد و از خونه بيرون رفت و تا نزديکی های 

 !شتصبح برنگ

 .با يه چهره ی ناراحت. روز بعدش، من رفتم سراغش

نشست به پای حرف هام؛ . رفتم سراغش و ابراز ناراحتی کردم

دلخور بود اما اون قدر مرد بود که بشينه و به حرف های صد 

بهش گفتم ناراحتم از اينکه ناراحتش . من يه غازم گوش بده



اليل من برای بهش گفتم تمام د. کردم اما اين سبک زندگی منه

زمان . گفتم و گفتم و مرددش کردم. اينجا اومدن آزادی بوده

هر چقدری که می . بهش زمان می دادم. خواست تا فکر کنه

زمان می دادم با اين که با زمان دادن عذاب خودم رو ... خواست

زمان دادم و تو زمان دادنم هم دست از کارهام . بيشتر می کردم

آزادانه نوشيدم، حتی برای بردنش به  برنداشتم، باز پوشيدم،

گفتم کافيه يک بار تجربه اش . ديسکو هم دقيقه ها التماسش کردم

کنه تا بفهمه چقدر هيجان انگيز و جذابه و وقتی بعد از 

اصرارهام عصبی شد و مخالفت کرد، دعوا کردم و گفتم خودم 

 ! می رم و تنهاش گذاشتم

جای ديسکوی کوفتی رفتم تا آخر شب هم به خونه برنگشتم و به 

و ساعت ها کناِر الب قدم زدم و به رويايی فکر کردم که متولد 

 .نشده، مرده بود

 :نااميد ديدمش و شنيدمبه خونه که برگشتم و با صورتی دلخور و

 !ديگه نمی تونم بمونم! من می خوام برگردم_

 

 

 

 

 

 

 

 



شايد غير " برو"داشتم به هدفم نزديک می شدم اما اگر می گفتم 

 .منطقی به نظر می رسيد

يه نقشی که مو الی . من الزم داشتم يه نقش قابل باور ارائه بدم

 . يه نقشی که نيازی به اجرای دوباره نداشته باشه. درزش نره

. پس ابراز ناراحتی کردم؛ به سمتش رفتم و باهاش مخالفت کردم

تحمل بهش گفتم اگر بره ناراحت می شم و نمی تونم نبودنش رو 

بهش گفتم تمام تالشم رو کردم برای آوردنش و حاال چطور . کنم

 .می تونم که بپذيرم برگرده

اون روزها خيلی سخت می گذشت، شنيدن صدای دلخور 

اميرحسين، ديدن طوسی های ناباورش، لحن شکسته اش اصالً 

راحت نبود اما من فقط به هدفم فکر می کردم؛ به هدفی که چند 

 .ش فاصله نداشتمقدم بيشتر باها

 " من اينطور نمی تونم"يه کالم بهم گفت 

و به نظر می رسيد که اين جمله، آخرين تيری باشه که داره 

 !پرتاب می کنه

 :درجوابش گفتم

چون . من به اينجا آوردمت چون مطمئن بودم تغيير می کنی_

مطمئن بودم که بخاطر شرايط ايران اين قدر بسته فکر می کنی 

 . اينکه قصد تغيير کردن نداریاما مثل 

 :ناباورانه پرسيد

 واقعا تو اين فکر رو داشتی؟_

 :خيلی راحت گفتم

وگرنه چرا خودم رو به آب و . معلومه که اين فکر رو داشتم_

تو نگران نگاه مردم بودی، ! آتيش زدم که بيام يه کشور خارجی؟



ذت قراره ل! ديگه مشکلت چيه؟. اينجا هيچ کس نگاهمم نمی کنه

 زندگی نکنم؟ پس چرا اومدم؟! نبرم؟

مرگ بود پشت تک تک حرف هام؛ حس می کردم حرف ها 

 !داشتند بيمار تر می کردنم اما چاره ای هم داشتم؟

واقعاً نداشتم؛ من تو اون روزها بی چاره ی عالم بودم وقتی 

من ديوانه و تشنه ی . عاشق طوسی بودم و تنفر رو می پذيرفتم

بودم اما می خواستم با دست خودم پس موندن و داشتنش 

 .بفرستمش

بهش اطمينان دادم که هيچ وقت تغيير نمی کنم و امير قاطعانه 

 :گفت

پس من بر می گردم، چون زندگی کردن تو اين وضعيت، تو _

 !قاموس من نيست

 شده تا حاال؟ 

شده تا حاال کسی از رسيدن به هدفش اون قدر دل شکسته و 

 !غمگين بشه؟

ی به قله ی هدفش می رسه حس پرت شدن تو دره رو شده وقت

 !داشته باشه؟

 !اگر نمی شد پس چرا من تجربه اش می کردم؟

 :برای مصمم تر کردنش بود که گفتم

يه مدت بمون مطمئن باش عادت می . تو با سختی اومدی. نرو_

مطمئن باش که می فهمی لذت اصلی يعنی چی و بقيه ی ! کنی

 .عمرت رو زندگی می کنی

نگاهی بهم انداخت که هيچ وقت ازش نديده بودم و با جديت 

 :گفت



 .من همين فردا بر می گردم_

نگاهش غمگين بود و صورتش مظلوم ترين . فردا اما نرفت

 . منتظر بود. صورت عالم

منتظر بود که بهش بگم من اون هيوالی وحشتناکی که دارم 

گفتم، اون موقع اما من نگفتم؛ چون اگر می . نشون ميدم نيستم

 ! بود که می شدم هيوالی وحشتناک

نگفتم و به روال روزهای قبل زندگی کردم و بهش گفتم که 

ناراحتم از رفتنش اما منی که تمام عمرم رو اين شکلی زندگی 

. اون هم تو يک کشور آزاد. کردم، محاله که خودم رو تغيير بدم

هام رو  گفتم و باورهاش رو شکستم و روز ششم آخرين ضربه

 :زدم و گفتم

اما اگر ! اگر خودت رو تغيير ندی، ما به درد هم نمی خوريم_

 !خودت رو تغيير بدی قشنگ ترين زندگی در انتظارته

 

 

 

 

 .فقط نگاهم کرد. جوابم رو نداد

گرده و من، دقيقا دست اين آدم ثابت کرده بود که عقايدش برنمی

 !گذاشته بودم رو عقايدش

 !س العمل، فقط نگاهم کردبه عنوان آخرين عک

نگاهی که لشکر تک نفره ام رو شکست داد و شنيدم که همون 

؛ "دارم بر می گردم"موقع با خانواده اش تماس گرفت و گفت 

 .چيزی که قبل از اين فقط به من گفته بود و به خانواده اش نه



چمدونش رو جمع کرد و مقابل خود آزارترين نيکای دنيا، ايستاد 

 :و گفت

. بل از اومدن می دونستم که هيچی قرار نيست خوب پيش برهق_

يه حسی بهم می گفت که به زودی بر می گردم اما فکرش رو 

تو . نمی خوام ايرادی به تو بگيرم. نمی کردم اينطور تموم بشه

هميشه اينطور بودی و من بودم که چشم بسته انتخاب کردم و 

تو خودت بودی که يادم . من برام سخته که تو رو بد بدونم. نديدم

دادی قضاوت نکنم اما من بودم که اشتباه کردم و  کورکورانه 

من بودم که چشم بستم رو چيزهای کوچيکی که . تصميم گرفتم

آزارم می دادند و االن اون ها بزرگ شدند و نمی شه روشون 

من اشتباه کردم نيکا و برای اين اشتباه يه . چشم بست

به خودم عذرخواهی .تو بدهکارمعذرخواهی به خودم و به 

بدهکارم چون اشتباه تصميم گرفتم و به تو عذرخواهی بدهکارم 

برای اشتباه تصميم گرفتنم؛ چون اميدوارت کردم و کلی به 

تو هميشه همين طوری . تو اشتباه نبودی. زحمت انداختمت

اشتباهی فکر کردم؛ اشتباهی تصميم . من اشتباهی ديدم. بودی

هم به اشتباه انداختم و حاال می خوام با تاسف  گرفتم و تو رو

 .تاسف برای خودم... برگردم

اگه لعن و نفرين می کرد . حرف های آخرش نشکست من رو

شايد می شکستم اما مثل هميشه منطقی حرف زد و شش روز 

 .جنگيد برای مقابله با افکارش

. حرف هاش من رو نشکست، بيشتر مطمئنم کرد از تصميمم

 .رد از اين که ارزش گرفتن اين تصميم رو داشتمطمئنم ک

 :َدِم رفتن بغلش کردم؛ دوستانه بغلش کردم و گفتم



من و تو . من و تو برای همديگه ساخته نشديم. حق با توئه_

مناسب همديگه نيستيم و حتی اگر بخوايم خودمون رو تغيير بديم 

بعدها، با هم نهايتاً يه مدت کوتاه می تونيم با زجر زندگی کنيم و 

 !دلخوری های بيشتر جدا شيم

هر دومون داشتيم مثال منطقی حرف می زديم اما خوِد خدا فقط 

 .آگاه بود از درونمون

 ...بغلش کردم اما بغلم نکرد 

با حسرتی که قرار بود تا بعد از مرگ هم به دلم بمونه، به 

با دست های خودم داشتم پس می . طوسی هاش نگاه کردم

دست های خودم داشتم تنها رنگی که به دلم نشسته  با. فرستادمش

من با دست های خودم داشتم . بود رو از خودم دور می کردم

. فقط برای اينکه امير زندگی کنه. زندگی رو از خودم می گرفتم

من بهش چند روز سختی داده بودم و به جاش يه عمر سختی رو 

 .دن نبودحِق اين آدم از زندگی، زندگی نکر. ازش می گرفتم

شايد غِم يه تصميم اشتباهی رو به دلش می گذاشتم اما آينده ی 

. من که در هر صورت آينده ای نداشتم. قشنگی در انتظارش بود

حداقل کاری که می تونستم انجام بدم، اين بود که آينده رو از اين 

 .طوسی ها نگيرم

***** 

 

 

 

 

 



 فصل نهم

 "راه آهن"

 

 

 

هيچ اهميتی به نگاه سرزنشگر  کل خونه رو برق انداختم و

 . مامان ندادم

از ديروز که امير گفته بود برمی گرده، تا همين امشب، کلی 

 .نصيحتم کرده بود و برام شرط و شروط گذاشته بود

. اما به هيچ کدومشون اهميت نمی دادم و کار خودم رو می کردم

ساعت گذشته، هزاران هزار بار خدا رو شکر کرده بودم  ۲۴تو 

به غلط کردن افتاده بودم از اينکه خدا رو بی عدالت خونده  و

بودم؛ خدايی که اميرحسين رو به اين خونه برمی گردوند، قطعاً 

عادل ترينی بود که می شناختم؛ هزاربار شکرش کردم و 

 .عذرخواهی کردم

حياط رو آب و جارو کردم و ديگه هيچ کاری نداشتم برای انجام 

س گرفته و گفته بود که ترکيه ست و يک ساعت پيش تما. دادن

 . برای دوساعت ديگه پرواز داره

اومدنش زنده ام کرده بود و اون قدری بار هيجانش زياد بود 

برام که اصالً نمی تونستم به اين فکر کنم که چی شده و چرا 

 .داره حتی زودتر از موعدی که گفته بود بر می گرده

خدا تا چند ساعِت ديگه من فقط به چشم هايی فکر می کردم که 

 .بهم پسشون می داد



لحظه های آخر انتظار، تو اتاقم می چرخيدم و از هيجان نمی 

تونستم حتی يک جا بنشينم که تلفنم زنگ خورد و من به هوای 

اينکه امير تماس گرفته پريدم به سمت گوشيم اما پيش شماره ای 

 .رو ديدم که امير باهاش از آلمان تماس می گرفت

راب بدی به دلم چنگ زد؛ نکنه امير هنوز آلمان بود؟ فکر اضط

اون قدر بی عادت بودم به اتفاق . ديوانه وارم رو کنار گذاشتم

تماس رو با . خوب که همه اش منتظر بودم چيزی خرابش کنه

 :ترديد جواب دادم و جون کندم تا گفتم

 ...الو_

 !سالم_

 :به سختی گفتم. با شنيدن صدای زنونه شوکه شدم

 !سالم، بفرمائيد_

تا جايی که ناچارم . مکثی طوالنی اون طرف خط برقرار شد

 :کرد به حرف زدن

 !بفرمائيد...الو_

 الهه؟ درست تماس گرفتم؟_

 :گيج شدم و گفتم

 شما؟! بله_

 :جوابش نفسم رو حبس کرد

با امير اومده بودی افتتاحيه . قبالً همديگه رو ديديم. من نيکام_

 !ی کافه

جام نشستم و برای چند ثانيه تلفن رو از گوشم دور شوکه سر 

 .کردم و مات نگاهش کردم

 ! چرا تماس گرفته بود؟



تلفن رو که نزديک کردم داشت هنوز اطالعات می داد که به 

 .خاطرش بيارم

 :وسط صحبت هاش گفتم

 !می شناسمتون_

 :پرسيد

 !امير رسيده تهران؟_

 :مردد گفتم

 !نه_

 :بود، گفتبا لحنی که خيلی عجيب 

 !می تونم چند دقيقه باهات حرف بزنم؟_

سعی نکردم مثل سری قبل خودم رو کم حرف و بی دست و پا 

شوکه بودم در مورد تماسش و هيچ ايده ای نداشتم . نشون بدم

 :برای اين اتفاق اما مطمئن گفتم

 !بله_

 :پرسيد

 !می دونستی که من با امير بودم؟_

 :به سختی گفتم

 !بله_

 :و سکوت کردم و بعد از چند ثانيه ی کشنده، پرسيد سکوت کرد

 !اون قدری دوستش داری که خوشبختش کنی؟_

هنوز تو بهت بودم که ! اين ديگه چه سوالی بود؟. شوکه شدم

 :گفت



مسلماً تو ! وقتی اومدی خونمون، من همه اش هفت سالم بود_ "

، اون سال ها نمی دونستم عشق چيه اما هميشه حواسم به تو بود

 ..."حواسم بود که

... اون برگه. با وحشت بلند شدم و ايستادم. قلبم از حرکت ايستاد

داشت نوشته های من رو از روی برگه ... داشت نوشته های من

 .می خوند

بزرگ تر که شدم حواسم بود که بستنی زمستونی دوست _"

 ..."داری

 

 

 

 :فوراً پرسيدم

 !اون برگه دست شما چی کار می کنه؟_

 !درسته؟. نوشتيشتو _

 :گفتم. داشتم کلمه ها رو جا می انداختم

 ...اون برگه...چطوری...آره_

 :گفت

 .برام يه انتخاب اشتباه بود. من امير رو دوست نداشتم_

 :تمام حواسم پِی برگه بود و گفتم

 اون برگه رو از کجا آوردين؟_

 :به آرومی گفت

 !مهم اينه که دست منه. از کجاش که مهم نيست_

 :مصرانه پرسيدم

 آره؟. از تو وسايل اميرحسين پيداش کردين_



 :قاطعانه گفت

فقط همين رو بهت می گم نه که بدونی امير از احساست . نه_

 .نسبت به خودش بی خبره

 :ديوانه وار پرسيدم

 يعنی چی؟ پس اون برگه چطور تو دست شماست؟_

 :مکثی کرد و بعد گفت

خيلی اتفاقی اين برگه . ستاينکه چطور اومده به دستم مهم ني_

مهم اينه که تقديری که هيچ وقت بهش اعتقاد . به دست من افتاد

نداشتم اين برگه رو به دست من داد و همه چيز رو زير و رو 

 .کرد

 :گفتم

فقط می خوام بدونم امير . برام مهم نيست که از کجا اومده_

 .ازش خبر داره يا نه

 :با ماليمت گفت

اما تو . که بی خبره و واقعاً هم بی خبره بهت رو راست گفتم_

هم به جاش من رو مطمئن کن که از اين تماس برای امير حرفی 

 !نمی زنی

 :فوراً گفتم

 .اما گيج شدم! نمی گم_

 :ی گفتبا صدای آروم

. من و امير با هم به نتيجه نرسيديم. معادله ی سختی که نيست_

شده داره بر می گرده اون از من نااميده و رابطه اش با من تموم 

 .به خونه



نفسی کشيدم . فکر برگشتن اميرحسين بود که دوباره آرومم کرد

 :و گفتم

 .داره برمی گرده...آره_

من بهش نگفتم اين نامه به دستم رسيده چون نمی خواستم از _

. نمی خواستم احساس تو رو من بهش بگم. طرف تو حرفی بزنم

 !پس خودت بهش بگو که ديگه وقتشه

فته بود با هم به نتيجه نرسيدن و اميرحسين برای اين بود که گ

 داشت بر می گشت؟

 !می گی بهش ديگه؟_

 :قاطعانه گفتم

 .می گم_

 !و يه قطره اشک ريختم؛ اين بار از سر ذوق و خوشحالی

 :صداش ضعيف شده بود وقتی گفت

احساست . من به احساسی که تو اين برگه ها نوشتی ايمان دارم_

و کاست بهش بده، اون موقع ست که خوشبخت می  رو بی کم

 !شه

هنوز هم شوکه بودم از اين مکالمه ی غير منتظره و درک 

 .بعضی از حرف ها و نتيجه گيری ازشون برام سخت شده بود

 :گفت

 .من نوشته ات رو می دم به آب و ديگه صحبتی باهات ندارم_

 :فوراً گفتمپس . ترسيدم از اينکه قطع کنه و حرفم رو نزده باشم

 .من فکر می کردم شما خيلی باهم خوبين_

 :کوتاه و مختصر گفت



تاحاال دعا کردی برای جدا ...ولی تو راستش رو بگو. نبوديم_

 شدن ما؟

 :فوراً گفتم

 !نه به خدا_

 . من هيچ وقت دعا نکرده بودم برای به هم خوردن رابطه شون

 :گفتم

داره، تمام تالشم رو من وقتی فهميدم اميرحسين شما رو دوست _

کردم که اين نوشته ای که دست شماست رو از بين ببرم که 

 .ديگه پيداش نکردم

 :گفت

 ...پس از جنس اميری_

 :سکوت کرديم و گفت. متوجه منظورش نشدم

 .خدانگهدار الهه_

 .و قبل از اينکه خداحافظی کنم، قطع کرده بود

****** 

 

 

 

 فصل دهم

 "تجريش"

 (هامبورگ)

 

 

 



. رو قطع کردم و ناخواسته برگه بين انگشت هام مچاله شدتماس 

نيکی داشت با حالت خاصی نگاهم می کرد و دست و پاهای تو 

اِسپاسم رفته و جمع شده اش، نشون از اين داشت که هيجانی 

قطعاً اين هيجان، هيجان مثبتی نبود چرا که صورتش نشون . شده

 .می داد که آماده ی گريه کردنه

بدبختی يک هفته به تعويق انداخته بودم؛ چرا که  عملش رو با

خيره شدم به . واقعاً توانايی اين يکی رو فعالً تو خودم نمی ديدم

 :صورتش و آروم پرسيدم

 !چی شده قربونت برم؟_

 :بغضم رو قورت دادم و رفتم سراغش و پرسيدم. زد زير گريه

 برای چی گريه می کنی آخه؟_

دست های . و اشک می ريختبدون پلک زدن نگاهم می کرد 

مشت شده اش رو تو دست گرفتم و با باز کردنشون سِر تک به 

 .تِک انگشت هاش رو بوسيدم

 :سرش رو تو آغوشم گرفتم و پرسيدم. بلندتر زد زير گريه

 !واسه من داری گريه می کنی؟_

پلک هام رو محکم با دو انگشِت شست و اشاره فشار دادم که 

 :گريه نکنم و گفتم

 .ون بايد می رفت قربونت برما_

گفتم و برگه رو بيشتر و بيشتر مچاله کردم و ذهنم فلش بک زد 

 .به دو ساعت قبل از پروازمون به هامبورگ

همون موقع که اسم رضا رو روی گوشيم ديدم و دلشوره افتاد به 

تماسش رو جواب دادم و فهميدم که فرودگاهه و می خواد . جونم

قبول کردم؛ . ای حضوری حرف بزنه هر طور شده چند دقيقه



فقط به اين دليل که اين آدم به امير مربوط بود وگرنه هيچ وقت 

دلم نمی خواست درست لحظه ی رفتن، کسی رو ببينم که بی 

دليل ازش بدم می اومد و حس خوبی بهش نداشتم؛ البته وقتی که 

 ...حرف زد و رفت، برای حس هام، دليل هم پيدا کردم

رو به روش ايستادم و . ديدمش نفس نفس می زد لحظه ای که

 :گفت

چيزی که اگه نگم، . بايد يه چيزی رو بهتون بگم نيکا خانم_

 .عذاب وجدان از پا درم می آره

دلشوره فقط اکتفا نکرد به دلم، افتاد به نقطه نقطه ی وجودم و 

 :رضا ادامه داد

سين اون روزی که باهام تماس گرفتين و ازم درباره ی اميرح_

پرسيدين و آخر سر روی برگه يه بيت شعر نوشتين و خواستين 

 ...بدم بهش

به سختی نگاهش کردم تا ببينم رسالِت اين اومدن و اين حرف ها 

 :چی می تونه باشه و ادامه داد

 .اون روز من يه برگه ی ديگه هم همراهم بود_

 :با گيجی پرسيدم

 چی داری می گی؟_

 همراهش و از داخلش يه برگه دست برد به سمت کيِف پست چیِ 

 .ی تا شده بيرون کشيد و به سمتم گرفت

يه متن بود که اسم اميرحسين داخلش به . فوراً برگه رو باز کردم

چشم می خورد اما از خوندنش اون لحظه سر در نياوردم که 

 :رضا توضيح داد



من و اميرحسين يه سری کتاب ها رو برای کنکور ارشد _

چند روز مونده به آزمون، ازش يک . کرديم شريکی استفاده می

سری کتاب گرفتم و شب که رفتم سراغ کتاب ها، اولينش رو که 

اگر خوب . باز کردم اين برگه ای که تو دست شماست رو ديدم

 .نگاه کنيد، يک صفحه ی کنده شده از کتابه

نمی خواستم چيزی که در حال حدس زدنش بودم رو باور کنم و 

 !که اين آدم جون بکنه و حرف بزنه فقط منتظر بودم

اين نوشته تو صفحه ی اول کتاب بود و از متنش مشخص بود _

 !که کسی به جز الهه دخترخاله اش ننوشته اين رو

نفسم حبس شد و يک بار ديگه نوشته رو سر سری خوندم و 

 :رضا گفت

 !من کندمش_

 

 

 

 :سوالی نگاهش کردم و ادامه داد

روزها و ساعت ها با . راحتی ها نکندمشالبته که به همين _

 .خودم کلنجار رفتم

 :متحير پرسيدم

 !چرا کنديش؟_

 :نگاهم کرد و گفت

 !چون اون روزها می دونستم اميرحسين چقدر عاشق شماست_

از "اومدم بپرسم .  حس می کردم که ديگه توانايی ايستادن ندارم

 که قبل از" کجا مطمئن بودی که خودش برگه رو نديده؟



امير اگر ديده بود که اون روزها با . پرسيدن، به جواب رسيدم

من در مورد نگرانيش برای الهه حرف نمی زد و نمی گفت که 

و در وهله ی دوم اگر ديده بودش که . الهه عاشق کس ديگه ايه

نگاه کردم به رضا و . کتاب رو با اين برگه به رضا نمی داد

 :ادامه داد

درگير شما بود و من هم می دونستم اون روزها امير به شدت _

برای همين . که تنها دختری که تونسته درگيرش کنيد، شماييد

چون دلم نمی اومد حاال که احساسی پيدا . کندم اون برگه رو

با اين که اون مدت از هم دور بودين اما . کرده، سرکوبش کنه

به خودم . اميرحسين هميشه در موردتون با من حرف می زد

ر تا دو هفته ی بعد تکليفش با شما مشخص شد که هيچی گفتم اگ

و اگر نشد، اون برگه رو هر طور شده بين وسايل هاش می 

در . ذارم اما تو همون روزها بود که شما با من تماس گرفتين

مورد اميرحسين حرف زديم و آخر سر شما هم به من يه برگه 

اهی شما و و من گير کردم بين دو ر. دادين که به دستش برسونم

دختر خاله اش اما رفتم و برگه ی شما رو بهش دادم و استداللم 

هم اين بود که دوست داشتن دو طرفه به ثمر برسه نه يک 

خصوصاً که از محتوای حرف هاتون هم پی بردم چقدر . طرفه

دوست نداشتم حاال که امير حسين . انسانيد و چقدر مناسب امير

به اين رابطه، اميرحسين از درگير شماست و شما هم متمايل 

 .دستتون بده

 :برگه رو بين انگشت هام فشردم و پرسيدم

 !چرا حاال داری می گی؟_

 :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت



هر بار که . بعد از اين که رابطه ی شما و اميرحسين جدی شد_

هر بار . تو کوچه و خيابون الهه رو ديدم، خودم رو لعنت کردم

ی اميرحسين متوجه می شدم چقدر حالش که از بين حرف ها

اما وقتی که فهميدم شما دو نفر قصد . بده، خودم رو لعنت کردم

واقعيتش با وجود . رفتن دارين، عذاب وجدان بيچاره ام کرد 

شناختن هر دوتون، فکر می کردم شما و امير نهايتاً يه مدت 

دم اما وقتی دي... کنار همين، فکر می کردم رابطه تون کوتاهه

اين قدر  داره جدی می شه امير واقعاً تصميم به رفتن داره، 

همين حاال هم با . همين حاالش هم پشيمونم. ديگه طاقت نياوردم

ديدن اون الهه ی سرزنده که شبيه مرده های متحرک شده 

نبايد بهش دست می . من نبايد اين برگه رو می کندم. پشيمونم

تنها کاری که به . ر کردمجرأت ندارم به امير بگم چی کا. زدم

می دونم که دارم در . ذهنم رسيد انجامش بدم، گفتنش به شما بود

حق شما هم بد می کنم اما اگر نمی گفتم، عذاب وجدان ديوونه ام 

از اينجا به بعد تصميم با شما؛ اگر بگيد خودم برم و به . می کرد

کت اگر هم بگيد نه، که برای هميشه سا! اميرحسين بگم، می گم

 .می مونم

خدا می . با صدای بلند شده ی گريه ی نيکی به خودم اومدم

برای . دونست که برای کی و چی داره اين طور گريه می کنه

 دل خواهرش داشت زار می زد؟

هلگا رو صدا زدم و نيکی رو بهش سپردم و بعد از خونه بيرون 

زدم و شروع کردم به قدم زدن به سمت انتهای خيابون و تو 

سريع جوابم رو داد و من، . همون حين شماره ی رضا رو گرفتم

 :بدون هيچ حرف ديگه ای پرسيدم



 !امير تو چه وضعيتيه؟_

 :گفت

می گفت نتونسته . ترکيه ست و تا نيم ساعت ديگه پروازشه_

صبر کنه تا فردا و با آخرين بليتی که برای تهران بوده، داره 

 .برمی گرده

 ... بر می گشت« هرانآخرين بليِت  ت»داشت با 

 :نفسی گرفتم و با حسرت گفتم

 .باشه_

 :و قصد قطع کردن داشتم که صدام زد

 !نيکا خانم؟_

 

 

 

 :تماس رو نگه داشتم تا حرفش رو بزنه و گفت

 .بايد من رو خيلی ببخشيد! من خيلی شرمنده تونم نيکا خانم_

سرم رو، رو به آسمون گرفتم، اونی که توضيح بدهکار بود، 

 !نبود رضا

 :گفتم

 .دليلی نيست برای عذرخواهی؛ تو بهترين کارو انجام دادی_

 :سکوت کرد و ادامه دادم

و ديگه هيچ . اگر اون برگه رو نکنده بودی، خود الهه می کند_

اگر نمی کندی هيچ وقت . وقت امير پی به احساسش نمی برد

نمی اومدی سراغ من و منم هيچ وقت داليلم برای برگردوندن 

 .ر تکميل نمی شدامي



هوا تاريک بود و . تماس رو که قطع کردم به اِلب رسيده بودم

رفتم و کنار آب ايستادم؛ ناراحت . اما دور اِلب روشن روشن

 !بودم از کارم اما پشيمون نه

 .به آب خيره شدم و تو ذهنم اون يکی تصميم رو هم تصور کنم

تونستم يه اگر رضا بهم نمی رسيد و حرف نمی زديم، من می 

زندگی قشنگ رو با امير شروع کنم اما فقط تا همين جاش 

 !قشنگ بود

چون با توجه به پالک های فعال مغزم بيماری خيلی زود به 

سراغم می اومد و من رو از پا می انداخت؛ اون موقع امير می 

موند، با نيکايی که هر روز از روز قبل بيمار تر و ناتوان تر 

 .برای خانواده اش می شد و درد دلتنگی

من مطمئن بودم که امير اگه بفهمه بيمارم تنهام نمی ذاره و روی 

همين هم با خودخواهی برنامه ريزی کرده بودم که تا وقتی 

سالمم با خوشی کنار خودم نگهش دارم و موقع بيماری هم با 

 ! خودخواهی

اما من نمی تونستم مثل هميشه نيکا باشم خصوصاً که لحظه ی  

فهميدم که يک نفر ديگه عاشق و منتظِر اميره برای آخر 

 . خوشبخت کردنش

خصوصاً که ديدم امير چقدر وابسته و مسئوليت پذيره نسبت به 

من اگر نيکا می شدم و کنار خودم نگه می . خانواده اش

داشتمش، زندگی و آينده رو می گرفتم از اين آدم؛ چون ديگه 

 .خودم آينده ای نداشتم

امعلوم الب نگاه کردم و برگه رو دادم به آب و تا اون به انتهای ن

لحظه که از ديدم پنهون شه، با نگاهم دنبالش کردم و بعد از اون 



سرم رو گرفتم به سمت آسمون، اونی که بايد برام دليل می 

فقط يه دليل کافی بود که من بفهمم چرا همه . آورد، اون باال بود

 .طوسی ها دست بکشمچيز دست به دست هم داد که من از 

به ماِه . آسمون بر خالف چند روز گذشته، صاِف صاف بود

 !کامل نگاه کردم که وسط آسموِن صاف می درخشيد

نيکی خوابيده . نگاهم رو گرفتم از آسمون و به سمت خونه رفتم

بود، کنارش دراز کشيدم و تو آغوش گرفتمش و چشم هام رو 

از دلتنگی برای طوسی ها  اون شب دلتنگی ديوانه ام کرد،. بستم

 .گرفته تا دلتنگی برای فرهنگ و شبيکاش

من عمل نيکی رو پشت سر می ذاشتم و بعد، برش می گردوندم 

اونجا حداقل خانواده اش رو داشت اما اينجا يه خواهر . به ايران

داشت که معلوم نبود تو اين روزهای پر تنش چند پالک ديگه تو 

که ِکی و کجا بيماری سراغش  معلوم نبود. سرش شکل گرفته

نمی خواستم نيکی بی زبونم اينجا تنها . بياد و از پا درش بياره

بمونه و من حتی توان رسيدگی به خودم رو هم نداشته باشم؛ چه 

می فرستادمش ايران و به نسترن و نيما و هر . برسه به اون

نيکی اونجا . کسی که بود التماس می کردم که مراقبش باشند

غزل بهترين پرستار نيکی بود و دوباره . رو هم داشتغزل 

 .برمی گشت پيشش

. هر چی که بود خانواده اش اونجا بودند و به دادش می رسيدند

خصوصاً نسترن که روز رفتن ما، زير گريه زد و التماس کرد 

 " . نريد"که 

نسترن ديگه مثل سابق نبود و نسترن و غزل و نيما و هر کِس 

مجموعاً می تونستن بهتر ازش مراقبت کنن تا  ديگه ای که بود



منی که اضطراب اين رو داشتم که فردا بعد از بيدار شدن ديگه  

 .نتونم راه برم

 :نيکی رو محکم تر بغل کردم و دِر گوشش به آرومی گرفتم

من از هر چيزی تو زندگی داشتم دست کشيدم که تو کنارم _

 .رم، بهت ظلم کردماما اينجا اگر کنار خودم نگهت دا. باشی

 .گفتم و الله ی گوشش رو به آرومی بوسيدم

چشم هام همچنان بسته بود اما پشت پلک هام سياه نبود؛ طوسی 

 .بود

 ...برای همين بود که من از رنگی که عاشقش بودم، متنفر شدم

 ! خواب تا صبح به چشمم نيومد

به جاش اشک از بين پلک هام، راه گرفت و لب هام شروع 

کردند به آرومی و با لرزش خوندِن شعری که تا ابد ديگه برای 

 :خودم نمی خوندمش جز امشب

 

 رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن

 ترک مِن خراب شب گرد مبتال کن

 

 ماييم و موج سودا شب تا به روز تنها

 خواهی بيا ببخشا خواهی برو جفا کن

 

 از من گريز تا تو هم در بال نيفتی

 رِه سالمت ترک رِه بال کنبگزين 

 

 ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده



 بر آب ديده ما صد جای آسيا کن

 

 خيره کشی است ما را دارد دلی چو خارا

 بکشد کسش نگويد تدبيِر خونبها کن

 

 بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد

 ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن

 

 دردی است غير مردن آن را دوا نباشد

 س من چگونه گويم کاين درد را دوا کنپ

 

..... 

 موالنا

 

****************** 

 

 

 

 

 فصل آخر

 "راه آهن"

 

 

 



 

 

از لحظه ای که امير تماس گرفت و گفت تا يک ساعت ديگه 

تا لحظه ای که ماشين مخصوص فرودگاه رو تو . خونه ست

انتهای کوچه ديدم، دقيقاً دم در ايستادم و ماليمت و خواهش و 

 .جنگ و دعوا و تهديد مامان هم هيچ اثری روم نداشت

ديگه برام مهم نبود کسی از در و همسايه ها من رو تو اين حال 

 . ببينه

برام مهم نبود مامان داره حرص می خوره و تو سرش داره به 

رسوايی های احتمالی که ممکنه پيش بياد و حرف مردم فکر می 

 .کنه

من به اين آدمی که خدا معجزه  من می خواستم يه شهر بفهمن که

آسا بهم برش گردونده بود چه حسی دارم و ديگه چيزی نمی 

 .تونست جلودارم باشه

من يک بار درد از دست دادن کشيده بودم و يک فرصت دوباره 

 .نصيبم شده بود که هيچ جوره از دست نمی دادمش

من عاشق بودم، عاشق ترين دختر اين شهر و اين برگشتن اون 

بهم قدرت داده بود که می تونستم و مطمئن بودم که خودم و  قدر

 .اميرحسينم رو خوشبخت می کنم

ماشين رو که انتهای کوچه ديدم، از سِر خوشحالی جيغ کشيدم و 

 :گفتم

 !اميرحسين اومد... اومد... مامان_

حس و حال مامان غيرقابل توصيف بود؛ اون قدر هيجان زده و 

تذکری به من نمی داد و خودش هم خوشحال بود که ديگه هيچ 



اميد هم با خوشحالی ايستاده بود دِم در اما . همراهم شده بود

 .خوشحالِی من، جنس ديگه ای داشت

اشک شوق، . ماشين که ايستاد، ديگه حرکاتم دست خودم نبود

 . ديدم رو تار کرده بود

دويدم به سمت هديه ای که خدا به بهترين شکل بهم برش 

 .گردونده بود

دويدم و اون لحظه رسوايی و حرف مردم و فکرهای تو سِر 

مامان رو کنار گذاشتم و چنان بغلش کردم که دنيا ايستاد؛ ايستاد 

 . و اجازه داد که من حقم رو از آغوش اين پسر پس بگيرم

بغلش کردم و تمام . بغلش کردم و سفت چسبيدم هديه ی خدا رو

 .معجزه آساروزهای زجر کشيدنم ارزيد به اين شِب 

من اميرحسينم رو بغل کردم و سختی روزها و شب هايی که 

 .تحمل کردم، پيش چشمم محو شد

شايد اگر سختی هايی که کشيدم نبود، نمی تونستم هيچ وقت، اون 

اما حاال من تو نقطه ای ايستاده . طور که بايد خوشبختش کنم

ی از بودم که قَدِر همه چيز رو می دونستم و مطمئن بودم که چ

 .زندگی می خوام

سرم رو بلند کرد؛ چشم هاش غم داشتند اما لبخند روی لبش بود 

 :وقتی گفت

گريه ات ديگه برای چيه . همه اش يه هفته رفتم و برگشتم_

 ديوانه؟

وسط گريه خنديدم و اگر مامان کنارم نکشيده بود، همونجا وسط 

 .کوچه بهش اعتراف می کردم



گذروندم و تحمل کردم تا بياد، کنارمون دقيقه ها رو با عجله 

 .بشينه، غذا بخوره، حرف بزنه

حرفی از سفرش نزد؛ فقط می گفت چيزی نبوده که انتظارش 

 .رو داشته و ديگه محاله که پاش رو از اين خونه بيرون بذاره

تحمل کردم که همه برن به اتاق هاشون و حتی اون قدری موندم 

ن هم مطمئن بشه کاری نمی کنم و تو اتاقم و صبر کردم که ماما

صبح بود که رفتم سراغ  ۳خوابش ببره و دقيقا ساعت 

 .اميرحسين

نور کم جونی از اتاقش بيرون می زد که مطمئنم می کرد به 

 .بيدار بودنش

 

 

 "بله؟"در زدم و به آرومی گفت 

 :سرم رو نزديک بردم و پرسيدم

 "می تونم بيام داخل؟"

. نشسته بود روی تختش. باز کردمجواب مثبت که داد در رو 

رد نگاهش رو گرفتم و رسيدم به . خودش اين سِر تخت بود

 .کتاب بسته ی موالنا که سر ديگه ی تخت بود

 :نگاهش رو با تاخير از کتاب گرفت و به من داد و پرسيد

 !پس چرا نخوابيدی؟_

 :نگاهش کردم و گفتم. رفتم نزديک تر

 .بايد يه چيزی بهت بگم_

 :رخيد به سمتمکامل چ

 !چی؟_



نفسی گرفتم؛ می ترسيدم بهش نگم و فردا صبح دير شده باشه 

لبه ی . می ترسيدم از لحظه ها که از دستشون بدم. برای گفتن

 :تختش، بين خودش و کتاب موالنا نشستم و گفتم

 .من هيچ وقت عاشق َکِس ديگه ای نبودم امير_

پلک هام رو بستم . عادی نگاه کردنش، می گفت که متوجه نشده

 :و وقتی بازشون کردم، گفتم

 .هميشه تو رو دوست داشتم؛ هميشه عاشق تو بودم_

لب هاش از هم . تک تِک اجزای صورتش واکنش نشون دادند

فاصله گرفتند، ابروهاش باال رفتند و چشم هاش پر شدند از 

 :ادامه دادم. حيرت

همين از همون روزی که پات رو گذاشتی تو خونه ی ما تا -

هفته ی پيش که از خونه رفتی، من عاشقت بودم و تو اين هفته 

گوشه ی کتابم که بابتش سرزنشم کردی  Aاون . که نبودی مردم

من با تو فهميدم عشق چيه؛ . اول اسم خودت بود اميرحسين

قبل از رفتنت نتونستم برات از ! دوست داشتن چيه؛ خواستن چيه

دگيت و تصميمت تاثير احساسم بگم چون نمی خواستم رو زن

اما وقتی زنگ زدی و گفتی که قراره برگردی، وقتی . گذار باشم

گفتی ديگه از کنارمون هيچ جا نمی ری، با خودم قسم خوردم 

 .اولين لحظه ای که باهات تنها بشم اين راز رو بهت بگم

 .حتی پلک هم نمی زد. فقط نگاهم می کرد. هنوز نگاهم می کرد

 :ختم و انگشت هام رو محکم فشار دادم و گفتمسرم رو پايين اندا

اين ها رو نگفتم که مجبورت کنم به اين که تو هم دوستم داشته _

برای من . اگر تو به هر دليلی نخوای، برای من محترمه. باشی



بهت گفتم، چون . همين بسه که بتونم ببينمت و بدونم همين جايی

 .دماگه نمی گفتم، مديوِن خودم و احساسم می مون

اون شب . سرم رو باال آوردم، همچنان داشت نگاهم می کرد

فرداش هم من از ترس مامان و شرمی که . هيچ چيزی بهم نگفت

همراهم بود، مقابلش آفتابی نشدم و بعد از اون هم قضيه تا چند 

اميرحسين حرفی نمی زد و من هم . هفته ای مسکوت موند

م رو انجام داده من سهم خود. آوردمچيزی به روی خودم نمی

حتی اگر . بودم و ديگه باری روی شونه هام سنگينی نمی کرد

. من رو نمی خواست هم برام اون قدرها هم گرون تموم نمی شد

چرا که من باالخره تونسته بودم جرات به خرج بدم و حرف از 

مامان معتقد بود که . احساسم بزنم و همين قوی نگهم می داشت

هم داشت و من احساس می کردم که در اميرحسين بدحاله؛ حق 

 .حاِل حل کردِن تعارض های درونی خودشه

بيست و چهار روز گذشته بود از شب برگشتنش و من، سر کار 

بودم و در حال سر و کله زدن با فراز که اميرحسين باهام تماس 

هيجان زده شدم و به فراز گفتم . گرفت و گفت که به دنبالم می آد

 ..."امشب چه شبی ست"رد به خوندِن و اون هم شروع ک

به شوخی هاش فقط خنديدم و ساعت هشت که شد، پرواز کردم 

 ! به سمت پايين

اميرحسين، کنار موتور سفيد رنگی که هفته ی پيش خريده بود، 

 ! ايستاده بود

 ! نگاهم جا موند روی شاخه گلی که تو دستش بود

. روی شاخه گل قدم هام پيش نمی رفتند، نگاهم مات مونده بود

 :نزديکم اومد و شاخه گل رو به سمتم گرفت



 ! برا توعه-

 :گفت. انگشت هام نمی رفت برای گرفتنش

 ! بشين تا بريم؛ بايد حرف بزنيم-

 . گرفتم و ترک موتور عجيب و غريبش نشستم بی حرف گل رو

پنج دقيقه ی بعد، مقابل کافه ای نگه داشت و به محض اين که 

 :رد به حرف زدن و گفتنشستيم، شروع ک

من بابت اين سه هفته که سکوت کردم معذرت می خوام؛ -

 . ببخشيد که اگر با سکوتم بهت حس بدی دادم

 :سرم رو باال آوردم و گفتم

حتی . من از وقتی که بهت اعتراف کردم، ديگه حس بدی ندارم-

 ...اگر بعد از اين سه هفته هم حرف نمی زدی من، هيچ وقت

 :م گفتميون حرف ها

نياز داشتم که فکر کنم؛ نمی خواستم بدون فکر تصميم بگيرم و -

با حرف های بدون فکر آزارت بدم؛ پس سکوت رو ترجيح دادم 

 .چون بی خطر تر بود

 :شرم رو کنار گذاشتم و با لبخند گفتم

 .می کردم می دونم؛ اگر غير از اين بود شک-

 :صادقانه گفت

 

من يک بار هم تو ! فقط شوکه بودمالهه از اون شب تا االن، من 

رو به چشمی جز الهه بودن نگاه نکردم؛ علتش رو نمی دونم اما 

تو فقط برام الهه بودی، عزيز بودی، اما يک بار هم نشد به اين 

فکر کنم که شايد دوستم داشته باشی يا اينکه من هم می تونم به 

من همه اش ! چشمی جز چيزی که بود، دوستت داشته باشم



رگير ساختِن آينده برای تو بودم و همين باعث می شد که نتونم د

ت رو ببينم؛ اما يه چيزی هميشه خيلی آزارم می داد و گيجم حال

 ... می کرد

 :دقيق نگاهش کردم؛ ثانيه ها نگاهم کرد و آخر سر، گفت

 ! هيچ وقت دوست نداشتم عاشق کسی باشی-

 :دحيرت زده به چشم هاش نگاه کردم و ادامه دا

 !چه خوب که عاشق کس ديگه ای نبودی-

 .قلبم ستاره بارون شد

 

 

 پايان 

 سيصد و نود و هشتبهشت هزار واردی

 تهرانبليتآخرين

 المعیشقايق

 


