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 کیآنها  یدر همه  یول نمیمختلف بب یها نهیچرخد تا خودم را در آ یم سرررم
! ستمین رنگ، که من یتونیکوتاه ز یزن جوان با موها کی. ستین شتریب ریتصو

شه ا نیساکت و غمگ نطوریامکان ندارد من ا ش یگو  یکی. مرا برده اند و نمیبن
جا گرید ما میبه  که جواب آز مان روز  ند، ه ند.  ار شیآورده ا به دسررتم داد

. دهد یتلخ جوابم را م یزنم و او با لبخند یم نهیآ یبه زن جوان تو یلبخند
ست، چرا موها شیبه خاطر رنگ موها دیشا ده،یطفلک رنگش پر  نیرا ا شیا

که او را برنجاند؟ قبل از  اورد؟یلج شرروهرر را در ب نکهیا یکرده؟ برا یرنگ
صدا سرم را بر ممشنو یم ییآنکه زن جوابم را بدهد،   یگردانم و متوجه زن ی. 

 یرا م یکه دسررت دختر کوچک - یبلند و ل*خ*ت فندق یبا موها -شرروم  یم
 تو رو خدا! نیکشد: خانم ببخش

ستن شیشوم که رو یم اهمیس فی! تازه متوجه کجمیگ ستختهیر یب آب  ین. ب
صف مارک  شده، شانده و قطره قطره از آن م« شانل»ن سرم را به  یرا پو چکد. 

س یطرف دخترکوچولو بر م صورتش مثل  ست. با  ب،یگردانم.  سرخ و گرد ا
 یمادر، که با دستپاچگ یدرست رنگ موها یفندق یو موها یعسل یچشم ها
خواهد لکه را پاک کند. دسررتمال را از  یآورد و م یدر م فشیاز ک یدسررتمال
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نم: ک یرا پاک م شیکشم و لب ها یدست دخترکوچولو را م رم،یگ یدستش م
 ه؟یاسمت چ

زند، انگار که مرا داخل آدم حساب  یو با سماجت به من زل م دیگو ینم چیه
 کند. ینم

 کن بهار! یدهد: از خاله معذرت خواه یجوانش، با تحکم دستور م مادر
 یچه م سررت؟یداند چ یچه م یمعذرت خواه یکوچک نیحرفها! بچه به ا چه

دل خور  یرا برا نیفهمد که شرروهرم ا یچه م سرررت؟یمارک چ فیفهمد ک
 یخور نم زهایچ نیفهمد که دل من با ا یآورده؟ چه م یکنک من سرروغات

 شود؟
ند زل زده، نک فمیکنم که حوصررله ار ازم سررر رفته و به ک یبه او نگاه م دوباره

سرم را بر م یرا م« شانل» شت کوچک یفهمد؟!   یرا م یگردانم و تازه الک پ
شت زانیآو فمیکه از ک نمیب شو یکرده ام. الک پ سبز و چند   یو روم دیبا الک 

 ؟یخوا یم نوی: ارمیگ یدارم و عروسک را در دست م یرا بر م فمیسر! ک
که ن د،یگو ینم چیه گار  کهیاز ا ری. غندیب یبه حرف زدن نم یازیان  یبرا ن
حو و م دهیباال کش یبه دست خودر را از صندل یعروسک، بستن نیهم دنید

ستن سک، ب سک را از حلقه  ادیرا از  یعرو ورم آ یدر م فمیک یبرده؟! قفل عرو
ن کارو یکند: نه خانم، ا یم رتیگذارم. مادرر ح یو در مشررت کوچکش م

 !دینکن
دلخور کنک هم  ی! حتسرررتیمارکدار ن متیگران ق فیک گریکه د نیا چرا؟

 ام، آن وقتها که هنوز خودم بودم. دهیرا خودم خر نیا ست،ین
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گاهم ند و م یم ن ندد. من هم م یک ندم، زن موز یخ هم!  نهیآ یتو یتونیخ
 کند: از خاله تشکر کن! یمادرر اصرار م

شکر؟ بچه به ا یازین چه ست به ت شکر چه م نیا  یول ست؟یداند چ یسن ت
 مان لبخندر تشکر نبود؟داند؟ مگر ه یواقعا نم

را سشوار بکشند، مادر بهار که کارر تمام شده و  میزنند که موها یصدا م مرا
 کن! یکند: از خاله خداحافظ یتالشش را م نیخواهد برود، آخر یم
شا ینم نیمادرر را زم یبار رو نیاو ا و ست  دیاندازد،  صله ار از د هم حو

 یتکان م میخندد و دسررتش را برا یخواهد خالص شررود. م یاو سررر رفته و م
روند.  یکند و م یم فیرا پشت سر هم رد ییزهایتشکر چ یدهد، مادرر برا

هم  منداند که  ی. چه مردیگ یرا م میدهم و بغض گلو یمن هم دست تکان م
 خواهم؟ یمثل او م یدل خوشکنک

باره در آ هینشررسررتم و تک یصررندل یرو چشررمم به زن  نهیدادم به عقب! دو
شکم یگریافتد و زن د یم یتونیموز ست با  شوار به د س ر برآمده کنار یکه 

 روزها همه باردارند؟! نی!!! چرا اایاست. خدا ستادهیا
 مبارکه! اد،یبهتون م یلیجوان لبخند زد: رنگ موهاتون خ زن

ه سمتم ب یکرده بود، نتوانستم جوابش را بدهم. کم ریگ میمن که صدا در گلو و
 ی. نمدمیخم شررد و شررکمش به شررانه ام خورد، انگار که دا  باشررد از جا پر

رفت. خودم را کامال جمع کرده  یراه م نیکه سررنگ نمیاو را بب نهیتوانسررتم در آ
 در یگریبا زن د شررتکه دا دمیشررن یرا م شیصرردا یبودم تا به من نخورد. ول

 یگرفته بود، چرا درباره  را میزد. بغض گلو یحرف م شیمورد بچه و تکان ها
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گاز  یمرا خرار م یزدند؟ چرا زخم ها یحرف نم یگرید زیچ دهد؟ لبم را 
 حس کردم میموها انیداغش را در م ی. دست هافتندیراه ن میگرفتم تا اشک ها

شد»را. تا گفت  نشیسنگ یو نفس ها ت چه گف دمی. نفهمدمیاز جا پر «تمام 
خواسررتم از آنجا فرار کنم، شررالم را برداشررتم و به دو از  یو چقدر دادم. فقط م

ش یآمدم. تو رونیسالن ب شالم را پو ست میمانتو یو دکمه ها دمیراه پله  م. را ب
 چکسیرا به جلو دوخته بودم و ه میو پا تند کردم. چشم ها دمیکش ینفس راحت

لم دل انگار همه به حا سررت،یدانسررتند درد من چ یهمه م انگار. دمید یرا نم
رد را تف ک یبغض لعنت نیشررد ا یکردند. کار م یم رمیتحق ایسرروزاندند  یم
س ی! نمرونیب شوم. تاک شرر خالص  ستم چطور از  گرفتم و آدرس خانه  یدا

 پنهان شوم... ایتوانستم از چشم دن یمادر را دادم، آنجا م ی
شتند، خانم بهروز مهمان شتر یکی ان،یدا سال پ یها یاز م صد   شیمامان که 

 چارهیکرد و من گفتم نه. ب یپسرر خواستگار یکه من هنوز خودم بودم مرا برا
و حاال هم  دیارز یترر نکرد، عروسش هم صد برابر من م میبه رو چوقتیه

زد و من  یعروسررش حرف م یمادر از حاملگ یبرا جانیداشررت با شررور و ه
را  نایر کردم. مادرم و خانم بهروزرا که هنوز رنگ نگرفته بود، فرامو یلبخند

را نگرفته بود، همانجا از حال  میرفت و اگر عسل بازو جی. سرم گ دمید یتار م
 رفتم. یم
 ؟یخوب ر
 بزرگ شد؟! یبه او نگاه کردم، چقدر بزرگ شده... عسل ک ریو متح جیگ
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شپزخانه برد. با من حرف زد ت ستم،یحال خودم ن دیفهم ستم را گرفت و به آ  اد
البد  (ستدیا ی)منتظر جواب نم ؟یبود رونیرا نشنوم: ب انیخانم بهروز یصدا

 ؟ی! موهاتو رنگ کردیگرما زده شد
را با دست به هم  دمیجد ی دهیسشوار کش یگذاشت، و موها میرا جلو شربت

 .ختیر
 نجا؟یا ادیناهار م یبرگشت طرف من و گفت: شوهرتم برا مادر

شوهرم نم یرا باال انداختم، نم میها شانه ست که  ستم.  یدان داند من آنجا ه
که من از او فرار م ینم که نم یکنم. از خودم هم فرار م یدانسرررت   یکردم 

 توانستم...
 .نجایا ادیکشه و م یاون تو رو بو م اد،ی: حتما مدیخند عسل

 یکار مرا به حال خودم بگذارد، کار برود دنبال زندگ د،یایکردم؛ کار ن فکر
 خودر، کار فراموشم کند...

 فراموشم کند؟ نکند
 !دییدر را زدند و عسل در را باز کرد: بفرما زنگ
شمک زد. پرده  دیخند ز با یرا به آرام اطیپنجره را کنار زدم؛ در ح یو به من چ

. مدیکرد و آمد داخل. چشمش به پنجره افتاد و از آن فاصله برق چشمانش را د
 رکتیها نزد یتر، خوشرر یکرد، رنگ ها واقع یم باتریرا ز ایاو دن دنید شررهیهم

 آوردم. یم ادیرا به  میشدند و من لبخندها یم
 :دمیرا در ذهنم شن شیو من صدا دیخند

 و گل"من عطا خواهم کرد به زم*س*تان ت
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 صبح بهار یبه تابستانت سرد و
 ات خواهم شد هیسا
 خود را در با ..." ییرنج تنها یفرامور کن تا

رو در رو نشرروم،  ادیکردم با او ز یسررع م،یمادرم بود یکه خانه  یتمام مدت در
. بالفاصله بعد از نهار ررر که آن هم به اصرار مادر ماند ررر گفت اوردیتاب ن یول

درو   تیبهانه آوردم، چشم در چشمم دوخت و با جد یخانه. وقت میکه برگرد
 رفته؟ ادتیخونه!  ادیگفت: امشب قراره دوستم با خانمش ب

ستم مهمان یم نکهیهم با ا من ه ام برد ادیقبول کردم که از  ست،یدر کار ن یدان
 خواست، با او به خانه برگشتم. یاصال دلم نم نکهیو با ا

 یاو نم یرا بسررتم ول میدادم و چشررمها هیتک یرا به پشررتسرررم  نیماشرر یتو
 خواست من ساکت باشم.

 گفت: ُخب؟ تیکه با جد دمیرا شن شیصدا
 ...یتوانستم ساعتها حرف بزنم ول یکلمه م کی نیجواب هم در

 ه؟یرفتارت چ نیبا توام باران! منظورت از ا ر
که ناخواسررته از  ییاشررک ها یرفتارم و نه برا ینداشررتم، نه برا یمنظور من

سراز شمم  ش ریچ سردر را رو نیشدند. ما شت  شت و انگ شک  یرا نگه دا ا
 ؟یدیمن، چرا انقدر خودتو عذاب م زی: آخه عزدیکش میها

 یدل م میبرا دم،یصورتم د ینگرانش را رو یرا باز کردم و چشم ها میها چشم
ل زدم که به ز شیبه چشررمها نطوریخواسررتم دلش بسرروزد. هم یسرروزاند؟ نم

 یتیمن که اهم ی. برامیشرر یمشررکل من و تو ه که بچه دار نم نیگفت: ا یآرام
 ؟یکن یم تینداره، تو چرا انقدر خودتو اذ
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 خوام! یمن بچه م ر
 یکوچک بهانه م یبچه  کی نیو ع زانیآو یتعجب به من که با لب و لوچه  با

باز شرررد، سرررم را در آغور گرفت و گفت:  به خنده  گرفتم نگاه کرد و لبش 
بچه دار  چوقتیبچه دردسررره و ه یکرد یکه ادعا م یمگه تو نبود زدلمیعز
 ؟یشینم

 سالم بود. ستیرا به شانه ار فشردم: اون موقع ب سرم
 کنم. ی! باور نم؟یعوض شد نقدریتو هشت سال ا یعنی: دیخند

 کردم، مصمم. تکرار
 خوام! یمن بچه م ر
ست تکان داد و آرام گفت: م نیع  یخونه  میبر یخوا یگهواره مرا به چپ و را

 خزر؟
شش ب شیصدا سرم را از آغو شت؛  ش رونیبغض دا و به او نگاه کردم،  دمیک

 ؟یکن یم هی: گردمیبود. ابلهانه پرس سیخ شیچشم ها
 و لبخند زد: نه! دیدستش را به چشم کش پشت

 سوزه؟ یدلت برام م ر
 سوزه. یخودم م ینه، دلم برا ر
 شم؟یچرا؟ چون من بچه دار نم ر
 رم،یتو رو بگ یاشک ها یتونم جلو یکنم، نم یتونم کار ینم نکهیا ینه، برا ر

 یمن به تو قول دادم خوشرربختت کنم، ول نم،یتو رو بب یتونم اشرررک ها ینم
 .ادیاز دست من برنم یکار چیو ه یتسیاالن... تو خوشبخت ن
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 !رهیگ ینکن، دلم م هیرد اشکش: گر یرو دمیسبابه ام را کش انگشت
 نکن! هیتو هم گر ر

 هیگر یروز برسرره که تو بهم بگ هیکردم  یو گفتم: فکر نم دمیخاطر او خند به
 نکنم!

 ؟یغصه بخور نقدریروز برسه که به خاطر بچه ا هی یکرد یفکر م ر
را از او برگرداندم: نصررفش به خاطر تو ه، تو  میرا باال انداختم و رو میها شررانه

 !یبچه دار بش یتون یم
 بچه دار شدن مادر هم الزمه. یبرا ر

 را گاز گرفتم: خب دوباره ازدواج کن! لبم
شم ها میها شانه سرم را بچرخانم، زل زد به چ و با  میرا گرفت و مجبورم کرد 
 کردم؟ یگفت: من از تو بچه خواستم؟ اعتراض یبلند یصدا

 دونم. یمن م ه،یخال تیجار تو زندگ ر
چه نمیدون ینم یچیتو ه ررررر خدا  یخوام، من تو رو م ی! من ب گه  خوام، ا

ست بچه دار م ش م،یشیخوا شته با ست از خودمون بچه دا  میاگه خدا هم نخوا
 یامیتی یا قرار بود همه رفته م ادتیپدر و مادر دارن.  یکه آرزو میتیهمه  نیا

 م؟یرو سر و سامون بد ایدن
 ...یداشته باش بالیوال میت هی یخواست یتو م ر

بسررازم! بخند  یجوجه کشرر نیماشرر هیخواسررتم از زنم  ینم ی: آره، ولدیخند
که  یخاصرر زیتو شرردم، وگرنه چ یمن عاشررخ خنده ها گه،یبخند د زم،یعز

 !یندار
 دلت بخواد! یلیخ ر



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 ؟یکرد یرنگ نینوکرتم به موال! حاال اجازه دارم بپرسم چرا موهاتو ا ر
 خواستم عوض یتنوع، م یکردم: برا یکوریرا باال انداختم و سرم را  میها شانه
 بشم!

 !یخوام تو عوض بش ینخواه! من اصال نم زایچ نیکنم از ا یخواهش م ر
 ؟یدوستم ندار ینطوریا یعنی ر
 بگم، نه!اگه بخوام راستشو  ر
 هیبش یشیم ینطوری: آخه ادیخند ییاو با پررو یمالمت به او نگاه کردم ول با

 که بود. یخوام، همونطور یمن باران خودمو م گه،ید یزنها یهمه 
 زشت؟ ر

مه خوشررگلتر و  ی! برااینکن نیبه عشررخ من توه یکرد: هو اخم من تو از ه
 خزر؟ یخونه  می. بریبهتر

 خزر؟ یخونه  میکه بر رونیب یدیمامانم کش یمنو با کلک از خونه  ر
شت، با یا دهینه. فقط به نظرم موندن تو اونجا فا رررر  یحرف م دیبه حالت ندا
 !یزد

 !شهیدرست نم یزیبا حرف زدن چ ر
 !یشیسبک م یآره، ول ر

شم ها به سرر را کج کرد و با لبخند  شیاو نگاه کردم که چ پر از محبت بود، 
 آن روزها افتادم... ادیبه من نگاه کرد و من به 

*** 
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رفت، شررش دانگ حواسررم را جمع کرده بودم که  یمالش م یاز گرسررنگ دلم
 کردم و بعد تمام یقار و قور شکمم بلند نشود... مدام به ساعتم نگاه م یصدا

سم را م شم ختمیر یالتما صباح خ میها در چ  ،ریشدم. نخ یم رهیو به دکتر 
شم را ب الیخ ش شت قرن  ضر برگردد...  الیخ یندا صر حا  یآهشود و به ع

ش شتم رو دمیک ستم را گذا سع یو د  هیوجت شیرا برا تیکردم موقع یشکمم؛ 
 ه،یامروز کاف ی: خب، برادمیدکتر صباح را شن یبدهم که صدا شیکنم و دلدار

 ...دییبفرما
سا خدا شم، با عجله و شده با شکر؛ انگار که از قفس آزد   یرا چپاندم تو لمیرا 

 و بلند شدم: گلرخ بدو! فمیک
 رونینفر بودم که از کالس ب نیقبل از آنکه او بلند شررود، اول یرا گفتم ول نیا

خانه و غذا بود، با عجله و  ری. فکرم فقط درگدمیدو بایزدم و طول راهرو را تقر
د و کله خور یزیبه چ میرفتم که ناگهان پا یاطرافم تند تند راه مبدون توجه به 
شدم... نزد صورت رو کیپا  ا که خد میایسالن فرود ب یها کییاموز یبود با 

ا حفظ تعادلم ر یرحم کرد و گلرخ که پشت سرم بود کوله ام را گرفت. به سخت
در  یسهو چیرفت... ه یکه انتظار م یزیچ قایبرگشتم، دق تیکردم و با عصبان

 کار نبود...
 کار؟ نیا یچ یعنیپرخار کنان گفتم:  ایبه بهزادن رو

 گفت: کدوم کار؟ یداد و با خونسرد هیباز بود، از پهلو به نرده ها تک ششین
 من؟! یجلو یشتر پاتو دراز کرد نیکه ع نیهم ر

 زده بودم. د،یرا که نبا یمن حرف یول دیرا کش میمحکم بازو گلرخ
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سم، تر یم کلشیکرد از قد و ه یو جلو آمد. البد فکر م ستادیصاف ا ایبهزادن
 ؟یگفت یقدم عقب رفتم. سرر را خم کرد به سمتم: چ کی

سرررم را به پهلو چرخاندم. چند تا از بچه ها  ش،ینجات از برق چشررمها یبرا
 یول م،یکرد مرا بکشد که برو یکردند. گلرخ سع یبودند و ما را نگاه م ستادهیا

 بود... دهیچسب نیبه زم مینه، انگار پاها
 ؟من یپا یجلو یرا کنترل کردم و آرامتر گفتم: چرا پاتو گذاشت میصدا

 ...یهم گفت گهید زیچ هیرا تنگ کرد: نه،  شیها چشم
 ...رکیبچه ها انگار آمده بودند س« نگفتم! یچیکردم ، ه غلط»

تم و نداش تیظرف یدید هویحواست به حرف زدنت باشه!  رک،یرجیج نیبب رررر
شرروتت کردند  یب* *لت و با اردنگ ریکردم که پرونده اتو انداختن ز یکار

 !رونایب
 !یستیحرفا ن نیآوردم: مررررال ا جور

داده  نشان یجر ت خوب د،یرس یاو م یسرم به زور تا شانه ها نکهیتوجه به ا با
 بودم. نه؟!

امو ... بابنطوریجمع اطرافمان را نگاه کرد و گفت: که ا یبا خونسرررد ایبهزادن
 کنم پس... یباهات آشنا م

ابات ب سرررتین دی... از توَام بعایکردم: آره، برو با بزرگترت ب یعصررب یا خنده
 باشه! یزی... چیاراذل ،یشرخر ،یریزورگ
د شررده بو رشررتیگلرخ که از ترس قدرتش ب نم،یجمله ام را بب ریاز آنکه تأث قبل
 و از آنجا دورم کرد... دیرا به شدت کش میبازو
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بان گلرخ کار نیبود: ا یعصرر پار  ینطوریچرا ا ؟یبود کرد یچه  به پرو
 ؟یدیچیپ

حرفها را به  نیجمع ا یکه زده بودم، منگ بودم. من جلو ییاز حرف ها هنوز
 زده بودم؟ انگار، آره... ایبهزادن

خواد بارم  یم یبذارم هر جفنگ یخواسررت یکردم: اون شررروع کرد! م اعتراض
 کنه؟

! چرا واسه خودت یذاشتیکنه؟ محلش نم یاوله که اون شروع م یمگه دفعه  ر
 ذاره؟یکم سر به سرمون م ؟یخر یشر م
نبودم،  شرررهیو مقنعه ام را مرتب کردم: من مثل هم یطرف در اصررل دمیچرخ

 نتونستم تحمل کنم.
ه ک یدون ی: مدیجور بهم فشررار آورده، خندبد یگرسررنگ دیانگار که فهم گلرخ

 کنه! یم یتالف
 دونم! یم ر

با ب یسررع ند زد: پس  م،یرا بگو نیا یالیخ یکردم  باور کرد و لبخ گلرخ 
 خداحافظ!

 خونه؟ یریمگه نم ر
 بمونم. دیکار دارم، با یسر هینه، واسه کنفرانسم  ر
 !یپس، موفخ باش نمتیب یباشه، فردا م ر

 .دیتکان داد و به سمت کتابخانه دو یدست گلرخ
 آنجا جمع شرربیکه که از باران د یمنتظر اتوب*و*س و زل زدم به آب سررتادمیا

ارم ب چاریتوانسررت بکند؟! دو تا ل یچکار م ایشررده بود. ُخب مثال حاال بهزادن
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 نکرده بودم، طبخ یکار درسررت ینبود... ول یدیجد زیکه چ نیا گر،یکرد د یم
ست بعد از انجام دادن کار ضاوت م دش یم داریوجدانم ب یمعمول در  یو ق

کار  یوقت شهیکرد... هم یدخالت نم یریگ میدانم چرا قبل از تصم یکرد... نم
شان م یاز کار م شت خودر را ن شت...  یمنگنه م یداد و آدم را تو یگذا گذا

 عیحرکت سر یآوردم که صدا یآب شکلک درم یعکس خودم تو یداشتم برا
ا فشار شدم!!! آب ب سیسراپا خ ، میایبه خودم ب نکهیو قبل از ا دمیرا شن ینیماش

ش صورتم پا ست دهیبه  شت آ ش نیبود. با پ صورتم ک سرم را ب دمیبه  لند کردم. و 
 شد... یبنفش با سرعت دور م یهمانطور که انتظار داشتم سانتافه 

 !یُکره... پدر صلوات ر
شد، متنفر نبودم. ت سیکه لباس خ نیا یبه اندازه  ایدر دن زیچ چیه از ا به تنم با

وِر لنده یرا به انواع و اقسررام لقب ها مفتخر کردم. پسررره  ایخانه برسررم بهزادن
ه اتوب*و*س انگار ک یشکل ممکن از من انتقام گرفت. تو نیمزخرف به بدتر

صله م شم، همه ازم فا شته با اهم نگ یزیرآمیحالت تحق باگرفتند و  یجذام دا
ش یم شغال نیکردند. پناه بر خدا! ما شده بود! کم یخال میکه رو یآ ود آب ب ین

 ...ستییکه آن هم روشنا
ست هوا م میشدم لباس ها ادهیاتوب*و*س که پ از شک  یرا با د دادم بلکه خ

شکر خدا همراهم نبود، اگر بود هم فا ستمال هم که  شت، ندا یا دهیشود. د
 رهیآب داشت و ت یهنوز لکه  نمیشلوار ج یزود خشک شد، ول یلیصورتم خ

 بود.
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که  کن یخزر را راضرر ایفرسررتادم. حاال ب رلبیز یصررلوات دم،یخانه که رسرر به
ن شد سیاز خ« االن»آب... بارها گفته بودم که  یام تو نداختهیعمدا خودم را ن

آورد که کالس سرروم  یم ادمیرا به  یاو هنوز روز یول دیآ یبدم م میلباس ها
کنم... چه روز  سیخ همچاله آب تا او را  یتو دمیپر ییدبسررتان بودم، دو پا

 بود!!! یخوب
ت نشسته بود و داش اطیح یطلوع تو اط،یح یتو دمیرا باز کردم و سرک کش در

 کرد. جلو رفتم و دست انداختم دور شانه ار: سالاام عشخ من! یم ینقاش
 لند کرد و لبخند زد.را ب سرر

 خزر خونه اس؟ ر
 ...دمیکش یباال انداخت و من نفس راحت یجواب منف یرا به نشانه  شیابروها

ه طرف و ب دمیکش ی... آهاهیدستش نگاه کردم، باز هم فقط مداد س یدفتر تو به
ام  شستن... مقنعه یسبد برا یرا کندم و انداختم تو میدر هال رفتم... لباس ها
 کنم... زریباشد تم ادمیرا گذاشتم باال که حتما 

 ییرایاز خودم پذ یظهر که گرمش کرده بودند، حسررراب یغذا ی ماندهیباق با
 ...چالم تا کتاب بخوانم یتو دمیو چپ ختمیدبش ر یچا وانیل کیکردم و بعد 

 اتاق. یدر کرد تو یسرر را از ال عسل
 شام! ایباران، ب ر
 باشه، االن. ر

در  یکتابم فرو کردم، قهرمان داسررتان داشررت از راز بزرگ یال شررتریرا ب سرررم
ستم او را در ا یشد و من نم یباخبر م شیزندگ تنها بگذارم. از  طیشرا نیخوا
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ستقامت یسرسخت شت، خ شهیکه هم یو ا ستم یآمد، م یخوشم م یلیدا  خوا
 دهد... ینشان م یاالن چه واکنش نمیبب
 باران! ر
شررد، کتاب را گذاشررتم  الیخ یشررد آن را ب یمامان بود و نم یصرردا گرید نیا

 زدم سر سفره! رجهیکنار و ش
 شکر، قربون دستت مامان! یاله ر

سپردم. قبل از آنکه با وقار از  عقب ستان توانمند خواهرانم  سفره را به د رفتم و 
 ن بمون، کارتون دارم.بشوم، مامان هشدار داد: بارا میکنار سفره ج

 عقب واریکرده باشررم و بعد تا کنار د یسرره بشررقاب جابه جا کردم تا کار دو
بود  کتاب منتظر یسطرها یقهرمان داستان بود که ال ریکردم. ذهنم درگ ینینش

 ...میتا من بروم و با هم راز بزرگ را کشف کن
 ،دیرس یقرار به نظر م ینگران و ب یکه کم دیبه سمت مامان چرخ میها چشم

ت نکرده بودم که باب یکار بد چیتوانست با ما داشته باشد؟ من ه یم یچه کار
 یخطا چکداممانینگاه کردم، نه، از ه میآن بازخواسرررت شرروم. به خواهرها

 ینظر م بهخطر  یعسررل هم کامال معصرروم و ب ی افهیسررر نزده بود. ق یبزرگ
 پس... د،یرس

 !دییست و رو کرد به مامان: بفرمارا ب ونیزیتلو یصدا خزر
مان، عد بق ما ها ی هیاول خزر، ب عدتر گل خب...  یقال یما و ب گاه کرد:  را ن

 .میخونه بر نیگرفتم از ا می( تصمواری)سرر را باال آورد و زل زد به د
 نه! ر
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 بهتزده به مامان هیاز دهانم خارج شد، بق یناگهان« نه» نیبا من که ا سهیمقا در
ها رهیخ بان لب با ز که  ند  گاه کرد: م سیرا خ شیشرررده بود دونم  یکرد و مرا ن

 ،نیرو دوسررت دار نجایا ن،یعادت دار نجایبه ا ن،یبر نجایبراتون سررخته از ا
ا )سرررر ر میرینظر بگ دررو  یمهمتر یزایچ دیخب فعال با یخاطراتش... ول

ص یبرگرداند و اطراف اتاق را نگاه کرد( به خاطر مخارج زندگ  نیم اگرفت میمت
 اجاره... میخونه رو بد

ما  یخانه از همه  نیبغض داشت، ساکت شد، سهم خاطرات او از ا شیصدا
 بود... شتریب

 م؟یبه خود آمد: قراره کجا بر هیقبل از بق خزر
 مهلت ندادم و رو کردم به او. من

 م،ینکمتر خرج ک م،یکن ییصرفه جو شتریب میتون ی! ممیمامان، تو رو خدا نر ر
 تونم کار کنم... یمنم م

موافقت،  یبود ول یو دلسرروز یالتماس نگاهش کردم، در نگاهش همدرد با
 نه...
هم  دمونیخر م،یکن یم ییصرررفه جو میاالنشررم دار نیباران جان، ما هم ررررر

 من ،یکنار تا کار کن ینداره تو درسررتو بذار یبازم... لزوم یمحدود شررده ول
 .شهیاز مشکالتمون حل م یلیخونه خ نی، با اجاره دادن افکر کردم یلیخ

بد ایرهن  دیبا میهم بر گهید یهر جا یگفت: ول خزر  یادیپول ز م،یاجاره 
 مونه برامون. ینم

 نییدر چشررمخانه باال و پا شیچند لحظه مکث کرد، چشررمها یبرا مامان
 به اجاره نداره... یازین میریکه م ییو بعد گفت: جا دیچرخ
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 یانمفت و مج میتوانسررت یبود که م ییبود، چطور جا بتریاز خبر اول عج نیا
مه خانه شرران، ع میبرو میکه بخواه میهم نداشررت یلیفام یما حت م؟یکن یزندگ

 بود، که البته...
اده، د یعال شنهادیپ هیهام بهم  یاز مشتر یکیمنتظرمان نگذاشت:  ادیز مامان

ستفاده مونده... )به ق یو ب یخونه دارن که خال هی شم  یها افهیا ما نگاه کرد، چ
 خونه با  دارن که خودشون هی. ستین یمنتظر بود( البته خونه کامال خال شیها

دارن که قراره بشرره  یخالسرراختمون  هیکنن و  یم یزندگ شیتو قسررمت اصررل
 ما... یخونه 

 م؟یش یما مزاحمشون نم یعنی: دیهم خزر بود که پرس باز
 ابدا! کال گهیگفت: خودر که م یرا جا به جا کرد و با خسررتگ شیاهاپ مامان

با  اونقدر بزرگ هسرررت که ما  یم یدو نفرن که تو سررراختمون زندگ کنن و 
 !میجاشون رو تنگ نکن

 دم،ید یبار در نگاهش تمنا م نیا د؛یما را کاو یبار صررورت ها نیچندم یبرا
 نه؟ قبوله؟ ن،یایموضوع کنار م نیگفت: با ا

 ستیکه تمام ب یسخت بود که از خانه ا یلیمن خ یهنوز منگ بودم، برا من
شدم و به کنج یراحت نیرا در آن گذرانده بودم، به ا میسال زندگ  دل بکنم. بلند 

 خودم پناه بردم.
که خواهرها کنج باران» میمن  جا یم شیصررردا «یجا ند،  مد  یخال یزد ک

گذاشت. من  یون استفاده را آنجا مبد یبود و مامان لحاف و تشک ها یوارید
 یشرردم. حت یم میرفتم و آن باال غرق کتاب ها یهم از رخت خواب ها باال م
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 رواید یدیسف یدادم ررر رو یم هیتک واریآن را به د شهیررر که هم میکف پا یجا
و  ادداشررتیاز رخت خوابها باال رفتم و دفتر  یحوصررلگ یمشررخب بود. با ب

کرده بودم، درآوردم، از آن باال اتاق  زانیکه آن باال آو یخودکارم را از جا جوراب
 بود... وارید یرا ورانداز کردم و عکس بابا را که رو

کاغذ نوشته ام  یبعد که به خودم آمدم، متوجه شدم بارها و بارها رو قهیدق چند
 «خونه برم. نیخوام از ا ینم»

شتم ش وارید یرا رو انگ شتم، به  یلیخانه را خ نی. خب، من ادمیک ست دا دو
 خاطر خاطراتم...

کند، نه؟! من آن خانه و  یسررنگ هم بعد از دو روز عادت م کیآدم به  خب،
 کیمن  یشررناختم، خانه مان برا یکف دسررتم م نیخانه مان را ع یکوچه 

ست قد سل یمیدو س ای ییبخش بود، هروقت از جا یو ت ، شدم یدلخور م یک
 د،کر یمرا پر م یدلگرم کننده ا یآمدم خانه از همان دم در حس قو یم یوقت

نه فقط  خا مده بود... وقت کیآن  فه و کوچک آ ته  یبار در نظرم خ با رف با که 
 یحاال، بعد از چند ماه، خاطراتش در گوشرره ها یاول... ول یبود... آن روزها

د... دل کندن من کنار گذاشررته بو یبودند که خانه برا یکوچک یها هیخانه هد
 از آن سخت بود...

 مامان سخت یرا برا تیفقط وضع اورم،یدرب یخواستم ُغدباز یاگر من م یول
ان مام یکه بود برا یزیچ نیاز ا یشرردم زندگ یمن باعث م دیکردم. نبا یتر م

د... بکش یباشم و نگذارم که او سخت یدشوارتر شود. من قول داده بودم که قو
به او اعتماد  نسررتمتوا یگرفت و من م یها را م میتصررم نیبهتر شررهیمامان هم

 کنم...
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و. پت ریز دمیکردم و خز دایرا پ میبودند که من کورمال کورمال جا دهیخواب همه
صدا صله  ش یبالفا شن یخش خ سمت چپم  صورت  دم،یاز  پتو کنار رفت و 

 شد، لبخند زدم و دست او دستم را فشرد... دایطلوع پ
 ینم لیدل ینکنم ول یموضرروع اظهار ناراحت نیبه خودم قول داده بودم از ا من

امال را ک مانی... قرار بود ما محل زندگمیایبا آن کنار ب یشررد بتوانم به آن زود
نه خمیبده رییتغ خانواده ا یلی... آن هم  با  جا  کی گرید یسررراده، قرار بود 

ند کم،  م،یکن یزندگ حال دو نفر هم هرچ  یخانواده حسررراب م کیبه هر 
مادر و  کیبودند؟! اگر مامان نگفته بود که  ییچه جور آدمها یعنیشررردند... 

داقل ح ایو مهربان طرف باشم...  ریزوج پ کیآمد که با  یپسر هستند، بدم نم
 کیراحت تر بود تا مثال  یلیدختر خ کیمادر و دختر، نه؟! کنار آمدن با  کی

 کردم و به یدر آن خانه را تصررور م میپسررر نوجوان... تمام صرربح داشررتم زندگ
 ...دمیرس ینم یروشن ینقطه  چیه

 .ریبگ نویرا به سمتم گرفت: ا یچا وانیل گلرخ
 به او نگاه کردم: چکارر کنم؟ جیگ
 .گهی! نگرر دار تا من حساب کنم دریبار دور بگ ر

را در دسررتم گرفتم و منتظر ماندم تا گلرخ  یچا یها وانیبه خودم آمدم، ل تازه
 .دیایب رونیب ایهم از تر

 م،یکرد دایکه پ ییجا نیو اول میگلرخ سررالنه سررالنه به سررمت محوطه رفت با
ها پخش و پال  مکتین ایچمن  یاز بچه ها آن دور و بر رو یلی. خمینشررسررت

http://www.roman4u.ir/


 23 باران

 یرا درسرررت نم یزیکردم، چ یداشررتم مثال بچه ها را نگاه م نکهیبودند. با ا
 ...یگرید یخودم آنجا بودم و ذهنم جا دم،ید

سته  گلرخ شت: باز چ مانیهردو نیرا باز کرد و ب کیک یب وز شده؟ امر یگذا
 کال حواست پرت بود.

: دمیکشرر یقلپ خوردم، اطرافم را نگاه کردم و آه کیرا به لب بردم و  وانمیل
 .میخونه رو عوض کن دیبا گهیمامان م

 چرا آخه؟ یوا ر
 به خاطر پولش... م،یچرخاندم: مجبور وانیل یرا تو یچا
ش یآه شت رو دمیک ستش را گذا حرکتش باعث  نیمن. ا یشانه  یو گلرخ د

 چیمچاله شد، به ه یقوط نیع نیبابا تصادف کرد، ماش یشد ادامه بدهم: وقت
 مامانم هم ده،یخورد، اوراقش کردند. آموزر پرورر چندرغاز م ینم یدرد

تا میانگار کم آورد یول ارهیخرده در م هی یاطیاز خ با خرج چار  ... دخلمون 
من برم سرررکار، انگار حاال مثال من قراره با  ذارهی... مامان هم نمادیدختر در نم

با یمدرکم چه گل که ن که  یدرسررمو ول کنم... اون پول دیبه سرررم بزنم  هم 
ستون درآوردم اندازه  شگ یتاب  یقی... )نفس عمسیاه هم نخرج رفت و آمد دان

 میتون یکرده که م دایپ یچطوررو  ییجا هی سی( حاال مامان معلوم ندمیکشرر
 .مینیبش یمفتک

 ؟یمفتک ر
 کردم. دییرا خوردم و با سر تأ میچا یباق

انم خ هی. میکن یاونا باهاشررون زندگ یخونه  مینفر به مامان گفته بر هیآره،  ررررر
 !هیخال شییجا هیبزرگ دارن انگار، گفته  یخونه  هی ه،یدکتر
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 به گلرخ افتاد که ژست تفکر گرفته بود. چشمم
شکوکه! ک یلیکه خ نیا رررر س یبرا یدوره و زمونه مفت و مجان نیتو ا یم  یک
 کنه؟ یم یکار

 تعجب به او نگاه کردم: منظور؟ با
 تو حوادث پره ؟یخون یشد: تو اصال روزنامه نم کیبه من نزد جانیبا ه گلرخ

ستفاده م یکه دخترا رو گول م زا،یچ نیاز ا سوءا شون   کنن، بعد اونا یزنن و از
 !یفرستن دب یرو م

 ؟یدب ر
 شیکرد: آره، پ دییتأ یکرده باشررد، با لحن شرروم یانگار که کشررف بزرگ گلرخ

 پولدار عرب! یخایش
 نیاکرد فقط خودر اسررت که متوجه  یخودر فکر م شیواقعا گلرخ پ یعنی

ببرد که  ییشررود؟! امکان نداشررت مامان ما را بدون پرس و جو جا یم زهایچ
شد... خنده ام گرفت: خب ا کی شته با سر دا  ،ستیبد ن نکهیذره احتمال درد

 یمنو هم م سررتم،یبلد ن یفقط، من ر*ق*ص عرب م،یر یخارج هم م یمفتک
 ن؟بر

 گرفت. شگونمینگرفته بودمش دلخور شد و ن یجد نکهیاز ا گلرخ،
قناسررت،  ی افهیو ق یاسررتخون کلیبرن، با اون ه یتو رو اصررال نم ر،ینخ ررررر

 !یکن یاشتهاشونو کور م
 م؟یاوردیشانس ن نمیاز ا یعنی ر
 رو دست مامانت! یمون یم یترش ینه، آخرر م ر
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 داره واسه خودر! یهم عالم یدگیرا باال انداختم: ترش میها شانه
 نه بابا! ر
 هنوز واسه اومدن اون میهم بش دهیو چروک ریپ یکه تا وقت نهیوالله! حداقلش ا ر

شگال زود ازدواج م یول م،یدار دیشاهزاده هه ام و تمام فکر و  نیکن یشما خو
 پر کردن شکم آقا باالسرتون... شهیذکرتون م

 !میترش ینم گهیعوضش د ر
باندم تو با  یدگیت احسرراس ترشررکه تو روح نهی: مهم اشیپهلو یآرنجم کو

 ...ینکن
 زهرا! شمر اومد! یفاطمه  ای... یکه گفت نیا ر

با غرور و  شهی. مثل همدمیرا د ایآموزر و بهزادن یبه طرف ورود دیچرخ سرم
تفاوت به اطراف ررر البته ظاهرا ررر ، شلوار کتان  یرفت، صاف و ب یتکبر راه م

شن آب هیسا ی زهییو ژاکت پا یسرمه ا خور حالت و  شیو موها دهیپوش یرو
 ندیحد خوشررا نیالکردار! اگر ظاهرر تا ا ش،یشررانیپ یبود تو ختهیصرراف ر

 !ارنیاز او متنفر بودم. غرولند کردم: خبرشو ب نینبود، کمتر از ا
 بلند شد: پاشو تا ترکشار بهمون نخورده! یبا دستپاچگ گلرخ

 سش به ما نبود.دوباره به طرف او نگاه کردم که اصال حوا یاوقات تلخ با
 سرم درآورد. شویتالف روزیراحت، د التیخ ر
تکه تکه کردم. گلرخ خشررک  میرا با دندانها یچا یخال وانیل ت،یعصرربان با

 شد: چکار کرد؟
 توانسررتم ازر انتقام یکردم و دوباره دا  دلم تازه شررد، کار م فیتعر شیبرا
 برنده باشد... دیبا شهیتجربه ثابت کرده بود او هم یول رمیبگ
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شانه  یسر گلرخ ش یبه ن سف تکان داد و گفت: تا تو با ش یتأ  یباز ریبا دم 
سرر درد م ،ینکن سش جور  روزیتو هم که د ،یریمعرکه گ یکنه برا یاون  وا
 ...نطوریبابا هم ا نیا گه،یاس د وونهید یجور هی. هر کس یکرد
عمران رد  یکه داشررتند از کنار دخترها میکرد یآن دو را نگاه م میدو داشررت هر

 دنیبا د ایشررد. بهزادن یشرران در محوطه برگزار م یشرردند که کالس عمل یم
. چند ستادیکرد و ا یرفت، به دوستش اشاره ا یاز دخترها که به طرفش م یکی

را به  دسررتش یتشررخصررو م بندهیکلمه با دختر رد و بدل کرد و بعد با حالت فر
 نیگسررن نیزد و دورب ی کمکش کند. دختر لبخند لوندطرف او گرفت که مثال

ش ایبهزادن یرا به طرف او دراز کرد ول سرعت پس ک ستش را به  با  نیو دورب دید
 چارهیهم دلم به حال دختر ب بهیمِن غر یخورد!!! حت نیبه زم یوحشتناک یصدا

 یاز شرمندگ ینشان چیکه ه یدر حال اینبهزاد یالمال سوخت، ول تیو اموال ب
صدا شت، با  سخر رو به دختر کرد: ا ییندا سم نبود،  یوایپر از تم صال حوا ا

 برات؟! شهیبد م یلیحاال خ
 دمیبه او زد که نشن یکرد، حرف تند یم یرا وارس نیکه با اضطراب دورب دختر

 .دیبه گوشم رس ایبهزادن یخنده  یصدا یول
 کارشو پس بده پست فطرت! نیتاوان ا دیهم فشار دادم: با یرا رو میها دندان
مرا از  م،یکه احساس خطر کرده بود، دست مرا گرفت و از آنجا دور شد گلرخ

سرعت رد کرد و هم تیجمع نیب تند  میرفت یکه از پله ها باال م نطوریراهرو به 
 پین تدختر با او نیا ،یسوپرمن بش یواسه کس ستیتند گفت: حاال تو الزم ن

 ..شناسمش. یم ندو بار سوسک بشه! م یکیکه پسرکشش الزمه  ی افهیو ق
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فتم: پله رفتم باالتر و گ کی،  زدیآب بر یدختر را رو یگلرخ پته  نکهیاز ا قبل
 .رمیحخ خودمو بگ دیمن با اون چکار دارم؟ با

افتاده بود من هنوز با او خرده حساب دارم، موضعش  ادریکه انگار تازه  گلرخ
تو  .میریگ یُخب! به وقتش بابت اون کارر، حالش رو م یلیرا عوض کرد: خ

 ...یمشکالت دار یکاف یاالن به اندازه 
 !یگیفرو افتاد: آره، راست م میها شانه

تاد،یدم کالس ا گلرخ بان دیبه طرف من چرخ سرر با مهر جان  یو  به  گفت : 
 .شمیناراحت م ،یو نگ ادیاز دستم برب یگلرخ، اگه کار

 مونه! یم ادمیرا فشردم: باشه،  شیو بازو دمیخند
 لیررر به جز عسل ، که مدرسه بود ررر مشغول بستن وسا هیبق دم،یخانه که رس به

ند. چ نده بود، خ مانیبرا یادیز زیبود ما ته بود زهایاز چ یلین  یلو میرا فروخ
 ادیز دمانیجد یانگار جا م،یببر میتوانسررت یرا هم نم ماندهیاثاث باق یهمه 

از  یسررر کیکه  وداجازه خواسررته ب دیمامان از م*س*تأجر جد بزرگ نبود.
شت صدا دا یآرام و ب شهی. طلوع مثل هممیبگذار یباق نیرزمیز یرا تو لیوسا

 بود، من نییسرر پا نکهیداد. با ا یخودر و عسل را در ساک جا م یلباس ها
شک یقطره  شد ول یکه رو دمیرا د یا شرده  ستش افتاد. دلم ف  نکهیقبل از ا ید

سرر را از رو م،یبگو یزیچ  شیشانیکتاب ها بلند کرد، عرق پ نکارت یخزر 
 ؟یرا گرفت و مرا نگاه کرد: ناهار خورد

شتم و دندان زدم:  یاز ال یاپن و تکه نان زیم یام را انداختم رو کوله سفره بردا
 نه.

 کنم. یلقمه برات حاضر م هی یباشه تا مانتوتو عوض کن ر
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به خودم  نهیدر آ یبه سررر و صررورتم زدم. نگاه یکردم و آبرا عوض  میمانتو
 !؟یدارند و دل یخودشان حافظه ا یها هم برا نهیشد تصور کرد آ یانداختم، م

 ی. براتنگ شود.. میمن در خاطرر نقش بسته باشد و بعدا دلش برا ریکه تصو
ر که د ر رو یازر استفاده نم گریمن که اغلب با رژ لب مامان  چرت  شیکرد 

 نهیآوردم که فقط آ یدر م ییها یباز وانهیهم د ینوشررتم... و گاه یو پرت م
 شاهدر بود...

 ؟ییباران خوابت برد تو دسشو ر
 اومدم. ر

شقاب بادنجان و  کی خزر سبز کیب شته بود رو یسبد  قمه ل کی ز؛یم یگذا
دهانم که فورا سقف دهانم سوخت و به  یدرست کردم و به سرعت چپاندم تو

باال تاد. رفتم  له و لقمه  یگز گز اف با طل ز  یدهانم را تف کردم تو یتو یسرر
 سطل!

 ؟یچندر کرد یکارا نی... باز از ایاَ  ر
تا سررقف دهانم هوا  رونیدهانم را باز کرده بودم و زبانم را انداخته بودم ب من

ش یتکان داد. کم یو بعد با تأسرف سرر دیخند دنمیبخورد... خزر با د خ با قا
 شه؟یازر بخار بلند م یدیو رو کرد تا خنک شوند: آخه ند ریبادنجانها را ز

چالی در باز کردم و کم خ  یتو ختمیبرداشررتم و ر خدانی یاز برفک تو یرا 
 دهانم.

 ... فک کردم سرد شده...ای... باران بایباران ب یگفت یتو ه ر
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کردم، گفتم. خزر چپ چپ  یم دیحرف زدن با ناز او را تقل کهیرا درحال نیا
 نگاهم کرد.

 اقتیبرات گرمش کردم... ل ،یسرد بخور یخواستم غذا یمنه که نم ریتقص ر
 .یندار

 .دمیرفت و من خند رونیاطوار ب با
 ...یباشه، دمت گرم خواهر ر

 یها ینیو رفتم کمک مامان. داشررت چ رونیباالخره غذا خوردم، آمدم ب یوقت
ستم رو یکارتن م یار را تو یمیقد ش ست ریو ز نیزم یچپاند، ن  یها را ال ید

 .میفروخته بود نارمی: کار اچاندمیپارچه پ
وام خ یرو م نایحخ به جانب به من گفت: ا یسرر را بلند کرد و با نگاه مامان

 تونم بفروشمش که... یشما، نم ی هیزیبذارم واسه جه
ش یقیعم نفس ستم منطخ خودم را به او  ینم یکردم ول یدرکش نم دم،یک توان
 کنم. در کارتن را بستم و بلند شدم: کجا بذارمش؟ لیتحم

 .رهیجا نگ ادیکه ز ینیبچ یحواست باشه جور ه،یبق شیهمونجا پ ر
گاه لبخند به لبم آمد، چقدر در  یم نییکه پا نیرزمیز یپله ها از رفتم ناخودآ

سام ه نیرزمیاز ز یبچگ شتم، انواع و اق شت دا را در آنجا  یلیتخ یوالهایوح
ش برق دیرا آنجا بگذارم. چون کل میکردم، امکان نداشت شب ها پا یتصور م

پله ها  یشررد، تا باال یم کیزدم و همه جا تار یآن را م یراه پله بود وقت یتو
از  یکردم دسررت موجودات خونخوار یرفتم، احسرراس م یگ در ممثل فشررن

 .ندازندیب ریو گ رندیشد تا مرا بگ یدراز م میبه سمت پا یکیتار یتو
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پا دیکل جب  ند و که زدم، چ کار یجا وار،ید یرو نتر،ییبرق را  نده   یها یک
 مانیمرا اعالم کرده بود. هر وقت دعوا تیخر وارید ی. ده جا رودمیعسررل را د

ت نوش یم وارید یو رو نجایآمد ا یم دم،یچیپ یم شیبه پر و پا ادیز ایشد  یم
 «باران خر و گاو است.» -« باران بد است» -« باران خر است»که: 
اراده  یتوانستم همزمان هم خر و هم گاو باشم؟! ب یداند من چطور م یم خدا

ده خانه کن کی. دمیکش وارید یها یکنده کار یپله نشستم و دستم را رو یرو
 یوجه با آن خانه  چیچرا  روشررن بود، ابعاد چرا  به ه کیمثل  شیبود که تو
آمد  یسرر سوار بود جور در نم یروانیش یمثلث به جا کیکه  یلیم*س*تط

 ما... ی... مثل خانه دمیکش یچرا  گذاشتم و آه ی... دستم را رویول
 ؟ینشست نجایباران چرا ا ر

 آمد. یم نییداشت از پله ها پا یگرید یبود که با جعبه  مامان
 .ینجوریهم ،یچیه ر

ش یآه شانه  یجعبه را رو د،یک ستش را دور  ست، د ش شت و کنار من ن پله گذا
ار  نهیسرر یو من سرررم را رو دیمن انداخت و مرا به طرف خودر کشرر ی

 گذاشتم.
 داره. ادیز نییباال پا یزندگ زدلمیعز ر
 دونم! یم ر

سخت ترر  یکاف ی: به اندازه دیخند مامان صه خوردن  ست، با غ سخت ه
 نکن.
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من  یناسالمت اد،یاز دستم برنم یکه کار میخورم! فقط عصبان یمن غصه نم رر
 خونه ام. نیمرد ا

ند خند مامان ند بل به هم ر یو موها دیبل بودنت قوت قلبه  نی: همختیمرا 
 قهرمان!

سررر پ ی. مجتبونیکام یتو لیبه بار زدن وسررا میبعد از صرربح شررروع کرد روز
گذاشررت،  یبود و خزر محلش نم ریخزر گ شیپ شیمان هم که گلو هیهمسررا

گفت که زحمت نکشررد و خودمان از  یآمده بود کمکمان. مامان مدام به او م
سش برم سر ب یول میایپ  دوخت یدرشتش را م یقهوه ا یمدام چشمها چارهیپ

بود که  یگوسرراله ا هیشررب قایزد... طرز نگاهش دق یخزر و حال مرا به هم م به
 یعشرخ و عاشرق یبرنامه ها نیکردند... من که اصرال از ا یداشرتند ذبحش م

او  زینگاه التماس آم ریهم خوشررحال بودم که خزر ز یلیآمد و خ یخوشررم نم
ما هم  یرا برا غشجو گرفته بود و دما یشررد... خزر را هم که به کل یاو نرم نم

شت که خزر را از  یخوب نینقل مکان الاقل ا نیگرفت! فکر کنم ا یباال م را دا
که  یکرد... مامان هم با وجود یدور م یمجتب یهر روزه  یالتماس ها دنید

 یخزر موافخ بود. خزر به کسرر یسرروخت، با جواب منف یم چارهیب یدلش برا
شت که در زورگو اجیاحت شد نه ا ودرپله از خ کی ییدا  ی ارهچیب نیباالتر با

 ...میحرف گور کن و مال
افراد  یبود و همه  ونیبار کام لیکه شررد، وسررا ازدهیحدود سرراعت  باالخره

که هنوز تو یخانواده تو ند  نه  اطیح یآژانس منتظر من بود گا  ایبودم... بچ
شته بودم که  یکاغذ یاحمقانه، رو  یکی، آن را لوله کردم، «گردم یمن برم»نو

آنجا و آجر را  اندماز جا درآوردم، کاغذ کوچک را چپرا  واریلخ د یاز آجرها
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توانسررتم آنجا را  یدادم نم یقول را به خانه نم نی... تا اشیبرگرداندم سررر جا
 ترک کنم.

داد که به فالکت و  یم یقلبم گواه م،یکردم بدبخت شررده ا یاحسرراس م من
وراخ س یاندازه  یدخمه  کی یتو میکردم مجبور یفکر م م،یافتاده ا یچارگیب

سرروراخ مور  هیاصررال شررب مانیمحل زندگ ی... ولیول میو دم نزن میمور بچپ
 نبود! بلکه...

ل مث ول،یرا نگاه کرد و ذوق زده به سررمت ما برگشررت: ا رونیاز پنجره ب عسررل
 مونه! یبهشت م

شته بود یساعت میعرض ن در صتم نیا م،یکه به آن خانه پا گذا بود  یربا نیش
جوابش را داد: مبارک  یحوصررلگ یگفت. خزر هم با ب یرا م نیکه عسرررل ا

 صاحابش باشه، به ما چه؟
را نشرران دهد. من  شیداد دلخور یبود و خزر به خودر اجازه م رونیب مامان

گاه کردم. از آن زاو رونیهم از پنجره ب با  را م هیرا ن خت  دمید یفقط  و در
ستم کم یم یرا، ول شیها صل یدان ساختمان ا ست که تراس ن یآنطرفتر   میا
ر باال حلقه وا عبودند. پله ها بالتب دهیچ یصرندل شیداشرت و تو یپهن ی رهیدا
ستون ها یم ستوانه ا یرفتند تا به تراس برسند،  شت که به ا یقطور یا ندازه دا

چکتر بود کو ینییبود که از پا یگریاول بود و آن باال بالکن د یارتفاع طبقه  ی
 یبودند و من فقط م دهیخانه را کش یشد. تمام پرده ها یبه آن باز م یو در اتاق

لو داده شکمش را ج یریسختگ یکه مثل اشرافزاده  نمیببتوانستم ظاهر خانه را 
 بود...
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 باران؟ ر
 شده؟ یطرف خزر برگشتم: بله؟ چ به

بدب خزر گاه م ینیبا  گه نگفتن ا یاطراف را ن جایکرد: م  یبوده؟... ول یخال ن
شتش را رو نجایا یکی ش یبوده، نگاه کن )انگ سمت م دیسنگ اپن ک ن و به 

که متروکه باشرره و خاک هم نگرفته  شررهینم نجا،یا سیگرفت( اصررال خاک ن
 شه؟یباشه، م

 به ما چه؟ دن،یرس یرا باال انداختم: البد بش م میها شانه
سبد تو یرفت تو خزر شپزخانه و  س نکیس یآ شت و برر ، پر کرد یرا هم بردا
به من نشان داد و  یدار یآن را با حالت معن وه،یبود و پوست م یچا یفاله از ت

 ؟یمن گفتم: خب که چ
 م؟یرا به کمر زد: از کجا شروع کن شیکرد و دست ها یپوف خزر
 که ،یو خانه خال میکند و ما مانده بود هیته یزیناهار چ یرفته بود برا مادر

 ...مینمان کاریو ب میکرده باش یخواست تا قبل از آمدن مامان حرکت یخزر م
 دو تا اتاق خواب کوچک د،یرسرر یبه نظر م یما کاف یبرا یبزرگ نبود، ول ادیز

شت با  شت سیسرو کیدا شپزخانه ار  ی. ولیبهدا سبتا بزرگ بود و آ هالش ن
و لوله ها مشررکل نداشررتند و  رهایاز شرر چکدامیه د،یرسرر یبه نظر م زیهم تم

صل بود. خزر با  سل ماندند توگازر هم و شپزخانه و من و ط یع  میرفت لوعآ
 سرا  اتاق خوابها...

 وارهایسخت نبود. د یلیخ یخال یکردن خانه  زیتم د،یطول نکش ادیز کارمان
شررروع  م،ی. ناهار که خوردمیدیکشرر یو کف ها را ت میکرد زیو پنجره ها را تم

 خانه... یتو لمانیبه آوردن وسا میکرد
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صل از  دهیکس را هم تا آن لحظه ند چیآمد و ه ینم ییصدا چیه یساختمان ا
 ...میبود

آمدم و به با  رفتم، حخ با مامان بود، ساختمان ما  رونیاز ساختمان ب یدو دل با
 بزرگ بود که در طول روز یکوچکتر بود. با  به حد یلیکامال مجزا و البته خ

سررمت  ،یبزرگ ورود. از در دیایب شیپ مانیها هیهمسررا دنیبه ندرت امکان د
ساختمان ما واقع م ست  سمت در م*س*ت یرا سنگفرر بود  میقشد و بعد از 

 یآجر داشررت که من عاشررقش بودم، حالت ینما ؛یسرراختمان اصررل یتا جلو
نده، دلم م یمیقد نا و دلگرم کن رفتم جلوتر و کنار آن  یخواسرررت م یو آشرر

 یبه هم م نمیبکردم ب یدسررتم را دورر حلقه م سررتادم،یا یبلند م یسررتونها
سند  صاحبخانه مان  ینه، ول ایر شتم. از  ستم جز  ینم چیهجر تش را ندا دان

سرر زندگ نکهیا ست و با پ صب زنان ا شوهر یکند. مادر حرف یم یمتخ  از 
 دانستم؛ پسرر را هم یجدا شده اند را نم ایمرده  نکهینزده بود، ا شیرایخانم پ

با  شیرایخانم پ میکه آمد یوقت م،یدیرا د شیرایخود خانم پ ی. ولمیبود دهیند
 لمانیحوت یو کل ستادیما ا دنیآمد. با د رونیباز خانه  یمشک زیتم یایزانت کی

 .میو راحت باش ستیخانه ن یگرفت، بعد هم گفت که به جز ما کس
 باز میخب... هنوز آنقدر رو یبه تعارف نداشررتم ول یازیکه راحت بودم، ن من

سرک ساختمان  شده بود که جلو بروم و به  شم، ترج ین گردم. دادم با  را ب حیبک
وچک و ک خیداشتند که سمت چپ قرار گرفته بود، کنارر آالچ یاستخر بزرگ

ند بود اشررتهچهار نفره گذ یو صررندل زیدسررت م کیسرراخته بودند که  یمرتب
ست، شیتو سمت را مد؛ به مذاقم خور آ شتریما ب یکنار خانه  بایتقر یعنی. 
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گلخانه. عالوه بر  کیو  ،یمیقد یتاب فلز کیبه هم،  کیچند تا درخت نزد
شکل ها ییهم باغچه ها رونیگلخانه ب شده بود که فعال  یبا  ساخته  مختلف 

 هیز نظر بقا بایشررد تقر یم نجایانبوه درختها، ا نینداشررتند. رفتم جلوتر ب یگل
شد. چرخ ستها دم،یپنهان  ش مید شم ها دمیرا ک ستم، چه حس و  میو چ را ب

لحظه  کی یداشرررت... برا ییخانه چه صررفا نیبود... بهار در ا یحال خوب
ش؟ییبدون بابا دیع ستادم،یو ا دیچیاز مغزم به تمام تنم پ یدرد از  میاد! انگار 

 یبود... آه مانیقبل یاز پدر و خانه  راتمبه خاط نیحضررور در آن خانه توه
خاک هوا  یو کم دمیکشرر نیزم یرا رو میتاب نشررسررتم. پاها یو رو دمیکشرر

انه سمت راست و خ ینشسته بودم که ساختمان اصل ییجا بایکردم، حاال تقر
بود  هیآرا یساده و ب یلیما از نظر نما خ یشد. خانه  یما سمت چپم واقع م ی
صد تا کاخ و خانه  یبرا یول شتر بود... از ا یآنچنان یما از   ییانجیفعال باارز

سته بودم، پنجره  ش ر اتاق را ب نیشد، من ا یم دهید مانیاز اتاق ها یکی یکه ن
 داشتم... یم
 با عسل هم اتاق بشم! رمیمگه بم ر
 باران! ر

به زم میپا تاقو م نیا گمی: من بزرگترم، من مدمیکوب نیرا  با یا  دیخوام، اون 
 قبول کنه!

 با هم. نیبش کیشر دیبا م،یکه به تعداد اتاق ندار نجایداد: ا هیبه اپن تک مامان
 رو برداره! یکیخزر، عسل اون  ایخب با طلوع  ر

شت: عز مامان سل برگ سمت ع زرگتر ب ن،یدلم تو با طلوع اون اتاقو بردار زیبه 
 هم هست.
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 ونیفورا تر شد: منم ا شیشد، بغض کرد و چشم ها زانیعسل آو یو لوچه  لب
 خوام! یم
 کنه آخه؟ یم یتو چه فرق یبرا ر

 کنه؟ یم یخودت چه فرق یدر هم فرو کرد: برا نهیس یرا رو شیها دست
 خوام چون رو به باغه! یمن اونجا رو م ر
 ؟یخوبه تو بردار یهر چ دیبا شهیهم م؟یستیما آدم ن ر

 بهتر بوده... یهر چ یبه جور آمد: من ِک  خونم
سل دیپر خزر سط حرفم: ع  یرو که دوس دار یاون جامداد ،یاگه قبول کن یو

 به تو. دمیم
 همون بنفشه؟ ر

 .زمیرو کرد به عسل: آره عز یبه من نگاه کرد و با مهربان ریبا تحق خزر
 باال: باشه، قبول! دیدماغش را کش ییبا مظلوم نما عسل
 .ریبگ ادیاز کنارم رد شد و عمدا آرنجش را به من کوباند:  خزر

ستم: حاال نه ا زیم یو رو دمیپر ش قراره من در اتاقو قفل کنم و نذارم  نکهیاپن ن
س سا یک سب ک لمیبره تور! خب فقط و ، اگه کن فیاونجاس برو تور مثل ا

 من در اومد؟! بگو چرا... یصدا
 مامان بلند شد: باران! یصدا فورا

 از باران گذشته، تگرگ شده... گهی: ددیخند عسل
تو با من هم اتاق  زم،یپوزخند زدم: هه... هه... طلوع، عز و من دندیخند همه

 ؟یشیم
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کنان گفت: تو  غیج غیرا باال انداخت، عسررل ج شیلبخند زد و شررانه ها طلوع
 ... آره؟!یدوس دار شتریطلوع رو از من ب

 تا حاال؟ یبود دهیهوا تکان دادم: واقعا نفهم یرا تو میپاها
 ده؟یم تیاهم یبه هوا رفت: به درک! ک غشیج فورا

 فعال که تو! ر
 ... اصنم برام مهم...رمینخ ر
 بسه... بسه... باران سر به سرر نذار... برو اتاقتو مرتب کن... بجمب! ر

 من بذار! یهم برا ییجا هیاتاق، خزر هشدار داد:  یبروم تو نکهیاز ا قبل
خواست با عسل هم  ید. خانم هم نمبا چشم و ابرو به عسل اشاره کر برگشتم،

 میکردم. شانه ها یرا اعالم م نیا یباز یفقط من بودم که با کول یاتاق شود ول
 را باال انداختم: باشه!

صال ص یکرد، در خانواده  یم یچه فرق ا شخ شت. همه  ییمعنا یما اتاق  ندا
هم  اسررمها از نیخب اتاق خوابها را با ا یکردند ول یهمه جا رفت و آمد م

شخ سطل! اتاق مامان و بابا... بابا که نبود،  م،یداد یم بیت اتاق خزبار! اتاق ع
 مد...آ یشتر به چشم مینبود بابا ب م،یانگار حاال که خانه را عوض کرده بود

... چیه گریو د یواریکمد د کیپنجره داشررت، و  کیسرره در چهار بود،  اتاق
 خواندم؟!! ینبود، پس من کجا کتاب م یهم خال یواریکمد د

 یشد، همزمان هم برا لشیبه اتاق آمد و به سرعت مشغول جا دادن وسا خزر
رفتار بچه گانه را کنار بگذارم.  نیداد که ا یکرد و هشرردار م یم یمن سررخنران

خب  یول دمیشررن یخزر را نم یدادم، نصررف حرف ها یمن هم مثال گور م
شت به خودر هم بگو یلیدل شارژر خال یاجازه م دی. بامیندا شود.  یدادم 
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از  هم م؛یداشررت یادیفقط دو سرررال از من بزرگتر بود با هم تفاوت ز نکهیبا ا
 یداشرررت و چشررم ها ییتابدار خرما یلحاظ ظاهر و هم باطن! خزر موها

با پوسرررت ز با آن  یجور بود. ول یلیار خ یتونیخور حالت سرربزر  من 
چرا  روشررن کرده  شیکه انگار تو ییو چشررم ها یل*خ*ت مشررک یموها

موزون و موقر بود، من الغر و دسررت و  ف،یکال  بودم!!! خزر ظر نیعبودند، 
ر و صدا شلو  و پر س پور،یش نیو من ع نیسنگ انو،یبودم. خزر مثل پ یپاچلفت

ش لنیو نیبودم. همانطور که طلوع ع سل ع نیدلن شاد بود.  یسازدهن نیو ع
ساله بود، چشم هاطل شانزده   مشیو ابر منر یبابا را داشت و موها نینازن یوع 

ستش ع ییوار خرما سال دهیشفاف و رنگپر شهیش نیرنگ، پو سل دو   بود. ع
سف س ینیب ،یصورت یو بور بود. لپ ها دیکوچکتر از او و گرد و  رباال کوچک 

شررباهت را به مامان  نیشررتریما، خزر ب انیداشررت. در م یعسررل یو چشررم ها
 چیکه من ه -هستم  هیشب دیداشت و همه متفخ القول بودند که من به عمه ناه

شب چکسیطلوع به ه - دمید ینم یشباهت شته ها  سل ع هیجز فر  نینبود و ع
ضه  کی شد و با ا یکواال لوس و تنبل و ناناز بود. رو لمه ک کی نکهیخزر تمام 

 ادم به آنها عمل کنم.نمانده بود قول د ادمی شیاز حرف ها
*** 

قدم م با  فیتعر مانیزندگ دیاو از محل جد یو برا میزد یگلرخ در محوطه 
رر نه پسرر دمیرا د شیراینه خانم پ گریروز گذشررته بود و د کیکردم. تازه  یم

سال خانم پ سن و  سرر با شیرایرا... با توجه به  سال طلوع م دیپ سن و   یهم
 ...دمبو دهیند یول دمشید یصبح موقع مدرسه رفتن م دیبود، پس با
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خودمان شررده بود،  یخانه  هیشررب بایو تقر میدیو چ میکرد زیرا کامل تم خانه
 بود... یو خاطراتش خال ییبابا یفقط جا

 زد: اونجا رو! میبا آرنج به پهلو گلرخ
رف تلفن حرفت و با  یراه م یعصررب یکه با حالت دمیرا د ایکردم و بهزادن نگاه

 زنه! یزد. گلرخ با تمسخر گفت: البد داره با دوست دخترر حرف م یم
 از دانشگاه ماست؟ ر

 ی از اون افسانه ریالبته به غ دمش،یند یدونم! تا حاال با کس یدوستش؟ نم ررر
 !یمیقد
 نتطیش کیو شر ایبهزادن یمیحرف گلرخ خنده ام گرفت، اسم دوست صم از
 بود . «نیبابک خرمد» شیها

 !گهیم یچ مینیبب میاز اون سمت بر ای: بدیدستم را کش گلرخ
 به ما چه؟ ر

و از  میگذرب ایاز کنار بهزادن یگلرخ مرا کشان کشان برده بود که مثال اتفاق یول
 .دمیو ناراحت او را شن یعصبان یصدا م؛یمکالمات مهم او باخبر شو

همه  شهیکنه که هم یکار یخوا ی... میکه تو منو کنترل کن ستمیمن بچه ن رررر
 ی... آره... آره... فقط ماریرو در ن ریخ یآدما یتو باشرره... ادا لیمطابخ م زیچ

تو خونه که جلو چشررمت باشررم... اصررال نظر منو  یمنو بکشررون یخواسررت
س ست یکه م یزی... به چیدینپر س یخوا ... ؟یدار اربه من چک گهی... دیدیر

پا به پرو قدر  قدر حخ  یعنی... رمیبار حرف زور نم ریمن ز... چیمن نپ یان ان
 نداشتم که اونجا رو واسه خودم داشته باشم؟
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به ما پشت کرد و دور  دم،یما شد، چنان غضبناک نگاهمان کرد که ترس متوجه
 شد.

 ه؟یدوس دخترر ک یدیگلرخ طعنه زدم: حاال فهم به
 داره. یمشکل خانوادگ نکهیدر فکر بود: مثل ا گلرخ

 نداره؟ یو گفتم: ک دمیکش یآه
شمم س میبه روبه رو چ شکل خانودگ نمی: ادمیخند یافتاد و با بدجن ما، ش یم

 و حاضر. یح
 نجایاز ا ایبه من نگاه کرد و بعد تازه متوجه رو به رو شد: جان جدت ب رتیح با
 .میبر
 !شیاند کیصنعتگر شکارمان کرد: خانم ن م،یفرار کن نکهیقبل از ا یول

 بر پدر مردم آزار لعنت! یو گفت: ا ستادیا گلرخ
ض شیبرا دلم صدا یسوخت، به مح ساند،  صنعتگر خودر را به ما ر را  میکه 

اون جزوه رو الزم  گمیدهمه که بهت م یدفعه  نیسرم و گفتم: ا یانداختم رو
نه م یدارم، ه ها نه اتون و جزوه امو م میریاالن م نی. همیاریب هر  ،یدیخو

 داره. یحد یزیچ
صنعتگر، گلرخ هم تعجب کرد ول عالوه  افتاد: چه خبرته حاال؟ شیدوزار یبر 

 بهت. دمیم
 ترم؟ انیبعد از امتحان پا ؟یک گهیرا به کمر زدم: د میها دست
 دیینگاه از من گرفت و به طرف صررنعتگر برگشررت: بفرما یدگیبا رنج گلرخ

 ن؟یداشت یصنعتگر! کار یآقا
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ولو جزوه نکنه ل نیبزند، گلرخ گفت: فقط زودتر بگ یحرف چارهیاز آنکه ب قبل
 خانمو بخوره! ی

 هی ه،یهم باق مشیدهان باز کرد و من گفتم: خوبه والله، دو قورت و ن صررنعتگر
 .میهم بدهکار شد یزیچ
 من... ش،یاند کیخانم ن ر
جزوه  نیدیاگه پشت گوشتونو د ششه؟یشما هم پ یعجله گفتم: نکنه جزوه  با

 .نیدیرو هم د
 خواستم... ینه، من م ر

ازه و جزوه به تو رو بند نکهیشرف داره به ا فتهیدرسو ب هی: آدم دیبه من توپ گلرخ
 .رهیبگ

 یت خوبوق نکهیگفت: مثل ا یبزنم، صررنعتگر با ناراحت یاز آنکه من حرف قبل
 مزاحم نشدم، با اجازه!

 لب گفت: کنه! ری. گلرخ زمیو ما هم راه افتاد رفت
 خورده! زیدلش ل چارهیب ر
 نخوره! زیخواست سنجاقش کنه که ل یم ر

سه ب یلمیچه ف یدیاز کنارمان آمد: تو رو خدا د ییصدا اومدن؟ خدا  چارهیوا
 ها نندازه. دهیورپر نیکار آدم رو به ا

خودمان را به آن راه  یاسررت، ول« افسررانه»به قول گلرخ،  یدانسررتم صرردا یم
شتند، خرمد ای. او و بهزادنمیزد سر نیاز کنارمان گذ سف  کان ما ت یبرا یبا تا

 توجه نداشت. هایو ماف ایبود و به دن یگرید یحواسش جا ایبهزادن یداد ول
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 یرا به سخت دمانیجد یخانه  یبایپهن و ز ابانیشدم و خ ادهیاتوب*و*س پ از
خب  یلبود و کتریخودمان به دانشگاه نزد یخانه به نسبت خانه  نیباال رفتم. ا

 یتگفیبا ش دمیکش یکه هن هن کنان خودم را باال م نطوریداشت. هم ییسرباال
داند چقدر داسررتان و  یکردم. خدا م یکاخ مانند اطرافم را نگاه م یخانه ها

شتند و برا واریخانه ها پنهان بود. کار در و د نیماجرا در دل ا  حرف میزبان دا
 رهیزج یتو م،یداشت هیهمسا یعنینبود؛  هیاز همسا یخبر چیه نجایزدند. ا یم

مد یول میکه نبود با ه باط و  چیه م،ینداشررت یبرخورد گریخب...  ارت
 ... متأسفانه!یتیمیصم

ش یآه شته بود هنوز به خانه  یو در را باز کردم؛ با وجود دمیک که چند روز گذ
مانیجد ی که  یفکرر را م یعادت نکرده بودم. ِک  د به طور  یحت -کردم 

 کنم؟ یزندگ یخانه  نیدر چن -موقت 
 یاز صرراحبخانه نبود؛ نه خودشرران و نه حت یو بر با  را نگاه کردم، خبر دور

 خودمان. یرا باال انداختم و رفتم طرف خانه  می... شانه هایخدمتکار
به آب داده بود؟! در  یآمد؛ باز چه دسته گل یعسل از داخل م غیو غیج یصدا

 همان دم در بلند سالم کردم. را باز و از
شم ها همه سل برافروخته و چ صورت ع ود. ب سیخ شیبه طرف من برگشتند، 

 یدر انداختم و با خستگ ی! کوله ام را همان جا جلویخزر هم آشفته و عصبان
 شده؟ یکنار طلوع نشستم: باز چ

جا؟ گفت: ک یبه من پشت کرد و آهسته به طرف در رفت. خزر با ناراحت عسل
 ؟یبفهمه؟ باالخره که چ یترس یم
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شدم، بلند شدم و دو قدم به طرف عسل برداشتم:  اریشد و هوش زیت میها گور
 ؟یچکار کرد

 !ستین یمهم زیسرد و هشدار دهنده بود؛ خزر احساس خطر کرد: چ میصدا
 چشم از عسل بردارم، تکرار کردم: چکار کرده؟ نکهیتوجه به خزر، بدون ا یب
 کنم! یدرستش م ر
 خزر! ر

 کرد: مجسمه اتو شکسته، همون دختر بچه! ینیعقب نش یبا خستگ خزر
 منتظر عکس العمل من شد. دانهیرا گفت و ناام نیا
 من؟ لیسر وسا یباز رفت ؟یتو... چکار... کرد ر

 رندیگرا ب میجلو نکهیو مثل گلوله در رفت. قبل از ا دیکشرر یبلند غیج عسررل
. دیزد و به با  دو رونیدنبالش، عسررل که فکرر را کرده بود، از خانه ب دمیدو

با ،  یتو نجا،یا یول دمیرسرر یبه او م عیسررر یلیخودمان خ یقبال در خانه 
سرعت از رو یکم شکل بود. هر دو با  او  م؛یدیدو یو م میدیپر یموانع م یم

دنبالش بودم و  تیمن هم با عصرربان خت؛یگر یاز ترس جانش وحشررتزده م
 بلند مادر متوقفم کرد: باران! یکه صدا دمیکش یخط و نشان م

خودم را کنترل کردم که دنبال عسررل ندوم و  یبودمش؟! به سررخت دهیند چطور
 برگشتم: بله؟

 من! نه! امکان نداشت... یو... خدا شیرایبود و خانم پ مادر
شتم! مگر ا ایبهزادن شک ندا صر یزیچ نکهیبود،  ف کرده بودم که خودم خبر م

خورده بود،  ییجا یواریهم سرررم به د دینداشررتم و حاال توهم زده باشررم! شررا
 مرا نگاه رتزدهیکه ح دمیرا بسررتم، دوباره باز کردم و باز هم او را د میچشررم ها
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به زور سررالم کردم ول یم  یچکار م نجایتکان نخوردم. او ا میاز جا یکرد. 
 ...دیبود، بله... با یفقط مهمان باشد، اتفاق دیکرد؟ شا

 ه؟یچه رفتار نیباران؟ ا یبا سرزنش مرا نگاه کرد: بچه شد مادر
رور  هیهم  نیگفت: دعوار نکن فرو  جان! ا شیرایندادم و خانم پ جواب

 رفع سوءتفاهمه!
 .دیخند یکه م دمیرا بلند کردم و او را د سرم
 ی هیپسرم )به من اشاره کرد( باران همسا نیمعکنم،  یم یباران جان! معرف رررر
 !دمونیجد

به من زل زده بود، انگار او هم نم یمات و ب این بهزاد  نیتوانسرررت ا یحالت 
ش د،یچرخ یحرف چیبدون ه هیثان کیاحمقانه را درک کند، در  ریتقد ت به ما پ

نداشررت، صررورتش درهم  یا دهیاو را صرردا زد که فا شیرایکرد و رفت. خانم پ
 از ما عذر خواست. یرفت و با ناراحت

 یدور از انتظار نبود. انگار صرردا میکه هنوز هم شرروکه بودم، حرکت او برا من
 خرده بد قلقه! هی: دمیشن یرا از دور م شیرایخانم پ

من هم لبخند  دم،یرا د شیرایخانم پ یرا بلند کردم و لبخند عذرخواهانه  سرم
 ... با اجازه!دیوسط تک و تعارف مامان: ببخش دمیو پر زدم یمبندین

 .دنیلرزان از آنجا دور شدم و بعد ناگهان شروع کردم به دو ییقدم ها با
 یتل رخت خوابها پرت کردم. خزر با نگران یو خودم را رو دمیاتاقم دو یتو تا

 ؟یپشت سرم به اتاق آمد: عسل کو؟ چکارر کرد
 تو باغه! ،یچیفشردم: ه نهیرا از او برگرداندم و مشتم را به س صورتم
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 شده؟ یزدم نگاه کرد: چ یبا سوءظن به من که نفس نفس م خزر
شت منفجر م مغزم شانه ها یدا را کردم طرف  میرا باال انداختم و رو میشد، 

 «کنم! یخزر برو، االن نه! خواهش م»پنجره؛ 
 یچ نمی: بگو ببسررتادیسرررم ا ید. آمد و باالبو ایموجود دن نیرتریخزر گ یول

 شده؟
شت، خزر تا از ته و تو دهیفا سر در نم یندا شا یآورد ولم نم یماجرا   دیکرد. 
 کرد... یکمکم م د،یفهم یبهتر بود... اگر م نطوریا

ستش شاندمش کنارم: بب د ض ،یخواهر نیرا گرفتم و ن  نجایکن از ا یمامانو را
 .میبر

 یلما ک ؟یگیم یدار یو با تعجب گفت: چ دیکشرر رونیرا از دسررتم ب دسررتش
 یانه ج ،ینه منت ،یا هی. نه کرایخوب نیخونه به ا نجا،یا میاومد میشانس آورد

 نجا؟یبهتر از ا می. کجا برمیرو تنگ کرد یکس
ند نفسررم به ت با صررردا رونیب یرا  جا که خونه هم  هیگفتم:  یبلند یدادم و 

 من نباشه! یدانشگاه
 ؟یچ ر

 شدم. کالفه
 ...نینکن!!! بب یچ یخزر انقدر چ ر

 کردم... از روز اول... فیتعر شیرا برا زیچ همه
هم او  کباری یروبه رو شدم، قبال حت ایبار با بهزادن نیاول یکه برا میسه بود ترم

 بودم و توجهم را جلب نکرده بود... دهید ایبودم  دهیرا ند
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کان کالس با گروه م ته بود کیاخالق را  کده  میگرف ندسرر یو در دانشرر  یمه
 .میه بودرفت یگوشیو باز طنتیش یکه قبال فقط برا ییشد؛ جا یم لیتشک

 ییپنج تا فیشررد، چند رد یتئاتر کوچک دانشررکده برگزار م یدر آمف کالس
شد  یبلند م یصندل منیقسمت نش یشد یبلند م یسبزرنگ که وقت یصندل
ودر و خ یکنار یصندل یرا انداخت رو فشی! گلرخ کیخورد به پشت یو تخ م

 یم ییایفانوس در نیو ع دیدرخشرر یم شیهم بعد از من نشررسررت. چشررمها
شماتو دروشیگذارند. با آرنج زدم به پهلو یو همه را از نظر م دیچرخ  شی: چ

 صنعتگر! چارهیکن دختر! ب
 دارم، فقط...ن یبر لبانش خشک شد: زهرمار. من که منظور لبخند

 !؟یکردم به حرف زدن: خب، فقط چ قشیدست تشو با
 یخنده باال رفت: خب... خب بچه ها یلبانش به نشررانه  یاراده گوشرره  یب

 باحالترن! یمهندس
 !نییپا اریصداتو ب ر

آخه  ؟سررتین نطوریا ییدور و برم نگاه کردم و گلرخ پچ پچ کنان گفت: خدا به
 خوره؟ یم یبخونه به چه درد اتیادب ذارهیکه وقتشو م یپسر

! گلرخ؟ هیچه حرف نیباال رفت: ا میبه من برخورد و صرردا دایحرفش شررد نیا
 یزیچ هیکماالت دارن؟ خب هرکس  یلیخونن خ یم یمهندس نایچون ا یعنی

 !ستنیمهارت داره... همه که مثل هم ن یزیچ هیرو دوست داره، تو 
 کوچولو! نییپا ایمنبر ب: از دمیاز پشت سرم شن یمحکم یصدا
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شتم سر برگ شت یدیق یکه با ب دمیرا د یو پ اده بود و حاال د هیتک یصندل یبه پ
کشررد  یاو پس م رم،یبگ افهیکردم اگر اخم کنم و ق یکرد. فکر م یمرا برانداز م

 رهیت یخاکسررتر یو به نگاه کردنش ادامه داد. چشررم ها دیخند ییبا پررو یول
خواسررت  یدلم م یلیترسرراند. خ یو مرا م دیخشرردر یم شیمژه ها نیار ب
شمن بود نیدر زم یبه او بزنم ول یحرف سرجا مید شتم  ست تنها. برگ و  میو د

گفت:  انجیگوشم و با ه خی. گلرخ سرر را آورد بندیتا بنش دمیگلرخ را هم کش
 ش؟یشناس یم
صبان با ست او هم ع شود. از د ساکت  شاره کردم که  ست او را پس زدم و ا  ید

 داد. یهمه جا فورا ما را لو م شیبودم که با حرکات بچگانه و تابلو
صدا هیثان چند سه نفر د یبعد  شن گریدو  سرمان  دمیرا هم  شت  که آمدند و پ

قت ن طا ند. گلرخ  به من نزد اوردینشررسررت پسررره  نیکرد: ا کیو خودر را 
 !اسیبهزادن

 ؟یخب که چ ر
 !نهیا لشیفام گمیم ،یچیه ر
 من حل شد؟ یمشکالت و مسا ل زندگ یحاال همه  ر

 ؟یشکلک درآورد: چته انقدر تلخ گلرخ
 !!یحرف بزن دیبا یِک  یدون یاز دست تو که نم ر
بار جدا به او برخورد. خشک و خشن تا آخر کالس زل زد به استاد و الم تا  نیا

 کام با من حرف نزد.
 . اسم خودم و گلرخمیسیدادند دستمان تا اسممان را بنو یجلو برگه ا فیرد از

 را که قهر کرده بود، نوشتم و برگه را گرفتم پشت سرم.
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گفت: خب  یو لوس میشناختمش با لحن مال یکه آن موقع هنوز نم «افسانه»
 جانم! سیاسم مارم بنو

 !یستیچالق که ن س،یخودت بنو ری: بگدمیار بدم آمد، غر یمیلحن صم از
ار گفت: ما که خودک یتند و افسررانه با لودگبرگه را نگرف چکدامیباز هم ه یول

 .میندار
 موجودات را نداشتم: به درک! لیقب نیکل کل با ا ی حوصله

. افسررانه هم تمام یبعد فیآنها را رد کردم و برگه را دادم رد فیشرردم؛ رد بلند
ست آنها قاپ کلشیه سرجادیرا به عقب کج کرد و برگه را از د س می. تا  ش تم ن

واسه بچه هاشون باز  ییبابا ننه ها هم چه نوشابه ها نی: ادمیآنها را شن یصدا
 کنن! گلرررررخ! یم
 رخ؟ ی: چدیهم خند گرشانید یکیو  دیکش یرا با مسخرگ «گلرخ»

شان آزاردهنده بود و گلرخ را م یصدا  یمار به خودر م نیکه ع دمید یخنده 
 .چدیپ
 داره!!! یبهتر هیبه نظر من که خررخ وجه تسم ر
 نداره! یفرق شیآره، مخصوصا از هر طرف هم که بخون ر

صبان هر شده بود. نکند تیسه قهقهه زدند و به گلرخ نگاه کردم که از ع  کبود 
 آنها را هم به حساب من بگذارد؟! یمسخره باز

. گلرخ محکم به من تنه زد و از کنارم میداد و بلند شد یمرخص یاجازه  استاد
 ...سایعجله دنبالش رفتم: گلرخ، واگذشت. با 

 بود که! یکیبابا گلرخ اون  ی: ادمیآنها را دوباره شن یصدا
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 بود؟ یاسمش چ یکی نیپس ا ر
 باران! ر

کرد:  تکرار یکه پوزخندزنان، شرمرده و با خونسررد دمیرا د ایو بهزاد ن برگشرتم
 !زدستایباران ا

 یم د،یرنج یکه م یه همان سرررعتکرد. ب یتا آشررت دمیناز گلرخ را کشرر یکل
 یاره که درب ییزهایبرد. بالفاصررله شررروع کرد به گفتن چ یم ادیو از  دیبخشرر
سانتافه  هی که،یخواهان داره، ترم پنج مکان یلیدخترا خ نیبود: ب دهیشن ایبهزادن

 داره! انقده خوشگله! یبنفش بادنجون ی
 نش؟یماش ایزدم: خودر  طعنه

 میچشم ها یسرد جلو یخاکستر یسخت و خشکش با آن چشم ها ی افهیق
شک خور ق شت و مرتب یبا موها افهیبود... آن ق افهیجان گرفت. بدون   پرپ

شک شم ها یبود، ابروها ختهیصاف و بلندر ر یشانیپ یکه تو یم  یپهن، چ
 یکه انگار رو ییپر و لب ها یو گونه ها یاسررتخوان ینیمورب و حالت دار، ب

 یلیبود؛ خوب بود... خ دایپ شیاز دندان ها یا کهیشدند و بار یجفت نم هم
 ! نه...ن؟یدلنش یخوب... ول

 مرا به خود آورد: هرسه... میگلرخ از بازو شگونین
 ذهنم پر رنگ شد... یتو یسرِد خاکستر یها چشم

 !اد؟یواقعا ازر خوشت م ر
صادقانه جواب داد: از ق فشیک یسرر را خم کرد تو گلرخ ر آره! خب  افهیو 

 ست؟ین که،یش یلیخ
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امه بود اد دهیکه از او شررن یفیرا باال انداختم و گلرخ به تکرار اراج میها شررانه
آنها عالقه  دنیخواسررتم او را دوباره برنجانم مجبور بودم به شررن یداد. چون نم

 نشان دهم.
*** 

روز بعد که صررنعتگر گلرخ را به حرف گرفته بود، من همان دور و برها  چند
از  یکی گشتم. صنعتگر یبچه ها دنبال سوژه م نینشسته بودم و ب یمکتین یرو

گلرخ  نکهیخواسررت با وجود ا یبود که خاطر گلرخ را م مانیها یهمکالسرر
سر معمول یآرزو م شد. پ سر به تن او نبا ساده ا یکرد  و  اارهیا معب هبود ک یو 

آمد. سرررم را به طرف بچه ها  یسرروپرنچرال گلرخ جور در نم یخواسررته ها
 آمدند. یسمت م نیکه به ا دمیو دوستش را د ایچرخاندم و بهزاد ن

سر خ گلرخ شت؛ پ سر دخترها  دمید یبود. م یپیخور ت یلیحخ دا که چطور 
هم درآورده خندند. گلرخ آمار دوستش را  یم زیر زیچرخد و ر یبه سمت او م
ست یبود و حاال م سمش  میدان ست. من اگر به جا «نیبابک خرمد»که ا و ا یا
 ی افهیو ق ناسبمت کلیکه قد و ه یرفتم، چون با وجود یراه نم ایبودم با بهزادن

شت در کنار بهزادن یخوب سکه م ایدا صدا یاز  گلرخ مرا به خود آورد:  یافتاد. 
 بوده! شیسر نیغرق کردم بدون از دست ا وانیروز خودمو تو ل هیاگه من 
و ان دو  دی. همزمان سرر چرخدیکش یانداخت و آه مکتین یرا رو خودر
 طرف ما! انیگفت: دارن م رلبیخودر را جمع و جور کرد و ز د؛ینفر را د
ما نشررسررتند. ما دو تا هم  یکنار مکتیگفت، آمدند و درسررت ن یم راسررت

 یکه مشررغول بحث مهم میو تظاهر کردچپ  یعل یکوچه  میخودمان را زد
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: دیکشرر یگوشررخراشرر غیو گلرخ ج میزانو یافتاد رو یزی. ناگهان چمیهسررت
 سوسک!
سمت ما چرخ یو جماعت دیاز جا پر همزمان را تکاندم  میمن زانو یول دندیبه 

شتم، گلرخ لرز یو جانور رو شدم و آن را بردا ست نزن دیزمبن افتاد. خم  : د
 بش!

 تکان دادم: عروسکه! شیچشم ها یرا جلو آن
 و اخم کرد: چندر! دیرا ورچ شیها لب
ن داشررت با تلف شررانیکیکه  میماجرا نگاه کرد نیو به مسرربب میدیدو چرخ هر

را باال  میخواند. شانه ها یداشت ررر مثال ررر مجله م یگریکرد و د یصحبت م
سوسک را پرت کردم تو دادم:  حیضدر مقابل نگاه گلرخ تو فم،یک یانداختم و 

 پاشو! ه،یبه درد بخور زیچ
خودم حس کردم.  یرا رو اینگاه بهزادن ینیو من سررنگ میآنها گذاشررت یجلو از

که از  باشد دینفر با کی یبا چهار تا دختر باالخره  یخبر نداشت که در خانه ا
 سوسک نترسد.

*** 
کانون ف از جان تیبل لمیطرف  مایسرر یبرا یم ند، من وگلرخ هم  یم ن داد
ساعتین شت الی. خمیریبگ تیتا بل میبود ستادهیصف ا یتو یم شنبه  میدا پنج 

پول  میتوانسررت یم میآورد یم ریگ یمجان تیو اگر بل میخور بگذران یحسرراب
صرف تفر دادند  عالنفر جلوتر از ما بود که اط کی. فقط میبکن یگرید حیآن را 

 دواریقدم ام کیاز شررانسررمان  فیمانده! من و گلرخ خرک گرید تیفقط پنج بل
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با میبه جلو برداشررت زنگ خورد و او بعد از تمام شررردن  یینفر جلو لیکه مو
 .دیخوام فرش ی: چار تا متیمکالمه ار، رو کرد به مسئول فرور بل

رف بار ح ریتوانسررتم ز یبود. نم ینامرد نیع نی... ایول م؛یو گلرخ وارفت من
 ییبا هر کارت دانشررجو سیرفتم جلو و اعتراض کردم: مگه قرار ن زور بروم،

 ن؟یبد تیحداکثر دو تا بل
پسرررک اشرراره کردم؛ پسرررک  ییو بعد به کارت دانشررجو وارید یرو یبرگه  به

سرد شنده با خون شجو یفرو خودر را  ییحرف مرا گور داد و بعد کارت دان
 !تیچار تا بل نمیمال او: حاال شد دوتا! ا یگذشت رو

 کنار رفتم. گلرخ یحخ به جانب و منتظر مرا نگاه کرد و من عصرربان ینگاه با
 حال و روزمون نبود. نیکه ا میو به طرف من آمد: شانس داشت دیکش یهم آه

ما  ییافتاد که به سررمت نفر جلو ایچشررمم به بهزادن میبگو یزیچ نکهیاز ا قبل
 او زد: دمت گرم اشکان! یرفت و به شانه 

بهت  نیاز ا شررتریها را به دسررت او داد: ما ب تیو دو تا از بل دیخند اشررکان
 دادا! میبدهکار

 چشم ما تکان داد. یها را جلو تیکرد و بعد از رفتن او بل یهم تعارف ایبهزادن
ست موها یم دلم او مرا با پوزخند نگاه  یمرتب و براقش را آتش بزنم ول یخوا

شکلک شانه باال انداخت.  ش یکرد و  ست گلرخ را ک . همزمان دمیدر آوردم و د
شدند و  یدو دختر از جلو ست بل یگفت: دلم م شانیکیما رد   رم،یبگ تیخوا

 .رونیب میزد یروز هم که شده از خوابگاه م هی
 : خانم!دیبه سمتش چرخ ایبهزاد ن بالفاصله
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 او کدامچیو با تعجب به طرف او برگشتند. مشخب بود که ه ستادندیا دخترها
شت و بل یقدم ایشناختند، بهزادن یرا نم شان بردا سمت ه به ها را مودبان تیبه 

 ما به هم خورد، مال شما! یطرف آنها گرفت: برنامه 
 یزیخبر ذوق زده شدند و گل از گلشان شکفت. چه چ یدختر از همه جا ب دو

 !ییبایز نیبه ا ی! آن هم از دست فرشته ان؟یبهتر از ا
 قابل شما رو نداره اصال! گم،یم یزد: جد یریمقابل تعارف آنها لبخند دلپذ در

شحال یبود. دخترها بعد از کل یا شهی! عجب هنرپایخدا شکر، با خو ور د یت
شنه  ی... که روایو بهزادن میشدند و ما ماند سمت ما و  دیچرخ شیپا یپا به 

 صورتش را پوشاند. یشخندین
 کرد. رو به او تیبا عصبان گلرخ

 !یروان ر
ه داد نیطرف خم کرد و معصومانه گفت: اگه خواهش کرده بود کیرا به  سرر

 بودمش به شما!
شمک ضحک شیزد و ابروها چ به خود گرفت. راه افتادم و با نفرت  یحالت م

 هم نبود. یمال نیهمچ لمشیخودت، ف یگفتم: ارزون
 .میدیشن یخنده ار را م یهنوز صدا م،یچند قدم که رفت تا

**** 
ن نه، فقط با سررربه سررر گذاشررت م؛یفرق داشررته باشرر هیاو با بق یما برا نکهیا نه

ق رفتارر ذو نیها از ا یلیکرد، مخصوصا ما که برعکس خ یم حیدخترها تفر
شت که خبر یو هوا برمان نم میشد یمرگ نم ست. ب یدا  ما به او ییاعتنا یه
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سبت به خودر برانگ یترر م یجر سات ما را ن سا اال کند، ح ختهیکرد که اح
 نفرت... ایعالقه  ای
قه ا نیا و نه عال نه حت دایپ یوسررط من  به خوب یکرده بودم   یم ینفرت... 

با  یتنه خصوم م؛یهست یسرگرم کننده ا یها یاسباب باز شیدانستم که ما برا
ما را انتخاب کرده بود تا چند  . فقطمیتوجهش را جلب کرده ا نکهیما دارد و نه ا

د... کن حیتفر ش،یهایبازها و مسخره  یما در مقابل شوخ یبا واکنش ها یوقت
 نکرده بود... دایپ یخوب یهمباز

ش برگه سرخو  اننیبودم؛ اطم یآمدم، فول انرژ رونیاز کالس ب یام را دادم و با 
 رفتم. درسررت ایمت ترکنان به سرر یلِ  ی. لِ رمیگ یکامل را م یداشررتم که نمره 

شت با تلفن حرف مرونیآمد ب یکه م دمیرا د ایبهزادن یقبل از ورود د و ز ی. دا
ست د یچا وانیل کی سش  یبود. همه  گرریدر د صال  بهحوا مکالمه بود و ا

خورد، تعادلم را از دسررت دادم و  چیپ می! پایعمد ریمتوجه من نشررد. کامال غ
. دادر ختیر شیپا یرو یکج شد و چا وانیمحکم به او برخوردم، دست و ل

 هم از دستش پرت شد آنورتر. لیبه هوا رفت و موبا
سرت ا من ستم را به قاب در گرفته بودم، با م شا م نیکه د ضع را تما ردم. ک یو

شدم، موبا نکهیقبل از ا شود، خم  شتم و به طرفش لشیمتوجه خنده ام ب  را بردا
 خورد... چیپام پ د،یگرفتم. مظلومانه گفتم: ببخش

را گرفت. چند بار دهانش را باز و بسررته  لشیغضررب به من نگاه کرد و موبا با
با تنه ا یاز دهانش خارج نشرررد. پوف یحرف یکرد ول به من از کنارم  یکرد و 
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 ار را کامال لک کرده یبرف یو شلوار آب دیشرت سف یت یجلو یگذشت. چا
 بود.

ست کند با د یم یکه سع دمیکردم، د یرفتنش را نگاه م یروزیکه با پ همانطور
 و به طرف من برگشت: ستادیلباسش پاک کند. ناگهان ا یرا از رو یچا یلکه 

 ؟یدستمال دار
 را باال انداختم: نچ!!! میابروها

 مرا نگاه کرد. ریداد و با تحق نیرا چ دماغش
 ؟یندار فتیکه دستمال تو ک یهست یچه جور دختر ر

 نیمکث کرد و بعد به ا هیزدم. چند ثان یرا باال انداختم و لبخند پهن میها شانه
 وانیل هیبسته دستمال بده!  هیطرف برگشت، پشت سر من آمد داخل: ممد آقا 

 آبم بده قربون دستت.
سه ها تا  ستادمیهم کنارر ا من شم دوختم به قف  خوردن یبرا یزیچ کیو چ

شتم فکر مداکنمیپ صدا پسیچ ایبخرم  کیکردم ک ی. دا  ایهزادنغرولند ب یکه 
 که! شهی: پاک نمدمیرا شن

 کهنینداشررت. از ا دهیلکه را پاک کند که فا سیکرد با دسررتمال خ یم تالر
 یکردم و با صردا یزیر یبود. خنده  یدلم نورافشران یحالش را گرفته بودم تو

سته چ کی یشاد ستم را دراز کردم پولش را بدهم که ل پسیب ستم. د  نوایخوا
 شد... دهیبه صورتم پاش یآب

شت به پهنا دمیبه طرفش چرخ رتزدهیح ستدیخند یصورتش م یکه دا مال : د
 !!؟یخوا یم
 !شعوری: ع*و*ض*ی! بدمیکوب نیرا به زم میپا
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مات و متح دنینبود، از د الشیخ نیع که آب از ب ریصررورت   یام م ینیمن 
 روده بر شده بود... د،یچک

صبان پسیچ نکهیا بدون س ینم رون،یاز بوفه زدم ب تیرا بردارم با ع  یتم براخوا
 او را تحمل کنم... شتریب هیثان کی

*** 
شده بودم. گلرخ آن روز دانشگاه  سیو من فلک زده خ دیبار یم یدیشد باران

م بودم. داشررت سررتادهیا نیباران به انتظار ماشرر ریبود و من تک و تنها ز امدهین
د و از بو میپا ریز نیماشرر کیداشررتم، االن  یپولدار یکردم اگر بابا یتصررور م

 .دیایآب چکان دعا دعا کنم که بند ب نطوریا نکهیبردم؛ نه ا یباران لذت م نیا
ش سانتافه  میترمز کرد، ذوق زدگ میپا یجلو ینیما شناختن  ، بخار بنفش یبا 

بود  یار جد افهیشوم. ق تنها بود و اشاره کرد سوار ایشد و به هوا رفت. بهزادن
 کیبرگرداندم و  ابانیرا به سررمت خ میمن رو یول دیرسرر یآزار به نظر م یو ب

 قدم برگشتم عقب...
سانت ستیراند و رفت. ب یمعطل یب شت و دو دختر  مانتال  یمتر جلوتر نگه دا

ودم از بابت خ ینثار روح پرفتوحش کردم و کل ییناسررزا رلبیرا سرروار کرد. ز
ته بودم. افتخار که محلش نگذاشرر ار هم تب و  جهیکه نت یمفتخر شررردم 

 بود. دیشد یسرماخوردگ
کنار ُبرد  .دمید یرا اتفاق ایروز بعد که باالخره به دانشررگاه برگشررتم بهزاد ن سرره

 یمیتوجه به او قاب برد را باز کردم که مطالب قد یبود، ب سررتادهیا یانجمن ادب
 کنم. نیگزیجا رهادتیرا با جد
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 دم؛یرا شن شیصدا
 بود. تادهفین نییپا نطوریاالن ا ،یمن باال نگرفته بود یاگه اون روز دماغتو برا ر

ندادم و دماغم را باال  یتیاز کنارم گذشررته باشررد، اهم یکه روح مزاحم انگار
 زیکل کل نداشررتم. او هم چ یحال بودم و حوصررله  یو ب ضی. مردمیکشرر

 نگفت و منتظر ماند تا من کنار رفتم و مشغول خواندن مطالب شد. یگرید
پا دید یمدتها هر جا من و گلرخ را م تا مان به یو متلک دیچیپ یم مانیبه پرو
آمدند و موقع  یانجمن ادب یبه جلسرره « افسررانه»با  کباری یانداخت، حت یم

 زدند. یکردم آن دو سوت م یمن، هرجا که مکث م یشعرخوان
مام دن ایو... بهزادن میپدر را از دسرررت داد نکهیا تا  تیاهم یمن ب یبرا ایو ت

. شررور و دمید ینم ادیو او را هم ز دمیپلک یدانشررگاه نم یتو ادیشررردند. ز
ست انداختنم برا طنتمیش ست داده بودم و د شت احتماال یلذت شیرا از د ، ندا

 و جوابش را دادم. زدآزار من به سرر  تا آن روز که بعد از مدت ها باز ه*و*س
*** 

مه ها ه با کم کیرا  ایبا بهزادن میبرخورد  فیخزر تعر یاغراق برا ینفس و 
از  یگیببرد. بعد با التماس گفتم: حاال به مامان م یکردم تا به عمخ فاجعه پ

 م؟یبر نجایا
رحم بدهم که دل خزر به  یحالت تضرررع و بدبخت میکردم به چشررم ها یسررع

 بود... دهیفا یب یول دیایب
 زد. یدهنده ا یهم لبخند دلدار خزر

 !!!شهینم لیکه دل نیباران جان ا ر
 !؟یبرد: چ ماتم
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 ینم لیرا تحمل کنم، دل ایبهزادن یهر روزه  تیتوانستم آزار و اذ یمن نم نکهیا
 شد؟!
و ت زمیرا باز کرد: عز میمانتو یدسررتش را جلو آورد و دکمه ها یبا مهربان خزر

 .میبگذر نجایا ریاز خ میتون ی. ما نمیمامانم درک کن طیشرا دیبا
 یپسر زندگ نیسر ا یتونم از صدقه  یدستش را گرفتم: بفهم خزر! من نم مچ

 !سیکه پول ن زیکنم، همه چ
ست ها یخزر از رو نگاه شم ها مانید سئله دیمن رس یحرکت کرد تا به چ : م

مان دب س،یفقط پول ن ما نه بمون ینم گهیاران!  ما تو اون خو  یم م،یخواس 
 .دیترس

 !؟ی! آخه از چد؟یترس ینجوا کردم: م یناباور با
ش یآه خزر ستش را عقب برد و رو دیک شت: اتفاق شیزانو یو د  تادهفین یگذا

 ریکه غ یوقت قایهفته دو بار دق هیمرده تو  هی. انگار فتهیب دیترسرر یمامان م یول
از تنهاس درو ب یخونه نبوده، رفته دم در خونه، طلوع که وقت شکسیاز طلوع ه

ه بودن، مرد رونیبا مامان ب کهبار  هیمونده.  ادریصورت مرده رو  یکنه ول ینم
داده، مامان  یما رو م یخونه  کیرو به مامان نشون داده که تو کوچه داشته کش

 ...دیهم ترس
 !ن؟یمرده؟! فقط هم نیوسط حرفش: فقط به خاطر ا دمیپر

مرده، باران! مامان تنهاس! مواظبت کردن از  نی: آره به خاطر همدیآه کشرر خزر
 یطلوع تنها تو خونه بوده م یمرده چرا فقط وقت نیچار تا دختر برار سررخته، ا

 آورد، اونوخ یهم سررر طلوع م ییاومد تو خونه و بال یم یجور هیاومده؟ اگه 
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آپارتمان  هیبه فکر  اماندزد زد، م یریوز یکه به خونه  یاز همون روز ؟یچ
تا ا دایجا رو پ چیه یبود، ول  شررنهادیرو پ نجایا شیرایخانم پ نکهینکرده بود 

 کرد.
س زهایچ نیمن از ا چرا شتم؟ چرا ک  بیبه من نگفته بود؟ وجدانم نه یخبر ندا

 ...یول میمشغول کتاب ها و نوشته ها ایدانشگاه بودم  ایزد که من 
 رفت. یبه کتم نم زهایچ نیا

سلش هم که ه شیرایامنه؟! خانم پ یلیخ نجاینه که حاال ا رررر  چوقتیو قند ع
 .یدرندشت نی. اونم خونه به استندیخونه ن

شد:  خزر ستند که ا یزن و مرد هیاز جا بلند   نکهیکنند )قبل از ا یکار م نجایه
پزه و . خانمه آشانیقراره فردا ب یول ستنیبا عجله ادامه داد( االن ن میبگو یزیچ

کارا نا تو همون خونه پ یباغو م یشرروهرر هم  نه، او و  شیرایخانم پ شیک
 کنن. یم یپسرر زندگ

سرر! مع شیرایپ خانم سرر! پ  یتو ایبا بهزاد ن دی! من باایبهزاد ن نی! معنیو پ
نه زندگ کی نال لیبا عزرا  یزندگ نیکردم؟! ع یم یخا  چیه یعنی: دمیبود. 

 ست؟ین یراه
مشکالتمون کمتر شده  ی: تا چشم به هم بزندیخم شد و سر مرا ب*و*س خزر
 .میریم نجایو از ا

شت. با ا نیا س نیها را گفت و مرا تنها گذا س ریتفا ش یهم برا یشان تن به برگ
چرب  یطعمه  کیسرررمان نبود و ما  یباال یخودمان نبود، چون مرد یخانه 

 .میو نرم بود
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ش یآه س دمیک شدم. از پنجره با  را برر به  دییزدن مهر تا یکردم. برا یو بلند 
ن پارک اتاق م یکه درست رو به پنجره  دمیبنفش را د یمن، سانتافه  یبدشانس

 شده بود.
شتم و بدنه  یبرم یزیت زیاگر چ دیشا ش یدا شرنگ ما لمه را به چند ک نشیخو
 یموقت رریتاث یشرررد ول یخنک م یکردم، دلم کم یم نیمز زیآممحبت  ی

ستم برا یبود. اگر م شم با شهیهم یخوا سوده خاطر با  یکامال فرامور م دیآ
شرا ایبهزادن دیست. من با «ایبهزادن»همان  «نیمع» نیکردم که ا  شیها رتو 

پاک م ظه ام  حاف با  یم یکردم و سررع یرا از   یبرخورد چیه «نیمع»کردم 
 ی... به نظر نممیکرد یم یخانه زندگ کینداشررته باشررم. انگار نه انگار که در 

بود... فقط در  نیراه هم نیباشررد... بله، بهتر یرممکنیکار سررخت و غ دیرسرر
هم اخطار  میخواهرهابه  دیسرراده... با یاحوالپرسرر کی... کیحد سررالم و عل

 نشوند. کیبدذات نزد نیبه ا ادیدادم که ز یم
 رونیاز ب ییبگومگو یآمدم، صدا یکنار م دیجد طیکه داشتم با شرا نطوریهم

شن شرمگ نکهی. قبل از ادمیاتاق  سل  سم، ع الت و خج نیبروم و علتش را بپر
ستانه  سمه  یزده در آ شد که مج سته  یدر ظاهر  ست  یشک مذکور را در د

شت. دختر بچه ا ستاره ا زانیآو یتاب یبود که رو یدا سته ب یاز  ش ب تا و ودن
ان به عنو رسررتان،یمسررابقات فوتسررال دب یتو یمجسررمه را وقت نیخورد. ا یم

کادو گرفتم... که حاال نصف شده و هر  ییانتخاب شدم از بابا کنیباز نیبهتر
صفش در  شم تمام وجودم را گرفت ول یکین سل بود. دوباره خ ستان ع  یاز د

ه شررکسررت یادگاری نیا یخواسررتم برا یلحظه فکر کردم که م کی یبعد برا
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زنده بود. آن هم من که قول داده بودم از دو  یادگاریخواهرم را کتک بزنم که 
ش تیخواهر کوچکترم حما سل با پ شم. ع شان با را  سرر یمانیکنم و مواظب

 خوام. یآورد باال: معذرت م
 !دمتی: باشه بخشدمیکش یقیعم نفس

نداشت.  یزود نیگشاد شد؛ انتظار بخشش را به ا رتیعسل از ح یها چشم
 یحاال مسا ل مهمتر یول دیکش یطول م یادیمن مدت ز یمعموال طوفان ها

شد و  تیدر اولو شجاع  سل  شت رررر ول کیبودند. ع هنوز  یقدم به جلو بردا
 الزم را با من حفظ کرده بود ر و گفت: به خدا از قصد ننداختمش! یفاصله 
 نداره! یبیدونم ، ع یزدم: م لبخند
 شیمن آمد، چشمها یرمز را شکست و با جرأت تا جلوکرد، خط ق یزیناپره

 کنم! یبودند: برات درستش م دواریام
 عمرا ُدُرس... ِاِهم... باشه، ممنون! ر
 نطوریا یزل زد به من، اصال عادت نداشتم کس یباز شد و با قدرشناس ششین

 نگاهم کند.
 !نجایا ایعسل ب ر

 ...نیرا نشانش دادم: بب ایبهزادن نیپنجره و ماش یرا کشاندم جلو او
 !ی: عجب عروسکدیسوت کش یشگفت با
 ...شهیرایپسر خانم پ نیماش نیآره، حاال خوب گور بده، ا ر
 .دیستاره درخش شیچشمها یعسل به خنده باز شد و تو شین
 !دمشیتو با  د ر



wWw.Roman4u.iR  62 

 

صال ض نیا دنیاز د ا سل را گرفتم و با جد ینبودم؛ بازو یستاره ها را در  تیع
 پسر نرو، نیدم پر ا ادیخب، خوب گور بده، ز یلینگاه کردم: خ شیچشم ها

 اصال هم بار خور و بش نکن، باشه؟؟
 برنگشته بود: چرا؟! یعسل هنوز به حالت عاد شین

نداره، چون  یموضرروع فکر کنم، ب یرو نکهیاز ا قبل ر پسرر هیهوا گفتم: چرا 
 جوونه!
 نکهیا ایکه پسررره  نیار خطرناکه؟ اکج نیعسررل باال رفت: خب ا یابروها

 جوونه؟
سل سل با من کل ننداز،  دیپرس یسوال م یلیخ ع سر برد: ع ها! حوصله ام را 

سرو م نیمن ا سم، روان یپ صله بگ شتریب یهر چ ه،یشنا هتره، ب ،یریازر فا
 باشه؟

 قانع نشده بود، موافقت کرد. نکهیا با
 ییبه تذکر نداشت، خزر هم با ماجراها یازیاز عسل، طلوع هم که ن نیا خب،
به  دیا باار ر هی. بقدیرسرر یم جهینت نیکرده بودم خودر به ا فیتعر شیکه برا
 سپردم. یخرابکار سرنوشت م یدستها
شته بود خانه،  رونیناهار ب یرا عوض کردم و برا میها لباس رفتم. مامان که برگ

چپ چپ نگاهم کرد و بعد سرررزنش کنان گفت: به نظر خودت رفتارت  یکم
 درست بود؟!

ر تونم قول بدم تکرا یچون نم یسر سفره و صادقانه جواب دادم: نه! ول نشستم
 کنه! یبه حالم نم یکمک یلیدونستنش خ شهینم
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گفتن  یبرا یادیز یحرف ها دیرسرر یچند لحظه نگاهم کرد، به نظر م مامان
 نزد. یسرر را به چپ و راست تکان داد و حرف یدارد، ول
 یمرا فرامور کرده بود ب یمنیا یها هیتوصرر یکه انگار به همان زود عسرررل

 !نینیبب شویرایپسر خانم پ دیمقدمه رفت سر اصل مطلب: بچه ها، ووه، با
ستش حلقه ا نیا ش شاره و  شت ا ست کرد و  یرا گفت و رو به طلوع با انگ در

 چشمک زد.
 فول! یوتیب ر

شررام امشررب  یبرا شیرایصرراف کرد و گفت: اتفاقا خانم پ یا نهیسرر مامان
 دعوتمون کرده!

 !؟یکن یم یاظهار نظر کردم: شوخ رتزدهیدهان پر ح با
 یبود پاک کرد و با کج خلق دهیرا که از دهان من به صورتش پاش یبرنج عسل

 کارو کرده بودم... نیگفت: حاال اگه من ا
 ؟یگیم ینکن. مامان جد سهیمنو با خودت مقا ر

 نی. اگمیم یمرا نگاه کرد: معلومه که جد میم*س*تق نکشیع یاز باال مامان
خواد شررما رو  ی. ممییگفت ما مهمون اونا شیرایخانم پ یمن بود ول ی فهیوظ

 !رهیخرده گوشه گ هیبا پسرر آشنا کنه. انگار پسرر 
 یپسرررر را در دانشررگاه م یواقع یریوشرره گگ دیبا شیرای!؟!؟! خانم پجانم؟

مامان که به اطراف اشرراره کرد و گفت:  یحرف ها ی. حواسررم رفت به باقدید
 یگذرونده و تو خونه  یم نجایتمام وقتش رو ا نیانگار قبل از اومدن ما، مع

شو خود نطوریاخواسته  یهم نم شیرایشده. خانم پ ینم یآفتاب ادیخودشون ز
 .میایکنه تا ما ب یرو خال نجایخاطر مجبورر کرده ا نیجدا کنه. به هم هیاز بق
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شما نگفتیچقدر عال رررر س یما جا ی!!! مامان  و مزاحم  میکن یرو تنگ نم یک
 م؟یستین چکسیه

من منتظر جواب بودم. مامان به  یبه من انداخت ول ینگاه هشداردهنده ا خزر
. ادیم کنار هیقضرر نیداد که پسرررر با ا نانیبهم اطم شیرایگفت: خانم پ یآرام

 با بودن ما نداره. یاون اصال مشکل
 ...یبا مادرر را ضبط نکرده بودم: ول ایبهزادن یکه آن روز مکالمه  فیح چه

 مرده؟ شیرایوسط حرف من: ِام... شوهر خانم پ دیبا عجله پر خزر
به طرف خزر چرخ مامان نه، اونا دینگاهش را از من گرفت و  از هم طالق : 

 گرفتن.
س گفتم: جدا؟ پ یفرامور کردم و با خوشحال میخواستم بگو یرا که م یزیچ

 کنه، نه؟ یپسره بره با بابار زندگ دیشا
 نقش برآب شد. دمیشدم که ام رهیبه دهان مادر خ دوارانهیام
 یم شیرایبوده که خانم پ نیطالقشون هم لیرفته، اصال دل رانینه، بابار از ا ر

 بمونه و شوهرر اصرار داشته برن. رانیسته اخوا
شت. مطمئنا  ایبهزادن یدلم برا هیصدم ثان کی یبرا شت و ندا سوخت؛ بابا دا

گاه زبان باز کردم: اگه من بودم  حس او از نداشررتن مطلخ من بدتر بود. ناخودآ
 رفتم. یبا بابام م

 بدهم. حیتوض دیکه با دمیو من فهم دیهمه به طرف من چرخ نگاه
 ...زانمیاونوخ شما ها رو نداشتم که عز یعنیاون بودم...  یاگه جا ر

 زدم و منتظر ماندم درکم کنند. یگرم لبخند
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 عاطفه! یشد: ب رهیبه من خ یزیرآمیبا حالت تحق خزر
سف نگاه م مامان سل هم  یبا تأ صورتش را از من برگرادند. ع کرد و طلوع کال 

صورتش را تو شت  س یسطح خارج یکه دا شقش برر صال به  یم یقا کرد و ا
 نداشت. یمن توجه

 !ستمیاون ن ی: چقدر خوبه که جامیکه بگو دمیبار پلک زدم و صالح د چند
شغول کردم. مامان گفت: دلم  میانداختم و خودم را با غذا نییسرم را پا بعد م

شب رفتار خوب یم شون بد یخواد ام  یبزرگ ی. همه اتون دخترانیاز خودتون ن
 .نیچکار نکن نیمن بگم چکار کن دیو نبا نیشد

ستم رو یم یسرم را بلند کنم به خوب نکهیا بدون قط با صحبتش فقط و ف یدان
 منست.

از خودم نشان دهم، به خاطر تجربه  یمامان انتظار داشت من رفتار خوب نکهیا
شته بود، خ یها شته... ول یلیگذ شده ام و د یخودم فکر م یگذ  رگیکردم آدم 

برم ص یکرد که کاسه  یم یکار ایبهزادن نکهین افاضات نخواهم کرد، مگر ااز آ
 شود... زیلبر

شته  یمهمان نیبه بودن در ا یلیمن تما یزدم که او هم به اندازه  یم حدس ندا
ه هربار ک یمادرر را قال بگذارد و در برود. ول یبودم که به نحو دواریباشد، ام

رفت. با  یخار به چشررمم م نیع نشیکردم، ماشرر یرا نگاه م رونیاز پنجره ب
ش یم یکه خودم را دلدار یوجود ستم  یرفته، ته دلم م نیدادم که بدون ما دان

حذف کنم. به هر حال قرار بود با او  میَ توانم او را از زندگ ینم یسرررادگ نیبه ا
صمیکن یخانه زندگ کیدر  یمدت سرم  یار رو هیسا نکهی! بدتر ایبتی... چه م

 کرد.. یم ینیسنگ
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شدم. کتاب ها م خودم شغول کتاب خواندن  سپردم و م ستند  یرا به خدا  توان
 من یکتاب احسرراس آن یمرا به کل عوض کنند. بسررته به حال و هوا ی هیروح

کرد. در آن لحظه با خواندن آن کتاب که دخترک به خاطر جنگ،  یم رییهم تغ
شده و با خواهرر ب شیاز خانه و زندگ  یم یفقر زندگ تیدر نها ییه تنهارانده 

 خودم خجالت بکشم. یتیکردند، باعث شد از نارضا
 گفت که دیتهد میالتماس ررررر ن میخزر به اتاق آمد و با لحن ن یکه وقت چنان

 حالت رام و فرامانبردار من به شدت تعجب کرد. دنیآماده بشوم، از د
ش یآه شدم. ا میو از جا دمیک صل کپه  نیبلند  رخت خوابها و  یروزها حد فا

 یرا رو میدادم به رخت خوابها و پا یم هیخواندم، کمرم را تک یپنجره کتاب م
 راحت نبود. ادیو ز شدیدار م هیگذاشتم، بدنم زاو یپنجره م یتاقچه 
 یول دایازر خوشم نم نکهیدادم: با ا حیتعجب خزر بودم، با غصه توض متوجه

 ...گمینم یزیو چ شمیم یان دختر خوببه خاطر مادرر و مام
هم به من بدهکار شرررده بودند  یزیچ کی!!! مردم یبزرگ ثاریو ا یفداکار چه

 انگار...
ور و آن ور پرت کردم، تا لباس مورد نظرم  نیرا ا میکمد و لباسها یشدم تو خم
 کنم. دایرا پ

خونه رو به ما داده، به  نیلطف کرده که ا یلیخ شیرایمن فکر کردم خانم پ رررر
م بخشرر یخاطر اون پسررر دلقکش رو م نیبه هم ،یو منت هیکرا چیه یقول تو ب

پا  دینبا یصررورتم تکان دادم( ول یجلو دیتهد ی... )انگشررتم را به نشررانه یول
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بذاره... )لباس ف یرو به سررخت میا روزهیدم من  ه ک نمی( ادمیکشرر رونیب یرا 
 چروکه، خدا! چقد من بدبختم!

قرار گرفته بود با عجله گفت: بده من  ریکه از برخورد خوب! من تحت تأث خزر
 کنم. یبرات اتور م

 ؟یجد ر
 خوام اتو کنم. یآره مال عسلو هم م ر

ش قبل سم را به او دادم. ا مانیاز آنکه پ سته لبا  ،نیهم از ا نیشود، از خدا خوا
اه ر چیدانسررتم ه یمداشررت! من که  یمثبت یامدهایواقعا که رفتار خوب چه پ

سخنران دیکردم با یم یاگر اوقات تلخ ست،ین یهمانیاز م یفرار زر خ یخطر 
کردم! حاال که از شر  یم توخودم ا دیتازه لباسم را هم با دم،یخر یرا به جان م

 توانستم دوباره دراز بکشم و کتاب بخوانم... یهر دو خالص شده بودم، م
سف یرا رو میا روزهیف لباس ش دمیشلوار  صاف و ل*خ*تم را  یو موها دمیپو

با گ صررورتم  یتو یرا کجک میها یسرررم جمع کردم، چتر یباال یا رهیهم 
ورتم . صنمیرا قرق کرده بود هول دادم کنار تا خودم را بب نهیو خزر را که آ ختمیر

سف صورت خزر  شتم ول دتریاز  اغم فقط دم ود،ب یمعمول یبود، و لکه پکه ندا
از حد درشررت بود.  ادهیز یهم کم میآل بود، و چشررم ها دهیخودر ا در نوع

 ینگاهش نکنم، م یکیتار یگفت که تو یم شررهیخزر هم م،یکوچکتر که بود
شمها شم ها میگفت چ ست چون چ سناک ا زد. بر  یبرق م شهیمن هم یتر

 دهیقدرخشرررانم باشرررد، خزر ع یفکرها لیکردم به دل یعکس من که فکر م
و دست نخورده بودند،  یهم مشک میاست. ابروها دمیداشت به خاطر ذات پل

از  نیمرتبش کنم، و ا شررهیهم دیبا ش،یکه دسررت ببرم تو کباریدانسررتم  یم
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صورتم،  زیخب همه چ یخوشگل نبودم ول نکهیمن خارج بود. با ا یحوصله 
خدا رو  دند،دا یبود و کار خودشان را به نحو احسن انجام م شیسالم، سر جا

 شکر.
 ساعت بود به میحاضر و آماده بودم برعکس خزر که ن قهیدر عرض پنج دق من

ها کیرفت.  یخودر ور م نار  کیرا جمع کرد و فقط  شیبار مو قه را ک حل
 اریاز مع یگ*ن*ا*هکار کم یصررورتش باز گذاشررت که به نظرم چون حلقه 

 وهمه را باز گذاشررت بلندتر بود مورد قبول واقع نشررد. بعد  یاسررتاندارد خزر
 نیبه ا یقرار گرفتند ول شانیو منظم در جا نیسنگ یلیتا حلقه ها خ دیشانه کش

ه داد ک تیمزاحم خواهند بود، باالخره رضا شیشام موها یکه برا دیرس جهینت
دامن  نیرا باز بگذارد. بعد ب هیبزند و بق پسیدو طرف را ببرد عقب و کل یموها

 ی جهینت یبود چون رو یاتیح یلیمرحله خ نیمردد ماند. ا نشیو شررلوار ج
شد و  یم ریبعد هم تاث یمرحله  شت؛ آخر با دامن مجبور بود جوراب بپو گذا

را  نشی. باالخره شررلوار جدیایب*ا*س*نش ب ریکه تا ز یبا شررلوار هم لباسرر
و اانتخاب بلوز غرق شود، خودم را به  یها نهیدر گز نکهیانتخاب کرد، قبل از ا

منجخ  ار قهیسه ربع داشت و دور  نیآست کهرنگش را  یشمی کیرساندم و تون
 بپور! نوی: ادمیکش رونیکردم و ب دایشده بود، پ یدوز

 ...نیبه آن نگاه کرد: آخه ا دیترد با
 دادم. هیبستم و به آن تک میار چسباندم، در کمد را هم با پا نهیرا به س لباس

 بپوشش! ر
 ...دهیاون سف یکن یفکر نم یخوب! ول یلیخ ر

http://www.roman4u.ir/


 69 باران

 !ادیبت م یلیبا رنگ چشمات جوره، خ نینه! ا ر
شم ها شیب خزر کار خودر را  ییجادو یو جمله  دیبال یم شیاز اندازه به چ
 کرد.

 باشه! ه،ینطوریاگه ا ر
ش یراحت نفس ست لباس بدمیک سه د شکر که تو دو  ! اگه یندار شتری: خدا رو 

 !یکرد یتو فقط شصت ساعت صرف انتخاب لباس م میما پولدار بود
 مهمه!!! یلیتذکر داد: لباس خ خزر

را برداشررت، همانطور که انتظار  ملشیر یلباسررش را صرراف کرد و قوط قهی
 !شهیداره خشک م ملمیگفت: ر یداشتم، با لحن سوزناک

دم کتابمو چاپ کر یوقت دمیپشررت سررر او را در آغور گرفتم و گفتم: قول م از
از دسررررتررررم  یحررررالررررا کررررار یمارکا برات بخرم ول نیاز بهتر ملیهشتا ر
 ...رادیبرنرمر

 .دیپرر کش یرا به مژه ها ملشیر یو فرچه  دیکش یآه خزر
شمم آب نمیه رررر شتنا  یخوره تو بتون ی... چ س هیاز اون نو هم  یآدامس خر
 ...ملیچه برسه به ر یاریدرب
 ن؟یمامان بلند شد: حاضر یاز آنکه جوابش را بدهم، صدا قبل

 !میبله، اومد ر
 یو سرراپورت مشررک یکوتاه آب راهنیرفتم، عسررل که پ رونیقبل از خزر ب من

ش شت با ه دهیپو شکل بهزادن یبرا جانیبود، دا سر و  د. ز یحرف م ایطلوع از 
حرف  بود و با آرامش به دهیپوش دیو بلوز سف یسارافون صورت کی زمیطلوع عز
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 ،میبود شررده یمداد رنگ یجعبه  هیداد. شررب یعسررل گور م ریناپذ انیپا یها
 ...یرنگ کیهرکداممان 

شانه  یا ضربه سه د یبه  سل زدم: ب نره  تادی! شیدیبار د هی! خوبه فقط گهیع
 گفتما! یچ

آمدن خزر از  رونیخفه شررد و مامان با سرروءظن به من نگاه کرد که با ب عسررل
 گرفت. نیو رنگ تحس دیاتاق؛ نگاهش به سمت او چرخ

من ثابت ماند: منم  دیقرمز طلوع و شررال سررف یروسررر یخزر رو یها چشررم
 بپوشم؟ یروسر
 خودر را پنهان کند. یداد خواسته  حیترج مامان

 .لتهیهر جور م ر
 من. یزد به شانه  خزر

 ه؟یشال واسه چ ر
کشررف حجاب کنم که! تا  اروی نیا یمن جلو یپچ کنان گفتم: انتظار ندار پچ

 یم تیمیجو صررم هوی نهیبب گهیجور د هیاالن  ده،ید یمنو اون شررکل روزید
 !رتشیگ

صدا یزیچ هیپس بهتره منم  رررر شما بر شیبپوشم ) منم  نیرا بلند کرد( مامان 
 .امیم

سررمت مقصررد .  میدار روشررن شررده بود راه افتاد هیپا یبا  که با چرا  ها یتو
 یلی. خزر هم خیهمانیم میرفت یم میداشررت ادهینتو و پجالب بود که بدون ما

 زود خودر را به ما رساند.
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شده بودم، نم یقدم زنان آخر از همه راه م من ستم با یرفتم. دچار دلهره   دیدان
د زدم چطور رفتار کنم؟! نکند بخواه یم ریار را با ت هیسا روزیکه تا د یبا پسر

 یخواسررتم مامان بفهمد تو یدانشررگاه داشررته باشررد؟ من نم یتو نیع یرفتار
داند که  ی... خدا مسررتمین نیکه او انتظار دارد خانم و سررنگ یدانشررگاه آنقدر

 بود!!! ییبودن چه کار سخت و طاقت فرسا نیسنگ
ظب موا یلیخ دیکنان گفت: امشررب با دیتا من به او برسررم، تهد سررتادیا خزر

 باشه؟ ،یکارات و زبونت باش
قات تلخ با تذکر  یاو قدر  بت کن و ان ندم: خزر مح صررورتم را از او برگردا

 که برعکس رفتار کنم ها! یکن ینده! منو وسوسه م یتکرار
ستم  یفقط م رررر  زیو ت تند یلیزبونت خ ،یکن یلج م یکه وقت ارمیب ادتیخوا

 !شهیم
مونه!  یم ادمیبدمو  یاز عادت ها یلیسررال خ سررتیکنم بعد از ب یفکر م ررررر

 ممنون! یلیخ
 تبیرفت؟ با دقت مرا ورانداز کرد و تذکر داد: دسررتتو از ج یخزر پس م مگر

 درآر!
جا گذاشتم، ک یشلوارم نم بیج یرا تو میبه حرفش ندادم، اگر دستها یتیاهم

 گذاشتم پس؟! یم
 چرا مثال؟! الت شدم؟ ر
 ؟یکن یکارو م نیو ا یدون یخودت م ر

 بردار!: دست از سرم دمیغر
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ت و ممکنه صورت نیزم یخور یآزاد باشن وگرنه م دیدستات موقع راه رفتن با ر
 ...شهیبدتر هم م ،یخوشگل یلیبشه! نه که خ عیضا یبه کل

وم آر»تا آرامشررم را برگردانم.  دمیکشرر یقیرا تنگ کردم و نفس عم میها چشررم
 !«خیبار باران... نفس عم

تو کل  یمثبت ینکته  چیوگرنه ه یدار یوبخ ی افهیبرو خدا رو شکر کن که ق ر
 شد. ینم دایوجودت پ

را به  مانیزد و هردو رو مانیدهان باز کرد جواب مرا بدهد که مادر صرردا خزر
 تراس منتظر ما بود... یتو شیرایخانم پ م؛یآن طرف چرخاند

س شیرایپ خانم ست داد و احوالمان را پر شدیبا تک تکمان د  کی. کت و دامن 
رنگش صورت با طراوات و شادابش  یبلوط یمصر یو موها دهیپوش یزرشک

صال به او نم سر یرا قاب گرفته بود. ا سن بهزادن یآمد که پ شته ب ایبه  شد. دا ا
 چیدور و ور ه نمتوجه شدم آ یو در کمال خوشوقت دمییاطرافم را پا یرکیز ریز

 ...ستین ایاز بهزادن یخبر
را داخل سرررالن  میمن که بعد از مامان پادعوتمان کرد داخل و  شیرایپ خانم

شته بودم، ه سرت بدمیرا ند چکسیگذا ستم و اطرافم  نی. با م ش خزر و طلوع ن
 را تماشا کردم.

شپزخانه به آن باز م کی یاز در ورود بعد سبتا کوچک بود که در آ د ش یهال ن
سالن یباال م یاز آنجا به طبقه  یو پلکان سته بود یرفت.  ش دو پله از  میکه ما ن
شکل ن نترییهال پا شت که پنجره ها یا رهیدا میبود،  ود و طرحدار ب یقد شیدا

شته بودند. من غرق د شیو پرده ها صدا دیرا باز گذا خ ت یزدن اطرافم بودم که 
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حواس مرا به طرف او جمع کرد، از پله باال رفت و  شیرایتخ صررندل خانم پ
 .ستادیپلکان ا یجلو

 !نییپا ایب گهیجان، د نیمع ر
 خانه بود! ی! شاهزاده تولعنت
شن نییپا یصدا س یمردانه  راهنیپ دم،یو بعد خودر را د دمیآمدنش را   یطو
 یداشت، خبر ی. ظاهر مودب و موقریخی یآب نیبود و همان شلوار ج دهیپوش

داده  ینیرا به لبخند دلنشرر شینبود و جا یشررگیهم زیاز آن پوزخند تمسررخر آم
ند شیخزر و طلوع جلو یول رمیبگ لشیتحو یادیخواسررتم ز یبود. نم  بل

ان با مام یی. محترمانه و با خوشروستادمیشدند، من هم به ناچار بلند شدم و ا
 .دیکرد و بعد به من رس کیو خزر سالم عل

ا پسررر آنقدر نیطعنه. ا یرا مشررت کردم و به خودم تذکر دادم که طعنه ب دسررتم
 هم بد نبود.

دوسرتانه هم نبود. آن  یسررد نبود ول شیخاکسرتر یچشرمها د،یسررا پر حالم
س یحمام اجبار ار را دادم و  یرا موقتا فرامور کردم و مودبانه جواب احوالپر

طلوع و با حالت  یبزند، دسررتم را انداختم دور شررانه ها یحرف نکهیقبل از ا
 کردم: خواهرم، طلوع! یمعرف یهشداردهنده ا

ظار ند  انت جب ک ند، ول یحرف ایداشررتم تع بان یبز با مهر ط به طلوع فق ینه. 
بند نبود. که  شیپا یرو جانیخور آمد گفت و به سررمت عسررل رفت که از ه

ته وقت فت  ایبهزادن یالب نده گ خانم کوچولو!»با خ  ایوا رفت. بهزادن« سررالم 
بعد از عسررل نشررسررت و مشررغول پرس و جو از مدرسرره و دوسررتان  یصررندل

 شد. دریجد



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 نه؟ په،یه طرف من خم شد و پچ پچ کنان گفت: خور تخزر ب ی کله
 !ستیرا باال انداختم و به زور گفتم: بدک ن میابرو
شم خزر شت چ سل عالمت داد که مواظب  ماینازک کرد و با ا یپ شاره به ع و ا

 رفتارر باشد.
ستور مامان از طر یو خزر با مخابره  من شد خید شم و ابرو بلند   یو برا میچ

آشپزخانه. شازده هم بلند شد و پشت سر ما آمد.  میرفت شیرایخانم پ کمک به
سع شان اپن نبود و من  شپزخانه  جا تنها آن ایبا بهزادن یا هیثان یکرم برا یم یآ

 یگفت، انجام م یم شیرایخانم پ یو هرکار رینمانم. سرررم را انداخته بودم ز
 دادم.

ه انگار به ک ایپلو با گوشررت بود و الزان یشررام فقط باقال یانتظارم، برا برخالف
ست کرده بودند و البته من و بهزادن سل در  ایزانسرا  ال هیزودتر از بق ایخاطر ع

 . به نام عسل، به کام ما.میرفت
داد بخواهند شررام  یم تیاهم زهایچ نیبه ا یلیداشررتم مثل عمه که خ انتظار
تکلف بودند و من  یو بسررراده  یلینبود. خ نطوریبدهند که اصررال ا یآنچنان

 کردم. یم یاحساس راحت
زدند و من  یهم نشررسررته بودند با هم حرف م یکه رو به رو ایو بهزادن خزر

که اگر چ گذارم و  شیخواسرررت برا یزیخودم را مشررغول طلوع کرده بودم  ب
 حواسم به عسل بود که گند نزند.

ب مرا مخاط شیرایدور بمانم که ناگهان خانم پ هیخواسررتم از بحث بق یم مثال
 قرار داد.
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 آره؟ ن،یدانشگاه هست هیشما دو تا تو  گهیم نیباران جان! مع ر
شمها سرم شقابم بلند کردم و نگاهم به او افتاد که چ ش یم شیرا از ب . دیدرخ
 بودم!!! دهیند شونویامروز ا نیرا باال بردم: جدا؟ من تا هم میابرو

ستم به او بفهمانم که هر اتفاق یم شته افتاده را فرامور م یخوا نم و ک یدر گذ
که  دیرسرر یهمان جا خاک کرد. البته اگر شررعورر م دیمسررا ل را با یهمه 

 انگار...
 باال رفت. شیصورتش شکل گرفت و ابرو یرو یپوزخند

 واقعا! بهیعج ر
 بود خب! ی. درو  مصلحتنداختمیرا از تک و تا ن خودم

 ن؟یهست اتیادب یشما هم دانشکده  ر
تعارف کرد و سررر فرصررت جواب مرا داد: نه،  هیاول به بق خت،یآب ر یوانیل

 .یمهندس
 بودم آن لحظه! ینیریزدم، چه دختر معصوم و ش یمیمال لبخند

 !!!رمینم گهید یدانشکده ها ادی! من زسین بیپس عج ر
فت: از من گ دیزد و به تقل یشخندین ایوجود دروغگو لعنت! صد بار! بهزادن بر

 ...ی؟! ولجدا
 خزر همه را از جا پراند: عسل... یصدا

دو  را بلند کرده بود،  نیکار از کار گذشررته بود. عسرررل که پار  سررنگ یول
برد  به سرعت دستش را جلو اینتوانست کنترلش کند و پار  کج شد... بهزاد ن

ره ش نیمع یزانوها یبود و از آنجا رو ختهیسفره ر ینداشت. دو  رو دهیفا یول
 کرد...
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 او از یکتک خورده به خود گرفت و مامان به جا یگربه  ی افهیفورا ق عسرررل
 را به خنده برگزار کرد. هیقض نیمع یمعذرت خواست ول ایبهزادن

 کنه! ینداره، دو  بخت آدمو باز م یبیع ر
م به با نوک کفش زیم ری. از زدیشلوارر کش یبرگ دستمال برداشت و رو چند
 زن؟یبرات بر یبگ یتون یعسل زدم: نم یزانو
را پر کرد: خواسررتم زحمت  شیشررد و اشررک چشررمها زانیو لوچه ار آو لب

 نشه.
 که چقدر زحمت نشد. دمیهه... هه... د ر

کند ررر رو کرد به  یبه من چشم غره رفت ررر رطب خورده منع رطب ک این بهزاد
 شلوار منه. یاز بدشانس نینداره، ا یبیگفت: ع یعسل و با مهربان

به من بود که دماغم را برا طعنه باال نگ یار   المیخ نیمن ع یول رمیعسرررل 
 نبود.

 ...گهید یدفه  ر
 نداره، بذار شامشو بخوره! یباران جان، اشکال ر
خواهر  رایبشقابم. اخت یخفه شدم و سرم را کردم تو شیرایحرف خانم پ نیا با

 خودم را هم نداشتم... واقعا که...
 لمیعسررل ف یبرا ایبه تراس رفتند، بهزاد ن شیرایاز شررام، مامان و خانم پ بعد

شدند. طلوع  صحبت  شغول  سرگرمش کند، خودر و خزر هم م شت تا  گذا
 خانه... واریرا تماشا کند، من ماندم و در و د وارکوبید یهم بلند شد تابلوها
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سه  یدلم م یلیخ سمت قف ست به  شه  یکتاب یخوا به  سالن یبروم که از گو
شمک م ساس م یزد. ول یمن چ توجه  شانیبه خانه زندگ ادیکردم اگر ز یاح

 رون،ی. بسررتادمیاز پنجره ها ا یکینشرران ندهم بهتر باشررد... بلند شرردم و کنار 
باد خنک تاب!  ظه ب دیوز یم یشرررب بود و مه ها یو در آن لح  یم مدل تین

ست تو چمن دراز  یرو ایبدوم و آواز بخوانم...  ...دمیدو یبا  بودم و م یخوا
 بود... نجایحافظ بخواند... آخ... کار ا میبکشم و بابا برا

شدم و خزر را د یلحظه متوجه جمع تو کی شت به آنها چا دمیتراس   یکه دا
سررل سررر ع یکه باال دمیرا د ایکرد. با عجله برگشررتم عقب و بهزادن یتعارف م

دار بود و من که اصال حال  یکرد. نگاهش معن یبه من نگاه م یبود ول ستادهیا
شتم، قبل از آنکه حرف یخوب یو هوا ستپاچ یندا سالن ب یگبزند، با د  رونیاز 

 دادم به ستون. هیلبه تراس ولو شدم و سرم را تک یرفتم و کنار مامان رو
 ...هواریبا د دمیکوب یرا م میپا یپاشنه  تم،یبود و با ر زانیآو میپاها

مه  شیرایپ خانم به ادا ند زد و  خت. برا یبه من لبخ مادِر  یصررحبتش پردا
زود ازدواج کرده بوده، حتما  یلیجوان بود. احتماال خ یادیبودن ز «ایبهزادن»

 داشته... یدرسش را بعد از ازدواج ادامه داده، چه همت
 مادر مرا به خودم آورد: باران! یصدا
 گرفتم. خوردم و سرم را باال یتکان

 بله؟ ر
 اشاره کرد: خانم دکتر با شما هستن. شیرایبه خانم پ مامان
 کرد. یفیو بعد اخم ظر دیخند شیرایپ خانم

 خوام خانم دکتر باشم. منم اسم دارم به خدا... ینم گهید نجاینه تو رو خدا، ا ر
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ه آمد، جاذب یلبخند زدم و منتظر ماندم تا حرفش را بزند. ازر خوشم م یزورک
که نم یا جا م یداشرررت  نارر حس خوب د،یآ یدانسررتم از ک  یفقط در ک

 به من نگاه کرد. یداشتم... با مهربان
 ؟یآره؟ )با تکان سر من ادامه داد( اهل کتاب هم هست ،یخون یم اتیتو ادب ر

 من جواب داد: چه جور هم! کرم کتابه! یبه جا خزر
 ؟یخون یم ییبه به، چه کتابا ر

 .ادیب رمیگ یرا باال انداختم و صادقانه گفتم: هر چ میها انهش
 یشررروع کرد به صررحبت درباره  امد،یحرف من به مذاقش خور ن نیا انگار

و  «کنه...  یم ضیکتاب بد مثل سمه و آدمو مر ستیکار درست ن نیا»که  نیا
شت به جاها نیاز هم و من منتظر  دیرس یخوب خوبش م یحرفها، کم کم دا
مع ما ج ههم ب ایکند از کتابخانه شرران اسررتفاده کنم که بهزاد ن شررنهادیبودم پ

کرد ررر و  یاو لبخند زد ررر چقدر به شاهزاده افتخار م دنی. مادرر با دوستیپ
گ هماهن نیباران جان، با مع یانگار به او الهام شده باشد، ناگهان گفت: راست

 به بعد. نیدانشگاه از ا نیبا هم بر ن،یکن
دانشگاه  به دیسف یشانیگاو پ نیام اگر با ا دهی!! من به گور جد و آبادم خندبله؟

به  یلطف کرده و سررقف ایبهزادن میبدهم؟ بگو هیبه بق یبروم! آن وقت چه جواب
 !ده؟یمن بخش

ستپاچگ با ضاف ی)برا شمینم شونیگفتم: نه مزاحم ا ید ست آوردن دلش ا ه بد
 !نیمیکردم( خاله س
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 ایخورد  یباال رفت و لبش کج و کوله شرررد، خنده ار را م ایبهزاد ن یابروها
 فحشش را؟!

: برق زد شیخاله خطابش کرده بودم حظ کرد، چشررمها نکهیاز ا شیرایپ خانم
 ن؟یچرا نه؟! نه مع ه،یکی رتونیمس ی! خب وقت؟یچه مزاحمت

 ؟!بله، چرا که نهگفت:  یتکان داد و به آرام دییتا یبه نشانه  یسر این بهزاد
بدجنسرر نطوریمن ا ایبود  نطوریدانم واقعا ا ینم ته لحنش،   یحس کردم که 

شم غره ا یمحکم کار یزند. برا یموج م سمتش رفتم و رو به مادرر  یچ به 
 لبخند زدم.

 .شمیبود، حتما مزاحمشون م یکی مونیکالس یبرنامه  یروز هیاگه  ر
با ما» دین نه؟! بهتر بود دل یرا م« حت نده ا لیگفتم،  ک یم یقانع کن ه آوردم 
ه ! من ک؟یلیچه دل یبرگردم، ول ایتوانم با او بروم  یهرگز، عمرا نم چوقت،یه

 شناسم... یگفته بودم او را نم
 داد. یبرگشته بود و مرا آزار م ایپر تمسخر بهزاد ن نگاه

ع کرده شرو شیرایهرچند خانم پ. میتمام شد و به خانه برگشت یهمانیم باالخره
کرد که من  یم فیرا تعر زیبود به مرور خاطراتش و چنان با آب و تاب همه چ

آمد و  یعسل خوابش م یتوانستم دل بکنم ول یرا محو صحبتش کرده بود. نم
شت یبرم دیبا سل همانجا خوابش م میگ  دیاجان! ب نیو مع دبر یخانه، وگرنه ع

هم که شده، تا  ایحال بهزادن تیرعا ی. برادیکش یزحمت آوردنش را تا خانه م
 .میبه خانه برگشت ستد،یبا شیپا یبود که رو اریعسل آنقدر هوش

تادهیما ا یبدرقه  یبرا ظه  سرر ند و من لح که رو یبود ندم،  میآخر  را برگردا
 د...کر یبود و ما را نگاه م ستادهیصاف، ا نه،یکه دست به س دمیرا د ایبهزادن
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 یمامان و خزر شررروع کردند به حرف زدن درباره  م،یدیبه خانه رسرر یوقت
او  ی سررتهی. چقدر هم از رفتار شررانیو صرراحبخانه و خصرروصررا مع یهمانیم

جا فیتعر که در  ند، من  بالش را  یبود، غرغر دهیدراز کشرر میکرد کردم و 
 را نشنوم... شانیسرم تا صدا یگذاشتم رو

 را فرصت داشتم...فردا  ایفکر کردن به بهزادن یبرا
 میا ن. استاد کالس رمیکرد یدانشگاه را گز م میظهر بود و با گلرخ داشت کینزد

کرده بود و من و گلرخ هم که بعد از ظهر  لیتعط شرررهیسررراعت زودتر از هم
 یدانشگاه و از خدا خواسته در محوطه ول م میمانده بود م،یدوباره کالس داشت

 .میبافت یبه هم م سمانیو آسمان و ر میگشت
 بتیحرف ها و غ یو وقت میشد یچمن ها پهن م یعلوم رو یدانشکده  پشت

ش یته م مانیها شاعره م د،یک شغول م شگاه را میشد یم سمت از دان . من آن ق
 یکه در محوطه رفت و آمد م ییبچه ها دیاز د بایدوسررت داشررتم. تقر یلیخ

ش ی. دراز ممیو راحت بود میشد یم دیکردند ناپد ا ر فمیچمن و ک یرو دمیک
 کرد... ینم ینیسرم سنگ یرو چکسیه ی هیسرم. آنجا سا ریگذاشتم ز یم

کرد و من که در آن لحظه زمان و مکان را  یم میداشت بند کفشش را تنظ گلرخ
نداشررت یپرت یآواز... البته جا ریبرده بودم، زدم ز ادیبه کل از  م بود و انتظار 

را از جا  مانیهردو ییشررده باشررد، که ناگهان صرردا مییمتوجه هنر نما یکسرر
 پراند.

 !ره؟یآب که سر باال نم نمیبب ر
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 یوته که پشررت ب دمیآنطرف تر د یو افسررانه را کم ایبرگشررتم، بهزادن خجالتزده
 !م؟یآمده بودند که ما متوجه نشد ینشسته بودند. ک یشمشاد

 بود!!! هدیگلرخ از جا پر یبلند شدم ول میاز جا یناراحت با
 .میبر ای: بدمیرا گرفتم و کش دستش
 یم ضیحاال، ما هم ف یباز بلند شررد، پر از تمسررخر: بود نیخرمد یصرردا

هه زد(... االن  یزیچ هی! ن؟ینه مع م،یبرد بود... آواز خر در چمن... )قهق
 چه! یعنی دمیفهم

را  شیبازو یول د،یسررخ شرد و به طرف او چرخ تیگلرخ از عصربان صرورت
 محکم گرفتم و فشار دادم.

 رونیاز دهنم ب یهم فشار دادم تا حرف اضافه ا یرا رو میششش... )لب ها ررر
 .مینزند( بر

 ؟یشده؟ کم آورد یکرد حال مرا گرفته، با ذوق گفت: چ یکه فکر م نیخرمد
 زل زد به من. رتزدهیهم ح گلرخ

 واقعا؟ یجوابشو بد یخوا ینم ر
 یکه زل زده بود به انعکاس نور آفتاب از رو دمیرا د ایپا و آن پا کردم، بهزادن نیا

 شانه. یرا برداشتم و انداختم رو فمیدرخت. ک یساعتش به تنه 
 .الیخ یارزششو نداره ب ر
ض نیخواهم ا یالتماس نگاهش کردم تا بفهمد نم با  یرا کش بدهم رررر م هیق

ر گلرخ فهم ایخواستم هر چه زودتر از بهزادن . دیکرد و چرخ یپوف د،یدور شوم 
شته بود صدا میهنوز دو قدم هم برندا صال دیبه گوشم رس ایبلند بهزادن یکه  : ا

 نبود. یقشنگ یشوخ
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به طرف آن دو چرخ گلرخ تکان نخوردم.  میمن از جا یول دیخشررکش زد و 
.. تنها .و دور شد دیکنار چمن پر ینیکه از سنگچ دمیرا د ایبهزادن ی هیفقط سا

 بود...
 را گشاد کرد و به من زل زد. شیدوباره چشم ها گلرخ

 بود، نه؟! به نظرت چرا اون کارو کرد؟ دیبع ایاز بهزادن ر
بدهم که  یآمدم دهان باز کنم و جواب یداد تا من حرف بزنم، تا م ینم مهلت

م گفت: باور یداد و صدباره م یکند، سرر را به چپ و راست تکان م شیراض
 ؟یعنیبود  ای! بهزادنشهینم

 ...دیخب شا ر
 رفته باشه تو جلدر، نه؟! طونیش ر
 ...یگلرخ، منطق ر
 اون بار لج کرده. یدعوار شده، برا یدختر هیآره حتما، با اون دوستش سر  ر

 شدم: چرت نگو! کالفه
شم ها دوباره شاد کرد، چقدر لقب  شیچ شت «یتیپ یسرند»را گ  میکه خبر دا

کم  یدم صررورت کیآمد. فقط  یگذاشررته اند، به او م شیکالس رو یپسرررها
 داشت...

 دار کارر؟ یلی! هان؟! تو بگو. چه دل؟یپس چ ر
آب و  یمثل جوهر پخش شررد تو یچا وان،یل یرا فرو کردم تو یا سررهیک یچا

. وانیل یباال و بعد دوباره فرو کردم تو دمیکرد. نخش را کشرر رهیآب را ت یرنگیب
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 شیبود، برا دهیرا نشررن ایآن روز بهزادن یاگر گلرخ هم مثل من صررحبت تلفن
 کردم... یم فیتعر

 یم یگبا  زند کیبشر در  نیکه من با ا میبگو م،یداشتم که بگو زهایچ یلیخ
هر  یکه برا میاو... زبر بار منتش... بگو ی هیسررا ریاو... ز یکنم، در چند قدم

سقف یکه م یشب ست مد یباال یخوابم و  سم که نف می... بگومیاو ونیسرم ه
ض یشود... که م یدر آن خانه تنگ م  ینم ینبوده... ول یدانم او از آمدن ما را

ستم... نم شن یشد... اگر گلرخ مکالمه  یتوان  بود... اگر گلرخ دهیآن روز را ن
 شناخت... یرا نم ایبهزادن

.. .زیبودم، آنقدر سررخت نبود همه چ دهیبود، اگر من نشررن دهینشررنگلرخ  اگر
با آن کنار م ما دلگ یآمدم، آن وقت نم یراحت تر   ریدانسررتم که او از بودن 

 یم فیگلرخ تعر یآن وقت برا م،یرا تنگ کرده ا شیدانستم که جا یاست. نم
 نیکه مع دمکر یم فیتعر شیچه گذشررته بود... برا یدر مهمان شرربیکردم د

کردم  یم فیتعر شی... برامیدیخند یزند و به او م یصدا م« ماما»مادرر را 
پله ها قل خورده  یشررکسررته اسررت، بچه که بوده از باال نیچپ مع یکه ابرو

 وانهیکرد و عسررل د فیداسررتان را با سرروز و آه تعر نیو مادرر چطور ا نییپا
ه بپوشرراند... ک را یخال یتا جا شیابرو یمداد بکشررد تو نیکرد مع شررنهادیپ

تهیاو ر یچطور عسرررل دو  را رو ته بود، م خ که نرف ها  جا تا ک  یبود و دو  
 فیح یزند ول یم یچه قهقهه ا میبگو شیرا برا نهایتوانسرتم تصرور کنم اگر ا

 پررنگ یو خاطره  میتوانسررتم بگو یشررد، جر تش را نداشررتم... نم یکه نم
 ...نمیگلرخ بب یچشمها یرا تو نیآن روز مع یتینارضا

 باران، حواست هس؟ ر
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 ؟یگفت یبه طرف گلرخ برگشت: چ حواسم
 از تو خوشش اومده. دیشا گمیم ر
 ؟یک ر

 رسررمشرران را پهن ینگاه کرد که کنار ما نشررسررته بودند و برگه ها یدو دختر به
. بعد سرررر را به جلو خم کرد و پچ پچ کنان گفت: ایتر زیم یکرده بودند رو

 .ایبهزادن
 یبه او نگاه کردم و بعد با التماس گفتم: گلرخ تو رو خدا، کسرر هیچند ثان یبرا

 با خبر نشه! یدونن. من بش قول دادم کس ینفهمه ها. هنوز خانواده هامون نم
 باز شد. دنیتا حد ترک شیها چشم

شار نشیشانیپ یتو زدم رنامه چه ب سی. معلوم ناری: افالطون! انقدر به مغزت ف
خدا  یواسرره رضررا یگربه ا چیکارو کرد. ه نیداره واسرره امون که امروز ا یا

 .رهیگ یمور نم
نگاه  میدختر ب* *ل دست یرا که سرد شده بود، تلخ خوردم و به برگه ها میچا

 یبیغر بیعج یشکل هندس نکهیکرد. سر ا یکردم. داشت با دوستش بحث م
اظهار  یکه اصروال برا داشرت. من هم یوسرط آن همه طرح، از پهلو چه حالت

نداشررتم، ل یازینظر کردن ن پا وانمیبه دعوت  به  نییرا  به  رو دخترآوردم و رو 
 !سیصاف ن شه،یم بداریش نیاز پهلو ا گه،یگفتم: راس م ییرو

ها یاز ال دخترک با تحق ملیر یمژه  ندازم کرد و گفت: چه  ریخورده ار  برا
 ؟یهست یرشته ا

 .اتیگفتم: ادب دهینگه داشتم و جو نمییپا یرا با دندان ها وانمیل
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کن و  شعرتو حفظ نیگفت: پس بش یحوصلگ یرا جمع کرد و با ب شیها برگه
 زر اضافه نزن.

 رفت و من را مات و مبهوت جا نهاد. رونیبلند شد، ب شیجا از
ستش سا دو را از  شیقهوه ا یها یکرد، چتر یرا جمع م لشیهم که با عجله و

 ایتر گفت و از یعیسر «دیببخش»زد،  ی، لبخند دوستانه اچشم کنار زد یجلو
 .دیدو رونیب

 را با نفرت جمع کرده بود. شیکه لب ها دمیطرف گلرخ چرخ به
 بود؟ یک گهید نیا ر

 ع*و*ض*ی. فتهیغرولند کرد: خودش ایباز تر مهیرو به در ن گلرخ
مه داد: ا رو که اون روز بهزادن نیبه من کرد و ادا رو داغون  نشیدورب ایهمونه 

 کرد.
 مغرور متکبر! یحقش بود پس، دختره  ؟یجد ر

سه همه باال م رررر شو وا شه! دماغ سه جن و انس.  ره،یگ یمن که گفتم حق  هیوا
شررو حال ارویگفت، تا اون روز که  یم ترایم د،یپلک یم ایمدت دور و بر بهزادن

 حال کردم اون روز. یگرفت. آ
 یبودم!!! چه معن یراضرر ایکنم من هم از کار آن روز بهزادن یکه فکر م حاال

لو ج نیافتاده! مع لیحرف بزند؟! از دما  ف نطوریدختر با من ا نیداشررت که ا
ته بود.  قام مرا از او گرف بت برا ازیامت کیجلو انت حال  یمث تا...  نه، دو  او... 

 را هم گرفت... نیخرمد
 صورتم باز شد... یبه پهنا شمین
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 یکردم. دلم پر م یرا نگاه م رونیآن روز لب پنجره نشررسررته بودم و ب بغرو
اسررتخر بود، دراز  کیکه نزد یآن تخت فلز یبا  و رو یکه بروم تو دیکشرر

شم و کتاب بخوانم. ول سن گرد ق کیبا  نیساعت قبل، مع میاز ن یبک رمز کو
اعد سگوشش بود و  یبود. هدفون تو دهیتخت دراز کش یو رو رونیآمده بود ب

 نبود... ایدن نی. انگار اصال در اشیچشمها یدست راستش رو
بارر کنم، ول یدلم م یلیخ چارتا حرف  مدیدلم ن یخواسرررت  جور  کی. ا

خواسررتم نثارر کنم،  یرا که م ییبود. فحش ها دهیآنجا دراز کشرر یا یطفلک
سوخت... خب، من که به اندازه  یازهایاز امت یکی ینگفتم ول  او یآن روزر 

گرفته  نوجب جا را هم از م کیآمده بود همان  لیاسرا  نیامکانات نداشتم، ع
 بود...

 ،دهیخواب اطیح یهم گوشرره  یبه اون خوشررگل نیماشرر ه،یخوب نیکه به ا هوا»
چار نفر تو رو م یدور هی رون،یبرر دار، برو ب چار نفرو م نن،یب یبزن،   یتو 

 «بختت وا بشه... دمیشا شه،یدلت وا م ،ینیب
از جنازه دراز به در نیدلش را شکسته بود که آنطور، آنجا، ع یدختر دیشا اصال

 پهن شده بود، نه؟!
سر با سف  ش یتا ه و اجاز دمشیتکان دادم، به خاطر رفتار خوب آن روزر بخ

 من قمبرک بزند... یدادم جا
 ،ید دندانپزشکنخ عسل در آمد که گرسنه ار است، مامان طلوع را برده بو نخ

 بود خانه، من هم رفتم تا عسل را سر و سامان بدهم. امدهیخزر هم هنوز ن
 ؟یوسط اط،یتو ح میبر یایباران م ر
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 ،یکرد یعاقلترر را لطف م یکیحداقل  ای ،یداد یعسررل را به ما نم خدا»
 «آمد؟ یم نیآسمان به زم

 سه؟یوسط وا یسان، اونوخ ک ویک یا ر
به من نگاه کرد.  رهیخ نجوریو هم دیرا خاراند و دماغش را باال کشرر سرررر

باره تخم مرغها را تو میگرفتار شررده بود تابه هم زدم و او باز نخ  یبه خدا!!! دو
 خوام برم تو با ! یزد: م

 «منم. »دمیکش آه
 جلوتو گرفته؟ یخب برو، کس ر
 !یتاب باز میبر ا،یتو هم ب ر
 من درس دارم! ر
 !یخوند یکتاب م یو که داشتت ر
 اونم جزو درسمه! ر

 آورد! یمن سر در نم یعسل که از منابع درس خب
 کانتر. یرا کوباندم رو تابه

 یم یمن بکن، که اگه نبودم از گشنگ یهم برا ریخ یدعا هیکوفت کن!  ریبگ ر
 تا حاال! یمرد

 ؟یخور یتو نم ر
بود، نکند  دهیدراز کشرر یهنوز همان شررکل نیپنجره، با  را نگاه کردم، مع از

 خشک شده باشد؟!
 ؟یتو با  شامتو بخور یری( عسل چرا نمدیبه ذهنم رس ینه )فکر ر
 آخ جان، آره. ر
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را هم دادم دسررتش و گفتم برود  یرا برداشررت، پاکت نان ها و ظرف سرربز تابه
 تخت. یرو ندیبنش

ستم در حخ مع یم سل ر نکهیا ای اورمیدرر ب ییلطف کنم و از تنها نیخوا ا ع
بودم که  یدوراه نیدهم؟! خودم هم بر سررر هم یو او را فرار ندازمیبه جانش ب

 ...دمیعسل را شن یصدا
 سالم! ر

 چشمش برداشت: سالم. یدستش را از رو نیبا ، مع یتو دمیکش سرک
 ؟یخور یم مروین ر

را  ییغذا خوردن تنها چوقتیعسررل با وجود شررکمو بودنش، ه خوشرربختانه
 دوس نداشت و سخاوتمند بود.

 تخت گذاشت و پاکت نان را باز کرد. یرو نیخودر و مع نیرا ب تابه
 نه، ممنون. ر
 باران خوشمزه ان. یمروهایخوشمزه استا، ن ر

را درسرررت کرده ام و عمدا او را  نیکند من ا یبه تو عسرررل! االن فکر م لعنت
 آنطور نبود... یبود، ول نطوریخب هم ...نیمع شیفرستاده ام پ

 و آن را گرفت... دیخند نیدراز کرد، مع نیگرفت و به طرف مع یلقمه ا عسل
شروع به حرف زدن کرد؛ از همه چ قهیدو دق هنوز سل  شته بود که ع و  زینگذا

 یرا م شیسرروال ها یو گاه نیمع یخنده  یهمه جا گفت، من فقط صررردا
خوب آن روزر را هم جبران  یهم بد نشررده بود... کارها ادی. خب، زدمیشررن

 !میشد ریبه  ریکردم، 
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*** 
ساعت رتریساعت د مین یعنیمانده بودم،  خواب ودم. شده ب داریب د،یکه با یاز 

دادم، دکتر  یربع اول کالس را از دسرررت م کیکردم، فقط  یهنر م یلیخ
عادت داشرررت اول کالس حضررور و غ ند، لعنت ابیبزرگمهر  ند یک ند ت ... ت

 کنم، چروک دایخزر را هم لگد کردم تا مقنعه ام را پ یرا تنم کردم، پا میمانتو
از در کمد  شررهیخزر را که هم زیتر و تم یبود، مقنعه  یبحران تیبود، وضررع

را شررانه زدم تا  میها یسرررم. فقط چتر یرو دمیو کشرر دمیکرد، قاپ یم زانیآو
مرتب باشد. بعد هلشان دادم پشت گوشم. جورابم را هم پرت  میحداقل جلو

از  لم را هم برداشررتم ویاتوب*و*س بپوشررم، موبا یتا بعدا تو فیک یکردم تو
 زد. میزدم. مامان از آشپزخانه صدا رونیاتاق ب

 بخور. یزیچ هیکجا؟  ر
 تونم. یشده نم رمید ر
هول دادم تو، مامان  یه سررختبدون جورابم را ب یکردم و پاها دایکفشررم را پ تا

 داد دستم و من ذوق کردم: قربونت. یرینان و پن یبود. لقمه  دهیسررس
 رونیرفت، از با  ب یم نشیکه داشت به سمت ماش دمیرا هم د نیبا ، مع یتو

زدم، تند تند قدم برداشررتم. مطمئن بودم  یکه لقمه ام را گاز م نطوریزدم و هم
 نیرا زم شیکند که سوار شوم. برنامه داشتم رو یدارد و تعارف م ینگه م نیمع

تعارف  یمبعد او ک« که با تو برم. نهیبرسررم بهتره ا رید»که  رمیبگ افهیبزنم و ق
د، شده بو رمیکردم! خب، د یداشت، من قبول م یمهربان ی افهیکرد و اگر ق یم

 م،یوگفته بود با هم برکرد! اصال مامانش  یم رییها تغ یاستراتژ طیشرا نیدر ا
 خودر هم قبول کرده بود، مگر نه؟!
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 بود. امدهین رونیهنوز ب نیکوچه را رفته بودم، مع نصف
انداختم پشررت سرررم و  یدزدک ینگاه!« ؟یرون یشررونزه چرخ م یدار مگه»
 آمد. رونیکه از با  ب دمید

ده ش ادیرا آهسته تر کردم، ضربان قلبم ز میقدم ها یسرم را چرخاندم ول عیسر
 یلیخ دیتوانسررتم زود قبول کنم، با یکرد چه؟! نم یتعارف نم ادیبود، اگر ز

 کرد... یاصرار م
 یبرا دم،یرا درست پشت سرم شن نشیماش یفکرها بودم که صدا نیهم ریدرگ

. ..سررتادینا نیمع یو خودم هم متوقف شرردم ول سررتادیمغزم از کار ا هیثان کی
 ...شعوریگازر را گرفت و رفت... ب

 لگد زدم. یدرخت یبه تنه  میپا با
صن! اگه  یندار اقتیل رررر صن ه ینم یسادیمیساعتم وا هیا  چوقتیاومدم! ا

 اگه دم مرگ باشم! ی. حتشمینم نتیسوار ماش
 یآن ب نیتا به اتوب*و*س برسررم. اتوب*و*س شرررف داشررت به ماشرر دمیدو

که نم خاک بر سرررر. من  عارف هم نکرد  جدان... ت با یرفتم!!! ول یو  دیاو 
 ار بود اصال! فهیکرد. وظ یتعارف م

شک کالس ساعت  لیساعت ده ت شد و حدود  شتم.  ازدهین بود که به خانه برگ
فتم باال و ر دمیمقنعه ام را کش ،یراحت ینبود، کوله ام را پرت کردم رو چکسیه

ناهار خوردن را دوسرررت  ییاشررتم و گاز زدم. تنهابرد یبی. سررخچالیطرف 
صبر م شتم،  ستفاده کردم و تیشود. از موقع دایپ شانیکیکردم تا  یندا زدم  ا
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 میخواندم رفتم طرف اتاقم، شش دانگ صدا یکه بلند بلند م نطوریآواز، ه ریز
 رفت... یم ورتمهیخانه  یتو میرا ول کرده بودم و صدا

 رفته از دست زیعز یا سم،ینو یتو نامه م به
 وستیپس از تو، گم شد و به قصه پ یکه خوشبخت یا
 عشخ، در حضور حضرت تو نیتر یشگیهم یا
 سوزم سراپا تا ابد در حسرت تو یکه م یا
ام، ساکت شدم و گور  دهیرا شن یزیشکستن چ یلحظه فکر کردم صدا کی

 نبود... یخبر یدادم، ول
 دزد باشه؟! نکنه»

اصررن دزد تو  نجا؟یا ادیکنه م یرو ول م یدزد خونه به اون گندگعقل کل،  آخه
 «روز روشن؟!

باره صررردا یول باره  یبه در چوب یمحکم یضررربه  دم،یشررن ییدو خورد، دو
 نیام و پاورچ دهینشررن یزیسرررم تا طرف فکر کند چ یرا انداختم رو میصرردا
 ...رونیرفتم ب نیپاورچ

 نوشته بر باد ینامه ا سم،ینو یتو نامه م به
 ...دمیبه اسمت چون رس که

 طلوووع! ر
 یحال افتاده بود گوشرره  یرنگش زرد زرد بود، ب دم،یوحشررت به طرفش دو با

 !زم؟یب* *لش: چت شده عز ریاتاق... دست انداختم ز
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د و در افتاده بو یپا یدسررتمال کاغذ یاطراف را نگاه کردم، جعبه  یچارگیب با
الر ت چارهیافتاده و خرد شده بود؛ ب زیم یدر آن بود از رو شیکه مدادها یوانیل

 کرده بود مِن احمخ را صدا بزند...
شد، موها یسع صورتش کنار زدم، پ شیکرد خودر را باال بک  شیشانیرا از 

شاره فهماند  یباال یبود، عرق کرده بود، دکمه  سیخ سش را باز کردم، با ا لبا
 که حالت تهوع دارد...

ه را یو به سررخت دیکشرر یم نیزم یرا رو شیدم تا حمام برود، پاهاکر کمکش
 و نیهال گذاشررتمش زم یتو د،یایرفت، طفلک من! نتوانسرررت تا آنجا ب یم

شد، کتفش را با  شیاز گلو یقیآوردم، عخ زد و زردآب رق شیبرا یسطل خارج 
باره عخ زد، بلند شررردم و به آشررپزخانه دو  دم،یکف دسرررت مالش دادم و دو

 ...دمیصورتش کش یکردم و رو سیرا خ یلدستما
شم شد، چکار با یدو دو م شیها چ شرده   دیزد، نگاهش پر از درد بود. دلم ف

راه بود، خزر هم که تا  یکردم؟! مامان که کارگاه بود، از آنجا تا خانه هم کل یم
 عصر کالس داشت...

اول دفترچه  یهمان صفحه  شیرایپ یخانه  یزدم طرف تلفن، شماره  جست
 بود؛ شماره را گرفتم و منتظر ماندم...

خونه باشرره...  یکه دوس دار یخونه باشرره! تو رو خدا... تو رو به هر ک ایخدا»
 ...«یتو رو به عل

 الو؟ ر
 بود. نیرفتم، مع وا
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 ستن؟یخانم دکتر ن ر
 افتاده؟! ینه، اتفاق ر

جا فهم از خانم پ میبغض گلو د؟یک کار مه شیرایرا گرفت،  که نبود، چ  یم 
 کردم؟!

 ...سین نجایا یشکی... هسی: طلوع... حالش خوب ندیلرز میصدا
 .امیحاضرر کن، االن م ر

 خودم نکهیسرررر. قبل از ا یانداختم رو یطلوع آوردم و روسررر یبرا ییمانتو
شم، مع ش نیهم لباس بپو شت در خانه، مانتو نشیما نوز که ه میرا آورده بود پ

تاق، طلوع را ب* *ل گرفتم و  رونیب دمیبرداشررتم و دو یتنم بود، شرررال ا
دور  تو دسررتش را انداخ سررتادیالتماسررش کردم بلند شررود. به زور سررر پا ا

 گردنم...
باز بود. دسررت  نشیدر عقب ماشرر رون،یدر را باز کرد و طلوع را بردم ب نیمع

 ب* *ل طلوع. ریانداختم ز
 نم؟کمکت ک یخوا یم ر

جلو آمد و کمکم کرد تا طلوع را عقب نشاندم.  نیمع یرا باال انداختم؛ ول سرم
شن شیصدا شرمنده، دفه  یکه با ناراحت دمیرا  ش هی گهید یگفت:  وتاه ک نیما

 خرم. یم
ش یتو طلوع سرر را  هوریب بایتقر نیما شانه ار و  ست انداختم دور  شد. د

 یم نییباال و پا یار که به آرام نهیس یام زل زدم به قفسه  نهیس یگذاشت رو
 رفت، دست سردر را گرفتم دستم و نوازر کردم.

 دکتر؟ شیچرا زودتر نبرد ر
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کرد. سرررم را چرخاندم  یجلو داشررت ما را نگاه م ی نهیرا بلند کردم، از آ سرررم
 طرف پنجره.

 خودر خونه نبود. ریغ شکسیه دم،یتازه از دانشگاه رس ر
ش خودر طلوع را  م،یبگو یزیمن چ نکهیدرمانگاه و قبل از ارا برد داخل  نیما

 ت،سیبه او راحت ن یکیهمه نزد نیدانستم طلوع از ا یمن که م یول نییآورد پا
 جلو رفتم.

 .یمرس ارمش،یخودم م ر
 برمشا! یاز طلوع فاصله گرفت: م یبه من نگاه کرد، کم دیشک و ترد با
 .نیرینوبت بگ شهینه، اگه م ر
داخل و من و طلوع  دیگفت و او را دسررت من داد، خودر هم دو یا «باشرره»

 .میآرام آرام به طرف در رفت
 گند الکل، یبو د،یسف یلباس ها د،یسف یدرها د،یسف یراهرو شهیهم مثل

شاندم رو چیو عفونت... دلم پ هیدرد و گر و خودم  یصندل یخورد. طلوع را ن
 یسررقف نگه دارم و رو یکردم نگاهم را رو یم ی. سررعسررتادمیسرررر ا یباال

شود... خدا یزیچ سم پرت   لم،ینه پول همراهم بود نه موبا ایتمرکز کنم تا حوا
سمت پذ نیو دنبال مع نییسرم را برگرداندم پا شتم. از  ا آمد، به طرف م رریگ

 ...دیسف یداندان ها فیلبخند زد، رد
 باشه؟ شه،یبتت مگفت: االن نو متیسمت طلوع خم شد و با مال به
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 نیداد. مع هیمن تک یرا بسرررت و سرررر را به بازو شیفقط چشررم ها طلوع
ار و رهیرا دا شیپا یکف سررالن و پنجه  دیسررف کیبرعکس من زل زد به سرررام

 ...نیزم یرو دیکش
 دهیشررتختها پرده ک نیکوچک و ب یکرده بودند به اتاقک ها میرا تقسرر قاتیتزر

 کرد. رونیخواست به طلوع ضد تهوع بزند، مرا ب یکه م یبودند، دختر
 .شهیسرمش هم تموم م گهیربع د هیجار تنگه، تا  نجایا سا،یوا رونیلطفا ب ر

 نشررسررته بود. آرنجش را یمکتین یدر اتاق، رو یجلو نیبه راهرو، مع برگشررتم
 یهم و چانه ار را هم رو یرا رو شیدسررت ها ش،یزانوها یگذاشررته بود رو

 ...شیدستها
که کنج  یزل زدم به گلدان دم،یمن ثابت ماند و من نگاهم را دزد یرو نگاهش

پاچارهیب اهیبود؛ گ وارید پا یکیار زرد شرررده و  ینیی... برگ  ها هم   یاز برگ
 گلدان افتاده بود...

 بهتره؟ ر
ندم: آره )نفس عم سرررم به طرف او چرخا دور ور تلفن  نی( ادمیکشرر یقیرا 

 هست؟
شده بودم، اگر به رو فکر سرخ  کردم؟ من  یآورد، چکار م یخودر نم یکنم 
 هم همراهم نداشتم! الیر کیکه 

ون من به مامانت زنگ زدم و بش یتلفن، ول نیا ایرا به سمتم گرفت: ب لشیموبا
 خبر دادم.

 کی. نزدمکتین یرا گذاشررت کنارر رو یتعجب به او نگاه کردم، گوشرر با
 پاکت داروها...
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 کارگاه شوهر عمه امه. رن،یکه مامانت م ین کارگاهاو ر
 خانواده بود. نیما مال ا زی. همه چنطوریکه ا آها،
دو  ای کی یفاصله، به اندازه  ینشستم، با کم مکتین یرفتم و کنارر رو جلو

 .دمینفسش را شن یوجب، صدا
 یاون اتفاق افتاد، همون موقع که بابات... اون موقع، طلوع هم تو یوقت ررررر
 بود؟ نیماش

ه هم ب یدیهمه سف نیرا بستم. دلم از ا میو چشم ها واریدادم به د هیرا تک سرم
سف نیخورد. مع یم ش دیهم لباس  شت ا دهیپو  نیبود. آنقدرها هم آرامش ندا

 رنگ.
 .شیرو دمیخشکم را باز کردم و زبانم را کش یها لب
... طلوع فقط دستش شکست... ارهیآره... بابا رفته بود طلوع رو از مدرسه ب ررر
عد از اون حرف نزد... خ گهید یول گاه یلیب  یوحشرررت کرده بود... هنوزم 

 ...نهیب یکاب*و*س م
 بش وارد شده طفلک! ی... چه شوکیه ر

دم از نگفت... متنفر بو گرید زیچ چینگفت بدبخت، ه چاره،ینگفت ب ن،یهم
 یبدم م یلیمخصوصا خ چارهیبا ترحم با طلوع نگاه کند، از لفظ ب یکس نکهیا

شد،  یروز درمان م کیتوانست بزند، که آن هم  یآمد... طلوع فقط حرف نم
باز م یباالخره همه  ،یروز کی  یچکار م شرررد. مگر خدا آن باال یگره ها 

 کرد؟!
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 نیمع یآمد و به من گفت که سرم تمام شده. بلند که شدم، صدا رونیب پرستار
 .نیتو ماش رمی: من مدمیرا شن

 تکان دادم و رفتم داخل. یسر
ش رنگ یداده بود ول هیبرگشررتن باز هم عقب نشررسررتم، طلوع به من تک موقع

ر گذاشررته بود و د یمیهم آهنگ مال نیبرگشررته بود. مع یبه حالت عاد بایتقر
 کرد. یم ریس یگرید یحال و هوا

 هار.دارو نمیشدم، پاکت را به سمتم گرفت: ا ادهیو پ میدیبه خانه رس یوقت
 .نیبه زحمت افتاد ی! امروز حسابایبهزاد ن یممنون آقا یلینکردم: خ نگاهش

خواهر من!  یکنم، طلوع هم جا یرا کج کرد طرف نگاه من: خواهش م سرر
 ام بود. فهیوظ

 طلوع؟! فقط
 نظر لطفتونه، با اجازه. ر

 بود. ستادهیا نشیکه رفتم، او هنوز همان جا کنار ماش من
هم بد  یلیخ یدیو با طعنه گفت: د شررمیبود، آمد پ دهیکه ماجرا را شررن خزر

 پسره؟ سین
 یب* *لم و چانه ام را فشرررار دادم تو یزدم و بالش را گرفتم تو یتلخ لبخند
 بالش.

اشه! منم که  فهیخواهرشه! وظ یفقط به خاطر طلوع بود، به قول خودر، جا ررر
 کنه اصال! یآدم حساب نم

 ؟یزن یم هیچه حرف نیا ر
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شته بود. و من  ینم خزر سگ به من نگذا صبح، محل  ست که همان روز  دان
 را که به خودم دادم، شکسته بودم... یچه زود قول

 ایلیکه تو دانشگاه مورد توجه خ یبود یپسر هیاگه تو رو خدا خزر فک کن!  ررر
سر و کله  ،یبود س یشد که م یم دایخونه ات پ یتو یدختر هی یبعد  ت تون

 اومد؟ یدخترا، خوشت م ی هیبذاره تو دست بق تویو بم زندگ ریز
با دقت به حرفم گور داد بعد سرررر را تکان داد: آره، به نظرم راسررت  خزر

 !یگیم
 فقط در نظر، که در عمل هم حخ با من بود. نه
که گلرخ را ح از مان حرکت روز قبلش  جاسرروس دو  رانیه کرده بود، حس 

فتم ر ی. انگار که من مدیترسرر یاز او م ایکرده بودم که بهزادن دایرا پ یجانبه ا
 نکهیا ایتوانستم؟!(  یم یعنیگذاشتم ) یم شیها طنتیش انیمادرر را در جر

 دخترها. یکردم برا یبوق و کرنا م یورا ت شیزندگ
از بابت من راحت باشررد، من  الشیکه خ میخواسررت بروم و به او بگو یم دلم

کنم  یم یسر او دارم زندگ ینه قصد داشتم دانشگاه را با خبر کنم که از صدقه 
صال او را  یو نه م ستم راپورتش را به مادرر بدهم رررر من که گفته بودم ا خوا

 حرفها را نداشتم . نیجرات زدن ا یشناخته ام ر ول ینم
به  آن روز نی... اگر معیبدجور گرفته بود. خسررته بودم، خسررته و عصرربان دلم

س یدادم نم ستم برا یچکار م دیر شفت یطلوع بکنم؟ به حد یتوان ه آن لحظه آ
 یم یآمد؛ پس من به چه درد یاز دستم برنم یکار چیو نگران شده بودم که ه

 م؟!خورد
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ستم. کنار د یرفتم و تو رونیخانه ب از ش  یورا جمع کردم ت میزانوها وار،یبا  ن
 زانوها. یشکم و چانه ام را گذاشتم رو

سرمه ا کیتار هوا سمان در آن دورها از رنگ  شد تا  یشروع م یشده بود؛ آ
صاف و ب یکه آب وار،ید یباال نییپا نیا دیرس یم سمان  شن بود. آ ر بود اب یرو

ش یستاره تک و تنها آن باال م کیو فقط  ن آ دنیخاطرات با د یو همه  دیدرخ
 به مغزم هجوم آورد.

 م،ینشررسررت یم اطیح یگرفت و تو یکوچک بودم، بابا مرا ب* *ل م یوقت
ستاره درب میزد یآنقدر حرف م ست تکان بدهم و او به  شیمن برا د،یایتا آن  د

شمک بزند. بابا م ستاره  یمن چ ست و فقط برا یگفت که  در  من دنید یمن
شرردن هوا،  کیبود که با تار یدختر کوچک یدر واقع آن سررتاره، خانه  د،یآ یم

 کرد. یچرا  خانه ار را روشن م
سوال پ یبابا را درباره  شهیهم من ست؟  یم چیآن دختر  سالش ا کردم؛ چند 

 یبه خوشررگل دیزدم با یحدس م سررت؟یچه رنگ شیرود و موها یمدرسرره م
شد؛ ع سک، با موها نیخزر با شم ها ییطال یعرو  یبابا م یسبز، ول یو چ

 گفت شکل منست...
 یکردم، نم یکه من م یبد یاز کارها چکدامیه یدختر همسررن من بود ول آن

 عمه یگرفت و در چا یخواهر کوچکش را گاز نم د،یکش یکرد. دم گربه را نم
 بودند... یو مادرر از او راض و پدر ختیر یشکر، نمک نم یار به جا

شررد...  یم میخوردم و به او حسررود یدختر کوچک نمونه حرص م نیاز ا من
 منزل داشت... یکه در ستاره ا یدختر
 مرا از جا پراند: سالم باران جان! ییصدا
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ا ب شیرای. خانم پدمیرا د نیو مع شیرایتعجب سرررم را چرخاندم و خانم پ با
شک ست یشلوار م سرمه ا یبا ت نیکوتاه زرد و مع نیو بلوز آ شل یشرت  وار و 

 ...ییکتان کرم؛ چه رنگها
 با محبت گفت: حالت چطوره؟ شیرایپ خانم

جواب سررالم مرا داد و  نیبه صرررافت افتادم که بلند شرروم و سررالم کنم. مع تازه
ه ب من را گرفت و یبازو شیرایخانم پ یسرر را به سمت آسمان باال گرفت ول

 .دیطرف خودر کش
 حال خواهرت چطوره؟ نمیبب ر
 بهتر شده. ر

 .مشینیبب می: بردیدنبال خودر کش مرا
دو تقه پشررت هم به در زد و بعد دنبال  نیمع یفورا رفت داخل ول شیرایپ خانم

 ما آمد.
ما و مع شیرایپ خانم نده بودند و  ما تاق طلوع  جوجه ها  نیع نیو مامان در ا

آمد. باالخره خزر سکوت را شکست  یدر نم کمانیو ج میهال نشسته بود یتو
س نیاز مع یلیمامان خ نکهیو با ا شکر کرده بود که به داد من ر انم خزرخ ده،یت

تعارف با هم  یکلکند.  یقدردان نیدانسررت که از مع یخودر م ی فهیهم وظ
خزر مهم  یبرا شهیهم زهایچ نیمن سر رفت، ا یرد و بدل کردند که حوصله 

را هم  زیسررر و ته همه چ یخشررک و خال« ممنون» کیبا  شررهیبود، من که هم
 دیتک و تعارف ها بع نیشررناختم ا یهم که من م یی «ایبهزادن»آوردم. از  یم

و لبخند بزند و رفتار  باشررردجا نشررسررته  کیمودب و آقا  نطوریا نکهیبود، ا

http://www.roman4u.ir/


 101 باران

 یافتادم که پشت در دفتر انجمن در راهرو یآن روز ادیجنتلمنانه داشته باشد. 
ت تند تند و با حرک شهیزدم، مثل هم یحرف م یاتیبودم و با ح ستادهیشلو  ا
 کیار شدم،  یآن تیو عصبان یاتیهوا. متوجه چرخش نگاه ح یتو میدستها

شتم و بهزادن شت ادا دمیرا د ایلحظه برگ آورد؛  یحرف زدن من را در م یکه دا
 دست تکان داد... میزد و برا شخندیمتوجهش شدم، نکه  دیفهم یوقت

 خورد: آخ! میبه پا یلگد ناگهان
 به سمت خزر: چته؟ میرفت و چشمها میبه سمت ساق پا دستم
 ییچا یکن یگفت: لطف م متیکرد و بعد با مال یاشررراره ا شیبا ابرو خزر

 ؟یاریب
نه توام فقط از خزر برم یجمله  نیا ناجوانمردا نه و آن لگد  آمد!  یفوق مودبا

 بلند شدم که اوامر ملکه را اطاعت کنم. از آنجا نشستن که بهتر بود...
چا یبرا جان  مه در فن  وانیخودم در ل بیشررخب شررخ یو برا ختمیر یه

 محبوبم که قرمز بود و دسته ار هم شکسته بود.
از  داشت طلوع را که تازه شیرایردم به اتاق. خانم پب شیرایمامان و خانم پ یبرا

 ونریگذاشررتم و ب زیم یکرد. فنجان ها را رو یم نهیشررده بود، معا داریخواب ب
مدم. دلم نم قدر ب نم،یبب دهیخواسرررت طلوع را آنطور رنگپر یآ حس و  یآن

 حال...
شم ها نیمع یرا جلو ینیس یوقت شاد به ل یگرفتم، خزر با چ  ی قهیعت وانیگ

سبک بوده ول شت و  دادم ن یمتیمن اه یمن نگاه کرد، البد به نظرر حرکتم ز
 من را برداشت! وانی، ل زدیهم که داشت با خزر حرف م نیو مع

 نه! ر
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شما  دراز کردم: وانیتعجب به سمت من برگشت، قاطعانه دستم را به طرف ل با
 .نیفنجونو بردار نیا
 چرا؟ ر

 من. یبود هم انگشت ها وانیلاو دور  یهم انگشت ها حاال
 گرفت، راستش را نگفتم. یرا گاز م شیبه خاطر خزر که داشت لبها فقط

 دسته ار شکسته. نیآخه ا ر
 نداره. یبیبرق زد: ع شیها چشم

 بزند، با التماس به خزر وانمیلب به ل یتوانسررتم اجازه بدهم کسرر یمن نم یول
م بود، محل یو زشت! من عصبان ستیحرکت ناشا نیاو که از ا ینگاه کردم ول

سع شت.  صدا ینگذا شد: ا میمال میکردم  و من، براتون ت نیبد نویو خرُکن با
 .ارمیم یچا وانیل

 چشه؟ نیهم تکان نداد: مگه ا ونیاپسل کیرا  شیانگشتها
سل س ع سر رفت و به دادم ر صله ار   یشکیمال بارانه، ه نی: ادیباالخره حو

 که گداس!حخ نداره تور بخوره! بس 
سل ب -زد  یلبخند پهن نیمع شت یرا ول کرد و فنجان وانی! رررر لشعوریع : بردا

 !نیگفت یخب از اول م
ش یکه آرزو م خزر شد، با لحن  سر به تن من نبا ش ینیریکرد  تو  نیگفت: ببخ

 رو خدا!
پذ نیمع ها یریهم در جواب لبخند دل مدند و  یکم شیزد، دو طرف لب کش آ

دان دن فیرفت و رد یباال م شیطرف لبها کیکه  شررهیباال رفتند، نه مثل هم
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که غش کند  یگلرخ خال یداد، جا یو آدم را جز م زدیبرق م دریسررف یها
 لبخند... نیا یبرا

 کنم. یخواهش م ر
به  یهم سررع من به نو با کمرو یکردم  باشررم و  گفتم:  ییخودم مهمان نواز 

 .ارمیب یچا وانیتو لبراتون  نیبذار
به من نگاه کند، دسررتش را تکان داد: الزم  نکهیرا بپراند، بدون ا یمگسرر انگار

 تشکر! س،ین
 را نداشت! پررو! یزیچ چیه اقتیشازده اصال اصال اصال ل نیا
 یخطرناک خزر نشستم و سع یرا گرفتم دستم و دور از چشم ها زمیعز وانیل

 شوم. ییکردم نامر
سخنران یم خدا ست که خزر چه  در نظر گرفته بود...  میبرا یطول و دراز یدان

داند  یزد، خدا م یم یحرف نیبا مع تیحاال که داشت در کمال ادب و شخص
ند... تنها وجه  دایمشررترک پ یزهایاز کجا چ با هم حرف بزن کرده بودند که 

 بود که هر دو ترم هفت بودند و سال آخر... نیتشابه شان ا
ته با د یمردم دار بود و زود م یلیخزر برعکس من خ الب رم گ گرانیتوانسرررت 

 یم رجهیدر عمخ رابطه شرر یشرردم ول یاخت م یبا کسرر رید یلی. من خردیبگ
 یمیصررم چکدامیدوسررت داشررت که با ه یکینبود، هزار و  نطوریزدم. خزر ا

 انشنداشتم، که فقط دو سه نفر شتریهم ده تا دوست ب ینبود، من رو یمیصم
 ییبود که سررال اول راهنما سررنای شررانیکیگرفتند...  یم تیمیبرچسررب صررم

را هم او به من داد، که قرمز و  وانیل نیرفت. ا ایسرررطان خون گرفت و از دن
 حک شده بود... U کیقلب و  کی،  I کی شیگنده بود و رو
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 !ی: بذا کمکت کنم خواهردمیشدن خزر مرا به خود آورد، از جا پر بلند
خواست شخصا وارد عمل  یشده بود و م مانیاز دستور دادن به من پش انگار

 !نیمع شیپ نی: الزم نکرده، تو بشدیلب غر ریشود، ز
صله از مع با شت با مزخرفات ب یرو به رو نیفا ستم که دا ش سل ن و ته  سر یع

خواست به  یخزر که انگار م یبدهد! ول رریکرد، خدا خ یرا گرم م نیسر مع
صدا نیزور مرا با ا شر همکالم کند، با  سل یب شپزخانه گفت: ع تو  یبلند از آ

 ؟یمگه فردا درس ندار
 و بلند شد: باران برم تو اتاق تو درس بخونم؟ دیرا ورچ شیلبها عسل

 !شهیاز خزر لبخند بزنم: نه! نم دیکردم به تقل یسع
باره خزر زورگو بلند شرررد: اونجا اتاق منم هس، برو  زینفرت انگ یصررردا دو

 !زمیعز
ذهنم خزر را با  یکه خزر از آن متنفر بود ر و تو یرا جمع کردم ر شکلک دماغم

 کردم. نییانواع ناسزاها تز
نده بودم و مع حاال ما با ای! نیمن  باز م دیباب الحوا ج! من   یسررر حرف را 

 کردم؟! یخوب مشترکمان شروع م یلیکردم؟! چطور بود از خاطرات خ
شتم رو نگاهم ستمال کاغذ یجعبه  یرا ثابت نگه دا  نینگفتم. مع چیو ه ید

 داد. هیتک یو به پشت دیکش یقینفس عم
 شد؟ ینجوریطلوع چرا امروز ا یدیباالخره فهم ر

 انداخت. ادمی دوباره
 بله. ر
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 شده بود؟ یخب؟ چ ر
شم ول سرم صحبت رو به او با شمها یرا به طرفش چرخاندم تا موقع   ش،یچ

 م،یرابود ب بهیبود که غر شیدر چشمها یزیچ شه،یهم یبودند و نه به سرد هریت
و زل  هم یرا گره کردم تو میانگشررتها ا،یبهزادن یخی یچشررمها یبود برا بهیغر

 زدم به آنها.
 خورده که فاسد بوده. رکاکا ویش هی ر
 حالش فرستاده بودنش خونه؟ نیتو مدرسه؟ با ا ر

دندونشررو پر کرده بود، به خاطر دردر اصررال امروز نرفته بود  روزینه د ررررر
 دونستم. یمدرسه... من نم

آمد. من خودم را جمع و جور  رونیبه دسررت از آشررپزخانه ب وهیظرف م خزر،
با  دادم، که داشت یخزر م لیپست را تحو دیعقبتر رفتم. حاال با یکردم و کم

ر به او م یر برا ییخوشرو کرد و مرا هم که اصال  یتعارف م وهیآموزر به من 
 یو برا اشررتمن گذ یبرا بیسرر کیاول  ن،یمع یداخل آدم حسرراب نکرد. ول

ست کیخودر  شت!!! د ش یپرتقال بردا شاخ ها را  یرو دمیک سرم، جوانه زدن 
 کردم!! یانگشتم حس م ریز

 یم لیو تحل هیخودم تجز یاو را برا بیحرکت عج نیکه داشررتم ا همانطور
 زد: باران خانم! میکردم؛ صدا

 خودم آمدم و متوجه او شدم: بله؟ به
 اون تو، نه؟! یرفت یحساب ر
 نگاهش کردم، خزر کجا رفته بود؟! یحواس یب با
 کدوم تو؟ ر
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 و پوست پرتقالش را گرفت: تو فکر! دیخند
 دیایو حواسررم ب زندیبر رونیب میرا به چپ و راسررت تکان دادم تا فکرها سرررم
 .شیسرجا

 حواسم نبود. خزر کو؟ د،یببخش ر
 چاقو به اتاق پشت سرر اشاره کرد: رفت اونجا! با

ش یچاقو را به سرمت من گرفت: من فکر نم بعد  یکردم تو از من خجالت بک
 ه؟یچ یاداها برا نی... ایول

 کنم سرخ شدم، چون پوزخند زد. فکر
 سخته؟ یلیبودن من برات خ نجایا ر

 ! ؟! ؟!؟یچ
 بود. امدهیطرف اتاق، خزر هنوز ن دمیکش سرک

 شما سخته! یبودن من برا نجایکردم ا یفکر م ر
س چاقو  یکردم حاال م یمن؟ من فکر م یخودر گرفت: برا ی نهیرا به طرف 

 !!!میباش میت هی میتون یمن و تو م م،یخور بگذرون یکیشر میتون
 ! ؟! ؟!؟یچ
 برم؟! یمردم لذت م تیمنم مثل خودت از آزار و اذ یباعث شده فکر کن یچ ر
 ؟یبر یآمد: نم نییپا یگریباال رفت و د شیاز ابروها یکی

 ...ایبود. هنوز فقط من بودم و بهزادن امدهیهنوز ن خزر
 نشستم و سرم را باال گرفتم: معلومه که نه! نهیبه س دست

 درو  گو! ر
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 ! ؟! ؟!؟یچ
 ؟یگفت یاالن به من چ ر

 یتداش م،یدیرو د گهیکه من و تو همد یبار نیرفته اول ادتیگفتم دروغگو!  ررر
 ؟یکرد یچکار م

 آدم نشسته بودم سر کالس! یو واج او را نگاه کردم: مثل بچه  هاج
 با تعجب... م،یکرد یرا نگاه م گریهمد میهر دو داشت حاال

شجاعت داشته بار و راستشو  س،یاز خودمون دو تا ن ریغ یکس نجای! ارینخ ر
 ؟یردک یرو پنچر م یعلو کهیاون مرت دیسف یپژو یکه داشت یبگو، تو نبود

 ؟یدی: تو ددیفکر کنم از دهانم پر نکهیاز تعجب باز ماند، قبل از ا دهانم
 وجدانا؟ ؟یدی: تو منو نددیخند زیر

هم در  ینبودم و کم یچادر نکهیبه خاطر ا ی. ترم قبل، علومیترم سه بود لیاوا
 خیتار یانیپا یدرازتر کرده بودم، نمره  ممیرا از گل میپا یکالسرر یبحث ها

.. آن .رمیبودم که حالش را بگ یاسررالم را دوازده رد کرده بود و من دنبال فرصررت
ن آ چکسیزود بود و ه بحدانشررگاه بودم، صرر یپشررت نگیروز خودم تنها پارک

کار را کردم، پا به فرار گذاشتم، تا در  نیا که یشد... به محض ینم دهیطرفها د
 ودم.کالسم را هم نرفته ب یگرفتم. برگشتم خانه، حت یو تاکس دمیدو ییجلو

 !دمتیند ر
ند نیمع باره خ تاک دیدو متیکرد: من د دیو  مد!!!  یلی! خد ازت خوشررم او

 ...یهست یباحال یتو هم بچه  دمیفهم
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 شیرا برا مسا ل یخودمان اشاره داشته باشم، و بعض نیبه تفاوت ب نکهیاز ا قبل
 شیاز جا نیآمدند. مع رونیو خزر از اتاق ب شیرایروشررن کنم، مامان، خانم پ

 بلند شد.
 خوبه؟ گهیحالش د ر
 حاله. یب یکم هیآره، فقط  ر
 رون؟یتونه بره ب یم ر

 و منگ حرکت قبلش بودم. جیبا تعجب به او نگاه کردند، من که هنوز گ همه
 هیاجازه بدن، بچه ها رو  زدسررتایخوام اگه خانم ا یزد: م یلبخند مهربان نیمع

 .رونیکوچولو ببرم ب
 یمطمئن بودم که دلش م سرررت،یکار مخالف ن نیدانسررتم که مامان با ا یم

 نیمع ینظرر را درباره  یول میتازه کن ییو حال و هوا رونیب میخواهد ما برو
 دانستم. ینم

 هم در مقابل لبخند زد. مامان
 اگه خودشون بخوان من از خدامه! ر

سل صله از اتاق ب ع زر هم خ د،یدو رونیکه انگار پرر را آتش زده بودند، بالفا
 !یفورا گفت: تو امتحان دار

سل ست بنا ع ساعت هم  هیرو به خزر کرد:  نیبگذارد که مع یزار هیگر یخوا
 گ*ن*ا*ه داره. شه،ینم
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خواسررت از نگاه مادر بفهمد ته  یبه مادر و بعد به من نگاه کرد، انگار م خزر
ض نیدلش با رفتن او با مع ست  یرا شدم: ممنون، من  مینه، من از جا ایا بلند 

 خوام بخوابم. یخسته ام، م یلیاضافه کردم( خ ی! )به تندامینم
 به من نگاه کرد و بعد رو به خزر گفت: تو برو. مامان
و عسل رفتند حاضر شوند و من رفتم به طلوع کمک کنم تا لباس بپوشد.  خزر

 یتو را پرت کردم شیکه مانتو یو موقع دیخند دنمیبهتر بود، با د یلیحالش خ
را  که جلو رفتم، دستم یصورتش، در هوا گرفتش و اشاره کرد بروم جلوتر. کم

 .دیو گونه ام را ب*و*س نییپا دیگرفت، مرا کش
 ینه به من تعارف کرد همراهشررران بروم و نه حت نیرفتند. مع نیها با مع بچه

قا شرررده بود. فقط موقع رفتن برا باره مودب و آ گاهم کرد. دو ظه  کی ین لح
 بودم، چشمک زد. ستادهیبرگشت و به من که دم در ا

ام را  یروم بخوابم. به اتاقم رفتم، روسررر یگفتم که م شیرایمامان و خانم پ به
ش یسرم کندم و نفس راحت از را انداختم و چرا  را خامور کردم  می. جادمیک
 مهتاب چنان پرنور بود که تمام اتاق را روشن کرده بود. یول
 و زل زدم به قرص بزرگ و درخشان ماه. دمیدراز کش میجا در

 یزدم به ماه و در ذهنم قصرره م یآمد بخوابم. زل م یدلم نم نیمثل ا ییشرربها
بود؟!  ادریمرا از آن روز  نیغلت زدم، مع میبافتم... در جا یم ایساختم و رو

 بودم. دهیتئاتر، او را ند یبار هم قبل از آن روز، در آمف کی یمن حت
خدا آخر و عاقبت »را از تنم دور کردم و زل زدم به سررقف؛  میها و پاها دسررت

 «بگذرونه... ریخونه به خ نیما رو تو ا
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 مدیشن یعسل را م ی جانزدهیشاد و ه یع آمدن بچه ها خوابم نبرد. صداموق تا
ها کار ند یزد و م یحرف م نیمع یکه چطور از  با  ی... حتدیخ خزر هم 

شب حرف م تیرضا را  میاراده لبخند زدم و بعد لب ها یزد، ب یاز گردر آن 
 گاز گرفتم.

 میسرم و چشم ها یرو دمیکه خزر در اتاق را باز کرد پتو را کش یموقع درست
 را بستم.

 هیخور گذشت... پسره  یلی... خیومدین یکرد تی... خریداریدونم ب یم ر
 پارچه آقاس!

 پتو را از سرم کنار زد و من با شانه ام او را پس زدم: بذا بخوابم. خزر
 ؟یومدیچرا ن ر
 .ادیپسره خوشم نم نیاز ا ر

ترسررناک شررده  یلیخ یکیدرشررت خزر در تار یپلک زدم، چشررم ها همزمان
 بود.

رفا . نکنه اون حهیهم پسر خوب یلیخ یکرد فیکه تو تعر یزیبرعکس اون چ ر
 !م؟یخونه بر نیو از ا یمارو خراب کن تیذهن یکه الک یرو زده باش

من ! در ضیو به مامان گفت یداد تی: چقدرم تو اهمدمیرا از دستش کش میپتو
 کلمه اشم درو  نبود. کی

 و پشتم را به او کردم. دمیچرخ
شد و ا خزر شاستادیبلند  ششنطورهیفقط با تو ا دی: خب   ! البد اونم از تو خو

 !ادینم
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که اعتراف کرده بود من باحالم، نگذشته  ی! هنوز دو ساعت هم از لحظه ابله؟
 بود!

اراده گفتم: همون از  یب یول اورمیرا باز کردم که خزر را از اشررتباه درب دهانم
ر! ا افهی! با اون قادیصد سال از من خوشش ب خوامیبسه، نم ادیخوشش مشما 

 زشتو!
 !ادیبگو که بش ب یزیچ هی ر

رو  شرتیزشته! من س میلیسرم تا بحث را خاتمه دهم: خ یرو دمیرا کش میپتو
 !نمیب یمن تو خشت خام م نینیب یم نهیکه شما تو آ یشما صورتش! اون دمید

گذاشته بود!!! خدا رو صد هزار بار شکر که  میخودر را رو ریماه تاث نکهیا مثل
 نکته سنج نبود. ادیخزر ز

اون که لنگ خور  اد،یخواد ازر بدت ب یخب بابا! هرچقدر دلت م یلیخ ررر
 .ستیاومدن تو ن

سرم را از  رونیشد و از اتاق ب بلند ست و من دوباره  سرر ب شت  رفت. در را پ
 از من خوشش دیبا ی. واسه چگهیراس م»به ماه.  آوردم و زل زدم رونیپتو ب ریز
 «کنه. تمیاذ گهیجور د هیخواد  یحرفار نقشه بود. م یاصن؟ همه  ادیب

شدم و از پنجره ب پتو  نشیشما شهیرا نگاه کردم. مثل هم رونیرا کنار زدم، بلند 
 آوردم: امکان نداره من رونیب شیاتاق من پارک بود. زبانم را برا یرو به پنجره 

شم! من نم شت کردم و کوب یسرم کاله بذار ذارمیخام تو ب ستم را م به ل دمی)د
 !ذارمیپنجره( نم ی
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سررر من کاله بگذارد در  نیبود که بپرسررد حاال مثال اگر مع یخال یکی یجا
ها مواقع  نجوریدر ا چوقتیخب ه یشررود؟! ول یم دریعا یزیچه چ تین
 .اوردیآدم ب ادیمسا ل را به  نیکه ا ستین یکس

 انیدر با  توجهم را جلب کرد. از سررمت عمارت، در م یزیخوردن چ تکان
را تنگ کردم و تمرکز کردم  میآمد. چشررم ها یسررمت م نیبه ا یزیدرختها، چ

 شیپا ریز یکه چمن ها نطوریکه قدم زنان، هم دمیرا د ایآن نقطه، بهزادن یرو
راز د گهانآن نشست و بعد نا یرفت، رو یفلزکرد، به سمت تخت  یرا لگد م

ش ست هادیک شت و زل زد به گردال ریرا تا کرد، ز شی... د که  یبزرگ یسر گذا
 کرده بود. زانیخدا آن باال آو

 ینداشت. هوا سرد نبود ول یپسر اصال عقل درست و حساب نیالخالخ! ا جل
ر با  رونیشب ب یکس نکهیا یبرا ر به ه یال ت کیبماند  اسب وجه من چیشرت 

 نبود.
دهانم را گرفتم.  یبه موقع جلو یبزنم ول شیاراده دهان باز کردم که صرردا یب

ست با جان خودر باز یاگر م شتم! هر کس  یخوا کند، من حخ مخالفت ندا
عاقل و بالغ بود که بداند چکار  یخودر اسررت... به قدر کاف یمسررئول زندگ

 نبود. یگریکس د ایبه دخالت من  یکند. لزوم یم
 در ی. با سرررخوشرردمیچانه ام باال کشرر ریرخت خوابم و پتو را ز یتو دمیخز
به سرررر زده و با ماه خلوت کرده  یرا که به هر علت ایغلت زدم و بهزادن میجا

ناد که مرا دور زده بود،  یربط چیگرفتم... ه دهیبود،  به آن روز صرربح  هم 
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صال کارها شت! ا شت؟ مگر به خاط یاو به من چه دخل یندا من آمده بود  ردا
 !!رون؟یب

نه  شدمیدردسر... نه در دانشگاه د یبود. آرام و ب ییایروز بدون بهزادن دوشنبه،
 یفصررل یها یاز خواسررتگار یکیگلرخ هم که باز گرفتار  یدر خانه... حت

ت خودر را داش یعیروال طب ینکرد. زندگ ایاز بهزادن یادیصنعتگر شده بود، 
 و من بعد از ظهر را کامل در با  گذراندم.

شتم و رفتم ب کتابم ستم، چقدر همه چ ریز رونیرا بردا ش بود.  یعال زیدرخت ن
به جز اچینداشررتم! ه ییآرزو چیدر آن لحظه ه به  نکهی... البته  باره  طلوع دو

مان برگرد د،یایحرف ب نه  به خا را  ، خزرو من بتوانم کتابم را چاپ کنم میما 
 مثل سابخ شود! زیچدور و همه  یجا کیشوهر بدهم و عسل را هم بفرستم 

جا نیمع نیماشرر فقط مام روز از  کان نخورده بود، کم شیکه ت فکرم را  یت
 یبرخ چیه یول دمیخانه شان رفتم و سرک کش کیمشغول کرد. چند بار تا نزد

 در آن خانه نبود. چکسینبود. ه
 میبرا نیفکر کند مع یخواسررتم کسرر یاهل خانه هم سررراغش را نگرفتم، نم از

 مهم است.
خواستم مطمئن شوم شب قبل بخار نشده و به آسمان  یمهم بود؟! فقط م مگر

 نرفته است!
م خانه ه چکسیروز هفته باشد. کالس نداشتم، ه نیشنبه ممکن بود بهتر سه

رفت  ینامه ار م انیپا ینبود، طلوع و عسرررل مدرسررره داشررتند و خزر برا
که دوسررت دارم  یتوانسررتم تخت تا ظهر بخوابم و بعد هر کار یدانشررگاه. م
 انجام دهم.
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به  یشرردم و سررر داریب شررانیرفتن بچه ها به مدرسرره، از سررر و صرردا موقع
ستشو صورتم آب نزدم و در نرو میخواب از چشمها نکهیا یزدم. برا یید د، به 

صدارونیزود آمدم ب شتن به اتاقم،  شن ی. موقع برگ را  ییزهایکه چ دمیمامان را 
سل رررر که خ یوقفه  یبه خاطر نخ نخ ب یخطاب به من گفت، ول  یم وابشع

کلمه  کی یخواست به خاطر ساعت ورزر به مدرسه برود رررر حت یآمد و نم
 نخوابم و حتما نهار ادیگذاشررتم که گفته ز نی. فرض را بر ادمیار را هم نفهم

 ...زهایچ نیبخورم و هم
پتو  ریخنک شررده بود و رفتن ز یکم م،یجا یبه اتاقم و پهن شرردم تو برگشررتم

 دوباره خوابم برد. دهیلذت داشت... سرم به بالش نرس بیعج
ش یو منگ رو جیچند لحظه گ ی. برادمیزنگ تلفن از خواب پر یصدا با ک ت

که از کالس جا مانده ام، از جا جسررتم و  نکهیتم و بعد ناگهان با فکر انشررسرر
 یشرررتم را از تن در م یکه تند تند ت نطوریشرردم. هم دنیمشررغول لباس پوشرر

 کنم، به سرراعتم دایرا پ میزدم تا مانتو یرا به هم م میآوردم و با دسررت لباس ها
ه آمد ک ادمیبرگشت و  میاری... هوشینگاه کردم تا بفهمم چقدر وقت دارم... ه

 د.ش بایدوباره به نظرم ز ایو دن دمیکش یآن روز را کالس ندارم... نفس راحت
شدم و هم تازه ست کیکه  نطوریمتوجه زنگ تلفن  ستم از حلقه آ شرت  یت نید

 را برداشتم: بله؟ یوسط هال و گوش دمیبود، پر رونیب
 ؟یخواب بود ر

 ک و ناهنجار بود: ها.خش میصدا دم،یکش ازهیبود، خم مامان
 ها نه و بله. به عسل بگم به تو هم بگم؟ ر

http://www.roman4u.ir/


 115 باران

 االن؟ یزنگ زد نیواسه ا ر
 .قهیدق یاپن نگاه کردم، ده و س یساعت باال به
 شو، سوپ درست کن؟! دارینه، مگه صبح بت نگفتم زود ب ر

 بودم و فرامور کردم؟! دهی! شندم؟یبود... گفته بود و من نشن نگفته
 .دیمتوجه نشدم، ببخش ر
 باران؟ یچرا انقدر حواس پرت ر
 آماده شده. ادیکنم. تا طلوع از مدرسه ب ی. االن درست مگهید دیببخش ر
 که... سیطلوع ن یبرا ر
 ه؟یپس واسه ک ر
 .دیبار یم یهمه تندرست یکه همه سالم بودند، صبح هم از صدا شبید تا

 نیمع ز،رایش رهیم ناریسم هی یت برازنگ زد گف شبید شیرایخانم پ نیبب رررر
ست کنم، ول یتو خونه تنهاس. خودم م ضهیمر سوپ در سش  ستم وا  یخوا

 شد، نتونستم. حاال تو درست کن و برار ببر، باشه مامان جان؟ ریصبح د
شان بروم، تا تو نیمع یبرا من ست کنم، تا خانه  سه  یسوپ در  یخانه! و کا

حلقش هم  یدسررتش؟! نکند مامان انتظار داشررت تو یسرروپ را بگذارم جلو
 !زم؟یبر
 من؟! ر

 نیکاسه سوپ ا هی! ؟یآپولو هوا کن یخوا یمن؟ مگه م یگیم ینجوریچرا ا ررر
 حرفا رو داره؟

 من چرا خودمو به زحمت بندازم؟ س،یبه من چه؟! مامانش به فکرر ن ر
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صال حخ هم نه،  خانواده گردن ما حخ نیزد: باران؟! ا غیج بایتقر مامان دارن، ا
 تو خونه تنهاس، گ*ن*ا*ه داره! ضه،یبچه مر نیا
 لندهور تو خونه تنهاس، من برم اونجا؟ یبرم. پسره  یحرفشم نزن. نم ر

م. را تصور کن شیتوانستم صورت عصبان یمامان خشن شد، قشنگ م یصدا
 نکرده بودم؟! یرو ادهیآب دهانم را قورت دادم، ز

ود. ب یو کمک حال جنابعال مارستانیلندهور خواهرتو برد ب نیا روزیپر نیهم ر
 .هیخوب زیداره؟! خجالتم چ یگفت به من چه ربط یخوب بود اونم م

 میدادستم. ص یتو نیسنگ یدستگاه... زل زدم به گوش یرا کوباند رو یگوش
 برم! یگفتم: نم تیرا باال بردم و با قاطع

 یسرروپ آماده م میه، تا سرراعت دوازده و نبه دوازد قهیزدم به سرراعت، ده دق زل
وپ را الحساب س ینه. عل ایببرم  شینگرفته بودم برا میمن هنوز تصم یشد ول
 بکنم. یفکر کیزدم تا بعدا  یهم م

ستم زنگ بزنم به خودر تا ب یم که بدتر  نیا یسهمش را ببرد. نه؟ ول دیایتوان
ستم، ممکن بود کار دید یآمد آنجا م یبود، م صال  یمن تنها ه ستم بدهد. ا د

ستم فکرر را بکنم که مرا تو ینم صوال ااوردیب ریخانه تنها گ یتوان سر  نی. ا پ
 کنم. سکیتوانستم ر یبود، نم ینیب شیپ رقابلیغ

 د،یایتوانستم صبر کنم تا خزر ب یبه ساعت نگاه کردم، بعد به سوپ، م دوباره
 افتاد. یسوپ هم جا م

 بله؟ ر
 ؟یایم یک ر
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مان ها همز ناخن  گاه کردم، دوازده و پنج  دم،یجو یرا م میکه  عت ن به سرررا
 ...قهیدق
 سالم. کیعل ر
 ؟یایم یباشه، ک ر
 کار دارم. واسه خودت تنها ناهار درست کن. نجایتا عصر ا ر
 ؟یایزودتر ب شهیخواس ناهار برات درس کنه؟! کاِرت دارم، نم یک ر
 شده باز؟ یچ ،یمعرفتا ندار نیتو از ا گمیم ر

سوپ  س،یسرما خورده، مامانش ن نه،یمع ارو،ی نیا رررر مامان گفته من برار 
 درست کنم ببرم.

 شه؟یازت کم م یزیخب ببر. مگه چ ر
کنه نوکرشررم، من که بهت گفتم چه آدم از خود  یاالن فک م شرره؟یکم نم ررررر

 ؟یببر یای. تو نمهیمتشکر
ه تا اونجا ک امیراه ب نهمهیذره از اون مغز کپک زده ات کار بکش! من ا هیباران  ر
به  ،یبکن یریکار خ هیبار  هیببرم و برگردم؟ حاال  نیکاسرره سرروپ واسرره مع هی

 شما بود؟ یاون راننده  روزیخوره. مگه پر یبرنم ییجا
 ...ی: ولنیرا کوباندم زم میپا
 برم... دیبله؟ باشه... باران با ر

 !یقطع کرد! هاج و واج زل زدم به گوش یراحت نیبه هم تخ،
 ام است؟! فهیکردند که انگار وظ یرفتار م یجور چرا
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آن روز من در خانه  یطلوع فقط خواهر من بود؟ حاال چون از بدشررانسرر مگر
به من  دیخطور کرده بود که با ایخانه نبود و به ذهن بهزادن شیرایبودم، خانم پ

 کردم؟ یجبران م دیکمک کند، حتما من با
ها ینم خدا با  نهمهیکه من ا یدیچ یم یگریرا جور د یزندگ یشرررد مهره 

 برخورد نکنم؟! نیمع
 اپن ضرب گرفتم، دوازده و ربع... یلبه  یرو
 ایبخورم  پسیخواسررتم چ یخواهر چه بود واقعا؟ حاال اگر م نهمهیا ی دهیفا

ستن شک  ای یب شان را آتش ز ،یگریقابل خوردن د ی دهیهر پد ایلوا ده انگار پر
برند  یانگار بو م یکارشان دار یوقت یشد... ول یم دایسر و کله شان پ ،یباش
را در دو کفه  نینحس مع ی افهیق دنیمامان و د تی! اوف... عصرربانندیآ یو نم

 ترازو گذاشتم... نه! ی
ردم طرف هستم. فرض ک نیبه جز مع یگریتوانستم فرض کنم که با کس د یم

شته، من برا سال گذ شده ام، دو قدم  یخودم خانم خانه دار خوب یمثال چند 
ر زندگ یآن طرفتر از خانه  ر مثال طلوع   ضیکند. حاال مر یم یمن، خواهرم 

ود قرار نب گرراحت تر بود... م نطوریسوپ ببرم. ا شیخواهم برا یاست و من م
توانسررتم فرض کنم  یزر در حخ طلوع، جبران کنم؟ مبه خاطر لطف آن رو

 دهم. یطلوع انجام م یکار را برا نیدارم ا
 یفداکار نهمهیا یبرا یبود که مدال یخال یزیچ ،یسررازمان ملل یکه جا واقعا

 کنند. زانیاز گردنم آو ثاریو ا
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شت... خب  هیثان ینگاه کردم، عقربه  یواریساعت د به شمار از عدد دو گذ
 !گرید لیدل کی نهمیا

 هیثان یبا عقربه  رمیبگ یمیتصم ایانجام بدهم  یخواستم کار یم یوقت شهیهم
شتم، اگر در ربع اول بود، حتما آن کار را انجام م یم انیشمار در م دادم  یگذا

 شش و ُنه ر بود، نه. نیو اگر در ربع سوم ر ب
 شدم. یتنها رو به رو م نیبا مع دینبود، با یگرید یچاره  نکهیا مثل

ست به ضعم نگاه کردم، بلوز آ سرخاب نیسر و و ش یبلند   ی ژامهیبودم و پ دهیپو
عوض  یمشک نیکه داشتم شلوارم را با ج یبا عکس گوسفند. در حال یصورت

دستم،  رمیبپوشم، کاسه را بگ یچادر گل گل کیفکر کردم که  نیکردم، به ا یم
و  یگل یها لپداسررتانها با  ی هیهمسررا یادختر ه نیتا خانه شرران بروم، ع

 ر،یمحجوبش... نخ ی. او هم چشررمهادیایب نیبافته منتظر بمانم تا مع یموها
هر چه که بود، محجوب نبود.  نیمع یاصال مناسب نبود. چشم ها ویسنار نیا

برم.  یخواهرم م یسرروپ را برا نیکردم که ا یادآوریسرررم را تکاندم و دوباره 
اب با در اتاق خو یرو به شرربح روم،ام فرو ب یالیدر نقش خ شررتریب نکهیا یبرا

 یونطیخاله و برگردم، شرر یببرم خونه  نویتا من ا ،یبلند گفتم: مامان یصرردا
 !ایختیخونه رو بهم ر نمیبب امیباز نکن. ن یکس ی! درو هم رواینکن

سر شتم و انداختم رو یرو ساعت  نانیسرم. محض اطم یام را بردا دوباره به 
ساعت دوازده و نن شمار همان لحظه از عدد  هیثان یبود و عقربه  میگاه کردم، 

 .رونیدوازده گذشت. قابلمه را گرفتم دستم و از خانه زدم ب
 ییداشررته باشررم، دمپا یتریقو یتا حس خانمانه  دمیخزر را پوشرر یها ییدمپا

 به شکل گل بنفشه. یپاشنه دار؛ با سگک دیسف یها
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د داشته باش یحال بد ادیکردم ز یو به عمارت نگاه کردم، فکر نم دمیکش یآه
ض شده بود او را به امان خدا بگذارد و برود؟! به نظرم  یوگرنه مادرر چطور را

. داوریدرب یمهربان باز ی هیشورر کرده بود و خواسته بود همسا یادیمامان ز
من  ایخدا. »دمیکشرر ینقش مهربان را م نیجور ا دیوسررط من بودم که با نیا

 «احساسات ساخته نشده ام! نیا یبرا
به خودم قوت قلب دادم و  دم،یبار آه کشرر نیآخر یو برا سررتادمیپله ها ا نییپا

نه  یقول دادم وقت کشرررد. البته  یاملت خوشررمزه انتظارم را م کیبرگردم خا
 بکشم. دینکردم که زحمتش را خودم با یادآوری

شت باز  میدختر خوب منتظر ماندم تا در را برا کیو در زدم، مثل  ستادمیدر ا پ
 نشد... یکند. خبر
 ا؟یبهزادن یدر زدم: آقا محکمتر

و باز کردم. همچنان با بند انگشت  چاندمیدر را پ رهینشد، دستگ یهم خبر باز
 ا؟یبهزادن یدر ضربه زدم و بلندتر صدا زدم: آقا ی شهیبه ش

که  نشیماش رون؟ینبود، نکند رفته باشد ب یخبر چیقدم گذاشتم داخل؛ ه کی
صدا زدم. نخ اطیهنوز در ح سمش را بلندتر  سالن رفتم و ا سط   ر،یبود... تا و

 نبود...
 یراحت شود و برگردم، کنجکاو شدم که بروم جلو... تا پا المیخ نکهیا یجا به

ص میقبل که آمد یپله ها رفتم. دفعه  شان، باال بود که مادرر  زد.  شیداخانه 
را  ینگاه انداختم باال، بعد برگشررتم در باز ورود کیدسررتم را به نرده گرفتم، 

 پله... یرا گذاشتم رو مینگاه کردم. پا
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ستش  یراهرو کی باال سمت را شت به  یپنجره  کیدراز بود که  بزرگ گرد دا
سه بند شیارتفاع قد من، که رو به رو ا و پر ر واریکرده بودند د یسکو بود و قف

خودر،  یبود برا ی... بهشرررت کوچکییعجب جا ،یوا یاز کتاب بود... ا
ش شته و پرده ار را هم ک سن گذا تاده چپه اف ز،با مهیهم ن یبودند. کتاب دهیکو

را افتاد کجا هسررتم و چ ادمیقدم برگشررتم سررمت کتاب، ببندمش که  کیبود، 
اتاق  یود، اتاق دوماتاق کار ب یبه سررمت راهرو، در اول دمیآمده ام... چرخ

تخت  یرو یلباس زنانه ا سررت،ین نیخواب، مشررخب بود که اتاق خواب مع
 ا؟یبهزاد ن یمکث کردم، در زدم: آقا یکم یاتاق بعد یافتاده بود، برا

 و در را باز کردم... دمینشن یجواب
 بود... نیاتاق مع نیا

 تخت... یهم افتاده بود رو خودر
 ل*خ*ت... یعرق و باالتنه  سیخ یصورت با

 !لعنت
لحظه ثابت ماند و بعد بالفاصررله به  کی نیکمر ل*خ*ت مع یرو میچشررمها
 زیم یگذاشتم رو یزد که برگردم؛ سوپ را م بیمغزم نه د،یچرخ واریسمت د

 سوپ آمده بودم... یرفتم. من فقط برا یکنار دستش و م
را نگاه  ییکردم هر جا یم یسررع ز،یم یجلو رفتم که سرروپ را بگذارم رو آرام

شتم رو نیتخت... هم یکنم اال رو  نیداد و مع ییصدا ز،یم یکه ظرف را گذا
 : ماما...دینال

 یاطرافم را نگاه کردم، اگر االن در م یمتوجه من شده بود؟ با دستپاچگ ،یوایا
 بودم؟! یوجدان یآدم ب یلیرفتم، خ
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 !ایبهزادن یشدم به طرفش: آقا خم
 هم افتاد. یلحظه باز شد و بعد دوباره رو کی شیچشمها
از  ش؟یگذاشررتم کجا یآخر دسررت م یجلو رفت که تکانش بدهم ول دسررتم

گذر که ب نه بودنش  با آن  سیبدنش خ م،یبره ماس  عرق بود و اصررال فکر ت
 توانستم بکنم. یرا هم نم سیپوست خ

 باالتر از سرر صدا زدم: م*س*تر! یخم شدم سمتش، کم شتریب
 یب یچشم ها اهشیس یباز شد، مژه ها ینوار یدوباره به اندازه  شیها چشم

 : ماما.دیکرده بود، نال رهیرا ت یحال خاکستر
 بارانم. چکار کنم حالت بهتر شه؟ سم،یشدم: من مامانت ن کالفه

خواسررتم  یحرف را زده بود؟ من که نم نیاز زبان من ا یخدا، کدام احمق یا
 بکنم. یکار ایبهزادن یبرا
حاال آزار نیبود... مع نیفقط مع نینبود، ا «ایبهزادن» نیا ی... ولیول به  یتا 

ت نگذاش میهم بودم، به خاطر آن روز که تنها ونیمن نرسانده بود، تازه به او مد
 دور من برداشت. یطلوع را از رو یضیو بار مر

صورتش، موها زل سب سیاز عرق خ شیزدم به   ش،یشانیبود به پ دهیشده و چ
شده بود،  یمات و ب یسرخ و ملتهب بود و لب ها شیگونه ها شک  رنگش خ

 : گرمه.دیبود، دوباره نال دهیمن را نشن یانگار اصال صدا
دا   ،شیشررانیپ یلحظه با مغزم کلنجار رفتم و بعد دسررتم را گذاشررتم رو چند

ست کردم، پنجره را که نم یدا  بود، طفلک چه تب شت. قد را ستم یدا باز  توان
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شررد. لباسررش را هم که خودر  یو بدتر م سررشیخورد به بدن خ یکنم، باد م
 آمد. یکار از دست من برم کیکنده بود، فقط 

 یکنار اتاقش پر از آب کردم و آوردم داخل، گذاشررتم رو سیرا از سرررو لگن
اطراف را نگاه کرد. قبل از  یحوله ا ایکنار تختش و بعد به دنبال پارچه  نیزم

زدن  دیتا مچم را در حال د دمییاو را پا هیدراور را باز کنم چند ثان ریکشو ز نکهیا
 .ساندمیلگن خ یو تو مکرد دایپ یکوچک دیسف ی. حوله ردیکمدر نگ

شررروع  دیخب ازکجا با»چالندم او را ورانداز کردم،  یکه حوله را م نطوریهم
م؛ کرده باشرر تشیاذ یگوشررش بچالنم تا کم یآمد حوله را تو یبدم نم« کنم؟

سر ب یول ضع چارهیخب ، پ شت یمن لذت حیتفر نینبود که ا یتیدر و شد. دا ه با
 میستق لیم*س*تط یدرا در ذهنم به تعدا نیبار کمر مع نیحوله را برداشتم و ا

 ها بگذارم. لیتمام م*س*تط یحوله را رو یکردم رندوم یکردم و سع
ت سم یکردم، سرر را به سخت یم یل یل نیکمر مع یکه داشتم رو نطوریهم

 باز شد: خاله... فرنگ؟ یکم شیمن چرخاند و چشمها
 ی هیار زدم، کم کم داشررتم اصررول اول دهیو رنگپر حالیبه صررورت ب یلبخند
 د.ش یمن نم یهور بود و متوجه مهربان یگرفتم، او که ب یم ادیرا  یپرستار

 نه، بارانم، حاال بچرخ به پشت پسر خوب... ر
کرد و من هم دسررتم را گذاشررتم  ییحرفم را گور کرد، تقال یماریعالم ب در
ردنش، گ ریشانه ار و کمکش کردم تا به پشت بخوابد، حوله را گذاشتم ز یرو

شار دادم و لبخند زدم: اله  ییرامنو به چه کا نیبچه، بب یگرم بخور نیبه زم یف
وگرنه صد سال  ،یندار یخدا رو شکر که هور و حواس درست ؟یردمجبور ک

 کردم... یبرات نم یکار نیهمچ
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 هنیس یکردم، چالندم و کامل رو سیلگن خ یو حوله را دوباره تو دمیکش یآه
 ار پهن کردم...

 .ایاز جات تکون نخور ام،یتا من برم و ب ر
به  ییروشررو یکردم تو یرا خال لگن باره پر از آب کردم، چشررمم افتاد  و دو

 یدکر یفکرشررو م یخودم درآوردم و گفتم: باران ک یبرا یزبان نه،یخودم در آ
 هیتاسررف تکان دادم( اونم  ی)سرررم را به نشررانه  ،یپسررر بکن هی یکارو برا نیا

 ...یکردم من. ه ینم یکار نیهمچ دمینو یبرا یحت به،یغر
 ریش یبا دستپاچگ ن،ییاز لگن شره کرده بود پاشرشر آب بلند شد، آب  یصدا

 نیمع یکردم و دوباره به اتاق برگشتم، چشمها یخال یرا بستم، لگن را هم کم
س را لم شیشررانیزدم باال و پ شیشررانیپ یرا از رو شیهنوز بسررته بود... موها

شرتش را که همان گوشه افتاده بود، برداشتم  یکم شده بود. ت شیکردم، از داغ
مان آسررت سیلگن خ یرا تو نشیو آسررت با ه عد  ها و  سیخ نیکردم، ب گونه 

شکمش نهیس یکردم و رو سیرا تر کردم... حوله را هم دوباره خ شیشانیپ  و 
 زد... یپهن کردم... از حرارت بدنش کم شده بود و نفس نفس نم

 یصندل یگذاشتم و خودم نشستم رو شیشانیپ یشرتش را رو یت سیخ نیآست
 کنار تختش.

 .واری یکردم به آواز خواندن، منته شروع
 ادیپات از همه جاده ها م یصدا یایم یوقت

 ادیم ایشهر دور، که از همه دن هینه از  انگار
 رسه یم دنید یلحظه  شه،یکه در وا م یوقت تا
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 رسه یمن م ی نهیبه س ن،یکه جاده اس رو زم یچ هر
 نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم، ب ییکه تو یا

 رسم یخوام م یم یتو رو داشته باشم، به هر چ اگه
 خوام... یم یهر چ به

با یتکان نیمع  یهمراهم نبود وگرنه حداقل باز لمیخورد و من خفه شرردم. مو
 کردم. یم

 بود. دکورربزرگ  یادیاتاق خواب بودن، ز یاتاقش، برا یتو دیچرخ نگاهم
ته داشت، الب یو قرمز بود، اتاق فوق العاده ا یزرد و نارنج یاز رنگ ها یبیترک

شل*خ*ته ا یاگر مرتب م سر   یرا همه جا م زیبود، همه چ یشد. الحخ که پ
سرراعت،  ل،یاکنار دسررت من، لپ تاپش بود، موب زیم یکرد، رو یم دایشررد پ
شات»کتاب  شارژر موبا« ارتعا شده بود،  صف  سط ن ه لنگ کی لش،یکه از و

داخلش خشک شده بود،  یچا یکه تفاله  وانیل کیهدفون،  ،یجوراب قهوه ا
داشررت؛ دو تا  یکه لک قهوه ا یوانیمرداد مانده بود، ل یکه رو یزیروم میتقو

شت، ک چکدامیکه ه ،یفلش ممور س ریپولش، ز فیدر ندا ستپ یتد  ر از پو
که  یارباب حلقه ها، برگه ا لمیف ید یشررده بود، پک سرر زیر زیپرتقال که ر

شته ها سک گاو کوچک یبود و خط خط یسیانگل شینو ه ک یشده بود؛ عرو
طرف مقوا را پاره کرده  کیکه  یدسررتمال کاغذ یجعبه  کیکهنه بود،  یلیخ

س شیبود و رو و مادر و پدرر،  راز خود یشماره تلفن نوشته بود و قاب عک
 ...انایاح
ندل ییجلو یها هیپا که تو یصرر ندم رو یرا  قاب  نیزم یهوا بود، برگردا و 

شتم، به نظر م س یعکس را بردا شد. موها دیر شته با سال دا  شیحدود دوازده 
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شرررت و شررلوار کوتاه و  یداشررت، ت یبلند بود و هنوز حالت بچگانه ا بایتقر
شمهدیسف سیتن یکفش ها شمها شیا. پدرر... چ بود،  نیمع یهمرنگ چ

شم ها یلیخ یول سفت  یا افهیاو... مرد خور ق یسردتر از چ بود، قد بلند و 
جوان و سرررحال بود، با  یلیخ ش،یرایو سررخت، با کت و شررلوار... خانم پ

 گرم و شاد... یقهوه ا یچشمها
 سالم. ر

را که  یکردم با کف دسررتم خاک یو سررع شیعکس را گذاشررتم سررر جا قاب
 نبود، پاک کنم. شیرو

 ؟یام... سالم... بهتر ر
ستش شت رو د شت، بعد با تعجب به من نگاه  یت یرا گذا شرتش و آن را بردا

 کرد.
 کجان؟ زاتیرا باال انداختم و بلند شدم: لباس تم میها شانه

 دارور را باز کردم، یدرها یمن نبودم که همه  انگار
 گفت: زحمت نکش. یخشک یصدا با
 «کنم. یم یتو لباس بپور من برات همه کار ؟یزحمت چه»

شلوارها و کفش ها یدو تا از درها را که م یالک ستم  ست، باز کردم و  شیدان ا
صل شن یرا، ت یبعد در ا سبز رو ش نیرا از ب یشرت  و به  نرویب دمیلباس ها ک

طرفش برگشتم. لباسش را دادم دستش و خودم به طرف پنجره ها رفتم؛ عجب 
شت، مردک ع ییویو صف  یکرد. از پنجره  یم یشاهزاده زندگ نیدا اتاقش ن
ستخر و آالچ باتریز صا ا صو صال معلوم  خیبا  معلوم بود، مخ که از اتاق من ا
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دم، پنجره ها در که قبال متوجه نشررده بو یزینبود. اتاقش تراس هم داشررت، چ
و  ینیبنشرر رون،یآن ب یبرو یباران یروزها یتوانسررت یشرردند و م یبالکن باز م

 .یحال کن
 ؟یاومد یک ر

ود تنش زده ب یبود، حوله را از هم رو دهیطرفش، نه تنها لباس نپوشرر برگشررتم
 کنار.

 تازه اومدم. ر
ستگ شت که از چه د یب عت سا کیمن  یبرا ،یعبارت نگاه کن نیبه ا یدیدا

 بود...« تازه»هم هنوز  شیپ
شرررتش را بپوشررد. من هم لگن را  یکرد ت یو سررع دیباال کشرر یرا کم خودر

 کنم. یبرداشتم و بردم تا خال
 .رونیرا مرتب کردم و بعد آمدم ب میآنجا ماندم، موها هیثان چند

 ،ارمشیمامانم براتون سوپ درست کرده، خودر کار داشت، منو فرستاد ب ررر
 گرمش کنم؟ نیواخ یم

 داشت. یرا بر نم شیجواب بدهد، زل زده بود به من و چشم ها نکهیا یجا به
 صورتش تکان دادم: گرمش کنم؟ یرا جلو دستم

 ؟یتکان خورد: چ شیچشمها مردمک
 س؟یگشنت ن ر

ستش ش شیرا به موها د شمش رو دیک که کنارر بود،  یدیسف یحوله  یو چ
 : نه.دیچرخ
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به  دسررتش را گرفت دمیکه د نییپا دیایرا کنار زد و خواسررت از تختش ب مالفه
سر جا شیشانیپ شت  شیابروها یماند. بعد کم شیو  را باال انداخت و با انگ

 .دیابروها ر مال یرا ر درست باال شیشانیاشاره و شستش پ
 نداشت. یفیکه هنوز تعر نیبودم، حال ا دهیهمه زحمت کش نیشدم، ا نگران

 را برداشتم و به طرف در رفتم. مهقابل
 کنم، شما استراحت کن. یاالن گرمش م نویا ر

را  چالخیاستفاده کنم. در  کروفریاجاق، بلد نبودم از ما یرا گذاشتم رو قابلمه
ادم د یرا م نیکردم، تا سرروپ گرم شررود ا دایآب پرتقال پ یقوط کیباز کردم، 

 میکه جلو دمیرا د نیرا بسررتم مع خچالیکه در  نیبخورد تا از حال نرفته، هم
 ن؟ییپا ی... چرا اومدیبود. جا خوردم: وا ستادهیا

و  دهیر. صررورتش هنوز رنگپسررتادیگرفت و ا نتیکاب ییباال یرا به لبه  دسررتش
 زشت بود. یرا باال انداخت: اونطور شیتبدار بود. شانه ها شیچشمها

 «م*س*تر. ،یاونه که ل*خ*ت باش زشت»
شت پاها چند کرد  یسرد جمع م کیسرام یرا رو شیلحظه نگاهش کردم، دا

ستش م صندلدیلرز یو د شت م ی.  شتم جلو زیرا از پ شتم و گذا  یب ،شیبردا
 چیه مدید یرا گذاشتم کنار دستش. وقت وهیآب م یو قوط وانیحرف نشست. ل

 را پر کردم و دادم دستش. وانیل دم،یکش یکند، آه ینم یحرکت
 نجا؟یا یتو به خاطر من اومد ر
 «شد. دایخنگتر از عسل هم پ یکی ا،یخدا»
 .رمیبگ شیرایاز خانم پ یزیچ هینه اومده بودم  ر
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 دستت درد نکنه. ر
خودم  یداشررت. برگشررتم طرفش و نگاهش را دوباره رو یخاصرر یبو حرفش

شمها ین ی. ندیقلبم لرز هیچند ثان یبرا دم،ید من،  یثابت مانده بود رو شیچ
 ...یپر از قدرشناس

دادم.  یم حیترج یطفلک نیمع نیرا به ا ایخجالت شررردم، همان بهزادن غرق
 یرا برا نوایبشقاب گود و قاشخ گذاشتم کنار دستش. همانطور که سوپ ب کی

 هس. جیتور هو ؟یدوس دار جیزدم، گفتم: هو یبار هزارم هم م
 کرد، کالفه شدم. یداشت مرا نگاه م هنوز

 ه؟یچ یدون یم جیهو ر
 : آره.دیخند

 جدار کن... ومد،یاگه خوشت ن ش،یشناس یخوبه، حاال که م ر
 .وانیل یلبه  یرو دیرا کش کشیبار یرا نداد، انگشت ها جوابم

 ن؟یدکتر رفت ر
 کیرا باال برد و  وانیرا باال انداخت. ل شیبود، ابرو نییکه سرررر پا همانطور

 قلپ خورد.
 ؟یبر یخوا ینم ر
 "...یبهم گفت، "تلفن ییزایآورد: نه، مامان به چ نییرا پا وانیل

شوند از هر  یم ضیمر یپسرها وقت نیاست. ا ریکردم که از مادرر دلگ حس
ض ینم یبچه ترند. فرق یبچه ا شند، با یکند چه مر شته با شد نف کی دیدا ر با

 نبودم... چکدامیخواهر... من که ه ایمادر  ایزن  ایکه نازشان را بکشد، حاال 
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ستپاچگ با شتم رو ریز ید ش یگید ریز یسوپ را خامور کردم و گذا قاب و ب
 را برداشتم.

 هس. یخانم هیکنه؟ خزر گفت انگار  یکه آشپز سین شکسیه ر
باره منفجر کند که  شیخواسرررت آنرا با چشررمها یانگار م وان،یزل زد به ل دو

 .وانیل یتمرکز کرده بود رو نطوریا
شکل هی یول ان،یب شیرنگ هس، قرار بود چند روز پخاله ف رررر  شیبرار پ یم

 اومد.
 .دییگذاشتم، نمکدان را هم هول دادم جلو: بفرما شیرا پر کردم و جلو بشقاب

 و رو کرد. ریرا برداشت و سوپ را ز قاشخ
 «فوت کنم برات؟ یخوا ینکنه م»ضرب گرفتم  نتیکاب یهم رو من

 ؟یدوس ندار ر
 هنوز که نخوردم. ر
 بسم الله بگو. گه،یخب شروع کن د ر

 .دیخند
 را نداشتم، به طرف در رفتم. شییایربهزادنیغ یرفتارها نیطاقت ا گرید
 زنگ... یخواست یزی. اگه چیتا راحت غذاتو بخور رمیمن م ر
 ؟یخور یتو با من غذا نم ر

 ... منتظر بود.یو دستش را انداخته پشت صندل دهیچرخ دمیو د برگشتم
 دوس ندارم. جینه، من هو ر
 کنم. یبرات جدار م ایب ر
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 .رونیبود، با عجله از آشپزخانه رفتم ب گرینفر د کی نیبرم داشت، ا ترس
 برم دانشگاه کالس دارم. دینه، ممنون، با ر

 و به من پشت کرد. برگشت
 .یتو سه شنبه ها کالس ندار ر

 شدم، آب دهانم را قورت دادم: امروز دارم. فوق العاده اس. خشک
 باران... یباشه، قبول. راست ر

 سمتش: بله؟ برنگشتم
 .ییآقا یلیخ ر
 بسه گهیبمون عشقم، آره کار د شمیپ ایب ر

 عکسه هیخوراک آتل یدون یچشات خوشگله، خودت م تو
 نشسته شمیرابرتز پ ایانگار جول یکنارم یوقت
 بازنشسته شمینم چوخیعشقتم و ه ریپ من

 عسرررررررررل... اونو خفه کن! ر
 یرو دمیکردم و بالش را کش یضبط را بلندتر کرد، غرغر یو صدا دیخند کرکر

 سرم. خودر هم شروع به خواندن با آن کرد.
 جان جان، درد و بالت بخوره تو سرم عشقم یا ر

 چشرمر ... یزن یم رم،یم یواسه ات م یدون یم آها
 را برداشتم و پرت کردم طرفش. بالش
 .یوحش یصورتش کنار زد: وااا یفر روشنش را از رو یموها
 شد؟ یخزر از هال آمد: چ یصدا

 باز رعد و برق زد. ر
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 آمد داخل. شیبعد از صدا خزر
 ؟یشد داریب ر

 پتو جمع شدم: نه. ریآرنج کردم و ز یدگیخم یرا ال سرم
 نکره ار ادامه داد. یبا صدا عسل

 ییرنگ موهار طال ،ییچقد بال یبیب ر
 ...ییخنده هات و عشوه هات دلمو کرده هوا اون

 هلو، برو تو هال. نی: آفررونیضبط را زد و عسل را فرستاد ب یدکمه  خزر
سل شت از اتاق ب ع را برگرداند طرف من و زبانش  شیرفت، رو یم رونیکه دا

 آورد. رونیرا ب
 ؟؟؟یبه من چ یلوس نشو، بدو ب*و*س بده، حال ندار ایب ر

 و بالشم را از کف اتاق برداشتم: زهرمار. دمیغر
را نگاه کرد، من هم  رونیداد به پنجره و ب هیتک سررتاد؛یسرررم ا یآمد و باال خزر
شتم را زدم به کپه  شانمیپر یموها صورتم کنار زدم، پ رخت خوابها و  یرا از 

 بالشم را ب* *ل گرفتم.
 ؟یناهار خورد ر
 نه، گرسنم نبود. ر

شتم، به قدر نیمع شیپ از . دمیخسته بودم که فورا آمدم به اتاق و خواب یکه برگ
 برداشته بودم. نیکاسه از سوپ مع کیحس غذا درست کردن نبود، کار 

. مدیکشرر ازهیو خم رخت خوابها ی هیبق یشرردم و بالش را پرت کردم رو بلند
 خزر نگهم داشت. یصدا رون،یکه خواستم از اتاق بروم ب نیهم
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 .نجایاومده بود ا ر
 ؟یبه طرفش: ک برگشتم
 دهیپوش یو شلوار کوتاه صورت یرخت خوابها. لباس قرمز گوجه ا یرو نشست

 درهم بود. شیاخم ها یول دیدرخش یم یزیخوشرنگش از تم یبود، موها
تو  یهم از مامان به خاطر مهربون یکل اره،یاومد قابلمه رو ب. گهید نیمع ررررر

 تشکر کرد.
 نجاس؟یدر فاصله گرفتم: هنوز ا از
 .لشونیفام یخونه  رهینه، گفت م ر

 «کار از اول رفته بود...»کردم که  فکر
 آمد. رونیِکشان به سمت در رفتم، خزر هم همراهم ب پا
 هتر بشه؟خونه اشون تا حالش ب یواقعا موند ر

شمها زل شمها یکه جلو یزیسبزر، خزر فقط چ یزدم به چ بود، باور  شیچ
 .یگرید زیچ چیکرد و نه ه یم

 لباس را تا زدم. یها نیآست
چشماشو باز کرد، فکر کرد تمام مدت  دمیهمون موقع که من رس ینه. اتفاق ررر

 بودم. ششیپ
 شهیکرد. مامان هم یدرد م دیبه صورتم بزنم، سرم شد یکه آب ییدستشو رفتم

با یم فت ن باشرر دیگ تاب خواب   یدانم، ول یرا نم لشی. دلمیموقع غروب آف
گرفتم و تا دو سرره سرراعت  یم یجور خوابها سررردرد بد نیبعد از ا شررهیهم

 شد. یم یاخالقم سگ
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صورتم پر ینگاه ستم، جا یگونه  یبود و رو دهیبه خودم انداختم، رنگ   یرا
سرروخت، سرررم را  یدا  بود و م میشررانیش مانده بود. پگوشرره بال یتا خوردگ

 آب. ریش ریگرفتم ز
ستشو از سالم نمازر را م رون،یکه آمدم ب یید شت  سالم  یمامان دا داد. چرا 

 آخر نماز؟! یرا گذاشته بودند برا
 سالم مامان، قبول باشه. ر

 یکل ،یرا گرفت دسررتش و جواب مرا داد: قبول حخ، باران مادر حیتسررب مامان
 .یدیبچه رس نیدعات کردم که امروز به داد ا

 نکردم که. یکار ر
واقعا شسته بودر؟ درر را برداشتم، پر از شکالت  یعنیاپن بود،  یرو قابلمه

 .یعروسک یبود، شکالت ها
خورد  یم تعجب برگشررتم عقب و عسررل که داشررت خرت خرت شررکالت با

 آورده. نیگفت: مع
 ...«یگلرخ خال یداشت المصب... جا یبابا؟ چه ادب و نزاکت نه»
 شکالت برداشتم و کاغذ شکل کفشدوزکش را پاره کردم و گذاشتم دهانم. کی

کانتر. رفت داخل آشررپزخانه که  یجانمازر را جمع کرد و گذاشررت رو مامان
 شکالت ها. یکند برا دایپ یظرف
سپختت  یخدا م رررر سش. چقدر از د سوخت وا شکر کرد، دلم  دونه چقدر ت
 کرد، از محبتت. فیتعر

 «که گفته بودم سوپو مامان پخته. من»
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 حاال رف کجا؟ ر
کرده. مامانشررم  یعمه ار؛ از اول قرار بوده بره اونجا لجباز یرفته خونه  ررررر

 به من خبر داد بش سررر گهینرفته، د نیمع دهیصرربح زنگ زده بود اونجا که فهم
 .میبزن
 کرد. یم یی... پس داشت مظلوم نمانطوریا که

ست شو پو سمت ظرف ف داخلش و افتاد ک فتادیکه ن ییشکالت را پرت کردم 
 آشپزخانه.

 پسره س؟ نیا یشوهر عمه  انیراستگو یمامان، آقا ر
 برداشت و کمر راست کرد: آره، چطور؟ نیزم یکاغذ را از رو مامان

شما هم تو کارگاه  میکن یم یخودشون زندگ یبرام جالب بود که ما تو خونه  ر
 .یکن یشوهر عمه ار کار م

 کرد. دایبرام پ شیرایخب، اون کارم خانم پ ر
 اپن نشستم. یزدم و لبه  جست

 مامان؟ یشناس یرو ازکجا م شیرایخانم پ ر
چند  یکردم... )برا یاون موقعها خودم هم باشون کار م ه؛یریانجمن خ هیاز  ر

شد و بعد ادامه داد( خ ساکت  ، اس هی. همه ار به فکر بقهیریزن خ یلیلحظه 
 خواد... یم یچ یک ضه،یمر ینداره، ک یک

 ضه،یخواد، نه مر یم هیزیسرپرسته، نه جه ینه زن ب نیجدا؟ حاال چون مع ررر
 هواشو داشته باشه؟ دینبا

دور انگشررتم و او را نگاه کردم. مامان هم مرا  چاندمیرا پ میاز موها یا دسررته
 نزد. ینگاه کرد و حرف
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 با بابار نرفته؟ نیچرا مع ر
 آب گرفت. ریش ریرا برداشت و ز یرا برگرداند، کتر شیرو مامان

 خودر نخواسته. ر
 دیرا داد دسررتم. اس ام اس داشررتم، نو لمیبزنم، طلوع موبا یحرف نکهیاز ا قبل
 بود.

 م؟ینگم خونه رو عوض کرد دیمامان به نو ر
 مگه رفته دم خونه؟ ر
 خودم بش نگم؟ گمینه، دارم م ر
 .سینه، الزم ن ر

هنوز جواب اس ام اس را نداده  ن،ییپا دمیسرد و قاطع بود. از اپن پر شیصدا
که مع حاال  نگ زد.  با  و  ینبود م نیبودم، خودر ز حت بروم  توانسررتم را

بخورد و بهتر شود. چقدر سکوت  ییبلکه سرم هوا رون،یزدم ببگردم. از خانه 
سب حال االن من... چمبا ریو آرمش با  دلپذ  یزدم گوشه  تمهبود؛ چقدر منا

 .وارید
 الو؟ ر
 سالم، ساعت خواب. ر
 ؟یدیاز کجا فهم ر
 از اون صدات. ر
 شدم. داریربعه ب هیچاخان!  ر
 مشخصه. یول ر
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 گند زد! روزیکه د متونیباشه، چه خبرا؟ ت ر
 یاصررفهان نبود، حاال م دیبعد تماس را با افسرروس قطع کردم. اگر نو قهیدق ده

داد  ی. مامان اجازه ممیبگرد رونیب میو با هم برو دیایکنم ب شیتوانسررتم راضرر
با  ادیداد ز یم حیاختالفش با عمه ررر که ترج رغمیبروم، عل رونیب دیشب با نو

. ما دو تا نبود یدوست مخالفعالقه داشت و  دیاو رابطه نداشته باشد رررر به نو
ست و حت نیدر هم ییبابا هیشب دیگفتند نو یم شهیقبال هم سال ا اگر  یسن و 

 توانست دست از دوست داشتنش بردارد. یاو انقدر خوب هم نبود، مامان نم
را تا کرده بودم و  میاز زانوها یکیدراز کردم.  نیزم یرا رو میو پا دمیکشرر یآه

 یآن، سرم را فرو کردم در خم آرنجم و زل زدم به با  خال یدستم را گذاشتم رو
 .میرو به رو
... انگار درختها هم یمتروکه و خال یخانه  کی نیسوت و کور بود، ع عمارت

ورم  نهیدلتنگ بودند، از طراوت افتاده بودند، نفسشان خور نبود... قلبم در س
 جهت راه نفسم را بسته بود... یو ب خودی... بمیکرده و باال آمده بود تا گلو

ستم ش یب د سمت گو شن یام و رکورد یاراده رفت  دم، بو دهیرا که مدتها بود ن
 کردم: یِپلِ 
 ترسم یمادربزرگ م یتو از آخر قصه ها یب
 سکوت سکسکه ساز نیا یترسم از صدا یم
 !زیدانم عز یم
 یمدام از سروت قطار و سرقوط سرتاره م تیحدود حکا نیا یدانم که اهال یم

 ندیگو
 یدان یتو که م اما
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 ستین خیتنها عبور آب و شکفتن شقا یزندگ
 و داس و ستاره در کنار هم اسینوشتن  یعنی یزندگ
 دم جنبانک یدام و دانه در دمانه  یعنی یزندگ
 باد یپناه یبا  و رگ و ب یعنی یزندگ
 راه دور دبستان رید خیدقا یعنی یزندگ
 پرده ها و پنجره ها یدرباره  یینوشتن انشا یعنی یزندگ
 ترانه است یتکرار تپش ها یزندگ

 نیبادبادک و ب*و*سه بنش یبام ب نیهم یباال یو لحظه ا ایب
 مادربزرگ مهاجرت کرد یقصه ها یشود به پاک یکن هنوز هم م باور

 کوچک کاب*و*س خورده اند یقصه ها را کرم ها یطال بینگو که س گرید
 ... ایدستت را به من بده و ب تنها

 یسررر خودم م ییماندم، حتما بال یآنجا م گرید ی هیثان کیاگر  دم،یجا پر از
 آوردم.
 شانه ام. یکردند رو یم ینیسنگ نیغمگ یشبها نیا چقدر

 ونیزیدر هال نبود به جز عسرررل که مات و مبهوت تلو چکسیباال، ه دمیدو
صدا  شهیآمد و البد طلوع مثل هم یمامان از اتاق م یاطیچرخ خ یشده بود. 

شت مانتو دمیکرد؛ خزر را هم د یصدا کمکش م یآرام و ب  یرا اتو م شیکه دا
 به سررمت ردعسررل ضررربه زدم، سرررر را بلند ک یبه زانو میپا یزد. با پنجه ها

 من.
 فوتبال؟ یایهلو م ر
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 با سوءظن به من دوخته شد. شیعسل نگاه
 سرا  من؟ یچرا اومد ر
 .زمیعز سین یا گهید ی نهیجز تو گز نکهیا یبرا ر
 حاال بسوز. ام،یپس نم ر

 .الیکرد و دوباره زل زد به سر یزیر ی خنده
ستم رو یپهن لبخند ش شت یزدم و ن سته بود، زانوها یمبل یپ ش سل ن را  میکه ع

دو طرف صررورتش را قاب گرفتم و  میدور گردنش محکم کردم و با دسررت ها
 یاز دست ها یماه یبرجسته ار جمع شدند و مثل لبها یفشار دادم، لب ها

 زدند. رونیمن ب
 ؟یاینم ر
م بد ا ندهیبرا آ یاریسرررم ب ییگفت: َدکن، من دخترم، بال یتو دماغ یصرردا با
 ها! شهیم

 بود که یزیچ نیرفتم و دسررتم را از دور صررورتش برداشررتم؛ ا سررهیخنده ر از
س یگفت، م یمامان م شهیهم  دیایسرمان ب ییبال میها طنتیش نیدر ح دیتر

 .میدستش بمان یکه بعدا رو
شتم رو یباال از سرم را گذا سل.   و شیزانوها یمبل غلت زدم و افتادم کنار ع

رد ک یو التماس م دیچیپ یممار به خودر  نیشروع کردم به قلقلک دادنش. ع
 یم حیدادم و تفر یقلقلک م دیرسرر یمن هر جا را دسررتم م یولش کنم. ول

 کردم.
 ماااامان! تو رو خدا... باران... ر
 .یایبگو م ر
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 ... باشه...یباشه... واا ر
 .گهیبرر دار د ؟یشنو یتلفنو نم یخزر از اتاق آمد: مگه صدا یصدا

سل سمت م ع ست زدم به  ش زیرا ول کردم و ج  آن بود. یتلفن رو یاپن که گو
 را برداشتم و نفس زنان جواب دادم: بله؟ یگوش

 انشاءلله؟ نیحاج خانم؛ خوب هست ریشبتون بخ کم،یسالم عل ر
م آشنا اصال به نظر شیکلفت و گرفته پشت خط بود که صدا یمرد با صدا کی

 آمد. ینم
 .دییکردم و با لحن مودب مامان پسندم جواب دادم: سالم، بفرما یا سرفه

 خانم؛ انشاءلله که احوالتون خوبه؟ دیبنده رو نداد یجواب احوالپرس ر
 بله، خوبم، امرتون؟ ر

س همزمان س ریمغزم به  ست  کی یرفت، برا احتیو  لحظه فکر کردم ممکن ا
 شیباشررد و حاال زنگ زده که خبر بدهد بابا صررد سررال پ ییبابا لیآقا، وک نیا
 کی نکهیا ایکرده و حاال پولش هزار برابر شررده...  یگذار هیسرررما ییجا کی

شته ا یپولدار لیفام ست میدا  آقا نیهم ا دیشا... میو حاال مرده و ما وارثش ه
ه جابه جا شد گرید یبچه  کیبا  مارستانیخواهد خبر بدهد که عسل در ب یم

د... بچه شان را ببرن ندیایخواهند ب یو تازه پرستار دم مرگ اعتراف کرده و آنها م
 ...لیبا کمال م

 حواستون هست خانم؟ ر
 .دییبله بفرما ر
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ا بنده حال ندارم ت ه،یهوا چطور نینیبب نیپنجره رو باز کن شهیعرض کردم م رررر
 پنجره برم.

 خل! کهیمرت ر
 خنده ار به هوا رفت و با عجله گفت: قط نکن باران... ی قهقهه
ش ستم ماند، چند ثان یتو یگو صدا دیخند گرید ی هید وز ته که هن ییو بعد با 

 ...نمیاز خنده داشت، ادامه داد: مع یرنگ
را شناختم، مانده بودم حالش را  شیصدا د،یبودم، همان موقع که خند دهیفهم
 باشد. یبودنم به قوت خود باق نیخانم و سنگ ای اورم،یجا ب

 ؟یخوب ر
. به عسررل نگاه کردم که حواسررش کامال معطوف به دیخند یداشررت م هنوز

 عقبتر رفتم. یبود؛ کم الیسر
 ؟یزنگ زد یواسه چ ر

سوالمو نداد رررر ستش زنگ زدم بگم برایجواب  . یدر خونه امونو قفل کن ی. را
 روزا همه جا ناامن شده. نیا

 ؟ینبود در خونه رو قفل کن ادتی یرفت یم یاز خونه داشت یآدم حساب یعنی ررر
 افتاد؟ ادتیحاال 
 گهید یبهونه  یبود، ول ادمیآرامش از پشررت تلفن آمد: چرا،  یخنده  یصرردا

 نداشتم که زنگ بزنم. یا
گفتن نداشررتم؛ نه خوب نه بد... قفل کرده  یبرا یحرف چیلحظه ه کی یبرا

 انستم منظورر را درک کنم.تو یبودم... اصال نم
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باره خند نیمع به مامانت گفتم دمتیاومدم خونه اتون، ند ی: عصررردیدو  .
م سفت بود، مرغش جاریهو یراستشو بخوا یخوب بوده ول یلیدسپختت خ

کم هم ته گرفته بود، رنگش هم اشررتهامو کور کرد. شرررط  هیخوب نپخته بود، 
 رو به مامانت بگم، نه؟! نایادب نبود که ا

 آخه؟ هیچ یفهم یتو ادب م ر
نداشررتم،  یحس بد شیاز حرفها قتایبود. حق یخنده ار پر از انرژ د؛یخند

آمد از  یم ادمیحال آن روزر  ی. وقتدیگو یدانسررتم که راسرررت م یُخب م
ه صحن ماریب ِن یشدم. مع یو سرحال بود، خوشحال م دیخند یم نطوریا نکهیا

 نبود. یجالب ی
 ،یمن اسم دارم،نه سخته نه طوالن یفهمم. راست یباور کن به قدر خودم م رررر

 صدا نکن.« م*س*تر»منو  گهید یدفعه 
 بود؟ شیحواسش سرجا یعنیضعف نکرده بود؟  یعنیدهانم خشک شد،  آب

با دهیمرا د یعنی ا،یخدا رو  و ریرا ز نباکسررشیرا برداشررتم و ا لشیبود که مو
 کردم؟؟؟!

 «رو خوندم... یآخر یتاخدا فقط چن به»
 بزنم: باشه. یحرف دیقورت دادم و احساس کردم با یدهانم را به سخت آب

چون،  ،یتا خونه بر سیالزم ن ،یشد یآل دهی. حاال که دختر خوب و انیآفر ر
 .نگلیتیفلورانس نا ریدرا قفله، شبت به خ یهمه 
 .شیرا گذاشتم سر جا یوار گوش کیو اتومات جیکرد و مِن گ قطع
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خودر  یبود، تمام مدت متوجه حضررور من بود و به رو یا شررهیهنرپ عجب
 من محلت ادیسرررت ب ییبال گهیعمرا د! »گر؟یسررِرکار بودم د یعنی. اوردین

 «بذارم! روباه مکار!
 فوتبال؟ میباران بر ر
 .میخودم را جمع و جور کردم: بر عیسر یول دم،یعسل از جا پر یصدا با

 و من قدم زنان پشت سرر رفتم. دیجلوتر از من به طرف در دو عسل
 بود؟ یتلفن ک ر
 خواست بگه حالش بهتر شده. یبود، م نیمع ر

سل سر  یرا باال شیموها ع سرر گوجه کرد و حخ به جانب رو به من گفت: پ
 عوضش با معرفته. یزنه ول یخرده شش و هشت م هینه؟  ه،یخوب
 خورد به دست عسل. یرا پرت کردم که منحرف شد و اتفاق توپ

 بامعرفته؟ یدیبعد از کجا فهم ر
 بارم هی د،یشد، فردار دو بار زنگ زد حالشو پرس ضیاون روز که طلوع مر ررر

 یسرروارم م نه،یب یمنو م ابونی. هروختم تو خیاومد دم خونه، تو دانشررگاه بود
 رسوندم. یکنه م

 زنه؟ یشش و هشت م یدیهمآهان، پس از کجا ف ر
 من. یشانیپ یدماغش را خاراند و توپ را پرت کرد که صاف خورد تو عسل

 س؟ین ادتی! یخودت گفت ر
 بود. ادمیخوب  یلیخ چرا،

 زشته به گوشش برسه. م،یا هینگو، همسا نویا گهید یباشه، ول ر
 گفتم با معرفتم هس، نه؟ یول ر
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سل سوس یفکر م ع ست درختها جا شت خودر  یکرد قرار ا ما را بکنند که دا
 کرد؟ یرا تبر ه م

 غیکنم طرفت ج یهم که من شوت م یتو دروازه، موقع سایحاال وا ،یآره گفت ر
 نزن!

را از هم باز کرد تا مثال عرض دروازه را که  شیگفت. پاها یمحکم ی «باشرره»
ست ها سنگ گنده بود، پر کند و د  یمحکم در هم گره زد، خدا مرا  شیدو تا 

ه توپ ک نیو رفتم عقب. هم دمیگرفته بود. خند ادیژست را از کجا  نیدانست ا
م . توپ محکرفتزد و صورتش را با دو دست گ غیرا به طرفش شوت کردم، ج

 ستی... عسل فوتبالری... نخنیزم یخورد به شکمش، و عسل از پشت افتاد رو
 از شکستن دماغش بترسد... دیکه نبا ستیبشو نبود... فوتبال

 آواز: ریو زدم ز نیزم یرو دمیهم دراز کش من
 دنشمیکه من منتظر د ادینفر م کی
 ... دنشمیخند یکه من تشنه  ادینفر م کی

 کنه یم خیسفره امونو پر از شقا یخال
 کنه ... یم خیدستا رو قا اهیس یموجا واسه

 .دمیرو د ایبهزادن یصب ر
 یلیم یگلرخ متوجه ب یهم نزدم ول یمجله بلند نکردم، حرف یرا از رو سرررم

 من نبود.
 آموزر. یبود یکه تو رفت یما، همون وقت یاومده بود دانشکده  ر
 د؟یبرادرت کارر با نامزدر به کجا رس یهوم... راست ر
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 دونم بابام موافقت کنه. دختره هنوز یم دیکه، دوستشه فقط. بع سینامزدر ن ر
سه مامانم.  یچیه شده، روز مادر کادو گرفت وا  دهید زونیآدم انقدر آو یعنین

 ؟یبود
ادامه داد و من خوشررحال بودم که  چارهیدختر ب یبه حرف زدن درباره  گلرخ

 منحرف کرده ام. ایبحث را از بهزادن
 یچه واکنشرر نمیدانسررتم اگر بب یبودم و نم دهیرا ند نیاصررال آن روز مع من

ررر ما خبر  زیخواست بچه ها از ارتباط ررر هر چند ناچ یم نمخواهد داشت. دل
صله  شند. حو شته با ا ر شانیها و متلک ها بتیغ انایدخترها و اح یوراج یدا

شتم. به ه صحبت بق چیندا ضوع  شتم مو ست ندا شم، از هم هیعنوان دو  نیبا
 خواهند زد. ییکنم چه حرف ها ینیب شیتوانستم پ یحاال م

شبختانه سر گذراند ن،یآن روز را بدون مالقات مع خو شتم. میاز   و به خانه برگ
مادرر نبود... نه خودشررران آمدند و نه زن و  ایاز او  یخبر چیدر خانه هم ه

 که خزر از آنها حرف زده بود. یمرد
م از آنکه مرا بترسرراند، خوشررحال شررتریب نیو ا میما تنها بود یبا  به آن بزرگ در
 کرد. یم

شروز ب آن سرک ک سر در  زریو از همه چ دمیا  مال من تنها بود. به همه جا 
سر و  دیکرده بودم که به فکرم رس دایپ یبا ، قفس زنگ زده ا یآوردم؛ در انتها

ر که داشتن مر  و خروس بود ر  شیاز آرزوها یکیسامانش بدهم و طلوع را به 
شده ب نیدر زم یکلفت یآهن ی لهیقفس از دو طرف با م یبرسانم. ول ود محکم 

خال یخورد. سررع یو جم نم کان بخورد ول یکردم اطرافش را  که ت  یکنم بل
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س دهیفا شت. به فکرم ر شان کمک بگ ای نیکه از مع دیندا  یلبته وقتا رم،یباغبان
 کار موافخ بودند! نیآمدند و ... اگر با ا

ا  به ب. خب رمیاز صرراحبخانه اجازه بگ دیبه صرررافت افتاده بودم که اول با تازه
 یرا تنگ نم یکس یخروس که جا کیدانه مر  و  کی ،یو درندشت یبزرگ نیا

 کرد، نه؟!
ستم و  یدرخت ها م ریگذراندم. ز میآن دو روز را در با  و با کتاب ها تمام ش ن

 شدم. یم ایغرق رو
 ی ندهیکه برپا نکردم و چه آ ییکه آن روزها نبافتم، چه قصرررها ییقصرره ها چه

 که نساختم... یروشن
 ر،یلقمه نان و پن کی دار،یشدم . خواب و ب داریب 10جمعه، حدود ساعت  روز

 ، کتاب و کوسن قرمزم را برداشتم و به با  کو  کردم. یچا وانیل کی
با  روزیپهن کرده بودم و از د یتخت فلز یرا رو ییکهنه و نخ نما میقبل گل روز

ساعد طیشرا میکوسن و آن گل نیا شده بود، هر  یبرا یم کتاب خواندن فراهم 
هم جا داشررت...  گرینفر د کی یبرا نجایام نبود، ا «یجاباران» یچند به خوب

 خلوتم را به هم بزند. یممکن بود کس
 دمیسرم گذاشتم، دراز کش ریهم پاره شده بود، ز شیجا کیقرمزم را که  کوسن

 خودم و آسمان. نیو کتاب را گرفتم ب
ند دق یول عد از چ که ب قدر خوب بود  قدر خوب بود... آن تاب را  قهیهوا آن ک

اغذ ک ی. البته بودمیکشرر یقیصررورتم گذاشررتم و نفس عم یهمانطور باز رو
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ام  موردعالقه یکه بو ییاز آن جا یدماغم را پر کرد ول یگرید زیاز هر چ شتریب
 نداشت. یرادیبود، ا

 سالم! ر
شتزده سمت و کتابم دمیاز جا پر وح شد. بهزادن یبه  سرحال ب شیبا ن ایپرت  از، 

 ه بود.داد هیتخت تک یرا به لبه  شیو دستها ستادهیو شاداب درست کنار من ا
 .دمیرا درهم کش میرا جمع کردم، صاف نشستم و ابروها خودم

 آخه... یاوهون ای ،یاهن هی ر
گفتم  یاهن هم م ،یتازه تو، تو هپروت بود ه؟ییزد: مگه دسررشررو شررخندین

 نه؟! حالت چطوره؟ ،یخورد یجا م نطوریهم
ام را برداشررتم و برگه را که چپه شررده بود، با دسررت صرراف کردم.  چارهیب کتاب
که احت ییخدا به طرفش  دهیپوشرر یکرده و روسررر اطیبود  نه...  بودم وگر
شم ها دم،یچرخ شمها به نظر  شیبه خاطر آفتاب چ را تنگ کرده بود و رنگ چ

ستر آمد یم ریس یآب ستم و لبه یشگیسرد هم ینه خاک خت ر ت ی. کتابم را ب
 دور از او ر نشستم.

 ر خوبم.
ش یقیچرخاند، نفس عم گریسرر را به طرف د دوباره با خنده به طرف  د،یک

 من برگشت.
 پرسه. یخواد گپ بزنه، حالشو م یهم م بهیبابا آدم با غر ر

 نییپا گریکه از سررمت د دمیتخت جلو کشرر ینشررسررته خودم را رو نجوریهم
 بروم.

 !ه؟یچ نیجده سادات! ا ایخواس گپ...  یحاال ک ر
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. کرد یبود و من را نگاه م سررتادهیا یرنگ یتخت، سررگ کوچک قهوه ا نییپا
و  بود زیو ت یمثلث شیگور ها ،یشررفاف قهوه ا ی لهیدو ت نیع شیچشررم ها

 نیبسته بود. مع نیدور مچ مع سمانشیر یبه گردنش داشت که انتها یقالده ا
سف نیبه ا سگ  ش یدیطرف آمد و  ک نژاد یشد. هر دو از  دهیهم به دنبالش ک

 بودم. دهیکه به عمرم د ییسگ ها نیبودند ، کوچکتر
ش گذاشت و قلقلک یشکم سگ قهوه ا ریرا ز شیپا یپنجه  یبا سرخوش نیمع

 کرد.
 لن.ه نمیخم کرد( ا دی) سرر را از پهلو به سمت سگ لوس سف سه،یپار نیا ر

 سرم را بلند کردم . رتیشد، با ح ینم باورم
 بود آخه؟ یاسم قحط ر

 : البد اسم باباشون هومر بوده! دیخند نیمع
 زدم: هومر؟ اسم سگ؟! غیج
 بود. یبه اعصابت مسلط بار، سگ خوب ر

 یو خنده کنان از من دور شررد. نه، سرررحال بود. م دیسررگ ها را کشرر ی قالده
فت  ند یو مگ هادیخ  یزیچ یموقع برا نی. بهتردیدرخشرر یم شی. چشررم

 االن بود... نیخواستن، هم
نبالش: د دمیو دو دمیرا لنگه به لنگه پوشرر میها یی، دمپا دمیپر نییتخت پا از
 ...نیبب
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حفظ کردم و  شیو به طرف من برگشررت. فاصررله ام را با او و سررگ ها سررتادیا
.. ... تو قفس باشن اگه.م؟ینداره ما تو با  مر  و خروس نگه دار یگفتم: اشکال

 شه؟یخودم هم حواسم بشون هس... م
د که را خاران سیپشررت پار شیمرا برانداز کرد و بعد با پنجه ها تیبا جد نیمع

شلوار  شت خودر را به  سمت من واق واق کند. هلن هم که دا شد به  باعث 
قدم به عقب برداشررتم و  کی دانهیو باعث تهوع من شررد. ناام دیمال یم نیمع

 !شهینم دم،ی: باشه فهمدمیچرخ
 خوره؟! یبه دردت م نیبب ایقفس ته با  هس، ب هی ر

 او. کیتا نزد دمیدو یزده شدم، دوباره برگشتم و با خوشحال ذوق
 قربونت! ر

از دهانم خارج  یکلمه بدون هماهنگ نی. ادمیزد و من خجالت کشرر قهقهه
سش بگ یشده بود و نم ستم پ سرگرم محاکمه  ای رمیتوان از ذهن او پاکش کنم. 

من  یپا یکوچکش را رو یبه طرف من آمد و پنجه  سیخودم بودم که پار ی
 ببر اون ور. نویو عقب رفتم: ا دمیکش غیگذاشت، ج

 شکم سگ کوچولو و برر گرداند سمت خودر. ریرا گذاشت ز شیپا نیمع
 ؟یترس یشششش! چه خبرته؟ از سگ م ر

داشتم  ی. احساس بددمیمال نیرا به زم میو پا دمیلباسم را باال کش یها نیآست
 .چارهیاز تماس سگ ب

 تا االن کجا بودن؟ نای. اشهیچندشم م ر
 خونه اشون. ر
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 جابه جا کردن یسمت گلخانه رفت و من هم ناچارا دنبالش رفتم. خب، برا به
اشررت ند یداشررتم. مجبور بودم با خودر بروم ته با . لزوم اجیقفس به او احت

صد کرده ام. آن وقت د میبگو شان دادنش نم یبرا گریخودم قبال قفس را ر  ین
کنم و بخواهم که  ییتوانسررتم مظلوم نما یرفتم، م یاگر با خودر م یآمد. ول

 آنرا از جا درآورد.
سع یورجه ورجه م نیسگ ها دور و بر مع س یم یکردند و من   یریکردم از م

 متوجه شده بود. نیبروم که به آنها نخورم. مع
 .ستادمیرفتم و دورتر ا تیرا هل داد طرف من و من با عصبان سیپار

 نکن! تیاذ ر
 ؟یذاشتیم یمال تو بودن اسمشونو چ نای: باشه، اگه ادیخند

که  یبست. من هم در فاصله ا یم یدور مچش را به دور درخت سمانیر داشت
کر کنم ف یحت نکهیکردم. قبل از ا شانیو تماشا ستادمیسگ ها به من نرسند، ا

 اراده زمزمه کردم: عخ و پخ! یام، ب دهیاسم ها را کجا شن نیا
 فت.ر سهیمرا نگاه کرد. بعد منفجر شد و از خنده ر هیبرگشت و چند ثان نیمع

 باران! یتو معرکه ا ر
نشسته بود. تازه متوجه لباسش شدم  یفعل یآب یفرط خنده اشک به چشمها از

 ،یاَ  ؟گرفتیم ریتاث طیاز رنگ مح شیرنگ چشررمها یعنیبود.  ینفت یکه آب
 !یفشن یچه چشمها

 گره دور درخت را محکم کرد و به طرف گلخانه راه افتاد. نیمع
 م.باشه خواستم اسم انتخاب کنم از تو بپرس ادمیبهتره.  نیتو از برف ی قهیسل ر
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ر گلخانه د نیپرس و جو کنم، مع «نیبرف» یدرباره  نکهیرفتم و قبل از ا دنبالش
 ار به هوا رفت : عمو نوروز! یعصبان یرا هل داد و همزمان صدا

شت ست ها ریاز ز نیسر مع پ ش شید ص زیو چ دمیسرک ک  نی. معدمیند یخا
 دنبالش رفتم. یسر فضولکه رفت داخل من هم از 

سف رمردیپ سمت مع لیب یدیکوچک اندام و مو ست به  شته ب نیبه د ود. از برگ
 .زده بود شیدستش را به پهلو گریداده و از طرف د هیتک لیطرف به ب کی
 ه؟یا افهیچه ق نیاحوال شازده؟ ا ر

 یکه همان جا افتاده بود، پرتش کرد عقب و با دلخور ییمقوا ریبا پا زد ز نیمع
 ؟یرو نخوند نایگفت: عمو مگه ا

 «بار. نداشته یکار نهایلطفا لطفا به ا»برگرداندم و خواندم؛  میمقوا را با پا من
 زدن شد. لیدوباره مشغول ب عمو

 چرا خوندم. ر
 یعقب رفتم تا ترکش ها یام گرفت انگار مسررئله فقط خواندن بود. کم خنده

را از هم  شیو دسررت ها دیکوب نیرا به زم شی. که هر دو پاردیبه من نگ نیمع
 باز کرد .

 بکارم؟ نجایا یزیچ هیمن حخ ندارم  ؟یپس چرا شخمشون زد ر
 !نیخوب! نه ا زیچ هی ی. ولیچرا... چرا... حخ دار ر
سبتا بزرگ و زشت دیمحکم کوب لیب یلبه  با گلخانه  یوشه که گ یبه کاکتوس ن

د، بو شیمثلث قرمز به عالمت هشرردار رو کیکه  ییبود. همراه کاکتوس مقوا
 «دست نزن عمو!»کف گلخانه افتاد. وسط مثلث درشت نوشته بودند، 
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شتم فکر م نیا من  ایزنم ب نیمع یدلدار یبرا یکردم حرف یپا و آن پا کردم و دا
 ببرد؟! ادیل خوشش خراب شود و قفس را از نه! نکند حا

 !گهی: نکن دردیرا از او بگ لیکرد ب یجلو و سع دیپر نیمع
 را محکم گرفت و به خودر چسباند. لیهم ب رمردیپ
 بود شازده؟ کتیسالم و عل یجا نیا ر

 بود عمو؟ تونیسوغات یجا نیهم زل زد به او: ا نیمع
 را با آرنج هل داد عقب و گفت: مگه رفته بودم قندهار؟ نیمع رمرد،یپ

 با پا راهش را سد کرد. نیمع
 برام بذار. جان من! گهیدونه رو د هی نیا ر

از بودند و ب دهیکه دورر را نوار زرد کشرر دمیرا د یو کاکتوس پهن دمیکشرر کله
 قرمز هشدار دهنده کار گذاشته بودند. یهم مثلث ها

 تشیداد و بعد رضا نیرا ورانداز کرد، دماغش را چ نیمع هیچند ثان یبرا رمردیپ
 را اعالم کرد.

 .ذارمیباشه. اونو برات م ر
 خوبه. ر

به طرف من آمد، ب نیکه مع نیهم یول به  دمیرا د لیکنار رفت و  که محکم 
 خورد. نوایکمر کاکتوس ب

 عمو!!! ر
سردو  هیبق یکاکتوس را با پا پرت کرد رو ی جنازه  یب نایزمزمه کرد: ا یبا خون
 ثمرن!
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 بابا! داشته باشه یا دهیفا هیبکار،  یزیچ هیبلند کرد:  نیرا به سمت مع سرر
 ادتیکه  سیاشو گفتم، برات به صرفه ن دهی: صد دفه فادیکرد و غر یپوف نیمع

 .ایبمونه. باران ب
ا جان. شد: سالم باب. لبش به خنده باز دیرا د یانگار تازه من به آن گندگ رمردیپ

 ن؟یکه تازه اومد یهست ینیتو هم
 سالم، بله. ر

 و رو کرد. ریز یزیگذاشت و به دنبال چ شیها بیج یدو دستش را تو هر
 بابا. ای... بنی... خور اومدنیخور اومد ر

سمت من دراز کرد. من هم جلو رفتم و آن را  بشیرا از ج یشکالت درآورد و به 
 گرفتم: ممنون.

ر اگ یداشررت. حت یگرفتن کال حس خوب هیبه خنده باز شررد. هد شررمین رافو
 کوچک باشد...

 غرولند کرد: منم آدمم ها. نیمع
 بابا. سیبرا دندونات خوب ن ر
 زدن مشغول شد. لیرا گفت و دوباره به ب نیا
 .یخارا رو بکار نیا یباباجان. فقط بلد ینکرد یکار چیمن که نبودم تو ه ر
 خوب کردم کمکت نکردم اصن. ر

. بالفاصله کاغذر را پاره کرد و دیدراز کرد و شکالت را از دست من قاپ دست
 در دهان گذاشت.

 قفسو نشونت بدم. می. برسیبرا دندونات خوب ن ر
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به ا یا چاره نت  به وابسررتگاجیاحت نینبود. لع نت  نه،ی! لع به تو...  نت   ! لع
 درست کند... میرار بود قفس را برابود، ق یگ*ن*ا*ه داشت. پسر خوب

 دنبالش. دمیدرازر راه افتاد و من هم دو یآن پاها با
 ! خوبه؟ناهاریبودمش ر اشاره کرد: ا دهیبه قفس ر که خودم قبال د نیمع

 و ذوق زده ام. نمشیب یبار است م نیکردم نشان دهم که اول یسع
 .هیآره، عال ر
قفس را گرفتم و تکان دادم. تکان نخورد. بعد دوباره هل دادم که قطعا  ی وارهید
 زدم؛ الزم بود. ینداشت. خودم را به خنگ یا دهیفا
 خوره؟ یچرا جم نم نیا ر
 ؟یتکونش بد یخوا یم یچ یبرا ر

 و فشار آورد. لهیم یآمد و دستش را گذاشت باال جلو
چرا بکند، ادامه دادم( خب واسه  چون و نکهیخونه. )قبل از ا کیببرمش نزد ررر

تا ا  ادیب ادیتونه ز یکه نم نجایطلوعه، اون دوس داره مر  و خروس نگه داره. 
سر بزنه. پرته. نزد شه، بهتره. روز کیبشون  اغشون. سر رهیچند بار م یخونه با

 م؟یجا به جار کن نیکن یکمک م
فا یقفس و هل داد. من که م یرا انداخت رو کلشیه نیمع  یا دهیدانسررتم 

 برسد. جهینت نیکردم خودر به ا یصبر م دیندارد. با
 یرا وارسرر یآهن ی لهیداد و م هیگذاشررت، به آن تک نیزم یرا رو شیزانو کی

 کرد.
 خاک اطرافش را کنار زد و بعد بلند شد . یدست کم با
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 .میجابه جا کن نویا ارمیب یزیچ هیبرم  ر
شت با ت نیزم یرو نیشد که مع یم میساعت و ن کی سته بود و دا ش  ه،شین

را  شینرفته بود لباس ها یآزاد شررود. حت لهیکند تا م یرا م لهیخاک اطراف م
جا  یب تیمیکه تذکر بدهم. فقط صررم دمید یعوض کند، من هم درسررت نم

 یمتریلیو هر م دمیپلک یکردم. اطرافش م یکرد که من از آن فرار م یم جادیا
 گرفتم. یرفت اندازه م یم نییکه پا

سگ ها کی دمان، خو یسر بزنم و من نرفتم. رفتم خانه  شیبار مرا فرستاد به 
 کیو  یجعبه دسررتمال کاغذ کیو  میکن یچه کار م میبه مامان گفتم که دار

 بردم. نیمع یشربت برا وانیل
شتم، مع یوقت ست آن م ینکرده بود. خدا م یادیز شرفتیپ نیبرگ  یبرا لهیدان

شررربت را سررر  نیکند. مع یشررده بود که حاال دل نم خیم ریچند سررال آن ز
 شیانشینداد و با پشت دست، عرق پ یمتیها اه یبه دستمال کاغذ یول د،یکش

 را گرفت.
 منم کمک کنم؟ ر

 انداخت و نییسرررر را پا یحرف چیه ینگاه کرد و بعد ب رهیلحظه مرا خ چند
شد. رو شغول کارر  ستم و پاها یدرخت یکنده  یم ش شا مین  دیرا تکان دادم. 

چم م نیقبال مع نکهیشد. ا یاالن نم یآواز، ول ریزدم ز یآنجا نبود، م نیاگر مع
نگاه کردم و در ذهنم  مشرررد. به اطراف ینم لیرا در حال خواندن گرفته بود، دل

، پول داشررته باشررد یلینفر خ کیبا  چقدر اسررت. اگر  یزدم که بزرگ نیتخم
توانسررت در آن بسررازد؟ مثال چهار بلوک  یخوابه م کیکوچک  یچند خانه 
نجات داد. اگر  یخانمان یخانواده را از ب ستیشد ب یم نیبا هم ،یپنج واحد
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را  ریفق یتا خانواده  ستیکردم. ب یکار را م نیشدم، ا یروز پولدار م کیمن 
و فرسررتادم مدرسرره، دکتر و معلم  یدادم، بچه هاشرران را م یسررر و سررامان م

 یسررراختم و خودم هم به آنها افتخار م یازشررران م گرید زیمهندس و هزار چ
سر  یکردم، باز هم م یاگر ازدواج هم نم یحت نطوریکردم. ا توانستم بدون درد

شم. البته ا شتم،  یدور... بچه ها را برا زصاحب بچه با ست دا ساعت دو چند 
آن  ن،یکوچک مع یسگ ها نی... مثل همشانیباز هم از دور، در کنار مادرها

نه... لوس و از خود متشکر به  ده،یسف یناز بود ول یلیخ یسگ کوچک قهوه ا
ست گلرخ که گاه تراینگاه کردنش مثل نگاه م د،یرس ینظر م ا ما به ب یبود، دو
کرد، مغرور بود و کسل کننده، به نظر  یگشت، از باال به آدم نگاه م یبرمخانه 

 پارسال که... یآداب بود ول یمباد یلیخودر خ
 دنیو از د دمیمرا از جا پراند. وحشررتزده به سررمتش پر نیمع ادیفر یصررردا

 یسست شد. کف دست راستش را گذاشته بود رو میپاها اریاخت یب تشیوضع
 بود. یساعد دست چپش و از کنار دستش خون جار

نشررسررتم و چند برگ دسررتمال از جعبه کندم و به طرفش  نیزم یرو اریاخت یب
 شد؟ یگرفتم: چ

 یبال را سرم م نیهم شهیخون هم دنیلرزد، د یم میمتوجه بودم که صدا خودم
 یرا رو یدسررتمال کاغذ یظاهرر بهتر از من بود. برگه ها ،یول نیآورد. مع

شار داد ول شت و دوباره ف ستش گذا  شدند وزود قرمز رنگ  یلیبرگه ها خ ید
 خون... سیخ
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ش رونیرا از جعبه ب یشتریب یها برگه ست خودر را پس  دمیک و جلو رفتم. د
 زخمش و فشار دادم. یزدم و برگه ها را محکم گذاشتم رو

 . َن...کن.هی.. یدست... ت... خاک ر
ست من پا بلند ست خاک نییشد و د شت  شیافتاد. دوباره د شت گذا را از پ

 دنشیخون گرفته بودند. از د یتا آرنج جا به جا لکه  شیآن. دسرررت ها یرو
 شد. یدلم آشوب م

 کنم. یباال پانسمانش م رمیم ر
 نیدلم را چنگ زد. خون از دسرررت مع یزی. چسررتادمیا میپا یزحمت رو به

 خاک چند رد قرمز گذاشته بود. یو رو دهیچک
 ... دکتر.ی... بردیبا ر

انش راه افتاده بود که نگاه مرا به از سرراعدر به سررمت انگشررت یکیبار یجو
رفت و دستم را به قفس گرفتم. دست  یاهیس می. چشم هادیطرف خودر کش

تکان  شررانیراسررتش را به طرف من دراز کرد که باعث شررد دسررتمال ها از جا
 بزند... رونیقرمز روشن باز هم ب عیبخورند و ما

 .یدار اجیاز من به دکتر احت شتریبه نظرم تو ب ر
 باال آمده بود. میتا گلو یسفت زیچ ستادم،یا صاف

 من بود. ریگردن من! تقص ندازرینه... تو برو... تو رو خدا. مامان بفهمه م ر
 را زد. یدرآورد و دکمه ا بشیار را از ج یگوش نیمع

 شهیم ن؟یبپره تو دست من... الو برف کهیکه اون ت یمزخرف نگو... تو نخواست ر
 ... باشه.ییبرم جا دیدارم با یکار فور هیدم خونه؟ من  یایاالن ب نیهم

 ؟یطرف من : تو خوب برگشت
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 . به زور...دمیخند
 ؟یخودت چ ر
 چه عجب. من خوبم. ر

دست  به ادیکند ز یم یو سع دهیپر بایکه رنگش تقر دمید یگفت. م یم مهمل
 چپش نگاه نکند.

 دم در. رمی. من مادیاالن م نیبرف ر
شت و هنوز خبر کی شماره موبا نیاز مع یساعت گذ شده بود.  را هم  لشین

 ینه. حوصررله  ایکردم بروم از مامان بپرسررم دارد  ینداشررتم. جر ت هم نم
 تبعاتش را نداشتم؛ سرزنش ها و سوال و جواب ها و الخ.

ب کردم. مشخ ینشسته بودم و به آنها نگاه م نیمع یفاصله از سگ ها یکم با
 ادیآنقدر بلند نبود که بتوانند ز سمانیجا ماندن خسته شده اند. ر کیبود که از 

کرد  یبه سمت من پرت م یزیگه گاه پارس ر سی. پاررندیاز درخت فاصله بگ
 کردند. یاغلب اوقات با هلن اختالط م یول

 د،ید نیمن را با سگ ها و بدون مع یآمد و وقت رونینوروز هم از گلخانه ب عمو
سرزنش ب اینگفتم چرا  رون،یسرا  او را گرفت. گفتم که رفته ب سگ کجا. با  ه 

با تاسررف تکان داد، دو قدم که از من دور شررد، برگشرت و  یها نگاه کرد، سررر
 ناهار. ایزد: باباجان ب میصدا

 نور جان. ر
 .میخور یلقمه دور هم م هی ایب ر
 .سیصبونه خوردم. گشنم ن ریممنون، د ر
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 تکان داد و رفت. یسر
 یآن گذاشررتم. اصررال مگر م یرا جمع کردم و چانه ام را رو میهم زانوها من

آمد، من  یم شیرایخانم پ ی کدانهیسر پسر  ییبخورم. اگر بال یزیتوانستم چ
و طلوع  میرا همان جا بگذار ییقفس کذا نیشررد ا یکردم؟ حاال نم یچکار م

ها با ییکذا یهم پرنده  گه دارد؟  جا ن مان  ما م دیتر را ه ند یحت  یو م میک
 یسررحر سرررمان را ببرد؟ که بو یدم خانه؟ که خروس هر کله  مشیگذاشررت

خواست  یاصال طلوع مر  و خروس م د؟یایخانه ب یک*ث*ا*ف*تشان تا تو
دارند مگر؟! که آن را از سرروپر هم  یگرید ی دهیتخم چه فا کیاز  ریچکار؟ غ

تند، گذاش یم تخم یمر  ها وقت نیه بزرگتر و با منت کمتر. ا. تازدیشد خر یم
 نیهم یکردند برا یم غیکردند که شررخ القمر کرده اند. تبل یرا خبر م ایتمام دن

 نبود... شانیتخم ها یتو یعنی دند،ییزا یتخم کوچک، خوب که طاووس نم
 ؟ینشست نجایا یواسه چ ر

که با دست  دمیرا د نیاز دهانم خارج شد. برگشتم و مع یا «یوا»خوردم و  جا
 بود. ستادهیسرم ا یپانسمان شده باال

 !ایسوم بود منو ترسوند یدفه  ر
 ؟ینشست نجاینشه. حاال چرا ا یزد: خب، تا سه نشه، باز یکمرنگ لبخند

ه به من دوخته شد تیدرخشان نبود، با جد گریکه د یخاکستر-یآب یچشمها
 م؟یالزم بود بگو یعنیند شدم و خاک لباسم را تکاندم. بودند. بل
شمم سف یرو دیچرخ چ سمان  شخب بود. به  شیرو یخون یکه لکه  دیپان م

 شد؟ ینجوریشد که ا یآن اشاره کردم: چ
 سمت درخت رفت و گره را باز کرد. به
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 رف تو دستم. دیآهن که دا  شده بود، پر کیکوچ یتراشه  هی ر
 و راه افتاد. چاندیسگ ها را دور دست راستش پ یقالده  بند
جا و به طرفم برگشت: ک ستادیآنکه بدانم چرا... ا یهم دنبالش راه افتادم، ب من

 ؟یایم
 .دیخواستم بگم ببخش یجا. م چیه ر
 ؟یواسه چ ر
 که سرت آوردم. ییواسه بال ر
 بود. یکه. اتفاق یاوردیتو سرم ن ر
 من ازت خواستم که... ر
 که. خودم خواستم. یتو نخواست ر
 به خاطر من بود. یول ر

 یاون مر  و خروس م یبه خاطر تو نبود که، به خاطر طلوع بود. مگه نگفت رررر
 خواد؟

 «که. یذارینم ام،یتو کوتاه ب یجلو خوامیمن م کباری حاال»
 بعد؟ نیبا هم از ا می: دوستدی. برگشت و خندستادیرفت و بعد ا گریقدم د دو

 م؟یمگه دشمن بود ر
 تو کم نه! ر

: دیپر رونیاز دهانم ب یکلمه ا یرا باال انداختم و باز بدون هماهنگ میها شرانه
 باشه.
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شه» نیا سر نیانگار که منتظر هم« با شد،  ست در مغز مع عیلحظه با ش و  نین
 خطرناک آمد. یتا قسمت یخنده به نظرم کم نیبه خنده باز شد. ا شیلب ها

 صورتش نشانه رفتم. یکنان جلو دیاشاره ام را باال گرفتم و تهد انگشت
هم نه...  ینفهمه! اصن دوست ی... تو دانشگاه هم کسیدوست معمول یول رررر

 دمینکن، منم قول م تی.تو منو اذ میبه قول خودت دشررمن نباشرر گهیفقط د
 پرسم... یحالتو م دمتیرفتارم بهتر باشه باهات. هر وخ د

 و راه افتاد.نگذاشت  محلم
 . تمام!میبا هم دوست ر،ینخ ر

کرد، از خانه  یورجه ورجه م شیدور پاها یکه سررگ کوچک قهوه ا همانطور
خودمان رفتم. انگار بار  یرفت و من هم سررالنه سررالنه به سررمت خانه  رونیب

 یسررخت بود، پا یلیخ یکرد، قبول دوسررت یم ینیدوشررم سررنگ یرو یبزرگ
 ت تر بود...ماندن از آن هم سخ یدوست

 !یفتریضع ،یرو دوست داشته باش یشتریافراد ب هرقدر
 د؛ینبا یدون یکه م یرو انجام بد ییکارها یشیم مجبور

 !یکن یخوشحال کردنشون و محافظت ازشون مثل احمخ ها رفتار م یبرا
ست شتم... ول یکاف یآورد و من به اندازه  یتعهد م یدو ر منظو دیشا یتعهد دا

ست نیمع شد؛ فقط  نقدریا یاز دو ست کیسخت نبا ل ... مثنیساده... هم یدو
 ...دیمثل من و نو ه؛یدو همسا

 گور خرار عسل به استقبالم آمد. یکه در هال را باز کردم، صدا نیهم
 ؟یگرد یبعد خودت باهار م ه،یروان یگیبه من م ر
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صلگ یب با شت در، رو میموها یحو شم و همان جا پ شت گو فرر  یرا زدم پ
 را دراز کردم. مینشستم و پاها

ب* *ل گور خودت  نیواسه خودت؟ کجا باهار گشتم؟ هم یگیم یچ ررر
مون کردم به ا یبرام بکنه، ولش م یکار هیتو با  بودم! بعدم من ازر خواسررتم 

اونوخ؟ بعدشررم که دسررش ناکار  شررشیپ یرفت یتو م نجا؟یاومدم ا یخدا، م
شتش ا نیاومد هم یسرر م ییشد، اگه بال و رفته  نجایمامانش که حاال گذا

عا م یپ کار بود و اد کل زر یکار خودر، طلب کا که  ناقب  شیکرد  رو من 
شم نم نمیکردم! موندم بب صال خو شده وگرنه ا  اروی نیدور و بر ا ادیچه مرگش 

 باشم.
سرم را باال آوردم، مامان خ ینگاه ینیسنگ شده بود به من.  رهیرا حس کردم و 

 و به آشپزخانه برگشت، تخ تخ... دیچرخ د،ینگاهم را د یوقت
 فوت کرده، واسه ختمش رفته اصفهان. شیرایخانم پ یعمه  ر
 شررتریمخاطب ب کیبلند، و بدون مخاطب گفت. هر چند  یرا با صررردا نیا

 نداشت.
نازک کرد و  میبرا یکه پشررت چشررم دمیهم سرررم را چرخاندم و خزر را د من

 دستم را بو نکرده بودم؟! کرده بودم؟! رفت. خب، من که کف
 نیمع نیرفت هنوز، سرراعد خون یم جی. سرررم گسررتادمیو سرررپا ا دمیکشرر یآه

خون را حس  یدر دهانم مزه  یحت د،یدرخش یذهنم پررنگ بود و م یهنوز تو
 .دمیمامان را شن یرفتم که صدا یم ییکردم... به طرف دستشو یم
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مردم پر  یمزخرفات درباره  نیممنون که مغز بچه رو با ا یلیباران جان، خ رررر
تو  میاومد یکه من ازتون خواسررتم؟ وقت هیزیچ نی... درسررته به نظرت؟ ایکرد

تو جمع خودتون. اون  نیاریرو هم ب نیخواسررت شررما مع یخونه، دلم م نیا
شر شما  شما هم م کیخونه ار رو با  ست یشده،  اتون  خانوادهاونو تو  نیتون

رو  هگیعوضش شما همد یول سی. اونم مثل شما پدر باال سرر ننیکن کیشر
چه  نیا یخواس برا ینداره! دلم م یخواهر و برادر چیاون ه ن،یدار ها  یب تن

! چشم پاکه! مهربونه، خونگرمه... تو سین یبد یوالله بچه  ن،یمثه خواهر باش
 ینه لوسرره، نه ب! دمیه حرکت بد ندیبچه  نیمن از ا نجایا میمدت که اومد نیا

کم باهار مهربون  هیاگه  شرررهیازتون کم م یدونم چ ی... من نمزیادب، نه ه
 ن؟یباش

 .ونریرا نگه داشتم و دهانم را پر از باد کردم، بعد همه را با فشار دادم ب نفسم
سباب باز شیرایپس بگو خانم پ رررر سته برا کوچولو ا ! خب نهیتدارک بب یخوا

 م؟یسرشو گرم کن یقراره چطور
 پشتم حس کنم. یمامان را رو نینگاه خشمگ ریتوانستم ت یم
 انم!بدست آور باران خ یدل ی... تا توانشیرایمن ازتون خواستم نه خانم پ نویا ر

رفت، هنوز پلک که  یم یاهیس میچشم ها ،ییراه افتادم طرف دستشو دوباره
 .دمید یچشمم م یقرمز خون را پشت پرده  یزدم، لکه ها یم
 باشه، چشم. یاگه به دست آوردن ر

 .دمیشن یمامان را م یرا هول دادم و رفتم داخل، صدا در
سوزه، مگه شما دلتون از سنگ باشه... ناهار  یبچه م نیا یوالله من دلم برا ررر

خوره، حاال شررما هر  یدرندشررت تک و تنها م یو شررامش رو تو اون خونه 
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با هم سررر وکله بزن با در و  ؟یگذره بهتون، اون چ یباز خور م ن،یچقدرم 
باشرره؟  خورشررما  یذره اونم با خوشرر هی ادهیز یلیخونه حرف بزنه؟ خ وارید
بره، دو کلوم با شررما حرف بزنه، دو تا  اد،یب نیهم نداره. بذار یاشررکال چیه

سال یچه م ن،ینیبب ونیزیتلو ن،یبخند نیکن فیجوک تعر سن و   ن،یدونم، هم
 گ*ن*ا*ه داره. ه،یلیباشه، حال و هوار عوض بشه خ شتونیساعت هم پ مین

ستها ش مید سباندم به هم، پر از آب کردم و پا صورتم. از البه ال دمیرا چ  یبه 
صدا یصدا شن یآب،  سل را  ش تیکه با جد دمیع  ونریداره، بره ب نیگفت: ما

 صفا کرد. شهیساعت که سهله، صد ساعت م میبگرده، ن
 یدلش باز م ابانیخ یعسررل چقدر کوچک بود، با گشررتن تو یایدن دم؛یخند

شا یباز نم زهایچ نیشد... دل ما که با ا  نیا دیشد. آب را در دهانم گرداندم 
 ببرد. نینحس خون را از ب یمزه 

 شررتون،یپ ادیب نیرار بد گمیخونه، واسرره کنکور، م یاالن داره درس م ررررر
شو ساعت... نخواد از ا نیکن قشیت شه دو  سرر گرم  شه،  ونه خ نیباهاتون با
 ! الله اکبر!رونیبره ب

 یلیخ رونیبودم، من درون و ب بهیخودم غر یزل زدم به خودم، چقدر برا نهیآ از
فاوت داشرررت... من درون، مع  یاو را پس م رونیکرد و من ب یرا درک م نیت

مراه و دلسرروز بود... مِن درون، سرراز مخالف بود و مِن درون ه رونیزد... من ب
ل داشرررت که رد کند... یهزار دل رون،یکرد و مِن ب یمامان را درک م یحرفها

 آمدم... رونیو ب نهیدر آ رمیبه تصو دمیآب پاش یمشت
 رون؟یخونه گرگ هست که نره ب نیا رونیمگه ب ر
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سل شت مامان را نگاه م ع ش یا ازهیکرد و منتظر بود. خم یهاج و واج دا  دمیک
 رو گرفتم. شیو بازو

صادف کنه )مامان نگاهم کرد که بداند  رونیبره ب نیترسه ا ینه مامانش م رررر ت
به  هگیبه بعد د نیترسه. از ا یم گه،یکنم( مامانه د یباز دارم مسخره م ای میجد
 باشه؟ من اشتباه کردم. ،ینگو روان نیمع

سل  ای سیواقعا ن یعنیان گفت : مامان را نگاه کرد و بعد پچ پچ کن یرکیرزیز ع
 ؟یگیم ینجوریاالن چون مامان دعوات کرد ا

 نداره! یهم مغز سالم یلیخ یول سیخطرناک ن یعنی! گهید سین گمیم ر
صال اطراف معمیرا نگو نیشد ا ینم شت؟ ا سر  یرا هاله ا نی! مگر دا از درد

 یم شیدردسرها ریاو درگ یزود با دوست یلیدانستم که خ یاحاطه کرده بود. م
مد. کم یبدم هم نم ی... ولمیشررو  نیالزم بود. در ا یزندگ یبرا جانیه یآ

 یما، در خواب راه رفتن ها جانیه تینها ،یخانه و با وجود سرره دختر معمول
 عسل بود...

ست م نیهم نبود اگر با مع بد ست یم دیشا م؛یشد یدو ش هم آدم یکم میتوان
در  رگیمگر ما چقدر د د،یکش یطول نم شتریهم چند ماه ب یدوست نی... امیکن

... بعد هرکس راه کسرررالی د،یکشرر یکه طول م یلیخ م؟یماند یخانه م نیا
 ...یخوشمزگ نی... به همیسادگ نیرفت... به هم یخودر را م

*** 
 .گهید ایخزر ب ر

خور حالتش را با دسررت باال زد، سرررر را به ناز و عشرروه سررمت من  یموها
از  یدا م یلمبرداریدر حال ف یینامر ینیکرد دورب یچرخاند ررررر خزر حس م
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 یجا م نیتا با ؟ خب دو لقمه اس هم میهمه راه بر نی: ادیاوسررت؟ ررررر و نال
 .گهید میخور

 و بلندر کردم. دمیرا گرفتم، کش دستش
 یدلش م یلی. طلوع هم خهیخوب یچه هوا نی. ببدهیم حال شررتریاونجا ب ررررر

 خواد.
چند بار سررر و گردنش را به اطراف چپ و راسرررت کرد، بعد به زور بله  خزر

 گفت.
 .ادیخزرم م ن،یایبچه ها ب ر

س رونیاتاق ب از شت کار م یرا از رو ینیزدم و  شتم؛ مامان دا . کرد یاپن بردا
از کارگاه هم  رونینوزاد سفارر داده بود و مامان ب سیها سرو هیاز همسا یکی

زدم و  شیحال صرردا نیاسررت؛ با ا یدانسررتم که جوابش منف یکرد. م یکار م
 .دیآ یگفت که نم

 نکهیو عسرررل زودتر از ما به با  رفته بودند، من و پرنسررس هم بعد از ا طلوع
نبود.  یهم که خبر شده بود، از ستاره کی. تازه تار میراه افتاد د،یشالش را پوش

 یو با  پر از بوها د،یوز یم یخنک میهم نشده بود، نس یهنوز آسمان سرمه ا
ش ساعت قبلش همان اطراف آب پا خاک و حاال  یبودم رو دهیخوب بود. ربع 

 شدم. یغرق لذت م شیاز بو
 باال. دمیتخت و خودم را کش یرا گذاشتم رو ینیس
 !ییعجب جا ر
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ست، پاها خزر ش که گفت  یزیچ نیخانمانه جمع کرد و اول یلیرا خ شیهم ن
 بود: پشه نداره؟ نیا
 فصل؟ نیپشه کجا بود ا ر

 خودم و طلوع گذاشتم. نیرا نصف کردم و ب نان
 کنم. یزندگ نیخونه مثل ا هیمن دوس دارم بعدا تو  ر

 با دهان پر اظهارنظر کرد : عمرا! عسل
گاز کوچک خزر مه گرفت و  فت لق با ظرا گه ا یهم  کهیزد : م خرپول  هیزن  ن

 .یبش
 .نیزن مع ایوسط:  دیهم عسل بود که پابرهنه دو باز
 عسل. یرا بلند کردم و محکم زدم به پهلو میپا
 آاااخ! چته تو؟ ر
 حواست به حرف زدنت باشه ابله! ر

. هگید شررهیم نیمال مع نجامیخب ا نجا،یمثه ا یگفتم؟ خب گفت یمگه چ رررر
 مگه نه؟

 ؟یبشنوه چ یکیاگه  ر
 ریرا جمع کردم ز میشد. من هم پا زانیآو شیسرر را خم کرد و لب ها عسل

من هم خنده ام گرفت، بعد  د،یخند یتنم. چشررمم به طلوع افتاد که داشررت م
 یایاز دو دن نیفکرر هم خنده دار بود، من و مع ی!!! حتنیقهقهه زدم! من و مع

مانیچ چیه م،یمختلف بود عا ا هیبه هم شررب ز نه، واق جا نینبود...   یحرف 
 نداشت. محض خنده بود. یناراحت
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تو  آجر بخوره نکهیبه سمت عسل تکان داد و گفت : مگه ا یبا تاسف سر خزر
 هیمن  داره، یکار فی. بعدم من با  دوس ندارم، کثرهیباران رو بگ ادیب ارویسر 

دوبلکس بزرگ،  یخونه  هیبدون با .  یدوس دارم ول ینجوریبزرگ ا یخونه 
اشته هم د کیکوچ ی هباغچ هیسنگ داشته باشه، استخر هم داشته باشه،  ینما

 .ادیخوشم نم یمیقد یاز سبکا ،یمدرن باشه ول شی. همه چسیباشه، بد ن
بر و بر  نطوری. من هم همدیبرداشررت، گذاشررت دهانش و جو حونیپر ر کی

 نگاهش کردم.
 ه؟یچ ر
 !سین بیآرزو بر جوانان ع ر
 تونم؟ یمن نم ،یخوا ینم یخواد چ یدلت م یچ یبگ یتون یچطور تو م ر
 .یمطمئن گفت یلیآخه من رو هوا گفتم، تو خ ر

 تکان خورد. میادامه داد. فورا شاخک ها دنیزد و بعد به جو یچشمک خزر
 ؟یاریب یچا یریهلو م ر
 ؟یریچرا خودت نم ر
 گلم. نی. آفرگهیمن پام خواب رفته، برو د ر

و لخ لخ کنان دور شررد. بالفاصررله  د،یپر نییکرد، از تخت پا یغرغر عسررل
 طرف خزر . دمیچرخ

 خب؟ ر
گاه دانش یاز بچه ها یکیگفت:  یرا باال گرفت و با لحن خودپسندانه ا سرر

داره، از سررر و  هیخونه، خبر دارم ما یم کیکرد؛ ارشررد ژنت یازم خواسررتگار
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هم آمارشررو درآورد، دو تا برادرن، برادر  یشرراد نش،یمعلومه، از ماشرر ختشیر
 خرپولن. یلیگفت خ یم یمونده، شاد نیکرده ا یبزرگه عروس

شت تو ی. ولمیماجرا بود یمنتظر ادامه  جانزدهیو طلوع هر دو ه من  یخزر دا
 گشت. یها دنبال گنج م یسبز

 خب بعدر؟ ر
 نداره، گفتم نه! یبعد ر
 چرا خب؟ ر

 یآره، بعد م گفتمی! اگه مگایخرپوله، بعد خودمونو ن گمیخنگ خدا، م ررررر
عد آدرس ا ادیخواس ب نه، ب جایخو جایگفتم ا یدادم، م یرو م ن  یم یزندگ ن

 م؟یکن
رار ب م،یهست نجایا یما موقت س،یخب اگه واقعا تو رو بخواد که برار مهم ن ر
 .یگفت یم

 شالش را عقب جلو کرد و دور گردنش را آزاد کرد. خزر
چقدر  نمینه. حاال گفتم نه، بب ایخواد  یدونسررتم واقعا م یخب من که نم ررررر

 طالبه.
 ؟یفروش یم نیزم یمگه دار وونهید ر
بابار دکتره، مامانش  گهیم ی. شادادیگفت دوباره م یم یشاد ،یحاال هر چ ر

 م،یسررتی. ما هم که فقط پولدار نسررنین دهیاسررتاد دانشررگاس، تازه به دوران رسرر
 نه؟ م،یکه ندار یبیع
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سرروال را داشررت از ما  نیو نقب بود. ا بیع ینظر خزر که خودر کامال ب از
او به  ی ندهیکه آ میبدان م،یدر خودمان سرا  دار یرادیا یبیکه اگر ع دیپرس یم

 افتد. یخطر م
 گفت؟ یاون چ ؟یبه مامان گفت ر
و  دیکشرر کشیربلند و با یآورد و با انگشررتها رونیرا ب شیدسررته از موها کی

 تاباند .
 نه، بعدم دودلم، اگه عمه... ای ادیطرف دوباره م نمینه نگفتم، بذا بب ر

کرد و ساکت شد. عسل چنان سر  یشد، خزر سرفه ا کیعسل نزد یپا یصدا
شد. با هر قدمش فنجان  یم کیکرد انگار کاروان شتر داشت نزد یم ییو صدا

س یم نگیلیج نگیلیو ج دندیلرز یها م ه با بود ک دهیکردند، هنوز به تخت نر
 : خدااااا!دیو به طرف تخت دو دیکش غیج یپارس سگ یصدا

بود  تادهسیا یکیهمان نزد سی. پاردمیو سرک کش ستادمیبالفاصله سر پا ا من
 یکه صاحبش هم با سر و رو دینکش یکرد. طول یو به طرف عسل واق واق م

شت بوته ها ب  ایصورتش از خجالت بود  یدانم قرمز یآمد. نم رونیقرمز از پ
 از فرط خنده...

 بود، به طرف ما آمد: سالم خانما! نییکه سرر پا نطوریهم نیمع
صورتش کبود شده بود، چند بار دهانش را باز و بسته کرد  تیکه از عصبان خزر

خواسرررت  یمن هم که... دلم م چ،یخارج نشرررد. طلوع هم که ه یحرف یول
 سرر را کنم.

 !هعسل جوابش را داد: سالم ، سگه مال خودته؟ چقد ج*ی*گ*ر یول
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 است . یدوباره واق واق کرد که عسل فرض کرد اظهار خوشوقت سیپار
 !هیچه گوگول م،یزن یاز اون حرف م دیفهم یآخ ر

د رو به ما ز ینیریکه خشم و غضب من و خزر را درک کرده بود، لبخند ش نیمع
 قدم جلو آمد. کیو 
 ن؟یخورد یم یحاال چ رون،یب نی! شام اومدیار قشنگچه ک ر
 نون و پرچم!!! ر
 عسل!!! ر

 باال! ایعسل: ب یپا زدم به شانه  یمنفجر شد از خنده! و من با پنجه  نیمع
 یرو یکه لبخند جذاب نیتخت. مع یرا از دسررتش گرفتم و کوباندم رو ینیسرر

شده بود، نوبت شک   اگه درو  بگم، یعنیمن و خزر را نگاه کرد:  یصورتش خ
کنه  یدر اصل مطلب نم یبهتره؟ فرق دم،ینشن یچیو ه دمیاالن رس نیبگم هم

 هستم. نجایا نیاومد یکه، من از وقت
من را نگاه کرد و بعد زل زد به طلوع  نیکرد و سرررر را برگرداند. مع یپوف خزر

. 
 که... یدون یانقد گشنمه! نم ر

سمان ست د پان ستش را با د ش ی افهیانگولک کرد و ق گررید به  یمانینادم و پ
سخنران ستم  شت پنجره  یخودر گرفت. من خوا صورت مامان را از پ کنم که 

 ... محبت...ی... برادرییو آشنا ی... دوستدمید
 باال! ایجهنم ضرر، ب ر

گاه کرد ول رتیبا ح خزر نار  یطلوع کم یمرا ن فت و عسرررل هم ک قب ر ع
 جا باز کرد. نیمع یخودر برا
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 .نیممنونم که دعوتم کرد یلیبالفاصله باال آمد و چهار زانو نشست: خ نیمع
 .دیخزر نگاه کرد که محلش نگذاشت و بعد به طرف من چرخ به
 ؟یخور یم یچا ر
 آره. ر

 دیگذشت و بعد به عسل رس اریو گوجه و خ ریپن یبشقاب ها یاز رو نگاهش
 : پرچم هم خوشمزه ستا.

سل شت  نیرا از من گرفت و با ذوق گفت : باران ا شیفنجان چا ع سمو گذا ا
 رور.

از  پر شیبه دسررت منتظر بودم، چشررم ها یبه من نگاه کرد که فنجان چا نیمع
 و ستاره بود. طنتیش

 و درخشان... رهیت یخاکستر یها چشم
ستت درد نکنه. از ا رررر ست نید نم م نیشام بخور رونیب نیبه بعد هر وقت خوا

 دعوتم!
 : اونوخ چرا ؟ردیخودر را بگ ینتوانست جلو خزر

 ن؟یدعوتم نکن ادیدلتون م یعنی ر
 نگفت . یزیچ چکسیه
 سرمون. یدعوت خراب شد یفعال که ب ر
 .نیزد یند حرف مشدم! خودتون بل یرد م نجایباران! من فقط داشتم از ا ر

 .دیخند
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س من شم ها خیهم رو کردم به خزر که  سته بود و چ ش شعله ور بود. با  شین
 . شیبازو ریآرنج زدم ز

 م؟یاعدامش کن گه،ید دهیشن ال،یخ یب ر
 گرفت و به طرف خزر دراز کرد: والله! یهم لقمه ا نیمع

شم غره ا خزر شت و چ سمتش رفت. مع یبرگ هم لقمه را به طرف طلوع  نیبه 
 گرفت .

 بره ها! ی! من امشب از عذاب وجدان خوابم نمگهینبار د یعصبان ر
ند، ول خزر ندر را جمع ک با  ینتوانسرررت لخ ندان گرفت و  به د فورا لبش را 

 تمسخر گفت : جدا؟
 به خودر گرفت ینیریمظلوم و ش ی افهیق نیمع
از سنگ که ساخته نشده،  شه،یم ینمه با وجدانم صحبت کنم راض هیحاال  ررر

 کنه! یدرکم م
ار مثل  افهیو ق شیهم صرراف نشررسررت سررر جا نیو مع دیبار خند نیا خزر

 شد. شهیهم
 ن،یمنم خبر کن نیشد که هروقت دور هم جمع شد نیبحث ا ی جهیخب، نت ر

 شما دوتا. نی! شماره هاتونو بگامیمن م نیتک هم بزن هینه عسل؟ 
به من نگاه کرد و من شرررانه ها خزر باال انداختم... مع میبا تعجب  بود  نیرا 

 ...گرید
 من بزرگ است ییچه اندازه تنها میبگو تیتا برا ایب
 کرد ینم ینیشبیحجم ترا پ خونیمن شب ییتنها و
 است... نیعشخ ا تیخاص و
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 ]سهراب[
 دیچیپ شیرایخانم پ نیبا عسل بود که در باز شد و ماش یسرر گرم باز نیمع

کرد،  یبالفاصله درهم رفت، از جا بلند شد، خداحافظ نیمع یداخل. اخم ها
ش نکهیو بدون ا نییپا دیاز تخت پر شد، پ دنیزحمت باال ک شش را بک  شیاکف

 آن و دور شد. یرا فرو کرد تو
پر  یند و من داشررتم چشررمهابود نیمع یرفتن با عجله  نیها هنوز مات ا بچه

شد  میقرار یکردم که باعث ب یرا نگاه م شیرایخانم پ تیو رضا یاز سرخوش
 یبودن در من قوت گرفت. غرولند «یاسررباب باز»و همان حس عذاب آور 

 را برگرداندم. میکردم و رو
ترها خواستم آلت دست بزرگ ینداشتم، نم نیبا بودن مع یمشکل گرید نکهیا با

و  ریاگر در جهت خ یشررود، حت لیآنها به من تحم یباشررم و خواسررته و اراده 
 باشد. یخوب
س یم دلم شد با ک ست اگر قرار با ست  یخوا شوم خودم انتخاب  ایدو شمن  د

 تیکنند و بعد احسررراس موفق کیبه زور ما را به هم نزد هیبق نکهیکنم... نه ا
 ..هنرشان. نیکنند از ا

نه ا لج باشررم  نیهنوز از مع نکهیکرده بودم،   یفقط م ،یگرید زیچ ایدلخور 
ن را به م یعالقه ا ایتواند احسرراس  ینم یبفهمانم که کسرر هیخواسررتم به بق

ستم همه چ یاجبار کند، م صم میزندگ زیخوا شد، نه ب میبا برنامه و ت ه خودم با
 ...یگریکس د ی دهیخواست و عق
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نداشررته  یخواهر و برادر نداشررت، اصررال مگر قرار بود ما جا نیَدَرک که مع به
هم نداشررته باشرررد  یزیچ کیهمه داشرررت، خب،  نی! ام؟یاو را پر کن یها

 لنگ مانده بود؟! ایکار دن میهمه نداشت نی... مگر ما اگرید
را دادم و مشررغول  شیرایکه سرررم را بلند کنم، جواب سررالم خانم پ نیا بدون

ده را دعوت کر نیاز خزر تشکر کرد که مع شیرای. خانم پجمع کردن سفره شدم
جوابش را داد؛ انگار نه  مانهیوجدان هم صررم یکه کنارمان باشررد و خزر ب میا

هم با او حرف  یمدماغش را باال گرفته و کال نیانگار که تمام مدت بودن مع
خانم پ به خ شیراینزده بود. از  با  شیرخواهیدلخور بودم،  شرررک کرده بودم؛ 

سم ب یم نکهیا سا ستم اح ست. ا خودیدان سخره ا شتم دنبال  نیو م سط دا و
صر شتم که بار تنها بودن مع یم یمق گردنش و خودم را خالص  ندازمیرا ب نیگ

؛ هم چند نشان بزند ریت کی بابهتر از مادرر؟! که خواسته بود  یکنم؛ چه کس
سر ما منت شانیخال یخانه  سرر را از  را پر کند، هم  شد، هم پ شته با گذا

 او رفتار کنم... لیخواست مطابخ م ی... اصال دلم نماوردیدرب ییتنها
*** 

کرد، انگار که  یبند م یزیچ کیبه  یزد؛ وقت یبند نخ م کیشررب عسررل  آن
شد، مدام از آن حرف م ریسوزنش گ صاب بق یکرده با  یرا خرار م هیزد و اع

 یکردم که کار جا یفکر م نیمغزم و به ا یرفت تو یم طانیشرر یداد. گاه
ر سرر ربال ب نیدانسررتم که اگر ا یم یبود. ول نیماشرر یطلوع، عسررل آن روز تو

آدمش  یبرا یآمد؛ هر امتحان یمثل طلوع با آن کنار نم چوقتیآمد ه یعسل م
 بود...
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ستم برا یبا  خامور بود، نم یبود و چرا  ها شب کتاب خواندن بروم  یتوان
خورد مقر سرره  یکاناپه م ی وارهیطرف هم به د کیکه از  وارید یآنجا؛ گوشرره 

گرفت  یام را نم «یجاباران» یخودم سرراخته بودم که هرچند جا یبرا یگوشرر
ا از کتابم ت یفرو کردم تو شررتریخب در نوع خودر خوب بود... سرررم را ب یول

 بود. دهیفا یب یگوشخرار عسل در امان باشم. ول یصدا
مده منطقه آ نیکه به ا یاز وقت یگرفت ول یکوچک بهانه م یزهایچ یبرا قبال
و  «میندار» ییجا کیآمد؛ تا  یخواسررت که از ما بر نم یم ییزهایچ م؛یبود

 رفت. یهم در کتش نم زهایچ یبعض یول دیفهم یرا م« شود ینم»
 طرف. نیا دمیشدم و پر بلند

 !یخسته امون کرد گه؛یعسل بسه د ر
سام گرفته بودم از نخ ها و  یرو شدم پهن سر سرم را گرفتم .  ست  مبل و با د

 .دیایخواست امکان نداشت کوتاه ب یم یزیچ یوقت ش؛یغرها
ر که او را ب یدیلباس زرد خورش نیباال و با پشت آست دیرا کش دماغش ا آن ار 

 را پاک سشیخ یزرد کرده بود ررر گونه ها یکاموا یگلوله  هیشب ییطال یموها
 نیف نیآمدند. باز ف نییشد و اشک ها پا زیدوباره لبر شیعسل یکرد. چشم ها

 کرد.
گفت  فرگل گه؛یپارک د میبر میامشب شاممونو بردار گمیگفتم؟ م یمگه چ ررر

 نیبار به خاطر من ا هیکنم. حاال  یمنم برم باشررون باز رن،یاونا هم امشررب م
 ... مامان!شه؟یم یچ نیکارو کن

 که برعکس من پرحوصله بود، در قابلمه را برداشت و آر را هم زد. مامان
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خوان،  یرو واسه پس فردا م یامشب کار دارم؛ رو تخت گمیعسل جان منم م ر
ردا رسم ف یرو آماده نکنم نم ایکارگاه اگه امشب روبالش رمیمن تا بعد از ظهر م

 برمت. یم گهیشب د هیبار صدم...  نیلحافم بدوزم! ا
چار زانو نشررسررته و دسررت  نیزم یاپن، رو زیم ریجلو رفت، درسررت ز عسررل

 حلقه کرد. نهیس یرا رو شیها
. گهیشب د هی یبرمت! صد بار گفت ی! بگو نمگهیشب د هی یگیهمه ار م رررر

 .یمال یم رهیانگار من بچه ام که سرمو ش
ش به شت حا ش ی هیخزر نگاه کردم که دا سر و کله  یم نیرا چ یروبال زد و از 

ستعفا داده بود. طلوع هم که نگاه نگرانش ب سل ا سل و مامان م نیزدن با ع  یع
فت و م مد و منتظر نت یر گاه من را رو یبود. وقت جهیآ آب  د،یخودر د ین

هم کم حرف  یددهانش را قورت داد و به عسل اشاره کرد. طلوع در حالت عا
 و مایکارر را با ا د؛ید ینم شیها به نوشررتن حرف یازین ادیبود و حاال هم ز

شاره راه م ض نیانداخت. حاال هم منظورر ا یا سل را را کنم.  یبود که من ع
 چقدر هم که من بلد بودم عسل را رام کنم.

 یدوباره اصرررار نم« نه»گفتن  یبت م یوقت ی! اگه بچه نبودگهید یبچه ا ررررر
 !یکرد

 ا با سرزنش نگاه کرد.تپلش بلند کرد و من ر یبازوها یرا از رو سرر
، کنن یم یپارک با هم باز رنیبچه ها هرشب هرشب م ستم؟یمن آدم ن یعنی ر

 فقط امشب، تو رو خدا! گمیم شه؟یرسه نم یبه ما که م
نارر تادمیا ک نداختم تو یشررکالت زیم یو از ظرف رو سرر  یبرداشررتم و ا

 .شیپهلو یرا فرو کردم تو میپا یب* *لش. همزمان نوک انگشت ها
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شب نم رررر . میتو رو تنها ببر میتون یمامان کار داره، من و خزرم که نم شه،یام
شده، ا س نیشب   ییتو اون گوشه موشه هار بال یپارکه هم جار پرته! اگه ک

تا شررنبه جنازه امونو پ تازه اگه شرررانس ب ینم دایسرررمون آورد   و میاریکنن. 
 .ارنیسرمون ن یا گهید یبکشنمون. بال

سل شم ها ع شاد زل زد به من که حخ به جانب او را نگاه م یبا چ کردم و  یگ
 .دمیجو یشکالتم را م

 را باال انداختم: والله! میها شانه
 طرف آمد. نیگاز را خامور کرد و قابلمه را برداشت و به ا ریز مامان

 باران بچه رو نترسون! ر
 بشه و بتمرگه سر جار! یبلکه راض گمیاجتماع رو برار م یها تیدارم واقع ر
 باران! ر
 خودت بتمرگ! ر
 عسل و رو کردم به سمت نگاه سرزنش بار مامان. یتپل یزدم به پاها میپا با
 !گهیبگم که ساکت بشه د یزیچ هی دیبا ادیکوتاه نم گمیم یخب هرچ ر

 ؟ینجوریگفت : ا شیرا در هم کرد و بعد با حرکت لبها شیابروها مامان
س یکه مامان مرا کنترل م یرا باال دادم. تا موقع میکردم و ابرها یپوف رت کرد ح

 ماند. یکلمات تا ابد به دلم م یبعض یاستفاده 
شتم و نفس عم در ش یقیقابلمه را بردا شخ آر رشته بودم، با نعنا دا  دمیک . عا

 .دمیسیکشک و ل یکاسه  یو کشک؛ انگشتم را کردم تو
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سل رررر صد تا پارک مآر ب نیکه ا ایب یع ستت گلپر بود،  یه  ارزه؛ االن اون دو
 یم یگرم یغذا نیخوره، اونم دلش همچ یم چیداره سرراندو تیبود، نها یچ

 خواد.
خانواده بودم، با تاسررف نگاه کرد و بعد  یمرا که عضررو اصررالح نشررده  مامان

 آر بخوره. ادیهم بگو ب نیگفت: برو به مع
سررفره  دنیکارم؛ سرررگرم چ نیمخالف اکه  اورمیخودم ن یکردم به رو یسررع
 شدم.

 اون االن شام خورده حتما! ر
 .نجایا ادیپزم ب ینه نخورده، بهش گفتم امشب آر م ر
 !ومدهیخب حتما نخواسته که ن ر
 .میدوباره بهش بگ دیکه، با ادیب نییتونست سرشو بندازه پا ینم ر

 نیخزر هم که هنوز از بابت استراق سمع مع م؛یایخواستم کوتاه ب یمن نم یول
بزند. بر مواضررعم  یمورد به کر نیداد خودر را در ا یم حیدلخور بود و ترج

 کردم: زنگ بزن خونه اشون! یپافشار
 تو س،یرسرره انقدر؛ خونه ن یبه پنجره اشرراره کرد و گفت خودم عقلم م مامان
 باغه!

 جا صدار بزن! نیپس از هم ر
 به دو کردن با من... یکی یباران، به جا یوا ر
 زنم. یمن صدار م ر
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سل صله به طرف در دو ع شد و بالفا شتم و خزر را نگ رتزدهی. حدیسر پا  اه برگ
 یکرد. سالم عسل ب یطرف نگاه م نیکردم که او هم سرر را بلند کرده بود و ا

 خورد... یدر سرر وول م یزیطمع نبود؛ حتما چ
 گذرم یشهر عشقو م هفت

 برم یرا تا قصه م تو
 سُپرم یرو به جاده م دل

 شُمرم یها رو م ستاره
 به خاطر تو فقط

 دمیعشقت جون م یبرا
 رو یوونگید یمعن

 دمیآدما نشون م به
 به جست و جو امیروز م هی

 به خاطر تو فقط
 روت شیپ ذارمیم عشقو

 به خاطر تو فقط
 کنم یرو عاشخ م ایدن

 به خاطر تو فقط
 کنم یم خیشقا غرق
 به خاطر تو... فقط
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جلو به عسل نگاه کردم که ذوق زده،  ی نهیسمت و از آ نیرا چرخاندم به ا سرم
 خواند. یزد و با آهنگ م یعقب خر غلت م یصندل یرو

سل م یهمان شد ست، وقت یکه ع با او آمد، از مادر اجازه گرفت  نیمع یخوا
سل را ببرد پا سل با چه لطا یرک، خدا مکه ع ست ع ز او را ا نیا یلیالح فیدان

 خواسته بود.
ست جلو یکه نم مامان سد ول نیا نیمع یتوان سل بپر س یرا از ع و  دمیمن پر

ها لب  که مثل  نینگفت. مع یزیرا کج و کوله کرد و چ شیعسرررل فورا  هم 
 یشده بود، گفت که خودر هم م رگذاریمامان آقا و مودب و تأث یجلو شهیهم

عسررل را هم ببرد. که البته از نظر مامان  سررتین یو مشررکل رونیخواهد برود ب
 یکه چشم ها دیچیمامان به سمت من و خزر پ یبود، فورا سر و کله  یمشکل

شم ها سقف باال رفت و نگاه مامان در چ سمت  صله به   و چارهیب یخزر بالفا
لک زده  ند. مطمئ یف ما بت  ثا هامن  ها چشررم  نه تن که دل و  ین بودم  خزر 

برده  یپ ه. خانم تازه به عمخ فاجعسرررتین یراضرر یهمراه نیفکرر هم به ا
ش یبود، خجالت م دهیشن نیکه او زده و مع ییبودند و حاال از حرف ها . دیک

عا از خباثت واق ایبوده  یاتفاق تصرادف نینگرفته بود که ا مشیالبته هنوز تصرم
ه من بودم که قرعه ب نیکه بود، ا یلی، در هر حال به هر دلسرچشمه گرفته نیمع

م مقاومت ه ی. البته کمرونیبروم ب نیعنامم زده شد و مجبور شدم با عسل و م
 یااز ابروه یکیدرنگ خزر  یبکشم که ب شیرا پ« خزر»کردم و خواستم اسم 

و ر ایدور روبالشرر یمون یار را انداخت باال و گفت: پس تو م یکمان فیظر
 ؟یبزن نیچ
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 نیبزنم خودم چ نیکرده بودم چ یبود؛ هر بار که سررع یجوابش منف مسررلما
عداد است یبه ظرافت داشت ب اجیکه احت ییکارها نیخورده بودم. به شدت در ا

 کی نطوریتواند ا یخزر م فیظر یماندم که چطور دست ها یم شهیبودم. هم
 یلهاگ دهیپرو رنگ کیبار یطلوع با آن انگشررت ها ایبزند  نیچ خیاندازه و دق

مام ا یخور آب و رنگ رو که از ت ها طرح بزند. من   یموهبات ب نیپارچه 
استعداد داشتم، خفه کردن عسل بود. چون  یکار کیاگر در  یبهره بودم... ول

ادم د یخداوند یبرد، من بودم. تن به قضا یکه عسل از او حساب م یتنها کس
 در،یشرت سف یت یکه رو ینیتنها بودم. مع نیبا عسل و مع نیماشو حاال در 

د به زل زده بو میو م*س*تق دهیپهن بنفش و قرمز پوش یچهارخانه با راهها زیبل
بار، درسررت کنارر در همان  نیاول یکرد که برا یجلو و اصررال من را نگاه نم

 .دمدا یرا گور م قهیآهنگ عت نیبنفشش نشسته بودم و ا ییکذا نیماش
 ؟یکن یعوض م نوی: ادمیکش یآه
ش با سمت پخش ما شاره کرد و بدون ا نیچانه ار به  که من را نگاه کند،  نیا

 گفت: خودت عوضش کن!
 .یرا بردم جلو و زدم آهنگ بعد دستم

 قربانت شوم، اهیس چشمان
 ات به کجاست؟ مهمانت شوم خانه

اران ب یبرا نویا شهیجلو آورد: بابا هم یدو صندل یخال یسرر را از فضا عسل
 .اسیچشار س نیما فقط ا نیخوند، نه؟ آخه ب یم
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خاص اسررت که  یماریجور ب کیداشررتن  اهیگفت انگار چشررم سرر یم یجور
 ؛یمتاسفانه من به آن مبتال بودم. زدم آهنگ بعد

 بار نیاول یبب*و*س، مرا بب*و*س، مرا بب*و*س برا مرا
 بار... نیاول یبار، برا نیاول یبرا

 اوووف! ؛یزدم قبل ،یبزنم آهنگ بعد نکهیا یشدم و به جا هول
 و خودر دو تا آهنگ را رد کرد؛ دیخند نیمع
 باز طلبکار یرو به ر*ق*ص آورد ما

 بداخالق
 اداها بردار نیبابا دست از ا یا

 بداخالق
 ما رو به لب رسونده کارات جون
 ادا و اطوار نیما رو ا کشته

 را چرخاند سمت من. سرر
 چطوره؟ نیا ر

 .رونیکردم و نفسم را با صدا دادم ب یپوف
 راست کار خودته! نیجون مع ر
ا ب رلبیدوباره زل زد جلو و همزمان ز د،ینگاهش کردم که خند تیعصرربان با

 کرد؛ یآهنگ همراه
 براق یاخم اون چشا قربون
 کن اخم و تخمتو بداخالق!!! تموم



wWw.Roman4u.iR  184 

 

هم همزمان جلو آمد و  نیدسررت مع ،یجلو رفت که بزنم آهنگ بعد دسررتم
را در  میمانتو یجلو یو لبه  دمیخورد به دسررت من، فورا دسررتم را پس کشرر

شت کردم. فورا دما ستم م شم یکوچک یبدنم باال رفت؛ انگار بچه  ید که  با
رو  م،اشاز حد خودم فراتر رفته ب دمیترس یازم سر زده باشد. انگار م یاشتباه

باشررم، نکند خ احسررراس  نیبا مع یلیداده بودند، آسررتر را هم طلب کرده 
شود از ا تیمیصم شم؟ نکند پررو ب من؟ نکند االن دوباره  یکارها نیکرده با

ادب  نازک یپرده  نیبزند که هم یشروع کند به متلک پراندن؟! نکند االن حرف
شود همان بهزادن زدیفرو بر هم یظاهر تیو ترب ست یایو دوباره در نظرم ب اخ گ

 دیعسل را تهد یفرستاد؟ مگر چه خطر نیپررو؟! اصال مامان چرا من را با مع
 که بدتر بود... نیکرد؟ بودن من با مع یم

 برخالف انتظارم بدون حرف، آهنگ و کال خواننده را عوض کرد. نیمع یول
 رهیگ یتن شکسته داره کم کم جون م نیتو ا با

 رهیم یرگهام نم یذرات موندن، تو نیآخر
 تو انگار تو بهشتم، با تو ُپر سعادتم من با

 نیهم گذاشتم؛ ا یرا رو میسرد پنجره و چشم ها ی شهیدادم به ش هیرا تک سرم
 بار من بودم که با آهنگ زمزمه کردم؛

 نداشته باشم چیاگه ه نم،یبش ریرو حص اگه
 من... تمیبا تو در نها ام،یتو من مالک دن با

 .امیشد: االن م ادهیرا نگه داشت و پ نیماش نیمع
 مغازه. ینگاه دنبالش کردم تا رفت تو با
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 بچه! یدرست کرد یچه بساط نیبب ر
شرده م یباال ستادیو ا آمد شت یشد رو یسرم، چانه ار ف من و  یصندل یپ

 فرق داشته باشد. یبا حالت عاد شیشد صدا یباعث م
نه بگه!  ررررر مگه چکار کردم؟ بش گفتم اونم قبول کرد. خودر نخواسرررت 

 !ریمجبورر نکردم که. سخت نگ
 .دیخند یزد و م یداشت با مغازه دار حرف م نیسمت مغازه، مع دیچرخ سرم
گرفتم؟ مجبورر که نکرده  یهم حخ با عسررل بود؛ چرا من سررخت م دیشررا

ضمن، بهزادن م،یودب س یکه من م ییایدر   یسیرودربا یشناختم ُرک بود و با ک
 نداشت.

پاکت نیمع ند تو یبرگشرررت و  پا که  چیب* *ل من. من هم ه یرا چ نگفتم 
سمت من و وقت شت  شم ها ینگاهش برگ . دیخند د،یبدون خطر من را د یچ

ها لب  ها فیباز و رد مهین یباز هم همان  مرتب... چرا خنده ار  یدندان 
شررد من نظر  یباعث م شررهینشررسررت؟ چرا خنده ار هم یانقدر به دل من م

درباره ار داشررته باشررم؟ چرا خنده ار به نظرم پر از حرف بود؟ پر از  یخوب
 ...طنتیسخاوت و ش ،یمهربان

 ن؟یدار یرو ادهیداشت و گفت: حوصله پ نگه
مدم آ یم ادهیراه را پ یدم که هر روز کلمن بو نیشدم. ا ادهینگفتم و پ یزیچ من
 رفت. یم ادهیرا پ نشیاتاق تا ماش یاو بود که فقط فاصله  نیو ا

 .ردیخواست از من بگ یانداز را من برداشتم که هر دو را م ریو ز سبد
 .ارمیمن ب نیشما بر ر
 .ریبگ نویاندازه خودر برداره، عسل ا دیبا یهر ک رینخ ر
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 گرید نیرا برداشتم. مع راندازیرا دادم دستش و خودم ز نیمع یها دیخر پاکت
 .مینگفت و هرسه به سمت باال راه افتاد یزیچ
 کجا نشستن؟ نایدوستت ا یدون یعسل حاال م ر

طرف و آن طرف را نگاه کرد و همزمان گفت: گف همون  نیبا چشررم ا عسررل
 آره اوناهار... فرگل! ن،یباز نیاوال تو زم

شلوار  ی. دختر الغردیز ما فاصله گرفت و به آن سمت دوچند قدم ا عسل که 
 نیبود با مانتو! و کاله سررر گذاشرته بود چند قدم به ا دهیپوشر یکوتاه صرورت

صله خوب برانداز کرد، مع نیطرف آمد، من و مع ا و ب شتریرا ب نیرا از همان فا
سمت ما چ گریهمد سرر را به  سل  شما بررخاندپچ پچ کردند و بعد ع  نی: 

 کنم. یم یبا بچه ها باز نجایمن ا ن،ینیبش
ش یم حیکه ترج من سل از جلو نمیدادم همان جا بن شود  یتا ع شمش دور ن چ
 .دیمن را گرفت و کش یمانتو یگوشه  نیمع یول
 بده دستش باشه. تویباران گوش م،ینیباالتر بش میر یپس ما م ر

 را دادم دست عسل. یگوش
 ایکینزد نیبرمت. ما هم یم امیکه خودم م ینکن رید! ایدست از پا خطا نکن رررر

 .مینیش یم
شدار آخر ب نیا ذره گفت: آره، خور بگ یالیخ یبود که با ب نیرو به مع شتریه

 عسل.
هم دوست عسل را نگاه کرد که چشم از او برنداشته بود و بعد لبخند  هیثان چند
 زد و مرا به جلو هل داد. یا تمندانهیرضا

http://www.roman4u.ir/


 187 باران

 چشممون باشه. یکه عسلم جلو گه،ید مینیبش نییپا نیخب هم ر
اون بچه هم  یبذار یببر یحال هیکه خودت  ییپارک به جا یحاال که اومد ررر

 کن که به دوتاتون زهر بشه، باشه؟ یکار هینفس بکشه، 
 عسل اصال جالب دنییدانستم پا ینگفتم. خودم هم م یزینفس زدم و چ نفس

انم با دوست یوقت یخودم هم که به سن عسل بودم دوست نداشتم کس ست،ین
 خب من از خودم مطمئن بودم و از عسل نه!! یول ردینظر بگ ریهستم من را ز

ش قهیحاال دو د ایگفت: ب یبا لحن قانع کننده ا نیمع نظره ار م م،ینیاون باال ب
 عسل. کینزد میگرد یخوبه، بعد برم یلیخ

 تنها هستم! نیحاال با مع دمیش راه افتادم. تازه فهمشدم و دنبال یراض
افتاد.  به دلم ند،یبب نینفر از بچه ها دانشررگاه من را با مع کیکه  نیترس ا فورا

قت شرررب، تو له گرفتم و خودم را  نیپارک... فورا از مع یآن هم آن و فاصرر
 را پهن کردم، و نشستم. راندازیز یکیتار یجا کیانداختم جلو و 

 عادت داده است ندرالیس
 قصه ها را تمام

 هم افتادن عقربه ها بر دوازده یراس رو شهیحادثه ها هم که
 شده باشند! کوک

 شود! یاما ساعت سرر نم حادثه
 اصال ای

 !ستیکه حادثه ن یحادثه ا هر
 یتو قدم بزن یعنی حادثه
 !زندیبر وارهایسرت د پشت
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 [ یفیلط هی] مهد
 کیرا ب* *ل گرفتم، از آن باال زل زدم به چرا  ها و فکر کردم کدام  میزانوها

 یاالن تو یکسرر یعنیباشررد؛  ممانیقد یتواند چرا  خانه  یچرا  ها م نیاز ا
رخت خواب ها گرفته  یمرا باال یجا یاسرررت؟! کسرر داریاتاق من و خزر ب

باشند  کردهگذارند؟! نکند ولش  یرا آنجا م شانیاست؟ اصال رخت خواب ها
 یتمام سررالها یرفته باشررد که دختربچه ا ادشررانیهم  وارهایبه امان خدا، و د

 عمرر را از آنجا باال رفته و کتاب خوانده...
 !نجاستیا یک نیبه به! بب ر

ست به کمر باال دمیرا د نیو مع برگشتم اال مرا بود و از ب ستادهیسر من ا یکه د
 ؟ی: چرا فرار کردمیچشم ها یکرد. زل زده بود تو ینگاه م

 را چرخاندم و من من کردم. سرم
 فرار... نکردم... ر

شن قشینفس عم یصدا سرم کنار رفت. خودر را پهن  یو بعد از باال دمیرا 
ستون بدنش قرار داد. برا نیزم یکرد رو س یو آرنجش را   یچند لحظه مرا وار

 خودم را جمع و جور کردم. شتریکرد و من ب
 ؟یخور یم ییچا ر

سبد را  ییصدا شتم.  ساب جواب مثبت گذا شد که من به ح از دهانش خارج 
ش را گرفته بود دست شیگوش نی. معختمیر یچا مانیهردو یجلو و برا دمیکش
گرفت. با خودم فکر کردم  یانداخت باال و بعد دوباره م یم یپرتقال ه نیو ع

http://www.roman4u.ir/


 189 باران

 یه اخند بهرا فکر م نیآورده بودم تا سرررگرم شررود. ا یاسررباب باز شیکار برا
 انداخت که نتوانستم کنترلش کنم.

 ؟یخند یم یبه چ ر
 نشان دادم تا مجبور نشوم نگاهش کنم. میچا وانیرا مشغول ل خودم

 شد. یبود سرمون گرم م یزیچ هیکار  گمیم ر
خودم  یدر آورد و به سررمت من تکان داد: من که برا بشیاز ج یکاغذ ی لوله

 آوردم. تو به فکر خودت بار.
شت جلو کاغذ صاف کرد و گذا ست  را  میقلپ از چا کی. شیرو یها را با د

 .اورمیکاغذ سر در ب یکردم از خطوط رو یخوردم و سع
 ؟یخون یدرس م ر
 شما! یبا اجازه  ر

ردم ک یفکر م میایکه قرار شرررد ب یبا خودم آورده بودم. موقع یمنم کتاب کار
 دیو مواظبش باشم . به ذهنم نرس رمینظر بگ ریست تمام مدت عسل را زقرار ا

 نیبه نام مع یواریدر جوار د نطوریکه ا اورمیبا خودم ب یکاغذ و قلم ایکتاب 
سرم را چرخاندم و مردم را نگاه کردم ک شوم.  سل ن چند نفره  یدر جمع ها هک

 یوغشل یمشغول بگو بخند و صحبت بودند. چند قدم آن طرفتر از ما خانواده 
سته بودند و آقا ش شانیتند ب یبا لباس نارنج یین حرف  بود که از همه بلندتر ن

. دمیشن یرا م شیطوالن یفاصله حرفها و خنده ها نیمن هم از ا یزد و حت یم
شا نطوریهم تمام بدنش تکان  دنیوقع خندکه چطور م دمشده بو شیمحو تما

طرف کرد که من فورا از  نیافتاد. ناگهان سرررر را به ا یم برهیخورد و به و یم
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که  نگذشررت شررتریب هیچند ثان ی. ولنییشرردن سرررم را انداختم پا عیترس ضررا
 کرده است. یمتوجه شدم مرا نگاه نم

 اومدن... اوناهاشون... ر
سمت  نیکه به ا دمیرا د یکوچک یبچه کج کردم و زن و  یهم کله ام را کم من

ساله، تپل با موها یم سه چهار  سربچه حدودا  شلو یبلند فرفر یآمدند. پ ار و 
آن باال آمده بود.  ریبود که شررکمش ز دهیپوشرر یشرررت راه راه یکوتاه بود. ت

ست ها ست ها ید  آمد یاو م نبالمادرر بود و تند تند د یتپل کوچکش در د
ن . با سوءظستادیا د،یپور رر که سرپا بود رر را د یکه مرد نارنج یاما به محض

 .امیمادرر را نگاه کرد و گفت: نم
 !نیمچ تپل او را گرفت: رادم یحوصلگ یجوان با ب زن
 .امیزد: نم غیکوفت و ج نیرا به زم شیاو پا یول

د را که آمده بود برگشت. مادرر چن یریو مس رونیب دیدستش را کش بالفاصله
 یاو هم با تمام قدرت دست و پا م د؛یقدم رفت و پشت لباسش را گرفت و کش

. سررتادیاو خسررته شررد و ا ی. باالخره مادرر از تقالهادیکشرر یم غیزد و ج
مادرر  یاز نگاه ها نکهیپسررربچه هم سررراکت شرررد و او را نگاه کرد. مثل ا

: سررتادیسررمت آمد و بعد ناگهان ا نیاحسرراس خطر کرده بود چون دو قدم به ا
 دارم. شیج
 !نیرادم ر

تکرار کرد:  تیو قاطع نانیدرهم فرو کرد و با اطم نهیسرر یرا رو شیها دسررت
 دارم. شیج
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سرک هم  نیرا رد کرد و به ا یمانیس یاما بدون توجه لبه  مادرر، طرف آمد. پ
 یب یاشررک هم نداشررت. و وقت یقطره  کی یکه حت یا هیشررروع کرد به گر

به دنبال او دو دیمادرر را د یتوجه به آن اضرررافه کرد و  . دیداد و قال را هم 
 چیپ وتپل کوچول یچمن پاها یرو دیایخواسررت ب یکه م یدرسررت لحظه ا
بل از ا کهیخورد و ق نارنج ایمادرر، من  ن  زیخ نیمع م،یبکن یحرکت یمرد 

 برداشت و او را گرفت.
را برانداز کرد که او را گرفته بود و  نیچند لحظه نفس نفس زد، بعد مع پسرررک

. سرررر را فرو کرده یباز یو دوباره شررروع کرد به کول دیرا د یبعد مرد نارنج
که خنده ار گرفته بود، چند بار به  نیزد. مع یو نعره م نیمع یبود در شررانه 

کرد او را آرام کند. مادرر هم که  یکوچک او ضررربه زد و بعد سررع یشررانه ها
صا تما ستادهیا نیکنار مع شخ سه  یلیبود، م شت، دو  به ب* *ل کردن او ندا

 نداشت. یا دهیفا یول دیایب نییبار او را صدا زد که پا
ه کردم متوج یصررحنه را نگاه م نیتا بناگور باز بود و داشررتم ا شررمیکه ن من
سمت آمد. مرد قد  نیو با عجله به ا دیآن ها خند دنیشدم که از دور با د یمرد

سف یکلیبلند و ه ش دیبود که گرمکن  سمت مع دهیپو صاف به  آمد که  نیبود. 
سرک با د ست ها دنیپ صله د  نیاو گرفت. مع طرفرا باز کرد و به  شیاو بالفا

 سمت آمد. نیبچه را داد دست او، جواب تشکر مادرر را داد و به ا
شتم، مع یزیچ برخالف شت به پهنا نیکه انتظار دا : دیخند یصورتش م یدا
 بود! یچه اعجب ب

ستم داد تا برا وانشیو ل دیخند یتعجب او را نگاه کردم که هنوز م با  شیرا به د
 .زمیبر یچا



wWw.Roman4u.iR  192 

 

 اد؟یاز بچه ها خوشت م ر
 !اد؟یرا گرفت و فورا به لب برد: آره، مگه تو خوشت نم وانشیل

شتم سرکوچولو را نگاه کردم که حاال تو برگ  نیب* *ل مادرر و در دورتر یپ
 نشسته بود. یفاصله از مرد نارنج

 ب* *ل مادرشون دوس دارم. یکه ازم دور باشن چرا. بچه ها رو تو یتا وقت ر
ه دخترا از بچ یکردم همه  یبود که با تعجب مرا نگاه کرد: فک م نیبار مع نیا

 .ادیخوششون م
 اشتباه به عرضتون رسوندن. ر

 گذاشت. مانیهردو نیرا باز کرد و ب یپسیچ ی بسته
 من عاشخ بچه ام. یول ر

ه ک ییو نخ ها زانیعسررل افتادم، با آن صررورت گرد و آب دما  آو یبچگ ادی به
قتیه قات تلخ یقطع نم چو با او خاطر ا یشرررد.  به  مه کردم:  که  نهیزمز
 و اونا یخودت تنها بود شررهیدور و برت نبوده. هم یکیکوچ یبچه  چوقتیه

 ...نی. بنابرایدیرو از دور د
 که تنها نبودم. شهیرا قطع کرد: هم حرفم

 ...یول ر
وارونه ار کرده  یرا نگاه کرد که مرد نارنج نیرا از من برگرداند و رادم صورتش

 .دیخند یبود و هر هر م
 طلوع بود. یخواهر داشتم، اگه نمرده بود االن همسنا هیمنم  ر
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 میو ادامه داد: دوازده سالم بود که برگشت وانیل یلبه  دیسبابه ار را کش انگشت
 چیاصال ه م،یخواست برگرد یچار سالش بود. بابام نم کایاون موقع مل ران،یا

شت حت رانیا زیچ ست ندا سما کایمن و مل یرو دو س ریغ یرو به ا  صدا یفار
عاشررخ ا یم که  مان  ما کرد؛ هر  ینم یفرق کهما  یبود. برا رانیزد. برعکس 

 شونیکیتو خونه بودند ما با  یسر کار، وقت ایدانشگاه بودند  ایدوشون تمام روز 
س ستام و  ؛یسیانگل شونیکیبا  میزد یحرف م یفار هر چند من به خاطر دو

 هم یدادم؛ مامان نگران بود، نگران بود من و مل یم حیرو ترج یسرریانگل نایا
ونن تا م یبابا گفته بود که اونجا م ...میندون نجایاز ا یچیمثل بابا، ه میبشرر
گردن؛ اون موقع چار سرررال بود که بابام  یو بعد بر م رنیکه مدرک بگ یزمان

حث و جر و ب ینبود. باالخره با کل رانیاز ا یحرف چیه یمدرکشررو گرفته بود ول
شد برا صاب قرار  اون مدت با وجود  یدرباره  ران،یا میایمدت ب هی یجنگ اع

ستش بخوا یحرف چیجنگ و جداال ه یهمه  شده بود. را متنفر  رانیاز ا یزده ن
 یبودم. از وقت یراضرر میشررد. من از زندگ یسرررر دعوا م شررهیبودم؛ چون هم

کردم که چطور  یمامانو درک نم چیبودم. ه دهیچشامو باز کرده بودم اونجا رو د
وز چند ر اشررد و ت یوقتا دلتنگ م یبعضرر ایکرد  یم هیگر لیموقع سررال تحو

 ینم یمن فرق یبرا یزد ول یحرف م زایچ یلیچشررار قرمز بود. مامانم از خ
شتم... خانواده  یازیکرد. ن شون ندا س یخودم برام کاف یب در  یبه در زدهیبود. 

 .سیهمرامون ن ییو عمه و عمو مییکه تنها رهیکار نبود که دلم بگ
 مادرمه. اون موقع یپدر یخونه... خونه  نیتو هم میاومد ران،یا میبرگشت یوقت

 یو مامانم رفت دنبال کار که صدا میموند نجایپدربزرگم زنده بود. چند وقت ا
حث سررر ا حاال ب باره هر روز دعوا...  مد. دو بام در او که برگرد نیبا  میبود 
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کنه و بابام پاشررو کرده  رکا نجایگفت درس خونده که ا ی... مامانم مسیانگل
... )سرر را باال آورد و من را نگاه کرد( کهیار کوچبر نجایکفش که ا هیبود تو 

با از همه چ  نجایکرد. ا یرو مسررخره م نجایا زیگرفت؛ همه چ یم رادیا زیبا
سش کوتاه بود. خ سقفش وا ست که م یم زایچ یلیبرار کم بود؛  فت گ یخوا

 یبود که فقط اونجا بود، فقط م یچه کوفت مدون ینم د،یرسرر یبهش نم نجایا
ش که کف هیگرفت و پاشررو کرده بود تو  یبچه بهونه م هی یکه به لجباز دمید

 یبود که اونو برسررونه اون باالها؛ حاال من نم یبره... که انگار اونجا نردبون
ش نطوریمنتظرر بود که ا یدونم اون باالها چ شنه بود. ب ن باال و او ینیبرار ت

س یبه مردم ینگاه کن نوییپا شا ی... نمدنیکه به تو نر نطور واقعا همو دمیدونم 
شته ار موفخ تر یگفت م یکه م ست تو ر شه که انگار ا نیخوا  یافجا ک نیبا

مام دسررت گذاشررته  یبابا گه،یکنه د یرو انتخاب م یزیچ هینبود... هر کس 
ما نبود؛ با ما نبود... مامانم هم حاضررر نبود کوتاه  شیکه انگار پ یزیبود رو چ

رده، خواست برگ یگفت که از اولم قرار نبوده اونجا موندگار بشن، نم یم اد؛یب
 وسررط من نیدلبسررته اشررونه بذاره و بره... ا نجایرو که ا ییزایخواسررت چ ینم

 میبود یهر چ م،یخوا یم یبرار مهم نبود چ چکسیکه ه کایمونده بودم و مل
 .میتر بود تیکم اهم نگارو از اون گذشته ا ندهیاز اون آ

 زد. یچمن پشتک م یکه رو نیرا بلند کرد و زل زد به رادم سرر
کردم و گفتم: خب بعدر  شیخواب رفته بود، به زحمت جا به جا میکه پا من
 شد؟ یچ کایشد؟ مل یچ
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 نیداند. اگر خواسررته بود ا ینم یرا فضررول نیگفت که االن ا یبه من م یحسرر
 نبود البد... مانیموضوع را شروع کند، از ادامه ار هم پش

ونقدر ا یکه مل یشده بود. وقت ریبه خودشون اومدن که د یوقت هی گهید یچیه ر
شون از  نایا یبرار کرد. انقدر یشد کار ینم گهیشده بود که د ضیمر س حوا

اونم انقدر مظلوم بود که صرردار  ضرره،یدونسررتن بچه مر یما پرت بود که نم
شده بود که بچه مرد. هنوز ... یراحت نیبود. فکر کن. به هم ومدهیدرن سه ماه ن

 یشررد؟ به جا یبعدر چ یکن یمونده بود... فکر م شیدو ماه به پنج سررالگ
 هیمتوجه اشررتباهشررون بشررن، بدتر شرردن، مامانم که کارر شررده بود گر نکهیا

متنفر شررده بود.  نجایو مقصررر خوندن خودر و بابا؛ بابام که بدتر از ا یزار
کار نبود؛ د یجر و بحث گهید که اون  کاردر  یهچ گهیدر  نبود... معلوم بود 

 .بابام رفت و من موندم و مامان.شهیخانواده نم گهیخانواده که د
انگار سرروال  ند؛یرا بب شیحرف ها ی جهیرا به طرف من چرخاند که نت سرررر

 خواند. میچشمها یمرا تو
اس احس یو ب کنواختیو  بار ر همانطور مثل قبل آرام نیرو برگرداند و ا دوباره

شم؛ حخ رو به اون نم نکهیرررر گفت : نه ا ز ا شتریب یدادم. ول یطرف مامانم با
شم. اون فقط به فکر  یاون نم ستم با بابام با  ینم بود که به نظر هم زیچ هیخوا

س ش ییما تور جا دیر شته با ضح یلیخ یعنی. میدا انع گفته بود که اگه ما م وا
کنه. منم گذاشررتم خودر باشرره و  یما و هدفش اونو انتخاب م نیب م،یباشرر

 الیبود که منم به خ نیخواسررت منو ببره باهار به خاطر ا یهدفش. تازه اگه م
 شرررفتیپ خوامیحروم نشررم. رک و پوسررت کنده بهم گفت اگه م نجایخودر ا

 شتریمادرم که ب شیبرم وگرنه بمونم پ هاربا دیخوب برسم با یکنم و به جاها
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بود که  دهیبه ما رسرر شرررفتیخوب و پ یاز اون جاها یداره. انقدر اجیبهم احت
روشررنفکرانه و  شررنهادیخورد. گذاشررتم از پ یداشرررت به هم م گهیحالم د

مونم. اونم با وجدان راحت رفت... که  یسررخاوتمندانه ار حظ کنه و گفتم م
تا همون  جانیخودمون ول کرده... مامانم هم موند ا ستمن و مادرم رو به خوا

شه هرچند مل ییزایچ شته با شده بود و  کایرو که دوس داره دوباره دا از اونا کم 
سهم ینم گهیمنم د ستم  شم. تو یزندگ یتو یخوا شته با  اون چند ماه یاون دا

موندم  پدرم... ی ندهیدارم نه تو آ یاون نقش یبودم که نه تو گذشته  دهیفهم نویا
شت من با فام یهر چ یول نجایا ست دا شدم. اون دو ست  و  لشیمامانم نخوا

شنگ یهرچ شو پس  یو زندگ ایدن یکه به نظرر ق شم، و من همه ا شنا ب بود آ
 یمه ارتباط داشررتم. از ه میپدر یفقط با خانواده  نجایا یزدم. با بابام نرفتم ول

شت متنفر بودم. از هر چ ییزایچ ست دا ما  یکه اون به زندگ یزیکه مامانم دو
دا رفت و ج یجو نم هیشررد که آبم باهار تو  نیداده بود متنفر بودم. ا حیترج
 کردم. یم یزندگ
 .میکه ما االن توش یخونه ا نیدهانم را قورت دادم و آرام گفتم : تو هم آب

نار ک یشررانیاز پ شیبار با دقت مرا نگاه کرد و سرررر را تکان داد تا موها نیا
 بروند.

 آره همونجا. ر
 اونجا. میایما ب یخاطر دوس نداشت نیبه هم ر
 که. نیشما هست« ما» نیکه ا میدونست یاون موقع نم ر
 داشت؟ یفرق یعنی ر
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 آره فرق داشت. ر
 ؟یچه فرق ر

شت اجیما به آنجا احت دیبودم که بگو منتظر  نیه و از اسوخت مانیو دلش برا میدا
 مزخرفات...

 نبودم. یورم انقدر خلوته راض که دور و نیاز ا چوقتیخب من ه ر
 شد. یاومد دور و ورت شلو  م یهم م گهید یخب هرکس ر
 شلوغش کنه. یبود که ک نیخب فرقش هم ر
 ...یول ر
کارد ون م یاعتنا به من مرد یب س یرا که آ ص ییبه او اعتنا یزد و ک شت  دا ندا

 در دستش گذاشت. یزد و اسکناس
 سلطان قلبها رو بزن، لطفا. ر

کرده و  یچند لحظه او و بعد مرا نگاه کرد؛ انگار در ذهن خودر حالج مرد
صله  جهینت شد. در فا ش ستادیرو به من ا قایاز ما و دق یکم یگرفته با روع به و 

صدا س یزدن آهنگ کرد.  شت و خ یگرم اریب شنگ م یلیدا لحظه  یزد ول یق
 یام. نم دهرفت و مطمئن بودم که سرررخ شرر یبه لحظه حرارت بدن من باال م

نگاه کردم که  نیبه مع یچشم ریمخمصه خالص شوم، ز نیدانستم چطور از ا
 هنکیکرد و حواسررش به کل پرت بود. قبل از ا یرا نگاه م یگرید یداشررت جا

شوم و به زم ست مع نیآب  ش نیبروم، د سرر بود محکم ک ستون  و  مدیرا که 
 تعادلش را از دست داد. نیمع
 به سمت من برگشت: چته؟ رتیح با
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را باال انداخت و من هم  شی. ابروهادیالتماس به مرد اشرراره کردم و او خند با
شانه  شتم و به ن سک را بردا و  دیبار خند نیسرر تکان دادم. ا یزدن تو یفال

 بعد از مرد تشکر کرد تا برود.
 .یها؛ اصال ظرافت دخترونه ندار یخشن یلیخ ر

 .دیتاسف تکان داد و بعد دوباره خند یرا به نشانه  سرر
 را دراز کردم. میو پاها شیرا گذاشتم سر جا فالسک

 ندارم. یاجیبهش احت ر
ف به اطرا یبا خوشحال یکوتاه صورت یمن نگاه کرد که در جوراب ها یپاها به

ه خاطر ک نیبه ا دینکرد؛ شررا تمیدانم چرا نگاه کردنش اذ یخورد. نم یتکان م
 است. یگرید یدانستم حواسش جا یم
 ...نیبرات؟... مع میداشت یما چه فرق ر

 یکردم ول رتیکه راحت اسمش را صدا زده بودم ح نیخودم از ا هیثان کی یبرا
س یبعد به نظرم کامال عاد یلحظه ا سم برادیر .. .گریخطاب کردن بود د ی. ا

با وجود همه  قا حرفها بخواهم نیا یخنده دار بود که حاال   ایبهزادن یاو را آ
 .دمید یرا م نیفقط مع نجایرا شکسته بودم و ا ایصدا کنم. من نقاب بهزادن

 ...نیخجالت دوباره صدا زدم: مع بدون
 هان... بله؟! ر
 ؟یبد حیجمع پسرونه رو به ما ترج هی دیبرات؟ نبا میداشت یما چه فرق ر
سوءظن به او خ نیا  یشدم. ول رهیدر همان لحظه به مغزم خطور کرد و بعد با 

شت رادم س یرا نگاه م نیاو دا ست به  کارد ون ستادهیا نهیکرد که د  بود و مرد آ
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هم از غفلت او سروءاسرتفاده کرد و  یکرد. که البته مرد نارنج یزن را تماشرا م
 و با عجله به دیشررک یبلند غیمحکم به پشررت پسرررک کوباند. کودک هم ج

جمع ملحخ شررود  نی. واقعا که حخ داشررت نخواهد به ادیسررمت مادرر دو
 .چارهیب
 من دختربازم؟ یکن یفک م یعنی نیا ر

 میکه رک و م*س*تق نیکرد. از ا یکه من را نگاه م دمیبرگشتم و او را د متعجب
 .نییحرفش را بر زبان آورده بود سرخ شدم و سرم را انداختم پا

 ... آخه...ینه... ول ر
 که پر از خنده بود. دمیرا شن شیصدا

 نیمن همه جا تو جمع پسرونه ام. معلومه که اونا برام عاد یخب آدم حساب ررر
دور و  یدخترا ی. با همه نیفرق دار دمیکه من د ییزایچ یشررما با همه  یول

 .ادیهم... ازتون خوشم م تونیورم... مامانتون هم... زندگ
ا ر نیخجالت به من زل زده بود و ا یبر زبان آورد. ب نانیسرراده و با اطمرا  نیا

 هی میبزنم، بلند شررد و گفت : پاشررو بر یدوباره من حرف نکهیگفته بود. قبل از ا
 .میسر به امانت کوچولومون بزن

شتم، او هم ز من سبد را بردا ست نیرادم یرا جمع کرد، برا راندازیکه  ان تک ید
 .داد و راه افتاد

صرف آن همه انرژ موقع سل که از  شتن؛ ع سته و کوفته  یبرگ ستانش خ با دو
خودمان  الیهم سررراکت هر کدام در فکر و خ نیزد. من و مع یبود، چرت م

 را روشن نکرد. نیپخش ماش ی. حتمیبود
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حت و ب من قدر را که چ گاه کردم  بار او را ن ند  ها یچ را بر  شیتکلف حرف 
چرخانم و  یزبان آورد و به خودم نگاه کردم که هر حرف را هزار بار در دهنم م

سل حرف ها یبر زبان م میدور از منظور واقع یزیآخر هم چ  میآورم. به قول ع
ز ا یترسرر چیه نیمع یگفتم. ول یو اغلب دوپهلو م چاندمیپ یرا در مالفه م

شره و نق یزی. بدون برنامه ربکنم نداشرت شیاز حرفها یمن چه برداشرت نکهیا
 یلحظه، برا کی یکه بر زبانش آمد، گفت و به من اعتماد کرد... برا یزیهرچ

سادت کردم. برا نیبه ا هیثان کی ت نداش یکه ترس نیا یهمه راحت بودنش ح
 که خالب باشد. نیاز ا
 خانه نگه داشت و من برگشتم عقب و با دستم عسل را تکان دادم. یجلو نیمع

 .میدیشو که رس داریب ر
 .دیچرخ گریگفت و به سمت د یزیچ دهیجو دهیلب جو ریز عسل

 ارمش؟یبلندر کنم ب یخوا ی: مدیخند نیمع
 نه بابا... پاشو خرس گنده... عسل... ر

تا ب او با  یطوالن یا ازهیشرررد، خم داریرا محکم تکان دادم  نشرررانمان داد و 
ش ینیسنگ  نیه معب ییاعتنا نکهیشود. بدون ا ادهیسمت در تا پ دیخودر را ک

 بکند صاف به سمت خانه رفت و در را پشت سرر بست.
کردم.  فیتشررکر رد یرا برا ییزهایشرردم و همزمان چ ادهیپ نیهم از ماشرر من

در چشررمانم بشررود. هر چند خودم  یراتییکه برگردم و او متوجه تغ نیبدون ا
 کرده... رییهم تغ میدادانستم عالوه بر نگاهم، لحن ص یخوب م یلیخ
 برد. شیشگیهم یرا به سمت جا نیهم جوابم را داد و بعد ماش او
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 شد. ادهیرا خامور کرد و پ نیتا ماش ستادمیا
 من شد که هنوز نرفته بودم. متوجه

 باال؟ ینرفت ر
 االن... رمیم ر

مانع کارم شوند دستم را  گریوجدان و شرع و عرف و هزار کوفت د نکهیاز ا قبل
 .ریامشب، شب بخ یتکان دادم و لبخند زد : دمت گرم برا شیبرا

 .دمیجوابش نماندم و به خانه دو منتظر
ستم یم نیفقط به خاطر خود مع شیرایفار  از اجبار مامان و خانم پ حاال  خوا

اضح به او را به زور هم که شده در جمع خانواده مان جا دهم . او را که انقدر و
 تنها بودنش اعتراف کرده بود.

 ؟یریم یور نیحاال چرا از ا ر
 ت.در گذش یو از آستانه  ستادینا یول ستدیتا با دمیگلرخ را کش نیآست

 .سی. حداقل آفتاب رو سرمون نکترهیور نزد نیاز ا ر
را دوسررت  یمهندسرر یجو دانشررکده  ادیسرررر با اکراه رفتم داخل. ز پشررت

شتم، بچه ها س یندا کردند انگار مثال  یاز دم از باال به آدم نگاه م یگروه مهند
 یباشررند. هنوز چند قدم به در انتها یطوسرر نیالد ریخواجه نصرر یهمه نواده 

 میستادیآمد و ا رونیاز اتاق ها ب یکیگلرخ از  یراهرو مانده بود که دخترخاله 
شمیکن یتا احوالپرس  یاز رو و من شیپ یهفته  یبود به مهمان دهی. حرفشان ک

ها دمیچرخ یحوصررلگ یب ها و برگه  ُبرد گروهشررران را بخوانم.  یتا اعالن 
شمم خورد به برگه ا سام یچ شجو یکه ا مختلف را  یها یممتاز ورود انیدان
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خترها ممتازها دنبال د نیمعمول ب بخکرده بودند. ط فیبود رد شیترم پ یکه برا
 خورد. ینه که چشمم به اسم ایشناسم  یرا م یکس نمیگشتم بب یم
 نررررررررررررره! ر

 برگشت سمت من. گلرخ
 شد؟ یچ ر

 جلو. دمیو او را کش یاسم یگذاشتم رو انگشت
 .نیبب نویا ر

خالخ! همون بهزادن ؟ی... چنیا،معیبهزادن ررررر جل ال  یکه م ییاینفر دوم؟ 
 م؟یشناس
 نش؟یشناس یگلرخ با تعجب ما را نگاه کرد: م یخاله  دختر
 رنگ به رنگ شد. گلرخ

زنن... همون قدبلنده  یدرباره ار حرف م یلیکالسمون خ یبچه ها اد،ینه ز ر
 !گه؟ید هیکه چشمار رنگ

از ممت شهیجابه جا کرد و گفت : آره خب؛ اون هم ینیب یرا رو نکشیع فروزان
 ن؟یبوده. چرا تعجب کرد

 خوره. یار نم افهیخب آخه به ق ر
 .دمتیخوشحال شدم د گه،یداره! من برم د یچه ربط ر

آورد.  یشررد گلرخ پشررت سرررر شررکلک در م یکه فروزان دور م نطوریهم
 .دمیو دستش را کش دمیخند

 ه؟یچ ر
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ستا، )قدم زنان به طرف خروج یوا رررر سرا  ی( درباره میرفت یفروزان از اونا پ
درس فقط مهمه، چپ و راسررتو نگاه نکن.  ن،یتو دانشررگاه نخند ن،یحرف نزن

 هیافک یول رمیتونسررتم ازر بگ یاطالعات م ینحس نبود کل نقدریحاال اگه ا
گار گ*ن*ا*ه کب یفورا اون ابروشررو م یبکن یسرروال هیازر  باال ان  هریندازه 

کنه.  ینم یفضررول هیکنه که اون در مورد بق ی. بعد هم اظهار فضرررل میکرد
 بهز... نیاصن هم

 خورد. یافتاد و سکندر نیگلرخ به مع چشم
ستش رفتند کنار تا ما از در بگذر نیمع شم دوخته بودم به کفش میو دو . من چ
 ششیما ن دنیگلرخ که مبادا نگاهم به نگاه او که درست موقع د یعروسک یها

او را  یو بند را آب بدهم. به نظرم گلرخ خنده  فتدیتا بناگور باز شرررده بود ب
شتباه تعب ستم ریا شت که باز د شد  نی. همندازدیب انکرده بود و انتظار دا باعث 

سکندر شود و  شت.  یهول  شد و تند تند از آنجا گذ سرخ  بخورد. بعد هم که 
خورد که دستش را به کمر زده بود و  نیچشمم به مع واریموقع گذشتن از کنار د

 کرد... یما را نگاه م
 دار و طلبکار بود... یمعن نگاهش

عه مقن نکهیقبل از ا یرا باز کردم ول میمانتو یخانه، دکمه ها دمیکه رسرر نیمه
 .«نجاستیا نیمع»ام را بکشم باال، مامان اشاره کرد که 

 .دمیخودر و عسل را شن یو تازه صدا نییافتاد پا دستم
 اومده چکار؟ ر

 اتاق. یتو دمیافتادم طرف صدا، و سرک کش راه
 سالم. ر
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 سرر را بلند کرد و جواب سالمم را داد. یزیچ یکه خم شده بود رو نیمع
سل رفتم . رو با سمت او و ع سل کامپ زیم یتعجب به  ساط وتریع  یو بند و ب

 ...یاز آن بود نه خبر ینه حرف روزیگذاشته بودند که تا د
شد د سیکابل آخر را به ک نیمع شد: تموم  شنش گهیزد و بلند  سل رو . حاال ع

 کنم. کن چکش
 .یطرف من برگشت: خسته نباش به
 ه؟یچ نی. ایسالمت باش ر
 شده که... لیتشک یمختلف یاس خواهر جان. از قسمت ها انهیاسمش را ر
 که از کجا اومده؟ نهیهلو. منظورم ا زیمزه نر ر

 هر دو دستش را به کمر زد و به چپ و راست خم شد: مال منه. نیمع
 کنه؟ یچکار م نجایرا باال انداختم: خب، ا میسمتش و ابرو برگشتم

 و موس را حرکت داد. توریمان یشد رو خم
اومد، همه  یم فمیح یلیتو خونه بدون اسررتفاده مونده بود؛ منم خ یچیه ررررر

شرره که ازر اسررتفاده ب نجایا ارمشیمنم گفتم ب نه،یدر نوع خودر بهتر زریچ
 بده؟

ا چر امد؛یدانم چرا بدم ن ینم و مرا که پشررت سرررر بودم نگاه کرد. برگشررت
 که بود... ییدستش، نگفتم ببردر همان جا ریناراحت نشدم؛ چرا نزدم ز

 ؟یخودت الزم ندار یِا؟ دستت درد نکنه؛ حاال جد ر
 را داد دست عسل و خودر بلند شد. موس

 لپ تاپم هست. به اون عادت کردم. گه،ینه د ر
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، کرد یرا نگاه م یگرید یو او که داشررت جا میهم به طرف در اتاق راه افتاد با
چون تو دماغتو واسررم باال  یخونه ول میبا هم برگرد سررمیگفت : خواسررتم وا

 ...یگرفت
تونم دماغمو  یمن اصررن نم یبکنم! اگه دقت کن یکار نیعمرا من همچ ررررر

 .شهینافرم م یلیباال، چون اونوخ خ رمیبگ
 ...ی: ولدیخند

 جان واسه ناهار بمون. نیسمت آمد: مع نیاز آشپزخانه به ا مامان
 . دمیبو کش من

 .یآخ جان قرمه سبز ر
 .شمیمزاحم نم زدستا،یممنون خانم ا ر

 برگشت سمت گاز. مامان
 بمون. ؟یچه مزاحمت ر

سه من نم یچیبمونه ه نیمامان اگه ا رررر  یمن چقدر م یدون یمونه که؛ م یوا
 خورم.

 مبل. یبرگشت داخل و پهن شد رو نیمع بالفاصله
 بخور. یرو در نظر گرفتم؛ تو هر چقد دوس دار نیمن از اول مع ر

شتم شکلک ششیکه ن نیسمت مع برگ درآوردم و  شیبرا یتا بناگور باز بود. 
 رفتم اتاق تا لباسم را عوض کنم.

 میقسرا به پنج قسمت ت ینیزم بیس گیبعد ته د دیسفره مامان برنج را کش سر
. من که آب از لب و لوچه ام راه مانیبشررقاب ها یرو ختیهمه ر یکرد و برا

و مال همه را از سهم خودم  دیچرخ یبشقاب بچه ها م یافتاده بود؛ چشمم تو
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اب بشررق یتو ختیرا کامل ر گشیکه طلوع سررهم ته د دمی. ددمید یم شررتریب
 به هوا رفت. ادمیکه کنارر نشسته بود و بالفاصله داد و فر نیمع

 .یکارو کرد نیا شهیخا ن. طلوع باورم نم یواااا ر
شتند و من نما همه سمت من برگ سوز و گدازتر کردم.  شمیهاج و واج به  را پر 

 باال و سرم را با آه و افسوس به چپ و راست تکان دادم. دمیدماغم را کش
ندارم که ببرم بگردونمتون  نی... حاال چون من ماشررایف به رت ا،یتف به ر ررررر

گذاشته واسه شما؟ شب تا صبح باال  هیاخ شدم؟ من نبودم که از جونم ما گهید
 یرمتیلیبودم. جگرم خون شد تا شما رو به عرصه رسوندم. هر م داریسرتون ب

شد  ضافه  شما ا شد. حاال ا هیکه به  ستم؟ اصال  بود نیسانت از من کم  مزد د
 .شهیباورم نم

شم غره م مامان ود ب چارهی. فقط طلوع بدندیخند یفقط م هیرفت و بق یمدام چ
س یکه واقعا با ناراحت ود که چه ب ینیزم بیمرا نگاه کرد. انگار حاال مثال دو پر 

طرف واقعا  کیکند. از  میتقسرر نیمن و مع نیمن از او انتظار داشررته باشررم ب
 دایشررد گریاز طرف د یلرا داشررتند و نیمع یه بچه ها هواخوشررحال بودم ک

 نیمع بیداد نصرر یطلوع به من م شررهیکه هم یشررده بود که افتخار میحسررود
 را اعالم کنم. نیآمد ا یشده و بدم نم

ابش بشق نیمع رد،یبگ یمرا جد یطلوع باورر شود و دلخور نکهیقبل از ا یول
 مال من. یرو ختیرا کج کرد سمت من و نصف سهمش را ر

 .گهیبخور حرف نزن د ر
 هم بذار. گهید یکی ر
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 هشدار داد : باران! مامان
باشرره ن شررتریبه او فرار کردم و گفتم: اگه مال من از مال تو ب مینگاه م*س*تق از

 .رهینم نییغذا از گلوم پا
 به خدا. ینوبر ر

 ؟یشد ی: راضهیبق یهم گذاشت رو گرید یو دو تا دیخند
و بهشت ت نیدونست یصورتم را گرفت : م یقلب باز شد و پهنا میز صما شمین

 دن؟یهم م ینیزم بیس گیبشقاب ته د هی ییغذا یکنار هر وعده 
 نثارم نشد. یچشم غره ا گریو د دیمامان هم خند یحت
را که خورد، بلند شررد تا به قول خودر رفع زحمت کند. من هم  شیچا نیمع

 نیام را آنجا تمام کنم. مع یسرریدفتر دسررتکم را برداشررتم تا بروم با  و پاکنو
س یزد، انگار اگر منتظر م رونیزودتر از من از خانه ب  زودتر از او از یماند تا ک

 شد. یبرود، خفه م رونیب ییجا
 رسم و با من هم قدم شد.تا من به او ب ستادیا یول
 اون ور؟ یکن یروتو م ینیب یچرا منو تو دانشگاه م ر
 زد. یآفتاب تو صورتم بود، چشممو م ر
 مسخره نکن، راستشو بگو! ر
 و من جلو افتادم. ستادیا
 .میشناس یرو م گهیبدونه ما همد یخوام کس ینم نکهیا یبرا ر
 چرا اونوخ؟ ر
 .یدیسف یشونیتو گاو پ نکهیا یبرا ر
 دستت درد نکنه. ر
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 تخت و خودم هم باال رفتم. یرا گذاشتم رو لمیو وسا دمیخند
سمت او چرخ یخواهش م رررر  ی( خب بعد بگم تو رو از کجا مدمیکنم. )به 

 شناسم؟
 یرا به خاطر نور آفتاب تنگ کرده بود و م شیرا باال گرفت، باز چشم ها سرر
 .دندیدرخش

 خب بگو من دوستتم. ر
 ؟یچ گهید ر
 .یدوست معمول ر
 کنن. یباور نم نوینه ا ر
 .« ستیوقت ساده ن چیزن و مرد ه کی یدوست»

اال را ب شیو شررانه ها دیکشرر یقی. نفس عممیرا به او بگو نیتوانسررتم ا ینم
 انداخت.

 .امیم گهیساعت د هیبزنم،  یچرت هیباال  رمیمن م ر
 باشه. ر

شت: اگه بب دو شگاه با  نمیقدم رفت و بعد برگ سر د هیتو دان  یزنیرف مح گهیپ
 دونم و تو. یمن م

 شدم : اونوخ چرا؟ یعصبان
 !یمحل نذاشت تم،یچون منو که تو اولو ر

 و سوت زنان دور شد. دیخند
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که  میردک یرا نگاه م رونیو ب میراهرو نشررسررته بود یپنجره انتها یگلرخ لبه  با
 دانشکده باال ییجلو یکه از پله ها دمیرا د یمیقد یو دوستش، افسانه  نیمع

 دیآ یما م یبه دانشررکده  ادیروزها ز نیبودم که ا دهیآمدند. از دخترها شررن یم
 خواستم به آن فکر کنم. یهر چه که بود؛ نم لشیحاال دل

ک دادم تا پا گلرخ خواسررتم موقع آمدنش آنجا نشررسررته  ینم م،یبرو نییرا سررُ
به راه خواهد  یرکیجلب توجه من هم که شررده سرر یباشررم؛ مطمئن بودم برا

 انداخت.
شش پچ پچ م ریشده بودم و ز زانیگردن گلرخ آو از ست قبل  یگو کردم که در

شو نکهیاز ا س یصدا م،یوارد کالس ب شت. ح یک سردب یاتینگهم دا  ریبود، 
شگاه. قرار بود خودم بعد از کالس به دفتر انجمن بروم ول یماهنامه ادب او  یدان

از  شی. بودراحت شرر الشیانگار عجله داشررت که زودتر حرفش را بزند و خ
سئول شت متعهد بود و باعث م یتیاندازه به م ساس ک شهیشد هم یکه دا نم اح

داد که  حیرا گم کنم. توضرر میکرده ام و در حضررورر دسررت و پا یمن کم کار
و بدون مکث صحبت  عیشماره دارد، طبخ معمول سر نیا یبرا ییچه برنامه ها

را از قبل  زیچ همهکردم، انگار  یاز طرز صررحبتش تعجب م شررهیکرد. هم یم
به ترت ها را  که آن  باشرررد  جا نم یکرد و کالم یم فیرد بیحفظ کرده   یرا 

 انداخت.
سخنران یدر مغزر برنامه ا انگار شت که متن   کتهیرا آماده و به زبانش د شیدا

 دمیرا د نیها خنده ام گرفته بود، مع الیفکر و خ نیکه از ا یکرد. در حال یم
صله از د یکه از پله ها باال م شمش به من افتاد. بالفا خم ا یاتیح دنیآمد و چ

 درهم رفت. شیها
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برگرداندم و تازه متوجه شررردم او  یاتینگاهم را به طرف ح یبا دسررتپاچگ من
 کت شده...سا

باال داد و لبش ذره ا شیابرو کی خانم  یرا  مد : حواسررتون هسرررت  کش آ
 زدستا؟یا

 از حرارت گر گرفت. میو گونه ها دمیشدت خجالت کش به
 بله... البته... صد درصد. ر

من شک دارم، نظرتون  یافتاد : ول نیچ شیکامل شد و کنار چشم ها لبخندر
 ه؟یدرصد چ ستیب یدرباره 

 کوچولو حواسم پرت شد. هیلحظه...  هیکردم : فقط  اعتراض
بلکه از سررر  ت،ینه با عصرربان یکرد ول یتنگ شررد و مرا وارسرر شیها چشررم

 ...حیتفر
 گفتم؟ یداشتم م یکوچولو؟ خب چ ر
بال راه نجاتدادیداد ب یا به دن تادم،  به من من اف به  ی!  گلرخ را نگاه کردم و او 

از کوچولو  شررتریذره ب هی! حاال یاتیح یآقا نیریمن گفت : سررخت نگ یجا
 .گهیحواسش پرت شده د

 خواد یحساب باز کردم و دلم م یلیخ شونیا یخانم، من رو ستین یمشکل ر
انجام بشرره؛ البته مطمئنم که از پس کارشررون  نایکه خواسررتم ع ییزایچ یهمه 

 اگه حواسشون صد درصد به من نبوده بشه. یحت انیبرم
 به من تنه زد و یکسرر م؛یبگو یزیقبل از آنکه چ یول دمیراحت خند الیخ با
ش»بود به جز  هیشب یزیکرد که به هر چ یلب غرغر ریز بود که  نی. مع «دیببخ
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را در سررطل  یزیبگذرد و چ واریمن و د نیتنگ ب یاصرررار داشررت که از فضررا
 .دییبفرمابلند گفتم:  ی. رفتم کنار و به طعنه و با صداندازدیزباله ب

و با شوق و ذوق حرفم را از سر گرفتم:  یاتیرد شد و من رو کردم به ح یآرام به
 !نیاشب یکنم که شما راض ی! تمام تالشمو منیش ینم مونیپش نیمطمئن باش

صدا میصدا صبان یدر  شد. با ع سطل گم  شخرار افتادن در   نیبه مع تیگو
 شیبهایج انیبود و داشررت در م سررتادهیبه ما هنوز ا تیاهم ینگاه کردم که ب
 .تمرکز کنم یاتیح یو رو رمیبگ دهیکردم او را ناد یکرد. سع یجست و جو م

حتما ماهنامه از  نیاگه شما تمام تالشتونو بکن یهستم خانم. ول یمن راض رررر
 .هیکار شما عال شه،یبهتر م نمیا
شد، ح میها شین  یم فکر شهینکرده بود. هم فیهرگز از کار من تعر یاتیباز 

حد و حصر خودم مرا راه داده  یو به خاطر شوق و ذوق ب یناچار یکردم از رو
 حرفتون رو... آااخ! نیزدم: واقعااا؟ ا غیاند. ذوق زده ج

من خورده بود. با سرررزنش او را نگاه کردم و بعد خم  یمحکم به پا نیمع یپا
 .دمیرا مال میشدم و پا

بدون ا یاتیح به او و  کهیرو کرد  فت: حواسررتون  شیصررردا ن ند، گ ند ک را بل
 کجاست؟

ر باال سرر نیایب دیهمه جا، عدل با نیسرررد گفت: ا ییو صرردا ییبا پررو نیمع
 ن؟یسطل آشغال واسه هم نوشابه باز کن

 و دستم را به کمر زدم. ستادمیحرفش کفرم را درآورد؛ ا نیا
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از اگه چشماتونو ب ای. ثانمیزن یحرف م یچ یدرباره  سیاوال به شما مربوط ن ر
هم  یسطل زباله هست که اتفاقا کس هیاونور سالن هم  نیدید یم نیکرده بود

 .نسادهیکنارر وا
 زل زد به من: اون راهش دوره! ریو با تحق میجلو ستادیا نیمع
سمت او باال گرفتم و پوزخند زدم: هه، نه برا من سرم را به   نیشما که ا یهم 

 !یفضول نجایا نیایهمه راه از دانشکده خودتون م
لحظه به لحظه  مانیکردند که صرردا یبودند و ما را نگاه م سررتادهیهمه ا حاال

رانداز مرا با سرزنش و یرا نگاه کرد و بعد سرتاپا هیاول بق نیشد. مع یبلندتر م
 .نجایا زمیکرد و گفت: من فقط اومده بودم آشغاالمو بر

 به سطل آشغال زد و رفت. یلگد هم با خشم بعد
گار حالش خوب  یاتیح به من گفت : ان گاه کرد و رو  جب رفتن او را ن با تع

 .ستین
که سر  یا چارهیهم به ب یرا نگاه کردم که موقع رفتن تنه ا نینگفتم و مع یزیچ

 !«وانهید»را انداخت.  شیراهش بود، زد و کتاب ها
اه اتوب*و*س ر سررتگاهیو به سررمت ا میآمد رونیاز دانشررگاه ب ترایگلرخ و م با

تاد نار کشررمیاف ها دهی. خودم را از آن دو ک نه ا یراه م ییبودم و تن کیرفتم.   هن
شم و گلرخ را فقط برا سود با شم نم ترایاز م ادیخودم بخواهم، نه، ز یح  یخو

 رفت و یبا او م قاتبود، گلرخ اغلب او یکیبا گلرخ  رریچون مسرر یآمد ول
 کردم. یتحملش م ییجاها کیناچار تا  من هم به
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 دیبا که من ییبود و کارها یاتیحواسم به صحبت آن روز ح شتریآن لحظه ب در
شوم و انرژ شیدادم. حرف ها یانجام م شارژ  شده بود   یبرا یشتریب یباعث 

 آنقدر ترایم یصرردا یفکر بودم ول یداشررته باشررم. سررخت تو میانجام کارها
 داشت که حواس مرا به سمت خود جلب کند. جانیه
 .ادیما م یداره پا به پا نهیماش نیا ر

شت که عالم و آدم او را ز نیا ترایزدم، م پوزخند شم گرفته اند و  ریتوهم را دا چ
آرام آرام  یرنگ اهیسرر نیگفت. ماشرر ی... انگار راسررت میبه او توجه دارند. ول

شک یایزانت دنیا دسرم را چرخاندم و ب یآمد، کم یجلو م سم بند آمد.  یم نف
با ماشرر ایبهزاد ن آنهاو گلرخ هنوز راننده را نشررناخته بودند.  ترایم  نیرا فقط 

ش ی افهیشناختند و هنوز ق یخودر م شت   رهیت یها شهیخودخواه او را از پ
 نداده بودند، بر عکس من... بیتشخ
با شتاب دنبال من راه  . گلرخدمیرا تند کردم و دست گلرخ را هم کش میها قدم

 ترا؟یم هیگفت: به نظرت ک جانی. با هترایبرگشته بود به سمت م شیرو یآمد ول
 بود؟ یفروهر چه رنگ نیماش

نکنه  سررت،یفروهر ن نیرا برانداز کرد و جواب داد: ا نیاز ب* *ل ماشرر ترایم
 که اون روز تو کتابخونه بهت شماره داد؟ یخونه؟ همون یم تیریاونه که مد

و من من کنان  دیرا از من دزد شیتعجب گلرخ را نگاه کردم که چشررم ها با
 .ادینم ادمیگفت: 

 ازر خوشررت یهمون که گفت س؟ین ادتیدسررت بردار نبود: چطور  ترایم یول
 همون که... م،یتو سالن جلور نشست میو عمدا رفت ادیم
 االن. ترایم سین ادمی ر
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 شررتریب یمشررک یایو زانت ترایرا بلندتر برداشررتم و فاصررله مان را از م میها قدم
 ترایم یچشم ها ینگه داشت و بوق زد. تو ایزانت م،یدیکه رس ستگاهیکردم. به ا

 بود: با ماست؟ ینورافشان
 !ی: نه، با ترشستادمیا ابانیو پشت به خ دمیغر

 یرفته بود تو یبود. حسررراب یگرید یحواسررش جا ترایم یقهقهه زد ول گلرخ
 فکر.

د با بخوا سین دی... بعدمشیدو بار تو محله امون هم د یکی ه؟یینکنه شمسا ررر
 من حرف بزنه.

سر م یدوباره بوق زد، دلم م نیمع سر او را بکنم هم  ست هم  را که دو  ترایخوا
 هادیبه او زحمت نداد و خودر پ نیمع یبرداشت. ول نیسه قدم به سمت ماش

 شد.
 !اسیگفت: بهزادن زدهرتیح ترایم

ور و مغر افهیق نیا یاو داشت! ما هر سه به خوب یبه معرف یاجیاحت نیمع انگار
 رو به من... قتریرو کرد به ما و دق نی. معمیشناخت یسرد او را م

 ن؟یایلحظه ب هی شهیم زدستا،یخانم ا ر
ستپاچگ آن شتند و من با د شاره ا به اتوب*و*س یدو با تعجب به طرف من برگ

 شده بود: اومد. دایکردم که از دور پ
ود، حرفها ب نیفرزتر از ا نیمع یو با عجله به سمت اتوب*و*س رفتم ول زودتر

 سمت آمد: باران با توام! نیبا چند قدم بلند به ا
 خشکش زد: باران! ... باران؟!!! ترایم
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ت چ ه،گید ای: بدمیدسررت گلرخ را محکم گرفتم و کشرر ن،یتوجه به مع بدون
 شده؟

 که او هم نگاه از من گرفت و به گلرخ دوخت. نیآن ها زل زده بودند به مع یول
 .ادیبا من م زدستایخانم ا د،ییشما بفرما ر

ست ست ها د سفت  نهیس یرا رو میگلرخ را ول کردم و د در هم فرو کردم و 
 .ستادمیا میسرجا

 زده؟ یحرف نیهمچ یک ر
 کیاشررراره کرد و رو به گلرخ گفت: خانم ن سررتادیبه اتوب*و*س که ا نیمع
 ها. رهیم ش،یاند

من به سررمت گلرخ اشرراره  یبه رفتن نداشررت ول یلیکه انگار اصررال تما ترایم
 ؟یهست یکردم: معطل چ

ست دراز کرد، بازو نیتکان بخورم، مع میاز جا نکهیقبل از ا اما  مرا محکم ید
ره اشررا ترایکنم. ) به م یش مبار. خواه هی نیگفت : هم یگرفت و با لحن آرام

 کرد( رفتا!
و از  سررتادیاول ا یپله  یرو یرفت ول ترایکرد. م یآن ها را مرخب م داشررت

شا کرد. گلرخ با نگران صم یآنجا ما را تما فتم؛ را گر ممیبه من نگاه کرد و من ت
 او که باالخره مرا مضحکه کرده بود.

 .ستین ینجات دادم و گفتم: برو گلرخ، مشکل نیرا از چنگ مع میبازو
صبان با لرخ و گ ترایشد؛ مطمئن بودم م یزل زدم به اتوب*و*س که دور م تیع

 هم هنوز چشم از ما برنداشته اند.
 !گهید ایب ر
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 او را نگاه کردم. تیو با عصبان برگشتم
 زیگاه از ردانش یمونه و فرداس که همه  یحرف تو دهنش نم ترایم یدون یم رر

 امروز با خبر بشن؟ یماجرا اتیجز 
 دونم. یم ر

 شکست. یبا دمش گردو م داشت
 ؟یبود کرد یچه کار نیپس ا ر
 نشن! یبا تو خودمون ادیکارو کردم که پسرا حساب کار دسشون ب نیا ر

 ؟یدادم: خود تو چ رونیرا به شدت ب نفسم
 صورت باز شد: من از خودتونم. یبه پهنا ششین

 خنده. ریمات بودم و بعد نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم ز هیثان چند
 .نیآتش بس. راه افتاد سمت ماش یعنیخنده  نیدانست که ا یم
 .میدر رکاب باش ییجا هیسوار شو تا  ر

 ی نهییآ که از یچند لحظه به عروسک یو برا یصندل یدادم به پشت هیرا تک سرم
 کرد. یهم داشت آهنگ ها را عقب جلو م نیبود ور رفتم. مع زانیجلو آو

 خودت کو؟ نیماش ر
نبود( دادمش  لشیهان؟ )دوباره دکمه را فشررار داد و باز هم آهنگ باب م ررررر

دمو خو نیاون الزم داره ماش دمینبود، منم د نجایباشه. مامانم که ا نیدست برف
 اومدم. نیبش دادم، با ا

 هوم. ر
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اط ارتب نیسررره هفته که با مع نیرا نگاه کردم. در ا رونیداندم و برا برگر سرررم
شت یشتریب شناخته بودم. البته هنوز ند «نیبرف» م،یدا خب  یول بودمش دهیرا 
. سررگ ها هر دو مال او بایدانسررتم دخترعمه ار اسررت و همسررن من تقر یم

ته قرض گرف قترا چند و سیبود، پار دهیمرا د تیحسرراسرر یوقت نیبودند و مع
 مراقبت هر دوتا یگفت که او از عهده  یکند. البته خودر م تیبود تا من را اذ

با او  یخوب یرابطه  یلیخ نیکمک کند. مع نیو خواسررته که به برف دیآ یبر نم
 با ما اصرار یانقدر به دوست دیکرد که چرا با یمن را متعجب م نیداشت و هم

درس  شتریب نیتا کنکور ارشد مانده بود مع که یچند وقت نیداشته باشد. البته ا
به آن  چوقتیو خواهرر هم ه نیشد. برف یخواند و کمتر از خانه خارج م یم

بودم قبل  دهیفهم نیمع یهم داشررت که از حرف ها یبودند. برادر امدهیخانه ن
ا آن ب نیمع نکهیبا او رفت و آمد داشررته. مثل ا ادیاز رفتنش به خارج کشررور ز

له افتاده فاص نشانیبودند که حاال ب یمیصم یلیبود خ« البرز» مشاسپسر که 
 بود.

 چطوره؟ ر
 را چرخاندم و تازه متوجه شدم منظورر به آهنگ است. سرم
 دمیتو به غربت بارون رس ی هیگر یاز صدا من
 دمیچشات با  بارون زده د تو

 زییباغه، تو غربت غروب پا هیتو همرنگ  چشم
 ... زیدرد کهنه لبر هیمن از  مثه

 !نهیغمگ ر
 کرد : آره. ردر
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 بردم ینم ادیاز  گهید یخوند یاسممو م اگه
 بردم یرو م ایهمه دن ،یموند یبا من تو م اگه

 !نهیغمگ نمیا ر
 دونم. یمن نگاه کرد: م به

 نکرد. ردر
 تو و عشخ تو بودن یتو اما، سر سپردن ،ب یب

 تو خوب من محاله یغبار جاده موندن، ب تو
 دنیهدف نفس کش یزنده بودن، ب یتو حت یب

 واسه من رنج و عذابه دن،یابد تو رو ند تا
 مردم یخواست تو نگاه تو م یچشمات منو م اگه
 سپردم... یدستات مال من بود، جون به دستات م اگه

 .شهیزد: االن تموم م بیبه سمت پخش رفت و او نه دستم
ش خجالتزده ستم را پس ک ستش را جلو برد و آهنگ را رد  ی. ولدمید خودر د

 یآهنگا آدمو از عاشررخ شرردن م نی: ادی. بعد خنددیکرد تا به آهنگ شرراد رسرر
 ترسونن.

 !وونهی: د دمیهم خند من
 واال! ر
 حاال بچه ها از ارتباط من و تو با خبر بشن؟ یترس ینم ر
 بترسم؟ دینه، چرا با ر

 را که مدتها بود در ذهن داشتم به زبان آوردم. یزیچ
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 رو لو بدم. ییزایچ هیتو بپرسن و منم  یمثال از من درباره  ر
 ؟یلو بد یخوا یرو م یزد: مثال تو چ یا انهیموذ لبخند

 را جمع کردم و زل زدم به او. حواسم
 «.ماما» یگیمثال برم بگم تو به مامانت م ر

در هم رفت. پوزخند زد و سرررعت  شیصررورتش خشررن شررد و ابروها یاجزا
 کرد. شتریرا ب نیماش

 ...سین یالیفهمن. برو بگو. خ یاونا هم نم ه،یچ لشیدل یدون یتو که نم ر
 .«هیچ لشیدونم دل یمن که م»نزدم.  یحرف یرا از او برگرداندم ول میرو

 داخل خانه و نگه داشت. رفت
 ما؟ یخونه  یایناهار نم ر

 را باال برد: نه، ممنون. شیدر هم بود. ابرو هنوز
. ادیز یلیسرروخت؛ خ یبچه م نیا یشرردم و رفتنش را نگاه کردم. دلم برا ادهیپ

ا توانسرررت آنها ر ینم نکهیا یداشرررت، برا نهیک کانشیهنوز از نزد نکهیا یبرا
 یبرا شررتر،یهمه ب سرروخت از یشرراد باشررد. دلم م یلحظه ا یببخشررد و برا

 ...شییتنها
 لمیوبام ینرفته بود که صدا نییپا میاز گلو یآخر درست و حساب یلقمه  هنوز

 و خزر همزمان بلند شد.
 خفه کن. نویا ایبارااان ب ر

را  شیو صدا دمیکش رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیزدم طرف اتاق و موبا جست
آن وقت  ینگاه کنم تا بفهمم چه کس یگوش ینبود به صفحه  یاجیبستم. احت

 ظهر به من زنگ زده...
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 سالم گلرخ. ر
 !؟یکیچه عل ،یچه سالم ر

خاطر پر حرف یصررردا به  که   یها یگلرخ پر از رنجش بود، مطمئن بودم 
 گوشش خوانده و او را از من دلخور کرده بود. ریز ی. البد حسابتراستیم

 راستم به گوشم چسباندم و بشقاب ها یرا با شانه  یگوش رون،یاتاق رفتم ب از
 .نکیس یرا برداشتم و گذاشتم تو

 شده؟ یچ ر
 یشده. واقعا که باران خانم! منو چ یپرسه چ یشده؟ هه... خانم تازه م یچ ررر
 ؟یآورد ریگ
 ظرف ها. یآب را باز کردم رو ریش
 قطع کنم؟ ای یزنگ زد یواسه چ یگیگلرخ م ر

خواسررتم او شررروع کند به سرروال  ینگ زده! فقط مدانسررتم چرا ز یکه م البته
شم برا یکردن، م شته با صت دا ستم فر ستم من یفکر کردن... نم یخوا  خوا

 .میاضافه بگو یزیشروع کنم و چ
 ؟یکن یمنو اوسکول م یدار ای تیبه خر یخودتو زد ر
 ؟یکرد داریمنو از خواب ب یچ یحرفا بگو برا نیا یگلرخ به جا ر

 آمد منتش را بگذارم!!! یبدم نم یکه نبودم، ول خواب
 !یباشه و به من نگ یزیچ ایتو و بهزادن نیازت انتظار نداشتم ب نکهیا یبرا ر

ندم و طلوع را د سرررم تاقمان  یکه تو دمیرا چرخا که در ا هال بود. خزر هم 
شت درس م سل هم تو یدا شان چرت م یخوند ، ع  دمیزد. چرخ یاتاق خود
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پهن شررده بود و  یتخت فلز یهم در با  بود، رو نیرفتم. مع رونیبو از خانه 
 خواند. از او هم فاصله گرفتم و رفتم سمت گلخانه. یدرس م

 هست؟ یزیچ ایمن و بهزادن نیگفته ب یحاال ک ر
 ..با  را. نیدادم به درخت. خدا حفظ کند صاحب ا هیو تک نیزم یرو نشستم

سخره باز رررر صدا کرد؟ برا یچ یبود؟ برا یچ ایپس اون م سمت   یتو رو به ا
 خونه؟ یباهار رفت یچ
ش یناخنم پوست رو با شه  دمیدرخت را خرا شد ترا رود ب یکوچک یکه باعث 
 ناخنم. ریز
جود صدا کنه، و کیمنو به اسم کوچ یکس نکهیا یبرا یتیممنوع چیاوال که ه ر

 یاز کجا م نکهینن! دوم ادونن و مجازن ازر استفاده ک ینداره. همه اسم منو م
 من با اون اومدم خونه؟ یدون

 ؟یاون نشد نیسوار ماش یعنی! ؟یجد ر
 من سوار بشم؟ یدیتو د ر

حرف  ریدونسررتم که اگر تاث یخوب م یلیمن در موضررع قدرت بودم؛ خ حاال
 اتفاق نیمن و مع نیفهمد که واقعا ب یاز مغزر بپرد، م ترایم زیاغراق آم یها

 ایثل بهزادنم یبودند. از کس دهیکه آنها د یزیالبته با توجه به چ فتاده؛ین یخاص
او  ی. براردیرا بگ میبازو یتنبود بخواهد مرا به اسم کوچک صدا بزند و ح دیبع
را نگاه کردم که به  نیوجود نداشررت. سرررم را چرخاندم و مع یتیممنوع چیه

 سرر گرفته بود. یو کتاب را باال دهیپشت دراز کش
شناسه. من  یزد که انگار تو رو م یحرف م یجور هیآخه... آخه  ینه... ول ررر

 کنه. نیخواد تو رو سوار ماش یمطمئن بودم م
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 یکه هر کار ینه اونقدر یشناسم. ول یشناسه. منم اونو م یمعلومه که منو م ر
 اون بخواد من انجام بدم.

لت زده بود: آره... راس م یصررردا جا فک کردم... .. من چرا یگیگلرخ خ
 چکارت داشت پس؟

 ...نیخواس منو برسونه خونه! هم یم ر
 تمام؟ ن؟یهم ،یو نرفت یتو هم حالشو گرفت ر
 طرف تا دم گوشم رفت. کیاز  شمین
 نه اتفاقا منم باهار رفتم خونه! ر
 بارااان؟؟ ر
 جانم؟ ر
 زنم. یتا عمر دارم باهات حرف نم گهید ینگ زادیمثه آدم زویاگه همه چ ر

دست اون  یذاریم یریصاف م گمیکه بهت م ویزیباشه اگه منم بدونم هر چ ررر
 .شی. بمون تو خمارگمیکلمه هم برات نم هیکرگدن، 

 من خجالت زده شده بود. دیخط و نشان و تهد نیگلرخ از ا انگار
 بگم. ترایبه م رمینه باور کن جان صنعتگر نم ر
 جون خودت قسم بخور پررو. ر
 باشه جون خودم. حاال همه اشو بگو. ر

باالخره راسررتش را گفتم و خودم را  یماه و خرده ا کیرا گفتم. بعد از  راسررتش
تم توانس یندارد، م یبا بودن ما مشکل نیدانستم مع یخالص کردم. حاال که م
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 شیاگر گلرخ هم حرفش را پ یرا فرامور کنم. حت ایآن روز بهزادن یحرف ها
 .رمیبگ دهیانستم نشنتو یم د،یکش یم

 در ذهن داشت. یمهمتر یزهایانگار گلرخ چ یول
 ...ایهمه آدم، بهزادن نیا نیاز ب شه،یباورم نم یوااا ر

 ...شهی: آره منم هنوز باورم نمدمیکش آه
تو  ینیبش یبر دیداره؟ اونوخ تو با تیجمع ونیلیشهر چند م نیفکر کن... ا ررر

 ...ایبهزادن یخونه 
ودم خ یشررانس لعنت یگفت دوباره برا یکه گلرخ م نطوریا دم،یآه کشرر دوباره

 خوردم. یغصه م
 ...یهس... ه یونیلیده دوازده م ر
 !!!میشیباخبر م شیو بم زندگ ریقسمت... حاال از ز گنیم نیبه ا یوااا ر

 بود. هاج و واج ماندم. واقعا که... یگلرخ پر از ذوق و سر خوش یصدا
 خوشگله؟ ؟یدیتا حاال دختر آورده خونه؟ دوس دخترشو د ر

کرد. اخم کرده  یصررحبت م لیافتاد که او هم داشررت با موبا نیبه مع چشررمم
 بود.

 اصال... سین ی... اونجورنیگلرخ... بب ر
انقدر حرف پشت سرر هست که...  شه؟یمگه م س؟ین یاونجور یچ یعنی ر

 خوشگله، تا حاال بش نخ نداده؟ یلیخزرتون خ یحواست باشه ها... وااا
. مامانش هست مامانم هست. احمخ میاش هیما همسا ؟یگیم یخزر؟... چ ر
 که... سین
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خجالت بکشه؟ تازه  یاز کس یدیفهمه! تا حاال د یرو م زایچ نیانگار اون ا ررر
 چشم مامان تو ... یجلو سیقرار ن
 .سیتو خونه مثل تو دانشگاه ن نیشدم: زهرمار. مع کالفه

 باهاشا، مواظب خودت بار. یکلک! پسر خاله شد ی! ان؟؟؟یمع ر
 گلرخ! ر
 سراغم، برم ناهار. خدافظ. ادیاالن مامان با چوب م یوااا ر

 نم.ز ی: شب بت زنگ م دیرس امشیبعد پ هیقطع کرد و چند ثان بالفاصله
 و بلند شدم. بمیج یرا هول دادم تو یگوش دم،یکش یآه
 میداص یتکان دادم و گذشتم ول یدست شیشدم، برا یکه رد م نیمع کینزد از

 زد و به طرفش رفتم.
 بله؟ ر

سته بود رو چهارزانو ش تخت و برگه ها و کتاب اطرافش پراکنده بودند. برگه  ین
 کوه؟ میبر یایها را دسته کرد، رو کرد به من و گفت: فردا م

 ( کوه؟دمیدستش بود قاپ یرا که تو یِام... ) برگه ا ر
 دادم. یرا دراز کرد و من جاخال دستش

 گه؟ید یخوند یدرس م یداشت ر
و  دمیدو جا اسررم خودم را د یکیکرده بود،  یو خط خط دهیمکعب کشرر فقط

 و کوه ... نیبرف
 .ومدهیبه تو ن شیفضول ر

 برگه دستم را خرار داد. یکه لبه  دیرا به شدت از دستم کش برگه
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 چت هس حاال؟ ر
 .دمیخند

 بود؟ یکوه چ یخب برنامه  ر
شت. پاها برگه ست من گذا را هم دراز کرد و از من  شیها و کتابش را دور از د

 فاصله گرفت.
 ؟یایکوه. تو هم م میفردا برنامه گذاشت بر یزنگ زد برا نیبرف ر

 نه؟! گر،ید دیآ یم شینداشتم. پ یدختر حس خوب نینسبت به ا دهیند
 نه، خور بگذره. ر

شکلت  گمیگذره. خودم به مامانت م یچرا نه؟ ناز نکن بابا خور م رررر اگه م
 اونه.

بود که مامانم کارگر  نی. مشررکلم اگرید یزهایچ یلیمامان بود و خ مشررکلم
 حیرجخب ت یبابت نداشررتم ول نیاز ا یکارگاه پدر آن دختر بود. البته خجالت

بار اول  ینیچن نیا یها تیدادم خودم را در موقع یم ندهم. بهتر بود  قرار 
 .رمیاز او فاصله بگ مکردم که اگر الزم شد، بتوان یدختر مالقات م نیبا ا ییجا

 ... فردا تولِد قشنگه.یدون ینه، م ر
 مگه؟ نیریبگ یمهمون نیخوا یم ر

 زدم. یتلخ لبخند
 در حد خودمون. یآره خب، ول ر

 نیذارب نیبکن نیخوا ی. هر کار مگهید میتتا ظهر برگش تیخب باشه، ما نها رر
 .نیایبعد از ظهر. اتفاقا بهتر هم هست. هر چارتاتون ب

 ...«شیریکن، س یراض نویا ایب حاال»
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 تخت و بعد خاکش را فوت کردم. یلبه  دمیسبابه ام را کش انگشت
سل هم تنبلتر از اادینه فک نکنم خزر ب رررر صله کوه رفتن نداره. ع  نی. اون حو

 میخواسررت دی. شررامیروز دور هم باشرر هی. سیحرفاس. بعدم هر روز که تولد ن
 سر خاک بابا. میبر
 صبح جمعه؟ ر
 داره؟ یبیع ر
 .دییبفرما ؟یبیکرد: نه، چه ع ینیلحن تند من عقب نش دنید با
 .ادیزت ز ر

 که برگردم خانه. دمیچرخ
 باران؟ ر
 هوم؟ ر

شتم شم ها ریز یو او را نگاه کردم. حت برگ شت شینور آفتاب هم چ . ستاره دا
 داشت... یباز نقشه ا نیغلط نکنم ا

 نرفت؟ ادتی یزیچ هیگفت:  یمیباز شد و با لحن مال شیها شین
 مثال؟ یچ ر
 تولد؟ یمنو دعوت کن یخوا ینم ر
 من بود: نه، متاسفم. دنیبار نوبت خند نیا

 چرا؟ یرفت: ول وا
 دخترونه اس. یآخه مهمون ر

 : چه بهتر!دیکر خند کر
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 و خودر را جمع و جور کرد. دیمن را د یباال رفته  یابروها
 !میشد« ندار» حرفا رو ندارم. ما با هم  نیمن که با شما ا ر
 با هم نه، تو با ما... ر
 ام؟ی. ساعت چند بیحاال هر چ ر
 خزر هم دوستاشو دعوت کرده. م،یستیروتو برم بابا. ما تنها ن ر

 .دیپر نییزد و از تخت پا جست
 . چند نفرن؟امیواجب شد ب گهید ر

شم ها خنده را تنگ کرده  شیام را به زور خوردم و با اخم او را برانداز کردم. چ
 : خوشگلن؟دیخند یجا. کجک کیبود و ستاره ها جمع شده بودند 

 ...یهست یآدم نیاگه مامان من بدونه تو همچ ر
 دونم. یتو خونه. م دهیرام نم گهید ر

سبابه ار را به هم چسباند  یکجش صاف شد، انگشت ها یابروها بالفاصله
با لحن مظلومانه ا با یگفت: وا یو  انقدر  ره،یجمعه انقدر دلگ یخاله، غرو

شررما هم  یهم ندارم برم. بچه ها ییدونم چکار کنم. جا یکه نم رهیگ یدلم م
 .نرویب میبر انیدارن با من نم یکه مهمون

غصرره دارر به من نگاه کرد و آه  یچشررم ها یرا هم کج کرد و از ال سرررر
 .دیکش

 کباب شده بود. شی. دلم برادمیخند
ست خزر م هیکردم، فقط  یشوخ رررر صرادیدو شام  ی. تو براادیم ی. اونم از ع

 صورتش تکان دادم( اگه خزر اجازه بده. ی. البته )انگشتم را جلویدعوت
 من داره. شیخوب پ یکادو هیزد: بگو اگه اجازه بده  چشمک
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 که بعدا جبران کنه. سین ی! خزر آدمایکادو گرون نخر ر
 دهیکه ناد یکند فاصررله ا ینداشررتم ثروتش را به رخ ما بکشررد و کار دوسررت

 .دیایگرفته ام دوباره به چشمم ب
 خب تو جبران کن. ر

 خرم. یمنم واسه تو م یدین خر. هروخ واسه مخودیرا به کمر زدم: ب دستم
 ه؟یباشه، تولد تو ک ر
 . خدافظ.شاللهیا میتا اون موقع ما از خونه شما رفت ر
 سمت خانه. دمی. دوردیتا دوباره مرا به حرف بگ ستادمینا

 .دیدو رونیاز اتاق ب جانزدهیرا گذاشتم داخل هال. عسل ه میکه پا نیهم
 کردم. دایپ نیمع وتریرو کامپ یچ نیبب ایباران ب ر
 ؟یبه سمت او رفتم : چ یکنجکاو با
 . بدو!شینیبب دیبا ه،یمهمون هیمال  لمه،یف هی ر

 اتاق. یتو دیرا گرفت و مرا کش دستم
گاه شده بودم و قلبم تندتر م ناخودآ ضطراب  دانم انتظار چه  یزد؛ نم یدچار ا

 کیحال به من دسررت داده بود... حاال مثال قرار بود در  نیداشررتم که ا یزیچ
 را گم کرده بودم؟! میدست و پا نطوریکه من ا فتدیب یچه اتفاق یمهمان
 کرد. کیبرد و کل یپل یدکمه  یخم شد و موس را رو جانیبا ه عسل

 .نیدختره رو بب نیا ر
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 ای 17 بود، دهیپوش دیکه لباس سف یرا تنگ کردم و زل زدم به دختر میها چشم
س یساله به نظر م 18  یزیبخواهم به چ نکهیبا اندام پر و قد بلند. قبل از ا د،یر

 .انجیا ایزد: ب غیج یو با شاد نیرا کرد سمت دورب شیدقت کنم، دختر رو
 بلند شد و من جا خوردم. نیدلخور و خشک مع یصدا

 .رمیگ یم لمیدارم ف ر
سم ار نف ییبای... زنیسمت آمد و دستش را دراز کرد سمت دورب نیبه ا دختر

 را بند آورد.
 ...گهید یکیدست  دمشیبده من اونو، م ر

از  بودند؛ قبل دهیخورد، مشخب بود که آن را عقب کش یدیتکان شد ریتصو
که داشرت احوال  دمیمامان را شرن یصردا اورم،یسرر در ب یگرید زیاز چ نکهیا

س یطلوع را م ستپاچگ دیپر سل گفتم: غ لمیف یبا د از  ریرا قطع کردم و رو به ع
 بود؟ یا گهید لمیف نمیا
 .دمیفقط چند تا عکس ازر د دم،یند یعنینه،  ر

سل تو حخ ندار ناینبوده ا ادریالبد  رررر س یبدون اجازه  یرور هس، ع  یک
 .ینیبب شویخصوص یلمایف

 پاکش کنم؟ ینیو با من من گفت:  دیمن ترس یاز لحن جد عسل
 را از او برگرداندم. میرا خامور کردم و رو وتریکامپ بالفاصله

 کنم. یبخوادر، بعد پاکش م دینه... بذار ازر بپرسم شا ر
 کنم. یخواستم باز یم ؟یباشه. حاال چرا خاموشش کرد ر
 !اینگاه نکن لمارویروشنش کن. ف گهیربع د هی ر
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سل ش ع سرخو شو د میدنبال من راه افتاد: نه بابا، ن یبا   نیهمش ا دم،یساعت
 ر*ق*صن... یکه با هم م نیدختره اس و مع

 عسل تا ساکت شود. یپا یزدم رو یکردم. ول خی
 ششش... ر

 آورد: چرا؟ نییرا پا شیهم ولوم صدا عسل
 .سین یپسر خوب نیکنه مع یکه، اونوخ فک م یدون یمامان ندونه بهتره. م ر
لک زد کنم. عسل پ شتریحرفم را ب ریتا تاث شیعسل یچشمها یزده بودم تو لز

 ؟یپرس یازر م یو آب دهانش را قورت داد: باشه. ک
 مامان غذا بکشم. یسمت آشپزخانه تا برا رفتم

 .دیپرسم حاال... سالم مامان. خسته نباش یم ر
 .رفت ییو به سمت دسشو دیمقنعه را از سرر باال کش یبا خستگ مامان

 .یزنده باش زدلم،یسالم عز ر
سر بودم و االن به جا هیچند ثان یبرا شم خانه ب یتو نکهیا یآرزو کردم کار پ ا
به جا نجوریو ا کار م رونیرفتم ب یمامان م یوقت بگذرانم،   یکردم. آه یو 

 برداشتم. نتیاز کاب یو بشقاب دمیکش
مبل. من  یها هیزد به پا هیرا دراز کرد و تک شیبعد از خوردن غذا پاها مامان

هم که همان جا ولو بودم چون به قول خزر خودم اسررتخوان نداشررتم، فورا کج 
شتم رو سرم را گذا سباندم  میمامان. پاها یپاها یشدم و  را هم دراز کردم و چ

 آشپزخانه. واریبه ستون د
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باند که کو میآمد، با زانو به پا یم رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیس کیکه با  خزر
را همان جا گذاشتم. خزر  میمن راه را باز کردم و بعد از رد شدن خزر دوباره پا

شت و خودر  نیمامان زم یرا جلو یچا ینیس ش،یبا متانت و لطف ذات گذا
. من هم زل زدم به او که داد هیتک شیاز آرنج ها یکیاو و به  ینشست رو به رو

 شیپا جمع کرده بود و پاها ریرا ز شیبود. دامن قهوه ا یقاشرن یتابلو کی نیع
ابدار ت یمشخب بودند. صاف نشسته بود و موها دیو سف دهیطرف کش کیاز 

 سمت سنجاق کیرا از  شیموها شهیبودند. مثل هم ختهیشانه ر یرو شیبایز
 شهیکمر و شانه ها. به جان خودم خزر هم یوبود ر ختهیر گریزده و از سمت د

و  بیع یصررورت ب یرو دیکنند! نگاهم چرخ یکرد دارند نگاهش م یفکر م
سهم شت به دهان ماندم. خب، اگر خدا  خانواده  یبرا ییبایاز ز یعلتش و انگ

لوع ط نیهم ب یالباق ده،یما کنار گذاشته باشد، هشتاد درصدر به خزر رس ی
 .گریو هلو پخش شده د

که ته  ییکرد، چون با صررردا یاز ممامان هم داشرررت خزر را وراند نکهیا مثل
 داشت، گفت: دستت درد نکنه خوشگل مامان. نیاز تحس یرنگ

خوشررگل مامان؛ »به من نگفته بود  چکسیه چوقت،یبه ذکر اسررت که ه الزم
 بودم...« مرد خانواده» تیمن نها

بخورند. عسررل که آمد  یچا ندیایزد و بچه ها را صرردا زد ب یحیلبخند مل خزر
ستم دردر چ یه نخ زدن و من که مشروع کرد ب سرم را بلند کردم و  ست،یدان

 صاف نشستم.
 .میهم نشد یبتمرگ، ته تغار ایب ر
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را برداشتم. چشمم به طلوع افتاد  میچا وانیجلو و ل دمیخودم را کش یدلخور با
قلپ از  کیجوابش را دادم و  یکرد، زورک یکه داشررت با لبخند مرا تماشررا م

گاه میچا باران سررنج اسرررت؛  کیکردم طلوع  یحس م یرا خوردم.  جور 
غز د در میفهم یاالن که نم یشررد. ول یو تحول مرا متوجه م رییتغ نیکوچکتر
 سوخت. میکه گلو دمیرا سر کش میکردم و چا یگذرد... غرغر یمن چه م

 !یلعنت ر
 باران! ر
 چت شد؟ ر

 کوتاه گفتم: سوختم. ن،رویرا باز کردم و زبانم را فرستادم ب دهانم
صد دفه بت گفتم هزار تا  ،یخور یحقته ، انگار دنبالت کردن انقدر تند م رررر

 مرض...
 ؟یکن یدعوت م ویفردا ک یخزر جان، برا ر

گفتم، گفته  می. به مریخزر از من به طرف مامان برگشررت: فقط شرراد حواس
 یمونه. اشررکال یگفت شررب م یشرراد ی. ولادیتونه ب ینم نجا،یرار دوره تا ا

 نداره؟
 یشررود ول یمن تنگ م یجا ینجوریکه ا ندازمیخواسررتم داد و هوار راه ب یم

 ناگهان خفه شدم و منتظر ماندم.
شکال رررر شد چ ینه، اگه خانواده ار موافقن، چه ا شام باالخره قرار   یداره؟ 

 ن؟یدرست کن
 کنه. یدرس م کی. طلوع هم کهیتند گفتم: ساالد الو من
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 با عطوفت گفت: دست طلوع درد نکنه. مامان
 کنما. یهم هشدار دادم: اهم، ساالدو هم من درست م من

 درستش کنه! گهیکس د یکه دوس ندار یکه تو انقدر بددل نیبله، واسه ا ر
 کنم؟ تو هم برو به قر و فرت برس. یبده زحمت تو رو کم م ر
 دارم من؟ یتنها چه قر و فر میخودمون یوقت ر

باال و کجک گردنش گاه کرد. حرفش دو پهلو بود،  یرا افراشرررت و از  به من ن
 یو خواهر و دوسررتش، برا میهمه دختر هسررت یبود که وقت نیا یمفهوم ظاهر

بود که در هر صورت بدون قر و فر هم  نیهم ا یقر و فر بکند و مفهوم باطن یک
 دختر. نیا اشتمناعت طبع ند یاست. ذره ا باتریما در آن جمع ز یاز همه 

 گرداندم. وانیل یرا تو میچا یو ته مانده  وانمیل یرا خم کردم رو سرم
 ...ادیم نمی. معمیسیتنها هم ن یتنها ر

 ؟یک ی: با اجازه  دیکش یفیخف غیج خزر
راستش اجازه نگرفت )لبم را گاز گرفتم تا خنده ام مشخب نباشد( از دهنم  ررر

 نیکه، به سررنگ پا قزو شیشررناسرر یم .ادیدر رفت که تولد تو ه، اونم گفت م
 .یگفته زک

شم ریز صبان یچ شدم ع شده، نفس راحت یبه مامان نگاه کردم که متوجه   ین
 و ادامه دادم. دمیکش

 ؟ادین یبگ یبر شهیتو روت م یتو ه! ول یبش گفتم البته با اجازه  ر
 هیول کرد تو دامنش و با خشررم گفت: معلومه که نه! حاال  شیدسررت ها خزر

 .میبپوش میدوس دار یهر چ میتون یوسط، نم ادیپسره ب نیکاره ا
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 یتخواسرر ینبود م نیبه ما بخوره؛ حاال مثال مع اریبهونه ب هیزدم: خزر  پوزخند
 ؟یدکولته بپوش

خوام شلوار برمودامو  یمنم م م،یبر*ق*ص میبزن میخواست یخب م ینه ول رررر
 بپوشم.

. هروقت ادیگفتم واسه شام ب نیبکن، چون به مع یدوس دار یخب هر کار ررر
 . قبوله؟ادیزنم بش، ب یتک م نیشد ریاز بزن بکوب س

ها هنوز مان یدر هم بود. درکش م شیاخم  با وجود  یکردم، مه نه   کیدخترا
 .ختیر یپسر هم به هم م

هم تو عمرر رفته باشه، فرداشب  یصد تا مهمون نیگ*ن*ا*ه دار بابا، ا رررر
سته درس م نهیبب ش شن گرفت نجایخونه ما ا یاونجا ن خواد  یبچه دلش م م،یج

 خب.
. هریم شهیخودر زود خسته م نجا؛یا نهیساعت بش هی تیخزر جان، اونم نها ر

 .نجاسیهم که تا شب ا یشاد
ستم مع یم دیبع شود ول نیدان سته  ش یدادم حرف حیترج یخ  دینزنم. خزر آه ک

 سپرد. یو خودر را به قضا و قدر اله
 .ادیباشه. اونم ب ر

 را داد. یخبر بدهم که خزر اوک نیشدم و به اتاق رفتم تا به مع بلند
تاررونیب دمیپتو را کنار زدم و آرام خودم را کشرر یواشررکی ور ن یبود ول کی. 

زود به  یلی. چشررمم هم خنمیرا بب میپا یبود که بتوانم جلو یمهتاب به اندازه ا
 .رونیعادت کرد و کورمال کورمال از اتاق رفتم ب یکیتار
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در اتاق  یبودند و کسرر دهیهر شررب طلوع و عسررل با مامان در هال خواب مثل
 .کریرا فشار دادم و هد فون را هم زدم به اسپ ستمیپاور س ینبود. دکمه 

ش دیایباال ب ندوزیو تا سرک ک . همه را چک کردم تیو موقع رونیب دمیچند بار 
 گفتم خوابم نبرده و یکرد، م یم ریمرا غافلگ یاگر کسرر تیودند، نهاخواب ب

از را ب یورد یصفحه  یکنم. الک شیرایاز مطالب ماهنامه را و یکیخواسته ام 
شتم دنبال ف شانم داد یلمیکردم و بعد گ سل ن را که  ملیف لیبود. اوا هکه ظهر ع

شتن برا سر هم م یآماده م یمهمان یدا سر به  شتند رد کردم تا  یشدند و  گذا
س شده بود. دورب ییبه جا دمیر شلو   همان دختر زوم  یاز همان اول رو نیکه 

شور و ه سط م جانیکرده بود که با  ص یو ه را نگ لمیاو ف یجا رو کی. دیر*ق*
س شتم و خوب نگاهش کردم. قدر از من بلندتر بود و لبا ش یدا ود ب دهیهم پو

ندام ز یزیکه چ باس ل*خ*ت سررفندازدین را از قلم شیبایاز ا  یکه رو دی. ل
 نهیسرر ینداشررت که رو شررتریبود. دو بند ب شیزانو یو تا رو دیخواب یبدنش م

 چروک نییخورد و خود لباس از باال تا پا یگره م یبزرگ یقهوه ا یدور حلقه 
پشت سرر  یشکل یصدف ی رهیار را با گ یمشک یهاداشت. مو یافق یها

 یددسررتبن ایگردنبند  چیکمرر. ه یرا رها کرده بود رو هیجمع کرده بود و بق
شواره  شت فقط دو گو شش آو یهم ندا انه ش یبود که تا رو ختهیبزرگ به گو

شررد.  یپنهان م شیتاب موها انیگل رز که م هیآمد. دو گوشررواره شررب یار م
 اتربیبودم هم ز دهیکه ظهر د یزی. از چفیظر یبا اجزا دیسف یضیصورت ب
 کردم. یرا پل لمیو دوباره ف دمیکش یبود... آه
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سر دیچرخ یشوق و ذوق م با  زد و یبود حرف م ستادهیا شیکه جلو یو با پ
سمت دورب کی ی. برادیخند یم شمش به   ایب :ستادیافتاد و بعد ا نیلحظه چ
 .نجایا

را  نیدورب نی... معنیدورب دنیو جلو آمدن دختر و قاپ نیمع یهم صررردا بعد
 کنار. دیکش

 حوصله ندارم. ن؟یبرف یکن یچکار م ر
 شده باز؟ مه روز کو؟ ی: چدمیدختر را هم شن یشاد و سرزنده  یصدا

 خونه اشون. دعوتش نکردم. ر
 ر*ق*صم. یراحت باهات م الیبهتر. حاال با خ ؟یهم دل کند یکی نیاز ا ر
 ها. رهیبرادرت داره م یستیتو اصن ناراحت ن گمیولم کن، م ر
 ناراحت باشم؟ یکنه من واسه چ یم ریخودر که داره عرشو س ر
 ؟ینیواسش  شهیدلت تنگ نم ر

گ من تن یتو دلت برا ینه... داداشرر ای شررهیدلم تنگ م نمیبذا بره حاال، بب ررررر
 شه؟یم

سر شد که ع نیهمان لحظه از جلو دورب یپ شت و پ نکیرد  شم دا  راهنیبه چ
 دی. خندداشت یپر کلیبود. بلندقامت بود و ه دهیپوش یآب نیو شلوار ج دیسف

 ...هیثان هی یگرفت: تو بگو برا یشکل مضحک شیو لب ها
شن نیبرف یخنده  یصدا صورتش که آمد جلو دمیرا  ضب نیدورب یو بعد  ط : 

 ...ایحاال ب ؟یدید نو؟یا یکرد
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دستت  نیدورب قهیچند دق اوری: سدمیرا شن شیصورتش کنار رفت و صدا بعد
 .باشه
 وسط. دریکش نیکه برف دمیرا د نیدست به دست شد و بعد مع نیدورب

از حاال بلندتر  شیاسررت. موها شیدو سرره سررال پ یبرا لمیبود که ف مشررخب
رح که ط یشرررت خاکسررتر یبود و ت دهیپوشرر یتنگ یمشررک نیبود. شررلوار ج

 ینگاه کردم و خنده ها نیبا برف دنشیبه ر*ق*صرر هیداشررت. چند ثان یمشررک
س لمی... بعد فنیمع یتفاوت یو ب نیبرف ستم و  ردم. نگاه را خامور ک ستمیرا ب

 داشت...ن یندیخوشا زیاستراق سمع بود، چ نیع هیبق یخصوص لمیبه ف کردن
خواسررتم روز تولد خزر  یحالم خوب نبود، اگر م ادیشرردم ز داریکه ب صرربح
. دو تا دیایکرد؛ رفتم حمام تا حالم جا ب یرا صررادر م رمیبکنم حکم ت یبدخلق

 مانتو و مقنعه ام را هم برداشتم که بشورم.
که  نطوریآمدم سرررحاِل سرررحال بودم. هم رونیکه ب یهم داشررت و وقت ریتاث

راحت بود که  المیخواندم. خ یکردم آواز م یبند رخت پهن م یرا رو میمانتو
س ریغ صفهان بود،  نی. معستیخانه ن یاز خودمان ک که کوه بود، مادرر که ا
و  یو آزاد دمدخترشررران. من بو دنیمو نوروز و خاله فرنگ هم رفته بودند دع

 با ... یکه ولش کرده بودم تو میصدا
 ادیبارون نم گهیاما د هیابر آسمون

 ادیناودون نم یبارون تو ی هیگر یصدا
 ادینم رونیکه من دوسش دارم از خونه ب اون

 ادیمهمون نم گهیدل تنها د نیا ی واسه
 تا بدونه ادی...نمادی... نمادینم
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 زندونه هیتو خونه واسه من  شیخال یجا
 ...ارهیاون دوس نداره واسه من گل ب گهید

 موهام بذاره... یرو
 میکه آشنا شد یروز ادمهی

 میکه مثل دو غنچه وا شد یروز
 بست یاون با ب*و*سه لبهامو م یوقت
 نشست یبارون رو موهامون م نم

 ا بلندتر کردم :ر میصدا
 تا بدونه ادی... نمادی... نمادینم
 زندونه... هیتو خونه واسه من  شیخال یجا

 !یدار یقشنگ یچه صدا ر
 یکه از پنجره  دمیرا د نیمع ن،یزم یکه برگشررتم رو یهوا! وقت دمیمتر پر سرره

شرررتش هم را  یبود و ت ختهیبه هم ر شی. موهارونیشررده بود ب زانیاتاقش آو
بود؛ انقدر عجله  زانیبود؛ چون کاله لباسررش از جلو آو دهیع*و*ض*ی پوشرر

 .ردیبگ ییهنرنما نیکرده بود که مچ من را ح
 ...تیاز عصبان یشدم؛ ول سرخ

 شیچرا ما از دست تو آسا ؟یکن یچکار م نجایکوه؟ ا یتو مگه قرار نبود بر ررر
صداقت تو وجودت ن هیچرا تو  م؟یندار ش س؟یذره  سرمنو   ؟یمال یم رهیچرا 

 بدونم چرا... خوامینه م ؟یچونیپ یچرا منو م
 .دیخند
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 دنمیدونسررتم از د ی... اگه مادینم یگفت یم یاالن خودت داشررت نیهم ررررر
 اومدم. یبازم نم یشیناراحت م

کان ت شیاز جا نیو پرت کردم طرفش. مع رونیب دمیکشرر میام را از پا ییدمپا
ه را دنبال کرد که خورد ب ییحرکت دمپا ریمسرر یو گشررادنخورد و با لبخند گل 

 تراس. یو افتاد رو نییپا یستون طبقه 
 باران. یکن یدخترا پرت م نیع ر

 .میزدم: ساکت. از دستت عصبان غیرا کردم به او و ج پشتم
را موقع آواز خواندن  میصردا یبودم. دوسرت نداشرتم کسر یهم عصربان واقعا

 ترانه... خدااا... نی.. آن هم انیمثل مع یبشنود. آن هم کس
صدا یباور کن م رررر ستم برم، خواب موندم. که االنم به لطف  گوشنواز  یخوا

 .دیشما از سرم پر
 من انقدر بلند بود؟ یصدا ینی ر

 یادامه بد یقشنگه، اگه بخوا ی( ولدیکنه. )خند داریبود که منو ب یاونقدر رررر
 .شمیخودم اسپانسرت م

 الزم نکرده. ر
 .دمیرا شن شیصدا یکه بروم خونه. ول دمیکش راهم

 کار کنم؟! یخونه موندم، ناهار چ نیخدا، حاال من تنها تو ا یا ر
 برداشتم. گرینگذاشتم و دو قدم د محلش

 ترسم مثه اون دفه که غذا گرفتم، به معده ام نسازه، مسموم بشم. یم ر
 جهنم! ر

 .دمیزدم و در را پشت سرم به هم کوب غیج
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 دیایخانه مانده و تنهاسرررت؛ زنگ زد که ناهار ب نیمع دیکه مامان فهم نیهم
شررود.  یدوسررتش و مزاحم ما نم یرود خانه  یگفت که م یول نیما. مع شیپ
او را  یزود نیخب حوصررله نداشررتم به ا یخرده عذاب وجدان داشررتم ول کی

 بکند. یاعصابم بندباز یرو شیچشم ها یتو یو ستاره  نمیبب
با   یبا خزر تو یشررد. اول کم دایپ یشرراد یبود که سررر و کله  5 سرراعت

شتند کرد. بعد که برگ یتاب باز یهنوز برنگشته بود ررر و شاد نیررر مع دندیپلک
 .مینکرده بود یادیداخل ما هنوز کار ز

شته بود تو کشیک طلوع شت مر  رفر و منتظر بود. من  یرا گذا شتم گو ا هم دا
 کردم. یم شیر شیر

ستکش ستم کرده و موها کی د صرف د سر میبار م سل  یرا هم با رو قرمز ع
. دوسررتان خزر هم مثل دیو دماغم را کشرر دیخند دنمیبا د یبسررته بودم. شرراد

رفتند به اتاق ما و من که  یتحمل بودند کال... خزر و شررراد رقابلیخودر غ
شته بودم اهم میکتاب ها یقبال همه  ر ه یشادندادم.  یتیرا از جلو چشم بردا

نه  خا به  که  قت  مد  یما م یو ها یکیآ تاب  گرفت و  یمرا قرض! م یاز ک
داد.  یکرده بودم، شصت درصد کتابم را پس م دیکه قطع ام یبعد، وقت کسالی

 بدون جلد... شهیهم بایتقر
که دسررتمان بند  میبهانه هم داشررت م،ینبود دنیو طلوع که اهل ر*ق*صرر من

ا آن را بلند کرده بود و بلند بلند ب نیمع وتریکامپ یبلندگوها یاست. عسل صدا
 لباس کیبلند و  یشلوار مشک ی. شاددندیر*ق*ص یم یخواند و با شاد یم

بود که  اههم کوت شیمشک یبود. موها دهیپوش یقیقا قهیکوتاه  نیآست یسرخاب
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داشررت و کال مثل  یبانمک ی افهیاز پهلو به آن زده بود. ق یسرررخاب یگل سررر
از اندازه ر  شررتریب یررررر از نظر من کم یلیبود. با ما خ یاسررمش، دختر شرراد

به  دیآمد. چند بار سرررک کشرر یرفت و م یخانه م یبود و راحت تو یمیصررم
شت آماده م صدا یاتاق ما که خزر دا نظر داد. خدا  شیغویج غیج یشد و با 

 .ردیساده را از دخترها نگ یها یخوشدل نیهم
کردم و دماغم را هم گرفته بودم که خزر از  یداشررتم تخم مرغها را رنده م من

 گفت : چطور شدم؟ یزد و با لحن خودپسندانه ا یآمد، چرخ رونیاتاق ب
خزر  یآمد برا یکه م یاز هر سفر شهیداده بود. هم هیلباس را عمه به او هد نیا

 یآن لباس در تن خزر حظ م دنیآورد. چون از د یسرروغات م یلباس قشررنگ
خورد و دنباله ار از  یم نیچ قهیبود که دور  یرنگ ییکرد البد... لباس کاهو

ست یم ونیپهلو پاپ شاد یها نیشد. آ شت که  یسه ربع گ  یبازو تنگ م دوردا
شک یم نیشد و چ شلوارر هم م  شتریزانو ب ریبود که تنگ بود و تا ز یخورد. 

به  شیحلقه ها شررهیاز هم شررتریتابدارر هم نمدار بود و ب یآمد. موها ینم
شم م ستش را جلو برد و رو یآمد. طلوع ب یچ ضربه زد.  یچوب زیم یاراده د

 .دمیکش یقیباال و نفس عم دمیمن هم دماغم را کش
 نده...ب ینناز که به تب تی: به خوشگلمیدوست داشتم به خزر بگو یلیخ
 داشررت که به یگرید زیچه چ چارهیدهانم را گرفتم. خزر ب یبه موقع جلو یول

شتم... ول نیاو... من که هم یبه پر توقع یآن بنازد؟ آن هم موجود  یرا هم ندا
دادم و چنگ زدم به مخلوط  یخودم را دلدار بیترت نیبود... به ا ایمن دلم در

 تخم مر  و مادرر... ،ینیزم بیس
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ش بلندگوها شته بودند  یتا تو ددنیرا ک صدا را بلندتر کردند. خانه را گذا هال و 
ش یرو سط و هر چهارتا دندیسرشان، طلوع را هم ک شغول ورجه ورجه  ییو م

 نکهیا را ضبط کنم تا شانیها یدادم ناظر باشم و سوت یم حیترج قتایشدند. حق
 یانرژ دنیر*ق*صرر یبپرم. ول نییباال پا نطوریخودم هم آن وسررط باشررم و ا

شت که مرا هم گرفت و چند ثان یمثبت سط بودم و ج هیدا  میاه غیبعد من هم و
 از همه بلندتر...

 شام برگشت و من مشغول یبرا میکه ما را تنها گذاشته بود تا خور باش مامان
و  ورارشیخ ایپوشاندم و بعد  ونزیرا کامل با ما شیظرف ساالد شدم. رو نییتز

را « خزر»اسررم یبا نخود فرنگ رریردم و زدرسررت ک یگوجه ِکرم سرربزرنگ
 نوشتم.

دار  هیال یخوشرنگ بیبود و داشت با ترک دهیرا از وسط بر کشیهم که ک طلوع
 .میدیبر یرا م کیو بعد آخر شب ک میکرد . قرار بود اول شام بخور یم

 گرید ی قهیدادم که تا ده دق امیپ نیلباسررم را عوض کنم و همزمان به مع رفتم
 آنجا باشد .

طرف و آن طرف پخش کردم  نیرا با دسررت به ا میهم اول چند بار موها خودم
ش یقیو بعد نفس عم سال خزر بابا هنوز  یبابا خال ی. جادمیک بود... تولد پار

فاتحه ا نیزنده بود و ب باز کردم ،  تادم و بعد مشررغول  یما... پنجره را  فرسرر
ش شدم. من هم پ دنیپو سم  سی کوتاه راهنیلبا ش یا شترکا با خ هک دمیپو زر م

 مانیوهرد یکه تن خورر برا مینیبب یتا لباسرر می. چقدر گشررتمیبود دهیخر
شد. خزر از من بلند تر بود ول سب با  ریآمد. ز یم مانیلباس به هردو نیا یمنا
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ش نهیس ستشدیخورد و از دامن پف م یم یپهن یکمر ک  ریهم حر شیها نی. آ
 یپوشاندمش. ساپورت مشک یم لگشاد بود که با شا یار کم قهیبود و بلند. 

ش شده بودم. موها دمیهم پو شک یو بعد به خودم نگاه کردم. بد ن کوتاهم  یم
ا ر دمیتاب برداشررته و صررورتم را قاب گرفته بود. جمعش کردم و شررال سررف

عوض کرد.  نی. خزر هم به اتاق آمد و شررلوار کوتاهش را با شررلوار جدمیپوشرر
کردم  یم یکرد و من سررع یم دیاشررت خط چشررمش را تجدکه خزر د یموقع

ام معلوم نباشررد، زنگ در را زدند و من و خزر  نهیشررالم را ثابت نگه دارم تا سرر
 اومد. نیکه: مع میهمزمان گفت

 : شوهر من خوشگلتره.دیمن را کش یاز موها یو دسته ا دیپر خزر
 وامخیمن که نم وونهیگفتم: د یشررمندیو با اند شیرا برگرداندم سررر جا میموها

 من خوشگلتره. چیباشه بازم از ه یشوهر کنم. پس شوهر تو هر چ
 م؟ی. بریحاال هر چ ر
 .میبر ر

سط هال ا فیبالتکل نیمع رون،یاتاق که آمدم ب از  یا هیهد چیبود. ه ستادهیو
. ستیشد حدس زد داخلش چ یبود که م یبزرگ اهیس فیدستش نبود، فقط ک

ش یکوتاه یجوهر یشرت آب یت شلوار ج دهیپو ماال ار. احت یبرف نیبود و با 
 دهیا پوشر ررشلوا نیو هم شیرو زدیبر یزیکرده بود باز قرار است چ ینیشبیپ

ما لبخند زد و مودبانه سررالم کرد. باز  دنیرا از خطر حفظ کند. با د یبود تا باق
 نقش مثبت مامان پسندر. یهم رفته بود تو

سمت ما آمد و به خزر تبر نیمع شم  کیبه  سش چ گفت. باز به خاطر رنگ لبا
. به فک محکمش نگاه کردم و دیدرخشرر یار جان گرفته بود و م یخی یها
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 ختهیطرف ر کیاز  شیبشررر لجباز اسررت، موها نیداد ا یکه خبر م یچانه ا
 هادشررنیپ نکهیزد، قبل از ا یصررورتش و مدام با دسررتش آن را کنار م یبود تو

 ریصررورتش را برگرداند و نگاه من را غافلگ اورم،یسررنجاق سررر ب شیدهم براب
 ز شد.با یمیبه لبخند مال شیاراده سالم کردم. لبها یکرد. دستپاچه شدم و ب

 .یماهت، چه لباس قشنگ یسالم به رو ر
مامان. دخترها هم هنوز در  شیاز ما دور شررده بود و رفته بود آشررپزخانه پ خزر

 اتاق بودند.
 حلقه کردم. نهیس یرا رو میها دست

 .فیبه حساب تعر ذارمیم نویا ر
 ؟یبذار یمگه قرار بود به حساب چ ر
 .فیطعنه اومد تا تعر شتریبه نظرم ب ر
 شد. لیکش آمد و به پوزخند تبد شیباال رفت و بعد لب ها شیاز ابروها یکی
 کال! یریتو با خودت درگ ر

ست. یشد و رفت رو دور ش . به واریداد به د هیسازر را هم همانجا تک مبل ن
شکلک ستادهیکه من ا ییکرد اال جا ینگاه م ییهر جا ردم درآو شیبرا یبودم. 

 و رفتم آشپزخانه.
داشت سقف را نگاه  نی. خوب بود که معزیها و نوشابه ها را بردم سر م بشقاب

کردم.  یرا گم م میشرردم و دسررت و پا ینگاهش معذب م ریکرد و گرنه ز یم
که جلو نیاول قتشیحق باس م نطوریاو ا یبار بود  قت دمیپوشرر یل . از هر و

 .باشد دهیاز من د نینبود که مع یزیچ نیدخترتر شده بودم و ا یگرید
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 یو م پسرها بود هیشب شهیدخترها را نداشتم ظاهرم هم یظرافت ذات نکهیا یبرا
به نظر خواهم آمد.  یدخترانه ناجور و دسررت و پا چلفت یدانسررتم در لباس ها

 هیحالت پف داشررت و من را شررب شیها نیلباس که دامن و آسررت نیآن هم با ا
 را عوض لباسماالن  نیرفتم و هم یکرده بود. کار م یکارتون یها تیشخص

 را بپوشم. نمیشرت زرد و شلوار ج یبهتر بود ت دیکردم. شا یم
سرراالد و حواس من از لباسررم پرت  سیبشررقاب برنج را گذاشررت کنار د مامان

 ظهر بود که دوباره گرمش کرده و سر سفره آورده بود. یشد. غذا
 همه غذا درست کردم. نیا ه؟یبرا چ نیمامان ا ر

 اشاره کرد که درست کنار من نشسته بود. نیبه مع مامان
 دوس نداره. هیالو نیمع ر

 گرفته بود. برگشتم و چپ چپ نگاهش کردم. حرصم
 تا حاال؟ یاز ک ر

 .شهیم یچن ساعت هیبه من نگاه کند، گفت:  نکهیبدون ا نیمع
را با طلوع عوض کرد.  شیآنجا گرمش اسررت جا نکهیا یشررد و به بهانه  بلند

 .نیمع یمامان هم ظرف فسنجان را دست خزر داد تا بگذارد جلو
 یرفته؟ منم از غذا ادتیاون دفه که ناهار خونه بود گفت دوس ندارم که.  ررررر

 ظهر برار کنار گذاشتم.
 شده بودم. دوباره زل زدم به او. یعصبان

 .دمیهمه زحمت کش نیمن ا ؟یخور یلقمه هم نم هی یعنی ر
 و با چشم و ابرو اشاره کرد که کشش ندهم. میلگد زد به پا زیم ریاز ز خزر

 آوردم. یسبز شیبلند شدم و برا یناراحت با
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 .دییبفرما ر
 را بلند نکرد. سرر

 ممنون. ر
 عسل بلند شد. یصدا

 یبخور یمثه ما زورک یوگرنه مجبور بود یدوس ندار هیکه الو یشانس آورد ر
 .یو به به بگ

سرم م یم سر به  ستم که  شت دولپ یدان  یتیخورد. اهم یم یگذارد. چون دا
 دستم و من . طلوع نان را که از وسط باز کرده بود دادمیندادم و نشستم سر جا

 هقیچند دق نیمع یذوقم خورده بود. ول یگرفتم. تو چیخودم سرراندو یهم برا
شمک دیمرا د یصورت گرفته  یبعد وقت سر  یچ شروع کرد  ر سر خز بهزد و 

 شده. ریو دو سالش گذشته و پ ستیگذاشتن که ب
گفت و همه  یبامزه م یزهایتمام مدت چ م،یرا دعوت کرد نیشد که مع خوب

 کیزد و شر یبا او حرف م یشاد شتر،یما ب یوسط از همه  نیخنداند. امان را 
و  میدیخند یآن دو م یما هم که از حرف ها ی هیشررد. بق یم شیها طنتیشرر

وز هن بته. کم کم فرامور کردم که دسررت مرا پس زده بود. المیسررر خور بود
ذرم بگ راتشیخواستم از سر تقص یخب م یهم دلخور بودم که نخورده بود ول

 و ببخشمش.
شام، بچه ها پ بعد با . همه رفتند و من هم ماندم  یتو میکردند برو شنهادیاز 

 که سفره را جمع کنم.
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تخت دور هم جمع شررده بودند.  یبا  آنها رو یرفتم تو وهیکه با طرف م یوقت
 یدانم ابتکار کدامشان بود که دور تا دور تخت را شمع روشن کرده و فضا ینم

مرا  یالک یاز اندازه خوب بود و الک شیدرسرررت کرده بودند. هوا هم ب یبجال
 نیتخت باال رفتم و ب زها را از دستم گرفت و من هم ا وهیسرحال آورد. طلوع م

رف و بعد برگشتم ط میپا یکردم دامنم را بکشم رو یطلوع و عسل نشستم. سع
 .هیبق
 حاال؟ میخب چه کار کن ر

او و سازر  یدست ها خینشسته بود و م نیمع یکه چهار زانو رو به رو عسل
 خواد بخونه. یم نیگفت: مع یشده بود با شاد

. کشمش هم دم داره نینگو مع ینطوریسرفه کرد و گفت : عسل زشته هم خزر
 بابا.

سل شم دوخت. من که م رتزدهیح ع ستم  یسرر را بلند کرد و به خزر چ دان
 خنده . ریزدم ز یکار کجاست پق ریگ

 ینجوریبزرگترتو هم سیبگو. درسرررت ن یزیچ ییآقا هیکه  نهیمنظور ا ررررر
 .یصدا کن یمیصم

 .ختیکاسه کوزه مان را به هم ر نیمع یول
شون گور نده. راحت بار. خب خانم تولد چ رررر سل به حرف دوس دارن  یع

 براشون بخونم؟
 کرد. یزد که اطراف را هم روشن م یسبز خزر جرقه ا یها چشم

 من بگم؟ ر
 با شماس. تیبا متانت دستش را به سمت او بلند کرد: اولو نیمع
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شت. البته مع یاحترام مرا هم مثل خزر نگه م ن،یمع کار سوا نیدا  هیبق یمرا 
مه دسررتم نم نی. وگرنه ادید یدخترها م ی خت... ه یه ندا نه،  ی... ولیا

حرف بزند، با او راحت نبودم و  یخواسررت جد یاگر مبهتر بود.  ینجوریهم
 ...مبودم با خود ریدرگ نیخواست هم کالمش شوم. به قول مع یدلم نم

سخت به فکر  زهایچ نیرا تکان دادم تا به ا سرم فکر نکنم و زل زدم به خزر که 
 فرو رفته بود.

و گفت : خزر خانم سررختش  دیهم مثل من حواسررش به خزر بود. خند نیمع
 و...... دکیبگو.  دیکه به ذهنت رس یآهنگ نیشمارم اول ی. تا سه مگهینکن د

 خونه... یرا به هم کوفت: من و گنجشکا شیدست ها یهول هولک خزر
 گهید یکیبهتر باشه که  دیگفت( شا یلب ریگوگور؟ )سرر را خم کرد و ز ررر

 بخوندر.
ار را صاف کرد و گفت:  نهیش نگذاشتم. او هم سرا زدم به آن راه و محل خودم

 کنم که کچل بشه. یم نشیبهم بخنده نفر یخب، هر ک
داشت... سرم را  ییباشد، چه صدا نیمع نیشد که ا یکه کرد باورم نم شروع

 ...شیو فقط گور سپردم به صدا نییانداختم پا
 چرا  هر بهانه از تو روشن، از تو روشن یا
 داده با من یقشنگت منو آشت یکه حرفا یا

 عادتمونه دنتیخونه، د یو گنجشکا من
 از تو لونه میریگ یتو پر م دنید یهوا به

 یکه مثل هر روز برامون دونه بپاش یایم باز
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 ...یتو اگه خونه نباش میریم یو گنجشکا م من
 اسم تو بوده، اول و آخر حرفام شهیهم

 تو داره نفسهام یکه اسم تو رو خوندم بو بس
ست و پا یرو نینگاه مع دنیرا بلند کردم و از د سرم سم بند آمد. د  میخودم نف

شاره کردم که منظورر چ شانه استیرا گم کردم و با ابرو ا باال انداخت و  ی. 
 ... منشیقطع کند نگاهش را از من گرفت و دوخت به انگشت ها نکهیبدون ا

او بوده  حرکت نیا توجهم نمینگاه کردم که بب را هیو بق دمیکشرر یهم نفس راحت
بابا!  یخورد... ا یرا م نیداشررت مع شیبا چشررم ها یشرراد دمینه که د ایاند 

 ...نیمع یصدا یخنده ام گرفت و لبم را گاز گرفتم؛ دوباره حواسم رفت پ
 خیصحرا شقا هیقشنگت، عطر  یحرفا عطر

 عاشخ یکه از اون سرخه گونه ها یهمون شرم تو
 ییایر یمن رنگ چشاته، رنگ پاک ب شعر
 رنِگ... دم،یکه د یرنگ نیبهتر

 قشنگه؟ ییواقعا زرد کهربا ر
ود. من ب دهیرا پرس نیرا نگاه کردند که ترانه را قطع کرده و ا نیبا تعجب مع همه

س میشانه ها شه،  یرا باال انداختم: خب اگه ک شته با سش دا شه که آدم دو با
 .گهینظرر د قشنگه به

 ی. )نگاهش را روسیرا باال انداخت: به نظر من که قشنگ ن شیشانه ها نیمع
 خواد بخونه؟ ینم گهید یشکیجمع چرخاند( ه

خودر را انداخت  یرا بردم باال. شاد میمن ثابت ماند و من ابرو یرو نگاهش
به هم خورد و  نیمن... نگاه من و مع یوا یوسررط و شررروع کرد به خواندن. ه
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. من لبم را گاز گرفته بودم و تالر نییپا میبالفاصررله هر دو سرررمان را انداخت
هم که سرررم را بلند  کباریبرنخورد.  یکردم خنده ام بروز ندهم تا به شرراد یم

را بسته  شیکه سرر را کامل عقب داده، چشم ها یکردم چشمم خورد به شاد
 نیشخشم آت نکهیکنترل کنم و از ترس ا زد. نتوانستم خودم را یبود و چه چه م

نه. مع نییپا دمیاز تخت پر رد،یخزر دامنم را بگ به نیو رفتم سررمت خا  هم 
 دنبال من آمد.

شت مانیکه پا نیهم یول میخانه خودمان را کنترل کرد تا و داخل، هر د میرا گذا
 شدم. یجد نیمن زودتر از مع ی. ولمیاز خنده منفجر شد

 م؟یما مسخره ات کرد یخجالت بکش، مگه تو خوند ر
 هنوز باز بود. ششین
 .دمیشن یچ ینرفته صب ادمیمسخره کن. منم که  یجر ت دار ر

 دوباره اخم کردم. هیآن قض یادآوری از
 دروغگو. یبچه پررو ر

 را بردارم. وانهایتا ل نتیرا برداشتم و رفتم سمت کاب ینیس
 که نخندم؟ یریزهرچشم بگ یخواست یبه من؟ م یحاال تو چرا زل زده بود ر
 داد به ستون آشپزخانه و مرا نگاه کرد. هیتک یکوری
 ن،یا یبذار یخوا یکرد؟! م یمنو نگاه م یاون دختره چه جور یدیند ر،ینخ ر

 اره؟یمنو از چنگت درب دهیهنوز از راه نرس
 ؟یوا مگه تو تو چنگ من ر

 تم.اپن گذاش زیم یو رو دمیکش رونیرا ب کیک ینیرا باز کردم و س خچالی در
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 ستم؟ی. نیدون یوالله تو بهتر م ر
 ببر. نویشکمش: حرف مفت نزن. ا یرا هل دادم تو یچا ینیس
 ؟ی. فردا ساعت چند کالس داریتو بگ یرا گرفت: هر چ ینیس

 ده. :زدینر رونیها ب وانیاز ل یرا جمع کردم تا چا حواسم
 منتظرم بار! میدانشگاه. نه و ن میریپس با هم م ر

کهیا بدون ند، ب ن ما ها رونیمنتظر جواب ب نه  فت و من هم شرررا باال  میر را 
 انداختم.

نده را پوشا کیکه سطح ک ییخامه ا یو دو تا شمع کوچک هل دادم تو تستیب
س تیبود. کبر شتم و  شدم. فا ینیرا بردا ست خارج  شت از آنج دهیبه د ا ندا

کرد. مامان را هم صدا  یزد و همه را خامور م یشمع ها را روشن کنم، باد م
و  کردم وشررنتخت، شررمعها را ر یرا گذاشررتم رو کیما. ک شیپ دیایکردم تا ب

ام گرفته بود. از ته دل دعا کردم  هیخزر همه را فوت کرد. موقع آرزو کردنش گر
 شود و شرر از سرم کنده شود. بشیشوهر خوب نص کیخزر 

 کیکرد، باز هم تبر یبا ما به خانه برنگشت. از همان جا خداحافظ گرید نیمع
 فیزد و ما هم رد یگفت و رفت خانه شرران. موقع رفتنش داشررت سرروت م

شا م میبود ستادهیا شدنش را تما شادمیکرد یو دور   میو خزر گفتند برگرد ی. 
 .میرگشتما هم ب م،یکن یداخل و باز

تازه  میرفت یوقت نه،  نداده ا مانیافتاد کادوها ادمانیخا  . البته خزر که ازمیرا 
بودم؛ عسررل سرره رنگ الک ناخن،  دهیخر ملیر شیهمه خبر داشررت. من برا

شاد شال و  بود. مامان  زانیاز آو یکوچک دیگردنبند که خورش کیهم  یطلوع 
ر داد و مدت شیهم کادو ر که پول بود  عسل که هر سه  یها یباز وانهیبه د یرا 
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 یرگید ی. بعد بسته دیکرد، خند یامتحان م شیانگشت ها یرنگ الک را رو
 .نهیمال مع نمیا ایاز پشت مبل برداشت و به سمت خزر گرفت: ب

 بخره. یزیخزر گفتم: اون که گفت وقت نکرده چ یبه جا من
که  نیبازر کن سیخودر ن یوقت دهیم حیرور نشد خودر بده، گفت ترج رر

عدا بهش درو  بگ ومدیاگه خوشررتون ن ها دی. )خندنیب نه  باال  شیو شرررا را 
 خودشو داره. یایپسرم دن نیانداخت( ا

شد همه شت ها میو زل زد میدور خزر جمع  او که کاغذ کادو  فیظر یبه انگ
خواسررت کاغذر را پاره  یکرد. نم یبسررته شررده بود، باز م کیشرر یلیرا که خ

از خرافات  یکی. میداشررت یرا نگه م مانیکاغذ کادوها شررهیکند؛ چون ما هم
گه ن م،یرا که گرفته ا ییکه عسررل علم کرده بود. که اگر کاغذ کادو یمسررخره ا

 گرفت. میخواه هیبعدا هم از آن شخب هد م،یدار
 ...یوااااااااااااااااااااا ر

 یاهکوت راهنیکه در دست خزر بود. پ میشد یلباسنبود. همه محو  یکردن باور
داشررت. فوق  ایو موج در یکه با پولک و منجخ طرح ماه یزنگار یبه رنگ آب

ست شت،  نیالعاده بود. آ ش یا قهیندا شت و تمام حا شت دا لباس نوار  ی هیخ
ر را به خود اس. خزر بلند شد و لبدیدرخش یکار شده بود که م یرنگ ینقره ا

 چسباند.
 گفت: امتحانش کن. یا فتهیش یکه هنوز پلک نزده بود با صدا یشاد

 یاز رو میرا که فرامور کرده بود یهم بالفاصررله رفت اتاقش و من کارت خزر
 برداشتم. نیزم
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 ...زمی"تولدت مبارک خواهر عز
 "نیمع
اغذ ک ی. کارت را گذاشتم رودیخند یبود که م یکارت فقط دختر کوچک یرو

توانسررتم نگاهم را از او بردارم.  یماه شررده بود. نم نیکه ع دمیکادو و خزر را د
 یباسررل نیاز کجا توانسررته بود چن نیانگار لباس را در تنش دوخته بودند. مع

خاطر نخواسررته بود با  نیانتخاب کند؟! چقدر پولش را داده بود؟ حتما به هم
 را گرفته بود. میگلو یتلخ زیکادوها باز شود... چ هیبق

خر پول  هیهمسا هیکار مام  ا،یکه ذوق زده گفت: خدا دمیرا شن یشاد یصدا
 .میداشت

 لبخند زدم و گفتم : مبارکت باشه. یسخت به
 مشغول کنم. فیکث یشدم و به آشپزخانه رفتم تا خودم را با ظرف ها بلند
 نهادشیهم پ نیهال... ا یتو میبود دهیدراز به دراز کنار هم خواب مانیپنج تا هر

شت م یشاد ست از بودنش در کنار ما  یبود که چون خودر خواهر ندا خوا
 عسررل بخوابم و شیوسررط من مجبور شررده بودم پ نیاسررتفاده را ببرد. ا تینها

زد  یحرف م بکه در خوا نینخواهم داشت؛ البته ا یمطمئن بودم خواب خوب
ه شد ک یمن و خزر م بینص لگد پراندنش فقط یرساند ول یم بیبه همه آس

بذا »سرررم.  ریکردم و دسررتم را گذاشررتم ز ی. پوفمیبود دهیدر دو طرفش خواب
 «یریم یبه کام خزر باشه... نم یامشب همه چ

 بلند شد. یشاد یصدا نکهیگذشت و همه ساکت بودند تا ا قهیدق چند
 ه؟یبرا چ سیپ سیپ یصدا نیا ر
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گاز گرفتم و سرررم را ال فورا مان از بچگ یبازوانم مخف یلبم را  ما  یکردم. 
و  میدلمان! بخوان یو چهار قل را تو یالکرسرر تیعادتمان داده بود شررب ها آ

 ریدانست صدا از من بوده ز یزد. عسل که م یم رونیاز دلم ب یمن کم یصدا
ه من زد ک یپابه  یسردر لگد ینزد. در عوض با پا یحرف یول دیخند یرکیز

 !یرا درآورد: هو میصدا
 چته؟! ر
 شما!! نینکرد داریساکت! اگه مامانو ب ر

 ه؟بر یو گفت: شمام مثل من خوابتون نم دیبالفاصله به پهلو چرخ یشاد
 سگ پاسوخته... نی: چرا والله... از صبح سحر عدمینال

 وسط حرفم: نه! دیپر عسل
 ارم؟یبرات ب یخوا یم یزیبره؟ چ ی: چرا خوابت نمخزر
 .میحرف بزن میداریحاال که همه امون ب گمیم: نه بابا، یشاد

 من خوابم... طلوع هم خوابه... ر
شد فرض کرد  یآمد م یازر درنم ییچون صدا یطلوع باز بود ول یها چشم

با ا  یشررراد یزدم، خواب بودم. ول یحرف م نکهیکه خواب اسرررت. من هم 
 به من نداد. یتیاهم نیکوچکتر

 دوس دختر که نداره، داره؟ تونج*ی*گ*ر ی هیهمسا نیا ر
 ذره مالحظه نداشت... کیدختر  نیابالفضل! ا ای
 چرا داره... عسل بخواب. ر
 واسه خزر گرفت؟ یگرون یکادو نیهمچ یپس واسه چ ر
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 خواست او را خفه کنم. یدلم م یلیخ
 دلش خواست. ر

 یم ییکادو نیهمچ هیواسه تولد دختره همسا یدلش خواست؟ ک یواسه چ ر
 ه؟یچ لشیخره؟ دل

 .میقیما با هم رف ر
 !نیآفر ر
 !ینه اونطور ر
 ؟یپس چطور ر
 .یمعمول ر
 ...یدوست معمول هیواسه  یک ر

شاد یصدا ... اگه هیطور نیما هم یبا همه  نیبس کن! مع یخزر هم درآمد: 
 هم گرونتر بود. نیتولد باران بود حتما کادور از ا

 شیو چشم ها نمیسرر بب یرا باال یشاد یذهن یتوانستم جرقه  ی!!! میعل ای
 را گرفته باشد. یمن؛ انگار مچ دزد ینور افکن برگشت رو نیکه ع

. اون صد تا دختر دور و یکن یکه فک م سین یبه خدا اصال اونطور یشاد ررر
صن ما به اون  ی... دختر عمه ار... بچه هاختنیورر ر شگاه... اوووه... ا دان

 !م؟یخور یم
 یلیبه سررمت اون برگشررت( تو خ جانیخزر... )با ه یول یخور یتو نم ررررر

 ؟یکن یخره، چرا تورر نم یخوشگل
 تمام مقدسات عالم! یا

 ترسه... مگه نه؟! ی: اون از خزر مدیعسل بود که کرکر خند نیاز هرکس ا قبل
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شاد ی همه سل و مع شیپ یخنده. هفته  ریز میزد یما به جز  سر  نیاز آن ع
شرط بچگانه ار اش یزیچ سفانه  سل برد و متا سته بودند، ع ود که ب نیرط ب

ش سع ریرا ز نیمع لیموبا یگو صرفش کن میکرد یو رو کند. من و خزر   میمن
ا ب نکهیرا داد دسررت عسررل. بعد از ا یگوشرر یبا دسررت و دلباز نیخود مع یول

شد، ناام یخال نباکسیو ا یگالر سرا  دفترچه تلفن. خ دانهیروبه رو   یلیرفت 
کرده و شماره  رهیذخ «سیر »به اسم  نیخزر را مع یزود کشف کرد که شماره 

 یهم اعتراف کرد که از خزر حسرراب م نیمع«. ُزمبه»را به اسررم  چارهیمن ب ی
. من هم از لجم اسررم او دهم خور آهنگ بو یلیخ« ُزمبه»برد... و به نظرر 

لت ع یشاد نکهیاشد. قبل از  حشیباعث تفر یکردم که کل ویس« مخمل»را 
 !کترهیاز خزر کوچ نیخنده مان را بپرسد؛ عسل اضافه کرد: تازه اشم مع

 بود. دیما هم جد یبرا گرید نیا
 ؟یدون یتو از کجا م ر

 به غبغب یخوشررش آمده بود، باد یلیکه از مرکز توجه قرار گرفتن خ عسرررل
 .ییجا هیانداخت و گفت: از 

 دونم! بخواب چرت نگو! ی! میاز خودت درآورد ر
ا خاله ت سادمیببرم، وا یاون روز که رفته بودم خونه اشون براشون ترش رم،ینخ ر

 هیآذر  و هشت ستیدور ب یوارید میکه رو تقو دمیفرنگ ظرفو بشوره بم بده، د
خواد  ی! خاله فرنگ گفت منیبودن و نوشررته بودن تولد مع دهیگنده کشرر رهیدا

 اوردم؟یخودم درن از یدی. درهیبگ یمهمون
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 نیحاال، مردم چن سال چن سال اختالف سن دارن، ع سین یزیماه که چ هی ر
 که اون... سیبعدم از ظاهرتون اصال معلوم ن س،ین الشونمیخ

 را فرامور کرد. یباالخره حوصله ار سر رفت و مهمان بودن شاد خزر
سه د یشاااد رررر سره معلوم  نیبدور... بابا ا یگیم ینره، ه گمیم یه گه،یب پ

... گهیبه ما... بخواب د شیبچسرربون یخوا یم یسرررر کجا گرمه. تو ه سین
 َاه!

ش پتو شاد یرو دیرا ک سقف و به فکر  یسرر و  شد. من هم زل زدم به  خفه 
که مع یروز تادم  هد تولدر را جشررن بگ یم نیاف هاردیخوا چه   ی... اگر ب

 کرد چه؟! یدانشگاه را دعوت م
 ...شیحرف ها نیخواب را از سر ما پراند با ا یشاد باالخره

*** 
 رفتم! رونیبود که باهات ب یبار نیباران به مرگ خودم آخر ر

 ی! خودت اومدرون؟یب امیبه درک! اصررال مگه من خواسررته بودم باهات ب ررررر
 .یالتماس کرد

 یم رونیب شیو دودر از گور ها دیکشرر یکه شررعله م ییبا چشررم ها خزر
را باال برد  شیشوم کم کم... صدا یکردم ذوب م یرفت، به من زل زد. حس م

! چه یایازت خواسررتم ب یکردم آدم شررد یکنان گفت: من فکر م غیج غیو ج
 یکر نم! فیبر یم تمویثیآبرو ح یاریدر م یباز یکول ابونیدونسررتم تو خ یم

 که... یو احمخ باش عیکردم تو انقدر ضا
 .دمیکوب نیرا به زم میزنان پا ادیرا باال بردم و فر میهم صدا من



wWw.Roman4u.iR  258 

 

جا اون سادمیمیمثل درخت وا دیکنه من با یکه فکر م یو هرکس ییاحمخ تو ررر
 یدلش خواست بهمون بگه! فک نکن ساکت بودن خانوم یتا اون نکبت هر چ

 ...میبفهم میما شعور ندار نکهیا یعنیکردن بود؛ ساکت موندن 
 ...واری... دخترا... دخترا ر
صبان با شتم و مع تیع سر ما ا دمیرا د نیبرگ شت  بود.  ستادهیکه هاج و واج پ

 نیا یگیم ی: تو چدیپر نیبار به مع نیداد و ا رونیخزر نفسررش را با صررردا ب
 وسط؟

ست ها نیمع ضوح پس رفت و د شتری گمیم ؛یچیرا باال برد: ه شیبه و .. .وا
 کنن! یهمه دارن نگاتون م

 یکه آنجا بود سرررک م یگفت؛ از سرروپر مارکت فروشررنده و خانم یم راسررت
و بعد به من نگاه کرد.  نیکردند. خزر به آنها، به مع یو ما را نگاه م دندیکشرر

 یا هنوز مر شیراه افتاد و از ما فاصله گرفت. صدا تیکرد، بعد با عصبان یپوف
دارن مام گفت تا به گور من برسرررد: مردم خواهر  یکه عمدا بلند م دمیشررن

 بهتره... رونی... با سگ برم بمیخواهر دار
 !خیهر چه ال خیزدم: خال غیج
 را گرفت: بسه... آروم بار! میبازو نیمع

ست من رو ی. خزر مدیلرز یبدنم م تمام سم و ا یدان سا حرف را  نیسگ ح
ست کفرم را درآورد. به او نگاه کردم که دور م یزد. م یم شد و زبانم را  یخوا

 آوردم. رونیب شیبرا
 .دیخند یافتاد که داشت م نیبه مع چشمم
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 ؟یکن یچکار م نجایتو ا ر
 دستش را گرفت باال. یتو پاکت

 .دیاومده بودم خر ر
 آهان. ر

 یب هم نی. معدمیکش نیزم یرو تیرا با عصبان میافتادم سمت خانه و پاها راه
 حرف کنار من راه افتاد.

 آورد. بازر کرد و گرفت رونیب ینوشررابه ا یپاکت و قوط یرا کرد تو دسررتش
 .ریطرف من: بگ

 خوام. ینم ر
 بازر کردم. ریبگ ر

 خوام. یچشم پاکت را برانداز کردم: سون آپ م یگوشه  از
 کیدر آورد و به سمت من گرفت. گرفتم، بازر کردم و  یگرید یقوط د،یخند

 .یقلپ خوردم: مرس
 نیو بعد گفت: خب چتون بود که ع از نوشررابه ار را خورد یهم کم خودر

 جون هم؟ نیبود دهیسگ و گربه پر
 شده! یحاال بگو چ د،یخب، بخش یلی: خدیو خند دیکردم که فهم یغرش

سم صدا ب نف سنگ یدادم و لگد رونیرا با  رتش بود و پ میپا یکه جلو یزدم به 
 کردم جلوتر.

سر هی ابونیتو خ رررر شو دادم، طرف بدتر  یپ به خزر متلک انداخت، منم جواب
بارر کردم. اونم از رو نرفت،  بدتر  که اون رو یزیچ هیکرد، منم   ...ِی گفت 

 ...ِی اون رو
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 دمیفهم یکردم، م ینگاه م هیتوانسررتم ادامه دهم، حاال که از دور به قضرر ینم
 ...ی. واا..تی... در آن جمعیکارم چقدر بچگانه و زشت بوده، در آن شلوغ

 اون روتو باال آورد، خب؟ ر
 خالص را زدم. ریو ت دمیکش یآه

 تو شکمش! دمیکوله امو برداشتم و کوب ر
 زد و با پا کوفت به سنگ و پرتش کرد جلوتر. قهقهه

 ؟یواقعا زد ر
 کنم؟ یم یشوخ یکه خزر راه انداخت فکر کرد یبا اون بساط ر
 ن؟یزد یبا هم سر و کله م نیداشت نجوریهم نجایاز اونجا تا ا یعنی ر

منفجر  سین یکس دید یتو کوچه وقت نجا،یا مینه خودشو نگه داشت تا برس ررر
 شد.

ش یآه سنگ را پرت کردم باالتر. خنده  دمیک شم  رام هم آ نیمع یو با نوک کف
 گرفت.

 شد؟ یپسره چ ر
شت کیَ ع*و*ض*ی  رررر  شدزبونم باز  یداد که زبونم بند اومد. وقت یفحش ز

 پسره از دستم رفته بود.
 گفت؟ ی: چدیدوباره خند نیمع

 یو زل زدم به سررنگفرر. صررورتم از حرارت م دمیرا از او دزد میها چشررم
 سوخت.
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 یاومد. پسره ب یبه خزر خونش در نم یزد یم ریشمش یعنیبد بود.  یلیخ ررر
آب  یعنیکنن!  یمردم به ما چپ چپ نگا م ده،یم یفحش چاروادار زیهمه چ

 .میتا از اونجا رفت میشد
 گفت: نوبت منه! نیرا بردم جلو که مع میپا

را دسررت به  دریخر ی سررهیجلوتر. ک یلیبه سررنگ زد که پرت شررد خ یلگد
بندر را دادم دستش  لیدست کرد و کوله ام را از من گرفت. من هم با کمال م

 را پشت سرم قالب کردم. میو دست ها
 مامانت اومد؟ ر
 .دمشیبود، بعدم رفته مطب. هنوز ند دهیآره صبح زود رس ر

خار  نشیخانه ار! انگار زم ینشررسرررت تو ینم قهیدق کیهم  شیرایپ خانم
 رفت اصفهان، چکار؟ یم دیکوب یهر هفته م یداشته باشد. ه

 لش؟یفام شیپ رهیم ر
مادرر فوت کرده،  یاز وقت ه،یعقب مونده ذهن یدخترعمه داره، طفل هیآره،  ررر

 ه.رو نداره آخ یزنه، کس یبش سر م رهیمامانم هر هفته م شگاه،یگذاشتنش آسا
بد  شرررهی. چرا من همدمیخجالت کشرر میها الیفکر و خ از در مورد آدم ها 

شت م شته  یاز خودخواه نیکردم؟! حاال چون مع یبردا مادر و پدرر در گذ
ساب بگذارم. من  ینم لیدلخور بود، دل شد که من هم هر رفتارر را به آن ح

 نبودم. غمبریکه خودم دختر پ
 م؟یبا هم بر یچرا امروز نموند ر
صبح تند تند آماده  میگور ها تا شد؛ به کل فرامور کرده بودم که چطور  دا  

 .ندیمرا نب نیرفتم تا مع رونیشدم و از خانه ب
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 ...نی... ببزهیچ ر
 .یاریبهونه ب سی. الزم نسین یحرف نن،یتو رو با من بب یکش یاگه خجالت م ر
 کشم. ینه خجالت که نم ر
صبان با صدا یلگد تیع سنگ زد و رو به من با  هونه گفت: گفتم ب یخشن یبه 
 !ارین
 پشت سرم حرف بزنن. هیخوام بق یکشم. نم ی. خجالت نمارمیبهونه نم ر

 یچیه یشررکیهمه آدم با هم دوسررتن، ه نیخوان بزنن؟ ا یم یچه حرف ررررر
 بزنه! یشناسه که بخواد حرف یما رو م یاصن ک گه،ینم
 «شناسن یم ایلیتو رو خ یشناسه ول ینم یکس منو»
 داره؟ یبیبه نظرت ع ؟یدار یمشکل یدوست نیخودت با ا ن،یبب ر

 هیقاز چشم ب ینداشتم ول یکردم؛ خودم که مشکل نیدر مغزم سبک سنگ یکم
 حال... نیشد. با ا یکردم مشکل دار م یگاه مکه ن

 خودم، نه! ر
 ی. گور بابایو بر یاینداره تو با من ب یمامانت هم که خبر داره و مشررکل ررررر

د تازه مگه چن گه،یبرم د یدانشررگاه، توَرم م رمیپس... من که دارم م هیحرف بق
دت رو به خو یواسه دو سه بار انقدر زندگ فته،یما با هم م یبار در هفته کالسا

 سخت نکن بچه جان.
باره افتاد جلو واریبه سررنگ زدم که کمانه کرد، خورد به د یلگد . میپا یو دو

 بود که پرتش کرد جلوتر... نینوبت مع
 خزر از لباسش خوشش اومد؟ ر

http://www.roman4u.ir/


 263 باران

 ؟یپرس یاراده لج کردم: چرا از خودر نم یب
 مگه؟ یاردونم! دعوا د یخب بگو نم ر
 گرون نخر؟ یمگه من بهت نگفتم کادو ر
 .سیخرم، به تو مربوط ن یکه دوس داشته باشم م ییمن هر کادو ر

صبان نیا از شدت ع ش یحرفش به  ستش ک م انداخت دم،یشدم، کوله ام را از د
 ؟یکرد ی: چته باز قاطدیشانه ام و از او جلو زدم. دنبالم دو یرو

 ولم کن. ر
 .یحاال که اصرار دار یمن که نگرفته بودمت ول ر

 مرا محکم گرفت و نگه داشت: چته تو؟ نیآست
 .یچیه ر

ه ک فتدیب شیخواسررتم نگاهم به چشررم ها یو نم نییرا انداخته بودم پا سرررم
 .میافتاده بود رو شینیسنگ

خزر هم نداشتم. تو  ای متشیبه ق یمن دلم خواست اون لباس رو بخرم، کار ررر
 خاص زیچ دنیخوشم اومد. به جان تو به قصد خر نیگشتم از ا یاساژ که مپ
به قول خودت مگه شررما چند وقت پ یگرون ای  ن،ییما شینرفته بودم. بعدم 

 .هیهد نیبار بود ا هی نیهم
 دستمو ول کن. ر

 قدم به عقب رفت. کیرا رها کرد و  میبازو
 دور. زریباشه جهنم پول خودته بر ر
 قشنگ بود، نه؟ یول ر

 ؟یپرس یقشنگ بوده چرا م یدون ی: تو که مدمیخند اریاخت ی! بزیه ی پسره
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 ام مطمئن بشم. قهیخواستم از سل ر
 مطمئن بار! ر

 نی: اگه تولد من بود، هم همدیپر رونیاسررتخاره کنم از دهانم ب نکهیاز ا قبل
 ؟یگرفت یلباسو م

 گرفتم. ینه! معلومه که نم ر
 یکادو یو شرال طوسر یمشرک نینگاهم به خزر افتاد. مانتو و شرلوار ج چرا؟

که من تا صررد سررال  یزیبود. جذاب و موزون و خانم بود. چ دهیطلوع را پوشرر
 مثل من نبود که با شلوار د،یبار یم شیشدم. ظرافت از سر تا پا یهم نم گرید

ته شال ودم، البب دهپسرها ش نیکوتاه کالهدارم ع یکتان و مانتو بداریگشاد و ج
 نیب ایکرد. اگر خزر در خانه  یم زیسرررم بود که من را از پسرررها متما یرو

مان از کوره در م  شیدر جمع پ چوقتیکرد، ه یم دادیرفت و داد و ب یخود
و همه جا در  شررهیآمد که کنترلش را از دسررت بدهد. برعکس من که هم ینم

صبان کرد فورا به مرحله  یر مبه مغزم خطو یشدم و هر کار یکور م تیحال ع
ار را،  یمتانت و وقار خزر را نداشررتم، لوند چوقتیگذاشررتم. ه یاجرا م ی

ها ند مه  شیبایز یلبخ که او داشرررت و هر دختر  یگرید یزهایچ یرا، و ه
 ...یگرید
 ستم؟یچرا من مثه خزر ن ر
 .یاز خزر بهتر ینجوریتو هم ر

 و به سنگ لگد زدم. دمیکش یآه
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سم مثال مستمین رم،ینخ رررر  یاز دختر یشکیزنه. ه ی. مامانم همش خزرو وا
 ذره کیو اخالق پسرررونه دارم. دخترم و  سررتمی. پسررر نادیمثل من خوشررش نم

 .ستمیدخترونه ن
 ازت. ادیبابا، من خوشم م یتو خوب ر

اسررم منو  لتیوگرنه تو موبا ،یگیدونم که واسرره دلخور کنک من م یم ررررر
 !سیر  یزمبه، خزرو بذار یذاشتینم

بعد  «والیه»بابا! بابا اول خزرو گذاشته بودم  یا ؟یتو هنوز بابت اون دلخور ر
 عوضش کردم. ره،یمچمو بگ دمیترس یچون م

 انقدر تو جمله هات نگو بابا! ر
 به سنگ زد: باشه. یمحکم لگد

 ؟یدی! َفموالیه یگیآخرت باشه به خواهر من م یدفه  ر
س رررر سط خبو دهیقربونت برم من نر ش سیو گ سیگ ابونیدم و ته راه انداخ یک
 حاال شد خواهرت؟ ن،یبود

 .ی. تو دشمنیبش حرف بزن یتو حخ ندار ه،یاون خونوادگ ،یهرچ ر
 دستت درد نکنه. ر

 کیشرردم، حاال بعد از  یم وانهینزدم و به راه رفتنم ادامه دادم. داشررتم د یحرف
 دانستم چطور از یشده بودم. نم مانیگذشت، پش یم میساعت که از خرابکار

 یرا به رخم م میرادهایو ا بیکرد و ع یمغزم مدام مرا محکوم م یکه تو یکسرر
 خالص شوم. دیکش

 َاَاَاَاَاه! ر
 : چت شد باز؟دیمن از جا پر غیج یبا صدا نیمع
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 نیچرا ع شررم؟ی: چرا من درسررت نمدمیبه اون نگاه کردم و نال م*س*تاصررل
خوان؟ چرا همش  یم هیکه بق سررتمین یزیکنم؟ چرا اون چ یرفتار نم زادیآدم

 شم؟یم نایباعث خجالت مامانم ا
 من. یزل زد به چشم ها یو مرا هم نگه داشت، با مهربان ستادیا نیمع

 ؟ینیب یباران، چرا انقدر خودتو بد م یهم خوب یلیتو خ ر
 !یبدتر . خودت از منمیبگ یزیچ نیهم همچ دی: تو بادمیرا باال کش دماغم

گفت: به نظرت  یو نه ناراحت شرررد. فقط به آرام دیانتظارم نه خند برخالف
 درسررته، گنیم هیکه بق یزیرفتارار درسررته؟ اصررال به نظرت چ یخزر همه 

 حتما درسته؟
 حرف زل زدم به او. یب

ما بد به ش هیگفته بق چاریاون پسره ل یگیاتفاق امروز، مگه خودت نم نیهم ررر
تو مگه از خودتون مطمئن  ن؟ینگاه کردن؟ اونا حخ داشررتن؟ شررما مقصررر بود

 ؟ینکرد یکار بد یوقت یکن یخودتو محکوم م هیچرا از چشم بق ؟یستین
 کردم. یکوله امو زدم تو شکمش، کار بد یول ر

 ؟ی: محکم زددیآرام خند نیمع
 !یکم هیرا لگد زدم و راه افتادم:  سنگ

نزد. اجازه داد من در سررکوت با خودم کنار  یحرف یهم کنار من راه افتاد ول او
 .میایب

برات  یخوا یم یهر چ یچرا زنگ نزد رون؟یب یاومد دیخر یتو چرا برا ررررر
 ارن؟یب
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 بخورم. ییهوا هینبود، خواستم  شتریدو قدم راه که ب ر
 اومده. شینه که تو با ، کمبود هوا پ ر
 .یحاال هر چ ر
 ؟یمثل من داشته باش یخواست خواهر یتو دلت م ر
 عمرا! ر
 مثل خزر؟ ر
 خونه امون. انیتونستم بذارم دوستام ب یحرفشم نزن! اونوخ نم ر

 حرفش اول خنده ام گرفت بعد دلم... نیا از
 خواهرت باشم؟ یخوا یپس منو چرا نم ر

 .سیزد به سنگ: اخالقت خوب ن لگد
 ...یگفت شیپ قهیدو د نیآدم دورو! هم یا ر
 خواهر بودن نه... یبرا ،یرفاقت خوب یبرا ر

 ام. دهیکه نفهم دیگمانم فهم به
 برادراس تا خواهرا... هیشب شتریآخه اخالقت ب ر
 !وانهید ر

رو د س،یبلند گفت: ر  یبود با صرردا دهیو رو به خزر که به خانه رسرر دیخند
 پشت سرت باز بذار.

 برداشتم. میشوت کرده بود نجایشدم و سنگ را که تا ا خم
 چکار؟ یخوا یم نویا ر
هم که  یوقت دهیتنهام حال نم ی. وقتادینم رمیفرصتا گ نیاز ا شهی! همیادگاری ر

 ردم.ک نییدستم باال پا یکار. سنگ را تو نیاز ا ادیبا دخترام، خوششون نم
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 ستم؟ین یبه نظر تو من دختر بد یپس گفت ر
 .یهم خوب یلیبه نظر من نه. خ ر

 داخل. دمیزدم و پشت سر او دو یرا هول داد و قبل از من رفت تو. لبخند در
از که در را ب نیسرراعت سرره بود که خسررته و کوفته به خانه برگشررتم، هم حدود

صدا نیکردم مع ستم را که برا یبا  سالم کرد و من د ده کندن مقنعه ام بر یبلند 
 .دمیبودم، عقب کش

ش یا ازهیخم ش دمیک سالم کردم. کوله ام را دنبال خودم ک و از کنار او و  دمیو 
س در یهال نشررسررته بودند، رد شرردم و به اتاقم رفتم. اغلب برا یطلوع که تو

مک م یاضرریر کدامیکرد، چون من و خزر ه یبه طلوع ک درس  نیدر ا چ
شت ستعداد ندا سل هم کمک کند به طرز ع نکهیاز ا یول م،یا ر باز س یبیجبه ع

سه بار یم سرباال بدهد، د یزد. دو  سته بود به مامان جواب  دم بو دهیکه نتوان
سررر  کیکند! عسررل برعکس طلوع  یم یکه سررر درس دادن به عسررل چه جان

 مساعتیو ن نیداد به مع یطلوع تمام حواسش را م یداشت و هزار سودا... ول
 نیخواندن مع رسد یبرا ینظر مزاحمت نیشد و از ا ینشده مشکالتش حل م

 نداشت.
د: ش زیخ مین شیبود، در جا دهیدراز کش نیزم یرا که باز کردم، خزر که رو در

 درو ببند.
 .نهیب یرا با پا هل دادم تا بسته شود: تو رو نم در

ش خزر  دهیداد. دامن پوش هیرا به تل رخت خوابها تک شیو پاها دیدوباره دراز ک
علوم م شیافتاد و سرراقها یم نییپا شیزانوها یکارر دامن تا باال نیبود و با ا
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 یخور تراشررش نگاه کردم، بعد اسررتغفرالله یبه پاها هیشررد. من چند ثان یم
 شدم. میگفتم و مشغول عوض کردن لباس ها

کارم  نیخزر به ا دمید یرخت خوابها. وقت یرا در آوردم و انداختم رو میمانتو
نکرد تعجب کردم. برگشتم و او را ورانداز کرد که سخت در فکر  یاعتراض چیه

 بود.
 شده؟ یزیچ ر

صال ست پا ا ش شت  شد، با انگ  یرا قلقلک دادم: چ شیپهلو میمتوجه من ن
 شده قشنگ؟ به من بگو!

شم سمت من ول شیها چ شت  ستم  یبرگ ش شده بود. ن نگاهش هنوز ثابت ن
با ل هیو تک شیجلو ها و  به رخت خواب ماد  یم یکه سررع یحنزدم  کردم اعت
 ... به من بگو.زیباشد گفتم: تو دلت نر زیبرانگ

 !؟یبهم بخند ریدل س هیآره که  ر
 نیا شررهیخندم. تازه اشررم هم یکج شررد: اگه خنده دار نباشرره که نم میها لب

سخره م ییتو و  یتمام زیدهر و همه چ یعالمه  یکن ی. فک میکن یکه منو م
 ...یکن یرسم. فکر م یمن بدوم هم به تو نم

 نکن حاال. ییخب... عقده گشا یلیخب، خ یلیخ ر
 شد و کنار من نشست. زیخ مین
 ...هیاون پسره بود اون روز بهت گفتم، همون ارشد ر
 بچه پولداره؟ ر
 کرد... یآره همون. امروز ازم خواستگار ر

 را کوفتم به هم. میها دست
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 ؟یشد یشکرت، پس انشالله رفتن ایخدا ر
خاص  یماریب یناقل نوع ینادر یکرد که انگار حشررره  یبه من نگاه م یجور

مه داد: و ادا دیکش ی! آهنم؟یار را بب یخواست خوشبخت یباشم. بد بود دلم م
 خبرا باشه. نیکنم از ا یفکر نم

باره اومده  یچقدر م ینیبب یمنتظر یمگه خودت نگفت ررررر خوادت؟ خب دو
 ته؟. به خودت مگه نگفگهید
 نه، به شوهر فرشته گفته بود که فرشته به من بگه! ر
 ؟یپس تو چون به خودت نگفته دلخور ر
 شدم. یتابلو م امیهمکالس نیب یبهتره که، اونجور ینجورینه بابا، ا ر
را حاال چ دیکشرر یبود که از قبل انتظارر را م یزیچ نیشررده بودم، اگه ا جیگ
 گرفته و ناراحت بود؟! نطوریا
 چرا؟ ،یستین یول یخوشحال باش دیفهمم، خب تو االن با یمن که نم ر

 یول دمشیکرد من ند یدنبالم اومد. فکر م ابونیکه تا سر خ دمشید روزید ررر
 دنبالمه. دمیمن از دم دانشگاه فهم

 خب؟ ر
شون یاون فکر م ینجوریباران؟ ا یریگ یتو چرا نم رررر  ،میکنه ما هم مثل خود

 .هیما چطور تیخبر نداره که وضع
شار را ف شیها قهیو سرر را با هر دو دست گرفت و با انگشت شق دیکش یآه

 داد.
 کنه حتما و ... یو درک م ستنین دهیتازه به دوران رس یتو که گفت ر

http://www.roman4u.ir/


 271 باران

اول با خودم حرف بزنه و من بهش بگم. نه حاال که  ادیبود که ب یاون مال وقت ر
کنم. حاال مشخصه که برار  یم یاول اومده دنبالم بدونه دارم کجا زندگ دمید

 مهمه...
 .دیکش یآه سوزناک دوباره

 یدونسته تو کجا زندگ یهم بت نگفته بود؟ اون موقع که نم گهیدفه د هیمگه  ر
 .میستیکه پولدار ن دیفهم یم دی! تازه از سر و وضعت هم بایکن یم
. کنه یمطرح م یباره که جد نیاول اینداره ثان یرادیا چیاوال سر و وضع من ه ر

 یکیکرد برام.  یم ینیریخرده خودشرر هیاومد و  یرفتم م یقبال فقط هر جا م
ستگار شلوغش کردم که گفتم خوا شاره کرد، من  خرده  هیکرده.  یدو بار فقط ا

 .هیمزه دهنش چ نمیبرار تاقچه باال گذاشتم بب
رک قمب گه،ید رهیفوقش پس م ه،ینطوریخب، حاال بفهمه ما وضعمون ا یلیخ ر

احت، ر التیزدم( خ یا انهی... )لبخند موذگهید یکینشد  نیا ن؟یگرفتن داره ا
 .یمون ینم نیرو زم یکه تو دار یا افهیق نیبا ا

 ترسم. ینم نیاز ا ر
با صررردا دیلرز شیها لب عد  ته ا یو ب آدم  هیخواد زن  یگفت: دلم م یگرف

بشم که دسش به دهنش برسه.که هر بار که  یخواد زن کس یپولدار بشم.دلم م
 یکنم دلم نلرزه. دلم م یکه خرج م یقرون دو زار هی یبرا رونیپامو گذاشررتم ب

ش یخواد هر چ شقم ک شم... بف یبخرم... هر چ دیع شه بپو  نی... با اهممد با
 یمجتب یهمه اشون نمونه  هزار تا خواستگارم داشته باشم میکه ما دار یوضع
و  یهزار سال صبر کنم تا درسش تموم بشه، بره سرباز دیهستن، که با شیو پو

اشته د خوامیم یبتونم هر چ سیکنه. اون موقع هم تازه معلوم ن دایبعد تازه کار پ
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سقف شم... اگه  شهسرم  یهم باال یبا شکر  یروز دیبا با صدهزار بار خدا رو 
 وضعته... نیا یوقت یداره خوشگل باش دهیکنم. چه فا

 کرد... یم هی. داشت گردیلرز شیصورتش و شانه ها یرا گذاشت رو دستش
 شد... یباورم نم

 پسره... نیا یبرا ؟یکن یم هیگر یدار نیا یخزر برا ر
 کنم. یپول عروس یبرا خوامیانقدر بدبختم که م نکهیا ینررررره! برا ر
االن حال  یدون ینه؟! م ،یفهم ینگاه کرد: مبه من  شیاشررک یچشررم ها با

شستمیخودم ن صورتش( االن فقط دلم م دی... )مچش را ک خواد خودمو  یبه 
 میردک متیق میرفت یبهم داد با شاد نیکه مع ییاون کادو یدون یکنم. م یخال

س  یسک یبرا ییکادو نیتونم همچ ینم چوقتیتومن! من ه صدیمثلش رو، 
شه که ا دینفر با هیچقدر  یدون ی... مرمیبگ شته با  بهیغر هی یبرا ینطوریپول دا
شه؟! من االن دلم م زهیبر سرت ه یو بپا شم که ح شته با ه ب یچیخواد انقدر دا

 دلم نمونه...
سرر را رو یرا جمع کرد تو شیزانوها شانه  یشکمش و  شت. هنوز  آن گذا

ر بزنم. تازه اگ شیتسال ینداشتم که برا یحرف چی. خب من هدیلرز یم شیها
قاط یحرف م ادیز به شرروخ یم یزدم  حاال خ یکرد.  ناام یلیگفتم:   دیهم 

 نبار، داوود هم هست.
 نیمگفت: به ه ی. با لحن پر از تمسررخراوردیسرررر را باال ن یکرد ول نیف نیف

که داوود منو  یحاال هرچ ارن،یبار. عمه عمرا بذاره پسرار اسم ما رو ب الیخ
 اد.تو رو بخو دیو نو
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 درآمد. کفرم
 .سیخبرا ن نیکه از ا یدون ی! مارین دویاسم نو خودیب ر

از من  رشررتیهم مثل تو فکر کنه؟! باز تو ب دی! از کجا معلوم نوسیتو ن شیپ رررر
 چوقتیمامانم! عمه ه هیو من شررب یخود عمه ا هیچون شررب ،یشرررانس دار
 داشته باشن! یشکل نیعروس ا هیدوباره  ادیخوشش نم

 مشخب بود که حالش بهتر شده. .دیخند
 چیکه عمه ه یهست یافتضاح بیخودشه! ترک هیمخصوصا که اخالقتم شب رررر

 تونه تحمل کنه. یجنبه اشو نم
دلش بخواد من و تو  میلی: خدیاز جعبه درآورد و به صررورتش کشرر یدسررتمال

 .رونیبرو ب گهی. حاال دمیعروسش بش
 رو؟ نجایا یدیمگه خر رم،ینم ر
 حوصله اتو ندارم! رونیباران گمشو ب ر

ه تا بدونه دست یزن یمامانت نم یبار جلو هیقشنگ قشنگو  یحرفا نیچرا ا رررر
 داره! ییگلش چه استعدادا

س نکهیا یزد: برا پوزخند کم  هی رونیدارم. حاال هم برو ب استیمن برعکس تو 
 بخت تو باز شد. دیپسر برس شا نیبه ا

 گفتم: مزخرف نگو! ظیبه سرر و با غ دمیرا برداشتم، کوب متکا
زد: جهنم. بچسرررب به  غیمن نجات داد و ج یدسرررت ها ریرا از ز شیموها

رو مفت و  یزیچه چ یفهم یروز که خودکارت تموم شد م هینوشتنت، اونوخ 
 .یمسلم از دست داد

 احمخ! ر
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صبان با س رونیاز اتاق ب تیع شده بود و من را  یرفتم. باز دچار نح ماهانه ار 
سط از حرف ها نیهم ا ص یدهنده ار ب دیام یو شته بود. واقعا که  بین نگذا

 شد. یتحمل م رقابلیچند روز غ نیخزر در ا
را به حال  هیشررردم و بق یروزها سررراکت تر م نیبه جمال خودم که ا یگل باز

 گذاشتم. یخودشان م
 یافتاد که داشت با آب و تاب برا نیاتاق را پشت سرم بستم و چشمم به مع در

شش حرف م سمش  یطلوع از خرگو بود. طلوع هم با ذوق و  «تریژوپ»زد که ا
 که گور دیرس یبه قسمت نیمع یوقت یداد ول یاو گور م یشوق به حرف ها

مام فرو م یخرگور را م یها ته و او را در وان ح تا ب یگرف قدر  ندیبکرده  چ
ضوح درهم رفت. من هم خند صورت طلوع به و سمت  دمیتحمل دارد؛  و به 

 .زمیبر یآشپزخانه رفتم تا چا
ف حر نیمع یعنیکردند.  یو طلوع با هم صررحبت م نیجالب بود که مع میبرا
سته نم چکدامیداد. ه یزد و طلوع گور م یم شتم فکر  یهم خ شدند. تازه دا
شا یم شتباه کرده ا دیکردم  شدنش ز میما ا ه خطاب ب ادیکه به خاطر ناراحت ن

عاتش را کن میخواسررت ی. مثال ممیزن ینم یاو حرف ضررعفش  نیاتا از  میمرا
شود؛ ول شم و ابرو و  مایحاال با ا یسرخورده ن سر تکان دادن و چ شاره و  و ا

شان ادامه پ یرا م نیجواب مع گریرور د کیهزار و  . دو کرد یم دایداد و بحث
وشن را ر ونیزیدورتر نشستم. تلو یگذاشتم و خودم کم شانیجلو یچا وانیل

 شود زل زدم به آن. یمپخش  یزیچه چ قایبدانم دق نکهیکردم و بدون ا
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داستم خزر پرتوقع و جاه طلب  یم شهیخزر در مغزم بود. هم یحرف ها هنوز
تر شررده بود.  یجنبه ار قو نیمنطقه، ا نیا میهم که آمده بود یاسررت، از وقت

کرد و خزر به  یم یدوسررت شررده بود که در همان اطراف زندگ یبا دختر یحت
 خورد. یاو غبطه م زیهم چ

س اینظر من دن به شوهر پولدار یبود؛ خزر هنوز هم م دهیبه آخر نر ست   یتوان
که از قبل از حال و روز خزر با  یکسرر یخودر دسررت و پا کند... منته یبرا

قدم بگذارد جلو؛ که به عزت نفس شاهزاده خانم هم لطمه  خبر باشد و دانسته
بود. اگر واقعا  یخوب ینگاه کردم؛ طعمه  نیبه مع یرچشررمیوارد نشررود. ز یا

هم خور  یلیآمد. خ یماه از خزر کوچکتر بود، اصررال به چشررم نم کیهم 
ل خوشگ یلیهم فردا روز خ شانیتمام بود، بچه ها زیو همه چ یو خواستن پیت
 دیرس یهم به کام هر دو بود؛ هم خزر به شوهر پولدارر م یشدند. زندگ یم

داشتند که هر دو  یبد کیکرد. فقط  یم دایزن خوشگل و لوند پ کی نیهم مع
 گرفتند... هردو مغرور و ُغد و لجباز بودند... یخودشان را دست باال م یلیخ

کرد و بعد که من  یمرا نگاه م یدار یشرردم که به طرز معن نیمتوجه مع ناگهان
 چشمک زد. میدرآمدم، برا یجیاز گ

 نه؟ خوشگل شدم! اد،یبه من م یلیلباسه خ نیا ر
 .دمیکش یقیعم نفس

 دوره کردند. یمشت از خود راض هیخدا! منو هم که  یا ر
طلوع  یکرد و دوباره با طلوع مشرغول حرف زدن از مر  و خروس ها یا خنده

 شدند که شب تا صبح خواب را به چشمان من حرام کرده بودند.
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 ینیکردم که ب یقاب پنجره نشررسررته بودم و خزر را تماشررا م یتو شررهیهم مثل
سواس لباس ها نیخور فرمش را چ س شیانداخته بود و با و  کرد. یم یرا وار

سود زیبه همه چ خور حلقه حلقه و  یشد؛ به اندام موزون، موها یم میاو ح
ست لط شمان فیرنگش، پو ه خورد انچمن بار ادیکه آدم را به  یو براقش، و چ

ش یم شکیصورت خودم را  یمات پنجره اجزا ی شهیانداخت. در  از نظر  یوا
ش سش بود، دمیگذراندم و آه ک سخر در آن موج م ییصدا ای. خزر حوا  یکه تم

 ؟ینال یم یزد، گفت: باز از چ
ت. گرف یم چیرا به ه ایدن هیفکرر مشررغول خودر بود بق یدختر هم وقت نیا

هستم که مزاحم او شده  یارزش یب رکیرجیزد انگار ج یبا من حرف م یجور
 .نییپا دمیلبخند زدم و از پنجره پر یام. زورک

 .یچیه ر
او  یرا با هم تنها بگذارم ول انشیپا یطرف در رفتم که خزر و مشررکالت ب به

 خواست. یرا نم نیا
 !ایدقه ب هیباران  ر

. چنان اخم کرده و در فکر فرو رفته بود انگار داشررت سررتادمیو کنارر ا رفتم
 .ندازمیحوصله تر از آن بودم که بخواهم دستش ب یب یداد ول یکنکور م

 ؟یچکارم دار ر
 بپوشم؟ یبه نظرت چ ر
 واقعا خنده دار بود. نیا
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 ؟یپرس ی! حاال از من میکن یم لیو تحل هیرو تجز نایا یتو سه ساعته دار رررر
 !گهیخوبه د نیا

شتم که در آن معرکه م ریحر بلوز شش را بردا شم ها یبنف گ را تن شیشد. چ
خوام لباس  ی! اصررال، من؟یکرد و من و لباس را برانداز کرد، بعد هم گفت: ا

 بپوشم. نمویو شلوار ج دیسف
 ؟یپرس یکه نظر منو م یپس مرض دار ر

 کپه شده بود. نیزم یزدم که رو شیابه لباس ه یلگد
 بپوشم؟ نوینشو حاال، باران، ا یوحش ر

شتم و او را د میمال شیصدا لحن را در  یزنگار یکه لباس آب دمیشده بود، برگ
... مشخب بود از اول دیدرخش یاز خواهش م شیدستش رفته بود، چشم ها

 من بود. دییرا بپوشد انگار فقط منتظر تا نیخواسته هم یهم م
 ستن؟یمگه فقط چنتا از دوستاتون ن س؟یتولد ساده ن هیمگه  ن؟یا ر

گذاشررت و گفت: دلت خوشرره ها،  یصررندل یپشررت یرو اطیرا با احت لباس
صت نفر دعوتن. مثل تولد من ن یمهمون ش شه پنجاه  ساده هم که با  سیبهناز 

 بپوشم. نویخواد ا یکه. دلم م
باره حالت هم  یب ینطوریبرگشرررت سررمت لباس؛ که هم شیچشررم ها دو

 بود. ریچشمگ
ر، مجللت یمهمون هیبذار واسرره  نویاسررپرت تر، بهتره. ا زیچ هیآخه به نظرم  رررر

 ...یکس یدونم، عروس یچه م ،یخونوادگ
دونه  یبپوشرم. بعدم خدا م نویخواد ا یمثال؟ من االن دلم م یک یعروسر رررر

که دوس دارم بپوشم  یبار اونطور هیپوشن. بذار منم  یم یبهناز و دوستار چ
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سه که حروم نم منو  یشکیاونجا ه شه،یهم نم یتکرار یحت شه،یو بگردم. لبا
 شناسه. ینم

 را باال انداختم. میگفت؛ شانه ها ینم راهیب
سم یچطور م نایبهناز ا نیکن، دو تا لباس بردار، بب یکار هی رررر شن. ر  ای یپو

 بکن تنت. نویتو هم ا دنیپوش یراحت، اگه مجلس
 کفش هم دو جفت بردارم؟ دی. حاال باهیآره فکر خوب ر

 در آوردم. شیبرا یشکلک یسر خستگ از
 یخوا یات هس، دو جفت از کجا م دهیکه فقط صندل سف یدون یخودت م ر
 ؟یاریب

 بهم؟ یدیاتو نم هیپر از خواهش گفت: کفش آب یزد و با لحن پلک
صت طلب!  یا ستفاده چفر شت از چند جفت کفش یسوءا ! پس بگو چرا دا

 بود. دهیاموال من خواب د یزد؛ برا یحرف م
که دو جفت  یتون یها! نم یبر یخوا یم یمهمون هیخزر خودتو لوس نکن.  ر

من  کفش ایبا صررندل خودت  یتون یتا اونجا که نم فت،یتو ک یکفش بذار
 .یبر

ضا ظاهرا سبز  یداد و لباس ها را جمع کرد ول تیر مطمئن بودم اگر من چرا  
با خودر م تا کفش را  ما دو  به قول خودر م ینشررران داده بودم، حت  یبرد. 

 دخترها نشان بدهد. نیدر ب یبترکاند و خود یآن مهمان یخواست برا
سرت به خزر نگاه م ز،یم سر سل چنان با ح ستم  یموقع ناهار، ع کرد که نتوان
ستم د وانیل کی. طلوع دیپر میو غذا به گلو رمیخنده ام را بگ یجلو اد آب به د
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شتم را مالش م . من که هنوز دیداد علت خنده ام را پرس یو خزر همچنان که پ
اشاره کردم. خزر  سلجمع شده بود به ع میکردم و اشک در چشم ها یسرفه م

 د.خور یرا م شیحرف داشت غذا یو ببا تعجب به عسل نگاه کرد که ساکت 
 هست؟ ست،ین یخنده دار زیعسل که چ ر

صال، با ا از سل که ا ست چون  یمرا م یحال خودر علت خنده  نینظر ع دان
 مزه. یغرولند کرد: ب یبا حالت برخورنده ا

باره بچه رو هم با خودت  نیرو به خزر گفتم: ا هیاطالع بق یو برا دمیخند دو
 کنه! یشارژه و ترر نم یببر، ثواب داره. تازه چند روز هم عسل

! هایروت سرر گهیم گیبه د گیپشررت چشررم نازک کرد و گفت: د میبرا عسررل
 اخالق! یمجسمه 

 یما م یگفت: عسل یاز آنکه بخواهم جوابش را بدهم خزر با لحن مهربان قبل
 .میدرس بخون میبر میخوا

عسررل هم خنده دارتر بود. قهقهه زدم و خزر با سرررزنش  ی افهیق از یحت نیا
 ه؟ینگاهم کرد: باز چ

 !یترسم از فرط درس خوندن تلف بش یم ،یکه تو بست یآخه با اون ساک ر
سل هم خارج بود چون با حرص رو  نیا نکهیا مثل حرف خزر از حد تحمل ع

 ایب س،ین یگوشرررام مخمل گهید ینشرررده ول میکه حسررود گمیبه او گفت: نم
 امتحان کن!

 کنه! یچار ساله هم باور نم یحرف تو رو بچه  نیا گه،ید گهیراست م ر
با ب دیخط و نشررران کشرر میبا چشررم و ابرو برا خزر  را میرو یتفاوت یو من 

 برگرداندم.
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به رفتن خزر به آن خانه و  ادیسررراعت پنج بود که خزر رفت. مامان ز حدود
از اندازه مشررتاق بود و  شیاز آنجا که خزر ب ینبود ول یراضرر یمهمان نطوریهم

محروم کند، اجازه داده بود  یحیفرصرت تفر چیخواسرت ما را از ه یمامان نم
ما نم به  خانواده ار  نه از ن یبرود. دوسرررت خزر و  ند؛  نه  یمال ظرخورد و 

 شیبود که خزر در درس ها یخزر هم نبود، دختر یمی. دوسررت صررمیفرهنگ
 یم یگذاشت، دخترک سع یاو م یبرا یادیکرد و چون وقت ز یکمک مبه او 

نبود.  یهم راضرر نیکرد به هر نحو محبت او را جبران کند که البته مامان از ا
 یرا بروز نم لفتشراحتتر اسرررت مخا نطوریا« بهناز»کرد  یچون حس م یول

هم برود.  اصرار که خزر یگرفته بود و اصرار رو یداد. حاال هم که بهناز مهمان
بار بهناز را د یمن را هم دعوت کرده بود ول  یم حیبودم، ترج دهیمن که چند 

من خارج بود. هر  ییاو هم از حد درک و آشررنا ی افهیق یدادم نروم، چون حت
ها مواجه  فهایو ق پیت لیقب نیبا هم شررتریب میخانه آمده بود نیبه ا یچند از وقت
 شده بودم.

شحال بود و مادر هم نم یلیدعوت خ نیهر حال خزر از ا به ست با  یخو خوا
شاد شا یاجازه ندادن،  بود « خانم»هم چون خزر  دیکوچک او را خراب کند. 

مامان  دیرس یمن بود و به نظر نم ی دهیعق نیدانست چه کند. هر چند، ا یو م
 با آن موافخ باشد...

شت. بعد از گذا یرفت و پشت سرر من و دخترها را با غم و حسرت باق خزر
. هرسرره عاطل و میانجام دادن نداشررت یبرا یکار چکدامیظهر جمعه بود و ه

ست یو نم میدیچرخ یهال م یباطل تو سرمان را گرم کن میدان به  .میکه چطور 
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سب بار نیمحض رفتن خزر هم باران ع شت  دنیدم ا گرفته بود! طلوع که از پ
 نخ زدن و بهانه یعسررل بنا یول دیکشرر یکرد، فقط آه م یبا  را نگاه م شررهیشرر

دادم. مامان هم که مشررغول  یگذاشررته بود که البته من هم به او حخ م یریگ
ما را جا یباران نم نیدوخت و دوز بود؛ اگر نبود هم در ا ببرد.  ییتوانسرررت 

که حاال باران  میداشررت یما کار خاصرر گرید ینبود که جمعه ها نیمسررئله ا
شد، فقط فکر ا شت و خزر د میافتاده ا ریخانه گ یه ما توک نیمختلش کرده با ا

 شتریو ب شتریشد ب یگذراند باعث م یخور م شیدوست ها نیو ب یدر مهمان
پنجره دراز  نیی. من هم که پامیو حسررادت کن میدلخور بشررو تیاز آن وضررع

ش ست  هداد هیرا به لبه آن تک میو پاها دهیک ش سه بار خطاب به  سل دو  بودم. ع
 ندادم. یتیکرده بود که اهم فیپ فیمن پ یپا

ند برا یجمعه طراح یو عمال بعد از ظهرها اصرروال و  یافسررردگ یشرررده ا
 یبود به عالوه  ایهم که مه زیهم باشند. همه چ یمخصوصا اگر باران ،یدلتنگ

 .نیو غمگ کاریسه تا دختر ب
من تو خونه  یبارون یهوا نیکه تو ا سین نیبدتر از ا یجهنم یعنیعمرا!  ررررر
کش مضح ینمک با اون خنده  یلوس ب خی یپسره  نیا نمیبشم و بش یزندون

 وجه قربان! چیرو تماشا کنم! به ه
 هنوز؟ ینشد ریس ،یدید شویبا ناله ادامه دادم: تو هزار بار گرگ و م بعد

حرفها را نسرربت به عشررقش تحمل کند، پرخار  نیتوانسررت ا یکه نم عسررل
نده گ یاون دارسرر مینیبشرر میکرد: حاال اگه به انتخاب تو هم باشرره که مجبور

 که! میو حرص بخور میدما  رو دو ساعت تحمل کن
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هال در جهت  گرید یدر هم فرو کرد و گوشرره  نهیسرر یرا رو شیها دسررت
آمد و ساعت، نگاه کردم.  یکه بند نم یمخالف من نشست. به او، طلوع، باران

 آمدم. یکوتاه م دیبا
 .میریگ یم یباشه، را ر

سم ف یتکه ها یرو شت یلمیکوچک کاغذ، هر کدام ا و کاغذها را چند  میرا نو
د گردونه چن نی. بعد کف دو دستم را به هم چسباندم و کاغذ ها را عمیبار تا زد

م را در کار نباشررد. بعد دسررت یبشرروند و تقلب یبار تکان دادم تا مثال با هم قاط
 را اعالم کند. یینها یکاغذ را بردارد و را کیمامان گرفتم تا  یجلو

 یلمیف چیه یعنیبرداشررت، باز کرد و به سررمت ما گرفت.  یهم کاغذ مامان
شد  یچه م یما کمک کند ول یافسردگ شرفتیتوانست به پ ینم نیاز ا شتریب

 ، انتخاب طلوع بودو بدتر از آن میگرفته بود یکرد؟! را
. 

را از نظر گذراندم. خب چطور  نشییاز باال تا پا یقیرا باز کردم و با آه عم کمدم
 فیکمد زانو زدم و رد یکنم؟ جلو دایرا پ میها لمیهمه، ف نیتوانسررتم از ا یم

ود، ها در آن ب لمیرا که معموال ف یو جعبه ا دمیکش رونیرا ب میکتاب ها ییجلو
 جا باشد. نیآوردم. کار هم رونیب

را چک کردم؛  میها ید یو ید یکی یکیچهار زانو نشررسررتم و  نیزم یرو
 ایشرردم  یخوشررحال م ایچقدر خاطره از هر کدام داشررتم، با هرکدامشرران 

 بود. نیزنگ خورد، مع لمی... موبانیغمگ
 ؟یسالم، چطور ر
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 ؟یکرد یم یچکار داشت ستم،یسالم، بد ن ر
ش آه شده و  یم لمیف هی: دنبال دمیک ار ج گهید یکیگردم. اگه خدا بخواد گم 
 .مینیب یم
 ؟یلمیچه ف ر
 a walk to remember ر
 ن؟ینیبب نویا نیخوا یبود که م یقحط لمیاوه، ف ر

حاال دنده  م،یگرفت یما هم را ه،یمملکت دموکراس ؟یفهم یآقا، م میمجبور ررر
 نشه. دایدعا کن پ م،ینیبب مینیبش دیامون نرم، با

 و من به گشتنم ادامه دادم. دیخند
 .دمیاولو م یها یما؟ بهت صندل ینمایس یایب یخوا یتو نم ر

غم و غصه دارم. راستش باران زنگ زدم که باهام  یکاف ینه ممنون، به اندازه  ر
 .رونیب یایب
 کجا؟ رون؟یب ر
 .رونیخوام از خونه بزنم ب یفقط م س،یجار مهم ن ر

 جواب دادن مکث کردم. مشخب بود که ناراحت است. یبرا
 شده؟ یزیچ ر
 ؟یایبزنم. م یدور هیخوام  ینه، فقط م ر

شت، نم یگریناراحت بود... اگر هر حال د بله، ست که  یدا تنها با « من»خوا
 یتا همگ میشررده ا ریخانه اسرر یو تو میندار یبود بداند ما کار یاو بروم. کاف

و بچه ها را  یشررلوغ یحاال، معلوم بود که حوصررله  یول رونیمان را ببرد ب
 کردند. یکه دق م ومدو طفل معص نیرفتم، ا یاگر من هم با او م یندارد. ول
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به مع یگریهر وقت د اگر  نیبا ا یگفتم که هر سررره مان را ببرد ول یم نیبود 
 خودمان بکنم. ریو اب ریآمد او را هم اس یدلم نم تیوضع

 .دینه، ببخش ر
 .دمیشاد و خنده دار بت نشون م لمیف هی نمایبرمت س یم گه،ید ایب ر

سوسه ام نکن. کل رررر  یاتیماهنامه هم مونده، فردا هم ح یدرس دارم، کارا یو
 بزرگم گوشمه. کهیباشم، ت یمن دست خال ادیب
 ! خداحافظ.این ،یایب یخوا ی. نماریباران صد دفه گفتم بهونه ن ر

 یلیخ نکهیمن بماند قطع کرد. نه، مثل ا یبعد یمنتظر بهانه ها نکهیا بدون
هم جواب نداده بود و حواسش پرت  یاتیح یکلکم درباره  یناراحت بود؛ حت

 انقدر ناراحتش کرده بود؟ یزیچه چ یعنینشد. 
کردم و بلند شرردم. سررر راهم به اتاق بچه ها،  دایرا پ لمیف ید یو یجعبه د ته

را از حفظ  لمیف نیکه ا ییرا هم برداشررتم. از آنجا یدسررتمال کاغذ یجعبه 
 کردند به آبغوره گرفتن. یبودند، از همان ب بسم الله شروع م

 خانه،پشت ی. رفتم و همان جا جلوگریشده بود د کیکه بند آمد هوا تار باران
خوب  یبوها یگلها و همه  یخاک باران خورده و بو ینشررسررتم. بو واریبه د

مام ا یدر هوا پخش بود و کم گرید مدت را در فکر  نیحالم را خوب کرد. ت
 دم.ش یم مانیشکند، گذراندم. کم کم داشتم از نرفتنم پ یچه م نکهیخزر و ا

از حد  شیحداقل... هرچند که هر وقت من ب دمید یرفتم دو نفر آدم م یم اگر
 «زل نزن، زشته»داد که  یکردم، خزر سکم م یرا نگاه م یکس

http://www.roman4u.ir/


 285 باران

چشررم  هیتوانسررت رنگ سررا یدانم خودر چطور بدون زل زدن م یمن نم و
 یمختلف را برا یها تیبتوانم شخص نکهیا یرا بفهمد؟ خب من هم برا یکس

 تمام روزم را نکهینه ا دمید یمتفاوت را م یآدمها دیبا اروم،یدر ب میداسررتان ها
 .مگفتن نداشته باش یبرا یپر کنند و حرف یسه تا دختر معمول نیا

ش یصدا سرم را بند کردم و در کمال تعجب  الیمرا از فکر و خ ینیما درآورد؛ 
 شد. ادهیپ نیمع نیکه از ماش دمیخزر را د

شا نیو با مع چاندهیما را پ یخزر همه  نکند شته بود؟   نیبه ا نیمع دیقرار گذا
پالس  شیراخزر از قبل ب دیخواسررت من را هم با خودر ببرد؛ شررا یخاطر م

تاده بود و مع که خزر  دیترسرر یم نیفرسرر قدر هم  ند؟! چ فالش ک خزر اغ
از یبود که به کمک من ن ییدسرررت و پا یب یطعمه  نیماهر و مع یشررکارچ

 داشته باشد.
 نکهیون او بد دیچیرا محکم به دورر پ شیبزنم، خزر پالتو یحرف نکهیقبل از ا

به  نیمع ایبه من  یتوجه هاج و واج  نه رفت.  خا به طرف  ند، دوان دوان  بک
ش نیسمت مع شتم که تازه از ما شم رفتن خزر را  ادهیپ نیبرگ شده بود و با چ

 کرد. یدنبال م
 چش بود؟ نیا ر

 را دوباره باز کرد: سالم. نیرا باال انداخت و در ماش شیشانه ها نیمع
 شده؟ یرفتم: چ نیبا سماجت به طرف مع ی. ولدمیآمد و من لرز یسرد باد

 داخل. یبهتره بر ر
 رفتم جلوتر و دستم را گرفتم به در که نبندد. یتاب یب با
 ؟یدیحاال، تو کجا خزرو د رمیم ر
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 کرد. یم یکارر مرا عصب نیزده بود به من و ا زل
 .میبا هم برگشت گهیدعوت داشتم، د یمنم اون مهمون ر

:  دمی... دوباره لرزیعنیکه قرار بود تولد بهناز باشد و دوستانه...  یمهمان ،یول
 افتاد؟ یاونجا اتفاق

ستم را هم از رو باالخره در عقب زد: اگه خودر  ینگاهش را از من گرفت و د
 .ستی. به من مربوط نگهیبخواد، م

 پس افتاده. ر
 .یکن یمعن یتا اتفاق رو چ ر

گفتم:  نیرا صرراف کردم و رو به مع میم. گلوبده یکردم خودم را دلدار یسررع
 بش خور نگذشته. دیشا
 گفت و با تمسخر مرا نگاه کرد. یا« هه» نیمع

 ...دیشا ر
صب لحنش شدم: به تو  یرعادیو غ یع بود. با تعجب به او نگاه کردم؛ کنجکاو 

 خور گذشت؟
 !رینه، شب بخ ر

بود که تکان خوردم؛ چه خبر شرررده بود؟! در  تیچنان با قطع شیمنف جواب
 و رفت. دیرا محکم به هم کوب نیماش
به من انداخت و  یقیداخل، همه در هال بودند به جز خزر. مامان نگاه دق رفتم

 ونیزیرا به سررمت تلو شیرا باال انداختم. مامان هم رو میمن فقط شرررانه ها
 نگفت. یزیبرگرداند و چ
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به اتاق، خز یوقت را  میپتو. من هم جا ریرا انداخته و رفته بود ز شیر جارفتم 
ش ش دمیخزر قرار گرفتم که د یزدم و رو به رو یغلت دم،یانداختم و دراز ک م چ

ست و ب شیها شک م یباز ا لبش را به دندان گرفته  خت؛ی. دلم رزدیر یصدا ا
شک م شم ها ری. زختیر یبود و تند تند ا س شیچ جا مانده و هنوز  یاهیرد 

تنش بود. دسررتم  شیمانتو ریرا عوض نکرده بود، هنوز هم تاپ ز شیلباس ها
 را دراز کردم و دستش را گرفتم؛ سرد بود.

 ؟یشده خواهر یچ ر
شک ها سرر شکش روان  یجو یدوباره  یرا پاک کرد ول شیرا تکان داد و ا ا

 یمهمان کیخر در آ یشد. منتظر ماندم تا خودر شروع به حرف زدن کند؛ ول
 ممکن است افتاده باشد؟ یتولد چه اتفاق

 دیلرز یم نشیریکه لب ز یو در حال دیخودر را به طرف من کشرر باالخره
 گفت: گند... زدم... باران... دهیبر دهیبر

ماال ند زدن ا احت که ل نیمنظور خزر از گ خودر  یشررربتش را رو وانیبود 
 ؟یو صبورانه گفتم: چکار کرد دمیکش ینفس راحت خته،یر

ست، به د بلند ش ش ریداد و پتو را تا ز هیتک واریشد و ن با هر دو  و دیچانه ار ک
 سرر نگه داشت. یرا باال زد و دست ها را همان جا باال شیدست موها

 یچنتا از دخترا تایکردم مهمونا چن تا از دوستاشن و نها یباور کن من فکر م ر
 ...لیفام
 بود، با تعجب به خزر نگاه کردم. یهم در مهمان نیافتاد مع دمای تازه
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دوستانه اس. گفته بود با خانواده ار جدا  یدور هم هیبه خدا به ما گفته بود  ررر
لد م فک م ره،یگ یتو  یاون حت یو خودمون ول میکردم همش خودمون یمنم 

 خود داشت. یکه جا لیدانشگاه رو هم دعوت کرده بود، فام یچند تا از پسرا
را به دندان گرفت و  نشیریهم فشررار داد، لب ز یرا محکم رو شیها چشررم

 ...یملکوت ادیشه یزمزمه کرد: حت
 کرد. یکه ازم خواستگار هیو اضافه کرد: همون ارشد دیرا از من دزد نگاهش

: مدیو با شوق و ذوق پرس شیزانو یهم صاف نشستم و دست گذاشتم رو من
 خب؟
 با تاسف سر تکان داد و گفت: د،یرا بلند کرد و نگاه منتظر مرا که د سرر
صل یمهمون شروع کرد یشد؛ ول یشروع م 8 یکه طرفا یا  میاز همون اول 

 ام و گهید یایدن هیکردم تو  یآماده شرردن، منم که با اون لباسرره اصررال فکر م
که پر از  شیاشررک یکردم. )سرررر را باال آورد و با چشررمها یداشررتم پرواز م

 لباسررم که از م؛و از کجا اومد میرفته بود ک ادمیالتماس بود من را نگاه کرد( 
کردن که  فیمال همه اشون قشنگتر بودم، خودم هم که... اووف انقدر ازم تعر

قدر خوشررگلشرررهیباورت نم تت  ،ی... چ به، پوسرر مت خو ندا قدر ا چ
شمات ب سم که اومدسارهیفالنه،چ  دمیسرجار د ... خالصه خرم کردند. حوا

ستم ز ش ست بهنور، که اون آرا رین ش بومکنه... اونم که انگار  شمید  ریگ ینقا
سا دیخط چشم خفن برام کش هیآورده بود،  هم به موهام ور  یکبود؛ کل ی هیو 

کارر که تموم شررد باورم  گه؛ید یچیرفت و به قول خودر سرراختشررون... ه
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 یبودم. خودمم خودمو نم رو به اون رو شررده نیمن باشررم، از ا نیشررد ا ینم
 بودن. دهیند نطوریمنو ا چوقتیکه ه امیشناختم چه برسه به همکالس

رشررم فک اد،یهم بهم داد گفت به لباسررم م روزهیجفت گوشررواره ف هیبهناز  بعد
شواره چقدر تاث یکن ینم ضعم... از د ریهمون گو سر و و شت تو  خودم  دنیدا

حد  نیتا ا نا،یو ا شیآرا ایکردم  یفکر نم چوقتیشرردم اصررن... ه ینم ریسرر
بذا  گه،یدخترام د نیداره، ب یبیگفتم چه ع یکرد... بعدم به خودم م رییتغ شهیم

ا اصال سر پ یباشم... با اون سر و شکل و خونه و مهمون یشکل نیبار ا هیمنم 
 7.5سرررر را به چپ و راسررت تکان داد(  یبا ناراحت دویکشرر یبند نبودم )آه

سرخاله  هی دمیبود که د سره اومد داخل، که انگار پ بهناز بود، ما هنوز طبقه  یپ
نه، آهنگ. شررروع  دمیبعد د ره،یداره و م یمنم گفتم البد کار م؛یباال بود ی

همه  8 کیکم کمک نزد گهی... ددندیکردن و با بهنور اون وسررط ر*ق*صرر
 کالسمون، دانشگاه ... یبچه ها یپسر، نه دو تا... وا هیشد، نه  داشونیپ

 یو بلند ل*خ*تش پنهان کرد. م کیبازوان بار انیشد؛ و سرر را در م ساکت
صور کنم؛ نفس گ افهیتوانستم او را در آن لباس و ق ورت بود؛ آب دهانم را ق ریت

 دادم.
 خب، بعدر... ر
... امیبگم نم شدیروم نم یخودمو تف و لعنت کردم بابت اون وضع؛ ول یکل ر

سخره ام کنن، تحق ینم ستم م ستم... ول یکنن، نم رمیخوا ست یم یخوا م خوا
و ر پورمیگ دیو همون بلوز سررف نمیخواسررتم شررلوار ج یلباسررمو عوض کنم، م

 ...هیآخه لباس آب یول گهیبود د یبپوشم... فوقش بدون روسر
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آن لباس  ادیبه  یخب وقت یبدهم ول یخواسرررت خزر را دلدار یدلم م یلیخ
ست ساکت بمانم... بلند یم حیافتادم، ترج یبازر م ی قهیو  نیبدون آ  یدادم 

 بود... شیزانو یار هم که فقط تا رو
 ینگام م نیهمه دخترا هم با تحسرر افهیکار فقط لباس بود، خدااا با اون ق رررر

 ...یخواستم لباسمو عوض کنم باران... ول یکردند. به خداا م
 طونیشرر اس،یدعوت نیهم ب یملکوت دمیفهم ی: وقتدیرا دزد شیها چشررم

خواسررتم از  یبار... نم هی نیبار... به خدا هم هی نیوسرروسرره ام کرد، گفتم هم
شونیه سم هم از  چکدو شگلتر بودم، لبا شون خو شم... من از همه ا کمتر با

شترم، چرا با یگرونتر بودن، حت ایلیلباس خ شون هم باهو اطر خ به دیاز همه ا
ا بار مثل اون هیخواسرررت  ی... دلم مرنمیدسرررت کم بگ میسررتیپولدار ن نکهیا

 شیبره که از لطف خانم پرا ادمیاونا رو تجربه کنم...  یبار زندگ هیباشررم... 
سم کادو ادمی... میکن یم یزندگ نجایا میدار بار...  هی... فقط نهیمع یبره که لبا

شتم  یسال زندگ 22بعد از  یعنی بکنم؟!  خواد یدلم م یبار هر کار هیحخ ندا
 زدم من... یبارااان... چه گند

سش که ا خب،» شت، ول رادیلبا شه ا یدا شد و گو ست یخب اگر رفته با ش ه ن
 «باشدر دهیند یبود که کس یدواریام یباشد، هنوز هم جا

 یخودمو زده بودم به ب دم؛یرفتم وسررط و ر*ق*صرر وشررایاز همون اول با ن ررررر
خواسررتم تو  یام اصررن؛ فقط م گهید یکیخودمم باورم شررده بودم که  ،یالیخ

خواسررتم همه اشررون فقط منو نگاه  یچشررم باشررم؛ تو چشررم همه اشررون... م
 کنن...
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 را محکم گرفتم: خزر! شی. بازودیرا از دو طرف محکم گرفت و کش شیموها
 یبرنامه  ایمهمون نیکه ا ییاون دخترا یشررده بودم مثل همونا، مثل همه  ررررر

فتار ر یجور نیو ا دمیپوش یشکل نیباره ا نیهرروزشونه، انگار نه انگار که اول
ه ک رونیکردم که از ب یم یرو باز یکیشرررده بودم، نقش  گهید یکیکنم،  یم

گفته بودم به همه نخ  هک ادتهیزد... افرا رو  یحالتو به هم م یکرد ینگار م
دراومد بهم  ذاشررتم،یکه من محل سرررگ هم بش نم ومده،یطرف من ن ده،یم

 ...یهست یوگرنه شناگر قابل ،یدید یگفت: آب نم
ظه ع د؟یککم گز یکن یم فکر نبود؛ نخورده م*س*ت  الممیخ نیاون لح

 «ینیباستعداد منو ب یتون یکه نم ادیتا چشات در ب»بودم؛ جوابشو دادم و گفتم 
 برام مهم نبود، انقدر مرکز توجه ادمیشه گهید ؛یالیخ یزده بودم به رگ ب اساسا

شه صال نم ادیبودم که  بهناز تمام مدت زوم کرده  یالیاز فام یکی. دمید یرو ا
شت یسرکار، کل مشیبذار ایمن، بهناز گفت ب یبود رو سره گذا سر پ م و سر به 

که حال خودشررم  هرچندرفته بود تو فضررا؛  یکردم، پسررره هم حسرراب حیتفر
 نبود...

کرد و به سفه افتادم؛ خزر  ریگ میم را قورت بدهم، که در گلوآب دهان خواستم
شتند هم که ا ییچه بال جا  کیخواهر ما  نیشده بود... هر چه خوبان همه دا

 داشت و رو نکرده بود...
... دیدستمو گرفت و کش یکیبود که  فیکردم و اونم خرک یم تشیداشتم اذ ررر

بهم دسررت بزنه؛  یاشررتم کسررعشرروه ها و اون ادا صرروال نذ یهمه  ای ییخدا
ه اومد یاز ک نیدونم مع یبرگشررتم بزنم تو گوشررش که فلج شرردم اصررال؛ نم

ندازه  به ا  قدران ده،یمنو د ییهنرنما یکاف یبود... هرچند که مشررخب بود 
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 اون نیخواسررت آب بشررم برم تو زم یبود و بد نگام کرد که دلم م یعصرربان
صررد تا حرف  ینگام کرد که به اندازه  یلحظه... با اون دو تا چشررمار جور

ستمو محکم گرفت و منو به  سش در برم که د ستم از د شرمنده ام کرد... خوا
قتشه بسه؛ و یدل برد یهر چ»، بعدم گفت... گفت که  اطیبرد تو ح دیزور کش

 ...«یافسارتو ببندن که ول نش گهید
به خودر اجازه  کس تو عمرم چیداد : ه هیتک واریو سرررر را به د دینال خزر

ظه  یحرف نینداده بود همچ که اون لح نه... منم  مام معن هیبهم بز به ت  یاال  
مه دختر ا نیا»بم برخورده بود، گفتم  یلیبودم، حرفش خ جان؛یه من  فقط ن

له منم که ک «سررتین وکارا مال ت نیخزر، ا یسررتین نایتو از ا»اونم گفت « ولم؟
ندارم،  نایآره چون پول ا»گفتم ه،یچ دمیفهم یام دا  بود، اصررال منطخ نم رو 

زد تو  یم م،یمردم نبود یباور کن اگه خونه « حخ هم ندارم خور بگذرونم؟
بعدم « بسرره ،یتا االن خور گذروند یهرچ»گوشررم همون جا، فقط گفت 

شت شوند پ میبرگ شت  شیداخل، منو ن شه، ب کمونینزد شکسیهخودر و نذا
کرد فقط  یکه به من نگاه م یبرج زهرمار بود، به هر پسررر نیخودشررم که ع

 دمیبراممهم هم نبود، تاز از اونجا که نشررسررته بودم فهم گهیکرد! د یپارس نم
شلنگ تخته ا سط و چه آبرو یچه   نیا نیازم رفته؛ به قول مع ییانداختم اون و

فت. ر ادیکردم، پاک  یم یخانوم دیبا هک ییهمه سررال همه جا خانم بودم جا
منو مضررحکه کرده بودن و منو کرده  یکه اونجور هیحالم از خودم و بهناز و بق

شون، به هم م شکل خود تور  نویمع یچطور گهیخورد، که تازه اومده م یبودن 
! واریبزنمش تو د رمیسرشو بگ یدو دست یخواست وسط مهمون یکردم! دلم م
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 میدو گفت برگر دینفهمیمع گهیزار بزنم، د نمیبش وسطخواست همون  یدلم م
 خونه...

 یرا انحراف رریچون سرررر کج بود، مسرر د،یاز چشررم خزر چک یاشررک قطره
 گوشش... یرفت و رفت تو

 نه... یکردم تمام شده ول فکر
سا یموقع رررر شه لمویکه رفتم پالتو و  م کنه، نگا نکهی. بدون ادمید ادویبردارم، 

که فکر م»گفت  با وجود یمنو بگو  ما زندگ نیا نیکه ب یکردم   ینک یم یآد
شونیشب نقدریکه ا نجایا ی... مگه چن ماهه اومدیخودتو گم نکرد  ؟یشد ه

 دمیتوپ ممن «؟یواسه خودت ساخت یختیر نیکه همچ یکم داشت یخودت چ
ران! با یتونسررت باشرره... وا ی... اونم گفت که مسررتیبهش که بهش مربوط ن

 رفت... تمیثیح
 نگاه کنم؟ نیتونم تو صورت مع یچطور م گهید

غلط کرد سرت داد زد، خودر کم سر و  نی... بعدم معیاوال تو بزرگش کرد ر
 جنبه؟ یگوشش م

ست مع قتایحق ل کام یبودم که به خودر اجازه داده بود نمونه  یشاک نیاز د
ستش اعتراف  یسوال ببرد، حت ریما را ز تیادب و ترب اگر خودر به رفتار نادر

شد... من نم صوخوا یکرده با و نقب خزر در  بیع یب ریستم اجازه بدهم ت
 ...بگذاردفرارتر  مشیهم حخ نداشت پا را از گل نیزهنم خراب شود، مع

 داشت؟ یچه ربط نیکرده باشد، به مع حیتفر یخزر کم حاال
 .دیار را باال کش ینیب خزر

 ...شهیم دیاگه مامان بدونه چکار کردم؟! ازم ناام ر
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 بفهمه... سیحاال الزم ن ر
 بهش درو  بگم؟ یعنی ر
 نگو... خوب خوباشو بگو! زوینه... خب... همه چ ر
 پوزخند نگاهم کرد: مثال کجار خوب بود؟ با

شده بود رررر شگل  کردن... بهت خور  فی... ازت تعری... ترکوندیرررر خو
 گذشته...

 کنم اصال بهم خور نگذشت... یحاال که فکر م یول ر
شسر یرا تا باال پتو ش دیر ک شتش را به من کرد. آه ک ار آنجا ک ی. ولدمیو پ

از لطف نبود هر  یخال دنشیبودم... د دهیبه خزر را د نیبودم و زور گفتن مع
 حخ نداشت... نیچند که مع

تار گفت رف یکه خودر م نطوریتوانتسررتم باور کنم خزر ا یهنوز نم راسررتش
شد؛ او هم ست رفتار م دهیسنج شهیکرده با صولش از جا یو در  شانیکرد، ا

بهناز  یدانسررتم که به خانه و زندگ یخوردند... هرچند از قبل هم م یتکان نم
 نیبرود و ماش یخواست مثل او لباس بپوشد، مهمان یخورد. دلش م یغبطه م

شد؛ هر روز برود خر شیپا ریخودر ز سرت  دیبا ست پر برگردد. فقط ح و د
 هنکیا یش بود... خنده ام گرفت و براخورد و آن هم سگ یبهناز را نم زیچ کی

 ...دمیخند یواشکیپتو و  ریسرم را کردم ز ردیخزر را برق نگ
ها  نیف نیزدم، تمام شب خزر با ف یدستم و چرت م یرا گذاشته بودم رو سرم

جدانش و یو نه گذاشت من بخوابم. نصفه شب دیار نه خودر خواب یتاب یو ب
کرده بود، چند برابر زشت تر و بدتر به  یکه در مهمان یدرد گرفته بود و هر کار
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 مسئول نبود، فقط یکس رداد. به نظر من که در براب یآمد و آزارر م ینظرر م
 جدول یبعد که مرا بابت راه رفتن رو یآمد؛ و دفعه  یبا خودر کنار م دیبا

 .دیکش یکرد، از خودر خجالت م یها شماتت م
 .ادیاشو پاشو که حقگو داره م: پدیگلرخ چرتم را بر یصدا

 زهایبا دسررت ماسرراژر دادم و خم یرا بلند کردم، گردنم گرفته بود، کم سرررم
 .دمیکش

 به صورتت؟ یبزن یآب هی یخوا ینم ر
 اد؟یداره م یمگه نگفت ر
سر کالس؟ تازه از دفترر اومده  ینیبش یخوا یم یشکل نیا اد،یحاال اونم ب ر
 .ادیم یو برگرد یتا تو بر دمش،یاز پنجره د رون،یب

 سیرا سررپردم دسررت گلرخ و سررالن سررالنه به سررمت سرررو فمیشرردم، ک بلند
 رفتم. یبهداشت
ش مقنعه ست میدور گردنم، موها فتدیتا ب دمیام را از عقب ک  یرا زدم باال و دو د

ش صورتم، بعد هم دهانم را پر کردم و آب را در دهانم گرداندم. به  دمیآب پا به 
صو ست یتا خوردگ یجا میشانیپ یزل زدم که رو نهیدر آ رمیت سته نقش ب نمیآ

 بود.
شو از ست سمت د ییسمت د صدا دیها که من به آن ق شتم،  و  یتودماغ یندا

 .دمیرا شن میها یاز همکالس یکی یآشنا
چند ترم چرا  نیگفت، تو ا یزیچ هی! حاال گلرخ هم یتو چقدر زودباور ررررر
 یو هو یگفتن از آن نترس که ها مینبود؟ از قد یخانوادگ یاز دوسررت یخبر

، آدم بدا میشرریدارد، بله مولود خانم، از آن بترس که سررر به تو دارد. من و تو م
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 سیمعلوم ن ره،یم سررهو آ ادیچون ظاهرمون غلط اندازه و باران خانم که آسرره م
 شده! بشینص یزیچ نیکنه که همچ یم ییچکارا یرکیرزیز
، پاشو گرفت جلور اینبود که تو سالن بهزادن شیوقت پ چند نیآخه مگه هم ر

 شده حاال؟ ینجوریکار کرد که ا یچ ن،یرو زم ادیبود باران با مغز ب کینزد
شونو که به من و تو  نایکه ا گه؛ید گمیدارم م نویهم رررر کاربلدن، رمز و راز کار

دل هر  یواشررکی یکه بلدن با ادا اطوار و ناز و عشرروه  نانیهم دن،ینشررون نم
که ظاهر و باطن  سررتن،یرو آب کنن... مثل من و تو که روراسرررت ن یسررنگ

شاعرم گفته، واعظان کا شونیکی شه...  نن، ک یمنبر م وجلوه بر محراب  نیبا
 ؟یچ

 کنند. یم گریروند آن کار د یبا خنده جوابش را داد: چون به خلوت م بهاره
دو تا خواهر  ن،یسررت خانوادگدو نایالله، حاال گلرخ زر بزنه که ا کیآ بار ررررر

شده ان، دوقلوها شه، من و تو م دیشنونده با ن،یافسانه ا یگم  میفهم یعاقل با
 متد امثال من و دید یبود... م دنیکش شیباران، با پا پ یاون همه سر و صداها

 جهیکه نت یدید ؟یگرفته بود و چ شیمعکوس در پ اسررتیسرر ده،یتو جواب نم
 بذاره... یکارگاه آموزش هیما هم  یبرا دیهم داد... با

 تو با  نبود. چوقتیبابا باران که ه ر
راه  نیزم یرو یبه تعداد پسرا گمیاولت، دارم م یسر خونه  یباز که برگشت ررر
 گل نیتور کردن پسرا وجود داره، از شانس نحس من و تو هم رگ خواب ا یبرا

سر رو باران زودتر از همه پ ست یکرده... م دایپ سره خودر دون ه چکار کنه که پ
 طرفش! ادیب
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 بگم؟! یواال چ ر
 نگو، حرف حساب جواب نداره. یچیه ر

دانم  یگرفتم و به سررمت در رفتم. نم نهیآ یمات و بهتزده  ریرا از تصررو نگاهم
 .میدیکش یخجالت م دیکداممان با میشد یاگر در آن لحظه با هم رو به رو م

. گلرخ با تعجب پشررت سرررم آمد: رونیام را برداشررتم و از کالس زدم ب کوله
 کجا؟

 خونه. ر
سه چ رررر شخ کالس حقگو بود ؟یوا ست نم قهید هی ،یتو که عا شم از د  یا
 .یداد

 سر کالس. نمیتونم بش یکنه، نم یدرد م یلیدلم خ ر
رفتم  نییپا یکیبزند، با عجله پله ها را دو تا  یگریگلرخ حرف د نکهیاز ا قبل

سالن ب شدم  یخفه م ایماندم  یآنجا م شتریب هیثان کی یزدم. اگر برا رونیو از 
 منفجر... ای

ست تا فردا با ه ینم دلم شانیخوا شم چکدام شوم، نه بهاره نه  ه ون میرو به رو 
 حرف ها بود. نیا یکه باعث و بان نیمع یحت

 خانم کجا کجا؟ یآ ر
سرررم را برگردانم، جواب دادم: خونه  نکهیدون ارا کم داشررتم؛ ب نی! هماوووف
 امون.

لحظه دلم خواسررت  کی یحرفم نگاه کردم و برا دیو بع یظاهر یبه معنا بعد
 کنم تا مغزم سبک شود... هیو آنقدر گر نمیسنگفرر بنش یهمان جا رو

 برمت. یمن م ایب ر



wWw.Roman4u.iR  298 

 

 شود و بند کوله ام را سفت گرفتم: الزم نکرده. ادیتند کردم تا فاصله مان ز پا
م کن یمن شد: دارم بهت لطف م یهم چند قد بلند برداشت و شانه به شانه  او

 .یخانوم
کهیا بدون ها ن قدم  بان میاز سرررعت  با عصرر به من نگو  تیکم کنم  گفتم: 
صال با من حرف نزن... هر چ یچی... هیخانوم ست  یم ینگو... ا شم از د ک

 کشم. یتو م
 من مگه چکار کردم؟ ر
 به من! یخودتو چسبوند ر
 منو دارن! یدلت بخواد؛ مردم آرزو میلیخ ر

م چشرر یزد تو یبود و نور م سررتادهیکه چطور حخ به جانب ا دمیو د برگشررتم
شان آب شیها ستها را از دو طرف باز کرد و لبخند  ریس یو باز رنگ شده بود. د

 چشمک زد.بر لبانش نقش بست و بعد  یدلبر
 نه؟ اد،یتو هم از من خوشت م ر

گفتم: خواب  یدر ذهنم قوت گرفت و با لحن کشدار میشم یحرف ها دوباره
 باشه. ریخ یدید

 افتادم و او هم دنبالم آمد. راه
تمومم، هم خوشگلم، هم خور  زی. من همه چادیبه نفعته از من خوشت ب ررر

 ممیوضررع مال رم،یگ یم گهیترم د هیام، البته مدرکمو  لکردهیهم تحصرر پم،یت
به، خ ... یکن دایمنو پ یلنگه  یکنم، عمرا بتون یرفتار م کیهم رومانت یلیخو

 هیوگرنه  یبه کار ببر نبردن دل م یو تمام تالشررتو برا یبهتره که زودتر اقدام کن

http://www.roman4u.ir/


 299 باران

اونوخته که تا آخر عمرت  دهیمر  از قفس پر ینیب یو م یایوقت به خودت م
 .یکن یمن دق م یو از درد دور یخور یحسرت م

 کنما! یم شیدلم پره، سر تو خال یلیتو رو خدا برو راحتم بذار، خ ر
 منت! ی دهیبگو، به د یخوا یم ی! تو هر چکتریگردن من از مو بار ر
 بس کن! ررررنیمع ر

را باال بردم، خدا را صررد هزار بار شررکر که موقع کالس بود و  میصرردا باالخره
 شد. یم دایآن طرف ها پ یمحوطه خلوت، آن وقت ظهر کم کس

 شده؟ یچ ر
 ...نیخستم... هم یلیخ ر
متهم شده ام که او را تور کرده  میتوانستم رک و پوست کنده به خودر بگو یم

صال معنا ست حت ی... که دلم نمدمیفهم یحرف را نم نیا یام؟ که ا به  یخوا
شود برا . که ردیبگ تیخودم هم رنگ واقع یزبان آوردن و تکرار کردنش باعث 

ست نیبه ا شوم... که به هر ح یرابطه و دو شکوک   نیو حرکت مع رفبچگانه م
مدت  نیکه ا یاستخاره کنم، من یهر حرف و حرکت یشک کنم و خودم هم برا

کردم... دلم  یخواسررت م یدلم م یکار خودم بودم و هر شررهیهم نیمع شیپ
 یحرف ها نیا متیرا از دسررت بدهم... به ق نیمع یخواسررت دوسررت ینم

نه... بودن مع گا  ینقشررره ا وبودن ا یمن برا یخوب بود... ول یلیخ نیبچ
 توانستم فکر نبودنش را بکنم. یبودم، هر چند که نم دهینکش

 ا،یهمه اشررو نخور ا،یآورد و به سررمت من گرفت: ب رونیب یشررکالت بشیج از
 .ارمیم نویاالن ماش سایوا نجایهم
 از شکالت را کندم و خوردم. ینشستم و تکه  یمانیجدول س ی لبه
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 رد شدند شمردم. میکه از روبه رو یدیسف یدهایپرا یهمه  دیایب نیمع تا
ساکت بود قهیچند دق تا س ردماوی. باالخره طاقت نمیهر دو  : دمیو طلبکارانه پر

 ؟یکرد نطوریبا خزر ا شبیچرا د
 بود. یمن نگاه نکرد، حاال صورتش جد به
 ناراحت شده بود؟ ر
 !یشد؟ تو خجالتش داد یم دینبا ر

 .سین الشیخ نی! فکر کردم عدهیزد: باز خوبه خجالت کش پوزخند
مد: ع خونم به تو مربوط ن الشررمیخ نیبه جور آ  ینداشررت. حخ سینبود 

 دور و بر تو بهتر و خانمتره. یدخترا یخواهر من از همه  ،یسرزنشش کن
ر در  دنشیر*ق*ص ریتصو ر آن هم با آن لباس و سر و شکل  با دختر عمه ار 

 نزنم. یزبانم را گاز گرفتم تا حرف یذهنم جان گرفت ول
 دونم. یخودم م ر

 کرده؟ تیکه انگار جنا یرفتار کرد یبرد: پس چرا جور ماتم
 کرده. تیچون واقعا هم جنا ر

 را باال برد و من جا خوردم. شیصدا
 که من یدون یتو م نیمرا نگاه کرد( بب یالبته در حخ خودر... )با نگران ررررر

 هیاومد خزر اونجا مثل  یم فمیواقعا ح یول سررتم،ین یاسررالم هیخودم آدم عل
شررما، هنوز خزرو بدون  یخونه  امیعروسررک تو چشررم باشرره! من دو ماهه م

 یدون یاونم با اون لباس... م ،یاونجور شرربیبودم اونوقت د دهیند یروسررر
قدر از خر ما مونیپشرر دنشیچ قتیل یاونجور یشررردم؟ آد مثل  ییدخترا ا
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، ندارم یسیمثل خزر. من که با تو رودربا یساده ا یخودشون رو دارن نه دخترا
خوشررگله، با اون  یلیخزر خ میدون یهردومون م ،یکه به خودشررم بگ گمیم

همه رو  چشمسرر آورده بود،  یدونم کدوم جادوگر ینم شبیکه هم د ییبال
 یاون خزر واقع ،یدون یم یازر خوششون اومده بود ول ایلیدرآورده بود... خ

 دونسررتم یعروسررک بود... من م هیشررناختم؛ فقط  ینبود که من م ینبود، اون
شو زده به ب ستفاده کنن. م یول یالیخ یخود سوءا شتم ازر   یدون یدوس ندا

بهنازه که  یالیفاماز  یکی ه؟یکه خواهرت سرررکارر گذاشررت، ک یاون پسررر
دل  یخزر حساب شبیپسش زد؛ د ارویبود و  دهینقشه کش یبهناز برار حساب

از پسررره از بهن یاز پسررره برد و سرررکارر گذاشررت اونوخت بعد از رفتن ما وقت
ه پشت سر خواهرت صفحه گذاشت یبهناز حساب نه،یو ببخواسته که دوباره خزر

و پسررره ر نکهیا یبدتر از خودر نبوده به خزر نسرربت داده، فقط برا یو هر چ
 ی لهیوسرر ینجوریاز شررما ا یکیتونم تحمل کنم  یبکنه. من نم خیسررنگ رو 

 مثل بهناز بشه. یکی حیتفر
حرفها را به پس مغزم برانم، بعدا هم وقت داشتم به بهناز فحش  نیکردم ا یسع

 و ناسزا ببندم.
 ؟یتو خودت چرا اونجا بود ر
 دنده را عوض کرد و من را نگاه نکرد. یاوقات تلخ با
 خب، منم از اونام، نه؟ ر

 ...شتریب یکم ،یبا آنها فرق داشت، از کم ینظر من، او کم به
 اوریفت: من تابسررتون تصررادف کردم، تنها نبودم، سررو بدون مقدمه گ ناگهان

 ی... میکالنتر یتو م،یبا هم نداشررت یهمرام بود و دو تا دختر... چون نسرربت
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با یدون با مد و جلو یکه...  حاشرر یدختره او مه ف دلش  یکرد و هر چ یه
ه... کن یحرصشو سر من خال یحساب کهیخواست گفت، مامانمم گذاشت مرت

 چیدختران... ه نیمن هم اقتیخونه گفت ل میگشررت یبرم میداشررت یبعد وقت
ساب ینگفت ول یا گهید زیچ سلب اعتماد کرده بود؛ با اون دختر یح که  یازم 
شما رو دعوت کرد...  یبود با من... مجبورم کرد اون خونه رو خال دهید کنم و 

اون  تو ارهیم دخترومثل من چار تا  یترسرره که با وجود آدم یمنم بش گفتم نم
 ییاز سررمت شررما راحته... گفت شررما از اون دخترا الشینه؟! گفت که خخو

شون بد یکه به من رو نیستین سابنیخور ن ازتون بدم اومده بود؛ دلم  ی... ح
خواسررت  یدخترا، دلم م ی هیبق نیع نیباشرر ییخواسررت شررما هم دخترا یم

. ته ..دمتونید یخب... وقت یو بکوبونمش تو سررر مامان... ول رمیازتون آتو بگ
 ...نیکه فرق دار نیهست ییدونستم شما همونا یدلم م

باره برگشرررت و  یرا چرخاند سررمت من و لبخند کمرنگ سرررر زد. بعد دو
 شد. شیحواسش جمع رانندگ

 رون؟یب میبر یبه من گفت یپس چرا زنگ زد یدعوت بود یتو که مهمون ر
 .یخواستم برم مهمون یاون موقع نم ر
 ؟یچرا ناراحت بود ر
 نبودم. ر

 .یکردم: بود اصرار
 بود. کایتولد مل روزید ر

 زده بود به روبه رو و فرمان را سفت گرفته بود. زل
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خواستم برم، حوصله  یبرادر بهناز، بهزاد، دوستمه، اون دعوتم کرده بود؛ نم ررر
 منم ،یومدیو ن ینداشررتم، زنگ زدم به تو که تو هم کالس گذاشررت یمهمون ی
موندن بهتره، رفتم اونجا... بدم نشررد، نه؟ خزرو از منجالب  از تو خونه دمید

 فساد نجات دادم.
 : مزخرف نگو!دمیخند یمن هم زورک د؛یخند

ش ذهنم سنگ قبر کوچک دیپر ک سمت  و پدر و مادرر  نیکه خاطرات مع یبه 
در آن خانه، بدون  روزیبوده د دهیکشرر ی. چه عذابدیرسرر یدر آن نقطه به هم م

 که همدردر باشد. یکس
 را پرت کرد. حواسم

بود که  نیزد ا یکه م یحرف نیاول دیفهم یهر کس اسررم خزرو م شرربید ررررر
 گذاشتن؟ نیاسم شما رو ا یرو چه حساب گمی! مادیچقدر بهش م

شمال دن ی: نکنه فکر کرددمیخند اومده، من موقع بارون، طلوع هم  ایخزر تو 
 آره؟ د،یموقع در اومدن خورش

 البد عسلم سر صبونه! ر
 یتنو دوست داش نیریش یلیفقط موقع تولدر، نوزاد به نظر بابام خ ر،ینخ رررر

با خ یاومده )شررکلک با  یلیداد، خ یم تیما اهم یبه اسررما یلیدرآوردم( 
ت گف یهمراشه؛ م شهیدختره که هم هی نتیگفت اسم ز یدوستشون داشت، م

اشته د یقشنگ باشه، خور آهنگ باشه، حس خوب دیبا یکن یصدار م یوقت
ر و درخو لیشک دیقصه اس؛ اسمش با هیقهرمان  یگفت هر دختر ی... مباشه

 باشه.
 در مورد عسل ساخت؟ شهیم یبه نظر تو چه قصه ا ر
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 بشه کارتون! تینها اد،یاز عسل که قصه در نم رر
 ذهنم کمرنگ کنم. قهقهه زد و من هم توانستم آن سنگ قبر کوچک را در نیمع

 ها! نهیریجدا ش یعسل، ول یطفلک ر
م: خزر دادم و گفت هیتک یرا باال انداختم و سرم را به صندل میمخالفت ابروها با
ک، جو هیشعر قشنگ، عسلم  هیعاشقانه، من حماسه، طلوع  یافسانه  هی شهیم

 چطوره؟
 حماسه؟ یحاال چرا تو بش س،یبدک ن ر
 شعر؟ هی ایداستان عاشقانه بشم  هی ادیبشم؟ به من م یپس چ ر
 هان؟ ،یعاشقونه بش یترانه  هی یتون یخب م ر

 خورد. یبه گروه خون من نم زهایچ نیا امد،ین خوشم
ه عاشقون یترانه  یبشم ول زیغزل تر و تم هینه جان تو راه نداره، من حاضرم  ررر
 نه!

سم تو رو م رررر شه، تو فقط ترانه بار! آخه هر بار که ا شعر ادویشنوم  یبا  اون 
 .فتمیم یکتاب درس

که در حمام م دلم نه را رو ریزدم ز یگرفت؛ هر وقت   یسرررم م یآواز و خا
 خواند: باز باران با ترانه. یگذاشتم؛ بابا م

سمت پنجره چرخاندم: نه... من  میرو ستان جنا هیرا به  ه تران یول شمیم ییدا
 نه.
سل را د میکه پا نیهم شتم، ع شت به د دمیرا در اتاق گذا دف ه یو ب واریکه پ

 بود. ستادهیوسط اتاق ا
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 سالم هلو. ر
 را پشررت شیو دسررت ها دهیتته پته جواب سررالمم را داد. رنگ صررورتش پر با

را داشت که سر  یزد و حالت دزد یدو دو م شیکرده بود. چشم ها میسرر قا
 بزنگاه گرفته باشنش.

 شدم. میمانتو یرا به او کردم و سرگرم بازکردن دکمه ها پشتم
 عسل. ر
 بله؟ ر

شده بود و نم شیصدا شت د تی. پارازدیلرز یصاف  ا ر نیپس موچ گر،یندا
 .شیگذاشته بود سر جا

 دهد از سر درون. یرنگ رخساره خبر م گنیم ر
 خب؟ ر

 دادم. و فشار شیمتش رفتم. انگشتم را گذاشتم وسط ابروو به س برگشتم
 .یابروت معلومه چکار کرد ریز یسرخ نیاز ا یعنی ر

 : به خدا فقط دو سرره دونه برداشررتم،دیبه خود گرفت و نال یمفلوک ی افهیق فورا
 .شمیم یکه بدونم چه شکل

 رخت خواب ها. یرا درآوردم و پرت کردم رو میمانتو
 یم که من یسرخ نیا ایعوض بشه، ثان یزیچ سیاوال که با دو سه دونه قرار ن ر
 نمال. رهی. سر منو ششترهیاز دو سه تا ب نمیب
 دو سه دونه نبود، چار تا بود. دیحاال شا ر

شت پ تیبه ن س،یبه تعدادر ن ،یدون یم ،یحسابشو خودت بهتر دار گهید ر
 ؟یاربزرگ شدن د یبرا یاس. چه عجله ا هیقض
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 .شمیم یچه شکل نمیخواست بب یفقط دلم م ر
ه ب یزیبه سرت نزنه، نه که بد باشه، هر چ گهید یزهایچ یتجربه  دوارمیام ررر

 وقتش...
 .یگیجوابم را داد: باشه، راست م عانهیمط

شت سرر بازم م دا  یبه من فرصت موعظه ندهد، به تند نکهیا یکرد. برا یاز 
سمت ک رونیاز اتاق رفت ب ست. رفتم  سرر ب شت  وازم کوچک ل فیو در را پ

 یبه لبه ار که چند تار قهوه ا دمیرا برداشررتم و انگشررت کشرر نیخزر، موچ
سب شن کوتاه به آن چ سه د دهیرو ا و ب دمشبو دهیبود. چند روز قبل در راه مدر

 ملیرا ر شیکه مژه ها دمیکرد به من نگاه نکند و زود برود، فهم یسررع نکهیا
کرد. نفس  یرا کشف م ایشد، تازه داشت دن یهم داشت بزرگ م یعسل زده...

نداشررت من به مامان راپورت عسررل را بدهم، خودر  یازین دم،یکشرر یقیعم
سل که فکر نم چارهیشد. بعد خنده ام گرفت، ب یزود متوجه م یلیخ رده ک یع

 یبودم. عسررل نم چاندهیاز شررانس او من کالسررم را پ رد،یمچش را بگ یکسرر
 .ردیشود که مچش را بگ یم دایپ یکی شهیکه آدم بترسد، هم یدانست تا وقت

اطر به خ میشررم دنیبخشرر ی. برارونیرا برداشررتم و زدم ب« نتردام گوژپشررت»
تاب از ک نیمتنفر شدن و ا یکنم برا دایپ یگرید یبهتر بود آدمها ش،یحرف ها

ساب یهمه بهتر بود، م ستم ح صم را خال یتوان رچند مطمئنا باز کنم... ه یحر
 کردم. یم هیگر

*** 
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سالن را دو نفس سرد کن ا دمیو گلرخ را د دمینفس زنان طول   ستادهیکه کنار آب
 .ایگلرخ را گرفتم: ب یزد. با عجله سالم کردم و بازو یبود و با بچه ها حرف م

 گهیکم د هی یسررادیمیباز غر غر کرد: جلسرره اتون تموم شررد خانم؟ وا گلرخ
ما سه . اصال منتظرت نبودیواسه قرمه سبز شیبرد یپام بلند بشه م ریز یعلفا

سرد کنو کرده بودم اومده بودم ز یهوا هویدلم  ینجوریربع... هم نم ک ارتشیآب
 بر... میدلتنگ

 دستش. یرو دمیکوب
 .دمید یکنم چ فیواست تعر ریدقه زبون به دهن بگ هی! گهیبسه د ر

 تکان خورد. شیشد و شاخک ها زیگلرخ ت یها گور
 رو با دوس دخترر؟ نتونیمع ؟یدید یچ ر

شگاه ن رررر صن امروز دان دقه گور بده از اولش برات  هی. سیاه گلرخ، اون که ا
 .ای... حرف نزنگمیم

شد و ه گلرخ ش یقیمنتظر ماند. من هم نفس عم جانزدهیساکت   تا حالم میک
 و بتوانم تمرکز کنم. دیایجا ب

 .یدیکه ند تویبراد پ ؟یخوا یم یرلفظی... زگهیبگو د ر
 یداد برم دفتر انجمن، گفتم خب م امیپ یاتی... امروز که حگمی... مسایوا رررر

ار کرد فر شررهینم دمید گهیچکارا کردم، حوصررله نداشررتم برم، بعد د نهیخواد بب
 که منتظرت گذاشتم. دیازر، رفتم، ببخش

 نگو، اصلشو بگو. اتیجز  دم،یبخش ر
 ...دمید یچ یدون یباشه... بعدر که رفتم تو، نم ر
 کنما! یزنم لهت م یباشه م یبه جان خودم باران سر کار ر
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.. اونجا بود. ییآقا هی ه،یچ اروینه  ،ییاروی هیرفتم تو،  س،ین ینه سررر کار ررررر
 ...یپام بلند شد و سالم کرد، واا یجلو ،یوضع هیاصن 

 !ن؟یهم دت،یبد دیخاک بر سر ند ر
 پات بلند شدن؟ ی!!! چن تا پسر تا حاال جلویدینه که تو د ر

 .یچیفکر کرد و بعد پنچر شد: ه یکم گلرخ
ه لک هی ررررررررررررز،یپس زر نزن! بعد من اول چشمم افتاد به کفشار، تم ر

شا ،یعنیهم رور نبود  شک یکف عد ب ا،یطوس نیشلوار مردونه از ا ز،یو تم یم
 ...زیتم زیاونم تم د،یسف یاومدم باالتر، بلوز مردونه 

 کمربند نبسته بود؟ ر
 یبود. اصن نم یکمرر: چرا بسته بود. اونم مشک یزدم تو یکیو  دیخند زیر

قدر تر و تم نیکه ا یفهم گار هم زیپسررر چ تب بود، ان االن از  نیو مر
 دراومده بود. ییخشکشو

 از کاروار. ر
ود کنم که تو سلف رفته ب میقا نمویدونستم چطور سر آست یمن نم ! حاالریبم ر

 تو خورشتا...
صورتتم جا رررر ست، فرصت نداد یتازه رو   ادمیبهت بگم، بعدم  یخودکار ه

 رفت.
 رفت؟ ؟یگیصورتم: حاال م یرو دمیرا کش نمیآست

 نه بش تف بزن. ر
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سرودیخند هرهر سمت  شت سی. راهم را به  را هم همراه  کج کردم و او یبهدا
 .دمیخودم کش

 نبود؟ یفیاونجا تعر ای یدیند گهیخب باالتر از لباسشو د ر
 .دمیباز شد: چرا د شمیاراده ن یب

 نیز اا یزیچ هیقراره  نکهیبا خباثت مرا نگاه کرد و بشررکن زد: نه مثه ا گلرخ
 . چشتو گرفت، نه؟ادیثمر انجمن درب یمزخرف و ب یجلسه ها

 را هل دادم و رفتم تو. سیرا گاز گرفتم و در سرو لبم
 .ختنیآب ر نجایاه باز که ا ر
 بگو. لشیولش کن، از شکل و شما ر

خدا وک ررررر خدا یلیگلرررخ  گه من   ن،یوتیگ رینکرده زبونم الل گردنم ز یا
 .شمیم یآدم نیبشم، مطمئن بار زن همچ یخواستم زن کس

شتم ش سیرا خ انگ شق دمیکردم و ک ود، ام که رنگ خودکار بنفش گرفته ب قهیبه 
د بو وانهی... خزر دسررمینو یدارم که با بنفش م یگفت من افسررردگ یخزر م
 اصال.

صورتش گرد، تم رررر سره  شت تازه،  ز،یپ  پهن، یگونه، ابروها یعنیلپ هم دا
بود، زده بود باال، چشماشم  ییبود نه بزرگ، موهاشم خرما کیدماغشم نه کوچ

بگم تو به نظرت  ینجوریها... حاال من ا ایمعمول یقهوه ا نیاز ابود،  یقهوه ا
قا بود... عشینیبب دیبا س،یقشررنگ ن جااان... من مرد  یهم بود، ا ینکی... آ

 دوس دارم. ینکیع
 ان؟یپسر شاه پر نیبه آدم نرفته که... اسم نداره ا چتیتو ه ر
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صو ساکت خودکار که رفته بود، حاال  ینگاه کردم که جا نهیدر آ رمیشدم، به ت
 بودمش. دهیقرمز شده بود از بس مال

 .انیبهروز دیبود؛ فر دیچرا اسمش فر ر
 اسمش که قشنگه! ر

 .کدانهیگوهر  یعنیمانند،  یو ب کتای یعنی دیکردم: فر زمزمه
 بچم از دست رفت. یوا یپشتم: ا دیمحکم کوب گلرخ

اه نگ هیسررمت خودر برگرداند: با مرا گرفت و صررورتم را به  یدسررت چانه  با
شد شخ  سم طرفو هم در آورد یحد که فورا معن نیخره؟ در ا یعا به کل  ؟یا

 رفت؟ ،یدلتو داد
 اسم بابامه. دیگفتم: فر دهیجو دهیجو

 را ول کرد: آهان. دستش
 مشدیبار دوم رژ بزند کشرر یگلرخ برا نکهیام را مرتب کردم و قبل از ا مقنعه

 .رونیب
شما دوتا  بیتشخ یاتیچکاره بود؟ نگو که ح اروی نیخب حاال ا رررر داده بود 

 بشه؟ ریخ یخواست واسطه  یو م نیهم ی کهیت
 زدم... دینه... بعد که خوب پسره رو د ر
 ...یدیخجالتم نکش ر

صن، فک کنم اونم فهم رررر شده بودم ا سخ  ز ا یاتیزد، بعد ح نایلبخند ا د،یم
 د...اومد جو رو عوض کر رونیب
 شد... تونیمانع نظرباز ر
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عاشررقونه ار غوته ور  یآدم دو دقه تو خلسرره  ذارهیهم نم یاتیح ن،یهم ررررر
 بشه...
تازه فهم ریزد ز گلرخ خنده ار بلند  یو صررردا میدر محوطه ا دیخنده. بعد 

 است.
 خب بعدر. ر

 محیباعث تفر یکل دم،یشده بود. من هم خند یاز فرط خنده تودماغ شیصدا
 ...هیشده بود قض

سررال اول  یکرد، و گفت که اون دانشررجو مونیمعرف یاتیح گه،ید یچیه ررررر
 یچه احترام یاتیح ینیبب یکنه، نبود یارشرررده، قراره با ماهنامه امون همکار

 یلیگفت خ یاتیبودا، بعد که رفت، ح یارشرررد نکهینه واسررره ا ذار،یبش م
شعر م ستعداده،  سه  گه،یباا  کهنیا ثل... منایو هم سهینو یمجله مطلب م هیوا

سر یاتیح شفش کرده و  عدم کنه، ب یبا ماهنامه همکار ادیشده بش که ب شیک
 مطلب هیکردن پسررره داده ماهنامه رو بخونه و اونم از  خیتشررو یبرا نکهیمثل ا

 میبشرر شیسررر یمنو خبر کرده بود که دو نفر یاتیمن خوشررش اومده، بعدم ح
شق منم که افتادم تو گهیبش... د شده جذبش م یدام عا سه  یو هر جور  کنم وا
 ماهنامه.

 یکاربلدو م میمثل تو ، اون شم یکی یبه جا دیفهمه ها، با یهم نم یاتیح ررر
 ییبوب هیکنه... نه  ریرا اس اروی یحساب یخواس که با چشم و ابرو و عشوه خرک

 مثل تو که...
 .ختیآورد و اعصابم را به هم ر ادمیرا به  روزیدوباره د میشم اسم
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 یکرد، واقع فیازمون تعر یکالس بذاره، کل نکهیحاال بعدر پسره عوض ا ررر
 نبود. نایبودا، تعارف و ظواهر ا

 خانوده ار چطور بودن؟ گه؟ید یشناخت تشمیشخص قهیتو همون دو د ر
 ... رریدسگ ییزایچ هیحرف بزنه  یکیباالخره آدم دو کلمه با  ز،یمزه نر ر

 .دیثابت ماند و خنده بر لبم خشک ابانیبه آن طرف خ نگاهم
را بستم، تند تند سه تا صلوات فرستادم و بعد باز کردم؛ نه، خودر  میها چشم

 یدسررت تکان داد. ذوق زده و ب میبرداشررت و برا نیار را از ماشرر هیبود... تک
 را گرفت: چه خبرته، میکه گلرخ بازو ابانیخ یتو دمیها پر نیتوجه به ماشرر

 ...شیدیزنه بت، همش دو ماهه ند یم نیاالن ماش
 یاز ب* *ل گوشررم گذشررت، نفسرر ژکنانیو یسرربز یگفت، پژو یم راسررت

 خدافظ! گه،یو بعد منتظر ماندم تا خلوت شود: تو برو د دمیکش
 .امی: منم بات مرونیب ختیرا ر شیعقب و موها دیمقنعه ار را کش گلرخ

 .شیه پهلودست زدم ب با
 . مگه از سر راه آوردمش؟یمنو از راه به در کن یعمرا بذارم پسرعمه  ر

 آورد. رونیب میپس رفت و زبانش را برا گلرخ
نده کن ،ینه َکس ده ،ینه خود خور ررررر قتیل ی... بیبه سرررگ ده یگ ! ا

 خداحافظ!
سرر را با افسوس برا شیموها ان من تک یرا داد تو، مقنعه ار را مرتب کرد و 
 داد.
 .دیسمت نو دمیگذاشتم و دو ابانیهم از عرض خ من
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 به دستش. دمیراستش را بلند کرد و من هم کف دستم را محکم کوب دست
 ...خیسالم رف ر

را عوض کردم و برگشررتم به هال. بچه ها همه به جز عسررل که مدرسرره  لباسررم
سته بودند پ ش س یتو یکل دی. نودینو شیبود، ن ر نداده گله کرده بود که خب ریم

. خودر مینگفت چرا به مادرر خبر نداده ا ی... ولمیام خانه را عوض کرده ا
 دیقرار بود نو رنبود که عنوان کند. اگ یازیشررناخت و ن یمادرر را خوب م

 یآورد. ول یدوام نم مانیهمه سررال دوسررت نیا ردیمادرر را بگ یما پشررت شیپ
خانه شان. مثل  میشام برو یکند شب برا یحاال آمده بود خانه تا مامان را راض

گفت که به خاطر او  یآورد. م یم لیزد و دل یحرف م یآرام و منطق شرررهیهم
... که میخواهد دور هم باشرر یم و. که چند روز آمده اسررت اسررتراحت میبرو

ور اوضرراع را بلد بود چط دیکند زنگ بزند. نو یم یخودر عمه را هم راضرر
ا کرد نه مامان ر یم عیبسوزد نه کباب... نه مادرر را ضا خیکند که نه س فیرد

 کوچک...
ه بود نشد قهیکوتاه آمد و قبول کرد. ده دق دینو یمامان در برابر اصرارها باالخره

را با  شیقبل از آمدن سررنگ ها دیکه عمه هم زنگ زد و دعوتمان کرد. حتما نو
 او واکنده بوده...

نخواسررته  چوقتیعمه ه یعنیآمدند،  یبا هم کنار نم چوقتیو عمه ه مامان
ما بچه ها  یخواسررتند رابطه  ینم چکدامیخب ه یبود مامان را قبول کند ول

شهر بزرگ... هرچند که عمه بعد  نیدر ا میسرد شود... ما که فقط آنها را داشت
سته بود کمکمان کند مامانم  ییاز مرگ بابا  یه مک یخاطر منت بههربار که خوا

 یا بهیبود که مامان کمک غر بیاز دور عج دیگذاشررت قبول نکرده بود... شررا
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 یلیما خ یبرا کیاز نزد یکمک عمه را نه ول یرا قبول کند ول نیمثل مامان مع
جبران  یجور کیشررد  یرا م شیرایو قابل قبول بود... کمک خانم پ یهم عاد
 شد هضم کرد... یجور نم چیرا ه دیعمه ناه یسرکوفت ها یکرد ول

آورد و به سررمت خزر گرفت: تولدت  رونیب فشیاز ک یکوچک یبسررته  دینو
 مبارک!

 بود؟ ادتی: دیکش غیذوق زده ج خزر
 افتاد. نیچ شیو کنار چشم ها دیخند دینو
 بره؟ تولد بدون من خور گذشت؟ ادمی شهیمگه م ر

ست: بد نبود، جا خزر ستش ب ستبند نقره رو فورا به د سته را باز کرد و د تو  یب
 که عاشخ نقره ام... یدون یم د،ینو یبود... مرررررس یخال یلیخ
 دونم... یخزر، من م یقشنگ یزایچ یتو عاشخ همه  ر

 میاریتولدو در ب یتالف ؟یینجایا یاو را نگاه کرد: تا ک یو با مهربان دیخند خزر
 االن... نیهم
 به ساعتش نگاه کرد و لبخند زد : دو ساعت وقت دارم. دینو

 نیبا ماش دی... من و نویدنبال جور کردن سور و سات خوشگذران میافتاد فورا
 زیه چهم دیایشررد... تا عسررل ب کیو طلوع مشررغول پختن ک میکن دیخر میرفت

 آماده شده بود...
ه شروع کردم ب دیولو شده بودند به خواست نوکه همه گوشه کنار اتاق  نطوریه

 خواندن:
 تا بپوشونم تنت نیاریو اطلس ب ترمه
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 از جواهر بندازم به گردنت یزیر نهیس
 برسه به دامنت بونیدست غر نکنه
 عاقبت بر گردنت... فتهیخونم ب نکنه

 بال، باال بال، قربون اون نگاهت یا
 راه رفتنت، قربون خاک راهت قربون

 رمیم یتو م یهزار دفه به پا یروز من
 رمیگ یتو باز دوباره جون م یب*و*سه  هی با
 ...رمیگ یتو باز دوباره جون م یب*و*سه  هی با

ست زدن... حت دور شروع کردند به خواندن و د مامان بعد از  یدوم همه با من 
سروقت خ نکهیا ینماز هم به جا رانه ت کی مانیو برا شمانیآمد پ شیاطیبرود 

 زیمحزون و غم انگ یحالت شرررهیترانه ها هم نیکه ا فیخواند... ح یمحل ی
 داشتند...

قشررنگ  ایبودم و چقدر به نظرم دن دهیرا د دیبود، بعد از دو ماه نو یروز عجب
 یتوانم همه  یکردم م یشارژ شده بودم که احساس م یبود... آنقدر یو آفتاب

ماندم ررر تحمل  ینم بینص یعمه را ررر که مطمئنا آن شب ب یها هیگوشه کنا
 یکه خاله ار م ادمحرف گلرخ افت ادیکنم... انگار که ضدضربه شده باشم... 

هم  دیجنگ بود، نو ریجنگ اسررت؛ اگر عمه وز ریخواهرشرروهرر وز دیگو
 ار بود یمهربان ی هیشوال

. 
 گفت: چطورم؟ و دیچرخ نهیآ یجلو خزر
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حاک از که لحنش  جا  تا یآن ته  یبرا یجواب چیبود ه ییاز خودسرر او در چن
 .یا شدفرشته ه نیگفت: پرفکت، ع یفتگیحال عسل با ش نی. با امینداشت
 : فرشته؟دیرا ورچ شیلب ها خزر

مبل و گفتم : منظورر مدله، زمان ما  یدسررته  یقرمزم را پرت کردم رو لباس
 گفتن فرشته! یبه مدال م

 یم حرف من نیبه طلوع نگاه کردم که به ا یدار یرا که گفتم با حالت معن نیا
زنگ در را زدند بلند شرردم: من باز  یرا باال انداختم و وقت میشررانه ها د؛یخند

 کنم. یم
 پشت در بود، طبخ معمول... نیمع

 ن؟یمهمون دار یسالم، حوصله  ر
سالن  رو سمت  یبلند «االلهی»به  ستم را به  شدم و د گفتم و بعد تا کمر خم 

 تو. نییبفرما ن،یسالن دراز کردم: شما که صاحبخونه ا
 ؟ینخورد یزیچ یشد: قرص رتیمن غرق ح یرفتار محترمانه  دنیاز د نیمع

 تو . ایخوبم، ب یلینه حالم خوبه، خ ر
 یشد. از او خجالت م بیسمت، خزر غ نیرا گذاشت ا شیپا نیکه مع نیهم
ش شم ها یجلو ادیو ز دیک ه بود مامان گفت یبرا نکهیشد. با ا ینم یآفتاب شیچ

ش نیا سرها را فاکتور گ یار برا یکرده بوده، دلبر شیو آرا دهیلباس را پو رفته پ
ست آب رفته به جو یبود و مامان هم که م  دید یگردد و خوب م یباز نم یدان

ش سرانه ار پ سبک ست، دعوا مانیکه خزر از رفتار  او را  ینکرده بود و کم ییا
... من و خزر هم خوب گور یتکرار یها حتیکرد... همان نصرر حتینصرر
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ما را به  گریامکان ندارد مامان د میکرد یفکر م نیو همزمان هر دو به ا میداد
 بفرستد. ییها یمهمان نیچن

شم سر آن همه لباس و یاز رو نیمع چ شلوار و کفش و هزار و  یرو شال و  و 
 : چه خبره؟ شِو لباسه؟دیگذشت و با تعجب پرس گرید زیچ کی
 .میش یآماده م میعمه، دار یخونه  مینه شام دعوت ر
 ست؟یِا؟ خور بگذره. خزر خونه ن ر
ست چرا خزر از او کناره م یم نکهیا با شت که هر بار ا رد،یگ یدان صرار دا  نیا

و لباس  شیبلند عنوان کند. با آرنجم زدم به پهلو یسرروال را آن هم با صررردا
 .ندیبنش نیمبل برداشتم تا مع یرنگ خزر را از رو ییکاهو

شاره کرد: ا یبه لباس تو نیمع ستم ا ش نید سه تولدر پو  د؛یهمونه که خزر وا
 رنگ. نیا ادیاومد، تو هم امتحانش کن، به نظرم به تو هم م یبش م یلیخ

ندادم، در واقع ترج جوابش چه معنرمیبگ دهیدادم حرفش را نشررن حیرا   ی... 
چه بپوشررم چه نپوشررم؟ چقدر هم که به سررر و  دیپسررر به من بگو نیداشررت ا

کرد! چقدر هم که پررو بود! چقدر هم خوب در خاطرر  یوضررع آدم دقت م
 ینمپسررر  کیرا که من در  ییخصررلت ها یهمه  نیبابا! مع یمانده بود... ا

سند شت!!! احتماال اگر م کی دمیپ رنگ رژ لب خزر هم  یحت دمیپرس یجا دا
 بود... ادری یدر مهمان

 ؟یبپوش یخوا یم یرو کرد به من : توچ نیمع
 دونم. یرا باال انداختم :هنوز نم میشانه ها بتیمص با
 ؟یهمه لباس... بذار من برات انتخاب کنم، اوک نیا ؟یدون ینم ر
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 هم نینبود، هرچند که مع یرفت ول یخزر آنجا بود قطعا به او چشم غره م اگر
 نیرا باال انداختم و مع مینبود که با نگاه رعب آور خزر بلرزد... شررانه ها یدیب

 لباس ها را از نظر گذراند... یتنگ شده، همه  یبا چشم ها
 وبه.خ نیا مبل برداشت و باال گرفت: یدسته  یمرا از رو یقرمز گوجه ا لباس
نه ا یسررع خوب  نیکردم خنده ام را پنهان کنم و لباس را از دسررتش گرفتم: 

 .ستین
 بپور! نویخوبه! هم میلیچرا نه؟ خ ر
 چرا؟ ر
 .گمیچون من م ر

 یدون ی( تو که نمشینظرتو واسه خودت نگه دار. )لباس را گذاشتم سر جا ررر
س هی دی! باهیربازاریمن چه گ یعمه  شکلک یلبا سنده، )  شم که اون بپ در  یبپو

سع صدا یآوردم و  ش هیچ نیکنم( وا، باران، عمه، ا دیرا تقل شیکردم   ؟یدیپو
سه اس! وا ا شب نیانگار فرم مدر شپزخونه اس! باران جان، تو که شبندیپ هیکه   آ

 !یدلقک شد هیشب
 هیبعمه مرا شرر یرا گفتم و با تاسررف به لباس قرمزم نگاه کردم که به ادعا نهایا

 من سوخته بود. یهم برا نیدل مع نکهیدلقک کرده بود. مثل ا
 !یمهمون هیواسه  ادیکه شما چار نفر پدرتون درم ینجوریبابا، ا یا ر
 گفتم: نه، فقط من و خزر... یفکر یب با
 چرا فقط شما دوتا؟ ر
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سع دمیخند یزورک شااورمیو برهان ب لیکردم دل یو   م،یرچون بزرگت دی: خب 
 .میاریتو سرا در ب یخواد سر یبه قول خودر م

ه را قبول کرد نیکه هم نیدور هم نبود. مع ادیخب ز ینبود ول قتیحق نیع نیا
با دقت بق کرد. لباس  یم یما را وارسرر یلباس ها ی هیبود و حاال داشرررت 

داشت، برداشت؛ بعد سرر را  یکوتاه پروانه ا یها نیطلوع را که آست یصورت
 قهید و بلن نیآسررت دیتکان داد و کنار گذاشررت. بعد لباس سررف یبه عالمت منف

 حرف آن را یخورد و ب یم اهیپهن س یخزر را برداشت که سه دکمه  ی ستادهیا
گذاشت سمت من. بعد هم سرگرم حرف زدن با طلوع شد. بلند شدم تا لباس 

 یانتخاب کرده بودند به جز من، که پراکندگ ها را جمع کنم. همه لباسررشرران را
 رفت رجهیزنگ زد و عسررل شرر نکرد. تلف یبه انتخابم نم یلباس ها هم کمک

... آره خزر سی... مامان نن؟ی: بله؟... سالم... ممنون، شما خوبیسمت گوش
 ...یهست، گوش

شته بود همه سل برگ سمت ع شت و بلند گفت: خزر،  یکه گوش میما به  را گذا
 !تلفن
 !دهیویبپرسد، ذوق کنان ادامه داد: آقا د یکس نکهیا بدون

گرد شررد و دهانش باز ماند. خزر نگاه  شیباال رفت، چشررم ها نیمع یابروها
ش یشماتت بار سک یبه او انداخت و قبل از آنکه گو سل داد یرا بردارد  : به ع

 .ستمیمنم ن یگفت یم
 نیکه ع نیدورتر و پشت ستون آشپزخانه از نظر ما پنهان شد. مع دیرا کش تلفن

: دیزد، پرسرر یبرق م طنتیکه از شرر یینبود رفتار خزر، با چشررم ها الشیخ
 ه؟یک گهید نیا د؟یوید
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ر داشت با ناخن ها دمییرا پا خزر اپن  یبلندر لبه  یکه حواسش به ما نباشد 
گفتم: پسررر عمه امه! تو  یواشررکی یررررر و با خنده  دیخراشرر یآشررپزخانه را م

عمه صدار بزنه داوود،  یکه جلو یبه حال کس یوا یشناسنامه ار داووده ول
 دمیوی. ددهیوید هتار دربار ازدهیفاتحه ار خونده اس. از هر ده تا حرف عمه 

 اونطور... دمیوید نطور،یا
 : بسه!دیدستگاه کوب یرا رو یگوش خزر

 چکارت داشت؟ ر
 زد: فضولو بردند جهنم... یریلبخند دلپذ خزر

 ن؟یگاز ندار یصحبتش: گفت شما هنوز لوله کش انیم دیدو عسل
دار خزر به من را از دسرررت نداد.  ینگاه معن یول دیبلندتر از همه خند نیمع

 نیعم یوقت یعنی« بعدا»؛ که  «گمیبعدا بهت م»ترجمه کرد  شرردیکه م ینگاه
 ی. مهمونمیما بر گهیخنده ار را تمام کرد و بلند شررد: خب د نیرفت. مع یم

 خور بگذره.
 خزر یطوالن یرفت مجبور بودم روضرره  یبماند؛ اگر م نیدادم مع یم حیترج

که انگار از  نیمع یتحمل کنم. ول دنشررانیخانم ها و لباس پوشرر یرا درباره 
شده بود، نم ست ب ینگاه خزر دلخور  م در همراهش بماند. من تا د شتریخوا

ست صدا نیظهر از ا یرفتم که گفت: را شدم،  گفتم  ومد،ا یآواز م یطرف رد 
بهتر از  یچیخب ه یول ،یشرریم وونهید دمیمن باز صرررداتو شررن یاگه بفهم

 .سیصداقت ن
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تولد  هیبود،  نجای: آره پسررر عمه ام ادمیکشرر یقیو من نفس عم دیهر خند هر
 .میکوچولو واسه خزر گرفت

 پس انگار فقط من نامحرمم... به مامانت سالم برسون. ؟یراست ر
 بابا... یو رفت. ا دیبا عجله راهش را کش میبگو یزیاز آنکه من چ قبل

 گفت؟ یم یداخل و به خزر گفتم: داوود چ برگشتم
 .گهید میساعت و ن هیدنبالمون. تا  ادیگفت خودر م یچیه ر

 حاال؟ یپنهونش کن نیبود که از مع یزیچ نیرا از سرم برداشتم: ا میروسر
دلم  یشررانه هار را باال انداخت و لباس ها را در ب* *ل گرفت: نه، ول خزر

 ...گهیشده د یمیصم یلیکنم، خ تشیکم اذ هیخواست 
 بچه ها شده بودند امروز. نیدو تا هم که ع نیا
 خوام بپوشم. یرو برندار، اونو م دهیاون لباس سف ر

 لباس را برداشت و چک کرد که لکه مکه نداشته باشد. خزر
 ...شهیم یعال هیخوبه، با شلوار مشک نیآره هم ر

ند و چون د دینو قتیما را رسرررا حافظ رو خدا مان دم در  کرد و  یبود، از ه
 داخل... میلشکر شکست خورده پشت سر مامان رفت نیبرگشت. ما هم ع

سا ریند، من با  را زو در را باز ک ندازدیب دیمامان کل تا را  یسک هینظر گرفتم و 
ستم قدم نیهم یدادم ول بیتخت تشخ کینزد سمت بردارم،  یکه خوا به آن 

 مامان متوجه شد: کجا؟
 ...امیاالن م ر
 ...روقتهید گه،یتو د ایب ر

 و رفتم تو. نییکنم، سرم را انداختم پا ینبود که نافرمان صالح
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 .ییچا یباران آب بذار برا ر
 باشه. ر

سمت  یرا از دور گردنم باز کردم و پرت کردم رو شالم شت به  سر خزر که دا
 به سمتم رفت و شال را در دستش گرفت. یرفت. چشم غره ا یاتاق م

 یکه همانجا رو دمیاجاق. مامان را د یرا پر از آب کردم و گذاشررتم رو یکتر
ر را بست... دهانم را پ شیو چشم ها یداد به پشت هیمبل نشست، سرر را تک

را زد  شیقول و قرارها باز زخم زبان ها یکردم؛ عمه هم با وجود همه  یو خال
 رررر و دینو یرررر بابا تنفرو یآقا یاوقاتمان را تلخ کرد، چشم غره ها یو حساب

شت... ذات عمه را که نم یا دهیفا چیو داوود هم ه دینو یتالر ها شد  یندا
شت... حاال که بابا شکل دا هم نبود  ییعوض کرد؛ او از روز اول با مادر من م

زد تو سر مامان...حاال انگار اگر بابا پسر  یپسر نداشتن بابا را م یهنوز طعنه 
شت چه گل سر بهتر  یم یدا سرمان بزند؛ من که خودم از ده تا پ ست به  خوا
ر البته ا ر  یبود که بابا م یحرف نیبودم  بش ن دید یکال عمه هر وقت ما را مزد 

به قبل از تولد  یگله از مامان داشررت که نصررفش حت کیکرد و هزار و  یقبر م
 یبه خودر م یاحوال و مظلوم ضیمر ی افهیگشررت... چنان هم ق یمن بر م

شست ن یاگر مثال سر حال و قبراق م ؛یجوابش را بده یتوانست یمگرفت که ن
خب،  یتوانستم جوابش را بدهم، ول یخوب م گرفت من هم یو حال آدم را م

و  ایح یدادم، من مقصررر و حاضررر جواب و ب یدر آن حالت، اگر جوابش را م
 نیهم نداشرت؛ نه عمه دسرت از ا یا دهیآمدم... فا یچشرم و رو به نظر م یب

 یعادت م شیتکرار یآزاردهنده  یداشرررت نه ما به حرف ها یها بر م رفح
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خسررته  یخانه تکان کی یعمه، آدم را اندازه  یخانه  یمهمان شررهیهم م،یکرد
 گذاشت... یکرد و هزار غم بر دلش م یم
 تو هپروت؟! ی! باز رفتگهیجور اومد د ر

 گاز را خامور کردم. ریز یخودم آمدم و با دستپاچگ به
 یخبر چیه یاتاق که لباسررم را عوض کنم؛ با  را نگاه کردم ول یرفتم تو یوقت

تخت نبود... حتما اشررتباه کرده بودم. کدام آدم  یرو یگریس دک ای نیاز مع
 زد؟! یدر با  پرسه م ییدر آن سرما، آن وقت شب تنها یعاقل

ش شتم و زنگ زدم به موبا میگو شترک مورد  نیمع لیرا بردا که جواب نداد... م
 حساس... ینظر فعال قهر بود؛ پسربچه 

 جواب بده! یداریدادم: اگه ب امیپ
 داد: نه، خوابم! جواب

آوردم و  رونیرا ب یسرریخوشررنو یخزر و تابلو فیو دسررت کردم در ک دمیخند
 :نهیآ یگذاشتم جلو

 شود یم یول یکن یگمان نم یگاه
 شود یشود که نم ینم یگاه
 اجابت است یهزار دوره دعا ب یگاه
 شود ینگفته قرعه به نام تو م یگاه
 ستین اریو بخت  ییگدا یگدا یگاه
 شود... یتو م یتمام شهر گدا یگاه

 ریما را غافلگ یهر سه  دیخودم خواندم و لبخند زدم... نو یلب برا ریرا ز شعر
خزر آن را به ما  یتوانست ظهر با کادو یمان سوغات آورده بود. م یکرده و برا
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بلد بود  شهیخوشحالمان کرد. هم یعمه به ما داد و کل یعمدا جلو یبدهد ول
ش یناراحت ست انهدر خ یعمه را تا وقت یاز حرف ها ینا از دلمان در  میشان ه

داد  هیآهنگ هد یجعبه  کیدسرتباف و به طلوع،  فیک کی... به عسرل اوردیب
سه  شم هر   یکه وقت یطلوع رفت... جعبه ا یما دخترها به دنبال کادو یکه چ

 نهیسررطح آ یرو یکپور کوچ دیزد و عروسررک سررف یآهنگ م ،یکرد یباز م
 .دیر*ق*ص یم شیا

ه را بود، جعب دهیدراز کشرر نیزم یهال رو یرفتم، طلوع تو رونیاز اتاق ب یوقت
 و زل زده بود به ر*ق*ص عروسک... شیگذاشته بود جلو

 باال... یورشو بزن نیا یتون یم یدون یطلوع م ر
 دستم را پس زد و جعبه را بست. یبا دستپاچگ طلوع

 شد؟ یچ ر
 نگاهم کرد. یرا باال انداخت و با شرمندگ شیها شانه
شو بزن یمن که نم زمیعز رررر ست سمت را ستم برر دارم. فقط گفتم  باال  یخوا

 ...یتور نگه دار زیچ یتون یداره م یخال یجا هی رریز
جعبه را باز نکرد. بعد هم بلند شد و به  یتکان داد ول دییتا یرا به نشانه  سرر

 یم یشده بودند، تمام هفته را من و عسل جن یاتاقش رفت... آن روز همه جن
 عالم با هم... یروز همه  کی نیا م،یشد

سل کننده و  مانیرا باال انداختم... بد هم نبود؛ زندگ میها شانه از آن حالت ک
 آمد... یدر م یتکرار

. 
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شلوار ج دمیرا د دیپنجره، نو از شد.  سف یو ت نیکه وارد با   ش دیشرت   دهیپو
دست تکان داد. عسل و طلوع را صدا زدم و با هم به  میبرا رونیبود و از همان ب

 ما آمد. یپا به پا دی. نومیبا  رفت
 م؟یکن یناراحت نشه صابخونه تو با  فوتبال باز ر
 نه بابا! ر

 هم کار نداره. میبزن شیالرجه، باغو آت یلیخ نیهم اضافه کرد: مع عسل
 و؟یک یصاحب باغه آ نیمگه مع ر
 ه؟یک نیمع ر

جواب من را  یافتاد. خانه بود ول نیمع نیرا برگرداندم و چشررمم به ماشرر سرررم
گذاشررت. مگر من چکار کرده بودم؟ کوتاه گفتم: پسررر  یداد و محلم نم ینم

 صابخونه.
 .نمیبرا ب دیرا بلند نکردم که نو سرم

 ه؟یچطور آدم ر
 اون سمت، منم با طلوع. نیسیتو با عسل وا د،یخوبه. مهربونه. نو ر

شته بود با  ودم و ب دهیرا د شیرایخودم رفتن خانم پ یسرمان. ول یرو میرا گذا
له فرنگ خوابش سررنگ نیمع خا ته بود  اسرررت و عمو نوروز گور  نیقبال گف
را بردم عقب،  میشررد. پا مینخواه یراحت بود که مزاحم کسرر المی... خشیها

ه کن ی: چه ممانداختم و با قدرت به توپ ضررربه زد دیبه نو ینگاه مغرورانه ا
 ...زدستایباران ا

س توپ س ریم سرعت ط یشکل یقو ش یرا به  شدت به   ی هشیکرد و بنگ! با 
 خورد... شیرایپ یدوم خانه  یطبقه  یپنجره 
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سل شاد ع سکته کند کینزد یاز فرط  ستایزنه باران ا ی: گند مبود  واب ... جزد
 سوباسا؟ یبد یخوا یم یمامانو چ

ش هاج شخب  نییکه از همان پا شهیو واج جلو رفتم و زل زدم به  هم کامال م
 بود که خرد شده.

 باران. الیخ یب م،یکن یدرستش م ادیهم جلو آمد: تا مامانت ب دینو
 ؟یبکن یخوا یمامان نفهمه، صاحابشو چکار م ر

شتم ست ها دمیرا د نیو مع برگ بود  حلقه کرده نهیس یرا رو شیکه طلبکارانه د
 یجور وقتها با آن صورت خشک و ب نیکرد. ا یمن را برانداز م یو با نگاه سرد

شمها ساس و چ ستر یاح از  یواریکه د ییایشد همان بهزادن یم یخی یخاک
ش س من... پ یبرا بهیتحمل و غر رقابلیبود... غ دهیغرور و نخوت به دورر ک

صله ام را از او ب ساس م کینزد دیکردم و به نو شتریرفتم، فا ردم ک یشدم. اح
سرزنش کننده کوچک و کوچک تر م نیدر مقابل ا شده  ینگاه  سرخ  شوم... 

 .دمیفهم یم میبودم، از حرارت گونه ها
 . از قصد نبود...دیببخش ر

سخر نیمع شد. انگار ا یپوزخند پر تم  نیزد و قدر در نظر من بلند و بلندتر 
 وجه او را فرامور کرده بودم...

ودم ب دهیاز جا نپر غتیاگه به خاطر ج یدون یاز قصد بزن! م اینه تو رو خدا ب ر
 خرد شده بود تو صورتم؟ شهیش
 من. یشانه  یقدم جلو آمد و دستش را گذاشت رو کی دینو
 خوام... ی... بازم معذرت منیشما حخ دار م،یکردواقعا اشتباه  د؛یببخش ر
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 دته؟گاریباد ه؟یک نیورانداز کرد: ا نییرا از باال تا پا دینو هیچند ثان نیمع
ش کفرم سته بودم به جهنم، ا شهیدر آمد؛  شک چه طرز حرف زدن بود؟!  نیرا 

 از شانه ام افتاد. دیقدم جلو رفتم و دست نو کی
 صاحبخونه هستند... ایبهزاد ن یآقا د،یپسر عمه امه. نو ر،ینخ ر

مجسررمه  نیع نیمع یتکان داد و لبخند زد ول یکرد، سررر یسررالم کوتاه دینو
 خورد. یبود و تکان نم ستادهیا

 .دیپا چرخ یپاشنه  یسالم کرد و رو هیاز چند ثان بعد
صدا نکن یمن دارم درس م رررر سر و  شده هم  ن،یخونم.  شب ن  نیاریب ویکیتا 
شما هم خانم ا شهیش ستایرو عوض کنه.  خرده ها رو جمع کن تا  شهیش ایب زد

 !یجلو، چشماتو باز کن یپاتو ببر نکهیقبل از ا گهید یدفه 
 و ما را هاج و واج آنجا گذاشت... رفت

 بود؟ نیمع نیزمزمه کرد: ا دینو
 زمزمه کرد: نه... یهم به همان آرام عسل

 رمیگب دهیکرده بودم ناد یاز او بود که من سع یهم بخش نیبود؛ ا نیمع نیا چرا
 و در ذهنم دفنش کنم...

شا کردم؛ واقعا  نیحرص رفتن مع با شت که ا شهیش کیرا تما  طورنیارزر دا
ست همه  عیضا دینو شیمن را پ عالم را  یموجودات دورو یکند؟! واقعا که د

 از پشت بسته بود...
داشررته باشررم،  یمخاطب خاصرر نکهیدادم و بدون ا رونیب یپر از حرصرر نفس

 ها رو جمع کنم. شهیش رمیگفتم: من م
 .امیمنم باهات م ر
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ا بکند. اگر خودم تنه یکار نیریباز شرر نیو مع دیایب دیمانده بود که نو نیهم
تم با توانس یانگار نم دینو یجلو یتوانستم جوابش را بدهم... ول یرفتم م یم

 داد راحت باشم؟! ینم اجازه نیمع نکهیا ایاو راحت باشم، 
 ...شمیرفتارار عادت دارم، ناراحت نم نیمن به ا س،یالزم ن ر
 ه؟یجور نیهم شهیهم ر

خنده ام  اریاخت یب دم؛یرا د دیناراحت نو یرا بلند کردم و چشررم ها سرررم
سرراخته بود در ذهنش؟! مگر چه کار کرده  نیاز مع یریچه تصررو دیگرفت. نو

 یریگ بهانه کی شررتریبه نظرم ب نیکردم، رفتار مع یبود؟ حاال که فکرر را م
ود که ب نیاز ا بهترهم  یلیرفتار خ نیکودکانه بود تا دعوا... اصررال به نظر من ا

ر ... به نظرم آن طوردیبگ دهیو آن را ناد دیایام کنار ب یبا خراب کار یبه آسرران
 یو رابطه ار با ما شررک م نیبه مع یگریشررد و جور د ینگران م شررتریب دینو

 بابا! یکرد... ا
ا وقت یهم گاه نی! معرهیگ یکنه، گاز نم یکه پارس م یسگ دینو یدون یم رررر

 ...ررینگ یکنه!!! جد یهاپ هاپ م
 کنه؟ ینم تتونیاذ یعنی ر
 هم خوبه. یلینه، اصال... اون خ ن؟یمع ر
 راحت شد. الشیرا با لبخند گفتم و به نظرم خ نیا
 .ارمیُبر ب شهیش رمیپس منم م ر
 تو رم به دردسر انداختم. گهید دیببخش ر
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شد که من ا رررر ش نجایاتفاقا خوب  ست تنها  نمیبودم و ما همرامه. وگرنه تو د
 !؟یبکن یخواست یچکار م

ش نهیمن کارم ا ینکنه فکر کرد رررر  یمردم و روز یخونه  شهیکه شوت کنم به 
 منو چشم زده بود... یکیبود...  یبرادر، امروز اتفاق ریبشکنم؟ نخ یکی
 بر منکرر لعنت. ر

 کردم که به دیسرروار شررد و رفت. من هم برگشررتم به با ، عسررل را تهد د،یخند
 رفتم. شیرایپ یو به سمت خانه  م،یتا خودم بگو دینگو یزیچ یکس

و خاک  هم باالسرررت. جارو نیفرنگ در آشررپزخانه بود و گفت که مع خاله
 باال. یاز او گرفتم و رفتم طبقه  یانداز

 یکی یکیپله ها را  نهیرو به رو شدن با او نداشتم. آرام و با طمان یبرا یا عجله
م . برگشتم سمت پنجره و باز دلستادمیبار در آن راهرو ا نیدوم یباال رفتم و برا

د افتاده بو یخواسررت در آن قسررمت دراز بکشررم و کتاب بخوانم. باز هم کتاب
آن گذاشررته بودند... با  یهم رو یگرن یبود و خودکار آب یآنجا؛ که البته درسرر

سرت رو سمت اتاق ها راه افتادم. م میح ش یرا برگرداندم و به  ستم که   شهیدان
سته ام.  نیاتاق مع ی شک سمت چپ. در اتاقش ن نیسوم یعنیرا   مهیپنجره از 

ضا نیباز بود با ا شتم به در  دم،ید یرا نم یادیز یحال ف همزمان که با بند انگ
 را هل دادم تا باز شود... رزدم، د یضربه م

به له م رریتحر زیم ی ل ته بود و داشرررت مج ند، طبخ معمول  ینشررسرر خوا
 یتخت پادشاه یهم انداخته بود. انگار که رو یرا هم رو شی... پاهاهایدانستن

 یبود من نم نییکه سرررر پا یبود جلو و تا وقت ختهیهم ر شینشررسررته، موها
 .نمیتوانستم حالت چهره ار را بب
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شک سم خ سرر را باال آورد و موها یو ر را زد کنار. به نظر  شیسالم کردم؛ 
 کی نیع نطوریداشررته باشررد که ا یبلند یموها دینبا چوقتیپسررر ه کیمن 

 دختر با انگشت اشاره و سبابه ار بخواهد...
 کنم، هان؟ یکه من هاپ هاپ م ر

 را جا به جا کردم و معذب شدم. میپاها
 .یشنو ینم یخوب زیچ یدیگور م هیبق یبه حرفا یمکیقا یوقت ر

ستش ضا د سمت ف صدات تا ا یمکیاتاق باز کرد: قا یخال یرا به   نجاینبود؛ 
 صد دفه بت گفتم... اد،یهم م

پخش شررده بود، نگاه  شررهیشرر یکه خرده ها یینگفتم و به سررمت جا یزیچ
بلند موکت زرد و  یپرزها یال شررهیشرر یزده بودم، خرده ها یکردم. چه گند

 خدا... یفرو رفته بودند... ا ینارنج
روم بود. به سمت در رفتم که ب دهیپوش یینگاه کردم که دمپا نیبه مع یرچشمیز
 .رمیبگ ییاز خاله فرنگ دمپا نییپا
 نرو. یها رو جمع نکرد شهیتا ش ر

شتم شانه ها برگ سمت شیو با حرص به او نگاه کردم.  که  یرا باال انداخت و به 
 بودند اشاره کرد. ختهیها ر شهیش
 بده. توییسمتش رفتم: پس دمپا به
 سنگ بود... نیع شیسردر من را نگاه کرد. چشم ها یچشم ها با
 .اریخودت درر ب ر
 از پات. فتهیم ی. پاتو کج کناریدر ن یمسخره باز ر
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 خوام پامو کج کنم. ینم ر
 بچه نشو! ر

تا ده دق کفرر با حرص و جور گفت:  به من و   قهیرا در آوردم انگار. زل زد 
خوره  یبه آدم برم یلیخ یدون یسرررگ بودم حاالم شررردم بچه! باران، م شیپ

 ؟یدینسبت م هیبه خودت بگن، راحت به بق ادیکه بدت م ویزیچ
 خجالت آب شدم... از
 .دیببخش ر
 د؟یحاال فقط ببخش ،یکن یخراب م لتیاون فام شیمنو پ ن؟یهم ر
 ...شهیش هی! به خاطر یکرد عیاون ضا شیتو قبلش منو پ ر
 !یریگ یمن گرم م یپسر تو خونه  هیبا  یکن یم خودیتو اصال ب ر

 ..من ... خو... نه... ِی من!!! خو..نه ..  ی خونه
 لیتشک یو خردم کرد. انگر بدنم به تمام اجزا دیبا پتک به سرم کوب یکس انگار

 کیعالم پخش شررد، به هزار و  یگوشرره  کیدهنده ام پخش شررد و به هزار و 
 من نبود... یخانه  چکدامیکه ه ییجا

 او... یاو و خواسته ها نیاو بود و قوان یگفت، خانه  یم راست
 کوتاه بود... ایما هم که از تمام دن دست

ستم سر توان ینم دم،یلرز یخرده ها رفتم؛ سر تا پا م شهیو به سمت ش برگشتم
ص یزانو زدم و شرروع کردم به جمع کردن تکه ها سرتم،یپا با له بزرگتر... بالفا

 سرم. یآمد باال
 ! برو خونه اتون...یخواد تو جمع کن ینم ر
 من خونه ندارم. ر
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 ...دیرزل ینم میخشک شده بود... خدا را شکر که صدا میصدا
 ها. شهیش یدست من رو یرا گذاشت جلو شیپا
 .یخواد جمع کن یگفتم نم ر

 ...یگرینکردم و دستم را بردم سمت د اعتنا
 بسه... گمی: بسه، مدیرا باال برد و داد کش شیصدا

 رها کردم و بلند شدم. نیزم یرا رو شهیش
 حسابمون صاف شد؟ ر
 خوام... یمعذرت م ر

 نکهیو بدون ا رونیب دمیرفتم. از خانه شان دو رونیرا ندادم و از اتاقش ب جوابش
 ی... دلم مگرانید یاتاقم... نه، اتاق خانه  یتا تو دمیدو سررتم،یبا یلحظه ا

ست آنقدر ج شان رو غیخوا سقف خانه  شم تا   ی... ولنییپا دیایسرم ب یبک
که از  دینگاه کردم تا نو ددر کم ی رهیاتاق آنقدر به دستگ یخفه شدم و گوشه 

 زد. میگشت به خانه آمد و صدا یبر م شیرایپ یخانه 
دادم برگردد  یم حیشررام هم نگه داشررت؛ هر چند من ترج یرا برا دینو مامان

تفاوت و خوشررحال را به  ینقاب ب نیاو ا یخانه شرران تا مجبور نباشررم جلو
شکیبار هم  کی ی... حترمیخودم بگ شاکبه او گفتم  یوا ود که ش ینکند عمه 

امشررب  مسرره روز آمده اسررتراحت، همه ار با ما باشررد و او گفت که آنها ه
 ...ستندیو خانه ن ییدعوتند جا
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رد شام را ک شنهادیبه ما خور بگذرد پ شتریب نکهیا یخودر برا الیبه خ مامان
شده بود؛ ول بایهوا تقر نکهی... با امیدر با  بخور س یسرد  ف ه مخالک یتنها ک

 بود، من بودم ...
... میشام شد لیوسا دنیها با شوق و ذوق آتش درست کردند و سرگرم چ بچه

را هم صدا بزند. عسل که رفتار بعد ظهر او  نیمامان به عسل گفت که برود مع
شت، و م ادیرا هنوز به  س یدا شم مع دیتر من  یکم ردیدامن او را هم بگ نیخ

به  ای یداشررت اررخبر از همه جا طعنه زد: اگه االن ک یمن کرد که مامان ب
 ...یرفت یم یصرفت بود که مثل قرق

ما و حت ستیدر خانه ن نیمع نیشد و بهانه آورد که ماش دیهم سرخ و سف عسل
 م،یموافخ نبود نیبا آمدن مع چکداممانیاسرررت... من و خزر هم که ه رونیب

تا توافخ همه جانبه دانسرررت که  نیا ... مامان هم که ازمیکرد دییحرف او را 
ستقبال گرم نیآمدن مع  یزینکرد و چ صرارا گریرو به رو نخواهد بود، د یبا ا

 نگفت...
 یبیرتت چیرا گرفته که به ه میگلو یکردم سررنگ بزرگ یمدت شررام حس م تمام

 و رفتم کنار آتش نشستم... دمیزود دست از غذا کش یلیرود، خ ینم نییپا
ار  ینارج یسوم از سمت چپ که پرده  ی شهیرا چرخاندم به سمت ش سرم

نمش تا بشک شه،یبردارم و بزنم به ش یخواست سنگ یبودند... دلم م دهیرا کش
 دلم خنک شود...

را که از همان ابتدا پر کرده و کنار گذاشررته بود، به سررمت عسررل  یظرف مامان
 .نیمع یببر برا نویگرفت: ا

 اون که خونه... ر
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از عسل دهان ب نکهی. )قبل از انهیدونم، بدر به خاله فرنگ، بگو سهم مع یم ر
 هیره ن ادتیآشپزخونه، فقط  زیکند، ادامه داد( اگه خاله فرنگم نبود بذارر رو م

 رور. یبشقاب بذار
 گفت: پام خواب رفته! یروزیبلند شدن کرد و بعد با پ یبرا ییتقال عسل

 عسل! ر
 !گمیبه خدا راس م ر

 رم.ب یمن م نیگفت: بد دیبلند شدند. نو دیو بالفاصله بعد از او نو طلوع
 برن. یجان، بچه ها م دینه، نو ر

از خواهش داشت. بلند شدم،  یانداخت که ته رنگ یبه سمت من نگاه مامان
 رفتم. شیرایپ یحرف ظرف را گرفتم و به سمت خانه  یب

ش از اله خ یعنیداخل هال مشخب بود.  یکینقشدار فقط تار یها شهیپشت 
باز کردم.  به در زدم و در را  قه  ند ت ند؟ چ فرنگ و عمو نوروز هم خواب بود

 یلوبا  پهن شده بود ج ییاز روشنا یبود و کم کیتار بایتقر میرو شیسالن پ
 یور ذاشررتمخجالت بکشررم، به آشررپزخانه رفتم و ظرف را گ نکهی. بدون امیپا

نوشتم  شیکنار تلفن آشپزخانه کندم، درشت رو یاز دفترچه  ی. کاغذنتیکاب
 ظرف. ریو گذاشتم ز «نیمع»

ر سالن که د یگذاشتم، چشمم افتاد به کس رونیرا از آشپزخانه ب میکه پا نیهم
سته بود. برا ش صورت خانم پ یجا خوردم ول هیثان کی ین در آن  را شیرایبعد 

 نشسته بود؟ یکیو سالم کردم. چرا در تار دمینور کم د
 راحت شد. المیجواب سالمم را داد، خ یوقت یکردم مرده ول الیآن خ کی
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 نتونیماشرر ن؛یشررما خونه باشرر میکرد یدادم: فکر نم حیتوضرر یدسررتپاچگ با
 نبود...

 .رگاسیتعم نیآره، ماش ر
شته بود، آوردم برار، ببخش نیمع یمامانم برا رررر شک بادمجون کنار گذا  دیک

 .دمیشما رو ند
 دست تو و مامانت درد نکنه. ر
ط فق یکیتار نیدر ا دم؛یکشرر یعذاب م تیوضررع نیپا و آن پا کردم؛ از ا نیا
 کی ایروح  کیکردم دارم با  یو احسرراس م دمید یمات از او م ریتصررو کی

سمت کل یزنم. ب یحرف م هیسا ستم به  برق کنار در رفت و چرا  را  دیاراده د
 روشن کردم...

 سیبودم؛ صررورتش خ دهیمن فهم یصررورتش را از من برگرداند ول بالفاصررله
شن نکرده بودم،  سته بود و چرا  را رو شک ستم  شک بود... ماتم برد؛ کار د ا

با مردم ررر آن  یهمدرد ی نهیهم در زم یلیکردم؟! نه که خ یچکار م دیحاال با
ر استعداد داشتم... ه یهم زن که  دیرس ینم مبه ذهن یحرف چیبزرگتر از خودم 

 قرار گرفته بودم؟! یتیموقع نی. مگر چند بار در چناورمیبه زبان ب
 نیخوا یبلند گفتم: م یاراده با صدا یب اورمیبه مغزم فشار ب یکم نکهیاز ا قبل

 درست کنم؟ ییچا هیبراتون 
باال کشرر شینیهمزمان ب د،یبلند خند شیرایکمال تعجب، خانم پ در  د،یرا 

 شیرو به رو ی. به صررندلدیو دوباره خند دیپشررت دسررتش را به گونه ار کشرر
 اشاره کرد.

 .نیبش ای... بایب ر
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دنم ب ینشستم. تمام سلول ها یصندل یجلو رفتند و رو میپاها لم،یم رغمیعل
فکر کنم فرمان مغزم  یدهند ول یفرار بیعج تیخواسررتند مرا از آن موقع یم

س میبه پاها رید یکم سرم را پا میدر جا یبود... با ناآرام دهیر  نییوول خوردم، 
 بودم. هشدم که در هم گره کرد رهیانداختم و به انگشتانم خ

 .ادیرفته فرودگاه، پسر عمه ار داره م نیمع ر
 ...یزمزمه کردم: ِا؟ به سالمت ضهینبودن عر یخال یبرا
کر ف نیادامه داد: مع یبود؛ به آرام دهیمن را نشن یصدا شیرایانگار خانم پ یول
عمه ار رفت و آمد داشررته باشرره.  یاون با خونواده  ادیکنه من خوشررم نم یم

اطش اون ارتب نکهیبذارم اون بفهمه که به خاطر ا نمیب ینم یلی( منم دلدی)خند
 دم.یخور بهشون نشون نم یرو باهاشون قطع نکنه، رو

 ریخودم و ز یرا رو شیرایسرررم را بلند کردم و همزمان نگاه خانم پ یبا ناباور
اال . حدیدوباره خند شیرای. خانم پدمید زیم یرا رو گاریپر از ته سرر یگاریسرر

 است... یکه خنده ار عصب دمیفهم یخوب م
که من بش عالقه دارم متنفره و... البته  یزی! از هر چهینطوریهم شررهیهم ررررر

 ...ادیکه ازر خوشم نم یزیطرف چ رهیبرعکس! م
کردم  یداد و سرر را به سمت سقف باال گرفت: فکر نم هیتک یصندل یپشت به

 ..کرده بودم. فیاز شماها تعر یلیکنه؛ چون من خ دایپ یخوب یبا شما رابطه 
به من م نیدانسررتم االن چرا دارد ا ینم ها را  ظه  یحرف  ند، در آن لح ز

شتم، فقط م التیو تما نیبه مع یعالقه ا نیکوچکتر ستم  یو تنفراتش ندا خوا
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نه بزنم ب خا گاه گفتم:  ی... ولرونیاز آن  کهیاز ا یعنیناخودآ باط  ن ما ارت با 
 ن؟یداشت، دلخور

 کردم اگه اون بودن یآورد: نه، برعکس... فکر م نییخورد و سرررر را پا یتکان
اون  ،یدون یشررما بهتره... دردسرررر کمتره... م یبرا ره،یبگ دهیشررما رو ناد

 دردسر سازه... یلیخ
 نیرا به من تذکر بدهد. حداقل ا نینبود مادرر ا یازیدانسررتم... ن یرا م نیا

 شناختم. یخوب م یلیرا خ نیمع یجنبه 
جوان و  یرا در هم حلقه کرد. دست ها شیو انگشت ها دیرا کش شیها دست

 ...کیبلند و بار یداشت؛ با انگشت ها یفیظر
 دختر داشتم... هیمن  ر

ست مثل موقع سرم  یم حرف کایاز مل نیبود که مع یرا بلند کردم، حالتش در
 شیخواسررت از دخترر حرف بزند، از چشررم ها یتفاوت که او نم نیزد، با ا

 به دخترر فکر کرده... یکاف یمشخب بود که به اندازه 
 برام گفته. نیدونم، مع یم ر
 زنه... یحرف نم کایاز مل چوقتیواقعا؟ اون ه ر

 یبرا یادیرا باال انداختم و منتظر شرردم؛ مشررخب بود که حرف ز میها شررانه
ز من چشررم ا شیرایخانم پ ینباشررد... ول کایمل یاگر درباره  یگفتن دارد، حت

من  یشررانیخواسررت از پ یشررده بود انگار م رهیداشررت؛ چنان به من خ یبرنم
 نکهیا لیدل یحت ایبکشررد  رونیزده بود، ب کایمل یدرباره  نیرا که مع ییحرفها

 یگاه یداشررت؟ هر آدم یتیبا من درد و دل کرده باشررد؛ اصررال چه اهم نیمع
س یراحت تر حرف دلش را م یلیخ بهیغر کیوقتها به  ساله یزند تا ک ا به که 



wWw.Roman4u.iR  338 

 

شم ها کیاو نزد شه ا میبوده... چ ست  یبرا یرا چرخاندم و در ذهنم نق فرار د
 کنم به حرف آمد... فیرد را میبهانه ها نکهیقبل از ا یو پا کردم، ول

صرارم برا چوقتیه نیمع رررر شتن به ا یمنو بابت ا ش رانیبرگ  چوقتمی. هدینبخ
 خواستم برگردم... یچرا م دینفهم
ها باال کشرر شیپا ها دیرا  نه ار را رو شیو زانو چا  یرا در ب* *ل گرفت. 

 و ادامه داد. دیکش یشد... آه رهیخ یگذاشت و به نقطه ا شیزانوها
مدت هم انقدر از هم فاصررله  نیتو ا د،یاون سرراال انقدر بچه بود که نفهم ررررر
برار  منیتونم بشرر یتونم راحت باهار حرف بزنم... نم ینم گهیکه د میگرفت
شور غر هیآدم تو  نکهیکنم که ا فیتعر شگاس، بق یوقت ب،یک صف روز دان  هین

سگ دو م شم داره  شه  راچار نفره  یزنه، دلش به همون خانواده  یا خور با
در ... چقشررهیچقدر تنها م نهیب یم گهیزن د هیشرروهرشررو با  یوقت ا،یاز کل دن

باشررره  یکیکه  ییخواد برگرده جا یخواد فرار کنه... چقدر دلش م یدلش م
 بهش پناه ببره...

ا ما خواد ب یاون چقدر م نمیخواسررتم بب یبودم که بمونم... فقط م برنگشررته
سمت من باال آورد ول سرر را به  زود  یلیکرد( خ یمن را نگاه نم یبمونه... )

شه خواد با اون با یخواد برگرده، گفت که م یزود گفت که م یلیخسته شد، خ
 یول ،ینظر خودر منطق همزخرف، ب ینه با ما... هزار تا بهونه آورد، بهونه ها

شررد دوباره  ینم گه،ی، پاره شررده بود دداد یکه ما رو به هم ربط م یزیاون چ
ر به خاط یباهار بمونم، حت یمتیحاضر نبودم به هر ق ،یدون یگرهش زد... م

اونجا ما رو به امون  ستین دیبع چیه دمیخوب که فکر کردم د یعنیبچه ها... 
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سررر بچه ها  یموندم؟ که پدر باال یباهار م دیاب یچ یخدا ول کنه و بره، برا
 ...یچه مرد ،یباشه؟! چه پدر

 را با افسوس تکان داد. سرر
ش رررر شا یفکر م نیهزار بار به ا یروز یول ستمین مونیپ صال او دیکنم  ن اگه ا

متوجه  زودتر دیشد، شا ینم ضیاون طور مر کایبرنگشته بودم مل رانیموقع به ا
 ...میریبگ شرفتشویپ یجلو میتونست یم دیشدم، شا یم

پرده که با  یرو ید، زل زده بود به سررطح روشررنکر یهم به من نگاه نم هنوز
س شم، انگار که من د یجا به جا م میحرکت ن  روایشد... انگار که من آنجا نبا

ش ای شا یبخ ضا بودم...  ش یهم بهتر بود، من که جواب نطوریا دیاز آن ف تم ندا
که نم که دردر را ن یبدهم، من  من  دم،یفهم یمتوانسررتم درکش کنم، من 

مرگش... بغضررم را قورت دادم و بلند شرردم...  یداشررتم که تا لحظه  یپدر
 یرفتم و در سالن را آرام بستم. برا رونیصدا از سالن ب یحواسش به من نبود، ب

ستم و قبل از ا یلبه  قهیچند دق ش ص هیبق شیپ نکهیتراس ن گرفتم  میمبرگردم؛ ت
 ...مینگو یزیچ یبه کس

خودم  یرا رو نیمع نیزد؛ نگاه سررنگ یف مداشررت حر یاتیکه ح یمدت تمام
شگاه که ا نیکردم... ا یحس م شده بود، آمده بود دان  خیس نجوریهمه راه بلند 

که دسرررت از پا خطا نکنم؟ که با  رد؟ینظر بگ ریما و من را ز یجلو ندیبنشرر
جایا رم؟یگرم نگ یاتیح نه  گریکه د ن ند کردم و  یخا او نبود... سرررم را بل

شم غره بروم که در م ستم به او چ ش ی انهیخوا سرم را پا مانیراه پ  نییشدم و 
 یرا در نم لجش یتفاوت یمثل ب زیچ چیگرفتنش بهتر بود؛ ه دهیانداختم... ناد

سمت ح سرم را به   یچرخاندم و تالر کردم لبخند بزنم تا ناکجا یاتیآورد... 
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سوزد... و نیمع ا را شد! ابله م یزدم، پررو م یلبخند م دیهم نبا یاتیبه ح یلب
!!! میلذت ببر زییدر آن سرررما برداشررته بود آورده بود در محوطه که از آفتاب پا

خ کردند سر یشدند و متلک بارمان م یکه رد م یینگاه بچه ها ریمن که فقط ز
نه  یچمن ها پهن بشرروم ول یآمد با گلرخ رو یشرردم... بدم نم یم دیو سررف

سط محوطه با چند نفر د نطوریا ستک و بحث ها گریو ش یو با دفتر و د ور پر
ار من را سوراخ کند... انگار اگر  رهیهم که کم مانده بود با نگاه خ نی! معیادب

ست و به من خ یآنجا م ش ست د یشد، م یم رهین سازد  یواریتوان اطراف من ب
وول خوردم و آرنجم  میدر جا یتاب یندهد! با برا  یورود به کسرر یکه اجازه 

 که درست کنار من نشسته بود. انیبهروز یمحکم خورد به پهلو
 آخ! ر

دهانم گرفتم و بالفاصررله حرارت صررورتم باال رفت، خاک بر  یرا جلو دسررتم
 سرم...

 .دیببخش ،یوایا ر
 زد و راست نشست. یمهربان لبخند

 نداره. یاشکال ر
ط به فق نیکردم نه به خاطر نگاه پر از حرص مع شتریفاصله ام را ب یهم کم من

مردم را سوراخ نکنم! چقدر هم که باوقار  بیجوان نج یپهلو گرید نکهیخاطر ا
 ...یبود... آخ

 !زدستایخانم ا ر
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تما ح دیمن را تحمل کند، با دنید ایرو هیثان کیتوانسررت  یهم که نم یاتیح
ش یم الیمن را از خواب و خ صفحه بند یو هل م رونیب دیک سط   یب یداد و

 ماهنامه... یقواره 
در همه  ابیداد دسررتم، جا به جا و تقر شیرایو یرا که قبال نوشررته بودم برا یمتن

ش رهیو دا یسطرها با خودکاِر قرمز مربع و لوز و فلش زده بودند که فالن  دهیک
 طور باشد بهتر است...

صال خودتون دوبگهید سمیمتنو از اول بنو نیگفت یکردم: خب م اعتراض اره ! ا
 .شهیکه نم ینطوریسوال... ا ریز نی... متنو که به کل بردنینوشت یم

 !زدستایاو جواب داد: کار منه خانم ا یبه جا انیکرد و بهروز یسرفه ا یاتیح
با آن  نیبودند؛ اصررال ا ختهیر تمیآب بر آتش عصرربان انگار جوان محجوب 
 کرد که آدم دلخور شود... ینم یکار شنیدلنش یصدا
را گرفت و دو سه  گرریکه در دست من بود، سمت د ییبرگه ها یشد رو خم

که  بود کیبه من نزد یباز کرد، هر چند انقدر میبرا اتیرا با جز  رادهایتا از ا
 ...دمیفهم ینم شیاز حرف ها چیه بایتقر

 ...یوااااااااا ر
ه ک میرا نگاه کرد مانیپا ریو ز میدیما از جا پر یهمه  دهیسپ یبا صدا همزمان

 کرد... یرا پر م یخال یجاها واری واریآب داشت 
با فشرررار از آن ب لنگیبه شرر یلگد یاتیح و  ختیر یم رونیآب زد که آب 

 .میکه ما قبال نشسته بود یآمد سمت یم میم*س*تق
 ؟یچه وقت چمن آب دادنه آخه سر ظهر نیا ر



wWw.Roman4u.iR  342 

 

را  نیکند و من هم در جهت مخالف او مع دایرا چرخاند تا باغبان را پ سرررر
 ...یمهندس یراه افتاده بود سمت دانشکده  الیخ ینگاه کردم که ب

کالس  روم، چون ینم نیها با مع کشررنبهی ی هیگلرخ گفته بودم برعکس بق به
 آمد کامال رونیب نگیبنفش را هم که همزمان با ما از پارک یدارد... سرررانتافه 

شدم. گلرخ هم با ا دهیند سوار اتوب*و*س  ش نکهیگرفتم و  ود، ب دهیرا د نیما
شن یزیچ زه گلرخ هم اجا به یو بهاره حت میشم یها بتیغ دنینگفت. بعد از 
چه ها ب ی هیدوبار هم که بق یکیبزند،  یحرف نیدادم درباره ارتباطم با مع ینم

متلک پرانده بودند، برگشررتم و جوابشرران را دادم... در دهن مردم را که در هر 
 شد! یدل خودم که خنک م یشد بست ول یحال نم

ست جلو ادهیپ یشگیهم ستگاهیدر ا یوقت یول شدم، گلرخ نتوان ودر را خ ین
 ؟یری: مگه خونه نمردیبگ

 اتوب*و*س. ی وارهیددادم به  هیحلقه کردم و تک نهیس یرا رو میها دست
 خونه. رمیچرا اتفاقا دارم م ر

. ستادیکه آنجا ا دمیبنفش را هم د یشدم و سانتافه  ادهیپ ممانیقد یکوچه  سر
 هیرا زده بود و دسررتش را هم تک شیآفتاب نکیچند لحظه به او نگاه کردم که ع

 بود... یگرید یزده بود به چانه ار و مثال حواسش جا
 جهت راه افتادم سمت خانه... یو ب خودیب

قدر نگ شرررده بود، برا چ چه  یدلم ت نده و  ،یطوالن یآن کو ته کن خسرر
 ...یخاکستر
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و  مدیکنده بودم دسررت کشرر دیکل زیاسررمم را با نوک ت یکه زمان ییآجرها یرو
 خودمان... یبه خانه  دمیرفتم تا رس

 که در خاطرشان ییاگردند تنها ج یآواره که برم یها وانهید نیا نیع قهیدق چند
  یخانه و کاشرر واریو منگ زل زدم به د جیو گ سررتادمیخانه ا یثبت شررده، جلو

 که سر در خانه بود... «یکادیوان »
سال عقبتر، وقت یم دلم ست برگردم دو  سرجا زیهمه چ یخوا  شیو همه کس 

شت یبود که با طلوع مسابقه م شم ها میگذا سر کوچه چ س یرا م مانیو از   میتب
 کند... دایتواند چشم بسته خانه را پ یم یچه کس مینیبب

س نکهیاز ا قبل شک کند،  ریشود و غ چمیپاپپ یک شته ام  از خودم به عقل ندا
شتم و مع صله چرخ دمیرا د نیبرگ شت به من تند تند راه افتاد دیکه بالفا ... و پ

ه به آن خان چوقتیه گریکردم د یمن آرام آرام دور شرردم... ته دلم حس م یول
 برنخواهم گشت...

من آمد، نه جلو زد، نه عقب  یخودشرران پا به پا یخانه  یتا سررر کوچه  نیمع
شوم... فقط ع سوار  سر کوچه!  هیسا نیماند و نه تعارف کرد  دنبال من آمد تا 

 ...امدینبود... خانه ن گرید دم،یآنجا که رس
ودم، نب ایدن نیا ی وانهیبود... خدا را شکر که من تنها د امدهیهم خانه ن شبشید

 کنم... ییمردم عاقل احساس تنها نیگذاشت من ب ینم نیمع
 عسل که کنار پنجره نشسته بود، مرا به خود آورد. ی جانزدهیه یصدا

 باران! باران! یوا ر
 شده؟ یچ ه؟یچ ر

 باز شد و ژست شاعرانه به خودر گرفت. یشخندیبه ن شیها لب
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 ان شست...پنجره را بار ی شهیش ر
 دل من اما از

 نقش تو را خواهد شست؟! یکس چه
شم ها رهیچند لحظه به او خ یبرا ستش را به  شیشدم که چ را خمار کرده و د

انداختم و مدادم را دسررت گرفتم:  نییسررمت من دراز کرده بود. بعد سرررم را پا
 رو شفا بده. ضایمر یخدا همه 

 !نیآم یحرف مرا گرفت: اله یادامه  یروحان یلحن با
که قرار بود  میرو یجلو دیسرف یرا خوردم و دوباره زل زدم به صرفحه  لبخندم

 یتالش چیکلمه... مغزم ه کیاز  غیدر یآن نوشته شود ول یرو یداستان کوتاه
س یکرد و من آنقدر با ب یکمک به من نم یبرا صفحه  یسر مداد را رو یحوا

 رونیزد... با حرص مداد را ب رونیکرد و از آن سرر ب فشار دادم که کاغذ را پاره
 و سرر را نگاه کردم که شکسته بود... دمیکش

 !یوایا ر
... سررر مداد را گرینداشررت د یمن رنگ شیپ شیبه عسررل ندادم، حنا یتیاهم

ره که پنج دمیشدم. عسل را د دنیو مشغول تراش یزیگذاشتم در مدادترار روم
 را باز کرد.

 تو. ادیبارون م وونهید ر
جا بود رونینداد و سرررر را از پنجره ب یتیاو اهم یول با  ؟یبرد: ک چرا چتر 

 ؟یخودت نبرد
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در با   دهیمور آب کشرر نیکه ع دمیرا د نیجلو رفتم و مع یسررر کنجکاو از
بود کف  دهیچسررب شیو موها دیچک یم شیبود. آب از سررر و رو سررتادهیا

 سرر...
 خوره... یرا سک دادم: نگهش ندار، بذا بره خونه اشون، سر ما م عسل
تازه دم  یچا نجا،یا ایداد زد( ب نیآب از سرررر گذشررته... )رو به مع گهید ررررر
 .میی. من و بارانم تنهامیدار
 یکردم، گفت که مزاحم نم زیرا ت میو گور ها ندیکه مرا نب واریدادم به د هیتک

 رود خانه. یشود و م
 تکان داد و پنجره را بست. یهم سر عسل

 !ومدیبه خاطر تو ن ر
 گفته؟ یرا برگرداندم: ک میرو

 هیاصررن  ،یزن یبار حرف نم نجایا ادیمن خرم؟ چار روزه م یفک کرد ررررر
 !سیانگار آدم ن یکن یرفتار م یجور

 !سیخب البد ن ر
عسررل... بالفاصرره  یزده بودم جلو یزبانم را گاز گرفتم؛ چه حرف بالفاصررله

شتم: هلو جونم، ا سل برگ سمت ع شن نیلبخند زدم و به   ی. نرریبگ دهیحرفو ن
 کف دست مامان ها! یبذار

 !یگفت یبره چ ادمیدرست کن تا  یمشت ینسکافه  هیبرو  ر
 کارد بخوره به اون شکمت بچه! ر
 !گمایبه مامان م ر
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 یاون حرفو م دین نبا! مریبار تو عمرت زبون به دهنت بگ هیخب!  یلیخ ررررر
 بود. یزدم، محض شوخ

 ؟یاپن نشست: حاال چرا بار قهر یآمد و لبه  دنبالم
 قهر مال بچه هاس! ر
 !یخانم باج یبزرگ شد یلینه که خ ر

درو  گفته بود؟ مگر  نیاصررال مگر مع ایگفت؟  یعسررل داشررت درو  م مگر
! چرا انقدر م؟ینبود نجایآنها ا یاو نبود؟ مگر ما از سررر مهربان یخانه  نجایا

 بودم؟! دهیرنج
ست دیشا ده آور ادمیگرفته بودم و او با آن حرفش دوباره  یار را جد یچون دو

 گفت؟ یهستم... مگر راست نم ونشیبودم که او صاحبخانه است و من مد
م را به رخ نمید نطوریمن از دوسررتم انتظار نداشررتم ا یگفت ول یراسررت م چرا

شد... از آن مع ستم»که  نیبک شتم... من از یرفتار نیبود توقع چن« دو  را ندا
دادم که منتظر عذر  یبودم نه از صرراحبخانه... به خودم حخ م دهیدوسررتم رنج

 نبود... اردر ک یاظهارتاسف چیباشم... هر چند که انگار ه شیخواه
سل س یزیچ گریهم د ع و  چمباتمه زد یصندل یو دوباره کنار پنجره رو دینپر

 با . یزل زد به منظره 
دو دسررتم گرفتم و کف  نیخودم را ب وانینسررکافه ار را دادم دسررتش و ل وانیل

 لب زمزمه کردم؛ ریو ز رونیشدم به منظره ب رهیدستم گرم شد. من هم خ
 رنگ یسرب آسمان

 درون قفس سرد اتاقم دلتنگ من
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 پرد مر  نگاهم تا دور یم
 ...باران، باران یوا

مشررغول مرتب کردن  یحوصررلگ یو ب یکاریرا دادم و از سررر ب امیپ جواب
خوانده شده و فرستاده را پاک کردم،  یها امیپ یشدم. همه  لمیاطالعات موبا

 بود... امدهیرا، و هنوز دکتر حخ گو ن میتمام تماسها
ش یگردن م یبه گلرخ افتاد که ه نگاهم سالن نگاه م دیک رد ک یو بچه ها را از 

بدون ا کهیو  ها حرف م ن مد، ک یزد؛ ک یبخواهم از آن فت، ک یاو  یبا ک یر
 بود...
سرا  پاک کردن آخر لمیسرم را فرو کردم در موبا دوباره سان نیو رفتم  که  یک

شماره  امیپ شانیبرا شنا یداده بودم؛  آمد  ینم ادمیتوجهم را جلب کرد،  ییناآ
شماره  س یبه  شنا شم. چ امیپ ینا شماره را در ذهنم تکرار کردم داده با ند بار 

 نزد... ییاز آشنا یجرقه ا چیه یول
 ... 0937! ؟یشناس یشماره رو م نیگلرخ ا ر

 را ُسر داد سمت من. لشیموبا
 .ستمیمن که حفظ ن ن،یخودت بب ریبگ ر

ت؛ نداش یشماره را به اسم کس نیاو هم ا یگلرخ گرفتم ول یرا با گوش شماره
ها به اسررم بود،  امیپ یمطمئنم همه  یرا هم پاک کرده بودم، ول میها امیتمام پ

هم فشار دادم  یرا محکم رو مینشده نبود. چشم ها ویس یبه شماره  چکدامیه
 ...دیایب ادمیکردم تمرکز کنم بلکه  یو سع

 باران! باران! اونجارو... ر
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شم صو هیچند ثان یرا باز کردم، برا میها چ شمم پر م یجلو ریت د زد و بع یچ
 ثابت شد.

 ه؟یچ ر
سرر را ب میبازو گلرخ شم آورد و با ه خیرا چنگ زد،  گفت: اونجارو  جانیگو

 چپ... فیعقب، رد ن،یبب
کنار پنجره  انیعقب و سررمت چپم را نگاه کردم؛ بهروز دمیمالحظه چرخ یب

 نشسته بود و خوشبختانه نگاهش سمت من نبود...
 ُخب؟ ر

 تا حد امکان باز بود. شیها شیزد و ن یگلرخ برق م یها چشم
 .نمشیب یباره م نیاول ه،یزیعجب چ ر

 زدم. شیشانیبه پ یتلنگر
 خوام زنش بشم. یهمونه که م نیکن، ا شیچشماتو درو ر

ش ستش و با پ یگو شتم کف د شمک زدم. گلر شیبرا یروزیگلرخ را گذا خ چ
گوهر  نین: ِا؟ پس ارا نگاه کرد. دوباره برگشررت سررمت م انیمن و بعد بهروز

 اس؟ کدانهی
 : اوهوم.بمیج یرا ُسر دادم تو لمیاراده لبخند زدم و موبا یب
 چه کار؟ نجایاومده ا ر

و مرتب و  زیتم شررهیرا نگاه کردم که مثل هم انیبهروز یسررر شررانه ام دزدک از
حرف بچه ها را  یهم انداخته و ب یرا هم رو شیصررراف و صرروف بود. پاها

 کردم. فمیک اتیکرد. سرم را برگرداندم و خودم را مشغول محتو یتماشا م
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گفت حقوق خونده، اون روز  یاتیبه نظرم ح س،ین اتیادب سانسشیانگار ل رررر
 .ادیکالسا ب یگفت که دوس داره سر بعض یداشت م

 رشته بود؟! یقحط ات؟یبوده پس فوقشو اومده ادب کاریب ر
ش یدلخور با صله لبخند دلن د زد و ادامه زد: هرچن ینیبه او نگاه کردم که بالفا

 شه!ن دهی... حواست باشه قسمت سپیخوب نیواسه ما که بد نشده، جوون به ا
 هدف ورق زدم. یو ب دمیکش رونیام را ب جزوه

 ...یشده. خودت مچشونو گرفت یاتیکه قبال قسمت ح دهیسپ ر
باران، خور به حالت، تو  گمی. مرهیم ادریکه آدم  ادنیانقدر ز ا،یگیراس م ررر

 ...نیاز ا نمیا ن،یاون از مع ،یچن وقته رو دور شانس نیهم که ا
 گفت شانس؟!! یم نی! گلرخ به معشانس؟

 چه خبر؟ نیاز مع یراست ر
 اسمش َرم بکنم... دنیمن با شن نکهیاز ترس ا د؛یپرس اطیرا با احت نیا
 ...نیاووف، مع ر

ش یقیعم آه سباند میشانیپنهان کردم و پ میبازوها انیسرم را م دم،یک م به را چ
 ...زیم

سر بود؛ هر روز که به خانه بر م رایاخ نیمع شتم منتظر خ یفقط باعث درد بر گ
  با یوقتش را صرررف گرفتن مارمولک ها شیاز او بودم. دو سرره روز پ یتازه ا

شن میبود!!! بگذرکرده و همه را به خورد مر  طلوع داده   دنیکه خزر به محض 
ماه لب به تخم  کیتا  تهر چه که آن روز خورده بود باال آورد، مامان هم گف

گربه،  یگذاشرررت برا یم واری. طلوع هم هر روز تخم ها را کنار دمیمرغها نزن
 شیرینشررانه گ نیتمر یو دانه دانه تخم ها را برا دیآ یم نیمع نکهیخبر از ا یب
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تاق من پرت م واریبه د تا ا یا نداشررتم،  زرد  یلکه  نکهیکند. خودم هم خبر 
 را در حال پرتاب نیکردم که بعدا مچ مع دایام پ رهپنج ریرنگ را دو سه وجب ز

 رهیام. به نظرم عالوه بر ج دهیکه د اوردمین شیتخم مرغها گرفتم. هرچند به رو
 نیسلحه ار را تامخودشان هم انبار ا یطلوع، از آشپزخانه  یتخم مر  ها ی
 بود. شتریطلوع ب یمر  ها دیهر روزه از حد تول یها نیتمر نیکرد چون ا یم

 یخودر را دعوت کرد خانه  سیپرسپول یباز دنید یسه روز قبلش هم برا دو
شتم ول نکهیما. با ا ستم باز یمن محلش نگذا ه اتاق شوم و ب الیخ یرا ب ینتوان

در کار  یگل چیشرررد و ه یم کیهم به آخر نزد یخودم بروم. به عالوه که باز
چون فقط  کنمگرفتم که ابراز احسررراسرررات ن یخودم را م یجلو یلینبود. خ

ار  هدیخواستم تا حد امکان ناد یشد. م یم تیمیبه صم نیمع خیباعث تشو
با د رمیبگ ناد یآدم نیمع یکنم. ول یکی واریو او را  که بشررود   ار دهینبود 

 گرفت...
سل شده بود، از مع یاندرون هیکه از ناح چارهیب ع شکالت  خجالت  نیدچار م

ش یم شو یو نم دیک ست ست به د ست رو به جا ییتوان بود  ییبرود که درر در
. به ییسمت دستشو دینشسته بود. باالخره نتوانست تحمل کند و پر نیکه مع

 ییتنهابه  نیگل زد که مع سیدر پشت سر عسل بسته شد، پرسپول نکهیمحض ا
سل هم از ه صدا و هلهله کرد. ع ستفاده کرد،  نیمع یو حواس پرت اهویسر و  ا

 ینگذشته بود که دوباره کارر به جاها قهیشد. هنوز چند دق میآمد و ج رونیب
ش کیبار س ی. باز مثل دفعه دیک صود ر سل به منزل مق س دیقبل تا ع  سیپولپر

که هم مع حال کرد هم عسرررل را...  نیگل زد؛   نیبار، مع نیا یولرا خوشرر
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صله پر سرو دیبالفا شت در  نیرا از ا سیو در  سمت قفل کرد و خودر هم پ
 نی. هر چقدر عسل بدبخت به در ضربه زد و تقال کرد، در باز نشد و معستادیا

ند. مانده و عسل تحمل ک یباز انیتا پا قهیگفت که فقط ده دق یم یبا خونسرد
 واریرا با د نیکه مع ضمیضد و نق ساساتاح نیمانده بودم ب یمن بر سر دو راه

بدهم... هنوز تصررم ای رمیبگ یکی جات  که  میخواهرم را ن ته بودم  نگرف
لند به ب یبا صدا شیسر و صدا و شاد انیدر م نیدوباره گل زد و مع سیپرسپول

که  نیرا زد، مع یباز انیکه داور سوت پا نیکند!!! هم یعسل گفت که جبران م
سروب شدهاز فرط خنده کبود  سل خم  یرا باز کرد و تا کمر جلو سیود، در  ع

ه حرف ب یآمد و ب رونیب تیشد... عسل هم که سرخ سرخ شده بود با عصبان
ت که به گور او برسد گف ییبا صدا یالیخ یهم با ب نی. معدیسمت اتاقش دو

 نیاو دارد، بعد هم سرروت زنان از خانه خارج شررد و ا شیپ یخوب یکه کادو
 گرفته بود؟! یکی واریرا با د یگریبودم که کداممان د ندهوسط من ما

 دامچکیبود که ه نیا بیکرد و عج یم یتازه ا یکار نیریهر روز ش نیب نیا در
ضا ستش دلخور نم یاز اع شدند، به جز من و خزر که  یخانواده آنقدرها از د

ده نخ نیمع یاز کارها یخزر هم گاه یبود.... حت شیالبته به خاطر مسا ل قبل
به جز من که فکر م ینم یگرفت و عصرربان یار م  نیکردم ا یشرررد، همه 
 به حرف درآوردن من است... یبرا شیکارها
خودر را به من رسرراند تا نظرم را درباره  انیآمدن از کالس بهروز رونیب موقع

سئله ا ی شم م یم ضع و بامالحظه بودنش خو سد. از توا با  هنکیآمد، با ا یبپر
گدل مام ا یسررن لب خودر هم  راداتیت طا باره م متن من را رو کرده بود، در

دو سرره بار هم درسررت طبخ حرف من  یو حت دیپرسرر ینظر من را م شررهیهم
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ا ر نیمع میگذشررت یکه قدم زنان از راهرو م نطوریداده بود. هم رییکارر را تغ
 شیاه یاز همکالسرر یکیبود و با  سررتادهیا واریآن طرفتر کنار د یکه کم دمید

خودم حس کردم و بالفاصررله نگاهم  یرا رو مشیزد. نگاه م*س*تق یحرف م
کهی. از ترس ادمیرا دزد با بهروز ن راه  یدیجد ین معرکه یهسررتم مع انیتا 

 یرا متوجه نم انیبهروز یرفتم و نصررف حرف ها یتند تند راه راه م ندازد،یب
ست لحظه ا شته ا یکه حس م یشدم. در سالمت از راهرو گذ و  میکردم به 

 یلوج ییپله بگذارم، پا یرا رو میپا نکهیکند، قبل از ا ینم مانیتهد یخطر
 خوردم... یندرآمد، کنترلم را از دست دادم و سک میپا
 !ررررنیمع ر
را که به سررمتم دراز کرده بود، محکم  انیبهروز یزدم و بازو غیج تیعصرربان با

 ،سررتادیاز لرزر باز ا میپله نگهدارم و پا یخودم را روو توانسررتم  دمیچسررب
ست لحظه ا سرجا یدر سم  سوت شیکه نف سرم را باال آوردم، متوجه   یآمد و 

 شدم... ممیعظ
شم  ستادهیا واریدور از ما و کنار د ،یقبل یهنوز هم همان جا نیمع بود و با چ
شاد من را نگاه م یها ستم را جلو یگ شت به  یکرد... د دهانم گرفتم و با وح

 یم یشرردم که داشررت بابت عجله و برخوردر به من عذرخواه رهیافشررار خ
ستپاچگ سرسر یکرد... با د م کرد یداحافظخ انیاز بهروز یجواب او را دادم، 

 که در توانم بود از آنجا دور شدم... یسرعت نیشتریو با ب
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ستم باور کنم... ا یشد، نم یباورم نم ا،یخدا  بود که از دهان یچه حرف نیتوان
 ادیرا فر نیهمه، اسم مع یآنجا، جلو دیچرا من با د؟یپر رونیصاحب من ب یب
 کردم؟! یرو م هیبق شیانقدر راحت دستم را پ دیزدم؟! چرا با یم

م بدوم، توانست یکه نم فیح دم،یدانشگاه رس یتا به در اصل دیبه لبم رس جانم
 یخواهد فرار کنم... حس م یبزرگ شررده بودم، اجازه نداشررتم هرجور دلم م

چشررم شررده  وارید یتک تک آجرها چ،یدانشررگاه که ه یبچه ها یکردم همه 
 نظر گرفته اند. ریاند، و مرا ز

که  یباال و به هر نحو دمیپر د؛یزود رسرر یلیآوردم که اتوب*و*س خ شررانس
کردم تب کرده ام، تمام سرررم از  یره رسرراندم. احسرراس مبود خودم را به پنج

ش یکه م ییسوخت. مقنعه ام را تا جا یحرارت م و با هر دو  دمیشد عقب ک
 یارک تمخواس یفقط م طیدر آن شرا یبود ول دهیفا یدست خودم را باد زدم، ب

 که زده بودم منحرف کنم... یانجام دهم که ذهنم را از حرف
بان در نظر گرفته بود، کار برنامه ا ینه براجداگا یخدا عقل کار  یابر یز

 ایآ دیپرسرر یباز شررود، چند بار از آدم م نکهیکرده بود که قبل از ا یزبان طراح
شت یشتری! آن وقت، تو زمان بد؟یحرف را بزن نیا دیخواه یم دیمطمئن تا  یدا

 ...یاوریکه آن حرف را به زبان ن یو بفهم یفکر کن
دارد و  یخودر حکومت خودمختار یزبان من برا دیرسرر یبه نظر م هرچند

ستور ه ریز سیبار فرمان و د شدت تکان  یرود... ب ینم یچک سرم را به  عقل! 
کوتاه ل*خ*تم را به اطراف  یو موها میموها ریدادم و لبم را گاز گرفتم. باد زد ز

سر جوان سمت ا یپراکنده کرد. پ  وبه من دوخت  ابود، نگاهش ر ستادهیکه آن 
 ...دمیلبخند زد. من هم پشتم را به او کردم و مقنعه ام را جلو کش
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 یباد م انیدر جهت خالف جر یانگار که وقت دم،یسررر کوچه تا دم خانه دو از
 کرد. یداشت و از من دور م یذهن من را برم یها یریدرگ دم،یدو

 و دمیکوب واریرا محکم به د فمیخانه نبود، ک چکسیو هر روز ه شرررهیهم مثل
که باعث شررد درزر بشررکافد...  رونیب دمیمقنعه ام را با شرردت از سرررم کشرر

آب را برداشررتم. همزمان تلفن زنگ  یبطر خچالیو از  فمیک یپرتش کردم رو
 بله؟را برداشتم:  یرا باز کردم، گوش یدر بطر نکهیزد و من بعد از ا

 زدستا؟یمنزل ا ر
با لبانم تماس داشررته باشررد، آب  نکهیا را باال بردم و تالر کردم بدون یبطر

 ...دییبخورم: بله، بفرما
 ن؟یستیشما که مادر عسل ن رم،یگ ی... تماس مرستانیخانم من از دب ر

گرفت و رفت  انیاز کنار لبم جر خیاز آب  یکیبار یپرت شررد و جو حواسررم
 ام... قهی یتو
 نه. ر

 که دوال شدم... دیچیدر دلم پ یدرد د،یرس میخال یبه معده  خیکه آب  نیهم
 ستن؟ین زدستایخانم ا ر
 شده آخه؟ من خواهرشم... ینه خانم، چ ر

و  را برداشتم فمیرا همان جا گذاشتم و مقنعه ام را با عجله سرم کردم، ک یبطر
 آمد تو... یداشت از در با  م نیمع دم،یدو رونیاز خانه ب

 درو نبند. ر
 شده؟ یتعجب سرر را به سمت من بلند کرد: چ با
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 نشده، عجله دارم. یزیچ ر
 خورد. یدر و تکان نم یبود جلو ستادهیا
 رون؟یب یبر ییکه با دمپا یانقدر ر
 ...یبود: وااا یآب یها یینگاه کردم که در دمپا میبه پاها رتیح با

 کفشم شدم. دنیو با عجله مشغول پوش دمیدو
 . درست ب* *ل دست من.ستادیسرم ا یتا دم در دنبال من آمد و باال نیمع

 شده آخه؟ یچ ر
 هول دادم داخل کفش. میرا نبستم و از اطراف پا میکفش ها بند

 عسل زنگ زدن، گفتن برم اونجا... یاز مدرسه  ر
 .ستادمیشدم و ا بلند

 برمت. یمن م ایب ر
 خواد. یسمت در رفتم: نم به
 بارم بگو باشه، ممنون. محض تنوع... هی ر

صدا زودتر سمت در رفت و  ش ریدزدگ یاز من به  شن نشیما  نرویکه ب دمیرا 
باال انداختم، انگار راننده  میپارک کرده بود. شرررانه ها  یآژانس، چه فرق یرا 

 داشت...
 شده؟ ینگفتن چ ر

 فیرد یرا رو میرا به سررمت او برنگرداندم، با سررماجت چشررم ها سرررم
سرعت از کنار ما م ییدرختها شتم. هنوز از  یکه با  شتند، نگه دا  یادآوریگذ

 سوخت. یاز حرارت م میآن صحنه گور ها
 نه. ر
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 لرزه؟ یپس چرا دستات م ر
ست ها با شت ها میتعجب زل زدم به د  بدون میکه درهم فرو کرده بودم، و انگ

 .دندیلرز یمن م یاراده 
 دونم... یگفتم: نم یحواس یرا از هم جدا کردم و با ب میها دست

 .ادینم یسر کس یخاص ینترس، تو مدرسه بال ر
سرم چرخ نکهیاز ا قبل که  افتاد نیو نگاهم به مع دیمغزم به گردنم فرمان دهد، 

من قفل شد و من  یبر لب داشت. نگاهش به چشم ها یلبخند دلگرم کننده ا
 ...دمیر فرمان مغزم شوم، نگاهم را دزدمنتظ نکهیبالفاصله بدون ا

 ...نییرا نگه داشت: بپر پا نیماش
ستگ نکهیاز ا قبل سمت د ستم به  شت که  رهید سرعت باد از مغزم گذ برود، به 

خواسررتم  ینبود چکار م نیعسررل را بلد نبودم!!! اگر مع یمن اصررال مدرسرره 
 بکنم؟!

 .یمرس ر
 !یتا برگرد سمیمیوا ر

 درد گرفت. میکه زانوها دمیپر نییپا نیماش از
 ! برو اونورتر...نسایپس دم مدرسه وا ر

 .دمیرا نداد و من به سمت در مدرسه دو جوابم
 عسل را محکم گرفتم و کنار خودم نگه داشتم. دست
 بکشد: ولم کن! رونیکرد دستش را از دست من ب تالر
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ور مچش حلقه کردم تر شده بودند، د یرا که از شدت حرص قو میها انگشت
 ترنییپا یرا جست و جو کردم و کم نیمع نی. با چشم ماشدمیو او را عقب کش

نگه داشررته بود. راه افتادم و عسررل را هم دنبال  یدرخت ی هیسررا ریکه ز دمشید
 .دمیخودم کش

 ؟یولم... کن... باران! مگه دزد گرفت ر
 خفه شو! ر
 اصال؟! یباران با من درست حرف بزنا! تو چکاره ا ر
 چکاره ام! دمیخونه نشونت م میبذار برس ر
کرد دسررت مرا از دور  یمرا محکم گرفته بود و تالر م یدسررت چپش بازو با

ها ند. مو باز ک عه ب شییطال یقهوه ا یمچش  نه  رونیاز اطراف مقن زده و گو
 !ت؟یاز عصبان ایگل انداخته بود، از خجالت بود  شیها

 نداره! یبه تو ربط ،یستیمن ن یکاره  چیتو ه ر
ه ربط داره؟ ب یرا باز کردم و او را پرت کردم عقب. داد زدم: پس به ک نیماش در
 ؟یشد یآشغال نیمربوطه که تو همچ یک

به ه غیج به هچکسیزد:  با هر ک یربط چکسی!  خواد  یدلم م ینداره... من 
 چه پسر چه دختر... شم،یدوس م

 دستم را در هوا گرفت. یکه کسگوشش  یرا بلند کردم بزنم تو دستم
 سرم... یار افتاده بود رو هیکه سا دمیرا د نیو مع برگشتم

 اشک بود... سیآورد و زل زد به صورت عسل که خ نییرا پا دستم
سرزنش گفت:  یرا رو در شد و نجوا کنان و با  سمت من خم  ست، به  سل ب ع

 خواهرته ها. ؟یزن یحرف م یبا ک یحواست هس دار
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 مرده شورشو ببرن. ر
ستم سمت د د ش گریرا رها کرد و به  شود. ول نیما سوار  سو یرفت تا  ار قبل از 

 .یخواد بهش بگ یدلت م یذارم هر چ یشدن هشدار داد: نم
 به تو چه مربوط؟ ر
 خونه. یگرد یبرم ادهی... پیخود دان ر

 سوار شدم. نیو بعد از مع دمیکش یقیعم نفس
 دمیکش یزده بود عقب و با هر دو دست صورتش را پوشانده بود. آه هیتک عسل

ش یشانیو پ سباندم، چه دقا ی شهیداغم را به   بود... از یعذاب آور خیسرد چ
شد که مادرم خانه نبود. دلم نم شدم. چه خوب  ست ا یخجالت آب   نیخوا

شنود... حرفا سل که  ییحرف ها را ب سر من و ع س ساکتکه مثل رگبار بر  ر و 
بودم که  دهیآمد... به شرردت از دسررت او رنج یفرود م میبود سررتادهیا ریبه ز
ه دفاع کنم... دلخور بودم ک یتوانستم ازر دربرابر کس یکرده بود که نم یکار

مه  کار بود و من مجبور شرررده بودم ه باره  یگ*ن*ا*ه ها را در  یآن حرف 
 گفتن نداشته باشم... یبرا یزیخواهرم بشنوم... و چ

لب از ط هیگفتم  ادتهیبلند گفت: عسل  یرا روشن کرد و با صدا نیماش نیمع
 ؟یبخور یدوس دار یچ رون؟یب میامروز ناهار بر یخوا یم ؟یمن دار

 .رهیبگ زهیجا دمینه که هنر کرده، با ر
 نداره. یگفت: به تو ربط یبه خشک عسل

ستت، م زویهمه چ یحاال وقت رررر شت کف د سابتو گذا  یبه مامان گفتم و ح
اال، خوبه و ه؟یباق متمیدو قورت و ن ،یمربوطه! گند باال آورد یبه ک یچ یفهم
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درازه و از  میزبونتم که سه متر و ن ،یزک یبه سنگ پا گفت ه،یزیخجالتم خوب چ
 یاونجا زبون نداشررت رت،یاون مد ی... آب شررردم جلویعالم و آدم طلبکار

 ؟یحاال واسه من دم درآورد ،یحرف بزن
 .گهیتو رو ندارم د یسخنران یحوصله  دم،یروضه شن یکاف یبه اندازه  ر

 و به سرعت برگشتم به سمت او. دمیباز کردن در را شن یصدا
شد یلیخ رررر سرخود  سل! اقل کم  ایپررو و  ذره خجالت بکش که دل آدم  هیع

 یچه غلط یدیبفهمه فهم. که آدم یمونیپشرر یکه کرد یخور باشرره از کار
 ...یکرد

سل سمت من و ج زیخ ع شت  کنان گفت: چکار کردم؟ چه غلط  غیج غیبردا
 واسه تو خوبه، واسه من غلطه؟ ؟یستیدوست ن نیکردم؟ مگه تو با مع یدیجد

شم انگار سه فرو داده بود یتمام خ کرد و خودر  یحاال فوران م میکه در مدر
وست د هی نینکن، مع یبا هم قاط ویم: همه چگفت تیداد. با عصبان یرا نشان م

ت که، دوس ستیما خبر داره، تازه دوست من تنها ن یمامان از دوست ه،یخانوادگ
 ماست... یهمه 

همه  گفته ما یتازه ک ست؟یپسر ن گهید ینیکه مامان خبر داره بسه؟  نیهم رررر
 ...خبر داره یک ،یایو م یریم نیبا مع ییتو تنها م،یدوست نیمثل تو با مع

 عسل! ر
 نشستما. نجایمن ا ر

گاه او را ن تیو عصبان رتیسمت عسل و با ح میهر دو برگشته بود نیو مع من
شدن میکرد یم ساکت   صورت یرا از جلو شینبود. موها یکه قابل کنترل و 
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 یمشررکل ینیکه مامان بدونه  نیهم گم،یم یگفت: جد یکنار زد و با لجباز
 کنه پسر با پسر؟ یم یچه فرق اد؟ینم شیپ

 م؟یبار دوست شده باش ابونیخ یکه تو هیمثل پسر م،یشناس یم نویما مع ررر
 ...میبهش اعتماد دار

شت رررر شته که برگ  دایبش اعتماد پ هویحاال  س،یآدم ن یگفت یهنوز دو روز نگذ
 ؟یکرد
 ؟یگفت نویبرگشت سمت من: تو ا نیمع

 !گمیم یبودم! حواسم نبود چ یمن عصبان ر
 پس حرف نزن! ،یهست یپوزخند زد: االنم عصبان عسل

دوستم،  نیکه من با مع نی: ادمیدزد نیپر از سرزنش مع یرا از چشم ها نگاهم
دوسررت  یکن یم دایپ ابونیکه تو خ یبا هر ولگرد یکه تو بر شررهینم لیدل چیه

 یم شیوقت پ یلیاز خ نویشناسم، مع ی! من از تو بزرگترم و مردمو بهتر میبش
 یم یخونوادگ نکهیسررر ا یکه الک سین نیا ه،یدونم چطور آدم یشررناسررم و م

 ...مشیشناس
 نشم! کشیو نزد هیروان یبهم گفت ادمهیآره  ر
 دستت درد نکنه... ر
 ؟یخفه بش یندار میعسل تصم ر

بلند  یبود با صدا یجار شیمنفجر شد و همزمان که اشک از چشم ها عسل
 یدلت م یذارم تو هم هر چ یاونجا ساکت موندم. نم یکاف یگفت: به اندازه 
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که... فکر میی... اونم... تویخواد... بهم بگ مه  یکن ی...  لت... از ه عق
 رسه... ی... مشتریب

شانه ها هیهخ هخ گر انیدر م شیصدا شد و  . دوباره کف دیلرز شیار خفه 
 .ستیدو دست را به صورتش چسباند و زار زار گر

ساکت مونداون یلطف کرد رررر شت می... حرفیجا  سره تو  ینامه  ؟یبزن یدا پ
اصررال؟ فکر  یبگ یخواسررت یم یچ ؟یبگ یداشررت یچ ،یبود رتیدسررت مد

 ؟یچکار کرد رهیم ادشونی هیبق یاریدرب یباز یاونجا هم کول یکرد
ش شینیب ش هینکردم... حاال  یکار بد چی: من هدیرا باال ک ستش با ه، نامه هم د

 من که به اون نامه ندادم... گه؟یم شهیم لیدل
 بش؟ یاس ام اس هم نداد ر

شم ها سرر سل یرا بلند کرد و با چ شده بود به  یع شاد  که از فرط تعجب گ
 شد. رهیمن خ

 !یکیفقط  ر
 ده تا... ای یکیداره؟  یچه فرق ر

 دادم که بره... امیبود! فقط پ سادهیزد: دم خونه وا ادیفر صالیبا است عسل
 برگرداند و در خودر مچاله شد. نیرا از من و مع صورتش

 ...ای. راستشو بگنمیکن بب فیتعر زویعسل همه چ ر
کردم خب  یشناسمش، اولش فکر م یبه جان طلوع، همش دو هفته اس م ررر

دوسِت  نمیدوس پسر دارن، همه اشون... ا امیهمکالس ینداره، همه  یاشکال
صد بار به فرگل گفته ست فرگل بود.  د، بود که با من حرف بزنه، ول کن نبو دو
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هار حرف بزنم، فقط  هیکه  شرررهیازم کم نم یزیچ دمیمنم د با عه  بار  هیدف
 شدم... مونیباهاشون رفتم پارک، بعدر پش

ش دمیبا رررر سوم دب اروی ،یشد یم مونیپ با  یکرد یآخه چه فکر رستانه،یتازه 
 که فقط دو سال ازت بزرگتره؟ یدوست شد یکی

دوسررت بشرره که ده سررال ازر بزرگتره؟ االن  یکیگفت: بره با  ریبا تحق نیمع
 ؟یدیراه درستو بش نشون م یدار

ست مع با شود و او غرغرکنان ز نیآرنجم به د ساکت   گفت: وسط رلبیزدم تا 
 داره... یبیذاره، حاال مگه دو سال چه ع یدعوا نرخ م

گفتم  به فرگل گه،ید نیهم نامفهوم عسل را بشنوم: یکردم تا صدا زیرا ت گوشم
کرد، اون روز اومد دنبالم تا دم خونه،  یول نم یبش بگه دس از سرم برداره، ول

 نیزنم، فردار مع یدادم گفتم فردار بار حرف م امیرفت، بش پ یبعدم نم
اونم اون نامه رو نوشته  م،زن یفک کرد دارم دورر م نمیسوارم کرد، ا د،یمنو د

 بود...
 رو؟ نایا ینگفت رتونیچرا به مد ر

نه خت: چ شیها شرررا ندا باال ا بازم م یم یرا  فت اولش خودت  یگفتم؟  گ
... بعدم )دوباره صورتش را که سخت و خشن شده بود باال آورد و با یخواست

ه به که را نهیب یکه پر از خشم بود من را نگاه کرد( دختر خودشو نم ییچشم ها
 هریکبگفت انگار گ*ن*ا*ه  یم یرمن جو یبرا یکنه، ول یراه دوست عوض م

دختره  نیاز شررانس من، ا یاف دارن، ول یکه همه تو کالسررمون ب گمیکردم! م
از  ا،نیمن نامه نوشررته و ا یبرا دید یوقت ادیاز کارن خوشررش م نیثم خود،یب ی
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سود شونش م شیح شته، دمیرفت لوم داد، حاال ن سگم بش نذا ... چون محل 
که دختر  دیفهم یهم وقت یکرده... اون خانم صررولت یدق دلشررو رو من خال

 حرف نزنه... ینجوریبا من ا گهید یکه دفه  ادیدستش م ه،ییخودر چه بال
شم ها با سل و چ ش یتعجب به ع شت، من  14نگاه کردم، فقط  نشیآت سال دا

انداختم  یسررالم بود عاشررخ راب در نوجوان کماندار بودم!!! سرررم را م 14که 
درجه به چپ و  کی یآمدم خانه؛ سرررم را حت یم مدرسررره و مرفت یم نییپا

ست کج نم سر یرا سمش را م ایکه در دن یکردم، تنها پ ه ک ودب دیآوردم نو یا
مه ام بود... و ه نداشررتم، از دن چیپسررر ع نه  یایاز دور و برم خبر   یدخترا

 اطرافم...
 بود؟ یچ ارویفکرم را جمع و جور کنم، گفتم: اسم  نکهیقبل از ا یحواس یب با

 آهنگره... یبر لب عسل نشست: کارن، اسم پسر کاوه  یکمرنگ لبخند
 خودم نشستم. یرا که درد گرفته بود، چرخاندم جلو و سر جا گردنم

 پسر بزرگ کردنش... نیآهنگر با ا یکاوه  نهینب ریخ ر
 یهر چند هنوز اشکش رو د،یخند یبه عسل افتاد که داشت م نهییاز آ چشمم

 بود... یگونه جار
 ؟یپارک درآورد نیکه رفت یببند. جد و آبادشو هم همون روز شتوین ر
 بودم. دهیقبلش از فرگل پرس ر،ینخ ر
 دوستتم عوض کن. یکن یپسره رو دک م یحاال که دار گمیم ر

را  شیو چشم ها دیکش سشیبرافروخته و خ یپشت دست را به گونه ها عسل
 هم گذشت. یرو

 اشون بهتره. هیهمه اشون مثل همن. فرگل از بق ر
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آدمها  نیوسط ا دیفکر کردم که چرا ما با نیبار به ا نیچندم یو برا دمیکش یآه
 !!م؟یخورد ینبود، ُبر م هیبه ما شب زشانیچ چیکه ه

 برم؟ ر
را هم عالف  چارهیب نیو مع میعسررل یمدرسرره  یهنوز در کوچه  دمیفهم تازه

 .دییانداختم: بفرما نییسرم را پا یمندگ. با شرمیکرده ا
 میو داد کرده بودم که گلو غی. من آنقدر جمیکداممان حرف نزد چیدم خانه ه تا
هم که  نیبهتر از من ندارد مع یتیو مطمئن بودم عسررل هم وضررع دیخار یم

توانستم  یشد، چقدر هم خوب... اصال نم یکم حرف م یاصوال موقع رانندگ
چه  د،یپرسررمن  یعسررل از نقل قول ها یحرفها یفکرر را بکنم اگر درباره 

 بدهم... دیبا یجواب
از مامانت اجازه  شرربیناهار؟ د میرا دم خانه نگه داشررت: عسررل بر نیماشرر

 گرفتم...
 لباسمو عوض کنم. سایباشه، پس وا ر
 جا منتظرم. نیمن هم ر

سل ش ع  گورم را گم یدادم به آرام حیو من هم ترج دیپر نییپا نیبا عجله از ما
 گهید دیگفتم: ببخشرر یمیرفت و با لحن مال رهیکنم. دسررتم به سررمت دسررتگ

 من... م،یزحمتت داد یلیخ
 را فشار دادم که باز نشد و دوباره امتحان کردم... رهیدستگ

 درو باز کن. ر
 ندارم. قرصامو سر وقت خوردم. تیکار ن،یدقه بش هی ر
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 بودم... ینداشتم، عصبان یمن منظور ر
صبان یمنم منظور رررر شتم، منم ع صبان یوقت یبودم! چرا تو حخ دار یندا  یع

ا*هم رسه گ*ن* یبه من که م یببخشنت ول دیبا هیو بق یبگ یزیهر چ یهست
 شه؟یم ینابخشودن

 ردم.ک ینگاه شماتت بار او را حس م ینیهنوز سنگ یانداختم ول نییرا پا سرم
 تو یخودت گفتم، به خودت گفتم، ول یکه من جلو نهیرق من و تو در اف ررررر

حرف تو  یاز بد دم،یمن نشررن نکهیداره؟! صرررف ا یتیپشررت سررر من. چه اهم
 ...یکه حرف منو هم کامال اشتباه برداشت کرد می... بگذرشهیکم نم یزیچ

کردم؟ من از تو که به قول خوت  یاز اون جمله م دیبا یاشتباه؟! چه برداشت ررر
 یوراونج دینو ینداشتم! توقع نداشتم جلو یحرف نیانتظار همچ ییدوست ما

سررت رو دو بهیپسررر غر هیشررنوه ما  یم هوی دیکه نو یاونم وقت ،یبا ما رفتار کن
 ...میدون یخودمون م

تو که از قضا همسن و سال منم هست، و به  یمنم توقع داشتم اگه پسر عمه  ررر
 شیخودت پ نجا،یا ادیو منم مثال دوست شمام، م هیمیقول خودت با شما صم

... توقع نداشتم پسر عمه ات منو به عنوان هاپو یما رو با هم آشنا کن یقدم بش
که تو  ینیاون مع یکن فکرکم با خودت  هی ستیباران، بد ن ،یدون یبشناسه!!! م

 یکنه؟! دلم م یکه االن روبه روته فرق م ینیچرا انقدر با ا یدانشررگاه شررناخت
 یم شیارزر قا لم تو جد یدوسررت نیا یکه من برا یزیخواد نصررف اون چ

عا ایگرفت گه واق قدر بزرگ نم نطوری... ا مه حرف منو ان  !یکرد یبود دو کل
 بدم... حیتوض یداد یحداقل اجازه م

 اجازه راه افتاده بود پنهان کردم. یرا که از چشمم ب یرا چرخاندم و اشک سرم
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 ارن،یبه روت ب هیبق یاگه ه رنش،یگ یازت م ،یدار ویزیچ هی یوقت یدون یم ر
ندار ارنیب ادتی تا د شیکه   یلیخ س،ین واریچقدر درد داره؟ خونه فقط چار 

سرروزوند،  یلیدل منو خ ینداشررت ول یاون حرف تو منظور دی... شررازاسیچ
ماه  دا،خالص بشررم که فر نیتونم از فکر ا یلحظه نم هی س،یدسررت خودم ن

شتم  هی... هنوز شهیم یچ گهیسال د گه،ید شده که من هم خونه امو دا سالم ن
 گهید یچه اتفاقا گهیسال د هیتو  نکهیندارم، فکر ا چکدومویهم بابامو، حاال ه

شا یمنو م فتهیممکنه برامون ب یا شه و یلیدلم خ دیترسونه...  شده با  یلنازک 
 یفکرشررو بکنه م یکه کسرر یناز او شررتریب یلیسرراده منو خ یزایچ یبعضرر

 تو زدم... یکه اون حرفا رو درباره  دیرنجونه... ببخش
 ناهار؟ یاینزد و بعد گفت: با ما نم یحرف قهیدق دو

 ...یمیصاف بود، مهربان، دلگرم کننده، صم شیصدا
 نه. ر

 باز شد. لبخند زدم.که در  دمیرا کش رهیدستگ
 پس؟ یدینبخش ر

 دیخرده باهار حرف بزن. شا هی ن،ی. تو و عسل برسیگرسنه ام ن یچرا ول رررر
 از من قبول داره. شتری. تو رو برهیحرف تو رو گور بگ

 .میفهم یباشه. من و عسل برعکس تو حرف همو خوب م ر
ش از شت در آ نییپا دمیپر نیما  یرا مرتب م شیموها نهیو او را نگاه کردم که دا

 کرد.
 !نیچون جفتتون مشنگ ر
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 بود به خدا. یدهانم را گرفتم: شوخ یجلو بالفاصله
 عسل؟ یدونم... اومد یزد: م یدوستانه ا لبخند
 رفتم تا عسل سوار شود. عقب

 .نیخور بگذره. مواظب باش ر
. 

لله ا نطوریغلط اضررافه نکند و هم گریکه د یبه شرررط میعسررل قرار گذاشررت با
 ...ی. ولمینگو یزیبرنامه بزرگ نشود، به مامان چ یو ب یبختک
سه خبر به مد یمامان ب ستین دیکردم که بع لیتحل هی. با خودم تجزگفتم  یر

بشود، آن وقت نه تنها از عسل که از من هم که پنهان کرده ام  ریاو برود و غافلگ
عسررل  یکه به رو خواسررتم یرا گفتم، ول زیدلخور خواهد شررد. به او همه چ

ه او ب گریفرصرررت د کیرا حفظ کنم و  شی... گفتم که قول داده ام آبرواوردین
ه حاال است... گفتم ک مانیداند اشتباه کرده... گفتم که پش یبدهم. گفتم که م

آنها از طرف خودم  یگفتم که همه  زهایچ یلیکند... خ ینم یعقل یحاالها ب
 توانم به عسل اعتماد کنم. یدادم که م یم نانیبه خودم اطم یبود، ول

صله پاکت چ میچا وانیل ستم که بالفا ش سل ن شتم و کنار ع را از  سشپیرا بردا
 دست من دور کرد.

 خورم! یم یی... من که دارم چاسیخس یا ر
 کنه! ینم بیع یگفت: کار از محکم کار متفکرانه

را صررراف کردم: ِام...  میزل زدم و بعد گلو ونیزیتلو یبه صررفحه  هیثان چند
 ؟یندار یدیجد یعسل... برنامه 
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به من نگاه کرد و بعد بالفاصررله نگاهش را از من برگرداند: نه  هیثان کی یبرا
 !ریخ
اب کن، خوبشو انتخ یکیعقلت برسه،  ،یکم صبر کن، بزرگتر بش هیخوبه،  ر
 ...یبود اون الغر مردن یچ

قا اصررال الغر مردن ررررر بچه ها بهم  ینبود، قدشررم بلند بود... همه  یاتفا
 شد. یم شونیحسود

 ...«انیا یکرد! ول یبزرگترر دراز نم یبچه پررو! زمان ما دختر پاشو جلو یا»
راغت س گهیشد که د یچ یدیواسش، نفهم یکن غیتبل سیخوبه، حاال الزم ن ر
 ومد؟ین

گرد و خاک کرده و گفته  یچرا، گفت شرروهر خواهرم بش زنگ زده حسرراب رررر
 !ارهیاسم منو ن گهید

سررط به و یانصرراف یو به سرررفه افتادم. عسررل هم با ب دیپر میدهانم به گلو آب
 کمرم مشت زد.

 ؟یک یگرفته گفتم: بسه... بسه... گفت ییصدا با
 خوردن شد. پسیمشغول چ دوباره

بوده، گفته شوهر خواهرمه! فک کنم  یمرد هیمن نگفتم که، اون گفت، گفت  ر
 نه؟ ن،یباحاله مع یلی( خدیبوده، شماره اشو ازم گرفت. )خند نیمع
حال نبود، خ چمیه ر،یخ نه خداادیز یلیهم پررو بود... خ یلیبا از  ااا،ی... 

 بردم؟! یپسر به کجا پناه م نیدست ا
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 یرادسررتم را ب ،دمیدو رونیدسررتم و پابرهنه از خانه ب یرا گرفتم تو میها کفش
 رفت: دربست، دانشگاه. یتکان دادم که داشت عقب عقب م نیمع
 .دیتکان داد و خند یسر

 همان موقع خراب پشیرا که ز فمیخودم زحمت ندادم کفشم را بپوشم، در ک به
 .نیسمت ماش دمیشد، در مشتم گرفتم و دو یشده بود و بسته نم

 سالم. ر
سمت در راند. من هم جوراب ها جواب  رونیب فمیرا از ک میسالمم را داد و به 

پا یرا پرت کردم صررندل فمیک دم،یکشرر تا جورابم را  میعقب و  باال  را آوردم 
 بپوشم.

 با اتوب*و*س برم. دینبود، فک کردم امروز با نتیماش شبید ش،یآخ ر
بودن منم رفتم عمه جمع شررده  یبود که برگشررتم. بچه ها خونه  3 کینزد ررررر

 اونجا.
 ؟ینصفه شب یاومد یواسه چ ،یموند یم گهیخب د ر

 تم.داش یکار مهم هیکه به من نگاه کند گفت:  نیرا باال برد و بدون ا شیابرو
ش گرید ی لنگه ا جلو را ت میرا در کفش فرو کردم. پا میو پا دمیجورابم را هم پو

 دادم تا بند کفشم را ببندم. هیرا به داشبورد تک میصورتم باال آوردم، زانو
 اون موقع؟ یچه کار مهم ر

 قرار داشتم. یکیباال رفت: صبح با  یفقط کم ،یکم لبش
 را برداشتم. فمیعقب و ک برگشتم

 ؟یصبح زود؟ تو کله پز ر
 . سرت به کار خودت باشه.یکن یچقد سوال م ر
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 را باز کردم و مشغول گشتن شدم. فمیدر ک م،یسرجا برگشتم
 یاتوب*و*س سوار یهس، اصن حوصله  یهرک امرزهیخدا پدرشو ب ،یاوک ررر

 ؟ینداشتم، صبحونه خورد
 را به سمت او دراز کردم. رمینان و پن یاز لقمه ها یکی
 ممنون، خودت بخور. ر
 تو ه، دو تا گرفتم. یبرا ر

را گذاشتم کنارر و خودم مشغول مرتب کردن سر و وضعم شدم. مقنعه  لقمه
و  دمیکشرر رونیب فمیرا از ک میبیج یعقب زدم، شررانه  میام را تا پشررت گوشررها

 .میشانیپ یرو دمیرا کش میها یچتر
 نکن، بت ینطوریلپش و گفت: موهاتو ا یلقمه ار را فرسررتاد گوشرره  نیمع
 .ادینم

 .دمیبرنداشتم: نظر تو رو نپرس نهیاز آ چشم
 !؟یکن ینم یشکل نیپسرا خودتو ا ی. مگه برایُخب اشتباه کرد ر
 !رمینه خ ر
را  دمید یجلو شرررانمیپر یاو زدم. موها یرا برداشررتم و محکم به بازو فمیک

ستم برق دندانها یم یگرفته بود ول ش ی. خودر را تا انتهانمیرا بب شیتوان  نیما
 .دیخب. ببخش یلیخب، خ یلیگفت: خ ییپرصدا یو با خنده  دیعقب کش

را هم جمع کردم  میرا از او برگرداندم. همزمان موها مینشستم و رو یدلخور با
به تصررو باال.   یکردم؛ وقت یدهن کج ریآفتابگ یرو ی نهیخودم در آ ریو زدم 

ها مد رو یل*خ*تم م یمو فهیق میشرررانیپ یآ  یشرررد، نم یبهتر م یلیام خ ا
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باره به آ ینظر نیچرا مع دمیفهم  میکردم و موها هنگا نهیمخالف من دارد... دو
 شدم... یبهتر م یلی... خیشانیپ یرا پخش کردم رو

 بهتر بود. یهمونجور ر
: تو حرف نزن. اصال دوست دارم زشت باشم. دمییهم سا یرا رو میها دندان

 خوبه... نیهم
 زدم. یلبخند پهن طرف زدم پشت گوشم و کیرا از  میموها

شانه  نیمع سرر را به ن سف تکان داد و لقمه  یهم  آخرر را خورد. من  یتا
 ؟یخوا یم نمیدر آوردم: ا فمیهم لقمه ام را از ک

 نزد. یرا باال انداخت و حرف شیابرو
 .تمسیگرسنه ن ادیمن ز ا،یرا از وسط نصف کردم به طرف او گرفتم: ب لقمه

 .یبعدا بخور، تا ظهر همش کالس دار ر
. یکتابخونه مل میماهنامه بر یکالس دارم، بعدر قراره با بچه ها هیفقط  ررررر
 .چونمیپ یرو م یبعد

 کالس نداشته باشه. یکه کس یوقت هی نیخب بذار ر
فقط امروز وقت داره. آخه فقط من و اون و  انیو گفتم: بهروز دمیرا جو لقمه

 .سیمن کالس داشتم که اونم مهم ن . فقطمیهست یاتیح
 دنیو مشغول پوش دمیکش رونیجا داده بودم، ب فیزردم را که به زور در ک ژاکت
 شدم.

 تو چشم من. یباران نزن ر
 حواسم هست. ر
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رد و نفس بخو نیکه مبادا به مع دمیکش رونیب نیدست چپم را از آست اطیاحت با
باره در آدمیکشرر یراحت  نیژاکتم را مرتب کردم. ا ی قهیشررردم و  رهیخ نهی. دو

شتم؛  یلیژاکت را خ شال گردن تا پا قهیدوس دا سمت یم نییار مثل   آمد و 
شده بود. هربار آن را م یرنگ یچپش هم گل ها شپ یبافته   ینفروا یانرژ دمیو

 شدم... یشاد م یهم حت دنشیکرد... از پوش یبه من منتقل م
 هم حواسش رفته بود به ژاکت من... نیمع نکهیا مثل

 اشاره کرد و گفت: قشنگه. شیابرو با
 گفتم قابل نداره. یکه دخترونه اس وگرنه م فی: حدمیخند

 با دخترونه بودنش ندارم، بده. یمن مشکل ر
 تعارف کنم. یرو به ک یمن که تعارف نکردم، باالخره منم حواسم هست چ ر

 را باال انداختم. میابرورا کج کردم و مثل خودر  سرم
 .یراه افتاد ن،یآفر ر
را کنار  فیو ک دمینداشت، آه کش یا دهیتا بسته شود که فا دمیرا کش فمیک پیز

 گذاشتم.
 همه امون. یمامان برام بافته، برا ر
 قشنگه. یلیواقعا مامان بافته؟ بارک الله، خ ر

 یمامانا بافتن یها! تازه همه  نهیکارر ا نکهیرا باال انداختم: مثل ا میها شررانه
 بلدن.

 .سیمامان ما که بلد ن ر
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باره به ا نهیبه خودم در آ دو گاه کردم و  عا چرا مع نین که واق  یم نیفکر کردم 
 قشنگ بودم که... ست؟یرا باز بگذارم قشنگ ن میها یگفت چتر

شم چ رررر ضمن کار شما وقت نداره، در  س گهید زیمادر  که مامان  یاس. هر ک
 صب نداره.متخ

 خوره. یتخصصش که به درد من نم ر
 یزدم: خودخواه! فردا که زن گرفت دید نهیرا بردم باال و خودم را در آ میها یچتر

 خوره. یبه دردت م
 .یگیباز شد: آره راست م نیمع شین

 او من هم به خنده افتادم: چه خوشش اومد. ی افهیق یحالت ذوق زده  از
را رها کردم تا  میها ی. من هم چتردیرا باال انداخت و دوباره خند شیها شررانه

 .یشانیپ یرو زندیبر
 بزنشون باال. ر
 ؟یبا موهات چکار کن گمی. مگه من به تو مایسرت به کار خودت باشه بهزادن ر

نداز کرد: من خوبم، موهامم  نهیرا از جلو گرفت و خودر را در آ نگاهش برا
 نقب نداره.

لکه حرفش حساب باشد ب نکهینگفتم. نه ا یزیدادم و چ رونیرا پر صدا ب نفسم
 فمیک پیچون زبانم در برابر اعتماد به نفسررش قاصررر بود!!! دوباره سرررگرم ز

 شدم.
 تولدمه. گهید یدو هفته  ر

 را بلند نکردم : مبارک باشه. سرم
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 یه پنج شنبواسه  یکه از حاال بدون گمیگرفتم، م یمهمون هی. یسالمت باش رر
 .یاون هفته برنامه نداشته باش

 که از فردار خبر نداره. زادیگفتم: آدم یلحن مظلوم با
 یداشته باش ی. هر برنامه ایاریکه اون روز دبه درن گمیخب از حاال دارم م رررر

 .یایب دیبا
 و من ُمردم... میو عمل نکرد. با حرص گفتم: اومد دمیرا کش پیز

که  یریدر دانشررگاه نگه داشررت و با عطوفت گفت: اگه تو بم یرا جلو نیماشرر
 .رمیگ ینم یمن مهمون

 و باز هم... دمیرا کش پیز دوباره
 .امیمن نم ر
 .شیپا یرا از دستم گرفت و گذاشت رو فمیک
 .خودیب ر

عد ز یکم مان پیبه آن ور رفت و ب با ط حرکت داد.  لشیر یرو نهیرا آرام و 
 بسته شد... پیبرعکس انتظارم، دندانه ها درهم فرو رفت و ز

 ...شهینم می"نه" حال ،یایب دیرا گذاشت ب* *ل من و گفت: با فیک
 ...میستیفرض کن ما تو اون خونه ن ر
 ...نیحاال که هست ر
 بابابزرگم... دنیخوام برم شهرستان د یاصال من م ر
 انترما؟یوسط م ر
 ؟یریتولد بگ یخوا یسنت م نیبا ا یکش یاصن خجالت نم ،یحاال هرچ ر
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 .نییپارک کنم، برو پا دینه، باران با ر
 دستم. یرا سفت گرفتم تو فمیژاکتم را گره زدم و ک زانیآو ی قهی
 باشه، خدافظ... ر
 تک به من بزن. هیکالست که تموم شد  ،یکتابخونه مل امیمنم م یراست ر
 چه کار؟ یایتو م ر

جواب او را بشررنوم از  نکهیزد و من بدون ا یبوق طوالن یپشررت سررر نیماشرر
فتاب کم که آ یسمت دمیبزنم، دو خیاز سرما  نکهیو قبل از ا دمیپر نییپا نیماش

 ...دیتاب یبه آنجا م زییجان پا
شتم، با زانو یکه برم یشدم، تا خانه هر قدم ادهیاتوب*و*س که پ از م ه میدا

 ینبود، از خوشرر ظیزدم... نه، از حرص و غ یدسررتم م یبه پاکت تو یلگد
بود... تمام  یذهنم چراغان یتو نکهیکه در سرررم بود، از ا یبود... از نقشررره ا

 خواستم خوشحالش کنم... یبود... م یوجودم شاد
 یکار کسرر»خودمان.  یسررمت خانه  دمیکنان، در را باز کردم و دو یلِ  یلِ 

 «خانه نباشد
ند آواز بخوانم... دلم م یم دلم ند بل خودم  یخواسرررت برا یخواسرررت بل

را در قفل انداختم و وارد  دیکه کل نیهم یبر*ق*صررم و سررر و صرردا کنم. ول
شدم، اول صل عرض  دمیکه د یزیچ نیخانه  ضطرب و م*س*تا خزر بود که م

 آمد... یرفت و م یهال را م
ند نداختم در ج دیشرررد و کل زانیکوله ام را شرررل کردم، کوله آم آو ب  بیرا ا

 .یب* *ل
 شده خزر؟ یچ ر
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سمت من چرخ سرر شم ها دمیو با تعجب د دیبه  قرار بود و با  یب شیکه چ
به زور  دیلرز یکه م یی. با لب هاچاندیپ یرا به هم م شیاسررترس دسررت ها

 گفت: باران...
 و پاکتم را انداختم دم در و به طرفش رفتم. کوله

 شده؟ شیطور یشده... کس یچ ر
ست تکان داد و موها سرر شفته ار هم رو یرا به چپ و را پخش  نهیس یآ

 ار را فشار داد. یشانیشدند. با دست پ
 آره به نظرم. ر

 شده؟ نصفه جون شدم... یرا گرفتم و تکانش دادم: چ شیبازوها
  زد.سرر باال یرا از رو شیرا آزاد کرد و با هر دو دست موها شیبازوها

 زدم. ویکی ر
 ؟یزد ویک ؟یچ یعنیشدم:  رهیبه دهان او خ رتزدهیح

شدت به اطراف تکان داد و گفت: نم سرر  بود... با تابه زدم یدونم ک یرا به 
 تو سرر...

 تو خونه بود؟ دزد بود؟ یکی ر
 یقیچسررباند و نفس عم واریخورد، سرررر را به د واریرفت و کمرر به د عقب
م ه یرا رو شیبه دندان گرفت و چشررم ها دیلرز یرا که م نشییلب پا د،یکشرر

حکم را گرفتم و م شیکرد، بازو یم یحرکاتش بدتر من را عصبان نیفشار داد. ا
 شده؟ یچ نمیتکانش دادم: حرف بزن بب
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ست شپزخونه بودم که  شیها د شت کرد و گفت: از حموم اومده بودم، تو آ را م
شما یصدا شپزخونه  ن،ییدر اومد، فکر کردم  ستم بود اومدم طرف در آ تابه د

دامه کرد و ا یزل زده بود به من )پوف ینجوریکه هم دمیپسرررو د هی ه،یک نمیبب
که خورد تو  فش،زدم و تابه رو پرت کردم طر غیداد( منم دسررتپاچه شرردم، ج

 سرر...
 افتاد... نییپا یخزر از نگران یگشاد شد و چشم ها رتیمن از ح یها چشم

 شد؟ یچبعدر  ر
 سمت اتاق... دمیبعدر من دو ر

با یکار نیبهتر نی: خزر ادمیکشرر یقیعم نفس ظه  که تو اون لح  یم دیبود 
 !!!یکرد
 د.رفته بو یول رونیبه طعنه ام نداد و گفت: چادر کردم سرم و اومدم ب یتیاهم
س بود. مردک هر ک دهیپوش ینگاهم به خزر افتاد که تاپ و شلوارک کوتاه تازه

کار  نیا یهم برا یکرده بود... هرچند، انگار فرصررت احتیکه بود خوب سرر
 نداشته...

ند پا یلبخ با  گه  خب ا ته، البد ع یزدم و گفتم:   دایپ یرادیو ا بیخودر رف
 نگران نبار. گه،ینکرده د

 .ریبگ یخبر هیباران برو  ر
 بوده؟ یک میدون یمگه م رم؟یخبر بگ یاز ک ر
 اومده تو خونه؟ یوگرنه چطور گه،ید ناسیا نیمع لیبد فک و فامال ر
 خونه اشونو ندارن. دیکه کل نیمع لینباشه، فام دمیشا ر
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ا، زهر یفاطمه  ایبنداز، نکنه مغزر ضربه خورده باشه؟  ینگاه هیحاال برو  ررر
 خودت کمک کن.

بود. مچ  دهیو رنگ صررورتش هم پر دیلرز یانداختم که م شیبه پاها ینگاه
 زل زد. میمن را محکم گرفت و با التماس به چشم ها

 ؟یریچرا خودت نم ر
 برم جلور! شهیروم نم ده،ید یختیر نیدلشو ندارم، بعدشم پسره منو ا ر

 داد. یبه سرر بزنم که جاخال یرا بلند کردم ضربه ا دستم
تو خونه  گهیتا د ادیسرررت ب ییبال نیحقته همچ ؟یدیپوشرر هیچ نیخو ا ررررر

 .ینگرد ینطوریا
وقت روز  نیا نمیمع یتو خونه/ حت ادیهوا م یب یکیدونسررتم  یمن چه م ررررر

 باران جونم؟ یری. مادینم
ت ، اصال دوس«جونم» شمیوقتا رو که م نجوریام را مرتب کردم و گفتم: ا مقنعه
 ندارم.

 زیت را میور هاراه افتادم. گ هیهمسا یو سالنه سالنه به سمت خانه  اطیاحت با
و ناله و  یو زار ونیاز شرر یخبر چیه یو حواسررم را کامال جمع کرده بودم. ول

 ،دیرسرر ینبود. خانه هم خلوت و در آرامش به نظر م ریو مرگ و م نیالبه و نفر
ش ش چیه نیمع نیدر با  هم به جز ما شم نم به یگرید نیما  دیخورد. بع یچ

کس  چیبوده باشد. وگرنه ه یزیچ یدزد ده،یکه خزر حسابش را رس ینبود کس
 شد. ینم الیخ یکرد، ب ینم یرا تالف یضربه ا نیتا چن
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شت ه ب چکسیپا و آن پا کردم و بعد در زدم. طبخ معمول ه نیا یدر خانه کم پ
 و خودم رفتم داخل. امدین شوازمیپ
 ... خاله...نیخاله فرنگ، مع ر

ا ت یدیسف یکه حوله  یسرو چشمم خورد به پ دیدر دهانم ماس یبعد ی کلمه
شانده بود، برر پ شیشانیپ یرو شت و با کنجکاو ییتزایرا پو ست دا و  یدر د

 کرد. یمرا تماشا م یسرخوش
 ا باال!بلند گفت: دست یبزنم با صدا یحرف ایبکنم  یمن حرکت نکهیاز ا قبل

 .دیسرم بردم و او خند یرا باال میخال یاراده دست ها یب
 .نییپا ارریب س،یتو دستات ن یزیچ ر

 بود البرز؟ ی: کدمیهال شن یتو سیرا از سرو نیمع یصدا
 از اوناس. یکی ر
 از کدوما؟ ر

 .امیسالم، االن م ؟یی: تورونیب دیسرک کش نیباز شد و مع سیسرو در
مرا  تیشرردم که داشررت با جد رهینوظهور خ ی دهیتکان دادم و به آن پد یسررر

ض یکرد ول یبرانداز م سرو شیپا نیکه مع یبه مح شت ب سیرا از   ون،ریگذا
نال یدسررتش را گرفت رو جان... . وااای: وااادیسرررر و  مان  مااا ... ی... 

 ...یجمجمه ام خرد شد... وااا
امه داد. اد دنیرا کنار گذاشت و با هر دو دست سرر را گرفت و به نال شیتزایپ

 ؟ی: خوبدیبه من پرسبا حوله صورتش را خشک کرد و رو  نیمع
 دوختم. نیزده ام را از تازه وارد گرفتم و به مع رتیح یها چشم

 و گفت: پسر عمه امه، البرز... دیکش یقیهم نفس عم نیمع
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 که تابه... هی: هموندیپرس دیدهانم را قورت دادم و با ترد آب
ادر... م یواااااااا: دیمرا بر یناله و فغان البرز باال رفت و صدا یصدا بالفاصله

 جوابگو ه؟ ی... اگه من االن حافظه امو از دست بدم کینگو... وااا
 نشده. تیزیبه سمت او رفت و گفت: حاال که چ نیمع

معلوم  یچیزد و متفکرانه گفت: هنوز ه یرا برداشت، گاز شیتزایدوباره پ البرز
 از شهر خارج نیبعدا خودشو نشون بده... خانم به خواهرتون بگ دی... شاسین

 من مشخب بشه. تینشن تا وضع
 .نمیو به من اشاره کرد که بنش ختیخودر ر یآب برا یوانیل نیمع

 کنه، حالش خوبه... یم یشوخ ر
... اگه یدرمونگاه یببره دکتر رهینبود دست منو بگ یکی ستم،یخوب ن چمیه ر

 ...یجرم کیسر من اومد تو هم شر ییبال
هم خوب و  یلیخ ام،یو ب رمیسررر رام ناهار بگ یگفت یتو به من زنگ زد ررررر

 خورده تو سرت؟ یزیچ هیاومد  ادتی یدیحاال تا بارانو د ،یسرحال بود
: ِا گفت یشررخندیباشررد، با ن دهیبرگشررت سررمت من و انگار تازه من را د البزر

 .انمیخوشبختم خانم، منم البرز راستگو نه؟یباران ا
 ی. ژاکت سبک خاکستردیکش شیبه موها یرا از سرر برداشت و دست حوله
ش شک دهیپو شلوار م ست یبود ول نیهمقد مع ،یبود و  ا باال ژاکتش ر نیپرتر، آ

کت ب ی قهیاز  راهنشیپ ی قهیزده و  فت ژا به  میبدون فر نکیبود. ع رونیه
 دوبارهرا  شیمشک یصورتش به قاعده و خوب بود. موها یچشم داشت و اجزا

 رفت. سیباال زد و به سمت سرو
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 ختنیرفتم که مشررغول ر نیدر آمدم و به سررمت مع رتیاز بهت و ح باالخره
 ده؟نش شیزیدادم: واقعا حالش خوبه؟ چ هیتک زیم یبود. آرنجم را به لبه  یچا
به، انگار ندیرا بب شیرا باال آورد تا رنگ چا وانشیل نیمع  و گفت: آره بابا خو

 گهیم که خودر ش،یشونیشده به پ دهیمحکم نخورده به سرر، فقط تهش کوب
 .سین شیزیدر کل چ یممکنه بعدا کبود بشه، ول

 مطمئن؟ ر
را هم پر کرد و به سررمت من گرفت: آره. مگه خزر چقدر  یگرید وانیل نیمع

 پرت کرده، نگرفته دستش محکم بزنه که. نمیزور داره، تازه ا
ش میچا وانیل زدم  یم را پر کرد. لبخندا ینیب نیدارچ یبو دم،یرا گرفتم، و بو ک

 .یصندل نیاول یو نشستم رو
 خزر بوده؟ یدیاز کجا فهم ر
ه ب لشیم رغمیکه عل شیلب ها یگوشرره  دم،ید یرخش را م میفقط ن نکهیا با

 .دمیباال رفت، د یقصد خنده کم
 از شواهد. ر
 مثال؟ ر
چا کی لپ از  عد مع میق ندان را پ نیرا تلخ خوردم و ب من  یکرد و جلو دایق

 را در دست گرفت. وانشیگذاشت. خودر هم نشست و ل
 سبزر... یمثال چشما ر
 /نهیخزرم بب یمگه چقدر فرصت داشته که چشما ر

 .نهیفرصت داشته که بب یتالر کرد خنده ار را لو ندهد: اونقدر نیمع
 دارن؟ دیتو کل یدوستا یاومد تو خونه؟ همه  یاصال چطور ر
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ز هم ا دویکنه، کل یالبرز فرق م ر،یسرررر را بلند کرد: نخ یبا دلخور نیمع
 ...ایحاال فرامور کرده  نجایا نیداره. البته من بهش گفته بودم شما اومد میقد

 رفت. ادمی زیهمه چ نجایاومدم ا یگفتم که وقت ر
 هک یزیبه چ یداده بود. ذره ا هیکه به چارچوب در تک دمیو البرز را د دمیچرخ

 دیاش د،یرس یبه نظر م ریو سختگ یبودم شباهت نداشت. جد دهیقبل از او د
صورتش از آن حالت شاد و سرزنده  شیهم با حذف آن حوله و باال رفتن موها

 درآمده بود.
 .نیبش ایگذاشت:ب زیم گریرا سمت د ماندهیباق وانیل نیمع
 البرز تکان نخورد. یول

که  نیامروز، هم ن،یکه شما اومده بود لیهمون اوا یبهم گفته بود ول نیمع رررر
شتم تو ا شته؛ که د ادمیبه کل  ابونیخ نیپامو گذا سال گذ سه   یزیچ هگیرفت 

 یورنجیکه هم سین ییجا گهیاصال حواسم نبود اونجا د ست،یمثل اون موقع ن
 برم تور. نییسرمو بندازم پا

به جا کردم و دسرررت زیم ریز یقرار یرا ب میپاها حلقه  وانیرا دور ل میها جا 
 کردم.

 سرتون اومده باشه. ییترسه بال ینگران بود، م یلیخواهرم خ ر
 را برداشت. وانشینشست و ل نیکنار مع یصندل یآمد و رو جلو

بود که ظرف از دسش در رفت  دهینشد، انقدر ترس میزیراحت، چ التونینه خ ر
 نبود. دیمن، ضربه ار شد یشونیخورد به پ

 سرجاشه؟ جمجمه؟ حافظه؟ زیاالن همه چ یعنی: دمیخند یآسودگ با
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 بله سرجاشه. ن،یکه گفت ییزایچ نیا ر
نگاه و  نیچشررمک زد. از ا نیرد و بدل کردند و مع نیبا مع یدار یمعن نگاه

 .زیم یرا که نصفه بود گذاشتم رو وانمیاشارات معذب شدم و ل
شم. با  شونیبودم که از حال ا. فقط اومده ایبهزادن یُم... آقا یمرس رررر باخبر ب

 اجازه.
 بلند شد و هر دو با هم بلند شدند. یصندل ریرجیج یصدا بالفاصله

 .میایما هم م ر
 بله؟ ر

رت از خواهرتون معذ دیگفت: با نانیلباسش را مرتب کرد و با اطم یجلو البرز
 بخوام.

 .سینصورتش تکان دادم: نه الزم  یدستم را جلو یدستپاچگ با
ند و مع عمال به جلو هول داد جد نیمن را  مه، تو نم تیبا  فت: چرا الز  یگ

 ...یدون
ش رونیب بمیرا از ج لمیزدم. موبا رونیآن دو راه افتادم و از خانه ب یجلو و  دمیک

 را فرستادم و مخابرات را امیو البرز همراهم هستند. پ نیدادم که مع امیبه خزر پ
 زودتر از خودمان برسد. اممیقسم دادم که پ

داخل. خزر مرتب و  دمیخانه نگه داشررتم و خودم سرررک کشرر یدو را جلو آن
سر دنیآماده بود و با د س نیتکان داد. کنار رفتم و به مع یمن با دلهره  رعمه و پ

 ار تعارف کردم بروند داخل.
که در نگاه اول به من نشرران داده بود، با ادب و احترام و  یزیبرخالف چ البرز
 یلبخند هم نزد. معذرت خواه کی یخشرررک با خزر حرف زد و حت یتیجد
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ضربه  صال به  شاره ا یکرد و ا نکرد. تمام مدت من هم آن دور و ور  یسرر ا
بودم.  دهیقبل د یقیباشررد که دقا یهمان نیشررد ا یخوردم و باورم نم یوول م

 یبود!!! خزر هم که حساب یزیچ یزد انگار خزر ملکه ا یخزر حرف م چنان با
موقر و  شررهیاو خور خوشررانش شررده بود صررد برابر هم یاز رفتار و حرف ها

 دارید یبود که صحنه  یمن که دور از آنها بودم، کاف یبرا یرفتار کرد. ول نیمت
 روده بر شوم. دهآن دو را در ذهنم تجسم کنم و از خن ی هیاول
ص انیآقا شخ  نینماندند و زود رفع زحمت کردند. قبل از رفتن، مع ادیز تیبا 

 ه؟یچ نیافتاده بود، زد و گفت: ا نیزم یکه هنوز کنار کوله ام رو یبا پا به پاکت
 خونه؟ یومدیبا من ن نیواسه ا

 طلوع شال ببافم. یبرا دمیآره، کامواس، خر ر
 منم بذار تو صف. ر

 ببافم. یزیچ هیخوام واسه خودم  ید از طلوع مبع ی: باشه، ولدمیخند
 که. میمن و تو ندار ر

 زد و هر دو با هم راه افتادند. شیصدا البرز
 .دیکش یکه رفتند، خزر شالش را از سرر باز کرد و نفس راحت یوقت

 بود. تیچقدر باشخص ر
 یار به دزدا نم افهیو ق ختیر یگیپرسررم دزد نبود نم یمن م یچرا وقت ررررر

 خورد؟
هم نشررد تا  هیدو ثان دم،یاشررو ند افهیو ق ختی: من که ردیرا از من دزد نگاهش

 و بدبخت رو ناکار کردم. دمشید
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 نه؟یمع لیفام یپس از کجا فکر کرد ر
شکر به خایدیم ریگ ییزایباران، ُخب حدس زدم. به چه چ یواا رررر  ری! خدا رو 

 گذشت.
ته گذش ریکردم به خ یکردم و گمان نم یدرخشان البرز فکر م یبه چشم ها من

 باشد.
شد  ی. دو ساعت مواریدادم به د هیرا از دور انگشتم باز کردم و سرم را تک کاموا

و سرررم را هم چپ و راسررت  دمیرا کشرر میبافتم. بازوها یکه سرررم خم بود و م
 پوریت کت گخزر داشرر م؛یبود یهال مشررغول کار یتو مانیکردم. هر چهارتا

 یها م چهپار نیدوخت و طلوع داشررت ب یلباس عروس را با دسررت م یرو
 .یتکه دوز یکند برا دایپ ییگشت تا تکه ها

ما بود،  یچشررمش هم به دسررت ها کیکرد و  یهم داشررت انار دانه م عسررل
آنها  یهمه  یکرد و درباره  یکه انتخاب م ییمخصرروصررا به طلوع و پارچه ها

 داد. ینظر م
تا موها شدسررت باال برد   یرو یگونه کنار بزند و رد سرررخ یرا از رو شیرا 

 صورتش جا گذاشت.
 م؟یریکادو نگ هیچرا همه امون با هم  ر

صاف کرد، ن خزر سواس آن را از  یُکت را رو میکمرر را  فرر پهن کرد و با و
 نظر گذراند.

 یلیخ زیچ هی میتون یهم نم یرو میهمه امون هم پولمونو بذار نکهیا یبرا ررررر
 خوان خودشون درست کرده باشن. ی. بعدم باران و طلوع ممیریخوب بگ

 ؟یریگ یم یتو چ ر
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 را باال انداخت. شیکند و شانه ها زانیار را م قهیکت را برداشت تا دور  خزر
 وقت هست. گهیکراوات گرفتم، حاال تا دو هفته د هی دیدونم، شا ینم ر

 رم؟یبگ یمن را نگاه کرد: من چ صالیبا است عسل
 .ادهیاز سرر ز نمی. هممیکه همه امون بهش کادو بد سیقرار ن ر

 یرنگ آب یکه بافته بودم نگاه کردم. دلم برا یو به پنج رج دمیکش یقیعم نفس
 لهایشارژ شدم و دوباره م ی... از شادیتمام شود... وا یار ضعف رفت، وقت

 را به دست گرفتم.
 کنار بروند شیمزاحم مو یتکان داد تا تارها یسرر را با حرکت محکم عسل

 .دوسش دارم ه،یکادو بدم بهش. پسر خوب یزیچ هیخواد  یدلم م یو گفت: ول
 .یرا به سمت او نشانه رفتم: هو لیم

 .ی: محض برادردیخند کرکر
 یی. حاال هم پاشو برامون چایاون ورتر نذار متیحواست باشه پاتو از گل رررر

 خواهر گلم. اریب
 دستم بنده. ر

 را باال انداخت. شیو ابرو دیرا باال کش دماغش
بلند شررد و به آشررپزخانه رفت. عسررل به رفتن او نگاه کرد و گفت: برار  طلوع

 شال گردن ببافم؟
 ،یتمومش کن یدو هفته ا یتون ینخ را با دندانش پاره کرد و گفت: تو نم خزر

 دستت کنده.
 کنه. یکم ممامان کم ر
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همه اشو مامان ببافه که  نکهی. مگه اادیدستتون با هم فرق داره، قشنگ درنم رررر
 مال مامانه. ست،یتو ن یکادو گهیاونوخ د

 پس من چکار کنم؟ ر
 .مید یبهش م یکیشر دمیمن خر یهر چ ،یحرص نخور عسل ر

 خوام مال خودم باشه. یبلند شد و ظرف را به آشپزخانه برد: نه، منم م عسل
 شیگذاشت، دست ها خچالیقرمز رنگ را داخل  یبلور پر از دانه ها ی کاسه

 آمد. رونیرا شست و ب
 .رمیگ یبرار چتر م ر
 ام بلند کردم: چتر؟ یبافتن یتعجب سرم را از رو با

 داد. یکامو را باز یگلوله  شیو با پاها دیدراز کش نیزم یمن رو کنار
 .دمیاومد فهم یآره چتر نداره. اون روز که بارون م ر

 .ریرا تکان دادم: باشه، چتر بگ سرم
 .دمیبعدا بش م یول ر
 ه؟یمنظورت چ ر

 یبگذارد و گفت: برا نیزم یرا رو یچا ینیرا جمع کرد تا طلوع سرر شیپاها
شنار  یهمه باز کنن. خدا م یدوس ندارم کادومو جلو نکهیا ست و آ دونه دو

 .رنیبگ یبرار چ
شانه ار  کیروشن خزر افتاد. او هم  یرا بلند کردم و نگاهم به چشم ها سرم

م جا را در دست میبافتن یها لی. معذب شدم و مدیکش یقیرا باال برد و نفس عم
. گذاشت یشد و من را افسرده باق یجا خال کیبه جا کردم. تمام شور و شوقم 

 ور.بخ یچا ایب زررفتم: خ یچا ینیار گذاشتم و به سمت سرا کن یبافتن
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 هنوز مونده. نی. انیشما بخور ر
عسرل را شرمردم، قندان را از او  وانیل یقندها نکهیرا برداشرتم و بعد از ا وانمیل

 دست باال برد. یکت را رو میدور کردم. خزر هم کوک آخر را زد و ن
 قشنگ شد. ر
 ؟یجد ر

شانه  به سرر را به ن شد و کت دییتا یطلوع نگاه کرد که   تکان داد. خزر بلند 
خب افتاد که مش نییپا شیار انداخت، البته سرشانه ها یتاپ سرخاب یرا رو

 خزر پهنتر است. یعروس خانوم از شانه ها یبود شانه ها
 خودت. یعروس شاللهیا ر

لبانش به خنده باز  زد و یسرررر جمع کرد، چرخ یرا با دسررت باال شیموها
 .یشد: مرس

رد. عسررل و به اتاق ب دیچیپ یآورد، در پاکت رونیاز تنش ب اطیُکت را با احت مین
 ...نیعم یگوشم آورد: پسر عمه  ریرفتن او را با نگاه دنبال کرد و بعد سرر را ز

 را چرخاندم: ُخب؟ سرم
شش  دنیخرت خرت جو یصدا قندر آمد و بعد گفت: به نظرم از خزر خو

 اومده.
 .شیدیتو که ند ؟یدون یتو از کجا م ر

به پنهان  یازیخورد. ن یرا م شیکرد و آرام چا یحرف ما را تماشررا م یب طلوع
 یزیچ چکدامیما بود. ما ه یرازدار همه  شهیاز طلوع نبود. او هم یزیکردن چ

 .میکرد یرا از او پنهان نم
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 ی. ولرونیرفتن ب یاومدم اونا داشتن م یمن که داشتم از مدرسه م دم،یا دچر ر
 .دنیاونا منو ند

 بعد؟ ر
و گفت من یگفت: پسره داشت م جانیمن و طلوع را از نظر گذراند و با ه عسل

 جاست. نیدل من ا ،یبر یکجا م
 شیکرده باشد، چانه ار را باال داد و نصف چا یرا گفت و انگار فتح مهم نیا

 .دیرا سرکش
 /یدیشن یکرده، فکر کردم حاال چ یم یالبد داشته شوخ ر

 را به لب بردم. وانمیو ل دمیکش یآسوده ا نفس
سل آو یها لب کرد. چون  ینم یشوخ چمیگفت: ه یشد و با دلخور زانیع
 کنه. شیچشاشو درو نکهیمگه ا ادیطرفا ب نیحخ نداره ا گهیبهش گفت د نیمع

 .شهینم لیبازم دل ر
بسررت  رهیرار نده خونه، م نیچون پسررره بعدر گفت اگه مع شرره،یچرا م ررررر

 دم دانشگاه خزر. نهیشیم
 و به سرفه افتادم. میبه گلو دیپر یچا

 اسم خزرو برد؟ ر
 گفت:بله، واضح گفت خررَـرررَز... یروزیبا پ عسل
 نیپلوور ع نیو عسررل بالفاصررله بحث را عوض کرد: ا رونیاز اتاق آمد ب خزر

 بافت؟ دیهمونه که مامان واسه نو
 دستش. یرو دمیام رفت که کوب یبه سمت بافتن دستش

 نه. ر
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 آخ، چته تو؟ ر
 .شهیم فیبش دست نزن کث ر
 که. ینبافت شویزیهنوز چ ر

 یزمزمه م رلبیرا ندادم و با رنجش به خزر نگاه کردم که داشرررت ز جوابش
 ....«وونهیاز دل د یاز تپش... وا یتپش... تپش... وا»کرد: 
 ششون؟یپ میو گفت: ما هم بر دیسرر از پنجره کنار کش عسل

 : نه!میگفت کصدایو خزر  من
 آخه چرا؟ ر

 دعوتمون نکردن. نکهیا یرا با انگشت هول داد باال و گفت: برا نکشیع خزر
 .ادیدعوت م یب شهیهم نمی: معدیکوب نیرا به زم شیپا عسل

 کنه درسته. یم نیمع ینگفته هرکار یکس ر
 مونه ها. یم ادمیحرفت  نیا ر
 ؟یکن یم دمیتهد یدار ر

 دهیدراز کشر نیزم یکه رو نطوریکتابش را ورق زد و هم یحوصرلگ یبا ب خزر
ت دعو یب نیمع میرا باال برد: عسل، اگه ما هم مهمون داشته باش شیبود صدا

 .ومدهین شیپ طشیتا حاال شرا یخونه امون. منته ادینم
و دوباره از پنجره  دیکشرر یرا در هوا تکان داد. عسررل آه شیرا گفت و پاها نیا

ست کرده بودند و دو نفر نیمع سرعمه ار را نگاه کرد که در با  آتش در  یو پ
 کردند. یده نفر سر و صدا م یبه اندازه 

 ن؟یبر خواد یشما دلتون نم ر
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خواسرررت. خزر که  یبود. واقعا هم دلمان نم یهم جواب من و خزر منف باز
 چیبودم، گرفتار شده بودم و ه دهیکه خودم تن یدرسش بود من هم در تار ریدرگ

 یبه عکس مجله نگاه کردم و بعد به نصف پلوور ینداشتم. با کالفگ یراه فرار
بودم  که من بافته یزیبه هم نداشررتند. در واقعا چ یشررباهت چیکه بافته بودم. ه

ص چیه شخ شت، بدتر از آن ا یطرح م صال نم نکهیندا ستم کجا را دارم  یا دان
 را برداشتم. میبلند شد و گوش لمیموبا جیمس یبافم. صدا یاشتباه م

 .ششونیپ میبر میاگه دوس دار گهیم نیعسل خدا برات خواست. مع ر
 زد: واقعا؟ رجهیبه سمت من ش یبا خوشحال عسل

کور  یاله یرفته بود تو چشمت به حول و قوه  لیعسرررررررررررررل! االن م ر
 !یشده بود

 .میگذشت، پاشو لباستو بپور بر ریصاف نشست و گفت: حاال که به خ عسل
 .امیها را محکم در دستم گرفتم و مشغول شدم: من که گفتم نم لیم
 اه ه ه... حاال که دعوتتون کرده. ر

صله ندارم ب رررر شه، من حو شب ا دی. باامیبا سونم هفته  ییجا هیبه  نویام  یبر
 امتحان دارم وقت ندارم. گهید

 رونیتوانستم تحمل کنم ب یانقدر کالفه شده بودم که نم یحمام بود، ول مامان
ه همه را گفت ک دیرا دکه بافتم  ی. بلند شدم و رفتم دم در. مامان به محضدیایب

ته بشررکافم و از اول شررروع کنم. گر بافتم  نیام گرفته بود. ا هیتا   یعنیهمه 
 ییبودم... به تمام رج ها بافته دیام ی... هر رجش را با شررور و شرروق و کلچیه

سررل . عدمیکشرر رونیب لیکه بافته بودم نگاه کردم و با اشررک و آه دانه ها را از م
 .رونیب میبر گه،یگفت: خب پس ولش کن د
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ستش ستم ب یرا دراز کرد و بافتن د صفه را از د ش رونین سر او . دق دلم را بدیک ر 
 کردم. یخال

عسرررررررررررررل! دسررررررررررت از سرررررررررررررر کچررررررررررررل من  ر
 برررررررررررردار.

 سرر داد زده بودم. نطوریبا تعجب به من نگاه کرد که ا عس
 تو؟/ یالق ندارچته اخ ر

 را گرفتم و با حرص شکافتم. کاموا
 که هست. نهیهم ر
 کنه. یخواد فردا با تو عروس یکه م یبدبخت اون ر
 .رهیو بگ نهیچشماشو باز کنه خوب بب ر
 پسنده. یکور باشه. اصال اگه کور نباشه که تو رو نم دمیشا ر
 .کنما یصورتش تکان دادم: تو رم به درد اون دچار م یجلو دیها را با تهد لیم

خزر شد که با او برود. خزر هم که درس داشت و  زانیوضوح پس رفت و آو به
سررر و کله زدن با عسررل را هم  یبرود. حوصررله  ییخواسررت جا یاصررال نم

شد و به اتاق رفت. قبل از رفتن به طلوع گفت که لبوها را هم که  شت، بلند  ندا
 شد که داجاق بود هنوز، با خودشان ببرند. عسل هم شکست خورده بلن یرو

از در نیزم یحال رو یسررر من که ب یقبل از رفتن آمد باال یبا طلوع برود. ول
صررورتم جمع شرده  یفر خورده که جلو یبودم و با غصرره به نخ کاموا دهیکشرر

 کردم. یبود، نگاه م
 عاشقت شد. دیشا نیبزن تو سر مع یزیچ هی ایتو هم ب گمیم ر
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 فرر فرو کردم. یرا ندادم و سرم را در پرزها جوابش
چشررمم. چقدر گشررته بودم  یجلو یکاموا یها رفتند و من ماندم و توده  بچه

مامان را  یخواسررتم. چقدر مجله ها یکه م یبه همان رنگ آب ییدنبال کاموا
 خواسررتم یکنم که حرف نداشررته باشررد. م دایپ یزیو رو کرده بودم تا چ ریز

که م یزیچ نیبهتر بافم ول یرا  ب کی یحاال حت یتوانم ب تهرج هم ن ودم. ب اف
 یبه نظر م تیوضررع نیخواسررت خوشررحالش کنم؛ حاال با ا یچقدر دلم م

 نیاز پس چن یاو بکنم... وقت یبرا یتوانم کار ینم چوقت،یمن هرگز، ه دیرس
مدم... دلم م یبر نم یکار سررراده ا بار آن  کیبار،  کیخواسرررت فقط  یآ

 دهیند چوقتیکه ه یزی... چنمیاو بب یمحض را در چشررم ها یخوشررحال
 بودم...

و گونه ام را  دمیچ نیزم یکنار هم رو فیبه رد فیو کاموا را رد دمیکشرر یآه
از چشررمم  یاشررک یهم گذاشررتم قطره  یآن گذاشررتم. چشررمم را که رو یرو
ش ینخ ها یافتاد و ال نییپا شت ک شد. با تعجب انگ ش دمیکاموا گم   یه گو

 ایبود ،  هنرفت شیکارم پ نکهیا یکرده بودم؟/ برا هیبود. چرا گر سیچشمم که خ
شم را هم ببافم باز به چ نیاگر بهتر یکردم حت یبه خاطر حرف عسل که فکر م

ست خودم دلخور بودم که خدیاین ش یم یالبافی... از د کر ف یکردم و با دل خو
جمع شررده  یتوانم به او بدهم. کاموا یاسررت که م یا هیهد نیردم بهترک یم

 وسط هال. دمرا در مشتم مچاله کردم و پرتاب کر نیزم یرو
سمت  یصدا شد. با تعجب به  ساکت  تو با  ناگهان فروکش کرد و همه جا 

 به گوشم خورد: نیمع یپنجره رفتم و تازه صدا
 یوسوسه اشب مثل ر*ر*ا*ب، تو پر از  مثل
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 یبو*سه ا کیشبنم واسه گل، عطش  مثل
 شروع قصه ساز یدلنواز، ا یغزل، ا یا
 گنبد کبود، رینبود، ز یکیبود،  یکی

 نبود یعاشق یعشخ، وقت یقصه  یشد تو
 تا هنوز شهیاز هم ،یسرآغاز من تو
 واسه روز دیمثه خورش ،یسرآغاز من تو
 نور یقطره  کی ییشب تو یها هیسا یتو
 دور یکلبه  کیسرپناه من مثل  ییتو
 مقصد واسه من، تو منو صدا بزن ییتو

 گنبد کبود رینبود، ز یکیبود  یکی
 عشخ یقصه  یشد تو

 نبود یعاشق یوقت
 تا هنوز شهیاز هم ،یسر آغاز من تو
 واسه روز دیمثل خورش یسر آغاز من تو

 دیجد یمعنا ییکتاب تو یحرفا واسه
 دیتو کبوتر سپ الیپرواز خ واسه

 یشِب دل سپردن یمثل حادثه  تو
 ینگاه و عاشخ شدن کی یهمون قصه  تو

 گنبد کبود... رینبود، ز یکیبود  یکی
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ها را ز دمیکشرر یا ازهیخم باره برگه  که  ریو دو  کیو رو کردم، مطمئن بودم 
شم،  دیهم با گرید یصفحه  شته با صفه،  یصفحه  کیدا م از مطالب یکین

 آمد... یجور در نم
 ؟یدیخوب نخواب شبید ر

 .دمیرا مال مینگاه کنم چشم ها نیبه مع نکهیا بدون
 ؟یدینه، از کجا فم ر

 زد: از چشات معلومه. نییرا پا ریسر من آورد و آفتابگ یرا باال دستش
 یتو یپف کرده  یسرررخ و پلک ها یرا بلند کردم و نگاهم به چشررم ها سرررم

فتاده بودم و ا ییبابا ادی شرربیبود تا خواب... باز د هیاز گر شررترریافتاد. ب نهیآ
 بتوانم نگهش دارم، اشک از چشمم روان شده بود. نکهیبدون ا
و  دمیکشرر یقی. نفس عممیبرگه ها یرا زدم باال و سرررم را خم کردم رو ریآفتابگ

 گم شده بود...وسط  نیصفحه ا کیدوباره برگه ها را از اول کنار هم گذاشتم. 
 .میباهم برگرد سایظهر وا ر

 آخر را با حرص کنار زدم که پاره شد. ی برگه
 .یهم بعد از ظهر دار گهیکالس د هیچطور؟ تو که  ر
 خب؟ سا،یجا به جا کردم. وا یکیکارگاه بود، ساعتشو با  ر
 باشه. ر
 ؟یبعد از ظهر خونه نبود روزید ر
 .رونینه، رفته بودم ب ر
 کجا؟ ر
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ها  ! برگهدمش؟ید یهم بود، کجا رفته بود که نم گرید یصررفحه  کی مطمئنم
دادم  رونی. نفسم را با صدا بمیپا ریافتاد ز شیرا با خشم پرت کردم که دو سه تا

 .شگاهیو کوتاه گفتم: آرا
 .ینکرد یرییتو که تغ نمت،یبب کار؟یچ یرفت ر

 مطلبم بود وگرنه... خم شدم تا کاغذم را بردارم. ریکه فکرم درگ فیح
 موهامو کوتاه کردم. ر

را  یخم شرردم. دسررت شررتریزده ام فرار کرد و ب خیاز نوک انگشررتان  یموذ کاغذ
 .دمیگردنم حس کردم و انگار که برق گرفته باشم، از جا پر یرو

 ؟یکن یچررررررررکار م ر
 .یچقد کوتاه کرد نمیخواستم بب ر

شرررده بودم، از فرط  یعصرربان تینها یتوانسررتم خودم را کنترل کنم، ب ینم
صبان ستش را م د،یپر یبه لرزه افتاده بود و پلکم م میپاها تیع شت د برد  یدا

 موها... نیمن، ب یمقنعه  ریز
 نگه دار... ر
 شده؟ یچ ر

 زدم: بهت گفتم نگه دار. غیج
 ...الیخ یاران ب: بدینگه داشت و به سمت من چرخ ابانیخ ی گوشه

باز  فمیک یبرگه ها را جمع کردم، چپاندم تو دیلرز یکه م یدسررت با و در را 
 کردم.

 باران... ر
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 باران ُمرد. ر
ندادم و  یتیبه شررردت درد گرفت. اهم میکه مچ پاها نییپا دمیپر نیماشرر از
 رو. ادهیسمت پ دمیدو

بکند؟! آخر  یکار نیتوانسررته بود؟ چطور به خودر اجازه داده بود چن چطور
 چطور...

دم. نکر ییآمد اعتنا یسرررم را تکان دادم و به او که پشررت سرررم م یشررانیپر با
را محکم گرفت و من را به طرف خودر چرخاند: چه خبرته تو؟ مگه  میبازو

شتباه کردم به موها یچ ست زدم. د یشده؟ ا  ه،شیتکرار نم گهیشازده خانم د
 ؟یبچه شد ؟یکن یم ینجوریچرا ا
 حرف راه افتادم. یو ب رونیب دمیرا از دستش کش میبازو

 باران... ر
سمتش بچرخانم، گفتم: من چون با تو راحت  نکهیو بدون ا ستادمیا سرم را به 

 ...ستمیراحت ن گهیاومدم؛ حاال د یبودم، باهات م
 .دیببخش اد؟یدونستم انقدر بدت م یکنم، چه م یکارو نم نیا گهید ر

ار گر  بهیغر یآمد؟ غرق خجالت شررده بودم، از تماس دسررت ها یم بدم
 ر،نطویحاال که ا یآمد ول یشرررمم نم ندیرا بب میموها نکهیگرفته بودم... از ا

 خواستم در دسترسش باشم... یبدون اجازه، مالکانه... نم
باره و از او دور  دمیبزند دو یحرف نکهیاخودر را به من رسرراند که قبل از  دو

 شدم...
 شیل پاز روز قب میاز برگه ها یکیگفت که  یاتیدادم و ح یاتیرا به ح میها برگه

ه خودر گفتم ک یاتیرفته بود... به ح انیبهروز یبرگه ها نیب ایاو جا مانده، گو
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صله  نیو به ا ردیبگ انیبرگه را از بهروز ضافه کند. حو شتم را ندا چکسیه یا
شررد، حواسررم کامال  ینکه بعدا چطور میکه افتاده بود و ا یآن روز... از اتفاق

 مشغول بود...
 .زیم یرا کوباندم رو فمیرفتم و ک میشگیهم یجا سر

 .ریتون به خ یشیسالم، صبح آت کیعل ر
 سالم. ر

سرم را رو یصندل یرو ستم،  ش شتم و بازوها زیم ین سرم.  یرا هم رو میگذا
 دست من. یمانع گلرخ نبود، دستش را گذاشت رو یتیاقدامات امن نیا یول

دمتو لگد کرده؟  یرا محکم تکان داد( ک می. )بعد شرررانه هایخیچقدر  ررررر
 ؟یاتیح
 گفتم: نه. یخفه ا یصدا با
 .نهیپس کار مع ر
 .اریاسمشو ن ر

 را گرفت و به زور بلندم کرد. میبازوها
 شده؟ یچ نم،یپاشو بب ر

 گهیخواد د یکه دلم م میگلرخ، انقدر از دسررتش دلخورم، انقدر عصرربان ررررر
 خواد سر به تنش نباشه... یدلم م نمش،ینب چوقتیه
. گلرخ با دیسررردم دو یگونه ها یافتاد و رو نییاراده اشررک از چشررمم پا یب

 کار کرده مگه؟ یمن نگاه کرد: چ سیخ یبه چشم ها رتیح
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صبان با ش تیع ستم را ک شت د شمم، ا دمیپ م در بود که ه یچه کوفت نیبه چ
 داد؟ یخودر را نشان م یهم در خوشحال یهم در ناراحت تیعصبان

کم بهش  هیکار... فقط  چیکار... ه چیحرص دسررتم را در هوا تکان دادم: ه با
ذاره آدم کنارر راحت  ینم ده،یم یهرکار یبه خودر اجازه  گهید ،یرو بد

 کنه تنها باشم متنفرم... یذبم مکه مع یبا کس نکهیباشه، از ا
ستم ب، خ یلیکه گلرخ مچم را گرفت و گفت: خ زیم یرو دمیرا محکم کوب د

 شکست. زیچه خبرته، م
 بود. نیکار سر مع ر
 به مشتم نگاه کردم. تیرا گفتم و با جد نیا

کردم. بچه  ینسکافه ام گرم م وانیو دستم را دور ل مینشسته بود ایگلرخ در تر با
سته بودند با ه ییها ش رف که درکارگاه افتاده بود ح یاز اتفاق جانیکه کنارمان ن
ا تب و دخترک ب دیماجرا را پرس شانیکیزدند. گلرخ که کنجکاو شده بود از  یم

تش را دس یحواس یبا ب کیمکان یاز پسرها یکیکرد که چطور  فیو تاب تعر
 زیت میاو کم کم من هم گور ها یحرف ها دنیدر کارگاه ناکار کرده بود. با شن

 شد.
دسررتگاه، چار تا  ریانگار حواسررش جمع نبوده، دسررتش رو برده بود ز ررررر

که د یازر م یچه خون یدون ی... نمیانگشررتش... وااا فت، من   دمشیر
شده بود، از هر کس انقدر خون  کینزد شم رنگش زرد  ضعف کنم، خود بود 

 رفت... یم
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قع، که تو کارگاه بود اون مو ییاز دخترا یکی یبود... حت دهیبه نظرم ترس یول ررر
شت گر ستش که رفته ز یکرد... م یم هیدا ستگاه،  ریگفت د داده  ییصدا هید

 بوده...
سخت چیپ دلم صدا یخورد و آب دهانم را به  شدم که   شانیقورت دادم. بلند 

 .دیبلندتر به گوشم رس
س دهیهمه خون ند نیتا حاال ا رررر سته بودند دور  هیبره،  یبودم از ک ستمال ب د

ستش ول صف ژاکتش خ ید س سین صن  ستماله هم که ا  شده اهیشده بود. د
 بود...

 ...دیلرز یم میجدول نشستم. پاها یبوفه، لبه  رونیرا برداشتم و رفتم ب وانمیل
 ؟یشد یدنبالم آمد: چ گلرخ
 ...ی... چیبه هم خورد: ه میها دندان

زر خبر ا میتونست یم ،ینبود یعصبان نیپسره، حاال اگه از دست مع چارهیب ر
 اوناس... یانگار هم دوره  م،یریبگ
که چشم به دهان گلرخ داشتم، مغزم به شدت به کار افتاد و خون در  نطوریهم

 بست. خیتنم 
 گلرخ... ی... وای... وایوا ر
 شده؟ یچ ر
 ...نیمع ر
 ؟یچ نیمع ر
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را  نیمع یکردم شماره  یو سع دمیکش رونیب بمیرا از ج یدست لرزانم گوش با
رشررده ام از رو ی. نوک انگشررتهارمیبگ خوردند و دو بار  یم زیدکمه ها ل یسررِ

 شماره گرفتم. یاشتباه
 اونم... کارگاه... داشت... نکنه... ر

د و خور یاز چشررمم راه افتاده بود و هزار فکر مختلف در ذهنم چرخ م اشررک
بار سرروم شررماره را اشررتباه گرفتم و با  یکرد. برا یم شررتریرا ب میبغض گلو
 گلرخ. یدست ها یرا پرت کردم تو یگوش یدستپاچگ

سر و رو گلرخ شماره  یبا دلهره  شتزده ام را نگاه کرد و  را گرفت.  نیمع یوح
 ی... نه، حتنیاو را چنگ زده و چشررم به دهانش دوخته بودم. اگر مع یبازو
باعث مفکر به هم بپ یر هم  به لرزه  چدیشرررد دل و روده ام  و تمام وجودم 

ضم را در گور هافتدیب ساس م می. قلبم تا دهانم باال آمده بود و نب ردم، ک یاح
که دو دو  دید یگلرخ را م یفقط چشمها میسرم به دوران افتاده بود و چشم ها

 باران!! یزد، گلرخ محکم مچ دست من را گرفت: چقدر سرد یم
 ... شد؟یچ ر

شت نوازر کرد و با نگران گلرخ سر انگ ستم را با  صورت من  یمچ د شم به  چ
 ...دهیدوخت: جواب نم

 کن... یکار هی... گلرخ... تو رو خدا... ییوا ر
اطرافش را نگاه کرد: چکار  یمن را گرفت و با دسررتپاچگ یمحکم بازو گلرخ

 ؟بود یامروز لباسش چه رنگ نیکنم آخه؟ مع
ها یال از ندان  نال ید به زور  خاکسررتردمیمرتعشررم  کت...  هی. ی:  ژا

 ...یخاکستر...
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 ...سایدقه وا هیباشه،  ر
خل تر دیدو گلرخ ماره  ایدا باره شرر که  نطوریرا گرفتم، هم نیمع یو من دو

سته بودم زانوها ش سباندم ول مین شش را کنترل  ینم یرا به هم چ ستم لرز توان
 یبود که به جمجمه ام م یمثل چکشرر دیچیپ یکه در گوشررم م یکنم. هر زنگ

س سم دادم ... ول یخورد. خدا را، به هر ک شت ق ست دا بود،  دهیاف یب یکه دو
به هم چسبانده ام و  یدست ها یرا گرفتم تو یجوابم را نداد... گوش چکسیه

کردم  یسردم حس م یگونه ها یقطرات اشک را رو یرا بستم.داغ میچشم ها
و  دیقاپ میرا از دست ها یگوش ی. کسرمیخودم را بگ یتوانستم جلو ینم یول

 ؟گفتن یدادم: چ بیاشک گلرخ را تشخ یپرده  انیدر م
 شناختن. ینم نویرفت: مع یاز نگاه کردن به من طفره م گلرخ

 لباس پسره... ر
 پوشه؟/ یم یژاکت خاکستر نیباران مگه فقط مع یوا ر
خودم را از چنگ او رها  یمن را محکم گرفت. ول یرا گفت و دسرررت ها نیا

 کردم و بلند شدم.
 ؟یریکجا م ر
 ...یدانشکده... مهن..دس ر
 ... باران...یشد یختیچه ر یدون ی... تو که نمسای... واسایباران، وا ر

ند شد، پا ت یم یمنته نیمع یکه به دانشکده  یریندادم و به سمت مس یتیاهم
 را به من رساند و دست من را محکم گرفت. کردم. گلرخ هم خودر
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ند م قلبم شرررد.  یدر ذهنم تکرار م ایدن یمنف یها الیزد و تمام فکر و خ یت
بعد احساس  ی هیشود. ثان یکردم درونم از درد مچاله و کوچک م یاحساس م

بست و سرم دا   یم خیو پر از سرما شده... تنم  یکردم درونم پو  و خال یم
 شد... یم

 ...نیو من را نگه داشت: باران... مع دیرا کش میمحکم بازو گلرخ
ا بود و ب ستادهیمن ا یدر چند قدم نیسرم را چرخاندم، مع یجیو با گ ستادمیا

من را به عقب  یلحظه حس کردم ضربه ا کی یکرد... برا یما را نگاه م رتیح
ست ها د با چن نیشدم. مع یم نیگلرخ نبود حتما نقش زم یپرت کرد و اگر د

ساند و من را تا نزد ش مکتین نیکتریقدم بلند خودر را به ما ر ش دیک اند: و ن
 سرر اومده؟ ییچه بال شیاند کیشده؟ خانم ن یچ
 : سرده...دمینال

سررر من  یکه باال نیمرا در دسررتش گرفت و مالش داد. مع یدسررت ها گلرخ
کرد:  من را نگاه یرمخ آفتاب را گرفته بود با دلواپسرر ینور ب یو جلو سررتادهیا

 دکتر؟ میچت شده؟ حالت بده؟ بر
 و تاسف دستش را کنار زدم: نه خوبم. یشانیپر با
 شده؟ یجور نیچرا ا ؟یدی! خودتو د؟؟یخوب ر
 فکر کرد شما تو کارگاه... ر
 ؟یدیجواب نم لتویچرا موبا ر
 تو خونه جا مونده... لمیموبا ر

شم ها سرم شم دوختم به چ ش یرا بلند کردم و چ ستر مانیپ ... یو نگران خاک
 زد... یلبخند کمرنگ یصاف شد و با خجالت و مهربان شیابروها
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 سر من اومده باشه؟ ییبال یدیترس ر
م*س*تجاب شده  یزود نیکردم دعام به ا ی: آره، باور نمدمیرا دزد میها چشم

 باشه...
 قربون تو برم من... ر

سرفه کرد. من  دیپر رونیگلرخ ب یاز گلو یخفه ا یصدا صله در ادامه  و بالفا
 هم به خنده افتادم... و همزمان اشک از چشمم روان شد.

 شما بود؟ یالزم نکرده. همکالس ر
 آره. ر
 حالش چطوره؟ ر

 ینشده، اول فکر م میوخ یلیوضعش خ مارستانیچون بالفاصله بردنش ب رررر
 .ستین یازیانگار ن گنیبردنش اتاق عمل و م یول شهیم کردن انگشتار قطع

 : خدا رو شکر.ستادمیا میپاها یبه خودم دادم و رو یتکان
 خونه؟ میبر ر

 پا و آن پا کرد. نیو نگاهش کردم که ا برگشتم
 .میفکر جواب دادم: آره بر بدون

 ترسوندمت، نه؟ د،یکردم به گلرخ: ببخش رو
چه  یدون یزد و پچ پچ کرد: نم نیاز خودمان را تخم نیمع یفاصررله  گلرخ

 .یشیم هوریگفتم االنه ب ،یرنگ مرده شده بود ،یکرد دایپ یا افهیق
 : حاال که زنده ام.دمیخند

 زده ام را گرفتم: چقدر بچه ام، نه؟ خیدست دو طرف صورت  با
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 نگفت. چیرا باال انداخت و ه شیشانه ها گلرخ
 برسونمتون. نیایشما هم ب شیاند کیشد: خانم ن کینزد نیمع یپا یصدا

 ...رینه مزاحم نم ر
 .ای: بدمیرا کش دستش
 قهیتوانسررتم آن چند دق یبود. م متیتنها نبودن، غن نیهم با مع ریمسرر نصررف
گذارم و بفهمم چرا ا یرا رو میفکرها به ا نیهم ب حال و روز  نیخبر من را 

 انداخته بود...
 رنگ غروب... یزل زده بودم به آسمان نارنجداده و  هیتخت تک به
ودم و کجا ب شیسال پ کیکردم که  یفکر م نیکردم و به ا یدور و برم نگاه م به

 هیهمسا «ایبهزادن نیمع»با  یکردم که زمان یفکرر را نم چوقتیحاال کجا؛ ه
نداشررتم که روز  میبرا یکه او ذره ا دیایب یشرروم و... و... ُخب انتظارر را 

سد به ا تیاهم شد چه بر شته با ست و  یزخم راز فک نقدریا نکهیدا شدن او د
 ...فتمیرا گم کنم و به هول و وال ب میپا

 م،دیکشرر یقیرسررم کردم، نفس عم یا رهیو دا دمیکشرر نیزم یرا رو میپا نوک
 شیرایپ یبه خانه  یکجا خواهم بود؟! سرررم را چرخاندم که نگاه گریسررال د

 ...ندازمیب
 !یوا ر
را که در ب* *ل داشت دست  یصورتش باز شد و بچه ا یبه پهنا نیمع شین

 ؟یکن یچکار م رونیسرما ب نیبه دست کرد: تو ا
ستم: هوا م یو لبه  چاندمیرا محکم دور خودم پ ژاکتم ش خورم، کار  یتخت ن

 ؟یوقت گرفت مهین
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 هبچه را که باد پخش کرد یموها متیبا مال نیدختر بچه اشرراره کردم و مع به
خانم. به خاله سررالم  دیمروار سرره،یخاله فرنگ یکاله مرتب کرد: نوه  ریبود، ز

 ...دیکن مروار
شانه  شیرو دخترک صورتش را در  پنهان کرد. من  نیمع یرا از من برگرداند و 

 را باال انداختم. میدر آوردم و شانه ها یهم شکلک
شون نم رررر ش شاندم( منم  ی... )و بعد به تندادیبچه ها از من خو کمبودم را پو

 ازشون. ادیخوشم نم
را که همراهش بود، دسرررت من داد و به سررمت تاب راه  یفرر کوچک نیمع

ن په یتاب فلز یحرف پشررت سرررر راه افتادم و فرر را رو یافتاد. من هم ب
 .ستادیتاب گذاشت و خودر پشت تاب ا یبچه را رو نیکردم. مع

 .ادیمن از بچه ها خوشم م ر
 دونم. یم ر

له و لبخندمان بالفاصرر میپارک، افتاد میکه عسررل را برده بود یشررب ادیدو به  هر
 هم مشغول تاب دان بچه شد. نیانداختم و مع نییشد. من سرم را پا دیناپد

 ... من دوس دارم دختر داشته باشم.یدختربچه ها از پسرا بهترن ول ر
 ان... ییفکر دهان باز کردم: تازه دخترا هم بابا بدون

به  میو م*س*تق دیچیام پ نهیدر سرر یرا گفتم و بعد قلبم درد گرفت... درد نیا
شم ها سرم را چرخاندم و باد بافتیراه  میچ سوزر  چارهی.  را لعنت کردم که 
 کرد... یم تیمن را اذ یچشم ها

 ذارم ستاره! یاسم دخترمو م ر
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ساده دالنه  یتاب را محکمتر هول داد. از شاد یرا گفت و بعد با خوشحال نیا
 ار خنده ام گرفت.

 ؟یحاال از کجا معلوم صاحب دختر بش ر
 دختر بشه!!! شیکیتا  میاریرا باال انداخت: انقدر بچه م شیابرو

 و زنت نخواست. میزدم: اومد قهقهه
 زنه. یزنم رو حرف من حرف نم ر
 و زنت بگه چشم. یور بدآل، تو دست دهیا یزندگ گنیم نیبه ا ر
 .یاالنتقال عی. تو سرنیآفر ر

 خواد بچه دار بشم. یدلم نم چوقتیگفتم: من که ه یو بعد جد دمیخند
 چرا؟ ر

را تنگ کرد و به من دوخت: به من  شیرا باال انداختم. چشررم ها میها شررانه
 بگو، چرا؟

 ترسم. یم ر
سه تو هم ب یکه برا یاتفاق ستیباران قرار ن رررر  ستیرار نق فته،یپدرت افتاد وا

 بشه... میتیتو هم مثل تو  یبچه 
 /د؟یقورت دادم و تالر کردم پوزخند بزنم: ببخش یرا به سخت میگلو بغض

 ست؟ین نیمگه ترست از ا ر
 یبچه ام باشررم، م یبرا یترسررم که فردا نتونم مادر خوب یگفتم: نه، م درو 

 مثل مثال مامان خودم... ،یدون
 یخوام بابا یرا نوازر کرد و گفت: من که م دیمروار یبا انگشررت موها نیمع

 باشم... یخوب
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 ؟یذاریم ی... اسم پسرتو چیشیم یخوب ی: تو بابادمیخند
 کنه. یاونو مامانش انتخاب م ر

ساب همه چ رررر  یبرا دهیبا  جون م نی. )دور و برم را نگاه کردم( ایکرد زویح
 .اریبچه ب یلیخ ،یباز

 .نهیبرنامه ام هم ر
بچه خودر را در آغور او پنهان  یرا ب* *ل گرفت. وقت دیو مروار دیخند

 تو. میدختربچه گذاشت: سردشه، بر فیصورت لط یکرد، دستش را رو
 منم برم. ر

شت دو  که تو امروز صب یمقدمه گفت: اونجور یکه ناگهان و ب میسه قدم بردا
 .امیب کتیدو هفته جر ت نکنم نزد یکیفکر کردم تا  یشد یعصبان

شه  از صبان یگو شم و با ع ار  که درباره ییپررو یلیبه او نگاه کردم: خ تیچ
 .یزن یحرف م

 االن... یداد ول یکردن تو مزه م تیآخه قبال اذ ر
 .یتمن و بابکو گرف یزندگ حاتیاز تفر یکیرا با تاسف تکان داد: تو  سرر

 اومد. یچقدر قبال از جفتتون بدم م ر
 ؟ینی ادیبدت نم گهید ر
 از تو نه. ر
 بعد؟ یچکار کنم تا برم مرحله  دی. خب باهیشکرر باق یباز جا ر
 تموم نشده. مشیهنوز تا ،یمرحله حفظ کن نیکن خودتو تو هم یفعال سع ر
 اوپس. ر
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ست سمت خانه دو ید س ی. وقتدمیتکان دادم و به  شت در، ا دمیر ا ت ستادمیپ
صدا نی. معردیضربان قلبم آرام گ شت با  سمت  یبلند آواز م یدا خواند و به 

 رفت: یخانه م
 جشن عشقت رو به پا کردم... نهیصدتا گل جدا کردم... تو س نیرا از ب تو
 که صدا کردم... یبود یتو تنها اسم ،ییتنها انیپا ینقطه  یبرا
 محو شد. نیمع یو صدا دمیرا محکم به هم کوب در

 چطوره؟ ر
سل که عستادمیزدم و رو به دخترها ا یچرخ شم زده بود و  نکی. ع خزر را به چ

 گفت: برات گشاده. تیشده است، با جد« خانم دکتر»کرد  یاحساس م
 نه واسه من. نه،یواسه مع نیدادم: بله، ا نیرا چ دماغم

 خوب شده. ر
 ن؟یخوب؟ هم ر

 درست کرد و رو به من نشان داد. یبا انگشت شست و اشاره حلقه ا طلوع
پلوور را با دو انگشت باال گرفت:  یهم با وسواس جلو آمد و سرشانه ها خزر

 به نظر اندازه اشه، تنگ نباشه؟
و  از ژاکتاشررو برام آورد یکینگاه کردم: اندازه گرفتم، خاله فرنگ  میشررانه ها به

 فت. حاال اندازه اشو ول کن، خوب در اومده؟مامان برام اندازه گر
 .هیآره عال ر

برانداز کرد: منم خوشررم  نهیمن نشررسررت و خودر را در آ یهم کنار پا عسررل
 ...ادیب نیریش یبه دهن بز دی. علف باستینظر ما هم مهم ن یاومده، ول
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ست سمت آ یم را سرم به  ه بودم بافت نیمع یکه برا یپلوور د،یچرخ نهیگفت، 
دانسررتم... آن را با  یخوب شررده بود، خودم م یلیخ یزد، ول یدر تن من زار م

 تمام وجودم بافته بودم، با تمام عالقه ام...
 تالشم را کرده بودم... تیچه نه، من نها دیایخوشش ب چه

بود. آمده بود خانه و همه را دعوت کرده بود، البته دخترها...  نیفردا تولد مع و
رد حواله ک یمن هم فقط اخم یاز همه به طلوع اصرار کرد که برود و برا شتریب

ساب کارم را بکنم. ول ستم بروم... حت یمن م یکه ح س یبرا یخوا ردا ف دنیر
 کردم... یم یلحظه شمار

ست ضربدر میها د سرم بردار  غیصورتم گرفتم و ج یجلو یرا  زدم: دس از 
 خزر.
سف خزر ست، ب یرا دور گردنش م دیکه نخ  شکلک یب د و درآور یاعتنا به من 

 .نیتولد مع یبر یشکل نیذارم ا یگفت: من نم
 ذاره. یمامان نم ر

 یکس ،یدستش بزن ینخواست چوقتیقبال ازر اجازه گرفتم، بعدم خودت ه ر
 جلوتو نگرفته بوده.

 .نجایا نی: بشیصندل یمن و هلم داد رو ی نهیرا گذاشت تخت س دستش
 کنه به خاطر اون بوده. یفک م نیخوام... اونوخ مع ی: نمدمینال

 زیکرد، ر یتماشررا م یینمایسرر لمیف نیکه تمام حرکات من و خزر را ع عسررل
 : پس به خاطر عمه منه؟دیخند
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شم غره رفت و گفت: به خاطر مع خزر سل چ و خوام ت یفقط م ست،ین نیبه ع
 .یخوشگل باش یمهمون نیا

 بلند شوم. میکردم که از جا تقال
 .یخوام ازم عروسک بساز ینم ر

سازم. فقط م ستیقرار ن رررر سک ب ش یازت عرو شکل آدم ب . اگه وول یخوام 
 .یبندمت به صندل یبه جون عسل م یبخور
 هم فشار دادم. یرا رو میآوردم و چشم ها نییپا یدیرا با ناام دستم

 ...یوااا ر
 باراااااان! ر

 کردن. هیخزر را محکم عقب زدم و شروع کردم به گر دست
بار وسطش  60شروع کردم، تو  ستیهم ن قهیدق 5. هنوز اریدر ن لمیبرا من ف ررر

 تا حاال تموم شده بود. یکرد یخرده تحمل م هیاگه  ،یانداخت تیپاراز
 درد داره. یلیهخ کردم: خ هخ

 نصف صورتت مونده. ار،یدر ن یبچه باز ر
 راستم، کنار زد و ادامه داد. یگونه  یرا که گذاشته بودم رو دستم

 ؟یریگ یازم انتقام م یراستشو بگو، دار ر
 بند. یمونه ال یحرف نزن، پوستت م ر

 یاظهار نظر چیه یو به من اجازه  میاز صررورتم هم افتاد به جان ابروها بعد
 یبچه ها یشپرس ینگاه ها یعوض بشوم، حوصله  ادینداد. دوست نداشتم ز

سه سال که دستش نزده بودم، البد انتظار داشتند  نیکالس را نداشتم. بعد از ا
 افتاده باشد... یاتفاق خاص
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 مایکرد و گفت: قد یکرد خنده ا یکه تمام مدت بر کار خزر نظارت م عسررل
 زیبوده که داماد سررورپر نیا یبرا نداختن،یبند م شررونیعروسررا که روز عروسرر

 .یریرونما بگ نیاز مع دیبشه، باران تو هم با
 یبچه  کیرا پرت کردم سمتش که هم او و هم خزر اعتراض کردند. مثل  میپا

سر جا سرم را پا میمظلوم  ستم و  ش دوباره  هیانداختم که خزر بعد از دو ثان نیین
 شد. شیسرم را باال آورد و مشغول صافکار

شم. جلو رییحد تغ نیکردم تا ا ینم باور بودم و  ستادهیاتاقم ا ی نهیآ یکرده با
 سرراخته بود. امکان میکه خزر برا ییبه ابروها دمیکشرر یدسررت م یبا شررگفت

شت حذف چند تار مو س ریینازک انقدر باعث تغ یندا شود... کف هر دو  یک
به  حواسش یمطمئن شدم کس یملتهبم و وقت یگونه ها یدستم را گذاشتم رو

صو ست،یمن ن شم از آ نهیدر آ رمیبه ت صله با خجالت چ  نهیلبخند زدم، بالفا
 اتاق چرخ زدم؛ یگرفتم و تو

 و یستاره شد ینور کوچولو اومد هی مثه
 یشد لیو س یقطره بارون اومد هی مثه

 و تاره رهیتو شبام ت یستاره، ب مثل
 ستاره برق نگاهتو نداره... یحت

 ...نجارویباران ا ل،یحضرت ف ای ر
اقع کرد و در و یپنجره و با  را نگاه م یزده بود پا مهیسمت عسل رفتم که خ به

 نظر داشت. ریرا ز یمقدمات مهمان
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 نیر که درست کنار ماش یرنگ اهیس نیافتاد که داشت از ماش یبه دختر چشمم
ر فاصله م نیمع ودن نب یرا محض خال یا روزهیگرفت؛ شال ف یپارک شده بود 
نگ و دامن ت یبا کت کوتاه مشک یانداخته بود و به سخت شیموها یرو ضهیعر

 ت.رف یم هسنگفرر با  را یرو اهیس یخیپاشنه م یو کفش ها شیا روزهیف
 نیکه تازه از ماشرر دمیو البرز را د دینگاه من را به سررمت خودر کشرر ییصرردا

 شده بود. ادهیپ
 .یشازده خانوم، لباستو جا گذاشت ر

 .یداداش گهید ارریر هم بلند شد: برام بخور آهنگ و ناز دخت یصدا
س یشانه ا البرز ش یباال انداخت و رو به ک ( تو Dorrin) نیگفت: ُدر نیدر ما

 ؟یبش ادهیپ یخوا ینم
 ادهیپ نیهم از ماشرر یگریبعد دختر د هیدو ثان یول دمینفر سرروم را نشررن جواب

صا کوچکتر بود. ا گریشد، از هر دو نفر د شخ ض به مح یکی نیکوتاهتر و م
ا ار را ب یکوتاه فرفر یانداخت و موها نییشردن، شرالش را از سررر پا ادهیپ

 ردیسف الغرکه مچ  یرنگ و وارنگ یکارر النگوها نیدست مرتب کرد. با ا
البرز  یاز بازو د،یرا به هم کوب نیرا پوشررانده بودند، به هم خوردند. در ماشرر

ست دراز کرد و د زانیآو ست البرز. او هم د سش را داد د  نیزایشد و کاور لبا
 ری. دخترک سرررر را از زختیحرکت کامال به هم ر کیرا با  یفرفر یموها

 ...دایکار بدم م نیزد: اه صد بار گفتم از ا غیو ج دیدست برادرر کنار کش
 .ختیاو آو یدوباره خودر را به بازوها نیو در دیخند البرز
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صدا یکم شدند و  شت، نگاه دق شانیکه دور  سل برگ شد، ع  به من یقیمحو 
به خ نداخت و گفت: خدا  با ا ریا به نظرم تو هم کارت  ه را زایچ نیبگذرونه، 

 و همون رور پرتاب تابه رو امتحان کن... ایب فته،ینم
گاه یحواس پرت با نداختم ول ین به  یبه او ا ماد  مام اعت ندادم... ت جوابش را 

 آن بخار شد و به آسمان رفت... کی نفسم در
کس را دعوت نکرده و من  چیه شیگفته بود که از دوسررتان دانشررگاه نیمع
 دوست نیداند چطور با مع یشناسد و نم یمن را نم یراحت بود که کس المیخ

 یدختر م نیخودم بدانم از رو به رو شررردن با ا نکهی... بدون ایول م،یشرررده ا
 ...دمیترس

 پوشم. ینم نویخزر زل زدم: من ا یبه دست ها رتیح با
 .یپوش یم نویچرا هم ر

اس لب نییو منگ، از باال تا پا جیداشت و من، گ یار کامال لحن دستور جمله
 را نگاه کردم. دیسف ریحر
داشته  یکلمش نکهیبد باشد، نه ا نکهیلباس را بپوشم، نه ا نیتوانستم ا ینم من

 نیآن وحشت داشتم... ا دنیاز حد خوب بود و من از پوش شیباشد، در واقع ب
سفرها یکیلباس را عمه در  س شیاز  سفارر ک فر ن کیبود و آن  دهیخر یبه 

عمه لباس را به او نداده بود و بدون  جهیاز آن گرفته بود، در نت رادیا کیهزار و 
 یر بعضررد به خزر... که قتر،یالبته، دق د،یآن را به ما بخشرر ردیبگ یپول نکهیا

 ِفَلت بودم، لباس ،یاله تیخزر تنگ بود و چون من به لطف و عنا یبرا ینواح
آن لباس بر تنم،  دنیخودم هم بار اول از د ینشررسرررت. حت یکامال به تنم م
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در خودم کشررف کردم که انتظارر را  یدیجد تشرردم و احسرراسررا جانزدهیه
 !!دخترها شباهت داشتم هیبه بق یلینداشتم؛ در آن لباس، خ

ستم شت گرفتم، دودل  یار را رو ییطال فیرا دراز کردم و کمربند ظر د انگ
 بروم... لباس نیا دنیبار پوش ریبودم امکان نداشت ز دهیرا ند نیبودم، اگر برف

 ؟یپوش یم یتو چ ر
خت تو دهیکه فهم خزر ندا باس را ا مده ام، ل ب* *لم و گفت:  یبود کوتاه آ

 .نیام با شلوار ج هییهمون لباس کاهو
 اون که ساده اس. ؟یجد ر
 بهتره. ینطوریهم ر

 ...دیرس یداستان به مشام نم نیاز ا یخوب یخطر کردم، بو احساس
 پوشم. ینم نوی: پس منم ایصندل یرا انداختم رو لباس
کرد:  دیسرربز ترسررناکش من را تهد یبرگشررت به طرف من و با چشررمها خزر

 .یپوش یخوبم م
 آره؟ م،یکن یحمله م میخنده ام گرفت: دار اریاخت یب

 .هیوقتا الزمه، مسئله ناموس ی. گاهمی: مجبوردیهم خند خزر
 م،دیپس نکشرر یول سررت،یکارها چ نیدانسررتم خزر منظورر از ا یم نکهیا با
ته ام دانسرر یخودم هم نم یبه دلم انداخته بود که حت یترس بزرگ نیبرف دنید
 ار از کجاست... شهیر

به آرام یرا محکم رو میها چشررم عد  باز کردم، خودم  یهم فشرررار دادم و ب
 بودم...

 بودم؟ بهیخودم هم غر یبرا یکرده بود خزر که حت چکار
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لباس همراه با من چرخ خورد و  ریزدم، دامن حر نهیآ یجلو یلباسررم چرخ با
تاب برداشرررت. دو طرف دامن را گرفتم و ا  یو ب میبار م*س*تق نیدر هوا 

سرخ و ملتهب بود،  ،یاز فشار خوش می... گونه هاستادمیا نهیآ یخجالت جلو
 ...ردمک یبودم. سرم را بلند کردم و به دقت خودم را وارس جانیپر از ه

سف شهیاز هم فتریقدبلندتر و ظر دیسف ریحر راهنیآن پ در با  دریبودم، رنگ 
شم ها و موها شت، گونه ها میرنگ چ ضاد دا  ینییبود و تل تز گل انداخته میت

 یرا که خزر کج رو اهمیسرر یها یچتر یبود، جلوه  میموها نیکه ب یدیسررف
 کرد. یم شتریبود ب ختهیام ر یشانیپ

ست خزر، برا خودم سپرده بودم د م شد یمجهز م یبه ابزار دیبا دنیجنگ یرا 
 که با آنها آشنا نبودم...

بودم، در  دهیخزر کشرر یکه برا ییمن و خط قرمزها یبا تمام نخ زدن ها حاال
شا یبه نظر خودم عال ،یسادگ نیع  ،یهرظا ییبایاز ز شتریب دیشده بودم... 
 یرا تحت الشررعاع قرار م رونمیب یبود که حت میدرون جانیو ه یخوشرر لشیدل

شم ها ست میداد. به چ د... شده بو شهیاز هم باتریخزر، ز ینگاه کردم که با ترد
شمک شرم چ ام را گاز گرفتم... از خدا که  یصورت یخودم زدم و لبها یبرا یبا 

م خواسررت یبودم... م نیچه پنهان، منتظر عکس العمل مع هیپنهان نبود، از بق
 چطور برخورد خواهد کرد؟ دیباراِن جد نیبا ا نمیبب

شتم ب میکه پا نیهم سل و کف زدن خزر  یصدا رون،یرا از اتاق گذا سوت ع
از  شیب به،یبروم، در آن ظاهر غر نیخواست آب شوم و به زم یبلند شد. دلم م

 بودم... نیحد خجل و شرمگ
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ضربه ا خزر شانه ام زد: خوشگل بودن که خجالت  یکه متوجه حالتم بود،  به 
 نداره...

باشررم، زمزمه کردم: اگه پرا یرا پنهان کنم و ب جانمیکردم ه تالر  یتفاوت 
 لباس معذبم... نین تو ام شه،یهم طاووس نم یکالغو رنگ کن

لباس مثل دخترا رفتار  نیزحمت... حواست باشه تو ا یچرت و پرت نگو ب ررر
 نکن و خانم بار... زیجست و خ ،یکن
 .ستمیکارا بلد ن نیمن از ا ر

به  یشلنگ تخته هم ننداز )ضربه ا ،یباشه، فقط حواست باشه بلند نخند رررر
کردم(  یدامن جست و جو م یها نیدر چ یبیمن زد که به دنبال ج یدست ها

 داد و هوار راه ننداز... سیبرد و باخت پرسپول یمودب بار و برا
 کردم: باشه. غرولند

شبختانه الزم ن زم،یعز نیآفر رررر شب تو ه، خو شب  ساعت هم  ستیام سر 
 .شهینم دیلباسات ناپد دمیم نانیبت اطم یبرگرد

 سم کم کرد.به لبم آورد و از استر یخزر خنده ا یشوخ نیا
ساند و ز یها شیفرما خرده سل خودر را به من ر شد، ع لب  ریخزر که تمام 

 خزر؟ فیبذارم تو ک یمکیتابه رو قا اطیمحض احت یخوا یگفت: م
شم شانه ها یغره ا چ ست ها شیبه او رفتم که   شیرا باال انداخت. بعد کف د

شا یخودم م یو گفت: کار برا دیرا به هم مال  دایشاهزاده امو پ دیآوردمش، 
 کردم.

 تو زوده بچه. یحرفا برا نیا ر
 که نرفته؟ ادتی شتره،یتجربه ام هم از تو ب یمن؟ من حت یبرا ر
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 ...ری: نخدمیکش یقیعم نفس
س چارهیزنه، خزر که اون کوه ب یبار در خونه آدمو م هیشانس  رررر کرده،  ریرو ا

 داره، منم که هنوز... دویطلوع هم که نو
 ...دیَصب کن... َصب کن... نو ر

 ؟یدونست یکرد و به من زل زد: نم زیرا ر شیچشم ها عسل
گشاد و هاج و واج من حدس زد و سرر را به نشانه  یرا از چشم ها زیچ همه

سف تکان داد: اَ  ی   دیکه با یدون یتو بهتر از همه م سندهیخانم نو یاَ  یاَ  یتا
 ؟یدیکه... چطور نفم «میو گور شنوا داشته باش نایچشم ب»

با گ سرررم کان دادم و ب یجیرا  با ق یت که  به عسرررل  فهیحرف زل زدم   یا ا
 ییزایچ هیآهنگ،  یتو اون جعبه  م،یفخرفروشررانه گفت: از شررواهد که بگذر

اده آم زمیطلوع... عز نکهینامه... با ا هیکوچولو و  یطال دیقلب و کل هیبود... 
 خزر؟ میبر ؟یشد

صله حرفش را عوض کرد و هر چهار  رونیب با سل بالفا آمدن طلوع از اتاق، ع
 هنوز فکرم از حرف نکهیبا ا م،ینفرمان به دسررتور خزر به سررمت با  راه افتاد

را  هیقضرر نیتوانسررتم ا یطلوع، نم د،یبودم، آشررفته بود... نو دهیکه شررن ییها
 ...دمیفهم ید میبا د،یزدم... با نو یبا طلوع حرف م دیهضم کنم... با

ز در ا ریلحظه بند آمد، تمام مسرر کی یکه پا به با  گذاشررتم، نفسررم برا نیهم
... شده بود یافسانه ا یبا  ها هیکرده بودند و شب یتا در خانه را چراغان یورود

باره راه  یخزر دسررتش را گذاشرررت رو کمرم و مرا که متوقف شرررده بودم، دو
 برداشتم... حکمتررا م میبار قدم ها نیو ا دمیکش یقیانداخت... نفس عم
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**** 
ها خودم را به زور تا دم در  بهیو از پشررت غر واریاز چشررم همه، از کنار د دور
ا تمام متوجهم شود، ب یکس نکهیقبل از ا د،یرس وانیبه ا میکه پا نیو هم دمیکش

 .دمیتوانم به سمت قسمت انبوه با  دو
توانسررتم در  یچرا  نبود و من م یها سررهیاز ر یخبر چیکه ه ییتا جا دمیدو

 درختها پنهان شوم... یشلوغ
 م،یایبه خودم ب نکهیدادم و نفس نفس زدم، قبل از ا هیتک یدرخت تنومند به

 یروان شرردند، پاها میدا  بر گونه ها یو اشررک ها دیهوا لرز یتنم از سرررد
سر خوردم رو میلرزانم تحمل نکردند، زانوها شد و   ی... باورم نمنیزم یخم 

 شد...
شدم. زانوها یتکان سرما و  میبه خودم دادم و بلند  ستن ب کیاز فرط  ش  یجا ن

عد  هیبه درخت تک قهیحس شرررده بود. چند دق خودم را  واری واریدادم و ب
سمت لبه  شاندم  ستم. حاال خانه  یگلخانه و رو وارید یبرآمده  یک ش  یآن ن

شمم بود و م یدرست جلو شیرایپ ستم ختو یچ  تراس وخوب چرا  ها  یلیان
 از چشم آنها پنهان بودم... یکیهر چند که خودم در تار نم،یرا بب

س یکه از ب نیا یدردناکم را برا یپا را  نمیریدر هوا تاب دادم، لب ز دیدر آ یح
و با  مدیام را باال کش ینیبه دندان گرفتم و دوباره اشک از چشمم روان شد... ب

 ی ماندهیچشررمم را پاک کردم. چند بار پلک زدم تا باق نمیآسررت یتور یلبه 
شک ها بهتر کرده بود. مطمئنا اگر  راحالم  یکم هیگر نیشوند. ا یهم جار میا
مان نده بودم  یدر مه جا م ایما مان ند د ای هیگر ریزدم ز یه  یباال م یگریگ

 دهیتوانسررتم آنجا نفس بکشررم... رنج یآوردم. تحمل آن فضررا را نداشررتم، نم
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بمانم  یتوانستم در آن شلوغ یدانم که نم یدانم، فقط م یبودم، باخته بودم، نم
حواسم را  بتوانم نکهیا یداشتم که تنها باشم، برا اجیو خودم را کنترل کنم. احت

را وابکنم، با خودم، با  میهم بگذارم و سررنگ ها یرا رو میجمع بکنم، فکرها
 دلم، با عقلم...

س شده به راه افتاد. برا نییپا دیاز تراس پر یک سنگفرر   هیثان کی یو در طول 
را در  نیتوانستم مع یم یدهانم را گرفتم. به راحت یقلبم فشرده شد و بعد جلو

شخ یطوس راهنیآن پ سمت خانه  یبدهم که با قدم ها بیار ت ا م یبلند به 
 یلباس گرم یحت وانهیگرفت؛ د یار هم شماره م یرفت. همزمان با گوش یم

شهم نپ سرم را برگرداندم، برا یلب غرش ری! زگریبود، دا  بود د دهیو  میکردم و 
شن یتیاهم شت...  صدا م دمیندا سمم را  مطمئن بودم مرا در آن  یزد ول یکه ا

سمت از با  نخواهد د شم ها نکهیمگر ا د،یق شد. بدون  یچ شته با گربه را دا
شا م یبه خودم بدهم ب یزحمت نکهیا سته بودم و او را تما ش  یصدا همان جا ن

سنگر یکردم که به طرف پنجره  ش زهیاتاق من رفت و چند  کرد.  پرتاب شهیبه 
 نکهیرا نداد. بعد از ا نیجواب مع یخوشرربختانه مامان هم خانه نبود، و کسرر

 پرتاب کرد، به خانه برگشت... شهیبه سمت ش یسنگ درشت تر
باز  دم؛یکشرر یام شرردم. آه یو متوجه دامن خاکگلخانه زدم  واریبه د یلگد

 از شبش لذت برده بود، من چه؟! ندرالیس
ماندم در آن لباس نازک از سرررما  یبلند شرردم. اگر آنجا م میاز جا یخسررتگ با
د که آم ینم شیپ یفرصررت چوقتیشررتافتم، و ه یم یباق اریزدم، به د یم خی

که دلم خنک شررود. دامنم به کردم  ینم یتالف چوقتی... هرمیرا بگ نیحال مع
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شد. ب یزیت یشاخه  صدا اریاخت یگرفت و پاره  تم و بعد گف سزانا یبلند یبا 
م و نشررد، سرررم را بلند کرد یخبر یاز ترس لو رفتنم فورا لبم را گاز گرفتم. ول

خامور  یشررد؛ البد برا یکیغرق تار یدرسررت در همان لحظه سررالن مهمان
 کردن شمع ها بود، پوزخند زدم، وقت آرزو کردن بود...

ا . بدمیپوشرر یانداختم و بلوز و شررلوار راحت یصررندل یدسررته  یرا رو لباسررم
ستگ ش یقیپتو... آه عم ریز دمیرا انداختم و خز میجا یخ ست دم،یک ه چقدر خ

 شده بودم آن شب...
گرسررنه نبودم...  چیه ،ینیریو شرر وهیم ینه شرررام خورده بودم نه حت نکهیا با

 یدرز ،یاگر نشکسته بود هم مطمئنا ترک یکردم قلبم شکسته، حت یاحساس م
ر ترک عم دایدر آن پ ر که حداقل  تر برداشته بود و مهم یقیشده بود... تصوراتم 

 از آن اعتمادم به خودم، به احساساتم...
را که با تافت زبر و زمخت شده بودند، با دست باال زدم و صورتم را به  میموها

 بالش فشردم...
 جان گرفت... میچشم ها یدوباره جلو زیچ همه
*** 

 یاهیسرر میبودند، چشررم ها یکه در مهمان یا بهیغر یتعداد آدمها دنید از
به عمرم جا تا ا ییرفت.  که  ته بودم  بت بکنم... ا نینرف  نیحد احسررراس غر

 یو رفت و آمد داشررتم... ب دمشید یکه هر روز م یهمان خانه بود، خانه ا
سش نم زیچ چیخودم را به خزر که ه اریاخت د، ش یباعث کاهش اعتماد به نف
 کردم: اوف، چه خبرررررررررررررره! کینزد

 ؟یگم بش یترس ی: نچسب به من، مدیرا کنار کش خودر
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 به تو، هلم دادن. دمینچسب ر
 هلت داد؟ یهمه جا، ک نیوا، ا ر

وت تفا یلیخ یشگیهم یرا ندادم و خانه را برانداز کردم که با آن خانه  جوابش
 یکرده بودند، فقط در گوشره  یخال زیاز همه چ بایرا تقر نییداشرت. سرالن پا

ک وبودند و تک و ت دهیچ یدنیو نوشرر یپر از خوراک یلیطو زیسررالن م ییانتها
 ییدختر و پسرررها دمکر یشررد. به هر طرف نگاه م یم دایدر اطراف پ یصررندل

سال خودم م سن و  شان میبرا چکدامیکه ه دمید یهم شنا ین شتند به ییاز آ  ندا
 جز...

 لمیبود که در آن ف یهمان دختر نیباز ماند، ا رتیلحظه دهانم از ح کی یبرا
سته  راهنی... پنیبودم، برف دهید شک یبلند و را ود که نور ب دهیپوش ینقره ا-یم

کرد. لباس تنگ و  یم رهیچشررم را خ شیکرد و برق نقره ا یچرا  را منعکس م
خورد  یچاک م شیانوز رینداشت و از ب* *ل از ز نیقالب اندامش بود، آست

سل ی... موهانییتا پا سرر جمع کرده و نوار نقره ا یانبوه ع شت   یرنگش را پ
ها انیرا از م یرنگ له  شیمو با نده بود و دن تاب م ینوار رو یگذرا  یکمرر 

 یپسر یخورد و مرا از بهت در آورد. دستش را انداخت دور بازو یخورد. تکان
 نکهیاز ا ... قبلنیسمت او برگشت، مع هبود و صورت پسر ب ستادهیکه کنارر ا

 حواس مرا از آنها پرت کرد. ییبزنم صدا یحرف
 .نیخور اومد یلیسالم خزر خانم، خ ر

سل ب یخفه ا یصدا شد ول دیپر رونیاز دهان ع خودر  یکه البرز هم متوجه 
زد. من هم لبم را گاز گرفتم تا خنده ام را خفه کنم. البرز با همه  دنیرا به نشررن
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 یکرد و خوشامد گفت. هر چند در نگاه اولش به من، رنگ کیما سالم و عل ی
 یفکر م نیو مع نیبرفهم مثل من به  ... نکند اودمید یاز تعجب و ناخشررنود

 کرد؟!
را گرفت.  نیو برف نیمن به مع دید یجابه جا شرررد و جلو یکلیه یقو جوان

سل حرف  سمت البرز که هنوز در جمع ما بود و با خزر و ع سرم را برگرداندم 
شمم به طلوع افتاد که با ب یم سالن را نگاه م تیجمع ییاعتنا یزد. چ  یداخل 

گاه ند یگور م هیبه حرف بق یکرد و  و من هم  دمن ز یبه رو یداد. لبخ
جه من بود، حرفش را قطع کرد و  یزورک گار متو که ان جوابش را دادم. البرز 

 کنه؟ یداره چکار م نیدونم مع یسرر را برگرداند: نم
 م،یبودم، ما مهمان او بود دهیخواست بدانم! راستش رنج یدلم م یلیهم خ من

شده با یبرا م،یشناخت یرا نم کسچیاز او هم ه ریغ خودر  دیاحترام هم که 
شان م ساعت یداد ول یرا به ما ن سمت ما  م،یکه آنجا بود یدر آن ربع  صال به  ا

 بود... امدهین
شم در ب با سالن تا پلکان، از پله ها تا  تیجمع نیچ ست و جو کردم. از ته  ج

 آشپزخانه، از آشپز خانه تا سمت خودمان...
 یبود و داشت جواب سالم بچه ها را م ستادهیا میرو یجلو نیمع خوردم؛ جا

ها یداد. تالر کردم دلخور لب  به  هان کنم و  نا میام را پن که  ییانح بدهم 
 حالت قهر نداشته باشد.

 سالم، تولدت مبارک. ر
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در چشمانش براندازم کرد. چند  یبیو با حالت غر دیبه سمت من چرخ سرر
شوخ هیثان س یبعد بر تعجبش غلبه کرد و با لحن  خانمو  نی: من ادیاز خزر پر
 شناسم؟ یم

 خزر به طعنه گفتم: گمون نکنم. یجا به
شررناسررم... ته چهره  یکرد و دوباره به من دوخت: چرا، م زیرا ر شیها چشررم

 .دمتونیفکر کنم قبال کجا د دیمن، فقط با یاتون آشناس برا
 ؟یشیروز تولدت خوشمزه م شهیزدم: هم شیزوبه با یآرنجم ضربه ا با

 گفت: االن منو یرا باال برد، سرر را به سمت من کج کرد و به آرام شیابروها
 !؟یمزه کرد

متوجه هر  نیحرفش غرق خجالت شررردم و لبم را دندان زدم. نگاه مع نیا از
شمک زد. کم یا انهیحرکت من بود، لبخند موذ ست و چ ش  عقب یبر لبش ن

رد از . تعارف کستادیباال انداخت و راست ا یرفتم و از او فاصله گرفتم. شانه ا
د. چشم بودن دهیرفت که تازه رس یگریو به سمت گروه د میکن ییرایخودمان پذ

س یدوختم به قامتش که دور م شک یشد، بلوز کوتاه طو شلوار م ش یو   دهیپو
گار برا نیدر هم یبود ول باس سررراده هم ان  انیزد و در م یچرا  ممن  یل
 کرد. یچشمم را به سمت خودر جذب م تیجمع

شا ینم دلم شود...  ست که از ما دور  شتم از همان اول  یحت دیخوا انتظار دا
 یه و هم سررتدیکنار ما با یو تمام مدت مهمان دیایمشررتاقانه به اسررتقبالمان ب

؟! به خودم کردم یفکرها را م نیکند... چرا ا یرا معرف انشیدوسررتان و آشررنا
 همه آدم داشتم؟ نیبا ا یاو چه فرق یزدم که برا بینه
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کرده بود و  یداشتم، من را به خودر عادت داده بود، مرا اهل یفرق کینه،  یول
ن کرد، م یم میاندازه تقسرر کیهمه به  نیشررب تولدر را ب نطوریا دیحاال نبا

 خواستم... یم یشتریسهم ب
م، بود امدهین یمهمان نیرا گرفت. اصررال کار به ا میبدون دعوت گلو یبغضرر

 یفکر م نکهیا دیهسررتم مثل همه، شررا یکیاو  یبرا دمید یآمدم و م یم دینبا
ت دوس چیه چوقتیمن بودم و او، ه شهیبود که هم لیدل نیکردم فرق دارم، به ا

نها ت« ما» شهیهم یولتوجهش به ما بود، به من...  شهیکنار ما نبود، هم گررید
مه آدم نبود نیا نیهرگز در ب م،یبود مه توجه م نمیکه بب میه ب یبه ه ند، و  ا ک

 خندد... یهمه بلند بلند م
کردم به  یمهمانها سرررگرم کرده بودم و تالر م یرا با حرف زدن درباره  خودم
همه  یدسررت خودم نبود، وقت یبود، نگاه نکنم... ول سررتادهیا نیکه مع یسررمت

 یچشررمم به او افتاد که کنار خانواده  یرفتند، اتفاق یصرررف شرررام م یبرا
نگاهش به من  همزد. همزمان او  یبود و با البرز حرف م سررتادهیا انیراسررتگو

ست صله نگاهم را دزد یافتاد و د  دهیدن یزیو وانمود کردم چ دمیتکان داد. بالفا
ار ب نیا د؛یبود که دوباره نگاهم به همان سررمت چرخ دهینکشرر هیبه ثان یام. ول

با برف به رو یحرف م نیداشرررت  ند یم شیزد و  با دلخوردیخ را  میرو ی. 
 آب یشرروم، به بهانه  یدانسررتم دوباره از کنترل خارج م یبرگرداندم و چون م

 خوردن به آشپزخانه رفتم.
 یشررود، دلم م یم دایدر سرررالن پ یکاف یدانسررتم آب به اندازه  یم نکهیا با

 ییظرفشررو ریتنها باشررم. از شرر قهیکنم و چند دق دایپ یخلوت یخواسررت جا
 ریکه ز دمیاز مهمانان را د ی. از پنجره تعدادمیآب پر کردم و سررر کشرر یوانیل
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 ترشیآمد. سه چهارتا ب یم نجایتا ا شانیجمع شده بودند و سر و صدا خیآالچ
 وهیم یها ماندهی. از باقدندیکشرر ینعره م بایحرف زدن تقر یبه جا ینبودند ول
 یو رو مدیبرداشتم. بعد، خودم را باال کش یبیآشپزخانه بود، س زیم یها که رو

ا تکان را در هو میکردم و پاها نییدسرتم باال پا یرا تو بینشرسرتم. سر نتیکاب
 شد... یکردم، چ یفکر م یدادم؛ چ

 «ره؟یجور بگتولد جمع و  هیهم مثل خزر  نیشد مع ینم حاال»
ند و برا نیبود ا الزم مه آدم دور خودر جمع ک قت  هیثان کیهرکدام  یه و

 بگذارد؟
به خودر  یرا دعوت نم کشینزد انیفقط دوسررتان و آشررنا چرا کرد که هم 

 ه؟یخور بگذرد و هم به بق
شد و به من  یاهویه یصدا صله بلند  کرد که فقط منم که  یادآوریسالن بالفا

 گذرانم... یخور نم
 را باال بردم که گاز بزنم. بیو س دمیکش یآه

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا ر
ه . دسررتپاچه بنتیکاب ریاز دسررتم افتاد و قل خورد ز بیجا خوردم که سرر چنان

شتم که خند نیسمت مع س دیبرگ شد و  ش نتیکاب ریرا از ز بیو خم  ت. بردا
 رفت.پاک کرد و به سمت من گ نشیآست یرا با لبه  بیس
 .یو نگاهم را از او گرفتم: مرس بیس
 ؟یخور یشام نم ر

 را به سقف آشپزخانه دوخته بودم. نگاهم
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 نه. ر
 شده؟ یچرا، چ ر
 .سیگشنم ن ،یچیه ر
 نجا؟یا ارمیبرات ب یخوا یم ر
 .سیگشنم ن گمیم ر
 باال رفته بود. میصدا اریاخت یب
 منو... نیبب ر

نکردم؛ با دسررت راسررتش چانه ام را گرفت و سرررم را به سررمت خودر  اعتنا
 چرخاند.

 شده؟ یزیچ ر
 رو ندارم. یشلوغ یزور سرم را از چنگش نجات دادم: نه، حوصله  به
سمت من جلو آمد و من با ناراحت کی شدم. حاال  میدر جا یقدم به  جا به جا 

رق ع یرا در دست ها بیانداختم و س نییفاصله ار با من کم بود... سرم را پا
 کرده ام جا به جا کردم.

 .یچه خوشگل شد ر
 ...یدهانم را قورت دادم: مرس آب

 «برو... ،یباش شمیخوام پ یکردم... نم غلط»
شمیز شپزخانه نگاه کردم؛ کار  یرچ شپزخانه  ینفر م کیبه در آ آمد... اگر آ

شپزخانه  ندیگو یت مشدم. آن وق یشان اپن بود من انقدر معذب نم اپن  یآ
مان مه یفکر نکرده که باعث راحت چکسیه یول ردیگ یخانم خانه را م یراحت

 است...
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 نجا؟یا یاومد یداشت یام... کار ر
چشررمان  نیرا بلند کردم و نگاهم به چشررمانش افتاد. جا خوردم... ا سرررم

 نور بود... ستاره نداشت... ینبود، مات و ب نیمع یشگیهم
 اومدم ببرمت واسه شام. ،یکه اومد دمید ر

شنا آن شتم. نم یحالت ناآ ستش ندا ستم ینگاهش دلم را لرزانده بود، دو  خوا
شم، دلم م ستیخودم ن ِن یمع ن،یمع یوقت ست برگردم پ یبا او با : هیبق شیخوا

 آهان.
س نییپا دمیپر نتیهوا از کاب یب س نهیو  شدم. برا ی نهیبه  حظه مغزم ل کی یاو 

ش شم هاقفل  سمت او بلند کردم. چ سرم را به  سمت من  ید و  خمارر را به 
 ؟یمنو بد یکادو یخوا یخورد: نم یآورده بود، نفسش به صورتم م نییپا

ستم عقب بروم که خوردم به کاب دلم توانم ب نکهیقبل از ا نت،یبه هم خورد. خوا
 قلبم را از جا کند. ییترسناک نجات بدهم، صدا تیخودم را از آن وضع

 تو... ن،یمع ر
ه در نگاهش بود ک ی. حالتدمیدر د یرا در آسررتانه  نیاراده برگشررتم و برف یب

 نیو به خودم آوردند... با دستم مع ختندیسرم ر یرا رو یانگار سطل آب سرد
 .دمیدو رونیاز آشپزخانه ب نیرا کنار زدم و بدون توجه به برف

 شد... یباورم نم نم،یبب نطوریرا ا نیتوانستم مع ینم
*** 

 باران، باران... ر
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 دهیجو دهیکرد. جو دارمینفر به شررردت دسررتم را تکان داد و از خواب ب کی
 گفتم: چته؟

 پاشو... زود. ؟یپاک نکرد شتویآرا ر
 ولم کن. ر

سرم کنار زد و با قدرت بلندم  یسرم. پتو را از رو یرو دمیو پتو را کش دمیچرخ
 کرد.

 بدبخت. یشیکور م ر
بازم را به سمت او گرفتم که داشت لباسش  مهین ینشستم و چشم ها میجا در

 کرد. یرا عوض م
 ساعت چنده؟ ر
 .یو خرده ا 12 ر
 تموم شد؟ ر

شون م رررر  یزنن و م یاونا هنوز دارن م م،یاومد ما هم برگشت ینه بچه ها خواب
 هو؟ی یاومد حاال حاالها خسررته بشررن. تو کجا رفت ی. به نظر نمر*ق*صررن

 گشت دنبالت. یکل نیمع
 کرد. ی: سرم درد مدمیمال میرا از خزر گرفتم، به چشم ها پنبه

 یدلش م نی. معیرفت یبُبرن بعد م کویتا ک یکرد یذره تحمل م هیحاال  ررررر
 .یخواست باش

 «غلط کرد...  نیمع»
 گردم. یخورم، برم یقرص م امیگفتم م ر
 ؟یپس چرا لباساتو عوض کرد ر
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 تونم تحمل کنم. ینم دمید ر
 تا خونه هم اومد که. نیاتاق: مع یتو دیسرک کش عسل

ست به ش یدیسف یرکاب نیاو نگاه کردم که تاپ آ شم ها دهیپو ا به زور ر شیو چ
 باز نگه داشته بود.

 متوجه نشدم. ر
 ارم؟یبرات ب یخوا یتو جدا کرد. م یبرات فرستاد. اولش برا کیعالمه ک هی ر
 خوام، خودت بخورر. ینه نم ر

گفت: عسررل!  یبلند یزد و خزر با صرردا رجهیبه سررمت آشررپزخانه شرر عسررل
 !روقتهید

 شد: گشنمه. دهیشن خچالی یعسل از تو یصدا
فت: برا یسررر خزر کان داد و گ بذار یت مانم  مت من  یما به سرر عد  ها. )ب

 که... یبرگشت( تو شامم نخورد
 خزر حوصله ندارم. ر

سرا اذ یاون حرف نه؟یشده؟ به خاطر اون دختره برف یباز چ رررر  تتیبهت زد؟ پ
 م*س*ت بودنا... اشونیبت گفتن؟ بعض یزیکردن؟ چ

 هم... ایبهزاد ن یحرص گفتم: بله، آقا با
 نبود... حواسش سرجار بود. داد و گفت: م*س*ت رونینفسش را ب خزر

 ...شعوریخوام صدسال سرجار نباشه، ب یم ر
 ...ندیام را نب دهیتازه جوش یسرم تا خزر اشک ها یرو دمیرا کش پتو
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بود که تمام روز در  یخوب یبهانه  نیسرررما خوردم. ا یآن روز حسرراب یفردا
به خانه آمد. مشررخصررا  نیمع یوقت یدور بمانم. حت هیاتاقم پنهان شرروم و از بق

 من... دنید یبرا
ودم. ب دهیفرشررته خواب کی نیکه ع دیدر اتاق را باز کرد و من را د یبه آرام خزر

 هم گذاشت و به هال برگشت. یرو واریدر را 
 .دیببخش ده،یخواب ر
 خواستم حالشو بپرسم فقط. ینداره، م ینه، اشکال ر
 .یکه اومد گمیبش م ر
 کتابو... نیا شیخزر، چند وقت پ نیباشه. بب ر

سر ستم و خودم را ز میرو سرم ب ا ر یپتو مچاله کردم. هندزفر ریرا محکم دور 
 آهنگ را بلند کردم؛ یگوشم و صدا یهم چپاندم تو

 آرومه، من چقدر خوشحالم یچ همه
 بالم یحاال، به خودم م یهست شمیپ

 از چشات معلومه ،یبه من دل بست تو
 آرومه... یچقد خوشبختم، همه چ من

 آره، ارواح همه کست... ر
 . َاه، غروبدمیسرررم کشرر یبار پتو را تا باال نیعوض کردم و ا ظیرا با غ آهنگ

 ی! و شب بدیکه... سرما نخورده ا یجمعه هنوز هم قابل تحمل است، تا وقت
 دایپ ایدر دن صررورت، بدتر از غروب جمعه نی... در ایرا قبل از آن نگذرانده ا

ش یشود. آه ینم  داریب یداخل و من اتفاق دیایو آرزو کردم خزر زودتر ب دمیک
اب را کت نیقول داده بود ا نیمع شیباشم و کتاب را بدهد دستم. از چند وقت پ
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 یبود... ول وارید کی یمن و به فاصررله  یکند و حاال در چند قدم دایپ میبرا
رد. ک یتشکر م شانیها هیهد یرفتن نداشت. داشت از بچه ها برا الیخ نیمع

فرسررتاده به  میرا باز نکرده، همه را م*س*تق کادوهابودم که همان موقع  دهیشررن
ام  هیخوست نظرر را درباره هد یبود. دلم م دهیاتاقش، و انگار حاال همه را د

ه به اتاقم آمد و به آن نکرد و رفت. خزر هم باالخر یاشررراره ا چیه یبدانم ول
ت گذاش ریتحر زیم یصدا کتاب را رو یمن هنوز بسته بود، ب یچون چشم ها

 .رفتو 
پخته بودند،  میرا که برا یبد طعم یبودم و شررلغم ها دهیدراز کشرر نیزم یرو

سل هم باال یچنگال م سته بود و از رو یزدم. ع ش ستان مثال  کی یسرم ن دا
شام بودند  هیخواند. مامان و بق یخنده دار، بلند بلند م هم مشغول آماده کردن 

 در بلند شد. یکه صدا
ته مهمان داش لدایشب  یسرم را بلند کردم، چقدر خوب بود که برا یحال یب با

 دلم گرفته بود. تینها یب یو خلوت ییتنها نی. از امیباش
 ه؟یک ر

 .نیگفت: مع عسل
 اونو دعوت کرده؟ ی: کدمیجا پر که خودم هم انتظار نداشتم، از یشدت با

 دار به من زل زد: من... یمعن یبا نگاه مامان
به اطرافم نگاه طلوع با اسررترس  باز کرد و من   هنکیانداختم. قبل از ا یدر را 

 که باز بود پرت کردم. یدر نیداخل، خودم را در اول دیایب نیمع
*** 
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شتم و رو لگن ستم. خزر در را باز کرد و پچ پچ  یحمام را برعکس گذا ش آن ن
 .رونیب ایب ار،یکنام گفت: ادا اطوار در ن

 .عترهیضا رونیب امیب یشکل نیگفتم: االن ا یالیخ یب با
 ...شهیباران لج نکن. زشته، مامان دلخور م ر

 را باال انداختم. میشدم. شانه ها ینم ادهیپ طانیلج کرده بودم و از خر ش یول
 .نمشیام ببخو ینم ر
 ؟یبگ یخوا یم یبه مامان چ ر
 سرما بخوره. نیکه نخواستم مع گمیم ر

 .دیدر را با خشونت به هم کوب خزر
ش یسردرگم با دل  یخود جا یحمام نگاه کردم. حمام ما به خود یها یبه کا

دن از حمام کر ریغ یهدف یگذراندن وقت نبود، مخصوصا اگر برا یبرا یزیانگ
 شد. یاستفاده م

ش 16 قایکف حمام را دق دمیفهم یم تازه تا هم در عرض با  8در طول و  یتا کا
ش شمردن کا سرگرم  ست.  شانده ا بودم که  وارید یرو یها یدقت و ظرافت پو

 خزر در را باز کرد.
 رفت. رون،یب ایب ر

ش کمرم شده بود، بلند کردم و  شک  سرما خ آب را که باز کرده بودم  ریرا که از 
 زمزمه ام را خفه کند، بستم. یتا صدا

 شکر. یاله ر
 خورد. یچ دینفهم چارهیکه هنوز سر سفره بود، بلند گفت: ب عسل

 تکان دادم و نشستم. یسر
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 عمه ار. یرفت خونه  ر
 کردم: بره به جهنم. زمزمه

 باران! ر
 رو یکه کسر سرتیمن ن سرمت مامان برگشرتم و عذرخواهانه گفتم: دسرت به

 بود. شنهادیپ هیبفرستم جهنم. فقط 
ستم و گفت: خودتم نم مامان شقاب را داد د شو به  هیچته،  یدون یب سنگ روز 

 بره. یدکش کن یخوا یم ،ینجوریروزم ا هی یزن یم نهیس
دونه شب  یکردم: من دکش نکردم، خودر خواست بره! اونم خوب م اعتراض

 .ستیما ن یگذرونه، اون که از خونواده  یبا خانواده ار م یرو هرک لدای
 من دوسش دارم. ر
ادامه داد: ما رم دعوت کرد  یالیخ یبه عسررل نگاه کردم و او با ب تیعصرربان با
 باهار. میبر

ُخب... دخترعمه هار هم با  نیرفت ی: ِا؟ مرمیخنده ام را بگ یجلو نتوانسررتم
 اومدن استقبالتون. یآغور باز م

س یتکان شیدر جا خزر سل ما  آن نیمع ی. در مهماندیخورد و لبخند بر لب ع
 یقتو یگرفتند و حت دهیبه وجود ما ندادند. به کل ما را ناد یتیاهم چیدو نفر ه

بالفاصررله بعد از  نیکند، برف یمعرف شیخواسررت ما را به خواهرها یالبرز م
ست دادن با خزر، به بهانه  ستانش ا یکیآمدن  ید شد و خواهر  زاز دو ما دور 

تا معرف ند  ما نه منتظر  با ظاهر مود به  به  یکوچکترر هم  عد  مام شررود و ب ت
 ...نیا افهیق هیبرادرر گفت: فک کنم از پرورشگاه آوردنشون. هرکدوم 
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لبرز و دوسررتانش... ا نیمنتظر بماند، رفت سرررا  برف نکهیرا گفت و بدون ا نیا
شوختالر کرد تا آن را به خ ست مال ینده و  ست تاث یکند ول یما  یبد رینتوان

بعد از آن هم  یببرد. حت نیما گذاشررته بودند از ب یرا که هر دو خواهرر رو
گرداند کنار  یرا برم او یبه بهانه ا نیآمد، برف یبه سررمت ما م نیهروقت مع

ته وقت که مع یخودر. الب فت پ یم نیهم  با او م ه،یبق شیر  یخودر هم 
 شد با ما بماند... یسر شانش مرفت... ک

 را فرو دادم: چه خوشمزه اس مامان. بغضم
 تکان داد. ینزد و فقط سر یحرف مامان

 معرفت. یبود: ب نیاز طرف مع یامیخورد، پ یزنگ کوتاه لمیموبا
س ش جیم س یرا پاک کردم و گو سمت طلوع هل دادم: ک  یبخوا ستین یرا به 

 !؟یبگ کیرو بش تبر لدایشب 
 دایپ یلمیف میها لمیف نیرا از من گرفت و من بلند شرردم که از ب یگوشرر طلوع

 .مینیکنم که با هم بب
له ا نیهزارم یکردم و برا یا سرررفه که قرار بود برا یبار جم قدم  ریخ یرا  م

 بلند تکرار کردم. م،یبگو
 گلرخ صدام صافه؟ ر
 .شمیهم بپرس، من اصن خسته نم گهیآره، صد دفه د ر

 بزنم. نیرا تخم میمانتو یرا برگرداندم عقب و تالر کردم بلند سرم
 س؟یمانتوم خوبه؟ کوتاه ن ر
 .ادیرنگ چقد بهت م نیالمصب ا ه،یعال ر
 واقعا؟ ر
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 ریبود. مسرر یگرید یبه سررمت گلرخ برگشررتم که نگاهش به کل جا یشرراد با
ه در محوطه پرس نیافتاد که با خرمد نیکردم و چشمم به مع بینگاهش را تعق

 لحظه فرامور کردم که از او متنفرم... کی یزدند. و برا یم
 نه؟ ه،یچه پلوور قشنگ ر

 گفتم: من بافتمش. یآرام به
ب حد خو نیکردم تا ا یخودم هم فکر نم یکامال به تن او اندازه بود، حت پلوور

 از آب درآمده باشد.
 س؟ین نتونیب یچیه یگیام که بعد م یگالب یلیباران به نظرت من خ ؟یجد ر
 کرد که... یتولدر بود، ادب حکم م ر
و که بگ زدستا،ی! با من صادق بار ا؟یآورد یم یچه بهونه ا یادبو نداشت نیا ر

 .یدوسش دار
به  یکن یازر، فک م ادیتو... بر فرض که منم خوشم ب یزن یم ییچه حرفا ررر
 م؟یرس یهم م ییجا

 ه؟یراژدداستانتون ت یعنی ر
 را ورق زدم. میکاغذها کالفه

 یبرم، بعدا م دی... گلرخ بانیهم شه،یاون فقط با من سرگرم م ه؟یداستان چ ررر
 .نمتیب

گلرخ ضررربه زدم و از او دور شرردم. تمام  یزده ام به بازو خی یدسررت ها با
 دیرا باشده بود. چ لیتبد لیدل یب یبه استرس و اضطراب نیمع دنیبا د جانمیه

 یاه تیخواسررتم دوباره در موقع ینم نکهیا یکردم؟ فقط برا یفرار م نیاز مع
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شنا نییتع شیاز پ شده و نا آ شوم؟!  نیکه مع یین شت واقع  صب دا در آنها تخ
 ریمتمرکز کنم. مسرر میجلو یکاغذها یو تالر کردم ذهنم را رو دمیکشرر یآه

باره متنم را مرور کنم. برا یکم رفت و آمد تا بتوانم دو  کی یرا انتخاب کردم 
استراحت دادن به فک و گردنم، مکث کردم و سرم را چرخاندم،  یکه برا ه،یثان

 بود. نیستاده و مشغول حرف زدن با معیا یقبل یکه هنوز جا دمیگلرخ را د
طمئن بودم تفاوت نشرران دهم، م یباال انداختم. بهتر بود خودم را ب یا شررانه

 یبود ول دهیفقط کنجکاو کردن من اسررت، به خواسررته ار رسرر نیقصررد مع
توانسررتم از گلرخ بپرسررم...  یرا بداند. بعدا م نینداشررت خودر هم ا یلزوم

سر تمام م نیا نکهیبعدا... بعد از ا سم پردرد ودم نب مجبور گریشد و من د یمرا
و تالر کنم که  میوپرطمطراق و خسررته کننده را از حفظ بگ یجمله ها نیا

دادم خودم باشررم و مراسررم را با  یم حیآن ترج یو موقر باشررم... به جا نیمت
 یمراسم نیشد آخر یباعث م نیا یو خنده و سر و صدا برگزار کنم؛ ول یشوخ

 شد... یباشد که از طرف انجمن به دست من سپرده م
 خوردم. واریبرگشتم و به د یکالفگ با
 گاد! یاوه ما ر

 ...انیبهروز دیبلند شد و بعد از من فاصله گرفت، فر وارید یخنده  یصدا
 .دهیبع یفارس اتیادب یدانشجو هیاز  ر

 را که در برخورد با او مچاله شده بود، صاف کردم. میو کاغذها دمیخند
 س...ار... پ «یفارس»همون  ینه حت هیفارس اتشینه ادب س،ین دیاصلنم بع ر

 شیو دست ها دیباال بردم و سرم را کج کردم. خند یحکام را به طرز مض شانه
 فرو کرد. شیپالتو بیرا در ج
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 ؟یآماده ا ر
شوم، و تقر تمیموقع سه که ر ی: به نظر مدمینال بایرا عوض کردم تا با او همقدم 

 نه!
 ...نمیواقعا؟ بده بب ر

 ؟یرو نوشت ناینگاه کرد: خودت ا یها را از دستم گرفت و سرسر برگه
 بله... )نگاه روشنش را به من دوخت و من اعتراف کردم( نه. راستش... ر

 مال منه. نیو دادم دستش: ا دمیکش رونیب بمیورق کاغذ از ج چند
 و برگه ها را با دقت خواند. ستادیا

شک بود. تازه ا یلیبهتره، اون خ یلیکه خ نیا رررر سلط یبرا نیخ  یخودته، م
 بذار به جار... نویاز تو دور بود. هم یلیبش، اون خ

 ...ذارهیمنو زنده نم یاتیو خاطر نشان کردم: ح دمیخند
 ار دور بود. برگه یشگیهم یآرام و جد تیکه از شخص دیبلند خند یصدا با

 مرا در دست گرفت. یهل داد و برگه ها فشیک بیرا در ج یقبل یها
 ...میوقت ندار ادیز نم،یبگو بب نویاون با من. حاال ا ر
 تعجب به او نگاه کردم که با دست عالمت داد شروع کنم. با
 ضمانتت رو بکنم... لیدل یتونم ب یزود بار، من نم ر

 گرم ژاکتم جا دادم و شروع کردم. بیرا در ج میها دست
*** 

 ...یعال زدستا،یبود خانم ا یعال ر
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نگ ح تالر بهتر از  یلیار هم خ یفرار کنم. ابراز خشررنود یاتیکردم از چ
 داشت... یدست برنم چکدامیار نبود، از ه یتیابراز نارضا

شکر کردن ها من سر یکه از ت شده بودم،  سته  تکان دادم و به  یبدون وقفه خ
شده بودم ول سته  ستم آنها را تنها بگذا ینم یلبخند زدن اکتفا کردم. خ رم. توان

شب  شدن  شاعرانه فقط انبوه اهویشعر، از آن همه هبعد از تمام  ساط   یو ب
را که از گلدان  یسوخته و کاغذ و آشغال مانده بود. گل سرخ میپارچه و شمع ن

 یلصند کی میپا ریکش رفته بودم، در دستم چرخاندم و آرزو کردم ز زیم یرو
س شود و ک ش یظاهر  سرپا ماندن، بن ساعت   ی. آهنمیتعارف کند بعد از دو 

 .دمیرا از پشت سرم شن ییآشنا یو صدا دمیکش
سعود، بهتره خانم ا رررر ستایم  یرو جمع و جور م نجایخودمون ا گه،یبرن د زد

 .میکن
درست  شانیکیحاال  یتصور نکرده بودم... ول شیفرشته ها را با ته ر چوقتیه

روشن شد و با التماس چشم دوختم به  یبود! در قلبم چراغ ستادهیپشت سرم ا
 ...یاتیح
 ...زدستایخانم ا نیببر فیتشر نیتون یآره، البته، حتما... م ر

 ی... کارتون عالیمرا متوقف کرد: راسررت شیکه دوباره صرردا دمیزده چرخ ذوق
 بود.
 به سمت در برداشتم. گریلبخند زدم و چند قدم د یزورک

 ...زدستایخانم ا ر
 نگه داشتم و برگشتم: بله؟ نیزم یرا رو میپاها یسخت به
 دنبالتون؟ ادیم یکس ر
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 نه. ر
: خودم که االن کار دیکشرر یقیدور و برر را نگاه کرد و نفس عم یناراحت با

 نگه داشت. وگرنه خودم... نیاز ا شتریب شهیدارم، شما رو هم که نم
 مونم. ینم لیبر لبم نشست: ممنونم، ابن سب یاراداه لبخند یب

 ن؟یو گفت: البد چترم ندار دیخند
 دوم. یام را به او نشان دادم و گفتم: تا دم در م یخال یها دست

گذاشررته بود، برداشررت.  نیزم یآخر رو فیرا که همان رد فشیشررد و ک خم
 و به سمت من گرفت. دیکش رونیچترر را از آن ب

 .شهی: نه بابا، خودتون الزمتون مدمیرا عقب کش میها دست
 ...نیی. بفرمانیچقدر منتظر بمون سیهمرامه، شما معلوم ن نیمن ماش ر

 بود، گرفتم و تشکر کردم. دهیچسب میبه دست ها بایرا که تقر چتر
 ممنونم، هرچند... ر
 وقت شب... نیدادم خودم برسونمتون، ا یم حیکنم، ترج یخواهش م ر
 راحت. التونیخ فته،ینم یاتفاق ر
 ؟یاوک ن،یبد یخبر هیخونه به من  نیدیرس ن،یمنو که دار یشماره  ر

 خداحافظ. ،یحالت خنده دارر، من هم خنده ام گرفت: اوک از
 باران. چتر ریرفتم ز میو م*س*تق دمیدو رونیعجله از سرررالن دانشررکده ب با

از و بعد لبم را گ دمیسرررم گرفتم. از ته دلم خند یرا باز کردم و باال انیبهروز
پسررر خوب بود. تمام مدت قبل از مراسررم را کنارم ماند و  نیگرفتم، چقدر ا
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افتاد،  یکمکم کرد تا آماده شوم... در طول مراسم هم هر بار که چشمم به او م
 داد. یم یبا لبخندر به من دلگرم

شعر بودم، از غروب هم برا یمن مجر نکهیا با سرپا  یشب  سالن  آماده کردن 
ستعداد چیکه ه ییبودم و مجبور بودم در کارها شتم خود یا شان یدر آن ندا  ن

 میظتا تن لدا،یشب  یبرا نینماد یسفره  دنینکرده، از چ یبدهم. به حخ کارها
 پارسال... یاجرا پیکل
س ینبود نم انیاگر بهروز و ضر م یدانم چه ک  رییشد هزار بار به خاطر تغ یحا

تالر کند که قراضرره باال برود و اعتراض هم نکند.  ی هینظر من از آن چهارپا
پاپ یبرا ه او را ک ییهرچند تمام برگه ها ردیبگ ادیزدن را  ونیکمک کردن من 
 ید و برابرو یتا گلفروش ایانجمن نگه داشتم...  یبچه ها یزده بود، برا ونیپاپ

کند، و هزار و  هیداده بود، گلبرگ ته دهیخواسررتم و طلوع ا یکه من م یسررفره ا
 ردهاویکه آن روز گفته بودم انجام داده و خم به ابرو ن ی... هر کارگریکار د کی

بودن و  یرو شرررهیو هم شرررهیهم یتوانسررت یقوت قلب بود؛ م ی هیبود... ما
ه گذارد... ب ینم تیکه تنها یداشررته باشرر نانیاطم و یکمکش حسرراب باز کن

و چه  دیبگو دیبداند که در آن لحظه چه با شررهیموقع خودر را برسرراند و هم
 بود... یمن لطف بزرگ یآن روز بودنش برا ...دینبا

 بلند شررد و ینیبوق ماشرر یگذاشررتم صرردا رونیرا از دانشررگاه ب میکه پا نیهم
گاه به آن طرف برگشررتم. اول نور چراغش اجازه نم  یهمزمان چرا  زد. ناخودآ

 و بعد... نمیبب یزیداد چ
که  به او هیچند ثان ی. براسررتادیرا به سررمت من راند و ا نشیماندم، ماشرر منتظر

 شده بود، نگاه کردم... رهیخ شیبه جلو میم*س*تق
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 را بستم و سوار شدم. چترم
 سالم. ر

 جواب فقط سرر را تکان داد. یجا به
 ممنون. مامان ازت خواست که... ر
 ؟یدیباران تو واقعا منو تو سالن ند ر
 .ادیمراسما خوشت م نیدونستم از ا ینم ر
 ؟یندو یم یتو چ ر
 را گفت و با افسوس سرر را تکان داد. نیا
 دونم... یالزمه م یهر چ ر
 .یدون یم یخوا یکه خودت م یزیهر چ ر

سته ام، ُخب؟ م یلیمن خ رررر ستراحت بدم، امکانش  یخ خوام االن به فکم ا
 هست؟

سمت پخش رفت. ول یزیچ ستش به  صدا ینگفت و د شاره کردم که  را  شیا
 هم یرا رو میکرد. چشم ها ادریرفت و ز یکم نکند و دستش به سمت بخار

. چقدر لذت دمیکش یقیجمع کردم و نفس عم یصندل یگذاشتم، خودم را رو
 بخش بود...

 ستین یتو کس یاندازه  به
 بتونه غممو کم کنه که

 الزمه ییوقتا هی بدونه
 تنهام بذاره و ترکم کنه که
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 مثل تو با صدار ستین یکس
 شم داریو رو ابرا ب بخوابم

 بگه که یزیبلد باشه چ شهیهم
 خوشحال شم یاوج دلتنگ تو
 که صدام کرد یهمون تو

 آورد ادمیبه  اسممو
 آغوشش گرفت و منو

 خورد نیدفه با من زم صد
سبت ام را ن یاریتا هوش دیطول کش هیباز کردم، چند ثان یرا به سخت میها چشم

 ساعت ثابت ماند. یو با تعجب نگاهم رو اورمیبه زمان و مکان به دست ب
 م؟یتو راه مهیساعت و ن هی م؟یو ن ازدهی ر
 کنم. دارتینخواستم ب ر
 .یا وونهیتو د ؟یخور یچرخ م یدار یساعته الک هی ر

 لبش نشست. یرو یکمرنگ لبخند
 کنم. یفکرو م نیخودمم هم ر

 عقب. یصندل یرا انداختم رو شیو پالتو یصندل ینشستم رو صاف
 خونه. می( حاال بردمیو خند دمیرا مال میبود )چشم ها یعجب خواب یول ر
 .یتو بگ یهر چ ر
زمان هم در سررکوت گذشررت.  نیراه نبود، هرچند هم شررتریب قهیدق 5خانه  تا

 به سمت من برگردد گفت: هنوزم... نکهیبسته شد، بدون ا اطیکه در ح یوقت
 .ریخودمو به مامان نشون بدم، شب بخ دیبا ،یممنون که منتظرم موند ر
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عوض نشررده  زیچ چیسررمت خانه. ه دمیو دو نییپا دمیپر نیعجله از ماشرر با
با خودم و او و آن قضرررا یبود. هنوز نم بامیایکنار ب ایتوانسررتم   یفکر م دی. 

 کردم...
 افتاد. در انیزدم که چشررمم به به*ر*ز یگلرخ از مراسررم حرف م یتند برا تند

ثان خنده ام  دم،یبه مغزم هجوم آورد. خجالت کشرر زیهمه چ هیعرض چند 
صبان سع یگرفت، ع شت  یشدم، به خودم فحش دادم و بعد  کردم خودم را پ

دور بمانم. گلرخ هم که از  انیگلرخ پنهان کنم و از چشررم بهروز فیاندام نح
 .دیکش یبود، مدام خودر را کنار م اوردهیسر در ن هیقض

 .میرد بش نجایتا از ا ریدقه آروم بگ هی ر
 ...یول ر

محجوب  شهیمثل هم انیرا به گلرخ چسباندم و در دلم آرزو کردم بهروز خودم
 اعتنا باشد و من را... یو ب

 .زدستایخانم ا ر
گلرخ را رها کردم و  یوسرررزنش کننده بود. مانت یکاف یبه اندازه  شیصررردا
 .ستادمیا شیجلو ریو سر به ز نیشرمگ

 سالم. ر
 سالم. کیجوابم را داد: عل یدار یحالت معن با

شت ها نوک سباندم و مثل بچه  یانگ شاره ام را به هم چ با لحن  یخطاکار یا
 .دیگفتم: ببخش یملتمس

 سرم را بلند کردم. یو با ناباور دمیخنده ار را شن یصدا
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م کن یحاال که فکرشو م یشدم ول یچقدر عصبان دمتیاالن که د یدون ینم ر
 یدا م( خدیباشم. )دوباره خند یعصبان یخاطر که سالم نیبه ا دینبا نمیب یم

خامور بود، چه فکرا که نکردم. خوبه که  تیدونه هر بار که زنگ زدم و گوشرر
 البد. ینداشته و تمام اون مدت خواب بود تیواقع چکدومشیه

مراسررم خامور کرده بودم و  یلب زمزمه کردم: شرررمنده. برا ریزده ز خجالت
 رفت روشنش کنم. ادمیهم که رفتم به کل  نجایاز ا

 نداره. خداحافظ. یاشکال ر
کردم.  یداشررتم دور شرردنش را نگاه م نطوریزد و از من دور شررد. هم یلبخند

شررد که نگرانم شررده باشررد؛ که واقعا منتظر تماسررم بوده باشررد...  یباورم نم
از گلرخ  یکیداشتم،  امیتا پ 5آوردم و روشنش کردم.  رونیب بمیرا از ج میگوش

 انیبهروز از هیو بق.« رگردمو با او به خانه ب دیآ یبه مراسم م نیمع»که گفته بود 
بود، که  3ساعت  یر براآخر امی. پرمیبود که خواهش کرده بود با او تماس بگ

اس با او تم دمیرا د امیاز شرررب که پ یهر سررراعت یگفته بود خوابش گرفته ول
ا گلرخ و ب یجهت دلم شاد شد، دست انداختم دور بازو یخود و ب ی. برمیبگ

 راه افتادم. یانرژ
 ؟یبانکو برد ی زهیجا دهیشد؟ خبر رس یچ ر

بار. حاال  یکم متعال هی ؟ینیب یم اتیتو ماد زویکردم: چرا همه چ اعتراض
 مراسم؟ ادیم نیمع یدونست یاز کجا م نمیبگو بب
 را صاف کرد. شیرا از دست من جدا کرد و مانتو شیبازو گلرخ
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تا  گفت دیگشررتم منو د یگم بشررم، داشررتم برم یکه تو منو فرسررتاد روزید رررر
شعره و  یگرد یبرم یو تو ک میساعت چند کالس دار شب  خونه؟ منم گفتم 

 .یمون یتو م
 مونه پس؟ یاونم م یدیاز کجا فهم ر
 ؟گرفت یآمارتو م یخواست بمونه تا تو رو ببره خونه پس واسه چ یاگه نم ر

 .ارهیخواد از کار من سر در ب یفضوله و م نکهیا یرا باال انداختم: برا میها شانه
 !یتو چقدر بد ر
را در هوا تکان داد و گفت:  شیدست ها تیتعجب به او نگاه کردم که با جد با

بدب ادیم شیپ نتونیب یمشررکل هی ی. چرا وقتگمیم یجد مه جوره بهش   نیه
 دایهم تور پ ییایخوب هی یار پدرسرروخته اس ول %60بابا درسررته  ؟یشرریم
 .شهیم شونیخوبه. واال نصف دانشگاه بهت حسود یلیدر حخ تو که خ شه،یم

 شه؟یم تی: نکنه تو هم حسوددمیخند
از  هگیپره د یبا تو م ی. از وقتشهینم شونینه، من جزو اون نصفم که حسود ررر

 چشمم افتاده.
 چرا اونوخ؟ ر
 بنجل پسنده. دمیفهم نکهیا یبرا ر
بهت و مکث به  هیرا گفت و به دو از من دور شررد. من هم بعد از چند ثان نیا

بالش دو به او که رسرردمیدن دو طرف شرررال گردنش را محکم گرفتم و  دم،ی. 
 و دمیکه خنده ار قطع شرررد و التماس کرد ولش کنم. خند یتا وقت دمیکشرر
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شتم. بهروز سرر بردا ست از  شد و لب دمیرا د انید . زد خندکه از کنارمان رد 
 .دمیکش یقیسرد و سرخم گذاشتم و نفس عم یگونه ها یدستم را رو

*** 
توانسررتم بند کفشررم را ببندم.  یرا گرفته بود و نم دمید یاشررک جلو ی پرده

به  یو با دست دستکش پوشم اشک چشمم را گرفتم، ول دمیدماغم را باال کش
توانستم  یکه خم شدم دوباره اشکمم روان شد. دست خودم نبود، نم یمحض

شمم راه م یم ادریکه به  نیکنترلش کنم، هم شکم از چ خزر  .فتادا یافتادم ا
 .یکور شد ،ی: بسه، بسه، خودتو کشتدیو به شانه ام کوبجلو آمد 

 .رمیهخ کردم: ولم کن... بذار به درد خودم... بم هخ
 .یمون یخورم که زنده م یقسم م یبخوا یبه هرچ ،یریم ینم ر
 داره... یکه... چه درد یدون ی... نمیدون یتو نم ر
 شد. شی، دلم رنکن هیگر نجوریتو رو خدا ا یدونم ول یباشه، من نم ر

با دسررتمال با به من نگاه کرد و  درآورده بود صررورت  فشیکه از ک یالتماس 
حرکت ماندم تا کارر تمام شد و بعد دوباره  یرا خشک کرد. من هم ب سمیخ

 .هیگر ریزدم ز
شغول نوازر موها سرم شال ب میرا در آغور گرفت و م  ختهیر رونیشد که از 
 بود.

 کرد؟ شهیچکار م یدونم سخته ول یقربونت برم، بسه... م ر
 .امیمن نم ر

سمت خانه خ خودم ست او نجات دادم و به  صله پر زیرا از د شتم. بالفا  دیبردا
 مرا محکم گرفت. یو بازوها
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سه باره برات نوبت م ،یبه روح بابا اگه بذارم بر رررر س یم رمیگ یاالن  و  یتر
 بار. هی ونمیبار ش هیمرگ  ،یرینم
 ندادم و تالر کردم خودم را از چنگش خالص کنم. یتیهما شیحرف ها به
 شده؟ یچ ر

 نیو به سررمت مع دیکشرر یقی. خزر نفس عمسررتادمیتب و تاب افتادم و ا از
 برگشت.

 سالم. ر
 شده؟ یسالم چ ر
 دکتر. میبر میخوا یم ،یچیه ر
 چش شده؟ ؟یدکتر؟ واسه چ ر

م به خود نکهیزد. قبل از ا یدر آن موج م یشررده بود و نگران کترینزد شیصرردا
ر صررورتم و بعد سرر شیبا عجله مرا به سررمت خودر برگرداند و با تشررو میایب

 را از نظر گذراند. میتاپا
 ترسه. یخواد دندون عقلشو بکشه، م یبابا، م یچیه ر

و  یافتاد و نگاه وحشررتزده ار رنگ ناباور نییمن پا یاز بازو نیمع دسرررت
دم: زمزمه کر د،یلرز یکه م یو با چانه ا دمیام را باال کشرر ینیتعجب گرفت. ب

 ترسم ُخب. یم
ه ک یو بعد به طعنه گفت: تو مگه عقلم دار دمیرا شررن قشینفس عم یصرردا

 ؟یدندونشو داشته باش
 دارم، پدرمو هم درآورده... ینیب یحاال که م ر
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شاره ام را تا انتها دهانم شت ا ا ر ییدهانم بردم و دندان کذا یرا باز کردم و انگ
فشار دادم تا دردر ساکت شود. خزر شالش را عقب و جلو کرد و گفت: االن 

جر ت نداره بره دکتر. دلش  یکنه که درد داره ول یم تیسررره هفته اس شررکا
 دیده، و باکر عفونتخوشه که هرشب سرشو ببنده و مسکن بخوره. دکترم گفته 

درد  ینجوریتو امتحانار هم بخواد ا نیا دمیزودتره بکشررردر، منم د یهرچ
 دهنت گشاد شد. ار،یبرمش دکتر. دستتو درب یدارم م الس،یبکشه واو

 ن؟یایخزر با من م ر
ا ب دیآ یمشررخب بود بدر نم نکهیسرررر را به سررمت او برگرداند و با ا خزر

 نشه؟ رتیگفت: د دیترد
 خوام برم. ینم یخاص یجا ر
 ممنون. یلیباشه، خ ر
 .دییکنم، بفرما یخواهش م ر

که خزر  یخزر باز کرد. به محضرر یرفت و در جلو را برا نشیسررمت ماشرر به
به عقب برداشتم، که بالفاصله انگشتان  یگذاشت من قدم نیرا در ماش شیپا

قفل شررد و نگهم داشررت. تالر کردم خودم را خالص کنم:  میدر بازو نیمع
 دستتو بکش.

 .یسوار که شد ر
 داتیپ میبر ییجا میخوا یهروخ ما م یکن یم یزندگ اطیمگه تو ح اصال تو ر
 شه؟یم
 پام. ینه، تو رو م ر

 و در عقب را باز کرد. دیکش نیبه سمت ماش مرا



wWw.Roman4u.iR  450 

 

 سوار شو. ر
 .امینم ر
 برمت. یم ر
 ازت متنفرم. ر
 کنم. حاال سوار شو. یم یخودکش میبرگشت یباشه وقت ر

 ختهیر ار یشانیپ ینم باران تاب برداشته و رو ریز شیاو نگاه کردم که موها به
 هریآوردم، ت یم ادیکه به  یگریار هم از هر وقت د یخاکستر یبود. چشم ها

رد. را باال برد و منتظر نگاهم ک شیابرو کیتر بود.  یتر، مهربان تر و البته جد
 گفتم و سوار شدم. ییناسزا

به من  یکیکردم. خزر  یم ینشررسررته بودم و عزادار نیخزر و مع نیب بار  دو
ز ا شررهینداشررت. دسررت خودم نبود، هم یتیاهم میبرا یچشررم غره رفته بود ول

ه سرم ک ییوحشت داشتم. از فکر بال تشیونیمطب دندان پزشک و مخصوصا 
توانستم به خودم مسلط شوم،  یو اشک از چشمم راه افتاد. نم دمیآمد لرز یم

باره به ک یفکر م یگرید زیکه به چ نیهم آورد چه  یم ادمیردم، درد دندانم دو
بر  یریتاث یبودم ول هیدر انتظارم اسررت. متوجه نگاه متعجب بق یعاقبت شرروم

 یرا که منتظر بودند در پس اشک م یمارانیافکارم نداشت، تمام اتاق انتظار و ب
توجه  یو خزر ب نیرسررد. مع یم راالن به آخ نیهم ایکردم دن یو حس م دمید

که در آغور مادرر بود مشررغول شررده  یمن با دختربچه ا ی هیبه ناله و مو
 یودم مبه خ ینیحرکتشرران را توه نیا نکهی. با ادندیخند یبودند و بلند بلند م

رک . مادر دختاورمیب شانیتا به رو رمیدادم به درد خودم بم یم حیترج یول دمید
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تا بر که برود و خزر قب نهیمعا یارا صررردا زدند  ول کرد بچه را نگه دارد. او را 
من گرفت و با لحن بچه  یدسررت بلند کرد، جلو یحدودا شررش ماهه بود رو

 منو نگاه کن. ؟یکن یم هیگفت: خاله چال گل یگانه ا
صورت گرد دختربچه افتاد  یرا بلند کردم و از پس پرده  سرم شمم به  شک چ ا

 . چشمم بهدیبخش ینم امیآالم من را الت زهایچ نیا ی. ولدیخند یکه داشت م
ام  هیبود. گر اتشیدندان و جز  ی شهیافتاد که عکس ر وارید یرو یاعالن بزرگ

 انداختم. نییشدت گرفت و سرم را پا
بت زدسررتایدکتر مثل زنگ مرگ بود: خانم ا یمنشرر یتو دماغ یصررردا ... نو

 شماست.
از دهانم خارج شررد. خزر  یمنامفهو یسرررم را بلند کردم و ناله  صررالیاسررت با

 ؟یهست یمعطل چ گه،یرا گرفت و بلندم کرد: پاشو د میبازو
خودم به جهنم  یبردند، چطور انتظار داشررتند با پا یاز من فرمان نم میپاها

 .ایشدت گرفت و دست خزر را چنگ زدم: تو هم با من ب میبروم؟ لرزر پاها
 بچه رو چکار کنم؟ نیبعدم ا دن،یاجازه نم شه،ینم ر
 با من؟ ای یاومد نیدونم، تو با ا یمن چه م ر

و گفت:  دیلرز شینوسرران داشررت، لب ها نیمن و مع نیخزر ب شررانیپر نگاه
 . تحمل ندارم...امیتونم ب یباران من نم

 بابا... یبلند شد: ا نیمع یصدا
 ؟یاومد یپر از بغض گفتم: پس واسه چ یصدا با

شت یبرم یبعدم چطور ،یاومد یخودت م ینه که با پا رررر را از  شی)رو ؟یگ
 همرار بره؟ یکس شهیمن برگرداند( خانم م
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. دیمرا د زانیآو یدکتر به طرف من برگشررت و صررورت داغان و لب ها یمنشرر
 ندارن. یدکتر مشکل یزد و گفت: آقا یلبخند پر از ترحم

 .ایالتماس به سمت خزر برگشتم: تو رو خدا باهام ب با
 باران.... ر

سررراکت کردن او نگاهش را از من  یو خزر در تالر برا هیگر ریزد ز دخترک
 گرفت.

 .امیمن باهات م ر
کرد. لب  ینگاهم م نانیافتاد که با اطم نیرا چرخاندم و چشررمم به مع سرررم

 !ایکردم نخند هیرا به دندان گرفتم: اگه گر نمیریز
 دم؟یخند ،یکن یم هیگر یساعته تو دار هیاالن  ر
 .عتریخانم سر ر

ا ر میآن روز بازو یبه قدر د،یرا گرفت و به سررمت در مطب کشرر میبازو نیمع
ساس م نیگرفته بودند و ا شد یکردم ب یور و آن ور برده بودندم که اح ه، حس 

کبود خواهد شد... از در  میبازو یرو نیانگشتان خزر و مع یمطمئن بودم جا
شمم به  ش دیسف تیونیباز مطب چ انگار  که نی. معدمیافتاد و خودم را عقب ک

منتظر بود، هر دو دسررتم را گرفت و مرا به جلو راند. تالر کردم خودم را عقب 
 نداشت. باالخره مرا از آستانه در رد کرد و در را بست. یا دهیبکشم و که فا

 دکتر. یسالم آقا ر
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سالیکه مرد م دکتر شت و با د یان سمت ما برگ و  دهیصورت رنگپر دنیبود به 
شم ها سرم را  یمن لبخند سیخ یچ سالم کرد که من فقط  ست.  ش بر لبش ن

 تکان دادم.
 ام؟یبه نظر م لیعزرا  هیشده دخترم، من شب یچ ر

رفتم  تیونیبه سمت  نیلرزان و با فشار دست مع ییرا تکان دادم و با پاها سرم
سرد و خال شم و من که از درون  شاره کرد که دراز بک ستم. دکتر ا ش ه شد یو ن

 به صررورت زد، ینظر گرفتم. ماسررک ریو حرکات دکتر را ز دمیبودم دراز کشرر
ستکش ها . نور چرا  ردک میصورت من تنظ یرا عوض کرد و چرا  را رو شید

 ،یسررت گرمرا بسررتم. احسرراس کردم د میاراده چشررم ها یکه چشررمم را زد ب
را باز کردم و لبخند  میحسررم را در دسررت گرفت. چشررمها یو ب خزدهیدسررت 

 .دمیرا د نیبخش مع نانیاطم
ل از شا دنیآشفته ام را که به خاطر دراز کش یرا دراز کرد و موها گررید دست

تهیر رونیب تب کرد ول خ فت. نم چیه یبود، مر گاهم را از  ینگ توانسررتم ن
م، داشررت یلحظه نگاهم را برم کی یانگار اگر براچشررمان پرمحبتش بردارم. 

سا یگم م را  شتشو حرکت انگ دیلرز میرفت. لب ها یشد و م یم هیشد، 
زد و قلبم تازه به کار افتاده بود.  یپشررت دسررت چپم احسرراس کردم. نبضررم م

 رفت. میموها یو ال دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک
: من که هنوز شروع دمیشن یم یدور یدکتر را انگار از فاصله  یخنده  یصدا

 نکردم.
گاه  نیهم یندادم. ول یتیاهم که دسررت دکتر به سررمت دهانم رفت، ناخود آ

هم فشار دادم، دهانم  یرا رو میرا محکم گرفتم و فشردم. چشم ها نیدست مع
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که به طرف  یکه امکان داشررت باز کردم و از برخورد جسررم سرررد ییرا تا جا
شم هادیم لرزرفت تمام وجود یدندانم م سوزن و  دنیرا باز کردم و از د می. چ

س سر تا پا یفلز ی لهیآن و شت   نیرا گرفت و دوباره به مع میسرد ترسناک وح
برات قصرره بگم  یخوا یبه من زد و آرام گفت: م یچشررم دوختم. چشررمک

 خوابت ببره؟
شت. مع یا دهیکردم لبخند بزنم که فا تالر من  یتکان داد و وقت یسر نیندا

 سوزن ناله کردم، دستم را فشرد. شیاز ن
س از ست در دهانم عخ زدم که دکتر متوجه  یا لهیبرخورد و با لثه ام و حرکت د

 شد و تالر کرد آرامم کند.
 ؟یفکر کن گهید زیچ هیو به  یچشماتو ببند یکن ینم یچرا سع ر

 یترخاکس یو باال رفت. چشم دوختم به چشم ها دیدکتر لغز یاز رو چشمم
... چقدر دوسررتش داشررتم، چقدر دیاز چشررمم چک یاشررک یو دوباره قطره 

 رییتغ میایشررد دن یرا که هر بار رنگش عوض م ییچشررمها نی... چقدر اادیز
چشم ها هم من را دوست  نیخواست ا یکرد، دوست داشتم، چقدر دلم م یم

و مهربان فقط دوست  مینگاه مال یخواست به جا یباشند، چقدر دلم م تهداش
را  زهایچ یلیخواسررت فقط مال من باشررد، دلم خ ی... دلم منمیداشررتنش را بب

که ه یم قت فکرر را هم نم چیخواسرررت  ظارر را  چوقتیکردم، ه یو انت
هر  هیخواسررت مرا هم شررب ی... دلم منیمثل مع ینداشررتم، از خودم، از کسرر

ساب کند، تمام زح ند،یبب یگرید تردخ در به تول یکه برا یمتمرا هم دختر ح
م، که هسررت یزیچ ند،یبود که مرا هم، خودم را بب نیا یخودم داده بودم فقط برا
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خواسررت کنارم باشررد،  یدخترها... دلم م یمثل همه  یواقعا هسررتم، دختر
شدم شد، هروقت که تنها  ستم، هروقت که دلم تنگ  هروقت  ،هروقت که خوا

که به فکم آمد مرا به  یخواسررتم... فشررار یکردن م هیگر یبرا ییکه شررانه ها
شک یکردم، دوباره قطره  یبلند یاراده ناله  یحال بازگرداند و ب شمم یا  از چ

رود، خواست ب یهر دو دستش گرفت... دلم م انیدستم را م نیافتاد و مع نییپا
ست ا یدلم م شد، دلم نم نجایخوا ساده ار دلخور  ینبا ست به بودن  خوا

ستم برا ییجا ،یشوم و وقت شم. بهیغر شیکه بودنش و توجهش را خوا .. دلم با
خواسررت تمام و کمال من را  یخواسررت، دلم م یبرادرانه ار را نم یعالقه 

سرا   یکه فقط وقت نیبخواهد نه ا شد و حال خودر را نفهمد  که م*س*ت با
 ...میباش یکی شیبرا یگریهر دختر د ایکه من  ی... وقتدیایمن ب
د بلن تیونی یپشررت یسرررم از رو دم،یکشرر یغی. جدیچیام پ در جمجمه یدرد

 ..افتاد. شیقبل یدندانم همراه با انبر جدا شد، سرم محکم در جا یشد، و وقت
 زد: تمام شد. یزیلبخند محبت آم دکتر

شم من پا دوباره شک از چ ستم ا دیچرخ نیآمد و مع نییا سمت را . ستادیو 
 ...زمیگرفت: عزدستش را جلو آورد و اشک چشمم را 

*** 
ش یشیو نما یباز یعوض کول در حال  یدندانم راه انداختم، ب دنیکه قبل از ک
صورتم  یدراز به دراز افتاده بودم و نا نیزم یرو صف  شتم. ن تکان خوردن ندا

له  یحت ایتوانسررتم حرف بزنم  یحس بود و نم یب با ا ینا  یاج نکهیبکنم. 
آمده بود، درد  مکه به سررر یکرد، به خاطر فشررار یدندانم هنوز درد نم یخال

شتم که برا یادیز سرم دا ساس م رقابلیغ میدر   کردم جمجمه یتحمل بود. اح
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بود و  ختهیمغزم از فرط درد درهم ر ریام در حال انفجار اسررت و تمام تصرراو
شفته ا بیترک شده بود نه چ یآ شتم را ندا نیتوان ا ی... حتگرید زیاز رنگ ها 

که خزر مرا رها کرده بود، خودم را به  ییاد شرروم و به اتاقم بروم. همان جکه بلن
سبانده بودم و ب یبخار ض چیه یچ شانند میاجازه داده بودم رو یاعترا و  را بپو

 الیمسررخره کردنم را گذاشررته بودند بلکه به خ یبنا نینازم کنند. عسررل و مع
 میانرژ یدم. ته مانده حرفها بو نیرمقتر از ا یمن ب یخودشان سرحال شوم ول

بودم. طلوع  شانینگه داشته بودم و فقط ناظر حرف ها و کارها میها شمرا در چ
 ایکرد  یرا جا به جا م میبار پتو کی یا هیهم کنارم نشررسررته بود و چند ثان

 دنیکرد تا بب یرا نگاه م میشد و چشم ها یخم م یزد و گاه یرا کنار م میموها
 آن دو لبخند را به اطواراز ادا  شررتریطلوع ب میمال یحرکت ها نینه. ا ای دارمیب

 یهنوز ب میکه فقط تصررورر را داشررتم. چون لب ها یآورد، لبخند یلبم م
داد که انگار نصررف صررورتم مال خودم  یبه من دسررت م یحس بود و حسرر

ا کردم اگر خودم ر یاز صورتم گم شده بود، احساس م ی. انگار که بخشستین
 یدزفر. طلوع هندیرا نخواهم د مصورت ینییپا ی مهیاحتماال ن نمیبب ییا نهیدر آ

 یجواب منف یرا به نشررانه  میخواهم؟ ابرو یام را برداشررت و اشرراره کرد که م
اظهاراتش، به مذاقش  رغمیمن عل دیحال و روز جد نیباال انداختم. عسل که ا

 تونه حرف بزنه؟ ینم یرو به خزر گفت: تا ک یبود با دلخور امدهیخور ن
 که مشغول درست کردن سوپ بود به سمت او برگشت: چطور؟ خزر

باران تو خونه  هیفقط  ،ینجوریا ادیرا باال انداخت: خوشررم نم شیها شرررانه
 زد، که اونم ساکت شده. یحرف م
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 خوره؟ یم یچا یغم به من و طلوع نگاه کرد و بلند شد: ک با
رد و را اعالم ک لشیبلند تما یود با صررداب لشیبا موبا یکه سرررگرم باز نیمع

 کردم. ینگاه م نیانداخت که ساکت به مع یعسل به من نگاه
 دوس ندارم. ینجوریَاه بارانو ا ر
 به خزر گفت و بعد بغض کرد. تیرا با جد نیا

 !یگفت: قبلنم دوسش نداشت یرحم یبا ب خزر
 دوست نداشتنش راحت بود. یاونجور ر

باران  انویحرف به خنده افتاد و بعد بلند گفت: عسرل تو ل نیا دنیاز شرن نیمع
 .زیبر یمن چا یبرا

 که نداره؟ یگفت: اشکال یگر یرا به سمت من چرخاند و با موذ سرر
 نیتکان دادم که مع یتر از آن بودم که بخواهم اعتراض کنم، سرررم را کم ناتوان

 خوشم دیباران جد نیمنم از ا گه،یبعد از چند لحظه مکث گفت: عسل راس م
 .ادینم

 نیزم یمن و طلوع رو یدر آن بود جلو وانیرا که فقط دو ل یچا ینیسرر عسررل
ابش زد و جو نیبه مع ی. بعد چشمکدیایاشاره کرد که جلو ب نیگذاشت و به مع

ه را ک شیخرما نیشرران شرردم. مع یبعد شیمنتظر نما یحال یرا گرفت. با ب
 شیچا ی ماندهیبگذارد، در باق ینیدر سرر نکهیا یخورد هسررته ار را به جا

کار حال  نیدانسررتند ا یخوب م یلیانداخت و عسررل هم تکرار کرد. هر دو خ
چرخاندند و  یم وانیرا در ل شررانیزدند و دوباره انجام دادند. چا یمرا به هم م

را بسررتم و سرررم را  میشرردند. چشررم ها یخرما در آن غوطه ور م یهسررته ها
 بلند عسل. یصداو  دمیرا شن ینیبه س یوانیرد لبرخو یچرخاندم. صدا
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 که کال از نیحس کردن، ا ی! فکشو بدهینشون نم یواکنش چیچرا ه نیَاه، ا رررر
 کار افتاده.

 .میاستارتش کن یبهتر باشه ر دی: شانیمع
 ؟یریم ی... دارسینکن، حالش خوب ن تشی: عسل اذخزر

 برم به درسم برسم. گه،ی: آره دنیمع
 .یاز درستم شد ،یبه زحمت افتاد یممنون، حساب یلیخ ر
 .امیهم م ایاشک باران تا اون سر دن دنیبه خاطر د ه،یچه حرف نینه بابا، ا ر

ورتم ص یمتریلیچند م یباز کردم و صورتش را در فاصله  یرا به سخت چشمم
 .دمید
 ؟یخوب ر

 زدم. پلک
 واقعا؟ ر

 زدم. پلک
 چنتاس؟ نیصورتم گرفت: ا یانگشتش را جلو سه

 نشان ندادم. یماندم و واکنش رهیو گنگ به او خ الل
 کم باهار کار کن. خنگم شده انگار. هیبلند شد و رو به طلوع گفت:  نیمع

 و من چشمم را بستم. دیخند طلوع
ر نو هیو بعد از چند ثان دم،یدر اطرافم شررن یخش خشرر یبعد صرردا قهیدق چند

داد. چشم باز کردم و متوجه شدم بچه ها  یکیرا به تار شیجا میپشت پلک ها
به اتاق رفته اند و چرا  هال را هم خامور کرده اند. فقط خزر در آشررپزخانه 
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سع شد. لبخن یکرد ب یم یمانده بود که او هم  صدا با زدم و  یکم جان دسر و 
 دوباره چشم بر هم گذاشتم.

س یصدا با شخب بود که ک شمم را باز کردم. م از من انتظار  یزنگ تلفن چ
نداشررت جواب بدهم. با چشررم خزر را دنبال کردم که به سررمت تلفن رفت و 

ت. را گذاش یگفت و گوش یا« باشه»گور داد،  هیرا برداشت. چند ثان یگوش
ا ج بهمبل را جا  یاطرافش را نگاه کرد و چند کوسررن رو یکه با سررردرگم دمید
ست روک ضربه به  یرد و با د ستم را باال بردم و چند  ست و جو کرد. د فرر ج

 .دارمیزدم تا متوجه شود ب یبخار یبدنه 
 ه.انگار جاگذاشت نیمع لیزنگ بزن به موبا هی شته؟یپ تیگوش ؟یداریب ر

را که از حفظ بودم  نیمع یو شررماره  دمیکشرر رونیبالشررم ب ریرا از ز لمیموبا
کوسن  نیگوشخرار زنگش بلند شد و نورر هم از ب یصداگرفتم. بالفاصله 

به آن چشررم دوخت که من  یا هیزد. خزر آن را برداشررت و چند ثان رونیها ب
 تماس را قطع کردم.

 .ریدوباره بگ ر
شک بود، گ شیصدا شماره را گرفتم و خزر را د جیسرد و خ  مدیشدم. دوباره 

صفحه  کیکه به من نزد شمم گرفت. منظورر را  یرا جلو لیموبا یشد و  چ
نگه داشتم،  نیمع لیموبا یصفحه  یخسته ام را رو یچشم ها دم،یفهم ینم

 آمد و اسمم... یرفت و م یمن بود که م یشماره  نیخب ا
ند بارت پ دیطول کشرر هیثان چ ند ع ند یرا حالج شیرو شیتا مغزم بتوا ؛ ک

 «نیزتریعز»
 « ...من؟... » «ن؟یزتریعز» «ن؟یزتریعز»
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شمم شم ها یرو یبا ناباور چ ساس کردم  دیسبز و براق خزر چرخ یچ و اح
 .ختیدر وجودم فرو ر یزیچ

مه بشوم مقد یب« زمبه»تعجب داشت. انتظار نداشتم بعد از  یجا میبرا قتایحق
ار انگ یبر لبم آمد، ول یفکر خنده که نه، تصررور خنده ا نی. از ا«نیزتریعز»

 به سمت آشپزخانه رفت.خزر متوجه شده بود. بلند شد و 
 که دلش کاروانسرار. ،یهم شد یچه کس ِن یزتریعز ر

ه برد. اصال ب یم نیو فتح مرا به کل از ب یروزیپ یکردم. خزر داشت شاد اخم
را  نیزد؟! مگر چند وقت بود که مع یحرف م نیدر مورد مع نطوریا یچه حق

 یبودم که... م دهیبود. من د دهیرا در دانشررگاه ند نیمع یشررناخت؟ او حت یم
ست و ه سرا ستم دلش کاروان صالشد.  یکس در دلش بند نم چیدان دل آدم  ا

شد که وقت نیزندان او دیبا س یبا ود ش یرود داخلش، تا ابد ماندگار م یم یک
ر را د نیمع یکه بزند. به پهلو شرردم و گوشرر یحاال به هر در د،یآ ینم رونیو ب

ست گرفتم و دوباره به ل  Aziztarinشدم. آن  رهیخ شیفن هاشماره تل ستید
احسرراس قلقلک کردم و  یکمدر قلبم  دنشیچشررم بود، با د یار چقدر تو

ش یقینفس عم شدمیک ستم ب ی. مغزم گفت که گو  اریاخت یرا کنار بگذارم و د
 ویدوستانش بودند که به اسم کوچکشان س شترشانیآمد. ب نییشماره ها پا یرو

 دمید انیکه آمدم، دو تا راسررتگو نترییدر کار نبود. پا ی «نیبرف» یکرده بود ول
و رو کردم و  ریاضررافه شررده بود. فون بوکش را ز Dو  Bحرف  لیکه بعد از فام

سم ه شان را مثل هم دایپ یدختر چیا  رهیذخ لیدو تا با فام نینکردم. البد همه 
سم م*س*تعار. خزر هنوز همان  ایکرده بود  صال با ا ط من بود و فق «سیر »ا
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ش شده بود. نکند عمدا گو سمم عوض  شد؟  یبودم که ا شته با ار را جا گذا
 نیما باز کرده بوده، و فرض را بر ا یذات یکنجکاو یرو یحسررراب کیباالخره 

ش شته که من گو به  و دلم نمیب یرا م نیکنم و البد ا یار را کند و کاو م یگذا
ته ا نیبخشررمش و برعکس ا یو م دیآ یرحم م  شیخودم را براکه  یدو هف

باره م یگرفته بودم، نرم م . نه یمیقد نیهمان باران و مع میشررو یشرروم و دو
 اواخر که با نیمثل هم م،یزد یم ریرا با ت گریهمد ی هیکه سررا ،یمیآنقدرها قد

 .میهم دوست شده بود
ش یآه ش دمیک سبابه ام را در  یار را رو یو گو شت  شتم و نوک انگ فرر گذا

 یگرفتم. نه مثل دفعه  یتولدر از او کناره م یاز مهمان . بعددمیطول آن کشرر
 یکیکار را کرده باشم بلکه از نزد نیا هشیتنب یقبل که از او دلخور باشم، و برا

 یه مک رمیبگ میتصرم متوانسرت ی. سرر در گم شرده بودم، نمدمیترسر یبه او م
قدم به من  کیتا  یخواسررتم ول یکردم، م ینه، به دلم که رجوع م ایخواهم 

شتزده پس م یم کینزد ش یشد وح سر جا یو دلم م دمیک ست برگردد   یخوا
به تفاهم نمرمیرا بگ ممیتوانسررتم تصررم یار. نم یقبل با هم   ی. مغز و دلم 

ر از ه شرتریمانده بودم و ب انو سررگرد رانیوسرط من بودم که ح نیو ا دندیرسر
حداقل  ایدمان. خو یقبل یبه خانه  میخواسرررت برگرد یدلم م یگریوقت د

شخ و و ع یو دوست تیمالک نیدهم ب بیکه بتوانم تشخ میانقدر از او دور شو
شان قو ست. تا زمان یترحم کدام بودم و هر روز و  کیکه به او انقدر نزد یتر ا

ضم با  دمشید یهر روز م ساتم کالف درهم  یتندتر م دنشیدو نب سا زد، اح
تم دانسرر یتوانسررتم گره کورر را باز کنم. خودم هم نم یبود که نم یا دهیچیپ

ست. از  س کیچه مرگم ا بودم که تمام توجهش به  دهیطرف آن همه به خودم ر
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به آن همه تدارکات نداده و به  یتیمن باشرررد و تمام مدت دلخور بودم که اهم
م وحشت کرد دم،ی. ترسختمیشد، احساس کردم فرو ر کیدکه بهم نز یمحض

 ندیدخترها بب یخواست مرا مثل همه  یدلم م یتحمل کنم. لحظه ا و نتوانستم
 هیبق فیمرا هم رد نکهیافتاد از ا یاتفاق م نیکه ا یو بخواهد و بعد به محضرر

 یکاف یبه اندازه  م،یها را به او بگو نیشررد که ا ی. نمدمیرنج یقرار داده بود م
مطمئنا پولش را  دیمفه یها را هم م نیبه عقلم شررک کرده بود که حاال، اگر ا

ستانیکرد که مرا در ت یجور م ستر مار ست خودم نبود؛ ا یب کرها ف نیکنند. د
 شررتریجواب ب کینبود که  یاضرریر یدر مغزم بود. مسررئله  شررهیو هم شررهیهم

 یبرا لی... هزار دلدینداشررته باشررد، هزار تا جواب داشررتم... هزار شررک و ترد
ستن... تا وقت ستن و نخوا سنگ ها یخوا  یکندم که نم یرا وا نم میکه با خودم 

ستم به او ام شم. با ناام یدیتوان شته با ستم را رو یدیدا شگ یصفحه  ید  یو
ش سرا  ا دمیار ک شد و رفتم  شن  سشیکه رو  چیاز رد و نشان... ه غی. درنباک

ار  یکه گوشرر گریبود د نیبود... هم اکمثل دل من پ نباکسررشینبود، ا یخبر
به پنهان کردن داشررته  یازیدر آن نداشرررت که ن یزیقفل نبود... چ چوقتیه

شد. موبا شتم و در جا لشیبا شم ها میرا کنار گذا هم  یرا رو میغلت زدم و چ
من  و «نیزتریعز»مغزم درشت نوشت  اهیتخته س یرو یفشار دادم. انگار کس

که شرراخ و دم نداشررت، از خودم که  یوانگیشرردم. خب د یغرق در خوشرر
ش ینم خجالت ان قرب ری! نخامده؟یکردم خوشم ن یوانمود م دیبا یعنی!!! دمیک

گفت... کار  یصررورتم نم یرا تو نیکه ا یهم خوشررم آمده بود، تا وقت یلیخ
به رو یبه خزر م بااوردیاو ن یگفتم که  امانت دار معتمد و  یآدمها نیع دی. 
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ند یبه او برم اار ر یمحترم گوشرر به رو میگردا قا  میآورد ینم شیو  که ارت
 .میا دهیمقاممان را د

شت، پاکت یصدا سته و کوفته به خانه برگ شد و مامان خ اپن  یورا ر یدر بلند 
گذاشررت و چادر را از سرررر برداشررت. به سررمت من برگشررت و گفت: باراِن 

 مامان حالت چطوره؟
صله ص ادیبه  بالفا ش یبتیم شم ها دهیکه ک شک یبودم افتادم و چ شد.  پر از ا

 شدم!! یم یلوس کنم، عقده ا شیر مامان نبود که خودم را برااگ
 بار واقعا لبخند زدم. نیمتورم من گذاشت و من ا یآمد و دستش را گونه  جلو

اپن گذاشته  یار را که ما از همان اول رو یبعد آمد و گوش قهیهم ده دق نیمع
گرفت.  لی! در کمال صررحت و سررالمت تحومیو به آن دسررت نزده بود میبود
. بچه ها دیکش ریتا مغز استخوانم ت دنشیآورده بود که از د یمن هم بستن یبرا

ستن صدا زد تا دور هم ب س هو به من کمتر از هم میبخور یرا  گرم سر ی. وقتدیر
 ن،یزتریعز نیکردم منظورر از ا یکردن خزر بود من داشررتم فکر م تیاذ

 نیزتریبود؟ عز شیها یدور و بر نیب نیزتریبود؟ عز میخواهرها نیب نیزتریعز
در  نیرزتیشررناخت؟ عز یکه م ییدخترها نیب نیزتریدوسررتانش بود؟ عز نیب

 کدام محدوده؟
تعجب باال برد. سرخ  یرا به نشانه  شیمچ نگاهم را گرفت و ابرو شیها چشم

سرم را پا ض کیانداختم.  نییشدم و  شوب یلیصفت تف لم راه در د یساده چه آ
شا صال ا دیانداخته بود.  ش شیکلمه برا نیا شت،  یارز ل کلمه بود مث کیندا

نبود که  یقابل دار زیفروختند. چ یروزها مفت م نیکه ا ییها زمیعز یهمه 
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به قول خزر از طرف کسرر رریبخواهم مغزم را درگ که دلش  یکنم، آن هم 
 کاروانسرا بود.

شت. مع یار بودم، تعجب «نیزتریعز» نینبود من چندم معلوم اتا ذ نیهم ندا
نبود که فقط نثار من  یزیداشررت. محبتش چ یمهربان و با محبت تیشررخصرر

کرد.  یزد من را خطاب نم یکه با طلوع حرف م یجور چوقتیکرده باشررد. ه
ض نیخودم را با ا سرم را باال گرفتم که نور تند یحرفها را را  شممچ یکردم و 

 ار را چرخاند و عکس را نشانم داد. یگوش نیزد. مع
 چطوره؟ ر

 گفتم: پاکش کن. یشدم و به سخت رهیبود. با التماس به او خ فاجعه
فهیق نیبمونه از ا یادگاری فه،ینه، ح ررررر تازه دندونتم از دکتر گرفتم،  ا ات. 
 ؟یدیفهم

 چکار؟ یخوا یبه او نگاه کرد: اونو م رتزدهیح خزر
 نم.خوام بندازمش گرد یم ر

سر  دیقاه خند قاه شت  سل رفت که دا سمت ع سئله  کیو بعد به  ضیر یم  یا
 به خود گرفت. یجد یا افهیدفتر عسل خم شد و ق یکند. رو یجان م

 خله، نه؟ ر
 بر لبم یاراده لبخند یگرفتم و به سررمت خزر چرخاندم، ب نیرا از مع نگاهم

 .گهیخوبه د ینجورینشست: هم
 .دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهیتکان داد و گفت: د یتاسف سر با
 .اوردیبلند شد که سوپم را ب و
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 ؟یایباران تو نم ر
 دور خودم و جواب ندادم. دمیچیسبز و زردم را پ یپتو

 باران؟ ر
 بدهم: هوم؟ یو خواب آلودگ یحالت خستگ میکردم به صدا تالر

 خانه»شررد، غرولند کردم،  دهیکوب واریار به د رهیدر را هل داد که دسررتگ خزر
 «مردم است انگار ها خزر خانم! ی
 دنه؟یچه وقت خواب نیا ر

 .امینم س،یگفتم: حالم خوب ن دهیجو دهیجو
 .شیتا دو دقه پ یتو که خوب بود ر
 . به نظرم اون لواشکا کارمو ساخته.دهیم چیدلم پ ستم،یاالن خوب ن ر

 ؟یگرفت چهیمامان هم آمد: چته؟ دل پ یصدا
 متوجه حالم نشود. یفرو بردم تا کس میدر پتو شتریرا ب سرم
الم س شیرایبهتره. به خانم پ امیخب... من ن یول س،یخرده، اونقدرا بد ن هی رررر

 .نیبرسون
باره  ،یکن، اول لواشرررک خورد تی: چقدر گفتم رعاخزر بعد شررکالت، دو

 ...سیلواشک، کاه از خودت ن
 .ررررررررررررررمیااامان... بر: ماااااامان... مااعسل

 خزر از سمت من پرت شد و به عسل تشر زد که ساکت شود. حواس
شمم را باز کردم تا موقع کی سنجم و مامان را د تیلحظه چ شم  دمیرا ب که چ

 یصررورتم بود. دسررتش را جلو آورد و موها یمتر یلینگرانش در چند م یها
 ام را کنار زد. یشانیپ یرو
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 ببرمت دکتر؟ یخوا یبده مامان جان؟ م یلیحالت خ ر
 .نیشما بر شم،یخورم خوب م ینبات م یینه بابا، االن چا ر
 .یگشنه نمون ر
 روز افتاده. نیبه ا یاز پرخور نیمامان ا ر
 .میبر میولش کن یجور نیکه هم شهیبه هر حال، نم ر

 میایاگه بدتر شررده بود م میزن یزنگ م س،ین شررتریمامان دو قدم راه که ب ررررر
 .ششیپ
 شت؟یطلوع بمونه پ یخوا یباشه، باران م ر
 : نرررررررررررررره!دمیداشتند؟ نال یبابا. چرا دست از سرم برنم یا
 .میخب، پس ما رفت یلیخ ر
 به سالمت. ر

از خانه خارج شده اند.  شانیکردم تا مطمئن باشم هر چهارتا زیرا ت میها گور
شنب یصدا یوقت شدن در هال  صدا دهیسته  شان هم دورتر  یشد و  حرف زدن

رفتند،  یپنجره. نه، واقعا داشررتند م یو خودم را رسرراندم پا دمیشررد، از جا پر
 هم پشت سرشان را نگاه نکردند. خدا رو شکر. چکدامشانیه
 رونیب فمیبودم از ک دهیچیرا که در روزنامه پ یجسررت زدم و بسررته ا یشرراد با

و با  میدسررت ها یرا گرفتم تو ید یآوردم و با عجله روزنامه را پاره کردم. سرر
 را فشار دادم. وتریپاور کامپ یدکمه  جانیه
کردم  یمن دایپ یآورده بود و من فرصت میامتحانات برا امیرا گلرخ در ا لمیف نیا

شت در خانه نمیآن را بب ش کی یما بتوان ی. چون امکان ندا و  یساعت تنها با
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 یحتما مو نمیب یم لمیمن ف دید یسرررت به کار خودت باشررد. اگر عسررل م
 بود« وحشررتناک»لم یهم به قول گلرخ ف لمیف نیشررد، از آنجا که ا یدماغم م

ستم ز ینم سئول ریتوان سل بروم. مطمئن بودم او ه یقلب یسکته  تیبار م م ع
شدت لجباز م نیرفت. در ا یداوطلبانه کنار نم  از یزیشد و هر چ یموارد به 

کرده بودم که با  یداد. چند بار سررع یبرعکسررش را انجام م یخواسررت یاو م
شه ام پ ای یدر خانه تنها بمانم ول یا ژهیو ریتداب ساعت  مین ایرفت  ینم شینق

 ماندم. تا امشب که خانم یشد و باز من ناکام م یم دایپ شانیکینشده سروکله 
ت کرده بود خانه شررران و من تالر کردم شرررام همه مان را دعو یبرا شیرایپ

 یهم راحت م نیمع دنیو تنها بمانم. بد هم نبود، از شررر د چانمیرا بپ یمهمان
 شدم.

مجبور نشرردم با او  چوقتیسرراعت نبود و ه کیدر  مانیکدام از امتحانها چیه
 یلیشررد که خ یم میماه و ن کی بایتولدر تقر یبرگردم. بعد از مهمان ایبروم 

 . هرچند که اومیکه با هم تنها باشرر امدین شیبار هم پ کیو  دمشید یکمتر م
ا م یک بار به خانه یحداکثر  یخواند و هفته ا یدرس م شررتریروزها ب نیهم ا

انگشتان دست هم  یهم به اندازه  یکردم، رو یآمد. در واقع حساب که م یم
ص دهیمدت او را ند نیدر ا با هم حرف  ادیز ییکذا یبتیبودم و به جز آن روز م

مانمینزده بود بل از مه ثل ق مد مینشرررده بود ی. هنوز م ناره م گریو از ه  یک
ف کرد که با من طر یهم نم یتالش یول ندکرد از من فرار ک ینم ی. سعمیگرفت

 یحاال نظرر درباره  دیمشخب بود... شا تمیصحبت شود. من هم که وضع
شا شد،  شده با  یانداختم... م یار م یبه گوش ینگاه کی دیبا دیمن عوض 

س ستم که رفتارر هم در روز  شک اهیدان فقط به خاطر ترس و دلهره  یدندان پز
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به رحم م یسررنگدل هراز حد من بود که دل  شیب ی  یلیآورد. خودم خ یرا 
بچه  هیکرد چقدر شررب یم دایپ دهیام حالت ترسرر افهیق یدانسررتم وقت یخوب م

س ازیشدم که ن یم یمیتی یگربه  ا که ر ید یبه نوازر دارد! خنده ام گرفت و 
شده بود، تو شک  ستم خ شتم و نفس عم ویدرا یدر د ش یقیگذا  لمیف . تادمیک

شود نگاه شته  یبه اطرافم انداختم. تمام چرا  ها یپخش  شن گذا خانه را رو
خودم  یم برارا ه شنینبود که لوک یازین نم،یترسناک بب لمیخواستم ف یبودم، م

انقدر  نیبود. اگر مع شمیهم پ گرینفر د کیکار  ی... ولیکنم. ول یساز هیشب
 .توریو زل زدم به مان دمیکش یثبات نبود... آه یب

 یصررندل یتوانسررتم تکان بخورم. رو ینم یزده بود ول خیبدنم از سرررما  تمام
شده بودم و دندان ها شک  سرما کل میخ شدت ترس و  شده بود. مدام  دیاز 

در هم گره  نهیس یرا رو میچسباندم و دست ها یبه هم م یصندل ریرا ز میپاها
شم از مان ینم یکردم ول یم ستم چ  یه به انداز حظهل نیبردارم. تا هم توریتوان

اگر  دمیترسرر یجسرررد و تبر و خون و وحشرررت را تجربه کرده بودم و م یکاف
از بدنم  ستمکه د نمیدستم را از بدنم دور کنم بالفاصله بب یحت ایبکنم  یحرکت

بدنم قطعه قطعه شررده و در هوا  یکه تمام اجزا نمیجدا شررده و بعد خودم را بب
سرررم را به چپ و راسررت تکان دهم ، انگار  دمیترسرر یم یشررناور اسررت. حت

ز آوردم که ا یخودم نم یبه رو یدوره کرده بودند که تا وقت ییوالهایاطرافم را ه
شان خبر دارم، به من کار شتند. پت یبودن و  دمیچیدور خودم پ شتریرا ب میوندا

صندل صندل یدر  شدم. انگار که  سم محافظت یمچاله  شت که  یطل در خود دا
داشررت. با ترس و لرز پلک زدم  یدور نگه م یثیوجود خب ومرا از هرگونه گزند 
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با  یکیو تار کیبار یکه داشررت در طول کوچه  یدختر نمیو منتظر ماندم تا بب
زد و آرزو  یافتد... قلبم با قدرت تمام م یم یدر چه دام د،یدو یتمام توان م

س یم سُتپ را بزند. پا دیشود و کل دایپ بیاز غ یکردم که ک اله دختر در چ یا
 یو تمام خانه غرق در خاموش توریخورد، بالفاصله مان نیرفت و محکم زم یا

سف کی یشد و من با ترس، گردنم را به اندازه  صورت  و  دیدرجه چرخاندم و 
شت پنجره د یرا در چند قدم یبزرگ شم ها دمیام پ شادر  یکه با چ سرخ و گ

لند ب میزدن، وحشتزده از جا غیشروع کردم به ج اریاخت یکرد. ب یمن را نگاه م
 .شدم نیبخورم از حال رفتم و نقش زم یبتوانم تکان نکهیشدم و قبل از ا

 باران... باران... باران جان... ر
چشررمم آمد که دوباره  یجلو یباز کردم و صررورت یحال یرا با ب میها چشررم

 رم،یزدن را از سررر بگ غیج نکهیقبل از ا یوحشرررت تمام وجودم را گرفت. ول
 شد!!! دهیبه صورتم پاش یآب یبطر

 نشو. هوریتو رو خدا دوباره ب ر
و  دمیکش یقیداشته باشم. نفس عم یاز آن آشنا بود که از آن وحشت شتریب صدا

ته را به طرف من گرف لشیگشتم. نور موبا یآمد برم یکه از آن صدا م یه سمتب
ور به از صورتش که ن یقسمت یبود، ول یکیدر تار بایبود و صورت خودر تقر

 ساخته بود. یوحشتناک ریتصو د،یتاب یآن م
 شدم؟ هوریب ر

 یصررندل یار را کنار من رو یو گوشرر دیکشرر یهم مثل من نفس راحت او
 گذشت.

 .یافتاد هوی ی. غش کردبایتقر ر
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تار به که غرق  گاه کردم  با یکیاطرافم ن که جور  لیبود و فقط نور مو بود 
 .دیکش یرا م ییروشنا

 پنجره، با  روشن بود. رونیب ،یول
 رفته؟ نجایفقط برق ا ر
 ِام... برق دو تا ساختمون جداس. ر
 ؟یکردبه سمت او برگشتم: تو برقو قط  یناگهان یاریهوش با
 ... ر
 !ن؟یمع ر
 جانم؟! ر
 ؟یدیچرا جواب نم ر
 ندارم بگم. یزیالبد چ ر

شم ها ی افهیبتوانم ق نکهیا یبرا به  یازین نم،یخندانش را بب یخجالت زده و چ
 نبود. ییچرا  و روشنا

 ؟یبود کرد یچه کار نیا ر
 !؟یسربسته و کل ایبگم  اتیبا جز  ر
 !نیمع ر

تم گف ،یگرفت یهمه وقت خودتو واسم م نی. اگمیم اتیخب، با جز  یلیخ ررر
به کارت نداشررته باشررم. االن چار روزه امتحانات تمام  یکار ،یامتحان دار

س یشده، بازم انگار نه انگار! نم شبم  ایمن زنده ام  یپر مرده، حالم چطوره! ام
 ...یومدیکه ن
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 .یریگ یاز من نم یخود تو هم سراغ ر
 یگرد یم یفرصت هیدونستم که تو دنبال  یخب من خواستم راحتت بذارم نم ر

 از دور و برت. یکه منو حذف کن
 من نخواستم تو رو حذف کنم. ر

هوا، بعد من که  نیاردو، تو ا یریدانشکده اتون م یبا بچه ها ینه اصال، وقت ررر
ت هم ه شب پشبا پسر عمه ات س ایسرده.  یاریفورا بهونه م رون،یب میبر گمیم
به آدم نم هی رون،یب نیریم عارفم  هاتون ب نیزن یت با ونه خ ادیاون م ای. ادیکه 

دو قدم اون ورتر هس، خودر  هم ییبنده خدا هی نیزنگ بزن هی نیگیاتون، نم
خونه  امیه مهم ک ی. وقتاردریب نیهم بفرست یکس سیاصال الزم ن ادیب شهیپا م

 ادتیرو که  لدای! شرررب یشرریم میو قا یچونیپ یبهونه م کیاتون به هزار و 
 نرفته؟!

سته بود و  یبچه  کی نیام گرفت. ع خنده ش ساله ن  یدتمام موار زیر کیپنج 
ه و شد زانیکرد. مطمئن بودم لب و لوچه آر آو یم فیرد میکه با ما نبوده، برا

 در هم رفته، پسر کوچولو. شیابروها
 ؟یریگ یاز همون دست م یاز هر دست بد یدینشن گمیآهان، م ر
 کردم؟ یمحل یبه تو ب یبله؟ من ک ر
 نرفته؟ ادتیشب تولدت که  ر

ش یصدا صورتش جلو دمیشن یخش خ شمم را گرفت. با  یو بعد دوباره  چ
 ترسم. یار زدم: برو عقب، م نهیدست تخت س

 ؟یحرفتو تکرار کن یجر ت دار نمیبب ،ینه، خواستم تو چشام نگاه کن ر
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خودت  یکه اون شب اصال به رو ی ت نداشته باشم؟ مگه تو نبودچرا جر رررر
 یکرد کیسالم عل هیما، دو ثان شیپ ی. آخر همه اومدمیبیما اونجا غر یاوردین

 ور دل اون دختر عمه ات. یو دوباره برگشت
 آهان... ر

و االن همان  دهیهوا قاپ یآخر را تو یبودم از تمام حرفم فقط دو کلمه  مطمئن
 سرم. یزند تو یرا م

ام  ینکند که حسررود عیضررا یلیکردم خ یو دعا م دمیجو یلبم را م داشررتم
 بلند کنم. شیتوانستم سرم را جلو ینم گریآورد د یم میشده... اگر به رو

 دور و برتون بپلکم. ادیدلت نخواد من ز دیکردم شا یفکر م ر
ها بود. ول گرید نیا که من حرف شیپ یاز آن حرف   یقیبزنم، نفس عم یاز آن

باران دیکشرر مه داد: اون  مد مهمون یو ادا که  یباران ،یکه او  یم« من»نبود 
 شناختم.

اتاق چند  یرا گرفت، احسرراس کردم دما میشرردم. حرارت تا گور ها سرررخ
ض یسع جانزدهیباال رفته، ه یدرجه ا سخره باز هیکردم ق ودم به نفع خ یرا با م

 تمام کنم.
اومدم؟ تو  یبا لباس تو خونه م دیبود، با یب مهمون! خیزن یچه حرفا م ررررر

 داشتم. یفرق هیمعلومه که  ،یدیمنو تو خونه و دانشگاه د شهیهم
 عمه ات یخونه  نیکه رفت یاون روز ایبودم.  دهینه، من تو رو تو تولد خزرم د ر

دوسررت خزر.  ینامزد نیکه اومدم دنبالتون که رفته بود یاون روز ای ،یمهمون
 .ینشده بود یشکل نیا چوقتیه
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 خب... ر
تما که ح گهید یکرد یخودتو اون شکل یکس یخب، منم فکر کردم البد برا ررر

 منم نبودم!
ستم سمت نتوان شت به  ص یخودم را کنترل کنم، با م سته بود زدم. ق ش دم که او ن

 !یشعوریب یلیبه گردنش خورد: خ یشانه ار بود ول
 نی! دخترا واسه جلب توجه پسرا اگم؟یرو  مرا گرفت و عقب زد: مگه د مشتم

 .گهیکنن د یکارا رو م
شک شمم را پر کرد،  ا شک یجو« چقدر احمخ بود!»چ شمم راه افتاد،  یا از چ

خزر  ریهمه ار تقصرر» برعکس شرررده بود، هخ هخ کردم؛  زیچقدر همه چ
 «بود.

 ؟یشد یباران... باران... چ ر
از تو  ریاصرن... اصرن من غ ؟یخودت کرد شیپ یبرو اون ور... چه فکر رررر
س سش خوشگل کنم،  ینم یرو تو اون مهمون یک شناختم که بخوام خودمو وا

 شناختم؟ یم
 داد و گفت: آره... رونیرا با صدا ب نفسش

 سرم را باال گرفتم. رتیلحظه اشکم بند آمد و با ح کی یبرا
 یقعا... که... تو درباره من چشمم دنبال اونه؟ وا یالبرز؟ تو واقعا فکر کرد ررر

 ؟یکرد یمن چه فکر
ه تمام توجه اون ب یدیراستش اولش فک کردم انقدر چشمتو گرفته که نفهم رررر

 آشپزخونه... یکه رفت یخزره، بعدم شک کردم، وقت
 من! یبه قسمت مورد عالقه  میدیآهان رس ر
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 کنم. تتیخواستم اذ ینم ر
 ؟یکن یچکار م یدار یدونست یتو اصال اون لحظه م ر
 منگ که نبودم! ر
 ؟ینبود ر

خواسررتم آزارت بدم،  یخورم که نم یبرات مهمه قسررم م یباران! به هر ک ررررر
 فقط...

من مثل اون  ا،یبهزادن ی! بفهم آقایکن یچکار م یدار یدونسررت یفقط نم ررررر
ه. با بهم نگاه کن ی... که دخترعمه ات اونجورستمین ،یکه باشون بود ییدخترا

 .یآورد نییتو چشم اون پا حیتفر ی لهیوس هیاون کارت منو تا حد 
 کنه؟ یم یحاال مگه مهمه اون چه فکر ر
 دارم. تیخودم شخص یمن مهمه! من برا یبرا ر
 .یهم دار یخوب تیشخص ر
 منو مسخره نکن! ر
خوام، خوبه؟ بابت اون  یحرف زد. من معذرت م شهیبابا، با تو هم که نم یا ر

پسرا رو  یخواست گردن همه  یو من دلم م یمهمون یاومد یکه تو اون شکل
خودم راحت  الیسررراغت تا به خ ومدمین یتمام مهمون نکهیبشررکنم، بابت ا

 نکردم. مه یتو آشپزخونه... هرچند که کار کیو بابت اون مورد کوچ یباش
 ؟یچکار کن یخواست یم گهید ر

به  یپا گذاشررت یخوام چکار کنم که اونجور یم ی، تو فک کرددونم ینم ررررر
 خواد بدونم. یفرار؟ دلم م
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ه از آن اسررت ک کتریدانسررتم تار یم نکهیرا برگرداندم. با ا میشرردم و رو سرررخ
 تاب نگاه کردنش را نداشتم. ندیخجالت و شرم مرا بب

 ...یم*ر*ر*و*ب خورد نکهیاز فکر ا ،یبکن یکار یخوا یفک نکردم م ر
 ...یدید یمنو قبال م دینخوردم. با ادیز ر

 متوجه عقب رفتنم شد. نیبه هم خورد. منزجر شدم و فکر کنم مع دلم
 ه؟یچ ر
 ؟یکن یافتخار هم م ر

 یدون یکه نم نهیا شیفقط بد یم*س*ت یدون یم ؟یکن یم ینجوریچرا ا ررررر
 یحرف هی دیندارم، اصن شا یموضوع ترس نی. منم که از اادیاز دهنت در م یچ

 بهوشم جر تشو ندارم بگم. یبزنم که وقت
 شد. یباعث نفرتم م شیحرفها

 رو ندارم. برو برقو بزن. یو محاسن م*س*ت بیمعا لیتحل یبسه، حوصله  ر
 درستش کنه. ادیب یکیزنم خونه،  یتونم. زنگ م ینم ر
 ترسم. ینم یکیببر، من از تار لتویموبا ؟یتون یچرا نم ر

تونم  ی. به هر حال من نمیترسرر یخنده ار بلند شررد: نه، اصررال نم یصرردا
 برم...
را  برق وزیو ف دیایاسررت ب داریزد به خانه شرران و گفت اگر عمو نوروز ب زنگ
 بزند.
 ه؟که به خاطر البرز نبوده، ن یو بعد گفت: پس گفت میساکت بود هیثان چند

 ...رینخ ر
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 ییپالسا هی. مخصوصا که البرز یانقدر احمخ باش دیزدم نبا یآره حدس م رررر
 .رو هینگرفته باشه قض دهیمثل خزر بع یهم فرستاده، از آدم کارکشته ا

شاره ا ایناراحت بشوم  شتریب دیخطاب کردن خودم با« احمخ»دانستم از  ینم
 که به خزر کرد. یا

سم یراحت بار، من دلخور م یخوا یم گمیم رررر و محترمانه  یشم انقدر ر
 .یزن یحرف م

 روم باز شده. ه،یکیتار ریزد: تاث قهقهه
 روت باز نبوده؟ یتو ک ر

ام به خاطر  ندهیآ ذارمی. من نمیکنم، دقت نکرد یمراعات شما رو م یلیخ رررر
 چار تا حرف خراب بشه.

 حرفا داره؟ نیبه ا یتو چه ربط ی ندهیآ ر
 یبد تیخوام شما از من ذهن ینم . منیکن یکه تو دقت نم گمیربط داره، م ر

 .نیداشته باش
 .یکه من ازت داشتم خراب کرد یتی! تو کال ذهنالیزدم: چه خور خ پوزخند

 خرده سرم دا  بود بابا... هیآشپزخونه؟ من  یکوچولو ی هیبه خاطر اون قض ر
هم  یی... من از م*ر*ر*و*ب متنفرم، از پسراینه اتفاقا، به خاطر همون داغ ر

 ...شتریسرا  دخترا، ب رنیم یوقت م*س*تکه 
 .گهینکن د ییرو جنا هیباران انقدر قض ر

را باال انداختم و گفتم:  میبود. شررانه ها دهیبه وضرروح دلخور و رنج شیصرردا
 .یکه بدون گمیم
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باشرره اگه من تو حال خودم بودم هم با اون  ادتی یُخب گرفتم. ول یلیخ ررررر
 تو... دیجد لیشکل و شما

همهمه  یساکت شد. بالفاصله صدا نیخانه روشن شد و مع یچرا  ها تمام
 موکت افتاد، وا رفتم... یخون رو یآمد، و من نگاهم که به لکه  یا

کرد و بست. هرچند که مجبور شد  یرا ضدعفون نیمع یزخم پا شیرایپ خانم
کردن  که موقع غش یوانیل ی. تکه چدیرا کامال باند بپ شیپا ی نهیپاشررنه و سرر

سته بود، پا شک ستم به آن خورده، افتاده و  بود و  دهیبر یرا به طرز بد نیمع ید
سمت یقیزخم عم شلوار و ق شته بود.  ست چپش که  تاز موک یبه جا گذا و د

 زخمش را با آن گرفته بود، لک خون گرفته بود.
پا یتمام آن مدت هر دو در نداخته ب نییما خجالت زده سرررمان را  و  میودا

مان استفاده شود. مخصوصا من که مطمئن  هیکه در دادگاه عل میزد ینم یحرف
 نمیبب یزیخون و خونر لمیبودم اگر مامان بفهمد تمارض! کرده ام تا بمانم و ف

کرده بودم و  خابحالتم را انت نیدر انتظارم اسررت. مظلوم تر یعواقب سررخت
شه ا ریسربه ز ساکت گو سته بودم و با انگ یو  ش ردم. ک یم یباز میشت هان

به من انداخته و به جز مامان و خانم  یمشررکوک یچند بار نگاه ها میخواهرها
 یاند همه  دهیدانسررتم که فهم یبودند. م دهیحالم را نپرسرر چکدامیه شیرایپ

 چیه دیاز خودم دفاع کنم نبا اهمبوده و حاال اگر بخو شیام نما یحال ضیمر
 نیبه مع یو نگران شیاز طرف آنها داشررته باشررم. با تشررو یبه جانبدار یدیام

 یبگذارد و رو نیزم یار را رو یزخم یکرد پاشررنه  ینگاه کردم که تالر م
 زد. ی. نگاهش به من افتاد و لبخند کمرنگستدیآن با
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را به گردن گرفت، و مرا در چشررم مامان تبر ه  رهایتقصرر یهمه  نیمع نکهیا از
نداشتم.  یاحساس خوب چیه د،یتشر مادرر را به جان خر کرد و سرزنش ها و

صت  یآمد که همه  یدلم نم شکند، البته که او از فر سر او ب سه کوزه ها بر  کا
ستفاده کرده و ف ستم انتظ یم یولرا پرانده بود تا مرا بترساند،  وزیا شته دان ار ندا

 خیهم چقدر عم شیوحشررت کنم و واکنش نشرران دهم. تازه، زخم پا نطوریا
 بود... دهیبود... چقدر درد کش

بلند شرردم و به حمام رفتم و درها را پشررت سرررم  میاز جا دند،یهمه خواب یوقت
صدا ستم تا  شنوند. زنگ زدم رو میب از فکر  هیثان کی یبرا ن،یمع لیموبا یرا ن

 زیبسررت، دلم قلقلک شررد و ر ینقش م شیگوشرر یصررفحه  یکه رو یاسررم
 .دمیخند

 بله؟ ر
 .امدیبر زبانم ن یشدم و حرف دستپاچه

 ؟یشده؟ کارم دار یباران چ ر
 فکر نیو به ا دمیسرررد حمام کشرر یکاشرر ینزدم، انگشررتم را رو یهم حرف باز

بگذرم و زنگ  زمیوقت شرب از خواب عز نیباعث شرده من ا یزیکردم چه چ
 ...پسر!کیبزنم به 

 شد و با خنده گفت: باران؟! میمال شیصدا
 .دیببخش ر
 دهیدو انابیزد انگار تا سر خ یرا گفتم و بالفاصله قطع کردم، قلبم چنان م نیا

 ام.
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 را باال گرفتم. یبلند شد و گوش لمیموبا جیمس یصدا
 ؟یآشت ینی نیا ر

 قلبم برداشررته بودند، یاز رو ینیزدم و جوابش را دادم. انگار بار سررنگ لبخند
 خوابم برد. ن،یبرگشتم و تا سرم را گذاشتم زم

*** 
تم و را برداشرر فمیآمد، ژاکت و ک رونیکه از خانه ب دمیاتاقم د یاز پنجره  یوقت

خشکش زد و  یلحظه ا یبرا دید نیماش یمرا جلو ی. وقتدمیدو رونیاز خانه ب
شدمیمن خند ساندم و گفتم: اگه بخوا یا شهی. خودم را به   یمن م یکنارر ر

 رسونمت.
 ؟یبلد یتو رانندگ ر

 تکان دادم. دییتا یرا به نشانه  سرم
 دارم. نامهیگواه ر

 انتظارم زود قبول کرد: باشه، بپر باال. رغمیعل
 را به من داد. شیو جا یکنار یصندل یرو دیرا کش خودر

 متحان.ا یکه نشستم با خنده گفت: فقط خدا کنه سالم برسم به جلسه  نیهم
 .یرس یهم فشار دادم: نترس، م یرا رو میرا سفت گرفتم و لب ها فرمان

 .ی. تو هم هستستمیتنها ن رم،یاگه بم سیترسم. بدم ن ینم ر
 مزخرف نگو. ر

 و شانه ار را باال انداخت. دیخند
 ...کیتا حاال دنده اتومات ر
 برونم. نشویوقتا اجازه داده ماش یلی... خدینو نیبله، با ماش ر
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 داد. هیتک یدلصن یشد و سرر را به پشت ساکت
 ؟یاسترس دار ر

 ؟یب* *لش: صبونه خورد یرا انداختم تو فمیرا نداد. ک جوابم
 هوم. ر
 ببر با خودت. نویباشه ا ر
 یو قهقهه زد: آخ دیرا د یچشمش را باز کرد و پاکت پر از خوراک یکنجکاو با
 مامانا... نیع

 شد و ادامه نداد. ساکت
 .یمونم تا برگرد یدانشگاه نگه داشتم و گفتم: م کینزد ییجا

 گردم. یخودم برم س،یالزم ن ر
 مونم. یم ر
 . هنوز سر صبحه، برو بخواب.وونهید ر
 خوابم. یجا م نیهم ر
 برو. گمیباران م ر
 بندنا. یشد، االن درو م رتید ر
شاره ک نیتا آخر یشد ول ادهیپ شاره کرد که برگردم. من هم ا  یردم که ملحظه ا

دم آوردم و شروع کر رونیمامان را ب یچوب حیاز نظرم پنهان شد تسب یمانم. وقت
 امانا...م نی. به قول خودر عنیمع یقبول یبه صلوات فرستادن و دعا کردن برا

ش یآه س دمیک ستم بود، تون یو به کوک زدن ادامه دادم. لبا  یآب کوتاه کیکه د
داشرررت و مدام از  یل*خ*ت ی. پارچه یلیپراکنده و پهن ن یبود با گلها یرنگ
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شدن درد گرفته بود باال آوردم  یسوزن فرار م ریز کرد. گردنم را که از فرط خم 
شد. مع شن  شمم رو ست خم کردم که چ سمت ما  شتدا نیو به چپ و را به 

 آمد. یم
 دید یگیمدت همسررا نیانداختم. هرچقدر در ا ریگفتم و سرررم را ز ییناسررزا

کرده بودم، بعد از کنکور همه را نقش برآب کرده بود.  داینسرربت به او پ یخوب
ش هیثان کی ست برنم طنتیاز  شت. اجازه نم یو توطئه د در  یداد لحظه ا یدا

کرد و از نظر خودر و عسررل به  یبند دردسررر درسررت م کی م،یآرامش باشرر
 داد!!! یرونخ م مانیزندگ

و  ندیتخت پهن شده بود ُسک دادم که صاف بنش یعسل که دراز به دراز رو به
سل به طرف مع شم غره  دیخند زیر زی. ردیچرخ نیسر ع من  یو در جواب چ

 از خودمونه بابا. نیگفت: مع
 ن.م یار را انداخت رو ینیشد و سنگ زیخ مین د،یکش یا ازهیحال خم نیا با

 : سالم قربان!عسل
 سالم سرباز. ر

ست. هم نیا نیمع ش ست  نیرا گفت و از تخت باال آمد و ن ست به د ش که ن
 من نگاه کرد. یها

 ؟یهم بلد یاطیبه به! خ ر
ست و پا ریرا از ز پارچه سل جمع کردم و  ید  یلیگفتم. دل ینامفهوم« هوم»ع

 که من فقط کوک زدن بلدم! اوردیراز کوچک سر در ب نیاز ا نینداشت مع
 ؟یدوز یم یدار یواسه ک ر
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سوال پ زیبه همه چ های. تازگاوردمیرا باال ن سرم شت، مدام   یم چمیمن کار دا
 شد. یدادم نحس م یکرد و اگر جواب نم

 کنم. یسفارر داره کمکش م یلیمامان خ دهی. چون دم عیواسه مشتر ر
. کار کند ادیتواند ز یاز قبل شررده و نم فتریمامان ضررع یکه چشررم ها نگفتم

س بایتقر شب را با  شم هاهر  سته م یر درد و چ هم  یچاره ا یول دیخواب یخ
فارر س یلیخ یدو عروس را قبول کرده بود به اضافه  ینبود. سفارر لباس ها

 .گرید
قات ب طلوع مام او مک م یکاریو خزر هم در ت به او ک ند ول یشررران   یکرد

صله ا ریآنقدر کار وقت گ یاطیخ صال ه یو پر حو  یرفتشیپ چیبود که انگار ا
به  نینخ را گره زدم و به طرف دندانم بردم. بالفاصله دست مع ی. انتهامینداشت

 نی: اتکرد و گف یرفت و آن را به سررمت من گرفت. غرولند یچیسررمت ق
 .یکن یاختراع شده، امتحانش کن، ضرر نم دایجد لهیوس

سل و دوباره دمیرا گرفتم و نخ را بر یچیق ینزدم ول یحرف . نگاهش از من به ع
 .دیچرخبه من 

 ن؟یکرد یچکار م نیخب داشت ر
حرف  میگفتم: داشت یبه عسل زدم و با لحن قانع کننده ا ینامحسوس چشمک

 .میزد یم
 ؟یچ یِا؟ درباره  ر

 بود. یفکر کنم گفتم: درد دل خواهر نکهیا بدون
 کرد. یبه آسمان رفت و من را عصبان نیمع قهقهه
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 ه؟یچ ر
 ؟یتو و عسل، خواهر ن،یشد به جز ا یباورم م یگفت یم یهر چ ر

سل با ا دیخند دوباره شاره گفت که حخ با مع مایو ع شانه ها نیو ا ست.  را  میا
شم به مع صال به تو چه که ما درباره  نیباال انداختم و با خ  یچ ینگاه کردم: ا

 م؟یزد یحرف م
 سر اصل مطلب. خب؟ میشک کردم بتون، حاال بر یکاف یباران به اندازه  ر

 گفت: تولد طلوعه! عیو سر جانزدهیه رم،یعسل را بگ یجلو نکهیاز ا قبل
من کلمات را از  دیترسرر یدو کلمه را گفت که انگار م نیبا عجله هم چنان

 .رمیدستش بقاپم و لذت دادن خبر را از او بگ
 کنهشد: ن رهیتنگ شده به من خ ینگاهش را از عسل رفت و با چشم ها نیمع

 ؟یو واسه جشن تولد دعوتم نکن یمنو دور بزن یخواست یم
 رو دور بزنم. یکه بخوام کس سیدر کار ن یزدم گفتم: جشن یپوزخند

 آخه چرا؟ یول ر
س صوال آدم د دنیپر شت؟ طلوع ا شیدا شکل نیبود، ا یرجو شت  یم هم که دا

شده بود در ارتباط با بق س هیباعث  شد و من نشن فیضع اریب ودم که بعد ب دهیبا
 میماند یکرده باشررد. م دایپ دریجد یدر مدرسرره  یاز نقل مکانمان دوسررت

 خودمان تنها که...
 هم عسل گفت: آخه روز تولد طلوع سالگرد فوت باباست. باز

 شد. رهیرا غم گرفت و ت نیروشن مع یچشم ها بالفاصله
 ن؟یزد یحرف م یچ یخب پس... درباره  ر
 بهتره. میسیبنو یرو سنگ قبر من چ نکهیا یدرباره  ر
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 : باران!دیاخم کرد و غر بالفاصله
 .اوردمیخودم ن یبه رو یول دمیترس نکهیا با
 عسل؟ نیگفت یم یبت بدم؟ چ دیتخم کفتر با ر
ستیپ شن تولد بگ میخوا یکردم و گفتم: خب نم یشد  یون مدلم یول میریج

 باالخره تولدشه! اد،یدر ب یکه از ناراحت میجور کن یبرنامه ا هیخواد 
شخ  یسالگ 17 تولد در  یسالگ 17بودم. انگار  یسالگ 17طلوع بود و من عا
شت یستگاهیخاص بود، ا ستگاهیاز چند ا یکیهرکس  یزندگ به  یکه عجله دا

ست از آن دل بکن یو دلت نم یآن برس ا آوردم ب یم ادی. تولد خودم را به یخوا
ستم اجازه دهم نبود ب یکه برده بودم و نم یلذت یهمه  شود تو اباتوان لد باعث 

 سال باشد. گریروز د 364نور و مثل هر  یطلوع ب یسالگ 17
 افتاده بود رو کرد به من . نیار چ یشانیکه پ نیمع

 ن؟یدیخب به کجا رس ر
 و شانه باال انداختم: بن بست! دمیکش آه

و خودم را جمع  نمیر شدم چهار زانو بنشو من مجبو دیبه پشت دراز کش نیمع
سر من گرم کوک ها نیبه هم قهیو جور کنم. چند دق شت،   زانینام یمنوال گذ

با ته مدادر که  نیمع یو کج و کوله ام شررد و عسررل هم مشررغول قلقلک پاها
ناامسرررتین یقلقلک نیمع دیزود فهم یلیخ با  و  دیکشرر یقینفس عم یدی. 

 ایرا با مداد گوجه کند.  شیکرد موها یفرو کرد و سررع شیمدادر را در موها
 نکهیار را سر کند که اعتنا نکرد. نه ا یچشم و ابرو به او اشاره کردم که روسر

شد مع میبرا سل را بب یموها نیمهم با سل غر ینه، فقط م ند،یع ستم ع  بهیخوا
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 نیمعچند سال کمبود  نیرا فرامور نکند. هرچند که از نظر عسل ا نیبودن مع
 در کنار ما... نیمع یشش ماه بودن فشرده  نیبوده نه ا بیعج

 شدم. خکوبیاو به خودم م ی رهیکه از نگاه خ نیرا چرخاندم سمت مع سرم
 ه؟یچ ر
 .دمیفهم ر
 رو؟ یچ ر
 واسه تولد طلوع! میکه چکار کن ر
 .بزند که بشود ردر کرد یبه او نگاه کردم و در دلم آرزو کردم حرف ینیبدب با
 کنسرت! میریم ر

 نیشرردم و مع رهی. هاج و واج به او خرمیرا از او بگ میتوانسررتم چشررم ها ینم
 ؟یشد یصورتم تکان داد: چ یرا جلو یچیق

 ؟یکدوم قسمت حرفامونو متوجه نشد قایزدم: دق پلک
هم دور  یلیخ اری! واال کنسرت مازسکویکنسرت، نگفتم که د میبابا گفتم بر رر

 !سیاز مراسم عزا ن
کرد ناخنش را با آن  یمن برداشرررت و سررع یرا از جلو نیرا گفت، نخ چ نیا

با دلخورردیبگ ناخن گ نینخ چ ی.  ندار ریرا از دسررتش گرفتم:   نیا ؟یمگه 
سمش نخ چ  دیاکه ب یرینه ناخن! دو دفه بار ناخن بگ رنیگ ینخ بار م نه،یا

 بندازمش دور، عجبا!
و  رمیتا حالش را بگ دمشیبا تمسررخر ازم بپرسرررد چند خر نیبودم مع منتظر

 نیعم یرا متوجه بشررود ول لشیدل نکهیکنم بدون ا یرا سرررر خال تمیعصرربان
 یم یرکیرزیداد که ز بیبه عسل نه یچشم ریکرد و ز ینگفت. سرفه ا یزیچ
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 دهدانم چه مرگم شرر یندادم، خودم هم نم چکدامشررانیبه ه یتی. اهمدیخند
 بود...

طلوع را بشناسد؟!  یموردعالقه  یخواننده  دیاز کجا با نیدانستم، مع یم چرا
سد که چن صال چرا فورا به ذهنش بر ه من ک یطلوع بکند؟! کار یبرا یکار نیا

 دیبا نی. آخر چرا معدیرسرر یطلوع انجام دهم و وسررعم! نم یآرزو داشررتم برا
را گرفت و آب دهانم را  میگلو ی! بغضررد؟یفهم یرا خوب م زیهمه چ شررهیهم

 دست ریکردم که اس یقورت دادم. حرص و خشمم را سر پارچه خال یبه سخت
 کند. تیلرزانم بود و زبان نداشت که شکا یها

 باران؟! ر
 ندادم. یتیاهم

 کنسرت؟ میریم ر
 نه! ر

ک نو یرا رو میو چشم ها دمیکش یقیدورگه و پر از خشم بود. نفس عم میصدا
 سوزن ثابت نگه داشتم.

 خب چرا؟ ر
 را باال انداختم. میها شانه

را گفت: بگو منم بدونم چ یمحکم ینشست و با صدا میروبه رو یطاقت یب با
 نه؟

 !شهیخوشحال م یلیخب، طلوع خ گهی: راس معسل
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س یم ستم! چه ک صدا یبهتر از من م یدان ست؟!  شد  ییدان در ته وجودم بلند 
 ردم و خفه شد.که اعتنا نک

؟ بگم چرا دیگفتم: چرا؟ به تو هم با یبه عسرررل رفتم و با تند یغره ا چشررم
 م؟یبد میاریب میخوا یپولشو از کجا م

 : من حرف بزنم؟نیصاف مع یسکوت و بعد صدا هیثان چند
 نه! ر

اشو  هیمن! بق ی هیخودر هد تی! فقط بلدمیباشه، فرض کن بهتون قرض م ررر
 پس بده، قبول؟ یهروقت داشت

از  ریغ خودر؟ مگه قرار بود تیفکر کنم با تعجب گفتم: فقط بل نکهیاز ا قبل
 هم بره؟ یا گهیطلوع کس د

 من و تو و عسل و خزر... مش،یفرستاد یخب معلومه، تک و تنها که نم ر
 ...یول ر

که چشررم  یدر حال یو با خوشررحال دیرا ما  نکرد! از جا پر نیفقط مع عسررل
ش یم شیها  ... دمتولی... اولی... اولی: ادیپر نییتخت باال و پا یرو دیدرخ

خدا  ،ینیبب تیاز جوون ریصرررد در آخرت بهت بده. خ ایدر دن کیگرم. خدا 
 هفت تا پسر بهت بده.

 بره. ییجا یکس سیخوشحال نشو. قرار ن خودی: عسل. بدمیغر
 یحد و حصررر عسررل بر سررر ذوق آمده بود و م یب یشرراد دنیکه از د نیمع

دست  یدیق یبکنم، با ب یتوانم مخالفت یدانستم( که نم یدانست )و من هم م
م کشرر یسررود هم نم ه،ی. گفتم که قرضررگهید ریرا تکان داد: سررخت نگ شیها

 راحت؟ التیرور، خ
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 نیا یروز کیبود. باالخره  چیبهتر از ه یکامال راحت نشده بود، ول المیخ نه،
به او پس م قت م یپول را  به  یدادم آن و عا کنم طلوع را   از یکیتوانسررتم اد

. دمیرسرر یم میآرزو نیروز من هم به ا کیرسرررانده ام. باالخره  شیآرزوها
ضا یاخم شانه  یتیکردم و به ظاهر با نار س یقبول یسرم را به ن ل تکان دادم. ع

ست نیزم یار داد و کنار من رو یکوبیبه پا یانیپا ش شم هان قرار  یب شی. چ
 کرد. یو من را کنجکاو م دیچرخ یدر حدقه م

 شده؟ یچ ر
 ؟یچ دیگوشم نجوا کرد: پس نو خیرا جلو آورد و ب سرر
بکشد و  یفیخف غیما دوتا افتاد و باعث شد عسل ج نیمحکم ب ینیسنگ جسم

 ؟یادد نیرا برداشتم و با طعنه گفتم: پولم واسه ا نیمع یعقب بپرد. گوش
 .میندار بهیغر نجایممنوع، ا یگفت: مامانم داده. حرف درگوش یالیخ یب با

 در آوردم و پوزخند زدم: نه اصال! یشکلک
 ؟یگفت ینکرد و رو به عسل گفت: چ ییاعتنا

 دادم: عسل! هشدار
 !دمیرو بهت م رمیپل یتر یام پ یعسل اگه بگ ر
 !نیمع ر
 حاال بگو! دم،یماه بهت قرض م هیباشه  ر
سگ  نیا با سل به من من افتاد و مثل  شانه ها یمیتیحال ع  میبه من نگاه کرد. 

اون موقع...  ادی... اونم مدی... نوزهیرا باال انداختم و عسرررل به حرف آمد: چ
 اونم باهامون...
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 نه. ر
ما شد و ادامه  یهردو رتیبود. متوجه ح ریخشک و انعطاف ناپذ نیمع یصدا

صله م میریبگ میاونم بخوا یارم. براد تیتا بل 5داد: من فقط  شماره  نیب فتهیفا
ش یها نم ش یقینگاه طلبکار من نفس عم دنیما. )با د شیپ نهیتونه ب  هی( چدیک

 د.االن جور ش گهی. دنیایب نیبش یکردم راض یفکر نم یخب؟ رزرو کردم ول
 .امیباشه پس من نم ر

 دیاز اول به قصررد شررما چارتا گرفتم، چارتاتون با تویبل نیمن ا ؟یچ یعنی رررر
 .میندار امینم امی. نمنیایب

دوس داره  یلیاونم حتما خ ؟یچ دیبه من نگاه کرد: پس نو یبا ناراحت عسررل
 اون شب با ما باشه.

 .شهینم یزیچ رخان دندون بذاره رو ج*ی*گ*ر دیشبم نو هیحاال  ر
 از شررتریخواسررت عسررل ب یخب دلم نم یکردم ول یرا درک نم نیمع یناراحت

ا توجه . بمیو مهمان او بود میرفت یم نیاصرار کند. باالخره فعال به خرج مع نیا
 یگرید لیدل شیلجباز نینبود، پس ا سیکه داشت خس یبیهر ع نیمع نکهیبه ا

سر در نم شت که من از آن  صرار بکنم هرچند که  یلیآوردم. دل یدا شت ا ندا
با دلخور نیخواسرررت ا یعسرررل نم مد.  فت: طلوع هم  یرلبیو ز یرا بفه گ

 دو برابر، بلکه هم سه برابر بشه. شیخوشحال یعنی. ادیاون ب شهیخوشحال م
در  نکهیپر از سرروال به او نگاه کرد. با ا یچشررم با نگاه یاز گوشررره  نیمع

شم نم یانعطاف چیصورتش ه سل ترغ یبه چ شد که ادامه بدهد و  بیخورد ع
 ... بعله...دی: آخه طلوع و نودیبا آب و تاب بگو
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که اگر شب بود بدون شک تا شعاع  دیچنان درخش شیرا گفت و چشم ها نیا
 شد. یم دهید یصد متر
ماند و بعد به سررمت من  رهیبه دهان عسرررل خ هیچند ثان نیمع یها چشررم

به آرامدیچرخ فت: ول ی.  را صررراف کرد و  شی)گلوکردم...  یمن فکر م یگ
خب! چه بهتر، هر چه تعداد  یگفت یصورت باز شد( زودتر م یبه پهنا ششین
به  نفر، باران خودت شیشرر میگذره. پس شررد یخور م شررترمیباشرره ب شررتریب

 ؟یدی! خبر مدجانینو
شم سمون به زم یرزرو کرد یرا تنگ کردم: تو که گفت میها چ  نیو راه نداره و آ

 ...ادیم
صدا ی خنده سوته  ییپر سه  شناس،  شه، طرف آ شته با تا  6کرد: چرا راه ندا

به هم مال شیکنه. )دسرررت ها یبرام جور م یصررندل به غذا دیرا   یو انگار 
شمزه ا شد ادامه داد( به طلوع نگ رهیخ یخو شه. چ ریها تا غافلگ نیشده با ه ب

. من با چار تا دختر تنها ادیم دیبشرره اون شررب. چقدرم خوب شررد نو یشررب
 ه؟ی... باران مراسم کستمین

 .دمیپر از شکم را از او گرفتم و آه کش نگاه
 فقط. میشیشنبه سر مزار جمع م هیبه اون صورت، روز  میمراسم ندار ر

ست من برم یبه هر حال کمک رررر شب  امیدر خدمتم، خودم م ن،یبگ ادیاز د
 به خودر داد و از تخت ینداشررته باشرره. )تکان یمامانت کار نمیخونه اتون بب

 .نیکنم، شما به فکرر نباش یم فی( کنسرتم خودم رددیپر نییپا
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شانه  دو شاره ار را به ن شت ا شت و انگ  تکان داد: لو دیتهد یقدم رفت، برگ
 ها. نیند

 بشررر نیدر وجود ا ییو رفت. چه جادو دیمنتظر جواب بماند، چرخ نکهیا یب
ما آماده بود؟ چرا  یهمه برا نیکرد؟ چرا ا یبود که من را خام م شررراد کردن 

ه لرزه تنم ب میداشت نیو فکر مع یکه ما در زندگ یمهم بود؟ از فکر سهم شیبرا
 ...میباش اشتهد یقرارنبود سهم م،یباش یشگیافتاد. ما قرار نبود هم

 .شهیخوشحال م یلیدرآورد: طلوع خ الیعسل مرا از فکر و خ یصدا
 زیاراده از خدا خواستم همه چ یلبخند زدم و دوباره مشغول کار شدم. ب یزورک

 بگذراند. ریرا به خ
سرد بود گرفتم  شهیخزر را که مثل هم یسوخت. کف دست ها یام م یشانیپ

سرر را بلند کرد و با ابرو یشانیو به پ سباندم. خزر  سباال رفته پ ییام چ : دیر
 کنه؟ یسرت درد م

 .یکم کی ر
 خودر گذاشت. یرو شیمن برداشت و پ یا از جلور سید
 نمونده. یزیکنم. چ یبرو، خودم تمومش م ر

 دادم و بلند شدم. یخدا خواسته به کمر خشک شده ام تکان از
 صدام کن. یداشت یپس من برم تو با ، کار ر
 باشه برو. ر

 یلی. خدمیکشرر یقینفس عم دیبه با  رسرر میکه پا نیسررمت در رفتم و هم به
که  یمدلتنگ... دل تنگ آد یلیدلتنگ... خ ،یاز خستگ شتریب یخسته بودم ول
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از خانه ب نیروز در ا کیگذشت و من هنوز منتظر بودم  یسال از رفتنش م کی
 «؟بود چشمگه خونه خودمون  ن؟یخونه عوض کرد» دیتو و بگو دیایبشود، ب

ستم نبودنش را باور کنم. نه ا ینم شتن نیقی نکهیتوان شم برگ شته با در کار  یدا
باور کردنش برا خوب  یزهایچ یتمام شررردن همه  یعنیمن  یاسرررت، فقط 

گه که تا حاال به زور ن میاشررک ها رم،یرا بگ شیبتوانم جلو نکهی... قبل از اایدن
ستم ر شاندند. د صورتم را پو شته بودم راه افتادند و  شا نهیس یرو ادا ر دادم ام ف

شکها از آنجا پمپاژ م س یآمد. درد یشد و بند نم یکه انگار ا ام بود که  نهیدر 
نداشررت.  یا دهیشررد... فا یهم درمان نم ایدن نیا یتمام اشررک ها ختنیبا ر

 شد و... یظاهر م یمن فرشته ا یداشتند و با آه ها تیکار افسانه ها واقع
 چیببرد. ه شیاز پ یتوانسررت کار یمهم ن ایدن یقدرت تمام افسررانه ها یول

... یهم حت ایدن یجادوها ینداشررت، همه  یدر مقابل مرگ شررانسرر ییجادو
 یو کوه و جنگل را م ایو هفت جنگل که سررهل بود، هفتاد در ایوگرنه هفت در

 رفتم...
ر اگ یآمد، حت یم دیع یرا ب* *ل گرفتم. بو میتخت نشررسررتم و زانوها یرو

شرردم. راه خودر را از تمام منافذ باز  یبو را متوجه م نیبود هم ا پیام ک ینیب
 نیا ینداشررت... ول یا دهیکرد، مقاومت هم فا یکرد و تمام جانت را پر م یم

 خوب نبود... یزهایچ ادآوریبو 
 یآورد و جا یم ادمیکه تمام شرررده بود... من را به  یخوب یزهایچ یول بود،
سفره  یخال س یپدر،  سفره  ینیس چیکه ه ینیهفت  شت،  انه خ ،یخال یندا

خواسررتم؟! من  یچه م ایچرا ... چقدر دلم پر بود... مگر من از تمام دن یب ی
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نفر  6 شررهینفرمان هم 6هر  نکهینخواسررته بودم؛ به جز ا یزیچ چوقتیکه ه
شو ادیز م،یبمان شو یول میب شد ادی... زمیکم ن شد م،یهم ن  نیکم... ا یول مین

 شررتریب یلینفر نبود. خ کی یخال یبابا جا یخال یبود. جا یدایز یلیخ گرید
قط که حاال ف یگرفت... ماه کامل ینفر م کیکه  یاز حجم شررتریب یلیبود، خ

شب را طاقت  یکیبار ومن... هالل الغر  یهاللش مانده بود... زندگ که تمام 
 آورد... یم

 میزانو یچپم را رو یام مانده بود گرفتم و گونه  ینیب یکه رو یسررمج اشررک
شتم. باز خانه  شد زندگ نیخامور بود، آخر ا شیرایپ یگذا  چکسی! ه؟یهم 

 یخانه؟ کم نیداد بزند در ا یخانه را روشررن کند؟! کم نیا ینبود که چرا  ها
ه خان کشررد؟خانه نفس ب نیکند که ا ی! کاروارر؟یببخشررد به در و د یشرراد

و  ریبرعکس؟! انگار آدم پ ایانقدر خسررته بودند  شیبود که آدم ها ریشرران دلگ
سته ا دهید ایدن ش یو خ به  یتیاهم چیبود و ه دهیبود که در انتظار مرگش دراز ک

 درست نبود... نه... نیداد. ا یرفت و آمدها و گذر زمان نم
ش در شد و ما سرعت پ ینیخانه باز   میایبه خودم ب نکهیداخل. قبل از ا دیچیبا 
. تالر کردم دیپر یم نییپا نیپارک کرده بود و حاال از ماشرر یشررگیهم یجا

خواست  یکه دلم م یکس نیآخر تیخودم را از چشم پنهان کنم... در آن وضع
 یم یدنبال کسرر ارکه انگ ینیمع نینه ا یمعمول نیبود. آن هم مع نیمع نمیبب

گشررت که فکش را خرد کند... خودم را جمع و جور کردم و سرراکت ماندم تا 
بر  نفسم را حبس کردم و هیچند ثان یبرا یبگذرد و من را شکار نکند. حت نیمع

شت. درست لحظه ا یا دهیفا چیه یشدنم تمرکز کردم ول دیناپد  یکه م یندا
 .آمدو به طرف من  دیچرخ هیثان کی یبرا د،یچیپ
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 ؟ینشست نجایا یواسه چ ر
 االن... دی: ببخشدمیجا جنب از
 آن طرفتر نشست. یو کم دیتخت باال پر از
 .نیبش ؟یکن یم یچرا معذرت خواه ر

 را از او پنهان کردم. مینشستم و چشم ها دوباره
 ؟یکرد یم هیگر نمت،یبب ر

شت ها یجواب ش یقیور رفتم. او هم نفس عم میندادم و با انگ سرر ر دیک ا و 
 به سمت آسمان باال گرفت.

 نه؟ ه،یچه شب گند ر
شامم خورد که ب ییبو سرم را بلند یانداخت. باورم نم نیام را چ ینیبه م  شد، 

 انداختم. یکردم و به او نگاه
 ؟یکجا بود ر
 البرز. شیپ ر

له، با انزجار کم ب باره...  قب کشرر یدو خوام برم  یو گفتم: م دمیخودم را ع
 بخوابم.

 .شهینم رید ن،یدقه بش هیحاال  ر
 تخت رفتم. یاو پشت کردم و نشسته به سمت انتها به
 بشم. داریزود ب دیفردا با ر
 ...نیبب ر

 دم...منتظر مان رم،یبگ دهیبود که نتوانستم ند یخاص یچارگیب شیصدا در
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 نه؟ ،ینیدوباره باباتو بب یدوست دار یلیخ ر
شتم، ا با سمت او برگ شت؟! با عجله و به تند دنیسوال پرس نیتعجب به   یدا

 ؟یدوس ندارخوام، تو  یگفتم: معلومه که م
 نه... : مندمیکه جواب او را شن یمتوجه حرفم نشده بودم تا زمان هیثان کی یبرا
 نه مثل من که... ند،یتوانست پدرر را بب یم نیمع
 نمیباو را ب خیعم یناراحت نکهیا یبرا یمشررخب نبود ول یادیز زیچ یکیتار در

 به نورافکن نبود. یازین
 ام نشستم. یقبل یآمدم و سر جا کوتاه

 خواد؟ یواقعا دلت نم ر
خالص شود، و  یزیبه خودر داد. انگار که بخواهد از شر چ یمکث تکان یب

 گفت: نه. دیمصرانه و با تاک
 .نهیآخه چرا؟ اونم حخ داره تو رو بب ر

نذاشت.  یحرف چیه یبه خاطر دل خودر ما رو گذاشت و رفت جا یوقت رررر
 ...رهیم ادمیمن  ساریو دعوتنامه و فالن و ب نینداره، فکر کرده با ماش یحق چیه

س ینم شت از نبودن و ستم درکش کنم. قلب من دا شد و  یبابا منفجر م عیتوان
 خواهد... یگفت که نم یراحت م یلیاو خ

دوستت نداشته باشه؟ هر  شهیاون دوستت داره، مگه م ؟یتون یآخه چطور م ر
 ییزایچ هیانتخاب کنه، به خاطر  شرررهیمجبور م ییجاها هی شیتو زندگ یآدم

 ...یشیمجبور م یروز هیبگذره، تو هم  هیمجبوره از بق
که دوسررتم  ویبه خاطر خودم دل کسرر چوقتیرا قطع کرد: من نه، من ه حرفم

 شکنم... یداره و دوستش دارم نم
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 ،یسر یحرف من م نیروز به ا هی! یستین تشیچون تو موقع ،یگیم نویاالن ا ر
 ...یدیو به پدرتم حخ م

خودت که فکر  یبه خاطر خواسته  یتو حاضر یبگ یخوا یم یعنیباران،  ررر
وجود  که با تمام یکسرر یحت ،یریبگ دهیرو ناد هیو درسررته، بق یمنطق یکن یم

 دوستت داره؟
با اطم بدون مه، خودت دار نانیفکر و  ته  هی یگیم یگفتم: معلو  یخواسرر
خاطر چ . منیمنطق مه چ یکه م یزیبه  گذرم. درسررتش  یم زیخوام از ه

 کنند. یکارو م نی. همه همنهیهم
 خورم. یمن گول نم ی. ولیهست یخوب یدروغگو ر
صورتش را از من برگردانده بود،  جیگ سمت او که  سرم را به  شدم. با تعجب 

 گم؟یدرو  م یکن یبلند کردم: چرا فکر م
که دل منو  یسررتین یمن. تو آدم یمثل بابا ،یسررتین یآدم نیچون تو همچ ررررر

 .یشیم مونی. تهش پشیبشکن
 و رفت. دیپر نییحرف از تخت پا بدون

ر و پد یهرچ یکامال دور شررود، برگشررت و گفت: گور بابا نکهیقبل از ا یول
خودر گذاشت تو گور. روشم  یبا دستا ویرفت همه چ نجایاز ا ی. وقتهیفرزند

ساب ش یح س یو االن همه چ دیخاک پا خوام  ینم نمش،یخوام بب ی. نمدهیپو
 کنم مرده. ینبش قبر کنم. منم فکر م
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س ینظر نم به شت بلند بلند با خودر  نیا دیر شد. دا حرف ها را به من زده با
 یبچه را دسررت او م نیزد. مرا بگو که به البرز اعتماد کرده بودم و ا یحرف م

 ..به سرر زده بود. نطوریرد او داده که ابه خو یچه کوفت ستیسپردم! معلوم ن
 ؟یعسل آماده ا ر

آورد و سرر را تکان  رونیبود ب زانیاز ب* *لش آو ییطال یرا که فرها سرر
 داد.

 .رونیب اریرو ب ینیس نیپس ا ر
س خودم شتم و از خانه ب ینیهم که آماده بودم   یاد مرفتم. ب رونیبزرگتر را بردا

بودند و صورتم  ینیس ریز میخورد. دست ها یبه صورتم م یآمد و سوز سرد
 حفاظ. یب
 سالم. ر

ز را ا ینیکه دسررتش را دراز کرده بود سرر دمیرا د نیرا باز کردم و مع میها چشررم
 را دور از دست او گرفتم. ینیاراده اخم کردم و س ی. بردیمن بگ

 ذارمش. یدرو باز کن خودم م ر
را از قبل آماده کرده بود.  شیعقب را باز کرد. جاباال انداخت و در  یا شرررانه

 زهیترسم بر یم س؟یتو دستمون بهتر ن مشیریرا گذاشتم و گفتم: اگه بگ ینیس
 .نجایا
 .زهیر ینم ر

را از دسررت عسررل گرفت. عسررل از خدا  یبعد ینیقدم عقب رفت و سرر چند
صورتش را پوشاند: اووف چه  شیرا به دست او داد و با دست ها ینیخواسته س

 سرده.
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. میشی: همه امون جا نمدیرا سرک کش نیجلو آمد و داخل ماش نیسر مع پشت
 م؟یشیم

سل ظرف یهم از باال نیمع ش تیسر ع را برانداز کرد و بعد گفت: مامانم  نیما
 ضی. مرمارسررتانیخب سررر صرربح زنگ زدن که بره ب یهم قرار بود بمونه ول

 .ادیداشت. از اونجا م
 .امی. من با اون ممیبا هم بر نجایا ادیم دمیتکان دادم و گفتم: نو یسر

 .رینخ ر
 م،یایم دیمن گفت: من و طلوع با نو یتعجب به او نگاه کردم و عسررل به جا با

 چطوره؟
 نیرا باال انداخت، مشخب بود که ا شیابرو کینگاه کردم که باز  نیبه مع من

داد  نیار را چ ینینگاه کرد و بعد به ما، ب نیرا هم دوست ندارد. دوباره به ماش
 . مامانتون و خزر و طلوع با من.نیایب دیو باالخره گفت: باشه، شما دو تا با نو

ستفهام به او نگاه کردم که اعتنا با ش ییا شت: تا نینکرد و در ما  دینو را باز گذا
 .نجایا نینیبش ادیم

 یهم رو به رو نیرف نشست و من با سماجت همان جا ماندم. معح یب عسل
داد و مشغول حرف زدن با  هیتک نیرا به صندوق ماش شیو دست ها ستادیمن ا

 در هم حلقه کردم. نهیس یرا رو میو دست ها دمیکش یقیعسل شد. نفس عم
*** 
و منتظر  دیپر رونیب نیرا نگه داشررت، عسررل از ماشرر نیماشرر دیکه نو نیهم

ش سر ما م نیمع نیما شت  ستم پ یمن نم یآمد. ول یشد که پ  شوم. ادهیتوان
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توانسررتم فراموشررش  یبود که نم یزده بود و در دلم خال بزرگ خی میدسررت ها
 کنم.

 ؟یشینم ادهیپ ر
 به خودم دادم و گفتم: مجبورم، نه؟ یتکان

 ؟یومدین نجایباز کرد: از پارسال ا میرا از داخل برا در
 شوم: نه. ادهیرا هل دادم تا پ در

بودم  ستادهیبار آمده بودم. همان روز اول، که دور از همه ا کیهم فقط  پارسال
اک را در خ زیشوم. همه چ کینزد بینحس بدترک یتوانستم به آن نقطه  یو نم

 ...زادیگذاشتند تا جوانه بزند و زنده بماند اال آدم یم
ستم قبول کنم که خانه ینم ست. بچه نبودم، م دیجد ی توان ستم  یبابا آنجا دان

شت ول کیکه هزار و  شت  لیدل یشب هم که بخوابم باز هم برنخواهد گ ندا
 چیه گریکه د نمیو بب نجایا میایخواسررتم ب یفکر کنم. نم نیکه هر لحظه به ا

نگاه  هیزدم و به بق ابانیبه جدول کنار خ ینخواهد داشت... لگد دهیفا یانتظار
ش  دهیشدند. به طلوع که روز تولدر بود و هنوز نرس یم ادهیپ نیکردم که از ما

 کرده بود. سیاشک تمام صورتش را خ
 یبه سنگ ها هم نگاه نم یحت اوردم،یسر مامان راه افتادم و سرم را باال ن پشت

که سررر کفش  دمیفهم یو تازه م میکفش ها بیکردم، زل زده بودم به نوک ار
 شده. دهیتم خراشراس یپا

به مامان  یزیباعث شررد که نگاه سرررزنش آم نیقبل از ما آمده بود و هم عمه
 ی. مدیخاک بگو یو سررد یو فراموشر یمحبت یدور و بر ب ییزهایو چ ندازدیب

شت حرف ها یتی. چه اهمدمیشن یو نم دمیشن صال خود عمه؟  یدا عمه؟ ا
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 ریز شیسال پ کیبود که از  یکس نیداد هم یکه ما را به هم ربط م یزیتنها چ
ه ک یبار نیآمد آخر ینم ادمی یبود و من حت دهیخواب دیسررنگ سرررد سررف نیا
ته بود و من چطور جوابش را داده بودم. از آن روز ه دهید چه گف  چیبودمش 

را فرامور کرده بودم. نه فقط همان روز که  زریآمد، همه چ ینم ادمی یزیچ
بل و خ عدر را. یروزها یلیروز ق که تلخ تر ندهما ادمی نیفقط هم ب  نیبود 

دم آب را باز کر ریسال رفتم حمام، ش لیاسفند عمرم بود. که درست موقع تحو
خودم را در اتاق حبس  رونیو تا توانسررتم زار زدم. بعد هم که از حمام آمدم ب

داشررت بزند تا  ی. چه حرفامدمین رونیعمه هم به خانه مان آمد ب یکردم و وقت
 داغمان کم شود؟!

 یم رهیلباس ت هی ه،یخوب زیبه او سررالم کردم که گفت: والله احترامم چ رلبیز
 .یومدیکه ن یعروس ،یدیپوش

! م؟یگوهم بود که ب یزینگفتم. چ یزیبه کاپشن کرم رنگم نگاه کردم و چ جیگ
وده ام؟! نب میگفتم که اصال متوجه لباس ها یکاپشن را دارم؟ م نیگفتم هم یم
ست که همه  یگفتم که در دلم غم یم توانند  یهم نم ایدن اهیس یلباس ها یا

 آن را نشان دهند؟!
 یو تمام عالمات و ظواهر افسردگ دهیدرهم کش یاشک آلود و چهره  چشمان

شا دیتوانند چنان که با ینم کی چیه  نیا .ندیاندوه من برآ انیب یاز عهده  دیو 
(. )ببنددندیتواند آنها را به درو  بر خود بب یم یاسررت و هرکسرر یظاهر زهایچ

ما حق نیا ندوه. ا نه خود ا ندوه اسرررت  باس ا به ه ندوها قتیها ل  زیچ چیمن 
 و در قلب من پنهان است... ستین هیشب یخارج
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 ؟یلب ریز یگیم یچ ر
گاه لبخند بیرا تشررخ نیرا چرخاندم و مع سرررم بر لبم آمد و  یدادم. ناخود آ

 کردم. یجواب دندون شکن فکر م هیمزمه کردم: داشتم به ز
 ؟یکرد دایهم پ یزیجواب داد: چ یهم به آرام او
 به بحث با عمه ام باز نکنم. رویشکسپ یفک کنم بهتره پا یآره ول ر

ند یرکیز ریز نیمع گاه دیخ باز وزن ن با سرررزنش و نکوهش و  یو من  توام 
صبان سرر را  دمیحس کردم و عمه را د گرید نیسنگ یزهایو همه چ تیع که 

به من رفت.  یزد. مامان هم برگشت و چشم غره ا یگور مامان برد و حرف ریز
 جادیا یخطرناک تیموقع چیتا ه سررتادمیفاصررله گرفتم و کنار طلوع ا نیاز مع

 نکنم.
شم س چ ه دخترها و عم هیسنگ کنار بق یمامان که باال اهیدوخته بودم به چادر 

سته بود. من ول ش ش ینم ین ستم آنجا بن  یشوم. کمب کشینزد ینه حت نم،یتوان
سم را به هرچ یبودم و تالر م ستادهیدورتر ا ز متمرکز کنم به ج یزیکردم حوا

 .دیسنگ سف یرو ینوشته ها
که  یلیخ ماس و گر کیکوچک نبودم  با الت مده بود یو زار هیبار  با آ با  میبا 

شنجایا ال جوجه دنب نیبابا بود و من هم که همه جا ع یها لیاز فام یکی عیی. ت
 ختمیو زمان را به هم ر نیخواهد مرا با خودر ببرد زم ینم دمید یبابا بودم وقت

مانم و راه نتوانستم کنار بابا ب شتریب قهیدادند که بروم. چند دق تیو باالخره رضا
 گشررتم و نگاه بابا را متوجه یبار برم کی یا قهیسررنگ ها. چند دق نیافتادم ب
شدم. دنبال  یم احتمیدادم و دوباره مشغول س ی. دست تکان مدمید یخودم م

سان شند موقع مرگ. خ یم یک سال خودم بوده با سن و  شتم که هم   زود یلیگ
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سان دهیفهم سال یفان اریموقع ترک د که یبودم ک شته بود یسن و  شان گذ ه، از
پر زرق و برق بود.  یدنبال آرامگاه ها رشررتیکمتر مورد توجه اند و چشررمم ب

حواسررم را جمع کرده بودم و تک تک سررنگ ها را  یو همه  زیرا ت میچشررم ها
س صه م شانیکردم و برا یم یوار توجهم را  یاز همه مزار شتریساختم. ب یق

سنگش نوشته بودند که سه  یساله بود. رو 16 یعروس یبود که برا هجلب کرد
بود، در واقع بعد از آن  یآخر یکیصررادف کرده و... آن روز بعد از ازدواجش ت

و آنقدر به سررنگ زل زدم که بابا دسررتم را  سررتادمینرفتم، همان جا ا هیسرررا  بق
تا   یم ب*و*سهفته بعد از آن هر شرررب کا کیگرفت و از آنجا دور کرد... 

که بر  ییها لی. تا مدت ها اسررم ها و فامدمیپر یاز خواب م هیو با گر دمید
 کرد. یمرا رها نم یها الیسنگها حک شده بود فکر و خ

افتاد که کنار عسل  نیحواسم را پرت کرد و چشمم به مع یخفه ا غیج یصدا
 ینوشته ها و اشک م یرو دیکش یزد که انگشت م ینشسته بود و با او حرف م

و جمله ها در ذهنم  دیحروف چرخ ی. چشررمم با انگشررت عسررل روختیر
و  ملعبارت کا نکهیقبل از ا..« زدسررریا نیالد دیفر یآرامگاه ابد» نقش بست. 

 یرا بسررتم و تالر کردم حواسررم را رو میدر حافظه ام حک شررود، چشررم ها
 متمرکز کنم. یگرید یزهایچ
 ...زدستایا نیالد دیفر

 نیمن طن یبرا یگریاسررم د چی... هشررهیو هم شررهیاسررم بودم. هم نیا عاشررخ
شتن ست دا سم نیا یو پر از خاطره  یدو شت. ا سم را ندا سنامه  یا شنا که در 
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که من  یینقش بسررته بود. هر جا میزندگ یمدارک من، در همه  یام، در همه 
 اسم هم بود. قبل از من... و بعد از من... نیبودم، ا

 تو... دوستدار
مه خواسرررت... دلم م یلیخ نا که دلم  مه  میخواسرررت برا یکوچک بودم  نا

ستچ ی.. دلم م.سندیبنو ست پ دهد ب لمانیتحو یدم در، و نامه ا دیایب یخوا
ستخانه و همه چ شد با تمبر و مهر پ شتش با سم من پ  یهر نامه  نی... عزیکه ا

 یم ییها هو من دلم نام سدیمن نامه بنو ینبود که برا چکسی... هگرید یواقع
 نخواهم گرفت... چوقتیدانستم ه یخواست که م

ستچ کیبعد  و سم من  یما را زد و نامه ا یزنگ خانه  یروز پ ستش بود که ا د
وق نبود. ذ یشک چیه تشیگرفتم که در واقع یرا داشت. من امضا کردم و نامه ا

ست ها ضا کیلرزان نامه را باز کردم و  یزده و با د  یسره تا ته نگاه کردم و ام
 دم؛ینامه را د
 .زدستایا نیدالدیتو... فر دوستدار

سال بود، من با ه نیا و سم هر  که در نامه ها بود  ییزهایچ یدرباره  چکسیر
 یگنج با ارزر نگه م کی نیار. آنها را ع سررندهیبا نو یزدم حت یحرف نم

به آنها برسررد. همه را بارها و بارها  چکسیدادم دسررت ه یداشررتم و اجازه نم
ته پارسررال گرف سررفندرا ا نیکه هنوز باز نشررده بود... ا یکیخوانده بودم به جز 

ستنده ار نفس نم گریکه د یبودم، بعد از آن روز... وقت ش یفر آن را  و من دیک
خولسررت همچنان  یکه دلم م یروز یروز مبادا... برا ینگه داشررته بودم برا

بود... ن دنیبودنش را حس کنم... زنده بودنش را... زنده بودن که فقط نفس کش
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 یکردم مطمئن بودم که نامه درباره  یز مبا انامه ر نیهم من ا گریهزار سررال د
 حال همان روز من است...

ست شم ها میبه بازو ید شتم و چ شت طلوع را د یخورد، برگ صدا دمیدر  یو 
 .دمیرا شن دینو
 ؟یاینم ر
 تمام شد؟ ر

 خونه. میگفت: آره بر دیتکان داد و نو یسر طلوع
 خانه؟ کدام

 عجله به دنبال آن ها راه افتادم. با
و  دیایب – شیرایخانم پ یما که نه، خانه  یخانه  –ما  یقبول نکرد به خانه  عمه

س یخانه  میمامانم کوتاه آمد. رفت صبورانه منتظر ماندم تا آن روز   اهیآنها و من 
کرد ثبت  یآن روز کم م یکه از نحسرر یزیدر تمام سررال ها تمام شررود. تنها چ

 نیریما چه تلخ و چه ش یبرا فندسا 11 نیطلوع بود. ا یشدنش در شناسنامه 
 بعد؟! یو امسال تلخ تلخ، سال ها نیریبود، تا پارسال ش

ش میها کفش ش میو پاها دمیرا پو ه ک یدگیرا جفت کردم، زل زدم به همان خرا
 ...خرم ینه... نخرم؟ نم ایکشفش کرده بودم. کفش بخرم؟  شیاز چند روز پ

 ن؟یبلند صدا زدم: عسل... طلوع... اومد یرا برگرداندم و با صدا سرم
ناخن انگشت اشاره ار را به دندان  یآمد، که گوشه  رونیدر ب یخزر از ال سر

 گرفته بود.
 .رونیچه خبرته؟ بچه ها قبل تو رفتن ب ر
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 پس کوشون؟ ر
 .دمیرا انداخت باال و بعد ناخنش را کند و تف کرد. خند شیها شانه

 بار. نی. متدهیخانمانه از تو بع ریغ یحرکتا نیا ر
متانته. پول  ی: لعنت به هرچدیبه ناخن ناقصررش کرد و غر یسرررسررر ینگاه

 همرات هس؟
 ؟یخوا ینم یزیآره، مامان کارتشو بهم داد. خودمم همرامه، تو چ ر
اد( افت نییبخر. )نگاهش پا یزیچ هیخوام؟! واسه خودتم  یم ینه بابا، من چ ر

باشرره هم به درد دانشررگات بخوره،  کیبخر هم شرر یزیچ هیکفش حتما بخر. 
 بخر. یمشک

 منم بمونم؟ یخوا ینم یباشه. مطمئن ر
سه چ ینه بمون رررر  یام که م یادی. منم زرهیو م نهیش یتو دقه م ادیم اروی ؟یوا

 .یمفنگ کهیمرت نه،یب
 گفته معتاده؟ یخرررررررررررررررررزر! ک ر

 را عقب زد. فشیچرب و کث یموها
 ...بونهایخ نیته هم ؟یدیخونشونو د ره،یاومد منو بگ ینبود که نم یاگه مفنگ ر

شک رررر شون د یلیخ اطیح هی ه؟یاون که درر زر صال خونه ا  دهیبزرگ دارن، ا
 .شهینم

 که. رهیاومد منو بگ یبه کفشش نبود نم یگیهمون، اگه ر ر
رد. ک یم قبول نمکرد، مامان ینم شیمعرف شیرایبود که خانم پ نطوریاگه ا ررررر

 نبار. نیانقدر بدب
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ه دبدبه کبکب هی دم،یرو د ارویشک دارم. ماماِن  هیقض نیبه هر حال من که به ا ر
شاهه،  یا شه البد مر ارویداره که نگو، انگار زن   یضیپر یضیاگه معتادم نبا

شم ها یزیچ شه، بچه دار نم شیداره. )چ شته با  ه،شیرا تنگ کرد( نکنه زن دا
 ارم؟یواسشون بچه ب رنیخوان بگ یمنو م

 ار. نهیزدم تخت س یسوال به من نگاه کرد که با مشت به آرام با
ست، به زور که  یکنه. حاال هر چ یاز من کار م شتریب لتیتو که تخ رررر که ه

 شده... شمیرایبه احترام خانم پ رن،یو م انیدقه م هیکنن.  یعقدت نم
 .گهی. برو دیخودم بد لیمنو تحو یخواد سخنران یخوبه خوبه نم ر
 فیگذاشت ها! ح یحرف در را بست. واقعا که... خودر نم یرا گفت و ب نیا

 یحرفا ک نیگرفت با ا یشررراهد نبود... حاال اگر مغز من را کار م یکه کسرر
بت من م یجر ت داشرررت وسررط حرفش بپرد؟! ول شرررد دهنم را...  یتا نو

 استغفرالله...
 .گهید ایباران ب ر

شه  دمیچرخ سل را گو را تند کردم و خودم را به او  می. قدم هادمید وارید یو ع
 رساندم.

 رون؟یب نیاومد یشما ک ر
 .میبر ایوقته. ب یلیخ ر

کرد.  یاشرراره م نیمع نیرا پرخاندم و متوجه دسررتش شرردم که به ماشرر سرررم
 خودر هم نشسته بود و طلوع که البته عقب نشسته بود.

 ؟یچرا اونو خبر کردکردم: عسل  اخم
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 یگفت اونم م دیخر میر یمن خبر نکردم. خودر تو با  بود، من که گفتم م ر
 خواد بره.

 دمش به دم ما بسته باشه؟ دیخب بره، مگه همه جا با ر
سل صله دهنش را باز کرد و بلند گفت: مع دیخند یرکیرزیز ع باران  نیو بالفا

 دمب تو به دمب... گهیم
ست جلو با شار  یکف د شت ف سرر را از پ ست چپم  دهانش را گرفت و با د

 دادم.
 ! حالت خوبه؟نیخفه... سالم مع ر

 .میتکان داد و گفت: ممنون، سوار بشو بر یسر فقط
 .میریخودمون م نییپا ای. طلوع بمیش یمزاحمت نم ر

 را گرفت. شیجلو نیمع یبه سمت در باز آمد که بازو عانهیمط طلوع
ضدحال زدنه ها. عنمیصبر کن بب رررر صت تو  ص  ییبچه ها نیا نی. باران تخ

. دنینم یرو باز هیداره بق دارینشررون بدن حرفشررون خر نکهیا یکه برا یهسررت
 . حاال سوار شو.ییتو سیباشه بابا، ر 

 ه.ک ستیور اون ور. درست ن نیا یما رو ببر دیتو با شهی... همینجوریآخه ا ر
 باال. ای. بادیخودم که بدم نم ر
 سوار شدم و عسل هم عقب نشست. یتینارضا با
 م؟یبر ر
 .نیشما دستور بد یهر چ ر
 .گهیلوس نشو د ر
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من  دی. شایکن ی. آدمو مجبور میدیآدمو تو عمل انجام شده قرار م شهیهم ررر
 همه جا با تو برم. ادیخوشم ن

 یکه م ییبرم جا یلحظه به من نگاه کرد و بعد گفت: باشرره. شررما رو م چند
 دنبال کار خودم. رمیبعد م نیخوا

 : خوبه. ممنون.رمیلبخندم را بگ یجلو نتوانستم
سته بودند نگاه  ی نهیکرد و راه افتاد. از آ ی «هوم» ش جلو به بچه ها که عقب ن

و آرام گفتم: خزر  دمیچرخ نیکردم، حواس طلوع پرت پنجره بود. به سمت مع
 .ادیامشب نم

 هوم. ر
که متوجه شرررد و با عجله به سررمت من  دینکشرر هیباال رفت و به ثان میابرو

 چرا؟ ؟یبرگشت: چ
 حوصله نداره. گه،ید ادیمواظب بار. نم ر

صال من از ا رررر کنم. خب  یکردن تعجب م حیتفر یشما برا تیهمه ظرف نیا
به همه چ یبنده  ندارم، فورا لقد بزنم   ام؟یبگم ن یخدا، منم االن اعصررراب 
 هیخرده هم به فکر بق هیسررر جار؟ بابا  ادیتو خونه حوصررله ار م نهیبشرر
 ...نیباش

 داد و به عقب اشاره کرد. یتاب شیابرو به
 .گهید ادیتونه ب یخب نم ر

 ی! آپولو که نمم؟یدیپوشرر یو لباس فضررانورد میدینه که ما از قبل تدارک د رررر
 .میهوا کن میخوا
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 ادیچ کنان گفتم( قراره خواسررتگار بخب، )به عقب نگاه کردم و پچ پ زهیچ ررررر
 واسش.

 !!!؟ی: چدیکش ادیفر بایتقر
کردند(  یچه خبرته؟ ) عقب را نگاه کردم که بچه ها با تعجب به او نگاه م ررررر

 .واشتری
 هست؟ یک ر
 ها. هیاز همسا یکی ر
 اهله؟ ر

ه آمد. چ یحرفها؟! اصال به او نم نیو ا نیبود از خنده منفجر بشوم، مع کینزد
س شت!!! خنده ام را جمع کردم و « اهل بودن» یهم درباره  یک شک دا مردم 

 کرده. شیگفتم: مامانت معرف
 .نیدیپرس یاز من م دیشناسه، شما با یمامانم که همه رو نم ر
 .میکن یباشه دفعه بعد اول با شما مشورت م ر
 در خونه یفکر کرد و بعد گفت: شررما هر ک یمن لحظه ا یتوجه به طعنه  یب

 تو؟ نید یاتونو بزنه رار م
 کرده. شیگفتم که مامانت معرف ر،ی: نه خدمیرنج

 کنه؟ ینم یباشه فرق یبود که هر کس نینه، منظورم ا ر
سر راه ن شتریب شدم: نه معلومه که نه، دخترمونو که از  آدم  دی. بامیاوردیدلخور 

 باشه. یخوب
 ؟یخواستگار ادیب نیکن یهر کس که خوب باشه قبول م ینعینه،  ر
 شده بودم. جیگ
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 آره خب، چرا که نه؟! ر
 نه؟! ای یکه از قبل دوسش داشته باش یکار ندار یعنیبابا،  یا ر

 نزدم. یشدم و حرف سرخ
 کنه؟ ینم یهان؟ برات فرق ر
 .انیمن نم یفعال که برا ر
 ...یعنی گم،یدر کل م ر

 م؟یکفش بخر مینداره اول بر یرا چرخاندم و گفتم: طلوع اشکال سرم
 .نینه باال انداخت و من برگشتم طرف مع یرا به نشانه  سرر

 ...ابونیخ یبر شهیم ر
 ؟یدیجواب منو نم ر
 زنن؟ یم یارشدو ک جهینت ر

 .بهشتیکرد و گفت: ارد یغرش
 خرم. یم زهیاگه رتبه ات خوب بشه برات جا ر

 نداشت. یذره وقت شناس کینثارر کردم که  یو من هم ته دلم فحش دیخند
*** 
کلمه با ما حرف  کیار در هم گره خورده بود و  یشانیپ یها نیچ ریمس تمام

تا به راننده ا یدهانش را باز م ینزد. فقط گاه او  لیخالف م یکه کار یکرد 
ه دادم تا آرام باشررد ک یاو تذکر م و من هربار به دیبگو راهیانجام داده بود بد و ب

 کرد. یهم به من نم ییالبته اعتنا
 خوبه؟ نجاینگه داشت و گفت: ا باالخره
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 .یرا نگاه کردم: آره، مرس ابانیخم کردم و سر تا سر خ یرا کم سرم
 یبرگشتم که با اخم به رفتن آنها نگاه م نیشدند و من به سمت مع ادهیها پ بچه

 !د؟یایکرد. هنوز دلخور بود که خواسته بودم با ما ن
 کجا؟ یریتو االن م ر
 خونه. رمیم ر
 ؟یکن دیخر یخواست یمگه نم ر
 حوصله ندارم. گهینه د ر

صم یدل بودم ول دو ستم بگم با ما ب یرا گرفتم: ِا؟ م ممیباالخره ت تا از  یایخوا
 .میخونه آماده بش میاون ورم زود بر

 .امیبه خنده باز شد: باشه م ششین فورا
 ؟یحوصله ندار یمگه نگفت ر
 اون مال قبلش بود، االن دارم. ر

 منتظر ما بودند. نیماش رونیبچه ها نگاه کردم که ب به
 یتکان دادم( دست نم دیتهد یفقط... )انگشت اشاره ام را به نشانه  ن،یبب رررر
 ها! بتیتو ج یکن
 ؟یکن یم نییمنو هم تو تع بیدست و ج فیتکل ر

بخرن چون گرون بود تو حخ  یزیچ هیکه هسررت. اگه من نذاشررتم  نهیهم ررررر
 .یاظهار نظر ندار

 خرده؟ هی یحت ر
 !یرررررررررررررچیه ر
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خب بابا، مردم چشماشون سگ داره،  یلیرا مرتب کرد: خ شیموها نهیآ یجلو
 خانم اعصابش!

 .یاین یتون یم ،یمختار ر
 .سییر نیی. بپر پاامینه م ر

 .یخودت سییغر کردم: ر غر
 نوکرتم. ر

 .زی: مزه نردمیخند
 فتهیبار در سال اتفاق م کی. دیخند ن؟یدیبا انگشت به بچه ها نشان داد: د مرا
 ها.

خودم درسررت کرده بودم.  یبرا ی. چه دردسرررنییپا دمیتکان دادم و پر یسررر
سل به تنها دیخر شده بود که  نیسخت بود، حاال مع ییرفتن با ع ضافه  هم ا

 داشت. یبرنم یو لودگ طنتیلحظه دست از ش کی
 رفتم هماهنگ کرد. یرا با من که پشت سر طلوع و عسل راه م شیها قدم

 ه؟یخواستگار خزر ک ر
ندادم، لباس زرد رنگ جوابش بال برچسرررب  یرا  چشررمم را را گرفته بود و دن

 هیااز همسرر یکی: زرد دوس ندارم، کدوم دیرا کشرر نمیآسررت یبودم. لبه  متشیق
 هاس؟

لباس  کیفرصت  نیدر اول دیو چشم از لباس برداشتم. با دمیکش یقیعم نفس
 .دمیخر یم یدیزرد خورش

 .یتفرش ر
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 سهراب؟ ر
 ش؟یشناس یرا به سمت او باال گرفتم: م سرم

 . مطمئن بار.ستین ریاون زن بگ ر
 ...یول ر
 .نیبب نویا ایب باران ر

شمم ش چ سمت کف صورت یبه  سپرت  سل باال گرفته بود. کفش ا  یرفت که ع
. به سررمتش رفتم تا کفش را امتحان یو سرررخاب دیسررف یبود با طرح ها یرنگ

 کند.
سل ش ع شغول پو . میبود ستادهیسرر ا یبود و ما باال یازدهمیکفش  دنیم

 با خنده گفت: عسل خدا به داد شوهر کردنت برسه. نیمع
غازه که مع چارهیدار ب م ند همراه مع نیهم  ند بل  نیحرف دلش را زده بود، بل

ود ش یو باعث شد عسل که باالخره از کفش خوشش آمده بود، عصبان دیخند
 بگذارد. شیو کفش را سر جا

 کردم. نیآمدم و رو به مع رونیسر بچه ها از مغازه ب پشت
 ؟یشناس یتو پسره رو م ر
 آره. ر

 کفش آل استار زرد بود. کیبه  چشمش
 چطوره؟ نیا ر
 ؟یشناس یاون پسره رو م یقشنگه، حاال نگفت ر
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سررالشرره،  30شررناسررمش، حدود  یدل کند و همراه من آمد: آره، م باالخره
س صب ارتودن ست.  هی نیهم ه،یمتخ سرم ه  رانیخواهر داره که اونم ا هیدونه پ

 .ستین
 گفت، طرف حتما معتاد بود. ی. خزر راست مدیسوت کش سرم

 داره؟ ادیاعت ر
 نه، بچه داره... ر
 ره؟یخواد زن بگ یم یبچه داره؟ پس واسه چ ؟یکن یم یشوخ ر

 کرد. یم یبرگشته بود عقب و کفش آل استار زرد را موشکاف نیمع
 گفتم بچه داره، نگفتم زن داره. ر
 بچه رو کاشته سبز شده؟ یپس دونه  ر

 خنده. ریبرگشت سمت من و زد ز نیمع
 نه سفارر داده کارخونه برار ساخته. ر
 شده؟ یبار. زنش چ یجد ر
 ولش کرد. شماره پات چنده؟ ر
 زنه رو؟ نیا ایول کرده  نویزنه ا ر
 بوده. گهید یکی. انگار عاشخ نویزنه ا ر
 چه باحال! ر

کرد: عالوه بر سهراب بچه اشو هم ول  یباالرفته من را وارس یو با ابرو برگشت
 کرده ها. شماره پات چنده؟
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از  شرررهیمجبور م گه،یانتخاب کنه د ییجا هی دی. خب باالخره آدم با45 ررررر
 عشقش به بچه ار هم بگذره.

 اعالم کرد: دروغگو. تیمن گذاشت و بعد با جد یرا کنار پا شیپا
 بچه چند سالشه؟ ر

بود که مامانش گذاشت رفت. انگار  رخوارهیباشه، ش ادیز دیدونم، نبا ینم رررر
شقش بوده، بعِد اون د شده. م گهیسهراب عا  یزنه موها گنیاز همه زنا متنفر 

شته و خ ییطال شگل بوده، فک کنم به هم یلیدا شتن  نیخو ست گذا خاطر د
 رو خزر.

 رو؟ نایا گهیم یک ر
 نیو چشررم از زم دمیکوب نیرا به زم میکرد. پا یمن نگاه م یبه پاها داشرررت

 برداشت.
 گفت. یدوستم م ر
 .یدار یچه دوست خاله زنک ر

 من. یپا ی. درست اندازه اوردیکفش را ب 36 یفروشنده گفت که شماره  به
 پات کن. نوی. اگهیکنن د یصحبت م زایچ نیا یدخترا فقط درباره  ر

سش زدم. چقدر من  یپا کفش ست پ سمت من گرفت و من با د ست را به  را
 کردم... یاحمخ بودم که فکر م

 او پشت کردم و به سمت بچه ها رفتم. به
شت شکر کردم که جا پ شدم و خدا را  سل وارد مغازه   یبرا ییسر طلوع و ع

 .ستیدر مغازه ن نیمع
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و مشررغول  ییبه رورو یمغازه  یصرراف رفت تو امد،یکه دنبال من ن هرچند
 حرف زدن با فروشنده شد.

تم شناخ یکه م ییایبهزادن ن،یمع نیخواستم فرامور کنم که ا یمن مدام م چرا
 –د ش یم ادآوریخودر دوباره  ی! اصرار داشتم که فرامور بکنم و وقتست؟ین

ار ب نیاول یکردم برا یاحسررراس م –کرد  ینم غیکار در نیاز ا یا هیثان یو برا
ست که  ش تی... انگار واقعنمیب یاو را ما رد و خو یام م یشانیپ هب یمثل چک

نه ب یآمد که وقت یم ادمی  یم نیکه مع یدختران نیدر ب مییآ یم رونیاز آن خا
 شوم... یشناسد گم م

 یساعت سر و کله زدن با انواع و اقسام کفش ها عسل کفش میبعد از ن باالخره
که کارت  نیمغازه بود. هم نیانتخابش در همان اول نیرا انتخاب کرد که دوم

 نه.ک یرا باال برد: کارت خوان کار نم شیآوردم مغازه دار ابرو رونیبانکم را ب
 پس چکار کنم؟ ر
 .ییبرو مغازه روبه رو ر

 دمیکه د اورمیدر آن بود. خواسررتم بهانه ب نیگفت که مع یرا م یمغازه ا همان
فته که گ یباال انداختم و به سمت مغازه ا یست. شانه ا یگرید یسرگرم مشتر

 شد؟ یگفت: چ نیبزنم مع یمن حرف نکهیبود، رفتم. قبل از ا
 .نجایخوند، منو فرستاد ا یرا باال گرفتم: کارتو نم کارتم

 من پول همرام هست. ای: بدیکش رونیشلوارر ب یپشت بیرا از ج فشیک
 برگشتم. نکردم و به سمت پسر جوان ییاعتنا

 نداره؟ یاشکال نجا،یسالم، اون آقا منو فرستاد ا ر
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شمش سمت من چرخ یرا از باال چ منم کار  ی: برادیسرم گرفت و نگاهش به 
 کنه. ینم

 د.کر یرا جمع و جور م ششیافتاد که ن نیرا باال گرفتم و چشمم به مع سرم
 مغازه. یکیاون  رمینداره، م یاشکال ر

 . اصن من عابر بانک.گهید ریمن: بگ یدست ها یرا چپاند تو فشیک نیمع
 .دمایپس م ر
 که نذاره. هیپس بده، ک ر

را باز  نیمع فیطلوع و عسل. همزمان که ک شیرفتم و برگشتم پ رونیمغازه ب از
که  یمن بود. درسررت وقت یکردم چشررم طلوع هم با تعجب به دسررت ها یم

 طلوع به سرفه افتاد. خشک شد، فیعکس داخل ک یچشم من رو
 کرد؟ با تعجب سرم را باال گرفتم. یچه کار م نیمع فیمن در ک عکس

 از کجا آورده؟ نویا ر
سفتمیو باعث شرد به شرک ب دیبالفاصرله نگاهش را از من دزد طلوع ت . با د

چنان حالت  شیچانه ار را به سمت خودم چرخاندم و به او زل زدم. چشم ها
 تونستم باور کنم. یداشت که نم یعذرخواهانه و مظلوم

 ؟یبهش داد نویتو ا ر
 را به عالمت مثبت تکان داد. کفرم درآمد. سرر

شتم ول رررر سل انتظار دا خودت  شیپ یاز تو... آخه چه فکر یآخه چرا؟ از ع
صال نگفت ؟یکرد صال چرا با یعکس منو م نیا یا سا دیخواد چکار؟ ا  یعک

 ؟یما رو به اون نشون بد
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غر  شد: بسه انقدر دهیشن یخشک یرا گرفت و صدا فیسرم ک یباالاز  یدست
 نزن به جونش.

سل را به ب پول ستش ع ساب کرد و با د ن کرد. م تیمغازه هدا رونیکفش را ح
 رفتم. رونیهم به دنبال آنها ب

 .میبخور یزیچ هی میبر ر
 .دمیام کش یبه روسر یدست کالفه

 .ییدسشو رمیمن م ر
 بالفاصله دنبال من آمد. نیبچه ها فاصله گرفتم که مع از
 ...نیبب ر

 را گرفت و مرا نگه داشت. مینکردم و راه خودم را رفتم. بازو ییاعتنا
 منه. ریتقص ست،یطلوع ن ریمن( تقص ی)زل زد به چشم ها قه،یدق هی سایوا ر
 معلومه. ر
به جز طلوع و مامانت، طلوع آلبوم عکساتونو  ن،ینبود شکدومتونیبار که ه هی ر

 عکسو برداشتم. اون بهم نداد. یمکینشونم داد. من قا
 .دمیکش یقیعم نفس

 .اوردهیخودر ن یبه رو ش،یکه برداشت دهید یول ر
 نزد. یرا جا به جا کرد و حرف شیپاها نیمع

 چکار؟ یخواست یعکسو م نیا ر
 خواستم چکار؟ یم یکن یتو فکر م ر
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سررر و گردن از او کوتاه تر بودم و  کی نکهیرا به سررمت او باال گرفتم، با ا سرررم
ردم ک یگرفتم، در آن لحظه حس م یسرم را باال م دیبا شیچشم ها دنید یبرا

ناچ ندترم. او را کوچک و  را از دسررتش  فی... کدمید یم زیاز او بزرگترم، بل
شت گرید یسه تا عکسن آوردم و پاره کردم. )از آ رونیگرفتم، عکس را ب م و دا

سمت  فیخورد( ک یبرنم ییبه جا شتم. دوباره به  ستش گذا ستم و کف د را ب
 راه افتادم. یبهداشت سیسرو

 توجهم را جلب کرد. برگشتم و با تعجب او را نگاه کردم. نیکف زدن مع که
ه کار چ دمیگذار بود. االن من به شدت متنبه شدم و فهم ریواقعا حرکتت تاث ررر

 تتیوسط به تو ظلم شده و شخص نیانجام دادم. چقدر ا یزشت و احمقانه ا
پایرو ز تا ا ر عه پ نیگذاشررتم. اصررال  فاج به عمخ  ظه   ینبرده بودم. نم یلح

 دونستم چقدر به تو بد کردم باران.
 و رفت. دیبه من کرد، چرخ یپر از تمسخر نگاه

ساس حماقت م چقدر  نیمع فیودن آن عکس در ککردم!!! ب یدر آن لحظه اح
س – شخ یکه به جز خودم و افراد خانواده ام ک  یبه کجا –داد که منم  ینم بیت

ه*و*س کرده بود عکس آن  نیداشررت؟ حاال که مع یبیخورد؟ چه ع یبرم ایدن
ها ییدختر اخمو لب  که  ب یرا محکم رو شیرا  که م  اداهم فشرررار داده بود 

 یکردم؟ به تکه ها یم نطوریا دیداشررته باشرررد چرا من با فشیبخندد، در ک
 رفتم. یبهداشت سیدستم نگاه کردم و به سمت سرو یعکس تو

ورتم را ص نمیآست ی. با لبه دمیآب به صورتم پاش یرا عقب زدم و مشت یروسر
 یلیبود، نه؟ خ یزل زدم. حرکت بد نهیخودم در آ ریخشررک کردم و به تصررو

گرفته بودم. او  یرا جد نیمع شیم و عکسم و ارزشم پمسخره بود. چقدر خود
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ته. من هم نم نیاز ا یکه نگفته بود چه منظور  ی. نمتمدانسرر یکارر داشرر
 دانستم؟

 آن نباشررد. ُخب یآب رو یمتوجه لکه  یرا تا زدم تا کسرر نمیآسررت سیخ ی لبه
ستم؛ ول یم شت به رو یلیدل یدان شت و  کی نی. معاورمیخودم ب یندا سر دا

 ییبه جا نیقرار نبود با مع یول اد،یهم ز یلیهزار سودا. من دوستش داشتم، خ
سم. مع ست بود. نم کیفقط  نیبر ستم انتظار یدو شته  نیاز ا شتریب یتوان دا

صم شم. مگر رفتار   یسالگ 7بودم؟! البد عکس  دهیند نیار را با برف مانهیبا
 یفرق خاصرر هیمن و بق نیب نداشررت که یلیاسررت. دل یگرید فیاو هم در ک
 یستاز همان دو شتریب یحساب نیمع یکنم و رو سکیتوانستم ر یبگذارد. نم

ه باشرررد ک یدختر عکساگر عکس من تنها  یاگر، حت یباز کنم. حت یمعمول
شد  یدارد. حت یپولش نگه م فیک یتو شته با شتش نو م اون قربون اخ»اگر پ

ما ند کج« براق!!! یچشرر به قول مع نهیخودم در آ ریبه تصررو یلبخ  نیزدم، 
ها یخوب یدروغگو ته دلم  یبرق خوشرر چیه میبودم. چشررم  نداشرررت... 

 ...خرهباال نکهیفتح، فکر ا ،یروزیجور احساس پ کیخوشحال بودم، 
شم. مع یقلب نینه، قلب مع یول صاحبش با س نینبود که من بخواهم  ت را دو

ست. ول شتم، در ست ا یدلم نم یدا ساس د نیخوا شد، چون باح  یو طرفه با
جا دهیفا به  مانیچ چیه نیبرد. من و مع ینم ییبود، راه  خورد.  یبه هم نم ز

. دیرس یبه آنجا م دیعشرررر... نه، نبا یحاضر بودم تمام عمر دوستش باشم ول
خاب م یکسرر نیمع که من انت  یام م ندهیاز آ زهایچ یلیکردم. من خ ینبود 

ستم که مع سته ها یبا همه  نیخوا سات و خوا سا ش چیه شیآن اح در آن  ینق
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با  نیرا تجسم کنم. مع نیمع ی ندهیآ یتوانستم زندگ یراحت م یلینداشت. خ
شته ا شت، ل یگذ شت. د ندهیآ کی اقتیکه دا شن دا ست  یم لمگرم و رو خوا
شخ  شود که بهتر یدختر معمول کیعا ست ب شگل خانواده دو  ایمادر دن نیخو

توانستم باشم... امکان نداشت من بتوانم  یکه من نم ییزهایباشد. تمام آن چ
شوم. حت نیمع یکوچولو« ستاره»مادر  گرفت...  یاز فکرر هم خنده ام م یب
 من؟!

شم ها هیثان کی یبرا شدم... تا نهیآ یتو ینگاهم به چ سرخ   افتاد و تا بناگور 
خودم کرده  شیپ ییرهایعکس چه تفسرر کی دنیکجاها که نرفته بودم، از د

ود ب یخزر خال یبودم! جا دهیو دوخته بودم و تازه بعد هم نپسررند دهیبودم! بر
 .دیایکه حساب کار دستم ب ندازدیب یکه متلک
صاو م،یخودمان اه چهار یلبردهایب یمغز من هم قرار نبود رو ریخزر که نبود، ت

خواسررت او هم من را  یخواسررتم، دلم نم یرا نم نینقش ببندد. من چون مع
شتن مع ست دا ست  نیبخواهد. دو شت، تا ابد او را دو ستن او فرق دا با خوا

شتم، مگر م شت؟! ول یدا ستش ندا ست آ یدلم نم یشد دو را با او  ما ندهیخوا
شوم،  کیشر شق یحت ایب شتم.  ادیکه ز یع آل  دهیعالم ا کیبه آن اعتقاد ندا

 تیتوانستم به خاطر خر یاشت؛ نمرا ند چکدامیه نیخودم داشتم که مع یبرا
مه عالم برنا کیعمرم را افسرروس بخورم. من  یبروم که باق ییزهایدلم دنبال چ

شتم،  شه... جا کیعالم فکر،  کیدا شتن نبود. نم یبرا ییعالم نق ست دا  یدو
 .زمیرا به هم بر میتوانستم معادله ها
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که از  نیرا بود، همبچه بود، دلش کاروانسرر نیرا باال انداختم. مع میها شررانه
اسررمم هم  یحت دید یمن را نم یکه ده روز متوال نیهم م،یرفت یخانه شرران م

 نداشت خودم را نگران کنم. یلیرفت... دل یم ادری
هم و را به او بد گرمیعکس د کیخانه،  میبرگشررت یخودم قرار گذاشررتم وقت با

 دلش را به دست آورم...
کردند  یآمدم هر سرره نفر چنان به من نگاه م رونیکه ب یبهداشررت سیسرررو از

 یشانیپ یرو یور کیکه  دمیکش میبه موها یانگار منتظر انفجارم بودند! دست
 را صاف کردم. میو گلو ختمیبه همشان ر یبود، کم ختهیام ر

 اد؟یچطوره؟ خوشت م هییویمیطلوع اون مانتو ل ر
شد. هرچند که مع یشانه ا طلوع سر من وارد مغازه  شت   نیباال انداخت و پ

رد. پرو بب یآن را برا یو طلوع را وادار کرد رنگ صررورت دیرنگ مانتو را نپسررند
 .میتنها ماند نیمانتوها شد و من و مع یطلوع که رفت عسل هم مشغول وارس

 خب؟ ر
 خب به جمالت. ر
 ؟یگینم یزیچرا چ ر
 بگم مثال؟ یچ ر
 .یزیچ یفحش ،یادیفر یدونم، داد یم چه ر

 کنم؟ یکارا م نیتا حاال من از ا یکردم: از ک اخم
 .شهیاز هم ر

 ندادم. ینازک کردم و جواب یچشم پشت
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 اد؟یخوشت نم نیبه سمت من باال گرفت: از ا یرنگ یسدر یمانتو
باال انداختم. فورا مانتو از دسررتش رها شرررد: راس م میابرو تازه زیگیرا   ری. 

 .ادیداره، خوشم نم نیکمرشم چ
 قرار بود من بپوشمش نه تو. ر
 .یریمنم در نظر بگ ی قهیسل دیباالخره با ر

 رگال رفت و برگشت. ینگاهش رو دوباره
 ؟یایامشب م ر
 ام؟یچرا ن ر
 .یآدمو زهرمارر کن یبرنامه ها یدونم، استعداد دار یچه م ر
 زهرمارت نشه. دمیقول نم یول امیم ر
: که عسل برداشته بود اظهار نظر کرد یرنگ یآب یمانتو یبلند درباره  یصدا با

 کوتاهه. یلیاون خ
 .ستیزدم: به تو چه؟ عسل اون خوب ن شیبه پهلو یآرنج ضربه ا با

سل سرجا یشکلک ع ضربه ا شیدر آورد و مانتو را  شت. من هم  به در  یگذا
 اتاق پرو زدم.

 تمام نشد؟ ر
 داخل. دمیباز شد و من سرک کش یکم در

 !ادیچه بهت م رررررررررررزم،یعز ر
 نی... منم از انمیمنم بب نم،یخودر را به زور در آن فاصله جا کرد: منم بب عسل

 !خامیم
 ؟یدوس ندار نویا نیبب ای: عسل بدمیرا از پشت سرم شن نیمع یصدا
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 ی. عسل با کنجکاودمیرا د نیدست مع یرو یخردل یرا برگرداندم و مانتو سرم
 ؟یرفت و من رو کردم به طلوع: خودتم دوسش دار نیبه سمت مع

 را تکان داد و لبخند زد. سرر
 .میدار یبر م نویخب هم ر

خواست آنقدر فشارر بدهم  یوقتها دلم م یسر تکان داد. گاه عانهیمط دوباره
 .دیایدر ب شیکه صدا

م که کرد یم تشیاذ یرام نبود به حدو آ عیبار انقدر مط کیبار، فقط  کی اگر
 باالخره با زبان اعتراض کند...

 دوباره تنها بود. نیبستم. مع شیو در را به رو دمیکش یآه
 عسل رفت مانتو رو بپوشه. ر
 پاساژ شدم. یگفتم و مشغول نگاه کردن راهرو ی «هوم»
 ؟یخوا ینم یزیتو چ ر
 نه. ر
 .نیبب نویا ر

 .دمیدستش را د یرو یکوتاه مشک یرا به سمت او برگرداندم و مانتو سرم
 کوتاهه. نیا ر

متحانش ا که،یش یلی. خیکجا بپوش ویچ یکه ندون یستیتو عسل ن یآره ول ررر
 ؟یکن ینم

 نه. ر
 به خاطر من؟ ر
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 .ستیخاطر تو مهم ن ر
 ها. شهیتو برجک من روزت شب نم ینزن یعنی ر

 یوکه ر دمید یرا م شی. فقط پاهاستادیگذاشت، کنار من ا شیرا سر جا مانتو
 .دیکش یقیثابت ماند و نفس عم شیضرب گرفته بود. باالخره پاها نیزم

 .دیببخش ر
 ؟یواسه چ ر
 عکسو برداشتم. نکهیواسه ا ر
و بهت اشرر گهید یکیخونه  میبرگشررت ینداره، وقت یاراده لبخند زدم: اشررکال یب
 .دمیم
 بده. دتویعکس جد هیپس  ر
 شدم. رهیکه پلک بزنم به او خ نیتعجب سرم را بلند کردم و بدون ا با
 ه؟یچ ر
 !یریموندم تو چرا از رو نم ر

ا آمده بود. مانتو ر رونیو جوابم را نداد. به سمت طلوع رفت که از اتاق ب دیخند
که خودم پول مانتو را  دمیگرفت و به سررمت دختر فروشررنده برد. من هم دو

 بدهم...
شت و آن  کی شیرادهایو ا بیع یبا همه  نیرفتن با مع دیخر سن بزرگ دا ح

غازه ا نیهم ا که در هر م باز یبود  بان  با ز نده دختر بود  و  یکه فروشرر
 گرفته بود!!! فیتخف یکل ینیریخودش

با دخترها حرف م هر به حال خودم  یم یزد و شرروخ یبار که  ته دل  کرد از 
سف م شده بودم...  یحرفها و حرکات همگان نیخوردم که با هم یتا ار! خر 
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ب میرفت یم رونیکه از مغازه ب نیهم نداشرررت، به محض ا یا دهیالبته فا اره دو
شررد از او به دل  یشررد کرد، نم ینم یرفت... کار یم ادمیکرد که  یم یکار

 شد دوستش نداشت... یگرفت، نم
شت شتند راه م دیخر جانیسر آنها که هنوز ه پ  یزمزمه م رلبیرفتم و ز یدا
 کردم:
 از مدرسه خونه کالغا انیروشن چراغا م شهیکه م غروبا

 به جون و دل شنفتم یکه تا گفت فتمیاون روزت م یحرفا ادی
 دل بودم من ریغافل بودم من اس عجب

 دل نبودم اگه عاقل بودم من... ریاس
بشر خطرناک بود!!! خطرناک... اگر  نیعقب و رو به من چشمک زد. ا برگشت

 !دمیفهم یم
*** 

 دیایهم ب دی. قرار بود نومیشو یحاضر م گریساعت د میگفته بودم تا ن نیمع به
عا چه دانست واق یچون نم یطلوع بو برده بود ول نکهی. با امیتا با هم برو نجایا

 ییگرفت و طفلک به جا ینظر م ریما را ز یرفتار همه  یخبر است با کنجکاو
 .دیرس ینم

شد مامان از خر المیکه خ نیهم ض یدهایراحت  ست، انگار بار  یبچه ها را ا
شد، نفس راحت میشانه ها یاز رو ینیسنگ شته  ش یبردا فتم و و به اتاقم ر دمیک

تازه متوجه خزر شرردم که مات و مبهوت کنار کمد نشررسررته بود و با سررر ناخن 
 .دیخراش یرا م وارید
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ست پا رررر ش شت  شنگ. )با نوک انگ  یرا قلقلک دادم( چ شیپهلو میسالم ق
 شده؟
 را کنار زد: هان؟ شیموها یرا بلند کرد و با دستپاچگ سرر
 .ختمیرا به هم ر میرا از سر برداشتم و موها شالم

 ؟یدیرو پسند ارویشد؟  یچ ر
 جا بلند شد و به طرف من آمد. از
 بد نبود. ر
 داد. یم فشویتعر یکل نیبد نبود؟ مع ر
 شناختش پس؟ یم ر

 بند ساعتم متمرکز کردم. یرا رو نگاهم
 انگار آره. ر
 بچه داره. ارویکه  یدون یکرد و گفت: پس البد االن تو هم م ی «پوف»
 آره. ر

 رخت خوابها. یخودر را پرت کرد رو خزر
 بود. یا کهیعجب ت یول ر

 زدم و به سمت او برگشتم. قهقهه
 بد نبود. یتو که گفت ر

َزهره!! با ده من عسررل  کیبره از نزد یگفتم، از اوناس که از دور دل م یکل ررررر
کرد  یر نگام مچطو یدون ینم ینیشررد خوردر بس که گنده دما  بود!  ینم

شم فهم ض دمیکه. از اول . از همون اول معلوم بود دی. مامان هم فهمستین یرا
 .میمامانه اصرار داشت با هم حرف بزن یول هیمنتف هیاومده و قض یزور
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 ن؟یخب حرف زد ر
صاف بهم گفت  ارویکه  میمامانه گفت دو کلمه حرف بزن یمامان تو رودواس ر

 و والسالم. رهیخواد زن بگ ینم
 ؟یگفت یتو چ ر
 بشم. یبرم نامادر سیبش گفتم منم قرار ن ر

 .یگفت ینم یجور نیلبم را به دندان گرفتم: گ*ن*ا*ه داشت، ا ی گوشه
تازه خ یچطور نگام م ینیبب یآخه تو که نبود ررررر  چمیراحت، ه التیکرد. 

که من دارم مادر  یا افهیق نیبا ا گهیشررعور به من م یب کهیناراحت نشررد، مرت
 داره آخه؟! یچه ربط ،یتونم بشم چه برسه به نامادر یهم نم یخوب

 ن؟یرو گفت نایهمش هم یعنی ر
و شل*خ*ته جمع شده بود  یکه سرسر شیبه موها یدست نهیآ یرو به رو خزر

 .دیکش
ونه مردمو خ میخوشگل نیمن با ا یعنیهم بارم کرد که تهش  کهیدو تا ت یکی ررر

شگلم به نظر  فشیتکل ارویکنم.  یخراب م با خودر معلوم نبود، من االن خو
 تو؟
ود، ب فیکث شیرا باال برد. موها شیرا به سررمت من برگرداند و ابروها شیرو

شم ها شیصورتش هم آرا شت، چ چند روز قرمز  نیا یخواب یهم از ب شیندا
 ...یبود ول

 گفتم: آره. صادقانه
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ست شانه ها لبخندر را پنهان کند. نتوان را  شیرا باال انداخت و موها شیبعد 
 بگم واال؟! یدور انگشتش جمع کرد و با عشوه گفت: چ

 امشب؟ یایبا ما نم ر
 .ادی. باهامونم که نممینه، مامان هم تنهاس، گ*ن*ا*ه داره همه امون بر ر

 آوردم. یم رونیرا از کمد ب میمن نگاه کرد که داشتم مانتو به
 ؟یمنو بپوش یپالتو یخوا یم ر
بود. به او نگاه کردم که خودر را  دیداوطلبانه از خزر بع یها یبخشررندگ نیا

 زد به آن راه.
شک یپالتو ش یم شال خردل دمیکوتاه خزر را پو  میموها یام را انداختم رو یو 

 .میشانیپ یبودم رو ختهیر یور کیکه طبخ معمول 
 ؟یکن شیآرا یخوا یسوهان ناخن را کنار گذاشت و گفت: نم خزر

 نو ! ر
 .نجایا ایخرده، ب هی ر

 .امیرفتم: نم پس
 خورمت. یبابا، نم ای: بدیرا گرفت و به سمت خودر کش میبازو
زد گفت:  یم یآجر هیگ*ن*ا*ه من سررا یب یکه پشررت چشررم ها نطوریهم

 !یریگرم نگ نیبا مع ادیز دینو یحواست باشه جلو
خزر  یعنیشد، با تعجب به او نگاه کردم. برق به من وصل کرده با انیجر انگار

که  نبود نیمنظورر ا یعنیخبر بود؟  یب دیطلوع و نو ی هیهم مثل من از قضرر
 نکنم؟ کیاز آن دو تا را تحر یکیمن حسادت 

 ه؟یمنظورت چ ر
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 نه؟ یندار ملیکرد: خودت ر نییرا در دست باال و پا ملشیر
ست و م یم س یدان ست لوازم آرا دیپر سمان  شت از آ  شیها! نکند انتظار دا

 من نزول کرده باشد؟ یبرا
 . جهنم ضرر.یاوک ر

 مژه ام زد. یو فقط به انتها دیکش رونیرا ب ملشیر ی فرچه
 بود؟ یمنظورت چ ،ینگفت ر
سره تو گور مامان روضه خونده بود که  هینگفتم؟ هان، اون روز مراسم عمه  ر

مان م به مع یکیخواد  یما ندازه  ما رو ب مد ن،یاز  ما او که   نیتو ا میو از اول 
 حرفا... نیقصد بوده ها، و از هم نیخونه به ا

 ؟یکن یم یشوخ ر
ه ک نهیب یگفت مامان عمدا چشمشو بسته و نم ی. داشت مدمینه، خودم شن ررر

 .یزن یالس م نیتو با مع
ست س د شد خط  ضفتدیپلکم ب ریز یاهیخزر را پس زدم که باعث  راه  ی. بغ

ست و با حرص رو کردم به خزر: راس م میگلو  یچرا همون جا نگفت ؟یگیرا ب
 تا جوابشو بدم؟

سالگرد بابا تو خونه  نمونیهم رررر  .یدعوا راه بنداز هیعمه  یمونده بود که روز 
ست. م شهیدر دهن عمه رو نم شه معمول گمیب ست با ش یکه حوا  نیبا مع یبا

 که آتو...
 یچطور نیبودم؟ اصال من مگه با مع یجور خاص نیاصال من تا حاال با مع ر

 زه؟یقدر نفرت انگ نیهستم؟ چرا عمه ا
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 اهیبرداشت و خط س ی. خزر دستمال مرطوبدیلرز یبلند شده بود و م میصدا
 را با آرامش پاک کرد.

ستم چقدر یشناختم و نم یدونم... منم اگه تو رو نم یدونم... م یم رررر  دون
نشررده، عمه  یزیکردم. حاال هم چ یمثل عمه فکر م ییدسررت و پا یو ب بسی

 نیقبول کن که مع نه،یبه مع رریبده، حاال هم گ ریگ زیدوسررت داره به همه چ
 چسبه. یبه تو م یلیخ
 بچه اس! نیمع ر
 احمخ جان! یتو بچه ا ر

 کرد. یرا به سمت او باال گرفتم که حخ به جانب من را نگاه م سرم
 عمه اس. هیشب تیحقا که همه چ ر

ستمال ستش گرفتم تا آرا د  میرا پاک کنم که اجازه نداد و رژ لب مال شمیرا از د
 ار را برداشت. یصورت

شکر برادر رررر شه.  ریخ یندارم که فردا دعا یخب خدا رو  بچه هار همرام با
 برات خط چشم بکشم؟ کوچولو... یخوا یم
 خوام. ولم کن برم. ینه، نم ر

 از من نیها. بب رونیب یریم زادیمثه آدم یدفه دار هی شرره،یبذار االن تموم م ررررر
وردم( در آ یمنه )شررکلک ی فهیوظ یبه تو بگه ول ادیگفتن بود، مامان دلش نم

 م،یگو ی. به هرحال من آن چه شرح بال  است به تو مشهیخراب م ار،یادا در ن
 برو به سالمت. ،و خواه مالل. تمام شد ریتو خواه از سخنم پند گ

 دستت درد نکنه. ر
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سه طلوع گرفتم م یزیچ هی ،یکنم خواهر یخواهش م رررر ذارمش تو  یهم وا
 .فتیک
 ؟یاینم یمطمئن ر
 !امیمنم ب ینگو که دوست دار ر

 را کج کرد و با سوال من را نگاه کرد. سرر
 برم. ییبغض گفتم: خودمم دوس ندارم جا با
 .یکن یمنو خراب م یکه اثر هنر ریرم به خودت نگ افهیق نیا زم،یرو عزب ر

 پالتو را صاف و صوف کرد. یو با دست شانه ها دیخند
 که منو تنها شمیخواد به هر سه تاتون خور بگذره ها. وگرنه دلخور م یدلم م ر

 .نیو رفت نیگذاشت
 بود به من خور بگذرد... دیزدم، بع یتلخ لبخند

سل که ع یاهویتوجه به ه یچسباندم و ب نیسرد ماش ی شهیام را به ش یشانیپ
با صررردا یمن و طلوع وول م نیب یقرار یبا ب خرده  هیگفتم:  یآرام یخورد 

 صداشو کم کن.
پخش را کم کرد. و بلند رو به  یو صرردا دیرا شررن میصرردا نیبود که مع بیعج

 کجا؟ میهمه گفت: شام بر
 ام از یشررانیبود و پ نیکوه سررنگ کیسرررم مثل  جواب دادن نداشررتم، ینا من

 سوخت. یحرارت مغزم م
 نیز ب. امیتوانسررتم بلند بگو ینم یول« خانه میبرو»زدم که  یم ادیذهنم فر در

 خونه؟ میریما سه نفر فقط عسل بود که جواب داد: مگه نم
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 دیوکه کنارر نشسته بود: نه آقا ن دیکوب دینو یبا دست راستش به شانه  نیمع
 قراره بهمون شام بده، مگه نه؟

وارفته بودم و  یصررندل یعقب و به من نگاه کرد که شررل و ول رو دیچرخ دینو
 باران بگه. یبعد گفت: هرچ

 ؟یگیم یجلو چشم به من دوخت و گفت: چ ی نهیاز آ نیمع
 ؟یگیم یگفت: چ یطاقت ی. عسل با بدمیرا ندادم و نگاهم را دزد جوابش

 بگم؟ یچ ر
 .یفکر کن یآهنگ فرصت دار نیو گفت: تا آخر ا دیخند نیمع

 بلند شد؛ نیاز پخش ماش یآهنگ یصدا بالفاصله
 خبر کن، خبر کن، بگو دوِست دارم شهرو
 رو سر کن، حاال سر کن، بگو دوِست دارم قصه
 و آشنا راز منو بدونن بیغر بذار

 تو بخونن یعشقتو برا یمن قصه  با
 که عشخ پرنده شد بگو

 ام نهیزد تو آسمون س پر
 بدونن ایتا دن بگو

 نمیمرد زم نیتر عاشخ
 مد نظره! شتریب نجاریآهنگ را کم کرد و گفت: ا یصدا نیمع

 را بلند کرد: شیدوباره صدا و
 آره، بگو آره بگو
 که دل به عشخ تو گرفتاره بگو
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 آره... بگو آره... بگو
افتاد و احسراس کردم حرارت بدنم تا  نهیآ یتو طانیشر یبه چشرم ها چشرمم

 صد درجه باال رفت و آن صحنه به وضوح تمام به مغزم هجوم آورد.
 ینباشم و کال کار نیچشم مع یجلو ادیکردم ز یم یخاطر حرف خزر سع به

سرم به اس ام  چکدامشانیبه کار ه شم. تمام مدت اخم کرده بودم و  شته با ندا
ستم به او بگو یبا گلرخ گرم بود. کار م یبازاس   یرهاکه چقدر از فک میتوان

شتند  نیمن و مع یدر مورد رابطه  یگریهرکس د ایکه عمه  یمزخرف سر دا در 
 کیبه جز  زیچ چیخواهد بهشرران بفهمانم که ه یشررده ام و دلم م یعصرربان

 نیرا به خود مع نیا دیاول با یدر وهله  ی. ولسررتیما ن نیب یمعمول یدوسررت
 ..نبود. هیشب یدوست معمول کیبه  شیاز کارها چکدامیکردم! که ه یم یحال
 نیو مع دیمن بودند و نو یشرده بودم. عسرل و طلوع جلو ادهیپ نیاز ماشر تازه

شتم جواب پ سرم، دا شت  س یگلرخ را م امیپ شالم  یدادم که ک به من تنه زد و 
شاره ا سر یکه به ا شالم  میایبه خودم ب نکهیم افتاد. قبل از ابند بود، کامال از  و 

ست صله د شم بالفا ش مسر یشالم را رو یرا باال بک صورتم پ دیک  نییاو از کنار 
شم ها سرم را که چرخاندم، نگاهم در چ ستر یرفت.  ستاره گره  یخاک پر از 

... یمعمول یدوسررت کیشررد به جز  یم دایپ یزیخورد. در آن چشررمها هر چ
سوخت نگه داشت  یمن که از حرارت م یکنار گونه  هیچند ثان یدستش را برا

 گفت: مواظب بار. متیو بعد دستش را عقب برد و با مال
ستپاچگ با سرم مرتب کردم و خودم را به دخترها رساندم تا با  یشالم را رو ید

نه آن لحظه و نه در تمام طول کنسرت، نتوانستم آن نگاه  یپسرها تنها نباشم. ول
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و  ذهن من ینقطه  نیشررده بود به باالتر خیحرف را فرامور کنم. انگار م پر از
 شد.... یکنده نم

شده ول تمام شمم را نیهم یاتفاقات قبل و بعد از آن به کل از ذهنم پاک   که چ
ستم، دوباره  یم ستر کیب شم خاک ست و دلم  یدر ذهنم نقش م یجفت چ ب
زده بودم و اشررتباه برداشررت  تیمن بودم که خودم را به خر نی. نه، ادیلرز یم
 ...هیکردم نه بق یم

 یپارچه نور هیکه  یقلبم تو هست عروس
 یمثه بلور ،یشکنه روحت به حرف یم

 مونهیخبر ببر تو شهر بگو عروس برو
 تو دلمو کرده نشونه یکه هر ذره  بگو

 و ماه دیها، خورش ستاره
 نمیچ یبرات م رمیرو م همه
 نمیچشات بب یتو خونه  تویخواد رضا یم دلم
 آره... بگو آره... بگو

 بگو آره... بگو آره... بگو آره... ر
صدا دم گرفته بودند. سرسام  کیپخش را کم کرده بود و خودشان  یصدا نیمع

 ... باشه.گهیعسل گذاشتم: بسه د یبازو یگرفته بودم؛ دستم را رو
 ؟خیرف میانده کل قوا! حاال کجا براز فرم نمی: ادیبا ذوق رو کرد به نو نیمع
 یاخت شده بود به او آدرس داد و نگاه پر از حخ شناس نیبا مع یکه حساب دینو

ضع سمت پنجره چرخاندم.  یفیار را به من دوخت. لبخند  سرم را به  زدم و 
بودند. کار حداقل  دینو یچشررم ها یهم به سررادگ نیمع یکار چشررم ها
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 همه حس نیبه قلبش وصرررل نبود. کار ا میگفتند. کار م*س*تق یدرو  م
 نیدر ماش یرو یشدم. دستم به آرام یگرفت و خفه نم یمرا نم یگلو تلفمخ

ش یخودم کار نکهیو قبل از ا دیچرخ ش ی شهیکنم،  به  یرفت. حت نییپا نیما
 او نگاه هم نکردم...

ستم، ا ینم ضع نیخوا ستم، م یرا نم تیو ستم هر چه زودتر بروم  یخوا خوا
 برود... ادمیاز  زیکنم تا همه چ هیپتو آنقدر گر ریو ز خانه

 ؟یباران، خوب ر
سمت نو سرم ساکت  شیپ یچند لحظه  نیکه تا هم دیچرخ دیبه  مثل خودم 

ش شغول خر هیتک نیبه ما صدا م سر و  شمش به بچه ها بود که با   ندیزده و چ
ستن ستم را به چرخ عق یرا جابه جا کردم و کف پا میبودند. پاها یسه تا ب ب را

 درهم فرو کردم. نهیس یرا رو میدادم و دست ها هیتک
 هوم... چطور؟ ر
 آوردنت. ی... انگار زورکیهست یجور هی ر

 گهید ومدیچون خزرم ن یحوصررله نداشررتم... ول ادی: نه بابا، زدمیزور خند به
 کردم( به خاطر طلوع... سیرا با زبان خ نمیی... )لب پاامیشد منم ن ینم

 به مغزم خطور کرده بود. یزیمن تازه چ ینگفت. ول یزیشد و چ ساکت
 ؟یرو به من بگ یزیچ هی دیبا یکن یفکر نم ر

 خنده ار را پنهان کرد. انهیناش
 .گمیکه من به تو م ستین ییزاینه، از اون چ ر
 .یگیبه من م زویکردم همه چ یفکر م ر
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 به تو گفت. شهیکه م ییزایهمه چ ر
 ی. نممیرا به او بگو زیتوانسررتم همه چ یگفت، خود من هم نم یم راسرررت

 که آنجا جمع شده اند و سر و یکسان یهمه  نیکه در ب میبگو دیتوانستم به نو
رر را فک یحت شیسال پ کیکه  –نفر  کیگور فلک را کر کرده،  شانیصدا
ر نظ ریز ااز همه پررنگتر و درخشررانتر اسررت و تمام حرکاتش ر –کردم  یهم نم

ست م س یگفت؛ نم یدارم. را حرف زد... همه حرفا که آخه  یشد از آن با ک
 ...ستین یگفتن

 /.هیپسر خوب ر
 ؟یک ر
 بش. یکه زل زد ینیهم ر

گرفته  یشدم، دا  شدم، هول شدم و احساس کردم مچم را در حال دزد سرخ
 اند.

 اضافه شده؟ راداتیو ا بیزل نزدم. توهم زدن هم به ع یمن به کس ر
 .یگیتو راس م ر

 .اریرسه فورا به زبون ن یبه ذهنت م یو با مشت به شانه ار زدم: هرچ دمیخند
 به خودت بگه. دیبا یکی نویا ر

 .دیمن کوب یو چند بار به شانه  دیبلند خند بلند
من  ه،یپسر خوب یزنم. ول یدرباره ار حرف نم گهید ،یگیم یدونم چ یم رررر

 موافقم.
 .دینظر تو رو نپرس یکس ر
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 دیگرفت. نو دیمن و فرصررت جواب دادن را از نو یجلو دیجفت پا پر عسررل
 ت.را به سمت من گرف یو بستن ستادیا دیمن و نو نیب نیعقب رفت، مع یکم

 خوام. ینم ر
 ؟یکن یتعارف م ر
 نه. ر

ش در ستم داخل. د نیما ش ستن نیکه مع دمیرا باز کردم و ن  خودر و مال مرا یب
هم  یرا باال انداختم و چشررم رو میسررطل آشررغال. شررانه ها یپرت کرد تو

 خواهم. یگذاشتم... به من چه؟ من که گفته بودم نم
نه و نو میکه برو یوقت تا به جز  کی چکسیبرود، ه دیخا کالم حرف نزد 

کرد. کار خدا وجدان  یگوشم سخنران ریبند ز کیه صاحب من ک یوجدان ب
 زیچ کیبندگانش... به صررورت  یرا هم به صررورت آپشررن گذاشررته بود برا

ستمش... البد خودم عمدا  یدانم؟! من که نم یواجب؛ چه م ریغ ،ینیتز  خوا
وسررط چه کاره  نی... وجدانم اگریزهرمار کنم د نیام شررب را به مع اسررتهخو

 دادم؟! یبه او هم جواب پس م دیبود؟! با
*** 

شتم صال اهم یم زیها را تم شهیش دا  یدادم که رو ینم نیبه مع یتیکردم و ا
با ریمبل ولو شرررده و سرررگرم ز نه زندگ لشیو رو کردن مو  یبود. خودر خا

 نداشت؟!
 نبود! بود؟! نجایکه ا شیزندگ یجا بود ول نیخانه ار که هم خب
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قه  یکه قربانش بروم کنجکاو عسرررل با سرررا به ارث برده بود،   یرا از خودم 
 ن؟یکن ینم یرا خاراند: خونه تکون شینیب یجعفر

 چرا مامانم کارگر آورده. ر
 خور به حالت. ر

 یرنجویا یبرداشررت. تذکر دادم: اگه بخوا یگرید یو جعفر دیکشرر یقیعم آه
 هنوز نصفش مونده. گهید یتا هفته  یپاک کن

 .ادیکه از دستم برم هیکار گهید ر
گذشته بود ن شتریب هیپنج ثان یو کنارر نشست تا کمکش کند. ول دیخند نیمع

عسل که تا حد مرگ از حشرات متنفر  یکرد و انداخت رو دایپ یکه کفشدوزک
شر خزر  غیبود. ج صله با ت شت که بالفا سل خانه را بردا اق که در ات -و داد ع

کر بود که به او تذ نیزبانش را درآورد. درستش ا نیمع یساکت شد و برا -بود 
شود. هرچند که  یخودر باعث م نیمع یبدهم ول سل از کنترل خارج  شد ع

 دایا په یسرربز انیدر م یهم نبود، گشررته بود و کرم تپل سرربزرنگ الشیخ نیع
 ...ندازدیتوانست با  وحش راه ب یداد م یجور ادامه م نیکرده بود. هم

 .نویا نیعسل بب ر
 .ادیچندر، از راه رفتنشون بدم م یا ر
 زون! یبامزه اس که... ِاه، آقا ر

کنار رفت که مبادا ه*و*س کند و  نیو از دسررترس مع دیبا صرردا خند عسررل
 .ندازدیاو ب یحلزون را رو

 هم هس... نجایا ر
 پاک کن. توی: عسل، سبزمن
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 کنم. یدارم پاک م ر
 مشخصه... ر

شد: باران  یصدا شقوالنه دار هیخزر از اتاق بلند  شقوالنه  ؟یاس ام اس ع ع
 نباشه... ادیار ز

 داد. هیآمد و به قاب در تک رونیاز اتاق ب همزمان
 نه ندارم. ر
 شعرم باشه خوبه. ر
 ؟یخوا یم یواسه ک ر
 خواد. یدوستم واسه دوستش م ر

 فکر کردم و بعد گفتم: یشد... کم یا یطوالن یدوست چه
 دست به دستان تو عادت کردم نیهم با
 جان تو عادت کردم یگ*ن*ا*ه ست ول نیا

 است اما ادیمن گنجشك ز یبرا جا
 تو عادت کردم... ابانیدرختان خ به

از  نیزم یگذاشت و رو نهیس یدستش را رو د،یکش یقیآه عم نیمع بالفاصله
ساب  صله ح شونت به او نگاه کرد که بالفا حال رفت. هرچند خزر چنان با خ

ص شونت نگاه خزر ن ست. خ ش صاف ن ستش آمد و  شد: حاال  بیکار د من 
 نباشه... ادیخوبه گفتم عشقوالنه ار ز

 در توانم بود. نیبه قول عسل هم گهید ر
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را دنبال کرد و  با نگاه او نیار را باال انداخت و به اتاق برگشرررت. مع شرررانه
 زنه. یگفت: مشکوک م

 .گهیحرفش را گرفت: راست م یرا ندادم و عسل هم پ جوابش
 سرت به کار خودت باشه. یکیتو  ر

چشررم غره رفتم و  نیانداخت. به مع نییدر آورد و سرررر را پا یشررکلک عسررل
ش شغول  شدم. ول شهیدوباره م ست م یها  شکوک  دایگفتند؛ خزر جد یرا م

صدا یرا از خودر دور نم لشیهم موبا هیثان کی یراشده بود. ب  یکرد و اگر 
 ی... ولدیپر یم شیشررد بالفاصررله رنگ از رو یبلند م یاس ام اسرر ایزنگ 

شدم که خودم  یمواجه م یبا همان جواب دمیکش یم شیمطمئنا اگر حرفش را پ
 به عسل داده بودم...

 نشست و گفت: ساالر نداشت. مکتین یکنارم رو گلرخ
 را از او گرفتم. یفالوده ا ینامه بلند کردم و بستن ژهیو یرا از رو سرم

 من که اصال ساالر دوست ندارم. ر
 .رهیم ادمی شهیهم ؟یجد ر
 .یبس که خنگ ر
 باران احترام عمه اتو نگه دارها! ر

 .تیترب ی: بدمیخند
دهانم و  یفرستادمش گوشه  یبست. با بدبخت خیزدم که فکم  یبه بستن یگاز

 مفلوکم را نجات دادم. یدندان ها
 شد؟ یخب، برنامه چ ر
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 یم مدیصبح ع دیرس یپنج شنبه کالس گذاشت. اگه زورر م گه،ید یچیه ر
 کشوندمون دانشگاه.

 که. ی. جا دارایخب تو ن ر
 ؟ی. تو چادیبه احتمال ز امیآره نم ر
 .امیجز دانشگاه ندارم. م یمن که کار ر
 ن؟یر ینم انیمسافرت ا ر

 را باال انداختم. میداشت. ابرو یهم چه دِل خوش گلرخ
 ؟یدوس پسرت چ ر
 یازیگرفته بودم. ن دهیناد ریاخ قهیاشاره کرد که من در ده دق ییبه جا شیابرو با

 یمکتین یخودر را پهن کرده بود رو نیهم نداشرررت. مع ینیزبیبه تمرکز و ر
مانع  یول –او بودند  یآن طرفتر از ما و با دوسررتانش که هر سرره روبه رو یکم

هم  یسررمت نگاه نیبودم به ا دهیند یزد. حت یحرف م –شرردند  ینم درید
 ریخواست مطمئن شود من در دانشگاه هم از حضور چشمگ ی. فقط مندازدیب

 نباشم؟! بودم؟! بینص یاو ب
 دونم. ینم ر

 دانستم... یدندان له کردم. م ریزدم و رشته ار را ز یبه بستن یمیمال گاز
رفتن و نرفتن با همه قهر کرده  نیرفت. دو روز گذشررته به خاطر هم ینم ییجا

شا شد ول یقهر لغت بچگانه ا دیبود.   کار را کرده بود. با البرز نیواقعا هم یبا
سنگ یبا ما و حت چ،یه -سفر را داده بود  شنهادیکه پ - سر ود. ب نیمادرر هم 
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ست به ه ینم کند...  بیپدرر ترغ دنید یاجازه دهد که او را برا چکسیخوا
 کس... چیه
 کنم... یالبرز از من خواسته بود او را راض و

ص یحرف بزنم، کامال جد نیرا گرفت و گفت با مع میالبرز جلو یوقت مم و م
مسئله  نشدن م دیسرخ و سف شیکند و برا یسفر راض نیا یرا برا نیبود که مع

ضوعات حرف م نیتر یهینبود... انگار که در مورد بد یا مقدمه  یزند، ب یمو
مثل  –بزند  نیزم ار میدارم که رو تیاهم نیاز ا شررتریب نیمع یگفت که من برا

 تنخیتوانم باعث برانگ یم میشررخصرر یتجربه  لیبه دل نکهیو هم ا –خودر 
 هبیپسر غر کیو اجازه دادم  ستادمیچوب آن جا ا نیاحساساتش شوم. و من ع

م، دار نیمع یکه رو یریکند که من به خاطر مرگ پدرم و تاث یسررخنران میبرا
 .پدرر برود.. دنیرا وادارم که به د وتوانم از عالقه ار سوءاستفاده کنم و ا یم

بود، نگاه کردم و با لحن  نیالبرز که تنها وجه شررباهتش با مع یچشررم ها به
 یبره من نم یینتظار نداشتم، گفتم: اگه خودر نخواد جاکه خودم هم ا یسرد

 کنم. یتونم کار
 بشه. مونیدونه که ممکنه بعدا پش یفهمه. نم یخودر نم ر

 بره؟ اونم االن، نیبشه؟ اصال چرا انقدر اصرار دار مونیکردم: چرا پش پرخار
 بابار عادت کرده، حتما اونم... دنیبه ند نیهمه سال. مع نیبعد ا

 .ضهیمر ر
 !؟یخشکم از هم باز شد: چ یچند لحظه مات ماندم و بعد لب ها یبرا
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چشررمش جابه جا کرد و بعد با همان لحن مالل آور و کسررل  یرا رو نکشیع
مونه، به  یزنده م گهیچقدر د سررتیمعلوم ن ضرره،یمر مییکننده ار گفت: دا

 .نتشیخواد بب یخاطر م نیهم
 بشه؟ یکه چ ر
فکر کرده باشررم از دهانم خارج  هیاز سرره ثان شررتریمن ب نکهیاجمله قبل از  نیا

صله خودم از حرف شدم... ا یشد. و بالفا حرفم  نیکه زده بودم غرق خجالت 
 بچگانه بود... یلیخ
کان ت یخودم بابت حرفم تعجب نکرده بود، سررر یانگار البرز به اندازه  یول

فت: نم عدا خودر یدون یباران، تو بهتر از من م یدونم. ول یداد و گ ... ب
 .شهیم مونیپش

دانستم که بعدها هر روز و هر روز خودم را سرزنش  یگفت... من م یم راست
سابقه  ساعت  یکردم چرا تمام آن هفته را به خاطر م سال تا  شگاه م 8فوت  یبا

 دم،یرس یبودم... که چرا آن شبها تا به خانه م دهیهفته کمتر او را د کیماندم و 
کر جز مسررابقه ف زیچ چی... که به هدمیخواب یرفتم و م یه اتاقم مبالفاصررله ب

که از دسرت داده بودم  یا هیهر ثان یدانسرتم که بعدها برا یکردم... من م ینم
جا کامال  نیا یا شهیکل یدانستم که آن جمله  یکردم... من م هیساعت ها گر

 نخواهد نداشت... یسود یمانیکند و پش یصدق م
 زنم. یباشه، باهار حرف م ر
کردم  یخواستم، سع یزنانه ام استفاده کنم و نم یها لهیبلد نبودم از ح نکهیا با

و بردم ا شیتوانم او را خر کنم. خودم داوطلبانه آلبوم عکسم را پ یکه م ییتا جا
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 زیه چراه هم ی انهیدر م نکهیاو گفتم. با ا یبرا ییاز خودم و بابا لمیم رغمیو عل
 یکسرر یبرا زهایآن چ یخواسررتم از همه  یخودم بودم که م نیشررد و ا یعواق

 یم یمانیار را مفت به پشرر ندهیبهتر از او که داشررت آ یحرف بزنم. چه کسرر
خودم را لعنت کردم  هیگفتم، از تمام آن روزها، که من هر ثان شیفروخت. برا

عد از مرگش خودم را دنشیکم د یکم بودنم... برا یبرا که ب م و کرد هیتنب... 
ش شیصدا ینگاه نکردم. حت ار شیعکس ها یحت ضبط بود یرا که در گو ، ام 

شت؟! وقت یا دهیگور ندادم... که چه فا شمش،  یکه م یدا شته با ستم دا توان
 نبودم...

متر نتوانسررتم در مغزر نفوذ کنم و در  یلیم کی ینداشررت. برا یا دهیفا یول
 ییگور داد، با آن چشم ها میحرف ها تمام به ی... با صبورندازمیدلش شک ب

شده بود و از همدرد که حرف را به پدر خودر  نیهم یول ز،یلبر یکه نرم نرم 
 –من  یها تیمز یانداخته بود. حت نیرا زم میکشاندم سخت شده بودند و رو

 خواسررت یلج کرده بود و نم نینبرده بود. مع شیاز پ یهم کار –از نظر البرز 
 بدهد. رییرا تغ مشیتصم

 بود... شیرایآخر البرز، خانم پ ریت
بکند. نه با التماس، نه با محبت، نه با زور، نه با  یاو هم نتوانسرررت کار که

با ه نه  از آنها اطالع  شیرایکه مسررلما خانم پ یگرید ی لهیوسرر چیمنطخ و 
 داشت.
... که خودر باعث دهیپدرر را از آنجا بر یرا متهم کرد که خودر پا مادرر

سالها یمه ه ست... مادرر  شتریشده... که ب ییجدا یآن  صر ا از پدرر مق
شت با دهان باز از ا  نهیهمه ک نیرا محکوم کرد و از خانه رفت. من را آنجا گذا



wWw.Roman4u.iR  546 

 

 یتمام نشرردن یکه در دلش مانده بود از پدر و مادر خودر، و اشررک ها یا
ش نیمادرر که بعد از رفتن مع ستم چکار یبودند و نم دهیجو . شان کنم..دان

 یرفتم؛ که اگر به جا یوانگیماندم و تا مرز د شیرایخانم پ شیمن آن روز را پ
به مع ینم یکردم... از طرف یاو بودم چکار م از خ*ی*ا*ن*ت  نیخواسرررت 

.. و برود. دنشیتا به د ردک یم یاو را راضرر دیبا گریو از طرف د دیپدرر بگو
سر احمخ... نم نیمع یتمام آن حرفها شنود و دم نزند... پ که همه  دیفهم یرا ب

 یکه مادرر به خاطر حرف ها دیفهم یبه خاطر خودر اسررت... نم نهایا ی
 نیا یرود... برا یاو م دنیاو کوتاه آمده و گفته که خودر هم به د یاحمقانه 

گفت  یکه م دیفهم ی... نمدیفهم ینم نیمع یکه گذشررته ها گذشررته... ول
شته  ست... احمخ بود که م یها هنوز جلوگذ شمش زنده ا ست ا یچ  نیخوا

 روزها را هم به حال همان گذشته ها دچار کند...
 گلرخ حواسم را به طرف خودر برگرداند. یصدا

 که. یشد یمنفجر م« دوس پسرت»گفتم  یم یوقت شهیشد؟ هم یچ ر
 .دمیسینوچم را ل انگشت

 که خفه کردنت یدون یچکار کنم؟! م یکن یو تکرار م یفهم ینم یخب وقت ر
 .شهیقتل عمد حساب م

ر ا افهیبه جانب به او نگاه کردم که هنوز با دهان باز به من زل زده بود. ق حخ
 هیسررال  یروزها نیآخر نی. از ااریدر ب لتوی: موبادمیخنده دار شررده بود. خند

 .میداشته باش یادگاری
 آورد. رونیار را ب یله گوشاستقبال کرد و بالفاص شنهادمیپ نیا از
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  یالیخ یزد. با ب میصدا یکه کس میشکلک درآوردن و عکس گرفتن بود سرگرم
ده کرد خن یکه تالر م دمیشررخب مورد نظر را د یگفتم و وقت یبلند« بله»

 ار را پنهان کند، خودم را لعنت کردم...
 را مرتب کردم: سالم. میبلند شدم و مانتو یدستپاچگ با

در آن جاخور کرده  ینگاه کرد که گل زرد میسررالمم را داد و به موها جواب
 انیو در مشتم فشردم. نگاه بهروز دمیکش رونیب یبود، خجالت زده آن را به تند

 با گل تا مشت من رفت و آنجا ماند.
 بودا... فیح ر
 !د؟یببخش ر

 ار را صاف کرد و نگاهش را از سمت من گرفت. نهیس
 م؟یکار حرف زد یدرباره  ادتونهی ازدستیخانم ا ر
 ...ادمهیبله  ر
 یر مکه فک یزیکنم... نکند آن چ ینیب شیرا پ شیبعد یجمله  دمیترسرر یم

 الینبافد و فکر و خ ایرو هیچند ثان یکنم نباشرررد؟! به مغزم التماس کردم برا
 ...هیفقط چند ثان ز،یچ چینکند، نه به بودنش، نه به نبودنش، به ه

 یکنم، م یکه خودم کار م یکردم، تو همون مجله  دایپ یکار هیمن براتون  رررر
 بعد... ن،یاول با خانواده مشورت کن نیخوا

 شد... ینم باورم
 ام؟یب دیبا یک ر

ش شیابرو شم ها ینور را پخش م نکشیع ی شهیرا باال برد،   شیکرد و من چ
 کرده. یمن چه برداشت یهمه ذوق زدگ نیدانستم از ا ینم دم،ید یرا نم
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 ...نیبا خانواده اتون حرف بزن ن،یعجله نکن ر
 ...ستین یازین ر
 !زدستایخانم ا ر

 بار نتوانست لبخندر را پنهان کند. نیرا جمع کردم که ا میلبها
نوروز. کار  التیبعد از تعط یقرارمون برا سررت،ین یبه هر حال، عجله ا ررررر

 میر... حاال بگهید زایچ نیو هم شیرایو و پیتا ن،یبکن ستیهم قرار ن یخاص
 .نیشیاونجا خودتون بهتر متوجه م

 یب یمعمول یزهایچ نی! و همشیرای! و وپیشررور و شرروقم به خاطر تا نکهیا با
شده بود. قرار بود کار بکنم... با یفروکش کرده بود ول جانیه هرطور  دیصفر ن

 یچادر نو م کیمامان  یحقوقم برا نیکردم... با اول یم یشررده مامان را راضرر
 گرفتم...
 ممنون. یلیلبخندم را به لب آوردم: خ نیتر خالصانه

 دیبلند خند یکنم. )بعد با صرردا یرا با هم باال برد: خواهش م شیدو ابرو هر
 اد،یخوشت نم پی. از تایرو به اون رو شد نیاز ا هیثان هیبود( تو  دیکه از او بع

 نه؟
 .دمیهم خند من

 گاماس گاماس... س،یمهم ن ر
 بود؟ ی( نظرت چدینامه که در دستم بود چرخ ژهیو ی... )چشمش رونیآفر ر

 دادم. نیرا چ دماغم
 جلدشو دوس ندارم. ر
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 ؟یدیچند م 20دونم، مطالبش چطور بود؟! به من از  یکه خودمم م نویا ر
 !20 گمی محاال یول 17.5گفتم  یم نیدیپرس یاگه قبل از خبر خوبتون م ر

لحظه حس کردم کل دانشررگاه در سررکوت فرو رفت و  کی یزد که برا قهقهه
. با دیطول کشرر هیاز چند ثان شررتریب یخنده ار منعکس شررد و حت یصرردا

 انداختم. ریخجالت سرم را ز
 : چاپلوس.دمیآرامش را شن یصدا که
محل کارتون رو  میریخب، بعدا با هم م یلیرا بلندتر کرد: خ شیصرردا عدی و
 تا اون موقع... ن،ینیبب
 سال نوتون مبارک. یبازم ممنون و راست ر

ا شما هم مبارک باشه. ب یزد که گرم و پر آرامش بود: سال نو برا یمیمال لبخند
 اجازه.

 خم کرد و رفت. یسر
 بلند شد و به سمت من آمد: در رو! مکتین یبا رفتنش گلرخ از رو بالفاصله

 شد؟ یبه او نگاه کردم: چ و واج هاج
تونم  یکنم، م یصاحبش اومد، تا وقت هس فرار کن. من حواسشو پرت م رررر

 برات زمان بخرم... قهیدو دق
 !زدستایخررررررررررررررررانوم ا ر

! تخیر یدانسررتم که اوضرراع به قول عسررل ب یبرگردم، م نکهیقبل از ا یحت
 خودم نگه دارم: بله؟ یباز هم نتوانستم خنده ام را برا یخواهد بود. ول

به من نگاه کرد:  دیبار یکه از آن آتش م ییقدم جلوتر آمد و با چشررم ها کی
 بود؟! بهیپسر غر هیچه طرز رفتار با  نیبله و بال! ا
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 یبه آتش انداختن اسررت نتوانسررتم جلو زمیحرفم ه نیدانسررتم ا یم نکهیا با
 .رمیخودم را بگ

 نبود. بهیغر ر
باشررند  ختهیانگار خاک ر هیثان کیعوض شررد، در عرض  شیچشررم ها رنگ

 رنگ شد. یحالت و خاک یآتش، چشمها مات و ب یرو
 نبود؟! ر

 را زدم به آن راه. خودم
 .سین بهی. غریشناس یکه م انویبهروز ینه، آقا ر
سوخت برا یتمام گفتم... ول یرحم یرا با ب نیا سوخت. دلم  س یدلم  که  یک

شد و حاال  بهیجان کنده بود تا غر سان گرینفر د کینبا و قرار ا فیهم رد ،یبه آ
او باشررد.  فیتوانسررت هم رد ینم یکرد. کسرر یاشررتباه م یگرفت... ول یم

شنا شت... و ه ییآ شناتر نبود. که هر حرکتش برا چکسیهم درجه دا  یاز او آ
 داشت. یمن معن

 چطور رفتار کنم. یکه ندونم با ک ستمی: به قول خودت من عسل ندمیخند
 یزدم. )انگشررتش را به نشرررانه  یحرف نیکردم همچ خودیکرد: من ب غرولند

هر  ایتو دانشررگاه  نمیب یآخرت باشرره که م یتکان داد( باران خانم، دفه  دیتهد
 !ایندازی! کرکر خنده راه مدینو ایاز خودم  ریغ یپسر هیبا  یا گهید یجا

 یم فیتکل نییگذاشت، تع یشرط م گر،یاز حد گذرانده بود د باز ماند! دهانم
 برد!!! یاسم م «ای» دیرا هم با ق دینو یکرد، تازه حت

 ؟ی. تو چکاره استیکردم: به تو مربوط ن اخم
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 او را دست کم گرفته بودم. ییپررو انگار
 .ادیپسره خوشم نم نیباشه. اصال هم از ا ادتی نویمن همه کاره ام. ا ر

که قشررنگ متوجه آن بشررود گفتم:  یآشررکار یدگیکردم و با رنج یکج دهن
 .ادیکه ازر خوشت نم هیاز جنابعال بیع ته،یهم با شخص یلیخ
 باران! ر

 او پشت کردم: کار دارم. به
شررم چ یبرسرراند که جلو ییمانعم بشررود و کار را به جا یبا حرف نکهیاز ا قبل

 را گرفتم و دنبال خودم کشاندم. بشود، دست گلرخ مانیجماعت عالف دعوا
ستن سر ستم را ز مخوردهین یراه ب سطل زباله انداختم و د سرد ریام را در  کن آب

 شستم.
هت ب یچ انیکرد و گفت: بهروز ینزده بود، من من یکه تا آن لحظه حرف گلرخ

 ؟یگفت که انقدر خوشحال شد
 .یچیآب کاسه کردم و خم شدم: ه ریرا ز دستم

 .شهیکه آدم انقدر خوشحال نم یچیبا ه ر
 .گمیشد بهت م یقطع یدور لبانم را خشک کردم: وقت میمانتو نیآست ای
ن م دیفهم یبود، اگر م انیفقط به خاطر حرف زدن با بهروز نیحرکت مع نیا

 خواهد داشت؟! یاز دانشگاه همکار بشوم، چه برخورد رونیقرار است با او ب
 کند؟! یم یاو چه فکرداشت که  یتی... چه اهمیلعنت
سط  نیمع د،یخند انیبهروز یوقت رررر چنان نگات کرد من فک کردم االن از و

 .یشینصف م
 ؟ینیب یم ادیز لمیروزا ف نیا ر
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ست م رررر  التیخ نیتو هم که ع سه،یبود وا کیقلب من نزد گم،یجان باران را
 نبود...

 .میبر ایرفت بهت بدم. ب ادمیگرفتم.  یدیواست ع یزیچ هی ر
 ذوق زده گل سر را چند بار باز و بسته کرد. گلرخ

 نایا یدیاز کجا فهم ،یکن یاسررتفاده نم زایچ نیچه نازه! تو که خودت از ا ررررر
 مدن؟

 کنم، نه؟ یم یزندگ گهیباشه که من با چنتا دختر د نیا لشیدل دیشا ر
 را باال بردم و به او نگاه کردم. پلک زد. میابروها

 من فکر کنم خنگم! یشیباعث م شهیتو هم ر
 !؟یباور کن ای... یفکر کن ر

 من به آسمان رفت. غیزد پشت دستم و ج چنگ
 !!!یوحش ر
 رو گرفتم. نیانتقام خودم و مع ر

 کردم... نبود. یدانشکده را بررس یو محوطه  دی... سرم چرخنیمع
 رار باشرررد برومرا باز کردم، کارت بانکم همراهم بود. اگر ق فمیک یداخل پیز

 خورد. یبرنم ییبه جا یزیناپره یسر کار، کم
 د؟یخر میبر یایبا من ب یگلرخ وقت دار ر

*** 
 کراوات چطوره؟ ر

http://www.roman4u.ir/


 553 باران

 دمیند دیاونم که خزر واسه تولدر خر چوقت،یپوشه ه ینم یاصال رسم رررر
 بزنه.

 ؟یبخر یخوا یم یپس چ ر
 دونم... ینم ر

 دستم را دراز کردم به سمت گردنبند. د،یپالک ها چرخ فیرد یرو چشمم
 بخرم، نه؟ «کادیوان » نیمع یخنده داره برا ر

 به قهقهه افتاد. گلرخ
 کنه. یدرصد استفاده م 100 ر

آن روز به  یادآوریدرسررت کرد، )از  یبار مامان برار چ هی شررهیباورت نم رررر
و  ختیکوچولو درسرررت کرد تور نمک ر یلیخ ی سرررهیک هیخنده افتادم( 

شمش نزنن، نم بشیداد بهش گفت بذاره تو ج نویدوختش. ا چه  یدون یکه چ
 کرد. یذوق

 تو هم درست کرده؟ یهاج و واج به من نگاه کرد: برا گلرخ
 ؟یپسر کادو نگرفت هینه. تا حاال واسه  ر

 زد: چرا، واسه بابام. یگل و گشاد لبخند
 رسه؟ یبه ذهنت نم یچیه ینعی. یخسته نباش ر
 ؟یتا حاال کادو نگرفت دیهدف به اطرافش نگاه کرد: تو خودت واسررره نو یب

 همسن و سالم هستن تازه...
 فرق داره. دیبا نو نیمع ر

 فرق داشت... دیبا رابطه ام با نو ن،یمن با مع یبود که رابطه  نیا درستش
 و کمربند چطوره؟ فیست ک ر
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 !رمیخوام کادو بگ یواسه نامزدم که نم ر
ته استار زایچ نی... همیدیصورتش باز شد: خدا رو چه د یگلرخ به پهنا شین
 ...گهید
 اصال کمکتو نخواستم... ادوکلن چطوره؟ ر
 !ارهیم ییحرفشم نزن، جدا ر

تو در حد و  بیبه او رفتم که بالفاصررله حرفش را چرخاند: ج یغره ا چشررم
 ...یاتو بفروش هیکل نکهیمگه ا ست،ین ادیکه اون خوشش ب یدوکلنا یاندازه 
ست ی: حاال اگه دختر بود نمدمیمغازه و نال شخوانیپ یرو دیچرخ نگاهم  یتون

 یدیدونه به عنوان ع یپسر اصال آدم نم هیواسه  ا،یانتخاب کن زیهمه چ نیا نیب
 بده... دیبا یچ

 متفکرانه گفت: ب*و*س! گلرخ
 .ریگرفتم: بم شگونیرا ن شیبازو
ش نیا فیگفت: ح تیرا مالش داد و با جد شگونمین یجا که من  یهمه آموز

 اونجا، راست کار تو ه. میبر ای. ِا باران... بدمیبه تو م
*** 

شتم که ا فمیک یتو انگار ستپاچه بودم و بند ک نطوریمواد مخدر دا  فمیهول و د
ستم م شردم. مرحله  یرا محکم در د سر گذرانده بودم، م یف ماند  یاول را از 

 بود که نیدادم. تمام فکر و ذکرم هم یام را به او م هیهد دیبعد که با یمرحله 
دون که با او تنها هستم... ب اشدب یحتما وقت ایباشد  هیبق یندارد جلو یاشکال

 کیشررد که  یم یبود که من چند وقت نیا شیشررک رور دوم بهتر بود فقط بد
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مدم آ یم رونیزودتر از وقت از کالس ب یماندم. حت یتنها نم نیبا مع هم هیثان
که من آن  –روز  کیتا مجبور نشرروم با او به خانه بروم. صرربح ها هم که به جز 

. مینداشت یکالس همزمان چیه –زدم  یم رونیاز خانه ب وعالطل یروز را عل کی
هم  بود یهم حرکت لوس یکار را بکند ول نیتوانستم از عسل بخواهم که ا یم
خورد...  ینم سیشخب عسل از همه خطرناکتر بود و آلو در دهانش خ نکهیا

نه را داشررتم نقشررره م ریتمام مسرر تا خا بازار   یگریاز د یکی دم،یکشرر یاز 
 یرم و مب یآن را م کیش یلیکه خ دمیرس جهینت نیخانه به ا کی... نزدخودتریب

ل کوچک داشررت که آن هم ورود مشررک کیکنار تختش، فقط  زیم یگذارم رو
شان بود! لگد یدزدک س یخال یبه قوط یبه خانه  ش یپپ ردم نثار م یزدم و فح

 فرهنگ کردم... یب
 !زدستایخانم ا ر

شدم. نه خدا میجا سر شک  سمت ایخ شت... با ترس و لرز به  ... امکان ندا
برخوردها روال هر روزمان  نی. انگار که ادمیآمد چرخ یکه از آنجا م ییصرردا

 زد: سالم. یباشد، لبخند مطبوع
 سر..ال...م. ر
 ن؟یتعجب کرد ر

 یکردم که همه  یم ی! زندگیبه آن بزرگ یدر شررهر نکهیاصررال!!! مگر نه ا نه،
 کردند؟! یم دایمن راه پ یبه خانه  یبه نحو شیآدمها

 کرده بود و دستشما پارک  یخانه  یرا درست جلو نشیبه او که ماش رتیح با
 رفت، نگاه کردم. یما م یهم داشت به سمت زنگ خانه 

 .یکم کی ر
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 !نجاهاس؟یشما هم ا یاومدم دنبال مادرم. خونه  ر
م: انداخت دیآوردم و در سرروراخ کل رونیب فمیکوچک ک بیرا از ج دمیکل دسررته

 بله.
 شدم... یکم کم داشتم از خنده ار متنفر م د،یخند

 من اومدم. نیبه مامانم بگ نیپس لطف کن ر
 کنم؟! دایرا قرار بود از کجا پ مامانش

 تو... نیی... )در را با دستم هل دادم عقب( بفرمایباشه، ول ر
 ...شمیممنون. بد موقعس، مزاحم نم یلینه، خ ر
 چه... نیکنم، ا یخواهش م ر

شد، انگار  یبلند بوق یصدا شد رو کیبلند  شته با ستش را گذا بوق و  ینفر د
تا حاال  ی. چه مرگش بود؟! از کدمیرا د نیبرندارد... سرررم را چرخاندم و مع

س سمت بهروز یمتیکرد؟! اه یباز م شیدر را برا یک : مدیچرخ انیندادم و به 
 داخل... نیی. بفرماشهیکه نم ینطوریا

گم شد، با خشم به طرفش  نیمع نیبوق ماش یصدا نیدر طن انیبهروز تعارف
 به در اشاره کرد و دوباره بوق زد. یبرگشتم و دستم را تکان دادم. با خونسرد

 ن؟یکن یو گفت: درو باز نم دیبه سمت من چرخ انیبهروز
را  ایردم دنم هیبق هایهم شناخته بود، او که مثل بعض دیرا نشناخته بود! شا نیمع

 کرد... یثبت نمکننده در ذهنش  دیبه عنوان خطر تهد
 .دیببخش ر
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ش یسر سمت ما سمت در بزرگ و  ظیرفت. من هم با غ نشیتکان داد و به  به 
 یبازر کردم. که بالفاصررله آمد داخل و بوق کوتاه نیمع یرفتم و برا نیسررنگ

 ...یروزیپ ایبود  ییاز سر آشنا دمیزد که نفهم انیبهروز یهم برا
 سنگفرر نگه داشت و یپارک کند، رو یشگیهم یرا جا نینکرد تا ماش صبر

 .دیپر نییپا نیاز ماش
ر چکا نجایا نیرا باال زد: ا نکشیبه سررمت من آمد و ع یحالت طلبکارانه ا با
 کنه؟ یم

 یتا حاال کسرر ی! از ک؟یچ یعنیکارات  نی: ادیلرز یم میخشررم لب ها از
 کنه؟! یواست درو باز م

 حاال؟! یگفت: ُمرد تیزد و با عصبان پوزخند
از  ری. غیکن یباهام تا م یجور نیکه ا ستمیمن نوکرت ن ینمردم، ول رینخ رررر

بدونن  هیکه بق ادیخوشت م یلی! خ؟یخودتو نشون بد یخواست یبود که م نیا
 !؟یهست میزندگ یهمه جا

 باران... چته... ر
 و به خانه رفتم. دمیبدهم، دو یجواب نکهیا بدون

 هم دنبال من آمد! نیالبته مع که
آمد که ماجرا از کجا  ادمیدر خانه تازه  یزنان جلو ی بهیدو کفش غر دنید با

 یکردم در را تو یدر را باز کردم و باال رفتم. سررع یشررروع شررده، با کنجکاو
 .در گذاشت نیرا ب شیکرده بود و پا ینیب شیبکوبم که پ نیصورت مع

را  مانیرا در هال چرخاندم که مهمانها میاعتنا به او چشررم ها یکردم و ب یپوف
 نبود. یکنم. خبر ییشناسا
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 یجوابش را داد و بدون تعارف رو نیآمد و سررالم کرد. مع رونیاز اتاق ب خزر
ست ها نیاول ست و د ش در هم فرو برد. خزر با تعجب  نهیس یرا رو شیمبل ن

شاره ام را کنار شت ا شت. انگ سمت من برگ دور  –سرم  به او نگاه کرد و بعد به 
 نجاس؟یا یچرخاندم و گفتم: ک – نیاز چشم مع

 ؟یخور یناهار م نیمع ؟یآورد: سفارر دارن. ناهار خورد نییرا پا شیصدا
 : نه.میدو همزمان گفت هر

نگاه  مانیبار با تعجب به هردو نی. خزر امینگاه کرد گریبعد با خشم به همد و
 کنم. یکرد و بعد رو به من گفت: باشه پس برات گرم م

خانمه  نی. زمزمه کردم: پسررر ادمیگرفتم و او را به سررمت خودم کشرر شیبازو
 ...سادهیاو اضافه کردم( دم در وا یباال رفته  یابرو دنیاومده دنبالش. )با د

سمت اتاقم رفتم. مانتو و مقنعه ام را تازه در نیا خزر  آورده بودم کهرا گفتم و به 
 به اتاق آمد.

 چشه؟ نیا ر
 ؟یک ر
 .گمیم نویمع ر
نداره،  تیخواد، ظرف یبهش آسترم م میکرده! رو داد یچشه؟ مرض داره! قاط ر

شم. به همه چ ریکنه من ز یفکر م  یکیکوچ زی. بابت هر چدهیم ریمن گ زیزور
شمیخ نیکنه، ع یجوابش رو هم داد بدتر م شهی! نمندازهیدعوا راه م هی  سین ال

جا با هر کس حرف ممییک قال راه  شررره،یم یزنم شررراک ی.  ندم داد و  اگه بخ
شو قاط یتو همه کارا ندازه،یم سر د هیکنه، جر ت ندارم با  یم یمن خود  هگیپ
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خوان منو بخورن، از حراسرررت دانشررگاه  یحرف بزنم، انگار همه هاپوان م
 ...شیخ حالکنه، اصن منط یمنو کنترل م یچ نیبدتره، ع

 ترسه. یم ر
 !؟یگفت یخر... چ ِی . از خودراضسی...ن ر
س با شار داد: ا ینیب یرا که رو یزیر اریناخنش جور ب س نیام بود ف  اهایسر 

 رو...
 ؟یگفت یچ گمیآوردم: م نییرا گرفتم و پا دستش

 ترسه. یگفتم م ر
 !؟یاز چ ر
 گم؟!به تو ب دیکه من با هیزیچ نمی. ارهیجاشو بگ ادیب گهید یکی نکهیاز ا ر

 تاسف یبه نشانه  یو واج مانده بودم. خزر برگشت و من را نگاه کرد. سر هاج
بابت جا الشیخ نکهیا یتکان داد و گفت: برا  ی! مسیخودر راحت ن یاز 

واسه  ی. تو هم که قربونت برم واسه همه مادررهیجاشو بگ ادیب گهید یکیترسه 
 یخنده ها و رو و ایواسرره اونه خور مزگ شررهیهم اتیاون زن بابا. اوقات تلخ

 ...دمیترس ی. منم بودم مهیخوشت واسه بق
 .نیکنه! فقط خل شده، هم یم شی: برو بابا. فلسفدمیخند یزورک
 را باال انداخت: ناهارت حاضره. شیها شانه

ست م رونیرا گفت و از اتاق ب نیا سته نگاه کردم، اگر در گفت  یرفت. به در ب
ن واکنش نشررا نطوریفقط دو بار ا نیکه کرده بودم مع یتیشررکا یبا همه چه؟! 

به حرف  چوقتی. هانیو امروز، به خاطر بهروز دینو یداده بود. بار اول جلو
صورت اهم یاتیزدنم به ح سر و کل یکار چوقتینداده بود... ه یتیبه آن  ه به 
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به  تاینها م،یبود یگوشیکه سرگرم باز ینداشت... موقع میها یزدن با همکالس
شم غره م شتباه م یشاک چوقتیه یرفت ول یمن چ شده بود... نه! خزر ا  ین

ده ام... کر کانیپ کانیکرد من به خاطر البرز ش یتولدر هم فکر م یکرد... برا
 ینشده بود؟! فقط کم محل یبود؟! چرا عصبان نداختهیپس چرا آن جا دعوا راه ن

 از بابت البرز راحت بود؟! الشیود... چرا خکرده بود... فقط بعدا گله کرده ب
شد فکر کرد! آن هم در  یقار و قور شکمم بلند شد، با شکم گرسنه نم یصدا
ضوعات یباره  سیچه مو شکم  شان فکر  یم حیهم ترج ری... که با  دادم درباره 

 نکنم.
وابم وقت خ یرا پشررت سرررم در اتاق برا میها الیگرفتم تمام فکر و خ میتصررم

نداشررتم،  یسرریاز خدا که پنهان نبود، با خودم هم که رودربا یجا بگذارم. ول
 دلم نرم شده بود.

 شررانیکیآمدند.  رونیب گریبا خارج شرردن من، دو خانم هم از اتاق د همزمان
جوان، هرچند از من بزرگتر... چشررم دختر  یگریبود و د یو چادر انسررالیم

سالم کر زحمت به دلت  یبود که ب یید. از آن مدل دخترهاجوان به من افتاد و 
ش یم سال یاراده لبخند ی... بنندین شا مبر لبم آمد، جلو رفتم و  ن کردم. هردو

 یکه نسررخه  –. دختر جوان دندیجوابم را دادند و حالم را پرسرر ییبا خوشرررو
 نگاه کرد و –که در آشررپزخانه بود  –من و خزر را  –برادرر بود  یکامال دخترانه 

 .یها. تو بانمک تر نیبه هم ندار یشباهت چیگفت: ه
آنها بلند شررده بود. من هم  ینگاه کرد که جلو نیرا گفت و با دقت به مع نیا

ند با ب دمیخ نا یو  نار مع ییاعت مل نکرد. تکان  نیاز ک ته تح که الب رد شررردم 
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صر ست خواهر بهروز شیبه پا یمخت صورت رو انیداد و اگر د  ینبود، من با 
 مرمر فرود آمده بودم... یپله 

را که محکم  یگذشررته بود. دسررت ریبه خ یآخ و اوخ همه بلند شررد ول یصرردا
 .دیگرفته بودم، رها کردم: ببخش

 : خواهش... فکر کنم پات گرفت به فرر... نه؟!دیخند
برگشررته بود، ثابت ماند: آره...  شیقبل یکه به جا نیمودب مع یپا یرو نگاهم

 .نجاریحرکت دادم( لوله شده بود ا فرر یرا رو می)پا
 باران جان. خدافظ... دنتی... خوشحال شدم از دیشانس آورد ر

که در پشررت سررر آنها و  نیمادرر خم کردم. هم یدادم و سرررم را برا جواب
 نیبسررته شررد، به سررمت مع –رفت  یم اطیبدرقه شرران تا ح یکه برا –مامان 

 برگشتم.
 یقینامعلوم نشررسررته بود. نفس عم ییبه جا رهیو خ نهیدسررت به سرر همچنان

 ؟یکش یو به سمت آشپزخانه رفتم: خزر برام م دمیکش
 خزر از اتاق آمد: االن... یصدا یول
 یرا جلو یآمد و شررکالت خور رونیاز اتاق ب یخال یو فنجان ها ینیسرر با

 .دییگذاشت و درر را برداشت: بفرما نیمع
 بودم. به سمت من آمد که منتظر نشسته بعد

 ...یکرد رید ؟یکجا رفته بود ر
 یک نایکنه، باهار رفتم. ا دیخواست خر یتاب خوردم: گلرخ م یصندل یرو

 بودن؟
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مامان  یمشررتر یادیکه در آن منطقه کس ز دمیجهت پرسرر نیسرروال را از ا نیا
کار م کارگاه هم  مان در  ما ها ینبود. چون  فارر   یعده  یکرد، فقط سرر

آنها با هم  یچند وقت هم همه  نیکرد. که در ا یرا در خانه قبول م یمعدود
 متعدد داشتند. یسفارر ها

 دستم گذاشت. یپر و ظرف ماست را جلو بشقاب
 ؟یشناس یرو که م یخانم صفر ر

 ریتکان دادم، قاشخ را پر کردم و به سمت دهانم بردم. خزر با تعجب و ز یسر
لند و ب اوردیطاقت ن د،یمرا د یالیخ یب یوقتنگاه کرد.  نیبه من و مع یچشررم

 ناهار. دییبفرما نیگفت: آقا مع
 ممنون، صرف شده. ر
رفته گ میتکان نخورد. اعتنا نکردم. تصررم شیاز جا یرا با حرص گفت ول نیا

 به ایدر دن زیچ چیندهم. ه یتیکه آنجاسررت اصررال به او اهم یبودم تا لحظه ا
، کردم یداد. اگر مقابله به مثل م ینشدن او را آزار نم دهیو د یکم محل یاندازه 

طور... بدون زحمت او  نیا یآوردم ول یحتما در برابر آن کوه آتشرفشران کم م
 کردم! یرا له م

 گذاشت. نیمع یو جلو ختیر یچا یوانیل خزر
صفر شهیخانمه م نیخب ا رررر سیخواهر خانم  ست  ی. عرو دخترشه، چند د

بدوزن. یلباس م  یدختر خانم صررفر یرو که مامان برا یاون لباسرر خوان 
هم زنگ زد خواهش و التماس که مامان  یخانم صفر گهید دن،یدوخته، پسند
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خرداد. دختره خوشگل بود، نه؟  یطرفا ده،یبهشون وقت بده. البته واسه بعد ع
 اومد ازر. خوشم

 اوهوم. ر
تا  دیچقدر مشکل پسنده. دو ساعت طول کش یدون یاز ما بزرگتره انگار. نم ررر

که انتخاب کرد قشنگ بودن. کار  ییزایانصافا چ یچار تا مدل انتخاب کرد. ول
 ...زهییتو ژورنال پا ادتهیمامان در اومده. اون لباسه رو 

 خدافظ خزر. ر
 به سمت او برگشت: به سالمت. خزر

صدا یوقت سرر با  شت  سمت یبلند یدر پ شد، به  سته  ش یب سته بود که قبال ن
 بود... دیبع نیرا هم لب نزده بود، از مع شیچا وانیانداختم. ل ینگاه

 مطمئنم ناهار نخورده بود... ر
 عدس پلو دوس نداره. ر
 کردم. یبرار درست م یزیچ هی! ؟یخب چرا نگفت ر

بود با اون کارر با مغز  کیام را قورت دادم: کارد بخوره به شررکمش. نزد لقمه
 بهش بدم؟! دیمردم... دستخوشم با یاونم جلو ن،یزم یپهن بشم رو

. مخصوصا اون... نیمون یبچه ها م نیتکان داد و گفت: جفتتون ع یسر خزر
 .دیو مامانش رو د ماهیفر یکرد وقت یخودر چه فکر شیدونم پ ینم

 بکنه آخه؟! دیبا یچه فکر ر
 د.دا شیبه چشم ها یتاب

 نی. تو همیومدیسراغتو گرفت، منم گفتم هنوز ن ،یکه تو نبود نجایاومد ا رررر
که مامان گفت خانم  نیبودن باال هم ومدهیهنوز ن دن،یرسرر نایا یریو و ریه
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د شرر یچطور یدون یبچه رو برق گرفته باشررن. اصررن نم نیانگار ا ان،یبهروز
االن که با خودت اومد.  نیتا هم رونیکه... تا اومدم ازر بپرسررم از خونه زد ب

 چش شد؟ نکنه دختره رو... هویدونم  ینم
 .ادیشناسه، ازر خوشش نم یکردم: نه بابا، پسرشون رو م یشدستیپ

 اومد: چرا؟ ینظر خزر نامعقول م به
ماسررت را جلو  یرا از دسررت داده بودم. کاسرره  میرا کنار زدم. اشررتها میغذا
 با قاشقم هم زدم. یو الک دمیکش

 !اد؟یمن از پسره خوشم م نکهیا یبرا دیدونم، شا یمن ر
 !یفک کرده اومدن خواستگار چارهی. بهویشد  شیزیچ هیکه پسره  گمیم ر

 جهیخورد. که نت چیدر دلم پ یآن احسرراسررات مختلف کیکلمه  نیا دنیشررن از
 نه خجالت... ،یروزیلبم نقش بست. لبخند پ یبود که رو یار لبخند

 .دیدستم کوب یمحکم رو خزر
 !یآ ر
 تازه؟ ادیخوشتم م ؟یکش ی. خجالت نمیخر یلیخ ر

 ی. اونه که از کاه کوه مستمیبه من چه؟ من که مسئول برداشت غلط مردم ن رررر
پسررره دو کلمه حرف بزنم. اون دفه که بامون اومد  نیسررازه، جر ت ندارم با ا

شو ،یکتابخونه مل س ا شد، ت یلحظه ازم جدا نم هی! ومدیهمرام ن ییفقط تو د
 یجوابشررو م نم یبه جا نیخواسررت با من حرف بزنه مع یبدبخت هم م نیا

 د،ید نمیتعارف کرد منو برسررونه، ا انیبهروز یبار برگشررتن هی شیداد. دو هفته پ
به پا کرد که، امروزم که  یچه الم شررنگه ا یدون ینم یحاال من بار نرفتما ول
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شاک دید نیبهم بگه، باز ا یزیچ هیاومد  سر پ یو   بره،غمیشد. انگار خودر پ
گه بش رو نده. انگار من خودم شررعور یم یاالرض. ه یاز دم مفسرررد ف هیبق

بار به من بد نگاه نکرده! امروزم دم  هیمونه،  یقرآن م ی هیندارم، واال پسره مثه آ
نه، تباه فکر کخودر چه فکرا که نکرده. هر چند بهتر، بذار اش شیپ در،یدر د

 ...یربط چیبه نفع همه اس. بلکه سرر به سنگ بخوره و بفهمه به اون ه
 را هم برداشت. ینیبلند شد و س تیبا عصبان خزر

 خورما. یدارم م ر
شتش را تهد یخورد یهرچ رررر شت و انگ ِسته. )برگ شم من  یکنان جلو دیَب چ

با باران، از اول ن کان داد(  به ا ،یشرررد یم کیبهش نزد دیت که  جایحاال   ن
 .یکن تشیاذ نطوریا یحخ ندار ش،یرسوند

 بودم. یدوست معمول هیو واج ماندم: به کجا رسوندمش؟ من فقط برار  هاج
اون  فی. تکلتیبه خر ی. خودتو زدی: نبوددیکوب نکیس یرا محکم رو ینیس

برات فقط دوسرررت  نیکه مع یدون یتو هم، خودت خوب م یکه معلومه ول
 .سین

سخر گفتم: آره راس م بلند . فکر ی. تو بهتر از دل من خبر داریگیشدم و با تم
 دونستم همه... یکنه، نم یغلط م یخودر فکرا شیکردم فقط اونه که پ یم
 ؟یعنی یدوسش ندار ر

 نه... یقورت دادم: نه... اونجور یدهانم را به سخت آب
 .یگیزد: تو راس م پوزخند
 خزر باز بلند شد. یصدا یم. ولکه به اتاقم برو برگشتم
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 نیمرخب کردن. مع نارمیبه بابار سر بزنه، خاله فرنگ ا رهیمامانش داره م رررر
 عمه ار. یخونه  رهیاز فردا م

 نگفتم و به اتاقم رفتم. یزیچ
*** 

 کدوم کارتون نی: ِا؟ ادیدو رونیآهنگ از اتاق ب یصدا دنیذوق زده با شن عسل
 بود؟
 انداختم. ونیزیتلو یبه صفحه  یدفترم بلند کردم و نگاه یرا از رو سرم

 زنان کوچک. ر
 میکه چارتا خواهر بودن، نه؟ بچه بود ینشست: همون ونیزیتلو یذوق جلو با

 داد. ینشون م
 خودر... دیاز د یمن عسل هنوز هم بچه بود، ول دیزدم. از د یکمرنگ لبخند

ثل کهیا م ند یا مفکر ر نیخزر هم هم ن فت: عسرررل هم  دیکرد چون خ و گ
 مختلف. یکنه به دوره ها یم میشده، سنشو تقس یخیتار

سل صفحه  یشکلک ع سره ک نیگفت: ا ونیزیتلو یدر آورد و رو به  ود، ب یپ
 ...سین ادمی نویا
 اشون بود. هیپسر همسا ر
 بابابزرگ پولدار داشت؟ هیکه  یآهان همون ر
 .یآره. الر ر

 بود. نایا یهم بود، همش خونه  زونیگفت: چه آو خزر
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دم جابه جا ش میدر جا ینبود، تنها بود... با ناراحت «زونیآو»زدم.  یتلخ لبخند
 متمرکز کردم. دیسف یصفحه  یو حواسم را رو

 شیراب میکه از دوران قد یکرد، انگار دوست یکارتون را تماشا م جانیبا ه عسل
 مانده باشد...

باران  ،یخوشگل ی( تو مثل مگدی. )خندمیینایما هم مثه ا یرشو بکنخزر فک ررر
 ...زهیاشون چ یمثه کت

 !زم؟یچ ر
آرومه، فقط من مثل سرراراشررون  ی. طلوع هم مثه بتی: کله خردیهر خند هر

 .ستمین
 ؟یمثل سارا لوس یبگ یخوا یشد؟ نم یهان چ ر

مثل  نمیخب، آهان مع سررتمیاون لوس ن یکرد و گفت: به اندازه  یکج دهن
 شد؟ یتهش چ ،یباحالتره... راست نیمع یاشونه. ول هیپسر همسا

شون  نکشیع خزر ست تکان داد: بابا شت و گردنش را به چپ و را را کنار گذا
 برگشت خونه.

 نگفت. یزیچ یکس هیچند ثان یو برا میدیکش یقیسه نفس عم هر
 نکردن؟ نایا یعروس چکدومشونیه ر

ه بود ک یهمان قسمت د،یچرخ ونیزیتلو یمن هم دوباره به سمت صفحه  نگاه
 دم،یکشرر میبه موها یرا فروخته بود. دسررت شیکمک به مادرر موها یبرا یکت

 ...اورمیپول در ب میبچه بودم! چند بار به سرم زده بود از موها یبه قول عسل وقت
 کرد، نه؟ یبزرگه عروس س،ین ادمیبه سمت من برگشت:  خزر
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با معلم سررر خونه  میانگشرررت ها نیرا ب مداد تو  ی... ولیالر یچرخاندم: 
 کارتون نشون نداد به نظرم.

 ؟یدون ی: پس از کجا معسل
 از کتابش. ر

 ؟یاشونم با کت هیبر لب عسل نشست: پسر همسا یا انهیموذ لبخند
 .کهیگفتم: نه با کوچ یگرفتم و به آرام دهیبراقش را ناد یها چشم
 .یزده دو دستش را به هم کوفت: چه عال ذوق

 جنبه. یب یرا به سمتش پرتاب کردم: ا کوسن
 نگفتم. یزیچرا؟ من که چ ر

 سررهیگفتم: نه که اصررال ما رو با اونا مقا یزد و من با پرخاشررگر یچشررمک
 ؟ینکرد

 .سهینو یم گهید یکیحاال دلخور نشو. داستان ما رو  ر
 یاز کت یالر یدلخور نشرردم. راسررتشررو بخوا شرردم و دفترم را برداشررتم: بلند

و*ب به م*ر*ر* فتهیکنه. بعدا پسررره م یقبول نم یکنه، کت یم یخواسررتگار
خاطر پولش زنش م نا،یو ا یخور به  قدر  یول شررره،یسرررارا هم  پسررره ان

 !رهیم یکنه و م یخوره تا سنگکوپ م یم*ر*ر*و*ب م
 ؟یگیگشاد شد: راس م رتیعسل از ح یها چشم
 !ه؟یام را خوردم: دروغم چ خنده

 یبخ کرد: اصررن نخواسررتم. طفل ونیزیتلو یرا ب* *ل گرفت و جلو کوسررن
 سارا...
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شد خنده ام هم  دمیبلند خند یصدا با سته  سرم ب شت  و به اتاق رفتم. در که پ
 خواستم... ینم نطوریتمام شد. من هم ا

 نیم از اکردم. حال نییهدف کانال ها را باال پا یرا برداشتم و ب ونیزیتلو کنترل
آدم را خوشررحال کنند، به هم  یخواسررتند زورک یکه م دیع ی ژهیو یبرنامه ها

 خورد... یم
 ؟یتخم مرغتو رنگ کن یخوا یگفت: نم خزر

 نه از سن من گذشته. ر
سرربز غلتانده بود نگاه  لیکرد و به تخم مر  خودر که در اکل یسرررفه ا خزر

کرد  یرا خشک م سشیخ یآمده بود و موها رونیکرد. مامان که تازه از حمام ب
 .نهیبه خزر کمک کن سفره رو بچ ایمن تکان داد: چه حرفا. ب یبرا یسر
 یکاف یخواد؟ تازه داوطلب به اندازه  یکمک م گهید دنیغر کردم: سفره چ غر

 هست...
 پس برو لباستو عوض کن. ر
 .نیدیم ریکه چقدر به من گ یوااا ر

ردم مزاحمم نشود. پنجره را باز ک یشدم و به اتاقم رفتم. در را بستم تا کس بلند
حس و حال  یدر خانه نبود ول چکسیپنجره نشستم. به جز خودمان ه یو لبه 

 گشتن در با  را نداشتم...
خواسررت بخوابم و  یدادم... دلم م هیو سرررم را به قاب پنجره تک دمیکشرر یآه

روقت از ه شررتریگذشررته باشررد...ب یروز لعنت زدهیسرر نیشرروم که ا داریب یوقت
 یاز اول اسفند لحظه شمار شهیخانه مان تنگ شده بود... هم یدلم برا یگرید
ندم خ یروز یکردم برا یم مان گ ما که  د،یع یسرربزه  یکرد برا یم سیکه 
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 یدور کوزه  شرررهین همو مال م مانیچارتا یگذاشرررت برا یچهارتا ظرف م
 بود و عاشقش بودم... یسفال

 ؟یداخل اتاق: قمبرک زد دیهوا پر یب عسل
 درو پشت سرت ببند. یریم یبا اجازه اتون. دار ر

 تو اتاق؟ یبمون یخوا یم لیسمت من آمد: موقع سال تحو به
 از با  نگرفتم، جوابش را هم ندادم. چشم

 مثه پارسال؟ ر
 شده؟ یکرده بود. با تعجب به سمت او برگشتم: چته تو؟ چ بغض
 .رونیب ایپر از اشک شده بود: تو رو خدا ب شیها چشم

 اونجا نداره. نجایکنه؟ ا یم یچه فرق ر
 بدتر. تو رو خدا... گهید یایهمه ناراحتن، اگه تو هم ن شمیجور نیهم ر

شم  یرا محکم گرفت تو میبازو ست و با التماس به چ  نگاه کرد. باورم میهاد
 : باشه... حاال برو...رونیب دمیشد... دستم را کش ینم

 !؟ی... درو پشت سرم قفل نکنایایب ر
صاف کردم، وقت میگلو سل به زبان آورده بود چه کار بچگانه ا یرا  نظر  به یع

 .دیرس یم
 باشه. ر

ام  یکمدم گشت و لباس سرخاب یقدم به سمت در رفت و بعد برگشت. تو دو
 بپور. نویگذاشت: ا یصندل یرا رو

 گه؟یامر د ر
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 .یجنازه شد ختیهم به سر و صورتت بکش. ر یدست هی ر
 برو تا نزدمت. ر

 ینگذشررته بود که صرردا هیدر را باز گذاشررت. دو ثان یول رونیب دیاتاق دو از
من سررازگار بود...  یآهنگ تمام خانه را برداشررت... چقدر هم با حال و هوا

را برداشتم؛ بازر کردم، بستمش، باز کردم و بستم، باز  لمیو موبا دمیکش یآه
 کردم و بستم...

شار داد. گوش یدیو باالخره کل دیچرخ دهایکل یهدف رو یب انگشتم را  یرا ف
سباندم و نفس عم ش یقیبه گوشم چ سرعت مدمیک سوس ی. قلبم به  ه ام زد و و

 قطع... یکرد که تماس را قبل از برقرار یم
 بله؟ ر
 سالم. ر
 سالم. ر
 ؟ییکجا ر
 خونه ام. ر
 ؟ییتنها ر
 ؟یشنو ینه، مامان بابام هستن، خواهر برادرام، همه... صداشونو نم ر
 .نجایا ایب ر
 اونجا چه خبره؟ ر
 ما بار. شیسال پ لیتحو ایب ر
 ؟یبهت گفته زنگ بزن یک ر
 خودم خواستم. ر
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 راستشو بگو. ر
 .گمیراستشو م ر
 ام؟یب یخوا یچرا م ر
 .یما باش شیخوام پ یم ر
 ... ر
 ؟یایم ر
 انداختم؟ نیتو رو زم یچند دفه من رو ر
 .ادیز ر
 .سیاز اون دفعه ها ن نیا یول ر
 منتظرم. ر

 شیرا سررر جا ی. بلند شرردم و لباس سرررخابدمیکشرر یکردم و نفس راحت قطع
شتم شتم و بلوز زردم را بردا سم را که عوض کردم موهاگذا  ی رهیرا با گ می. لبا

 آرزو کردم. یسال خوش نهیآ یتو ریتصو یباال زدم و برا یکوچک
*** 
تاق ب یوقت ها رونیاز ا به در د یرفتم، چشررم  و لبخند  دمیعسرررل را دوخته 

 ؟یدیپوش نویزدم. غر زد: چرا ا شیبرا یکمرنگ
 .ادیم نمیظرف سمنو ناخنک زدم: مع به

شتند و من به تخم مر  ها همه سمت من برگ ره سف یتو یرنگ یبا تعجب به 
 نگاه کردم؛ شش تا بودند.

 ردم؟ک ی... کار بدنجایا ادیکجاس، خونه اشون بود، گفتم ب نمیزنگ زدم بب ر
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هم خوب  یلیتالر کرد لبخندر را پنهان کند: نه... نه... اصررال... خ مامان
شو ییکرد از تنها یبچه دق م ی.. طفلیکرد سرت.. یزیچ هی... خزر پا . بکن 

 ...اریعسل قرآنو هم از سر تاقچه بردار ب
 کردم؛ تیرا برداشتم و ن ییحافظ بابا وانیهم بلند شدم، د من
 آخر شد اریهجران و شب فرقت  روز
 فال و گذشت اختر و کار آخر شد... نیا زدم
بود،  دهیپوشرر یت. لباس مشررکدر هم رف میاخم ها دنشیکه آمد، با د نیمع

 !!!یسرتا پا مشک
شم بود و برعکس هروقت د یقد بلندر تو یگریاز هروقت د شتریب  یگریچ

 !؟یآخر مشک یبود، ول دهیپوش یکیآمد لباس ش یما م یکه به خانه 
کردم  یفک م ،یزد: اگه خودت زنگ نزده بود یسررمت من آمد و چشررمک به

 .نجامیکه ا یناراحت
 ؟یدیپوش یمشک یدر هم فرو کردم و غر زدم: برا چ نهیس یرا رو میها دست

 ؟یدیزرد پوش یتو برا چ ر
شت بگو انتظار ست خم کردم و  تیاذ یبرا میدا سمت را سرم را به  کردن تو؟! 

 !اد؟یبهم م نکهیهمان طرف: برا ا ختیر میها یچتر
صور با ستش به طرف  م آمد که تتعجب به من نگاه کرد که تند تند پلک زدم؛ د

رگشت. من ب هیبه سمت بق یمامان دستش افتاد و با دستپاچگ یصدا دنیبا شن
س سرخم را نب یهم فرار کردم تا ک  یجنبه بودها! ... ول ی. عجب بندیصورت 

مه  هایتقصرر یه که م ر  ینزده م نیدانسررتم مع یگردن خودم بود، من 
 ...هیقب شیو برگشتم پ دمیدلم خند یر*ق*صد... لبم را به دندان گرفتم، تو
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ستم و به بق کنار ش سرگرم خوردن آج هیسفره ن سل که   لینگاه کردم. به جز ع
ست ها ساکت بودند و در فکر... من هم د را در هم حلقه کردم و  میبود، همه 

شم ها شتم. آرزوها یرا رو میچ بود  ختهیپازل در ذهنم به هم ر نیع میهم گذا
تما داشررتم که ح یبیکردم. اعتقاد عج یتمرکز م شرران یدسررته بند یبرا دیو با

سر ادآوریرا به خدا  میآرزو نیسال مهمتر لیتحو یلحظه  دیبا سر  یشوم... 
شررد و من  لیرا گذاشررتم اول... سررال تحو نشررانیکردم و مهمتر فیهمه را رد

 یخواهم، سررالمت ینرود که چه م ادمیهم فشررار دادم تا  یرا رو میچشررم ها
 و گلرخ... دی... نونیمامان، خزر، طلوع، عسل و مع

افتاد، لبخند زد و من  نیرا باز کردم و اول از همه چشررمم به مع میها چشررم
اسررتخاره دسررتش را گرفتم:  یشررکلک درآوردم؛ دسررتش را دراز کرد و ب شیبرا
 مبارک... دتیع

*** 
ست ها یتو لیموبا دنید با س ید سل  ستم به زم یرا که م یچا ینیع  نیخوا

شرد... باالخره کار خودر را کرده بود،  ی. باورم نمدیدسرتم لرز یبگذارم، تو
صرارها یکردم همه  یفکر م شوخ یا سل را به   نیگرفته و امکان ندارد چن یع

هم  قبلاز  دیشرررا یعسرررل کامال باورر شرررده بود و حت یبکند... ول یکار
صلوات شت. پدر  را  دیسف یرا بلد بود... گوش نیرگ خواب مع یانتظارر را دا

 ...ش؟یدی... د ش؟یدیمن تکان داد: د یچشم ها یجلو
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صبان یکیم زیآو یحت شت... با ع سمت مع تیموس هم دا شتم ک نیبه  ه برگ
شت با همان گوش س ،یدا ساعت کنار  یحرف م اهشیمنتها  زد و مثل پاندول 

 آمد... یرفت و م یستون آشپزخانه م
 برر داره؟ یاجازه بد یخوا یر مامان با حرص زمزمه کردم: مگو کنار

شاد مامان شده بود، رو کرد به من :  یب یکه از  شحال  سل خو صر ع حد و ح
 چرا نه؟

دونه که اونم نه  ی. منیسرررا  مع رهیبخواد م یاز فردا هرچ شرره،یپررو م ررررر
 رسه که... ی... شعورشم نمگهینم

 با سرزنش به من نگاه کرد که خفه شدم. چنان
ست برا نیمع رررر سل کادو بگ یخودر خوا  یاولم به خودم گفت که م ره،یع

با  یگفت نه حاال که م ر،یسررراده بگ زیچ هیبخره، من گفتم  لیخواد برار مو
خواد. در ضمن باران خانم، عسلم  یباشه که خودر م یزیبذار چ رمیخوام بگ

 دونه... یگ شده، حد و حدود خودر رو مخونه بزر نیمثل تو تو ا
 یآخر را به طعنه گفت و من باز سرررخ شرردم، من که کار بد یجمله  مطمئنم

 نکرده بودم!
ست، نم رررر سل هم ه سم به ع شو از گل ذارمیحوا دلم  یدرازتر کنه ول مشیپا

 یرخب کهینرم شررده بود و از طعنه و ت شی)صرردا رمیازر بگ ویشرراد نیا ومدین
خوشحال  نیهم مع ینطوریخواد داشته باشه، ا یدلش م یتم هرچنبود( خواس

 هم عسل... شهیم
! تمام شررجاعتم را جمع کردم و گفتم: پس منم هر ؟یعسررل؟! پس من چ فقط

 !رمیگ یم یدیخواد ع یخودم دلم م یچ
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 گرفتم. یدیشما قبال ع یمن برا ر
 خوام. یخودم م یخوام، هر چ یسماجت گفتم: اونو نم با

 ؟یخوا یم یگفت: باشه، چ یا هیچند ثان یکرد و بعد از مکث یبیعج نگاه
 رفت. یار را برعکس م یحاال داشت دور پاندول نیعقب نگاه کردم، مع به
 خوام برم سرکار. یم ر

 افتاد: کار؟ کجا مثال؟ نیار چ یشانیچپ مامان باال رفت و پ یابرو
 هیو خودر ت یعنیکرده،  دایهام برام کار پ یاز همکالسرر یکیتند گفتم :  تند

 کار سبک جور کرده... هیکنه همونجا هم واسه من  یمجله کار م
سنگ یسبک از شتم، ا ینیو  تم که جهت گف نیرا فقط به ا نیکار هنوز خبر ندا

 درسم نداشته باشد. یبرا یبهانه ا
 شدم. ریهمونجا پاگ دیبعدنم، اصن شا یبرا شه،یبرام خوبه، تجربه م ر
 هات؟ یاز همکالس یکیکدوم  ر

 لشیبه من کرد و ناچارا ادامه دادم( فام ی... )نگاه نافذنیشناس یشما که نم ررر
 ... پسر خواهِر...انهیبهروز

 ...نطوری... که ایخانم صفر ر
شن شیصدا یانداخته بودم ول نییرا پا سرم س ی: چرا ما با هرکدمیرا  تون بده ب

 اره؟یپسرر سر از دانشگاه تو در م میدار
 «مامان» یو خجالت مصلحت یدگیو با رنج دمیکرد، خجالت کش یم یشوخ

 گفتم. یکشدار
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ه شررد تیتو و عسررل رعا نیعدالت ب نکهیا یخوب، قبول، برا یلی: خدیخند
 .سیار ناز ک یوگرنه خبر نمیو محل کارتو بب امیب دیخودم با یباشه قبول، ول

 ...یآخه من که کالس اول مااامان... ر
 .میایبدهم و کوتاه ب صلهیرا ف هیمجبور شدم قض نیشدن مع کینزد با

سر من رو نیرا پرت کرد ب لشیهم که موبا نیمع شت  سن ها و خودر پ  یکو
ع که طلو یکیتکه از ک کیداد. مامان  هیمبل نشررسررت و سرررر را به عقب تک

 کنار دستش گذاشت. یعسل یرو یچا یوانیپخته بود جدا کرد و با ل
سر من م یم دیهمه جا با نیا از شت  ست؟ جا یآمد پ ش را عوض کردم تا  مین

 پشتم به او نباشد. با چشم بسته افاضات کرد: گل پشت و رو نداره.
رت سرر نمیبب ایار را که پرت کرده بود برداشررتم: هلو ب یندادم و گوشرر یاهمت

 کاله نذاشته باشه.
... تماس نیرا باز کردم و آخر شیتند تند تماس ها دیایعسرررل ب نکهیاز ا قبل

 بود...« ماما»
*** 

شو مامان ضر  شت  میبه ما گفته بود حا و خودر رفته بود نمازر را بخواند. پ
 اتاق. یسر خزر رفتم تو

 قشنگ؟ ر
 کرد: هوم؟ یرا وارس شیو باال ریآورد و ز رونیرا از کمد ب شیمانتو

 .امیمن خونه عمه نم ر
 شر درست نکن. ر
 کنم. یاونجا شر درست م امیاگه ب ر
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 من از تن در آورد و من سرم را چرخاندم. یشرتش را جلو یت
 شده؟ یباز چ ر
 با من حرف نزن. یل*خ*ت یوقت ر
 شده؟ یچ دم،ی! پوشبایغر بایوا؟! عج ر
رفته؟ اگه دوباره همون حرفا رو  ادتیکه سالگرد بابا گفت،  ییمگه اون حرفا ر
 تونم زبونمو نگه دارم. یبکشه من نم شیپ
 ؟یذاریکه االن منتشو م ینگه داشت یحاال ک ر

 خواستم جواب عمه رو بدم... یاگه م یدون یوقتا. م یلیو واج ماندم: خ هاج
ا . به من چرمیتو رو به خاک سررپرده بود شیوقت پ یلیوسررط حرفم: خ دیپر
 . بعدم خانم خانما...یتو خونه بمون ذارهیکه مامان نم یدون یحاال؟ م یگیم

 یتو خونه موند میلحظه فکر کن؛ اگه ما بگ هیرا بسرررت و گفت:  کمربندر
 م؟یزن یدامن نم عاتیبه شا شتریب

 .دیکرد و غش غش خند فیحرفش ک نیاز ا خودر
 عمه اشه. یخونه  نیمع نیخب بگ ر
 کنه. یشک م شتریکه ب میبش اتیوارد جز  میخنگ خدا، اگه بخوا ر

کمر رها  یرا رو یزد. باق یکوچک ی رهیسرررر را عقب برد و گ یجلو یموها
 ؟یآبله مرغون گرفت میها؟ چطوره بگ ،یشد ضیمر میکرد و گفت: بگ

 .دیواسه بازد نجایا ذارهیخوبه، اون که پاشو نم ر
 .ادیم دینو یول ر
 کنه. یدرک م دینو ر
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 مامان بود سر کرد. یدیرا که ع دریجد ریحر یباال انداخت و روسر یا شانه
ستم و زل زدم به منظره  یرفت، من رو رونیکه از اتاق ب خزر ش رخت خوابها ن

نه رد م نیا رونیپنجره... اگر از ب رونیب ی ما فکر م یخا کردم  یشررردم، حت
ش نشیساکن شبخت یپر از خو ستند... فکر نم یو خو شتکردم ا یه ه مکان دا

 یچشررمش باشررد و روزر را به خوشرر یجلو یمنظره ا نیهمچ یباشررد کسرر
 نفر بود که او هم... کیفقط  نشیحاال... از داخل... ساکن ی... ولگذراندن
 باران؟! ر

 : ها؟... بله؟ستادمیو گ*ن*ا*هکارانه ا دمیجا پر از
 ؟یکرد یعمه ات و تو بدقلق یخونه  میبر میباز ما خواست ر

ضافه کردم( اگه بامیخوام ب ینم رررر صله ا اونجا و عمه بخواد از بابا  امی. )بالفا
جا م نه، همون خواد  ی)بغض کردم( اصررال دلم نم ه،یگر ریزنم ز یحرف بز

 هافیق یالک یخواد از بابا حرف بزنه و ه یکنم. اصررال دلم نم هیعمه گر یجلو
به امون  یجور نیبرادرر برار مهم بود ا یلیاگه خ ره،یماتمزده بگ ی ما رو 

 کرد... یخدا ول نم
 .لتهیبه من نگاه کرد و گفت: باشه هر جور م یبا ناراحت مامان

 ریآسانگ دیمامان به مناسبت ع ایبودم  یخوب گریسرم را بلند کردم. باز رتزدهیح
خورد و  چیبودم... دلم پ یخوب یدروغگو نیهم به قول مع دیشررده بود؟! شررا

 کردم... احساس گ*ن*ا*ه
 از تو خونه موندن بهتره. ا،یقراره ما رو برسونه، تو هم لباس بپور ب نیمع ر
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... میخورد یچرخ م یهم کم دیگشتم، شا یبرم نیگفت، بعد با مع یم راست
شروع کرده بود و حخ را به عمه ناه تیوجدان موقع سم ور ورر را   یم دینشنا

 وجدان نفهمم پرت کنم.داد. در کمدم را باز کردم تا حواسم را از 
 ...یواااایا ر

ز کرد، آن را برداشرت و ا یشردسرتیدسرتم به لباس بخورد مامان پ نکهیاز ا قبل
 دسترس من دور گرفت.

 .یخوا ینم تویدیع یتو گفت ر،ینخ رر
 خوام. یم نویکردم: من ا التماس

 .یخودت گفت ر
 قربونت برم... یغلط کردم... اله ر

 دلم؟ زیلباس را گرفتم: عز یرا جلو بردم و گوشه  دستم
 ب* *ل من افتاد. یولش کرد و لباس تو مامان

 .یبپوش یمبارکت باشه، به شاد ر
د، بود... اشک تو چشمم حلقه ز یرا با دست باال گرفتم. عال ینفت یآب یمانتو

ض وو گفتم: روتو برگردون من لباسررمو ع دمیچرخ اوردم،یخودم ن یبه رو یول
 کنم.

 رفت. رونیو از اتاق ب دیخند مامان
ش دمیجد یمانتو سر دمیرا پو ش یپهن آب یطلوع را که گلها دیسف یو رو ت دا

 نیکردم مامان ا یسرم، ذوق مرگ شده بودم... اصال فکرر را نم یانداختم رو
شد. چرخ یمانتو را برا  شهیو دامن مانتو چرخ خورد. مثل هم دمیمن دوخته با
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ب هم داشت!!! برق ل بیمرا بپوشاند... ج یگذاشته بود تا الغر یلیدامنش را پ
ستپاچگ ش یخزر را کش رفتم و با د دم و را کج باز کر میلبم... موها یرو دمیک

بود و  دهیتا ازر خر 12عسررل )که  یدیع یرا با سررنجاق سررتاره ا میها یچتر
سه تا داده و باق شیشش تا داده بود( باال زدم. قبل  هیرا به خودر هد یرا به ما 

وسوسه ام کرد، برگشتم و خط چشم  میرج طانیش رون،یاز اتاق بروم ب نکهیاز ا
 خزر را برداشتم... یلیاکل یآب

ل : چه خوشررگدیکرکر خند دنمیرفتم، عسررل با د رونیباالخره از اتاق ب یوقت
 بهت ساخته. یآبله مرغون حساب ،یشد

 : خفه.اوردمیخودم ن یبه رو یول دمیکش یم خجالت
تو هم که  ؟یعمه، من چ یخونه  رنیم یدیام هیدوتا به  نی: ادیگوشررم نال ریز

 ...یقسر در رفت
 !ضمیبه جانب گفتم: من مر حخ
تو رو داد من برر  یدیفروتن ع یچقدرم که حالت خرابه... باران! اگه آقا ررررر

 دارم؟
از همه  شررهیدار را... بچه تو که هم ایبه او نگاه کردم: چشررم تنگ دن ناباورانه

 .یریگ یم شتریب
 فشرد: برر دارم؟ یم یبر مواضعش پا همچنان

 باشه، مال تو. ر
 خرم. یبرات م یبستن هی: دیر*ق*ص یخوشحال با
 .ستمیبه زحمتت ن یراض ر
 ...یکن یباشه حاال که تعارف م ر
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 بچه ها... ر
 .میرا بپوش مانیکه کفش ها میدیمامان هردو دو یصدا با

شررناسررد!!! آنقدر نخ نخ  یگفت عسررل حد و حدود خودر را م یمامان م بعد
ست. حت شیکرد تا مامان هم عقب پ ش سل جلو ن سه تا و ع  دهایوعده وع یما 

سل م نیو اخم مع ساز نبود. ع ست آن روز همه چ یهم کار  لیمطابخ م زیخوا
صال کوتاه نم شد و ا ست. هآمد. باالخره هم بر یاو با ش شد و جلو ن  راه نوزنده 

 ...نجایا یدار زیکه داشبرد را باز کرد: اوووه چقدر چ میبود فتادهین
مسررافرا بهونه  ی: بعضرردیخند نیجابه جا شرردم و مع میدر جا یبا ناراحت من

 کنم. یساکتشون م نایکنن، با ا یم یریگ
صال ستم، هم یخب خودم م ینکردم که لو بروم. ول یحرکت ا شبرد شهیدان  دا

ش شک و آدامس  نیما شکالت و لوا صدا خفه کن بود.  ایپر از  به قول خودر 
 یدهنم را م نهایدادم با ا یآه و ناله سررر م ایکردم  یغرغر م یادیهر وقت من ز

برداشت و بالفاصله با تشر مامان گذاشت سر  یکت تیبست. عسل شکالت ک
 .یگفت: برگشتن یلب ریهرچند که ز ش،یجا
 باشد. دهیبودم مامان د دواریتاسف تکان دادم که ام یانه به نش یسر
 .سایجا وا نیجلو: هم دمیعمه، خودم را کش یخانه  یاز کوچه  قبل

 چرا؟ ر
 .ننیوخ منو نب هی نایعمه ا نکهیا یخب برا ر

 دارم. یخونه نگه م یکن، من جلو میگفت: تو خودتو قا یبا خونسرد نیمع
 .ستین یجا نگه دار. راه نیجان هم نیمامان گفت: نه مع یول
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در مقابل حرف  نکهیآمده اند. با ا نیکه با مع ندیخواسرررت عمه بب ینم مامان
 یکه امکان داشت گزک به دست او نم ییآمد تا جا یکوتاه م شهیعمه هم یها

 ...میکارها نیمن با ا یداد ول
 رفتم بهتر نبود؟ یشدن آنها نگاه کردم. اگر م ادهیپ به

 ؟یایبرگشت سمت من: نم مامان
 ماندم فقط به نفع خودم. یرفتم به نفع همه بود و اگر م یدل بودم. اگر م دو

 نه. ر
 نزد: باشه. یحرف یناراحت شد ول مامان

تا  چارهیگفت که دختر ب یزیگور طلوع چ ریتکان داد و ز میبرا یدسررت عسررل
 بناگور سرخ شد.

 جلو. ای: بدمیرا شن نیمع یچشمم دنبال آنها بود که صدا هنوز
 برگشت. یاصل ابانیدور زد و به خ نیرفتم و جلو نشستم. مع عانهیمط

 خونه. رمیمن خودم م یبر یخوا یم ییاگه جا ر
 وخ؟ هی ینه بابا، گم نش ر

 مزه. یگرفتم: ب افهیو من ق دیبلند خند بلند
از آن  یزیبود که چ یآهنگ را بلند کردم. خارج یرا جلو بردم و صرردا دسررتم

 .دمیفهم ینم
 عوضش کنم؟ ر

صدار  اد،ی( خوشم مdirty dancerدنسر ) یِدرت گهیجار که م نینه از ا ررر
 قشنگه.
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 یاجنب هی یداره تو از صررردا یدرنگ آهنگ را رد کرد: چه معن یلحظه ا بدون
 اد؟یخوشت ب

 خوام. یکردم: معذرت م یکج دهن
 نکرد. یسرگرم انتخاب آهنگ بود و به من توجه زهنو

 عمه ات. یخونه  یریکردم امروز م یفکر م ر
ست شت: اونا تحو د سر پخش بردا شوهر عمه ام.  رنیسالو م لیاز  خونه پدر 

 لشکرن. هی شن،یبچه هار جمع م یهمه 
گفتن نداشتم. هرقدر هم که  یبرا یزیچ یکرد ول یم تمیاذ شیحرف ها یتلخ

همه  یخواسررت یبود که م یخاصرر یباز هم روزها یکرد یعادت م ییبه تنها
 خانواده ات... نیب ،یتا خانه باش ،یتا تنها نباش یرا بده زتیچ

 ابانیخ یتو دنیچرخ شنهادیآمد؟ اگر پ یاز دستم برم یو تنها چه کار کهی من
تا یرا م یدادم مهر  به حرف ها یدی ناه یزده بودم  تا د،یعمه  یمهر  که چه  دی

شت و همه چ ضا و اثر انگ ها خلوت  ابانی... چقدر هم که خزیعرض کنم، ام
 میرفت یم دیبا دامو هر ک میدیرسرر یاوضرراع ربع سرراعته به خانه م نیبود، با ا

 ...ششیمن بروم پ ایمن بماند  شیپ میشد بگو یچال خودمان... نم یتو
 ...دمیدادم عقب و آه کش هیرا تک سرم

 ییایتو واسم مثه رو ،یواسم مثه بارون تو
 ییهمه تنها نیمن و ا ،ییبایهمه ز نیبا ا تو

 ...یدون یکه م یو حال من
 یریگ یدستامو م یبا تو آرومم، وقت من
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 یریازم س یوقت یحت ،یپرس یحالمو م یوقت
 ...یریکه دلگ یوقت یحت
 یفهم یتو که حالمو م رم،یم یتو م یب من
 یدون یتو که حسمو م ،یخون یکه فکرمو م تو
 ...یدون یکه حسمو م تو
 رون؟یب میباران شام بر ر

 و به سرفه افتادم... دیپر میدهنم به گلو آب
 .سیرا صاف کردم: گشنم ن میگلو

 .دمینگاهم کرد که خجالت کش هیعاقل اندر سف چنان
اونوخ با تو  چوندمیبدم؟ خونه عمه رو پ یمامانو چ... جواب زهیخب... چ رررر

 رون؟یب امیب
 ه.خون یبرگشت انیگردن، هان؟ تا اونا ب یبرنم گهیساعت د هیاونا که تا  ر
 اصال بهش نگم؟ نهیمنظورت ا ر

 گفتم؟!! نویکج شد: من ا یکم لبش
ستم و لبخند زدم: بزن بر یصندل یرو ش . گ*ن*ا*ه دروغش گردن میصاف ن
 تو.

 .شهیشب که هزار شب نم هیو سر تکان داد: گردن من.  دیخند
شررب ها از هزار شررب  یحرفش موافخ نبودم، بعضرر نیام را خاراندم، با ا ینیب
 بودند... شتریب

 یحرف عمه، گور بابا یخواسررت شرربم را با او بگذرانم، گور بابا یدلم م یول
 ...ایدن
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 آهنگ جواتو عوض کن. نی. حاال اشهیآره نم ر
 بزرگ شدم. نیمن با ا اد؟یدلت م ر

 را بلندتر کرد و خودر هم با آن خواند: شیصدا
 عشقه یخاک بهشته، هوات هوا تنت
 تو کتاب عاشقا اسم ما رو نوشته خدا

 یبر ینگات دل م کیبا  ،یهمه خوشگال سر از
 یخبر یاز دل من ب یول ،یکرد وونهیمنو د تو
 نمیو آخر نیعشخ اول ییتو

 نمیمرد زم نیتو عاشقتر واسه
 ندارم یحرف یجونمو بخوا اگه
 ...ذارمیپات م ریرو ز ایدن ،یایب تو

 را بردم جلو و آهنگ را عوض کردم. دستم
 ...نیا یکه شد یبزرگ شد نایپناه بر خدا، با ا ر
 ؟یکه شدم چ ر
 .یکه هست ینیهم ر
 که هستم چشه؟ ینیهم ر

 دادم؟ یم یکردم و زل زدم به او. چه جواب کیرا بار میرا کج و چشم ها سرم
 ؟یتا حاال چنتا دوس دختر داشت ر
 .یچیاز مهدکودک به بعد ه ر
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شدمیقاه خند قاه شت ول شهی... خرده  ش یدا زد!!! با  یبرق م شیها شهیخرده 
 پر از ستاره ار به من نگاه کرد و به نشانه تاسف سر تکان داد. یچشمها

 ؟یکن یباور نم ر
 کنم. یچرا، باور م ر

 زدم و لبخند زد. یحرف م نانیطرف من برگشت که با اطم به
*** 

 اومدم. یم دیو نشستم: نبا دمیرا عقب کش یاکراه صندل با
 .ادهیز یمونیوقت واسه پش ،یکرد: حاال که اومد یشینما یاخم نیمع
 دیبا نیهمه جا مع نیزدم و خودم را مشررغول اطراف کردم. از ا یزور لبخند به

از  یو ناراحت بود، حت کیاز حد شرر شیکه ب نجایآورد ا یداشررت م یمرا برم
 و سررتمیدانسررتم مال آنجا ن ی... م دمیترسرر یم نشیزم یرو میگذاشررتن پاها

من  یبود رو دهدانند. انگار چشم همه زوم کر یرا م نیکردم همه ا یاحساس م
ا با ر میمانتو ی... لبه ندازدیتا هر حرکت اشررتباهم را ضرربط کند و دسررتم ب

تو  یگرفت یم دی: بادمیغر نیلب رو به مع ریو ز میپا یرو دمیکشرر شیتشررو
 .میخورد یم نیماش

 چشه؟ نجایمگه ا ه،یچه کار ر
 یو به ظاهر آنجا و سررر و شررکل خودم نگاه کردم، چه وصررله  دمیکشرر یآه

 یو مرا نگاه م دیکوب یم نیرا به زم شیپاها یبا سرخوش نیبودم... مع یناجور
 کرد.

 ؟یخوشحال نقدریحاال چرا ا ر
 ازت ممنونم. یلی. خیایباهام ب یقبول کرد نکهیواسه ا ر
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هم  یا گهید زینکنه چبود، مشررکوک شرردم:  دیبع نیطرز حرف زدن از مع نیا
 ؟یبخوا

 کردم. یفقط داشتم تشکر م ؟یکن یفکر م یمن چ یدرباره  ر
ستمال را هل دادم و دوباره پ ی جعبه ش شید شاره ار آن را دمیک شت ا .با انگ

شتم، ا ستم را بردا شت و من د سمت جعبه باال رفت و دوباره تخ به  نینگه دا
 خورد. زیم

ر تشک دیخورم، پس من با یم یشام مفتک هیوسط دارم  نیمن ا س،یالزم ن رررر
 .یشیکنم که البته تو پررو م

صدا نیاز ا نیمع شب زدیبلند خند یحرف من با  شکوک  یادی. به نظرم آن  م
را به خودر  نیا نکهیحد خنده نداشرررت. قبل از ا نیآمد، حرف من در ا یم

 !ج*ی*گ*ر یشنگول یلی: خدمیاز سمت چپم شن ییصدا م،یبگو
 اریبسرر یبا ظاهر یهمسررن و سررال خودم ول بایتقر دمید یو دختر دمیچرخ

بتا آمد. کت نس یم شیزانوها ریبود که تا ز دهیپوش یبلند یمتفاوت! چکمه ها
ضخ شک میبلند و  شال حر یم صف موها شتریکه ب یسبک ریبا   یاهک یاز ن
 یاصخ تداشت و با حال ییبایکمرنگ و ز اریبس شیپوشاند. آرا یرنگش را نم

کرده بود  کج بایرا تقر یگریصاف و د شیاز پاها یکیبود.  ستادهیسر ما ا یباال
 زد. یضربه م شیو با دست راستش مرتب به پا

سرد سهیمقا در شند رو ختهیر یبا ظاهر او، من... اوف! انگار آب   یهمه  یبا
 من. یخوش
 کنه؟ یم تتیشد: اذ لیاو به پوزخند تبد دنیبا د نیمع ی خنده
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 آره! نیهم پوزخند زد: ا دخترک
 بودم. شیناخن ها زیدست به من اشاره کرد که محو آو با
 کنار. یذاریبهتر منو م زیچ هیکردم به خاطر  یفکر م ر
و رو گفت: ت ینگاه کردم که با خونسرررد نیتعجب سرررم را باال آوردم و به مع با

سر برد صله امو  شتم کنار چون حو ضمنا، تو هم یگذا شماتو باز کن.   یاگه چ
 که از تو سرتره! یفهم یم

ن مثل م یستیمجبور ن نمیب یکنم م ی... آااام... آره... حاال که فکر مدیشا رررر
. البد بچه و خنگه، هر ادیو کم خرج به نظر م ریسررر به ز یلیخ ،یخرجش کن

 !ارهینه نم یبش بگ یچ
و رو به دخترک شرررد، بلند شررردم  یبه من مربوط م مایمورد م*س*تق نیا نه،

 کردم. یسرم را بلند م دیقدم هم از او کوتاهتر بود و با ی. حتستادمیا
 خودته به من نچسبون! خیال یمواظب حرف زدنت بار، هر چ ر

سخر گفت: مزخرف نگو  نیاز آنکه دهانش را باز کند، مع قبل شد و با تم بلند 
 زنم تو دهنت! ینم یگیلطفا! حواست باشه که به احترام همسا

و من یخوا یبه خاطر کلفتت م ؟یچ گهیدخترک برافروخته شرررد: د صررورت
 ؟یبزن
ست خوا یدلم م میپا یمن که از سر تا انگشت ها یدستش را باال برد ول نیمع

س  نقدری! حاال هم اگه بودنم استمین یدخترک را کتک بزنم، گفتم: من کلفت ک
هر  خیخال ن،یلذت ببر گهیحضررور همد. از نینیبشرر دییکنه، بفرما یم تتیاذ

 !خیچه ال
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 یآنجا م رشررتیب هیثان کیو به طرف در راه افتادم. اگر  بمیج یرا کردم تو دسررتم
 خواست یشکستم! چقدر دلم م یرا م یزیزدم چ یم تیاز عصبان دیماندم شا

شکنم  نیسر مع یرا رو زیم یگلدان بلور رو  نیم اشک یچنگال را بکنم تو ایب
 ...ای شیبا نوک کفشم بزنم به ساق پا ایدختر خر، 

 باران ! ر
 !سایدوباره صدا زد: باران وا ستادم،ینا
خجالت بکشررد و بتمرگد ور  نکهیا یبشررر پر رو بود، به جا نیکه چقدر ا یوا

سا ساند  زر،ینفرت انگ ی هیدل هم راه افتاده بود دنبال من! خودر را به من ر
 !سایوا گمیرا گرفت: م میو بازو

ستش ب میبازو ش رونیرا از د نه انجام داد؟ نک دیبا یتو زد ی: مگه هر حرفدمیک
 باورت شده کلفتتم؟

 تو دهنت ها باران! زنمیم -
 .ینر ایوخ آرزو به دل از دن هیبزن!  ایب ر

شنه  یکرد و رو یپوف ش یدور زد. همان جا ب مین شیپا یپا  ییاه نیتوجه به ما
فاصررله از من  یهم با کم نیرفتند، لبه جدول نشررسررتم. مع یآمدند و م یکه م

ست. تازه فهم ش  هشیفرق دارد، از هم گرید یار با روزها افهیو ق ختیر دمین
رنگتر، پر یکم یابا راه ه یو شررلوار طوسرر دیبود، لباس سررف کتریمرتبتر و شرر

 یرا نگاه م نیدسررتش انداخته بود و حاال داشررت کف زم یژاکتش را هم رو
  نیدانشررگاه دنبالش بود، ا ینبود که چشررم دخترها یی «ایبهزادن» نیکرد. ا
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شتم، دلم نم یا «نیمع» ستش دا ستن ناراحت یبود که من دو و  نمیرا بب شیخوا
 شد... یناراحت بود ساکت م یحاال ناراحت بود... چون او فقط وقت

 .دمیکش میانگشت ها یبلند لباسم را تا رو نیآست
 سردته؟ ر

ا ج ندازد،یمن ب یشررانه  یجواب بدهم، ژاکتش را برداشررت تا رو نکهیا بدون
 خوام! یدادم: نم یخال

 س؟یمگه سردت ن ر
رو  یپسررر چیاو نباشررم: من تا حاال لباس ه دیرا چرخاندم تا در د صررورتم

 .ادی. خوشم نمدمینپوش
 من دوستتم! -
 کنه! یدر اصل موضوع نم یفرق -

 .نیبش نیتو ماش میشد: باشه، پس پاشو بر بلند
 ؟یقهر یلی: خستادیا میتکان نخوردم و او رو به رو من

 نخندم. نتوانستم
 که! پاشو! ینیبش نجایتا ابد ا یتون ینم یباشه قهر بار ول ر

اه مکث کنار من ر هیثان کی. بعد از نیماش ریشدم و راه افتادم، خالف مس بلند
 افتاد.

 نیمع نکهیتا ا م،یخودمان بود یایدر دنو  میرفت یصررردا در کنار هم راه م یب
 ؟یشروع کرد: هنوز از دستم ناراحت

 هوم! ر
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ش رررر صال از دختر ه،یآدم مزخرف تایگ گه،ید دیببخ شب ع یا  یابه ج دویکه 
با دوس پسرررر م ظار یخانواده ار  چه انت نه   نیهمچ هی ؟یدار یگذرو

چون سررگ  یعنیداده( نه،  یسرروت دیکه فهم دمیکشرر یقی... )نفس عمیدختر
 یمن م چیچقدر پاپ یدون یکنه. نم یخواس دق دلشررو خال یمحلش کردم م

 .ششیپ گردمشد که بر
صت  رررر ست افت ز ر،یبگ لیکم خودتو تحو هیسر فر  یادیدوز اعتماد به نف

 داشته.
لب غرولند کرد:  ریار نکردم، زود تمامش کرد. ز یو چون من همراه دیخند

 تهیرعف نیبار که خودر خرابش نکرد، ابر و باد و مه و ا هی. تایتو روحت گ یا
 جمع شدن که خرابش کنن...

ه کردم ک یفکر م یار ادامه داد و من فقط به دختر یرلبیز یبه غرغرها نیمع
که  یکرد، نگاه یرا نگاه م نیمع تیچطور حخ به جانب و با احسررراس مالک

 ییمن هم، جا گریمن هم بود. ممکن بود دو سرررال د یمطمئنا در چشررم ها
 بود... نیرا که همراه مع یدختر گر،ید
 حواست کجاس؟ یاو ر

سب میبازو نیمع ست دهیچیرا که پ میو من پا دیرا محکم چ صاف کردم. د م بود، 
ست مع ش رونیب نیرا از د سمت او چرخ دمیک شمم رودمیو به   نیباالتر ی. چ

 خونه. میلباسش ثابت ماند: بر یدکمه 
 شام... ر
 جونت بخور. تایبرو با گ ر
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 خونه. میمن راه افتاد: باشه، بر یو جلو دیکش یآه
 کردم، زانیجلو آو ی نهیآوردم و به آ رونیب فمیعروسررک را از ک ن،یماشرر یتو

 .یدیگفتم: ع دیمختصر و مف دم،ید یچون نگاهش را منتظر م
 نکنه.ِا؟ دستت درد  ر

شحال بود که به نظر من عج شیصدا سک گاو چوب یم بیخو به  یآمد، عرو
 در ینداشت... با ناراحت یشد، خوشحال یکه کف دست من جا م یآن کوچک

 بودم. مانیوول خوردم. چقدر از دادنش پش میجا
 .هیادگارینداره، محض  یقابل ر
 ؟یادگاری ر
 که نبودم. یوقت یآره برا ر

جا دسررتش داشرربرد  یرو میدرآورد و جلو شیرا دراز کرد، عروسرررک را از 
 ببره. اشمیادگاریگذاشت: هرکس رفت 

 واقعا؟ ر
شدم. دلم نم تیرا با جد سرر ست وقت یتکان داد و من دلخور  رفتم،  یخوا

 یجلو شهیهم ی. هرچند کوچک ولاوردیاو ب ادینباشد که من را به  یزیچ چیه
 م.نگفت یزیدستم چرخاندم و چ یگاو خندان را تو یچشمش بود... با ناراحت

کردم و گفتم:  زانیآو شیو عروسرررک را سررر جا اوردمیبعد طاقت ن قهیدق ده
 نبودم خودت بندازر دور... حاال هم گشنمه. گهیهروقت د

 فقط فست فود هس. نجایا ر
 باشه، خوبه. گشنمه! رمینون و پن ر

 و سر تکان داد. دیخند
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*** 
 جون من؟ ر

سل ست. قر یو لبه  دیپر جانیبا ه ع ش سر و گردنش داد و گفت:  یاپن ن به 
 !«روین»زنه  یصدار م دیوید یول رواناسیاسمش ن

 کنه پس. یم یکیرو با خاک کوچه  اروی ؟یگی: راس مدمیغش خند غش
که نامزدتو  یناراحت ه؟یبا سرررزنش من را نگاه کرد و خنده ام را خوردم: چ خزر

 دن؟یقاپ
نازک کرد و گفت: داوود نامزد من نبود. اصن بهتر، از شر قربون  یچشم پشت

 عمه راحت شدم. یصدقه ها
 خوشگل بود؟ ر
 بود. یالک شیهمه چ ر

باال بردم و خزر شررکلک درآورد: گونه ها عمل میابرو لبا پروتز، ابروها  ،یرا 
 تتو...

 نبود؟ یدماغش عمل ر
 داره آخه؟ دنیپرس ر

سمت چپش گذاشت:  شین یباز کرد و انگشت رو کطرفیدهانش را از  عسل
با باشرره. فکر کنم شرر دایپ نهیکه نگ دیخند یم یخودیداشررت. ب نینگ نجاریا

 .رهیگ یدهن درد م
شاره ار دو طرف لبها با شت ا ش نیرا گرفت و به طرف شیهر دو انگ خزر  .دیک

 خبر؟ یب هوی: حاال چرا دمیدستش و من پرس یزد رو
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 ینشست: نامزد نکردن هنوز. ما اتفاق ونیزیتلو یکنترل را برداشت و جلو خزر
س ست یزیچ هی میدیکه فهم ختیاونجا، انقدر دختره اطوار ر میدیبا اونا ر . ه

 داد. یبعد عمه به مامان گوش
 با حرص گفته؟ ایگفته؟ پز داده و گفته  یچطور ر

 دونم... ینم گهید نشوینداخت: ارا باال ا شیها شانه
 یکه کامال راسرت م دیشرد فهم یبراق و خوشرحال خزر هم م یچشرم ها از

شررونه ار کامل ل*خ*ت بود، پشررت شررونه ار  هیو گفت:  دیخند زی! ردیگو
شت، ه شو جور قهیهردفه  یتاتو دا شه...  یمرتب م یا کرد که تتور معلوم با

 باینشررسررت لباسررش تقر یم یخورد. وقت یکرد حرص م ینگار م یعمه ه
ور اون ور تا  نیبرد ا یکرد م یبلند م نویا یگرفت. داوودم ه یمجاشررو ن چیه

 .نهیکمتر بش
 یو من به طلوع نگاه کردم که فقط آن دو را نگاه م دندیو عسرررل خند خودر

 .دیرا باال انداخت و خند شیمن شانه ها ی رهینگاه خ دنیکرد. با د
 گفت: خدا به دادت برسه طلوع. یبا لحن بزرگ مابانه ا عسل

س قبل صدا یاز آنکه ک سل با  شت و ع  یبلند یحرف بزند، مامان به هال برگ
 رنگ موهار قشنگ بود. یگفت: ول

 خوب بود. ماشالله... یلیخ کلشمیکرد: ه دییتا خزر
سته  با شاره ار به د شت ا سر یبند انگ ضربه زد و مامان  شانه  یمبل   یبه ن

 تاسف تکان داد.
 عمه سرا  منو نگرفت؟ ر
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سل سادیبه طرف من چرخ ع شم گفت برا ک له سن آب نیکه تو ا یی: چرا، بعد
 .ادهیز ییاحتمال نازا رنیگ یمرغون م

 گه؟ی: راس مدمیطرف مامان چرخ به
 .ریزبونتو گاز بگ ر
 ها. و من گفتم: مامان باورت شده دندیدفعه همه با هم خند نیا
 تو رو که گذاشت خونه، رفت؟ نیاز دست شماها... مع ر
 را چرخاندم( رفت خونه عمه ار. میهوم... )چشم ها ر

ساعت قبل از آنها به خانه  میدهانم را قورت دادم و به اتاق رفتم. من فقط ن آب
ه از رفتنم و ن رونیبزنم، نه از ب یخواسررتم از آن حرف ینم یبرگشررته بودم، ول

 بود... زانیکه اسمم از آن آو یریزنج
شدم خواب ینفس ها یصدا یوقت شد و مطمئن   میاز جا واری ده،یخزر آرام 

 ژیق ژیتوانسررتم باز کردم تا ق یکه م یسرررعت نیبلند شرردم، در کمد را با کمتر
ها باس  که از ترس لو رفتن گنج مینکند. ل هم تلمبار کرده بودم  یام رو نهیرا 

تم و در دس دمیکش رونیبرا از آن  ریرا برداشتم. زنج یلمخم یکنار زدم و جعبه 
 چاندمیرا سه بار دور مچم پ ری. زنجدمیدراز کش میو سر جا دمیکش یگرفتم. آه
سمم پ شمم رو میرو شیو ا  B A R A د؛یحروفش چرخ یهمه  یافتاد. چ

N 
 لب زمزمه کردم: با را ن... ریز

شتم به مع یول ر مواجهه که د یفیو بالتکل نیکردم. به مع یفکر م نیدر واقع دا
 با او داشتم...

 ه؟یچ نیا ر
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 قلبم گذاشتم: خزززر! پوه! یو دستم را رو دمیاز جا پر وحشتزده
ست شانه  نیزم یرا که رو ریدراز کرد و زنج د شت و به ن تهام ا یافتاده بود بردا

 ه؟یچ نیباال گرفت: ا
ش یقیعم نفس سر جا دمیک شتم.  میو  شده بود، نمبرگ ست یبد هم ن  ریم زتوان

ردم ک یاصررال فکرر را هم نم یول اورم،یطاقت ب ییتنها یبزرگ نیبار راز به ا
 یدیگردنبند طال ع کیبدهم که  حیتوضرر شیو برا یخزر را بکشررانم گوشرره ا

 ...اورمیسر آن ب ییدانم چه بال یگرفته ام و نم
 بهم داد. نیمع ر
 نو؟ی!!! ا؟یکن یم یشوخ ر

ش تلو تلو دست یسر گرفت، چند بار تو یو گردنبند را باال دیپشت دراز کش به
ها گاه کرد:  تیخورد و در ن به من ن ند. چشررمش را از آن گرفت و  ما بت  ثا

 امشب؟
 در هم کردم، سردم شده بود: هوم. نهیس یرا رو دستم

 سوال بکنم؟ یمن ه یکن، منتظر فیزد: همه اشو تعر میآرنجش به پهلو با
کنار  و دمیرا از دستش کش ریو به من زل زد، زنج چاندیپ شیپتو یرا ال خودر

 .ختیر یروح و روانم را به هم م دنشیگذاشتم، د
شررام  رونیگفت... گفت که ب نیمع م،یاز خونه عمه برگشررت یخب، وقت ررررر
 ...ینیمنم گفتم...  م،یبخور

 ...سایدقه وا هیشام،  یگفت یآ ر
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ش ریرا تا ز شیکه پتو همانطور ست دهیچانه باال ک سمت کمد رفت و ب ه بود، به 
 نیبرگشررت، جعبه را زم شیار را برداشررت، سررر جا یمیرژ تیسررکویب ی

 و مشغول خوردن شد: حاال بگو. دیگذاشت و خودر به پهلو دراز کش
 وقت شب چه موقع خوردن بود؟ نیتعجب به او نگاه کردم، ا با
 .نیچه خبرته؟ شما که خونه عمه شام خورد ر
خواسررتم از اون دختره کمتر بخورم،  یدهان پر شررروع به حرف زدن کرد: م با

 کم بخورم. یلیخوره! ... مجبور شدم خ یدونستم چقدر م یاونم که نم
جمع کرد: المصررب چقدرم  شیرا از جا تیسررکویب یو خرده ها دیکشرر یآه

 بخورم... یزیچروم نشد  گهیمن د یخورد! ول
ستم سخت م تییسکویب یرا دراز کردم و تکه ا د شتم: چقدر  تو.  یریگ یبردا
 شد؟ یم یچ یخورد یم شترمیحاال ب
 ؟یمگه شام نخورد ؟یخور یتو چرا م ،یرا از دسترس من دور کرد: هو جعبه

 چرا خوردم!!! شه،یشام حساب م لی: اگه چار بسته پف فدمیکش آه
شت و گفت:  نیجعبه را ب رتزدهیح خزر با  شکمتو نیمع ینیمن و خودر گذا

 پر کرد؟ لیپف ف
 خورد. شهیکه نم یخال تیسکویب ارم؟یب ریش وانیخزر برم دو ل ر
 .یکن یم داریتو االن همه رو ب رم،یخودم م نیبش ر

کرد و  را روشن لشیبرگشت. چرا  موبا وانیو دو ل ریش یبا قوط هیسه ثان ظرف
 یو او رو دمیچپم دراز کشرر یپهلو یگذاشررت. من رو مانیهاوسررط بالش 

 راستش. یپهلو
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 جعبه تکاند و گفت: خب، از شام مفصلت بگو. یبرداشت، تو یتیسکویب
 دهیر دآخ یکه لحظه  تایگفتم و از دوسررت*پسررر گ شیبرا تایرسررتوران و گ از

رداندن برگ یبرا یفرصت چیاز ه تایو مسلما گ دیارز ینم نیبودمش و نصف مع
 گذشت. ینم نیمع

خط و نشررران  یالیخ یتایگ یمرا گور داد و برا یهاج و واج حرف ها خزر
 نینقطه چ یآن دختره  یکرد که دندان ها نیو دو سه تا حرف هم بار مع دیکش

 دهنش خرد نکرده بود!!! یرا تو
 .خونه یاومد یو بعدم تنها راه افتاد یگرفت نویحتما طبخ معمول پاچه مع ر
 نه. ر

 نیعم یکه برا یعروسررک هیذهنم تند تند حسرراب کتاب کردم و بعد قضرر یتو
 گرفته بودم، حذف کردم.

 یینهاخودم ت گهیکه د یی... تا اونجاشترشویب ینیاومدم،  نینصف راهو با مع ر
 خونه. امینترسم ب
 و چشم دیجو یرا م تشیسکویشدم و به خزر نگاه کردم که متفکرانه ب ساکت

 داشت. یاز من بر نم
شرررد؟ نکنه تو  یخوب بعد چ ه،یکرد و گفت: منطق یاشررراره ا شیابروها با
 ؟یو داد و هوار کرد یدرآورد یباز یکول ابونیخ

دامه ا یداشررتم برا یشررترینشرران نداده بود، جر ت ب یکه خزر واکنش بد حاال
 .دمیسر کش وانیرا تا نصف ل ریدادن. ش

 خوام... یم چینه بش گفتم گشنمه و ساندو ر
 خب؟ ر
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 رفت داخل مغازه، من در رفتم. یوقت ر
 ...شهیم یچه حال ،یستین نهیبرگرده و بب یکه پسره وقت یفکر هم نکرد ر

ثل ا شیهنوز خونسرررد خزر کهیرا حفظ کرده بود، م از دسرررت دادن کنترل  ن
 افتاد. یروز اتفاق م یاعصابش فقط تو

 خامور کردم. مویخونه و بعد گوش رمیفرستادم که خودم م امیپ هیبرار  ر
 چقدر بافکر! ر

کردم.  یواقعا احساس خطر م گریو من د مینزد یحرف چکداممانیه هیثان چند
سخنران دیمن االن با یبود... طبخ تجربه ها دیاز خزر بع شروع م یخزر   یرا 

 تمام نشدنر... یها یکرد... سخنران
 نینه... از ا ای یپسرو دوس دار نیا ایکنم. تو  یباران من واقعا از تو تعجب م ر

 ...ستیدو حالت که خارج ن
 دوسش دارم. ر

 ؟یندار استیکم س هیچرا  ؟یکن یخب، پس چرا انقدر خون به جگرر م ررر
 ؟یرفتار کن یدختر واقع هی نیع یستیچرا بلد ن

 دوستش ندارم که... خب... که بخوام باهار ازدواج کنم. یاونجور ر
 ...یازدواج هم داده؟ نگفت شنهادیِا؟ پ ر

 یانداختم و او احسرراس حماقت م یگلرخ را دسررت م یوقت دمیفهم یم حاال
 داشت... یچه حال قایکرد، دق

 .که تورر کنم گه،ید نهیمنظورت از مثل دخترا رفتار کردن هم ی... ولرینخ ر
 .افتضاح.. ،یول ،یاز نظر عمل ،یخوب یاز لحاظ تئور ؟یبلد بود نجاشویا ر
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 مشت به شانه ار ضربه زدم: خزر! با
فهمم  یاونم که مشخصه تو رو دوست داره، نم ،یخب تو اونو دوست دار رررر

 ؟یزن یپسش م نهمهیپس چرا ا
 باال زدم و سرم را در دست گرفتم. یشانیرا از پ میهر دو دست موها با

خوام با اون  ینم گمیم م،یکه فقط خودم و اون یفهمم. تا وقت یخودمم نم ررررر
اشه، وسط ب گهید یکی یپا یوقت یدوسش دارم ول یکنم معمول یباشم. فکر م

 ...رمیخواد بم یدلم م یاز حسود
ه زبان خزر ب شیحرفها را پ نیجر ت کرده بودم ا یکیتار ریتحت تاث احتماال

با یخدا م اورم،یب فات لیدانسرررت اگر نور چرا  مو چه اعترا  یم یخزر نبود، 
 کردم...

 نداره، مثل روز روشنه، تو... دنینفهم ر
 باشه. ینجوریخواد ا یدلم نم یدونم. ول یم ر
 چرا؟ ر

سررر اونا  یاز صرردقه  می... دارمیاریخودمون ن یما... هرچقدرم که به رو ررررر
. مونیزندگ یجا چیه س،ین هیشب نیبه مع مونیچی. خزر، ما همیکن یم یزندگ

 .میندار ینقطه اشتراک چیه رون،یب میخونه بر نیاز ا
 به جز عالقه. ر
 .هیاونم موقت ن،یدر مورد مع ر
ز سال ا کیکه  یمعمار یاز بچه ها یکیو  نیسرم چرخ خورد و برف یتو تایگ

خوشررگل، گلرخ آمار گرفته و به من رسررانده بود که  تینها یما باالتر بود و ب
دوسرررت بوده و البته دخترک نبوده که رابطه را به هم زده...  نیسرررال اول با مع
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م که کرد ینم دایپ یلیدل چیکردم، ه یم سهیخودم را با هرکدام از آنها مقا یوقت
 بود... نیب نیهم در ا یزیمن را هم مثل آنها کنار نگذارد، البته اگر چ ن،یمع
 .گهیدونم، حسم م یو گفتم: نم دمیکش یآه

 گه؟یم یچ قایحست دق ر
 یزیکه چ ارمیخودم ب یکنم... اگه به رو یوسط فقط منم که ضرر م نیکه ا ررر

 هست.
 بشه؟ دواریکه ام یکن یم یپس چرا باز کار ر

تونم تحمل کنم، دست خودم  ی... اصال نمنمیبب شویخواد ناراحت یدلم نم رررر
سئولسین شحال کردنش گردن منه، هروقت م تی... انگار م ته ناراح نمیب یخو

 .ادیبکنم تا از دلش در ب یحاضرم هرکار
 را با کف دو دست فشار دادم. میشانیپ

ته داش یا ندهیآ نیتونم با مع یمن نم یمن دوستش دارم، کم هم نه، ول نیبب ررر
 باشم...

 هوم. ر
 ن،یدارم، بزرگتر از مع اجیآدم محکمتر احت هیاخالقم، به  نیمن... من با ا ررررر

شه که خ یکیخواد  یدلم م شه، من برا المیبا  و شهیهم نیمع یازر راحت با
باشرره که  یکیخواد  یهم باشرره، دلم م ینگرانم. من، اگه خودخواه شررهیهم

به، خ یلیخ ن،یکنم... مع هیبتونم بهش تک  سین یآدم یمهربونه... ول یلیخو
 که بشه رور حساب کرد.
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با همه  نیدهانم نگه داشتم. نه، مع یرا به هم چسباندم و جلو میدست ها کف
 ! چقدر دوستش داشتم...ای... خدایآل من نبود. ول دهیو درکش، ا یدلسوز ی

صاب ندارم هرک رررر  یبهم م یفکر کن من، مثال، باهار ازدواج کنم... من اع
ه همه، ن هیشررب تمونینه ترب نیند! من و معرسرره بگه شرروهرت از تو سرررتره! نخ

هامون،  یخانواده امون، نه ظاهرمون، نه اخالقمون، نه عالقه هامون، نه سرگرم
همه  نیاشررون، اگه ا هتو خون میبود ومدهیاالن، اگه ما ن نی... همیچیه یچیه

 ...مونیتو خونه زندگ میبه زور مامان رار نداده بود
 به زور مامان؟ ر

 یداد. من اصررال به چشررم اون نم ینم تیبه من اهم چوخیاون ه ،یهرچ ررررر
 کردم. ینم یاون فکر خاص یدرباره  چوقتیاومدم. منم ه

 ؟یتو به قسمت اعتقاد دار ر
 نه. ر
 مونه. ینم یخب پس حرف ر

 .میکرد یو به سقف نگاه م میساکت بود هیدو چند ثان هر
 ؟یواقعا اعتقاد ندار ر

از  چکدومیقسررمت من بشررره؟ چرا ه دیبا نیچرا مع ی: چرا. ولدمیکشرر آه
 شماها...

 ما دوست داره. یاز همه  شتریچون اون تو رو ب ر
 آره. ر
 گردنبندو بهت داد؟ یک ر
 کردم... داریپ فمیبخرم تو ک یرفتم خوردن یبود. وقت فمیتو ک ر



wWw.Roman4u.iR  604 

 

ند خانه نشررسررته بودم، به گردنب کیسرربز نزد یدر فضررا یمکتین یبودم رو رفته
به خودم آمدم چهار بسرته را خورده بودم. اگر در کشرور  ینگاه کرده بودم و وقت

 یروز، به جا یفرامور کردن همه  یکردم امکان داشت برا یم یزندگ یگرید
 کردم... یانتخاب م یگرید زیچ ل،یپف ف

 پس؟ فتیچطور گذاشته بود تو ک ر
 رفت ادمی میشررد ادهیپ یعقب بود، وقت یصررندل فمیدم رسررتوران، چون ک ررررر

 رفت آوردر. نیبعد مع ارمش،یب
 رریشرر یخال وانیجمع کرد و در ل شیرا از جا تیسررکویب یخرده ها خزر

 .ختیر
 ؟یناراحت نشد ،یدیرو د روانایامروز ن یتو وقت ر
 اصال. ر
 ؟یزن داوود بش یفکر نکرده بود چوقتیه ر
 قبال. ر

 .شنیعوض م طیکرد و بعد گفت: شرا یطوالن یمکث
 ؟یچطور ر
 .ادیم گهید یکی ر

تشررک جمع  یرا از رو تیسررکویب یعقب راند و با دسررت خرده ها یکم مرا
 کرد.

 داشته.ن ییاز اول هم جا یپس حتما قبل یفکر کن گهید یکیبه  یاگه بتون ر
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 فیظر رینگفتم و خزر گردنبندم را برداشت و به آن نگاه کرد. از سه زنج یزیچ
 شد و اسم من که وسط حلقه واقع شده بود. یم لیو قرمز تشک دیزرد و سف

 ؟یگیقشنگه. به مامان م ر
 نه. ر
 .گمیباشه، منم نم ر
 پسش ندم؟ ر

 یفکر کنم تا حاال حرف مفت م شهیشک کردنت باعث م نیهم یدون یم رررر
 .یزد

 خزر! ر
 .یداد یپسش م ،یدیپرس ینم ،یمطمئن بود یکه زد ییحرفا یاگه درباره  ر
 .دمیپسش م ر

 پسش بده. یمطمئن شد یو پشتش را به من کرد: وقت دیدراز کش خزر
 خوام ناراحتش کنم. یبه کمر خزر زمزمه کردم: نم رو

عا قط ،یبهش بد نویو ا یتموم بشرره. که اگه بر نتونیب زیهمه چ یخوا ینم رررر
 .شهیتموم م

 .ستین نطوریا ر
صدا شیها شانه شن شیرا باال انداخت و بعد  ن ما چو یکن ی: تو فکر مدمیرا 

 م؟یخوبو ندار یزندگ هی اقتیل میبزرگ نشد ینجوریا
 چشه؟ مونیمگه زندگ ر
ا هم ب نیمع یما و خانواده  یگیکه تو م یمنظورم مرفه تر بود. به نظرم اونقدر ر

 .میفرق ندار
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 !م؟یندار ر
. مردم با یریگ یم یکه تو جد یکه مشکل ساز باشه. نه انقدر ینه اونقدر رررر

با هم ازدواج  نیزم یدو زبون مختلف، از دو نژاد مختلف، از دو طرف کره 
 کنن. یم
 اونا استثنان. ر
 م؟یما چرا نباش ر
 گذره؟ یتو سرت م یبه پس کله ار زدم: چ یانگشت اشاره ضربه ا با
 بخواب. ریبگ ،یچیه ر

بعد خزر  هیهم گذاشررتم. چند ثان یرا رو میو چشررم ها دمیپشررت دراز کشرر به
 .ستادیجابه جا شد و سر پا ا

 شد؟ یچ ر
 برم مسواک بزنم. ر

 میکتاب ها یبلند شدم، ته قفسه  میرفت، من هم از جا رونیکه از اتاق ب خزر
س یجعبه ا شتم که  شتم، گردنبند را ز یرا آنجا م میها ید یدا  میآنها قا ریگذا

 برگشتم. میکردم و بعد سر جا
 خواستم تمام شود... یحخ با خزر بود، من خودم هم نم یکم کی
 آخ! ر

ک را ل یینبود که جا یار آنقدر یزیخونر یفورا دسررتم را باال گرفت ول خزر
 کند.

 حواست کجاس؟ ر
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ستمال ا مچم ج یرو یچیکه ق یخط قرمز رنگ یرا که دراز کرد گرفتم و رو ید
 گذاشته بود، فشار دادم.

 شد. یچ هویدونم  یشدم: نم بلند
 طرفش؟ رهیم رجهیو بعد ش رهیگ یرو تو هوا م یچیق یغرغر کرد: آخه ک خزر

ا ر یچیکه ق یکرد. با دسررت یکار را نم نیا یآدم عاقل چیگفت، ه یم راسررت
 یم گرمیپارچه را نگه داشررته بودم و با دسرررت د نییپا یگرفته بود، گوشررره 

دسررتم خط  یچند سررانت رو یچیرا صرراف کنم که ق ییباال یخواسررتم لبه 
 انداخته بود.

 نیزم یکه رو یپارچه ا یام را کنار زدم و به انبوه نوارها یشررانیپ یرو یموها
 پهن شده بود، نگاه کردم.

 .رونیب رمیدقه م هی ر
 نوار و ساختن گل بود: برو. چاندنیسرگرم پ خزر
را با دسررت پخش کردم و  میاپن گذاشررتم. موها یسرررم را باز کردم و رو گل

 رفتم. رونیب
را ب* *ل گرفتم. چشررمم افتاد به  مینشررسررتم و زانوها نیزم یقفس رو کنار

 یبال مادرشرران جمع شررده بودند. جوجه  ریطلوع که ز یده روزه  یجوجه ها
را دور از چشررم خواهر و  یفلک زده ا یکرم خاک ،ییطال کدسررتیکوچک 

ست. ا دنی. با ددیبلع یم شیبرادرها  هججو نیاو دلم گرفت و آه از نهادم برخا
 ار ییهم به خاطر رنگ طال نیداده بود و مع نیبه مع یدیرا طلوع به عنوان ع

 لوریت نی. چقدر کنجکاو شده بودم که ا«فتیسو لوریت»اسمش را گذاشته بود 
خطور کرده بود،  نیدرنگ اسررمش به ذهن مع یا هیرا که بدون ثان فتیسررو
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قدر از دنمیبب قدر مع دنی. چ بابتش  ار نیعکسررش حرص خورده بودم، چ
سخره کرده بودم. ول ش میبغض گلو دنشیحاال با د یم ت را گرفته بود... با انگ

نرم پشرررت جوجه را نوازر کردم که رم کرد و از من دور  یاشررراره ام کرک ها
 ...نیشد... مع

نج به هر حال پ م،ینداشت دیشا اینداشتم،  یخبر چیشد که از او ه یروز م پنج
 کالفه ام کرده یخبر یب نیبودم... ا دهینشررن نیاز مع یحرف چیروز بود که ه

 یکه هر سرراعت ینیعکردم از م یفکرر را نم چوقتیشررده بودم، ه وانهیبود، د
 باشم. رخب یهمه وقت ب نیشد، ا یظاهر م میکردم جلو یاراده م

شب کذا درست شبییاز همان  صم ی... درست از همان  گرفته بودم با  میکه ت
در  را شیخواستم به او اجازه بدهم تا جا ی. ممیایخودم و احساسم به او کنار ب

 را سفت کند... شیپا یقلبم کامل کند... جا
 شیسرررجا زیهمه چ دمید یشرردم وقت داریصرربحش با دلهره از خواب ب فردا

ست، نفس راحت ش یا سر و کله  یامی. نه پدمیک شتم نه  شد.  دایخودر پ یدا
 آماده شدن... یفکر کردن... برا یداشتم برا یشتریوقت ب نطوریا

 میبرا ینشد. بعد از ظهر روز دوم به او زنگ زدم که خانم یبعدر هم خبر روز
ض ش حیتو ست. م یداد که گو ستم که رنج یار را خامور کرده ا  یول دهیدان

 یباز هم خبر یار را زود فرامور کند. ول یدلخور شررهیمنتظر بودم مثل هم
نشد و روز سوم هم همان خانم جوابم را داد. روز چهارم، هنوز چشمم را کامل 

 ،دیآن زن به گوشررم رسرر یکه صرردا نیباز نکرده بودم که شررماره را گرفتم، هم
صاف یب تینها گرید نیتماس را قطع کردم. ا تاده بود که اف یبود... هر اتفاق یان
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زدم و هربار  یصررد بار به او زنگ م یداد. من روز یبه من خبر م دینفر با کی
داد که دسررتگاه  یم حیدرک کند توضرر رامن  ینگران نکهیهمان خانم بدون ا

بدهد مشترک مورد  حیشد حداقل توض ینممشترک مورد نظر خامور است. 
 نه؟! اینظر حالش خوب است 

 را از او نیرا نداشررتم که سرررا  مع یکسرر چیبند نبود، ه ییجا چیبه ه دسررتم
هم از او نداشتم. حتم داشتم که  یشناختم که شماره ا یفقط البرز را م رم،یبگ

ش... کانشیاز نزد یکی یحداقل برا ایاو افتاده  یبرا یاتفاق صال امکان ندا ت ا
گذارد. مع یما را ب نطوریا نیمع  چیکه پنج روز برود و ه ودنب یآدم نیخبر ب

 من به جهنم... رد،یاز ما نگ یسراغ
او تصررور کرده بودم و  یآشرروب بود، انواع و اقسررام بالها و اتفاقات را برا دلم

ستم را گاز گرفته بودم...  یهربار به عادت بچگ ش شاره و  شت ا سط انگ قط فو
را  المیبود خ یاز طرف او کاف یتماس کوچک، هر نشررانه ا کیاشرراره،  کی

مطمئن بودم  ،یخبر یاوضاع ب نیبا ا یراحت کند که حالش خوب است... ول
ست و دلم به ه شیبرا یکه اتفاق حظه ل کیرفت. ذهنم  ینم یکار چیافتاده. د

ه را ب التیتعط بردم... تمام ینم شیهم از پ یشررد و کار ینم یاز فکر او خال
 پنجره گذرانده بودم... ایاز او کنار تلفن  یانتظار خبر

شت شاره ام را رو انگ شار دادم. کار خانم پ قهیشق یا شتم و ف  شیرایام گذا
از او  یکه خبر دیاینفر ب کیگشت، کار البرز خودر زنگ بزند، کار  یبرم

شد... کار م شته با ود. در خانه ب نیشدم که مع یم داریب یو وقت دمیخواب یدا
ها یول ها میخواب  کاب*و*س  ها یهم پر بود از  هم  میمختلف... خواب 
 کیبرگشررته بود و ج ییطال ینبود. جوجه  یامن و آرامش بخشرر یجا گرید
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که دستم را به طرف او بردم باز عقب رفت... سرم را  یکرد، به محض یم کیج
به او زل زدم. جلو آمد و میزانو یرو یکوری قفسررش  واریکنار د گذاشررتم و 
 .ستادیا
 ؟یازر خبر ندار ر

 کرد و سر کوچکش را چرخاند. یکوتاه کیج کیج
 .شمیم وونهیدارم د یاز نگران ر

کردن بدون وقفه ار ادامه  کیج کیانداخت و به ج یتاسررف به من نگاه با
به من ام دیداد. شرررا  یرا نم گریزبان همد یوقت یداد، ول یم دیهم داشرررت 

 بود. از جا بلند شدم و لباسم را تکاندم. دهیفا یب م،یدیفهم
*** 

 خزر بلند شد: درو باز بذار باران، هوا خوبه. یدر را ببندم که صدا خواستم
صدا هیتک واریدر را تا آخر باز کردم و به د عانهیمط شن یدادم.  سل را هم   دمیع

 داد: آره، االن اومد. یم حیخط توض یآن سو یکه داشت به کس
 سالن باال رفتم و از کنار عسل رد شدم. یدو پله  از

شب باغو گز م ،یچیه رررر ( دیخند زیر زیکنه؟! )ر یم کاریکنه، چ یصبح تا 
 باشه، حاال چنتا بودن؟

 مخاطب یاپن برداشتم و زل زدم به عسل که به حرف ها یاز رو یشربت وانیل
 .دیخند یم شیدایناپ

 نره. قربانت، حتما، خداحافظ. باشه... باشه... ادتی یسوغاتباشه،  ر
 بود. سالم رسوند. نیرا گذاشت: مع یگوش
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صاف و ب یخورد. ول یتکان محکم قلبم سل  : دیبود. خند ینگران یصورت ع
 دونه و تو. یکم بشه اون م شونیکیباغو شمرده،  یگفت بهت بگم درختا

 را پنهان کردم: ِا؟ کجا بود؟ بغضم
 ؟یدون یبا تعجب به من نگاه کرد: نم عسل

 اد؟د یکرد؟ چرا جوابم را نم یبه من نگاه م نطوریدانستم؟ چرا عسل ا یم دیبا
 دونم. یکه نم ینیب یطرف اتاقم راه افتادم: م به
 آخه فک کردم به تو گفته. ر

 بود حاال؟ یتمام شد: کدوم گور تحملم
 بود. -و پر از تعجب  –آرام  شیصدا یول دمید یعسل را نم صورت

 .شیرفتن ک نایبا عمه ار ا ر
 گفتم: خور بگذره. یشناختم به خشک یکه خودم هم نم ییصدا با

 دمیهمشد تازه ف سیگردنم خ یاتاق را بستم و همانجا پشت در نشستم. وقت در
 ... مِن... یراه افتاده... پسره  میاراده از چشم ها یاشک ب

 یگفت گوش یزد. م یالبرز زنگ م لی: با موبادمیشن یعسل را هنوز م یصدا
 خودر رو خونه جا گذاشته.

 هخ کردم: درو  گو. هخ
 سررمیخ یچشررم ها یرا جلو یگوشرر شینما یزنگ خورد. صررفحه  لمیموبا

 گرفتم. شماره ناآشنا بود...
 سبز را زدم. یو دکمه  دمیکش میدستم را به چشم ها پشت

 م.سالم. من ر
 ؟یگفت: خوب هینگفتم و خودر بعد از چند ثان یزیچ
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 نه. ر
 منه؟ ریتقص ر
 نه. ر
 خبر اومدم؟ ی... که بیناراحت ر

 باال آمد: نه. میتا پشت دندان ها بغضم
 اومدم؟ نایکه با عمه ا یناراحت ر
 نه. ر
 ؟یکن یم هیگر یدار ر
 نه. ر
 گه؟ید یگیراستشو م ر
 نه. ر
 باران! ر

 یگذاشتم. حالش خوب بود... سالم بود! نم میزانوها یکردم و سرم را رو قطع
که در آن بودم  یجهنم نیتوانسررت من را از ا یتوانسررت زودتر زنگ بزند؟! نم

م که دانسررت یم دیو کجا رفته بود فقط با یمهم نبود با ک مینجات بدهد؟ برا
 یبود؟! زار زدم، ب نصافا نیفرار کردن من بود؟ ا یتالف نی! اایزنده است! خدا

 انصاف...
ار ترسررانده بود. من  یشررگیتا حد مرگ نگرانش بودم. من را از نبودن هم من

 یکه تمام مغزم را گرفته بود و نم یحماقت نیکردم؟ من با ا یبدون او چکار م
 یکبود و اش دهیچیکه در دلم پ یدرد نیکردم؟ با ا یگذاشت فکر کنم چکار م
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به  پنج روز نیکه ا یترسررکردم؟! با  یمن راه افتاده بود چکار م یاجازه  یکه ب
 کردم؟ یجانم افتاده بود چکار م

ستم لرز یگوش ش ینیب د،یدر د رابر را باز کردم. جمله در ب امیو پ دمیام را باال ک
 تار بود: دلم برات تنگ شده. سمیخ یچشم ها

 یانصررراف... ب یبرا پرت کردم و هخ هخ خفه ام را از سررر گرفتم.  یگوشرر
 شعور... یرحم... حاال، بعد از پنج روز؟! ب یمعرفت... ب

 .گهید میگفت: بر عسل
 باشه برو حاضر شو. ر

به  یهم پشت سر عسل به سمت اتاق رفت و خزر بلند شد. کش و قوس طلوع
 .ایکمرر داد و رو به من کرد: پاشو ب

 برداشتم و از سوزن رد کردم. یگرید ی لهیمل
 حوصله ندارم. ر
 که دلت وا بشه. ا،یب گمیم نیواسه هم ر

رد  موقع یبعد ی لهیشد. مل ینم« وا»کردن در پارک  یباز نتونیمن با بدم دل
ه نخ را از نو گر یار نخ را پاره کرد. با کالفگ یزیکردن از سرروزن خرد شررد و ت

 برداشتم. یگرید ی لهیزدم و مل
 رفتن ندارم. رونیحوصله ب ر

 .یرا باال انداخت و به اتاق رفت: خود دان شیها شانه
 رد کردم. پوریرا با انگشتم نگه داشتم و نخ را از گ لهیمل
 دوزم، پاشو با بچه ها برو. یاشو خودم م هیمامان جان بق ر

 محکم شود. شینازک در جا ی لهیتا مل دمینخ را کش اوردم،یرا باال ن سرم
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 گفتم که، حوصله ندارم. ر
د که کردن یم ی؟! بزرگ« حوصررله ندارم»کردم که  یتکرار م دیبا گریبار د چند

با یآن نبودم. صررردا ی« دارا»وقت،  چیآوردند هرگز ه ینم میبه رو را  لمیمو
 انداختم. نییدرد گردنم سرم را پا رغمیو عل کریاسپ یگذاشتم رو

 میبذار مونویوونگیعشخ، همه د نیا یقراره پا یگفت خودت
 میکه دار یحال نیخونه از ا نیرو حس کرد، تو ا ایرو شهیم یگفت خودت

 یکی یخودت گفت ،ینمونه، خودت خواسررت یمرز چیکه ه یخواسررت یم تو
 میش
 میش یزندگ یها یباز ریوقتا اس هیالزمه  یگفت یبود تو

 یها رو شاد کرد هیشب گر نیتو ا ،ییمسبب خاطره ها خودت
 ایکه با تو برگشتم به دن ی! منهشیاز تو برگردم؟ نم یجور چه

 ما یبا دستا شهیم رونیما بود، داره و یایخونه که دن نیا نیبب
 ستین یکیما با هم  ینگو فردا رم،ینم رونیتو ب یایاز دن من
 ...ستین یزنده بودن زندگ شهیتو زنده بودن، هم یداره ب یفرق چه

 ...یها رو شاد کرد هیشب گر نیتو ا ،ییمسبب خاطره ها خودت
نه گ بغض تا تقریکردم، چقدر زر زرو شرررده بودم، چقدر بها  یم یبه توق ی. 

 لمیف یکوچک زیشررده بود. با هر چ شررهیکردم. انگار دلم از شرر یخورد بغض م
ستان م ادی صدا یهندو سم را به خودر جمع کرد: ب یکرد.   نویا ایمامان حوا

 بپور.
 ! چرا؟!؟یچ ر
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 .یماهیفر کلیهم ه بایکنم. تو هم تقر میرو تنظ پونشیخوام ژ یم ر
 واقعا؟ ر
شکوه  رتیح با سیبه لباس با سه  رهیخ یا سو ش یشدم. و  یزیکم چ دنشیپو

 .دمینبود. با شوق و ذوق از جا پر
ا لباس ر پیرا درآوردم. ز میمطمئن شدم در اتاق را بسته ام و بعد لباس ها اول

 یو دانتل و سررراتن جا کردم و بعد با صررردا پوریوه گباز کردم، خودم را در انب
 بکش باال. پشویز ایمامان را صدا زدم: ب یبلند

 ها. نیاومدم. خزر مواظب باش ر
 خزر از هال آمد: باشه، خداحافظ باران. یصدا

 میرا بردم پشت سرم و تالر کردم دو سمت لباس را به هم برسانم. از ن دستم
 چشم دوختم :به سالمت. نهیخودم در آ ریرخ ژست گرفتم و به تصو

 خودت. یعروس شاللهیبه اتاق آمد: ا مامان
 .نیباز شد: سالمت باش شمین

ش پیز مامان سم بند آمد. ک دیرا ک سخت پیک پیباال و نف سم را ن یبود. به  ف
 شررهیکه نم نیغذا بخوره، تو ا دیهفته قبل مراسررمش نبا هیدادم: اوف، از  رونیب

 .دینفس کش
 بکش و خوشگلم کن، قشنگه؟ ر
 دستت طال. ه،یعال ر

 میام را جلو دادم. کف دو دستم را به پهلو نهیرا صاف گرفتم باال و س میها شانه
شده بودم!!! مامان خم شده بود  یزیچشمک زدم. عجب چ نهیآ یگذاشتم و برا

 کرد. یدامنم مرتب م ریرا ز پونیو ژ
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 کن. شیمامان چشماتو درو ر
ساق پا یشگونین  ریز لباس تا ی. باال تنه دمیگرفت و من غش غش خند میاز 

مر تنگ تا ک نهیس ریشد. از ز یبود که با دو بند دور گردن گره زده م پوریگ نهیس
ت هم داش یپهن یخورد و دنباله  یم یفیشد. کمربند ظر یبود و بعد گشاد م

 شد. یپهن م نیزم یرو پونیکه با وجود ژ
 زدم که مامان غر زد: وول نخور. چرخ

 چه خوشگل شدم. ر
 .یخوشگل بود ر
 .شهیبلور یهمون سوسک و دست و پا تیحکا ر

 و بعد لبم را گاز گرفتم. دمیخند
 کت نداره واسه رور؟ ایشنل  یچیه نیمامان ا ر

ب* *ل... از خانواده  ریلباس کامال برهنه بود، از پشررت هم تا ز یها شررانه
 بود. دیبع انیبهروز

 داره، هنوز ندوختمش. ریکت حر هیچرا  ر
 عسل از هال بلند شد: مامان، باران... یبلند شدن بود که صدا نیدر ح مامان

 چرا برگشتن؟ ر
 زده به سمت در اتاق رفتم: برم نشونشون بدم. ذوق

سط هال که رفتم هنوز به عمخ فاجعه پ تا  دیشطول ک هینبرده بودم. چند ثان یو
سد که دهان باز خواهرها امیتا پ در تن  لباس ییبایفقط به خاطر ز میبه مغزم بر
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شم ها یبود که نم یمن نبود، بلکه به خاطر نفر چهارم ست با چ ار چک شیدان
 کند...
 میل*خ*تم را پشررت سرررم قا یچسررباندم و دسررت ها یپشررت واریرا به د خودم

 ؟یکن یچکار م نجایکردم: تو ا
دم  نیمع م،یرفت یم میو خزر به سررمت من آمد: داشررت دیرا از من دزد نگاهش

ن به م چکسیکه ه سررتادیا میجلو ی. ) جوررونیب میدر بود، گفت با هم بر
 ی. معطل چگهیلب غرولند کرد( برو عوضررش کن د رینداشرررت و ز یدید

 ؟یهست
 یکه داشت به سقف نگاه م دمیسرک کش نیب* *ل خزر به سمت مع ریز از

 نیه معها ب افهیق نیو دستپاچه ار خنده ام گرفته بود، ا یکرد. از حالت خجالت
ه کردم. دم در ب ینیدامن لباس را در دست گرفتم و عقب نش یآمد. با شاد ینم

سر من نگاه م شت   یاومده؟ چه ب نیکرد: مع یمامان خوردم که با تعجب به پ
 خبر.

ستم دمینگفتم و به اتاق دو یزیچ شت به در ا. در را ب سم آرام تا ت ستادمیو پ ف
 یم یهمزمان غرق خجالت و خوشرر نیمع ریغافلگ ی افهی. از تجسررم قردیبگ

 خنده ام بلند نشود. یدهانم گرفتم تا صدا یدستم را جلو هیشدم. چند ثان
. مدیخودم را پوشرر یآوردم و لباس ها رونیو با دقت ب یرا به آرام یاسرری لباس

سر یکی صحنه ا یطلوع را از تو یها یاز رو سرم کردم. با  شتم و   یکمد بردا
خب  یول دیرس یسر کردن به نظر مسخره م یروسر نیبود ا دهیتازه د نیکه مع

 کند!!! یپسرم سرد دمیترس یترک عادت موجب مرض است! م
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زنند. در را  یاز پشررت در گور دادم و متوجه شرردم دارند با هم حرف م یکم
به سررمت من چرخ کی نیرفتم، نگاه مع نرویباز کردم و ب واری  و دیلحظه 

 –نشستن او  ریرا گاز گرفتم و در مس نمییبالفاصله به طرف خزر برگشت. لب پا
 نشستم. –نباشم  دریکه در د یجور

دودرر کن برا خودت  ایاومد. ب یبهت م یلی: خدیبه سررمت من چرخ عسررل
 برر دار.

 بپوشمش؟ یدرآوردم: اونوخ ک یشکلک
 .تینشانه رفت: نامزد نیعسل به سمت مع یابروها
من را  رفته و نیافتاد مع ادمیرا به سمت او پرتاب کردم و اخم کردم. تازه  کوسن

س یخبر یدر جهنم پنج روز ب ست به  شته بود... د ستم و ن نهیتنها گذا ش فس ن
 .دمیکش یقیعم

 .رونیب میباالتنه ار را کامل به سمت من چرخاند: پاشو حاضر شو بر خزر
ه تو ک میهم فشار داد: ما برگشت یرا رو شیرا باال انداختم و او دندان ها میابرو

 .میوگرنه همه امون که آماده بود میرم با خودمون ببر
 ام،یبه زحمتتون نبودم. من که گفته بودم نم ینازک کردم: راضرر یچشررم پشررت

 نکرده. یاالنم فرق
کرد و بالفاصررله نگاهش را به  یافتاد که داشررت من را نگاه م نیبه مع چشررمم

 نیمع یفرر دوخت. خزر بلند شد و به بچه ها هم اشاره کرد که بلند شوند ول
تکان نخورد. هرسررره نفر با تعجب به او نگاه کردند و او فورا کش و  شیاز جا

 .گهیوقت د هیخسته ام، باشه  یلیبه تنش داد: خ یقوس
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 .لیلب گفت: زن ذل ریبه وضوح ز عسل
صاف کرد و در جا شیگلو نیمع شد ول شیرا  شد. خزر هم  یجا به جا  بلند ن

س ست به  شم از مع نکهیو بدون ا ستادیا نهید سرر را کج کرد:  نیچ بردارد، 
 ؟یشیباران پا نم

 .شمیبرخاستم: االن حاضر م میجا از
سمت معهمه ب نگاه چپ زده بود و  یعل یکه خودر را به کوچه  دیچرخ نیه 

 با انگشت صاف کند. نشیآست یرا رو یزیکرد چروک ر یتالر م
. خزر طعنه زد: چه زود سررتادیهم سرررپا ا نیآمدم مع رونیکه از اتاق ب نیهم

 در رفت! تیخستگ
 کرد: آره المصب. اصن انگار نه انگار. یریدلپذ ی خنده

ش محلش شم را پو شتم و زودتر از همه کف ساک  دمینگذا سمت در رفتم.  و به 
صدا نیمع یسفر فیو ک یسرمه ا شت در بود.  شن شیپا یپ ن که به م دمیرا 

 رو بذارم تو صندوق. نایمن ا نیدقه صبر کن هیشد:  یم کینزد
را  لشیو خم شررد تا وسررا دیکشرر یقیاو پشررت کردم و کنار رفتم. نفس عم به

باز هم  یظیغل« آخ»کرد  یکه کمرر را صررراف م یقعبردارد. مو که  فت  گ
 را در صندوق گذاشت. لیندادم. دندان قروچه کرد و وسا یتیاهم

 .نیسوار ش نیایب ر
 .میبر ادهیپ میخواست یبه خزر نگاه کردم و خزر گفت: م من
 .میریم ادهیصندوق را بست و جلو آمد: باشه، پ در
 . چند قدممیرفت رونیو از خانه ب میجوجه اردک پشررت سررر خزر راه افتاد نیع
 نیه معدانستم ک ی. مدمیاز پشت سرم شن یوزوز یکه صدا مینرفته بود شتریب
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را پشررت  شیبار هم پا کینکردم.  ییاعتنا یقصررد جلب توجه من را دارد ول
را باال  شمکفشم گذاشت و کفشم را درآورد که با متانت خم شدم، کف یپاشنه 

 نگفتم. یزیو چ دمیکش
 کرد: من به خاطر تو زود برگشتم. زمزمه

 .یرفت یخبر نم یاگه خاطر من مهم بود ب ر
 گرفتم. ادیاز خودت  نویا ر
 .نیآفر ،ی: درستو خوب پس دادستادمیا

شم ها یزده نگاه خجالت ش نیمن انداخت، ا یبه چ : دیپا و آن پا کرد و آه ک
 نگذشت.اصال بهم خور 

 باز شد. و لبخندم را خوردم. دلم
 چقدر بد. ،یآخ ر

به  یرا تنگ کرد و به من زل زد. انگار از حالت خوشحال من راض شیها چشم
 م.دونست ی... نمایالغر یلیتاسف گفت: خ یو کم تی. با جددیرس ینظر نم

 چه مدلش بود؟ گرید نیرفتم؛ ا وا
 ؟یدیکردم : تازه فهم اخم

 دهیلباس د یبا کل شررهیچپاند و کنار من راه افتاد: هم بیرا در ج شیها دسررت
 ها. شهیبودمت. غش در معامله حساب م

 بودم غرق دهیکه پوشرر یخودم و لباسرر یادآوریرا بلند کردم و بعد با  مشررتم
 خجالت شدم. سرم را چرخاندم و راه افتادم.

 مد.او یرنگش اصن بهت نم ؟یبود دهیپوش یحاال اونو واسه چ ر
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شه  از شم به او نگاه یگو سش  یچ بود.  یگرید یجا –مثال  –انداختم که حوا
 گل کرد. طنتمیش
 دمشیوشمنم پ ده،یبه کجا رس نهیصاحبش رفته مسافرت بعد اصرار داشت بب ر

همون خانمه که اون روز خونه  یبرا م،یبرار بفرسررت میریکه ازر عکس بگ
 ...انیخواهر بهروز ادته؟یبود، 

صله ش بالفا شت یباز نم یخب آب رفته به جو یشدم ول مانیاز دروغم پ  گ
بدتر از آن مامان تکرار کند، آن  ایخزر  یبود حرفم را جلو یمتاسررفانه... کاف

 که کرم از خود درخت است... دندیفهم یوقت همه م
 !ایکن یکارو نم نیا خود،یب ر

 پنهان کردم: چطور؟ بتیرا با مص یروزیپ ی خنده
سه تو تنت زار م شه،یبدبخت دختره ذوقش کور م رررر زد، انگار تن چوب  یلبا

 از تو پرتر بود. دمیکه من د یکرده باشنش، اون دختر یلباس
ست ش یقیدر هم قفل کردم و نفس عم نهیس یرا رو میها د هنوز  نی. معدمیک

ور تو ت یبود ول دتریاومد، از تو سف یکرد: رنگش هم به اون م یداشت نطخ م
 .یمرخب شد مارستانیانگار تازه از ب یشده بود یجور هی
 .ایکرد یدختره رو خوب وارس ر
 چسبه. یوصله ها به من نم نیمن؟ ا ؟یک ر
 مونده! ادتی شیپس چه خوب همه چ ر
 کنه؟! یگ*ن*ا*ه منه که حافظه ام خوب کار م نمیا ر
 ؟یخونه جا گذاشته بود تویحافظه چرا گوش یآقا ر
 جار نذاشتم. ر
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 ...یلی: تو خدمیبه سمت او چرخ تیو با عصبان ستادمیا
 نداشت ببرم. یلیعمدا با خودم نبردمش، دل یعنی ر
 نداشت؟! یلیدل ر
 داشت؟ ر
 بدونم؟ دیمن با ر
 .یبدون دیبله، با ر
 نداشت، کامال حخ به جانب بود. یذره هم شوخ کی
 دونم. ینم ر
 .یاریخودت نم یبه رو ر
 ؟یچ یعنی یخبر یب یدون یپنج روز... م نی. تمام ایتو اشتباه کرد ر
که اون  یخودت کرد شیپ یتو چه فکر سته؟یتو نمره ات ب ؟یتو اشتباه نکرد ر

... خودم که خودمو ایانگار که... خدا ؟یاصال فکر کرد ؟یزن یطور منو دور م
 .یفرار کن یطور نیا دیشناختم شک ورم داشته بود چکار کردم که تو با یم

 یا شهیاز هم شیبود با دست عقب زد. موها ختهیرا که در صورت ر شیموها
 داشتم بلندتر شده بود. ادیکه به 

 من کردم: خب... من... فقط... من
 . قسمنیخونه. هم یبر یخوا یم یبود دو کلمه به من بگ یباران خانم کاف رررر

 .متیدزد یخورم که نم یم
 ه؟یچه حرف نیکردم: ا اعتراض

 .رفتم که دور و برت نباشم یپسند یم شتریب ینجوریا دمیبه هر حال، منم د ر
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صبان یباال نرفته بود ول شیصدا صدا یلحنش ع  یتحرص و ناراح شیبود، از 
 .دیبار یم
 من نگرانت بودم. ر

شدم از ا رررر سته  ضع نیباران من خ شم و هروقت  یکه هر وقت بخوا ت،یو با
 که. ستمی. من آدمم، غول چرا  جادو نیراحت منو کنار بذار ینخوا

را از چشررم من گرفت،  شیچشررم ها نیبلند شررد و مع یلیزنگ موبا یصرردا
ش صفحه  ینگاه یدرآورد و با کالفگ بشیرا از ج یا بهیغر یگو  یشگو یبه 

 دهستایما ا یکه در چند قدم دیبعد سرر به سمت خزر چرخ ی هیانداخت. ثان
 رد.آو نییخودر را پا یگوش رتزدهیح ن،یمع لیموبا یصدا دنیشن بود و با

 خودر... ان،یراستگو یداد: آقا حیتوض یدستپاچگ با
 و صورتش را به سمت من برگرداند. بشیج یرا هل داد تو یگوش نیمع

 منه. شیالبرز پ یگوش ر
 رنگ گرفته بود. شیتعجب به خزر نگاه کردم که گونه ها با

گفتم  ،نیبا هم برگشررت ینامه ام کمک کنه، االن که گفت انیپا یقرار بود برا ررررر
 .ارتشیگفت برام ب یرو که م یبتونه مقاله ا دیشا
 بهت زنگ بزنه. گمیگفت: بهش م یتفاوت یبا ب نیمع

 .رمیگ ینه، نه... خودم بعدا... تماس م ر
 .لتهیهر جور م ر

به سمت خزر رفتم که عمال تالر  یاز ما فاصله گرفت و من با کنجکاو نیمع
 کرد از دست من فرار کند. یم
 ؟یاونو از کجا آورد یشماره  نم،یبب سایوا ر



wWw.Roman4u.iR  624 

 

 به تو چه؟! ر
دهم اعتماد به نفس خزر را  کیگرد شده به او نگاه کردم. اگر من  یچشم ها با

 .نوبل گرفته بودم ی زهیداشتم تا حاال جا
 ...یبه تو بگم ول زویهمه چ دیچطور من با ر
 .یتجربه ا یو ب جیگ یلیمن بزرگتر توام. و تو خ نکهیا یبرا ر
 دستت درد نکنه. ر

شالش را عقب زد. برق ز دیخند خزر صتر  ریز شیموها یتونیو  شخ آفتاب م
 یازب نتونیاز من و خودر و دخترها که بدم ریبود. دور و برر را نگاه کرد که غ

 نبود. یکردند کس یم
 ود.نب یخبر شیپ ی قهیچند دق یرا به سمت من چرخاند که از سرخ صورتش

شکده د یروز جلو هی رررر سوندم، بحث درس و پا دمش،یدان نامه  انیتا خونه ر
 .نیبتونه کمکم کنه و شماره اشو بهم داد، هم دیشد، گفت شا

 ن؟یهم ر
داد:  هیکرد و سرر را به عقب تکرا از هم باز  شینشست و دستها مکتین یرو
 .نیهم

 یبرگشت و کنار من رو یبا خوراک نیکردم که مع یبه او نگاه م دیشک و ترد با
ش مکتین شد. با حرص خودم را کنار ک  نیشدم. مع کتریو به خزر نزد دمیولو 

 بچه ها را صدا زد: وقت استراحته.
 لب زمزمه کرد: ریهوا تکان داد و ز یرا تو پسیچ ی بسته
 آمنه چشم تو جام ر*ر*ا*ب منه، آمنه
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 آمنه اخم تو رنج و عذاب منه آمنه
 نرفته... رونیگرفته، مهر تو از دل ب ررررررررررررررررررررشیز دستت آت جونم

 زنه یتو م یآمنه قلب من برا آمنه
 شکنه... یقهر نکن که قلب من م آمنه

 نیبه زم شینگاه کردم که داشررت با پاها نیو به مع دمیرا در هم کشرر میابروها
 زد. یضربه م

 شه؟یم تیبه آمنه حسود ه؟یچ ر
 روتو برم! ر

 ب* *لم: گوشت بشه به تنت. یها رو پرت کرد تو یو پاکت خوراک دیخند
 بشه به گوشت. لیمگه معجزه بشه که پفک تبد ر

 تنگ شده بود... شیکه دلم برا ییاز آن خنده ها د،یخند
 من به معجزه اعتقاد دارم. ر

 دادم و پاکت چوب شور را برداشتم. نیرا چ دماغم
 واسه صاحبش؟ یبفرست یخوا یم یحاال اون عکسه رو چطور ر

 : کدوم عکس؟دیکه خم شده بود چوب شور بردارد پرس خزر
 یاتیا حکنم، بر دایماهنامه عکس پ یاز مطلبا یکیشرردم: قرار بود واسرره  هول

 ؟یکن لشیتو برام م شهیم نیبفرستم، مع
 ...یماهنامه رو نداشت نیباال رفت: ا نیچپ مع یابرو

ستش پهلو شیآرنج به پهلو با اد: را مالش د شیزدم که دادر به هوا رفت، با د
 .یگیدفه آخرت باشه به من درو  م
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شار آورد:  یپا یرا رو شیپا ینگفتم. پنجه  یزیو چ دمیخند شت و ف من گذا
 قول بده.

د ح نیافتاد، تا ا شیدر چشررم ها بیعج یرا بلند کردم و چشررمم به برق سرررم
 مهم بود؟! شیبرا

 پاتو وردار. ر
 ندارم. تیمن ظرف گه،ید یکن ینم ایشوخ نیبا من از ا ر

قبول تکان دادم. عمرا از  یبه نشررانه  یکردم و سرررم را الک یبند مین یا خنده
 دست بردارم... یا زهیجا نیچن

تاسف تکان داد و دوباره طلوع  یبودم که باور نکرده، سرر را به نشانه  مطمئن
 و عسل را صدا زد.

 خور گذشت؟ شیگفت: ک خزر
 .یشما خال یبد نبود، جا ر
 خواد برم. یدلم م یلیخ ر
 با هم. میریم ر

 گذره. یرا کج کردم و او چشمک زد: با "دوستان" خور م سرم
 دفه؟ نیا یمگه با دشمنات رفته بود ر
 تونه پر کنه. ینم یرو کس ایبعض یخال یجا ینه، ول ر

ستپاچگ یدار یلبخند معن خزر شدم: طلوع با من  میاز جا یزد و من با د بلند 
 ؟یکن یم یباز
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شمم به مع نیآخر شتم و چ سل م نیلحظه برگ سر ع سر به  شت   یافتاد که دا
 گذاشت.

شت در سل که امیسکوت به خانه برگ دند؛ ز یچرت م ستادهی. به جز طلوع و ع
 .میما سه تا غرق فکر بود

ا او ب یشررام دعوت کند ول یرا برا نیمنتظر ماندم که خزر مع م،یدیرسرر یوقت
کرد و داخل رفت. من ماندم  یخداحافظ یلب ریقبل از دخترها، ز یعجله و حت

 رفت. یم نشیکه داشت به طرف ماش نیو مع
ج پن یخبر یب نیا یتوانسررتم به سرررادگ یدل کردم، هنوز دلخور بودم. نم دل

 کشش بدهم. نیاز ا شتریآمد ب یدلم نم یروزه را ببخشم ول
 شده؟ یزیچ ر

 پا و آن پا کردم. نیکرد. ا یمرا نگاه م داشت
 ما. شیپ ایشام ب ر

 عمه. یخونه  رمیجلو را باز کرد: م در
 .نیماش ی شهیش یرو دمیشدم. انگشت کش خی یرو سنگ

 .یهر جور راحت ر
 شماست خررررررررررررانوم. یراحت یرا باال انداخت: برا شیابرو

 به اسم ما، به کام تو. ر
 کرد: منظور؟ کیرا بار شیها چشم

 گذره. یبهت خور م شتریالبد با اونا ب ر
 برنگشتن. هیبق. می. فقط من و البرز هستستیدر کار ن یی« اونا» ر

 ؟یچکار دار اتمی: خب با اون، به ادباوردمیخودم ن یبه رو یسبک شد ول دلم
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 کار دارم. اتتیبه فکر پشت ادب ر
 .یتو خونه تنها بمون ینکردم من. گفتم نکنه بخوا یچه حرفا! فکر ر
 خور بگذرونم؟! هیبا بق ینگران ایتنها بمونم  ینگران دمیآخر من نفهم ر

 التیخ ،یبش بیچند روز غ نیمثه ا هویچشم نازک کردم: اصن نگرانم  پشت
 راحت شد؟

 زد: دلت برام تنگ شد؟ چشمک
 سرت اومده باشه. ییبال دمیترس یدرصد. م هیفک کن  ر
 دلم؟ ایسر خودم  ر

 به گز گز افتاد. میبود. قلبم تندتر زد و کف دست ها یآزار دهنده ا جو
 .ستیبدنت. دل جزوشون ن یاتیح یسر اعضا ر

 فرق کرده بود؟!! هیبا مال بق نیمع یتا حاال خنده  ی... از کدیخند بلند
 باال. شام حاضره. نیایشد: بچه ها ب دهیهال شن یمامان از پنجره  یصدا
 عمه ار. یخواد بره خونه  یرا بلند کردم: م سرم

ت اضافه کردم: خودر را گاز گرفته بود. من با خجال شیمامان لب ها احتماال
 گفت.

 .شمی. مزاحم نمییبرم جا دیخاله فرو ، با یمرس ر
 ؟یندار ی. از مامانت خبرزمیعز یمراحم ر
 خوبن. با اجازه. ر
 باال. ایدر امان خدا. باران ب ر
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رو را باز کرد: ب نیدر ماشرر نیجواب بدهم پنجره را بسررته بود. مع نکهیاز ا قبل
 باال.

 ؟یمون یعمه ات م یخونه  یگفتم: تا ک یقرار یب با
 .ستیمعلوم ن ر
 اد؟یم یمامانت ک ر
 .نیفرورد یآخرا ر
نه؟!  ینم نیفرورد یتا آخرها یعنی خا مد  لد  15دانسرررت  ینم یعنیآ ام تو

 دانست؟ یم دیمنست؟! از کجا با
 : باشه برو به قرارت برس.دمیکش پس

 اگه تا من برسم فرار نکرده باشه. ر
 : انشالله که فرار نکرده.دمیرنج

 و بغض کردم. دمیپا چرخ یپاشنه  یرو
 ومد؟یخوشت ن ر

 ار. هیربط به کنا یو مهربان بود و ب میمال شیصدا
 اد؟یطعنه خوشت م کهیاز ت یک ر
 بود. تیدیمنظورم ع ر

 .شمیکردم: متوجه نم یبدجنس
سرت هم مدیخند شت  گذره خانم.  یم یتونم بفهمم تو مغزت چ ی: من از پ

 و ... یمکیقا ینجوریخواست ا یقابل شما رو نداشت. دلم نم
سل شنگ یطاقت یآورد و با ب رونیسرر را از پنجره ب ع  ایب ،یگفت: مردم از گ

 .گهید
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 .نیاومدم. خدافظ مع ر
 ی. قلبم با شرردت هر چه تمامتر مدمیپا تند کردم و بعد به سررمت خانه دو اول

 باشد؟! دهیرا شن شیصدا یزد. نکند کس
هم  نیروشن شدن ماش یصدا ینرفته بود. حت نیخانه را که بستم هنوز مع در

غرغر عسل کل خانه را برداشته بود. با عجله مانتو  یبود، در عوض صدا امدهین
 را بشورم. میو شالم را کندم و رفتم که دست ها

شپزخانه  نیشلوار ج با سفره. مامان هنوز در آ سر  ستم  ش سقلمه ان ه ب یبود. 
 تو خندق بال. یختیر زیهمه چ نیعسل زدم: حاال خوبه ا یپهلو

سل شت انهیموذ ع ساعت دا  یم ی. چیزد یبا طرف حرف م یگفت: خوبه دو 
 ؟یبگ یکه تو اون دو ساعت نتونست یگفت

 زیچ هینازک کرد: بعد تا ما هم  یبه رنگ شرردم. و عسررل پشررت چشررم رنگ
 رینه خ ه،یکنه گوشررامون مخمل ی. فک مشررهیم یخانم شرراک میگیکوچولو م

 که شما حاال... ییدرسا نیخانم، ا
آمد و عسررل با مهارت حرف را عوض کرد:  رونیبا قابلمه از آشررپزخانه ب مامان

شنگ شم با یمامان چه لباس ق ستم عروس ب  دیشده بودا. فردا هم که من خوا
 قشنگتر. نمی. از ایلباسمو بدوز

 خجالت بکش بچه. ر
 سوخت و سوز نداره. یو زود داره ول ریخجالت نداره. )چشمک زد( د ر
را گفت و زودتر از همه بشقابش را به سمت مامان گرفت. مامان با تاسف  نیا

 تکان داد و بشقابش را پر کرد. یسر
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شم ش بال شدم و پا هی. دو ثاندمیرا ب* *ل کردم و دراز ک را  میبعد پهلو به پهلو 
د کم یرا هم به لبه  گرمید ینشرررده بود که پا هیبالش. سررره ثان یانداختم رو

 چوب بلند شد. ژیق یکردم و صدا زانیآو
 باران چه خبرته؟ ر

 را با حرص گفته بود. نیسمت خزر برگشتم که ا به
 بره. یخوابم نم ر

 برات قصه بگم که. یکرد: انتظار ندار پرخار
 : نه.دمیخند
شوخدینخند خزر صال  شت. خ ی. ا شب  یهم جد یلیندا سر  گفته بود. از 

نخورده بود و بعد از آن خودر را در اتاقش  شررتریخودر بود. دو قاشررخ ب یتو
 پنجره قمبرک زده و ریکه ز دمشیکه من به اتاق آمدم، د یحبس کرده بود. وقت

صفحه  ش یبه  شنطوریزل زده بود. حاال هم هم شیگو شم از گو ش بر ی... چ
 داشت. ینم
 ؟یهست یگفتم: منتظر کس اطیتاح با
 باشم؟! دیبا یمن؟ نه، منتظر ک ؟یک ر

شتم ول یبرا شتش را ب دیشانه ام را باال انداختم. چرخ یسوالش جواب دا ه و پ
 بخواب. ری. بگیشد یاالتیمن کرد: خ

 یور لشیموبا یبار نور صررفحه  کی یا هیهمچنان چند ثان ینگفتم ول یزیچ
 شد. یسقف منعکس م

ست حرف یخودر نم اگر ستم از او حر ینم یبیترت چیبزند، به ه یخوا ف توان
 هم گذاشتم. یرا رو میو چشم ها دمیبکشم. طاقباز دراز کش
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بردم که داشررت ذغال ها را باد  نیجوجه را از مامان گرفتم و به طرف مع ینیسرر
 زد. یم

شت:  یرا گرفت و رو ینیس شتاتم باهار  یزیچ هیتخت گذا ست کنم انگ در
 .یبخور
 .یدادم: فعال که فقط دود راه انداخت نیسرم گرفتم و دماغم را چ یرا باال دستم

 کباب به دودشه. یمزه  ر
 خورم. یرا باال انداختم: من آر م میها شانه

همه  نیبه خودر گرفت: من ا یمضحک ی افهیافتاد و ق نییلبش پا یها گوشه
 م.کش یزحمت دارم م

کردم گفتم:  یکه لبخندم را پنهان م یو در حال دیدر پس ذهنم درخشرر یزیچ
 جوجه دوس ندارم.

 تا حاال؟ یباال رفت: از ک شیابرو
 .شهیم ی: چند ساعتدمیخند

 ؟ینک یم یتالف یرا که برداشته بود به سمت من نشانه گرفت: دار یخیس
سل از ب یصدا شد: کورر نکن نیع ستنش بلند  شک رو  ،یخرت خرت تخمه 

 مونه. یدستمون م
 زد. یدار یلبخند معن نیمع

 مونه. ینترس، نم ر
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سل شمک زد و من با ا ع شاره تهد مایذوق زده به من چ کردم که دنبال  دریو ا
سته بود و ف دمی. به طرف طلوع چرخردیحرفش را نگ ش سل ن  نیف نیکه کنار ع

 ؟یکرد: بهتر یم
حال بود. سرررر را تکان داد و  یب یسرررما خورده و هنوز کم شیدو روز پ از

 هانیجا به جا شد و عسل موذ شیدر جا دیبست. نو یحال یرا با ب شیچشمها
 من. یگفت: طلوع سرتو بذار رو پا

شم ها طلوع شانه  یرا باز کرد و از همه جا ب شیچ سرر را به  سل  یخبر  ع
 آواز: ریزد ز نینگاه کرد و مع دیدرخشان به نو یداد. عسل با چشم ها هیتک

 من، طلوع من طلوع
 غروب سر بزنه، یوقت

 رفتن منه... موقع
 من، طلوع من... طلوع

از آنجا بلند شرررد و قدم زنان به طرف خانه  د،یبا خجالت خند چارهیب دینو
 ن.نک تیاذتشر زدم: پسر عمه امو  نیرفت. به رفتنش نگاه کردم و رو به مع

 ینم نکردم. فقط تشیبود، باال زد: اذ ختهیر یشررانیپ یرا که تو شیموها نیمع
 .شهیم میبهش خور بگذره، حسود ادیتونم بذارم ز

 یبا صرردا نیو مع دمیبه من نگاه کرد. نگاهم را دزد طنتیرا گفت و با شرر نیا
 .اریاشو ب هیگفت: عسل پاشو برو بق یبلند

 .رمیمن م ر
 باهور. اه،ینخود س یخواد منو بفرسته پ یم نیخنده: ا ریزد ز عسل
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 و نیجر و بحث مع یتوجه به آنها به طرف خانه رفتم. صرردا یشرردم و ب سرررخ
 .دمیشن یعسل را هنوز م

ها، نو کینزد نار قفس مر  و خروس  نه، ک طه  دمیرا د دیخا به نق  یکه 
من  یپا یبا صرردا میبگو یزیچ نکهیشررده بود. قبل از ا رهیخ ینامشررخصرر

 نشستم. واریزد. جلو رفتم و کنار د یبرگشت و لبخند کمرنگ
 اصفهان؟ یگرد یامروز بر م ر

فال یجلوتر از من رو یکم لدان سرر بود،  نیزم یکه برعکس رو یخال یگ
 نشست.

 کنم. دریبرم تمد دی( قرار داد خونه تمام شده بادیآره، )آه کش ر
 نجا؟یا یپس مامانت ناراحت نشد اومد ر

ش یقیهم انداخت و نفس عم یرا رو شیپاها ستن برن با  آقا ی: مدیک  یخوا
رفتم باهاشررون تمام وقتم صرررف  یکم دوره، اگه م هی روانا،ین یخجسررته، بابا

 هم نبود. یراض یلیخ ینگفت ول یزیشد. چ یرفت و آمد م
شانه ها دیخند ساکت ماندم. نو ی« هوم»را باال انداخت.  شیو  به  دیکردم و 

 اطرافش نگاه کرد و بعد آرام گفت: باران.
 ن؟ی... یراحت نجایبه من نگاه کند، گفت: ا نکهیرا بلند کردم، بدون ا سرم

 کنم. ینگاه کردم: آره. فکر م نیزدم و از کنار شانه ام به مع لبخند
 زدم. هیتک واریرا دراز کردم و به د میپاها
ست  یناراحت بودم. دلم م یلیاولش خ رررر  نجایا میایکه ن فتهیب یاتفاق هیخوا

 ...میاالن... خوشحالم که اومد یول
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 به خنده باز شد: به خاطِر؟ شیشد و لب ها کیبار دینو یها چشم
 ؟یکن یاعتراف کنم که خود تو از من پنهون م یزیبه چ ی: انتظار داردمیخند

صله گفت: مواظبش بار باران،  یلیزد و خ قهقهه شد، بعد بالفا ساکت  زود 
 نگرانشم. یلیخ

ا ر میتا جمله را هضررم کنم و مقصررودر را بفهمم. ابرو دیطول کشرر هیثان چند
 به تذکر تو باشه؟! یازین یکن یباال انداختم: فکر م

نه، ببخشرر نیا فت:  فه گ پا کرد و کال از  ینبود... ول نیمنظورم ا د،یپا و آن 
تو خودر و رو دلش تلمبار  زهیبر زویترسم همه چ ی. همش مامیدر نم فکرر

 کنه.
 .دینبود نو یاون قبلنم آدم پرحرف ر

ترسونه...  یزنه آدمو م یحرف نم یاالن... وقت یدونم... ول یدونم... م یم ررر
ول ط شتریکردم دو سه ماه ب یحلش کرد. اولش فکر م شهیم یدونم چطور ینم
 سال شده. هیاالن  یکشه، ول ینم

 هیعسل تک یبه طلوع انداخت که همچنان به شانه  یرا گفت و با غم نگاه نیا
 زده بود.

 یتونم بفهمم چه حال ینم چوقتیو صداشو هم نشنوم ه ستمین نجایا یوقت ررر
 ...یمیهمون طلوع قد یصدار تنگ شده. برا یداره. دلم برا

شو گفت ش،ی: آخدمیعوض کردن حال و هوا خند یبرا سم ... تا االن یبالخره ا
 عسل و طلوع شک داشتم. نیب

سرر را پا دیخند خجوالنه صو یا هیانداخت. چند ثان نییو  او  یبامزه  ریبه ت
 سرم را چرخاندم. نیمحزون مع ینگاه کردم و بعد با صدا
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 دنیرس تینها یتو بهانه واسه موندن، ا یا
 دنیو دم دیبودن، تو طلوع صبح خورش یتو خود لحظه  یا
 تو کالم آخر من ،یهمه پاک یا ،یهمه خوب یا
 من... یزندگ یتمام یعشخ، تو شد یتو پر از وسوسه  یا

من ثابت ماند و من لبخند زدم. بلند شدم و  یاشک یچشم ها یرو دینو چشم
 نداره. یمامان کار نمیلباسم را تکاندم، بغضم را پنهان کردم: برم بب

شتم م یموقع صدا یکه دا ش یرفتم داخل  شن ینیما  سنگفرر یکه رو دمیرا 
گاه کردم البرز را د که ن ثل هم دمیبا  ترمز کرد. از پنجره  موقر و  شرررهیکه م

ش نیسنگ سمت بچه ها رفت. ب ادهیپ نیاز ما شمم به کنار  یشد و به  اراده چ
 بود. امدهیزده و اصال سرا  ما ن مهیکه خزر از صبح آنجا خ دیاستخر چرخ

با بالتکل یداشرررت نماز ظهرر را م مامان ند.  نه چرخ  یفیخوا در آشررپزخا
شتم که نم یبیخوردم، حس عج ستم چطور آن را تعب یدا  قتچویکنم. ه ریدان

س س یبه نح شتم ول زدهیروز  شوره  یاعتقاد ندا صبح دل  یبیعج یآن روز از 
 .دیرس یداشتم که به نظرم نامعقول م

 باران جان، جوجه ها آماده شد؟ ر
 لبخند زدم. یو زورک دمیعجله به سمت مامان چرخ با

صبح چ ریهنوز د ینه، ول رررر شده، انقدر از  س زین به فکر ناهار  یخوردن که ک
 .ستین

شم آماده اس به نظرم. ز رررر شه، آ شویبا نعنا داغو  یتون یخامور کن. اگه م ر
 حاضر کن.
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شغول آماده کردن نعنا دا   یشد و برا بلند ست. من هم م صر قامت ب نمار ع
 شدم.

شتم و از خانه ب یچا ینیس  دمید دانیزدم. بچه ها تک و توک در م رونیرا بردا
ست چه" حرف م یاز "خدا م شیبرا نیتخت بود و مع یبودند. طلوع رو  یدان
سل و نو ر از البرز و خز یکردند و خبر یم یباز نتونیدورتر بدم یکم دیزد. ع

 .زدمطلوع  یبه رو یتخت گذاشتم و لبخند یرا رو ینینبود. س
 بچه ها کجان؟ نیمع ر

خبر  یهم ظاهرا ازشررران ب نیهمان دو نفر بود که مع قایاز بچه ها دق منظورم
ش ییچا وانیبود. ل سل  شتم و مع یکرده بودم جلو نیریکه با ع را  نیطلوع گذا

 بخورد. یچا دیایصدا زدم که ب
 نجا؟یا یاریب شهیم ر

 یکه آن روز از دنده  فیهم زد. ح یحیسرررر را خم کرد و لبخند مل همزمان
را  نیخودم و مع وانیکنم. ل عیرا ضا یخواستم کس یراست بلند شده بودم و نم

و  ردیمن را بگ وانیدسررتش را دراز کرد تا ل نیبرداشررتم و به سررمت او رفتم. مع
 دستم را عقب بردم.

 .یدیاز دست نم دتویام ادیخوشم م ر
ستم گرفت. به نظر م گرید وانیو ل دیخند س یرا از د صد گفتن چ دیر را  یزیق

 کند. یاستخاره م یدارد ول
 بگو پسرم، نذار رو دلت بمونه. ر

بلند شررد و بعد خزر با  ییغویج غیج یدهان باز کرد، صرردا نیکه مع نیهم
 شدت من را کنار زد.
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 ... ک*ث*ا*ف*ت ع*و*ض*ی.یشعوری... بیلیخ ر
 دیخزر با تکان دستش چرخ یو آشفته  سیصورت خ یمن از رو رتزدهیح نگاه
 فرود آمد. نیصورت مع یو رو

ست خزر پا همچنان شده بودم، د صحنه  افتاد  نییکه من هاج و واج مات آن 
 یکاشرر یجو یول دیلرز شیبود. لب ها رهیخ نیو تنفر به مع ظیهنوز با غ یول

شم ها سر د،یراه افتاد و به گونه ار دو شیکه از چ شد.   یمانع حرف زدنش 
کند، هرچند  انار را از ما پنه هیتکان داد و با عجله از آنجا دور شرررد که گر

 .دیرس یهخ هقش به گور م یهنوز صدا
شم از  نیبه مع رتیح با شده بود و چ شک  سمه آنجا خ نگاه کردم که مثل مج

 ... شد؟ یداشت. آب دهانم را قورت دادم و به زور گفتم: چ یبر نم نیزم
قبل از  یرا به من دوخت ول جشیمظلوم و گ یرا باال آورد و چشررم ها سرررر

 البرز سرر را چرخاند. یصدا دنیبا شن دیبگو یزیچ نکهیا
 .نجایا نیاریب فیلحظه تشر هی نیآقا مع ر

شک و لحن رسم یصدا از شام  یو خوش ریخ یبو چیالبرز ه یسرد و خ به م
که  یکوتاه به سررمت ییزد و با قدم ها ییرنگ و رو یلبخند ب نی. معدیرسرر ینم

 بود، راه افتاد. ستادهیالبرز ا
سل را در همان نزد سرم من بهتزده و  یکه به اندازه  دمید یکیرا چرخاندم و ع

 متعجب بود.
 خزر کجا رفت؟ ر
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شاره کرد از دهانش  یحرف یرا باز کرد ول شیها لب شت با  ا شد. به پ خارج ن
دادم خزر به خانه نرفته باشررد و مامان از  یم حیته دلم ترج دمیو من تازه فهم

 با خبر نشده باشد. –حاال هر چه که بود  – هیقض
 بهش نگو. یزیاگه مامان اومد چ ر
 هو؟یشد  یچ ر

 .دمیکه خزر پناه برده بود، دو یتکان دادم و به سمت یحواس یرا ب سرم
شه شت درخت ها پ ی گو سته، یدرخت یتنه  یکردم که رو شیدایبا  پ ش با  ن

صدا شانده و با  صورتش را پو ست   ت،چوقیکرد. تا حاال، ه یم هیبلند گر ید
ار مشخصا از غم و  هیبودم. چون گر دهیبدبخت و فلک زده ند نطوریخزر را ا

 زد. یم رزا نطوریاحرصش  ای تیکردن عصبان هیتخل یبرا شتریاندوه نبود ب
 شده؟ یچ یشانه ار گذاشتم: خزر یرفتم و دست رو جلو

ستم ب ریار را از ز شانه ش رونید شم به طرف من چرخ دیک شم دیو با خ . چ
 یو با حالت دیسرررخ سرررخ بود. پلک چپش پر – تیو عصرربان – هیاز گر شیها

 یبگ یخوا ی! م؟یدون ینم ینیشرررررررررده؟  یبه من پرخار کرد: چ یعصبان
 ؟یخبر یکارو کرده و تو ب نیاون پسره تک و تنها ا

سررر تا  .دمید یقابل کنترل م ریو غ یحد عصرربان نیبار بود که خزر را تا ا نیاول
ر آشفته ا یبود. موها یزاریپر از خشم و ب سشیو صورت خ دیلرز یم شیپا

بود  دایگردنش قرمز شررده بود. پ یرو شیزده و رد ناخن ها رونیشررال ب ریاز ز
 گردنش را چنگ زده. یحواس یکه از ب

م. دون ینم یزیگفتم: به خدا من چ یاو فاصررله گرفتم و با حالت ملتمسرر از
 چه کار کرده. نیدونم مع یاصال نم
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 یپشت سرم حساب ینی!!! یدون یتکان داد و پوزخند زد: نم یرا با ناباور سرر
 !ن؟یدیبهم نخند

چکار  نیمگر مع ایتمسررخر بود. خداو  نانیهم پر از عدم اطم شیها چشررم
 کرده بود؟!

 دونم. یبه جان طلوع، به ارواح خاک بابا، به خررررررررررررررررررردا نم ر
بار  نیا شیگرفت، لب ها دنیبار شیبه من نگاه کرد و باز چشررم ها هیثان چند

 : با...ران...دیاز بغض لرز
به او نگاه کردم: چ کی با التماس   یزیشرررده آخه؟ چرا چ یقدم جلو رفتم و 

 ؟یگینم
زمزمه ار را  یافتاد. فقط صررردا نییپا شیرا از من گرفت و پلک ها نگاهش

 یسر اون پسره  رینشده بودم... همه اشم ز لی: به عمرم انقدر خوار و ذلدمیشن
 ...هع*و*ض*ی

 لب گفتم: البرز؟ ریدرصد شکم ز کیبرطرف کردن  یبرا
قا ر،یزد: نخ غیج یتاب یب با مام ا یآ مد و مثال برادرمون... ت مدت  نیمعت

پسررر عمه ار جا زده بود و مِن بدبخت رو سررر کار  ِی ... جایخودشررو جا
 گذاشته بود...

 ییو با پشت دست، پشت لبش را خشک کرد و با صدا دیار را باال کش ینیب
شو بهم داده؟  ادتهیآمد، گفت:  یکه از ته چاه در م شماره ا گفتم البرز خودر 

 گفتم... درو 
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خواهد ادامه بدهد. البد از نگه داشتنش  یرا باال بردم، مشخب بود که م سرم
 خفه شده بود.

نامه،  انیتونه کمکم کنه برا پا یبودمش واقعا، گفته بود م دهیمن دم دانشگاه د ر
... گفت بعدا رانیکارر تو ا تیگفته بود بعد از مشررخب شرردن وضررع یول

 نه شماره منو گرفت نه شماره اشو داد... یول ره،یگ یخودر باهام تماس م
سرر را چند بار به  شانشیپر یموها صورت تا زد.  شالش را دور  را باال زد و 

 ایو بعد گفت: اون روز که تفرشرر -البته محکم نه  –درخت پشررت سرررر زد 
 ادته؟یاومدن خونه 

. سرررم را به دیمعتمد و طلوع و عسررل رفته بودم خر یکه من با آقا یروز همان
 تکان دادم. دییتا ینشانه 

هم  دارم، دو سه تا... شماره رو امیچنتا پ دمیاونا رفتن و برگشتم اتاق، د یوقت ر
 ییجورا هیمن خواستگار دارم و  دهیشناختم. نوشته بود البرزه، گفته بود شن ینم

با هم آشررنا  هیها، خواسررته بود که  هیما نیتو هم یزیچ هیهول کرده... کم 
 ...میبش

فروزانش  یسرخ شد و با چشم ها –و نه خجالت  –از شدت خشم  شیها گونه
داره که... چطور منو خر  یچه زبون یدون یالدنگ... نم یبه من زل زد :پسررره 

 کرد؟!
سررر تکان داد و بعد گفت: خب... ) تند تند  یشررانیدانسررتم... خزر با پر یم

خواد؟! باور  یم ی.. درو  چرا؟! کور از خدا چشدم. ریگفت( خب منم غافلگ
 کردم، نتونستم ازر بگذرم... ینم

 کرد. یخط خط نیزم یرا گفت و با خجالت با نوک صندلش رو نیا
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 شد؟ یزدم: بعد چ زور
 ...گهیکار کردم به نظرت... جوابشو دادم د ی: چدیکش آه
 نه؟یعم یدیو نفهم یمدت باهار ارتباط داشت نیتمام ا یعنی ر

خورده ام. همان حالت مفلوک  ریچنان به من نگاه کرد که احساس کردم ت خزر
 آمد. یبه مذاقم خور م شتریار ب چارهیو ب
هفته  ایزدم؟  یساعته تلفن دستم بود و باهار حرف م 24 ینکنه فکر کرد ررر

شتمیشاپ باهار قرار م یروز هفته تو کاف م؟ گرفت یدادم و قلوه م یو دل م ذا
دو بار زنگ زد که... )انگشررت  یکیکمتر،  دمیماهه، شررا هیمدت همش  نیا

چند بار  مناشاره ار را به هم چسباند و اشک در چشمش برق زد( مگه  یها
چطور  یدون ینم زمیهمه چ یب نیمع نیبا الررررر... باهار حرف زده بودم؟ ا

 زد که... یداد و لفظ قلم و با کالس حرف م یم رییصداشو تغ
 سرر تکان داد. یرا باال شیدست ها یکالفگ با
 گفت؟ یم یخب چ ر
ب مشخ شیکار و زندگ تیگفت صبر کنم تا وضع ی... مدیوعده وع ،یچیه ر

از بابت من راحت باشرره بسرره،  الشیگفت فقط خ یجلو... م ادیبشرره و بعد ب
 یداشررته به من م یچطور اروی نیاون حرفا ا یپشررت همه  شررهیخدا باورم نم

 خواد جرر بدم... یدلم م ده،یخند
را در  نیمع هیثان کی یو من برا دیخزر درخشرر یدر چشررم ها یطانیشرر برق

 یفرو رفته بود. کم شیخزر در گلو شین یتصررور کردم که دندان ها یحالت
 زل زدم. یخزر معمول نیخودم را جمع و جور کردم و به هم
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پسر بچه اس... پخمه اس... صافه... دل و  نیگفتم ا یم شهیخدا... هم یوا ر
 ...هیگرگ نیدونستم همچ ی... من چه مهیکیحرفش 

 جا به جا شدم. میرفته بود... با اضطراب در جا ادمی یدانستم ول یم من
ساب یم ییچه حرفا یدون ینم رررر تو مخ زدن خبره اس، نه  یزد که، معلومه ح

زد تا دو روز  یم یحرف هی یول دایکرد بدم م یم یآورد نه کار یشررورشررو در م
ضا...  یشارژ بود  نیا نی... من از معنهیکردم مع یدرصد اگه فکر م کیو تو ف

 بودم... دهیرو ند زایچ
 شد؟ یبعد چ ر

شتن خ یب ینجوریمن بش گفتم ا گه،ید یچیه رررر  یلیخبر از مامان ارتباط دا
 یزد نه قرار م یکرد. نه زنگ م یم تیسرر مثال رعا ریاونم خ ست،یخوب ن

ست ب شم اومده بود از ا رون،یخوا  خبر ی... فقط گاهشییآقا نیمنم چقدر خو
 نیداد... تا هم یاون مثال خبر م یعنیخودر،  یکار تیگرفت و از وضررع یم

 یگرفته از اسررتاد که حداقل سرررفصررال لیم هیگفت  یکه شرراد شیچند روز پ
ن نگرفته بودم، همو یخبر چیه. منم دو سه روز بود مینامه امونو بهش بگ انیپا

م که مثال اس زد هیخانواده،  شیسختشه پ دیگفتم شا ش،یموقع که رفته بودن ک
 .ادیبرنمازر  یسر حرفو باز کنم که گفت تو مسافرت کار

برگشت و از دهنش در  نیکرده بود، اون روز که مع وانهیمنو د یاون ورم شاد از
باگهید یدیرفت البرز هم اومده منم زنگ زدم بهش، که د قا زنگ  لی... مو آ

البرز دسررت اونه. از اولم  یخورد و من خر حرفشررو باور کردم که گفت گوشرر
... دمینفهم کهمن  یبود. ول اوردهیخط مال خودر بود و صررداشررو در ن نیهم

س یچند روز م نیتمام ا سرعمه ار و آبروم پبره بذاره ک دمیتر ست پ  شیف د
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 گهید دمیترسرر یازر نشررد. خودمم م یهم منتظر بودم خبر یبره، هر چ نیا
 نیگذروندم ا یباشرره، چ نیمع شیپ یزنگ بزنم، مبادا هنوز گوشرر ایاس بدم 

سا رو پاک  شه که مع کردهچند روز بماند. چقدر دعا کردم حداقل ا  ه،نینب نیبا
 ...دمیمشکوک بشه، چقدر ترس نهیمنو نب یوقت شماره  هی

 چند لحظه ساکت شد. یوبرا چاندیرا در هم پ شیها دست
 یاز خجالت م نیکردم اگه شررماها متوجه بشرر یخودم فکر م شیپ یعنی ررررر

 ...دنیهمه فهم یبا چه وضع یول نیبب رما،یم
 و سرر را تکان داد. دیکش آه
 گفت؟ یچ ؟یگفت یاالن... چ ر

ند لحظه چ یماند. بعد صورتش رفته رفته کبود شد و براساکت  هیچند ثان خزر
 .دینفس کش یبه سخت

 کفن کنم... نویخودم مع یکار با دستا ر
 شدم یگفتم و منتظر ماندم ادامه بدهد. جان به لب م یا« خدا نکنه»دلم  یتو

 داد. یماجرا را لو م یتا همه 
 هیرماه گریخودم فکر کردم چه باز شیاومد، اولش پ نیتا الر.. ا گه،ید یچیه ر

صن به رو  یدون یخب ... م یالبته خوب برخورد کردا ول اره،یخودر نم یو ا
اره گوشرره تا مثال درب هی دمشیکشرر ینبود.. با چه مشررقت نایخبر ا چی... هگهید
 دادم. یسوت نیعم شینامه ازر بپرسم بعد بهش گفتم اون روز پ انیپا
 خب؟ ر
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ستم تند گمیم یدونه دارم چ یهاج و واج مونده نم دمید ،یچیه رررر . بعد خوا
 چشررمار دمیدونه من باهار ارتباط دارم که د ینم یکنم که کسرر شیتند حال

 گشاد شد و گفت مگه اون با من ارتباط داره؟!
 کنان به اطراف تکان داد. هیکرد و سرر را مو یا ناله
کرد که انگار...  ینگام م آب شرردم باران، مردم از خجالت... پسررره چنان ررررر

شررد تو چشررمار  یاگه مامان اونجا بود... تا آخر عمرم روم نم یانگار... وا
 دختر بزرگ کردنش... نیاز خجالت با ا رهیم ینگاه کنم... م

 را گرفتم و تکانش دادم: بعد؟ شیبازو
نبود  میهنوز حال گه،یبش گفتم خودر بهم اس داده، زنگ زده، خر بودم د رررر

خبره، شررماره رو نشررونش  یبدبخت از همه جا ب دمیسرررم رفته، د یالهچه ک
رو خوند... خاک بر  امایبعدم پ نه،یشررماره مال مع نیرو، که گفت ا امایدادم، پ

ضع یدون یسرم... نم کرده بودم،  لببود، انگار خودمو بهش قا یبد تیچه و
ستم چطور ینم صن، همه  یدون ، رو خوند امایپ یفرار کنم، به کجا فرار کنم ا

فت حسررراب مع عدم گ گه من ا یرسررره ول یم نویب بود؟!  میحال زایچ نیم
 باراااااااااااااااان...

خواسررت داد بزنم.  ی. من هم دلم مدمیکشرر یقیزار زد و من نفس عم دوباره
 ررررررن... رررررررررررررررررررررریمع
صو ینم سا ریشد همان ت سته گل هم سر خوب و د  و یکن را تا ابد حفظ هیپ

 !؟یرا به رخ نکش طانتیو ش ثیباطن خب
ها کف به مو نان  مه کردم  ریو ز دمیخزر کشرر یدسررتم را نوازر ک لب زمز

 :ششش...
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سته بود و به ذغال ها به ش سل رفتم که تک و تنها ن  یاه مفرو  نگ یب یطرف ع
 کرد.

 شد؟ یچ ر
 کجان؟ هیباال انداختم: بق شانه

کم حالش بدتر شده بود، مامانم سرر  هیرفتن تو، انگار طلوع  دیطلوع و نو ر
 ...رونیب ومدهیگرم اونه حتما، ن

 ؟یاون دو تا چ ر
د چن نمیالبرزم رفت... مع ینگاهم کرد: همون تو که رفت یبا کنجکاو عسرررل

 .رونیبرداشت و زد ب نشویرژه رفت بعد ماش نجایا قهید
شن کردم. ه لمیموبا شتم و رو س امیاز پ یخبر چیرا بردا  کی ینبود. برا یو تما

گفتن نداشت... با تاسف سر تکان دادم  یبرا یبار در عمرر هم که شده حرف
 پف کرده ار یو برگشتم که چشم ها دمیخزر را شن یپا یو پوف کردم. صدا

 ماالند. یرا با دست م
 به خاطر دوده. نیبگ دیپرس یزیاگه مامان چ ر
 ؟یبهش بگ یخوا یگوشش گفتم: نم ریز

سرم اگه  تمویداره خر یلزوم رررر شته  هیهمه جا جار بزنم؟! اون پ ذره وجود دا
 بفهمه و خودشو بکشه کنار... دیباشه با

 .دیتخت دراز کش ینگفتم و خزر رو یزیچ
چشم دوختم. سرم  یکنارر نشستم و به آسمان صاف و آب یهم با کالفگ من

 را بستم. میرفت و چشم ها جیگ
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قاعده بود هم مانیزندگ زیچ کیاگر  خب به  زدهیسرر ینحسرر نیبه  که  بود 
 کار خودر را کرده بود... یسالمت

را برده تا با دوسررت  نیبا مهارت مامان را قانع کرد که البرز آمده و مع عسررل
 یرا باور کرد ول نیدور هم باشررند و خور بگذرانند. مامان ا یمجرد شررانیها

شم ها ست از چ شت. خزر ب ید سرخ خزر برندا را مجبور  چارهیپف کرده و 
 دامچکیبه ه هدهد که البت لیرا که خورده بود تحو ییزهایتمام چ سررتیکرد ل

س سا سرد پلک بزند که باز  تیح شت تا چند بار در آب  شت. بعد او را وادا ندا
شاره  شیمامان به لوازم آرا یوقت یبود. ول دهیفا یب شم او ا صوصا خط چ و مخ

 ، خزر نتوانست تحمل کند و جور آورد.کرد
 .ایداد ری. گشهیبه خاطر دوده، فردا خوب م گمیمامان م ر

 بشقاب انداخت و بلند شد. یرا تو قاشقش
 خزر! ر
 شدم. ریس ر

 و تخ تخ کنان به با  رفت. دیرا پوش صندلش
حرف مشررغول خوردن  یاو را برداشررتم و ب یهم بشررقاب دسررت نخورده  من

خود  یاز هر اظهار نظر ریشرردم. مامان با تعجب به ما که سرراکت و سررر به ز
گاه کرد ول م،یکرده بود یدار تا چ ین عد ما راز  رریدسررتگ یزیقا نشرررد. 

س م،یبرد یخواهرمان را با خودمان به گور م  نیعنبود که از طرف م یالبته... ک
 بدهد. یو البرز قول

نان  یکردن کناره ها زیر زیبه من دست داد که فقط با ر یحس نیمع یادآوری با
 از پس کنترلش برآمدم.
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شم دوختم. ه میدر جا یقرار یب با سقف چ  نیاز مع یخبر چیغلت زدم و به 
 یآمد و مسواک م یهر شب، سر ساعت به خانه م نیمع نکهینشده بود... نه ا

و  ریفرق داشت، ته دلم مثل س روزها یآن روز با باق ینه... ول د،یخواب یزد و م
 یا احمقانه. نکند به خاطر احساس گ*ن*ا*ه دست به کار دیجوش یسرکه م

خزر عمل  یها نیبزند؟! نکند وجدانش کار دسررتش بدهد؟! نکند تمام نفر
ند آهش دامن مع ند؟! نک ند همرد؟یرا بگ نیک خت  یرو نیاالن مع نی! نک ت

نداشته باشد؟! نکند  یکشد و فرصت عذرخواه ینفس ها را م نیاورژانس آخر
ش یاالن تو سته خرخر م نیما شک شده ار با گردن  صدا  یچپ  کند و ما را 

 دلخرار... یهمه صحنه  نیخورد از تصور ا چیزند. دلم پ یم
شدم که پا میجا از خواب دندان قروچه کرد  یخزر را هم لگد کردم. تو یبلند 

 انیز ما لیو با چرا  موبا دمشی. بخشدیرس یگفت که به نظر ناسزا م یزیو چ
 راه باز کردم و به سمت پله ها رفتم. یکیتار
 را گرفتم. نیمع یدوم نشستم و شماره  یپله  یرو

س یم بوق شتم در 17،18...  10،11... 5،6داد.  یجواب نم یخورد و ک ... دا
 شدم که باالخره جواب داد: الوووووووو؟! یمورد مرگ او مطمئن م

 !د؟یرس یکجا بود که صدا به صدا نم دم،یرا در هم کش میابروها
 منم. ن،یمع ر
 . الووو ...ادیالووو صدات نم ر

 بنفش غیج نیمع یگوشرر یدرسررت کنار دهن یو صرردا بلندتر شررد و کسرر سررر
 بود؟! نمایرا از گوشم دور کردم، س ی. گوشدیکش
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 زنم. یخودم زنگ م ؟یزد: صدامو دار داد
صدا نیا شد. پنج دق یرا گفت و  بعد زنگ زد و جواب دادم.  قهینکره ار قطع 

 ساکت تر... یجا کیرفته بود 
 سالم! ر

درصد هم  کیشاد و سرخور و سرحال بود. انگار  یبه طرز مشکوک شیصدا
 را گذرانده... ینبود چه روز ادری
 ؟ییسالم. کجا کیعل ر

و پنج صررردم درصررد  سرررتیکردم و ب یاو مثبت فکر م یدلم هنوز درباره  ته
 بوده. یرخواهیخ یبرادرانه و از رو نیمع تیدادم که ن یاحتمال م

 گذره. یخور م یلی... خیگرفته، جات خال یاز دوستام مهمون یکی ر
 خودم کفرم گرفت. ینیهمه خوشب نیاز نهادم برخاست، از ا آه

 یزیچ ؟یزنگ زدوقت شررب  نیمکث کرد و بعد گفت: باران چرا ا هیثان چند
 شده؟
 نه؟! ،یستین مونیکردم: اصال از کارت پش بغض

 از کدومشون؟! ر
 !؟یبا خزر چکار کرد یدون یهور و حواست سرجاشه؟! م ر
 آهان، اون... ر

 کم... کی د،یرس یبه نظر م مانیذره پش کی شیصدا
 نکردم! یکار بد ر
 !نیمع ر
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 دهیداره؟ ا یرادیو ا بیکم داره؟ ع یزیجانم؟! )تند تند اضافه کرد( البرز چ ررر
تونه  یم یتیآل تر از البرز ، البته بعد من، وجود داره اصررال؟! خزر چه شررکا

 بکنه؟!
؟! از اون بهتر؟! آقاتر یرفتم تو ب* *ل البرز. ک یواال من دختر بودم با سر م ر

 تموم تر؟ با اخالق، با معرفت، آقا، گل... زیتر؟ همه چ پیخور ت
ار را  هیو کنا شیباال رفته بود، همه را پرخار کنان و تند تند گفت. ن شیصدا

 شده؟ یزیگفتم: چ دیحس کردم و با ترد
 کرده تو خونه، انگار بچه ام!!! ینشده؟! منو زندون یچ گوی ر

بروز ندادم. انگار نتوانسررته بود  شیاز ترس فوران گدازه ها یام گرفت ول خنده
 زود خودر را لو داده بود. شهیدهد، مثل هم کردنش ادامه یبه نقش باز

 بود پس؟ یچ یپچ کردم: سر و صدا پچ
 نه.ک یم همیگذاشته بود، مثال داره تنب لمیو بعد گفت: برام ف دیکش آه

 !لم؟یباال رفت: با ف میابروها
شردن دندان ها یصدا شد و غر غر کنان گفت:  یرو شیف ز ا لمهیف هیهم بلند 

س 17، 16. تیدوران جاهل سرعمور ز یسالم بود، تو عرو کردم...  یرو ادهیپ
 کنه. یشکنجه ام م یداره از نظر روان

 خودر پر از حرص و تمسخر بود و من به خودم اجازه دادم بخندم. یصدا
 .ایبر یازر حساب م ر

 کرده به دمیبرم. تهد یمن؟ من از بابامم حسرراب نم ؟یباال رفت: ک شیصرردا
 کردم اصن؟! یچکار کردم. آخه تو بگو، من کار بد گهیمامان م
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از آن مدل سرروال کردن  ینبود. ظاهرا بود ول یوجه، سرروال چیار، به ه جمله
هم کار  یلیخ ،یگفته اشتباه کرد ینه، ک»نداشتند؛  شتریجواب ب کیکه  ییها

 «. احسنت!یکرد یخوب
 .نیکلمه اکتفا کردم: مع کیو به  دمیکش یقیعم نفس

 .یکن ی: تو هم مثه البرز فکر مدیکش یجانسوز آه
و همه  زیخبر از همه چ یخارج از صحنه و ب ،یا بهیدانست که اگر غر یم خدا

صدا که به او رفته بود، غرق در غم و  یاز ظلم دیشن یپر از حزنش را م یجا، 
 بودم دچار احساسات دوگانه شدم. انیخود من که در جر یشد. حت یاندوه م

! یخزر آورد تیسررر شررخصرر ییکار چه بال نیبا ا یسررتیتو متوجه ن نیمع ررررر
اونو، چطور بگم...  ،ی... غرورشو خرد کردیکرد عشیالبرز ضا شیپ یحساب

 کنه؟! یفکر م یاالن البرز در مورد اون چ یدون یم
 شکنه. یواال البرز داره با دمش گردو م ر

حرف زدن به خلخ  یماندم که تالشررم برا ریچنان مات و متح هیچند ثان یبرا
 منجر شد و دهانم را زود بستم. ینامفهوم یصدا

 !کردم؟ یم حیمن داشتم با سر کار گذاشتن خزر تفر یکن یواقعا فکر م ر
 !؟یکرد ینم ر

و  پاک تمیخورم که از اول ن یخب قسم م یاز لطف نبود ول یخب البته خال ر
 خالصانه بود.

 و بزرگوارانه گفت. یروحان یرا با حالت نیا
 رد؟!ک یم یباز یچه نقش قایدق شینما نیتو ا تتیبپرسم خلوص ن شهیم ر
 خواستم دو تا جوونو به هم برسونم، بد کردم؟! یمن فقط م ر
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 خواستن، بله. یاون دو تا جوون نم یوقت ر
ستن؟! خوبه خودم  یگفته نم یک رررر سر ا هیخوا ضوع  نیماهه دارم با خزر  مو

 زنم. یحرف م
 که. یکش یخجالتم نم ر

. هیراض دمیالبرز که از خدار بود، خزرم که من فهم ،یخب آخه چه خجالت ر
اومد دسررت  یم ینیریبود با گل و شرر گهیگله ار کجاسررت؟ واال هرکس د

 ب*و*سم!
شخب م یم هیرا تجز نیاگر مع حتماال وجودر را  %98شد که  یکردند، م

درصرردر  90درصررد،  98 نیدهد. که البته از ا یم لیکاعتماد به نفس تشرر
 شد. یم دایپ یبود که در وجود هر آدم یهم مقدار نرمال یکاذب بود و باق

اران، آروم بار ب»کردم  نیچپم را چند بار باز و بسته کردم و به خودم تلق دست
 «آروم!

 نذاشت؟! شیپا پ یاگه البرز از خدار بود، برا چ ر
 حماقت! ر

ستم خودم را کنترل کنم: نگو که مثل مادربزرگا به ا کالفه  جهینت نیشدم و نتوان
البرز موافخ  یول یجورشررون کن یهمن و خواسررت ی کهیدو نفر ت نیا یدیرسرر

 حماقت؟! یعنی نینبود و از نظر تو ا
سخره  دیعقا یسر هیمن که از همون اول گفتم البرز از خدار بود، فقط  رررر م

شت که نم ساب  یرو شهیجلو. اون خواهر تو هم که نم اومد یدا موندنش ح
 ذاریکرد. من شانس آوردم عاشخ خزر نشدم و گرنه هر دفه که پاشو از خونه م
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ا رو دست ت ودالبرز دست گذاشته ب نیشدم! اونوخ ا یمردم و زنده م یم رونیب
سمت یلیو خ ستهیخودر با یپا یکه بتونه رو یوقت  هم معتقد بود که خزر ق

 قدم برداره برا گرفتن قسمتش. هی نکهیاونه. بدون ا
 فهمم. یمن که نم ر

 به جانب گفت: چون از وقت خوابت گذشته. حخ
 به سرکار گذاشتن خزر داشت؟! یچه ربط نیفهمم ا ینم ر

 انتظار داشتم. شتری! از تو ب؟یفهم یبا تاسف گفت: واقعا نم نیمع
 استاد. دمیفهم دیبده شا حیحاال تو توض ر

فعال به خاطر  یکه البرز از خزر خوشررش اومده، ول دمید یخب من م ررررر
 ادیگفتم درست درمون ب یبذاره. من م ونیخواست با خزر در م ینم طشیشرا

ستش تو ج یگفت م یرفت. م یجلو، به گوشش نم شه. بیخواد د  خودر با
م ه ینذاره. هر چ شیازدواجش جور نشده پا پ طیکه شرا یخواست تا وقت یم

گار  یممن  با خبر کنه، ان قل خود خزرو  حدا  یتو گور خر م نیاسرریگفتم 
 خوندم.

 بالنسبت. ر
 ؟یبالنسبت ک ر
 ادامه بده. ،یچیه ر

دونستم  یم نکهیبا ا ،یاومده خواستگار یاون پسره تفرش یبعد تو به من گفت ر
خزر کار خودشو بکنه و طرف  یشتم نکنه جادوته دلم شک دا ست،ین ریزن بگ

به مردم اعتماد کرد. اگه طرف گلور  شررهیکه نم یدون ینظرر عوض بشرره. م
 کرد دست من و البرز به کجا بند بود؟! یم ریخزر گ شیپ
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که البرز را سررر و  یالبرز اسرررت و تا زمان ی هیزد انگار او دا یحرف م چنان
 بگذارد. نیراحت سر بر بال الیتواند شب با خ یسامان نداده نم

 خب؟! ر
 هیالبرزم اون موقع واسه  ده،یاگه دست دست کنم مر  از قفس پر دمیمنم د ررر

 یمنم فکر کردم و گفتم ضرررر نداره حداقل مزه  س،یکارا رفته بود انگل یسررر
 کردم یم یکار هیو  هیدلش با اون تفرشرر دمید یم تشیدهن خزرو بفهمم. نها

گنده دما   رابکه البرز از اون سرره یدون ی. خودت خوب مالبرز بکشرره کنار
 با خزر بود. میخب تصم یسرتره ول

ص یشب نبود و پا مهیساعت دو ن اگر شخ  نیکه مهمتر –خواهرم  تیغرور و 
به  نیطرز حرف زدن مع دنینبود صرد در صرد از شرن انیدر م -ار بود ییدارا

هه م که فکر کرده بود و  یقهق قدر هم  تادم. چ به نظر خودر بر اف قدر هم  چ
 اساس حخ و انصاف عمل کرده بود.

 و عشخ آغاز شد. میگفت یعل ای گهید ر
 !؟ینکرد یرو ادهیامشب ز نیمع ر
 ناهارم نخوردم. ی. من حتریرا باال برد: نخ شیحرص صدا با
 کرد؟! یرو ادهیز شهینم یبا شکم خال ر

 : از دست تو.دیخند
شا چیپ دلم ضعف رفت. ول دیخورد.  ضعف رفتن بار رومانت یهم   شکیچون 

دادم فرض کنم دلم  یم حیبودم ترج یکفر نیباال بود و من هنوز از دسررت مع
 خورده. چیپ
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با  ی. اصررنم فکر نکردیو ادامه داد یباز نیبعد هم خوشرررت اومد از ا ررررر
 .یاحساسات دو نفر آدم سر و کار دار

شتنش رو یتا ابد که نم رررر ستم ادامه بدم. اگه البرز بعد از برگ  دیلمن ک یخوا
شتم، یگفتم. ول یبهش م س،ینکرده بود که برم انگل شو ندا  اون روزا حوصله ا

 یکنم تا اوضاع رو به راه بشه. همه چ یقبول م تشویمدت مسئول هیگفتم خودم 
د اون بعشلو  نبود و  رمهفته انقدر س نیرفت، اگه من تو ا یم شیهم درست پ

که خزر پ پارک  فت،  -مثال–ما  شیروز تو  کرده بودم،  فشیرد یجور هیلو ر
 یم ی. ولنی. هممیآورد ی. بد شرانسرسرتمیبود من البرز ن دهیخزر هنوزم نفهم

شده، درسته من ا یمن دارم فکر م ه،یچ یدون شدم آدم بده  نیکنم بدم ن سط  و
 بره جلو و خزر رو نجات بده. هیشوال هیتونه مثه  یالبرز م یول

تو و پسر عمه اتو با  ی هیسا دمیکه من د یخزر نیباشه. ا ریخ یدیخواب د ررر
 زنه. یم ریت
 تونم. یبار مخشو بزنم بازم م هیاگه من تونستم  ر
 ؟یکن یافتخارم م ر
 نداره. یکه هرکس هیباالخره استعداد ر

سم ال کی رررر شه و ا صد فکر کن خزر تو رو نبخ البرزم از  اره،ین گهیبرزم ددر
 !شه؟یم یبه مامانت بگه، بعد چ زویحرصش همه چ

 .شمیمحتاج نون شب م ،یچیاز چند لحظه مکث گفت: ه بعد
 بله؟ ر

شما م رررر ست یاون موقع که  ست من از  یما، ماما م یخونه  نیایب نیخوا دون
 گه،ید یفرسته جا یشما رو م ای رونیب ندازمیکنه از خونه م دمیخدامه مثال تهد
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باعث  لیواسرره اتون درسررت کنم و به هر دل یداد که اگه دردسررر ماتومیاولت
شم، د ست که به بابام هم رو نم ی. مدهیقرونم بم نم هی گهیآزارتون ب  ندازم،یدون

 افتم. یو به غلط کردن م شمیپس مفلس و محتاج م
 ؟یافت ی: نمدمیپرس دیرا با آرامش گفت و من با ترد نیا
. مفتیدونه چکار کنه که من به غلط کردن ب یزنم ماما م یحدس م ی. ولرینخ ر

 خوام گزک دستش بدم. ینم نیبنابرا
 از او داشت؟! یکردم، مادرر چه نقطه ضعف کیرا بار میها چشم

 چکار مثال؟! ر
 .گهید یشما رو بفرسته جا ای رونیمثال منو از خونه بندازه ب ر
 تو که از خدات بود. ر
 نه. گهید ر

که به آن مخابره  یحرف بود. مغزم از اطالعات ایدن کیدو کلمه  نیهم پشرررت
خجالت  عایرا به همه جا فرسررتاد و جم امیشرررده بود غرق خجالت شرررد. پ

 نبود. شیزد و خجالت حال یم یبه جز دلم که آن وسط بندر میدیکش
 دنبالت؟ ومدیز نپس چرا البر ؟ینبود هیگفتم: مگه تو در حال تنب یدستپاچگ با

 نمیشب دیدوباره از اول با لمویبعد ف یگفت جواب بدم ول یتو زنگ زد یوقت ررر
 .نمیبب

 .دمیخند
 .نمشیخواد بب یمنم دلم م ر
 فکرشم نکن. عمرا! ر
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 تولد. یبرا کادو ر
بانم جازه داده بود چن ز گاز گرفتم. چطور مغزم ا خارج  یحرف نیرا  هانم  از د

به  یاشررراره ا نیشررود؟! انگار برخالف تظاهرم تمام مدت منتظر بودم که مع
 یجا نیتولدم بکند و باالخره رنجشررم را به زبان آورده بودم هرچند حواس مع

 بود. یگرید
 .ستیبرا سن و سال شما مناسب ن لمهیف ر
فت و زورک نیا ند یرا گ به شرروخ هیکه قضرر دیخ با  یرا  عد  ند. و ب برگزار ک

نفله  شررویکپ 8دونم البرز چنتا ازر داره، خودم تا حاال  یگفت: نم تیعصرربان
 کنن. یکردم. انگار زاد و ولد م

 از دست بده. ویزیچ نیهمچ ستیحاضر ن یگفتم: کس یشوخ به
 .یگی:راست م دیخند

 !نیمع ر
 جانم؟! ر
 رو نداره. دنتیخزر فعال چشم د یول میما به مامان نگفت ر
 دونن که. یدونم. قدر نم یافسوس گفت: م با
 .میمنم احتماال به سرم زده وگرنه از دستت عصبان ر
 عادت کردم. ،یهست یاز دست من عصبان شهیتو هم که هم ر
لکه ب ختمیر یرا به هم م شیبود و با دست موها شمیلحظه دلم خواست پ کی

 شد. یاز فوران احساساتم کم م یکم
 نشو وگرنه... یطرفا آفتاب نیمدت ا هیخالصه  ر
 دونم. یم دم،یاز چشم خودم د دمید یهرچ ر



wWw.Roman4u.iR  658 

 

 برم. گهیام... من د ر
 باران؟! ر
 هوم؟ ر

م ه ینداشتم. به نظر تو، البرز و خزر برا یکه، من واقعا قصد بد یدون یم رررر
 فینشه که بعدن بگن ح یخواستم جور یمن به جان تو فقط م ستن؟یخوب ن

 نشد. یشد اونجور
 .گمیم یکه چ یدون یو او اعتراض کرد : م دم؛یخند

 دونم. یم ر
 .ریباشه، شبت به خ ر
 !؟یکن یم یچه غلط لمهیتو اون ف ر

 .ری:شب به خ دیغر
 قطع کرد. و

 نیچن گریام چسباندم. هر کس د یشانیرا وسط دو تا دستم گرفتم و به پ یگوش
به دل م یکار تا آخر عمر از او   یازی.. ننیدر مورد مع یگرفتم ول یکرده بود 

س ش یادآوریبه من  ینبود که ک ش دنشیکند بخ  دنشیچقدر راحت تر از نبخ
 است...

در  چکسیشدم به جز خزر ه داریکه ب یبعد، از روز قبل هم بدتر بود. وقت روز
شم هایخانه نبود. چه خزر  .دهیصورت رنگپر سرخ و ینیپف کرده و ب ی! چ

حرف  یکرده. ب یخودر را خال یبود که بعد از رفتن مامان حسرراب دایناگفته پ
کردم. آن طور که او با  ینم دایار پ یدلدار یبرا یزیچ یکنارر نشررسررتم ول
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ها باس  ند و  ییآن هم او – روزریپر یل مام ک عادت داشرررت هر روز ح که 
شررده بود،  رهیمبل چمباتمه زده و به فرر خ یگوشرره  –لباسررش را عوض کند 

 کرد. یاز او دوا نم یدرد یحرف چیه
 مامان کو؟ ر
 : رفت سرکار.دیار را باال کش ینیب

 و دیآوردن کارگاه و ربطش به البرز، دوباره اشررک از چشررمش جوشرر ادیبه  با
 .یگذاشتم: بسه خواهر شیبازو یشد. دستم را رو ریگونه سراز یرو

 بود. بلند شدم. یدستمال که خال یجعبه  یکرد و تخ تخ زد رو ینیف نیف
 .ارمیم یکیاالن  ر

شتم قبل از باز کردن یجعبه  یشدم و به اتاق رفتم. وقت بلند ستمال را بردا ش د
ار  یبا ندانم کار نیانداختم. بب نیمع نیماشرر یخال یو جا رونیبه ب ینگاه

کارر چه  نیچه کارها که نکرده بود... چطور به مغزر خطور نکرده بود با ا
 رفتم. رونیتکان دادم و ب یآورد؟! با تاسف سر یسر خزر م ییبال

 دستمال را کنار دست خزر گذاشتم. ی جعبه
 !میبزن یدور هی رونیب میبر ایب ر

 .دیکش شیچشمها یمربع شکل را تا کرد و رو دستمال
 !خت؟یر نیبا ا ر
 کنه؟! یبه من و تو نگاه م یبابا، ک ایب ر
 .میبر ،یگیراس م ر

بر  ییکارر چه بال نیبا ا نیبلند شررد و به اتاق رفت. پروردگارا! مع شیجا از
ضر بود با چن شود و  یا افهیق نیسر خزر آورده بود که حا در انظار عموم ظاهر 
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 اریبس شانس نیمع تیوضع نی. با اکردم و بلند شدم یمهم نباشد؟! پوف شیبرا
 داشت. یکم

 یشررکل دخترها شیسرررمه ا یسررراده و مقنعه  یمشررک یکه با مانتو خزر
به  احترام یگفت. من هم برا ینم چیرفت و ه یشده بود، آرام راه م یرستانیدب

 رفتم. یغرورر، در سکوت کنارر راه م یخاکسپار
 فردا تولدته، نه؟! ر
و منتظر  دهیبه طرف من چرخ دمید یوقت یآن فکر کردم توهم زده ام ول کی

 جواب است، گفتم: آره انگار.
 ؟یریتولد بگ یخوا یامسال هم نم ر

آن  ینبود. اصررال کسرر ادریروز تولد من  چکسیتولد نگرفته بودم، ه پارسررال
 نداره. یباال انداختم: نه، لزوم یماند. شانه ا ینم ادریبه  یروزها مناسبت

 .رهیخواست برات تولد بگ یم ر
 جیداد. گ یبود و سرررنخ نم ختهیبه هم ر ندهیلحظه در ذهنم گذشررته و آ کی

 ؟یشدم: ک
رو  شیو رو –خورده باشررد  یبدطعم یانگار که دارو –جمع شررد  شیها لب

 .نیبرگرداند: مع
 !!«؟یچ»

 میکرد. لبخند ن تیسرررم را رو یبرگشررت و به نظرم شرراخ جوانه زده رو دوباره
 کنه. زتیخواست سورپر یبود. م دهیعالمه نقشه کش هیزد:  یبند

 ؟یگی: پس چرا االن بهم مدمیخند
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 .رمیخوام حالشو بگ یباال رفت: چون م شیابرو کی
 فعال. ادیطرفا ن نی. گفتم ارهیگ ینم گهید ر

ه از خون ویکیخواد که  یرو م یلی: خدیدر هم رفت و بعد به زور خند صورتش
 .رونیب یخودر بنداز ی

ست م دم،یمکث کردم و بعد من هم خند هیثان چند ه ب یادیز نیگفت. مع یرا
 ما رو داده بود.

 خزر؟! ر
که سررطل  یبه گربه ا یحواسرر یب* *لش و با ب ریرا زده بود ز شیها دسررت

 شده بود: بله؟! رهیکرد، خ یو رو م ریزباله را ز
 که... شهینم یکرده ول یدونم کار اشتباه یم ر

 یطول م یلیخ یخونه ول ادین گمیو با دقت به من نگاه کرد: من نم برگشرررت
شه من  شدت به اطراف تکان داد  ییبره چه حرفا ادمیک سرر را با  بهش زدم. )

خدا باورت  یکردم و چ یفکر م یفک کن من اونو ک اااای(  بهش گفتم؟! 
برز ال ازفکرام خبر داره، من به تو هم نگفته بودم  نیتر ی! از خصرروصررشرره؟یم

 شدم. نیدست مع یمسخره  ینجوریاونوقت ا اد،یخوشم م
. شیبازو ریدست انداختم ز یدوباره از چشمش راه افتاد و من با دلسوز اشک

 ...شعوریب نیمع
شت به و او به  کنم یسرهم م یزیچ کیناهار  یبه خزر گفتم برا م،یخانه که برگ
شد، موبا نیق رفت. به محض ااتا سته  سرر ب شت  شت لمیکه در پ م و را بردا

 را گرفتم. نیمع یشماره 
 بود: بله؟! نیافسرده و غمگ شیصدا
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صدا یگرفتم. به حد یرا م نیخزر خواهرم نبود، قطعا من طرف مع اگر  شیاز 
 کرد. یو رو م ریکه دلم آدم را ز دیبار یغم م

 ؟یسالم، چطور کیعل ر
 .ستمی: خوب ندیکش آه

 شده؟ ی: چدمیکش نتیکاب یلبه  یرا رو انگشتم
ش یکار هی یبرا یکل رررر شه ک شو  یخبر یاز خدا ب هیبودم،  دهینق اومد همه ا

 خراب کرد.
 قایدق« خبر یاز خدا ب»ام دود شررد و به هوا رفت. منظورر از  یدلسرروز تمام

 نیخواسررت نظرر را بدانم! غرولند کردم: مع یدلم م یلیبود؟ خ یچه کسرر
 اول خودت... ،یچاه نکن بهر کس گنیجان، م

 بله باران جان! ،یدوم کس ر
ن را روش رریگاز گذاشتم و ز یرا رو تابهی! خنده ام را به زور خوردم. ماهیلعنت

 کردم.
 چه خبر؟ ر

 پخش شود. شیرا چرخاندم تا روغن همه جا تابهیماه
 مامان رفته سر کار، بچه ها هم مدرسه. ،یچیه ر
 پس؟ ییتنها ر

 کردم: نه، خزر هست. اخم
 .دیآه کش دوباره

 نداره. یخونه، اشکال ایب ؟یالزم دار یزیچ ر
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ندان شررکن منتظر با صررردا یبودم ول یجواب د نان  و  زیحزن انگ یاو همچ
صاب خردکنش گفت: نه چ در  ییاز تنها شت،یپ امیخوام. گفتم ب ینم یزیاع

 ؟یزنگ زد یواسه چ ی. نگفتییایب
شتم و باال و پا یاز تو یبزرگ ازیپ سه فردا نییسبد بردا ستم وا شب  کردم: خوا

 .نجایا یایشام دعوتت کنم ب
 .رمیکه دوستم ندارن نم ییمکث کرد و بعد گفت: من جا هیثان چند

قهه ا قهخودم را گرفتم تا ب یبود. جلو یبار پر از حرص و دلخور نیا شیصدا
 .لتهی: هر جور مدمینکنم. خند شتریرنجشش را ب میها

 دستت درد نکنه!!! ر
 خب چکار کنم؟ زورت کنم؟ ر

 ن؟یریبدون من تولد بگ نیخوا یم ینیکنان گفت:  شکوه
 حرف از تولد زد؟ یباال رفت: ک میابرو

 .نمیسر به سر من نذار، پنج ماهه منتظر پونزده فرورد ر
 بشه؟! یکه چ ر
 کنم. ختیو شب تولدت سنگ رو  امیکه از خجالتت در ب ر
 نه پنج ماه. شهیمال چار ماه پ هیِا؟ اون قض ر
 .ستینده، ما حال و روزمون خوب ن ریمن گ میبه تقو طیشرا نیحاال تو ا ر

 سیرا با شررانه ام نگه داشررتم و چاقو را برداشررتم: اگه بهت بگم قرار ن یگوشرر
 شه؟یزتون بهتر محال و رو میریبگ یتولد

 نه. ر
 !اد؟یاز دست من برم یپس در جهت بهبود اوضاع چه کار ر
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 .رونیب میبر ایفردا با من ب ر
ا باال ام ر ینیبرخورد کرد چشمم سوخت و اشک افتاد. ب ازیکه چاقو با پ نیهم
که  یکنم اون یم یادآوریصرفا جهت اطالع  ایبهزاد ن ی. آقانطوری: که ادمیکش

 یخواهر بزرگتر منه. و در ضمن منم رور ها یله و لورده کرد تیفکر یتو با ب
 خودمو دارم. یهیتنب

 اونجا. امیشام ب یدعوتم کن یخواست یشد؟! تو که م یچ ر
 بار پلک زدم و اشک از چشمم راه افتاد. چند

 نه؟! ای یایب شهیروت م نمیخواستم بب یم ر
 کارم اونقدرا هم بد نبوده. گمیگفت: هنوزم م یلجباز با
 کنه؟! یاون چطور فکر م مینیبه مامانم بگم بب یخوا یم ر

 نگفت. یزیماند و چ ساکت
 ن؟یالو؟ مع ر
 هستم. ر
 ؟یپس چرا ساکت ر

رفت همه  یم شیمطمئنم اگه درسررت پ یخب کارم اشررتباه بوده ول یلیخ ررررر
 شدن. یم یآخرر راض

شتباه بوده، تو خزرو تو  نیا از ساس ا صل و ا ستوه آمدم: کارت از ا حرفش به 
مثال  نکهیآدم اشتباه حرف بزنه. مثل ا هیکه از احساساتش برا  یگذاشت یطیشرا

 .ینفرو بخون هی یدفتر خاطرات خصوص
 !ه؟یکار اشتباه نمیمگه ا ر
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 ؟یخوند ویاراده باال رفت: مال ک یب میصدا
ت عاد نیدور و ور من از ا چکسیکس. بدبختانه ه چیمال ه: دیبلند خند بلند

 ؟یخوا یم یتولد چ یُخب خانم، کادو یلیسرگرم کننده نداره. خ یها
 ار آرام شدم. یشگیلحن هم دنیسرحال شده بود. از شن شیصدا

 کن. یاز خزر معذرت خواه ایب ر
 شکنجه اس. ست،یکادو ن نیا ر
 کنم. یخواهش م ر

مادر نگفتم ثل  لت زده ام و  یدرسرررت م جا از گ*ن*ا*ه فرزند کوچکش خ
 نیمع یکرده ام و به اندازه  یکنم. انگار که من کوتاه یم تیاحسرراس مسررئول

ستم. با ا کیشر شتباه او ه  یم حس یکه از کارر با خبر نبوده ام ول نیکار ا
 شتیاز طرف من است که از پسر کوچکم غافل بوده ام و درست ترب ریکنم تقص

به خزر حخ م کینکرده ام. از  بار د گریدادم و از طرف د یطرف   دنیبا هر 
 .دیرنج یاتفاق ته دلم م نیو ا نیواکنشش نسبت به مع

 ؟یگیم ی: چدمیکش مینگفت و من پشت دستم را به چشم ها یزیچ
 باشه. یکن یم هیمن گر یاگه واسه دور ر
 کنم. یخرد م ازیدارم پ ر
 ؟یندار یبرم. کار دیباران، االن با ر
 نه، مواظب خودت بار. ر
 قربانت، خداحافظ. ر

 یراحت دق دل الیتوانستم با خ یرا دادم و تماس را قطع کردم. حاال م جوابش
 کنم. یخال ازیام را سر پ
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شدم. خجالت زده جوابش را  داریب دیبا تماس نو شهیروز تولدم مثل هم صبح
به خواب رف نیبا ا شررربیدادم. د ندارد فکر  با وجود طلوع، امکان  ته بودم که 

 نبود. نطوریا نکهیمثل ا یرا مشغول کنم ول دیاز ذهن نو یگوشه ا یحت
کرد، تولدم را  یار پشرت تلفن شرلو  باز یشرگیهم یو سررخوشر یشراد با

 هنکی. با امیکن یمراحل خال یاو را در همه  یگفت و قسررمم داد که جا کیتبر
شن یم ست ج زد  یحرف م یآورد. جور ینم میبه رو یول ستیدر کار ن یدان

خودر اسررت و اگر او اصررفهان نبود، حتما  یو سررر جا یعاد زیانگار همه چ
 .میگذراند یو خور م میداشت شیدر پ یو خاص یطوالن روز

 هیکرد که هد دمیداد که مرخب شوم و تهد تیبعد از ربع ساعت رضا باالخره
صف کنم. با انرژ میها شدم و از  یا یرا با او ن سش گرفته بودم، بلند  که از تما

 رفتم. رونیاتاق ب
 بود یخانه نبود، به جز خزر که مشررغول پازل هزار تکه ا چکسیه روزید مثل

 رباریاز ت یبود. خدا را شررکر کردم. حداقل امروز خبر دهیعمه خر یدیکه با ع
سرررر را بلند کند، گفت: تولدت  نکهینبود. از کنارر رد شرردم، بدون ا نیمع

 مبارک.
 .یمرس ر
 چند سالت شد؟ ر

 یتکه در دستش بود و به نظر اضاف کیاپن و به او نگاه کردم که  زیم یرو دمیپر
 خورد. یحال به همه جا م نیجا مناسب نبود و در ع چیه ی! چون برادیرس یم

 سال تمام. کیو  ستیرا تکان دادم :ب میپاها
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 .یشد ریار را خاراند: ِا؟ پ یشانیپ یاضاف یتکه  با
 .یرتریکردم: خودت که پ یکج دهن

 تو نداره. یریپ یتو یزد: باشه، فرق یپر از بدجنس یلبخند
 – ی. با دسررت موهادیشررکلک درآوردم که البته ند شیدادم و برا نیرا چ دماغم

نال شیو خوشرربو زیتم –باالخره  باران بدیرا پخش کرد و  مال  نیا نیبب ای: 
 کجاس؟ کالفه ام کرده...

 .گهیازم گذشته د یتکان نخوردم: چشام سو نداره ننه. سن میجا از
جمع شده ار به من نگاه کرد. شانه  یرا بلند کرد و با چشم ها و لب ها سرر

 چشمک زدم. شیرا باال انداختم و برا میها
همان حال گفت: پازل خم شد و در  یتاسف تکان داد، رو یرا به نشانه  سرر

 درست کنم؟ یخور یم یناهار چ
 ؟یکن یبگم درست م یهر چ ر
 !یه*و*س آر رشته کن ستین دیخانوم، از تو بع رینخ ر
 خواد. یم ایدلم الزان یول م،یخورد روزیاونو که پر ر

را  یینها میبه من چشررم دوخت. باالخره تصررم یکوریرا بلند کرد و  سرررر
 کنم. یخودت برو بخر. من درستش م یول ،یگرفت: اوک

 بخرم؟ رمی: باشه، پندمیپر نییاپن پا یرو از
چشررمش نباشررد و خودر را  یرا گذاشررت پشررت سرررر تا جلو یاضرراف تکه

 .زرهیتکه ها کرد: نه از قبل مونده، تو فر یمشغول باق
مت و به س دمیکش رونیشرتم را از سرم ب یرفتم ت یکه به طرف اتاق م همزمان

 زنگ زد. دیاتاق بلند گفتم: نو یبود. از تو یصندل یپشت یتاپم رفتم که رو
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 ؟یک ر
 .دیرا بلندتر کردم: نو میصدا

 ؟یبه جمال اون. اسمشو نبر چ یباز گل ر
شد ول اخم شت که از او دلخور با ست  یمن دلم نم یکردم؛ خزر حخ دا خوا
 را سرزنش کند. نیمع یکس

 .یچیهنوز ه ر
ته در مقام دفاع از مع یجواب طعنه « هنوز» ی واژه . خزر اگر نیاو بود و الب

 تولد ی هیکرد که با توجه به هد یفکرر را م دیکم انصررراف داشرررت، با کی
 در انتظار من است... یزیخودر و طلوع، چه چ

شتن چن یحت شدم. برا یزیچ نیخودم هم از گذ شرمنده   هیمن هد یاز ذهنم 
ستم جا یمهم نبود... فقط م نیمع ی شم. گوشه  هیرا به رخ بق گاهمیخوا  یبک

کان دادم. حت گاز گرفتم و سرررم را ت ما یلبم را   ی هیفکرر هم شرررم آور و 
 اتیبا ن نیکه مع میبودم. بگذر نیمع ونیمد نهایاز ا شررتریخجالت بود. من ب

هم  یرا رو میگذاشرررت! لب ها ینم یباق ینید چیار، عمال ه رخواهانهیخ
 گلرخ کردم. کیجواب تبر پیفشار دادم و خودم را مشغول تا

 رم؟یبگ میالزم ندار یزی: چدمیگذشتم، پرس یهال که م از
 نوشابه هم بخر. ر

من چند ساعت  یدلخوش یکرد و برا یم یزدم. االن مثال داشت فداکار لبخند
 بست. یگازدار م یمضرات نوشابه ها یچشمش را رو

 رم؟یبرا تو دو  بگ یخوا یم ر
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 بچه ها هم بمونه. یبرا رینه، خانواده بگ ا؟ینازکش باال رفت: با الزان یابرو
 باشه. ر

 نکن. ریسرر را خم کرد: د دوباره
 ؟یچ گهیباشه، د ر

 یبار، شررلنگ تخته ننداز، با خودت حرف نزن، الک نی: خانم و سررنگدیخند
 نکن. بدو بدو... یباز یبه مردم نگاه نکن. قوط مینخند، م*س*تق

 خدااااافظ. ر
 بود، خشکم زد. میرو یکه جلو یزیچ دنیو از د دمیرا با حرص به هم کوب در

قرمزم که مجبور شرردم  یخودم بود. مطمئن بودم. همان دوچرخه  ی دوچرخه
دم. دستم را به طرفش بر دیجلو رفتم و با شک و ترد ریبفروشمش. مات و متح

 نکند به آن دست بزنم و محو شود؟
نجا لحظه در آ کی یاز آنجا سر در آورده بود؟ بال گرفته بود به با ؟! برا چطور

قرمزم که  یخودمان و دو چرخه  یکردم. پرت شردم به خانه  یبیاحسراس غر
«  گورخر» با چاقو نوشته بود نشیز یداده بودم. که عسل رو هیتک اطیح واریبه د

شم ها شیبرا یتازه ا نیو مامان ز شک از چ ست کرده بود... ا ش میدر و  دیجو
شم ها یدوچرخه جلو شده بودم... باورم نم میچ شحال  شد. چقدر خو  یتار 

حد خوشررحالم کند. جلوتر رفتم و با  نیتا ا یمیدوسررت قد نیشررد برگشررتن ا
 یبرا یهمان بود. ول زری. همه چدمیبودنش به آن دست کش یاز واقع نانیاطم

شوم ز نکهیا ش زدمدوچرخه را باال  اهیس نیمطمئن  کهنه را  یریو همان روکش 
توجهم را جلب کرد.  یهم زرد شده بود. تکه کاغذ شیرو یکه کنده کار دمید

 و باز کردم. دمیکش رونیکاغذ را که به زور جا داده بودند ب
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 دونستم... یم ؟ی"خوشحال شد
 قم؟"اتا یبر شهیم

طمئن م سرردیاسررمش را بنو یحت نکهیبدون ا نطوریتوانسررت ا ینفر م کی فقط
کنم. به اطرافم نگاه  یم دایشررناسررمش و حتما کاغذر را پ یباشررد که من م

 نهمایدر حال تنب یاز صاحبخانه  یجا نشان چیکردم. با  در امن و امان بود. ه
که صرراحبش در آن نباشررد  یگفت که رفتن به خانه ا یشررد. عقلم م ینم دهید

خودر گفته بود. مگر نه؟! دوچرخه ام را راندم تا کنار  یول سررت،یدرسررت ن
ست هیتک واریبه د هیسا ریو ز وارید ش یزدم. د شش ک سر و گو  میپاها که دمیبه 

خانم  یبدون خواسرررت من به راه افتادند و من را هم به زور به سررمت خانه 
 .دندیکش شیرایپ

که کسرردر ز نانیاطم محض باز کردم و صررردا زدم:  یدم  نداد. در را  جواب 
 !ن؟یمع
س که ست  یآنجا بود و م ایجواب نداد. از دو حال خارج نبود؛  یباز هم ک خوا

ت دوم بود. قلب من طاق ی نهینبود. که البته انتخاب من گز ایکند  رمیغافلگ
 رقابلیغ نیه معک یکه به همان نسبت لیدل نیبه ا شترینداشت. البته ب یریغافلگ

 بودند. یانو ناگه یاراد ریمن هم غ یبود واکنش ها ینیشبیپ
م کردن ک یام باال رفتم. برا یکشاکش درون رغمیسمت پله ها راه افتادم و عل به

شررمردم. قدم پانزدهم را که  نیرا از پلکان تا در اتاق مع میاضررطرابم قدم ها
ر را باز کردم انگار اتاق منفج که در اتاق نیبودم. هم دهیبرداشتم به در اتاق رس
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ش هیشد... دو ثان ش دیطول ک صدا یاریتا هو سبت به زمان و مکان و   یام را ن
 .اورمیاطرافم به دست ب

 ختمیر یرو به پات م ایدست من بود، دن ایدن اگه
 ختمیر یهات م هیگر یرو پا ایغصه، شاد یجا
 دمیچ یبرات م دویدست من بود، خورش ایدن اگه

 ...دمیکش یم اینگاتو رو در نیاول عکس
 .سررتیدر اتاق ن چکسیاز خودم ه ریتعجب رفتم داخل که متوجه شرردم غ با

 ...یموجود زنده ا چیالبته ه
 شد یدست من بود، قصه امون نوشته م ایدن اگه
 شد یآدم عاشخ فرشته م هیقصه باز  یتو

 یدید یم هیخوب یدست من بود هرچ ایدن اگه
 ...یدیرس یساده م یلیتموم آرزوهات خ به

جلو  ی... با کنجکاویمعمول یتختش سرره جعبه بود، در حد و اندازه ها یرو
 اول را برداشتم. یرفتم و جعبه 

 کفش را یسررمت باز کردم و جعبه  کیاز  متیزرد براق را با مال یکادو کاغذ
زرد... کار خودر را . آه از نهادم برخاسررت. همان آل اسررتار دمیکشرر رونیب

 کرد...
 نوشتم سرنوشتو یدست من بود، م ایدن اگه

 دادم بهشتو یم هیتولد تو هد ی واسه
 موند یتنها نم یدست من بود، عاشق ایدن اگه

 خوند... یاز غم و غصه نم ایتو دن یکس چیه گهید
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 ود؟!نخورده ب ییپسر سرر به جا نیبرداشتم، ا یلیم یدوم را هم با ب ی جعبه
 دست من بود ایدست من بود، اگه دن ایدن اگه
 تو کم بود... یدست من بود، واسه چشما ایدن اگه

هم  یمشک ونیکرده و پاپ یبسته بند یو مشک دیسف کیرا با کاغذ ش یکی نیا
ش رونیرا ب ونیبود. پاپ شیرو شتم که د یبیو جعبه را باز کردم. حس عج دمیک ا

ر نظ ریحرکاتم را ز یهمه  یکرد کسرر یتنها بودنم در اتاق مطمئنم مبا وجود 
 دارد.

که  بوده دهیخر یحداقل شانس ایبود  دهیخودر نخر نیرا مطمئنم مع یکی نیا
 نیگبند دار که تماما با ن یمشک کیخورد!!! کفش ش یم یچه کس یبه پا ندیبب

 اوردمیشد. تاب ن یشده و از پهلو بندر با سگک بسته م نییبراق تز زیر یها
س یلبه  یو رو شستم. کفش  ستم ب یرا تو ییندرالیتخت ن بردم و  نییو پا االد

 بپوشم که؟! نویمن ا یاتاق زمزمه کردم: انتظار ندار ییرو به شخب نامر
شتم و نفس عم کفش ش یقیرا کنار گذا سمت جعبه دمیک شدم که به   ی. بلند 

شد و ر یسوم بروم. ول صله نظرم عوض  ستم را جلو  یوبالفا ستم. د ش تخت ن
 .«یدلخور نش نکهیا یفقط برا»بردم و کفش را دوباره برداشتم. 

 ی. فوق العاده بود! بدمیکفش را پوشرر اطیخانه را از پا درآوردم و با احت ییدمپا
ر بود نگاه کردم و دلم غنج رفت. اگ میبه کفش که قالب پا هیبود! چند ثان رینظ

نهید دید یخزر آن را م عد زود جمعش  اریاخت یشرررد! ب یم وا ند زدم و ب لبخ
شتم مطمئن م شرم آور بود ، دا ست ک ینعمت« جنبه»شدم  یکردم. واقعا که  ه ا

 کرده بود./ غیقطعا خداوند از من در
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 تو مال من بار دم،یرو م ایدن تموم
 تو مال من بار... دمیقلب تنها رو م نیا

 دارم، دوِست
 دردا و اشکار... یدارم با همه  دوِست

 یشانیر. با پدمیکش یخوردم و سرم را باال گرفتم. تازه داشتم خجالت م یتکان
جعبه  یرفتم ول یزودتر از آنجا م دیسرم را باال گرفتم و اطرافم را نگاه کردم. با

 سوم را هنوز باز نکرده بودم که... ی
ستم سمت جعبه  د دانم چرا، قرار نبود  ی. نمدیلرز یرفت، م یسوم م یکه به 
ض رونیاز آن ب نیکه مع د شو یدر آن، جا نم نیکردم که مع یبپرد؟! خودم را را

 .دمیو جعبه را به سمت خودم جلو کش
غذ ها دیسررف ی نهیزم یکی نیا کا گل  ها یداشرررت و طرح   یمختلف. گل

 رونیو زرد. کاغذ را با دقت باز کردم و جعبه را ب یقرمز، صررورت ،یسرررخاب
ش شاندن پ یبود که انقدر برا دهیمرا پابرهنه د یک نیباز هم کفش... مع .دمیک و
 در جعبه نوشته بود: یرو کیبار با ماژ نیبود؟! ا دهیمن زحمت کش یپاها

 ستیچه انتظار بزرگ و
 یبدان نکهیا

 هر دوستت دارم پشت
 دوستت دارم... چقدر

دهانم  یدسررتم را جلو. دیر*ق*صرر میچشررم ها یکردم و کلمات جلو ینیه
شم غره رفتم. ا ییگرفتم و رو به ناظر نامر فته گر ادیحرف ها را از کجا  نیام چ

 نیشررد مچاله ار کرد!!! در جعبه را زم یمقوا هم نوشررته بود که نم یبود؟! رو
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و بعد دوباره خم شدم  دمیکش یقیتخت. نفس عم ریانداختم و با پا هل دادم ز
تا از چ دمیکشرر رونیو ب  زیبودم مطمئن شرروم. بله، همه چ دهیکه د یزیار 

س اهیس کیبودم. با ماژ دهیهمانطور بود که د ضح و به فار شت و وا  نیهم یدر
شتم، تازه  نیکلمات را نوشته بود! ا شت و رو کردم و کنارم گذا بار در جعبه را پ

ده ام. به سررمت جعبه برگشررتم و از یداخل جعبه را ند یکه کفش ها دمیفهم
شک یساده  یکفش ها دنید شنه  کیبا آن نوار بار یم سانت یو پا سه   یکوتاه 

 میهازانو یلبخند به لبم آمد. فکر همه جا را کرده بود. کفش ها را برداشتم و رو
 یدانشرگاه بخرم هم نم یبرا یخواسرتم کفش مناسرب یگذاشرتم. اگر خودم م

گذریپ یزیچ نیتوانسررتم چن م اده بود. اخآن د یکه برا یاز پول میدا کنم، ب
را به  می! بلند شرردم و دسررت هارد؟یبگ زیهمه چ نیداشررت ا یکردم، چه لزوم

 ست؟ین یزیچ گهی: ددمیکمر زدم. اطرافم را نگاه کردم و بلند پرس
س سرما –جواب نداد و من به عقل خودم  یک شک  –ام بود  هیکه تا آن روز تنها 

نظر دارد؟!  رینفر مرا ز کیآنجا نبود، چرا من باورم شررده بود که  یکردم. کسرر
شتم و جعبه ها را نگاه کردم... دلم برا شک یبرگ دار  نیگن یراه رفتن با کفش م

س یو آنها را بپوشم. نم مداد برگرد یمناعت طبعم اجازه نم یزد ول یپر م تم دان
تم انداخ یم سررهیک یتو ختمیر یچکار کنم؟ م دیحاال با سرره جفت کفش با

اسررت که  ییتمام تولدها یکادو نیگفتم ا یبردم خانه و م یدوشررم، م یرو
 یزیرا نکرده و چ نجایفکر ا ریاز دست داده بود؟! اطرافم را نگاه کردم. نخ نیمع
 فکر! یب یبود. ا ردهنک ایها مه هیحمل هد یبرا
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شررود، از اتاق  یمغزم از انواع و اقسررام فکرها متالشرر نکهیو قبل از ا دمیچرخ
له ها گذاشتم، با سرعت پ رونیکننده ب وانهیرا که از آن مکان د میرفتم. پا رونیب

 و از خانه خارج شدم. دمیدو نییرا پا
 فیشررد و تا از کم و ک یگشررتم خزر مشررکوک م یآن حالم اگر به خانه برم با

ست برنم یباخبر نم زیهمه چ سمت در خروج یشد د شت. راهم را به   یدا
مغازه راه افتادم. حداقل در  نیکج کردم و از با  خارج شرردم. به سررمت دورتر

صله م نیا سامان بدهم ول یفا سر و  در  نبود من رانگار قرا یتوانستم افکارم را 
چشم  یلوج یا  د تیفیبنفش با ک یبرسم. سانتافه  ییبحران به جا تیریمد
را از  زیداده بود همه چ هیتک یصندل یکه به پشت یمشک یبود و سر پر مو میها

 برد. ادمی
نده بودم. از  نیب ما مه جلو م یطرف اگر ب کیرفتن و نرفتن  قد رفتم،  یم

ر شررد و اگ یم جادیخلل ا هشیکردم در تنب یگرفتم و تشررکر م یم لشیتحو
 رفتم... خب، دلم تنگ شده بود!!! یجلو نم

 یکه متوجه من نباشد، انگار داشت چرت م دمشییجلو رفتم و پا واری واری
با شرردت باز شررد و  نیشرردم، در ماشرر کیکه به سررمت او نزد نیهم یزد، ول

من  یگود افتاده و خسررته ار جلو یبا چشررم ها نیصررورت خواب آلود مع
 سالم. کیظاهر شد: عل

 و چشم از او گرفتم. دمی. گردنم را کشستادمیکردم و صاف ا یا سرفه
 رون؟یز از خونه انداختت بسالم. البر ر

نداد و من ز جوابم من بود. هول  یبه او نگاه کردم. نگاهش رو یرچشررمیرا 
 بودم. دهیکه ند زهایچه چ ریاخ یها قهیدق نیافتاد در هم ادمیکردم، تازه 
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 شده؟ یرا در هم فرو کردم: چ میانگشت ها یدستپاچگ با
سر جا دیچرخ شت  شیقبل یو  ش نکهیبدون ا -برگ دوباره  و –را ببندد  نیدر ما

 .ری. صبح به خیچیداد: ه هیسرر را به عقب تک
 .ری: ظهر به خستادمیرفتم و کنارر ا جلو

ضافه کردم:  سرر سمت من چرخاند و منتظر نگاهم کرد. تته پته کنان ا را به 
 واسه دوچرخه. یمرس

 زد: فقط دوچرخه؟ یا مهینصفه ن لبخند
 گردونم. یاشو بهت بر م هی. بقهیافک هیهد هی: آره دمیخند

سرد با سه تو ن یخون  سه تا رو گرفتم چون نیا ست،یگفت: اتفاقا همه ار وا
 خودم. یدارم برا یبرم شویبردار باق شویکی. یپسند یدونستم کدومو م ینم
با جد با به او نگاه کردم که همچنان  قا  تیتعجب   هیو لبخند ادامه داد: اتفا

بپوشم. زودتر انتخاب کن من بدونم  یدونستم چه کفش ینم شهیدر پ یمهمون
 لباسمو با کدوم ست کنم.

 مزه. یدرآوردم: ب شکلک
 بدترر نکن. ،یستیخوشگل ن شمینطوری: همدیخند

 .یزن یدر هم فرو کردم: مثه خزر حرف م نهیس یرا رو میها دست
 چطوره؟ سیر  یراست ر
 .ادیبه او نگاه کردم: نترس، داره با اوضاع کنار م یزاریدادم و با ب نیام را چ ینیب
 کرد؟! یهست که بشه ازر عذرخواه یتیتو وضع یعنی ر
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 کیبه  یگرسنه ا میتی یگربه  یتعجب به او نگاه کردم که سرر را مثل بچه  با
 کرد. یدرشت مظلومش من را نگاه م یطرف خم کرده بود و با چشم ها

 ؟یکن یعذرخواه یخوا یم ر
 ؟یخوا یمگه کادو تولد نم ر
 فکر کردم کادومو گرفتم! ر
 .یخوا یکه تو م هیزیچ نیبود که من برات خواستم، ا ییاونا کادو ر
ار انتظار نداشته ب یپسر خوب. ول نیرا به هم کوفتم: آفر میدست ها یشاد با

 ببخشدت.
 !یچه خبر خوب ر

 روز روشن! یتو یزد. حت یستاره م شیها چشم
 اندازت یتو خونه نم یایگفتن از تو حرکت از خدا برکت. ب میاز قد یول ررررر

 ناهار مهمون ما بار. ای. برونیب
ل به . پس با توکی: اوکدیطرف چرخ نیگذاشت و به ا رونیب نیرا از ماش شیپا

 رگبار خزر خانمو. میکه داشته باش میریخدا م
 کنم. دیرم واسه ناهار خرپولم را باال گرفتم: تو برو خونه، من ب فیو ک دمیخند
ش رمیمن تنها نم رررر م کنم خودت یبه خاطر تو م ویفداکار نی. چون اریتو قفس 

 .یباهام باش دیبا
 .امیباشه پس صبر کن برم و ب ر

شد نم سرر سنت ر سف به اطراف تکان داد: چرا مغزت با  ؟ کنه تو یرا با تا
 برمت. یسوار شو م

 .رمینه خودم م ر
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 یدلخور از دست من شتریو با دقت به من نگاه کرد: راستشو بگو! تو ب برگشت
 خزر؟ ای

 ؟یکن یفکر م ی: خودت چشیچشم ها یزدم تو زل
ش آه ست حدس م شهیو گفت: من هم دیک در  یجور هیزنم. از دل خزر  یدر
 کنم. یم شیکار هیباال، بعدا  ای. فعال بستیرگ خواب تو دستم ن یول ارمیم

ش یبرنم ییبراندازر کردم. به جا هیرا کج کردم و چند ثان سرم را  نیخورد. ما
 من در را باز کرد و سوار شدم. دنیدور زدم، قبل از رس

 ؟یکرد یچکار م نجایا یرا بستم: نگفت کمربندم
 کردم. ینم یرا روشن کرد و راه افتاد: کار خاص نیماش

 چشات چرا قرمزه؟ ر
 به خاطر آفتابه. ر

 شانه نخورده ار یرا نگاه کرد. موها شیچشم ها ریآفتابگ ی نهیو از آ شتبرگ
 .دیکش ازهیرا با سر انگشت شانه کرد و خم

 ؟یدیخوب نخواب شبید ر
 توپ. ،یچرا، عال ر

که نه... من  شرربیبوده، د نجایا شرربیکه د دیخواسررت بگو یگرفت، نم لجم
 یرفت و آمد چیخواندم و متوجه ه یبودم و کتاب م داریب 3خودم تا سرراعت 

 نشدم.
 مردم. یخونه  یبر یکه دزدک ستین یعادت خوب ر

 کرد. شهینم شی. کارهیزد: خانوادگ قهقهه
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برخورد البرز و خزر افتادم و اخم کردم. متوجه اخم من شرد و زمزمه  نیاول ادی
 مردم؟! یکرد: خونه 

 ما و شما نداره. ینازک کردم: حاال! خونه  یباال انداختم و پشت چشم شانه
 اصررررررررررررررال قابل شما رو نداره خانوم. ر

 !؟یبخش یم فهیخل سهیشدم و پرخار کردم: از ک سرخ
 قراره برسه مگه؟ یمال منه، به ک ر

شش. فعال که ب یرا گاز گرفتم: وقت زبانم شد ببخ شبو تو  و یخانمان یمال تو 
 .یکن یسر م نیماش
ا سر کردم؟ تا خود صبح سرپ نیمن شبو تو ماش ی: کدیکش یکشدار ی ازهیخم

 بودم.
 ؟یکرد یم کاریزدم: چ خندیل

حموم  نجایاومدم ا راز،یعمه انگار کاروانسراس، مهمون دارن از ش یخونه  رررر
 کنم.

 اشاره کردم: مشخصه. شیچانه ام به موها با
 خواد. یم رتیو گفت: چشم بص دیخند
شت به بازو یم دلم ست با م س نطوریبکوبم که ا شیخوا ا دور من ر یبا بدجن

 و دستش به سمت پخش رفت. دیخند زیر زیزد. ر یم
 گل بارونم، منو از شب نترسونم ینترس
 دلم تنگه بخندونم ا،یدن یاز تلخ نگو

 مخملو تن کن ریچشمات،حر یسرمه تو بکش
 شب شعرم چرا  ماهو روشن کن یتو ایب
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 باشه یا شهیستاره ش یاگه حت میترس ینم
 پاشه یبلور ما، گالب نورو م گالبدون

 گل بارونم، منو از شبرر... ینترس
 .سایوا ر
 بردم. رهیدستم را به سمت دستگ یرا برداشتم و با دستپاچگ فمیک
 ...نیباران، بب ر

 نیی و پااالب نهیسرر یکردم، قلبم تو یبه او نگاه نم یکردم و برگشررتم. حت مکث
 و تحمل نداشت. دیپر یم

 خوابه یتو ایاگه دن ،یداریبا تو ب قشنگه
 مات مهتابه؟ شهیچشمات غزال من هم چرا

 ستیغم خواب عروسک ن ،ییحرفات مثل الال تو
 ...ستیتو کوچک ن یایتو دن یعاشخ شدن عشق واسه
ه ب انایانداخته و اح نییرا به سررمت من گرفت. سرررر را پا یکوچک ی جعبه

 شده بود. رهیجعبه خ یرو یروبان آب
 تولدت مبارک. ر
از بازر کنم در را ب نکهیاراده دسررتم را جلو بردم، جعبه را گرفتم و بدون ا یب

 .نییپا دمیپر نیکردم و از ماش
سوپرمارکت دو با سمت  سا نیتوانم از مع یکه م ییتا جا دمیعجله به  و  هیو 

خواهم کجاست به  یکه م ییزهایدانستم چ یم نکهیدور شوم. با ا زریهمه چ
قسمت فروشگاه رفتم. مشتم را باز کردم و جعبه را از دست عرق کرده  نیدورتر
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 کیرا برداشتم.  رو در دمیرا کش یکوچک بود. روبان آب یلیام نجات دادم. خ
 دو انگشت باالاز آن. گوشواره را با  زانیآو یابر و قطره ها کیجفت گوشواره. 

سع شک یگرفتم و  شت ا ست و  یکردم از پ شمم را پر کرده بود، آن را در که چ
وز مهم بود که روز به ر یپسر میمهم نبود، برا میبرا هیهمه هد نی. انمیواضح بب

شم و  شینتوانم پا به پا نکهیاز ا دمیترس ی. مردک یم شتریرا در قلبم ب شیجا با
کنترل محبت از  یکه گاه یحد و حصرررر را جبران کنم. با وجود یمحبت ب

 یا برار شیتوانسررتم تقال ینم یافتاد، ول یم راههیرفت و به ب یدسررتش در م
من همان  ینداشررت، برا یتیاهم شیها هی. هدرمیبگ دهیخوشررحال کردنم ناد

 ادیبود... ز یخواب آلود کاف یخسررته  یچشررم ها نیکهنه و هم یدوچرخه 
 د...هم بو
 خانم. دیبا لحن تند گفت: ببخش ییصدا
را  فیکرد و انواع و اقسررام تعار یلب غرغر م ریرفتم تا خانم که داشررت ز کنار

شتوک را بردارد. نفس عم یداد جعبه  یدر مورد من ارا ه م ش یقیبر به  و دمیک
 رفتم. خچالیسمت 

 شدم. نیسوار ماش جانیرا باال گرفتم و با ه دمیخر ی سهیک
 قراره خزر درست کنه. ؟یکه دوس دار ایالزان ر

 .زهی: حواست باشه تو سهم من مرگ مور نردیخند نیمع
آمده، نه  ی. اصررال نه خاناوردیخودر ن یکرد به رو یم یهم مثل من سررع او

 رفته... یخان
 کنه. یهم افاقه نم لیتو مرگ ف یچشم نازک کردم: برا پشت
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 یهمه لطف و مرحمت تو رو در مورد خودم چطور نیدونم ا یاصال من نم ررر
 هضم کنم.

 .شهیهضم م یقلپ اعتماد به نفس بخور هی ر
 نزد. یو تا خانه حرف دیخند
ست بعد از من آمد.  یبزرگ یکه با جعبه  دمیرا د نیشدم، مع ادهیکه پ من در د

داد.  یمن یخوب یبو نیمع یرینشده بود و با وجود سر به ز چیکادو پ یکی نیا
د، داخل شررو نکهیباز گذاشررتم و بعد دنبالش راه افتادم. قبل از ا شیدر را برا

 زمزمه کرد: هوامو داشته بار.
ها یکار را بکنم ول نیخواسرررت ا یم دلم  شیبا وجود برق مرموز چشررم 

 !االلهیبار، اول من داخل رفتم و بلند گفتم:  نیمانده بودم. ا فیبالتکل
 .نجاستیا نیو من گفتم: مع دیسرک کش خزر

باشررد، صررورتش در هم رفت و به اتاق  دهید یحال به هم زن ریکه تصررو انگار
 باال. دیایتعارف کردم که ب نیرفت. در را باز کردم و به مع

 آمد داخل و در را با پا بست. یهم با حالت مظلوم و فروتن نیمع
 نیجعبه را زم نکهیا . بدونسررتادیا وارید یسررر من باال آمد و گوشرره  پشررت

با التماس به من  نیاز خزر نشررد. مع یو خبر دیطول کشرر قهیبگذارد. چند دق
 ؟یناهار درست کن سینگاه کرد و من بلند گفتم: خزر خانم، قرار ن

 : رفت؟دیرس مانیبه وضوح به گور هردو شیصدا
 ناهار مهمان هستند. ایبهزادن یکردم : نه، آقا سرفه
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ترادف م یگرید زیهر چ ای« کوفت بخوره.» دیبگو یان بلندبودم به هم منتظر
 نکهیشد. بدون ا شیدایبعد پ هینگفت و چند ثان یزیخب چ یعبارت ول نیهم

شد ب وارید یرو یزیناچ یانگار که لکه  –بدهد  نیبه مع یتیاهم نیکوچکتر  –ا
شم و ابرو به مع شپزخانه رفت. با چ شت و به آ شاره کردم ت نیاز کنارر گذ ا ا

 اپن رفت. زیار را صاف کرد و به سمت م نهیس نینقشه ار را اجرا کند. مع
شنود و بعد از چند ثان یمنتظر ماند جواب هودهیخزر خانم، )ب رررر ادامه داد(  هیب

. به یخواسررت ینامه ات م انیپا یکه برا هیتمام مقاله ها و کتابا و اطالعات نایا
 رو که یاون یکردم. همش هسررت حت دایرو برات پ نایهزار نفر رو انداختم تا ا

 مامان گرفته و قراره... شهینم دایپ رانیاصال تو ا یگفت یم
 ؟یگیراست م ر

به  رتیو با ح دمیخزر مثل شرروک بود. از جا پر یپر از ذوق و خوشرر یصرردا
خزر را از آن حالت درآورده و رام کرده  شینگاه کردم که چطور با جادو نیمع

با  ها را  له  ها و مقا تاب  باز کرد. ک به را  با ذوق در جع بود. خزر جلو رفت و 
 را برداشت. نیمع یو رو کرد و فلش خاکستر ریز جانیه

 کرد( پره. دی. )تاکهیسیانگل نایگفت: ا نیمع
 بودم. دیچقدر ناام یدون یقربون دستت. نم ر

ه ماند ک یم ادری دیبود وگرنه با متشیندازه حواسررش پرت غناز ا شیب خزر
کرد و منتظر  یدانسرت... چشرمم به او افتاد که داشرت به من نگاه م یم نیمع
سر دییتا شانه  یمن بود.  شپزخانه رفتم. اگر من  یبه ن سف تکان دادم و به آ تا

 بودم. دهیرا داشتم االن به همه جا رس نیمع یجادو
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ش خزر ست ک شد یو برا دیکه باالخره از گنجش د شغول   هم نیمع م،یناهار م
 یلب ریشد و همراه با مف مف کردن، ز ازیکردن پ زیکمک آمد. مشغول ر یبرا
 .دیرس یبه گور م شیخواند و صدا یم

 آسمون صافه ،یاگه باش تو
 ها پشت کوه قافه... غصه

 تو شوره زارم یتو من بهارم، ب با
 تو یب یستین یخوبم، وقت یهست یوقت

 ...وارمیقاب شکسته رو د هی
 نیا معکه ب یکرد و تا وقت یم تیرا رعا نیبا مع یقانون یخزر فاصررله  نکهیا با

مشررخب بود که به اندازه  یهم به او نکرد ول ییاعتنا یحت میدر آشررپزخانه بود
 نینامه کار خودر را کرده. مع انیپا یو معجزه  سرررتین ریقبل از او دلگ ی

جا به  میدر جا یقرار یداند... با ب یگفت که رگ خواب خزر را م یراسررت م
 دانستم؟! یجا شدم، رگ خواب من چه بود که خودم هم نم

د که دادم روشن ش لیبه عسل تحو میکه از کادوها یستیبرگشتن بچه ها و ل با
ه را ک نی. اردیدوچرخه ام را پس بگ داده شررنهادیپ نیعسررل بوده که به مع نیا

 زد. یبرق م شیگفت چشم ها
 .رهیخودم بگ یهم برا یکیشرط که  نیبه ا ر
 ؟یریگ یرشوه م ؟یکش ی: خجالت نمدمیدست به کمرر کوب با

م پورسررانته. بعد سررت،یاسررمش رشرروه ن نیگفت: ا یکرد و با ناراحت یا سرررفه
 ؟یتو چکاره حسن ه،یخودر راض
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 ن؟یبه جانب گفتم: من همه کاره ام. مگه نه مع حخ
باال انداخت. بعد  یکرد، لبخند زد و شرررانه ا یکه داشرررت ما را نگاه م نیمع

به دفتر ر گاهش را گرفت و  خت. عسرررل ل یاضررین را  شیچا وانیطلوع دو
 قلپ خورد: کفشات کو؟ کیبرداشت و 

 دو و وراس. نیهم ر
 کرد: کدوم دور و ورا؟ اصرار
رو  ایَاه، پرتقال گه،یدور و ورا د نیکردم: هم یا وهیم یرا سرگرم آبنبات ها خودم

 خورده؟ یک
 .نمیبب اری. برو کفشاتو بسیتور ن یبا آرامش گفت: اصن پرتقال عسل

 حوصله ندارم. ر
 .ارمیم رمیبگو کجاست، م ر

 .رمیخواد. خودم م ی: نمدمیجا پر از
شته ها را بب یکاف سل نو ستش خالص نم ند،یبود ع . تا شدم یتا آخر عمر از د

 دادم تا رازم را حفظ کند. یباج م دیام با یزندگ یلحظه  نیآخر
 . باشه؟امیجا بمون تا ب نیرا مرتب کردم:هم لباسم

 جاست. نیهم یمگه کجاست؟ تو که گفت ر
 .ارمشینکن. االن م ییدر آمد: انقدر بازجو کفرم

 رونینکردم و ب یتوجه یکردم ول یخودم حس م یرا رو نینگاه مع ینیسررنگ
صلگ یآمدم. با ب سمت خانه  یحو کردم که  یآنها راه افتادم. عجب غلط یبه 

 داشت؟! یدست بر م دید یرا ابال  کردم... مگر تا نم میها هیهد زیبه عسل ر
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 زیبر انگ ک! شرریکم هیهمه هد نیکردم؟ ا یعسررل به کنار، مامان را چکار م
 ...یهم نه، فقط کم ادینبود؟! ز

 مواظب بار. ر
 !یام گذاشتم: وا نهیس یو دستم را رو دمیجا پر از

 ؟یکن یم ریرا ول کرد و فاصله گرفت: کجا س میبازو
 ؟یبر یخوا یدور و ورا. م نیو خودم را به آن راه زدم: هم دمیچاله پر یرو از
با بالتکل دواریام گذارد. برا میها یفیبودم زودتر برود و من را  ها ب نار  یتن ک

را انبار  زیداشررتم. همه چ اجیآمدن با خودم و تمام اتفاقات آن روز به زمان احت
 یدم. ولکر یشان م یبررس یکی یکیسر فرصت  دیکرده بودم پشت ذهنم و با

شمم بود  یجلو نیکه مع یتا زمان ضاف رهین موارد ذخیبه ا یکی یکیچ ه شده ا
 کرد. یم نتریشد و کارم را سنگ یم

 را به خانه دوخت: نه. نگاهش
 ؟یایم یشلوارم چپاندم: پس کجا دار بیدستم را در ج یقرار یب با
 خونه امون، اجازه هست؟ ر

 کنم. ی: بله، خواهش مدمیخند یزورک
چطور  یول دیایخواسررت با من ب ینگفت و به راهش ادامه داد. دلم نم یزیچ

 یکرد. حت یم کیآمد و اعصابم را تحر یکردم؟! قدم به قدم با من م یدکش م
 زد. یکلمه هم حرف نم کی

 .ستادمیو وسط سالن ا اوردمیطاقت ن باالخره
 شده؟ یچ ر
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 ؟یایب یخوا یتا کجا م ر
 تا تو اتاقم. ر

شد م سمیمیانداختم: پس من وا نییرا پا سرم  جعبه ها رو رمیکارت که تموم 
 .ارمیم
 با من؟ یدار یمشکل ر

 .یالیخ یرا زدم به ب خودم
 ؟ینه، چه مشکل ر
 .دییباال دراز کرد ( بفرما ی. )دستش را به سمت پلکان طبقه امیپس منم م ر

 کردم: اول شما. یکج دهن
 فرست. زیدیکنم. ل یخواهش م ر

اصرروال  نشیکردم و جلوتر از او از پله ها باال رفتم. گذشررته از نگاه سررنگ یپوف
شتم جلوتر از  ست ندا سدو ستپاچگ یک ردم که ک یم دایپ یبیعج یراه بروم. د

شا شیهم برا یلیدل شتم.  شتم خ دیندا شم دا سرم هم چ شت  تتر راح المیاگر پ
ت! کجاسرر قایدقام  یدانسررتم نگاه پشررت سررر یکه نم یوقت نطور،یا یبود، ول

که  یتوانستم از فکر یو نم دمید یرا نم شیکه چشم ها نیکرد. ا یآشفته ام م
 به عقب نگاه کردم که یکرد. دزدک یم تمیگذشت باخبر شوم، اذ یدر سرر م

شت پا به پا نییسرر پا ساس بدتر یمن م یبود و دا . با کردم دایپ یآمد. اح
 و سکوتش، نه... یریبه ز رس نیبا ا یآشنا بودم ول نیمع یبرق چشم ها

س دیام نیباز کردم، به ا نهیاتاق را با طمان در شود و مانع بیاز غ یکه ک  ظاهر 
 ...دمیترسرر یاز تنها بودن با او م یگریاز هر وقت د شررتریورود ما بشررود. ب

از  باشد، طانیکه نفر سوم اتاق ش دمیترس ینم نیحرفها، از ا یبرخالف همه 
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 یکند... و من م عترافباشررد که او را وادار به ا یشرریوحشررت داشررتم کشرر نیا
 ،یکلمه ا چیه طیداشررتم در آن شرررا... حتم یخال یماندم و دهان باز و مغز

قا ه ز،یچ چیه ،یعالمت چیه ،یحرف چیه  یبه مغزم خطور نم زیچ چیمطل
ندم و مع یکرد. من م رفتم،  یو فرو م دمیچرخ یکه در آن م یو گرداب نیما

 داشته باشم... یراه فرار نکهیبدون ا
 .گهیحواست کجاست؟ برو تو د ر

سم شت و با عجله در اتاق را هول دادم. همه چ حوا همانطور بود که من  زیبرگ
 یرا وارسرر اتیتازه باشررد جز  شیبرا زیانگار که همه چ نیرها کرده بودم... مع

 کرد. نییکرد و جعبه ها برداشت و باال و پا
 ؟یدی: مگه نددمیرا پنهان کنم پرس میبتوانم تمسخر صدا نکهیاز ا قبل

 .دمیهنوز ند یرا بلند نکرد: ضبط کردم ول سرر
کنج اتاق اشرراره کرد که من متوجه نشررده بودم. آه  یکوچک نیدسررت به دورب با

 .دمیکش یقیعم
 داشت؟ یچه لزوم ر

 رو از دست بدم. یزیخواستم چ ی: نمدیخند
شک یرا رو خودر ستش گرفت،  نینگ یتخت رها کرد و کفش م دار را کف د
 : چطوره؟دیباال آورد و رو به من پرس شیچشم ها یتا جلو

 گفتم: قشنگه. اطیتخت نشستم و با احت یفاصله از او رو با
 ش؟یپوش یم ر
 .ینیب ی. مدمشیپوش ر
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آورد. هر سه کفش را از جعبه در آورد، کاغذ  نییو کفش را پا دیخند طنتیش با
گذاشررت و راسررت هر سرره کفش را کنار هم  یها و جعبه ها را کنار زد، لنگه 

شتش را رو یلنگه  سه را هم کنار هم، انگ ش فیرد یچپ هر  و  دیکفش ها ک
 به من که محو حرکاتش بودم نگاه کند، گفت: خوشت اومد؟ نکهیبدون ا

 آره. ر
 شتر؟یکدومش ب ر

ه . صرردا کدیصرردا خند یدار گذاشررتم. ب نینگ یکفش مشررک یرا رو انگشررتم
انتخاب  نی. ادیمطمئن بودم که خند یول دمیرا هم ند شینداشرررت، لب ها

 من... یرا خودر خواسته بود برا نیخودر بود، ا
 ریو غ بیبه نظرم عج شینگفت و بعد که حرف زد صررردا یزیچ هیثان چند

 آمد. یعیطب
دونستم  یم ایبعض یوقتا... برا یلیخ ا،یلیخ یکادو گرفتم، برا یلیتا حاال خ ر

شون مهمه، برا متشیفقط ق ض یبرا گم  هیقب یکادوها نیهم مطمئن بودم ب ایبع
ض ی... براشهیم شن برا هیبود که به رخ بق یزیچ هیفقط  ایبع ضب یبک هم  ایع

از  ترشرریخزر، طلوع، عسررل، تو... ب ی... برایبود. ول فیفقط از سررر رفع تکل
تونستم شما رو  یکه م نیخودم خوشحال بودم. ا ن،یشما خوشحال بش نکهیا

 یزیچ هیخواست  یدلم م یدون یلو خوشحال کنم... مکوچو زیچ هیبه خاطر 
دونم تو  ی... سخته. میتو ول یاونا راحت بود، برا ی. براادیباشه که خوشتون ب

شحال م یحت ،یزیاز هر چ سخت ترر  نیهم یول ،یشد یکوچولو هم خو
ل که از عسرر ینبودم تا وقت یبازم راضرر یرو گرفته بودم ول نایا یکرد. همه  یم

س شحالت م یلیخ یچ دمیپر  یتوق یبه اندازه  چوقتیکنه. اونم گفت ه یخو
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. منم... منم فکر کردم اگه یخوشررحال نبود یکه اون دوچرخه رو کادو گرفت
 .یشیخوشحال م یریپسش بگ

 آورد. یاتاق به قلبم فشار م یهوا دم،یکش نمییلب پا یرا رو زبانم
 خوشحال شدم. ر
 خوبه. ر
 من گذاشت. یپا یرا گفت و کفش ها را برداشت و رو نیا
 ممنون. ر

 کنم. ینزد. فقط گفت:خواهش م لبخند
شواره هم... ول یلیخ ،یچیرو که ه نایا رررر شنگن، گو  زیچ هیدوچرخه هه  یق

... ی... نمیچیبار اول... خوشررحال شرردم... ه یبود. درسررت به اندازه  گهید
 تونست انقدر... منو...

ده ش یمن که خارج از کنترلم جار یبه اشک ها یلند کرد و با ناباوررا ب سرر
 .دیبود نگاه کرد و خند

 ؟یکن یهم م هیتو گر ر
شرردت گرفت. هخ  میرا تنگ کرد و اشررک ها میلبخند زدم، بغض گلو یزورک

ستم را جلو س یهخ کردم و د شت از  زد.  یم رونیب نهیصورتم گرفتم. قلبم دا
 بود به قلبم... ختهیغم عالم ر هیثان کیدر عرض  چه بر سرم آمده بود؟!

که بابا در تولدم بود و من  ییتمام سرررال ها یتنگ شرررده بود، به اندازه  دلم
 چوقتیه نکهیفکر نکرده بودم از بودنش حداکثر اسررتفاده را بکنم. ا چوقتیه

وانستم ت ینم نکهیفکر نکرده بودم هر لحظه بودن من به بودن او وابسته است. ا
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او  بدون ایدن نکهیو رنج آور و تلخ اسررت.. ا عیتصررور کنم نبودنش چقدر وسرر
گم شرردن  یکوچک و برا دنینفس کشرر یشررود. برا یچقدر بزرگ و کوچک م

 بزرگ...
فکر بکنم، بدنم واکنش  نکهیدور شررانه ام حلقه و فشرررده شررد. قبل از ا یدسررت

 .دینشان داد و خودر را کنار کش
 باران... ر
 .دیببخش ر
چشررم  یجلو زریکه اتاق و همه چ یرا گفتم و کورمال کورمال در حال نیا

 .دمیدو رونیاز اتاق ب دیر*ق*ص یم سمیخ یها
 شد پس؟ ی: چدیام لب ورچ یخال یدست ها دنیبا د عسل

شم سرخ میها چ ساعت تو نکهیبا ا – ندیار را نب یرا چرخاندم که  ا  ب یربع 
 .ارتشیم نیو گفتم: مع – دمیاز ده بار آب به صورتم پاش شتریقدم زده بودم و ب

س سرم شقور ر سمت خزر چرخاندم که انگار به مع شغول  دهیرا به  شد، م با
 بود. شیمقاله ها

 اد؟یم یمامان ک ر
شاره باال داد و گفت: گفت که امروز  نکشیع شت ا  اد،یکم زودتر م هیرا با انگ

 .رونیب می، بر5ساعت  یطرفا
 چه خبره؟ نرویب ر

 دلت باز بشه. میبزن یدور هی میانداخت: بر نییرا دوباره پا سرر
شتبه  نیا انقدر شدن دل من بودند که امر بر خودم هم م اواخر همه به فکر باز 

شده. بغضم را قورت دادم و از ترس  شهیروزها تنگتر از هم نیشده بود که دلم ا
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شدن نکهیا سات کنترل ن سا ق فوران کند به اتا میخواهرها یبار جلو نیام ا یاح
 پناه بردم.

 دیعب نیفرورد ی مهیو غلت زدم. سررردم بود که از ظهر ن دمیچیرا دورم پ میپتو
 الینداشررت. فکر و خ دهیغلت زدم. فا یقبل ری. برعکس مسرردیرسرر یبه نظر م

 یجور مواقع چه واکنش نیدر ا هیبود؟! بق یچه واکنش نیگذاشت. ا ینم میتنها
خب  یشد... ول ینم میتوانستم بپرسم که... رو ینم یدادند؟ از کس ینشان م

 یناراحتم نکرده بود. بلکه آرامم هم م چیبا خودم که صررادق بودم، حرکتش ه
 یگرفتم... گر گرفتم... حت یم دهیاز بدن خودر را ناد یناشرر یکرد اگر گرما

ستم اعتراف کنم که جا یبه خودم هم نم ست  ی.. دلم مخوب بود. میتوان خوا
نابردارم تشررخ یهمانجا بمانم ول من آنجا  یداده بود که جا بیبدن فرمان 

در مقابل ما جبهه گرفته  زیو همه و همه چ دانیطرف م کی. من و دلم سررتین
شفتگ ستم و زانوها میدر جا یبودند. با آ ش را در ب* *ل گرفتم. چانه ام را  مین

فکرها از من  نیفرر چشررم دوختم. ا یرو یگذاشررتم و به نقطه ا میزانو یرو
آخر چرا؟ مگر من دل نداشتم؟! البته که داشتم! وگرنه در پرونده  یبود، ول دیبع
شک ی ستم تمام اجزا یشد! من م یام ثبت م یپز مغزم در  یمنها –بدنم  یدان

 یکنند، قلبم البته کم یهسررتند و مثل سرراعت کار م شررانیسررر جا –آن لحظه 
 از حد معمول... عتریسر

 یشرردند و سرررزنشررم م یجمع م ایدن یها یخاله خان باج یاگر همه  حاال
درسررت نبوده، از نظر من درسررت بود... اگر مثل سررنگ و  نیکردند که کار مع

ست و منتظر م یآن جا م وارید ش شود،  یماند تا چشمه  ین شک  شک من خ ا
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ست بود؟! آن لحظه، آن جا و با آن فکرها من  ست ینفر را م کیکارر در  مخوا
شد، ب* *لم کند، و ه شته با ستم دا سش دینگو چیکه دو شد و ح ... فقط با

شدم.  یقرار یکنم... با ب ست پاندول وار جابه جا   نیروز از ا کیبه چپ و را
شرق و غرب م ییفکرها ش یکه مرا به  حاال هم  نیشدم. هم یم وانهید دندیک

لبم . قمکرد یم یمغز و قلبم در گرفته بود احسرراس خسررتگ نیکه ب یاز جنگ
جا  چیکه ه –خورد و مغزم  یحسرت م تیهنوز از بابت از دست دادن آن موقع

 یخط و نشان م شیبرا –ما گردن کلفت شده بود  یآمد و حاال برا یبه کارم نم
 یمن م یشرد. ول یو چنان م نیچن میمانده بود شرتریب هیثان کیکه اگر  دیکشر

ستم که چ  دمایکردم که  یم هیگر نقدرکردم، آ یم هیشد... من گر ینم یزیدان
سررال و  کی نیرا کم کند... در تمام ا میبرود آغور پدرم را کم دارم که غم ها

 کی شیساعت پ کی نیرا گم کرده بودم که هم یزیکه گذشت من چ یخرده ا
اجازه نداشررتم آن را داشررته باشررم... با  یشررده بودم ول کیمتر به آن نزد یلیم

 را بستم. میو چشم ها گرفتمدو دست  نیسرم را ب یشانیپر
س در شد و ک شه  یباز  شمم را باز کردم و کفش ها یآمد داخل. گو  نینگ یچ

 .بدهم بیعسل را در آن تشخ ی. پلک زدم و توانستم پاهادمید میدار را جلو
 آورد؟ نیخشک و ناهنجار بود، گفتم: مع یبیکه به طرز عج ییصدا با
 نه پس! غول چرا  جادو. ر

ست ص شیها د سعدیرا باال گرفت و ر*ق* شد  میکرد مال یم ی.  سبک با و 
 شد و آرنجش در شانه ام فرو رفت. لهیمن  یخورد و رو چیپ شیپاها یول
 عسل خر!!! یاوووو ر
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بود مالش داد: چته خب؟  دهیچیرا که از مچ پ شیبلند شرررد و پا یسررخت به
 حداقل روز تولدت اخالق داشته بار.

: دمیام نشررود، غر یرعادیکه عسررل متوجه لرز غ دمیچیرا محکم دورم پ میپتو
 .اریدرر ب

: ب* *لم یچپ را پرت کرد تو یرا از دور مچش باز کرد و لنگه  فشیظر بند
 کوفتت بشه. ا،یب
 .دیتا کور شود هر آنکه نتواند د ر

با پامیرا در آورد و تکان داد برا نشز با تقال از ز ی. بعد   دیشررپتو ک ریچپم را 
شاند. پا رونیب شت یخودر را هم کنار پا یو به زور کفش را به آن پو  من گذا

 تو قشنگتره. ی: به پادیبعد آه کش هیو چند ثان
 ؟ی: شک داشتدمیام را باال کش ینیب

 رونیب شیداد و با نفرت به من نگاه کرد. کفش را با شدت از پا نیرا چ دماغش
 .زیم ریو پرت کرد ز دیکش

 .دهیجعبه نداشت. فک کنم دست دوم خر چکدومشونیه ر
گاه نه، از مع یدار یمعن ن نه تو ج دهیبع نیبه او کردم: ممک  .بشیدسرررت بک

 نرفته؟! ادتیکه  تیدیع
 تو گرونتره اون. یکادوها یمه رفته بود، از ه ادمیاز گلش شکفت:  گل

که  یمن به جز گردنبند و گوشررواره ا یها هیهد یگفت؛ از همه  یم راسررت
 حاال به آن اضافه شده بود.

 رفت؟ ر
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ست ش د شده بود: آره. خزر بم  یکه جا شیبه مچ پا دیک سگک قرمز  فرورفتن 
 ادیم میزنه هر جا باشرر یگفت شررب زنگ م رون،یب ادیگفت تعارف کنم با ما ب

 .شمونیپ
 باشه. ر
 اد؟یب یدوست ندار ر

به  جواب ندادن یبود برا یو به سرررفه افتادم. راه فرار دیپر میدهانم به گلو آب
 به عسل. یعسل... درو  گفتن سخت نبود، ول

 خودم سخت بود... به
 .میدو قدم راه بر ایباران ب ر
 خوام. ینم ر
 ضد حال نبار. ر

سته، خب فکر م یکی یزدنه؟ هر جا رو نگاه کن قدم یجا نجایآخه ا رررر ش  ین
 .میزن یم دشونید میکنن دار

 ؟یایکرد: چه حرفا!!! مامان م یکج دهن
بلند شد و به خاطر دل کوچک خزر کنارر راه افتاد. همانطور که دست  مامان

س ریز سل هم  ریچانه ام زده بودم، م شان را نگاه کردم که از کنار طلوع و ع رفتن
شتند بدم شتند. دخترها دا صدا یم یباز نتونیگذ سل  غیو و غیج یکردند و  ع

 آمد. یکه من نشسته بودم هم م نجایتا هم
صدا و پارت نی... البته همیتولد چه سر و   ی! مکه مردم یشلوغ یرا به تولد پر 

 کی ی. در پدمیکشرر ازهیا نگاه کردم و خمدادم... اطرافم ر یم حیگرفتند ترج
سر  ریرا ز می. دست هادمیپهن شدم و به پشت دراز کش نیزم یرو یآن میتصم



wWw.Roman4u.iR  696 

 

. دمیشررکمم کشرر یروحفظ ظاهر تا  یدر هم گره کردم و چادر مامان را برا
دارد... نه که  یا یزن در مالعام چه زشرت کی دنیدراز کشر دمینفهم چوقتیه

ناجور بودنش  یار در وصله  یکردم تنها بد یاحساس م یمتوجه نباشم، ول
سر شلوار و رو ست. با مانتو و  ش یشلوغ یجا نیدر چن یا ر و انتظا یدراز بک

 یدر آن لحظه نم ی. ولینجلوه ک یعیو طب یهم عاد یلیکه خ یداشررته باشرر
 انایشب و اح ی رهیو زل زدن به آسمان ت دنیتوانستم در مقابل وسوسه دراز کش

چادر مامان دراز کردم و چشررم  ریرا ز میو سررتاره ار مقاومت کنم. پاد یکی
ها هسررتم و  یکه م قهیچند دق یرا بسررتم. برا میها شرررد فرض کرد آنجا تن
ضا ی... مستیاز من در پارک ن ریبه غ چکسیه ستم فرض کنم در ف  یب یتوان

 نیبلندتر یو رو –خدا را شررکر که فقط در حد فرض بود  –تنها هسررتم  ییانتها
ش نیزم ینقطه  سکوت مطلخ... م ییام... تنها دهیکه امکانش بود دراز ک  یو 

سبک شده ام، به  سبک  ستم فرض کنم   میاشانه ه یرو یبار چیپر... ه یتوان
 یو دسررتم را که دراز کنم مشررتم پر از سررتاره م مدر ذهن یفکر چیه سررت،ین

ت اسرر کتریکه از رگ گردن به من نزد ییتوانسررتم فرض کنم خدا یشررود... م
شم ها یجلو شم ها میچ شمم را باز کنم چ ست و اگر چ صه  یا مهربان و غ

و بعد با  دیاز چشررم بسررته ام چک یاراده قطره اشررک ی... بنمیب یدارر را م
ا دو ت دنیاطرافم چشررم باز کردم. از د یهوا ینیگفضررا و سررن رییاحسرراس تغ

دم. شرر زیمخیو ن دمیکشرر غیبود ج ختهیآن آو یکه از باال ییو موها رهیچشررم ت
ستپاچگ نیمع ستم را رو راندازیز یخودر را رو یبا د  قلبم یانداخت و من د

 گذاشتم.
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 .ایکارو کرد نیآخرت بود ا یدفه  ر
. )به ادیب رمیگ یتیموقع نیهم همچ گهیکنم د یو صاف نشست: فکر نم دیخند

 من نگاه کرد و دستش را به حالت تعارف دراز کرد( راحت بار. یفیبالتکل
ع جم میچسباندم. چادر مامان را دور پا نهیرا به س میرا جمع کردم و زانوها میپا

 کردم و گفتم: راحتم.
به همان حالت قبل یزیچ با ادیمن دراز کشرر ینگفت و   کیتفاوت که  نی. 

 دیکش یقی. نفس عمیشانیپ یرا رو گرریسر گذاشت و دست د ریدستش را ز
شتان پا شیو پاها صاف کرد. به انگ را نگاه کردم که برعکس انتظارم  شیرا هم 

ر . دبودهم خور فرم و قابل توجه  شیپا یانگشررت ها یدراز و الغر نبود. حت
؟ شررد یم دایپ یبیع – رادریبا صرررف نظر از باطن ُپرا –بشررر  نیکل وجود ا

کنار  میپا یتا از رو دمیدر را با انگشت اشاره کشرا دراز کردم و چا میپا یدزدک
شت ها شت ها یبرود. انگ شکننده و دراز بود. من انگ  ترشیکوتاهتر را ب یمن 

 باز شد. نیکه چشم مع دمیکش یدوس داشتم. آه
 شده؟ یچ ر
 با خودم تنها باشم. هیمن دو ثان ستیکردم قسمت ن ی. داشتم فکر میچیه ر
 خطرناکه. ست،یخوب ن ییتنها ر
 آدما خطرناکتره. یبودن با بعض ر

شتاب  و با دمی. به سمتش چرخدمیحرف که نزد ترس یگفتم ول یباب شوخ من
 گفتم: با تو نبودما.

دار پارک،  هیپا یچرا  ها میدر نور مال دریسررف یدندان ها فیو رد دیخند
 .دیدرخش
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 .یجر تشو ندار ر
 از مامان و خزر نبود. یشکلک در آوردم و سرم را برگرداندم. خبر شیبرا

 ؟یشام خورد ر
 ن؟یدار یچ ر

ستر و  نیته چ رررر صل و دل ساالد ف ست ولخیمر  با  سنجونم ه  برنج ی. ِام، ف
نداره. کدومو  غیخوردنشررم راحته، ت م،یهم دار یماه گه،یکم مونده. د یلیخ
 ؟یخوا یم

 ار قهقهه زدم. رتزدهیح یچشم ها دنید از
 فقط، اونم کالباس. میدار چیخورن؟ ساندو یم یتو پارک چ یفکر کرد ر
 خوام. یاالن نم یهمون خوبه، ول ر

به  ینصف چادرتو قرض بد شهی: مدیبه سکوت گذشت و بعد پرس قهیدق چند
 من؟

 خنکه، نه؟ یلیخ ر
او  یرا رو شررترریو نصررف ب دمیکشرر رونیب میپا ریجمع شررده را از ز چادر

 انداختم.
 زم؟یبر ییبرات چا یخوا یم ر
 نه. ر

گذاشررت و  شیچشررم ها یسرراعدر را رو د،یگردنش باال کشرر ریرا تا ز چادر
ت خواس یدلم م یلیخ نکهیرا دراز کردم و با ا می. من هم پادیکش یقینفس عم

 یگذاشررت، جلو یم نندهیکه بر ذهن ب یو غلط انداز یمنف ریبه خاطر تاث یول
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ست ها شم. د ستون بدنم کردم و  میخودم را گرفتم تا دراز نک ب به عق یکمرا 
گور دادم و بعد چشررم  نیتنفس آرام مع یبه صرردا قهیشرردم. چند دق لیمتما

 را بستم. میها
 .ینجوریچقدر خوبه ا ر
شم ها نیآرام مع – شهیبرعکس هم – یصدا دنیشن با شم  میچ را باز کردم. چ

 من. یرو باز بود و نگاهش شیها
 ؟یچه جور ر

 .میکه االن هست ینطوری. همینجوریزد: هم پلک
شت؟ فقط من بودم و او، هم یا یاطرافم نگاه کردم. چه خوب به صال نیدا ... ا
 بود؟! یخاص زیچ
شم ها کی شتم و به چ ستر یآن برگ  یپر از حرفش نگاه کردم، تازه معن یخاک

به  ینزد و بعد که دزدک ی. حرفدمیو بالفاصررله نگاهم را دزد دمیحرفش را فهم
 و دمیبه من زد که خجالت کش ی. چشمکدیخند یم شیاو نگاه کردم چشم ها

نم به ذه زیچ چیه قهیچند دق یرا گم کردم. برا میدختر بچه ها دسررت و پا نیع
س ینم رد. از قبل خجالت زده ک شتریمن را ب نیمع خیآه عم نکهیتا ا میبگو دیر

و نگاه ا یول دم،یبه او ندادم و به سمتش چرح یه جوابخودم را سرزنش کردم ک
 یسرره نفره ا ینگاهش را دنبال کردم و چشررمم به خانواده  ریبه من نبود. مسرر

 زدند. دخترک یگرفته بودند و قدم م اافتاد که هر دو دسررت دختر کوچکشرران ر
ها گار از دسرررت  مادر آو یان تاب م زانیپدر و  کوتاه  راهنیخورد. پ یبود و 

ها یقرمزر چرخ م ته  یخورد و مو به  یقهوه ا یباف مدا  رنگش را خودر ع
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صدا یاطراف پرت م سته بود نیکه من و مع نجایخنده ار تا ا یکرد.  ش  م،ین
 ...یپر از حسرت و دلتنگ یی. هواکرد یم ییآمد و آدم را هوا یم

سرت هدمیشن یآرام بود ول یلیخ نیمع یصدا  رو یچی: خور به حالش، ح
 ...یچ ینیدونه  ینداره... )زمزمه کرد( اصال حسرت نم

که فکر کنم، ب یب مه چ یآن  که ه  یم ویحسرررت چ ،یدار زیهوا گفتم: تو 
 !؟یخور
صررورتش پهن  یدار رو هیصررورتش برداشررت و نور چرا  پا یرا از رو شیبازو
 شد.

 !ز؟یهمه چ یگیم یتو به چ ر
با تالشرر هیثان کی یبرا عد  گاز گرفتم و ب ندن پوشررر یبرا فیضررع یلبم را  ا

 یمردم حسرررتشررو م یکه همه  ییزایاون چ یام گفتم:خب همه  یخرابکار
سرت  نیهم دیشا م،یدون یخورن. چه م سباب باز هیبچه االن تو دلش ح  یا

 ...یقدرشم ندونست چوقتیرو داشته باشه که تو ه
تش به دسرر شررهیکه م یزیچ یبه من نگاه کرد و بعد گفت: برا هیچند ثان نیمع

 گهیو د یکه از دسررتش داد هیزیحسرررت خورد... حسرررت مال چ دیآورد، نبا
 ...شیداشته باش یتون ینم چوقتیه

 و پشتش را به من کرد. دیچرخ
فت. ر نترییشد و پا مانیپش یار رفت، ول ختهیبه هم ر یبه طرف موها دستم

 ...دیکمرر باال کش یکنار رفته بود تا رو شیرو چادر را که از
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سمت من بچرخد، گفت: اگه من  نکهیا بدون شم، دلم م هیبه  شته با  یدختر دا
 خواد به مامانش بره.

 .شهیبدک نم ،یگفتم: به باباشم بره، اِ  انهیو دلجو دمیخند
 دنبالش بگردم. ایشبا تو کالنتر دینه، به بابار بره اونوخ با ر

 نیادامه داد: همچ یرا گاز گرفتم و خنده ام را خوردم. با لحن پر از تمسخر لبم
 مثِل... مثل مامانش باشه. دیخوره. دخترم با یبه درد نم یدختر

 دختر باشه. دیاولم با یگفت: بچه  ینگفتم و او با بدخلق یزیچ
 ؟یچ یخنده ام را نشنود: انشاءالله. دوم یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

 نداره. فقط سالم باشه. یشد فرق یهر چ گهیاون د ر
 و قهقهه زدم. رمیخودم را بگ یبار نتوانستم جلو نیا
 ؟یخند یم یبه چ ر

 یب زینداشررت، پشررتش به من بود. چ یا دهیرا در هوا تکان دادم که فا دسررتم
 را که همان لحظه از ذهن من گذشته بود به زبان آوردم. یربط

 زرگ شدن.ب یکنن پسرا وقت یم یبچه ان عروسک باز یدخترا تا وقت نکهیبه ا ر
 خوشبخت بوده. یلیشما خ یبعد گفت: بابا هیکرد و چند ثان مکث
 پسر داشت... هیکنن. اگه  یفکر نم نطوریا هیکردم و گفتم: بق بغض

ست: بق یو رو به رو دیچرخ ناگهان ش به  ! منگایکنن. منو ن یم خودیب هیمن ن
 خورم؟! یمامان و بابام م چه درد

را بست و بعد سرر را باال گرفت. در همان حال گفت: مثه سگ  شیها چشم
 که با مامان نرفتم. مونمیپش

 ام را در دهان نگه داشتم.« بالنسبت»را به دندان گرفتم و  نمییپا لب
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 دارم امشب. یبد یلیحس خ هی: دیبه سمت من چرخ صورتش
شکر چ خود،یب رررر شده، هنوزم م یزیبد به دلت راه نده. االنم که خدا رو   ین
 .شینیبب یبر یتون

 ...شهینم گهیترم د نیتا آخر ا شه،یاالن نم ر
 .یرینمونده، م یزیخب تا آخر ترم چ ر
 تکان داد. دییتا یبه نشانه  یسر نیگفتم و مع نانیرا با اطم نیا
 دنبال کارار. رمیکنکور که اومد، انتخاب رشته که کردم، م ی جهیآره نت ر
 برات؟! زمیبر ییشدند( چا یم کیکه نزد دمی. )مامان و خزر را دشاللهیا ر

شانه  یسر ست و پا ریتکان داد و چادر مامان را از ز« بله» یبه ن جمع  شید
 کرد.

ش یبلند غیج شم ها دمیک شک چ را پر کرد. طلوع با بغض نگاهم کرد و  میو ا
 خوبم. ست،ین یزیزمزمه کردم: چ ی. با شرمندگدمیاز خودم خجالت کش

گفت: حواسررت  تیمن زانو زده بود، بلند شررد و با عصرربان یکه کنار پا خزر
 اومدن انقدر سخته؟! نییکجاست آخه؟ دو پله پا

فت: گ یقرار یبا ب نیمع لرزانم را گاز گرفتم و فقط به او نگاه کردم. یها لب
 .ادیبال سرر ب نینداشته بار. خودر که نخواسته ا شیکار

بود، اصررال  یگریکه نگاهش سررمت د نیبا شررماتت به او نگاه کرد و مع خزر
شد، بدون ا خی ی سهینداد. مامان با ک یتیاهم شت و به طرف من خم   نکهیبرگ

 بذار رور. نویبه من نگاه کند، گفت: ا

http://www.roman4u.ir/


 703 باران

ش یکوچک یحالت نادم بچه  با سته، زمزمه  ییگرانبها یکه  شک سته  را ناخوا
 آخه؟! نجایکردم: ا

 .یایب نی: بذار کمکت کنم تا ماشستادیسرم ا یباال خزر
ام را  دهید بیآس یو پا ستادمیب* *لم را گرفته بود، سرپا ا ریکمک او که ز به

سبت به دو ثان ررییبه آن انداختم تا تغ یباال گرفتم. از باال نگاه  شیپ ی هیرا ن
و  دمیکش یاز حد دردناک... آه شیمتورم شده بود و البته ب یکنم. کم یابیارز

 کنان دو قدم از پله ها فاصله گرفتم. یدادم و تات هیبه خزر تک
آورده بود. با کمک مامان و خزر  کیرا نزد نیو ماشرر دهیزودتر از ما دو نیمع

 یرا کم نمیتنگ شلوار ج یکز کردم. مامان پاچه  نیماش یسوار شدم و گوشه 
آن گذشت. چند لحظه بعد آن را از دستش گرفتم  یرا رو خی ی سهیباال زد و ک
 یدردم را کم و تحملش را آسانتر م ینگه داشتم. کم میپا یرا رو سهیو خودم ک

 کرد.
 دکتر؟ می: بردیپرس –مسلما از مامان  –که نگاهش به جلو بود  نیمع

 : آره.دیکش یقیآه عم مامان
را به آخر جمله ار اضافه کند. من هم « پسرم»رفت  ادری شهیبرعکس هم و

 سرم را به سمت پنجره چرخاندم و بغضم را قورت دادم.
ضرب د میرحم کرد که پا خدا سته بود. وگرنه خدا م دهیفقط  شک س یو ن ت دان
 زیها و هزار چ یفکر یها، ب یاطیاحت یها، ب یحواسرر یچوب ب دیبا یتا ک

 درمانگاه که کیخوردم. دکتر کشرر یرا که متاسررفانه فاقد آن بودم، م یگرید
شرردن در درمانگاه آن هم در  یار از زندان یانگار قصررد داشررت تمام دق دل

بزرگتر از من به  یکند و از بد روزگار ماه ینفر خال کیرا سررر  یشررب نیچن
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در پارک کله پا  یسررر خور و خرم بازکه از  یآن هم من -بود،  فتادهیتورر ن
را که احتماال در مغز خزر هم بود،  ییتمام غرها –را به فنا داده بودم  میشده و پا

سر من خال کی س یجا  شم کرد،  سرزن شانه  یرکرد.  سف تکان داد،  یبه ن تا
ش یقدرت نیشتریبانداژ را با ب ست. هنوز ث دیکه امکانش بود، ک  هیانو محکم ب

ساس م یا شته بود که اح شده و  نیاز هم میکردم پا ینگذ ِسر و کرخت  حاال 
 کند. یعبور نم شیاز رگ ها یخون

 سفته. یلیاعتراض کردم: خ زیالتماس آم یحالت با
 .ستینه ن ر

ر داد که چند بار د حیخزر کرد و توضرر شررتریرا به سررمت مامان و البته ب شیرو
 دمیرا مال مینوایب یژ را عوض کنند. من هم پابمالند و باندا میروز پماد را به پا

 به داخل انداخت. یدر رد شد و نگاه ینگاه کردم که از جلو نیمع ی هیو به سا
 م؟یمامان بر ر
 االن. میریم ر
اشت د یرا به سمت دکتر برگرداند که چشم از خزر بر نم شیرا گفت و رو نیا

پد یتمام مطالب ی دهیو احتماال قصررد داشررت چک  ادی یرا که در بخش ارتو
 رم؟تونم ب یجا به خزر ارا ه کند. اخم کردم و گفتم: دکتر م کیگرفته بود، 

سمت من برگرداند  شیرو بود  من یفقط برا شیابرو یگره  نیمطمئنم ا –را به 
 برو! یتون یگفت: اگه م یو با لحن خشک –در آن نداشت  یو خزر سهم

 .می: بردمیان را کشچادر مام یدر آمد. گوشه  کفرم
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ستیپ یکمک جلو آمد. خزر ول یسوخت و برا میچارگیدلش به ب مامان  یشد
مک خزر از  ینیب* *لم را گرفت. در ح ریکرد و خودر ز به ک که داشررتم 

ه ب ادیآمد: مواظب بار و ز یدکتر بداخالق هم م یآمدم صدا یم نییتخت پا
 پات...

 آخ! خزر! ر
 .اریفشار ن ر

 من جمع شد. یبر لب دکتر نقش بست و اشک در چشم ها یطانیش یلبخند
 گفت و اضافه کرد: خب هنوز عادت نکردم! ی «دیببخش»خزر 

س یممنون! مگه من قراره تا ک یلیبه او زل زدم: خ یناباور با شم  تو ریو اب ریا با
 .یکه قراره بهش عادت کن

. مامان همچنان در آورد و من را به راه انداخت یاز چشررم دکتر شررکلک دور
شکر م ستادهیا س هیو بق نیکرد که ما به مع یبود و از دکتر ت سالن ک میدیر ه در 

 درمانگاه منتظر بودند.
پا یبا نگران نیمع ند ینگاهش را از   یاخو یمن گرفت و گفت: م یبسررته ب

 کمکت کنم؟
با لحن خزر که من االن  یبکن یخوا یجوابش را داد: چکار م شررردارین یهم 

 !؟یب* *لش کن یخوا یکنم؟! م ینم
سل به هوا رفت که با نه یخنده  کیشل سئول پذ بیع شد رریخانم م و  خفه 

 من...
 کندم... یار را داشتم سر خزر را از جا م ییتوانا اگر
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را باال برد: اگه باران  شیابرو کیزد و  نیمامان را از ما تخم یفاصررله  نیمع
 نداشته باشه، چرا که نه؟! یمشکل

 بهتر از آن، سر هر دو را؟! یحت ایکندم،  ینبود سر او را از جا م بهتر
در هم حلقه کرد و با تمسررخر گفت: جر ت  نهیسرر یرا رو شیدسررت ها خزر

 مامانبگو. یبلند جلو یبا صدا نویا یدار
 ملیم رغمیشدن مامان نگاهش را از ما گرفت. عل کیکرد و با نزد یغرغر نیمع

 نیماش برسانم. کنار نیبدهم تا بتوانم خودم را به ماش هیمجبور بودم به خزر تک
 ار... یو زل زدم به بلند ستادمیا

 ؟یتو دار هینیچه ماش نیفکر من را بلند و با حرص بر زبان آورد: آخه ا خزر
 !؟یفهم یرسه، م یم نقدریُوسعم هم ر

 یمن را م دنیبار بود که خند نیباز شررد. انگار اول نیمع شیام گرفت و ن خنده
کرد من را به  ی. عالوه بر خزر، عسل هم به کمکم آمد و همچنان که تقال مدید

 شد! یم یبتیوگرنه چه مص یباال هول بدهد گفت: خدا رحم کرد الغر
شب و ب یجواب از پس  ابانیخ یدوختم. نور چرا  ها رونیندادم و نگاهم را به 
 هم از تولدم... نیاشکم تار شد، ا یپرده 
*** 

بودم که انتها نداشت، از ته  ی. در حال سقوط از پرتگاهدمید یخواب م داشتم
صدا یم غیدل ج بم عذا شتریکردم ب ینم شیدایکه پ لمیموبا یزدم و همزمان 

 ینبود، دسررتم را رو یبالش که خبر ریداد... غلت زدم و دسررتم را بردم ز یم

http://www.roman4u.ir/


 707 باران

 یآلود با صرردا بکردم. خوا شیدایپ میپهلو ریکه ز نیتشررک حرکت دادم تا ا
 زمزمه کردم: بله؟! یخشک و ناهنجار

 سالم، منم. ر
 شده؟ یچ دم،یفم ر
 منتظرم. اطیتو ح ر

 .دمید یرا نم زیم یهنوز ساعت رو یرا به زور باز کردم ول میها چشم
 ؟یواسه چ ر
 برمت. یمن م ایب ؟یمگه کالس ندار ر

صبحش حاضر  8کالس  یبود روز شنبه برا دیبع نیزرنگ شده بود! از مع چه
 ...یباشد، ول

 !یتو که االن کالس ندار ر
 خوام تو رو ببرم! یم ر
شد ول شمین سرجا یباز  صله  شت: ممنون ول شیبالفا شگاه یبرگ  امروز دان

 .رمینم
 ؟یدرد دار ر

 میراجهت ب یو ب خودیآمد ب ی. بدم مدمیکش یقینگران بود، نفس عم شیصدا
 که نخورده بودم... رینگران شوند، ت

 نه، فقط حوصله ندارم. ر
 پس. خدافظ. یچیباشه، ه ر
 . خدافظ.نیمع یمرس ر
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سرم را رو ریرا هول دادم ز یگوش شتم. حت یبالش و  صدوم هم  یآن گذا اگر م
الس آن ک یبرا یلیماه تعط کینشده بودم امکان نداشت آن وقت صبح بعد از 

 خواب آور و خسته کننده از خواب نازم بزنم.
ش سمه  نیما شتم به مج سرعت دا شده بود و با  سط  یاز کنترل من خارج  و

گذاشررتم که از کار افتاده بود و با  یترمز یرا رو میشرردم. پا یم کینزد دانیم
صدا یم غیبلند ج یصدا  یم گم لمیزنگ موبا یکر کننده  یزدم که البته در 

سخت شمم را به  ش یشد. چ شم ب ریرا از ز یباز کردم و گو ش رونیبال . با دمیک
. در دینقش بسته بود، خواب از سرم پر لیموبا یصفحه  یکه رو یاسم دنید

 اتصال را زدم. یرا صاف کردم و بعد دکمه  میصاف نشستم، گلو میجا
 .دییسالم. بفرما ر
 هستم. ِام... بد موقع زنگ زدم انگار. انیبهروز زدستا،یسالم خانم ا ر
 شما؟ نیکردم( خوب یمصلحت یکم گرفته! )سرفه ا هینه، اصال، صدام  ر
 دانشگاه؟ نیارینم فیامروز تشر زدستایممنونم، خانم ا ر

شده  تنگ میشد. دلش برا کیبار میلبم به خنده باال رفت و چشم ها ی گوشه
شم به را صور کردم که  کیهم بود؟! بود؟! هان؟! منتظرم بود؟! چ لحظه او را ت

من خودر را  دنیزند و به محض رس یقدم م یصبر یدانشگاه با ب یدم ورود
 کند. یم دنمیمشغول و تظاهر به ند یبه کار

 نه، چطور مگه؟! ر
بود در موردر باتون صحبت کردم؟! قرار بود امروز ببرمتون اونجا  یاون کار ر

ن عقب، چو فتهیمدت ب هیممکنه  نیایبا مجموعه. اگه امروز ن نیکه آشررنا بشرر
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 یبرا یقطع خیتونم تار یبرم شررهرسررتان، نم دیاومده با شیبرام پ یکار هیمن 
 برگشتنم بدم.

 یکردم؟! جلو یچکار م لمیعل یپا نیرفته بود... حاال با ا ادمی! به کل یوا یا
ش یدهن ستم را دمیرا گرفتم و نال یگو شتم: م. بعد د ه من ساعت ب هی شهیبردا

 تا خودمو برسونم دانشگاه؟ نیوقت بد
 االن؟ نیبله، البته... خونه هست ر

 شهیآماده م یا قهیدق 5زود خودمو برسونم.  دمیقول م یسرعت گفتم: آره ول به
 به خدا!

شن یخنده  یصدا شگاه کار گهینبود. منم د نی: نه منظورم ادمیآرامش را   یدان
 خونه دنبالتون. امیتونم ب یندارم، م

سر  نیمن! ا یخدا شت. ذوق کردم که  کیپ فرشته، نه! دو فرشته در درونش دا
 .شمیهم ممنون م یلیاز گور او پنهان نماند: خ

 زنم. یتک بهتون م هیدم خونه  دمیپس من رس ر
 بله. ر

صدومم اجازه م یکه پا یسرعت نیشتریکردم و با ب قطع شدم. به یم  داد آماده 
رفت... خدا پدرر  یوقت صبحانه خوردن هم داشتم، دلم مالش م بیترت نیا

 کیکرده بود. حتما خودر هم از مردان ن تیترب یپسر ماه نیکه چن امرزدیرا ب
 روزگار بود...

در خانه نبود. مامان  یگرید چکسیگذشررته بود و به جز من ه 10از  سرراعت
 را راحت کرده بودم که الشیخ نکهیفته بود و بعد از ارا گر میصرربح سرررا  پا

شکل ش نیندارم، رفته بود. مع یم سرک ک و  ونریب دمیهم که قطعا خواب بود. 
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خواسررت  یم وشررده بود  داریکرده بود که ب یا ی. چه فداکاردمیرا د نشیماشرر
مهربان من... در دلم قربان صدقه ار  یمن را به کالسم برساند. پسر کوچولو

صررفحه ار ظاهر  یرو انیو اسررم بهروز دیدر دسررتم لرز یرفتم که گوشرر یم
 از جا بلند شدم و به طرف در رفتم. یشد. به سخت

س شبید مثل شتم و دردر خ اجیاحت یبه کمک ک شده بود. ب یلیندا ا کمتر 
و  کوتاه بردارم یراه بروم. مجبور بودم قدم ها یتوانسررتم به راحت یحال نم نیا

که بود  ینگذارم. با هر مشررقت نیزم یرا با شرردت رو میمواظب باشررم که پا
تولدم را  ی هیراحت هد یرفتم. کفش ها رونیخودم را به در خانه رسرراندم و ب

 به خنده باز شد. میو لب ها دمیپوش
به   شررده و رو به با ادهیپ نیکه از ماشرر دمیرا د انیبا  را که باز کردم، بهروز در

داد. سرم  ریبا تاخ یزده بود. سالم کردم که جوابم را کم هیتک دریسف دیدر پرا
 .دمید دمیکشرر یم نیزم یکه رو ییرا به سررمتش چرخاندم و نگاهش را به پا

 خورده. چیکوتاه و خالصه گفتم: پ
 ...یعجله ا گه،یروز د هیواسه  مشیذاشتیم نیاگه گفته بود ر
 خواستم زودتر برم اونجا... ینداره. خودم م یاشکال ر
 .دیینگاهم کرد و بعد عقب رفت: بفرما ینگران با

را دور زد تا سرروار شررود و من  نیماشرر انیرا باز کرد و من نشررسررتم، بهروز در
 رونیب نیمن! ا یزل زده بود. خدا نیکه مات و مبهوت به ماشرر دمیرا د ییآشررنا

 کرد؟ یاز خانه چکار م
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 گرفتم و نیب* *ل ماش نهیدر را بستم. چشمم را از آسوار شد و من  انیبهروز
 .دمیکه اصال جوابش را نشن دمیرا پرس انیحال بهروز

و با  دیرخچ نهیراه افتاد، توانستم نفس بکشم و چشمم به سمت آ نیماش یوقت
سع نیصورت کبود مع شد که   شیب یکنم توهم نیکردم به خودم تلق یمواجه 

 نبوده...
 یبرا یو خامور کردم. االن وقت دمیکشرر رونیب فمیک بیام را از ج یگوشرر

 دادن به او نداشتم... حیتوض
ماند تا من به خانه برگردم و  یمنتظر م نیکردم مع یدرصررد فکر م کیمن  اگر

با همد بالغ  باه بودم.  م،یحرف بزن گریمثل دو نفر آدم عاقل و  کامال در اشررت
بار نگاه  کی – دمیفهم یکلمه از آن را نم کیکه  – انیوسررط صررحبت بهروز

را هم از  هیثان کی یحت. دمیبنفش را پشت سرم د نیافتاد و ماش نهیهراسانم به آ
سزاها را در مغزم رد سام نا سرمان آمده بود. انواع و اق شت  ست نداده و پ  فید

 یهرا به خودر عرضه کنم. نگا ستمیکه بتوانم ل یزمان یکردم و نگه داشتم برا
صورت بهروز ش یکننده  بیانداختم که متوجه تعق انیبه  شده بود... گو ه ما ن

ندان گرفتم و دزدک ی به د پا نهیاز آ یلبم را  یاو را  نه خدمی خودر بود و  ر،ی. 
سر ما م شت  ست پ ساس بد یدر ست داده بود... چه  یآمد... چه اح به من د

ده بود؟! مگر من بود که پشررت سررر من راه افتا یداشررت؟! مگر چکاره  یحق
 ...نطوریمالک من بود که حاال ا

 ...ستیاز خونه اتون دور ن ادیز زدستا؟یخانم ا نیگرفت ادیآدرس رو  ر
 ...بایهان؟!!! بله... تقر ر
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ند ها یرو یکج لبخ ما یظاهر شرررد و سررر شیلب کان داد: بفر . نییپا نییت
 .میدیرس

سانتافه  یرا رو فمیک پارک  یابر ییبنفش جا یشانه انداختم و در را باز کردم. 
 زد. ینکرده بود و داشت دور م دایپ

رو گذشررتم و از پله ها باال رفتم. در  ادهیشررد از پ یکه م یسرررعت نیشررتریب با
لسم شده ط یواری. انگار ددمیکش یموسسه که پشت سرم بسته شد، نفس راحت

که مع به سرررر بزند و بیآن عبور کند ولمجاز نبود از  نیبود   دیای... نکند 
ست و پا نیداخل؟! از ا ستآن دلم  کیرا گم کردم و  میفکر د سر  خوا شت  پ

سور ا یشوم که جلو میقا انیبهروز سان  یبود و با تعجب من را نگاه م ستادهیآ
 کرد.

 .دیببخش ر
سور ا جلو سان  یقه طب یبود دکمه  رونیکه ب انی. بهروزستادمیرفتم و داخل آ

س  .امیمن ب نیمنتظر بمون هیچند ثان 34واحد  یجلو نیدیسوم را زد و گفت: ر
 پارک کردم. ییبد جا نویفکر کنم ماش

سم در ب یصدا نکهیرا گفت و عقب رفت، قبل از ا نیا س د،یایالتما سان ور در آ
شد. خدا سته  سرها ا نیمن! چرا ا یب ست م الیمن فکر و خ یبرا نقدریپ  یدر

 !کردند؟!!
سنگ یوقت شت با  سور نگه دا سان شتم که  34آمدم و دنبال واحد  رونیب ینیآ گ

. از دادم هیتک یپنجره  یسررمت راسررتم بود. لخ لخ کنان جلو رفتم و به لبه 
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شت ابانیشانس من پنجره رو به خ سمت یدید چیشد و من ه یباز م یپ که  یبه 
 هم بودند نداشتم. نینکرده مع یو خدا انیاالن بهروز

 ستادیار اب نیسوم یشکستم که آسانسور برا یرا م میبند انگشت ها ینگران با
 آمد. رونیب انیبار بهروز نیو ا

 داخل. دییخوام. بفرما یمعذرت م ن،یمعطل شد ر
 به صررورتش کردم ینگاه یمکیرا باز کرد و منتظر ماند تا من داخل بروم. قا در

نشررناخته بود.  ایبود  دهیرا ند نیشررد. حتما مع یاز آن خوانده نم زیچ چیکه ه
 و صبور شده بود... یبار هم که شده منطق کی یبرا نیخدا را شکر مع

 رمیکلمه هم دستگ کیکرد  یم یکه بهم معرف یو کسان انیبهروز یحرف ها از
 جا گذاشته بودم... نییبود که آن پا یشد. تمام حواسم به کس ینم

 باران خانم. ر
نگاهم کرد: چه  یدار یزده سرم را به سمت او بلند کردم که به حالت معن بهت

 !؟یمنیدر  ای یعجب! با من
 نگفتم. یزیزدم و چ یشرمنده ا لبخند

 نی. اهیکاف نیحواسررتون رو به من بد قهیحرف را عوض کرد: دو دق متیمال با
 البته... گهیبا چند نفر د نیکار کن نجایشما قراره ا ن،ینیاتاق رو بب

 یرکرد س یبه او سالم م انیکه بهروز یهرکس یسرر داخل رفتم و برا پشت
ست ها انیتکان دادم. بهروز شت و رو به من گفت: خب  یرا رو شید هم گذا

شما چ شتریخود منم ب ست،یکه ا یخانم نیا یدونم. ول ینم یزیاز   یم نجا
 تونه بهتون کمک کنه.
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سمت دختر نگاهم شت که با یبه  سف برگ شم ها دیصورت  گرد قهوه  یو چ
مد و آ یبه صررورتش م یلیزده بود که خ یبانمک بود. رژ قرمز رنگ یلیخ شیا

آمد و  یاز حد به من م شیکه ب یزیاز هر چ شهیتوجه من را جلب کرد. من هم
 .دمیکش یکرد خجالت م یبهترم م
 .هیرا گرفت: ناد انیحرف بهروز یرا به سمتم دراز کرد و ادامه  دستش

به  :دمیو خنده ار را شرن انیبهروز یدسرتش را گرفتم و صردا یجیحالت گ با
 مونه. ینم ادمی لتونیفام چوقتیخاطره که ه نیهم
 نازک کرد و دست من رها کرد. یپشت چشم هیناد

 .شهیتو مغزت حک م یسیدفه از رور بنو ستی. بیمانیسل هی. نادیمانیسل ر
 : منم بارانم.دمیخند من

 .یبه به چه اسم قشنگ ر
ست. چقدر کنار آمدن با ا یبه دل م چقدر ش شان  نین شتن ست دا آدمها و دو

سان بود. بهروز سل انیآ ستارنیو یمانیگفت: خانم  سوال ی. ولرا ش یهر   نیتدا
 .نیازر بپرس نیتون یم

کرد.  ینگاه م انیبه بهروز یافتاد که با حالت منتظر هیمن به صرروررت ناد نگاه
 شده؟ یرا باال داد: چ شیابرو انیبهروز

شه که خودم از  یزیچ نمیمنتظرم بب رررر سخت نبا ست که اونقدر گفتنش  هم ه
 !ام؟یپسش برب

http://www.roman4u.ir/


 715 باران

و دسررتش را  –بودم  دهیکه کم از او د یزیچ – دیبلند خند یبا صرردا انیبهروز
ش یشانیپ یرو شت: ببخ سل دیگذا  ینو مفقط م نجای. باران خانم ایمانیخانم 

 شناسن.
 شناسه. یمنم م گهیبه من نگاه کرد و گفت: حاال د یبا مهربان هیناد

ند ندم. بهروز یلبخ ما قا انیدر جوابش زدم و منتظر  به او: آ قد  یرو کرد  معت
روز  اومده چند شیبراشررون پ یمشررکل هیچون  یول انیتونن از فردا ب یگفتن م

کنم  کمک شررما حسرراب یتونم رو یم سررتم،ین یدو هفته ا هی. من انیم گهید
 !گه؟ید

دونم  یکارر رفت: شررما رو نم زیرا از ما برگرداند و به طرف م شیرو هیناد
 تونه. یباران م یول

 هگیممنونم. حاال د زدستایو رو کرد به من: من از طرف خانم ا دیخند انیبهروز
 .میریم
 .دییبفرما ر

 یکه از لبش دور نم یسرررر را به چپ و راسررت تکان داد و لبخند انیبهروز
 م؟یبر ن،یندار یاگه مشکل زدستایشد پررنگ تر شد: خب خانم ا

ه از ک هیخواست همانجا بمانم و پشت سر ناد یبه جانم افتاده بود. دلم م دلهره
 .رمیاز من تپلتر بود سنگر بگ کلینظر ه

 .مینه، بر ر
. میآمد رونیب کردم و یشررناختم خداحافظ یرا نم چکدامیکه ه هیو بق هیناد از
آمد.  یآنقدرها به چشررم نم دنمیبه نسرربت قبل بهتر شررده بود و لنگ یحت میپا

ز قبل را آرامتر ا میحال قدم ها نیتوانستم تند و با سرعت راه بروم. با ا یفقط نم
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شتم و آرزو م یبرم سان یدا سم. بهروز سورکردم هرگز به در آ به من که  انینر
 شده؟! یانداخت و گفت: چ یکردم نگاه یعمدا معطل م

 نشده. یزیچ ر
 کیاز ما  ریو غ میبود دهیچون به آسررانسررور رسرر یرا از من نگرفت ول نگاهش

 ار را نگرفت و مشغول حرف زدن با نفر سوم شد. یهم آنجا بود، پ گرینفر د
شد از ساختمان که رد  ش نکهیقبل از ا میدر  شمم را بزند متوجه  دینور خور چ

ص شخ شدم که  صبان یسانتافه بنفش  شا یع صبان دیو  ه من تر از آن ک یهم ع
 .ستادمیا میزده بود. پلک زدم و سر جا هیکردم، به آن تک یتصورر را م

 زدستا؟یافتاده خانم ا ی: اتفاقستادیهم ا انیبهروز
 کار دارم که... ییجا هیمن خودم برگردم خونه؟!  شهینه... چرا! م ر

رفت و برگشررت و برخالف انتظارم به  یعصرربان نیمن و مع نیب انیبهروز نگاه
 . با اجازه.لتونهیگفت: باشه، هر جور م یآرام

 تنها گذاشت. نیو من را با مع رفت
فرار  نیکردم و از سررمت مخالف مع یامکانش را داشررتم دو پا هم قرض م اگر

 انتفاع خارج بود... زیاز ح شیکیپا هم  که از همان دو فیح یکردم ول یم
 را دنبال کرد که دور شد و بعد به سمت من برگشت. انیبهروز نیرد ماش نیمع

 ینگران واکنشرش م دی! چرا اصرال بادم؟یترسر یاز قضراوت او م دیمن با چرا
 ینگرانش م یکردم؟! فقط گاه یم میج نیاو را سرر چوقتیبودم؟! مگر من ه

 ی! م؟یواسرره چ یشرردم! دسررت به کمر زدم و گفتم: پشررت سررر من راه افتاد
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سم م یموند شتم بهت م یخورم برم یتو خونه، ق  رهگفتم کجا رفته بودم!  یگ
 ...یچند که واقعا به تو ربط

 باران! ر
شم ها تازه شمم به چ ستر یچ صبان یخاک شد یع به  یافتاد، قدم دریو برق 

 نداشت...هنوز هم حخ  یعقب رفتم. ول
شگاه نم یگیبه من م رررر صله ندارم، دان سرمو بر م رم،یحو سوار  یتا  گردونم 

! هزار بار بهت گفتم خوشررم نی! اونم ا؟یریو م یشرریم بهیپسررر غر هی نیماشرر
 ...یرفت و آمد کن نیبا ا ادینم
 ستیبرام ل یکن ینم دییرو که تا ییمنم کاغذ و خودکار ندادم دستت تا کسا ررر
 تو با مردم... لیرا برگرداندم( من به م! )صورتم یکن
 باران! ر
ص یمعن گرید یکی نیا شدم. قا یخا شت و من خفه  شم ها یمکیدا  شیبه چ

 کرد. ینگاهش کردم که با خشم و غضب به من نگاه م
 آوردمت. یخودم م ؟یبر یخوا یکجا م یبه من بگ یتونست یچرا نم ر

منو  انیکار. بهروز یاومدم برا نجایرو بلد نبودم. من ا نجایچون اصررال ا ررررر
 کرده. یمعرف

 دونم. ی: مدیکش داد
سالیخانم م و سرزنش  یکه از کنار ما م یان سرر را بلند کرد و نگاه  شت  گذا

 !د؟یکش یداد م نیبه من انداخت. من مقصر بودم که مع یکننده ا
ست یم رررر صال تو کار میگفت یبه من م یکار کن یخوا سه چ یخوا ی! ا ! ؟یوا

 .ادیازر خوشم نم چیپسره... که من ه نی... انیاونم وردست ا یکار کن
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 اون موقع منم قانع دی! شاادیبگو که من بفهمم چرا ازر خوشت نم بشویع هی ر
 بشم و باهار ارتباط نداشته باشم.

 یزیزد و چ نشیبه چرخ ماشرر یرا تنگ کردم و منتظر ماندم. لگد میها چشررم
 نگفت.

 !هیبا اون چ تیدشمن یفهم یخودتم نم ؟یدید ر
 !یفهم یکه نم ییگفت: تو تیعصبان با
 نفهم شدن. هیو بق یکرد دایپ رتیهه! حاال تو چشم بص ر
 خوام بشنوم. ینم گهید ر

 را دور زد. نیرا برگرداند و ماش شیرو
 . به خاطر تو با اون نرفتم.یببر دیرا باال بردم: منم با میصدا

 نشدم. مونی. سوار شو تا پشیرو به خاطر من کرد یکار هیچه عجب  ر
خودم در عجب بودم. اگر هر  ییراه افتادم و ته دلم از پررو نیسررمت ماشرر به

شاره هم نم یگفت حت یبود تا خودر نم نیمع یجا یگریکس د  کردم که یا
 حرف ها را نداشتم! نیکه ا نیبا مع یمن را برساند. ول

تش را دس فمیدستش را دراز کرد کمکم کند که ک نیمع را باز کردم و نیماش در
 .دمیدادم و خودم را باال کش

 .یبش نتیسوار ماش یتون یخودتم نم یکه شد ریپ ر
 کنم. ینکرد: ارشد که قبول شدم عوضش م نگاهم

 کند؟! یراحت دل م نطوریهم زیشدم. از همه چ ناراحت
 !گهید هیدار هیما ر
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 .دیر. بابام برام خسانسهیل یقبول یکادو نیتفاوت به من انداخت: ا یب ینگاه
 خدا حفظش کنه برات. ر

 نگفت و راه افتاد. یزیچ
ردم ک یکردم و بعد بر زبان آوردم: فکر م نیحرفم را سرربک و سررنگ قهیدق چند

 .یحرفا باش نیتر از ا یعصبان
 خاره ها! یتنت م ر

 اروی نیبعد گفت: بودم... ا هیاندم. چند ثانباال انداختم و منتظر م یا شرررانه
 ...نییاومد پا

 بود؟ دهی! مگه تو رو دان؟یبهروز ر
 کوره؟! یکرد ینکنه فکر م ر
 ن؟ینه خب... دعوا کرد ر
 نشم. تینه اومده بود دعوتم کنه باال تو آفتاب اذ ر

شدم. خودم را جمع و جور کردم  رتزدهیح سخرر  نگاهش کردم که متوجه تم
 و نگاهم را از او گرفتم.

 که بشه بار دعوار کرد. ستین یآدم ر
 بابت نیمشخب بود که از ا یگفت ول یراست م دم،یخند نیاز چشم مع دور

سوس م سر ب یآمد دق دل یخورد. بدر نم یاف سر پ کند.  یخال چارهیار را 
ب نه تو رو خدا بدمیه طرف او چرخاخم کردم و  باهار  ای:  نداز و  معرکه راه ب
 کرده. دایمن کار پ یکرده و برا ری! کار خیدعوا کن که چ

 ییاج هی! یگفت یخواست؟! به من م یباال رفت: تو انقدر دلت کار م شیصدا
 .ینیپسره رو بب نیهر روز ا یکردم که مجبور نباش یم دایبرات کار پ
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 .نمیپسره رو بب نیهر روز ا ادیمن که بدم نم ر
بود از وسررط به دو  کیو چنان نگاهم کرد که به قول گلرخ نزد دیطرفم چرخ به

 را گاز گرفتم و سرم را چرخاندم. نمییشوم. لب پا میتقس یقسمت کامال مساو
 .ادهیروت ز یلیخ ر
 دونه... یکردم؟! تازه مامان هم م یخب مگه کار خالف ر
آوردن مامان آه از نهادم برخاسررت. قرار بود روز اول را با مامان بروم و  ادیبه  با

 شده... یدفعه ا کی زی... امکان نداشت مامان باور کند همه چنطوریحاال ا
بل از ! قه؟یادیانتظار ز یلی! خ؟یخورد به منم بگ یبرم ایدن یباران به کجا ررررر

شم... من نم ریغافلگ نطوریا نکهیا شم ول یب ساس ب  یتو عمدا کار یخوام ح
. اگه قبال از یکن یرو از من پنهون م یزیچ یکنم دار یکه من فکر م یکن یم

 من... یبود هبه منم گفت ی... پسره حرفاتو زدنیکه با ا یهمون روز
شم ها سرر سف تکان داد. نگاهش کردم که چ  بود. پلک نیغمگ شیرا با تا

تاده بود و نور آ نییپا شیها ها را پر کرده بود. چقدر مژه  یفتاب خاکسررتراف
 بود. اهیس شیها

 گفت؟! یچ نییاومد پا ر
شماتت به من نگاه کرد ول نیار چ ینیب ندادم و همچنان  یتیاهم یخورد و با 

 منتظر ماندم.
 ...یچیه ر
 !؟یبهش گفت یچ نیمع ر
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بودم  سادهیکه وا دیمنو د نیینگفتم! اومد پا یزیبه من نگاه کرد: چ تیعصبان با
ار ک نجایمحل کارشررره و تو قراره ا نجایگفت ا ییهوینگاه کرد بعد  هی نجا،یا

 . بعدم برگشت و رفت باال!یکن
 باز ماند. رتیاز ح دهانم

 !ن؟یهم ر
 .نیشانه باال انداخت: هم یدیق یب با

نه  نیقبل که مع ی دفعه به کتابخا ما  له ام!  یمل یبا  آمده بود او را پسررر خا
تابخوان یمعرف تاب و ک به ک که  قه  یکرده بودم  ت یاریبسرر یعال ه دارد! الب

حرف را نگرفته بود. حاال چه باور کرده  ینبود و پ یذاتا موجود فضول انیبهروز
 یوکبه طرز مشک یاتیح رچندتکان داد. ه دییتا یبود چه نه، سرر را به نشانه 

 الیخ یمواجه شرررده و ب نیکرده بود که با نگاه طلبکار مع نگاه نیبه من و مع
 دیایخودر را موظف بداند ب انیداشررت که بهروز یلیشررده بود. چه دل هیقضرر

 ینیب یبدهد؟! ذوق کردم: م حیمنطخ و سهل انگار توض یب نیمع یو برا نییپا
 !هیچه پسر خوب

 خورده باشد. یحال به هم زن یجمع شد انگار غذا نیمع دهان
 !یدینفرو د هی یایچه عجب شما خوب ر

 یاومدم به تو چ یو سرررم را برگرداندم: م اوردمیکردم. بعد طاقت ن یکج دهن
شا پیمجله تا هیگفتم؟! که قراره تو دفتر  یم تومن  صد یبه زور ماه دیکنم؟! 

سخره ام نم صد تومن به نظر تو پوله؟! البد کل؟یکرد یبهم بدن؟! م صال   ی! ا
 که مسررئله فقط یبود! متوجه نیبزن مویرا یخواسررت یو م یاختاند یدسررتم م
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تو سررر مال و من رو  یزد یگفتم م یمطمئنا اگه بهت م ی... ولسررتیپولش ن
 .یکرد یکه هستم م ینیاز ا دتریناام

 .فتدیزدم که اشکم راه ن پلک
 کردم! ینم ر
 .یدیخند یبهم م یگفتم حساب یم ینه، ول یگی! االن منیمع یکرد یم ر

 را به سمت پنجره برگرداندم. میو رو دمیدستم را به صورتم کش پشت
 نزد و ساکت ماند. یبه خانه حرف میبرس تا
ما پارک کرد و منتظر ماند  یدر خانه  یرا جلو نیکه امکان داشت ماش ییجا تا

س یشوم. من هم نگاه ادهیتا پ  نیا شرت یبا ت یبه خانه کردم و بعد گفتم: ک
 بمونه. ادتیبعد  یدعوا، واسه دفعه  رهینم یرنگ
سه دکمه  یبه ت نیمع سی یشرت  رنگش نگاه کرد و احتماال مراعات من را  یا

اصرال اونجا کار  انینزد. در را باز کردم و گفتم: در ضرمن بهروز یکرد که حرف
دو سرره بار  یکنه، ممکنه ماه یم یکنه! اون فقط با اون مجموعه همکار ینم

 .نی. همبشه داریاونجا پ
 برات. ارمشیگفت: م نیرفت که مع فمیبه سمت بند ک دستم
 نیاز ماش یدلم نگه داشتم و در را هول دادم تا باز شود. به سخت یام را تو خنده

اده، تا افت شیبرا یآمده بود که اتفاق ادریکه احتماال حاال  میشرردم و پا ادهیپ
ش ریباال ت سمت خانه رفتم.. لبم را به دندان گرفتم و لنگان لدیک  نیمع نگان به 
الن س یدر را که باز کرد آن را همانجا تو یآورد. ول میرا برا فمیشد و ک ادهیهم پ

 کرد و رفت. یگذاشت، خداحافظ
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نفر  کیماند تا بعدا  یهمان جا م فمیو باال رفتم. ک دمیکشرر نیزم یرا رو میپا
 .اوردیب میبرا
 کی. من دیچرخ یم دیصررفحه کل یمن نگاه کرد که رو یبه انگشررت ها هیناد

ست سع نیکردم و ا یم پیتا ید ست یبه نظر او خنده دار بود.   پیات یکرد دو د
. رمیبگ دایکنم تا  نیقول دادم تمر یبود. ول دهیفا یبدهد که ب ادیکردن را به من 

شاره ار  یم پیبود و من تا کاریب یآورد و وقت یطاقت نم یول شت ا کردم انگ
 زد. یرا م دیآورد و زودتر از من کل یرا جلو م

 !رررررررررررررررررررهیناد ر
صدا و ب – دیخند ست ها را در هم  –بود  رینظ یخنده ار پر  شه، )د و گفت: با

 ؟یشناس یاز کجا م دویگره کرد( فر
 !د؟یفر ر

 !گمیم انویمن اخم کرد: بهروز ی رتزدهیح یچشم ها دنیبا د هیناد
 ...دیفر گمیمن بهش نم ،یدون یآهان، م ر

 و با آرنج زدم به دستش. دمیرا برگرداند. خند شیچشم نازک کرد و رو پشت
 کنه. یم یما همکار یاز دانشگاه، با ماهنامه  ر

شد ماهنامه « ما» یاز آن که ماهنامه  شتریب گرید البته  نیبود، با ا« آنها» یبا
 هم حرفم اشتباه نبود... ادیو ز میشروع کرده بود انیحال ما بدون بهروز

که...  نهیو گفت: تو دانشررگاه... منظورم ا دیرا از من دزد شیچشررم ها هیناد
 ؟یدیباهار ند ویکس

 مثال؟! ویچپ و با تظاهر به تعجب گفتم: ک یعل یرا زدم به کوچه  خودم
 ...ارمیبه زبون ب دیکه نبا ویاووف باران... همه چ ر
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 : نه.ندیرا به سمت متن برگرداندم تا خنده ام را نب سرم
 چکس؟یه ر
 خودم حسابم؟! ر
 هان؟! ر

( دمیرا در هم کش میرا جمع کردم و ابروها می... )لب هایلیبا من خوبه؛ خ ررر
با من بب یاگه کسرر دیشرررا نیخب بب بهت  یلو هیفکر کنه خبر نهیرفتار اونو 

 .هیدونه چ یاصن دختر نم ست،ین یزیکه چ دمیم نانیاطم
دوختم. حاال اگر  توریتاسررف تکان دادم و نگاهم را به مان یبه نشررانه  یسررر
 یلیخبر داشررت خ زیکرد و البته از همه چ ینگاه م هیقضرر نیاز دور به ا یکسرر

هم که از  هینبود و ناد یخب کسرر یحرف ها داشرررت که به خود من بزند ول
 خبر نداشت... یزیچ

ست. مانتو زیم یآمد و لبه  هیناد ش شک یمن ن شال قرمز پوش یم . رژ بود دهیو 
او با آن  دیلبش هم به رنگ شررالش بود که به شرردت به صررورت گرد و سررف

به ا یم یکمان یابروها به قول خزر  مد.  ند،  ینم« قرمز» گریرنگ د نیآ گفت
 سرخ بود، سرِخ سرخ... شیلب ها

 : واقعا؟!چاندیشالش را پ یشال و لبه  ریرا زد ز شیقهوه ا یموها
چشم به او نگاه کردم که  یداد، از گوشه  ینم تیو رضا نانیاطم یبو شیصدا

 بود. نیافتاده و غمگ شیپلک ها
 !ه؟یچ ر
 ه.داشته باش یزیچ یضی! فکر کنم مرهیدونه دختر چ یاصال نم ،یگیراس م ر
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وم. ار نش یکه مثال من متوجه ناراحت دیخند هیرا گاز گرفتم و ناد میلب ها من
که  یدر حال و دیپر نییمن پا زیبار گرفته بودم... از م کی نیخب استثنا ا ا یول
مه م ریز نه رفت و در راه صررردا یلب زمز به آبدارخا چا میکرد،   یم ییزد: 

 ؟یخور
 .ستین یاگه زحمت ر

ش یات از جلونگاه کردم که حاال کلم توریتکان دادم و دوباره به مان یسر م چ
 شدند... یمحو م میها
ست که ا نیالبته درستش ا دم،یرا د نیکه مع میآمد یم رونیاز موسسه ب هیناد با

ش ش هیو چند ثان دمیرا د نشیما ست نیبعد خودر را که داخل ما کان ت یبود. د
نگ نبود، ر یازیجلب توجه من به سررمت خودر بود. ن یداد که البته فقط برا

 هم گرِ یکرد... تا هزار سررال د یتوجه من را جلب م یکاف یبه اندازه  نشیماشرر
ار جور کنم و هز یرا گم م میدست و پا نمیبلند بنفش بب یشاس نیماش کیمن 

جواب  دیکنم که مبادا دسررت از پا خطا کرده باشررم و االن با یم الیفکر و خ
 !ه؟ی: کدیپرس طنتیبا ش هیخنده ام گرفت و ناد میفکرها نیپس بدهم. از ا

 رازه. هی: دمیخند
مد. نزد نیمع که دو دل بودم،  کیحرکت کرد و جلو آ گه داشرررت و من  ما ن

 نییسررمت چپ را پا ی شررهیشرر نیانداختم. مع نیو بعد به مع هیبه ناد ینگاه
 سمت آورد. نیو سرر را به ا دیکش

 باال. گرمه! نیایب ر
 .متیرسون ی. ممیبر ای: بدمیشرا ک هیناد نیتعارف کردنش بودم! آست ی مرده
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چرخاند: من  یدار یرا به حالت معن شی. چشررم هادیخند هیکردم و ناد غرغر
 .شمیها نم بهیغر نیسوار ماش

 .ای. حاال بگمی. بعدا برات مستین بهیغر ر
 برم خونه. نکهیدارم قبل از ا دیکم خر هیرا جمع و جور کرد: ممنون،  نشیآسررت

خور حالت باال رفت( از  یقهوه ا ی. )ابرودمیزحمتتون نم. اسیکینزد نیهم
 راز تشکر کن. یطرف منم از آقا

 مخالف به راه افتاد. ریتکان داد و در مس نیبه سمت مع یسر
 : سالم.دمیرا باز کردم و خودم را باال کش نیماش در

 ومد؟یسالم، دوستت چرا ن ر
شت از آ به ستم را رو یرا نگاه م هیرفتن ناد نهیاو نگاه کردم که دا  نهیس یکرد. د

 میبر ،یکار داشرررت. اگه نگرانشرر ییدر هم حلقه کردم و با حرص گفتم: جا
 خونه، هان؟! مشیتمام بشه، برسون دریخر میمنتظر بمون مش،یببر

سمت من چرخاند و بهت زده گفت: نگران ک سرر شم؟ چ یرا به   یدار یبا
 !؟یگیم

ش یقیعم نفس ست تکان داد و راه افتاد.  یسرنزدم.  یو حرف دمیک به چپ و را
ثان ند  گاه هیچ به من ن باره  عد دو فت: هم یب خت و گ ندا  یریکه م ینجوریا

 خوبه. یلیخ نجا،یا
 !د؟یببخش ر

شده بودم، هم واقعا س یبود که م شیهفته پ کی نیمنظورر را متوجه ن ت خوا
تا د با او در ارتباط  یزیو هر چ انیبا بهروز گریمن را درسررته قورت دهد  که 
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س سو شم. به مامان هم جا شته با ست، ربط ندا مرا کرده بود و مامان هم به  یا
 –آوردمش  سررهکه با خودم به موسرر یمن دلخور شررده و تا روز یخاطر بدقول

ش میبگذر سرسنگ – دمیکه چقدر خجالت ک مه را ه نکهیبود و من با ا نیبا من 
 داشتم. نهینکرده بودم و هنوز ک دایپ یتالف یبرا یدانستم، راه یم نیمع ریتقص

 ...یکه هست یشکل نی... همینطوریبه من نگاه کرد و گفت: هم یچشم ریز
زردم  یو کفش ها یمقنعه مشررک ،یسرررمه ا یسرراده  یبه مانتو ی! نگاهآهان

نزدم.  یعرق کرده ام جا به جا کردم و حرف یام را در دست ها یانداختم. گوش
 دهیام!!! نشررن دهیشررن یزیچ نیکه اصررال چن اورمیخودم ن یچطور بود به رو
 یو بحث مشد حقارتش کمتر باشد تا بخواهم جوابش را بده یگرفتنش باعث م

 ...میداشته باش جهینت یو ب یطوالن
 .یبعد گفت: حرف گور کن شد هیثان چند

 کر شدم! ر،ی: نخدیاراده از دهنم پر یب
 خنده و البته بالفاصله به سرفه افتاد. ریز زد

 خطرر کمتره. ینطوری. اگمیبه خاطر خودت م ر
 خطرناکه؟! یک یبرا قایزدم: خطر؟ دق شخندین

 بچه ها جمع کرد. نیرا ع شیکرد و لب ها اخم
که  به زورم امیاونجا م یریدختره م نیشکل ا نمیبه جون خودت باران، اگه بب ررر

 .رونیکشمت ب یشده از اونجا م
زد؟! چون  یاز او حرف م نطوریا نیداشررت که مع یبیچه ع هیدرآمد! ناد کفرم

 اینمردان د یکه همه  دیترس یبردارد، م هیخودر نتوانسته بود نگاهش را از ناد
 .ندیرا از او برگرداندم تا نب میمثل خودر باشند. بغض کردم و رو



wWw.Roman4u.iR  728 

 

 باران... ر
 : باران، با توام...را گرفت میندادم و بازو جواب

 دستم را تکان دادم و تشر زدم: دستمو ول کن. یبدخلق با
به جلو اشررراره کردم:  مینگاهش را برنداشرررت. با ابرو یرا ول کرد ول دسررتم

 حواست به جلوت باشه.
 ...یشیم یجن هویبه خدا اگه من بفهمم چرا  شه؟یچت م هویآخه تو  ر
 !یدیسر و وضع من نظر م یدرباره  یبه خدا اگه منم بفهمم تو به چه حق ر

 یرا باال برد و با چشررم ها شیمتوجه وخامت اوضرراع نشررده بود که ابرو هنوز
سررر و وضررع من نظر بده!  یپر خنده گفت: خب تو هم درباره  یخاکسررتر

 نداره که! یناراحت
شرروخش را به  یچشررم ها و نقب خودر نگاه کرد و دوباره بیع یظاهر ب به

 من دوخت.
خواد با هرکس که دلت  یدلت م ینداره، هر جور یسر و وضع تو به من ربط ر
 زدم... یخواد بگرد، اگه من حرف یم
 !ستمیکه من واسه تو مهم ن نهیا لشیدل دیخب شا ر

 !نیزد: مع خشکم
 !ه؟یکوچک، کوتاه گفت: چ یبچه  کی یریو بهانه گ یزودرنج با

 نینپور، با ا یبپور، چ یکنم بهت و بگم چ یامر و نه یاالن من ه ینی ررررر
 !دم؟یم تیدارم بهت اهم یعنینخند،  ابونیحرف نزن، تو خ
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سط ابروها نکهیرا باال انداخت و بدون ا شیها شانه را بردارد گفت:  شیاخم و
 به نظر من آره.

شده بود!!!! تو یخدا شم  یول دم،یدلم خند یمن! چقدر بامزه  را تنگ  میهاچ
نگرد،  نیبا اون پسره خرمد گهیگفتم: پس اگه من بهت بگم د تیکردم و با جد

 !گه؟ید یدیگور م
 .زمیکنم عز یگفتم بگو، نگفتم که منم قبول م ر

گفتم و به خودم  ییبه من نگاه کرد. در دلم ناسررزا یور کیزد و  یپهن لبخند
صله و وقت کاف کیقول دادم  شتم برا یروز که حو سه ت یدا س  پیرفتن به مو

 ...دیایدرب نیبزنم تا چشم مع
 یبرا یچه عواقب دیایکه درب نیکردم چشررم مع یفکرر را نم چوقتیه خب،

 خودم خواهد داشت...
انگشررت اشرراره ار را در  یواشررکیکرد و بعد  یخوب محوطه را بررسرر گلرخ

 .دیسیرا ل شیدهان گذاشت و پفک ها
 را برداشتم. یو پفک بعد دمیخند

 چشه؟ نیا ر
 ؟یک ر

سمت گلرخ چرخ سرم سوژه  دنیکه با د دیبه  سمت  جهت نگاهش دوباره به 
نشررسررته و برعکس  یمکتین یرو شیبود که کنار دوسررت ها نیبرگشررت. مع

نبود، واقعا  ی. عمدشررهینه مثل هم یلم نداده بود. شررل و ول بود ول شرره،یهم
 سست بود...

 چطور مگه؟! ر
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 یداد؟! راه م یم ریچقدر به همه گ ادتهی. ستیشده، مثل قبلنش ن یجور هی ررر
 سوزوند؟! یم شیکرد؟ چقدر آت یرفت شر درست م

 گشتم. ماندهیباق یگرفتم و دنبال پفک ها نیاز مع چشم
 خب بزرگ شده. ر

چند ماه بزرگتر شرررده  نیگفت مع یاز آن موقعها که گلرخ م گر،یبود د شرررده
 بود...

 دارم. لیبسته پف ف هی ایب ر
 خوام. ینم ر
ض نطوریکرد. من ا یحالم را ناجور م دنشید غذاها، آهنگ  زها،یچ یبودم، بع

 کیکردند. تا  یانداختند و دلم را آشرروب م یم یخاصرر زیچ ادیها من را به 
شان... و پف ف یمدت نم شده بود  نی! در علیرفتم طرف  کیخنده دار بودنش 

 ...زیخاطره انگ زیچ
س شده را در ک ی تهب ساله رو  نکهیچپاند: آررره، مگه ا فشیباز ن صد شبه  هیره 

 کنه. ینگار م رهیگ یچشه؟ آدم دلش م یدون یرفته باشه. تو نم
شمش به رو به رو بود ول نیبه مع دوباره سش جا ینگاه کردم. چ سلما حوا  یم

 ...یگرید
 نه، از کجا بدونم؟! ر

نداشت... دوست  یلیخواستم گلرخ هم بداند. دل ینم یدانستم ول ی... مخب
... خودم اوردیخانواده ام سر در ب زیکه از همه چ ستیهم باشد، قرار ن یمیصم

جه برگشت. متو نیفکرم تکان خوردم و بالفاصله نگاهم به سمت مع نیهم از ا
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د. دهن یمن شیسرم نما یباال یلبردیب یافتاد که افکارم را رو ادمیما نبود و تازه 
 و سرم را تکان دادم. دمیکش ینفس آسوده ا

شون زندگ یوا، تو تو رررر  یچطور نم ،یایو م یریباهار م ،یکن یم یخونه ا
 !؟یدون
 یحد نیدر هم نیکنم. من و مع ینم یکردم: من تو خونررره اشون زندگ دیتاک

 .میرفت و آمد دار ینیب یکه م
خودم و او اشاره کردم و حخ به جانب به گلرخ رو کردم:  یبه فاصله  نانیاطم با

 خبر داشته باشم که. کشیو پ کیکه از ج میارتباط ندار یاونقدر
کرد وگرنه من  یآدم را مجازات نم یکه خدا بالفاصررله بعد از کار الحمدالله

 درو  ها... نینداشت با ا یشدم تعجب یاگر در همان لحظه خشک هم م
 دهیچه فا ایکند؟!  یاز حد کنجکاو شیب نیگلرخ در مورد معداشت  یلیدل چه

 یا دهیدانسرتم چه فا ی! مگر من که مسرت؟یچ نیداشرت که بداند درد مع یا
 شیرایدانسررتم، چون قبل از آنکه خانم پ یرا فقط من م یکی نیداشررت... و ا

سابقش خبر بدهد، مع یبرگردد و با ناراحت شوهر  ته ن به من گفیاز حال خراب 
 نگفته بود. یزیاست و حاال چ مانیبود که از نرفتنش پش

ست  لمیف دنیاز د نیکردند مع یفکر م همه سر کوچکش ناراحت ا پدرر و پ
ر پد یعکس از جوان کیمن هم که  یبود، حت نیمع یناراحت نیکمتر نیکه ا

 نیبه گفتن مع یازیاست... و ن ماریکه چقدر نزار و ب دمید یبودم، م دهید نیمع
رزنش نکرده س چیرا بابت نرفتنش ه نیبعد از برگشتنش، مع شیراینبود. خانم پ

پدرر حرف  یچطور درباره  نیبود که مع اوردهیخودر ن یبود، اصررال به رو
ما بودند، عسررل  یکه خانه  یهم نکرده بود. شررب لمیبه ف یاشرراره ا یزده. حت
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 لمیناچارا گفت ف شیرایکرده بود که خانم پ یسررفرر کنجکاو یانقدر درباره 
 هم دارد. یکوتاه

ت لذ ینه برا یدو جا رفته بود ول یکیبود که خور نگذرانده بود،  مشررخب
 عیهم را که سررر قهیبدهد. ده دق حیتفر یکه معن ینه آنقدر طوالن یعنیبردن... 

دم. از حالتش شرر ریینشررسررته بودم متوجه تغ نیکنار مع بایرد کرد و من که تقر
صو شخب بود جا یها ریهمان ت س هیشب ییبا عجله هم م ست...  تانکودک ا

شوم و مع یدلم م ست بلند   یشد. دلم م ینم یببرم ول رونیرا از آنجا ب نیخوا
کردم حداقل  یشررد. دعا م یرا خامور کنم که آن هم نم ونیزیخواسررت تلو

 برق برود که البته نرفت...
سرر  نیپدر مع یهم در خانه  یساعت ربع ه وقت گذراند – شلیم –بود که با پ

 یما را گرفت، حت یحال همه  نیبود و ا هیشررب نیبه مع تینها یبود. پسرررک ب
ظاهر م نیخود مع که ت به رو ریبه تصررراو یتیاهم چیکرد ه یرا   ینم شیرو 

 یآقا یخصرروصرربودند. در اتاق  مارسررتانیآخر که در ب ی قهیدهد... و پنج دق
فهیو ق ایبهزاد ن خانم پ ازین ی... حتضررشیو مر فینح ا هم  شیرایبه گفتن 

ته گفت که خسرر شیراینزد و خانم پ یحرف چکسیکه تمام شررد، ه لمینبود... ف
ست و برا ستراحت م یا شکر کرد و رفت. مع یا  حرف و چیه یهم ب نیرود. ت

 یبا  م یبعدر تو ساعتبه دنبالش رفت و البته نه به خانه... تا دو  یحیتوض
 گرفت. یو آرام نم دیپلک

http://www.roman4u.ir/


 733 باران

س میکه به پهلو یا هضرب شدم ک  یجلو یخورد مرا به خود آورد و تازه متوجه 
ر پ یصررورتم افتاده. چشررمم به چشررم ها یرو یا هینور آفتاب را گرفته و سررا

 افتاد. انیبهروز یخنده 
 .زدستایسالم خانم ا ر
شدم و تالر کردم در معرض د میاراده از جا یب شم. نه ا نیمع دیبلند   کهنینبا

 یدرست باشد، نه، فقط نم انیبهروز یرو تشیاز نظر من حساس ایمحخ باشد 
داشرت  یلیکنم که ناراحت تر شررود... چه دل یکار تیوضررع نیخواسررتم در ا

 ...شیها تیحساس یدست بگذارم رو
نه.  ایدارم  یمشررکل نکهیو ا دینماند، فقط از کارم پرسرر ادیهم ز انیبهروز البته

گاه به چشم ها هیاسم ناد  رمیدستگ یزیچ ینگاه کردم ول شیرا که بردم ناخودآ
سا شد، فقط  شت که طبب یلبخند ی هین صورتش گذ ان بود. مکالمه م یعیاز 

نشررسررتم و به  لرخکرد و رفت. من هم کنار گ یهم نشررد، خداحافظ قهیدق کی
را  شیرو عینشررسررته بود نگاه کردم. نگاهش به من بود و سررر نیکه مع یسررمت

 انداختم. نییزدم و سرم را پا ی... لبخندوانهید یرداند. ابرگ
 کارت خوبه؟ یپس گفت ر
 هان؟ اوهوم. ر

به او گفته بودم. اگر مثال حرف نیهم ناد یرا  ب یاحتمال یعالقه  ای هیاز  ه ار 
سه نم انیبهروز س ست بردار  یحرف زده بودم، تا همان روز با من به مو آمد، د

ستم تا جا ینبود. و من هم م ص یکه امکان دارد کارم را از زندگ ییخوا  یشخ
 ام دور کنم!!!

 ؟یاریچقدر پول در م ر
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 باال انداختم. شانه
 دونم. ینم ر
 ارزه. یها، نم یوا! کم بدن نمون ر

باره  از گذر« کم» یاختالف نظر من و گلرخ در   میبرا یلیپولش خ م،یکه ب
 ...بود تا دستمزدر یشتریب تیتجربه ار در اولو یمهم نبود. نه که اصال، ول

 سر کالس. میباشه. )به ساعتم نگاه کردم( بر ر
به پشت سرم انداختم که  یشد. نگاه لشیشد و مشغول جمع کردن وسا بلند

 رفت. یبود و داشت به سمت دانشکده شان م ستادهیهم ا نیمع
سرر را با کالفگ ختیرا به هم ر شیموها خزر اطراف تکان داد، با هر به  یو 

 شیرا جلو یچا ینیداد. س رونیب ی کشدار ِ«یوا»دو دست سرر را گرفت و 
 ست.نش نیزم یکه تازه پخته بود، رو یکیگذاشتم و طلوع پشت سرم با ک

 شده قشنگ؟ یچ ر
 شدم. وونهید ر
 تر. وونهید ر

 ت.بس کیاز ک یبزرگ یعسل چشم غره رفتم و طلوع دهان عسل را با تکه  به
 نیزم یکه رو ییبرگه ها یباال یشرررانیبدون توجه به او دسررتش را با پر خزر

 پراکنده بود، تکان داد.
کم  هیکنم که  یمرتب م یفهمم، هر چ یخونم انگار کمتر م یم یهرچ ررررر

ستم ب صال نم دهیفا ادیقلقش د شروع کنم و چطور ادامه  ینداره، ا دونم چطور 
 بدم!

http://www.roman4u.ir/


 735 باران

ستم شتم:  شیزانو یرا رو د ستراح هیبار حاال،  الشیخ یدقه ب هیگذا ت کم ا
 بخور. یچا ایکن بعد دوباره برو سراغش. ب

ش یقیعم آه شوارید یو برگه ها را پرت کرد تو دیک ش مانی. بعد پ ان شد، جمع
آنها  ی. خودکارر را هم رودیهم گذاشررت و دوباره آه کشرر یکرد و مرتب رو

 .دیکش ینیگذاشت و خودر را به سمت س
شم! با ا یمنو بگو که م رررر ستم دکتر ب خنگ بودن من چقدرم که امکان  نیخوا

 داشت!
ته دل نم نیا نه ا یرا خزر از  ها بال ب ها! اصررال! فقط دن فت  لب  یبرا یگ ج

پا یما بود. م یو همدرد یدلسرروز ما   نییخواسرررت خودر را در حد درک 
کرده  یبا خزر زندگ یکاف ی... خوشرربختانه هم من هم عسررل به اندازه اوردیب

ن اسررت که یا میبکن طیشرررا نیدر ا میتوان یکه م یکار نیبهتر میکه بدان میبود
 یکرد ول یم ریحالت را خزر هر جور که به نفعش بود تعب نی. امیسررکوت کن

کننده منجر  رانیو یتوانسررت به فاجعه ا یم – یهر حرف – میزد یم یاگر حرف
گذاشررت و من و عسررل هم غمزده و او  یشررانه  یشررود. طلوع دسررتش را رو

سه ثان نی. امیانداخت نییسرمان را پا نیاندوهگ سم دو  ش هیمرا بعد  و دیطول ک
 و ظرف دمیکش یاز سر آسودگ یداد. من هم نفس انیبه آن پا خیعم یخزر با آه

 خواد؟ یم یرا برداشتم: ک کیک
 نکهیتا ا .میدر و آن در شررد نیو صررحبت از ا کیمشررغول خوردن ک قهیدق ده

بعد که برگشت صورتش رنگ  قهیخزر زنگ خورد و به اتاق رفت. دو دق لیموبا
 شده بود. واریگچ د

 شده؟ یاز دستم افتاد: چ چنگال
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 نکورو زدن.ک ی جهی: نتستدیبا شیپاها یگرفت تا بتواند رو واریرا به د دستش
د: آور نییبعد پا هیدهانش گرفت و چند ثان یدسررتش را جلو رتیبا ح عسررل

 برا کنکور؟ یمگه تو اصال خونده بود نم،یصب کن بب
شد و  شیلب ها خزر سل خفه  سل نگاه کرد. ع سرزنش به ع را جمع کرد و با 

را هم باز نکرده بود و  شیکتاب ها یانداخت. واقعا که! خزر ال نییسرر را پا
 ظرف و بلند شدم. یگرفت. چنگال را پرت کردم تو یحاال فقط ژست م

 رغمیعل میدون یو م میکن یشده حاال، نگران نبار! ما درکت م یفکر کردم چ ر
 ...نایشده و ا یدر حقت نامرد ،یآورد یتالشت بدشانس یهمه 

 را به کمر زد. شیو دست ها ستادیا صاف
 شد. یخوبه واال. اگه سنگ بود دلش واسه من کباب م ر

ست سنگ هم برا یا افهیق نیگفت، با ا یم را  شیکه به خودر گرفته بود، دل 
 ...یشد، ول یکباب م

شت نکهیو او را کنار زدم: برا ا دمیکوب شیآرنجم به پهلو با ه سنگ اگه دل هم دا
سه کنکور درس نخوند شه مغزو قطعا نداره. آخه تو دو زار وا  یچه انتظار ،یبا

 !؟یداشت
شا زانیآو شیرا باال انداخت و لب ها شیها شانه ش دیشد: خب  شده  مونیپ

 باشم.
با به تاق رفتم و بلند گفتم: خب  نداره  یا هدیفا گهید یمونیبگم که پشرر دیا

 برات.
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نبود. چشمم به صورت درهم خزر  یام را برداشتم و روشن کردم. خبر یگوش
سرررنوشررت تو  ،یکن تیخودتو اذ سررتیالزم ن زم،یخورد و خنده ام گرفت: عز

و  یتا آخر عمر خانم خونه ار باشر ردت،یبشره بگ دایپ یخر پولدار هیکه  نهیا
 .هکن ینم جادیا یرییهم تو سرنوشتت تغ پلمی. ارشد و دیحکومت کن

 رفتم. نییبوکم را باز کردم و پا فون
 . شماره را گرفتم و منتظر ماندم.دمیو خند دمیکشدار خزر را شن «شیا»
 ؟یزن یزنگ م یبه ک ر
 .نیبه مع ر
 داد. یشده بود بهت خبر م یاگه خبر ر
 یخودر بود، وگزنه او هم خوب م یسرروختگ میم*س*تق ی جهیحرف نت نیا

 بود... دهیزحمت کش یکنکورر حساب یبرا نیدانست که مع
خوشحالن... اه  یکه آدما وقت یدون یممکنه به مغزر خطور نکرده باشه. م ررر

 زنه؟ یم یزیب وزریچرا 
 هستن که بهشون خبر بده. تو صف منتظر بمون. یمهمتر یالبد کسا ر

را  شیزد، ابرو یانداختم. چشررمک یبه او نگاه یرا بلند کردم . با ناراحت سرررم
دست من هم  یرو یدانست که خزر در بدجنس یزد. خدا م شخندیباال برد و ن

 بد در رفته بود... نیبلند شده بود... آن وقت اسم مع
 نکهیخبر نگذارد. قبل از ا یدادم که مرا ب امیپ نیبه او رفتم و به مع یغره ا چشم

در با  انداختم و شرررانه باال  نشیماشرر یخال یبه جا یبه هال برگردم، نگاه
 حسادت بود... یانداختم. حرف خزر فقط از رو
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ستم به ا یهر وقت م ،یول شر اعتماد کنم، تمام و کمال گند م نیخوا ه زد ب یب
 باز کرده بودم... شیوکه ر یحساب

برک اتاق قم یگوشه  نیاز سه صبح گذشته بود و من بغض کرده و غمگ ساعت
م بخواب دمیترس یشده بودم. م رهیخ نیمع نیماش یخال یزده و لجوجانه به جا

صبان شیو فردا شد و با د تیاز حجم ع شده با راحت از همه  دنشیو غمم کم 
ستم با ا یبگذرم... م زیچ ش نیخوا قدر آن د،ش یم شتریکه هر لحظه ب یرنج

که  میو حسرررابش را کف دسررتش بگذارم... بگو دیایبمانم تا به خانه ب داریب
قدر خودخواه و ب قدر از او متنفرم.. چ مه  نیشررعور اسرررت... از من ا یچ ه

 غیرا هم از من در یجواب خشک و خال کی یدارد و خودر حت جایتوقعات ب
م تا متوجه باش ادد ینشان م یجهنم، حداقل واکنشار به  یکند. خبر قبول یم

 من شده... امیمتوجه تماس و پ
صوتش افتاد. موها یمین یزد و نور ماه رو یغلت خزر شنش را از رو یاز   یرو

صررورت کنار زد و دسررتش را کنار گونه ار گذاشررت. خور به حال خزر... 
خودر  زیرا برگرداندم به سررمت با . خزر از همه چ میبغضررم را خوردم و رو

ه داشررت که ب نانیناموفخ بود، اطم یاگر مثل کنکور در کار یمطمئن بود، حت
 تسیاعتماد به نفس و مازوخ یخاطر تالر نکردنش است. نه مثل من انقدر ب

خواسررتم برنجانمش تا بگذارد و برود،  یهم کنارم بود م نیمع یوقت یکه حت
کاسه  یوت یکند و بعد مثل االن حساب دوارمیکند، نه که ام کسرهیرا  فمانیتکل

ستم تا وقت یام بگذارد... م ش یخوا ست مطمئن با  کهنینه ا ستیمال من ن مه
ه ک میشررود و هزار بار به خودم بگو یدلم خال یتو یهر بار از نبودنش حسرراب

http://www.roman4u.ir/


 739 باران

بهتر از  یلیکرد که هرگز نخواهد آمد خ یرا راحت م المیگردد. اگر خ یبرنم
 ...دیایبود که هزار بار منتظرر بمانم و ن نیا

هر بار که  نکهیخورم، نه ا یام کند که من به درد او نم یهسرررت حال یوقت تا
جا  چیندارد، به ه یا دهیکه فا میکنم و هزار بار به خودم بگو ینباشد خودخور

گفت و  یبار مرد و مردانه به من م کیزنم...  یو باالخره دلش را م میرسرر ینم
صه م کیتمام.  سال غ سه  روز باالخره تمام  کی یلخوردم و یروز، دو هفته، 

نبود،  یشد و وقت یشد. نه مثل حاال که هروقت بود همه جا گرم و روشن م یم
 ...کیسرد و تار

که به  دمیرا د نی. نور چرا  ماشرردمیو از جا پر دمیباز شرردن در را شررن یصرردا
 شیاز کنار خزر گذاشررتم. مامان پ نیپاورچ نیخورد و پاورچ یخت ها مدر

و با  یواشررکیآمد.  ینم ییصرردا چیو ه دمیبود، سرررک کشرر دهیبچه ها خواب
 می. نسرردمیپر رونیرا برداشررتم و از خانه ب میتا دم در رفتم، کفش ها اطیاحت

 ادهیاز آن پ یافتاد که حاال کس ینیبه صورتم خورد و بعد چشمم به ماش یسرد
 ...یشد، ول یم
 نبود... نیمع نیکه ماش نیا

 هم نبود... شیرایخانم پ نیهم فشار دادم و باز کردم، ماش یرا رو میها چشم
چقدر  دم،یبلوزم را به سررمت هم کشرر یاراده چند قدم جلو رفتم و دو لبه  یب

 سرد شده بود...
د و خم شد. من هم جلوتر رفتم، شد در عقب را باز کر ادهیپ نیکه از ماش یمرد

 البرز را شناخته بودم.
 ان؟یراس..گو یآقا.. ر
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شت. به اندازه  کمرر سمت من برگ ست کرد و به  شن بود ول یکاف یرا را  یرو
 صورتش هم مشخب بود که تعجب کرده. دنیبدون د یحت

 وقت شب. نیا ؟یکن یتو با  چکار م ر
 کو؟ نیمع ر

 .ناهاری: ادیکش یقیگذاشت و آه عم نیدر ماش یرا لبه  دستش
سمت د من ش گریهم از  شدم و مع نیما داده بود به عقب  هی. تکدمیرا د نیخم 
 .دیرس یحال به نظر م یو ب

 خوابه؟! ر
 ها. هیما نیتو هم یزیچ هی ر

 ؟یشیم ادهیگذاشت و تکان داد: پ نیمع یشانه  یرا رو دستش
بود... اگر خواب  بیسرررر را تکان داد و دوباره به عقب پرت شررد. عج نیمع

ر آمد، مگ یاگر خواب نبود که خودر م د،یاینداشررت به خانه ب یلیبود که دل
 ...نکهیا
 تصادف کرده؟ ر

سمت من بلند کرد: نه، حالش خوبه.  البرز هم خوبه هم نه.  یعنیسرر را به 
 ادهیپ یخواسررت یداد و با حرص گفت( نمرا گرفت، تکان  نیمع ی)دوباره بازو

 خونه؟ ارمتیب یپس چرا گفت یش
. دمیننش شهیهم به خاطر باال بودن ش دیگفت که نامفهوم بود، شا یزیچ نیمع

 . خم شدم.ستادمیرا دور زدم و کنار البرز ا نیماش
 ...نیچشه پس؟ مع ر
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باره به شد، دو دنمیرفتم و با انزجار به او نگاه کردم. البرز متوجه پس کش عقب
 ما. یخونه  میبرگرد نیبار آرام تر گفت: مع نیخم شد و ا نیسمت مع

 .گفت: نه.. دهیجو دهیشد، جو لیمتما رونیو به طرف ب دیبار چرخ نیا نیمع
 مدیشد. چرخ یماندم تا آخر عمر دلم با او صاف نم یآنجا م نیاز ا شتریب اگر

 که به خانه بروم.
 باران خانم! ر
 برنگشتم: بله؟ یول ستادمیا
 ؟یاریب لشویوسا یتون یکنم ببرمش اتاقش، م یمن کمکش م ر
 ار را هر ییپسررر دا لیتواند بعدا برگردد و وسررا یکه م میخواسررتم بگو یم

 و برگشتم. دیزبانم نچرخ یخواهد ببرد ول یکه م یگورستان
 جلو ه. یرو صندل ر

خت ز یسررر ندا مان البرز دسرررت ا باز کردم. همز کان دادم و در جلو را   ریت
 یچینداشت! احمِخ ه یفاصله ا یهوشی. تا بدیکش رونیو او را ب نیب* *ل مع

 ندار...
ود خورد و اگر دست البرز نب یکه حاال تلو تلو م فتدیکردم چشمم به او ن تالر

شتم،  یلپ تاپ و گوش فیشد. ک یسنگفرر پهن م یهمانجا رو ار را بردا
سر کنجکاو شت رو یفقط از  ش یصفحه  یانگ ش یگو  و متوجه تماس دمیک

 بود... دهیفا یب گرید ینخوانده ار شدم. ول یها امیپاسخ و پ یب یها
شررانه ار جا به جا کرد و  یرا رو نیتا به البرز برسررم. البرز دسررت مع دمیدو

 خوب شد. یلیگفت: رتبه ار خ
 و بلند گفتم: ِا؟ چه خوب...« به درک»دلم گفتم  یتو
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 خوشحال نشد. ادیخودر که ز ر
ن گفت یم ینژاد به چه اندازه ا نیا دمیفهم یهم مشررخب بود! اگر من م نگفته

 شد. یاز مشکالتم حل م یلی! خ«ادیز»
بدتر  قهینگفتم و دو دق یزیچ بار  با حال  فت:  نه گ با کامال داوطل عد البرز  ب

 شده.
 .ستیخونه ن یمکث کردم و البرز گفت: کس یدر ورود یجلو

 ینیبب هشی. مستین نیو بعد گفت: تو ا نیمع یسمت چپ بیج یکرد تو دست
 هست؟ بشیتو اون ج

 کیحاضر نبودم به او نزد یرا پشت سرم حلقه کردم. بچگانه بود ول میها دست
 بشوم.

 .دویکل ارمیپس نگهش دار تا من در ب ر
سزا رلبیز ستم را تو یینا ستم ک نیشلوار مع بیج یگفتم و د ه به فرو کردم. د

کشدمش و به طرف البرز دراز کردم که سرر  رونیسرد خورد بالفاصله ب یش
ش ش یقیبه من نگاه کرد. نفس عم هیو چند ثان دیرا عقب ک  یرا تو دیو کل دمیک

 تو. دییرما: بفدمیالبرز را هم شن یقفل انداختم. در که باز شد صدا
شتم که بگو زهایچ یلیخ سا یم م،یدا ستم و شت در نیمع لیتوان  را همانجا پ

ا  را چر دینگفتم و رفتم داخل. کل یزیچ یبگذارم، راهم را بکشررم و بروم، ول
تا  را نی. البرز معدید یبود و چشررم چشررم را نم کیتار رونیزدم که برخالف ب

به من زل زد. ا یجلو عد  ها برد و ب له  خوب صررورتش را  یلیبار نور خ نیپ
 به گفتن هم نداشت. یازیروشن کرده بود و ن
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 ...ارمیآب سرد ب وانیل هی نیخوا یم ر
 .ارهیباال م ر
 تو صورتش؟! زمیبر ر
شانه باال انداختم: هر ک با  یخوره پا یخربزه م یتعجب به من نگاه کرد و من 

به. فردا که از کمر درد  نجایهم نشیبذار نه،یشرر یلرزشررم م په بخوا نا کا رو 
 کنه. یغلطا نم نیاز ا گهینتونست جم بخوره د

دشون از خو ریغ یکنن و به ضرر کس یغلطا م نیاز ا ایلیرا باال برد: خ شیابرو
 خانم. ستیهم ن

 فعال که به ضرر من و شما شده. ر
ستش را ز ی «پوف» صد ا نیب* *ل مع ریکرد و د له پ نیولمحکم کرد و به ق

به من نگاه  نیمع گرید یبازو یجلو رفت. وقت با تعجب  را گرفتم و زور زدم، 
 انقدر تو رو دوست داره. نیلحظه تعجب کردم چرا مع هیکرد: 

 نیا تیو در آن وضررع طیشرررا نینگفتم. در ا یزیباال انداختم و چ یا شررانه
س یرو یریتاث چیحرف ه شتن ک ست دا شت. دو  ینزار و ب نطوریکه ا یمن ندا
 خورد... یدور من و البرز افتاده بود، به درد عمه ار م یاراده رو

مت مع یسررخت به تاقش برد نیو زح تا ا نداخت یو رو میرا  خت ا  ی. رومیت
شد و زانو س شیتختش ولو  ش یرا جمع کرد. دهانش را باز کرد و خرنا ه ک دیک

 شد. یمن منته یخفه  یالبرز و ناسزا یبه خنده 
 باران خانم. به دیدسررت مشررغول مالش کتفش شررد و گفت: ببخشرر با البرز

 .ینصفه شب نیزحمت افتاد
 نش؟یچرا آورد ر
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 ادامه داد. دنیباال انداخت و به مال یا شانه
گفت  یبند م هی یکه نداشت ول یخودر خواست. هور درست و حساب رررر
 ساکت شد. گهیبود که د نیخونه. تو ماش میبر

تخت پهن شده بود، برگشت.  یکه رو یکلیما دوباره به سمت ه یهر دو نگاه
 احمخ. ی: پسره دمیالبرز را شن یو من زمزمه 

توانستم  یداشتم و نم یستیبا البرز رودربا یبلد بودم ول یبهتر یفحش ها من
شد و ز شیرا نما اتمیادب صاف کرد که از نظر من فا ریبدهم. خم   هدیسرر را 

 دم،یکوب واریال بردن هر قدر که توانسررتم او را به در و دبا نینداشررت. در ح یا
 شد. یم دارینقاط بدنش ب یدر اقص یمختلف یفردا با دردها

 سمت در رفت و با دست هم به من اشاره کرد که وقت رفتن است. به
تخت افتاده بود. چطور توانسررته  یجنازه رو نیانداختم که ع نیبه مع ینگاه

 بودم انقدر نگرانش بشوم؟!!!
شم ها شینازکش را رو یآخر برگشتم و پتو ی لحظه  میانداختم. موقع رفتن چ

 نداشته باشد. یالبرز برخورد ینگه داشتم تا با چشم ها میرا م*س*تق
ست. حاال از تنها ماندن با او معذب  البرز بودم. چرا  را خامور کرد و در را ب

 حسش هم دلگرم کننده بود. یدر حالت ب یحت نیوجود مع
 مونم. یم نجایامشب ا ر

به من بگو یازیمن چه؟ ن به عادل روان یخانوادگ دیبود  که ا یت  نیندارند؟ 
 شررشیهمه راه کول کرده و به خانه آورده که خودر هم پ نیوقت شررب او را ا

 بماند؟
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 رتبه ار خوب شد؟ ر
 شیاز سر و رو ی. صاف نبود و خستگستادیچپاند و ا بیدو دستش را در ج هر

 .دیبار یم
 .یعال ر
 .ریشبتون به خ ر

 یمن م بتی. اگر مامان متوجه غدمیدو نییجوابش نماندم و از پله ها پا منتظر
 چیه بود... و یشد که تا ابد پاک نشدن یدر کارنامه ام ثبت م یننگ یشد لکه 

ست ا ینم یبهانه ا عنوان جر ت تنها بودن در  چیرا که من به ه قتیحق نیتوان
 را ندارم، پنهان کند... –در شب  –با  

 چه خبر؟ نیاز مع ر
 باشه؟ دیبا یخوردم و سرم را باال آوردم: چه خبر یتکان
 .گهیبا تعجب به من نگاه کرد و گفت: کنکور د خزر
 زانوانم گذاشتم: آهان، خوب شده. یرا دوباره رو سرم

 ست؟یخونه ن ر
 ؟یپرس یکه از من م نمیمع یدونم؟ مگه من منش یچه م ر

 ؟یکن یم یترر کرد: وا! حاال چرا قاط خزر
شد و از اتاق ب سرر ش یرفت. آه رونیرا با ناز و اطوار تکان داد، بلند  و  دمیک

ود. پارک ب نیمع نیماشرر یجا البزر نینگاه کردم. هنوز ماشرر رونیاز پنجره به ب
بودم. از  دهیرا از صرربح در با  ند چکدامشررانینبود، ه چکدامیاز ه یخبر یول

 دهینداشتم. چپ یکار چیه یکرد و حوصله  یشده بودم، سرم درد م داریب یوقت
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دانسررتم انتظار چه  یبودم کنج اتاق و زل زده بودم به آن پنجره و خودم هم نم
 رفتم. رونیبلند شدم و از خانه ب یحوصلگ یکشم. با ب یرا م یزیچ

تاد. سررالم کرد و  رونیبا من البرز هم از ب همزمان به من اف مد و چشررمش  آ
با ا به من نگاه کرد.  با دقت  مد و  بد نکهیجوابش را دادم. جلو آ گاه  ، نبود ین

 توجه به او نشان دادم. یداد. سرم را چرخاندم و خودم را ب یآزارم م
 ؟یچشمات پف کرده، تازه از خواب پا شد ر

تم. گفتم و از او فاصله گرف ی «دیببخش»باال انداختم، « نه» یرا به نشانه  سرم
را با  شیبود، دنبال من راه افتاد و قدم ها کشیکه در ژنت یزیبا توجه به چ یول

 من هماهنگ کرد.
 نشده. داریهنوز ب ر
ه ب دینزدم. شررا یحرف یباشررم، ول دهیسررپر نیمع یدرباره  یزیآمد چ ینم ادمی

 آمد؟! یاز دست من بر م یرفته باشد، چکار یخواب ابد
 اد؟یدعا کنم به هور ب نیخوا یم ر

دونه  یخدا م ی. ولادیتو هم به هور م ی: بدون دعادمیخنده ار را شن یصدا
 .یک
 ارزششو داشت؟ ر
 ؟یچ ر
 .یچیه ر
 نبود. یخوشگذرون یبرا ر
 ثوابش خورد؟ یپس برا ر
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 تو چرا انقدر بهت برخورده؟! ر
اد که با افت یآن روز ادیرا به جلو پرتاب کردم.  یسررنگ مینگفتم و با پا یزیچ
شدم. راهم را از سمت  یپرتاب بعد الیخ یو ب میسنگ را به خانه رساند نیمع

 البرز همچنان همراه من بود. یکج کردم ول نیمع یخانه 
 ن؟ی: کارم دارستادمیا
 مزاحمتم؟ ر

ستش را بگو یباال انداختم. ادب اجازه نم شانه ام هم مانع  یو ناراحت میداد را
 درو  گفتنم بود.

 بدتر شده. مییحال دا ر
 .ادیاز دست من برنم یکار ر
 !؟یتو چرا انقدر بدخلق ر
 !شه؟یخور خلخ باشم معجزه م ر
زد و سرر را باال انداخت. منتظر ماندم و چند  هیدرخت تک یبار او به تنه  نیا

به  روزیبعد گفت: د هیثان خوب شرررده که  نیمع یزنگ زدم بهشررون بگم رت
 داشت. یکه چه حال و روز یدیاونجا بود. بعدر... د نمی. معدمیفهم

 داشت؟! یا دهیچه فا نیمع یباز ستیمازوخ نیخب، االن ا ر
 از فکرر خالص یجور هی دیبا یداره، ول یربط گمیگفت: من نم یکالفگ با
 راهه. هی نمیشد... ا یم

 .ستیراهش ن نیا یغم و غصه دارن ول ایلیکردم: خ بغض
 باران... نیبب ر

 خوام برم. کار دارم. یرا تکان دادم: م سرم
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 .ییدا دنیصحبت کن بره د نیفقط با مع ر
 .سیالزم ن ر
 یزل زد: الزمه، خواهش م میمرا گرفت و به چشم ها یهر دو دست شانه ها با

 کنم.
ه از را ک یتوانستم اشک ینحو نم چیمرا خفت کرده بود و به ه یدست ها البرز

 چشمم راه افتاده بود پاک کنم.
 خواد بره. یخودر م ر

 .دمیمرا رها کرد و من تا ته با  دو یشانه ها رتیبا ح البرز
ستم آنقدر ینم شیکارها ی! چرا با وجود همه چرا؟ شم که  یتوان از او متنفر با

 جا... چیرا بزنم؟! و منتظرر نباشم؟! هرگز و ه دنشید دیق
ام  یدانسررتم با ناراحت یو خسررته به خانه برگشررتم. ناراحت بودم و نم نیسررنگ

 نیمع هنکیناراحتم!! از ا یزیاز چه چ قایدانسررتم دق ینم یبکنم. حت دیچکار با
 دهید یاو را در حالت نکهیخفه کرده بود؟! از ا یباز هم خودر را با آن زهرمار

 یابه ج نکهیبود؟! از ا نندهو منزجر ک بهیغر میبودم که دوسررت نداشررتم و برا
 نطوریببرد ا – یگریهر دوسررت د شی! پایخدا ای –من  شیار را پ یناراحت نکهیا

شش کند... حاال فکر م سته بود فرامو شناخته ام،  چوقتیم هکرد یخوا او را ن
 هستم، توهم بود و بس... کیکردم به او نزد یفکر م نکهیا

 میچشررم ها یکه ناگهان جلو یباز کردم و داخل رفتم، صررورت یرا به آرام در
! و البته ردیاز جسررمم فاصررله بگ هیچند ثان یظاهر شررد باعث شررد روحم برا

 برگردد...
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 خرررررررررررزر! قبض روح شدم! ر
سرر را جلو آورد و ب بدون ش ینیار را به ب ینیتوجه به من،  سباند. چ م من چ

سناک بود. زل زدم به دا تینها یب کیسبزر از نزد یها که  یسبز یها رهیتر
 شد. یم یمنته یبه عسل

 گفت؟ یم یچ رر
 ؟یدهانم را قورت دادم: ک آب

اون  یپسررر عمه  گه،یپسررره د نیادامه داد: هم یآرام ینرفت و با صرردا عقب
 پسره.

د ش یکه به دماغم فشرده م یبا دماغ یزدم ول یم یجیبود خودم را به گ حقش
 کرد، ممکن نبود. یرا سوراخ م میکه داشت چشم ها یو نگاه

تانو شهرس یکنه و دانشگاه ها تیگفت حواسمون به اون پسره بشه، مبادا خر ر
 بزنه.

به  ام ینیفرو افتاد. عقب رفت و ب شیشررد و پلک ها نیسرربز غمگ یها چشررم
 برگشت. یحالت عاد

 ن؟یهم ر
 ام را خاراندم. ینیب
 !؟یپس چ ر

 آمد. شی. تازه حواسم سر جادیرا ورچ شیها لب
 تو حرف بزنه؟ یدرباره  یتوقع داشت ر
 من بهش گفتم دوسش دارم! ه؟یادیتوقع ز ر
 کردم: به خودر نه... یادآوری
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رت دوس^پس یکن یفکر نم یجمع کرد: آره، ول یزاریب ینه را به نشا شیها لب
 بش گفته باشه؟! ویهمه چ

 !ستیاون دوس^پسر من ن ر
 هرچند... س،یاالن مهم ن نیا ر

صررورتش را به صررورتم  د،یرا به کمر زد و دوباره به سررمت من چرخ دسررتش
 شبیسرزنش کننده گفت: پس د یو با حالت –قبل  ینه به اندازه  –کرد  کینزد
 ؟یزد یزار م یاونجور هیپسر همسا یبرا

 ! ... من زار نزدم!!؟یمن؟! ... من ک ر
 ار زدم و هلش دادم عقب: حرف مفت نزن. نهیدست به س با

 یدماغتو باال م یتو داشررت یی: حرف مفت؟ من پا شرردم برم دسررشررودیغر
چند  هی. من یزد یزار م یقبلش داشررت یبه خواب ول یخودتو زد ،یدیکشرر

 بودم. داریقبلش که پاشم، ب قهیدق
صدا داریگرفت، ب دلم شن ی هیگر یبود و  س یبود، ول دهیمن را  ود چه ب دهینپر

نه ا کهیمرگم اسرررت...  عد از  یبه او م ن ظار، مع 8گفتم ب عت انت را  نیسرررا
متوجه من نشررده اسررت،  یو او حت میتا اتاقش کشررانده ا هوریم*س*ت و ب

کند،  یم هیخواهرم دارد زار زار گر دمید یشررردم و م یم داری... اگر من بیول
سع یار را به من نم هیاگر علت گر یحت شم، دو  یم یگفت،  کردم کنارر با

فرستد، نه را به جهنم ب ایکه تمام دن چمینسخه بپ شیضربه بزنم به پشتش و برا
صبحش که تالر م نیا نکهیا شم ها یرا نگه دارم که فردا  ا به ر شیکند پف چ

 ...اورمیب شیشکل ممکن به رو نیتر رحمانهیبگذارد، به ب یخواب یب بحسا
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 به یپسررره چه گ*ن*ا*ه نیا سررتیآرنجم او را کنار زدم: برو کنار. معلوم ن با
 تو افتاده. ریکرده که گ یدرگاه اله

 مگه من چمه؟ ر
فکرر  از آن که شتریب یلیبابت ناراحت نبودم. من خ نیبود و اصال از ا دهیرنج

خواستم که مرا ب* *ل کند و  ینفر را م کیفقط  شبیبودم. د دهیرا بکند رنج
 پشتم را بمالد...

 .ییدر نوع خودت مدوسا ر
 ه؟یمدوسا کدوم خر ر
 .یهشیکه تو شب یهمون خر ر

: فرو رفت میرا محکم گرفت و ناخن انگشت اشاره ار در گوشت بازو میبازو
 آاااخ!

 .اقتتیل ی. خاک تو سر بگمیکه دردمو به مثال خواهرم! م نیمنو بب ر
. دمیرا مال میرا رها کرد و از پله ها باال رفت. بغضررم را خوردم و بازو میبازو

 ناخن مدوسا مانده بود. یجا
پا دهیدراز کشرر نیزم یرو ها تک میو  تل رخت خواب  به   یداده بودم. ب هیرا 

سرم را با کتاب گرم کنم. فکر و خ صله تر از آن بودم که  شت یالیحو م. هم ندا
 نیعم شبیحال به هم زن د ریحال آنجا دراز به دراز افتاده بودم و تصو یفقط ب

سته بود و پاک نم ستم  یشد. نم یدر ذهنم نقش ب شوم.  ازتوان شرر خالص 
بارها حرف البرز را برا یحت که خخودم تکرار کر یبارها و  ثل  یلیدم  ها م
نداشررت،  یبه من ربط ایها، تمام دن یلیخورد. خ یجا برنم چیو به ه نندیمع

 نکهیا ینداشت ول یاگر اتفاق بود مورد نم،یبب نطوریرا ا نیخواستم مع یمن نم
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. قابل قبول بود.. ریمن غ یبرا اوردیسررر خودر ب ییبال نیدانسررته و عمدا چن
من  ِن یاز او داشته باشم، مع ینبود که انتظار هر کار یی «ایبهزادن»همان  ن،یمع

 نبود... نطوریا
 باران؟! ر

منعکس کنم:  میرا به وضرروح در صرردا یلیم یو ب یحوصررلگ یکردم ب تالر
 بله؟!

 .نیببر واسه مع نویا ایب ر
 .ستیخونه ن ر
 ببر براشون. ایباشه؟ ب نجایالبرز تنها ا شهیمگه م ر

 برم. یسرم و غرغر کنان گفتم: نم یرو دمیرا کش مالفه
 ؟یشد ضیمامان واضحتر شد: چته؟ مر یخورد و صدا واریبه د در

 کنه. ینه خوبم. سرم درد م ر
 ؟یچت شده، سرما خورد ر

 .شبهید یخواب ی: نه از بدمیکن نبود. نال ول
 تو ببر. ایدور شد( عسل ب شیباشه، )صدا ر

مامان باال رفت: چطور  یباز شررد، صررداکه دهان عسررل به بهانه آوردن  نیهم
مه م هی یوقت نام م رهیاون فورا م ،یگریباز یگیکل بت  نه، ک یتو رو کالس ث

 !؟یبرار دو قدم بردار ادیحاال زورت م یخوبه، ول
الطاف و  نیا یخلع سررالح شررد و رفت. من هم غرولند کردم. همه  عسررل

مال من بود،  نیمع یشررد. ول یمرحمت ها از پسررردوسررت بودن زن ها بلند م
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حخ دخالت نداشت،  چکسیار کنم و ه مهیخواست جر یمال خودم! دلم م
پتو ها فرو بردم که  یرا ال میرا از او بخواهم. پا نیشد ا ینم یمامان... ول یحت

 آفتاب نخورده بود و خنک بود.
 خواب بود. البرز ازم گرفت. نیکه برگشت از همان دم در گفت: مع عسل

 ضه؟یخواب بود؟! مر یوقت ظهر واسه چ نیدکتر! ا یآقا ر
 .هضیهنوز بلند نشده. نگفت مر دهیکه خواب شبیدکتر گفت از د یآقرررا ر

 .گهینشه د داریب یدلم گفتم: اله یتو
گذاشتم. اشک از کنار صورتم  میچشم ها یرا رو میرا گاز گرفتم و بازو زبانم

شار و صورتم را به فرر ف دمیگفتم و چرخ ییگوشم. ناسزا یراه افتاد و رفت تو
 ما... یدرست کرده بود برا یچه بساط نیدادم. بب

 .نجایا ایمرا داد: ب امیاز دو روز باالخره جواب پ بعد
از من و خزر  ریمبل. ظهر بود و غ یرا پرت کردم رو یاز خود متشکر! گوش چه
زده  بود. صبح به من زنگ ... البرز رفتهنیخانه نبود. البته من و خزر و مع یکس

ست. گفته بود اگر م هوریهنوز ب نیو گفته بود مع . میه او بزنب یسر میتوان یا
صد نیوجه چن چیخزر که به ه شت و من هم... فعال به نفع هردو یق  مانیندا

 .نمیبود که او را نب
کرد و  ژیغ ژیغ لمیرا برداشتم. دوباره موبا میچا وانیسنگ اپن نشستم و ل یرو

 .غهینگاه خزر به سمت من برگشت. گفتم: تبل
 ؟ییبگویغ ر

شد. از اپن پر میها شانه شغول غذا  و  نییپا دمیرا باال انداختم و خزر دوباره م
 را برداشتم. یگوش
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 .ایب ر
 کیخواسررت با  یخودر؟ بعد از دو روز م شیکرد پ یم یکه! چه فکر واقعا

 دنش؟یمور کنم و دوان دوان بروم به درا فرا زیمن همه چ یسرره حرف یکلمه 
 بودم؟! شیچشم و ابرو ینه که کشته و مرده 

 آواز، ریزده بود ز خزر
 چشمات، همرنگ روزگارم اههیکه س یا

 دارم یدست تو چه روز و چه روزگار از
 یما رو کاشت یومدین ،یتا وعده داد هزار

 یدل مهربونو چشم انتظار گذاشت نیا
 یهزار بهونه دار ییوفا یب یبرا

 ...یزمونه دار نیاز ا تیشکا کیو  هزار
 اد؟یالبرز خوشت م ِی مبل نشستم: خزر از چ یجا رو همان
شت و چند تار خزر شمش افتاده بود کنار زد، هم یکه رو یبرگ  نیبه ا شهیچ
سود یموها نبود  انیکه خودر هم در جر یوقت یشد، حت یم میتاب دار او ح

 بود. یو لوند ییبایز تیدر کار نبود، در نها یو تعمد
 یرادیا چیزد( ه یا انهی! )لبخند موذاد؟یخوشم نم شیاز چ یخب بهتره بپرس ر

 آرزوشو داره. ینداره، هر دختر
شتم؟! موبا یچه مرد یمن چرا ندارم؟ من آرزو پس  یزنگ خورد، گوش لمیدا

گذاشتم زنگ بزند و به نگاه پر از سوال خزر  دم،یرا د نیرا چرخاندم و اسم مع
 جواب دادم: اشتباه گرفته.
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 خزر باال رفت و پوزخند زد. یابرو
 را باال آوردم و دستم را دور آنها حلقه کردم. میزانوها

 شه؟یم رادمیمگه آدم بدون ا ر
را خاراند( به نظر من  شی. )وسط دو ابروشنیبزرگ م کیکوچ رادایا ینه، ول ررر

 اون از هر نظر خوبه.
 لیتوانسررتم هزار تا دل یعبارت م نیبدون ا«! به نظر من»بود که گفت  خوب

به نظر او البرز ا یالل م نطوریا یول اورمینقضررش ب یبرا د. بو نطوریشررردم. 
 ... کفرریناپذ انیبزرگ و پا یرادهایا یبا همه  نیهمانطور که به نظر من مع

ستم سئله فقط مع یشانیرا به پ دو د شردم. م د که تا خودم بو سئلهنبود، م نیف
 یام دوباره زنگ خورد و صدا ی. گوشمیایها کنار ب نیتوانستم با همه ا یکجا م

 صداشو ببند. یجواب بد یخوا یخزر بلند شد: نم
 یرا هم پرت کردم عقبتر. خزر همچنان داشت با سوز م یندادم و گوش جواب
 خواند.

 .گهیکانال د هیزر بزن خ ر
 بازم به روزگار یدارم بهار بهار م من

 ورق ورق، صدامو هوار هوار دلمو
 شکنم غرور غرور یمونم صبور صبور، م یم

 بازم کرور کرور یمن م مویکه زندگ آخ
 سقف خراب نیا ریز شمیدارم داغون م من
 تو از جونم شونه هامو واسه خواب یخوا یم یچ
 شهیقلبم ات یکنم تو یتو که فکر م به
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 کشه یم ریپهلوهام ت شهیآروم نم دردم
 بشکنه کار تو قمار لحظه هار ساعتم

 واری واری زمیمثل برگ خزون نر تا
 :دستت درد نکنه!دمیغر
در شررکم مادر مچاله شرردم. کوسررن رو  ینیو مثل جن دمیمبل دراز کشرر یرو

شتم و رو شم ها یبردا شار دادم. چ ستم و تالر کردم ذهنم  میگوشم ف را هم ب
شم ام زد، چ ینیچند ضربه به ب یبعد کس هیکنم. چند ثان یخال یزیرا از هر چ

آن بود  ین روی. اسم معدمید میچشم ها یام را جلو یرا باز کردم و گوش میها
شد. کوسن را کنار زدم و خزر با تمسخر گفت: اشتباه  یو ول کن معامله هم نم

 گرفته؟
 ب* *لم یام را انداخت تو ینزدم. خزر گوش یمبل و حرف ینشستم رو صاف

 و دوباره به آشپزخانه رفت.
 شده؟ یباز چ ر

صفحه  یرا ندادم ول جوابش شم از  ش یچ شتم. هم یگو که دکمه  نیهم برندا
 سبز را فشار دادم قطع کرد. ی
 ... اونجا.رمیسر م هیخزر من  ر
 .نجایا ادیبگو اون ب ر
 چطور؟ ر
 دو تا جوون با هم تنها باشن. سیخوب ن ر
 زدم. رونی. جوابش را ندادم و از خانه بدیرا گفت و قاه قاه خند نیا
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تا  دیطول کش هیبود. چند ثان کیهل دادم و داخل رفتم. سالن تار دیرا با ترد در
عادت کرد و شررخب مورد نظر را  یکیتار نیبه ا رونیب ییچشررمم از روشررنا

سرر پا یکه رو دمید شسته بود و  سالن ن سط  شنب یبود. حت نییکاناپه و  دنیا 
 رفتم. سالنکردم و تا وسط  یدر هم سرر را بلند نکرد. سرفه ا یصدا
پف داشررت و رنگ  شیو کمرر را صرراف کرد. چشررم ها دیکشرر یقیعم نفس

ا  چکار تو ب شبیبه من زل زد و بعد گفت: تو د هیبود. چند ثان دهیورتش پرص
 ؟یکرد یم

 من بود! دنیفقط فهم مشکلش
 س.ا گهید یفردا هیاون فردا گذشت! امروز  ایبهزادن یآقا شب؟یزدم: د پوزخند

 ی! برارون؟یب یاومد ی. برا چی: حاال هر چختیآشفته ار را به هم ر یموها
 تو با ؟! یاومد یچ
 هم بدهکار شدم؟! یزیچ هی ر

 ون؟ریب یاونوقت شب اومد یچ یبرا گمیبلند گفت: م یشد و با صدا بلند
آره؟ چرا از کارت خجالت  دم،یکه ورود قهرمانانه ات رو د یزدم: ناراحت داد
 ؟یکش ینم
باال رفتم؟  یکس یخونه  واریخجالت بکشم؟ مگه چکار کردم؟! از د یاز چ ر

 شکستم؟! ویخوردم؟! دل ک ویحخ ک
 کردم، دل من... دل آدم نبود؟! بغض
ستم صدا شیرا باال بردم و برا د ست زدم، با  صال  ن،یگفتم: آفر یگرفته ا ید ا

 تو با  بودم. حاال برم؟ شبیخوام که د ی. منم معذرت میکرد یکار خوب
 داد. هیتک یکاناپه ولو شد و سرر را به پشت یرو دوباره
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 .یدید ینرفته چ ادتی ینه تا وقت ر
 . برم؟رهینم ادمی ر

 !؟یداد: چرا تو انقدر سخت رونیرا پر صدا ب نفسش
 .رونیکه بروم ب دمینگفتم و با رنجش چرخ یزیچ
 باران. ر
 .دمیو نچرخ ستادمیا
 .ینیبب یخواستم منو اونجور یخوام... نم یمعذرت م ر

ه ک یگفتم: فقط ناراحت یلرزان یو اشررکم راه افتاد. با صررردا دیلرز میها لب
 دهی... اگه من ندادی! بهت گفته بودم... گفته بودم که بدم مدمت؟ید یاونجور

 کرد؟! یم یبودمت فرق
اد خو یو سرررم را به سررمت او که دوباره بلند شررده بود گرفتم: دلم نم دمیچرخ

تونم تحمل کنم! هر  ی... نمنمتیاگه من نب یحت ؟یفهم ی! میباشرر ینجوریا
 یکنم االن م*س*ت و خراب نم یهمش فکر م ،یو با دوسررتات یرونیدفه که ب

 دوستت ندارم! ینطوریمن ا نی! معیکن یچکار م یدار یدون
شم ها سرر شم ها یپرنور به من نگاه کرد. ول یرا باال آورد و با چ را  میمن چ

سم، حت نیکردم ا ینگرفتم. در آن لحظه فکر م ست رفته  یح مثبتش هم، از د
نش به نگه داشت یمن برا ی کطرفهیهم بود، با تالر  یبود... اگر دوست داشتن

ر با ه نیدارم که مع هرا زنده نگ یخواستم حس ی. من به زور مدیرس ینم ییجا
 داد... یحرکت آن را به باد م
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دمان خو یمت خانه زدم و به س رونیبزند با عجله از خانه ب یحرف نکهیاز ا قبل
عواقب داشت، مخصوصا  نیگفت، تنها ماندن من و مع ی. خزر راست مدمیدو

 ...یکیدر تار
 وسط با  هم نرفته بودم که برگشتم. تا
کاناپه نشرسرته و  یراسرت رفتم و کنارر نشرسرتم که هنوز هم رو کیبار  نیا

 گرفته بود. شیدست ها انیسرر را م
 چه عجب! ر
باال انداختم و محلش نگذاشررتم.  یرا گفت و سرررر را باال آورد. شررانه ا نیا

ست ها شته و زل زده بودم به رد میزانوها یرا مودبانه رو مید  ییتابلوها فیگذا
 واریبه د یقشنگ یمادرر نبودند و فقط برا ای نیمع یمورد عالقه  چکدامیکه ه
 بودند. دهیکوب

 نجا؟یا ینیکه ساکت بش یبرگشت ر
 .امیب یکه به او نگاه کنم، گفتم: تو گفت نیا ونبد

 شیوهام ریداد. هر دو دستش را ز هیتک یو سرر را به پشت دیکش یقیعم نفس
 یبلند شررده بود و بهشرران نم شیباال زد. موها یشررانیپ یزد و آن ها را از رو

 ود.ب دهیپر رونیمد ب یمجله ها یانگار از تو شهی. مثل قبلتر ها که همدیرس
هر جا که خسته  م،یزن یبا هم حرف م میهر دفه دار ادیبدم م یلیخ یدون یم ر

 ؟یریو م یکن یفرار م یشد
 .ستیتو مهم ن یکه ظاهرا برا ادیبدم م زایچ یلیمنم از خ ر
سم را هم مرتب کردم. برا یگفتم و لبه  یجد یلیرا خ نیا ستم، ژ لیتکم یلبا

 را هم چپ و راست کردم. میهمزمان ابروها
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 .ستایبد ن یکم چاق بش هی گمیم ر
گاه فاصله گرفتم: که چ تکان  بشه؟ یخوردم و ناخودآ

 لپتو بکشم. ،یکن دایبلکه لپ پ ر
 !دهیممنون. از شما به ما رس یلیکردم :خ اخم
ه ب یچشم ریرنگ بود. ز یو ب یزود تمام شد. خنده ار زورک یلیکه خ دیخند

ستم را جلو او نگاه کردم که نگاهش به من بود. شم ها ید تکان دادم که  شیچ
کرد و سرررر را  ی« پوف»تکان خورد و حواسررش برگشررت.  شیمردمک ها

 به حرف آمد: باران؟ نکهیتا ا میهر دو ساکت بود هیبرگرداند. چند ثان
 هوم؟! ر
 هم؟ انیهوم؟ به بهروز یگیبه همه م ر

 مردمو نکش وسط. حرفتو بزن. یکردم: پا غرولند
 را باال آورد و چهارزانو نشست. شیپاها

 کم مهربون بار! هی ر
 تونم. یبخوام هم نم ر
 به من نگاه کرد و گفت: چرا اونوخ؟ زانیآو یلب ها با

 یول یداشت یچه حال شبیرفته باشه پر ادتیو  یتو خواب بوده باش دیشا رررر
 نرفته. ادمیمن 

 من که خواهش کردم. ر
 ه.ندار دهیهم فا یالتماس بکن ر
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پاها من  میرا ب* *ل گرفتم. حاال دو نفر بود میرا جمع کردم و زانوها میهم 
 یبه تابلوها میو زل زده بود میکاناپه نشررسررته بود یو ناراحت رو نیکه غمگ

 تابلوها متنفر بودم. نی. از اوارید یرو
 ؟یاصال اصال دوسم ندار ینطوریا ینی ر

 نداشت جوابش را بدهم. یرادیبود و ا یپر از شوخ شیصدا ته
 نه! ،ینشد یکه پسر خوب یتا وقت ر
 مثل اون باشم. دی! حتما باگهیپسر خوبه د انیفقط بهروز ر
 ویفرو بردم و عقبشرران زدم: همه چ میموها یانگشررتم را ال یحوصررلگ یب با

 هشینبار که هم یانقدر دردسر درست نکن. جور گمینکن با هم. من م یقاط
نفس راحت  هی میای. تا میکن یم یکار اشررتباه هیآدم نگران باشررره که االن 

و  سین ایقبل هیهم شب چکدومیخدا رو شکر که ه ،یکن یم دیکار جد هی میبکش
عادت بد  هیمردم  ی هی. حداقل بقیکن یاز خودت رو م دیجد زیچ هی شررهیهم

 !م؟یکنن. تو رو چکار کن یدارند و مدام همونو تکرار م
شت ها یحرف سرر را هم پا شینزد و انگ انداخت. غم  نییرا در هم فرو کرد. 

 یم نطوریا یسرروخت. وقت شیدورر را گرفته بود. دلم برا یهاله ا نیو اندوه ع
 خواست... یکرد و دلش م یرا فرامور م زیشد، آدم همه چ

ش یرا کم خودر سمت من ک صدا دیبه  صله قانون ،یباال رفت: هو میکه   یفا
 رو حفظ کن.

 صورتم پف کرد و عقب رفت. یتو
 .شهیچه زودم پسر خاله م ر
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شه  خودر ش یرا تا گو ه را هم دراز کرد ک شیداد. پاها هیو به آن تک دیکاناپه ک
. میمن نماند و همزمان غر زد: اصرن دوس داشرتنتم نخواسرت یبرا ییعمال جا

 آدم. ینداره که برا دهیفا
 کاناپه. یخودر را پهن کرد رو یا شادبلند شدم و او ب میجا از
 .ایبلند شد: نر شیصدا رمیاز آنجا فاصله بگ نکهیقبل از ا یول

به او  یسرررالن نشررسررتم. نگاه یپله  یرو یکیرا ندادم و همان نزد جوابش
ست ها گاه ن شیرا در هم فرو کرده بود و متفکر به امتداد پاها شیانداختم که د

سو یم ستر شرتیکرد. اگر  سرمه ا ینازک خاک شلوار گرمکن  تور را فاک شیو 
را باال  ررو س دمیشکافت. خند یبود که داشت اتم م یکس هیشب م،یگرفت یم

 شد؟ یآورد: چ
 ما؟ یخونه  یای. ناهار میچیه ر
 هست؟ یک ر
 من و خزر. ر
 که. رهینم نیی! غذا از گلوم پایمیاوف. چه ت ر
 .لتهیهر جور م ر
 تنها بمونم؟ نجایمن ا ینی ر

تمام صررورتش را را پر کرده و  یگ*ن*ا*ه یو ب تیکردم که مظلوم نگاهش
 پر از التماس بود. شیچشم ها

 باهات تنها بمونم. نجایمن به تو اعتماد ندارم که ا ر
 .دمیسرم را دزد عیمقدمه کوسن را برداشت و پرت کرد طرف من که سر بدون
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 بابا. نمیبرو ب ر
 یبرداشررتم و رفتم باال نیزم یورتش را برگرداند. کوسررن را از روکرد و صرر ُبخ

که آن را محکم گرفت و از  شیپهلو یسرررر. خواسررتم کوسررن را بکوبم تو
ر با که خود شیبود پرت شوم رو کیکارر نزد نی. با ادیکش رونیدست من ب

 ؟ینک ماداعت دیافتاده نبا ادتی: حاال دیدست راست مرا عقب نگه داشت و غر
 ال؟!حا

 یخب، شرروخ یلی: خدمیخند یرا که شررل شررده بود پس زدم و زورک دسررتش
 کردم.

شده بود و پاک نم یاخمش رو یول بود.  یدفعه جد نیشد. ا یصورت حک 
 را دراز کردم. مینشستم و پاها نیزم یمبل رو یپا و آن پا کردم و همان پا نیا
 ؟یشناس یتو منو نم ر

 نگفتم. یزیو چ دمیکش آه
 جوابمو بده. باران! ر
 .دمیشانه ام را فشار داد که خودم را کنار کش شیانگشت پا با
 نه. ر
ند و مع ینه تو نیا ما باورر نم لیآن را تحو نیهوا معلخ  شرررد،  ینگرفت. 

 انتظارر را نداشت.
 باران؟! ر

 هجینت هیخوام به  یشناسمت. هر دفه م ی! نم؟یکن یباران باران م یه هیچ رررر
 ،یگم شد یکه رفت دی. اون از عیاریسرم م دیجد یبال هیبرسم در مورد تو  یا

س شده،  یبود خونه، اون ماجرا دهیهنوز پات نر شد، هنوز اون تموم ن خزر رو 
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خنده که از  یبهم م رچقد هیناد یدون یبه کار من، م تیالک یدادنا ریاون گ
ساعت قبل از ا شه م نکهیربع   ریاونجا و همه رو ز یسیمیوا یایکار من تموم ب

 ... من حخدتیجد شینما نیبا ا ومدمی! هنوز با اون کنار ن؟یریگ یم نیذره ب
شتباه م ،یشیبرم، خودت ده روز ده روز گم م ییخبر از تو جا یندارم ب  یمن ا

سر سر کا یکنم اگه با رو شب م*س*ت و  یجنابعال ر،برم  صف  سه ن ساعت 
 که، حالم ازت.. یدیخونه... خودتو ند ارنتیخراب م

 بسه. ر
شم ها سرم سمت او چرخاندم که چ سته و اخم ها شیرا به  را در هم  شیرا ب

 کرده بود.
 .یبشنو یخودت خواست ر
 گفت: غلط کردم. یحوصله و عصبان یلحن ب با
شدم. ا نیا شدم و بلند  هم از مثال حرف زدن ما.  نیحرف آخرر بود. دلخور 

 رد.را هم باز نک شیچشم ها یحت یبزند ول یکه حرفتا دم در قدم زنان رفتم بل
 و دور شدم. دمیسالن را محکم به هم کوب در

 باران؟ شارژرت همراته؟ ر
 لپم. یرا فرستادم گوشه  شکالت

 ورر دار. فمه،یتو ک ر
را نگاه  شیتو نکهیبود و بدون ا زانیآو یرفت که از جالباس فمیبه سمت ک هیناد

 کند با حس المسه مشغول گشتن شد.
 شکالتم بردارم؟ ر
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 جواب مثبت تکان دادم و دوباره خط را از اول خواندم. یرا به نشانه  سرم
سمت م جلو سخت زیآمد و از آن  شاخه ار را به  یبه  ستش را دراز کرد تا دو د

ند. ه*و*س شرر زیپر نتیبز جا ط قا زیمخین میکردم و در   یشررردم: سررالم آ
 .انیبهروز

پهن شررد:  زیم یرو کلشیخورد و کل ه زیل شیچنان هول شررد که پا بدبخت
 !یوا

 کردم. یام به هوا رفت و نشستم: شوخ قهقهه
صاف ا ییشده بود. تقال سرخ شوخستادیکرد و  شورتو ببرن با اون   ی: مرده 

 کردنت. زهره ام آب شد.
ه موها، ب یرو دیپاش یرا صاف کرد. نور آفتاب که م شانشیپر یو موها مقنعه
 یبچگ یبعدا که عکس ها یکردم رنگ کرده، ول یفکر م لیزد. اوا یم یبلوط

شدم که هم دم،یار را د شمها نیهم شهیمتوجه  ست رنگ چ  یرنگ بوده. در
 گرد و شفافش.

 دادم. هیار تک یعقب ی هیرا به دو پا یصندل
 زهره ات بترکه؟! دیحاال اونم بود چرا با ر

نشررسررت. شررکالت را باز کرد و در  زیم یو رو دیباال کشرر یرا کم شیمانتو
 دهانش انداخت.

 آقاست. یلیخانم باشم. خودر خ ششیخواد پ یاوم... دلم م ر
کردم. به  یبه او نگاه م یانداخت. من ول نییرا پا شیرا گفت و چشررم ها نیا
 کی شررهیشررناختم هم یکه او را م یو قرمز پور... از روز یدختر مشررک نیا

شا یزیچ شد...   من یبه جا هیاگر... اگر ناد دیهمراهش بود که رنگش قرمز با
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ست برا یبود، م شیرایخانم پ یدر خانه  ست به نیمع یتوان ش یتردو د... با
س یاما و اگر ها چوقتیه هیناد سا شت... از اح شت خجالت  یمرا ندا که دا
 کرد... یو سختش نم دیکش ینم

 آمد. شیصورتم تکان خورد و حواسم سرجا یجلو یدست
 باران؟ ر
 هوم؟ ر
 از رازت چه خبر؟ ر
 .ستیکه راز ن گهید ر

ا  را در ب نیمانتو بدوزد، مع شیقبل پارچه آورده بود مامان برا ی. هفته دیخند
 کرده بودم. فیتعر شیرا برا زیبود و بعد همه چ دهید
 نه. ای یکه دوسش دار یچرا هنوز رازه. تو نگفت ر

 ار برگرداندم: آره متاسفانه. هیچهار پا یرا رو یو صندل دمیکش آه
ش – یخوشحال یاز رو – یکوتاه غیج سفانه؟!زمیو بعد گفت: عز دیک  ! چرا متا

 خوبه. یلیدوست داشتن که خ
 را باال انداختم. میها شانه

 .یاونا رو ببخش دیبا یبه خاطر کارار؟ اگه عاشق ر
 .ستمیآ آ ... گفتم دوسش دارم، عاشقش ن ر

سش ندار یگفت یزد: اون موقع که م یکج لبخند شت ،یدو سش دا  . حاالیدو
 ...یحتما عاشقش ،یدوسش دار یگیکه م

 ...یول ر
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 : وقت ندارم.دیپر نییپا زیم یرو از
 .یبد یلیخ ر

 خونه. میو رفت. دم در برگشت و گفت: با هم بر دیخند
ده روزها فرستا نیهم یرا برا هیرا داشتم. خدا ناد هیخوب بود که نادزدم.  لبخند

 یگلرخ و خزر مناسررب نبود... کسرر یگور ها یکه برا ییحرف ها یبود، برا
من خبر نداشته باشد، که با تعجب نگاهم  یآل ها دهیو ا ارهایمع یکه از همه 

 ...دهدنکند و چون و چرا نکند... فقط صبور باشد و گور ب
 ظاهر شد: کارت تمومه؟ هیتا تقه به در خورد و سر ناد سه

 .امیاالن م ر
تاق ب فمیک انتو م بیرفتم. طبخ عادت دسررتم را در ج رونیرا برداشررتم و از ا

 ؟یچپاندم: امروز کجا بود
س چرا  ست:  شت د ستممیاتاق را خامور کرد و در را ب شکل دا  . رفتمگهیم

 پروا. شیپ
 .یگفت روزید. دنبو ادمیآهان اصن  ر
 روزا نه دلت با ماست نه حواست! نیا ر
 !هیناد ر

 چه خبر؟ نای: جانم؟ از مامانت ادیخند
و عسل روز قبلش رفته بودند شهر پدربزرگم. افتاده بود و لگنش شکسته  مامان
مامان که همان شررب  یخواسرررت به ما خبر بدهد، ول ینم ییدا چارهیبود. ب

. قطع نکرد دیراسررتش را نشررن ییبود، زنگ زد و تا از زبان دا دهید یخواب بد
 هم مکث هیثان کیبعد هم بالفاصررله بلند شررد و سرراکش را بسررت که برود. 
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عالقه  نیکه از مامان به ارث برده ام هم یزیکردم تنها چ یفکر م ینکرد. گاه
اع نوبه پدرر باشد... عسل هم به زور خودر را به او قالب کرد و با ا دیشد ی

 با او رفت. یباز بمیها و ننه من غر لهیو اقسام ح
 .مییدا یبود. عسل هم گذاشته بود خونه  مارستانیزنگ زد. ب شبیخوبن، د ر
 االن. نییتنها ر
 هوم. ر

پارسرررال، جامیبود تنها ند. دلم م یدل مرا م یهر کسرر یخال ی... از   یلرزا
توانستم همه شان را دور خودم جمع کنم و نگذارم از کنارم تکان  یخواست م

 دور از چشمم باشند... چکدامیخواست ه یبخورند. دلم نم
 که هست. نیمع ر
 هوم. ر

رفت. االن تا دم در  یآمد و م یو نبود. قبل تر که مامان هم بود راحت تر م بود
هم چون عسل نبود  دیشا ماند. یرفت. نم یو م دیپرس یآمد، حالمان را م یم

شت. خودر هم گرفته و غمگ یبرا یو بهانه ا  کیبود. پدرر از  نیماندن ندا
ستاده ب شیرایبود و خانم پ ضیهم مر سیطرف... دختر خاله فرنگ ود آنها را فر

ستانیمطب بود و ب شتریخودر هم که ب شش،یپ ها هم مثل ما تن نی... معمار
 بود...

 زد پس کله ام: مرض! هیو ناد دمیکش آه
 و واج ماندم: چته تو؟ هاج

 .شهیحال آدم گرفته م ؟یگرفت هیا افهیچه ق نیا ر
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 .دیکش یقیبه من چشمک زد و نفس عم رو
 دنبالت؟ ادیقرار نبوده مهندس ب ر

 هیکنه.  یبا ما رفت و آمد نم ادیز سررت،ی. مامانم که نادی: فک نکنم بدمیخند
 !فیخرده هم رفته تو ق

 به خاطِر... ؟! ر
خواد حال منو  یزدم( م یران یخال یبه قوط یضربه ا میدونم؟ )با پا یچه م ر

پا پ ی. مرهیبگ نت بکشررم. از اون روز شیخواد من  خب  یبذارم و م که... 
هم باهام حرف  ادی. زرهیو م ادیم نیسرررسررنگ یلیهمون روز بعد رتبه ها... خ

 نیا یول شد یقدم م شیشد و خودر پ یزود خسته م یلیزنه. هر دفه خ ینم
 دفه... فک کنم خسته شده ازم.

 فک نکنم. ر
 .شیشناس یزدم: تو که نم پوزخند

 .نمشیب یم یشناسمش ول ینم ر
 ؟یچ ر

 و نگاهش به ما بود. سررتادهیجلوتر ا یکه کم دمیرا د نیرا بلند کردم و مع سرررم
 بودمش؟! دهیچطور ند

رو  یبه اون گندگ نیسررمت آمد: ماشرر نیبرداشررت و به ا واریار را از د هیتک
 ؟یدیند

 را باال انداختم و سرم را از او برگرداندم. میها شانه
 سالم. کی: علدمیرا شن هیناد یصدا
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کرد:  یرا صرراف م شیکه گلو دمیرا هم شررن نیمع یام گرفت و صرردا خنده
 برسونمتون. دییسالم. بفرما

  چرخاند.مرا گرفت و کامال یبازو یدست
 باران جان با شمان. ر

 خورد. یکه خنده ار را م دمیرا د نیدر آوردم و مع یشکلک
 .رهینه با خودتون بودم. باران با اتوب*و*س م ر

 کنم. ی: من به باران خ*ی*ا*ن*ت نمدیخند متیبا مال هیناد
 ؟یگیم یدار ی: چدمیغر میدندان ها نیزدم. از ب شیآرنج به بازو با

تو رو تنها با  ادیکه من دلم نم گمیرا معصررومانه به من دوخت: م شیها چشررم
 اتوب*و*س بفرستم.

ها نیمع بارانم م نهیسرر یرا رو شیدسرررت  خب  قه کرد:   م،یبر یدر هم حل
 چطوره؟

 : حاال خوب شد.دیخند هیناد
 یدادند و قلوه م یمن داشررتند دل م یچشررم ها یجلو دم،یچرخ یبدخلق با

 کردند!!! یحالم را نم تیگرفتند. اصال رعا
 ها. هینوریا نیبلند شد: ماش نیمع یصدا

 .رمیبا اتوب*و*س م ر
 .هیور نی: اتوب*و*سم ادمیرا هم شن هیناد یصدا

گوشررم گفت: برو باهار. تو چرا انقدر  ریمرا گرفت و ز یرا گفت، بازو نیا
 ؟یبدقلق
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 ؟یچ گنیبه تو م یدون یبه او نگاه کردم: م یچپک
 . حاال برو.ادی: دوست ناباب. بهم مدیو پر صدا خند بلند
 اصرار کنه. دیرا گاز گرفتم: با لبم
 : باران گرمه.دمیغرشش را شن یالبته نکرد. فقط صدا که

نداخت: را باال ا شیبه او نگاه کردم که حخ به جانب ابروها یزاریو با ب برگشتم
 ست؟یتو گرمت ن

 .گهید نیایگفت: ب یقرار یمکث کرد و بعد با ب هیثان دو
 .هیور نیخونه امون ا یول امیخواد ب یدلم م یلیمن خ ر

 یمخالف جهت حرکت ما اشرراره کرد. که همزمان ابرو قایدق یریبه مسرر هیناد
 .نیرفت یم یور نیا نیباال رفت: تا االن که داشت نیمع

 .امیگرفت مجبور شدم باهار ب یبهانه م یلیچون باران امروز خ ر
 ینداره. اول شررما رو م یکرد و بعد گفت: اشررکال یریدلپذ یخنده  نیمع

 .میرسون
 بشررم. با یعادت ندارم! ممکنه دچار سررانتافه گرفتگ نایماشرر نینه من به ا ررررر

 .ایبهزادن یاتوب*و*س راحت ترم. خدافظ باران. خداحافظ آقا
. و رفت دیمنتظر جواب ما بماند، چرخ نکهیها را تند تند گفت و بدون ا نیا

رف من باهار ح یباز بود: درباره  ششیباال گرفتم که ن نیسرم را به سمت مع
 ؟یزد

 .عیضا ی هیکردم، ناد اخم
 احتماال! ر

 حاال؟! یگفت یمن راه افتاد: به به! چ یآمد و شانه به شانه  جلو
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 کرد ازت. ینم فرار ینطوریگفته بودم االن ا یخوب یزایاگه چ ر
 غاتیکه انقدر تبل ارنیمنو از چنگت در ب هیبق یترس یدونم، تو م یمن که م ررر

 بازار فقط دست خودت بشه. یخوا ی. میکن یم یمنف
ق بچه ها ذو نیو ع دینتوانستم خنده ام را پنهان کنم. خنده ام را د لمیم رغمیعل

 کرد.
 ساعته منتظرم. مین ر
 ؟یمجبور بود ر
 البد مجبور بودم. ر
باز شود  یاز آن سمت میکردم آن را کنترل کنم و فقط لبها یباز شد که سع شمین

 نباشد. نیمع دیکه در د
 شد؟ یچ ،یبد زهیارشد قبول شدم بهم جا یقول داده بود ،یراست ر
 ؟یاالن قبول شد ر
 .رونیاز حلقومم بکشش ب اینشون! اگه نشدم ب نیخط ا نی! اشمیم ر

 کنم برات. یم یفکر هی: باشه. دمیخند بلند
 رتبه ام. فتادهیزودتر. تا از دهن ن ر

 شدم. نیتکان دادم و سوار ماش یسر
 کرد. کالفه شدم. یگذشته بود و خزر همچنان داشت به من نگاه م قهیدق دو

 شده مگه؟! یچ ر
 گذره. یتو سرت م یچ نمیخوام بب یم ر

 ؟یدیرس یا جهیزدم: به چه نت پوزخند
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 ؟یکن یذره فکر نم هی! آخه چرا ستیکه مغز تو سرت ن جهینت نیبه ا ر
دلش بخواد بگه من برار  یکردم؟! فقط بهش گفتم هرچ یم دیبا یچه فکر ررر

 .دمیانجام م
 !؟یچ یعنی یدون یم «یهر کار»فقط؟! خل خدا  ر

 کنه. یگرفتم و او را با دست عقب زدم: منحرف. اون مثل تو فکر نم گر
 .هیمعصوم یهم بره  یلی: آره نه که خاوردیکرد که لج مرا در ب یا خنده

 از من بخواد. یرسه چ یشعورر م یول ستین ر
 هست. دیشک و ترد یکل نیباشه که در مورد شعور مع ادتی ر

زدم: در مورد شررعور تو  غیاتاق و در را بسررتم. از حرصررم ج یرا هل دادم تو او
 هم!

ما  نیشعور مع زانی. مسلما در مورد مدمیکش خیزدم و چند نفس عم هیدر تک به
ز من ا «یزیهر چ»داشت که  یباالخره انقدر یول میبود دهینرس جهیهنوز به نت

رب مخ یکردم و سرم را به شدت به اطراف تکان دادم تا فکرها ینخواهد... پوف
 .زندیبر رونیب

*** 
 ظر ماندم.را گرفتم و منت هیناد ی شماره

 جانم؟! ر
 ؟یدرست کن یبلد نیسالم. ته چ ر
 .یکرد یسخت یزایسالم. ه*و*س چه چ کیعل ر

را به سقف دوختم و تالر کردم به خودم مسلط شوم: من ه*و*س  میها چشم
 ه*و*س کرده. نینکردم. من اصن دوس ندارم. مع
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! ره؟یکنه و م یولت م یتو برار درست نکن شه؟یم اهیحاال نخوره بچه ار س ر
 ...نیزم یاز تو آدم رو کره  ریغ
 .زهیکنم. برا جا یبخواد برار م ی! من بهش گفتم امروز هر کارهیناد ر
 زم؟یعز یکن یتو قبل از حرف زدن فکر هم م ر
 .زمینه عز ر
 ؟یمشخصه. حاال آشپزتر از من سرا  نداشت ر
 نیه چاز ت ادیم انقدر بدم مگرفته برام. خودم افهیخزرم که ق ست،یمامانم که ن ر
 .شهینخواستم بفهمم چطور درست م چوقتیه
 .رمایگ یپرسم. بعدا پورسانتمو م یربع صبر کن از مامان م هیباشه،  ر
 .یباشه. مرس ر

 ،نیآمد مع ینم ادمیزدم.  هیاپن تک یهدف به سررکو یرا قطع کردم و ب تماس
موردعالقه ار اشرراره کرده باشررد. حاال  یبه عنوان غذا نیبه ته چ چوقتیه

 دفعه ه*و*س کرده بود، الله اعلم... کیو  یچطور ناگهان
به آن دست بزند و  چکسیآمد ه یبودم که دلم نم دهیقشنگ چ یرا به قدر زیم

صو س ی. ولزدیرا به هم بر رریت ست نم یخب اگر ک  یزد همه  یهم به آن د
ل از آن عکس گرفتم و بعد همه را عسررر یرفت. با گوشرر یزحمتم به هدر م

خار مزیسررر م ندیایدعوت کردم ب به خودم افت کدامیکردم. از ه ی.  م چ  کک
 نیا . مهمهیمن و ناد نیبود ب یهم راز هینگرفته بودم. کمک گرفتن از مامان ناد

 که سررفت میکردند تماما کار خودم بوده. بگذر یطرف همه فکر م نیبود که ا
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ذره  کینشسته بود و  سید ینحس تو یاخمو یبچه  کی نیشده بود و آنجا ع
 داد. ینرمش نشان نم

 شرررت یار و ت یبرف ییکذا نیبا شررلوار ج –من  یدیناام نیدر ع –که  نیمع
 کیدنز سیصورتش را به د دیخاله با شک و ترد یانگار آمده بود خانه  ینارنج

 ؟ی: خودت درست کرددیکرد و بو کش
 و ژست گرفتم: معلومه. بچه ها شاهدن. ستادمیا نهیبه س دست
صلگ یتکان داد و خزر با ب یسر طلوع ست م یحو  . بخور حرفگهیگفت: را
 نزن.

ند یبرا ییداد و ادا نیار چ ینیبه ب نیمع که فقط طلوع خ . دیخزر در آورد 
 و بعد هم خودر نشست. دیخزر عقب کش یرا برا یصندل

 .یایبربکردم از پسش  ی. فکر نمنیآفر نیآفر ر
ند قابش را بگ لبخ تا بشرر نه گفتم: براترمیزدم و دسررتم را دراز کردم   . مودبا

 بکشم؟
 خورم! یگفت: نه، من املت م یالیخ یرا برداشت و با ب بشقابش

 واسه تو درست کردم! نوی! من انیمع ر
ستم بب رررر ست کن که بخورم! خوا ت رو که خود یکار یبلد ینیمن نگفتم در

 !؟یانجام بد هیبق یبرا یدوس ندار
مام بعد تکان داد. ت یتفاوت یرا با ب شیشدم که شانه ها رهیبه او خ تیعصبان با

 یو مادرر را از کار و زندگ هیکار وقت گذاشررته بودم. ناد نیا یاز ظهرم برا
انداخته بودم، آن وقت او... چقدر واکنشررش را در ذهنم تصررور کرده بودم و 
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 یدسررت او م یمسررخره  دیکردم. چند بار با نبود! بغض نیا هیشررب چکدامیه
 شد؟!!! یم یعاد میشدم تا برا

 گاه کردم.به او ن ظیو با غ دمیکه خودم را کنار کش دیکف دست به پشتم کوب با
 خورم. یخورم. به خدا م ینزن. م شیدرآورد: منو آت دنیلرز یادا
بان سید با عصرر . نمک یخوام بخور یاز او دور کردم. نم تیرا برداشررتم و 

 نشناس.
وخ رو شرر شررتریب دیبرگرداند: با شیرا سرررجا سیرا محکم گرفت و د میباوز
 هم بدتره. تیاز آشپز تشی. وضعیات کار کن یطبع
به من چشررمک زد که فقط  نیکرد و بشررقابش را پر کرد، در همان ح ینچ نچ

شقاب طلوع را هم گرفت و برا شتریاخمم را ب ش یکرد. ب . خزر هم دیاو هم ک
به بشرقابش دسرت بزند. طلوع  نیو اجازه نداد مع دیکشر ریکفگ کیجلو جلو 

 !فتهخدا! چه س ایصدا مشغول شد و خزر هنوز شروع نکرده بلند گفت:  یب
 کم. هیگفتم:  یخشک به

 سفته. یلیکرد: نه، خ دیتاک خزر
هم فشررار  یرا رو می. دندان هادیرا کنار زد و ظرف املت را جلو کشرر بشررقاب

 .شهیم شیهم خوبه. خزر حسود یلیگفت: خ نیدادم و مع
 هه. به روباه گفتن شاهدت... ر
 تا باران. یهیبه روباه شب شتریتو ب ر
 !؟یبگ یچ ینگ نویا ر
 دارم بگم، شروع... زایچ یلیخ ر
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سه! خودم م میصدا سفته ول یرا باال بردم: ب مزه ار خوبه! )با التماس  یدونم 
 ست؟ینگاه کردم( نبه طلوع 
 یهم سرررر را رو نیتکان داد و لبخند زد. مع دییتا یرا به نشرررانه  سرررر

شد. خزر، ول ساکت  شقابش خم کرد و  ش یب شقابش را جلو ک و با  دیدوباره ب
شد. خودم هم نفس عم لیتظاهر به م شغول خوردن  ش یقیو رغبت م و  دمیک

و  بیع یکار ب کیتوانسررتم  یم یدانسررت من ک یقاشررقم را برداشررتم. خدا م
و تمام عمر از  ردیبگ یرادینتواند از آن ا چکسیکه ه یانجام بدهم. کار قبن

 باشم... یبابتش راض
بلند شررد و لباسررش را مرتب کرد: باران  شیمقدمه از جا یو ب کدفعهی نیمع

 !رونیب میحاضر شو بر
 بود...شده  اریخوردم و با ترس به خزر نگاه کردم که او هم هش جا
دور  ماری. االنم تخمه منجایهم گهیکجا؟! خوبه د میکردم لبخند بزنم: بر یسع
 ...یهم

قاطع نیمع یابرو با  فت: قرار بود هر چ تیباال رفت و  جام  گمیمن م یگ ان
 . پاشو حاضر شو.یبد
 «من که گفته بودم» یالتماس به خزر چشررم دوختم که از وجناتش جمله  با
 .دیبار یم
 ن؟یایگفت: شما دو تا نم نیبلند شدم که مع میاز جا ینگران با

صال جوابش را نداد و طلوع هم فقط به او نگاه کرد. مع خزر ست او را  نیا با د
ه غم ب یطفالن مسررلم زانو نهویع هیچ گه،یکرد بلند شررود: پاشررو د خیتشررو

 ...میبخور ییهوا هی رونیب می! برن؟یب* *ل گرفت
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: طفالن مسلم دو دمیراحت شده بود، خند المیخ یکه از حضور طلوع کم من
 تا بودن.

 سوا کردم. سویر  ن،یمنم منظورم شما دو تا بود ر
تا  دیکش ینازک کرد و جوابش را نداد. حاال حاالها طول م یپشت چشم خزر

کردم که خزر به اتاق  یرا ببخشد. داشتم لباسم را عوض م نیخزر از ته دل مع
 آمد.

 ؟یایب یخوا یم ر
سرر انداخت. انگار که مع یعمرا! اومدم بگم که )نگاه رررر شت   خیب نیبه پ

 اه،ید سنخو یوقت طلوع رو نفرسته پ هیباشد( حواست باشه  ستادهیگوشش ا
 اصال باهار تنها نمون.

 ها! نهیمع نیخزر؟! ا یگیم یچ ر
 .یمواظب باش دیبا نهیچون مع قایدق ر

 مطمئنتره ها! ؟یایخودت هم ب یخوا یو گفتم : م دمیخند
 بار بزن! هی! دم؟یچند خر ملویمن اون ر یدون ی!!! می. هوامیخوام ب ینه نم ر
 تاقچه: گدا! یرا پرت کردم رو ملیر

شده، فقط تو موقع زی! همه چیهرچ ایگدا  رررر ازر  دیخاص با یها تیگرون 
شم، من دارم به تو م ستفاده کرد. بعد ستت بده خودت دار ینذار گمیا  یکار د

 !؟یکن یفرر قرمز پهن م
 خزر! ر
 .نمیخزر و زهرمار! بچرخ بب ر
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پور، مانتو سرراده ب هی! هیاوک ،یکه گفت: نه خوب سررتادمیا شیجلو یلیم یب با
 مقنعه سرت کن.

 .ونریب میبر میخوا یبابا، بعد از هرگز م نمیدستم او را کنار زدم: برو ب با
 و شال قرمز عسل را سرم کردم. دمیام را پوش یمشک یمانتو

 خوبم؟ ر
 !امیخواد ب ی. منم دلم میخوب ر
 که تعارف کرد. نی! معایخب ب ر
 .شهینه پررو م ر

با تو چکار کرده، همون موقع هم اصن  ستین ادریاصن  نیخزر جونم مع ررر
 ...یفقط برا ،یبرار مهم نبود تو از دستش ناراحت

 .شعورهیبس که ب ر
 را از او برگرداندم. میشدم و رو ناراحت

 نیهم ع نیو مع یمون یکه تو خونه تنها م ییوسررط تو نیبه هر حال، ا ررررر
واد خ ی. و منم واقعا دلم نمیومدیتو چرا ن شهی. اصال متوجه نمستین الشیخ

 .یتو خونه تنها بمون
شد، چون لبخند مهربان یمتوجه دلخور انگار شما برزد و گفت: ن یمن  . نیه 

 شورم. یمونم ظرفارم م یزنگ بزنه خونه نگران بشه. من م هویممکنه مامان 
 شورم. یظرفارو بذار خودم اومدم م یول لتهیهر جور م ر
 .نمیب یم لمیف رمیباشه پس من م ر
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شود. حاال اگر مرا جو نگرفته بود و پ یکه ب یبه دهان لعنت  نهادرشیموقع باز 
ر لنگه پا د کیگشررتم مجبور نبودم دو سررراعت  یبرم یرا رد نکرده بودم، وقت

 و ظرفها را بسابم... ستمیآشپزخانه با
 باران! ر
 اومدم، خدافظ خزر، مواظب خودت بار. ر
 ها! نینر کیتار ی! جاهاشتریتو ب ر

 .دمیدو رونیو از اتاق ب دمیخند هرهر
ساعت بعد شهرباز یاز دو  س یکه در  ست امتحان  نیرا که مع یا لهیهر و خوا
ن فکم که آ یکنند. حت یبدنم درد م یها یکردم تمام بند و پ یحس م م،یکرد

 بود... یدر پ یپ یها غیهم به خاطر ج
 چقدر خور گذشته بود. یول
 وقتا. هی یطلوع به عسل نگ ر

سرم بود نم صورت شت  د چن یدون یگفت: م نیمع یول دمید یطلوع را که پ
به جز خودمون  چکسیخورم که ه یطلوع هم قسرم م ی! من به جا؟یدفه گفت

 .شهیامشب باخبر نم یاز ماجرا
 نیرو خلوت ت نیدورتر نیبردم. مع رونیب یزدم و سرم را به سمت فضا لبخند

خواسررت سرراعت ها  یبرگشررتن انتخاب کرده بود و من فقط دلم م یبرا ریمسرر
دور و اطرافم نباشد و بخوابم...  ییصدا چیدراز بکشم و ه یهمان صندل یرو

 که در آن لحظه داشتم مدت ها بود که حس نکرده بودم... یآرامش
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بد هم یبودم، دلم م نیبار که در کنار مع نیاول یبرا تا ا و در  نجایخواسرررت 
چشمم  یبمانم... سرم را به سمت او چرخاندم که ناگهان نور تیوضع نیهم

را چرخاند که من کامال به سمت  نیچنان فرمان ماش نیمع هیرا زد و در چند ثان
 او پرتاب شدم.

 !شعوریب ر
 ...یچ ر

 : چه خبرته کره خر؟!دیکش نییرا پا شهیبه شدت ترمز کرد و ش نیمع
ش با سرم را چرخاندم و ما ضطراب  سه نفر در آن بودند و  دمیرا د گرید نیا که 
 .نیرفتم: معرا گ شیشدن بود. بازو ادهیدر حال پ شانیکی

ستش ست من ب د ش رونیرا از د سرر را ب دیک سوار رونیو   یبرد: مگه قاطر 
 تو جاده؟! یایم ینجوریا

 یم بیار را تشررخ یعیرطبیو غ یشررده بود و من تازه ظاهر الابال کینزد مرد
سب نیمع یدادم. بازو سفت چ ضربان قلبم بدمیرا  ش لیدل ی.  د: و ناگهان تند 

 ول کن. نیمع
 ؟یزد ی: چه زردیسرر را جلو آورد و غر مرد
 نیماش ی: گفتم قاطرتو فروختدیکمربندر را باز کرد و به سمت او چرخ نیمع

 ش؟یندادن چطور برون ادیبت  ،یدیخر
به  بایرا گرفت و سرررر را تقر نیمع ی قهیبزرگ و زمختش  یبا دسررت ها مرد

 : به تو چه مربوطه مادر جر.ن.د.ه...دیکوب نیطاق ماش
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بود که در را باز کرده و  نیمع یمنفجر شرد. ول نیلحظه فکر کردم ماشر کی در
شکم مرد کوب شت پ دهیمحکم به  سنه  یم ادهیبود و حاال دا ستم را دور  شد. د

 ار انداختم و نگهش داشتم: تو رو خدا نرو! تو رو خدا...
ست من نجات دهد، دو نفر د ییتقال ده ش ادهیهم پ گریکرد که خودر را از د

اراده فقط با  یو ب دمیاو را محکم چسررب دند،یدو یسررمت م نیبودند و به ا
 لرزانم زمزمه کردم : تو رو خدا... تو رو خدا... یصدا

صندل جیهول داد، گ یو مرا به کنار دیناگهان چرخ که عد شدم و ب دهیکوب یبه 
سرعت باال ش یمتوجه  سمت مع یشدم در حال نیما هنوز باز بود.  نیکه در 

 .انیجلو انداخت و گفت: دارن دنبالمون م ی نهیبه آ یگاهن
ست ول خم ش یشد و در را ب سرعت ما  یمن حرف نکهیکم نکرد. قبل از ا نیاز 

 نیداشررت و همچنان از ب یشررتریراند که رفت و آمد ب یابانیبزنم، به سررمت خ
 رفت... یراند و جلو م یبا سرعت م نهایماش

 ...واشتری نیمع ر
 ...دیکوب یبودم و قلبم با تمام توان م دهیرا چسب یهر دو دست صندل با
 فقط دوباره تکرار کرد: دنبالمونن. نیمع یول
 . بسه... گممون کرد.نیزدم :مع غیگاز داد، ج شتریب و

 که نور یکوچه و با همان سرعت جلو رفت. درست وقت یرا انداخت تو نیماش
من  یهم به جز صردا یگرید یچشرمان مرا زد، صردا ییجلو نیماشر دیشرد

 بودم... دهیرا صدا زد که مدت ها بود نشن «نیمع»
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وبه ر نیهم که ماشرر یقبل و فحشرر یبدتر از دفعه  یلیدفعه خ نیا نیمع ترمز
چه گفت. من و  میدینشررن چکدامیه یتر بود ول عیفج یحت دیداد شرررا ییرو
شته بود نیمع شک م یطلوع به پهناعقب.  میشوکه و متعجب برگ  یصورت ا

 د.ش شتریار ب هیگر یصدا نی. با توقف معدیلرز یو از سر تا پا م ختیر
 دلم... زی... عززمیعز ر

عقب نشستم. فورا خودر را  یصندل یرد شدم و رو ،یدو صندل یفاصله  از
 در ب* *ل من انداخت و بلندتر زار زد...

الن شرردم: تو ا رهیدو دسررت گرفتم و با التماس به صررورتش خ نیرا ب صررورتش
 !؟یگفت یزیچ ؟یگفت یچ

 نزد... یو حرف دیلرز شیها لب
 گفت: دس از سرر بردار باران. یعصب یبا حالت نیمع

 تو حرف نزن. ر
وع . دوباره به صورت طلدیشد و در را به هم کوب ادهیپ نیبالفاصله از ماش نیمع
 ...یتو حرف زدشدم: طلوع!  رهیخ

ک ییو صررردا دیلرز شیها لب خارج شرررد:  یبه خشررر نش  ها از د
 ...دم...رریترسرر....

س با شاد یح صبان رتیو ح یمخلوط از ترس و  او را محکم در آغور  تیو ع
 ...دمیگرفتم و زمزمه کردم: منم ترس

 ینییاسرعت پ نیاو بود، چن نیکه ماش ییدر تمام سالها نیمع نینکنم ماش فکر
سمت خانه م شد. آنقدر آرام به  ش میرفت یرا تجربه کرده با  نیکه انگار ما و ما

شکا ی... ولمیزد یکنار هم قدم م ادهیپ شتم... بعد از تجربه کردن  یتیمن  ندا
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سرعت تا مدت ها از هر چ شتزده م یعیسر زیآن  شدم. طلوع هم که در  یوح
صدا انیم شده بود...  شینفس ها یبازوان من به خواب رفته و  شمرده  آرام و 

 توانستم باور کنم... یهنوز نم
بل از ا داریرا خواب و ب طلوع نه بردم و ق خا کهیبه  بت د ن با مانیخزر   رکردن
 فقط گفتم: طلوع حرف زد! ندازد،یراه ب یدیجد یدعوا

سر تا سر جا اورمیطلوع را در ب یمن مانتو و رو بخوابد، خزر  شیو کمک کنم 
ه ک دیمرا د یکه قبال بود خشررک شررده بود. وقت ییت همانجاهنوز مات و مبهو

بابت ا یبه طرفش م توانم در سررکوت  یم نکهیرفتم به حرف آمد و من را از 
 کرد. دی! فکر کنم ناامزیو به همه چ نمیبنش

 چط..ور؟ ر
 شد، به حرف اومد. یچ د،یدونم چطور شد، ترس ینم هوی ،یتو شهرباز ر

صمگفتم. بدون فکر،  درو  شیقبل میبدون ت م نبودم. ه مانی... درو  گفتم و پ
ش س یبودم، ول مانیپ سا ن که مرا وادار به گفتن آ ینه از بابت دروغم، بابت اح

ر به با نیچندم یگفتم و برا یدرو  شرررم آور کرده بود. حقش بود راسررتش را م
 میخانه برو نیتا از ا کند یکه گفتم مامان را راض یکردم آن روز یخزر ثابت م

 توانستم و نگفتم... ینم یحرف مفت نزده بودم... ول
 واقعا حرف زد؟ ر

عدم برد یحوصررلگ یب با فت. ب مه گ نه، دو سررره کل که   مشیگفتم: حرف 
که  دیشرررده بود. خزر ببخشرر جانزدهیه یلیدرمونگاه بهش آرامبخش زدن، خ

 تلفناتو جواب ندادم و نگرانت کردم.
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ستش را گرفتم. بعد از آن شدم و به اتاق طلو بلند ستم و د ش ع رفتم. کنارر ن
ود و ب یبهتر تیاالن در وضررع یکرده و لرزان بود... ول خیاتفاق چقدر بدنش 

 ... خواستم بلند شوم که دستش دور دستم محکم شد.دیرس یخوب به نظر م
 باز بود. مهین شیکه چشم ها دمیسمتش چرخ به
 زم؟یعز یبهتر ر

 نزد. یتکان داد و باز هم حرف سر
ه اجازه کنم ک شیجدا متیدستش را گرفتم و تالر کردم با مال گرمیدست د با

 نداد.
 مونم، نترس... یم شتیتا صبح پ ارم،یبذار برم رخت خواب عسلو ب ر

 ....نیدستم را رها نکرد و به زور گفت: معر... یول
 نشستم. میشدم و سرجا سست

 .گمیو مراستش ی. اگه ناراحتیدیترس یفتم. گفتم تو شهربازبه خزر درو  گ ر
 زدم. یرمق یرا به شدت به اطراف تکان داد و من لبخند ب سرر

 تو. یدار یچه قلب مهربون ر
بلند  می. دسررتم را رها کرد و من از جادمیار را ب*و*سرر یشررانیشرردم و پ خم

 شدم.
 نزد، احسرراس یحرف نکهیهال بود و با ا یرفتم خزر هنوز تو رونیاتاق که ب از

 بدهم. حیتوض شیبرا دیکردم با
 بگم طلوع بهتره، نگرانش بود. نیبرم به مع ر

 بود. دینگفت که از خزر بع یزیتکان داد و چ یسر
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 یکه برا یی. سرررمادمیرفتم و بالفاصررله از سرررما به خودم لرز رونیخانه ب از
 بود... بیعج نیفرورد

شد، کنار دسه قدم رف دو صدا واریتم، تحملم تمام  ستم و زار زدم... با  ش  ین
 ایزر خ دیشررا نکهیدغدغه... بدون در نظر گرفتن ا یراحت و ب ال،یخ یبلند، ب

کردن  یخال یرا بشررنود، بلند و پر صرردا زار زدم... برا میصرردا گریهر کس د
ه که هر لحظ یساساتاح یکرد... برا یدلم... که داشت خفه ام م یرو ینیسنگ

شرردند و فرار کردن ازشرران سررخت تر... که درسررت و غلط را  یم نتریسررنگ
شخ شتباه کردن... که ه یم بیت شتم به ا صرار دا مانده ن یزیراه گر چیدادم و ا

سمیبود برا شده بودم و ک س ی.. غرق  ست ینبود نجاتم بدهد... ک ش و  کنارم ن
 م :خزر...کرد ندگردن و شانه ام را گرفت. سرم را بل ییگرما

ا ر میخزر نبود. اشک چشمها دمید یاشک م یکه از پس پرده  یزیچ نیا یول
 : من از... دست تو... چکار... کنم؟ خودت... بگو...دیلرز میپر کرد و لب ها

آورد تا کمرم را بپوشرراند: برو تو...  نتریینزد. گرمکنش را از شررانه ام پا یحرف
 ...یشیم ضیمر

 از دست... تو... کجا فرار... کنم؟ ر
 ...نیباشه... بش ر

ش یآه سرر را به د دیک سرم را رو هیتک واریو  شتم و هخ  میزانوها یداد.  گذا
 ینوازر کرد. دلم م متیشانه ام نشست و آرام و با مال یهخ کردم. دستش رو

شوم و به خانه فرار کنم و د ستش را کنار بزنم، بلند  ست د او  قتچویه گریخوا
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... قلبم ختمیرا ر میصرردا اشررک ها یهمان جا نشررسررتم و آرام و ب یول نمیرا نب
 سبک شده بود...

دسررت چپم را در  نیداده بودم. مع هیتک واریرا بسررته و سرررم را به د میها چشررم
م آن نداشت یحس چیتفاوت شده بودم... ه یندادم. ب یتیاهم یدست گرفت ول

 از حد سردم بود... شیب دستش گرم بود و من یلحظه، ول
ستم شار نییپا یرا کم د شاره ام را با ف شت ا سرر را  یبرد، انگ صاف کرد و 

. کنجکاو شدم و دمی. از تماس خاک با سر انگشت سردم لرزدیکش نیزم یرو
 حرکت انگشتم را دنبال کردم؛ ریدر ذهنم مس

 ...ررنیمررعرر
به طرف خودر  شررتریرا مشررت کردم که محکم نگهش داشررت. و مرا ب دسررتم

 .دیکش
 سردته؟ ب* *لت کنم؟ ر

 ...یشوخ یخودم بود. ب یکه رو دمیرا باز کردم و نگاهش را د میها چشم
 .یشدم: تو هم سرد رهیزدم و به او خ هیتک واریرا از پهلو به د سرم

 دوخت. مانیرا از من گرفت و به دستها چشمش
 .دهیترس یبه خزر گفتم طلوع تو شهرباز ر

 ینزد. م یحرف یکه پر از سرروال بود ول دیبه سررمت من چرخ شیها چشررم
من  یکنم... احمقانه بود ول یدانسررت که در هر صررورت من از او محافظت م

 گذاشتم. یهر کار اشتباهش سرپور م یرو
 .نیمع ر

 را خم و راست کرد و دست من هم به همراهش... شیبازو
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 هوم؟ ر
 کشم. ینم گهید ر

 . سردم بود.دمیدستم را عقب نکش یشد و سرر را باال آورد ول متوقف
 و؟یچ ر

 دونه که به یندارم. خدا م تیظرف گهیتونم دلواپس تو باشررم. د ینم گهید ررررر
 دارم. الیفکر و خ یکاف یاندازه 
 سردم دا  شد. یکرد و گونه ها زیسر ر اشکم

 هیدونم  یندارم برم. م یی... جاشهینم یخواد از خونه اتون برم. ول یدلم م رررر
ن... م یتو زندگ ی. تو به زور خودتو جا کردیریم ادمیبه کل از  نمتیمدت نب

 .یخوام نباش یم
 را به من دوخت و گفتم: نمک نشناسم؟! شیچشمها

خواد از شرت  یدلم م ،یهستم خب... خسته هم هستم... کوچولو ام... باش ر
 نهوویتونم فکر کنم. دارم د یبه جز تو نم زیچ چیبه ه یسررتیخالص شررم. ن

با ینم یبده. وقت یلیخ نی... اشررمیم کار   یبده. وقت یلیبکنم خ دیفهمم چ
 دم،یترسررطلوع ن ایخودم  یدونه که اصررال برا یامشررب اون مرده اومد خدا م

سررر تو  ییبال دمیترسرر ینبود طلوع هم هسررت، خودمم هسررتم، م ادمیاصررن 
 یخوام... م ی. مسررتیخوب ن چکدوممونیواسرره ه شرره،ینم ینطوری... اادیب

شم. نم سنگدل با ش کیبهم نزد گهیخوام د یخوام  ... با بچه ها هر چقدر یبا
 .ارنداشته ب یکار گهیبه من د ی... ولیو برو ول ایخواد ب یدلت م

 بلند شدم. میاز جا یسخت به
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گردم.  یدانشررگاه و برم رمیخودم م گهیمدت. د نیا یدسررتت درد نکنه برا رررر
 .نطوریسرکارم هم

 !ن؟یهم ر
! بعد از ن؟یگفت، هم یبود. راست م یحس خاص چیه یخشک و ب شیصدا

 !ن؟یماه، فقط هم 7
 خوام. یمعذرت م ر
 ؟یخوا یمعذرت م یبرا چ ر
 .ستمین یخوا یکه تو م یاون نکهیا یبرا ر

شم؟!  یدون یم یول ستمین یخوا یکه تو م یمنم اون رررر چقدر تالر کردم با
بودم؟  یمن ک یدون یم ؟یشررناسرر یمنو م ؟یدون یرا باال برد( م شی)صرردا
قدر عوض شررردم؟! م یدون یام؟! م یبودم؟ االن چطور یچطور  یدون یچ

کارو برا من  نیا چوقتیتو ه ی! ول؟یباشرر یچقدر برام مهم بوده تو ازم راضرر
 . من برات مهم نبودم.یکردن

به او نگاه کردم، ا با بل از ا یبود... ول یرو ادهیز گرید یکی نیرنجش   نکهیق
. یکن یکه تو فکر م یبزنم، دسررتش را باال آورد: مهم بودم، آره، اونطور یحرف

به عنوان کسرر نیمِن مع به زور اومدم تو زندگ یبرات مهم بودم.   ی! ولتیکه 
... نه که به قول تو یردنک یتالشرر چیمن و خودت برات مهم نبود. ه یرابطه 

 خواستم؟! یم وی... من مگه کیخواستم نبود یکه من م یاون
 ...یکه هست ینطوریخوام. هم یتو رو م من
 یارهر ک یگیبلند شررد و گفت: باران تو رو خدا فکر کن! تو به من م شیجا از

ستم که از بی! هر کاریکن یمن م یبخوام برا شکمو ه  یهمه  نی... من انقدر 
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شنا ست، غذا رو انتخاب کنم؟! حت ییآپ  یلی... خیشک هم نکرد یکه برام ه
منو  هشیتو هم ونچ یخوا یکه تو م ستمین یهم برات قابل قبول بود... من اون

 یهمش م ی... وقتینیبب یا گهیمنو جور د ی. نخواسررتیدیقالب د نیتو هم
 یچ یدون یم ،یکه خوبش کن یباشرر دیو تو با ادیسررر من ب ییبال هی یترسرر

 یدون ی! می.. لعنتیافته که تا تو نباشرر یمن م یبرا یاتفاق هی شررهی! همشرره؟یم
کار نکن توخوام  یفکر هم الزم نبود بکنم! من م یمن حت جا   ی! ولیاون

تا وقت یبفهم یخوا ینگفتم... چون تو نم  یکه منطخ خودت رو دار یچرا... 
 ی... نمیخوا ین کارو مگذشررته از اون، تو او ه،یریمن بگم بهونه گ یهر چ

تا بب کار کوفت نیب یتون یکه نم نمیخواسررتم بگم نرو سرررکار   تیمن و اون 
و  من یخودخواهانه  ینظرت خواسررته  به نیمنم که نه، ب نی... بیانتخاب کن

 یکه چطور به من بچه  یکار بزرگ و ارزشررمندت... که با خودت کلنجار بر
 یکه کارت برات مهمه... منم نتونم بهت بفهمونم چه حال یکن یکم عقل حال

. منم یدیم زهیبه من جا یخوام و تو خوشحال که دار یم یدارم... من گفتم چ
باران من برا هی نیع چه ذوق بکنم.  چه شررردم چون غ یب  ینم نویاز ا ریتو ب

ست شو ندار ینیبب یخوا صبر میو تحمل ال که تو حا یکنم... ول ی... منم گفتم 
از نظر منم تمومه. باشره...  ،یمادرانه ات خسرته شرد یها یدلسروز نیاز هم

 خوام. یکه من م هیزیتنها چ نیتو باشه، ا لیبه م یبذار همه چ
بار هم به عقب برنگشرررت و به من نگاه  کیرا گرفت و به خانه رفت.  راهش

 بودم. ستادهینکرد که آنطور سرمازده و تنها ا
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شو» ست ستم حرف یشد... نم ینگفته بودم. نم را شته ن یچیبزنم که ه یخوا دا
تم خواس یخواستم دکش کنم بره، نم یاون جا هم که م یباشه جوابمو بده، حت

سرشو بندازه پا یچیه شم. که  شته با ست خال ینم ن،ییبرار نذا ستم د  یخوا
 بذارمش...

ته نبود که به اون گف ییزایچ لشیدل یراسررت گفتم ول نویشررده بودم، ا خسررته
شمم بود و چه نه، نگران یجلو نیبودم. چه مع سر جار بود...  یها یچ منم 

س یفرق شه، دلواپ شت چقدر ازم دور با  نیشد... ا یاون کم نم یمن برا یندا
به مغزر خطور هم نکرد، چون وقت یزیچ که  که نبود، و من برار اون  یبود 

 ...نهیشدم "نبود" که بب یهمه نگران م
 یها ینگران یکه همه  د،یفهم یم نویکرد ا یکم فکر م هیبه قول خودر  اگه

شه، مال وقت شمم ن یکه جلو هیمن مال وقت نبودن ه ک ستمیکه من ن ست،یچ
شم، من ن برار  یاتفاق هیکه ازر محافظت کنم... که بدونم  ستمیمواظبش با

 یفکر نکرد... حرفامو جد نیبه ا ی... ولادیاز دسرررت من برنم یافتاده و کار
ستم. م یم نویگرفت و رفت... خب، منم هم ستم فک کنه به خاطر  یخوا خوا

 فکرو کرده باشه نیکم کنم... اگه ا میخوام شرشو از زندگ یکه م مه،یخودخواه
سته، م ییجورا هی شو از زندگ یرا شر ستم  ه نه ب یکم کنم، آره خب، ول میخوا

 م...که به خودر گفته بود یلیاون دل
 ی جهیمن و خونواده ام باشه. که نت نیتونستم بذارم ب ینم گهیآورده بودم، د کم

که با خزر کرد، هر  یچکار کنم... کار دیکارار برگرده به اونا و من ندونم با
ود. ب یخزر درد بزرگ یاومد، برا یبه نظر م یشوخ هیو  طنتیش هیچند از دور 

به کنار،  شیو بد یخوب االهمه غرور و تکبر داشررته باشرره، ح نیکه ا یکسرر
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 یخواسررت بفهمه خزر چه ضررربه  ینم نی. معادیبال سرررر ب نیحقش نبود ا
 خردر نیغرور دخترونه ار بود که مع نیغرور خزر نبود، ا نیخورده، ا یبزرگ

با من  گه   یقدر م نیکرد هم یکارو م نیهم ا یا گهیهرکس د ایکرده بود. ا
س شکال یفکر م نیمع دچون خزر، خزر مغرور بو ی. ولمیتشک  نداره و یکرد ا

به. من مثل اون فکر نم  یتونسررتم بکنم. حت ینم یکار یکردم. ول یبرار خو
سش حرص م یوقت شا یخزر از د شت حواله ار م زیر یخورد و فح  یو در

شه ول یشدم. م یکرد ناراحت م ستم حق ست خودم نبود.  دنمیرنج یدون که د
 یحرف نیبه مع گهیخواسررت بزنم تو گور خزر و خفه ار کنم. که د یدلم م

ستمو محکم م نینزنه. خودمم از ا شت کرده بودم. مچ د سم وح گرفتم تو  یح
و از  هچاریدفه در بره و ناغافل بخوره تو صررورت خزر ب هیدسررتم نکنه  یکیاون 

جا ب مه  بدم نم یه مد ا یخبر... از اون طرفم  بخوره تو گور  یلیسرر نیاو
تا من بزنم  سررادیمیاون وا نکهیاومد نه ا یدلم م هشررد. ن ینم نمیا ی... ولنیمع

ضمن ا شش،   یبه قد و قواره  یمرد گنده از دختر هیخوردن  یلیس نکهیتو گو
کار من ا یمسررخره و آبک یادیمن هم ز با حرفام دهنشررو  نیبود...  که  بود 

اومد... طاقتشررو نداشررتم... چقدرم  یکنم! که اونم از دسررتم بر نم سیسرررو
 نیخزر به نفع خودر هم که شررده به مامان نگفت. فکر ا کهخوشررحال بودم 

بخوان  شیرایبدتر از اون خانم پ ایتونسررتم بکنم. که مامانم  یاصررال نم ویکی
نوه. و سرررکوفت بشرر نییاونا بندازه پا یکنن... که بخواد سرررشررو جلو خشیتوب

 هیقب نمیخواسررتم بب ینم گهید د،یپروند و پاشررو بر وزویکه ف یبعد از اون روز
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 ی. م..نمیبب یاونجور نمویکنن... طاقتشررو نداشررتم که مع یسرررزنش م نویمع
 که هست... یخودمون حلش کنم... هر چ نیشده ب یخواستم هر جور

سرعت ینیشد حلش کرد به جز کار امشبش...  یکه بود م یچ هر  یاگه با اون 
صادف کرده بود شت ت ن م یسر طلوع اومده بود، مرده و زنده  ییو بال میکه دا

ش یتا ابد زجر م دیبا شت منفجر مدیک سرم دا شد... خودم و  ی... از فکرشم 
کردم...  یم رطلوعو چکا یول ن،یخودر به درک، به جهنم، به اسررفل السررافل

و منم خواسته بودم که تنها نباشم...  نرویخواسته بود که من باهار برم ب نیمع
 اد،یخواسته ب یخاطر اومده بود، اصال برام مهم نبود که خودشم م نیطلوع به ا

 خواستم تنها نباشم، حاال با اون اتفاق... یبود که من م نیمهم ا
 نیمع ریتقصرر گهیکنم م فیتعر گهیواسرره هرکس د ایاگه به خودر بگم  حاال

هم طلبکار  نقدریو ا یانداخت تو اصررل یاز فرع ینجورنبوده که اون مرده او
به ا به ا یکار نشیبود...  حوادث  یکنم چرا هرچ یفکر م نیندارم، فقط 

ن از اون اال وعطل دیباشه... شا ونیهم در م نیمع یپا دیبا ادیم شیپ رمترقبهیغ
شه ول ض یاتفاق ممنون هم با شد و االن هر  یکامال برعکس م هیممکن بود ق

د ... خودم که بومیو چه بسا مرده شور خونه بود مارستانیسه تامون رو تخت ب
مانش غ؟یچ نی! اصررال خود مع؟یطلوع چ چ،یو نبودم ه ما از اون هم  ری! 

س صال همه ا ویک شت؟! خاال ا شت... ولریبه خ کهحاال  ،یچیه نایدا  ی! گذ
 یخوام کسرر یخوام مامان بفهمه، نم یو نم گمیباز دارم درو  م نمیب یم یوقت

ش شش کنه... حداقلش از  نیمع یها یکار نیریاز  سرزن شه و بخواد  باخبر ب
شه... دلم نم یخونواده  س یمن نبا ص نویمع یخواد ک شتباه و تق  نه،یبب ریپر از ا

 هیبا  ه،ینطوریهم ایدن یول ننیبب شویاون خوب یفقط همه  شهیخواد هم یدلم م
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نم ک یمن فکر م گهیهوا... به من م رهیم شهیدود م اریم خوبکار اشتباهش تما
 یم ی! کسررت؟ی! همه کارار بچگونه نسررت؟یکنم؟! بچه ن یبچه اس! فکر م

شه؟! ک س یخواد اون یم یخواد بزرگ ب شه که ک ساب کنه؟!  یب بتونه رور ح
س ساب کنم بچه  یمن نه، هر کس... تا اون بخواد ک شه که من بتونم رور ح ب

دونه همش به خاطر خودشررره، اگه به خاطر  ی... خدا مرنیم رسررتانیهام دب
 شه،یکمتر م نمونیاز منم که شده رفت و آمدشو با ما کم کنه، تنش ب شیدلخور

از  گهیو بره، د ادیرسرره... اگه کمتر ب یبه صررفر م زایچ نیاومدن ا شیاحتمال پ
قا نم نیا فا تهیات مهیمن ا گهی... دف که چر ینم یخودخور نه ا راسررتشررو کنم 

مه مع گه دارم، اونم وقت هیبق یاز حرفا نوینگفتم... چرا برام مه ب یدور ن ه که 
رو نگه دارم و  بهیپسرر غر هی شرمیرسرونده... چطور حاضرر م بیخواهرام آسر

که حت نار...  بذارم ک قدر دلم  یخواهرامو  خاطر اون چ خواد بزنم  یمبه 
صن بنییپا ارمیخزرو ب یجلوبند  بهیسر غرپ هیسفره دلتو برا  یکرد خودی. که ا
 ینبود، اصررن خود البرز بود، چطور احتمال نداد نیمع رمیحاال گ ،یباز کرد

! ن؟یگردن مع یندازیم ویگذاشررته باشرردت سرررکار؟! هوم؟! حاال چرا همه چ
 یخودمم از خودم خجالت م سررمر یجاها که م نی! به همای... بچارهیب نیمع

امشررب  ی! ولشررهیهم طلبکار م یزیچ هی نیجلو، مع رمیذره که م هیکشررم. که 
بار منو  نیکرد... اوال که طلوع خودر هم نخواسررت راسررتشررو بگه، ا یفرق م

فتاد، ممکن ا یم فتاد،یکه خدا رو شکر ن یاگه اون اتفاق ا،یکنه، ثان یم نتریسنگ
ش زیبود منم منکر همه چ ص مب س نینبود که! مع نیمع ریو بگم آره تق اون  دیتر

اومد...  یسر من و طلوع م ییبال هیسرمون، اونوخ  زنیسه تا غول م*س*ت بر
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 ییاج هیتونسررت بکنه. اگه اون سرره تا گنده الت  ینم یا گهیمجبور بود! کار د
سرمون  ییاز کجا معلوم چه بال د؟یرس یبه دادمون م یآوردن ک یم ریما رو گ

 کارو کرد... نیبهتر نی! معومد؟ا یم
 ن،یمع نیبود... هم نیمع نکهیا ی... برادمیرسرر یجاها م نینم به هم! مطمئآره
کنم  یخواسررتم تالف یگرفتم و م ی" بود هرکارر رو به دل مایکه "بهزادن یوقت
تو قلب  نیکه مع یی... جاسررتیآدم، همون آدم ن نیا گه،یخب حاال که د یول

زور بزنه و فسررفر بسرروزونه که  ینداره... حاال مغزم هم ه یشررکیمن داره، ه
 یتونم هر دفه جا ینم گهیکشررم... د ینم گهید ی! ولهیو غلط چ هیدرسررت چ

ر و به خاط رمیبگ دهیسند و مدرکه ناد یو هر دفه هم بخوام هر چ نمیبش یقاض
که زده،  یضرررر یبه نفعش حکم کنم، گور پدر همه  زه،یمتهم برام عز نکهیا

نده، ه نهیمهم ا قت بخ کار آدمو  نی! همنی... ببرهیم ادمیاز  زیمه چکه هرو
خنده، بتونه آدمو رام کنه خطرناکه! منو خر کنه،  هیکه با  یکنه. کسرر یخراب م

اون  یکردن که من به صرردا یکردن؟! اونا چه گ*ن*ا*ه یچه گ*ن*ا*ه هیبق
تونم... بذار بره.  ینم گهید شررره،ینم گهی... ددمیحسررراسررم؟! که راحت وا م

 ..«... بذار تموم بشه.هیکی... مشکل فقط شمیم تیفقط من اذ ینطوریحداقل ا
عجب به با ت هیچند ثان ینه، برا ایخواهد به خانه برود  یبه گلرخ گفتم م یوقت

 یشدم ول ینگاهش را متوجه نم نیا لیمن نگاه کرد و بعد جواب مثبت داد. دل
ه لبته طبخ تجربآمد. که ا یبود خودر به حرف م یخاص زینزدم. اگر چ یحرف

 ...دیکش یهم طول نم ادیمن ز ی
 .ماگیرفتم سک داد: م یاعتنا راه م یو ب ریراهرو به من که داشتم سر به ز در

 را باال گرفتم: هوم؟ سرم



wWw.Roman4u.iR  796 

 

 ؟یبه هم زد نیبا مع ر
فقط نظر من بود که رابطه ام با  نیتا حرفش را بفهمم. ا دیطول کشرر هیثان چند

شتباه کنند و ایشد که همه دن ینم ی. ولستیرابطه ها ن هیبق هیشب نیمع فقط  ا
 .مینفر درست بگو کیمن 

 داره؟ یخواستم با تو برم خونه. اشکال ینه، فقط امروز م ر
 ؟ینه چه اشکال ر

صنوع یا خنده ست انداخت ز یم . با دقت به او نگاه کردم. میبازو ریکرد و د
 وسط درست نبود... نیا یزیچ کی
 !؟یبگ یخواست یم یچ ر

به د دیرا از من دزد نگاهش بازو واریو   یرا تکان دادم: گلرخ، چ شیدوخت. 
 شده؟

 شانه جا به جا کرد و دست من را در دست گرفت. یرا رو فشیک
. تو اون موقع تو کالس دنیدختر د هیرو با  ایگفتن بهزادن یم روزیبچه ها د ررررر
 .دمشید امروز خودم ی. من باور نکردم. ولینبود
 دهانم را قورت دادم. آب

 امروز صبح؟ ر
سرد ی"آره"  صبح، فقط مال  ن،ی. معختیتمام تنم ر یبود که رو یگلرخ آب 

نجاتم  یشرررد تا از اتوب*و*س سرروار یم داریمن بود... فقط به خاطر من ب
صبحش زده بود و کوب گرینفر د کیحاال نه، به خاطر  یدهد. ول  دهیاز خواب 

همان  اطربود تا دم خانه ار، سرروارر کرده بود و آورده بودر دانشررگاه. به خ
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صبح، حت کی سالم من را هم نداده بود؟! که من را با درخت و  ینفر،  جواب 
من  یزده بود!!! برا پیهمه هم ت نینفر ا کیکرده بود؟! به خاطر آن  یکی وارید

ستش که د یلباس نیاول و دیپوش یاسفناکش را م یخی یهمان شلوار آب شهیهم
هم خوشگل بود  یلیکه حتما خ ییآن خانم خانما یحاال برا ی... ولدیرس یم

جانانه زده بود!  پیرا درسررت کرده بود و ت شیشررده، موها داریسررحر ب یکله 
شت.  صال به من نگاه نکرده بود. حخ هم دا سالم من را هم نداده بود. ا جواب 

سابد یزده بودم و نه حت پیمن که نه ت ست و ح  شده بودم. داریاز خواب ب یر
مقنعه ام  ریشررل*خ*ته ام هم ز یبود و موها مدسررت میمن که هنوز جوراب ها

شده بود. که با د  دنمیبودم بلکه با د دهیدو رونیاز پنجره از خانه ب دنشیپخش 
که آن شررب زده بودم، باد هوا بوده... که همه ار از  ییحرفا یبفهمد که همه 

شب بود، که  شار اتفاق آن   یاز آن نبود... که همه  یاثر چیساعت بعد ه 6ف
شفته بود... از  کی یها یور یرآنها د  یب یساله  کیو  ستیمغز ب کیمغز آ

 از ته دلم نبود... چکدامی... که هدهیند یتفاوت یب یتجربه 
 ش؟یشناس ی: مدمیشن یفرسنگ ها دورتر م گلرخ را از یصدا

 : دختره رو؟دمیبه سمت گلرخ چرخ یحواس یب با
 بهش. یزل زده بود ینطوریکه ا اروی نینه ا ر

آمد و با تعجب  یکه از رو به رو م دمیرا د یچرخاندم و پسررر یجیرا با گ سرررم
ا از ت دمیچیشررده بود. سرررخ شرردم، دسررت گلرخ را گرفتم و تند پ رهیبه من خ

 نگاهش فرار کنم.
 یم دیمدت دیرا با شیاز کتاب ها یکیآورد که  ادیگلرخ به  یبه در اصل دهینرس

کرده و فرامور کرده، با عجله برگشرررت تا به کتابخانه برود و من تنها ماندم. 
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خودر نگه داشررته بود. با همه  یخوشررش را برا یخبرها امدهویکار از اول ن
ود که ب یکوچک طانیشردم داشته باشم، ته دهنم ک یکه تالر م یتیحسن ن ی
 یبچه ها و حت یزد که همه  یم غیکفش کرده و بالانقطاع ج کیرا در  شیپا

از من خسررته شررود و برود  نیبودند. که مع یروز نیگلرخ، از اول منتظر چن
از » ندیتکان بدهند و بگو تی.... که سرررشرران را با قاطعگرینفر د کیسرررا  

 ادیباران ز یبرا اینبود... نصف بهزاد ن اینبهزاد ی کهیاولشم معلوم بود... باران ت
چقدر زود ازر  نیبب ن،یهمه دختر، پسررره دسررت گذاشررته بود رو ا نیبود!... ا

 «خسته شد...
س سرم شت... مع تیاز واقع یرا تکان دادم، ک سته  نیماجرا خبر ندا از من خ

 نبود که یآدم نیآخر مع یراهم را جدا کرده بودم، ول من بودم که نینشده بود. ا
هد ا ند... ه یتالف هیبق یجلو نطوریبخوا ته بود من اذ چوقتیک  تینخواسرر

 شوم...
گرفت، هر  یو سرررم را باال گرفتم. داشررت باران م دیدسررتم چک یرو یا قطره

با ب یازیچند هنوز نم نم بود و ن به اطراف  یحال ینبود عجله کنم.  سرررم را 
 ...دمیچرخاندم که د

شن دیشا شوکه م دهیاگر از زبان گلرخ ن سمت  یشدم... رو یبودم،  دختر به 
صررورت او هم مهم نبود. مهم حضررورر در کنار  دمش،یبود و من ند نیمع

که من  یزیبود چ نیدانسررتم. مهم ا یم ملکمیبود که من او را جزو ما یکسرر
ستم باور کنم حاال ب ینم شم هاخوا دم، ید ی. حاال که مدمید یخودم م یا چ
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به کجا ربطش بدهم، پخش  دیدانسررتم با یکه نم ی. درددمیفهم یدردر را م
 شده بود در تمام بدنم.

ست ش یوقت در ستم تا  نیکه ما شدم د شت به خودم آمد و متوجه  از کنارم گذ
 حال تر از قبل به راه افتادم.. یانداختم و ب نییرفته... دستم را پا میگلو
 یم ییاحساس تنها یرفتم. در آن لحظه به قدر یبودم و به زور راه م وارید کنار

 میشد که تا گلو یشهرم... قلبم بزرگ و بزرگ م یکردم که انگار تنها آدم زنده 
سرما  یخال یشد که جا یآمد، بعد آنقدر کوچک و کوچکتر م یباال م ار را 

ستم را روکر یپر م شار دادم و به د نهیس ید. د شمم به ب هیتک واریف ند زدم... چ
توانسررتم خم شرروم و بند کفشررم را  ینم ی... حتدمیباز کفشررم افتاد و آه کشرر

شتم را به د سمان باال  واریببندم... پ سمت آ سرم را به  سرم را به نرده ها،  زدم و 
به  یگرفتم... آسررمان پهن و ب  یجا پرر کرده بودند ولانتها بود... ابرها جا 

نگاهم را به سررماجت به آن دوخته بودم و دنبال  یبود. ول رزحد و م یهنوز ب
ست من در تمام زندگ یم ییخدا شتم که تنها دو ست میگ ه که از هم یبود... دو

مه  زمیچ گذارد... از ه ها ن ندگ یخبر داشرررت و قول داده بود من را تن  م،یز
حاال انگار  یکوچکم خبر داشررت... ول یها یو دلخوشرر میآرزوها م،یدردها

سته بود و نگاه م طفق ش طور چ دمیجد یمن با تجربه ها و غم ها ندیکرد بب ین
 ...میآ یکنار م

 یرا درسرررت انجام دهم، برا زمیخواسررتم همه چ یحد نم نیاگر تا ا دیشرررا
با کم و کسررر یآدم بهتر یعاشررق که  نار م یبودم...  که  یار هم ک مدم،  آ

نگ قش یجعبه  کی یخواستم تو یکردم... که نم یبود، قبولش مهمانطور که 
در غم و غصرره و  چاننشیپ یکردم م یدهند... که درک م هیروبان زده بهم هد
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بدان یجلو رندیگ یم که  ها یچشررم آدم...  نار، آن تو چ یرا بزن شیغم   زیک
شنگ ست... که م یق شنگ زیدردر چ یبا همه  دمیفهم یا ست، که اگر  یق ا

شد آن وقت همه  صه... ول یم اتیدن ینبا حرفها  نیبچه تر از ا یشود غم و غ
 چیه نیعخواهم و م یم یطور نیآدم ا کیعمر فکر کرده بودم  کیبودم... 

مدل زریچ ته بودم نم کیکه من  یبه آن  قدم آن  یعمر خواسرر خورد... دو 
قلب من  یاسررتم ولخو یکه من م یشرردند همان مدل یم دایطرفتر صررد نفر پ

کدامیه یبرا چک و بزرگ نم چ ها فقط برا یکو چشررمم خوب  یشرررد... آن
 یدرد م که مقلب دمیفهم یقلبم... که او هم رفته بود و تازه م یبرا نیبودند.. مع

که  رد،یشررد داد زد سرررر، که آرام بگ یانگار تمام جانم درد دارد... نم ردیگ
 یبده حیقشنگ توض شیو برا یرانو بزن شیجلو ،یصندل یرو ندیبنش ییبگو
ما نم نیکه ا به درد  به درد او نم یآدم  ما هم  ما تمیخور یخورد.  او  ی کهی. 

سمیستین نار هم ک میتوان یدعوا نم یساعت ب و. ما دمیمتفاوت ی ارهی. ما از دو 
ه کند ک دایرا پ یکی مش،یبفهم!!! عاقل بار! به حال خودر بگذار م،یباشرر

د... انقدر از او کوتاهتر نباش ستد،یا یکنارر م یباشد، که وقت مناسب شیبرا
ستاره  شد و  یکوچولو یکه مامان  شب منتظرر با شد، که هر شگلش با خو

و هزار سودا... ما خودمان هنوز  میسر داشت کیناز کند... ما  شیبرا دیایب یوقت
که بزرگ  میخواسررت یرا م یکیما  م،یکه بهش پناه ببر میبابا نداشررت م،یبچه بود

 پناه نباشد که تمام قلب ما یباشد و عقلش برسد، که خودر انقدر کوچک و ب
 میشرر... که بلد نبامیاو هم چکار کن یبا غم ها و غصرره ها میرا پر کند و ندان

 ...میرا خوب کن شیزخم ها
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شعور دارد؟! حاال من هر چقدر هم  یم یکدام دل یول فهمد؟ کدامشان انقدر 
لج  یتگفتم... وق یمردم گذشته م یاز تجربه ها شی.. که براگفتم. یکه قصه م

 خیمن م یشررد حرف ها یم ییهوا نطوریا یگریاو با کس د دنیکرد و از د یم
دم  ا،نجیهم میستخوا یم م،یبفهم میخواست یبود و او سنگ... اصال نم نیآهن

ما را صرراحب شررده بود  ییکه تمام دارا یو به دختر هیگر ریز میدانشررگاه بزن
 ...میفحش بده

سرم را ب نییسرم افتاد و بعد پا یرو یا هیسا سر پر  یرفت.  رمخ چرخاندم و 
سته بود و بند  یکه نم باران رو دمیرا د یاهیس یمو ش سته بود. دو زانو ن ش آن ن

بسررت... بغضررم را قورت دادم. کارر که تمام شررد بلند شررد و  یکفشررم را م
 رد.ک یصورت من را وارس

 بارونه؟ سیحواست ن ر
 خونه. میبر ایرا از دستم گرفت: ب فمینگفتم و اخم کرد. ک یزیچ

 . خوابت برده؟!ای: بدیرا گرفت و کش مینزدم، تکان هم نخوردم. بازو یحرف
 .شمی: ممنون، مزاحم نمستادمیو ا دمیرا عقب کش دستم

 ...ریم یچ ر
 .دیکش یقیرا چرخاند و نفس عم سرر

 .ای. بستین نیتو ماش یکس ر
 بود. بهیغر میبنفش هلم دادم که آن هم برا نیبه سمت ماش متیمال با

 ب* *لت کنم؟ یخوا ی! مگهیرا باز کرد: سوار شو د در
صدا کنارر سمت در عقب رفتم.  شن شیزدم و به  که پر از حرص بود:  دمیرا 

 باران!
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 خوام دراز بکشم. یکردم: م زمزمه
ش در ست و ما ش نیرا ب ستم و به  ش ادم. د هیپنجره تک ی شهیرا دور زد. عقب ن

 آسمان روشن بود.... یباران شدت گرفته بود ول
 .یدیدراز نکش ر

 را به سمتش برنگرداندم. سرم
 شلوغه، زشته. ر

 ؟یخور یم یزیخودر را: چ یو بعد صدا دمیباز شدن داشبورد را شن یصدا
 نه، ممنون. ر

 ب* *ل گرفتم، چه وقت سرد شدن بود...را  میها دست
 خواد. یم یدلم چا ر

 مچاله شدم. سردم بود. نیماش یرا ندادم. گوشه  جوابش
ست برف رررر شهرستان درس منهیاون دختره، دو ژه پرو ی. براکیخونه، مکان ی. 

 هیبا اسررتادا حرف بزنه  نکهیخواسررت، منم کمکش کردم. برا ا یار کمک م
 خواست. یواسطه م

باال آوردم و زانوها میپاها آب گرم  انیرا ب* *ل گرفتم. آرامش مثل جر میرا 
 در تمام تنم پخش شده بود.

 ؟یگینم یزیچرا چ ر
 خواستم؟! حیبگم؟! مگه من ازت توض یچ ر

 یلی. نه که قبال هم خرونیب یاز فکرت انداخت ی. تو منو با اردنگیگیراس م ررر
 ...تیشده بودم تو زندگ تیالیها نیبودم، همچ تیبرات حا ز اهم
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 !نیو اعتراض کردم: مع دمیلحنش تلخ بود. لرز چقدر
 .سی. مهم نالیخ یگفت: ب یحوصلگ یرا باال آورد و با ب دستش

 .دمیورچ لب
ه، بندازر بش دایپ یزیچ یگرمکن ،یشرتیسو هیپشت سرت فک کنم  نیبب رررر

 روت.
 نکردم. یحرکت

 تکون به خودت بده. هیکنه،  یم تمیدندونات اذ یصدا ر
 تم.انداخ میپاها یو رو دمیکش رونیرا ب دریکردم و گرمکن سبز و سف یغرغر

 دخترا به گوشت رسونده بودن؟ ر
 خواد رسونده باشن؟ یدلت م ر

 کرده بود. نگاهش را گرفت. کیرا بار شیچشم ها دم،ید نهیرا از آ شیها چشم
 .یکرد یخواد بدونم چه فکر یدلم م ر

 یاونو آورد یرفت یکه از خواب صرربحت زد زهیعز یلیفکر کردم برات خ ررررر
 دانشگاه.

 .شهیبودن طرف نم زیبر عز لیاز خواب زدن که دل ر
بودن دخترک را رد  زیشدم. همزمان هم من را از سکه انداخته بود و هم عز الل

 کرده بود.
 بره... ینم اصن خوابش داره،یب زریعز نکهیآدم از فکر ا یوقت هی ر

خواسررت همان جا، دسررتم را بندازم دور گردنش و محکم ب* *لش  یم دلم
کردم لبخند رسوا کننده ام را جمع و جور  یسرم را برگرداندم و سع یکنم... ول

 کنم.
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 جلو، گردنم درد گرفت. نیبش ایب ر
 را تکان تکان دادم. میرا دراز کردم. گرما برگشته بود. پاها میپاها

 راحتم. ر
 ماست خانوم. یشما آرزو یراحت ر
 .به سمتم پرتاب کرد: برام بازر کن یکی. بعد کدیرا گفت و با حرص خند نیا

سته ش نییپا یرا کم کیرا باز کردم و پالست ب سر ک دمیک ستم  رونیب کیو  زد. د
 را به سمت دهانش برد. کیرا جلو بردم. دستم را گرفت و با دست من ک

 دستم را بکشم عقب که محکم نگهم داشت. خواستم
 !؟یکن یم نانیتو چطور به من اطم ر

ستم ش د شدت ک ست مع دمیرا با  شد و ک نیعقب که د هم افتاد کف  کیجدا 
 .نیماش

خوام  یدونم چرا، م ی: من مدمیرا شرن شیبخ کردم و صردا یصرندل ی گوشره
 بشه. تیخودت هم حال

ستم ست که خودم  یشدم. م رهیخ رونیدر هم گره زدم و به ب نهیس یرا رو د دان
 دانم. یهم م

 بود؟ کاینزد نیخونه ار ا ر
 راز...د میسمت راست بود و پاها ی شهیبه من نگاه کرد که پشتم به ش نهیآ از
 تا خونه نرسوندمش. ر

 آورد. ینم میام را به رو یکنجکاو چوقتیبود که ه خوب
 بره. یار کردم با تاکس ادهیدانشگاه جا گذاشتم، پ ویزیچ هیبهش گفتم  ر
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 گفت. یرا م نیزده بود و ا شخندین
 دروغگو! ر

 گرفتم. نهیباال رفت و من چشمم را از آ شیابرو
 درو  نگفتم. ر

 .دادم هیجلو تک یها یصندل یرا به پشت میوسط، و آرنج ها دمیرا کش خودم
 جلو. ایب ر
 خوام بهش عادت کنم. ینم ر
 و سرم پرت شد عقب. دیام کوب یشانیهوا با کف دست به پ یب
 .ی: وحشدمیام را مال یشانیپ
 .یرفتارا عادت دار نیآخه تو به ا ر

 زده بود و من لب و لوچه ام را جمع کردم. شخندین باز
 ازت. کبود شد... رمیگ یاشو م هید ر
ن به من از او شترینبند. تازه تو ب یمن را جست و جو کرد: خال یشانیچشم پ با

 ...ی( تو دل منو شکستدی)لب ورچ یبدهکار
 !!!!!!!؟یتو مگه دل دار ر
 نشونت بدم؟!!!! ارمیدرر ب ر

 سمت راستم نگاه کردم. ی شهیو به ش دمیخند
 کنه؟! یچکار م نجایا نی: ادمیپر از غرر را شن یصدا

. ونریب دمیپهن جلو سررک کشر ی شرهیسررم را برگرداندم و از شر یکنجکاو با
پارک  خانه یجلو یدیسررف دینبود. فقط پرا یکیآن نزد چکسینبود... ه یخبر

 ؟ی: چدمیپرس یجیهم نبود. با گ نیسد راه مع یشده بود که حت
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 !گه؟ید یدون یتو نم یعنیکرد:  غرولند
شتن از کنار پرا رتیح با سک پ دیبه اطرافم نگاه کردم و تازه موقع گذ شت عرو
 . آهان...دمیرا د شهیش
 اومده پرو لباسش. ماهیخب البد فر ر

که خواسررتم  نیما نگه داشررت. هم یخانه  ینزد، از در گذشررت و جلو یحرف
سررمت  نیشررد. دهانم باز ماند و از ا ادهیرا باز کرد و پ نیتشررکر کنم، در ماشرر

 شدم. ادهیپ
 ؟یسادیوا نجایچرا ا ر
 .امیاشاره کرد: منم م شیابروها با

اال را ب میکرد. شانه ها یترر م یمطمئن بودم که جر یبزنم ول یحرف خواستم
 رفت. یدر امن و امان است، زود م زیهمه چ دید یآمد و م یم یانداختم. وقت

 ه.... خونه خودتوندییاز او در را باز کردم: بفرما جلوتر
 یلب گفتم: منظور ریاراده عقب رفتم و ز یبا غضرررب نگاهم کرد که ب چنان

 نداشتم.
نبود به جز طلوع که  چکسیهال ه ینزد و زودتر از من رفت داخل. تو یحرف
شکفت  نیمع دنیبا د س یخال دینو یجا –گل از گلش  ا و ب –چاک دهد  نهیکه 

 ندیبود با شررن دهیچند روز طلوع را ند نیکه ا نیبلند سررالم کرد. و مع یصرردا
 دنیبه وضوح جا خورد. طلوع از د –انتظارر را هم داشت  یکه حت –او  یصدا

ستپاچگ شپزخانه رفت. من هم با تفر دیاو خند ید شد و به آ  نیه معب حیو بلند 
شد...  یم بیچقدر غر ی. گاهدیکش ینگاه کردم که انگار از طلوع خجالت م
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نبود، حاال که سررهوا  الشیخ نیکرد و ع یو زبر م ریرا ز خزر یبه عمد زندگ
بود. مثل  نیزده و شرررمگ جالتشررده بود، خ ریکرده بود که ختم به خ یکار
به اطراف  یمبل یرو یورود کیهمان نزد شرررهیهم نشررسرررت و نگاهش را 

 انیطرف اپن سرم را به سمت طلوع چرخاندم: خانم بهروز نیچرخاند. من از ا
 نجاست؟یا

گرفت،  یکه م نیمع یما آورد. جلو یو برا ختیر یتکان داد و چا یسر طلوع
 میبار سرررر را بلند کرد و برا نیا نیسرررر را بلند نکرد. من قهقهه زدم و مع

ش شان ک شد و فردیخط و ن  ماهی. همزمان با حرکات رعب آور او، در اتاق باز 
کش آمد. او  دنینشررسررت و لبخند من از د نیآمد. اخم بر صررورت مع رونیب

 بخند... شهی! همیخوشرو و پرخنده بود: چه خنده ا شهیمثل هم ماهیفر
بود سررالم کرد و  ظیکه اخمش هنوز غل نیو با او دسررت دادم. به مع دمیخند

شتم با فر شیجوابش را داد. چا رلبیز نیمع صفه خورد و هنوز من دا  اهمیرا ن
 کرد و رفت... یزدم که از ما و طلوع خداحافظ یحرف م

 یراز آنکه مشررت شررتریرا بپرسررم. ب انیرفتم تا احوال خانم بهروز ماهیفر همراه
 نیا یقا ل بودم و دامنه  یادیاحترام ز شیبود که من برا یمامان باشد مادر کس

 انیگرفت. خانم بهروز یو صرد البته مادرر را هم در بر م لیاحترام فک و فام
 یکه نم دیپرسرر میو درس ها گاهدانشرر . ازدیلبخند زد و حالم را پرسرر دنمیبا د

دانسررت... از حرف  یمن م یدرباره  یشررتریب زیچ ایعادت بود  یدانم از رو
ست  یحرف زدنش لذت م یزدن با او و نحوه  شرو بود در بردم. مهربان و خو

. نمشیتا من هم در تنش بب دیبار چندم پوش یمثل دخترر... که لباسش را برا
بود...  ادریرا  ماهیفر نیبودم و مع دهیرا پوش سشن لباافتادم که م یآن بار ادی
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به من خ گرید یکی نیا یول مد. از ذهنم  یم یلیبود و من مطمئنم رنگش  آ
 !!!دینشان دهم تا نظرر را بگو نیگذشت بپوشمش و به مع

ندم، از فر ادیز ما عذرت خواسررتم و ب ماهین مادرر م به طلوع  رونیو  مدم.  آ
هر بعد از ظ یکند. خودم هم رفتم بخوابم که برا دارمیخزر آمد ب یسررپردم وقت

 سرحال باشم.
ب و جلو عق میدر جا یطاقت یرا نگاه کرد. و من با ب میسر تا پا ینیزبیبا ر خزر

 یشرررانینمره در پ نیرفتم. انگار خزر قرار بود به ظاهر من نمره دهد و بنا بود ا
 ی چارهیصررورت ب یک اجزاتک ت یزوم کرده بود رو نطوریمن ثبت شررود که ا

ش یقیمن... نفس عم سرم را چرخاندم، همزم دمیک لب زمزمه کردم:  ریز انو 
 ...ریسخت نگ

 یکرد یسمبلش م ،یاومد یاگه قرار به سخت نگرفتن بود که سرا  من نم ررر
 رفت... یم

 گفت. یباال انداختم و منتظر ماندم. راست م شانه
ست گوشه  خم ش شت  سوق داد و  میابروها یشد و با دو انگ سمت باال  را به 

 زمزمه کرد: دمشم بزنم؟!
 امکانات محدود بساز. نیحذف نکن. با هم ویزیرا پس زدم: چ دستش

 کرد و بلند شد. ی «پوف»
 .هیدر سادگ ییبایباشه بابا، به قول خودت ز ر
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شکلک تیرا در نها نیا سخر گفت و  ربه ض یصندل یهم در آورد. به پشت یتم
 هیبه بق دیکه من وقت ندارم با عی. سرنیبش ایبه دور گردنش بست: ب یزد و نخ

 برسم... امیمشتر
 و بلند شدم. دمیخند

شتم، خزر موها یادیآمدم، وقت ز رونیحمام که ب از ش میندا شوار ک س و  دیرا 
پر  ینفس ها ی. صررردادمیمال یخزر م یمن به صررورتم از کرم پودر گرانبها

 یو رو دیرا از دستم کش شهیکردم. ش یم یشتریو طمع ب دمیشن یحرصش را م
 .گهیگذاشت: بسه د زیم

 خزر. ییگدا یلی: خدمیخند
 زنم! یخاص م یتایفقط تو موقع نویمن ا ر

 و کوتاه شده ام را باال دادم. زیتم فیظر یابرو
 خاصه. تیمنم موقع یبرا ر

 دادم. یبود که بهت نم نیاز ا ری: غدیکش یم یاز سر ناچار یقیعم نفس
 ن؟یحاال کجا قراره بر ر

 ام محوتر کردم. یشانیپ یرا رو کرم
. من و خودر و دو تا میدفتر. فقط چار نفر یکایشاپ همون نزد یکاف هی رررر

 دفتر. یاز دخترا گهید
 .یکه داد یاز اطالعات کامل یلب خزر باال رفت: مرس ی گوشه
ست مدمیخند سم بردن از آنها هم فا یگفت. ول ی. را شت. ناد دهیا ه گفت هیندا

 یخوب ی انهیم یلیخب با خزر که خ یرا هم ببرم ول میتوانم خواهرها یبود م
 یگریبودند د دهیرسرر جهینت نیما آمده و هر دو به ا یدو بار به خانه  –نداشررت 
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اعالم  میم*س*تق ریغ هیرا خزر به صررراحت و ناد نیاسررت، ا یموجود نچسررب
سل  یطلوع هم که نم -کرده بود   –ها نبود  یکه به هر حال جزو دعوت –آمد و ع

رفته و خور  یبه شهرباز نیاو با مع ابیما در غ نکهیزد. ا یبا من حرف هم نم
سل لکه  میگذرانده بود  یانه خواهر یبود که تا ابد بر پرونده  یننگ یاز نظر ع

شررد. حرف زدن طلوع که  یپاک نم ی «دیببخشرر» چیما نقش بسررته بود و با ه
بود. مهم  هیو در حاش تیاهم یاو ب یداد برا یرا تحت الشعاع قرار م زیهمه چ

بود  بیکه او غا میرا انتخاب کرده بود یهمه وقت، وقت نیا نیبود که ما از ب نیا
ز ا شهیکه هم یعسل یقابل بخشش بود... برا ریغ یگ*ن*ا*ه نیو در نظر او ا

دانسررت،  یحخ خودر م ایرا در دن یزیهر چ یمتوقع بود و به سررادگ گرانید
که خارح از  یزیکه هر چ بمیکردم من عج یفکر م ینبود... گاه یبیغر زیچ

و  ترشیعسل که ب ایدانستم  یشد حخ خودم نم یم بمیاراده و تالر خودم نص
 شد... ینم یراض چوقتیخواست و ه یم شتریب

سرم را باال گرفتم. خزر مداد آب یجلو یمداد شمم تکان خورد و  ار را به  یچ
 !گه؟ید یبپوش تویمانتو آب یخوا یسمتم گرفت: م

 گذاشتم. زیم یرا گرفتم و رو مداد
 بده. توی. مداد مشکهیشالم هم آب ر

را  یگذاشررت و مشررک شیکرد و بعد سرررجا نیرا سرربک و سررنگ یمداد آب خزر
 برداشت.

 کشم. یخودم م ر
 را به سمتم گرفت. مداد

http://www.roman4u.ir/


 811 باران

 بهش؟ یدیم یکادو چ ر
 رژ لب قرمز گرفتم. هیِست. منم جدا برار  مین هی. میگرفت یکیشر ر

 ن؟یا نیبود باال گرفت: ع زیم یرا که رو ییو رژ نو دیخند خزر
 پررنگتر. یول نیا نی: عدمیخند
 بزند. رونیرا چرخاند تا رژ لب براق ب یدرر را برداشت و قوط خزر

 خور رنگه. ر
نداره» هنوز بل  مل از دهنم ب ی« قا کا مدهین رونیمن  ها ا لب  به  که   شیبود 

 دیایکش ب شیزد که لب ها یو بعد لبخند پهن دیرا به هم مال شی. لب هادیکش
 مشخب شود. دیسف یدندان ها فیو رد

 قشنگه. ر
گذاشررتش. پلک زدم و به خط  سررتادهیا زیم یدرر را بگذارد، رو نکهیا بدون

 چشمم نگاه کردم. یباال –پهنتر  شهیاز هم – اهیس
 خط بکش. رشمیز ر
 !اد؟یمگه قراره تو امتحان ب ر

حرف رژ گونه ار را به سررمت من گرفت. دسررتش را پس  یقهقهه زد و ب خزر
 زدم.

 .شهیم یادی. زستیالزم ن ر
 کیرا  میها یزدم. چتر رهیگ را از فرق سرررم جمع کردم و عقب بردم و میموها

ربرد به خاطر کا نکهیاز ا شررتریو تافت زدم. تافت را ب یشررانیپ یآوردم رو یور
ک کوچ ی رهیکردم. گ یم یاسپر میموها یرو شیار باشد به خاطر بو یاصل
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شتم. به  میها یکنار چتر یدار نینگ شم از من  خزرزدم و رژ لب را بردا که چ
 ؟یدیداشت تشر زدم: آدم ند یبر نم
 .یعوض شد یلی: خدیو چرخ دیخند

ش رژ س یلبم. به انتها که م یرو دمیرا ک ستم م دیر س یم د،یلرز ید از  مدیتر
 کادر خارج شود.

 تمام شد و گفتم: بد شدم؟ ییباال لب
 .شویپدر باعث و بان امرزهی. خدا بیمعمول یدخترا هیشب ینه، تازه شد ر

تاق آمد. پروژه را تمام کردم و بلند گفتم:  میکه مانتو طلوع به ا را اتو کرده بود 
 .زمیعز یمرس

 نداشت. یقابل ر
. دمیخند شیو مهربانش تو رو فیلط یصررردا دنیو به خاطر شررن برگشررتم

نه ا ند خجوال ما غر یخودر هم لبخ نهیزد. خودر از  تار م با کرد.  یتر رف
شب کذا شب بعد از آن  شو ی نهیآ ی... جلوییمچش را گرفته بودم دو   ییرو

از  شررنود یکه م ییصرردا نکهیکرد و البد از ا یبود و به دهانش نگاه م سررتادهیا
 زده بود... رتیشود ح یخودر خارج م یلب ها

 نیریشعر بخوانم، دهنم ش یکرد: خواست یکه داشت آرام آرام زمزمه م دمیشن
 گردم/ یپژواک خودم م یپ ی/ من که حتدیشد/ ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چش

 ...دیشهر شن یزمزمه ام را همه  نیآخر
... دیدانستم که اگر بداند مچش را گرفته ام خجالت خواهد کش ینرفتم. م جلو

از خودر  هیبق دنیکوچکش را هم از ترس د یلحظه ها نیخواسررتم هم ینم
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ش نیپاورچ نیکند. پاورچ غیدر شتم به اتاق و دراز ک  یتازه وقت پتو. ریز دمیبرگ
 کردم... یم هیکه گر دمیشده بود فهم سیخ میگونه ها
 دهیادن شینقره ا یها ونیپاپ یو نگاه خزر را رو دمیرا پوش دمیکوتاه سف جوراب

 رفت. خزر گفت: یو دسررتم به سررمت شررال آب دمیرا هم پوشرر میگرفتم. مانتو
 .ادیبپور. به رنگ شلوارتم م یمشک

 بپوشم. یخوام آب یگفتم: م مصممانه
شال آب شانه سمتم گرفت. بع رهیت شیکه کناره ها یباال انداخت و  د تر بود به 

به او نگاه کردم. که شررکلک  شیا روزهیف یهم گوشررواره ها با تعجب  را ... 
 به من بگو گدا... گهیبار د هی یدرآورد: جر ت دار

 چاندمیشالم را پ یبود. لبه  دایباز شالم پ یاز ال یها را انداختم که کم گوشواره
 و خزر غر زد.

 یمهمان کینگاه کردم و ذوق زده شرردم. چقدر دلم  نهیخودم در آ ریتصررو به
خواسررت و حاال جور شررده بود... ادوکلنم را برداشررتم و فقط به  یدوسررتانه م

: خوب سررتادمیا میه خواهرهازدم و رو ب یزدم. چرخ میگردنم و مچ دسررت ها
 شدم؟

داد، فقط  هیتک واریدر هم حلقه کرد و به د نهیسرر یرا رو شیکه دسررت ها خزر
 .یلیتکان داد و طلوع گفت: خ یسر

! زیزع یدخترها یرا برداشتم. تا کمر جلو اهمیس فیو ک دمیخند یسرخوش با
 کردم و به سمت در رفتم. میتعظ زدستایا

ساعت یدفتر بودم ول یها یکینزد سه ربع  ساعت کار یهنوز  شدن   یتا تمام 
شررردم و  یرفتم داخل دفتر مزاحم کارشررران م یبچه ها مانده بود. اگر م هیبق
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صله  سر م یحو س یخودم هم  ش رمیرفت. م سمت کتابفرو کج کردم.  یرا به 
 شدم. یآنجا متوجه گذر زمان نم

س یکتاب ها فیبه رد رو شان را م جیبودم و گ ستادهیا کیکال  یبودم که کدام
 میگرفته بودم رژ را به خزر تقد میمعاوضرره کنم! تصررم غیتوانم با آن رژ قرمز ج

ستم که کتاب خر یکتاب بخرم. م هیناد یآن برا یکنم و به جا ه عنوان ب دنیدان
 یول – مد نظر دارد یطرفت چه کتاب یاز قبل بدان نکهیمگر ا –اشتباه است  هیهد

شانس موفقدر مور داقل ! بود. حکیاز مات شتریانتخاب کتاب ب تید من، قطعا 
 داشتم. یشتریب یدر مورد کتاب تجربه 

 یآمد. بلند یرفت و م یم «ریبادگ یها یبلند»و  «زیدشررمن عز» نیب دسررتم
اب را تا . کترمیخودم کتاب بگ یقرار نبود برا یپسررند من نبود ول ریبادگ یها

رم به دور و ب یزنگ خورد. نگاه لمیبودم که موبا دهیکشرر رونیاز قفسرره ب مهین
 رونیب منیتنگ شلوار ج بیجرا به زور از  یمانتو را باال زدم. گوش یکردم و لبه 

 بود. نی. معدمیکش
 جانم؟! ر

 .نمی: معدیکش یقیو بعد نفس عم دمیرا نشن شیصدا هیثان چند
 بله، سواد دارم. ر

 گرفتنت. لیادت ندارم به تحوپر از تمسخر بود: نه که ع شیصدا
 کنم اال تو. یهمه نوشابه باز م ینه که من راه به راه دارم برا ر
 ؟ییخوب. کجا یلیخ ر
 باشم؟ یکجا دوس دار ر
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 ؟ییکجا گمیباران م ر
که خوب بود. کتاب را  شیشررده بود؟! تا چهار سرراعت پ یچرا انقدر جد نیا

شررعر سررر  یکتاب ها یهول دادم عقب و از قفسرره فاصررله گرفتم. نگاهم رو
 خورد.

 .یچند نفر رونیب میاس، دوستم. قراره بر هیتولد ناد ر
 وقت روز؟ نیا ر

 من بود؟!! «یک»کرد؟!  یدادم. چرا داشت بازخواستم م یجواب م دینبا
 .مینه باشو گفتم: بله، که سر شب خو دمیکش یآه

 ؟یندار یکار ه،یفکر خوب ر
ک و گفتم: نه من ف ندینبود که بب فیدر آوردم. ح یشررکلک میچشررم و ابرو با

 .یکه زنگ زد یکردم تو کار دار
 مواظب خودت بار. ر

. مدیدادم و لب ورچ نیام را چ ینیب یگوشرر یو قطع کرد. رو به صررفحه  گفت
 هدی. چون حال ظهر مرا ددیچرخ یپاشنه نم کی یرو شهی. در همشیداشتم برا

و  انداختم فمیک یرا تو یخودر را دسرررت باال گرفته بود. گوشرر یادیبود، ز
شت کتاب» شتم. نم« ه ستم ذهن ناد یرا بردا شق هیخوا  یکه هرگز نم یرا با ع
 پولم را برداشتم و به سمت صندوق رفتم. فیکنم. ک ریدرگ ردیم

 نیزم یمغازه رو یار را همان جا گوشرره سرررم را برده بود. شررماره  فروشررنده
 یصبر م یبعد یتا سطل زباله  دینبود و با یاصال کار درست نکهیانداختم، با ا

کار را کرده باشررم. هرچند  نیچشررم خودر ا یخواسررتم جلو یم یکردم ول
 یبرا شرررد ینم لیدل یبودم ول یکتاب را خوب کادو گرفته بود و ازر راضرر
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س ازیامت کی نیهم شد  یکتابها باز م نیقدم بردارم که دروازه ار از ب یریدر م
صدر جا س یبود که همه  ییو مق سرها  یانتخاب یرهایم  کیبا دو هزار و  –پ

 شد. یبه همان ختم م –متفاوت  یدروازه 
پا شررتریب قهیدق ده باال که بب انیبه  نده بود. رفتم   یروزها منیکار دخترها نما

 دارد که من هستم. یفرد یبا روزها یچه فرق ستمیکه من ن یزوج
او را همان روز با آن سررر و  قایدق ییرویدانم چه ن یهم باال بود، نم انیبهروز

! به آنجا کشررانده بود. اغلب قبل از نیو دلنشرر زیو عز یدنیشررکل فوق العاده د
گپ زدن آنجا  یرفت به ندرت برا یداد و م یم لیآمد، کارر را تحو یظهر م

 دارانهیبود. خر امدهین وزوقت ر نیفرد من ا یدر روزها چوقتیه یول ماند. یم
 نراهیمرتب، صررورت اصررالح کرده و پ یبا قد بلند، موها ریبه آن موجود دلپذ

انداختم و سررالم کردم. حالم را  یتر نگاه رهیو شررلوار ت یخاکسررتر یمردانه 
نگاه کردم که دسررتپاچه مشررغول جمع کردن  هیجوابش را دادم و به ناد د،یپرسرر
خودر را  یبود و در هر فرصررت زیم یرو شررهیکه هم –ار  نهیبود. آ لشیوسررا

ست. هول کرد و من گفتم جمعش م –کرد  یبرانداز م شک ستش افتاد و   یاز د
شدم که بهروز ستیپ انیکنم. خم  صاف ا یشد که  دمیرا د هیو ناد ستادمیکرد. 

شت بهروز صدقه ار م یم را نگاه انیدا شم غره ا یکرد و قربان   به یرفت. چ
ش شرصدا ت یاو رفتم و ب نها آ نکهیاز ترس ا هیآمدند و ناد دایزدم که مهرناز و 

سمت در  دهیصورتش را د یشکفتگ شان رفت و به  سمت شتاب به  شند با  با
سه رفتند. من ماندم و بهروز س شت به خرده ها انیمو  ینگاه م شهیش یکه دا

 کرد.
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 ا اجازه اتون.ب ر
 برم. دیبه سمت من باال گرفت: منم با نیرا از زم نگاهش

 .دییاشاره کردم: پس بفرما یدستم به سمت خروج با
ست فیک شت و کنار من راه افتاد. ز زیم یار را از رو ید شم ریبردا و به ا یچ

 بود. نینگاه کردم که هنوز نگاهش به زم
 اس. هیتولد ناد ر

 بودنش. لینگاهم کرد که شک کردم به دل جیگ چنان
 .یمانیخانم سل ر

دونسررر... گفتن... دعوتم کردن  یزد و صورتش باز شد: آهان... بله... م پلک
 اوضاع و احوال... نیبا ا یول
 کرد. یکوتاه یبه جمع خنده  یاشاره ا با

 و او اشاره کرد که با بچه ها بروم. ستادمیآسانسور من ا دم
 .امیپله م من از ر

س قبل را با من هماهنگ کرد که  شیمنتظر بود. قدم ها یبود و در الب دهیاز ما ر
 .میرفت یآمدم و با هم به سمت در خروج رونیجلوتر از بچه ها ب

 حتما بهتون بگم. دیهست که با یزیچ هی زدستا،یراستش خانم ا ر
سمت او باال گرفتم و منتظر ماندم ول سرم شم ها –نگاه او  یرا به  نگ ت ییبا چ

بود. سرررم را چرخاندم و چشررمم خورد به  یگرید یجا –شررده و خجالت زده 
 بود. ستادهیبنفشش ا نیماش یکه جلو یبتیه
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 فیداشت قطعا توص ینیتجسم ع «دیبار یآتش م شیاز چشم ها»عبارت  اگر
شم ها صله هم م نیمع یآن لحظه  یچ شم یبود. از آن فا ستم خ را که  یتوان

 شده... یاراده زمزمه کردم: چ یاحاطه ار کرده بود، حس کنم. ب
 یم نیشدن مع کینزد نیرا در ح انیبهروز ی دهیبر دهینامفهوم و بر یصدا و

ستش... من واقعا نمدمیشن بدون اطالع من...  یعنی... ی: فک کنم بدونم... را
 ...زدستررینبودم... خانم ا انیواقعا در جر

 یریباهاشررون م یرا قطع کرد: که تولد دوسررتته و دار زیهمه چ نیمع ی نعره
 .رونیب

ها یرا رو دسررتم به...  یگرفتم و ب میگور  که برخوردم  قب رفتم  اراده ع
 .انیبهروز

 ...نیاگه اجازه بد ایبهزاد ن ی: آقادمیو محکمش را شن نیمت یصدا
شم هم از من نگرفته بود  یحت –باال رفت  نیمع یصدا دوباره شم من  –چ و چ

 .دمیلرز یرفت. الل شده بودم و م یم نییبود که باال و پا شیگلو بیس یرو
ر د یفکر کرد ی. باران چیخند یم شمیو به ر نجایبه ا دهیاجازه دادم که رس ررر

 کنم؟! یرو باور م یام که هر حرف یمیتیمورد من؟! که کره خر 
چشمم جمع شد  یخرد کن شده بود. اشک توگوشخرار و اعصاب  شیصدا

مرا گرفت و  یبازو انیو دسرررت بهروز دمیاو از جا پر ی. با داد بعددمیو لرز
 نگهم داشت.

 ...ایبهزاد ن ی: آقادمیرا از دور شن شیصدا
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شت م میایبه خودم ب نکهیار را گرفت و او را از من دور کرد. قبل از ا قهی نیمع
 نشسته بود. انیچشم بهروز ریز نیمع

 !ررررررررررررررررررنیمع ر
 ار گرفت. صورتش کبود شده بود. ینیب یاشاره ار را جلو انگشت

 کرد.ن یمردونگ ارمیب ادریبه خاطر تو نزدم. زدم که  نوینگو! ا یچیساکت! ه ر
اشنه پ یتاسف تکان داد، رو یبه نشانه  ینگاه کرد، سر انیحرص به بهروز با

 نیبا ا دم،یو رفت. به خودم که آمدم سرروار شررده بود، دنبالش دو دیپا چرخ ی
به قدر یداد، ول یحالش کار دسرررت خودر م بود که جا  ادیز یسرررعتش 

 ماندم...
 قهی بود و داشت ستادهیکه صاف ا دمیرا د انیبرگشتم و بهروز جیو گ سرخورده

شده  یمن لبخند کج و معوج دنیکرد. با د یار را مرتب م زد. گونه ار کبود 
 بود.

 خوام. یکردم: معذرت م زمزمه
 .دیصورتش کش یکبود یرو یدست

 خودر که گفت، به خاطر شما نبود. حقم بود. ر
 را از من برگرداند. شیبه او نگاه کردم که رو رانیح

 نانیاون با من حرف زده بود. بهش اطم یعنی. میما قبال با هم حرف زده بود ررر
که... ولداده بود مادرم ب یم  مادرتون  یامروز  ما رو از  خبر از من، شررر

 کرده بود. یخواستگار
 گشاد شیکه چشم ها دمیرا د هیو ناد دیسرم چرخ دم،یشن یخفه ا غیج یصدا

 قوز... یبود. قوز باال دهیشده و رنگش پر
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 : بعدا با هم حرفدیبه صورتش کش یبه جمع انداخت و دست ینگاه انیبهروز
 ... خداحافظتون...دی. االن اصال... ببخشمیزن یم

سلدیقدم رفت و بعد دوباره چرخ دو . گمیم کیرفته بود، تبر ادمی یمانی: خانم 
 .دیسالمت و تندرست باش شهیان شا الله هم

 ...ندینخواست بب ای د،یرا ند هیچشم ناد یگوشه  اشک
 کرده؟! یتگارازت خواس انیخدا، بهروز ی: وادمیمهرناز را شن یخنده  یصدا

 آخه؟! نیینگاه کردم: شما کجا هیمهرناز، به ناد یجا به
 شالشو درست کنه. دایش میجواب داد: رفته بود مهرناز

 نکهیفرو  بود. قبل از ا یب شیخورد و به من نگاه کرد، چشررم ها یتکان هیناد
 یم نرویاز حنجره ار ب یکه انگار به سخت دمیرا شن شیبزنم، صدا یمن حرف

 آمد.
 !رون؟یب میبر گهیروز د هی شهیخوام بچه ها، م یمعذرت م ر

 با تعجب به او نگاه کرد: چرا؟ دایش
ند هیناد فت: ه دیبه زور خ حالم خ ،یچیو گ به نظرم سیخوب ن یلیفقط   .

 بهتره برم خونه.
 میباال انداخت: آره بذار یشانه ا دای. شستیبود حالش خوب ن دایهم پ نگفته

 ام؟یباهات ب یخوا یم گه،یوقت د هی
 را انداختم وسط. خودم

 .رمیمن باهار م ر
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گرم  زیچ هی میبر ایفشررارت افتاده، ب دیشررد؟ شررا یچ هویبخ کرده بود:  مهرناز
 .ادیحالت جا م یبخور

 سیاو را گرفت: حالش خوب ن یو بازو دیکشرر یقیبا حرص نفس عم دایشرر
 خونه. باران مواظبش بار. میما بر ایب گه،ید

 حال و یکه ب هیکشرران کشرران با خودر برد و من ماندم و ناد بایرا تقر مهرناز
 بود. دهیرنگپر

س یبه ذهنم نم یزیاو زل زده بودم و چ به سر حرف را میکه بگو دیر . خودر 
 .گمیم کیباز کرد: تبر

 شانه مرتب کرد. یرا رو فشیبرداشت و ک واریار را از د هیتک
 ؟یاصال متوجه ماجرا شد ،یگیم کیتبر ویچ یحرص به طرف او رفتم: چ با
شم ها با ... که گهیبه من نگاه کرد: آره، خودر گفت د سشیو خ وسیما یچ

 مامانش... از تو...
 خبر از اون... یکه گفت ب یدیهم شن نویپس ا ر
 ...شهیمگه م ر

بازو هر  یبدون اجازه  شررره،یاو را در دسرررت گرفتم و تکان دادم: بله م یدو 
 خودر بوده، بفهم، اون امروز به خاطر تو اومده بود...

ستش ست من ب د ش رونیرا از د جمع کرد: اومده  یزاریرا با ب شیو لب ها دیک
 بود با تو حرف بزنه...

 ...امیزوج نم یدونه من روزا یاون م هیزدم: ناد غیج
 اتوب*و*س راه افتاد. ستگاهینکرد و به سمت ا ییاعتنا

 را گرفتم. نیمع یهم دنبالش رفتم و همزمان شماره  من
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 «افتادم... ریگ ایک نیب نیرو خدا بب تو»
از جنس  ییصرردا یانتظارم جواب داد، در واقع تماس برقرار شررد ول برخالف

 مشخب بود. ابانیخ یاهوی. فقط هدمینشن یانسان یصدا
سالم، ک نییرا پا میصدا تن  ام،یم گهیساعت د هیخونه؟ من تا  یریم یآوردم: 

 !م؟یبا هم حرف بزن یهست
شتم، التماس کردم:  یلحن نیتر مینداد و من با مال جواب سرا  دا که از خودم 

 خونه؟! یریجان، م نیمع
 ...دمیشن یبلند پخش را نامفهوم م ینزد و من صدا یحرف

 را گذاشته بود کنار پخش، و یاه افتاد. گوششکست و اشک از چشمم ر بغضم
 را باال برده بود. شیصدا

 جوابمو بده. یتو رو جان هرکس که دوس دار ر
 تو رو دوس دارم... ر

 شکست. میدر گلو صدا
 ...نویا گمیهم دارم م یبار با تمسخر گفت: به ک نیا
 ... به خدا خبر نداشتم...نیمع ر
 که دوستت دارم؟! یخبر نداشت ر
 ...یباال رفت: نرررره! از خواستگار میاراده صدا یب
 ...یستیبرار ارزر قا ل ن یزیو پش یپس خبر دار ر
 ...یمن آخه ک ر
 خسته ام. ر
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 خونه؟! یریم ر
ناد یکرد و وقت قطع به  خامور کرده بود. خودم را  ماس گرفتم،  باره ت  هیدو

سمت  زانیرساندم که افتان و خ و او را  را گرفتم، شیرفت. بازو یم ستگاهیابه 
فه کال ینداشتم. خودم به حد کاف یبه طرف خودم چرخاندم. وقت ناز و نازکش

 بودم.
 .دیافتاد و قلبم لرز سشیسرخ و صورت خ یبه چشم ها نگاهم

ا که حتم گمیبدون اطالع اون بوده. نم زیباور کن به من گفت همه چ زم،یعز ر
 .ستیما ن نیب یچیخدا شاهده ه یبه خاطر تو بوده ول

 که اون منو نخواسته، نیمنو نخور. ا ی: غصه دیکش رونیرا از دستم ب شیبازو
 منه. ری. تقصستیتو ن ریتو رو خواسته، تقص

شکش سراز ا شدم.  رهیرو به رو خ یآجر واریچاره به د یشد و من ب ریدوباره 
 ییااعتن هیسروار شردم. ناد هیبه دنبال ناد یو قبل از هر فکر دیاتوب*و*س رسر

کردم که قدم به قدم از خانه مان دور  یفکر م نیهم به من نکرد و من داشتم به ا
 شدم... یم

 نشسته بود. خودر را به سمت یصندل فیرد نیاول ینشستم که رو هیناد کنار
 سیمن ن ریتقص یگیاعتراض کردم: م یصبر یو محلم نداد. با ب دیکش شهیش
 .دهیرفتارت خالفشو نشون م یول
باهات گل بگم و گل بشررنوم. هرچقدرم  نمیکه بشرر یکرد: انتظار ندار نیف نیف

 فکر کنم بازم از تو متنفرم. یمنطق
 . مطمئن بار.هیخواد ناد یاون منو نم ر
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باشرره که حرف،  ییمهمه. اگه از اونا یلیخ نیخواد که ا یمامانش م یول ررررر
 !؟یحرف مامانش باشه اونوخ چ

 .شمیکه فقط پسند مامانش باشم نم یبه هر حال من زن کس ر
ه بودم که زد یبه مفهوم حرف هیچند ثان یو من برا دیار را باال کشرر ینیب هیناد

 شیربع سرراعت پ نیحرف را بزنم؟! تا هم نیفکر کردم. چطور توانسررته بودم ا
د ر تیرا با قاطع زیهمه چ نطوریخبر نداشت و حاال ا ادشنهیپ نیروحم هم از ا

 کردم. یم
 زود جواب داد. یلیخزر را گرفتم که خ یساعت بعد شماره  ربع

 بله؟ ر
 اومده خونه؟! نیمع نیسالم؛ بب ر
 چطور؟ س،یکه ن نشیماش ومده،یصبر کن... نه ن ر
 زده به مامان؟ یچه حرف انیخانم بهروز یدون ی... خزر تو میچیه ر

 !؟یدیسکوت کرد و بعد گفت: تو از کجا فهم هیثان چند
 ...یپلنگ زخم نیاومد، ع نیمع ر

 را برگرداند. شی. بعد دوباره اخم کرد و رودیبه من انداخت و خند ینگاه هیناد
بالگرفته  نی! ... صررب کن، همه ار از گور اده؟ی! اون از کجا فهمن؟یمع ررررر

 خوابه ها، نفسش نیا میکرد یمامان به من گفت ما فکر م ی. وقتادیعسل در م
باهار چکار کنم، هر چ یاومد جان طلوع، م یدر نم داره،  یحد یزیدونم 

 کوتاه... یادیز
 عسل. یبرا دنشیوسط خط و نشان کش دمیپر
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 نره ها. ادتیاومد خونه به من خبر بده، باشه؟  نیمع ر
 ُخب. خدافظ. یلیخ ر

ا به دادم. بعد سرررم ر رونیب یو نفسررم را با ناراحت فمیک یرا انداختم تو لیموبا
 نداد. یکرد و جاخال یدادم که بزرگوار هیتک هیناد یشانه 

 .هیناد دیفهم نی: معدمینال
 واقعا؟! ر
و  دیداومد، شما رو ن یوقت یکجام، منم راستشو گفتم، ول نهیبه من زنگ زد بب ر

 !ش؟یدیشد. تو ند وونهید د،ید انویبهروز
 ...زریانگ جانی. به قسمت هدمینه من ته تهش رس ر
بود  یمشت زریانگ جانیقسمت ه یگفت و من بغض کردم: ول یرا به تلخ نیا

 زد. انیبه بهروز نیکه مع
شت خورده و به نظر  نهیکه بب سیمامانش ن فیخجالت بکش. ح رررر سرر م پ

 اومده! زیانگ جانیعروسش ه
 .ستمیزدم: من عروسش ن شیبه بازو یآرام مشت

 .یشیباالخره که م ر
صبان یپر از دلخور شیصدا شانه ار بلند کردم:  یسرم را از رو تیبود. با ع

 دوس دارم! ویکی. من خودم شمیگفتم که نم
 گهیاون د یزد: ول یپر از بدجنسرر یگشرراد شررد و بعد لبخند هیناد یها چشررم

 .شهیکه دوال دوال نم یدوستت نداره. شتر سوار
 کرد. یشدم که حخ به جانب نگاهم م رهیبه او خ رتیح با
 !گهیدل خودمو خنک کنم د یجور هی دی! باالخره باه؟یچ ر
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شانه ار گذاشتم و  یداد. من هم سرم را رو هیتک شهیو سرر را به ش دیکش آه
 داد. یجوابم را نم یرا گرفتم که خامور نبود ول نیمع یدوباره شماره 

م من را ه یهنوز به خانه نرفته بود و تماس ها نیمع میبرسرر هیناد یبه خانه  تا
ار کنم اجازه دهد  یداد. زنگ زدم به مامان و تالر کردم راضرر یجواب نم

شرردم که  هیبمانم. اجازه نداد و دسررت به دامن مادر ناد هیناد یشررب را خانه 
شب را با ناد خودر با مامان حرف زد و خواهش کرد اجازه شم.  هیبدهد آن  با

 ...چارهیدختر ب یبرا میهم ساخته بود یها. چه تولد نیتولد و ا یبه بهانه 
 !م؟ینبود چارهیکداممان ب طیدر آن شرا هرچند،

هم بدون جواب مانده بود،  نیا یحت یروم، ول یدادم که خانه نم امیپ نیمع به
 خودر هم که خانه نرفته بود...

شلوارک هیناد سب تر یتاپ و  ستم که از نظر خودر منا سش بر نیداد د  یالبا
شتم و حدس م یمن بود ول شک دا زدم خباثتش را هم دخالت داده بود.  یمن 

سنجاق قفل یلباس به تنم زار م ضرب و زور  شلوارک را به  شت یزد و  ه نگه دا
 بودم.

به زور چند لقمه  هیبه خاطر مادر ناد یول میبه شررام نداشررت یلیم چکداممانیه
ش ادیماندم که ز هیفرو دادم و منتظر ناد شتهادیهم طول نک شخ ا او را هم  ی. ع

 کور کرده بود.
سل ینگاه ها ریاز ز باالخره دم پناه بردم و خو هیبه اتاق ناد یمانیکنجکاو خانم 

و به من نگاه کرد و بعد ر هیکه به اتاق آمد چند ثان هیتختش انداختم. ناد یرا رو
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ستم دار یسقف اتاق گفت: کار م به سه کدوم گ*ن*ا*هم مجازاتم  یدون وا
 نم.سر ک بمیبا رق دیخوردم با یرو که شکست عشق یشب نیکه هم یکن یم

 یرو انیام زنگ خورد و اسررم بهروز یجوابش را بدهم، گوشرر نکهیاز ا قبل
ش یصفحه  ست. نگاه ناد یگو ضوح غمگ هینقش ب ه ک دیشد و چرخ نیبه و

 .رونیبرود ب
 را گرفتم و او را همان جا نگه داشتم. شیبازو

 بله؟! ر
 مزاحم که نشدم؟! زدستا،یسالم خانم ا ر

 – یو آرامش بخش بود. خور به حال هر کسرر نیمت شرررهیمثل هم شیصررردا
 شد... یصدا مال او م نیکه ا – هیناد حایترج

 !ن؟یکنم، خوب ینه خواهش م ر
 !م؟یکه راحت حرف بزن ییجا هی نیبر هشیم زدستا،یالحمدالله، خانم ا ر

ودن از ب چارهیب انیبرخورد و خواست بلند شود، انگار حاال روح بهروز هیناد به
 .دییدوباره نگهش داشتم و گفتم: بله بفرما –او خبر داشت 

 یاز ک دیدونم با یدونم چطور معذرت بخوام، اصررال نم یمن واقعا نم ررررر
خواد چکار کنه، فقط دو  یمعذرت بخوام! من روحم هم خبر نداشت مامانم م

س ینظرمو درباره  شیشب پ شو گفتم، گفتم دخترخانم  دیشما پر ست و منم را
 ...ایو با ح نیمت ن،یهست یخوب یلیخ

 رفت. یبا هر کلمه باال و باالتر م هیناد یابروها
 یگفتم، من چه م دیرسربه ذهنم  یخوب زیخور برخورد.. خالصره هر چ رررر

خبر داشته باشم...  ی! به ارواح خاک پدرم اگه ذره اه؟یدونستم منظور مامانم چ



wWw.Roman4u.iR  828 

 

که، لقمه رو دور سرررشررون  گمیم یچ یدون یم چونن،یپ یخانما، آدمو م نیا
ال اص من هیبه من گفته بودن منظورشون چ یچرخونن، اگه درست و حساب یم

شتم ا ینم شما کمبود  ینطوریذا شه، نه که  ش یبیع ایب شته با خب  یلو ن،یدا
به  من نکهیو ا ست،یسهم ما ن یدادم که هر خوب یمامان توضبح م یقشنگ برا

 !گم؟یم یچ یدون یهرکس سالم کردم بهش چشم ندارم، شما که م
 : بله. متوجهم.دمیخند هیناد یدر هم رفته  ی افهیق به

سئله ا رررر ه دل ن یبه نظرم وقت یعنی... یا گهیکه من به کس د نهیباران خانم، م
 یهم کار درست شنهادیپ نیمطرح کردن ا یاس نه دل شما، حت هیقض نیمن با ا

به  هی! )نادادیمن از شررما خوشررم م م،یدار یخوب یمن و شررما رابطه  سررت،ین
( دیخودر خند انیهروزبار ب نی... )اکتریخواهر کوچ هیمثل  یسرفه افتاد( ول

. دایخوشم م یلیخدا گواهه که من از تو خ یول اد،یبدم م شهیکل نیچقدرم از ا
 امیتونم بکنم که ب ی... اصررال فکرشررم نمیخواهر و برادر نطوریهم قایدق یول

 یمه ه الیخ یاونطور ب چارهیکه اون ب یبهت بدم، اونم وقت یشنهادیپ نیهمچ
س ستشده بود و را دایو نبا دایبا شما رو دوس داره و  ینیو ح به من گفته بود 

 رابطه ام... نیا یبود من کجا دهیپرس
 من هم... یگشاد شد و قطعا چشم ها هیناد یها چشم

 !ن؟یکن یم ی! شوخن؟یمع ر
ضع یعنی رررر  دم،یهم داره؟! من از اون موقع که فهم یشوخ یما جا تیاالن و

خبر  یب زیگم که همه چتونستم به شما ب یکنم، م یفکر م چارهیهمش به اون ب
صال  دونم  ینم ینبوده ول یا یجد زیساده هم بوده، چ شنهادیپ هیمن بوده و ا
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 وقت چیبودم که ه داده نانینگاه کنم... من به اون اطم دیاون چطور با یتو رو
س یشرمنده  نطوریافته، به عمرم ا ینم یاتفاق نیاز طرف من همچ شد یک ه ن

 یشررما م ینبود من فقط شرررمنده  ایبهزادن یبودم... باران خانم، اگه بحث آقا
 یحاال نم یول یشنهادیپ نیکرد همچ یمن خطور نم ی لهیشدم، چون به مخ

 کنم... وشنر ایبهزادن یآقا یبرا نویدونم چطور ا
 یمن به آقا یاز کارها چکدامی" گفتنش را دوسرررت نداشررتم، هایبهزادن ی"آقا

 ند؟!ک یقرار بود چطور به او حال ای... خدانیبه مع ینداشت ول یربط ایزاد نبه
 دونم. ینم ر
 .نیکمکم کن نیتون یکردم شما م یفکر م ر

سچرا؟ سوء تفاهم به وجود آمده بود؟!  نیبودم که به خاطرر ا ی! چون من ک
خودر نارو خورده بود و  الیبه خ یکینبودم...  تیدر اولو یفعال که من ذره ا

 .وسط فقط بهانه بودم.. نیشرمنده بود که ناخواسته نارو زده بود... من ا یگرید
ن داد حیو توض نمیکنه من امروز عصر اومده بودم شما رو بب ینه، اون فکر م ررر

شتم، ه نیا ش یقی)نفس عم نینداره. بنابرا یا دهیفا چیکه خبر ندا شما دمیک  )
 .نیو مع نیمون یم
 نداره؟! ی! اگه اشکالن؟یشماره اشو به من بد شهیم ر

 نیآن هم چن –پسررر  کیدختر چهارده سرراله نبود که دادن شررماره ار به  نیمع
 داشته باشد. یبیع –! یپسر
ا پسر عمه داره، ب هی نیبهتر دارم، مع شنهادیپ هی! فقط ؟یچه اشکال ر،ینه خ رررر

 ن،یاگه اول با اون صررحبت کن یول نیاونو واسررطه کن گمیجوره، نم یلیاون خ
 فکر کنم بتونه کمکتون کنه.
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سپر بال انیآن فکر کردم دارم بهروز کی ص چیکنم. او ه یخودم م یرا   یریتق
شت که ب ض نیخودر نبود، ا یما افتاده بود، اگر خوب نیندا شت هیق گور  را پ

 نداشت... یتیاهم چیه شیانداخت و برا یم
شررما که  ن،یریشررما باهار تماس بگ سیاصررال الزم ن ن،یفراموشررش کن ررررر
 خودر متوجه اشتباهش بشه. نی. بذارنیندار یریتقص
 !زدستا؟ی: خانم ادمیار را شن یجد یمکث کرد و بعد صدا هیثان چند

 بله؟! ر
 !!!نیکن یشما اصال احساس اونو درک نم ر
 د؟یببخش ر

ست ول یشما دو نفر چه خبر نیب قایدونم دق یمن نم رررر  یکه برا نمیب یم یه
 ...چیشما انگار ه یمهمه و برا یلیاون خ

سرد نیا شند، اول  ختهیسرم ر یبود که رو یحرفش مثل آب   زدم و بعد خیبا
باهام حرف زده شررود؟! من...  نطوریآن بودم که ا خیناگهان گر گرفتم. من ال
من  دار اریختخودر را ا نطوریکه ا دمید ینم یلیدل یمن... دوستش داشتم! ول

 ...ندیبب
 من... ر

اون  یبرا نیسرزنش... فقط گفتم که بدون یحت ایکنم  ختونیخوام توب ینم رررر
من و موضررع خودشررو  شیپ ادیکه پاشرره ب نیداشررت تیاهم یلیخ یلیشررما خ

با  اد،یکنه با دعوا م یکار نیاگه بخواد همچ یا گهیمشررخب کنه، هر آدم د
 .یدون یاون نه... تو قدرشو نم یول یگردن کش
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من احسرراسررات  هیچند ثان نیرا با تاسررف گفت و من خشررکم زد. در هم نیا
مرد  کیرا هضررم کنم که  نیتوانسررتم ا یرا تجربه کرده بودم و هنوز نم یمتنوع

 عشخ!!! غرق خجالت شدم... یکند آن هم درباره  فیتکل نییتع میبرا بهیغر
 ورد با شما حرف بزنم.م نیدر ا نمیب ینم یلیدل ر

بود هاج و واج مانده بودم!  دهیاراده از دهنم پر یکه ب یجمله ا نیهم از ا خودم
جالت به حس خ کار ینه  ته بود و اف مام و جودم را گرف ما من را  یکه ت ما که ت

صر م ست نه به ا یمق ض نی! ادیشد ینیخود محخ ب نیدان بود که من  یهم مر
شتم را به دندان گرف صدا تمسالها به آن مبتال بودم... انگ  انیهروزب یو منتظر 

 ماندم.
ست م رررر شماره رو به من اس ام اس  ن،یگیبله در ست هر دو  اگه امکانش ه

 ...زدستایخانم ا ،یو راست نیکن
متوجه  یمانیخانم سل نیکن یگفت: فکر م یقینزدم و او بعد از نفس عم یحرف

 ضوع شدن؟!مو
 یگشاد شد و اگر من جلو سشیخ یبود، باال آمد، چشم ها نییکه پا هیناد سر

 را رسوا کرده بود. مانیهردو غشیدهانش را نگرفته بودم، ج
ما در نقش نداشتن ش ایدر کل  شنهادیپ هیکدوم موضوعه، قض قایمنظورتون دق ر
 مورد؟! نیا
 هردور... ر

شده بود شیصدا  یم نیمع م،یخجالت زده بود... خجالت زده! چه خنده دار 
کرد من را دوسررت دارد و او خودر را بکشررد کنار و  یاو اعتراف م شیرفت پ
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ناد میرم*س*تقیغ انیبهروز کرد که چهارسررراعت بود کاخ  یاشررراره م هیبه 
 دانست. یسرر آوار شده بود و من را مقصر م یرو شیاهایرو

 یرو ول یرو باور نکرد، اول یفکر کنم دوم یر دار شررد. ولاز هردور خب ررررر
 گرفته. یجد یلیخ
 راحت قبولش کرد؟! یعنی ر
دانسررتم  یکرد که نم یامد من را آن وسررط جمع م یم دیبا یکیابوالفضررل!  ای

 میدیخند یم ایام را خراب کرده بودند  یحرص بخورم از دسررت آنها که زندگ
 را من گفتم ها... نی! ایبودند! ناش یدو نفر که انقدر ناش نیاز دست ا

و  –ها پر از اختران تابناک بود  یکه به قول ادب –نگاه کردم  هیناد یچشررم ها به
 !ه؟یرا فراخواندم: منظورتون چ ثمیخب یجنبه 

 دیبرگشت( ببخش یبه حالت عاد شینداشتم! )صدا یمنظور... منظور خاص ر
 ر،ینره. شرربتون به خ ادتونیدموقع مزاحم شرردم، شررماره رو که ب زدسررتایخانم ا

 خدا نگهدار.
مه فت، حت کیرا  ه با  ینفس گ ند و قطع کرد. من  ما منتظر جواب من هم ن

نگاه کردم که گردنش را صاف گرفته بود و با نخوت و غرور به من  هیبهت به ناد
 یدانسرررت دلخواه هر طاووس نر یکه م یطاووس ماده ا نیکرد. ع ینگاه م

 خواهد بود...
 زدم. شیآرنج به پهلو با
 اومد؟! یبه خودر م اروی نیشد تا ا یو رو م ریمن ز یحتما زندگ دیبا ر

 چقدرم برات مهمه؟! دینازک کرد و گفت: به قول فر یچشم پشت
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 !د؟یفر ر
 !د؟یفر! ... آره؟! ... د؟یو قلقلکش دادم: فر شیرا انداختم رو خودم

 ...دیچیپ یو به خود م دیخند یزد و همزمان م یم غیج
مات یمن تالر م و ها بهم زده بود در  انیکه بهروز یکردم خودم را از فکر ات
 ...اورمیب

 نیآمدم. پاورچ رونیبه سرررم زده از اتاق ب یخواب یبود که مِن ب دهیخواب هیناد
سرو نیپاورچ سمت  شت سیبه   یه آرامکرد، ب یم ژیق ژیرفتم و در را که ق یبهدا

شماره  ستم.  سرم ب شت  را گرفتم و منتظر ماندم. خامور نبود و بوق  نیمع یپ
پا یم نزد و خودم  یرا گم کردم... حرف میخورد. جواب داد و من دسرررت و 
 شدم. شقدمیپ
 سالم. کیعل ر
 ... ر

 !؟یدیجواب م یچ یبرا یزن یگفتم: تو که حرف نم دهیرنج
 جواب بذارم. یچون من عادت ندارم تو رو ب ر

شم چ ریانداختم که تصو نهیبه آ یبود. نگاه یحس چیه یخشک و ب شیصدا
ش یپف کرده ام را منعکس م یها شمم جو شک از چ . من هم دیکرد. دوباره ا

 ار... یعادت نداشتم به کم محل
 خونه، نه؟! ینرفت ر

سش را نف ی. صدادمیرا شن یبسته شدن در یو بعد صدا دیطول کش هیثان چند
 خودر را نه... یصدا یول دمیهم شن

 البرز؟! شیپ یرفت ر
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 به البرز؟! یپسره رو حواله داد نیپس ا یچ یبرا یاگه مطمئن نبود ر
داشت؟!  یبود، چرا دست از سر کچلش بر نم« پسره نیا» انیهم بهروز هنوز

صومت صال چه خ شت؟! از آن پ نیبا ا یا شر دا که  هم زیجنجال برانگ شنهادیب
گذر که  ی! اعتراف مم؟یخورد یبه هم م انیاصررال من و بهروز م،یب کنم 
 نیمن ع یبرا انیمثل بهروز یکسرر کی یعنیآل من بود،  دهیمرد ا انیبهروز

شررد،  یظاهر م یقیو حق یواقع یدر جسررم یوقت ی... ولایرو نیآرزو بود، ع
ه کردم خب حاال ک یانگار تازه فکر م یبود ول یعنیل نبود، آ دهیانگار ا گرید

که قاعدتا  ییندارم، از آن حس ها یحس خاصرر نمشیب یم ی! چرا وقت؟یچ
ند و را نگاه ک ساعتش یداشته باشد، که ته دلش را قلقلک بدهد، که ه دیآدم با

ند، ه ما پا بکند و وقت نیا یمنتظرر ب به بخند اریاخت یب درید یپا و آن  د، 
د، که تر شررو یو نوران باتریز شررهیاز هم ایدن دنشیهم بخندد، که با د واریترک د

کر جهت تنگ شود و ف یو ب خودیتار و خفه شود، که دل آدم ب اینباشد دن یوقت
سمت او بر سمت هر چ ود،و ذهنش مدام به  ستش برود  که بتواند به  یزیکه د

 ...نیه االن سر من آورده بود نبودن معک ییبال نیهم یعنیاو ارتباطش بدهد... 
 البرز بهتر از من از حالت خبر داشته باشه. دیمن فقط گفتم شا ر
 !؟یپس چرا به البرز زنگ نزد ر

مئن به خودم مط یادیمن ز نکهیا ینداشتم، برا اجیمن به واسطه احت نکهیا یبرا
 یم نکهیا یاو را بشررنوم، برا یخواسررتم صررردا یمن فقط م نکهیا یبودم! برا
 که انقدر بد عادتم کرده بود... شم،یگردد پ یزود خودر بر م ای ریدانستم د

 گفتم؟! یم یزدم چ یزنگ م ر
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 اهیتم س. سر انگشدمیها کش یکاش نیب یبندکش یرا گفتم و انگشتم را رو نیا
شت با  یهم مثل بچگ هیناد یشد، لبخند زدم، البد خواه*ر*زاده  من عادت دا

 کند... اهیاصله ها را سف نیمداد ا
کردم، از دست من سر  وونهید نویکه من مع ؟یگفت یم یچ یزد یآره زنگ م ر

 ...ابونیگذاشته به ب
 گردن من ننداز... ،یبود وونهیتو خودت د ر

بود و رنگ هم  فینبود. ضررع شرررهی. خنده ار مثل همدیکه تنم لرز دیخند
 نداشت.

 ؟یستیخوب ن ر
 .ستمینه ن ر

 شررشی... کار پدیکشرر یپر م شینداشررتم بزنم. دلم برا یو من حرف دیکشرر آه
 بودم...

 شده؟! یزیگفتم: چ انهیدلجو
 آره. ر

 را در دستم جابه جا کردم: خب؟! یدادم و گوش هیتک وارید به
 فتیاون بالتکل یول یهم دوسررش دار یلیخ ،یدوس دار ویکیفرض کن  ررررر

سته، زبونش گه،ید زیچ هیحرفار  گه،یم زیچ هیرفتارر  ذاره،یم شار را  تو چ
 یم ،یرو دسررت خورد یکن یاحسرراس م ،یشرریم جی... بعد تو گگهیدرو  م

گار نم یول س،ین ینجوریاون آدم ا یدون  یدربسرررت قبول کن یتون یبازم ان
 یشیخل م ،یکن یفکر م یه ،یکن یفکر م یاون وسط، ه یمون ی. ماشوحرف

 گهیاون م یهر چ گهی... دلت میکن یچه کار دیبا یدون یاز فکر کردن و نم
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 بکنم؟! انگار تو یمن چه غلط ستین میم*س*تق یصراط چیآخه اون به ه یول
 چرخوندت دور خودت... یم یو اون ه یافتاد رهیدا هی

 باز شده و اشک از چشمم راه افتاده بود... بغضم
 فهمم... یم ر

ضعمون نبود.  نیکه االن ا یدیفهم ی... ِد اگه میفهم ی... نمیفهم ینم رررر و
 دوستت... یمردم، تو هم خونه  یمن خونه 

 هینزدم و خودر ادامه داد: آره، انقدر بدبختم که دنبالت اومدم، انگار با  یحرف
شدم، هر جا بر صل  ش ام،یم ینخ به تو و شدم، انگار تو دن یتو نبا  ایانگار ول 

ذره از تو مطمئن  هیگه فقط چکار کنم... ا دیدونم با یسرررگردونم... انگار نم
 بودم...

 آخه... ر
رک بهت  چوقتی... من هیقراره فقط به من گور بد ار،یآخه و اما و اگر ن ررررر

و از جا اشرراره تو ر هی دمید یم نکهینگفتم دوسررتت دارم، گفتم؟! نگفتم... برا ا
بات راه اومدم، نه به خاطر تو، به  ،یندار شررویکه آمادگ دمید یپرونه، م یم

مد یچیخاطر خودم... تو ه مدم تو ا دممن خو ،یسررتین ونیبه من  راه،  نیاو
خودم خواستم باهات باشم... دِل من خواست با تو باشم... من مجبور بودم پا 

م آدمم من ی... ولیایبا من کنار ب یتو باشررم، قرار نبود تو مجبور باشرر یبه پا
ه ک یاونم بدجور، اون وقت شم،یکنم، منم وابسته م یدختر خوب، منم عادت م

ست ش ست یکه م یوقتسر من ، همون  یباال ین شه ول یخوا  یسر به تن من نبا
 ا!چر یبگ یتون ینم گهید یمنو به دستات عادت داد یوقت شم،یپ یموند
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 ،یکرمکه به ف ییفقط تو ،یکه نگران من یهسررت یتو تنها کسرر دمید یم یوقت
بدعادت شدم... پرتوقع  یدید یو ممن یکرد وقت یچشمات با همه فرق م یوقت

 نیا یاگه مجبور نبود ی... ولیسررتیشرردم، هرچقدرم به خودم بگم تو مجبور ن
 ام... یچه حال ینیبب یزد یوقت شب زنگ نم

... رمیزنگ زده بودم که خودم آرام بگ رم،یزنگ نزده بودم از حال او خبر بگ من
 با پشت دست اشکم را پاک کردم...

 خونه؟ میفردا بر ر
 .امیتو برو، من نم ر
 ... ر
 اون نبوده. ریکه تقص دمیزنگ زد. فهم اروی نیا ر

... دوباره اشررک از دیبخشرر یداشررت، چقدر زود م ی... چه قلب بزرگزمیعز
 چشمم راه افتاد.

 بهتر باشه. ینطوریا دی. شاامیچند روز نم ر
 چند تا؟! قایکردم، چند روز؟! دق وحشت

 .یکن ی... گرفتارشون مایمردم نمون یخونه  ادیفردا برگرد، ُخب؟ ز ر
شد هیرا تلخ گفت و گر نیا دهانم را گرفتم و  یشد و هخ هخ کردم، جلو دیام 

من و مادر و  یما بود، خانه  یاز خودم دور کردم... آنجا، خانه  یرا کم یگوش
 یخانه »شد  یبا او م آن خانه گری... حاال دنیما و مع ینه، خانه  میخواهرها

 .مدهانم برداشتم و زار زد ی، دستم را از جلو«ما
 ... اال من...یبخش یهمه رو... م ر
 .یتو با همه فرق دار ر
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 کردم: برگرد خونه. فردا. التماس
 فردا نه. ر

 من نبود... ریزدم: تقص هخ
 منه. هیتنب نمیخودم بود، حاال ا ریتقص ،یگیراس م ر
 کنم... ینم تتیاذ گهیاز اول... د یخونه. همه چ میبرگرد ایب ر

.. .شترشویاز اول، من نصف راهو رفتم... نصف که چه عرض کنم، ب شهینم ررر
 ...یبر یخوا یم یکدوم ور یدون ینم ی... حتیقدم برنداشت هی یتو حت

خواسررتم برگردم به همان نقطه  یحرف ها، م نیشرردم با ا یمن مجاب نم یول
 آرام بود... زیه همه چاز جهان ک یا

 شد. یمن آب م یاشکا نی: دل سنگم با ادمیکوب نیرا به زم میپا
 افهیکردن دوس دارم... ق هیتو رو دوس دارم... چشماتو وقت گر یمن اشکا ررر

 اتو دوس دارم...
 ...یروان ر

 ...نیغمگ د،یخند
نکن...  هینکن، به خاطر من گر هیگر ستمین شتیپ ینکن، وقت هیکرد: گر زمزمه

خاطر هر چ به من مربوطه گر یزیبه  مه چ هیکه   یدرسرررت م وینکن، من ه
 کنم...

 ...نیزم یکرد و من سر خوردم رو قطع
 یشبه اطرافم نگاه کردم تا روبال رتیبا بهت و ح هیشدم چند ثان داریکه ب صبح

سفنج س ادمیبه  هیناد یباب ا ستم. کش و قو ر به تنم دادم و د یآورد که کجا ه
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نشستم. چه پر رو هم بودم، انگار آمده بودم استراحت... نه که آمده بودم  میحا
 بدزدم. رارا مطمئن کنم که قصد ندارم قاپ عشقش  هیناد

 و از جا بلند شدم. دمیکش یا ازهیخم
 آنجا تنها بود. هیکه ناد دمیآشپزخانه سرک کش به
 سالم. ر
 .ریخصبحت به  زم،یسالم عز ر

سرررر جمع شررده بود و چند طره کنار  ینگاه کردم که باال یبلوط یموها به
 خورد. یصورتش تاب م

 نیا تونستمیزنگ زد و گرنه معلوم نبود من م شبید انیخدا رحم کرد بهروز ررر
 نه. ای نمیصبحو به چشم بب

 نزد. یکرد و حرف یکج دهن
 ستن؟یمامانت ن ر
 .ششیمامان رفت پ ضه،یخواه*ر*زاده ام مر ر

 خجالت شدم. غرق
 شرمنده ام. ،یالبد تو به خاطر من موند ،یوایا ر
 .خچالیبه سمت  دیگذاشت و دوباره چرخ میجلو یچا یوانیل

 نجا،یا ارنیسرکار، نازگلو م رهی. خواهرم که مسیخاطر تو انقدرا هم مهم ن رررر
 هم یته. تو نبودبوده نخواسررتن جا به جار کنن، مامان رف ضیامروز چون مر

 !؟یتوت فرنگ ای یخور یآلبالو م یرفتم. مربا یمن نم
 خورم. یرا برداشتم: مربا نم وانیل
 .ی. تو دست من امانتشهیهم که نم یخال یچا ر
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در هم و خو میو گردو گذاشت برا ریو سبد نان را از دستش گرفتم. پن دمیخند
 نشست.

 کن. فیخب تعر ر
 !و؟یچ ر
 .رونیب ادیصدا م س،یحرف زدن ن یبرا یخوب یتوالت ما جا ر
 .نییسرم را انداختم پا یخجالت و ناراحت با

دات نشده باشه، ص تیزیچ نمیاومدم بب ،یایب دیکردم بابا. طول کش یشوخ ررر
 چه خبره. دمیذره اومد، فهم هی
 .یفکر کردم خواب ر
 شد؟ یمن خوابم سبکه. حاال بگو چ ر

 رفته قهر. ،یچیه: دمیکش آه
 .ختیمرا کامال به هم ر یخنده و اتمسفر غمزده  ریپخ زد ز هیناد

ک تو ل یتو اونطور رفته بود روزیکردم: به خودت بخند. خوب بود منم د اخم
 !دم؟یخند یبهت م

 .یجر تشو نداشت ر
 به جانب نگاهم کرد و من شکلک در آوردم. حخ
دلتنگ  چارهیخونه تا پسر ب ینر یخواست یتو مبه من نگاه کرد:  ینیزبیبا ر هیناد

اون باشرره که قدم اولو برداره،  شررهیدنبالت. که بازم مثل هم ادیبشرره و خودر ب
 که نداره. وبیباران خانم. صبر ا یکور خوند

 بود؟! دهیباال رفته به او نگاه کردم، از کجا فهم یابروها با
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 من زد. ینیبه ب یسر انگشت ضربه ا با
 !؟یزرنگ یلیخ یکن ی! تو چرا فکر مده؟یاون نفهم یخانم کوچولو، فکر کرد ر

 کنم زرنگم. یکردم: من فکر نم بغض
که خودر خ هیناد از حاال  ته بود.  حت بود داشرررت رو الشیلجم گرف  یرا

 کرد. یم یاعصاب حساس من اسک
ب خدا رو هم به حسررا یاون بنده  یتمام کوتاه اومدنا ،یکن یچرا، فکر م ررررر

 .یخودت گذاشت یزرنگ
 .رمینه خ ر
با  کشنیع یبلند شرردم. دسررتم را گرفت و از باال میگفتم و از جا ظیرا با غ نیا

 سرجات، دختر لوس. نیبه من نگاه کرد: بش تیجد
 .دیلرز یاز بغض م میرا از او برگرداندم. لب ها میو رو نشستم

 باهات حرف زدم؟! ینطوریمن ا ،یناراحت بود شبیتو د ر
 خوام. ینه، معذرت م ر

 سکوتش آزاردهنده تر بود. نی. ادیرا سر کش رریش وانیشد و ل ساکت
 یبا لقمه ا هینگاه کردم که دسررت ناد میو به دسررت ها نییرا انداختم پا سرررم

 من که معذرت خواستم. ال،یخ یبخور، ب ایصورتم آمد: ب یجلو
ا گفتم: چرا همه اتون ب د،یلرز یز فرط بغض مکه ا ییرا گرفتم و با صرردا لقمه
 جز بدم؟! نویخوام مع یانگار من عمدا م ن؟یکن یم ینطوریمن ا
 فشار داد. متیام را در دست گرفت و با مال شانه

ترسم بفهمه دوستش  یترسم... م یکنم؟! فقط م تشیمن مگه مرض دارم اذ ر
که چند نفر  یدون یراحت شررد منو بذاره و بره... تو نم الشیکه خ نیدارم، هم
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هتر ب چکدومشونیکرده باشون. من از ه ینطوریهم نیتو دانشگاه هستن که مع
 یم ازرتونم...  ینم یخوام دوسررش نداشررته باشررم، ول ی... من مسررتمین

 یرمب گمیته دلم م یول ارمیخودم نم یبه رو شهیم یزیچ هیترسم... هردفه که 
سر من... هر  شهیخراب م ایچرا؟! چون اگه اون برنگرده دن یدون یگرده، م رو 

 با اونا دارم... یفرق هیکه من  شهیگرده دلم قرص م یدفه که برم
 گلدار... یزیروم یرو دیاز چشمم چک اشک

نم. چکار ک میبا زندگ دیدونم با ینم ستین یمن دوسش دارم، اونقدر که وقت ر
 من؟! یمونه برا یم یترسم... اگه منو بذاره و بره چ یم یول

 .میبه چشم ها دمیرا کش نمیآست ی لبه
 کنم، یبه خودم نگاه م یفهمه... ه یانگار نم شکسیه ،یستیتو متوجه ن رررر

تونم نگهش دارم؟! هر دفه  ینگه دارم، چقدر م نویدارم که بتونم مع یچ گمیم
صله م نمونیکه ب شم. ع یممنم که زجر  فتهیفا ر مونه... ه یجون کندن م نیک

 گرده... یرمب ی... وقتشهیهم یبرا رهیکه م هیهمون وقت نیا گمیدفه م
... دوسررت شررکدومتونیه ن،یفهمیرا با شرردت به اطراف تکان دادم: نم سرررم

شتن برا شما م یمن انقدر یدا سون ن ادیکه به نظر  ز تونم با ا ی. من نمستیآ
 ...نیفهم یشما نم یول امیکنار ب یدست دادن کس

رفتم. لقمه را در دهانم گذاشررتم و به  رونیبلند شرردم و از آشررپزخانه ب میجا از
 .دمید یرا نم یی. اشک چشمم را پر کرده بود و جادمیزور جو

ستم و زار زدم. چرا من مثل بق وارید کنار ش  یممن را درک ن هینبودم، چرا بق هین
 کردند...
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 ینگاه م نهیو به خودم در آ هیتخت ناد یشرد نشرسرته بودم رو یم یسراعت مین
تم توانسرر ینم یزبان چیتمام وجودم را گرفته بودم که به ه یبیکردم. حس غر

ش علت یخال یکردم بتوانم جا یار کنم... تمرکز کرده بودم و تالر م یمعن
، ست یو مهم یدج لیدل چینداشتم، منظورم ه یلیدل چیرا پر کنم... مطلقا ه

شرردم... انگار کار  یخالص نم سررت،یدانسررتم چ یکه نم یزیاز فکر چ یول
کرده  بتیداشررتم که غ یقرار مهم ایداشررتم که فراموشررش کرده بودم،  یمهم

 داد... یعذابم م دنینفهم نیو ا دمیفهم یبودم، نم
 رونیزنگ زده و گفته بود برگردم خانه، که اصال موافخ نبوده من شب را ب مامان

ا ب یستیاز خانه بمانم، که او را در عمل انجام شده قرار داده بودم، که در رودربا
 خودسر شده ام... یلیمانده، که من خ هیمادر ناد

گرفته بودند  نهیکنند. آ یروزه بازپرور کیو آدم همت کرده بودند من را  عالم
شان و مدام ع ست ش یرا به رخم م میرادهایو ا بید را ب* *ل  می. زانوهادندیک

 گذاشتم. میزانو یگرفتم و چانه ام را رو
شناخته و تعر یبر حس ها عالوه شده ام، دلم هم تنِگ تنگ بود. انگار  فینا ن

 ...شیآوردند رو یفشار م شتریب یمنگنه و ه ریگذاشته بودنش ز
 یگشررتم چکار؟! جا ینبود برم نیمع یخواسررتم برگردم خانه. وقت ینم یول
 یهم نم نیاز ا شررتریب یچشررمم نبود... ول یرررررش تو« نبودن» نقدریا گرید

توانسررتم چند روز بروم  یبود که م یبمانم. کار کسرر هیناد یتوانسررتم خانه 
 دایپعمه هم دختر  یخانه  یاگه تو ی... حتیدخترخاله ا ،ی. خاله اشررشیپ
 ...یشد، حاضر بودم بروم آنجا... ول یم
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قدر کار بودم... چرا در  یب چ مه آدم ه نیا نیبکس و  که من  چکسیه نبود 
جا نه ار دارم؟! ا ییبدانم  خا خاطر  نیمن بود؟! ا ریهم تقصرر نیدر  به  هم 

 بودن من بود؟! خودیو ب یمهر یو ب یسرد
ته هم سراغم را نگرف نیدستم چرخاندم. نرفته بودم دانشگاه و مع یرا تو یگوش

 کردم. ینم تیُمردم و شکا یم یبودم ول دهیبود. ته دلم رنج
 یاز من نم یسررراغ نیگفت. اگر مع یخواسرررت، م یهرچقدر دلش م هیناد

کردم و  یآوردم... اگر من خودم را کوچک م یخودم نم یگرفت، من هم به رو
توانسررت آن را  یشررد و هر بار م یرفتم طرفش، تا ابد در رزومه ام ثبت م یم

 طاق شتا طاقت ماندم یمنتظر م نیسرررم... خانم و مت یچماق کند و بزند تو
شت... موجود  میاز جا یسراغم. حاال که حت دیایشود و خودر ب هم خبر دا

طاقتش  دیکه شررا دینال یم زیر کیدر سرررم بود که  ینحس اعصرراب خرد کن
شا شا دیطاق نشود،  سر برود،  شا دیحوصله ار ازم  شود،  نخواهد  دیخسته 

 «...به درک»گفتم  یبلند تر از قبل م یبرگردد و من با هر عبارت
 دنیز شنا یبشوم ول الیخ یب یراحت نیرا به هم زیتوانستم همه چ یکه نم البته

ساب ینخ نقو یجنبه  نیا یغرغرها شده بودم و جواب یوجودم ح سته  هم  یخ
 نداشتم... نیجز ا

عمه ار؟! آن هم  یرفتم خانه  یآمد؟! خودم م یاز دسررت من بر م یکار چه
که خودم را انداخته  اورندیب می! که تا عمر داشتم به روش؟یدخترعمه ها یجلو

 جهینت کیبا هم... ُخب... به  نیو من و مع می... اصال آمدشانییبودم به پسر دا
س ی شترک ر شم عمه ا یم می! آن وقت رومیدیم نگاه کنم؟! مگر  رشد تو چ
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مه  مان را  –ما بود!  میت یکه تو –خودم  یع که خود لک نزده بود  مادرم مت به 
حرفش؟! که تازه فقط به مامان  نی! چقدر سوخته بودم از ان؟یبه مع میانداخته ا

سوژه  نیرفتم و بعدها ا یهم گفته بود... حاال اگر من م ست عمه  یکار من  د
س یو جلو یشد، چه؟! که در هر جمع یار م ست  یم یهر کس و ناک خوا

 چه؟! ورد،ایب ادمی
 مانیدعوا نیمن و مع نده،یدر آ ،یروز کیبه کنار، اگر  نهایا یاصررال همه  ای
ش یم کیبار یشد و کار به جاها یم من بوده ام که  نیگفت که ا یو او م دیک

ند کن ینم ریدعوا که حلوا خ یتو –رفته ام سرا  او، که خودم را انداخته ام به او 
 داشتم از خودم؟! یداشتم بزنم؟! چه دفاع یچه حرف –

ش هیتخت ناد یرو شور م دمیدراز ک شم دوختم. دلم  سقف چ  یزد و نم یو به 
 دانستم چرا...

کردم تا ذهنم را  ینفر حالش خوب نبود و من تمام تالشررم را م کی ییجا کی
 دور کنم... نیاز مع
 یخانه نبود، او هم کار داشت و تند و ب چکسیزدم خانه که به جز خزر ه زنگ

شان خوبند، مع نانیحوصله بهم اطم شته خانه و همه چ نیداد همه   در زیبرنگ
ست، با شاک دیامن و امان ا ست و د یزودتر برگردم خانه و مامان   یکل شبیا

عسل آدم نشده و خزر او را دو  یول دهیغر زده، خودر هم حساب عسل را رس
 کنم... کسرهیرا  فشیکند تا خودم تکل یم میبه من تقد یدست

توانسررتم بزنم، نه؟! هرچقدرم  یرا انداختم باال و گرفتمش. زنگ که م یگوشرر
ساعت دو بار با او تماس گرفته و  شد من در عرض هفت  شته با سابقه ندا که 

 باشم... دهیحالش را پرس
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 ستیداد. صبر کردم تا ب یجواب نم یکس یرا گرفتم که خامور نبود ول شماره
ت را پر یجواب بود. گوشرر یبوق خورد و قطع شررد. دوباره گرفتم که باز هم ب

سمت در رفتم. تا لحظه  یکردم رو ش یتخت و به  نگ ز یآخر منتظر بودم گو
از  وسیانشررد و سررر خورده و م نطوریا یبروم سررمتش ول رجهیبخورد و من شرر

 رفتم. رونیاتاق ب
 خانه را پر کرده بود؛ هیدنا نیریگرم و ش یصدا

 تکرار بکنم یقلبمو واسه ک یستیتو ن یوقت
 بکنم؟! داریب یخواب آلوده رو واسه ک یگلها
 دونه بپاشه یعشخ دست ک یکبوترا واسه
 تونه بدون تو زنده باشه؟!... یتن من م مگه

 نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم، ب ییکه تو یا
 رسم... یخوام م یم یتو رو داشته باشم به هر چ اگه
صدا یرو شدم و به  دورتر از  یلیخ ،یروز کیگور دادم.  هیناد یمبل مچاله 

بارها ا نیآن روز، من هم ا نده بودم... من  نده بودم ول نیرا خوا نه را خوا  یترا
 مانده بود... ادمیخوب  یلیفقط آن روز را خ

 کرد؟! یو چکار منفر کجا بود  کیآن  حاال
داشتم تختش بر یرا از رو یرفتم. گوش هیشدم و با عجله به سمت اتاق ناد بلند

 جواب... یهم ب نیالبرز را گرفتم. ا یو شماره 
کردم آن  یم نینشرسرتم. هر چقدر به خودم تلق نیزم یو سرر در گم رو کالفه

خبر  یب نیکه من از مع یگرید یروزها یاسررت مثل همه  یروز کیروز هم 
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شوره تمام جانم را گرفته بود و ع یبود... نگران دهیفا یبودم ب  یداغ عیام نیو دل
 نداشتم. یدستش خالص زسوزاند.. ا یآمد و همه جا را م یبود که از تنم باال م

بود که به جان  یچه مرضرر نیآمد... ا ینفسررم هم باال نم م،یچنگ زدم به گلو
 ...یآرام نیبه ا یمن افتاده بود سر ظهر

 و بعد وارد اتاق شد. دمیشن رونیرا از ب هیناد یصدا
 ! چت شده؟؟یینجایا ر
 یسیصورتم کنار زد. تازه متوجه خ یرا از رو میکنارم نشست و موها ینگران با

 شدم. میگونه ها
 ؟یشد ینجوریشده؟! تو چرا ا یچ ر
 !رون؟یب یبر یمنو م ر

 رهیخ سنگ یرو ینشسته و به نوشته ها نیزم ینگاه کردم که کنارم رو هیناد به
 یآب غرق م یتو شیکه مردمک ها دمیشرررده بود. چشررمش به من افتاد و د

ها لب  ها شیو رو دیلرز شیشرروند.  ند. من هم زانو را در  میرا از من برگردا
 ...دیب* *ل گرفتم و زل زدم به سنگ سف

صله گرفت. به هیبعد ناد هیثان چند شد و از من فا ه با او نگاه کردم ک از جا بلند 
 شد... یهدف در آن محوطه دور م یب دریسف یمانتو

 وقته... یلینه؟! خ م،یوقته با هم حرف نزد یلیخ»
 ... که باهات قهرم...نویدونس ا ینم یشکیوقته باهات قهرم، ه یلیخ
 ...میاومدم خونه بهت بگم ما اول شد یاون روز وقت که
 ...یکه به دادمون رس ی... تو هم نبودیلیخ ،یلیبود، خ یروز بد یلیخ
 ...میکس بود یب یلی... خمیتنها بود یلینبود، خ شکسیه
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اشه و گرم ب یکیسخته تمام عمرت پشتت به  یلیسخته، خ یلی! خ؟یفهم یم
 از دل من؟! ی! خبر دارنو؟یا یفهم یکنه، م یپشتتو خال هوی

ون برام یزندگ نقدریا ینباشرر ی! چرا؟! که وقت؟یبدعادتمون کرد نقدریا چرا
 سخت بشه...

ود؟! ... مگه تو چند سالت بمیزود بود برا ما که تنها بش یلیخ ،یزود رفت یلیخ
 زود بود... یلیمگه مامان چند سالشه... خ

با یلیخ با عِد تو از ایلی... خییدلم ازت پره  کهی... ب ماد کنم ن  به هر کس اعت
 ترسم... یم
 و ه؟! ...ت ریتقص نمیا یدون یم

 تو ه... ریتقص نمیا آره،
 ...ستنین نمیخونه بب امیروز ب هیجمع بشه از بودنشون  المیترسم خ یم
 ...سیتور ن یشکیکه انگار ه یتوخال یکره  هیشده  ایرفتن و دن نمیبب
 یحساب نکنم ول یشکیرو ه گهیخودمو گرفتم که د یلیکردم، خ یسع یلیخ

 ...یینشد بابا
ه ک انیم نیبه زور، به زحمت، همچ ت،یتو زندگ انیم ای... آدمستیمن ن دست

کم  یزیچ هیبازم  ت،یاز زندگ رونیب شررونیبنداز یروزم بگذره بخوا هی یحت
 ازت... شهیم

دوسرتشرون نداشرت...  شرهیحذفشرون کرد، نم شرهیان... نم ینطوریا ایبعضر
تمام اعتمادت... هرچقدرم  شررنیبازم م یبهشررون اعتماد کن یهرقدرم که نتون

بازم تو  باشن کی... هرچقدرم که کوچبانتیو پشت یحام شنیبچه باشن بازم م
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شون جا م  ینیبنروز که  هیبازم  شون،ینیبب ی... هرچقدرم که نخوایشیب* *ل
 نداره... یارزش چیه ایدن یباق دنید ینیب یاشون م

 ...اتیتمام دن شنیم ینفرن ول هی
 ینستتو یم یهرکار ا،یخوب یته همه  ،یبود ایمن ته دن یاون موقعها برا ییبابا
 ...یبکن

 ،یتتونس یتو ذهن من م یول یتونست یدونم که نم یکنم م یکه فکرشو م حاال
 ...یتونست یما م ی... برایتونست یمن م یبرا

ود... من آدم ب هیبود،  کیبهم بگن بابات انقدر بود، کوچ انیهم ب ایتمام دن اگه
 شه،ینم میحال زایچ نیا

ن م یکه برا نیمهم بود... هم نی... همیبود یلیمن خ ی... برایبود یلیخ تو
 ...یبود ایتمام دن

 ...ینکرد دیمنو ناام چوقتیکه ه نیهم
... به جز اون بار آخر... ینکرد مونمیپشرر چوقتیبهت اعتماد داشررتم، ه من

 نه؟! ،ییدست خودت نبود بابا
... یبر یذاشتیتو نبود... وگرنه تو ما رو نم ریدفه دست خودت نبود... تقص اون

 ...یذاشتیمنو تنها نم
 ! «؟ییبره، نه؟! نه بابا ذارهیهم دست خودر باشه منو نم نی... معنمیمع

 و زار زدم... میپا یرا گذاشتم رو سرم
! گفته م؟یخزر زنگ زده بود که کجا مییایب رونیب هیناد یاز خانه  نکهیاز ا قبل

 کرده بود که زودتر برگردم. دیگردم خانه. تاک یو برم رونمیبودم ب
 !د؟یفهم ینداشتم که بروم، نم ییبودم که برگردم، جا مجبور
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 یگفته بودم که برم یحوصررلگ یسرراعت هم نشررد که دوباره زنگ زد، با ب کی
 گردم.

ا ام زنگ خورد. ب یبار چندم گوشرر یکه برا مینشررسررته بود یتاکسرر یتو تازه
: خزر دارم دمیکشرر غیج بایآوردم و تقر رونیب بمیرا از ج یحرص گوشرر

 !ررررررررررررررررررامیم
 گفت: البرزم. یمردانه ا یسکوت و بعد صدا هیثان چند
 بد بود. یشوم و پر از خبرها شیصدا

 شده؟ یچ ر
 دنبالت. امیآدرس بده ب ر
 شده؟! یچ یگیرا باال بردم: م میصدا یبار با نگران نیا

 فوت کرد. میی: دادیکش یقیعم نفس
رزان به ل ییشرردم و با قدم ها ادهیپ یکه البرز گفته بود، از تاکسرر یابانیخ سررر

مجتمع  که اسم رمیسرم را باال بگ ینبود حت یازیرفتم. ن نیسمت مجتمع نگار
م در د نه،یدسررت به سرر ،یشرررت و شررلوار گرمکن مشررک یالبرز با ت نم،یرا بب

شان نبود یخانه  نجایمجتمع کردم، ا یبه قد و باال یبود. نگاه ستادهیا . خود
تا  که دمیها بود... تازه فهم انیدور از دک و پز راسررتگو ینبود ول یبد یخانه 

به مغزم خطور نکرده بود دارم م نیهم ظه  که خودم را ب یلح به  ندازمیروم 
 ...نیمع

 .ایمنه، ب یخونه  نجایشد: سالم، ا دمیدمتوجه تر البرز
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سور م جوابش سان سمت  سرر رفتم که به  شت  رفت. در را نگه  یرا دادم و پ
 داشت تا من اول وارد شوم.

 : چطور شد؟!دمیکش یقیعم نفس
 یچیصرربح خبر دادن بهم. از اون موقع ه ،یچیدوم را زد: ه یطبقه  ی دکمه

صد بار زنگ زده که بر صال انگ یخونه ول مینگفته، تکونم نخورده. مامانم  ار ا
 حاال تو راهه. رازه،ی... خانم دکتر هم شستین ایدن نیتو ا

 بده؟! یلیکردم: حالش... خ بغض
 .دمشید یبه من کرد، تار م ینگاه

 داره. مسخ شده انگار. یدونم چه حال یاصال نم ر
 رفتم و رونی. من اول برونید و البرز در را هول داد بدا یکیت یصردا آسرانسرور

 بعد منتظر شدم.
آپارتمانش سمت راست آسانسور بود، در را که کامل باز کرد، به سمت من  در

 و منتظر ماند. دیچرخ
صدا کی شتم و نگاهش کردم.  : مدیشن یرا انگار از دور م شیقدم به جلو بردا

 بهتره... یباش ششیتو پ تیوضع نیفکر کنم تو ا
 هدف تکان دادم و رفتم داخل. یرا ب سرم
سر یپنجره  کیبزرگ، و  زیم کیبود با  یسالن خال کی میرو یجلو  ،یسرتا

ست البرز که رو سمت چپ چرخ یبا حرکت د ست  دم،یکمرم بود به  شت  پ
 بسته. شیکیباز بود و  مهیسه در بود که دوتار ن یقهوه ا ی رهیمداین

 ...ی: اتاق اولدمیشن یچاه م یار از توالبرز را انگ یصدا
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اراده به سررمت  یاز کدام طرف؟! ب یرا گفت و از من فاصررله گرفت. اول نیا
 در رفتم از سمت چپ... نیاول

شررد،  یالبرز که از من دور م یپا یو با صرردا دیلرز رهیدسررتگ یرو دسررتم
 آوردم و در باز شد. نییرا پا رهیدستگ

 ینور چشمم را زد و بعد که چشمم عادت کرد تازه متوجه ار شدم که رو اول
 شیزانوها یرا ب* *ل گرفته بود و سرررر را هم رو شینفره زانوها کیتخت 

 گذاشته بود.
 جان؟! نیمع ر

نور  یچقدر ب شی... چشررمهاشیرا به سررمت من باال گرفت، چشررمها سرررر
 تی: تسررلدیترلش کنم، بغضررم ترکبتوانم کن نکهیبود. دلم گرفت... و قبل از ا

 ...گمیم
 !؟یدیشد، د رید ر

 بود. خشک و گرفته... خش دار و سخت... بهیچقدر غر شیصدا
 داشت و نگاهش پر از التماس بود... یسمتش رفتم که چشم از من بر نم به
( دیلرز یم شی! )صداادته؟یمگه نه؟! تو  ،یدون یخواستم برم، تو م یمن م ررر
ستم برم پ یم ش شش،یخوا  یرفته بود، دلم م ادمی زویبودمش... همه چ دهیبخ

 مگه نه؟!... ،یدون ی... تو منمشیخواست بب
باره با التماس گفت: تو م مچم  گهیشرررد... د رینه؟! د ،یدون یرا گرفت و دو

 ...دمشیرفت، ند
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شم شم ها شیها چ شک از چ شد از آب و ا ستر یپر   ریسراز زریعز یخاک
 شد...
 ...دمیرا انداختم دور شانه ار و او را محکم به طرف خودم کش دستم
 اتاق بلند شد... یار تو هیگر یشانه ام و صدا یرا گذاشت رو سرر

 ...زدلمی... عززمیزبر و نامرتبش فرو کردم: عز یموها انیرا در م میها انگشت
 دهم یم پناهت

 تو یها ییتمام تنها یآغور به اندازه  نیا
 است... باز

 شهر ه*ر*ز بپرد کیخام  الیخ بگذار
 انیتو را عر بگذار

 خوابشان کنند ی زهیآو
 کنند نیمرا نفر یستاره  یب ی نهیس بگذار
 شود یعشخ ما ساحره ا بگذار

 چشمانشان یاهیدر س سوخته
 جاست... نیتو هم یایدن

 خورد یکه قسم م یکس کنار
 تو یحرمت دست ها به

 کند یخود قهر م یکه با خدا یکس کنار
 ...یتو آشت یموها با

 کند خواب خودر را یکه حرام م یکس کنار
 تو یایرو یب
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 کند... یتو غروب م یکه با غم چشم ها یکس کنار
 دهم یم پناهت
 دهم... یم پناهت

مرتب بود،  شررهیکوتاِه کوتاه و هم شیرا به سررمتش چرخاندم، حاال موها سرررم
سهنوز هم به هم سف کی یقبل... حت یاهیان  شت  دیتار  شت، اگر دا هم ندا

ست رنگ کیرا  شیکه برود موها دیترس یهم مثل من آنطور ازر نم د بکن ید
 هم اگر داشت مشخب نباشد... یدیکه سف

صله لب ها یب ستش را گرفتم. بالفا ست را ستم را دراز کردم و د به  شیاراده د
 در برم؟! یترس یم ه،ی: چدیخنده باز شد و به طرف من چرخ

 را برگرداندم. میو رو دمینزدم، نخند یحرف
رفتند، چشررم  یم ادهیکوچک جلوتر از ما پ یبچه  کیزن و شرروهر با  کی

گذشت، بچه  یاز کنارشان م نیکه ماش یدوخته بودم بهشان، درست لحظه ا
: دمیخورد. آه از نهادم برخاست، دستش را ول کردم و به عقب چرخ یسکندر

 د...افتا
تم. در خودم فرو رف یصندل یو رو دمیبود. پدرر گرفته بودر... چرخ فتادهین

 برداشت، در دستش گرفت و فشرد... میپا یدستم را از رو
 .یخزر نگه داشت. خودم را چسباندم به صندل یخانه  یجلو

 خونه. حوصله ندارم. میبر ر
 .ادیحوصله اتم م ا،ی: برونیرا باز کرد و هول داد به سمت ب در

http://www.roman4u.ir/


 855 باران

شت و پ فمیک صدا یم ادهیپ یشد. وقت ادهیرا خودر بردا شن شیشدم  : دمیرا 
 ! نو  شده...فت؟یرو ک ختهیر یچ

 را نگاه کرد. دستم را دراز کردم: بدر بهم. فیک یو باال ریواحد را زد و ز زنگ
 الک پشتت کو؟! ر

 وصله دنبالش رفتم.ح یباز شد. زودتر از من رفت داخل. ب یتق یبا صدا در
 افتاده. ابونیحتما تو خ ر
 !؟یخوا یم یچ رم،یگ یبه جار برات م یکی ر
 خوام. ینم یزیچ ر

 : گاو چطوره؟!دیخند
شت با ا یگاو چوب هنوز ش نکهیکوچک را دا شش را عوض کرده بود.  نیما بنف

مدلش را تغ ماشرر رییدر واقع   نیبنفش بود... قرار نبود ا نشیداده وگرنه هنور 
 من کنده شود... یاز زندگ یبنفش

 خوام. یپرنده م هی ر
 ینامرتب مرا غرولند کنان از رو یسررر من وارد آسررانسررور شررد. موها پشررت

 ام را نوازر کرد. یشانیچشمم کنار زد و پ
 پنگو ن خوبه؟! ر

 که اخم کرد. دمیرا عقب کش خودم
 پنگو ن پرنده اس؟! ر

رفت! و اگر  یرا باال انداخت و جوابم را نداد. مدام به آدم ور م شیها شرررانه
 خورد. یکردم فورا بهش برم یامتناع م
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. در را باز کرد و بعد از من خارج شررد. میبود دهیبزنم رسرر یحرف نکهیاز ا قبل
شغله بودنش، هر وقت م یبود. عادتش بود. با همه  ستادهیالبرز دم در ا  یپر م

 بود منتظر. ستادهیدم در ا م،یبرس نکهیشان قبل از اخانه  میآمد
 .میاومد یدست خال دیبا او دست داد و رفت داخل : ببخش نیمع

 شیوقت ها پ یلی. خمیدسررت پر بود میآمد یکه م گرید یانگار دفعه ها حاال
که ب یم مد  مان را دعوت م میبود رونیآ نه  میکرد یو خود ها و ع یخا  نیآن

 میهشررت شررب چتر هسررت یزد هفته ا یغر م یهم نبود... خزر گاه المانیخ
 گذاشت... یاصال به او محل نم نیمع یخانه شان ول

شم را از پا البرز شدم که کف ست و من خم  سرم ب شت  شم. بک رونیب میدر را پ
شال را از رو دهیرا نشن شیصدا یخزر که حت شت و موها یبودم،   میسرم بردا

و گفت: واو، چه رنگ  –کار متنفرم  نیدانست از ا یم نکهیبا ا – ختیرا به هم ر
 ! مبارکه...یقشنگ

 .ی: سالم، مرسدمیکش یقیو نفس عم ستادمیا راست
 .ادیبه تاسف تکان داد و گفت: بهت نم یسر البرز

من بودند،  یرا که برا یا روزهیف یروفرشرر یها ییباال انداختم و دمپا شرررانه
رم بود، نه بد، نه خوب... انگار برادر بزرگت یبیغر زیچ . رابطه ام با البرزدمیپوش

شد که تمام کارها ست ول ریرا ز میبا صله  ینظر دارد، مواظبم ه  یربزرگت یفا
م داشت دیرا که با نو یمانه ایصم یرابطه  چوقتیکند... ه یخودر را حفظ م
 شیاز حرف ها چوقتیجنس رابطه مان هم خاص بود. ه یبا او نداشررتم ول
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بود، محبتش هم  ریدر مورد من سررخت گ شررهیهم نکهیشرردم، با ا یر نمدلخو
 ما دوتا بود... ینگران زندگ امتیق امیبود... انگار تا ق تینها یو ب عیوس

 .ادیطعنه گفتم: آره فقط به زن تو م با
 لباس به من بده. هیگفتم:  ینگفت. من به طرف خزر رفتم و به آرام یزیچ
 .امیبرو تو اتاق االن م ر

سک خم شت. ما  یبرم نیزم یرا از رو ویو لوکوموت یشده بود و خرس عرو دا
د بو یعیطب زهایچ نیکوچک هم ا یبا دو بچه  یدر خانه ا م،ینبود بهیکه غر

 شد کرد. ینم شیخزر بود و کار یول
را  میکرد. مانتو یآدم را مضررطرب م یاتاق خوابشرران که از فرط مرتب یتو رفتم

ست بزنم رو یزیبه چ نکهیتخت انداختم. بدون ا یدرآوردم و رو  یصندل ید
ستوانه ا ستم و ب یکوتاه ا ش ش یخود و ب ین ست ک  یهامو انیبه م دمیجهت د

 کرده ام... مانینشده پش یچیهنوز ه ی بهیغر
ش رونیرا ب یسرخاب کیبه اتاق آمد و دراور را باز کرد. تون خزر س دیک متم و به 

 گرفت. لب و دهنم را کج و کوله کردم.
 .ادیبه اون موهات هم م ر،یبگ ر
و باز  دمیرا پوشرر کیتون دم،یکشرر رونیشررک داشررتم، تاپم را از تنم ب نکهیا با

 خوردند... یمال من، نه... به من نم یرا مرتب کردم. بامزه بودند ول میموها
 کردم. یرا مرتب م میمن بود که با سر انگشت موها یرو نگاهش

 ؟یشد موهاتو رنگ کرد یچ ر
م، متاهل باش یزن ها هیمشترک خواسته بودم مثل بق یاز هشت سال زندگ بعد

 بود؟! بیچرا انقدر به نظر همه عج
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 .ینجوریهم ر
 اومد. یکه خوشش نم نیمع ر
 .ادیهنوزم خوشش نم ر
 با هم؟! نیرا به سمتم گرفت: دعوا کرد یکوچک نقره ا ی رهیگ
 -بر خالف انتظارم –ام بچگانه شده بود  افهیزدم، چقدر ق میرا به موها رهیگ
 !ن؟یکن یتو و شوهرت با هم دعوا نم ر

گاه دراز کرد و  دستش  لباس را باز کرد و از نو بست. یکراوات ی قهیرا ناخودآ
 چرا... )مکث کرد و بعد گفت( به خاطر بچه اس باران؟! ر
 خوردم: نه، چطور؟! کهی
 !؟یدیدوست داره، چرا کشش م یلیکه خ نیمع ؟یبچه دار بش یخوا یتو نم ر

 کردم: من کشش ندادم، خدا کشش داده. یزورک یا خنده
 ...ینخواست چوقتیتو هم که ه ر
به خزر نگاه کردم. چه خبر داشررت از "خواسررتن" من؟! توقع داشررت  رتیح با

 خواستنم را داد بزنم؟!
 یرساندم که من از روز اول ازدواجم چشم انتظار بچه ا یبه اطالع همه م دیبا

 دانستم هرگز نخواهد آمد؟! یبودم که حاال م
نزدم. خزر هشداردهنده گفت: بهتره زودتر دست به  یباال انداختم و حرف شانه

 !یکار بش
 حاال خوبه؟! نیرا به خنده زدم: هم خودم
 شوهرت. نیدر رفت: اخالقت شده ع نازک کرد و به طرف یچشم پشت
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د، به من نگاه کن نکهیبدون ا نیرفتم. مع رونیزدم و پشررت سرررر ب یپوزخند
ش یکم ساط –نبود  یازین نکهیبا ا – دیخودر را کنار ک ستم. ب ش  و من کنارر ن

 یبود. نه به من توجه یتخته نرد را به راه انداخته بودند و مثال حواسررش به باز
 به دختر یکرد. نگاه یاو لوس م یکه داشت خودر را برا« هانا»کرد نه به  یم

از او  یلیخ یسرربز مادرر را داشررت ول یکوچک خزر انداختم که چشررم ها
ش نتریریش سمت خودم ک ستش را گرفتم و به  سدمیبود... د  دمی. لپش را ب*و*

 کو؟ یگوشش گفتم: داداش ریو ز
 نجات داد: خوابه. میموها زیتو صورتش را از برخورد نوک  د،یخند

گذاشت.  یرفت که عمال محلش نم نیرا رها کردم، دوباره به سمت مع دستش
شدم و برا سرر را بلند کرده بود  –البرز  یبلند  شدن من  ضت –که با بلند   حیو

 دادم: دستمو بشورم.
هانا را  نیکه مع دمیو د دمیدر را ببندم، خودم را آرام عقب کشرر نکهیاز ا قبل

 سرخور دخترک به هوا رفت. یخنده  یب* *ل زد و صدا
 شد... یجار میزدم. اشک از چشم ها هیرا بستم و به آن تک در
ه من رفتم. البرز رو ب رونیچشمانم را رفع کند و ب یبه صورتم زدم که سرخ یآب

 ؟یخور یم ی: شام چدیکرد و پرس
 !ن؟یبخور نیخواست یم یخودتون چ ر

خواسررتم  یبچه ها م یخورم. برا یبه خزر کرد که گفت: من که شررام نم رو
 املت درست کنم.

زانوانش نشانده بود و گفتم: منم املت  ینشستم که هانا را رو نیمع یبه رو رو
 خورم. یم
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گفته  یخنده دار زیبه هوا رفت و من هاج و واج ماندم. چ هیبق یخنده  کیشل
به مع که نیبودم؟!  گاه کردم  ند زانیلب و لوچه ار آو ن و گفتم:  دمیبود. خ

 خزر خوشمزه اس. یاملتا
ب* *ل البرز که با خنده دختر کوچکش  یبا حرص هانا را پرت کرد تو نیمع

 یگن گهید ی. تا تو باشرریبخور یرا در آغور گرفت و گفت: نبود هم مجبور
 !لیباران بخوره، زن ذل یهر چ
ش شیها اخم شدم  یو مثال غرق باز دهیرا درهم ک بود. لبخند زدم، از جا بلند 

 و به سمت آشپز خانه رفتم.
 مشغول شام شده بود. خزر

 دوس نداره. نیتور؟! مع یزینر ریپن شهیم ر
 .اریدر ب زریبسته نون از فر هیباشه،  ر

 زدم... خیرا باز کردم و  زریفر در
 شده؟! ضیمر یرعلیام ر

 دادم. هیکانتر گذاشتم و خودم به آن تک یرا رو نان
 شیتو با  بدو بدو کرد و آت یمادرجون. به قدر یخونه  مینه، امروز رفته بود ررر

 خوابش برد. نیسوزوند که تو ماش
 .شهیم داریسر من انداخت: االنا ب یبه ساعت باال ینگاه
 یخزر را م یصرردا یا بهیپدر البرز... اگر غر یخانه  یعنیمادرجون  ی خانه

سال  نیدر ا نکهیهم از "مادر جون" دارد!!! با ا یکرد چه دل خوش یفکر م دیشن
 ایکه تا قبل از دن میدانسررت یهمه مان م ینگفته بود ول یزیبه ما چ چوقتیها ه
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شان نم یرو اوبه  –به جز پدر البرز  – چکدامیآمدن دوقلوها ه دادند.  یخور ن
خزر که دم دستشان بود و همسر تنها پسر و  بودند چه برسد به نیبا من سرسنگ

 برادرشان...
خانواده اضررافه شرردند، تازه خزر به عنوان عروس خانواده  نیکه به ا دوقلوها

ش از انتخاب چوقتیدانسررتم، ه یحال، نگفته هم م نیشررده بود. با ا رفتهیپذ
 نشده بود، مثل من... مانیپش

 شده بودم... مانیبود که پش یمن چند ساعت هرچند
 برات بکنم؟ یندار ی: کاردمیرا از شر اوهامم نجات دادم و پرس خودم

 گوجه ها را قا  کن. نیا ایب ر
که هم نیخزر ا یخوب ند،  یکار شرررهیبود  ند ک که دسرررت آدم را ب داشرررت 

 یهمه راحت نبودم تو نیکرد من هم ا یکرد، که اگر م یهم نم یسرریرودربا
 خانه ار...

 خوب بودن؟! ر
سوندن )ا رررر سالم ر ستم که درو  م یرا م نیآره خوبن.   نی(، برفدیگو یدان

 کرده... مانیزا
 آخ! ر

 شد؟! یآب را نبسته رها کرد و به سمت من آمد: چ ریش
 شد؟ یالبرز هم از هال آمد: چ یصدا

شت جا با سمت مع یدگیبر یدو انگ سرم را به  ه با بلند کردم ک نیرا گرفتم و 
 نشده. یزیمن به آشپزخانه آمده بود: چ یصدا دنیشن
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اعصابم بود بست، دستش را خشک کرد و از  یرو شیآب را که صدا ریش خزر
 آورد: حواست کجاست؟ رونیب یکشو چسب زخم

 کشم از دست خواهرت؟! یم یمن چ ینیب یخزر م ر
که کامال  – یدگیبر یو رنجش بود. خزر چسررب را رو یپر از شرروخ شیصرردا

 .ادهیچسباند و گفت: از سرتم ز –ظر کردن بود قبل صرف ن
خودمون املت  یخونه  میچند ضررربه به شررانه ام زد: پاشررو... پاشررو بر نیمع

 زنن. یبد با آدم حرف م یلیخ نای. امیبخور
ستم سب را ب شینخندم. خزر که رو نتوان سبد  یتو ندازدیرا برگرداند کاغذ چ

 .دیب*و*سخم شد و گونه ام را  نیمع نک،یکنار س
 تو؟! ییمرا به خود آورد: کجا شیصدا

 دور و برا... نیلب گفتم: هم ریز
 .یگم شده بود اده،یز یلیانگار شعاع دور و برات خ ر

بود نگاه کردم. متوجه شررد و  شیکه کنج لب ها یشرروخ بود، به لبخند لحنش
شمک زد. ب  زیچ چیم. هرا نگاه کرد رونیرا از او برگرداندم و ب میحرف، رو یچ
 ستادیا نیشد. هخ زدم. ماش ینم دایپ یروشن ینقطه  چیه ،یکینبود به جز تار

 دستم حس کردم. یرا رو یدست یو گرما
 ب* *لش. یبرگشتم و خودم را پرت کردم تو هیثان کی در

 ...نیمع ر
 سرم گذاشت و آرام نوازر کرد: جانم... یرا رو دستش

 ...شمیزدم: دارم خفه م زار
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 یازه ممن ت یار فشرد. ول نهیدستش را پشت سرم گذاشت و سرم را به س کف
و قادر به  دیپر یم رونیخواسررتم حرف بزنم... بدون مکث کلمه ها از دهانم ب

 کنترلشان نبودم.
زشته... با اون دما  گنده ار... به خدا  نیبرف یخواست بگم بچه  یدلم م رررر

گفتم... اول از همه خزر... خزر که  ینتونستم... اگه م ی... ولنیزشت بود مع
که م ینگا م یجور هیخواهر خودمه  که...  تونم  یکه نم یمن دمیفهم یکرد 

 داشته باشم... نویهم
 .زمیدونه عز ینم یزیکه چ یکس ر
 دونم. یخودم که م ر

 یکنم م ینگام کنه، فکر م یدونم. هرکس هر جور یکردم: خودم که م اعتراف
مه برام دل م گار ه که من... ان سرروزونن... خود تو، خودت... چرا  یدونن 

 !؟یکن یمن هانا رو ب* *ل نم یجلو
 !د؟یار دور کرد: ببخش نهیرا از س سرم

من  ،یذاریمن به هانا محل نم یو با لجاجت گفتم: جلو اوردمیرا باال ن سرررم
 فهمم... ی... مشمیناراحت نم

را گرفت و به شرردت تکان داد: سرررت خورده به م یهر دو دسررت شررانه ها با
باران، معلومه تو مغزت چ ی! ک؟ییجا به خاطر تو...  گذره؟!  یم یگفته من 

شت م یزیچرا هر چ ضرر خودت بردا به مامانم هم  یخوا ی! م؟یکن یرو به 
 ...ارهیم ایمردمو دن یکار نکنه؟! چون بچه ها گهید میبگ

 یم مثل دیرا گرفت... انگار تول میگلو یغضرریپر از تمسررخر بود،  شیصرردا
 شد... یمتولد م یگرید یکی دنیمن، از ترک یکردند بغض ها
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 خوام... یاو پنهان کردم: من بچه م یسرم را در شانه  دوباره
کف دستش را وسط کمرم گذاشت و نوازر  نی. معدیلرز میزدم و شانه ها زار

نا آنقدر با من آش یگفتم؟ چه کس یم یکرد. اگر او را نداشتم دردم را به چه کس
 یها و ناراحت یبدقلق یدانسررتم تحمل همه  یبود و با او راحت بودم؟! که م

 گذارد؟! ینم میآورد و تنها یرا دارد، کم نم میها
شد یکم سته  صله گرفتم و زمزمه کردم: هروقت خ شانه ار فا  یتون یم یاز 

 .یو بر یمنو بذار
 ُخب. یلیخ ر
 گفتم. یجد ر
 راحت باشه؟! المیکه خ یک شیمنم قبول کردم، بذارمت پ ر

 مامانم. شیپ رمیو گفتم: م دمیکش شیبازو یاشاره ام را رو انگشت
 !؟یکن یخونه زندگ هیبا عسل تو  یخوا یم ر

 کردم. ی: پونزده سال بار زندگدمیخند
که من هر دفه  دنیاتاق به تو م هیوسط...  نیمونه ا یم یزیچ هیباشه، فقط  رررر

 شت؟یپ امیدلم خواست ب
 .میا بهیهم غر یو برا میاونوخ ما از هم جدا شد گه،ینه د ر

به طرف خودر کشرر دسررتش : چرنده. تو دیرا انداخت دور شرررانه ام و مرا 
 .یشینم بهیواسه من غر چوقتیه

 کردم خودم را بکشم عقب. تالر
 !نیمع ر

http://www.roman4u.ir/


 865 باران

 جات خوبه! سردمه! ر
 هم تکان خورد. نیمع یاو شانه ه دمیخند

 !ن؟یمع ر
 بله؟! ر
 ما رو نشناسه. یکه کس ییجا هی میبر ر
 بشه؟! یکه چ ر
 نگامون نکنه و دلش واسرت... واسمون نسوزه. ینجوریا یکه کس ر
 !م؟یکم دار یسوزه. چ یما نم یدلش برا یاالنشم کس نیآرامش گفت: هم با

 آورده باشم، گفتم: ِام، بچه مثال؟! ادیفکر کردم و بعد انگار تازه به  یکم
 خیداشررتنش موهبته. که خدا فعال تو رو ال سررت،ینداشررتن بچه، کمبود ن ررررر

 ندونسته بهت بده.
 !د؟یببخش ر

شم ها میها شانه مهربانش پر از خنده  یرا گرفت و مرا از خودر دور کرد. چ
. یتو خودت هنوز بچه ا نکهیا یام را گرفت: برا ینیرا رها کرد و ب میبود. بازو

 زوده برات.
 .شمیبچه دار نم چوقتیمامانت گفت من ه ر
 زنه. ینم یحرف نیمامان من همچ ر

 رو داشت. یمعن نیکه زد هم ی: حرف دمیکش رونیرا از دستش ب خودم
 نه؟! م،یموضوعو عوض کن سیشد: قرار ن کالفه

 راه افتاد. ادیرا روشن کرد و با سرعت ز نیماش
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دونم  یروزه نم هی هوی ،یماه خوب شیش م،یدون یمسئله رو م نیدو ساله ما ا ررر
به هر چ یکن یرو زهر م یزندگ اد،یسرررت م یچ  ریگ یتیاهم یب زیبهمون. 
 ی"نم یگفت یکالم م هی ،ینیبب نویبرف یبچه  یعکسررا یخواسررت ی... نمیدیم

ضم؟یاریسر من در م شویخوام"، چرا تالف بچه  ده تا نیرفکردن ب یم نی! اگه ت
ستمش... نم یمن نم ارهیهم م سرت نم نیدونم چرا ا یخوا دونم  ی! نمره؟یتو 

 ...یکن یقاط هویتو  شهیباعث م یچ
 ...دیفهم یاالن م د،یفهم یخوردم، االن م جا

 ...نمیصبر کن بب ر
 .دیرا گرفت و به طرف خودر کش می! بازودیفهم

 تو بوده؟ آره؟! شیپ هیباز آ ر
 را از او برگرداندم. میو با سماجت رو دمیکش رونیرا ب دستم

 تو. شیبذارن پ ارنیحخ ندارن بچه اشونو ب گهید گمیم دیزنم به نو یزنگ م ر
 زد... ینزدم. زنگ نم یحرف

توانسررت بچه را  یدانسررت که خودم خواسررته بودم... طلوع م یهم م خودر
 من... شیپ اورریگفته بودم ب یمامان ول شیبگذارد پ

صف روز را من و آ یطور بود، وقت نیهم شهیهم دم کر یفکر م م،یتنها بود هین
ساب هیآ ست، ح ست من  ینم چکسیشد، و ه یباورم م یواقعا دختر من ا توان

لحظه همه  کیآمد دنبالش، در  یطلوع م نکهیتا ا اوردیاشررتباه در ب نیرا از ا
 سرم... یشد رو یآوار م ایشد... رو یخراب م زیچ
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 یم شرررهی... همدیفهم یم نیشررردم و علتش را فقط مع یروز را هار م یباق و
 ...دیفهم

 یرا م زمیهمه چ شررهیرا از او پنهان کنم... هم یزیتوانسررتم چ ینم چوقتیه
 ...ندیتوانست من را بب یشد هم هنوز م ی... به قول خودر اگر کور مدیفهم

شده بود. چرخ ساکت سرعتش هم کم   یبه طرفش: معذرت م دمیشده بود. 
 خوام.
 را نداد. جوابم

 ! نه؟!؟یزن یزنگ نم ر
 نیچقدر غمگ شیرا از من برگرداند. صدا شیداد و رو رونیرا با صدا ب نفسش

ن امروز چه بارا نی... ببینشرر تیاذ نکهیا ی. براگمیبود: من به خاطر خودت م
 ...یشد یبد

 .دمیاو را هم شن یخنده  ی. صدادمیخند
 عوض کنم. نویماش گهیالبرز م ر
 .دمی. خند«گهیبنفش د ِن یماش هی»
 شد؟! یچ ر

 گرفت. شگونیرا ن میباال انداختم که بازو شانه
 ؟یدوس دار یتو چ ر
 سانتافه! ر

نشده بود. بعد هم که عوضش کرد.  نیکرد، بعد از مرگ پدرر سوار ماش اخم
 بود... یادیز زریترساند... همه چ یمرا م یگاه شیکارها نیا
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! اد؟یبدت اومد از منم بدت ب نتیکه از ماش یاونقدر یروز هی شهیم نیمع رررر
 !؟ینیمنو بب ینخوا گهیکه د

 .ستین رممکنیغ یزیچ چیمتفکرانه گرفت: ه ژست
 گفت... ی. چقدر جدمیلب ها یرو دیماس خنده

 احتماال وارفته ام قهقهه زد. ی افهیق دنیسمتم برگشت و با د به
 .بشه یشگیهم یکه امروز داشت یرفتار مزخرف نیمعلومه که ممکنه، اگه ا ر

با تمسررخر گفتم:  شیبرا بان در آوردم و  مان خ هیز  یبود مردم م یدور یلیز
 و تو غم... یتو شاد م،یگفتن تا ابد با هم

 کنن. یکه غمو خودشون درست م یرا گرفت و گفت: نه وقت دستم
 .شمیزور لبخند زدم: فردا خوب م به

 گهیچه خوب عمل کرد، د نی! ببنینکن دیبچه رو تهد گنی! اونوقت منیآفر ررررر
 چقدر کارسازه. یبدن هیفکر کن تنب

 مشت به شانه ار زدم که مشتم را با دست چپش گرفت. با
 دونم و تو. یمن م ،یعمدا خامور کن تویگوش گهیباران دفه د ر

 چپ زدم و معصومانه گفتم: خامور نکردم. یعل ی را به کوچه خودم
: بهت گفته بودم دیبرق زد و بعد خند شینگاه کرد، چشررم ها میچشررم ها به

 من تو رو بزرگ کردم. یول ،یهست یخوب یدروغگو
 بلند گفتم: برررررررررررررو بابا. یو با صدا دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 .میگفت. ما با هم "بزرگ" شده بود یراست م ییجورها کی
*** 
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سال عقد کرد وریشهر ما  یبه اندازه  چکسیه یرخداد برا نی... که امیهمان 
نبود. هرچند عمه  بیعج - شیها ینیب شیبا وجود همه پ – دیمن و عمه ناه

سا دیناه شحال بود که  سر نو هیخو شته بود، ول دیشوم من از  صال فک یگذ ر ا
 اجازه دهد من زن پسرر شوم... شیرایکرد خانم پ ینم

صال فکر نم من  کی و ستی. من بفتدیها ب یزود نیاتفاق به ا نیکردم ا یهم ا
از من بزرگتر بود. به نظر خودم مطرح  میسررال و ن کیفقط  نیسررالم بود و مع

ن انتظار م رغمیبود که عل نیمادر مع نیا یبزرگ بود... ول یشرروخ کیکردنش 
 ایبهزادن یکه تنها چهل روز از مرگ آقا یرا مطرح کرد، آن هم وقت یشرروخ نیا

 گذشته بود...
 ک،یاز نزد یرفته و او عزادار بود، ول ایاز دن نیپدر مع یکرد یدور که نگاه م از

 رفته بود... ایاز ده سال بود که از دن شتریب نیپدر مع
نه  شیرایخانم پ یوقت خا مد، من هنوز  یبه  با د نیمع شیپالبرز آ  دنیبودم. 

 ایو از خحالت گر گرفتم. در واقع تمام خجالت دن دمینگاه متعجبش از جا پر
 .دیرس یبه نظر نم یمن کاف یحس آن لحظه  یهم برا
ده که شرر دمیفهم یکردم، خوب م ینگاه م هیقضرر نیبه ا یطرف یکه با ب بعدها

 میکردم آبرو یبودم مصررداق همان کس که سررر به تو دارد... آن لحظه حس م
نگاه  شیرایخانم پ یتوانم به چشم ها یابد از دست رفته و تا عمر دارم نم یبرا

صدا یوقت یکنم. ول ستم ت یگرفتم نم سرم را به زور باال شیرایخانم پ یبا  وان
اور بود. ب رقابلیو غ دیاز نظر من بع نیرا که در نگاهش بود باور کنم... ا یشعف

که مچش را با  ینسرربت به دختر یامکان نداشرررت من هرگز بتوانم نظر خوب
خانم  یکنم... ول دایگرفته ام، پ –بزرگ!  یخدا –پسرررم، آن هم در اتاق خواب 
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سرد و لرزان من ر شیرایپ ست  ست گرفته بود و وقت اد شم یدر د شمم به چ  چ
شک دنیافتاد از د شیها شکش جا خورده بودم. ا شخب بود به خاطر  یا که م

انداختم.  نییاز دست دادن پدر پسرر نبود... لبم را به دندان گرفتم و سرم را پا
ض دیاز د یوقت ینبودم ول مانیاصرال پشر نیمع شیمن از آمدن پ  هیمادرانه به ق

داشررته باشررم. در آن  یتوانسررتم نسرربت به خودم حس خوب ینم ردمک ینگاه م
به طرز غل تاده بودم که مادر مع یوقت ادیبه  ،یباور رقابلیحظه  با او ر ن،یاف ا 

به عنوان نقطه  دهید یدختر ه کرد فیمقابل آن دختر تعر یبود و بعدها از ما 
 بود.

 و رغبت... لیم یآن هم از رو یبودم به جز خواستگار یزیهر چ منتظر
 من هر لحظه یگم شد ول یاتفاق اصل ی هیآن روز و آن اتفاق در حاش نکهیا با

 زیم یبرگردد و من به پا یکه اوضرراع به حالت عاد دمیکشرر یرا م یانتظار وقت
 شوم... دهیمحاکمه کش

 دهیما آمدند، من از ترسررم پر یبه خانه  نیو مع شیرایآن شررب خانم پ یوقت
"، ن"انسررا کی یدهم وقت حیخدا توضرر یکردم برا یاتاق، و تالر م یبودم تو

س ست دارد، در آن حالت بب یک صد ازدواج، دو  دنیرا که از ته دل و واقعا و به ق
ت که خداوند از دس کند یسخنران شیو از دور برا واریکنار د ستدیتواند با ینم

کار از دست  کیتنها  طیرفته ار را رحمت کند و به او صبر دهد... در آن شرا
... و خود خدا هم شرراهد ریکه من کردم والغ سررتیو آن هم کار دیآ یآدم برم

صال برنامه ا ست که من ا شتم! و اگر من هر  یبرا یا سر مردم ندا تور کردن پ
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 کرده بود و حاال لیبود که بهم تحم یامانت رکرده بودم به خاطر همان با یکار
 داد... یمن را نجات م دیخودر با

صدا یوقت سل در را باز کرد و گفت چرا هرقدر  دهم  یکنند جواب نم یم میع
ضافه کرد که  س یلیخ»و آرامتر ا شان صم!« شعوریب یخور   میمن هنوز از ت

لرزان و تن و بدن  ییحال با پاها نیخدا در قبال خودم خاطرجمع نبودم... با ا
تاق ب خی ثان رونیکرده از ا ند  هت و ح هیرفتم و چ مال ب عد در ک جه متو رتیب

 ی افهیکه با وجود ق یموجود ید! آن هم براکرده ان یشدم که من را خواستگار
شلوار آب یو جد نیمت  یچهار خانه  زیبل کیو  زرینفرت انگ یار باز هم آن 

 مدیکرد اال من... که بعدها فهم ینگاه م ییبود و به هر جا دهیخوشرررنگ پوشرر
من  ی افهیق دنیبوده که از د نیا یبراخجالت نبوده، فقط  یوجه از رو چیبه ه

سر جلف به نظر ن کیو به عنوان  فتدیبه خنده ن ر بود که ما با نی. انگار اولدیایپ
 پسر فراموشکار بود... نی! چقدر امیدید یاو را م

ا با ر یمراسم نیچن چوقتیکردم که ه یفکر م نیمن در آن لحظه فقط به ا یول
ام  یندگر میتصم نی"او" تصور نکرده بودم، که مجبور باشم بزرگتر یخال یجا

شد... که خ رمیرا بگ شد... که بب المیو او نبا که  ستین نمیاز بودنش راحت نبا
س ساب کار خودر را بکند... که بداند ک ست  یطرف ح را دارد...  میهوا کهه

ندگ کیحاال آن  که هم خودر م گرینفر د کیمن نبود و  ینفر در ز  یبود 
 نیدرسررتش کند... ا سررتیبا یتوانسررت مشررکل درسررت کند و هم خودر م

 تم...را نداش چکسیه نیکرده بود... حاال من به جز مع دهیچیرا پ هیمسئله، قض
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که م سرررم گاه کردم  مان ن ما به  ند کردم و  ند یرا بل نده ار  د،یخ ند خ هرچ
رد ک یباور نم نکهیا ایکرد  ینفر فکر م کیکمرنگ بود... او هم البد به همان 

 بخت کند... یخانه  یرا راه شیدختر سر به هوا یزود نیبه ا
 کرد... یدر آن جمع خطور نم چکسیکه احتماال به مغز ه یزیچ

با مع ازدواج به نظر م یلیو خ یعیطب یلیخ نیمن  با ادیرسرر یخنده دار   نی. 
مادرر مچ  یبزنم؟! وقت یتوانسررتم حرف ینداشررتم... اصررال م یحال من حرف

صال  ساس م ییجورها کیمن را با او... ا ضع یاح قرار  یاجبار تیکردم در و
 دمیترسرر یکه... م یکسرر یتوانم تاقچه باال بذارم، آن هم برا ینم یدارم و حت

 چشمم نباشد... یروز جلو کی یحت
ا تنه یکه از مجلس خواسررتگار مینکردند ما با هم حرف بزن شررنهادیپ یحت

 کرده بودم... یپرداز ایدر موردر رو چارهیبود که من ب یقسمت
کارکردن زن چه  یخوانده و درباره  ییپرسم چه کتاب ها یاز خواستگارم م که

تا  میاول ازدواجمان در فکر بچه نباشر یدارد و موافخ اسرت که سرال ها ینظر
 !م؟یپله ها به بچه فکر کن یکنم و بعد باال یرا ط یترق یمن پله ها

س حاال سخره به نظر م نیاز مع نهایا یهمه  دنیپر س یچقدر م ... آنجا با دیر
سته بودم  ش شتم  شیراینگاه کردن به خانم پ یهنوز رو –خجالت ن به  و –را ندا

سر خواهرها ینامزدم! نگاه م سر به  شت... ازدواج کردن با  یم میکردم که  گذا
 محض بود... باهازدواج نکردن با او هم اشت ینبود ول یاو کار درست
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ندگ نطوریرا ا نیمن مع اگر  یم میبرا یزیچه چ قاید دقکر یحذف م میاز ز
 یتح دندیرس یکه قبال در رابطه به ازدواج به نظرم مهم م ییزهایماند؟! تمام چ

 مهم نبودند... نیدرصد هم در برابر مع کی
با رد  یشرردم ول یم مانیدر سررالها بعد پشرر یروز کیبا قبول کردنش  دیشررا

کس  چیرا با ه نیمع یخال یشررردم... جا یم مانیفردا پشرر نیکردنش از هم
 -دادم  یاز کارخانه سررفارر م میارهایمطابخ با مع قایاگر دق یحت – یگرید

 توانستم پر کنم... ینم
ست سم از عطر تو کالفه م ستیمن ن د ست من نشهیکه نف ... ستی... بله، د

 ...ستینبود و ن
ا همه ب سررشییبود که به جز ر یا لهیدر من قب ینفر بودم ول کیبه ظاهر  من
 موافخ بودند... نیمع
 یدادم ول یم یمغزم، حخ را یاعضا و جوارحم به اندازه  یبه همه  دینبا دیشا

شتند؟!  یعنیخب  مه ه هیو بق دیفهم یفقط مغزم م یعنیآنها از مغزم چه کم دا
 حساس یدر جاها یتوانست بزند وقت یم ینفهم بودند؟! اصال مغزم چه حرف

شت همه  یقفل م سات و یکرد و پ سا هم به او  یربط چیهکه تازه  – زمیغرا اح
 گرفت... یپناه م –نداشت 

ود که ب نیقرار گرفته ام، تمام ترسررم ا یطیبودم در چه شرررا دهیتازه فهم یوقت
سنگ  یکس دمیترس یشک داشته باشد... م یحت نکهیا ایمامان مخالفت کند 

سندازدیب شده بود ته دلم فک یحرف چیحاال که ه ینه... ول دیبگو ی... ک ر زده ن
راحت تر  زیهمه چ رد،ک یرا رد م نیمع تیاگر مامان با قاطع دیکردم شررا یم

تان را م رمیبگ میبود... من هم مجبور نبودم تصررم نداختم گردن  یو داسرر ا
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شت... ول سرر را م نیاگر مع یسرنو شت  یم ن،ییانداخت پا یهم  رفت و پ
سر یسرر را هم نگاه نم شت گردن م یدگکرد، آن وقت اف سرنو  یمن را هم 

 گرفت؟!
 باران؟! ر
 هوم؟! ر
م را که کنارم نشسته بود. دست راست دمیرا د نیسرم را باال گرفتم و مع یجیگ با

ردم که نگاه ک یگرفت و باال آورد. با اضررطراب لبم را به دندان گرفتم و به سررمت
سته بود و اتفاقا نگاهش هم به ما بود. از خجالت نم ش ستم با یمادرر ن  دیدان

 : برو اون ور...مالتماس کرد رلبی! ززم؟یبه سرم بر یچه خاک
 قبوله؟! ر
نگ ر یکردم خاکسررتر ینگاه کردم، چرا قبال فکر م شیبه چشررم ها رتیح با

 است؟! یروح یسرد و ب
 دست من! ی: انگشتر نکنوحشتزده گفتم ناگهان

 ...رشتیبلند شد و خجالت من هم ب هیبق یخنده  یحرفم صدا نیا دنیشن با
ستبند ظر دیخند نیمع ش رونیب بشیاز ج یفیو د  یهم م نیبار ا ریز دی. بادیک

 نداشت؟! اصال؟! یراه فرار چیرفتم؟! حتما؟! ه
 جعبه ندارن؟! یخر یرو م نایکه تو ا ییاونجا ر

ا ج بمیمچ من و سرررر را بلند نکرد: جعبه ار تو ج یرا انداخت رو دسررتبند
 چکار؟! یخوا یشد. بعدم جعبه اشو م ینم
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 کی بود و دهیدر هم تن ریمن را چرخاند و به دستبند نگاه کرد که سه زنج دست
بود.  زانیاز آن آو دیکل کیقلب و  کی" و B" کی" و M" کی ش،یابر و قطره ها

 ه؟!! نهیرستانیپسر دب هی نیولنتا یکرد: انگار کادو و بعد خودر اعتراف
 : قشنگه.دمیگفت. خند یم راست
 !دمیو گوشواره ها و گردنبندو با هم خر نیشد: آررره؟! ا شارژ
ناام بلند با   شی: تو چرا انقدر بدمیخند یدیگفته و کار از کار گذشررته بود! 
 !؟یفعال

 هست؟! ست،یاستخاره ن چیحاجت ه ریرا باال برد: در کار خ شیابرو کی
 کرد؟! یمشخب م ی"شر" بودنش را چه کس ای" ری"خ

 .ستینه ن ر
 : ول کن. آبروم رفت.دمیلب غر ریدستم را رها نکرد. ز یول دیخند

 نسرربت به من یفیچه وظا یتو بدون رهیبم یکی دیهم زمزمه کرد: حتما با او
 راه بندازم؟! یکشتار جمع ی! نکنه مجبور بشم شب عروس؟یدار

 یلیزد و بعد خ ینیبه صورتش نگاه کردم که خودر هم لبخند غمگ یناراحت با
ش سرم برنم نیا یول دمشیآرام گفت: بخ ست از   ضیداره که اگه مر یفکرا د

 وقت بود که رفته یلینداشررتم. اون خ شیتو زندگ یینشررده بود، هنوزم من جا
عذاب بودم، و  وخواسررتم اونا ر یممدت  نیکه من تمام ا نهیاز ا میبود. نارحت

خواسررتم رنجشررونو  ینم چوقتیکه ه دمی... بعد ددمیکشرر یخودم عذاب م
 یاشررتباه م میازدواج زوده، نه؟! دار یکرد( برا یباز می... )با انگشررت هانمیبب

 ...میکن
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! تو خودتم ؟یدیزد: د یبرق م شیوحشرررت به او نگاه کردم که چشررم ها با
 ...یهست یراض

 خدا. یبه رضا می: راضدمیکش یآوردم و نفس راحت رونیرا از دستش ب دستم
خواسرررت از خجالت  یانداخت دور کمر من که در آن لحظه دلم م دسرررت

 .رمیبم
 عکس از ما بنداز. هیعسل  ر

ش نکهیاز ا قبل سل گو دور کمرم  یحلقه  یار را بردارد و من از هرم گرما یع
 متنفرم. شلوارت نیخاکستر شوم، گفتم: از ا

که  یمن عاشقشم. اون روز یماند تا عسل عکس گرفت و بعد گفت: ول منتظر
 کردم. فیک یلیرو شلوارم خ یختیرو ر ییتو عمدا چا

شم ها با شده از ح یچ شاد   یبه او نگاه کردم که گفت: قبلش وانمود م رتیگ
تارا یکرد هام حرف هم نم یحت تن،یاهم یمن برات ب یرف اون  یول یزد یبا

 ...یلیم چیکه نه، همش تظاهر بوده. اگر با من نبودت ه دمیروز د
 اه...دانشگ یکه نصف پسرا نهی! اگه اایبهزادن فتهیبابا، خودش نمیبرو ب ر

 حرفم را خوردم. یآمد و باق شیلحظه حواسم سرجا در
 !؟یدانشگاه چ یپسرا ر

از  یبی)سرر! ؟یخور یم بیسرر زم،یعز یچی: هدمیشررده بود. خند مشررکوک
ستیز شدم(  میرو یجلو یرد ست گرفتن  شغول پو شتم و م بار  نیاول ادتهیبردا

 بیسرر یدونسررت یاز کجا م ؟یگذاشررت بیسرر هیخونه امون برا من  یکه اومد
 دوس دارم؟!
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ار تو با  گفت: چند ب هیو بعد از چند ثان –موفخ شده بودم!  –فکر فرو رفته بود  به
 دستت بود. بیبودمت، س دهید

 !؟یزد یم دیرا باال آوردم و با سرزنش به او نگاه کردم: دختر مردمو د مسر
زد و گفت: باور کن عقد من و تو رو تو آسررمونا بسررتن. من از  یحیمل لبخند

 .یمن یگمشده  یدونستم تو نصفه  یهمون اول م
دونه  هی دیبا یگشررت یگمشررده ات م یو گفتم: تو اگه دنبال نصررفه!  دمیخند

 .یدونه که عقل ندار یشد چون خدا م یم بتیعاقلش نص
مهم دلته که با  س،یگفت: عقلت مهم ن تیکرد و بعد با جد یمصررلحت یاخم

 منه...
هایمع لیاز خ نینزدم... مع یحرف قل  یار حدا مال  یکیمن  حد ک به  را 

 دانست... یرا م زمیداشت... نگفته همه چ
 .سیبه خودم آمدم: انگار مامان ن شیصدا با

مامان  نیماشرر یخال ی. نگاهم به جامیمتوجه شرردم که وارد با  شررده ا تازه
نه ن نیمیسرر تاد و گفتم:  اس ام اس داد که  میخزر که بود یخونه  سرررت،یاف
 .مارستانیب رهیداره و م ضیمر

شرردم. چشررمم به  ادهیرا خامور کرد. در را باز کردم و پ نیگفت و ماشرر یآهان
و سرروت و کور بود. بعد از ما، خانم  یسرررابقمان افتاد که حاال خال یخانه 

شان، دخترشان را  شیرایپ آنجا را به عمو نوروز و خاله فرنگ داده بود، که داماد
 کیآمده بودند.  نجایا هار طالق داده بود و هر سرره با هم ب یماریبه خاطر ب

ست ینم چارهیکردند، دختر ب غیرا هم از او در دیمروار دنیسال بعد که د  توان
 شهر رفتند... نیا تحمل کند و به کل از ار نجایا
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 !؟یسادیچرا وا ر
 اومدم. ر

دوسرت داشرتم.  یلیعادتش را خ نیبود. ا سرتادهیرا دور زدم، منتظرم ا نیماشر
 الشیبرود و خ ن،ییپا ندازدیشررود وسرررر را ب ادهیپ نینبود که از ماشرر نطوریا

سرر م شت  شد من پ  یمنتظر م میکه بود ییهر جا شه،ی. هممیآ یراحت با
 ییهم اعتنا من ی« سرربکه»را از دسررتم گرفت . به  فمی. کمیماند تا با هم برو

 .میسنگفرر راه افتاد یو رو مینکرد. دستش را انداخت دور بازو
 .میداد یکفشا پام نبود، تا دم در مسابقه م نیاگه ا ر

 پاشنه دارم انداخت. یبه کفشها ینگاه
 .یآورد یدرشون م ر

 بره تو پام. یزیچ هیبردم باال: ممکن بود  را میابرو
 . انگشتت چطوره؟!یگیراس م ر

 .شهیمرخب م گهیرا باال گرفتم: خوبه، دکتر گفت چند روز د انگشتم
. در را اورمیرا از پا درب میو در را هول داد تا باز شود. خم شدم کفش ها دیخند

 نگه داشته بود تا بسته نشود.
 .امیبرو، م ر

 نیع. کفش مدمیکشر رونیب میاز پا یرا رها کرد و من کفش تنگ را به سرخت در
در جا گذاشته بود جفت کردم، برداشتم و در را با آرنجم باز کردم.  یرا که جلو

ش نیکفش خودم و مع شتم و چراغ یرا در جاکف شن کرده  نیرا که مع یگذا رو
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 یشررپزخانه را روشررن مکوب را زدم که راه پله و آ وارید دیبود خامور کردم. کل
 !؟ییچا ن،یکرد و صدا زدم: مع

 : نه. ممنون.دمیرا از اتاق شن شیصدا
س یقور در شتم و داخلش را نگاه کردم. حتما مامان   قبل از رفتنش نیمیرا بردا

 یآن گذاشررتم. دکمه ها یرا رو یرا روشررن کردم و قور یکتر ریدم کرده بود. ز
ش رونیرا باز کردم و مانتو را از تنم ب میمانتو شتم و رودمیک شالم را هم بردا  ی. 
مبل انداختم.  یرا رو میآمدم و لباس ها رونیانداختم. از آشررپزخانه ب میبازو

 یها کیاز تماس با سرررام میو پاها دمیکشرر رونیکوتاهم را از پا ب یجوراب ها
شدند. نگاه شاد  ه کاناپ یلم گرفت. روانداختم و د کیتار یبه خانه  یخنک 

 یسررکوت به دلم م نیکه ا یدادم. تنها وقت هیتک ینشررسررتم و سرررم را به پشررت
 یبه خانه برم میکه مهمان مامان بود ینشررسرررت، جمعه ها بود که از ناهار

ود که در سرم ب یمختلف یتوانستم بعد از ساعت ها از شر صداها یو م میگشت
کرد.  یرا م یاز آن شررلوغ یمیحداقل ن یکنم. و روز بعد دلم هوا داینجات پ

شحال نبود. وقت چکسیخانه که ه نیا یسوخت برا یدلم م  نیبه ا یدر آن خو
خودم هم شده  یآورم ول یم یو خوش یکردم با خودم شاد یم رخانه آمدم فک

با  یفیخانه... چه آدم ضررع نیا واریبودم همرنگ در و د بودم من... وا داده و 
 بودم...کنار آمده  زیهمه چ

 باران؟! ر
شخب صدا ستادهیباال ا یبود که در راهرو م شم ها یم میو  را باز  میزند. چ

نرده ها خم شرررده بود و من را نگاه  یکه رو دمشیکردم و به باال نگاه کردم. د
 کرد. یم
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 باال. ایب ر
 برو بخواب. ر
 !ن؟ییپا امیب ای یایم ر

 .امیبخورم م یی. چاستیبه خشونت ن یازی: ندمیخند
 باال. اریب تمییشد: چا دهیقبل از ورود به اتاق شن شیو صدا دیچرخ
 نمیشررلوار ج بیشرردم، مانتو و شررالم را برداشررتم و جوراب ها را در ج بلند

را از آب جور پر کردم. دم  یو باق ظیغل یرا از چا وانیچهارم ل کیچپاندم. 
شتم و ل سرا پر کردم، هر دو ر یگرید وانیدر برگ شتم و دو حبه ق ینیا در  ند گذا

 هم برداشتم. نیدارچ ی هیبا ال
زود  یلیخ میرا هم خامور کردم. چشم ها وارکوبیزدم و د رونیآشپزخانه ب از

 کرد... یعادت م یکیتار نیبه ا
تاق و ا نیاتاق مع نیب واریزده بود. قبل از ازدواج ما د رونیدر اتاق ب ریاز ز نور

ار هم اتاق ک یشده بود اتاق خواب ما، اتاق کنار نیرا برداشته بودند و ا یکنار
 را برداشته بود. نییهم اتاق پا نیمی... مامان سنیمع
 گشت. یم یزیکشو دنبال چ یکه داشت تو دمیرا د نیرا هول دادم و مع در

 شارژرم کو؟! ر
 .نجاستیرا از هم باز کردم: ا میها دست

س دیخند شالم را رو یچا ینیو  ستم گرفت. مانتو و  شتم و  یرا از د تخت گذا
را برداشررتم و به شررارژ زدم.  لشیشررارژرر را در آوردم، موبا یاز کشررو پاتخت

افتاد و جا خوردم. فرامور  نهیکمرم را که راسررت کردم چشررمم به خودم در آ
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و با  دمیم کشرریموها انیم یآورده ام. دسررت میسررر موها ییکرده بودم چه بال
ست ست گرفت.  یرو یگخ سرم را در د ست و  ش سرم ن شت  ستم. پ ش تخت ن

و  دمیام گذاشررت و ماسرراژ داد. خند قهیشررق یاشرراره ار را رو یانگشررت ها
ذاشتم. گ شیپا یو سرم را رو دمیدستش را از سرم برداشتم. به پشت دراز کش

 یم ومیل یبو شیام گذاشتم... دست ها یشانیپ یدستش را هم برداشتم و رو
 داد.
*** 
 مانی. در حضررور مادرهامیرا تا دم در بدرقه کرد مانیو مامان، مهمان ها من
مامان  .میکرد یخداحافظ گریو از همد میگفت ریشب بخ یو رسم کیش یلیخ

که در  یزیرا نگاه کردم که به هر چ نیکه رفت داخل، من ماندم و دور شدن مع
 آقا بسازم... کیآدم  نیمانده بود که من از ا یلیزد. خ یبود لگد م رریمس
را بستم. از خودم خنده ام گرفته بود  میزدم و چشم ها هیرا که بستم به آن تک در

 فکر کردن نخواسته بودم... چقدر هول بودم... یبرا یوقت یکه حت
 کرد. یام را از در برداشتم و باال رفتم. مامان داشت ظرف ها را جمع م هیتک

 !ن؟یها را از او گرفتم: شما خبر داشت یردستیو ز ستادمیا رکنار
 !؟یرا راست کرد: از چ کمرر

 !یاز خواستگار ر
 زنگ زد اجازه گرفت. روزیآره. خانم دکتر د ر

م تمو زیامشررب همه چ نی! چرا گذاشررتن؟یشرردم: پس چرا به من نگفت ناراحت
 بشه؟!

 ؟یمونیپش ؟یمن نگاه کرد: ناراحت به
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 نبود؟! یکم عجله ا هی... آخه... زایچ نیخب... ا ینه، ول ر
 هم شده! ریکردم از نظر تو د یطرف آشپزخانه رفت: من فکر م به

 کردم: ماماااااان! اعتراض
گه و ا میاز هم ندار یپنهون زیچ م،یکن یم یخونه زندگ هیما تو  زم،ی: عزدیخند

نداشررت  یلزوم گهیهم احسرراس تو مشررخب بود هم اون، د ،یشرریمنکر نم
که هر روز ا نی... امیکن شیفاتیتشررر چه هم  جاسرررت،یب  بهتره... ینطوریا ن

 مشخصه... فتونیحداقل تکل
 ...نایدی"بچه" شوهر م نیمنو به هم نیحرص گفتم: دار با

 ! ... شوهرررررررررر؟!! واقعا؟!!شوهر
شک ا نه، شت کی نیبدون  .. .میکرد یم یدر آن خاله باز میخواب بود که ما دا

ز خواب بود و ا دهیفا یب یگرفتم ول یشررگونین میممکن نبود... از پا نیاز ا ریغ
 نشدم... داریب

 خوره. یزنگ م تیگوش ای: باران بدمیخزر را از اتاق شن یصدا
و به اتاق  دمیبود... نگاهم را از مامان دزد 11سرراعت نگاه کردم... سرراعت  به
 ...یدقه گوش هیسبز را فشار دادم:  یرا برداشتم و دکمه  ی. گوشدمیدو
ود و آشپزخانه ب یمامان تو ستادم،یوسط هال ا فیآمدم و بالتکل رونیاتاق ب از

سل هم با وجود خواب شم ها یع شار م شیکه به چ شت تلو یف  ونیزیآورد دا
سو نکهی. بدون ادید یم شتم یصورت شرتیبه مامان نگاه کنم،  سل را بردا و  ع

سمت در  شد، نفس رابا عجله به  سته  سرم ب شت  : دمیشک یحترفتم. در که پ
 سالم.
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 یگوش یگفتم و دست یبلند «نیه. »دیافتاد دور شکمم و مرا عقب کش یدست
 را ازم گرفت.

شن یصدا س دمیخنده ار را  سب نهیو  شانه  دهیار که چ  دیمن لرز یبود به 
 ماهت. ی:سالم به رو

ستم شتم رو د شده بود و تالر کردم از  یرا گذا شکمم حلقه  ستش که دور  د
 کنم. شیخودم جدا

شه  مرا سمت گو ش وارید کیتار یبه عقب و  ست هادیک شت و  شی. د را بردا
و به او  دمیرا به طرف هم کش شرتیسو یمرا به سمت خودر چرخاند. لبه ها

گاه کردم. داشرررت م ند ین چه حظدیخ نده ام  یهم م ی.  کارر... خ کرد از 
 اخم کردم: پسر بد. یفت ولگر

ضررعف رفتن اصررال  نیرفت و ا یخنده ار ضررعف م ی. دلم برادیخند دوباره
 داد در آن ساعت و آنجا... ینم یخوب یبو

. نشررسررت و من را هم کنار خودر دیرا گرفت و به طرف خودر کشرر میبازو
من  یشررانه  ینشرراند، دسررتش را محکم انداخت دور کمرم و چانه ار را رو

صورت من م سش به  شت. نف شم  میخورد و من م*س*تق یگذا به روبه رو چ
 دوخته بودم.

 !؟یخوشحال ر
 تو. ی: نه به اندازه دمیشد، خند قلقلکم

 خوشحالم. یلیآره من خ ر
 ...نهیما رو بب ادیب یکردم خودم را از چنگش رها کنم: اگه کس تالر
 ...ادینم یدستانش را محکمتر کرد: کس ی حلقه
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به او  حد نیبار بود که تا ا نیشدم و صورتم را به طرف او چرخاندم. اول میتسل
 شدم... یم کینزد
به نظرم خ یبارها آن فهیخور ق یلیاول فقط  مده بود، ول ا ه ب یحاال وقت یآ

 ...دمید یحد و حصرر را م یب یکردم فقط مهربان یصورتش نگاه م
 شده؟ یخنده گفت: چ با
 رو زد؟ یحرف خواستگار یک ر
 زده باشه؟! یک یدوس دار ر

 !رررنیکردم: مع اعتراض
 چه خور خنده شده بود... د،یخند

 !؟یبا باران چکار کن یخوا ی!!! مامان اومد گفت تو میاشتباه حدس زد ر
 حیدهانم گرفتم. و او که چشم از من برنداشته بود تفر یدستم را جلو رتیح با

 میبر ریکنم. گفت پس برو گل بگ یخوام بار عروسرر یگفتم م کنان ادامه داد:
 خونه اشون.

 .دمیکو گل؟! من که ند ر
 .گهید یبسته بود، حوصله نداشتم برم جا ابونیسر خ یگلفروش ر

بود که رفته  دیهم بع ابانینداشررت. تا همان سررر خ یرو ادهی"بچه" عادت به پ
به من نگاه کرد و گفت: تو هم که  یبه زحمتش نبودم. چپک یباشرررد. راضرر

 .ارنیگل ب تیبرا خواستگار یدوست نداشت
 بهت گفت؟! یکردم: ک کیرا بار میها چشم

 کالغا. ر
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 موبور شدن؟! یتا حاال کالغا، تپل یاز ک ر
 زد: عسل اصال خبر نداشت، طلوع گفت. قهقهه

 کردم: دست گلش درد نکنه. غرولند
 متیبه وضررع یداد. نگاه هیتک شیرم و مرا به پادسررت انداخت دور کم دوباره

 ینامزد الک ینطوریا یانداختم و بعد سررم را به سرمت او چرخاندم: قراره تا ک
 !م؟یبمون
 ...یو تکرار کرد: نامزد الک دیخند بلند

 !؟یخند ی: چته انقدر مشیپهلو یاشاره ام را فرو کردم تو انگشت
 خانوم؟! هیچ بشیبخندم؟! ع دیبا یبه جانب نگاهم کرد: االن نخندم ک حخ

به خودم و خودر اشرراره  یدیکلمه باز شررده بود. با ناام نیبا ا شررشین خودر
 .رمیم یمن از خجالت م نهیبب ادیب یکیکردم: خب اگه االن  یا

ما رو  یباز کسرر م،یخاطر نشرران کرد: اوال که ما زن و شرروهر هم باشرر نیمع
باعث  ،یریم یتو از خجالت م نهیبب ینطوریا تا حاال  که خجالت  هر چند 

 .ینشده، به طور کل یمرگ کس
 ...یگفت ول یم راست

 .شهیکه نم ینطوری: آخه ادمینال
ش یچرخاند که رو به رو مرا شه؟! خونواده هامون که ممیهم با دونن،  ی: چرا ن

 کار کجاست؟! رادیا
 .ستمیراحت ن ینطوریمن ا ر

 کرد. خیرا برداشت و کمرم  دستش
 !؟یراحت ینطوریا ر
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نامزد راسررتک ریز یراحت نبودم. ول نه،  شرروننیب یواقع زیچ هی ایلب گفتم: 
 هست.

 هست. ی" واقعزی"چ هیما هم  نیکردم ب یطعنه زد: فکر م یدلخور با
 انداختم. نییرا پا سرم

 !ست؟ین نم،یمنو نگاه کن بب ر
 دادم. حاال پشتم به او بود. هیو به او تک دمیچرخ دم،یکش آه
 چرا هست. ر

 ،یتسیداد: اگه تو محرم من ن هیرا انداخت دورم و سرر را به شانه ام تک دستش
 .یمن هست یدونم چ ینم گهید

 کیو مجبور شررد سرررر را از شررانه ام بردارد. سرررم را به  دمی. چرخدمیخند
 به آن سمت. ختیر میسمت کج کردم و موها

 سوهان روح؟! ر
شم. چند ثان میزد و موها لبخند شت گو صورتش را  هیرا زد پ نگاهم کرد و بعد 

 .دیام را ب*و*س یشانیجلو آورد و پ
 دیعقد عمه هم با یبرا گهی: مامان مدمیگرفته ار را شرن یبعد صردا هیثان چند

 ...میونبخ تیمحرم ی غهیص هی... پنج شنبه قراره ستیاالن درست ن یباشه ول
... حاال هم پاشررو برو یدیفهم یتو فکر، خودت م ینرفته بود یاگه اونجور
 خونه اتون.

 را تکان داد: گفتم برو. میآوردم. بازو یخجالت سرم را باال نم از
 همش خونه خودمونه. گهیلبخند زدم: حاال د یبدجنس با
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 دونستم چشمت دنبال پول منه. یم دی: بادینخند
شجو هیباال،  رهیارو مچقدرم که پولت از پ رررر ! بچه نیخدااااا! مع ی... وایدان

 دانشگاه... یها
 !؟یدانشگاه چ یبچه ها ر

 شررهینم ،یسررتیتو ن گهیترم که تموم شررد. ترم بعد هم که د نیکردم: ا التماس
 !؟یبه کس مینگ

 !م؟یچرا نگ ر
ض نیمع یشد برا یزدم. نم پلک صدر جدول  نطوریداد که ا حیتو سم من در  ا

قاپ بهزادن یتور کردن قرار م یقهرمان گیل ها  نه تن  هدیرا دزد ایگرفت... من 
س بود! شرران یواقع تیموفق کی نیکردم... ا یبودم بلکه داشررتم با او ازدواج م

سرروزانده شرردنم  روگرنه د میکرد ینم یزندگ یآورده بودم که در قرون وسررط
 نبود... یشک

 یاز هم نگه داشتم و با چشم ها یکوچک یاشاره و شستم را با فاصله  انگشت
 .میچکمه پور و گردن کج خواهش کردم: انقدر صبر کن یگربه 

 یکیکه  نویا سررکیر دیبا یتو ه. ول لیرا باال انداخت: هر جور م شیها شررانه
 .ایریهم در نظر بگ ارهیمنو از چنگت در ب ادیب گهید

 .ارمیرا باال آوردم: چشاتو از کاسه در م میها پنجه
 کفشررش زد به سرراق ی: گربه کوچولو. وقت خوابه. )با پهلودیخند متیمال با
 ( پاشو برو.میپا
 !شه؟یم یگفتم: اگه بمونم چ یفکر یب با
 .ستین یگفتن شب زفاف کم از صبح پادشاه میهم خوب، از قد یلیخ ر



wWw.Roman4u.iR  888 

 

 : بچه پررو!دمیو از جا پر دمیکش یکوتاه غیج
 نشسته بود. نیزم یهنوز رو د،یخند

 سر فرصت! میذاریشبو م م،یرینم شتریحاال. تا غروبش ب یمونده بود ر
را از او برگرداندم و با دو قدم بلند خودم را به در رساندم. در را باز کردم و  میرو

 داشتم. یشتریب تیامن نطوری. استادمیدر ا انیم
 .یخور یپاشو، سرما م ر

 یداخانه. در را که بستم ص یتو دمیو پر دمیبلند شد که ترس یناگهان یقدر به
 را از پشت در... نیمع یخنده  یو صدا دمیشن یکوبش قلبم را م

 جا موند. تیآرام به در زد و گفت: درو باز کن. گوش یضربه  جند
را گذاشررت کف  یدادم. گوشرر رونیب شیکم باز کردم دسررتم را از ال کیرا  در

 دستم و دستم را در دست گرفت.
 .زمیعز ریشبت بخ ر

 عقب و در را بستم. دمیرا کش دستم
وشه ابرو تا گ یبه صورتش کردم که غرق خواب بود. انگشتم را از انتها ینگاه

م از ه شیموقع خواب لب ها شهی. همدمیکش نشییلب پا یلبش، و بعد رو ی
 باز بود...

گاه  ...زدلمیزمزمه کردم: عز ناخودآ
 که در خواب نگاهش کرده بودم، از دستم در رفته بود... ییشب ها حساب

به  یوقت -خدا از دسرررت نداده بودم  یها هیرا به هد دمیکه هنوز ام – لیاوا آن
ل برابر اصرر یکه کپ یپسررربچه ا یزد برا یکردم دلم غنج م یصررورتش نگاه م
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صدقه  سرکوچک رفته بودم...  نیا یپدرر بود... چقدر در ذهنم قربان   کیپ
با  زنده، یخاکسررتر یچشررم ها نیبا هم اه،یسرر یموها نیپسررر کوچک با هم

 ...دیرس یکه مثل پدرر سر هشت کف دستش به هم نم یکوچک یدست ها
 یخانه و با ذوق به او خبر م دیآ یکه م یلحظه ا یبودم برا دهینقشه کش چقدر

 دهم که باردارم...
پسررر کوچکم تولد گرفته بودم، برده بودمش مهد، رفته  یکه برا ییروزها چه
 برده بودمش پارک... ،یاسباب باز دیخر میبود

 ها برنداشته بودم... یالبافیخ نیدست از ا چوقتیه
 یو ب خی ی افهیبا آن ق یسریکه دکتر زبان نفهم انگل ییتا آن روز کذا چوقت،یه

 توانم بچه دار شوم... یروحش به من گفت نم
ش نیزم یکره  ارانگ سرم زده بود، چقدر دردم آمده بود، چقدر زجر ک  دهیرا به 

 بودم...
 دیکردند. شا یبه من نگاه م رتیو همه با ح ختمیکوچکمان اشک ر یخانه  تا

 است که گم کرده ام... یزنم، کس یکه مدام صدا م یی« خدا»کردند  یفکر م
سالن کوچکش ک یتو آمدم سط   ریو بلند زدم ز دمیکوب نیرا به زم فمیخانه، و

 ...هیگر
 یسرررم م یآمد، رو یکردم دسررت خدا از آن باال م یم هیاگر بلندتر گر انگار

 کرد... ینشست و آرامم م
آمد و  یب* *ل ی هی... فقط خانم همسررایخبر چینشررد، ه یخبر چیه یول

خواسررت ب* *لش کنم،  یبلند اسررت... چقدر دلم م میتذکر داد که صرردا
 بدهم که حیتوض شیخانه و برا یتو ارمشیب
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 توانم"... یتوانم بچه دار شوم" ... "نم ی"من نم
بان او بگو نیالزم نبود ا یحت به ز بان زنده و مرده  م،یرا  ا درد ر ایدن یبه هر ز

 یبچه  هیخانم همسرررا ینبود ترجمه ار کنم... ول یازی... ندیشرررد فهم یم
خودم  یداشررت که خواب بود و من فقط سرررم را تکان دادم و دلم برا یکوچک

 ییجا کیکند؟! سرم؟! باالخره  یدلم درد م ایآ دیاز من نپرس یسوخت که حت
که  ی... تا موقعدینپرسرر یافتاده بودم، ول هیبه گر نطوریکرد که ا یاز من درد م

ه منتظر بودم لحظ نیچشررم از او برنداشررتم، تا آخر دمشید یراهرو م چیدر پ
 برگردد و ب* *لم کند...

آب را باز کردم و اشررک  ریوان نشررسررتم شرر یتنم رفتم تو یهمان لباس ها با
 ...ختمیر

خت، دلم برا یخودم م یبرا دلم خت... برا یم نیمع یسررو پسررر  یسررو
ست ها یکوچکم... برا شک ها ید سر کوچکم که اگر بودند ا  یرا پاک م میپ

 کردند...
 کس بودم آن روز، چقدر تنها بودم... یب چقدر

ن بچه دار "م میتلفن را بردارم و زنگ بزنم به مامان که بگو یتوانستم گوش ینم
 شوم" ینم

 کند... یبتواند از پشت تلفن با آن همدرد ینبود که کس یدرد
مانم را م دلم  یخواسرررت ب* *لش کنم... دلم م یخواسرررت، دلم م یما

ش شش پنهان  ست در آغو ست دخترکوچک یوم... دلم مخوا شوم که با  یخوا
 شد... یاز بازار مادر م یعروسک دنیخر
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ساعت ب یام به اندازه  یدر زندگ چوقتیه س یآن دو  که  نبودم یانتها منتظر ک
بچه  یابچرررر... نه، باب یگور بابا ا،یدن یگور بابا دیب* *لم کند و بگو د،یایب

ر آن د دنمی. که بعد از دو سرراعت با دبود که داشررتم.. یبچه تنها کسرر ینه! بابا
ز نگران ا نکهیا دونشرردن لباسررش شررود، ب سینگران خ نکهیبدون ا تیوضررع

 تا آرامم کند... دیدست رفتن عقلم باشد، ب* *لم کرد و سرم را ب*و*س
ستم... مردها را برا یمن مادرم را م یول ساخته اند... مع یخوا شدن ن  نیمادر
 کرد... یمن را درک نم چوقتیه

 چه... یعنیبودن  یحس توخال دیفهم ینم
ست بفهمد وقت ینم شتت را تو یکوچک یبچه  یتوان ست م یانگ و  ردیگ ید

شار م ست یف شار م یدهد، د صال قلبت را م یهم قلبت را ف  ریگرد ز یدهد... ا
 کند... یپا و له م

 دهم... حیتوانستم توض یو نم دیفهم یرا نم نیا
د، که زن یپر م شیپسررر کوچک دارم، که دلم برا کیمن  میتوانسررتم بگو ینم

دن شال گر شیباغچه، که دارم برا یتو میافتاده و خاکش کرده ا شیدندان جلو
ستر یم  یسنگر م شیمبل و چادر نمازم برا یها هیو قرمز... با پا یبافم، خاک

شرروم... که  یم هو زند رمیم یار، م یالیخ یها کیزنم، و تمام روز از شررل
 یم ابانیخ یموقرمز تو یاست و چشمش دنبال تمام دخترها یج یاشخ مرع

 یم یو وقت ردیگ یم نیسرر یپسررندد... که زبانش رو یرا نم چکدامیدود و ه
 کند... یضعف م شیآدم برا ن،یمیمامان س دیگو
 ...دید یرا نم نیا نیمع دمش،ید یفقط من م یول
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 یمو ن امدین ایبه دن چوقتیمانده بود. ه ایرو کی" کوچک من فقط در حد امی"ت
 آمد...

را همان شرررب  زیقول داده بودم همه چ نیرا گرفته بود. به مع میبغض گلو باز
باران بهتر که  یم یتمام کنم. قول داده بودم فردا  ته بود  شرروم. از من قول گرف

 بودم. شیکه تا دو سال پ یشوم همان باران یدوباره م
شب، هم نیحداقل هم یول شب را با نیام  دیدادم... با یبه خودم وقت م دیام

شک ها یم هیآنقدر گر شب ت یتمام م میکردم تا ا کوچکم را  امیشد... همان 
به من  دیسررپردم... با یآوردم و به خاک م یدو سرراله در م یاز آن سررردخانه 

تا  ا کهر یوقت مامخواستم ت یکنم... م هیدادند تا خودم را تخل یم یفرصت کاف
 صبح داشتم به پسرکوچکم فکر کنم... فقط تا صبح...

. دمیعقب کشرر واریبرداشررتم و خودم را  میپهلو یاز رو یرا به آرام دسررتش
ستم را رو ش دایسراندم و ژاکت نازکم را پ یپاتخت ید رام از و آ دمشیکردم. پو

 نیاورچپچرا  را روشن کنم، لپ تاپم را برداشتم،  نکهیبلند شدم. بدون ا میجا
 بود. امدهیبه خانه ن زهنو نیمیرفتم. مامان س نییآمدم و پا رونیاز اتاق ب

کاناپه نشررسررتم. نگاهم به سررقف سررالن بود و  یکوب را زدم، و رو وارید چرا 
ستم، مع یکه هر بار آنجا م یلوستر بزرگ ش شدار م نین سقوط  یه داد که االن 

 باران خواهد شد... یسرم و ب یکند رو یم
خانه که  نیانداخت... نه تنها در ا یاو م ادیخانه مرا به  نیدر ا یکوچک زیهرچ

 یاو م ادیبه  دمید یم نهیخودم را که در آ یخودم... حت یحت ا،یدن یدر همه جا
 میموها انیبه م یشررد... دسررت یافتادم... اثر انگشررتش همه جا بود و پاک نم
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ش شت و حاال د یاهیس نیکه مع یی... موهادمیک ست دا  اهیس گریشان را دو
خواسته بودم عوض شوم. چقدر ع*و*ض*ی رفته  االنهینبودند... چه خور خ

 بودم...
 ..هم گذاشتم. یرا رو میچشم ها دیایباال ب ندوزیتاپم را روشن کردم، تا و لپ

 امروز یغرق در غم ها روز،یخوشحال د کودک
 فته بر بادآرزوها ر اد،یباران رفته از  ادی

 خورد بر بام خانه یباران، باز باران، م باز
 گم کرده خانه... دمیبهانه، شا یترانه، ب یب

سم شم ها رونیب یرا با ناراحت نف  یشروع م دیاز کجا با دم،یرا مال میدادم و چ
 کردم؟!

گار ان –کرده بودم  دیها نیمع دنیرا که از ترس د یرا باز کردم و فولدر ید ویدرا
ست نم یاگر او م ست ه یخوا ضع –کند  دایها را پ دنیتوان خارج و  تیاز آن و

 tiamباز کردم؛ 
ضع نیمع شت، و شته ام م دیبود... با میوخ تمیحخ دا ه کندم، از گذشت یاز گذ
 توهم زده ام... ی

باز کردم، فقط برا فولدر  دوررا  زیهمه چ کبارهیشرررد که  یبار آخر... نم یرا 
گذاشت...  یآدم به جا نم یبرا یچیکه ه یحذف کردن نطوری... آن هم اختیر
اب آفت یجا ،یانداخت یقاب عکس را که دور م ینبود که حت می... مثل قدچیه

 ...اشتبا بودنش ند یفرق چیماند و ه یم وارید ینخورده ار رو
 پر بغض... دم،یبه فابل ها کردم، خند ینگاه
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ستم حذف کنم، قلبم را،  یکردم، خاطراتم را که نم یرا هم پاک م نهایا من توان
 ام را... یلعنت یها زهیغر
 تیلید فتیبچه، ش یپوزخند زدم، عکس لباس ها ل،یفا نیاول

 تیلید فتیعکس دکور اتاق بچه، ش ،یدوم
 تیلید فتیکودکانه، ش یقصه ها ،یسوم

 ...یچهارم و
پاک کند... ا ینم زیچ چیرا ه یکی نیا ،یآخر نیا خودم بودم،  نیتوانسرررت 

 شد که من مرده بودم... یحذف م یوقت
 از صد نامه بود. شتریرا باز کردم، ب لیفا

با خودم؟! ا یفکر چه چه ا نیکرده بودم  به ب مه  نا مه   ینم چوقتیکه ه یه
 یهم برا شررترریآن شررش سررال نوشررتم، ب ینامه ها را در فاصررله  نیآمد... ا

صبورانه منتظر بو ی... تنها بودم، و با کودکمینبود رانیه ابود ک یزمان د زمان که 
 زدم... یفرا برسد، حرف م ایپا گذاشتنش به دن

چه ا دمیکه فهم یوقت به شررردت احسررراس  یب هد بود  نبوده و هرگز نخوا
شتم، بچه ها یکه آن نامه ها را م یکردم. انگار تمام مدت یسرخوردگ زن  ینو

خودشان آن باال نشسته بودند و من را با انگشت به هم  یدر غرفه ها گرید یها
 ...دندیخند یدادند و م ینشان م

که  یهم در غرفه  یروح کوچک و خجول یحت که عذاب بکشرررد،  من نبود 
مادرر م به  ند، گ یدارند  ند مادرر ه رمیخ قتیکه  به دن چو ند او را   اینتوا

 ...اوردیب
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 شد... یبود؟! اسراف م ینکرده بودند، چه کار ایمن مه یبرا یغرفه ا اصال
ش یخودم خجالت م از بودنم، از  البافیام، از خ یام، از بچگ یاز نادان دم،یک

 پوچم... دنیانتظار کش
 ایتوانسررتم باردار شرروم، چه برسرررد به حمل کردنش، به دن یاصررال نم من

 آوردنش...
 یهفته، چند ماه... ب چند روز، چند رمیجان بدهم، گ یتوانسررتم به کسرر ینم

 ثمر بودم...
 من بود و هست... یحداقل برا ایزن...  کی یسخت است برا چقدر

 از قلم افتاده بودند... زهایچ یلی"مادر" نبودم، انگار در تکامل من خ من
و  زیناچ ف،یبودم، حاال خودم را بالتکل دهیزن ها را "مادر" د شررهیکه هم یمن

 ...دمید یالخلقه م بیعج
 نیاکند، ) نییرا تع تمیوالده بودنم هو یواقعا نبودم، قرار نبود به واسررطه  که
اسات احس یوقت یگفتم( ول یخودم بود به او م یجا یبود که اگر هرکس یزیچ

 د...کن قترریکند، عم ظترریکنند، انگار دوست دارد غل یبد آدم را احاطه م
سال، ب نیآورده بودم از ا شانس شت   یخانوادگ یرا دور از جمع ها شترریه

شرردند که  یم دایهم پ یگرید یآدم ها رم،یبودم، وگرنه عالوه بر ذهن خوددرگ
دو سرررال هم کم نبودند  نیاجاقم کور اسرررت... که در ا اورندیب ادمیمدام به 

سان صت یک ستف یب یادآوری یبرا یکه از هر فر  نکهیا اکنند، ب ادهبچه بودن ما ا
 یاز مجرد میکردند ما هنوز دار یدانسررتند و فکر م یرا نم قتیحق چکدامیه

 ...میدور خودمان را شلو  کن میخواه یو نم میبر یمان لذت م
 مادرم... یاز اصل ماجرا خبر نداشت، حت چکسیه نیمیجز مامان س به
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شررتم هم برگ یوقت م،یتوانسررتم بگو یدور بودم که نم یهم نداشررت، وقت گفتن
 سرد شده بودم...

 واقع عادت کرده بودم بهش... در
ض یم فکر  نکهیکردم کنار آمده ام با ا یرا با خودم حل کرده ام، فکر م هیکردم ق

داشت و اصال مگر ما قرار است  میاز خودمان نخواه یهرگز بچه ا نیمن و مع
 یه مچ م،ینداشته باش یبود ما بچه ا دهی! خدا صالح دم؟یکن یچند سال زندگ

 ...دمکل نبو یدانست، من که دانا یم دانم؟! خودر بهتر
 د...آم ایبه دن هیآ نکهیام... تا ا رفتهیمسئله را پذ نیکردم ا یواقعا فکر م و

به زا طلوع قادر  که  کر تذ رغمیکرده بودند و عل نینبود، سررزار یعیطب مانیرا 
سر درد بد شده و  شکش، جابه جا  گرفته بود... از فرط درد در مرز جنون  یپز

کرد، خزر هم  یم یتوانسررت بکند، مامان از او نگهدار ینم یکار چیبود... ه
 ...هیکوچک داشت. پس من ماندم و آ یکه خودر دو تا بچه 

شررد، تمام  یهم نم لویسرره ک یکه حت یبا وزن یمتر میموجود کوچک ن نیهم
شده  سرکوب  سات  سا ش شتریب یحت مرا زنده کرد و یاح ... دیاز قبل قوت بخ

بعد  یهفته  کیشده بود...  میکه مرکز زندگ یکوچک یمن مانده بودم و فرشته 
 یو به زعم ب گر،یبه کمک من نداشررتند د یازیحال طلوع خوب شررده بود و ن

 خواستند... یمن داشتند عذرم را م یانصافانه 
چند ماه گذشته هم نبودم، نبودم، آدم  شیپ یهفته  کیهمان آدم  گریمن د یول

 نیبودم که تجربه کرده بود و از دسررت دادنش درد داشررت... ا یمن حاال کسرر
 توهم نبود... کی ا،یرو کی ال،یخ کی گرید
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شررد  یزد، و نم یدسررت و پا م د،یکشرر یموجود زنده بود، نفس م کی آنجا
 یتوانسررتم به راحت یفراموشررش کرد... نم یشررد به راحت یانکارر کرد... نم

 ...ستیمهم ن میخودم را قانع کنم که برا
را تجربه کرده بودم که  یداند که مهم بود... من احسرراسررات یبود، خدا م مهم

راحت  یلیخ ال،یآن را نداشت... صرف نظر کردن از خ اهایاز آن رو چکدامیه
 ...تیواقع کیتر است تا از دست دادن 

 آسانتر است تا از دست دادنش... زیچ کینداشتن  تحمل
شت، خ یباران شکسته تر از باران فتریضع یلیکه آن روز به خانه برگ بود که  یو 

 کوچک برگشته بود... یبه آن خانه  یسیدکتر انگل یحرف ها دنیبعد از شن
 هیاز درک گر یحت نشیکه انگار سرراکن یدر خانه ا م،یتنها بود نیمن و مع آنجا

 االتیبجنگم هم با خ یزیمن هم عاجز بودند... من آنجا اگر قرار بود با چ ی
ساخته بودمش و خودم م یساخته  ستم خرابش کنم  یخودم بود... خودم  توان

رو به رو  یموجود زنده و انسرران کیکرد... من با  یفرق م تیحاال وضررع یول
 و ملموس که... مال من نبود!!! یحجم واقع کیبودم، با 

ست که من هر گز در زندگ یدا مخ و سته  زیچ چیام ه یدان را به آن اندازه نخوا
 یاز عمرم هم آن سطح از حقارت و ضعف و ناتوان یلحظه ا چیبودم... و در ه

شن جلو چوقتیرا تجربه نکرده بودم... ه ضح و رو ستنم به آن اندازه وا  مینتوان
 قد علم نکرده بود...

 ...تیپر شده بود از کفر و ناسزا و شکا مغزم
آخر  یمهارتش را ندارم ول ایتوانستم قبول کنم که استعداد  یرا م یزیهر چ من

 ...نیا
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س هیاول یژگیو نیزنم و ا کی! من ایخدا» سا صورت  نیا ریمن بود، در غ یو ا
موهبت تحمل  نیا یکه برا یا انهیماه یو دردها دهیچیپ التیهمه تشررک نیا

 داشت؟! یا دهیه بودم، چه فاکرد
 یادآوری یو با هر درد یداده بود نیمادر شرردن تمر یهر ماه من را برا سررالها

! جدا؟! مگر من با چ؟یشود و حاال ه ینم سریکه نابرده رنج گنج م یکرده بود
 دارم؟! یتو شوخ
که من دنبال راه  یو منتظر یات را به سررمت من گرفته ا یخال یها دسرررت

شم؟! م یزندگ یخال یپر کردن جا یبرا یگرید شتان را به  یام با شود خط ک
ا با خال ر نیکه بشررود ا دیکن یبه من معرف یزیچ دیتوان ی! مد؟یمن قرض بده

 !د؟یایهم ن چکسیآن پر کرد و به چشم ه
 کنم... ی! نه؟! خواهش م؟یکن ینم سهیرا که با خودت مقا من
 ...شد یهم همقد من نخواه نییپا ییایاگر ب یبه من نگاه کن! حت جناب،یعال
شته بار... اگر من قرار بود بتوانم با  یزهایمن انتظار چ از شکوه و بزرگ ندا با

با میایکنار ب یزیهر چ به من تقد نییپا یآمد یم دیکه تو   یم میو تختت را 
بهتر از هرکس از ضررعف ها  یکرد یکه من را طراح یی... من آدمم و توایکرد
 توانم تحمل کنم... ی... نمررترروانررررمینرررمررر ،یخبر دار میرادهایو ا
ا ر ییدسررتها نیقلبم را تحمل کنم... ا یسرررما نیا ،یخال یجا نیتوانم ا ینم

دهند... به من نگاه کن...  یکوچک، عذابم م یدسررت ها یبرا رندیم یکه م
د؟! ندار یا دهیفا چیه یوقت سررتیزنانه چ سررتمیسرر نیخلقت من با ا ی دهیفا

 «بالاستفاده مانده... یوقت
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ست سرم را بلند کردم. ول یرو ید شتزده  ست و وح ش شم ها یشانه ام ن  یچ
فتم: و ابلهانه گ دمیکش ی. نفس راحتدمیرا د نیمیمهربان و پر از تفاهم مامان س

 .دمید یم مونویعروس لمیداشتم ف
گرفت و  دهیدروغم را ناد یلپ تاپ انداخت، با مهربان یبه صررفحه  ینگاه

 .اوردین میرا به رو سمیصورت خ
 مبارکه. ر

گونه ام کنار زدم: ممنون.  یرا از رو میموها سیخ یتکان دادم و تارها یسررر
 !ارم؟یبراتون ب نیخور یم یزیچ

شت و خند یو قوس کش سرر بردا صبح  4: دیبه بدنش داد و مقنعه ار را از 
 .رمیم یدارم م یاز خستگ م،یبخواب میحرفا؟! پاشو بر نیو ا

شت شد.  لیرفت و فا بردیک یدکمه ها یاراده رو یب میها انگ آخر هم حذف 
. بچه دی: خسته نباشدمیلپ تاپ را خامور کردم و در انتظار آف شدنش، پرس

 بود؟! یچ
 .چارهیشد و بعد گفت: دختر بود... ب یناخواندن میصورتش برا یا لحظه

 شد؟ ی: چرا؟ چدمیتاپ را بستم و به سمت او چرخ لپ
ار را از دور  ییتازه رنگ شررده خرما یرا باز کرد و موها شیمانتو یها دکمه

 گردنش کنار زد.
اره، د یقلب ییکرده بود... نارسا یانداختن بچه هر کار یاحمخ برا ی کهیزن رررر

 ممکنه زنده نمونه...
 اقعا؟دهانم را گرفتم: و یجلو یناراحت با
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هم نبوده بگه  یکیشررد و مانتو را از تن خارج کرد: آره شرروهرر معتاده.  بلند
حاال به هر ضرررب و  نکهینه ا ادیکه شررکمت باال ن یکرد یم دیکارا رو با نیا

 ( اونم فلک زده اس...دیکش یقیعم ی... )آهیزور
 زده... من هم فلک زده بودم؟! در نوع خودم... فلک

 یشانه ام احساس کردم و سرم را به سمتش چرخاندم. با مهربان یرا رو دستش
 نیمزخرف تر یدون یزد، گفت: م یخسررته ار موج م یکه در چشررم ها یا

 کنه؟! یدر مورد تو صدق م ایدن یحرف ها
 سوال به او نگاه کردم. پر

تو  یچیتو رو ندارن... ه یدهم خوشرربخت کیبدون. مردم  تویقدر زندگ ررررر
 که عاشقته، منو نگاه کن... یدار یاز همه مهمتر شوهر ،یکم ندار تیزندگ

. جوان بود یلیزد. هنوز هم به نظرم خ میبه رو یکردم و لبخند خسته ا نگاهش
س یانگار ذره ا شده بود... از دور م یسالگ یاز   یدر زندگ یگفت یار دور ن
 ...یخودی... چه حرف بدهینکش یار سخت

رو که خدا خراب  یزیچ یدون یخودت خراب نکن... م یبا دستا تویزندگ رررر
و که ت یزیمسئول چ ی... ولادیکرده درست کردنشم فقط از دست خودر برم

سرا  دارستین ،یخراب کرد صبور بار... بزرگتر از خدا  ز مهربونتر ا ؟ی... 
 ار... هیبق یصبرشو هم بذار به پا اده،یز شیاون؟! همه چ

ه فقط ک هیزیچ نیچون ا نه؟یبه خاطر مع شترریب نیدون ی: مدیلرز یم میصدا
 تونستم به اون بدم... یمن م
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 یغصه بخور دیمن فعال بشه و بگم آره با یتا حس مادرشوهر یگیرو م نایا ررر
شب فکر م 17... من گمیجانم... نم گمی! نم؟یشیکه بچه دار نم  یساله هر 

خدا مل گه  نداده بود بهتر بود... من دلم م کایکنم ا چه ام  یرو بهمون  خواد ب
باشررره، و ه خت  با بو یهم نم چکسیخوشررب نه فقط  هد ک نه تع چه  دنتو ب

 االن؟! نیستین ن،یشیخوشبخت م
 گهید زیچ هیچپم گذاشت و نوازر کرد: بچه هم باشه،  یگونه  یرا رو دستش
 ،یرو که دار یخوشرربخت نی... اریجبران ناپذ زیچ هی شرره،یکم م تونیاز زندگ

 محکم بچسب و حفظش کن... مواظبش بار...
 .میبخواب میرا تکان دادم: بر سرم

 ...یاون کوچولو هم دعا کن یباشه برا ادتی... میرا مالش داد: آره بر گردنش
 ادیتکان دادم و گفت: و مادر احمقش )زمزمه کرد( منو  دییتا یبه نشانه  یسر

 ...ندازهیخودم م
بزنم، سرر را تکان داد و گفت: برو برو االن کوچولوت  یمن حرف نکهیاز ا قبل

 ...رهیگ یو بهونه م شهیم داریب
 .دمیو از پله ها باال دو دمیخند

 دهیشد، هنوز چشم باز نکرده، جو داریب نیبستم که مع یلباسم را م یها دکمه
 رون؟یب یبر یخوا یگفت: م دهیجو

 و –لباس؟!  نیبا ا –ام انداختم  یآب یز چارخانه و بلو نیبه شررلوار ج ینگاه
 آقا اومده. یگفتم: عل

 گفت و دوباره غلت زد. ی «آهان»
 .گهیپاشو د ر
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را برداشررتم و به سررمت  دمیسررف یکرد و تکان نخورد. شررلوارک و رکاب یا ناله
ا سرررر، بالشررش ر یکه آفتاب پهن شررد رو دمیپنجره رفتم. پرده را کامل کشرر

 سرر گذاشت. خنده ام گرفت. یبرداشت و رو
 .نییپا رمیمن م ر

 : پرده...دمیشن یبالش به سخت ریرا از ز شیصدا
 ساعت دهه. ر

 : باشه...دینال
شکال کی حاال شت تا ا یروز ا صبح  6ساعت بخوابد. طفلک هر روز  نیندا

 رفت. یشد و م یم داریب
در  را هم نیمع یشرت سرمه ا یاولش. ت یدم سر جاو پرده را برگردان برگشتم

 دمیآقا را د یراهرو عل یرفتم. از پنجره  رونیسرربد لباس ها انداختم و از اتاق ب
قا آ یعمو نوروز و خاله فرنگ رفته بودند، عل یکه در با  مشررغول بود. از وقت

نبود که  یخانه آنقدر یآمد. کارها یبه با  م یدگیرسرر یسرره روز در هفته برا
و رفت و روب متنفر بودم خانم  یری. فقط چون از گردگمیایخودم از پسرش برن

شرف س یم نییپا یهم به طبقه  شتریآمد و ب یروز در هفته م کی یا . اتاق دیر
صا که مع یم زیباال را خودم تم یها صو شل*خ*ته و  تینها یب نیکردم، مخ

نظر  افتاده بود، از نیزم یرو هیکه از نظر بق یا هبرگ یعنیآن منظم بود.  نیدر ع
صل یدر جا نیمع ست و ا  یشد، فورا متوجه م یار بود و اگه جابه جا م یدر

کرد و من  یکرد. معموال خودر اتاف کارر را مرتب م یم تیشررد و شررکا
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س سئول ر سطل زباله و اح یدگیفقط م  زیم یمانده رو فیکث یها وانیل انایبه 
 بودم.
 !؟نیآقا صبونه خورد یگذاشتم و در سالن را باز کردم: عل نیزم یرا رو سبد

باب  نیداد. ا یجواب مثبت م یبو ینامفهوم بود ول شیصررردا سرروال را من 
ما باز کرده و حت شیصرربح در را برا نیمیبودم و گرنه مامان سرر دهیتعارف پرسرر

رم خب نیالزم داشت یزیبود. دوباره بلند گفتم: چ دهیتدارک د شیصبحانه هم برا
 .نیکن

شن نکهیبر ا یمبن دمیشن ییصدا شتم. دو ت دهیحرفم را  شپزخانه برگ  میا نو به آ
س یچا یبا ته مانده  وانیل شدن  زیم یصبحانه رو ینیو  بود. چطور موقع رد 

 را روشن کردم. ییگذاشتم و لباسشو نکیرا کنار س ینیبودم؟! س دهیند
 نیاز دسررت مع کباریرا برداشررتم. درر  یرا هم روشررن کردم و قور یکتر ریز

سته بود. خزر هر بار که م شک  یکیزد که چرا  یغر م درید یافتاده و لبه ار 
 یقور چیرا دوسررت دارم و ه نیکه من ا میتوانسررتم بگو یخرم و نم ینم گرید
تازه اگر بخواهم چردیگ یرا نم شیجا یگرید که  جا یزی.  آن کنم  نیگزیرا 

و  بود که من داشتم یمرض دیهم شا نیبود که اصال دوستش نداشتم. ا سازیچا
شدم  یقا ل م تیشخص ایاش یبرا یادیوقت ها ز یهم نداشت، گاه یدرمان
ستم به ا یو نم شان کنار. ا یراحت نیتوان از  یمیدر بخش عظ یقور نیبگذارم

حذفش کرد...  یحترا نیشررد به ا یبود. نم کیمن شررر یخاطرات صرربحانه 
شاد م دنشیبود که با د نیم امه  کینبود. حاال  یکم زیکه چ نیشد... ا یدلم 

 داشت؟! یبیگوشه از درر هم لب پر شده باشد، چه ع
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ش یبه قور یلبخند ستمش. گو ش شماره  یزدم و  شتم و  را  هیادن یتلفن را بردا
 گرفتم.

 سالم عجقم. ر
 بارانم. ،ی: سالم. اشتباه گرفتدمیخند

 رو بگم که؟! زایچ نیا دیمن به فر یکن ی. فکر نمیهست یدونم ک یم ر
 .یگیم یبدتر یزایگذاشتم: نه، چ یکتر یرا رو یو قور ختمیخشک ر یچا

از او خوشرربخت  ی. چرا که نه؟! چه کسرردیچیپ یقهقهه ار در گوشرر یصرردا
 بود. یتر... لبخند زدم. هنوز هم خنده ار مسر

 مامان کوچولو. گمیم کیتبر ،یراسررررررررررررررررررت ر
 به تو گفت؟ یگفت: ک یآرام یساکت شد و بعد با صدا هیثان چند
 .دمیرنج

 قرار نبود بدونم؟ ر
رم،ینیخواستم بب یگفت: م یریبلند و لحن بهانه گ یصدا با ر ر ر ر ر ر ر کت ف ر
 گفت بهت؟ ی. کمیبهت بخند ابون،یکف خ فتهیب

شت چقدر غافلگ خبر ستمال ریندا شتم که روبر یشده بودم. د  زیا تمر زیم یدا
 کنم.
شن یسر رفتم خونه  هی روزید رررر شوهرت اونجا بود، از اون  . دمیمامان، مادر

 ه؟یچند ماهته حاال؟ معلومه چ
 !گهیآدمه د ه؟یچ یچ یعنیدلخور بود: گربه اس!  هنوز
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باره قاه قاه خند نیا از  شررعور،یو من هم با حرص گفتم: ب دیحرف خودر دو
 پسر؟! ایدختره  نهیمنظورم ا

نه ک یم ینیشبیپ دیشدم، فر یتپل یهنوز، دو ماهمه همش. ول سیمعلوم ن رررر
 جاشو گرفته. یتوپ قلقل هیآخرر زنش رفته 

 .یشکل آدم نش چوقتمیه ،ی: کار بشدمیخند
 ازهیبود، خم زانیو شررلوار گرمکن از کمرر آو ختهیبه هم ر شیکه موها نیمع

. دیرا از صررورتم دور کرد و لپم را ب*و*سرر یکشرران به آشررپزخانه آمد. گوشرر
 بود. هیرا دوباره بردم کنار گوشم که انگار وسط حرف ناد یو گوش دمیخند

 .دمینشن ؟یگفت یچ ر
 .دمیماچو شن یمن صدا یگفت : ول یلحن کشدار با

نده جا بود؟  یگیم یدار یام را خوردم و گفتم: چ خ ما  ک واسررره خودت، 
 روشنه؟ ونتونیزیتلو
 ردم.را چپ ک میگرفتم و چشم ها شگونین شیاز بازو د،یبلند بلند خند نیمع
نه آنتنمون افتاده باشه تو خو نکهیمگه ا دنیما ما  نشون نم ونیزیتلو یکاناال ر
 شما. ی

کند و  خچالی یبود که داشررت تو نینگاهم به مع دم،یبار خودم هم خند نیا
 کرد. یکاو م

 سالم برسون. دیزنم. به فر یبعدا بهت زنگ م زم،یعز یناد ر
سر  هی نیسالم برسون. وقت داشت دیکه خند یتو هم به اون ،یسالمت باش رررر

 .نجایا نیایب
 باشه حتما، خداحافظ. ر
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 ؟یگرد یم یرفتم: دنبال چ خچالیگذاشتم و به سمت  زیم یرا رو یگوش
 .یشکالت کیک ر

 .سیچرا  جادو که ن خچاله،ی: دمیخند
که من به  یدون یمن داد: م لیرا تحو خچالیرا باال انداخت و در  شیها شانه

 معجزه اعتقاد دارم.
: مکث کرد و بعد گفت هیکانتر برداشرررت تا پر کند. چند ثان یرا از رو وانمیل

 !رم؟یبرم بگ یکن یصبر م
چه ها جمعه که ب ال،یخ یب ؟یایو ب یبر ایگذاشتم: تا آر زیم یرا رو ریپن ظرف

 .میریگ یم کمیک انیم
بعد باال گرفت: با شررکمم مذاکره کردم،  هیانداخت و چند ثان نییرا پا سرررر

را به هم  شی. )کف دسررت هاامینخور تا ب یزیمونده. چ یلیگفت تا جمعه خ
 کنم. یچسباند( خواهش م

 را برداشتم: باشه برو. ریو ظرف پن دمیخند
 یکنخامور ن ویکتر ریپله ها گفت: ز یرفت و تو رونیعجله از آشررپزخانه ب با

 .امایتا ب
 ُخب. یلیخ ر

به دو از هال  نیبودم که مع نیمیمامان س یصبحانه  یشستن ظرف ها مشغول
 ستم.نش زیو پشت م ختمیر یچا وانینصف ل یرد شد و به با  رفت. به اندازه 

ه داد ک یم نانیمامان به من اطم م،یتازه نامزد کرده بود یوقت شیسرال پ هشرت
 آرامتر و بهتر خواهد شد. یلیخ نیمع میکه ازدواج کن یوقت
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... یوجه آرامتر نشده بود ول چیکه به ه میتوانستم بگو یم نانیمن با اطم حاال
 بهتر از آن که بشود تصور کرد. یلیخ
شت تالر کردم برا یهفته که از نامزد کی  فیرعرا ت یطیشرا نیمع یمان گذا

 یهازیاز چ یطوالن یسررتی. لمیداشررته باشرر یبهتر یکنم تا در کنار هم زندگ
 یردم ولک هیبهبودشان بودم، ته یحداقل تالر برا ای رییکه خواهان تغ یواضح

شکلک،  ،یباز رهاخم، مسخ ،یطوالن یبعد از ارا ه و مواجه شدن با خنده ها
سزا و راه ها یسوت و آوازها ،یمحل یب صدا، نا سر و  متعدد،  یانحراف یپر 

 ببرد که ادمیو از  اوردیدلم را به دسررت ب نکهیا یبرا تیهمه را خط زدم. در نها
ه ب سررتیحاضررر ن نکهیدفاع و خر هسررتم، اعالم کرد با ا یچقدر در مقابل او ب

نکند که باعث  جادیا یتیخورد که هرگز وضررع یمن تن بدهد، قسررم م طیشرررا
آب تو دلت تکون  ذارمیراحت، نم التیمن شررود. به قول خودر "خ یتناراح

 بخوره."
 یمن کار یاو حاضررر نبود برا ینداشررت. وقت یا دهیو بحث کردن با او فا جر

گرفتم. به همان اندازه که من مصررمم  یم شیرا در پ هیبکند، من هم همان رو
شت که به ا بودم م*ر*ر*و*ب صرار دا به قول  نیرا به کل حذف کند، او هم ا

 یصررورتدر  یکند. ول یکیرا  یخاتمه دهد و عقد و عروسرر یخودر خاله باز
 نکهیمن بعد از ا یبودم ول یکه من هم موافخ م دیرسرر یخواسررته ار م نیبه ا

سته ها شده بود دل میآنقدر زشت و ناهنجار با خوا  را راه دمید ینم یلیبرخورد 
ج از ازدوا یحرف چیدرسررم ه انیگرفته بودم تا پا میاو هموار کنم. تصررم یبرا

 یزمان م هیزیجه یو برا بودنباشرررد. مامان هم که کال مخالف هر نوع عجله 
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س ست. مامان   یسو کیتک و تنها در  نیهم طرف من بود. پس مع نیمیخوا
 .دیرس ینم چکسیبه گور ه شیماند و صدا یم یباق دانیم
شکل تا مظلوم  ،ییکرد اعم از زورگو یکه به مغزر خطور م یزمان عقد به هر 

در  یو حت یو بدبخت ییقهر، التماس، تمارض، تظاهر به تنها د،یتهد ،یینما
تالر کرد که نظر من را عوض  ییکذا سررتینظر در مورد ل دیخواسررت تجد

خصوصا رفتم. مبار ن ریکردم و ز یستادگیبار در مقابل او ا نیاول یبرا یکند. ول
فته بود ارشد ر جیدوستانش به مناسبت نتا یهفته مانده به عقد به مهمان کیکه 

مخصوصا تمام شانس او  یآخر نیو تا ساعت چهار صبح به خانه برنگشت. ا
 متاهل باشد، متعهد باشد... نکهیگرفت قبل از ا یم ادی دیبرد. با نیرا از ب

واهد نخ رییوجه تغ چیمطمئن شررد که نظر من به ه نیمع یانتظارم وقت رغمیعل
شد و د ساکت  سل نیا نکهی. با ااوردین انیاز آن به م یحرف گریکرد،  محض  میت

شکوک بود ول یب میچون و چرا برا یو ب س یسؤال یاندازه م آدم  نی. معدمینپر
 یخواهد کرد. ول یکارنبود و مطمئن بودم تا روز عقد حتما  یصرربور و پرطاقت

 یلخواست جشن مفص یکه م نیمی... فقط به مامان سچی. هفتادین یاتفاق چیه
 ...یعروس یرا بگذارد برا زی. گفته بود همه چستین یازیگفته بود که ن ردیبگ
 یلیخ نیعقد برخالف انتظار من مع یو برنامه ها دیو در تمام مدت خر نیهم

تار م نان رف مه چ یهم خور خلخ بود و چ گار ه طابخ م قایدق زیکرد ان  لیم
 یدر سر دارد، مثل خوره به جانم افتاده بود ول یفکر که چه نقشه ا نیاوست. ا

 ...اورمیخودم ب یتوانستم به رو ینم
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 بود. چنان نیمع ی قهیبه سررل زیو همه چ میفقط خودمان دوتا بود دیخر یبرا
که نم نیمع ی هیروح ریفکرم درگ باس فکر کنم،  یبود  به کفش و ل توانسررتم 

د که بو یداشررت. و البته او تنها کسرر یخوب یلیخ ی قهیسررل نیوه بر آن مععال
بابت انتخاب  رانداشررت خودم  یلیدل نینظرر در مورد ظاهرم مهم بود! بنابرا

 لیبه م زیتمام تالشررم را کردم تا همه چ دیکنم. در تمام مدت خر تیلباس اذ
 یریهمسررر کوچک دلپذ. اورمینکنم که لج او را در ب یکار چیباشررد و ه نیمع

کرده  رتیکردم، ح یم یکه انقدر خوب باز یشررده بودم که خودم هم از نقشرر
 ....ندادبروز  یچیبود، ه دهیفا یکامال ب یبودم. ول

سله مراتب خاله باز انگار سل ضا داده و با  شد یکه واقعا تن به ق ... کنار آمده با
شم ها یول ستر یمن از برق آن چ شتم که ا یترس یخاک شب  یجازه نمدا داد 

 بگذارم... نیراحت سر بر بال الیرا با خ
شدم و همان بار اول "بله"  نیمع ینگران برنامه  آنقدر ضر هول  بودم که در مح

ه اشار د،یمتلک عمه ناه ن،یصورت مع یبه پهنا یار خنده  جهیرا دادم، که نت
درست است که  – یپشت سر یبود که از زانو یمامان و لگد یچشم و ابرو ی

شتم ول شم ندا سرم چ شت  شنا  یخزر به خوب یبا لگدها یپ خوردم.  – بودمآ
دسررتم را گرفت و حلقه را که اجازه نداده بود  نیمع میایکه به خودم ب نیقبل از ا

ا آن تک ساده ب یبه انگشتم کرد... دستم را باال آوردم و به حلقه  نمیتا آن روز بب
ا ر شیمغزم دسرررت و پا نکهیپلک زدم و قبل از ادرخشررنده نگاه کردم،  نینگ

 حلقه کردم: دوِست دارم. نیگردن مع ورجمع کند، دستم را محکم د
زل زد و گفت:  میو دسررتم را از دور گردنش باز کرد. به چشررم ها دیخند نیمع

 مونه. یم ادمی
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س یصدا با . شدم انمیو اطراف تیبه خودم آمدم و تازه متوجه موقع نیمیمامان 
اسم خب حو ینشدم ول مانیکه کرده بودم پش یهم از کار تیالبته با درک واقع

 نیزد... به ا یپر پر م نیمع یو باز در اطراف نقشرره  شیبرگشررته بود سرررجا
در ذهن  یخاصرر زیچ هیبود که من از روز عقدم به جز همان چند ثان بیترت

هار و در ح نا مدت  مام  عد از ظه نیندارم، چون ت مانیر و مگردر ب  یه
براق  یکه شرررب برگزار شرررد تمام فکر و ذکر من حول چشررم ها یخانوادگ
 گذشت... یزد، م یکه در پسش جرقه م یزیو چ یخاکستر

 یبا وجود دلخور نیو مع فتادین یاتفاق خاصرر چیتا سرراعت دو صرربح ه یوقت
حاال ه –ار  هانش نم یبرا یتالشرر چیکه  مد،  –کرد  یپن با من آ نه  خا تا در 

ام را از دست داده  یروز زندگ نیکردم رو دست خورده ام و مهمتر یس ماحسا
 یارزر م یب حد نیتا ا نیخودم و مع یرا برا یمهم نیبه ا یروز دیام. من نبا

شتم و به او نگاه کردم: اگه م ست یکردم... دم در برگ مونم، ب شتیشب پ یخوا
 .یگفت یم

مرا که کنار گونه ام مثل هالل ماه  یشرده  شیآرا یرا جلو آورد و موها دسرتش
 .زمیمجبورت کنم عز یخوام به کار یتاب برداشته بود نوازر کرد: نم

و شررعف  یو تمام وجودم غرق شرراد افتیبه قلبم راه  میحرفش م*س*تق نیا
شتباه نکرده بودم! مع بود.  ایمرد در تمام دن نیمن، بهتر نیشد. من در انتخابم ا

ستم را دور کمرر اندا سد سرم را به  صدا هیار تک نهیختم و  را  قلبش یدادم، 
 من... ی ده... شاهزانیزم یستاره رو کیاز طال...  یقلب دم،یشن یم
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 یقم مبه اتا یواقعا و از ته دل به تمام آنها معتقد بودم تا دو هفته بعد که وقت و
بسررته قرص وسررط اتاق خشررکش زده بود، و اتفاقا  کیکه با  دمیرفتم خزر را د

 افتاده بود. نیزم یرو شیباز کنار پا پیمن با ز فیک
 شده قشنگ؟ یتعجب به او نگاه کردم: چ با
 ه؟یچ نیچشم من تکان داد: ا یشوک در آمد و بسته را جلو از

 هدیخوب فهم یلیام خ ینادان یشدم و با دهان باز به او نگاه کردم. با همه  الل
ه چرا ... و البتسرتیهم کم بود، چ شیقرص که اتفاقا سره تا یبسرته  نیبودم ا

 من درآورده... فیسر از ک
 را گرفتم و التماس کردم: خزر... شیبازو
 ؟یکش ی: خجالت نمدیکش رونیرا از دستم ب شیبازو

 ! کفرمدم؟یکشرر یخجالت م دیواقعا از چه با یقرص ها مال من نبود ول نیا
 گرفت.

 من؟ فیتو ک یدست کرد یکش یتو خودت خجالت نم ر
شوهرت زنگ زد که هرچ شیصدا ش یزنگ م یرا باال برد: اون   تیزنه به گو

روز که ام یفیتو ک یجار نذاشررته باشرر نمیبب امیو خواسررت ب یدیجواب نم
 !گمیتکان داد( من به مامان م تیباهات بوده. به هر حال )سرر را با قاطع

 منه! یخصوص یزندگ نی: ادمیکوب نیبه زم را میپا
صبان پوزخند شت تیزد و با ع  یبرا یبه من نگاه کرد: واقعا؟! اگه انقدر عجله دا

 !؟یچرا نگفت تیخصوص یشروع زندگ
 شررد که من فقط نطوریرفت. ا رونیمن و از اتاق ب فیک یرا پرت کرد رو قرص

بودند و ممکن بود مورد  وسرتهیکه احتماال به فاضرالب پ یبه خاطر سره قرصر
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مشررترکم را شررروع  یبعد زندگ میماه و ن کی رند،یمور ها قرار بگ یاسررتفاده 
 کردم...

سر  ریبرنامه ها ز نیبدهم که تمام ا حیمامان توض یچون نتوانسته بودم برا فقط
از قبل از او  شررتریب دیکه حاال شرروهرم بود... و حاال با ینیاسررت، مع نیمع

تابش گور مکردم. یمحافظت م به شرررح پر آب و  با  ی.. و  دادم که چطور 
هم  یبود. چاره ا دهیهم نکشرر Bشرررده و کار به پلن  روزینقشررره ار پ نیاول

نداشررت.  یا دهیفا چیه گریبه مامان هم د زیدادن همه چ حینداشررتم... توضرر
ض شتم؟! که مع یحیهرچند چه تو شترکمان عجله  یشروع زندگ یبرا نیدا م

شدم و تن به  یضدحاملگ یقرص ها امیدارد؟! مگر پ ساکت  ضح نبود؟!  وا
 بودم... هانتخاب کرد شیها هیحاش یرا با همه  نیقضا دادم... من مع

*** 
ش رونیب الیمرا از فکر و خ شیصدا ... یدنیگرفتم د کیک کی: باران برات دیک

شویخم شو با ت ر سط ست کردند، بعد و شکالت در شکالت پر  یها کهیاز 
 ...ختندیکردند، بعدم رور شکالت ر

 بلند شدم. زیو از پشت م دمیخند
. زمیرب ییآقا جدا کن تا من برار چا یبرا عل کهیت هیرا به دسرت من داد:  جعبه
 باال. ومدیاصرار کردم ن یهرچ

 جعبه را برداشتم و دهنم آب افتاد. در
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شن نیمع یصدا شلو  بود یم وانیدنبال ل نتیکه در کاب دمیرا  شت: انقدر  . گ
ت گف یکیاونجا، که  ختنیدونسرتم چه خبر شرده مردم ر ی. نمشرهیباورت نم

 شعبانه. ی مهین
 نیرا از دسررت مع وانیرا برداشررتم و در بشررقاب گذاشررتم. ل کیچهارم ک کی

 گذاشتم. ینیس کیگرفتم و همراه بشقاب و چنگال در 
 ؟یدیخواب یسرکار و حساب ینرفت یچ یبرا یدونست ینم ینی ر

عزا.  ای دهیدونستم ع ینم گهید لهیدونستم تعط یرا از دستم گرفت: من م ینیس
 .امینخور تا ب

 .یایتا ب زمیر یم ییچا ر
شت و گفت: د دم سال ن گهیدر برگ  یم یشکالت کیشعبان برات ک ی مهیهر 
 دخترم. رمیگ

 رفت. رونیو از سالن ب دیخند
به را رو کیهم ک نیخودم و مع یبرا ندهیباق یگذاشررتم و در جع آن  ی ما

با  و دمیدر را شررن یبود. صرردا بهیافتاد که غر یگذاشررتم. چشررمم به اسررم قناد
 !ا؟یآر ی: مگه نرفتدمیبلند پرس یصدا

 نشست. زیآشپزخانه آمد و با ذوق پشت م به
 نه. ر

االن هم  نی. تا همدمیبرق زد. خند شیرا از دسررتم گرفت و چشررم ها بشررقاب
سمت دهان برد: چند وقت  یصبور کرده بود که ناخنک نزده بود. چنگال را به 

منم  خوشررمزه بود. یلیبود. خ نجایآورده بود، از ا کیاز دخترا برام ک یکی شیپ
 .رمیبگ نجایبعد از ا یگفتم دفعه 
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 از دخترا. یکیآهان،  ر
س در هیترم  نیرا باال گرفت و حخ به جانب گفت: به خاطر نمره اس. ا سرررر

 آورد. کهیت هیباشون دارم. تولدر بود، برا منم  یسه واحد
مام  من با مالحت ت با –که امکانش بود  ییتا جا –هم   هی دیلبخند زدم: پس 

 گرفته باشه. اگه بخواد به همه استادار برسه. ییلویک سیب کیک
 ...دیام... شا ر
 !نیمع ر

رو خراب کنم.  یکسرر یاهایتونم رو یمن نم زمیرا باال برد: عز شیها دسررت
به  دنیرس یرو به خاطر پشتکارر برا یکس ستیبذار تالششو بکنه، درست ن

 !یخواسته هار سرزنش کن
من را در  انشیآمد که خودم بارها به دانشررکده رفته ام و دانشررجو ادمی تازه

صرف نظر  یبودند، تازه اگر از رفت و آمد ها دهیدفترر د شگاه  من با او به دان
 .میکرد یم
 !یدونن تو زن دار یاونا م ر

 کنن داشتررررررررم! یو گفت: فکر م دیرا از من دزد نگاهش
 !!د؟یببخش ر
 !یندارم! تو منو ول کرد گهیباز شد: د ششین
 کار کررررررررردم؟!!! یچ ر
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که... من  گنیگفت: م یداد و با تظاهر به ناچار رونیرا به شررردت ب نفسررش
و  یکه منو ول کرد یعاطفه ا یرحم و ب یموجود ب هیکه تو  گنیها، م دمینشررن

 خانواده ات! شیخارج پ یرفت
به او زل زدم که تالر م زیم یرا رو چنگال با تعجب  نداختم و  کرد خنده  یا

 ار را پنهان کند.
صال هم درک نم رررر سته ام و م نیکه من به ا یکن یا خوام به  یآب و خاک واب

 کشور خودم خدمت کنم.
 یاز فرط خنده م شیحرف خودر ذوق کرد و قهقهه سررر داد. شررانه ها نیا از

شم ها دیلرز شک به چ ست چپش افتاد که  شیو ا شمم به د سته بود. چ ش ن
تش دس نزدم. امتداد نگاه من را گرفت و بعد یبود و حرف یاز هر انگشتر یخال

 تو ه. یصورتم تکان داد: به خاطر کوتاه یرا جلو
رفتارتو درسرررت کن، حلقه که  یبدونن زن دار نکهیرا پس زدم: برا ا دسررتش

 .یکنه، از اول نداشت یرو ثابت نم یزیچ
: به خودر گرفت یی" ای"بهزادن ی افهیدر هم فرو برد و ق نهیسرر یرا رو دسررتش

 من زنمو دینداره. با وجود جاو دهیحلقه هم فا یگیراس م ی. ولهیرفتار من اوک
 کنه. یباور نم یکنم هم کس ونیبه خودم پاپ

مرد که  یزد. داشررت م یجرقه م شیبه او نگاه کردم. چشررم ها یکنجکاو با
فرصت را از  نیا امدیدلم ن یحرف بزند. خنده ام را خوردم ول دیپشت سر جاو

 کنم. غیاو در
 چکار کرده؟! دیمگه جاو ر
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ترم سرره بار حلقه عوض  نی: تو ادیصررورت خند یباز شررد و به پهنا صررورتش
 چه برسه به دخترا... دمیکرده! منم فهم

 !؟یگیبه خنده افتادم: راست م لمیم رغمیعل
 یکیشد...  اهیرنگش س شمیکیگم کرد،  شویکیمن شارژ شد: آره،  یخنده  با
ساله تو که حرف زدنت با دخترا داد م ستین قباله  ،یزنه زن ندار یبش بگه گو

 نداره! دهیگردنت فا یعقدم بنداز
 بهش نگفته؟! یکس یکردم: مطمئن کیرا بار میها چشم

 د!ام بو فهیبه خود گرفت: وظ یحخ به جانب ی افهیرا باال داد و ق شیابروها
 ! گ*ن*ا*ه داره.نیمع ر
شو کرده تو  تیجد با سر شه. مثه کبک  به من نگاه کرد: باور کن به خاطر خود

 باشه. یواقع یحلقه  هیکردم دنبال  شنهادیبرف. منم بهش پ
صرررف بود. با شررک به او نگاه کردم که با  یفراتر از حلقه  یزیچ نیمع منظور

 خوشمزه اس؟! کهیکرد: ک یبر لب داشت من را تماشا م یحیلبخند مل
 دونه، نه؟! یزدم: خودشم م یخال وانیبه ل یتلنگر

شم ها یرا کم سرر شمها  نیا یرا به من دوخت. به قدر شیکج کرد و چ چ
سته گل را به آب داده. آه شدم د صوم بودند که مطمئن  ش یمع سرم را  دمیک و 

ش نیتکان دادم: به خاطر ا شرکت ومدیو با من ن نیبود اون روز موند تو ما . تو 
 !دهیخوره، قورتش م ینم دیه درد جاوعسل ب زدلم،یعز

 خودم و او را برداشتم و بلند شدم. وانیل
 سوا کن. یکیاز تو همونا که دنبالشن  ،یریزن بگ دیجاو یبرا یخوا یم ر

http://www.roman4u.ir/


 917 باران

 خوبه. یلیخ دی: جاودمیلجبازر را از پشت سرم شن یصدا
 گوساله اس. یگفت یم یلبم را گاز گرفتم: تا االن که داشت ی گوشه

 گفته گوساله ها بدن؟! یکس ر
بلند شد و بعد درست پشت سرم  نیزم یرو یصندل هیشدن پا دهیکش یصدا

 .ستادیا
 من به عسل نگفتم، خودر گفته. ر
 د؟ی! جاو؟یکن یم یاو خورد: شوخ ی نهیبرگشتم و سرم به س رتیح با

 .دیرفت و سر تکان داد: آره جاو عقب
تو سر  ی! چرا فکرشو انداخت؟یشناس یسلو نمسرزنش به او نگاه کردم: تو ع با
 که بره جلو؟! یکرد رری! چرا شچاره؟یپسر ب نیا

دلخور به من نگاه کرد و بعد گفت: چون عسلو دوست  یبا چشم ها هیثان چند
 داره!
 !دینبود. با تمسخر گفتم: جاو یکردن باور

 ...دیکرد: آره، جاو دییهم با حرص تا نیمع
 !ده؟یآخه اون مگه چند بار عسلو د ر

تا  ینیبب ویکیبار  ونیلیم هی سیرا تکان داد: الزم ن شیدسرررت ها یطاقت یب با
 و بعد... شینیبار بب هی هیباشه... کاف دیهمونه که با یبفهم
را بست و  شی: به قول شاعر، )چشم هادیمن بشکن زد و خند یچشم ها جلو

 حس گرفت(
 و رو شد، ریرگبار نگاهت دلم انگار ز ریز

 داشتن عشقت همه جونم آرزو شد... یبرا



wWw.Roman4u.iR  918 

 

رفته  هیو عسررل به حاشرر دیرا باال برد، جاو شیآشررپزخانه چرخ زد و صرردا در
 بودند...

 نهیتو س دیانگار، نفسم بر یدینفس کش تا
 ...نهیهم یگفتند حس عاشق ایباد و در ابرو

 .دمیرا به سمت من دراز کرد و خند دستش
 یخوا یم ینداشته بار، هر کار یاز من توقع یخب، ول لهیخب، خ لهیخ ررر
 خودت بکن. ،یبکن

 رفت. وا
 !دم؟یهمه مقدمه چ نیا ی. پس برا چگهیدستت درد نکنه د ر

ستم س نهیس یرا رو د  دیزدم: خودر به جاو هیتک نکیدر هم حلقه کردم و به 
 گفته بود؟! یچ
 به من نگاه کرد: گفته بود نه. یچشم ریز
 پس... ر
 فهمه! یخودر نم ر

سل ب صبرم شد: ع شه! من  ستیتمام  سال سه   نییبرار تع میتون یتو نم ایو 
 .میکن فیتکل

پسر حرف بزنه! واال از اون  نیفقط دو کلمه با ا گمی. ممیزورر کن گمیمن نم ر
 دوس پسِر خرفر...

 طبخ معمول کار از کار گذشته بود. یولشد،  ساکت
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 یجا در دهان گذشررت. ول کیمن را برداشررت و  کیآخر ک یکرد، تکه  یپوف
: باور کن دیچانه زده و منتظر بودم. به زور قورتش داد و غر ریمن دسررتم را ز

 گاوه. یلیپسره خ
 برداشت و به دستم داد. زیم یرا از رو کیاز ک یبشقاب خال د،یکش یآه

 .دمشید ر
 ؟ینگفت یزیتعجب به من نگاه کرد: چرا چ با
 .یکه خودت تا االن نگفت یلیبه همون دل ر
 بود؟! یپا و آن پا کرد: خب، نظرت چ نیا

 فکر کردم: خور صحبت، مودب، خور ظاهر... محترم... هیثان چند
 شد... یجمع تر م یزاریاز فرط ب نیمع یهر کلمه لب ها با
 !!گه؟ید نهیریاپلوس! دختر کش! و خودشمنظورت پرحرف! چ ر

ند با اون همکالسرردمیخ هار سرررال   یبوده، بهتر از من و تو م ی: عسرررل چ
 شناسدر...

 ذارمی. نمرونیکشه ب یعسل خام زبونش شده. المصب مارو از تو سوراخ م ررر
 عسل زن اون بشه.

رده ک یازر خواستگار دمیاصال نشن ا،یثان س،یتو مهم ن ایاوال که نظر من  رررر
 باشه...

من خودم  ه،یحرف بزن... باور کن پسررر خوب دیجاو یبا عسررل درباره  ایب رررر
 کنم. یم نشیتضم
 گرفت. یم لی. چقدر هم خودر را تحودمیخند
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ن کار خودته. م یندارم. ول یمن حرف ،یدوستتو بدبخت کن یخوا یاگه تو م ر
 کنم. یاصال دخالت نم

 گفت: خواهر تو ه. یلجباز با
 زنم. ینم یمن حرف لیدل نیبه هم ر
 آخه چرا؟! ر

 جان... نینشستم: مع نتیکاب یرو نکیو کنار س دمیکش یآه
 جانم؟! ر

شهاب م یکه دار ییزایچ نیهم یدون یم رررر در مورد  هیمن و بق یگیدر مورد 
 م؟یگفت یخودت م

 کرد و به من زل زد. اخم
 منظور؟! ر

زبون  ،یو پولدار افهیگفت خور ق یم شناخت یهرکس که تو رو از دور م ررر
 ...یولخرج ،یخور لباس ،یباز

 ...یتو چقدر مهربون دمیانداختم: فقط من فهم شیشانه ها یرا رو دستم
ل تو ه، شهاب مث گمی: نمدمییار سا یشانیام را به پ یشانیرا جلو بردم و پ سرم

 زایچ نیکه من کردم تو نکن، گول ا یتونم برم به عسررل بگم کار یمن نم یول
 نشدم... مونیرو نخور، من که پش

 کوتاهم فرو برد: من استثنا بودم. یموها انیرا م صورتش
 گوشم قلقلکم شد: بر منکرر لعنت. یتماس لبش با الله  از
 رنگ متنفرم. نیاز ا ر
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 بذارم؟! سیکاله گ یخوا یم ر
اگه حالشون  یخودتن حت یباشه موها یهرچ نای: نه، ادمیآرامش را شن یصدا

 خوب نباشه...
شتند با هم بحث م ینگاه صدا یبه آن دو انداختم که دا  یرا نم شانیکردند. 

ست متکبرانه  یول دمیشن سل و ژ ست ع شخب  نیمع یاز حرکات د کامال م
 بچه ها. شیپ میبود. رو به مامان گفتم: بر

 رم خشکش کنم.ب سه،یتو برو، من از حموم اومدم موهام خ ر
 برات؟ ارمیسشوار ب ر
 دارم. یخودم بر م ر

خودر رفته و مامان و عسل را آورده  نیرفتم. مع رونیو ب ختمیر یچا وانیل سه
ل گذاشررتم، عسرر رونیرا از سررالن ب میکه پا نیبودند. هم امدهیهنوز ن هیبود. بق

 به شوهرت بگو. یزیچ هیکنان گفت: باران  غیج غیج
 نینگفتم. با هم که خوب بودند، مع چیگذاشررتم و ه زیم یرا رو یچا ینیسرر

 ن.م نتیشد شوهر بدذات و بدط یگشت م یبود، ورق که برم یمیدوست قد
 هم گارد گرفت: باران هم با من موافقه. نیمع

 .ستمیو نشستم: نه ن دمیرا عقب کش یصندل
شن ستم درباره  یم دهین صم نیزنند. مع یچه حرف م یدان کر رفته بود فگ میت

ول کن  دیرسرر یکند و تا به هدفش نم رونیآن "ع*و*ض*ی" را از سررر عسررل ب
تا ا یدرباره  نیچرا نظر مع دمیفهم ینم ینبود. من حت  یحد منف نیشررهاب 

 !!د؟ید یم گرانید دیخودر را از د نکهیاز ا ریاست، غ
 زد. یبه من اخم کرد و عسل لبخند خواهرانه ا نیمع
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 خوره! یبه درد نم دیجاو گهیباران هم م ن،یبب ر
 نزدم! یحرف نیکردم: همچ اعتراض

 که هنوز نگاهش به عسل بود. یهم با دست به من اشاره کرد، در حال نیمع
 خوبه! دیجاو گهیبفرما. باران هم م ر
 نگفتم! ر،ینخ ر

 نیآورد. مع رونیب نیمع یبود، زبانش را برا دهیکه چشررم مامان را دور د عسررل
 !؟یگیم یبه سمت من برگشت: پس چ

 دیجاو یعسررل اصررال برا گمیدر هم حلقه کردم: م نهیسرر یرا رو میها دسررت
 .سیمناسب ن

 یطرف ماجرا را راضرر چیدو با سرررزنش به من نگاه کردند، طبخ معمول ه هر
 !؟یباال انداختم و گفتم: چا ینکرده بودم. شانه ا

 بایرا تقر وانیخودر و عسل را برداشت. به سمت او رفت و ل وانیآمد و ل نیمع
 .ادهیاز سر تو ز دیجاو گهیباران هم م نیار: بب نهیس یتو دیکوب

 نبود... نیمنظورم ا ر
 ندادند. یتیبه من اهم چکدامیه یول

 !؟یشیبا تمسخر گفت: اگه انقدر خوبه خودت چرا زنش نم عسل
 را فرو برد و حخ به جانب گفت: من متاهلم! شیچا یجرعه  نیمع

به ما دو تا نگاه کرد و بعد  یزاریبه من چشررمک زد. عسررل با ب نیو مع دمیخند
ش صد بار یساده م شنهادیپ هی! شمینم ربرنجیگفت: من زن اون  ست بده   خوا

 رنگ عوض کرد.
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 رسونه. ینجابتش رو م نیعقل کل، ا ر
 !؟یبینانج یشینم ینطوریو که ات یعنیدستش را به کمر زد:  عسل
سته کرد ول نیمع دهن از  یحرف یاز تعجب باز ماند، چند بار دهانش را باز و ب

 آن خارج نشد.
 ! حرف حساب جواب نداره.ایبه او اشاره کرد: ب عسل

 !ن؟یا گهیم یگفت: چ یچارگیبه سمت من برگشت و با ب نیمع
با دیفهم ینم نیمع یول دمیفهم یم من که  یناراحت.  گاه کردم  به عسرررل ن

اشرراره کردم که  نی. به معدیکشرر یقیگذاشررت و نفس عم زیم یرا رو وانشیل
 برد. یفرمان نم یگرید چکسینه از من که از ه نیمع یبحث را تمام کند ول

 !ه؟یآل تو چطور دهیشوهر ا م،ینگاه کن هیبه قض نجوریاصال ا ایب ر
شم سمت من چرخ یها چ شد و به  شاد  سل گ بهش جواب  دی: واقعا بادیع
 بدم؟!

 دست از سرر بردار. ن،یسر تکان دادم: مع یچارگیب با
خه ک یول ند: آ ما رسرررا به  ند خودر را  قدم بل ند  با چ بهتر؟!  دیاز جاو یاو 

ص شخ ص ت،یبا شرکتم پ لکرده،یبا اخالق، خانواده دار، تح م کار خود شیتو 
 یبر یرو بذار یطعمه ا نیهمچ یخوا یشناسمش... م یم کنه، دو ساله یم

 !؟یزن اون شهاب بش
سل ش غیج بایتقر ع شم؟! چرا پا گهیخوام زن کس د ی: من گفتم مدیک اونو  یب

 وسط؟ یکش یم
به شررهاب ناراحت و خجالت زده شررده  نیمع میم*س*تق یاز اشرراره  آشررکارا

 بود.
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 !؟یحرف بزن دیبا جاو یخوا ینم یچ یپس برا ر
 !ستین وونهید یکاف یبتونه باجناق تو بشه به اندازه  نکهیبرا ا ر

عسل که دلگرم شده  یبا نکوهش به من نگاه کرد. ول نیخنده و مع ریزدم ز من
شکلک ست. مع نیمع یبرا یبود  ش و ر یصندل یهم رو نیدرآورد و کنار من ن

 .گهیولو شد: دستت درد نکنه د ییبه رو
 یادیشرروهر من باشرره ز نکهیا یکه برا نهیمنظورم اگفت:  ییبا دلجو عسررل
 نرماله.

 ییدونه که شما هر سه تا یبه او نگاه کرد و عسل ادامه داد: خدا م یچپک نیمع
 .نیخونواده شد نیکه داماد ا نیبود ستیمازوخ

 !گه؟ید یابرو رو درست کن یکرد: االن اومد کیرا بار شیچشم ها نیمع
 گفتم. یچ یرا به لب برد: گرفت شیچا وانیو ل دیخند عسل

 هیرا به سررمت اسررتخر پر آب کرد و چند ثان شیرو د،یکشرر یقینفس عم نیمع
زن شررهاب  یآرزومند گفت: گفت یو با نگاه دیبعد دوباره به سررمت ما چرخ

 !گه؟ید یشینم
را به عسل سپردم که با آرامش گفت:  دانیزدم و م دنیبه کل خودم را به نشن من

 ها. هیسیشهاب پرسپول
راز تعجب خودر را اب یبلند یقرار گرفته بود، با صررردا ریکه تحت تاث نیمع

 کرد: وجدانا؟!
 یکرد و گفت: چه ربط یار افتاد. اخم یو رسررالت اصررل دیجاو ادیبعد به  و

 داره به سوال من؟!
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گذاشررت و بلند شررد: هروقت شررهاب ازم  ینیسرر یرا تو یخال وانیل عسررل
رو تونم جواب بدم. ) یکه نم شیپ شیکنم. پ یر مکرد بهش فک یخواسررتگار

 .فتهیشب اول قبرر م ادیآدم  تونه،یکرد به من( خوبه سالگرد عروس
 و به سمت خانه رفت. دی. عسل چرخمینزد یحرف نیمن و نه مع نه

 .الیخ یگذاشتم: ب نیمع یبازو یرا رو دستم
 .گمیتاسف گفت: من به خاطر خودر م با
 دونم. یم ر
 خوبه. یلیخ دیهمان حالت شکست خورده ار ادامه داد: جاو با
 دونم. یم ر
 .هیلیاند زن ذل ر

چشم به من نگاه کرد و گفت: آدم که از کار شما زنا  ی. از گوشه دمیخند کرکر
 .نیخوا یم یچ نیدون ی. خودتونم نمارهیسر در نم

 رشررته کوهمون کجا مونده، بلکه نمیرا گفت و بلند شررد: برم زنگ بزنم بب نیا
 .میبکن یکار میبتون یکیشر
 یحرف هیبق یجلو زت،یجان! تو رو به جان عز نیبلند شدم: مع میهم از جا من
 بعد. یکنم. بذار واسه  یموضوع نزن. خواهش م نیاز ا

شد رو یسر سر راهش خم  صله گرفت.  لپ تاپش. با  یتکان داد و از من فا
س یمهمان کیروز بود و فقط  نکهیا لم با  ع یپخش را تو ستمیناهار، باز هم 

سررالگرد ازدواجمان را در آرامش و  نیهشررتم میتوانسررت یکرده بود. انگار نم
سپر صدا ی! لبخندمیکن یسکوت  سمت خانه رفتم که  آهنگ  دبلن یزدم و به 

 کرد. خکوبیم میمرا سر جا
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 یدادو تو به من نشون  دیام یعنی یزندگ
 یتو به من نشون داد دویرسه صبح سپ یم

 به دست از ابتدا رو، پا به پا تو جاده ها رو دست
 ما رو، با توام تا انتها رو یواژه  یمعن

 ...یبه من نشون داد تو
شتم و او را د به ش دمیعقب برگ شش بود ول لشیموبا یکه گو به من  یکنار گو

 خوامت. یکرد. دستم را کنار دهانم گرفتم و بلند گفتم: م ینگاه م
 .یزمیگذاشت: عز یگوش یرا رو دستش

صدا دمیخند سمت خانه رفتم و  شن شیو دوباره به  شت با خنده با  دمیرا  که دا
بر خ یکی نیها، از ا یبه باران نگ ،یمچمو گرفت گه،یزد: آره د یالبرز حرف م

 نداره...
 از عشخ بخونم یچه جور یدادبه من نشون  تو

 دونم یراهشو نم یدونست یم احتماال
 هیدوستت دارم چه رنگ یبه من نشون داد تو

 هیقشنگ یعاشقتم چه جمله  ی جمله
 ه،یچ یشگیعهد هم یبه من نشون داد تو

 ...هیک یو شرط، قهرمان اصل دیق یب عاشخ
سل را د در سته بود و ب دمیسالن را که باز کردم ع ش را نگاه  رونیکه کنار پنجره ن
 نه؟! تونه،یمن لبخند زد: آهنگ عروس دنیکرد. با د یم

 کردم: آره خودشه. دییطرفش رفتم و تا به
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ه را ب زیگفته بود همه چ نیشررده بودم... مع ریآهنگ غافلگ نیهم من با ا چقدر
سد و بپر میخواهرها برود سرا  شهیبودم مثل هم دواریاو بسپارم و من ته دلم ام

با همه  یکه من چه آهنگ  نیبودنم از ا نیدل چرک یرا دوسرررت دارم... و من 
 نیخودمان پرخاطره تر یخواسررتم برا یکنار آمده بودم و م یناگهان یعروسرر

حرف نداشت  نیمع ی قهیمطمئن بودم، سل زیشب ممکن را بسازم. از همه چ
ستم ا یم یول شد،  یکی نیخوا ر پ یمیقد یاز آهنگ ها یکیبه انتخاب من با

مختلف آهنگ مورد عالقه  نیقبل به عناو یهفته  کیخاطره و عاشررقانه... از 
صدا ایام را زمزمه کرده بودم   شانیکیبلند در خانه پخش کرده بودم مبادا  یبا 

 نیتالر من ا یبدون توجه به همه  شررهیبر عکس هم نیفرامور کند... و مع
نگ  با اآه ما  خاب کرده بود و  طه چ نیرا انت نِگ نق نِگ... آه نِگ... آه ! نیآه

پر از ستاره و لحن مطمئنش در خاطرم  ی. هنوز هم چشمهامیبود دهیر*ق*ص
 !؟یخوا یکه م هیهمونطور زیبود که گفته بود: همه چ

 ...زیبودم: همه چ دهیخند
 ییجا نیمع یایگرفتم، در دن یو آرامم فاصله م یمیقد یاز تمام آهنگ ها دیبا

 آنها نبود... یبرا یدا م
ستم و رد نگاهش را گرفتم، به جا کنار ش سل ن س یم ییع  هینکه تا چند ثا دیر

او گذاشتم. به سمت من برگشت  یشانه  یبود. دستم را رو ستادهیا نیقبل مع
 که اشک در چشمش حلقه زده بود.

 نیو ع نیکنه مثل مع یم دایپ یکی هریم گهیم نهیب یآدم شررما دو تا رو که م ررررر
 .شهیشما خوشبخت م
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احمخ باشررره که  یلیخ دیآدمه با ینزدم و خودر با بغض ادامه داد: ول یحرف
 ...میخوشبخت بش نیمثه مع یکیکه با  ستمیفکر کنه... من "تو" ن نطوریا

شک شهاب خ ا شمش راه افتاده بود، لبخند زد:  اطر به خ نه،یمع هیشب یلیاز چ
 یخوام باهار ازدواج کنم. ازم خواسررتگار ینم یبار دوسررت شرردم ول نیا

 کرده گفتم نه.
 کنه. یبرات برآورده م یداشته باش ییبفهمه، هر آرزو نی: معدمیخند

دوباره اون چوب خشک کن  ا،یتکان داد: بهش نگ دیتهد یرا به نشانه  دستش
 جون من. ندازهیرو م لویسب

. خواسررتم دیخند یاشررک یو خودر هم با چشررم ها دمی. خنددیجاو چارهیب
 را گرفت. میبلند شوم که بازو

 !گم؟یم یچ یدون یکه؟! م نهیچشمم دنبال مع یکن یفکر نم ر
 .زمیدونم عز یزدم: م پلک

 ... اونینه اونطور یدوست دارم. ول یلیخ نویانداخت: من مع نییرا پا دستش
شممو گرفته بود، چون برخوردار، رفتارر  نیاوال هم به خاطر هم شهاب چ

ه ک یزیاون چ دمیشررناختمش د شررتریکه ب نیهم یول نداخت،یم نیمع ادیمنو 
شررما دو تا با  ن،یکه شررما دار یگرده به رابطه ا یمن در باره ار توهم زدم برم

رابطه هم  نیا نیاگه هر کدومتون نباشرر ن،یاسررتاندارد ن،یمچ هسررت یلیهم خ
داسررتان هم  نیا نی. اگه هرکدومتون عوض بشررسررتینقب ن یاونقدر ب گهید
که  یزیچ هیمتفاوت...  زیچ هی گه،یداستان د هی شهیم ست،یاون داستان ن گهید

 قشنگ نباشه... نمینصف ا دیشا
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سال نفهم نویرا باال گرفت و به من نگاه کرد: ا سرر  یهمون وقت دما،یتو چند 
شهاب حرف ازدواجو زد،  ستم جد هیکه  ش  یمن م دمیفکر کردم و د یشب ن

 شد، نه؟! یمثل اصلش نم چوقتیشما باشم، ه هیشب یزیچ هیخواستم 
 کنم. یرا قورت دادم: نه، فکر نم بغضم

شهاب گفتم نه. حداقل تا موقع نیکنم. به هم یآره، منم فکر نم رررر  یخاطر به 
نه، ک یما کار نم یرابطه برا نیخوام، ا یم نهیکه مثل مع یکه شررهاب رو تا وقت

 کنم که جفت من باشه... دایپ ویکیخوام صبر کنم  یم
ست شیرا باز کردم که پ دهانم سر خ نینه، االن نه... بابا ا دیکرد: جاو ید  یلیپ

 یشررب باز مهیمثه عروسررک خ نکهیبه خودر بده، نه ا یتکون هی دیشررله! با
 باشه و رار ببره... نیبندار تو دست مع

شانه ار و فشار دادم:  یگفت، حرفش حخ بود. دست گذاشتم رو یم راست
 حرفشو نزنه. گهید گمیم نیراحت، به مع التیخ

 حرف گور کنه. نی: چقدرم که معدیخند عسل
 کنه. یگور م یشیکردم: اگه بدونه تو ناراحت م اخم

. مشرریداد: ناراحت که نه، کالفه م هیتک یرا ب* *ل کرد و به پشررت شیزانوها
 خوام، نه؟! یکم زمان م هیاشتباه کردم،  دمیرسال با شهاب بودم و فهمچها

 ...قهیدق هیزد: باران؟!  میپله ها صدا یرا باز کردم که مامان از باال دهانم
گاه به طرف او برگشتم. دیاز جا پر یبه صورت ناگهان عسل  و من ناخود آ

 اومدن. نایخزر ا ر
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سمت پنجره چرخ نگاهم شت برا دمیو خزر را د دیبه  شرط و  یرعلیام یکه دا
زدم و به سمت مامان برگشتم که داشت از پله ها  یگذاشت، لبخند یشروط م

 آمد. یم نییپا
 بله؟! ر

 هم فشرد: باشه واسه بعد. یرا رو شیها لب
 ب* *لش. دیبزنم، در را باز کرد و هانا پر یحرف نکهیاز ا قبل
 د،یر*ق*ص یشمع هشت گذاشته بود، م شیکه رو کیکه با ک یدر حال نیمع

س رونیب سمت  زیم یرا رو ینیآمد و  شت و به  شت. هانا را از کمر نگه دا گذا
را فوت کند. هانا که شمع را فوت کرد همه دست زدند و  کیخم شد تا ک کیک

کردم.  خودم حس ینگاه مامان را رو یعیرطبیغ ینیمن سنگ یگفتند ول کیتبر
با تعجب به سمت او سر تکان دادم که بالفاصله سرر را چرخاند و خودر را 

ند فاق یزد. اصررال نم دنیبه  چه ات تاده، فرصررت یتوانسررتم بفهمم   یراب یاف
کنم.  میرا تقسرر کیبلند شرردم تا ک یشررانیو پرس و جو نبود. با پر یکنجکاو

که چاقو را دور نگه داشررت.  رمیبگ نیدسررتم را دراز کردم چاقو را از دسررت مع
. دیبه سمت او خم شدم که او هم دوال شد و گونه ام را محکم ب*و*س شتریب

 میگور من گفت: فقط نصررفشررو تقسرر ری. زسررتادمیو کنار او ا دمیخند یزورک
 بمونه واسه خودمون. شیباق م،یکن

ند نیا ته دل خ هت شررکمو.  دمی. پچ پچ کردم: سررهم خودمو مدمیبار از  ب
 کن. یآبرودار
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و  دیاندازه بر کیبه  بایتکه ها را تقر یخم شد. همه  کیک یزد و رو یچشمک
دادم که  یرعلیگذاشررتم. اول از همه به هانا و ام یردسررتیهرکس در ز یمن برا

از  تیرا با دست برداشت و به طرف دهان برد که خزر با عصبان کیبالفاصله ک
اول به مامان  تم،برداشرر گریرفت. دو بشررقاب د بلند شررد و به طرف او شیجا
 یتعارف زدم و بعد به مامان. سرررم را خم کردم کنار گوشررش و به آرام نیمیسرر

 ؟یشده؟ ناراحت یزی: چدمیپرس
 یول دیصررورت من چرخ یبود رو یمامان که پر از غم و دلخور یها چشررم

 نزد. یحرف
 یکردم؟ کار بد ی: من کاردمیخزر عقب کشرر یخال یخودم را در جا یکم

 کردم؟
 لب فقط گفت: بعدا. ریز

ته کم و کسر گذاش ایکرده  ی. اگر کار بدستادمیباال انداختم و راست ا یا شانه
 یتا االن که حرف یکرد ول ینم غیدر یتذکر چیخزر از ه ،یمهمان یبودم برا

و  مایناراحت شده حتما با ا یزیدانست مامان از چه چ ینزده بود. اگر او هم م
بود. سرم را تکان دادم و  یعادو  یکامال معمول یکرد ول یم یاشاره به من حال

 ورد.را بخ کشیو ک یرا نگه دارم تا او چا هیبه سمت طلوع رفتم. تعارف کردم آ
 !؟یخودت چ ر
 .دمیمن سهممو بخش ر

 دیندبود، خ هیدو برابر بق کشیکه به سمت ما آمد و سهم ک نیمع دنیبا د طلوع
 را در آغور من گذاشت. هیو آ
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هم کنار من  نیباشررد و مع هیچشررم آ یجا کنار طلوع نشررسررتم تا جلو همان
ال دادم. چنگ یچنگال را به من تعارف کرد که با سر عالمت منف نینشست. اول

 کرد چنگال را به سمت یتپلش تالر م یبرد که با بازوها هیرا به سمت دهان آ
 طلوع بدم بهش؟. سرم را عقب بردم: اوردیخودر ب

 ؟یبهش ند یتکان داد و گفت: جر ت دار یسر
ند جا دمیخ که  میپا یرا رو شیو  حت کردم. ت با دو  کیاز ک یکوچک یرا

او بردم. کم مانده بود انگشت  نیریانگشت گرفتم و به سمت دهان کوچک و ش
شد. طاقت  یها شتانم قلقلکم  سر انگ مرا هم قورت دهد. از تماس زبانش با 

 ...یکوچولو یو با دست چپم شکمش را فشار دادم: شکمو ماوردین
بان ن هانم را محکم بسررتم. مع اوردمی"من" ار را بر ز گاه نیو د به من  ین

 یرا به سررمت من گرفت. لبخند زدم. با چشررم ها یانداخت و چنگال بعد
باز با لج نداختم و  باال ا نه  که بخورم. شرررا بانش خواهش کرد  گفتم:  یمهر

 کو؟! شییچا
صله سمت م بالفا شد و به  شت  زیبلند  ضم را قورت دادم و پ رفت. تند تند بغ

نشسته  نیمع یکه سرم را چرخاندم خزر جا نی. همدمیدست را به چشمم کش
به اطرافش  یرا از خودم دور کردم و صاف نشستم. خزر نگاه هیاراده آ یبود. ب

 ؟یکرد زد: چکار هیتک یصندل یکرد و بعد به کنار گور به من دسته 
چکار کرده ام که مامان  دیو واج به او نگاه کردم، منتظر بودم او به من بگو هاج

 از خودم بپرسد. نکهیناراحت است نه ا
 چکار کردم؟! ر
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 !گمیبچه رو م ر
س یبرا یزیشدم که چ رتزدهیح چنان به  نی. همان لحظه معدیگفتن به ذهنم نر

 !ارم؟یگذاشت: خزر واسه شما هم ب میجلو یچا یوانیسمت ما آمد و ل
 شده؟! تیزیچپ چپ به او نگاه کرد و گفت: چ خزر

 .میحرفه ا زبانیم هیباز شد: من  نیمع شین
 جون خودت. ر

دفه ار  9شررما از هر ده دفه،  م،یاعتراض کرد: حداقل ما بتون کباب داد نیمع
 .نیبند یدهنمون رو با املت م

را  شرررانیحرف ها هیبه دسرررت مادرر بدهم و بقرا  هیکه آ دمیچرخ یجیگ با
خودر را در آغور  اقیهم با اشت هیرا دراز کرد و آ شی. طلوع دست هادمینشن

و  دیطلوع گم شررد. نفسررم بر ی نهیپر از شرروقش در سرر یاو انداخت و صرردا
 نبود، االن.. نه... شیبالفاصله برگشتم. امروز جا

 کیک یو باق دمیکشرر یمن را برداشررته بود. آه یچا وانیرفته بود و خزر ل نیمع
ه افتاد ک نیبود برداشررتم. چشررمم به مع شررترینفر ب کیرا که از سررهم  نیمع

 دواریدادم. ام یاشاره کرد که با سر جواب منف یچا وانینگاهش به من بود. به ل
 الیخ یرا ب یزیچ کهنبود  یخزر موجود یبودم حواس خزر پرت شده باشد ول

 ؟یکرد کاریبچه چ یکرد: برا کیا به من نزدشود. سرر ر
 !ه؟یحرفا چ نیو اعتراض کردم: خزر! ا دمیرا عقب کش خودم

 گذاشت، چشمم دنبال آن رفت، دهنم خشک شده بود. زیم یرا رو وانیل
 چقدر گهید ،یو نه سالته، هشت ساله ازدواج کرد ستی! به؟یچ یچ یعنی رررر

سال اول ؟یصبر کن یخوا یم شم که رفت ن،یکه بچه بود! اون دو  سال  نیچار
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شت نیخارج تا مع ساله برگ درس خودتم که داره تموم  ن،یدرس بخونه، االن دو 
شش بد یخوا یچقدر م گهید شه،یم سخت  ی! هر چ؟یک  ترسنت بره باال 
 بدتر... ،یکرد یم یریجلوگ یسالها داشت نیمخصوصا که تمام ا شه،یم

 کرده بودم... یریخودم جلوگ درس انینداشت که من فقط تا پا خبر
 م،یگفتم: به فکرر هست یحوصلگ یصورتم عقب زدم و با ب یرا از رو میموها

 .گهیهنوز خدا نخواسته د
 از فکر گذشته، به فکر عمل بار... گهید ر

ساله داره پ جا شت   یم یریشگیخوردم. با تعجب به او نگاه کردم که گفت: ه
 ...یکم هولش بد هی دیبا شه،یراه باز نم یراحت نیمعلومه که به ا ،یکن

 نگاه کنم به جز خزر. ییکردم و تالر کردم به هر جا یا سرفه
 .ستین یمشکل گهیحرف زدم، م نیمیبا مامان س ر

 ،یچیشده، خودت که ه ریاالنشم برات د نینندازر عقب. هم گهیخوبه، د ررر
 !؟ینیب یبار... مشخصه که چقدر بچه دوست داره، نم نیبه فکر مع

 یلیبزنم که خ غیداشررت که بلند شرروم و ج یا دهیاشررک افتاد. فا میها چشررم
س یخوب م ست دارد، و خودم! چرا ک شوهرم چقدر بچه دو  یفکر نم یدانم 

 توانم... یتوانم... نم ینم یوقت یخواهد؟! ول یکرد من هم دلم بچه م
شت. ب یا دهیفا نه صندل شتریندا  و کردم خزر خفهفرو رفتم و در دل آرز یدر 

 میبلند شررود و گورر را گم کند... اصررال همه شرران بروند... تنها ایشررود. 
را اعتراف  زیجا همه چ نیبغضررم سررر باز کند و هم نکهیبگذارند... قبل از ا

 کنم...
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 را برداشتم و به سمت خانه رفتم. یخال یها یردستیخزر و ز وانیشدم و ل بلند
گذاشررتم، دسررتم را به کمرم گرفتم و نفسررم را به شرردت  نکیها را در سرر ظرف

 دادم. رونیب
 «...نفهم خزر»

م گذاشت یشانیپ یزد مرا به خود آورد. دستم را رو یم میکه صدا یکس یصدا
 .نجامیجواب دادم: ا لمیم رغمیو عل

انگشرررت  یگذاشرررت، جا زیم یرا رو کیک ی ماندهیباق ینیبود. سرر مامان
 مشخب بود... یخوب وسط خامه به یرعلیام
 باران؟ ر

سرم را باال گرفتم، خ لحن شوب کرده بود،  به  کینزد یلیصدا زدنش دلم را آ
 بود. ستادهیمن ا

 بله؟! ر
 !؟یمشکل دار یباردار یتو برا ر

 هیتک نتیشررکمم گذاشررتم و به کاب یتهوع بهم دسررت داد. دسررتم را رو حالت
 دادم. دهانم را باز کردم: مامان...

شو د یشانیپر با شوارو بردارم از دراور، همه ا س . مدیحرفم را قطع کرد: رفتم 
سخه ها ،یسونو گراف یبرگه ها  یمال همون اول اریلیدکتر، داروهات، خ ین

 !؟یآخه چرا از من پنهون کرد ،یچرا به من نگفت ران،یا نیکه برگشت نیبود
 یرحم و دلسروزپر بود از ت شیراه افتاده بود. چشرم ها شیاز چشرم ها اشرک

 و...
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سه چ غیج سا یرفت یزدم: وا سه  لیسر و شوار تو کمد حموم بود... وا س من؟! 
 !؟یچ

 دستم را گرفت و التماس کرد: بارانم... مامان
 ادیاشک همه جا را تار کرده بود: اصال خوشم نم دم،یکش رونیرا به زور ب دستم
من ازدواج  !؟یدون یرو م یخصرروصرر میحر یمعن لم،یبره سرررا  وسررا یکسرر

سا یبدون اجازه  دی... نبایفهم یکردم، م ص لیمن... اون و صو ... منه... ِی خ
 !ن؟یمن... چه خبره... مع یبدونه... تو خونه  یخوام کس ی... نمنیمع

رد و مکث ک هیشد. دو ثان دایپ نیمع یسر و کله  یآنقدرها بلند نبود ول میصدا
کرد. دست انداخت دور  یبعد به سمت مادرم رفت که با وحشت به من نگاه م

 ...رونیشانه ار و خواهش کرد که از آشپزخانه برود ب
 یمامان را م یهم گذاشتم. صدا یرا رو میو چشم ها دمیکش خینفس عم چند

 .دمیشن
 خواستم... فقط... یبارانه، چش شد؟! به خدا نم نیا شهیباورم نم ر

شم ها میهخ هقش دلم را به درد آورد. گلو یصدا شک از چ راه  میسوخت و ا
 افتاد.
ست س ید سرم به  شد و  شد. زار زدم... دکمه  یا نهیدور کمرم حلقه  شرده   یف

 رشررتیداد.. عمدا سرررم را ب یرفت و آزارم م یفرو م میشررانیلباسررش در پ بیج
 کرد... یپرت م زیواسم را از همه چتمرکز بر آن ح دیفشار دادم.. شا

 ... آروم...نیزتری... عززمیکمرم حرکت داد: آروم بار عز یرا رو دستش
 ... نصفشو...دیمامان فهم ر
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 هوم... ر
 دونه که... ی... اقدام کنم... نمگهیخزر بهم م ر
 خزرو ول کن.. بش فکر نکن... ر
 دونن که... پنج دفعه... پنج دفعه... هر دفه... ینم ر

 دونم... یرا در دست گرفت و نوازر کرد: من م سرم
دانسررت،  یهم گذاشررتم. خزر نم یرا رو میرا تکان دادم و چشررم ها سرررم

دانسررتند که من چند قدم از اقدام! جلوترم... من پنج بار،  ینم چکدامشررانیه
 یو هفته منتظر مانده و هر بار با آن ضررربه اقدام کرده بودم، د یپنج بار لعنت

ن م یان تمام کارهایکه در جر نیمیرو به رو شده بودم... مامان س نیبزرگ خون
سان یطوالن یستیبود، هر بار ل شده بودن یکه بعد از حت یاز ک د، ده بار موفخ 

توانسررت  یهم نم ایتمام قدرت دن یکرد. ول یم دواریبرد و من را ام یاسررم م
کرد، جبران کند...  یکوچک به من وارد م دیرا که از دست دادن آن ام یاضربه 

ضع ی هکردم که نه تنها آن نطف یحس م ست، که تمام وجودم،  فیناقابل  س و 
 رود... یام، نفسم از دست م یزندگ

ساعت به حال  دنش،یآخر بود که بعد از د یهفته  نیآخر هم بار ستم و دو  ش ن
چطور  دمیخودم هم نفهم یو حت رونیکردم. بعد هم از خانه زدم ب هیخودم گر
س شگریاز آرا یدر آوردم و حت شگاهیسر از آرا ست که در  ایآ دمینپر ست ا در

قاعدگ داشرررت...  یتیدهد؟! چه اهم یجواب نم میموها یرنگ رو یدوران 
من جواب  یرو زیچ چیزنده نبودم... ه گریمن د دیرسرر یکه به نظر م نطوریا
 داد... یمن
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. دمیحال به هم زنم کشرر ی بهیغر یموها یبرداشررتم و رو زیم یرا از رو برس
 یرا صررد بار برس م میاسررکارلت موها ادیکه حس و وقتش بود به  یهر موقع

حس و مغزم از هر  یب میصررد بار، آنقدرها که دسررتها قای. حاال نه دقدمیکشرر
ضربه  یخال یفکر سرم به خودم  یشود. انقدر که با هر  نم ک یادآوریبرس به 

 سررت و قطعا مثل یگریفکر کنم که فردا هم روز د نیگذرد..." به ا یم زین نی"ا
و من را  ندازدیهم به من ب یامروز نخواهد بود... که باالخره خدا گوشرره چشررم

جد گاه مردیبگ یهم  که ن نه  فا خدا خ ی... منصرر به من  زهایچ یلیکردم، 
ش شا ا،زهیچ یلیبود، خ دهیبخ صد دیکه  شتاد در ستم  یرا واقعا نم ره خوا

را  یزیفقط چ ایدن یکردم اما من هم مثل همه  یخب کفر نعمت هم نم یول
شتم... مگر من چ یم ستم که ندا  نیخاک بودم؟! مگر در ب نیا یسوا یزیخوا

 جدابافته بودم؟! یخواه و ناشکرر تافته  ادهیز یبنده ها
از  بعد هیثان کیام را برداشررتم.  ینارنج کیگذاشررتم و مات زیم یرا رو برس

بودم، ه*و*س کردم و در  دهیخزر د یلب ها یشده بودم. رو مانیپش دریخر
صت خر نیاول صورت من نم یمن نم یبه لب ها ی. ولدمیفر ست، به   یش

س شم. چند وقت  یآمد و جر ت نکردم آن را به ک  و زدم یدر خانه م کباریببخ
 ..هم نداشت. یالحمدلله تمام

شدم. چرخ زیم یرا رو کیمات شتم و بلند  اس لب یسبک یزدم و از خوش یگذا
ندازه  یآب به ا  دیتنگ و لباس سررف نیآن شررلوار ج یکاف یرنگم ذوق کردم. 

 یوو لباس ر ستادمیا نهیآ یخانمانه و بزرگساالنه ام را تحمل کرده بودم... جلو
سرمه ا قهی نی. به دور چدیتنم خواب ساتن  شده  نویکه در انتها پاپ یار و نوار 
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. به پهلو دمیپهلوها و شررکمم دسررت کشرر یآمدم و رو نییبود نگاه کردم، پا
مان هم نیو از ا دمیچرخ ما گاه کردم.  به خودم ن فتیم شرررهینظر  کار  گ

ل شده و مث یپخش م شیام به عمه برود که بچه در پهلو افهیام مثل ق یحاملگ
گ که ان ها خزر و طلوع نبوده  عد ته بود تو چهار بخودر و ب  ینشررسرر

وحشت داشتم، از  یشکم ماند... قبلترها از حاملگ یب* *لشان... دستم رو
حاملگ یازیفکر هر امت فت... وقت یازم م یکه  ها از ذهنم م یگر  یآن حرف
سته کنارم نش یساده دل یپخمه  یکردم که فرشته  یفکر نم چوقتیگذشت، ه

 یرنج و زحمت باردار چارکه اجازه ندهد من د ردیبگ میتصم یباشد و با شاد
 شوم...

 که بهتر بود... تی. از واقعدمیخودم خند یساده دل به
 به هر حال ناقب ایکم بود، تنبل بود  یزیچ کیکه در درون من  نیا تیواقع از

 ...گریبود... نقب بود د
 کنند؟! یندهد چکار م وهیرا که م یدرخت

ت تخ یشکمم را گرفتم. عقب عقب رفتم و رو ریز خورد، خم شدم و چیپ دلم
شررکمم برنداشررتم. سرررم را بلند کردم و نفس  یاز رو ینشررسررتم. دسررتم را ول

ه و ب –نبود  یزیانگار که از اول چ –بعد درد رفت  هی. چند ثاندمیکشرر یقیعم
 .دمیپشت دراز کش

 نیمن را با هم ایچند تا راه داشررت.  نینه... من نه، مع م،یتا راه حل داشررت چند
 نیا بار از کیدسرررت دکتر تا باالخره  ریبروم ز گریو چند بار د ردیاحوال بپذ

 ردیمن را بپذ ای... ونددیو آرزو به فاضالب نپ دیهمه بار، معجزه شود و نور و ام
پذ به   چکداممانیبه ه یربط چیکه ه هدبد یبچه ا رفتنیو مجبور شررود تن 
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روم، است که ردم کند ب نیو منظور ا رفتهیبال پذکه ق رد،یمن را نپذ اینداشت... 
ه او ب زریو همه چ کشیبچه شود که ژنت کیو صاحب  ردیخودر برود زن بگ
دادم من را رد  یعنوان ممکن نبود، من اجازه نم چیبه ه نیرفته باشرررد... که ا

س یکند! من نم سال از زندگ نیاز کنار مع تمتوان شت   ام یجم بخورم... من ه
 کی یگذرانده بودم. من حت یگرید یجا چیو نه ه –کنار او  قایدق –را کنار او 

 243 بایتماما درو  اسررت و من تقر یکی نیا –بودم  دهیشررب دور از او نخواب
سر کرده بودم  ستم اجازه دهم  یو نم –شب را دور از او   دیایب گرینفر د کیتوان

ص شدانگ من را به نام خودر بزند. ا ش شت که و ملک  نفر  کیال امکان ندا
جا دیایب نار شرروهرم بگ یو  نه مع دینی. ببردیمن را ک نه  ن،یگفتم شرروهرم، 

 گریفر دن کیتوانست کنار اسم  یدکتر، نه استاد که هرکدام م ینه آقا ا،یبهزادن
 ینم گریکس د چیو شوهر ه ودشوهر من ب یعنی نی. نه، شوهرم... و اردیجا بگ

شد... حت ست با ست، معذرت م نیاگر د یتوان شد تا چهارتا حقش ا  یگفته با
ه شررد میتقسرر -چهار نفر یو نه حت –دو نفر  نیکه ب یواقعا از کسرر یخواهم ول

ه ب ینید یقصه ها نیماند؟!! گذشته از آن مگر هم یم یباشد چقدر شوهر باق
 رینبود؟! مگر سرراره نبود که خودر پ میچشررم ها یجلو یوضرروح و به روشررن

ش شوهرر را زن دهد و  ریوهرر پشده بود،  ست که  شده بود، خودر خوا
شررد که آنطور عذر زن جوان و  مانیپشرر ی... باالخره به حدنی... عنیبعد ع

با خب، چرا من  ند...  قدر دورر ک هد و آن که  یزیچ دینوزادر را بخوا را 
 یگزند یمشررخب بود رو یهم به خوب ار جهیتجربه کرده بودند و نت گرانید

 کردم؟! یم ادهیخودم پ
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 یهم به اندازه  نیافکار مع یزدم و به در حمام چشم دوختم. کار صدا غلت
ار را با من  یاحتمال یراه حل ها دیهم با نیشرشر آب واضح بود. مع یصدا
 گذاشت... یم انیدر م
مام ت یگرفتم با فداکار میو تصررم دمیحرف دلش را نزد، من فهم نیو مع میآمد

ام بعد از آن به  یزندگ ریبودم مسرر کیآخ که اگر کاتول –م. راهم را از او جدا کن
توانسررتم راهبه شرروم و  ینبودم و نم کیخب کاتول یول –مشررخب بود  یخوب

شک دهینبود که من غمد یهم در آن حوال یصومعه ا را تا روز مرگم  ستهو دل 
ناه دهد. مجبور بودم هم نه ا نیدر خود پ و هر روز خدا  رمیبگ یدور و ور خا

س یپالتو شم و ع یاهیبلند  س نکیبپو شم –بزنم  اهیپهن  شت آن چ ان که از پ
شک شد  یا شخب نبا شت درخت ها میایو ب –ام م شوم و  میخانه قا یجلو یپ

خودم بسرروزد...  یزندگ یدلم برا زو هر رو رمینظر بگ ریرا ز نیرفت و آمد مع
 یگریتوانستم موجود د یچون من نمروا بود؟! حاال  نیروا بود؟! نه واقعا، ا نیا

ضافه کنم با ایدن نیبه ا ستر م یخودم هم م یزندگ دیا ؟! شد یسوخت و خاک
صال مع ست بدون من زندگ یچطور م نیا صبان یتوان  میدر جا تیکند؟! با ع

ستم و متوجه او  ش سرر م شدمصاف ن و با تعجب من را  دیچک یکه آب از 
 کرد: چت شده؟! ینگاه م
 یچکار م یاگه من زنت نشررده بودم االن داشررت یکن یکردم: فکر م یا سرررفه

 !؟یکرد
را کنار زد و لب  سررشیخ یپر از شررک به من نگاه کرد، موها ییچشررم ها با
 !گهیرا به دندان گرفت. اصرار کردم: بگو د سشیخ

 سرر انداخت و فشار داد. یحوله را رو کاله
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 احتماال تو کمپ ترک مواد مخدر بودم. ر
 ار به خنده افتاد و به طرف دراور رفت. یاز بامزگ خودر

 سشوار کو؟! تو حموم نبود. ر
باره و دو دمیکش یمامان باز کرده بود. آه شیمشت من را پ یسشوار لعنت نیهم
 .دمیتخت دراز کش یرو
شو را باز کرد. نفس عم دیدر دراور را محکم به هم کوب نیمع ش یقیو ک : دمیک

 ...رمی. االن منهییپا سیاحتماال تو سرو
 .رمیخودم م ر

بعد از آن حرف ها، حالم  قهیبعد از ظهر افتاده بودم که چند دق ادیو من  رفت
خودم و مامان  یو اصررال به رو میمهمان ها شیشررده و برگشررته بودم پ یعاد

شده. خ ییبودم که چه حرف ها اوردهین ستم که ناراحت یخوب م یلیزده   یدون
سئله ا نیار فقط از ا ست که دخترر م ... او پنهان کرده ازرا  یبزرگ نیبه ا یا

امروز  یاینبود و در دن یاصال موضوع مهم نیا یگریاو و هر زن بارور د دیاز د
 نیوجود نداشررت و دختر مه یبه اسررم نابارور یزیچ یتکنولوژ شرررفتیو با پ

خانم  کیخانم و وابسرتگان هزار و  یخانم و خواهر زر نیخانم و عروس شره
 بچه دار شده بودند... یعلم یاشناختند که به کمک رور ه یرا م گرید

سبت به شد و از دردمان  یسر درد و دل همه مان باز م کینیکه در کل یهمان ن
که مادر شررده بودند، دهانمان  ییزنها شیپ گر،ید یزنها شیپ م،یزد یحرف م

کنم  میکه دردم را تقسرر م،یشررد... چند بار رفته بودم تا به مامان بگو یقفل م
 کرده، طلوع که حامله ریعسل که د یاو را برا یها یرفتم و نگران یم یوقت یول
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م دانست یم دم،یشن یم د،یآ یکوچک بر نم یاست، خزر که از پس دو تا بچه 
س نجایکه ا شکل دق ست،یهمدرد ن یک  نجایاز هم قایاول از همه مادرم بود و م

کرد، هرچقدر  یکه او "مادر" بود و درد من را درک نم نیشد... از هم یشروع م
به او  یم جهیفورا نت نصرررافما یکرد... مغز ب یهم تالر م که گفتنش  گرفت 

شود بفهمد که دخترر که عروس مردم  یکند و فقط باعث م یرا دوا نم یدرد
شود... و خزر،  یاضافه م شیغصه ها یبه باق یاست، ناقب است و غصه ا

صرف نظر کردن بود... او هاو کامال و  شک قابل  شنوا چوقتیبدون   ییگور 
کرد که من خودم از  یفقط به راه حل فکر م شت،ندا چکسیه یغصه ها یبرا

ستم یم یپرحوصله و مهربان یآمدم! من فقط گور ها یکار برم نیپس ا  خوا
بهره  یموهبت ب نیمن بگذارند و مسررلما خزر از ا اریکه خودشرران را در اخت

باشررد، حرفش را نبرد و فقط  یمخاطب کسرر قهیتوانسررت ده دق ی. او نمبود..
حرف زدن نداشرررت... دلم را به  یبرا یمرده بود و جان نکهیگور کند، مگر ا

 گفتم یرا به او م زیمقابل خزر بود. همه چ یطلوع خور کرده بودم که نقطه 
 دهیبعد از برگشتنم او را آنطور درخشنده و کامل ند یلحظه  نیاگر در همان اول

شت و حت شتریچند ماه ب نکهیبودم... با ا ش یلیدر اندامش هم خ یندا  بخم
تختش از چشررم  یراحت و کفش ها یمانتو دنیقبل از د یمن حت ینبود ول

شمان  دهیفهم شیها شم ها، چ شبخت بود، من هم  کیبودم... آن چ آدم خو
شبخت بودم ول سش  یآن رنگ را نم چوقتیشمانم هچ یخو گرفت. چون جن

ها و  هیگال ینماند که شنوا نیبه جز مع چکسیشد که ه نطوریمتفاوت بود... ا
شد و حاال اگر من خودم و مع یها شکوه ض نیمن با کردم که برود  یم یرا را

فکر و روح  یدارا یاصررال به آن شررخب به عنوان کسرر - رد،یبگ گریزن د کی
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نه تنها شوهر، که دوست و سنگ صبور، پدرم،  –زن  کیکردم، صرفا  ینگاه نم
 یکامل ی همن مجموع یبرا نیدادم... مع یرا از دسررت م زمیفرزندم و همه چ

و  یامکانات چیبدون ه رهیجز کیتوانسررتم در  یبود که نداشررتم، م یاز کسرران
 باشم... یکنم و راض یفقط با او زندگ

 یپاها یو خودم را جمع کردم. جا دمیکشرر غیقلقلک شررد که ج میزانو پشررت
ار خشررک شررده و حالت گرفته بود. انگشرت  یمشررک یمن نشررسررت. موها

 .زمیزباشه ع تیکردم: عاف نییفرو بردم و باال و پا شیرا در پهلو میشست پا
اومدم  یافتاد. وقت ادتیشرروخش به من نگاه کرد: چه عجب  یچشررم ها با
 .یمنو بخور یخواست یکه م رونیب

 تونم. ینم یخواد ول یرا لوس کردم: دلم که م خودم
 باز شد: از اون لحاظ، آررره؟! ششین

 حاال. ردتیو نشستم: جو نگ دمیخند
 .مونهیشب عروس یناسالمت ر
که ع نیاول ادی تادم  مان اف و فردا ظهر  دیخرس گرفت خواب نیشرررب ازدواج

در  چوقتیانگار که ه به من نگاه کرد یشد و با چنان تعجب داریب ازدهیساعت 
 بود. دهیعمرر من را ند

و متوجه لبخند او هم شررردم. جلو آمد و گفت:  دمیآن شرررب خند یادآوری با
 !ست؟ین

که ازت  ایفشررار دادم: جلو ن یشررکمش گذاشررتم و به آرام یرا رو میپا کف
 دلخورم.
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 گشاد شد: چکار کردم؟! رتیاز ح شیها چشم
ند زیر زیر کاردمیخ گه  یول ینکرد ی: هنوز   کهیت ،یریزن بگ یبر یوقت هیا
 کنم. یات م کهیت

ن م زمیگفت: عز یکنار گذاشررت و با چاپلوسرر یرا گرفت، به آرام میپا سرراق
 نبودم... ریدر عمرم زن بگ چوقتیه

 ...یگفت: فقط تو بود یشد و به آروم خم
 کردم.دستش که دور شکمم حلقه شده بود گذاشتم و نوازر  یرا رو دستم

 !ن؟یمع ر
 گوشم خرخر کرد: هوم؟! ریز

بودم و حاال شرررده بودم "هوم" ،  فیاراج نیاز ا یو نفس و قطار زمیعز قبلش
 .دمیخند

 خوام دوباره امتحان کنم. یم ر
 .که.. یوقت یبعدا، برا یگفت: بذار برا یرا بلند کرد و با مهربان سرر

 حالم خوبه. ر
 ادامه دادم: خوبم. مصمم

 شد: باشه. میتسل
اال : حدیدوباره دستش را دورم حلقه کرد و مرا به طرف خودر کش د،یکش دراز

 بخواب.
 مونده... یلیفردا خ تا

 یاز من نگرفته بود. آه یبه سرراعت کردم، ده بود. سرره روز بود سررراغ ینگاه
 را گرفتم. هیناد یرا برداشتم و شماره  یگوش دم،یکش
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 سچکیه د،ینال یچهارساله م یایاز دست آر هیه نادک یربع ساعت یفاصله  در
ه نشررد. سرر یهم بعد از آن منتظر بودم که خبر قهیبود. ده دق امدهیپشررت خط ن

ساعت هم گلرخ  صنعتگر بود  –ربع  سرم را گرم کرده و باز هم  –که حاال خانم 
 عسل را گرفتم. یشدم و شماره  مینشده بود. تسل یخبر

 تماس برقرار شد. هیبعد از نوزده ثان باالخره
 سالم. ر

 ضرب گرفتم. زیم یبود. رو یدیاز ناام یحاک شیصدا
 ؟یسالم. خونه ا کیعل ر
 هوم. ر
 مامانم خونه اس؟! ر
 اهوم. ر
 حالش خوبه؟! ر
 خونه؟! یچرا زنگ نزد ر
 چون منتظر بودم اون بهم زنگ بزنه. ر
 دونم. ینم یزیخب... من چ ر

 یول دیبگو میرا به خواهرها هیکردم مامان قضرر یقرار گرفتم. فکر م ریتاث تحت
 زدم هنوز با خبر نشده است. یچون خزر بهم حمله نکرده بود، حدس م

 واقعا؟! ر
ناراحت بود،  یلیخ میدونم... از خونه شررما که اومد یمن واقعا نم ن،یبب ررررر

 .یرو ازر پنهون کرد یزیچ هیتو  دمیکنه، فقط فهم یم هیگر دمیشبشم شن
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 رو؟! یچ یدون یکردم: نم شک
تما اومد تو ح یبرم یگفت: نه، بهش گفتم اگه از دسررت اون کار یطاقت یب با

 مگه نه؟! ،یذاشتیم انیاونو در جر
 گفت؟! یخب، چ ر

. ستیبرام مهم ن هیکنم و مشکالت بق ی: گفت من فقط به خودم فکر مدیکش آه
 تونم مشکل تو رو حل کنم؟! یباران، من م

 نه. ر
 !؟یگفت یتونستم بهم م یاگه م ر
 گفتم. یفکر کنم م ر
 ...یو االن که نگفت ر
 ست،یهم ن یپنهون کردن زیچ ییجورا هیازر باخبر نشه.  یکس دمیم حیترج ر

 .چکسیحرف بزنم... با ه یدوست ندارم درباره ار با کس
 ی.. بدرو  نگفته بودم. نیموضوع باشد. بنابرا نینبود که خارج از ا یکس نیمع

 را جا به جا کردم. زیم یرو ی وهیجهت ظرف م
 !ه؟یحاال از دست من عصبان ر
 .یهست یکنه تو از دستش عصبان یفکر م ادیبه نظر م شتریب ر

همه  نی. بابت عکس العمل بچگانه ام... من که ادمیخودم خجالت کشرر از
 نیموضرروع کنار آمده ام. اگر کنار آمده بودم با مادرم چن نیادعا کرده بودم با ا

 کردم... ینم یبرخورد
 اونجا. میاینداشته باشه، شب م یکار نیخب، اگه مع یلیخ ر
 چشم. یقدمتون رو ر
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لب کرد. من عسرررل را خ یزیلحنش چ در که توجهم را ج  یخوب م یلیبود 
 دهیخوب د یلیرگشررتنم خکه مامان زده بود، بعد از ب یشررناختم. با وجود حرف

 لیدل یداد ول یبزرگترر هسررت. بروز نم یبودم چقدر حواسررش به خواهرها
 خواست خودر یم شتریعاطفه و خودخواه باشد. به نظر من ب یشد که ب ینم
 دخالت ندهد. یکس یبدون دعوت در زندگ را
 ؟یاز من نگرفت یچرا سراغ ؟یتو چ ر

 .دمیکش ی: من ازت خجالت مدیخند
 بابِت؟ ر
 گهیگفتم. ممکن بود برداشت د یاونا رو م دیکه بهت زدم. نبا ییهمون حرفا ر
 .یبکن یا
 !؟یاریشوهر منو از چنگم در ب یخوا یتو واقعا نم ینی ر
 باران؟!!! ر

 .واری: شوهرتو قاب کن بزن ددیو او غر دمیخند
او را سر کار گذاشته و عسل با اوقات تلخ از  یآن روز بعد از ظهر حساب نیمع

 ما رفته بود. یخانه 
 د؟یخر یایبا من ب یتون ی. فراموشش کن. االن مالیخ یب ر
 !ام؟یآره. کجا ب ر

به قول  یناگهان یزود قبول کرده بود. عسرررل از قرارها یلیکردم. خ شرررک و 
به هییهویخودر " با یعنوان خوشررش نم چی"  و چهار  سرررتیاز ب دیآمد و 

 ار را داشته باشد. یتا آمادگ یکرد یساعت قبل او را خبر م
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 !ه؟یخبر ر
 ام؟ی. کجا بگمیبهت م دمتید ر
 .میدم خونه از اونجا با هم بر امیم ر

کردم که عسل از خانه خارج شد و به سمت من آمد. در را که  یپارک م داشتم
 تو. امیخواستم ب یباز کرد، گفتم: م

 ؟یاومد نیشد با ماش یمامان رفت نون بخوره. چ ر
شرکت. د یزیچ هی نیمع رررر ست برار ببرم  شته بود، خوا ن راهمو گهیجا گذا

 شد. یدور م یلیخ
 اشه.برداشته ب لشویوسا یچک کن که همه  فشویبه بعد شبا ک نی: از ادیخند

مال کا تشرررانیجا گذاشررتن ها و تظاهر به فور نینگفتم. ا یزیزدم و چ لبخند
 آوردم... ینم شیبه رو یدانستم ول یبود. م یعمد
بود حالش خوب  تیمن در اولو یکه برا نیهمه سال، هنوز هم از ا نیاز ا بعد

 یلیخ زیزد که فالن چ یپسرر خردسرال نخ م کی نیزد و ع یشرد. زنگ م یم
به  گریسررراعت د کیدادم که تا  یم نانیمهم را جا گذاشررته و من بهش اطم

س با آژان مکن شنهادیرسانم. از همان بار اول گول نخورده بودم که پ یدستش م
ستم. هم شیبرا د. چند ش یتا بناگور باز م ششین دید یکه خودم را م نیبفر

ز ا نیمع یوقت کیاسررت که  ادریبپرسررم  نیمیخواسررتم از مامان سرر یبار م
 ی! ولش؟یخواسته باشد که نبرده باشد برا یزیمدرسه زنگ زده باشد خانه و چ

 بود... شتهزبانم را گاز گرفته بود.. گذشته هر چه که بود گذ
ش یصدا شه  یگو سم را به او جلب کرد. گو سل حوا لبش را گاز گرفت و  یع

 زنگ قطع شد. یشد تا صدا رهیآنقدر به صفحه ار خ
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 !ه؟یک ر
 : شهاب.دیکش آه
 ؟یپس چرا جواب نداد ر
 حوصله اشو ندارم. ر

چند روز. دو سه بار  نیام کرده ا وونهیاال انداخت و ادامه داد: درا ب شیها شانه
 یبهونه ا گهیکه. د سررتین یتموم شرردن یرفتم به آه و ناله هار گور دادم ول

 مامان بدم که... لینداشتم تحو
 که من برات جور کردم. ر

 .امی: دمتم گرم. از خجالتت در مدیخند
 ن؟یاشتو م یمون یاز شرکت پارک کردم: م قبل

 باهات. امیرا برداشت و در را باز کرد: نه م فشیک
 هچاریب د،یجاو چارهیشررهاب، ب چارهیکامال مشررخب بود. ب شیته صرردا خنده

 ...ایخور قلب دن یتمام پسرها
نداره به شررهاب بگم  یگفت: اشررکال میرفت یمجتمع که م یطرف در ورود به

 ...نجایبعد از ا م؟یریکجا م
از  یدون یلباس واسرره هانا بخرم، گفتم تو بهتر م هیخوام  ینه بگو. فقط م ررررر

 .ادیخوشش م یچ
 را گرفت و من سرگرم خواندن تابلوها و بنرها شدم. شماره

ثان یبود و من برا یخال یمنشرر زیم به اطرافم نگاه  یو ب جیگ هیچند  حواس 
شررلو  و پر رفت و آمد نبود،  یلیهم آنجا بود خ نیکه دفتر مع یکردم. طبقه ا
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 شررانیبرخوردها با همکارها شررتریارباب رجوع هم به آن صررورت نداشررتند و ب
د که او داشتن یمنش کیتمام شش دفتر آن طبقه فقط  یخاطر برا نیبود. به هم

 نگاه کردم و دسررتم به سررمت نیدفتر مع یبه در بسررته  دیهم فعال نبود. با ترد
 یکال را نزده بودم که در دفتر باز شرررد، کله  یام رفت. هنوز دکمه  یگوشرر

با د رونیب دیجاو مد و  به  دنیآ جب  با تع ما فورا خودر را پرت کرد عقب. 
را به سررمت سررقف  شو صررورت دیکشرر یقیکه آه عم دمیسررمت عسررل چرخ

 و لبخند زدم. دمیرا شن نیبلند مع یچرخاند. صدا
 ! خواهر زن من؟! کدومر...؟یک ر

 خواهرِ  گهیم وونهید دیجاو نیمن گفت: سررالم. ا دنیو با د آمد رونیدفتر ب از
 خانمت اومده، نشناختت...

 سالم، آخه من با عر... ر
 از او نبود. یکه خبر دمیبود چرخ ستادهیکه قبال عسل ا یسمت به
 کجا رفت؟ ر

 !؟یپاکت مدارک را از دستم گرفت: ک نیمع
 آمد. رونیاطرافم را نگاه کردم که عسل از آبدارخانه ب رتیح با
 سالم. ر
 چکار؟! یاونجا رفت ر

دا غرولند کرد: بله، خ نیبود. مع لیدسررتش را باال گرفت که پر از پاسررت عسررل
 شانس بده.

 ه؟یچ هیقض ر



wWw.Roman4u.iR  952 

 

با من بود و تو زنگ زد نیاز اون دفه که ا ررررر  برم یگفت یبدبخت فلک زده 
 لیاومدن و بعد اعالم کردن که عاشررخ پاسررت شررونیآموزشررگاه دنبال خانم، و ا

 دونن. یو خانم هم جاشو م میدار لیتو آبدارخونه پاست شهیهستن، ما هم
را باال انداخت و به خوردنش ادامه داد. تازه  شیحخ به جانب شررانه ها عسررل

ضعش زدم، به حد سر و و شده بود که  یمتوجه  صد احتمال نم کیناز   یدر
. دریبگ یجد نکهیرا بشنود چه برسد به ا شیاز حرف ها چکدامیدادم شهاب ه

 که هاج و واج ماند. دمیکوب شیاز حرصم با آرنج به پهلو
 !ن؟یخب برا منه، مگه نه مع ر

 .نجایا ادیب یکارآموز یتو ه که گفت ریگور من غرغر کرد: تقص ریز نیمع
 اومد! یبار م هی یاون که به زور هفته ا ر
 بود. ادیهمونشم ز ر

 .نیبلند گفت: پشت سر من حرف نزن یبا صدا عسل
ست جلو میدار رررر سر م،یزن یخودت حرف م یرک و را شت  ! باران ؟یچه پ

 !ن؟یبر نیخوا یجان، کجا م
 رو دست... میزیرو بر یآب پاک میریم میدار ر
 !ن؟یدیباران از کجا خر ،یدیپوش یچه بلوز قشنگ نیمع یوااا ر

 یخوشررگل یرفت. چه چشررم ها یاو نگاه کردم که داشررت چشررم غره م به
 داشت. دلم نرم شد و کوتاه آمدم.

 .میریتولد دوقلوها کادو بگ یبرا میریم ر
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 یعلریام یما نگاه کرد و بعد گفت: برا یتنگ شده به هردو یبا چشم ها نیمع
 .رمیبگ نیخوام برار ماش ی. مرینگ یزیچ

 : تولد منم دو هفته بعدشه.دیعسل درخش یها چشم
 هیفقط با خزر هماهنگ کن،  نیعسررل. مع یبزرگ شررد گهی: تو ددمیکشرر آه
 !زم؟یخوب عز یلیکه بعدا بشه اسباب دردسرشون. خ مینخر یزیچ

که  نی. شما بردهیکرد: تلفن اتاق جاو زیرا ت شیداد و گور ها یسرسر یجواب
 .رونیب ادیاون ب

ست ها دیحرف کرکر خند نیا از سل د درهم حلقه کرد:  نهیس یرا رو شیو ع
 !مش؟یبخور میخوا یبره، مگه م ادیخب ب

به م من جلو  رهیبشررقاب هم بگ هیتونه  یم گه،یدادم: راسرررت م هیتک زیهم 
 صورتش.

سرم  دستش را پشت نی. معدمیدستش را باال برد و من دستم را به آن کوب عسل
. عسرررل زمیممنونم عز یلیبه طرف در خروج هول داد: خ ابیگذاشرررت و تقر

منگنه ار  ینگه دار یتون ی. اون شال المصبو هم نمدنتیخوشحال شدم از د
 کن به سرت.

سل شالش نزد. مع یتوجه یبا ب ع ست به  ستش را در هوا تکان داد و د ا ب نید
 بار.: مواظب دیاو نگاه کرد و بعد به سمت من چرخ یسرزنش به پس کله 

 خب. یلیخ ر
 واسه شنبه نوبت گرفتم. ر

گار خاکسررتر کی ان ظه زرد  یروز یرو دیپاشرر ینفر رنگ  تا آن لح که  را 
 بود. یدیخورش
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 باشه. ر
کردم. تا در آسانسور  یصورتم بود، به زور لبخند زدم و خداحافظ یرو نگاهش

 ار شدم.تکان دادم و سو یکرد. دست یبود و من را نگاه م ستادهیباز شود ا
 ...دیجام ام نیدل... آه از ا نیاز ا آه

 اهیسرر یبا موها یمن نشررسررته و دخترکوچک یکه روبه رو یرا از مرد نگاهم
ته م یلیخ ند را ب* *ل گرف ها یبل به النگو تد و  یم میچرخانم، چشررمم  اف

ستم را رو رد؛یگ یرا م میبغض گلو شاره ام را ز یآنها م ید شت ا شم، انگ  ریک
 نیاناخنم.  یرو فتدیالنگو ب یچرخانم تا گل صررورت یبرم و م یم شرررانیکی

انداخت، با  یاو م ادیمن را به  شررهیهم یو آب یصررورت یجفت النگو با گل ها
 بود... نداختهیکه خودر آنها را دستم ن نیا

ها را خر یول به ن دهیخودر آن هد تیبود  که  من و خزر  یعروسرر ی هیآن 
 عسل و او به حرفم گور ایطلوع  یگهش دارد براباشد... به مامان گفته بودم ن

مال من باشد، شب  دیو با دهیمن خر ینداده بود. اصرار داشت که بابا آن را برا
بودمشرران.  اوردهیدر ن مام آنها را انداخته بود دسررتم و تا حاال از دسررت یعروسرر

 شوند... یجا به جا م یصورت یدهم و گل ها یانگشتم را حرکت م
 خواست بشکند، یبار حادثه م ریدر ز میکه شانه ها یوقت»
 لحظه کی

 من گذشت؛ شانیپر الیخ از
 تو... یشانه ها بر
 بگذارم یشد اگر سر یتو، م یشانه ها بر
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 یها یبرآرم به ها نهیس یبغض درد را از تنگنا نیو
 جان پناه مهر آن
 «…دآسوده ام کن نیسنگ بتیمص نیتوانست از بار ا یکه م دیشا

 ...یی... باباییکنم: بابا یاراده زمزمه م یدهم و ب یم هیتک شهیرا به ش سرم
 ... کار...یبود نجایا کار
 : باران بهار من!چدیپ یدر ذهنم م تیصدا

ضم سر خودخواه و  یدهم، کار بود یرا به زور قورت م بغ ام را در  کدندهیو 
 یگرفت یآغور م

گرفتم،  یرا گاز م میکنم؛ من هم با لجاجت لب ها هیگر یکرد یاصرررار م و
 دمیکش یتند تند نفس م

ا را ب میو موها یدیخند ی. بعد تو مندیایب نییپا میگذاشررتم اشررک ها ینم و
 ...یکرد یانگشت شانه م

 شود یام خم م یینفر روبه رو یکند و وقت یاشک چشمانم را تار م ی پرده
 شود... یم یب*و*سد، اشک از چشمم جار یدختر کوچکش را م یشانیپ و

کنم و آرام آرام  یکه اطرافم نشررسررته اند پنهان م ییها بهیغر یرا از همه  میرو
شک م شم، دلم م ادیخواهد فر یدلم م نکهیبا ا زمیر یا خواهد زار بزنم،  یبک

خدا را ب یدلم م هد  ما را ن؟یچرا من؟! چرا مع میو بگو نییپا اورمیخوا ! چرا 
 او باشم؟! یشرمنده  نطوریهم قرار داد تا حاال من اسر راه 

دانسررتم؟! چرا  یچقدر بچه دوسررت دارد؟ مگر نم نیدانسررت که مع ینم مگر
پسررر خزر  یخودر برا یبچه  یشرردم که حاال به جا یم بشینصرر دیمن با

 او ذوق کند... یبخرد و از سوار نیماش
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سک ها که شه و کنار دن ییتمام عرو  نیو غمگ میتی نطوریا دهیخر ایرا که از گو
 یآنها را به کسرر دیایدلش ن یهم تلمبار شررده باشررند و حت یدر کمد خانه رو

 یدهد "بارن عروسررک دوس داره" و من جلو حیهمه توضرر یببخشررد... که برا
که من  اورمین خودم یخانواده ام را خودم را به کوچه پس کوچه ها بزنم و به رو

شته ا چوقتیه ست ندا سک دو  یو لبم را گاز م چدیپ یدر دلم م یم! دردعرو
 یخودم را مثل همه  یقیاندازم و بعد با نفس عم یبه سراعتم م ی... نگاهرمیگ

شان م یآدمها و  ستیمنتظرم ن چکسیه نکهیدهم. با ا یآنجا منتظر و کالفه ن
ستم توان یتوانستم بروم... کار م یکار م یبروم... ول ستیجا هم قرار ن چیه

سمت باجه بروم و  یسفر فیکه ک یسادگ نیبه هم شوم به  سته ام، بلند  ام را ب
 واهم...خ یم تیبل کیرود  یکه م یقطار نیاول یبرا میبا اعتماد به نفس بگو

مطمئنم که مسررئول باجه هم با  نمیب یدر خودم نم یجر ت نیچن نکهیاز ا ریغ
 شانتیوز قبل بلاز چند ر ستیهمه آدم معلوم ن نیکند، ا یبه من نگاه م رتیح

صم نیکرده اند و من هم هیرا ته صبح ت شوم و ه میامروز   چیگرفته ام بروم گم 
شد... خ ستمیجا را بلد ن شود در آن گم  ستم یجاها بود که م یلیکه ب گم  توان

 توانستم گمشان کنم. هرجا که یبودند که نم یکسان یاصل یمسئله  یشوم ول
 دارد... ینفرات روشنم م یبعض ادیها،  اهچالهیدر س یبروم، حت

در  جهت یآورم. ب یرا باالتر م فمیزنم و ک یرا عقب م اهمیشال س یکالفگ با
س کنم عک یرا که باز م فیآورم. ک یپولم را در م فیکنم و ک یرا باز م فمیک

. کجا بروم آخر؟! کجا را دارم بروم؟! آخ که چقدر بدبختم... نمیب یرا م نیمع
وصررل شررده که هرجا بروم  نبه م یسررمانیبود انگار با ربه من گفته  یروز کی
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بود  امدهیبود، کار ن دهیرا بر سررمانیهمراه من خواهد بود، کار همان روز ر
آورد، کار مرده بودم! خدا!  یدنبالم، کار آنقدر مغرور بود که اسررمم را نم

او را برآورده  یتوانم تنها آرزو یکه نم دمید یروز را نم نیکار مرده بودم و ا
 کنم...

و  رمی... بمرمیکردم بم یزدم، آنقدر حالم بد بود که آرزو م رونیاز خانه ب یوقت
 دریبگ یتوانست برود زن جوان یرا هم حل کنم... م نیاز خودم مشکل مع ریغ

به دکتر و دم و دسررتگاه  یازیبچه دار شرردن ن یکه برا یو بچه دار شرروند، زن
 زم*س*تان بودم... شهیهماشته باشد نه مثل من که نداشته باشد، که بهار د

ستم شم ها یرا رو د شار دادم، اگر مرده بودم همه چ میچ شد...  یحل م زیف
 یاز او جدا نم چوقتیکنارر بود و ه شررهی... آن وقت روحم هم همزیهمه چ
 گذاشت... ینم شیتنها چوقتیشد، ه
ستم شار دادم و التماس کردم:  یرفت و رو نییپا میاز گلو د شد. ف شت  قلبم م

 ! چرا؟!...؟یببر یدار یچرا منو ورنم
ه و ب دمیکشرر رونیرا ب یحس کردم، گوشرر میپالتو بیرا در ج یگوشرر لرزر

 شدم. رهیخ نیعکس مع
 !«؟یشی! چرا بد نم؟یکن یولم نم چرا»
 را صاف کردم. میو گلو دمیام را باال کش ینیب
 .زمیبله؟! سالم عز ر
 !؟ییسالم. کجا ر

ست که خانه ن یم یآرام بود. ول شیصدا لو  و ش ستگاهیبه ا ی. نگاهستمیدان
ود داد؟! ممکن ب یم یقطار چه جواب ستگاهیگفتم ا یپر رفت و آمد کردم. اگر م
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شدم و  یخوب داشت، همه بچه دار نم لیبه خاطر جنون طالقم بدهد؟! دو دل
 بودم... وانهیهم د

 .رونمیب ر
 !؟یدور یلیخ ر
 بود. بله، دور بودم... دهیساعت طول کش کیآژانس  با
 .یلینه خ ر
 خونه؟ یگرد یبرم ر

شتم. کجا م یکه برم البته شده بود. بغض  نیرفتم؟! از هم یگ حاال دلم تنگ 
 کردم.

 دنبالت؟! امیب یخوا یم ر
ستم. نم ینم نه، ستم ب یخوا ضع بب دیایخوا سر و و ورر و با ندیو من را با آن 

ستم او را بگذارم و بروم. به ه یشود که م س و ک چیو به خاطر ه یمتیق چیخوا
 گذاشت... یرا تنها م یگرینبودم که د یمن کس زیچ چیه
 نه. ر
 ! باشه باران؟!؟یدینرو، قول م گهید یجا چیخب، برو خونه. ه یلیخ ر

 !؟یایرا فرو دادم: باشه. برا ناهار م بغضم
 .نمتیب یم .امیزودتر م ر

 بیرا هول دادم در ج یبلند شرردم. گوشرر میاز جا یکرد و من با خسررتگ قطع
لم به پشت سرم انداختم، د یام را در دست گرفتم. نگاه یو ساک سفر میپالتو
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بودم که فقط  یشررد، من بومرنگ ینم یاز آنها بودم ول یکی یخواسررت جا یم
 شدم... یدرست پرتاب م نیمع یاز دست ها

 و به سمت در خروج رفتم. دمیکش یآه
سمت قلبم هجوم آورد. من  ییبا  را که باز کردم تمام تنها در و غمش با هم به 

 با  من را... نیو رو کنم نه ا ریبا  را ز نیقرار بود ا
و  یسررابقمان رفتم. خانه خال یعمارت به سررمت خانه  یرا بسررتم و به جا در
 و دیچیپ یخال یدر خانه  شیصرردا سرراکت بود. در را که بسررتم شیوارهاید

 یخواست وقت یکرد. دلم م یم نیمن را غمگ یخال یکرد. هر خانه  نترمیغمگ
شند ول نیمن به عمارت رفتم خانواده ام هم هم بود  سختمامان  یبرا یجا با

صا وقت صو شته بود رو لیتما رغمیالبرز عل یمخ ست گذا  خزر و یمادرر د
 شد. یمنصرف نم

 کانتر گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. یرا رو دهایو ساک و کل فیک
 که رو یاتاق را به خاطر پنجره ا نیو سرررد بود... پوزخند زدم. من ا یخال اتاق

با  دلبسررته  نیشرررد انتخاب کرده بودم... من از همان اول به ا یبه با  باز م
مان را در آن سررفت کرده بودم... از ه میپا یاول جا یبودم... از همان لحظه 

 بودم... دهینقشه کش شیاول برا یماه ها
شمم سمت چ سم را به  یبه عمارت افتاد که البته فقط ق شخب بود... نف از آن م
ره خاط یهمه  نیام را گرفتم. از ب یاشک تمام نشدن یدادم و جلو رونیشدت ب

 ام از همه پررنگ تر بود... یها، شب عروس
 افتم..." یتو م ادیباشم،  ی"من بعد از اون شب، پشت هر پنجره ا
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ن اتاق را... و م نیما در نظر گرفته بودند و ا یخانه را برا نیانتظارم ا برعکس
شه  یشده بودم... م فیچقدر خرک ستم نق ست که نم نیمع یدان ست  یا خوا

پنجره نشررسررته  ریِبَکند... تا سرراعت دو ز زیجا من را از همه چ کیدفعه و  کی
ش میبود شه ک که ده تا اتاق  میزسا یم دیعمارت جد کیبودم که  دهیو من نق

صاحب  شد و  شته با شان مال خودمان  یکی... میشو یعالم بچه م کیدا دوتا
امن  یخانه  کیخواسررتم  ی... ممیریگ یم یرا به سرررپرسررت یباشررد و باق

د... تنها نباش چوقتیرا شلو  کنم تا ه نیدور مع یخواستم به قدر یبسازم... م
ر حاال... سرر یکند ول میتقسرر هم گریعالم آدم د کی نیتا بتواند محبتش را ب

 یرا به سرپرست یکیدادم... حاال اگر  هیتک واریو سرم را به د نیزم یخوردم رو
به ا هیگرفتم در نظر بق یم حب  لیدل نیفقط  قادر نبودم صرررا که خودم  بود 

 بود... ریور و مسخره و البته ناگزشوم... حاال تمام آن آرزوها د یفرزند
رد و خو زیکف ل کیسرام یرو میآمد، خواستم بلند شوم که پا ینیماش یصدا

ستم را به کمرم مال دهیکوب واریمحکم به د شوم دمیشدم. د . و تالر کردم بلند 
 بود و درر باز و بسته شد... ستادهیا نیماش

 کیپنجره نزد نیخانه و ا نیبه ا نهایپارک ماشرر یکرده بودم چقدر جا فرامور
 !؟یایب یتون ی: خودت نمدمیشن یرا به وضوح م نیمیمامان س یاست... صدا

 از خونه هم فاصله دارم... ست،یدونم، تو با  که ن ینم ر
 گرفته و ناراحت بود. یهیقابل توج ریو غ بیبه طرز عج نیمیمامان س یصا

جر ت  یگو... من حتبهش ب اینخواه... خودت ب یزیچ نیاز من همچ ررررر
 بشم... کیندارم... به خونه نزد
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 نیره عدلشو –بودم  دهیکه هرگز نشن – نیمیپر از بغض مامان س یصدا دنیشن با
ا کردم ب ی. چه خبر شده بود... از صبح تا االن فکر مدیدر معده ام جوش دیاس

سرخ، دن س میبرا ایآن اتفاق   ست،یمهم ن میبرا یگرید زیچ چیو ه دهیبه انتها ر
 اما حاال...

به خاطر کسرر ییدورم را آدم ها دمید یحاال م تازه ند که  که وجود  یگرفته ا
 زدم، همه را فرامور کرده ام... یداشتنش به آب و آتش م ینداشت و برا

... همه یچینشررده... ه یچیه»ام را چنگ زدم تا دردر آرام شررود...  نهیسرر
مه... خواهش م خد یخوبن... ه ماس مکنم...   یچیه گهیکنم... د یا...الت

 «کنم... یخوام... خواهش م یازت نم
س ی هیگر یصدا شد: من نم نیمیمامان  به اون دختر  رمیتونم... من نم یبلند 

 شبه خواهرر و شوهرر رو از دست داده... هیبدبخت بگم 
 سر خوردم. وارید یرو یبار به آرام نیو ا دیلرز میپاها
حت نبود، "آخ"  میجا که از د هیگفتم و دسررتم را تک یرا  ارویگاه کمرم کردم 

صله بگ شمم را باز کردم و معرمیفا سته بود یکه باال دمیرا د نی. چ ش . سرم ن
 یحال کی... یو شکست خورده ا نیجور غمگ کیهم نشسته بود،  یجور بد

شم چ دیدوست نداشتم... چرا با افهیق نیرا با ا نیداشت که دلم را سوزاند. مع
ها نطوریا شیها نه  باشرررد... چرا شرررا تاده، و  شیغمزده و محزون  قدر اف ان

بود؟! از حال خودم خجالت  سیبودند... چرا صررورتش خ ختهیآو شیابروها
ر شرده ام را بلند کنم و رو دم،یکشر ر . دنمیبنشر نیزم یتالر کردم دسرت سرِ

که مع جب بودم  ج دارمیب نیع  یرو یتیوضررع نیچن درازه داده بود نکرده و ا
ردم؟! ک یچکار م نجایبمانم... با تعجب به اطرافم نگاه کردم؛ من ا یباق نیزم
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ه ک دمیچرخ نیخانه آمده بودم؟! قبلش کجا بودم؟! به طرف مع نیچطور به ا
سرر را پا ستش بود نوازر م نییهنوز  ست من را که در د ... کرد یگرفته و د

را در دست گرفتم و تالر کردم سرر  شتش بردم، صورتدست آزادم را به سم
 طرف بلند کنم. نیرا به ا

 !زم؟یشده عز یچ ر
کردم و او را به سررمت خودم  تیرا از گونه ار به پشررت گردنش هدا دسررتم

 میتومان یار را به شانه ام فشار داد و احساس کردم سرشانه  یشانی. پدمیکش
 شد. سیخ
 شده... ی... چینطوریا نمتینب ر

 : ب* *لم کن...ختیتمام غم عالم را به جانم ر شیصدا
ستم صدا د شردم.  ار  هیگر یرا انداختم دور کمرر و او را محکم به خودم ف

را در  نیمع یکرد... من صرردا یم شیدلم را ر نیمع ی هیبلند شررده بود... گر
کسته حد ش نیکه تا ا ینه وقت یدوست داشتم ول شتریب ییاز هر صدا ایدن نیا

 بگو... منشده... به  یو خش دار باشد... اشک خودم هم راه افتاد: چ
صورت خ یشانه ام تکان خورد و عقب آمد. نگاه یرو سرر کردم.  سشیبه 

 ست،یکنند، مهم ن هیگر ایدستم را باال آوردم و اشک چشمش را گرفتم. تمام دن
که داشته باشد، خنده  یلیکند... حاال هر دل هیگر نیخواهم مع ینه... نم نیمع
 ایسر آدم، دن یوکند ر یرا آوار م یزندگ شیها هیگر یقشنگ است، ول شیها

 کند، دل آدم را تنگ... یو تار م رهیرا ت
 شانه ار گذاشتم و فشار دادم. ی... دستم را رودیزد و از دهان نفس کش پلک
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 به من بگو. ر
و من دلم  میچشمها یزد تو من را گرفت، زل یباال آمد و بازوها شیها دست

ها یپر آب ضررعف کرد. برا یها یخاکسررتر یبرا ند یمژه  به هم  یبل که 
سب ست ها ی... دلم مسشیخ یگونه ها یبودند... برا دهیچ ست د را  میخوا

خواست دوباره ب* *لش کنم...  یرا پاک کنم. دلم م شیرها کند تا اشک ها
خواسررتم آرامش  ی... فط مدیرسرر یبه نظر م میتیتنها و  یلیخ یلیخ یلیخ

 کنم...
 باران... ر

 گذاشتم: بله؟! شیزانو یرا رو دستم
 رد.ک کتریشد و خودر را به من نزد شتریب میبازوها یرو شیدست ها فشار
 داشت. یمن بر نم یمثل زمزمه بود و چشم از چشم ها شیصدا

 ... طلوع...شبیباران... د ر
: دیشکست و هخ زد. سرر را به سمت سقف چرخاند و نال شیدر گلو صدا

 خدا... خدا...
کردم. چه خبر شرررده بود؟!  یاو نگاه م یرفتار نگران کننده  نیبه ا یناباور با
ه... به باد رفت میدو هفته ا دیو من هنوز خبر نداشتم ام میکه ما خانه بود شبید

 طلوع هم که...
کردم؟! دست  یچکار م نجاینداختم، من ال*خ*ت ا دیسف یوارهایبه د ینگاه

را کنار زدم که تعادلش را از دست داد و هر دو دست مرا رها کرد و عقب  نیمع
سخت ست... به  ش شدم و به هال خال ین ساکم را  فیرفتم. ک یاز جا بلند  و 

 رتی... با حبودداده  هیتک واریکه به د دیچرخ نیمیمامان سرر ینگاهم رو دم،ید
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صورت رنجور او نگاه کردم. من ه س چوقتیبه   هدیند ریرا انقدر پ نیمیمامان 
 ارویار را از د هیبه سررمتش برداشررتم که تک یبودم... چطور شررده بود؟! قدم

 زد... میبرداشت و صدا
صداشیصدا صداشی...  ضش مرا به خودم آورد... مرا به ا ی...  جا و  نیپر بغ

به صررورت او خ نیا ند. وحشررتزده  ... چارهیشررردم... دختر ب رهیروز برگردا
کدام خواهر؟! خواهر ک یچه کسرر چارهیخواهر... دختر ب !! خواهر ؟یبود؟! 

 !!؟یک
 ...نیمع ر

 ...نی. ضجه زدم: معدیدور شکمم حلقه شد و مرا عقب کش نیمع دست
با او رو در  دیاکنم. ب شیرا محکم گرفتم و تالر کردم از خودم جدا سرراعدر

به  نی.. معدمید یرا م شیچشررم ها دیگفت... با یبه من م دیشرردم. با یرو م
با یمن درو  نم فت...  بان م دیگ که خواهر ک یبه ز ... ی... خواهر کیآورد 

 ...یخواهر ک
 کرد... یام م وانهیار د هیگر یقفل شده بود و صدا شیدست ها یول
 ...نیزدم: مع غیته دل ج از
 یم رونیاز آن قفس ب دیگذاشرررت فرار کنم... با یم دیکرد... با یولم م دیبا

م آوردم.. قلب یدر م نهیقلبم را از س دیآن دست ها، با انیرفتم، از آن خانه.. از م
 نیمع یآمد... دسررت ها یدر نم شیکوفت و صرردا یم واریخودر را به درو د

کرد.. نفسررم  یولم م دیاکنم... ب شیرا چنگ زدم و تالر کردم از خودم جدا
االن... کار  نیمردم... هم یشرردم... کار م یآمد... داشررتم خفه م یدر نم
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مام م نیهم ایدن ظه ت کار ه یلح مدهین ایبه دن چوقتیشرررد... زار زدم...   ا
 یمن قرمز و جا یفشررار دسررت ها ریافتاد که ز ییبودم... چشررمم به دسررتها

ستها میناخن ها شده بود... د سمت  را زمیعز یزخم  ستم را به  رها کردم و د
ستم قلبم را خفه کنم... کار م یام بردم... کار م نهیس ستم یتوان قلبم را  توان

س  را بلد نیبود؟! فقط هم نیصورت خدا... هم یدر آورم و پرت کنم تو نهیاز 
 شل شد و من تمام مقاومتم را از دست دادم... نیمع ی... دست هانیبود؟! هم

 دمیکش یکرد. آه کیرا تحر فمیبلند شد و اعصابم ضع یدلخراش غیج یصدا
 هیشررود که به آن تک دایپ یزیچ یوارید یکردم درخت یو عقب رفتم... آرزو م

 شیرا حس کردم و بعد صدا یدست یتوانستم از آنجا بروم. گرما یکنم. کار م
 .دمیرا شن

 س؟یسردت ن ر
 یدرونم... حس یجم خالسرما از داخل بود... از ح ی... ولیلیبود... خ سردم

خال به ا یدر آن حجم  و راه فرار  دیکوب یطرف و آن طرف م نیخودر را 
 یرفت و از دسررتش خالصرر یکه مدام به تنم فرو م ینداشررت... انگار سرروزن

 نبود...
شد، برا سرم ستش از کمرم جدا  ست تکان دادم. د  هیچند ثان یرا به چپ و را

ام را در دسررت گرفت و رها کرد. از من فاصررله گرفت و کنار آن  خزدهیدسررت 
. برگشررت و به من نگاه کرد. نگاهش پر از سررتادیپور ا اهیاندک سرر تیجمع

شمها یخواهش بود ول ست  نیمن جدا و به زم یزود از چ شد. د  یهادوخته 
ناه و بالتکل یب م دیاینفر ب کیرا ب* *ل گرفتم و آرزو کردم  فمیپ را  زیه چه
تا لحظه ا ییالال میبرا چد،یگرم بپ یپتو کیحو کند، من را در م ند و   یبخوا
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خواسررتم که فقط نگاه  ینفر را م کیرا رها نکند...  میام دسررت ها یهوشرریب
آدم را مرهم  خمتوانسررت ز یم تگرریمهربان و حما یچشررم ها زیمحبت آم
 نفر که رفته بود... کیبگذارد. 

 برات؟ ارمیپالتومو ب یخوا ی: مدمیام شن یکیرا از نزد نیمع یصدا
 چون سرد شد، رفت؟! ایچون رفته سرده  ر

 دستم را در دست گرفت و به آن ها کرد... دو
 ...هیآ یانقدر سرد شده... طفل ست،یچون اون ن ر

به من نگاه کرد. پرسررشررگر به او نگاه کردم،  یدواریرا باال آورد و با ام سرررر
و به مامان نگاه کردم که  دمیکش یتکان داد و نگاهش را از من گرفت. آه یسر

 و دیهرگز دل بکند... نگاهم چرخ سررتیآنجا نشررسررته بود انگار قرار ن یطور
 ینرم کرده بود که دلم م یصورتش را به قدر ی. غم عمه اجزاستادیعمه ا یرو

ست او را در آغور بگ کنم، که من  یار بدهم. که درکش م یو دلدار رمیخوا
ست داده ام... منته سرم را از د سر من هنوز به دن یهم مثل او پ  آنقدر امدهین ایپ
جا که حجم نبودنش  ته بود. برا یبزرگش کرده بودم  ها را گرف مه بودن   یه

پسررر  یها برا نیخواسررت کنار ا یم دلمبار از دسررتش داده بودم و  نیشررشررم
ون خ دیبودم... حاال با ختهیرا ر میمن قبال اشک ها یول زم،یکوچکم اشک بر

 کردم... یم هیگر
سمت نقطه ا یتکان شتم.  یخوردم و به  شده بودند، برگ که همه دورر جمع 

 یرا کور م میفاصررله هم چشررم ها نیبودمش... از هم دهیند کیهنوز از نزد
 بودند... فیخاک ح یلب گفتم: برا ریکرد... ز
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 ...یلی: خدمیگوشم شن ریرا ز نینوازشگر مع یصدا
 یتن زن جوان دیفهم ی! مگر مد؟یفهم یبودند که بودند... مگر خاک م فیح

سالگ دهیرا بلع س تمام ک دیفهم ی! مگر مده؟یدخترر را ند یکه هنوز تولد دو
. قلبم فشار دادم.. یرا گرفته؟! دستم را باال آوردم و رو یو کار عروسک کوچک

 بود؟!... اصال مگر خاک مقصر دیفهم یخاک چه م
 بود؟! یک ریرا گرفتم: تقص نیمع دست

س یسر صر بود؟! چه فرق یتکان داد و به من نگاه نکرد. چه ک ؟! کرد یم یمق
 یشررد؟! پدر م یمادر م هیآ یکردن مقصررر برا دایکرد؟! پ یم یچه فرق گرید

برف پاک  د،ینو نیماش ،یباران یرا مقصر دانست، هوا یزیشد هرچ یشد؟! م
 ده...لغزن یکن، جاده 

که  ،میدار و عجز والبه شان را تماشا کن یچوبه  یپا میرا ببر نهایا یهمه  حاال
شود؟ دِل ما که  شود؟! که دلمان خنک  شتم را رو خیچه ب  نهیس یزده بود!!! م

 ... آخ...هیفشار دادم... آخ آ
شت... ه چیه هیسرم پر بود از خاطرات پدرم، آ من سنگ قبر...  چیندا به جز 

 را فشار دادم. نیدست مع
 اهیسرر تیآن جمع یداشررتم، همه شرران را... همه  یاو را کنار خودم نگه م دیبا

 یلحظه ا یدادم برا یکردم و اجازه نم یسررفت ب* *لشرران م دیپور را... با
 یلحظه که غافل م کیگرداندم،  ی... سرررم را که برمدهیازم دور شرروند. چه فا

صور دیشدم ناپد شمم به   هی. بعد از آادمامان افت ی دهیت تکشده بودند... چ
سرروخت... آنها بابا را دوبار از دسررت داده بودند... در  یاو و عمه م یدلم برا

ار که هر ب نم،ینب یگریکس د هیرا شررب یکسرر چوقتیدلم با خودم عهد کردم ه
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ها، دلم برا یرفتنش دو نفر را از زندگ عد از آن  یخودم... برا یآدم کم کند... ب
ست رفته  یخودم م  یبود... مگر من چند بار م ادیمن هم ز یسوخت... از د

شر زانمیتوانستم عز شود و  زشانیشوم؟! که همه چ کیرا با خاک  سهم خاک 
 دلم نشیری... که تلخ و شرریمن فقط خاطرات بماند، آن همه چه خاطرات یبرا

 زهرمار کند. میرا برا یرا بفشارد و زندگ
زر اشاره کرد که مامان را بلند کند. خودر هم عمه فروتن بلند شد و به خ یآقا

پور بلند شرررد، از  اهیسرر تیرا گرفت. جمع شیبازو ریرا از جا بلند کرد و ز
 دمیاراده پس کش یسمت آمد. ب نینحس پراکنده شد و به ا یآن نقطه  تیمرکز

کم  هیگفت: ما  یم برزکه به ال دمیرا شن شیمن را نگه داشت و صدا نیمع یول
 .میایم رترید

 .می: بردمیرا کش نیو دست مع دمیالبرز را نشن ی زمزمه
 .میریرا گرفت: م میبازو

 االن. نیهم ر
من دوخت: باشه،  ی چارهیب یبا صالبت را به چشم ها یخاکستر یها چشم
 االن.
 دیراحت شد، دست مرا کش هیکه از دور شدن بق الشیمنتظر ماند، خ هیثان چند

س را پ شیو به سمت آن خاک لعنت شده برد... پشتم را به آن کردم و دست ها
 زدم: ولم کن...

 !دهیخواب نجای! خواهرت انیبب ر
 زدم: نه، ولم کن... غیج
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من را محکم گرفت و تالر کرد من را به آن سمت بچرخاند: نگار  یها شانه
 کن!
 کل بدنم به لرزه افتاد: ولم کن. د،یلرز میلب ها د،یلرز میدندان ها دم،یلرز

 !ادته؟یطلوع رو  ده،یکرد: نگار کن، طلوع اونجا خواب التماس
وار دم  شررمیابر یزالل، موها ینباشررد؟ چشررم ها ادمیشررد طلوع را  یم مگر

 یکوچک، چال ها یصرردا، گور ها یب یخنده ها ،یلباس صررورت ،یاسررب
... و هفت یس زیسا یها بلند... کفش یشانیپ د،ینرم و سف یگونه، دست ها

 پانزده ساله...
شار دادم تا مرا ب نیزم یرا رو میپاها  کیزدشده ن نینفر یاز آن به نقطه  شتریف

ماس کرد: عز ند. الت گاه  یخواهش م نش،یمن... بب زی... عززمینک کنم... ن
 ...نیزتری... عزدهیکن... طلوع اونجا خواب

 ...دهیدونم، طلوع اونجا خواب یم ر
 طلوع... خواهر تو... ر

زنده اس...  یشده، ول ریخرد و خم مارستانه،ی... طلوِع ما بگهیطلوع د هینه  ررر
 کنن... یزنده رو که خاک نم

... طلوع هیتکانم داد: باران! طلوع رفته، همون طلوع، مادر آ ادریفر یصررردا
 تمام شد... طلوع رفت...

: باور کن باران، دیفرو چک شیرا در دست گرفت و اشک از چشم ها شیموها
 ... طلوع رفته، همون طلوع...زمیباور کن عز

 : نه...دیلرز میها لب
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 یتونسررتم برر گردونم، کار م یرا در دسررت گرفت: چرا... کار م میبازو
ود... بودم تمام شده ب دهی... کار... من که رسرمیرفتنش رو بگ یتونستم جلو

حاال بهش نگاه  ؟یچقدر دوسررتش داشررت ادتهی... طلوع رفته بود... زیهمه چ
 کن...

 ...مارستانهیطلوع من تو ب ست،یطلوع من ن نیرا به شدت برگرداندم: ا سرم
 کرد: نه، طلوع ُمررررررد... یبلند یشل شد و ناله  نیمع یها دست
 ...ریبه صورتش زدم: زبونتو... گاز... بگ یمحکم یلیرا بلند کردم و س دستم

صورتش پا یبود و نفس نفس م گر گرفته صورتم ستم را گرفت و از   نییزدم. د
 خوام... یآورد: معذرت م

 ...ستیخواهر من ن نیآرام شد. و زمزمه کردم: ا نفسم
ست جوابم ش شیبه موها یرا نداد. د شم ها دیک شت.  یرا رو شیو چ هم گذا

 ...ستیگفتم: باور کن ن دوارنهیدستش را گرفتم و ام
 میانداخت: بر دیبه پشررت سررر من و سررنگ سررف ینزد. نگاه یهم حرف باز

 خونه...
 .می: باشه بردمیکش یراحت نفس
 به من انداخت و کنار من به راه افتاد. ینیغمگ نگاه

ش یآه شت؟! چرا  یماتم تمام نیعمه نگاه کردم. ا یخانه  واریو به د دمیک ندا
 !نجا؟یباز مرا آورده بودند ا

 خونه. میبر ر

http://www.roman4u.ir/


 971 باران

 میریم نجایا نمیسرراعت بشرر می... نمیریبه من انداخت: باشرره، م یناراحت نگاه
 خونه.

ش به ستر ادهیپ نیاکراه از ما شال خاک قدر . چدمیچیام را دور گردنم پ یشدم و 
کم نشده بود.  یزیعمه غم گرفته بود. بعد از ده روز هنوز از غمشان چ یخانه 

سر مع یبه کند شت  شت اطیراه افتادم و از ح نیپ شتم فکر ممیگذ کردم  ی. دا
به ا نیمگر مع بار  نه آمده که انقدر راحت اسرررت؟! قبل از ا نیچند   نکهیخا

را گرفت تا  فمیک نیرا داد. مع نیآمد و جواب سررالم مع رونیبپرسررم داوود ب
بازواورمیکوتاهم را در ب یچکمه ها به   رونیدادم و چکمه ها را ب هیاو تک ی. 

شد از آن در نروم تو... غم  یکنار در گذاشتم. کار م. جفتشان کردم و دمیکش
 غم ها داشتم... یلیدانست که خودم خ یزد... خدا م یفضا موج م یتو
فروتن رفت. من هم سالم کردم  یبلند سالم کرد و به سمت آقا یبا صدا نیمع

د رد ش نیکرد. عسل از کنار مع یم هیو به سمت مامان رفتم که هنوز داشت گر
 تکان داد و بعد به سمت من آمد. یکه سر دمی. ددیاز او پرس یزیو چ

 ؟یکم استراحت کن هی یخوا یم ر
 .میبمون ادیز ستیانداختم و رو به عسل گفتم: قرار ن نیبه مع ینگاه

 تو اون اتاق پتو هست. یباشه، اگه خواست ر
سر به شتش نگاه کردم و  ست یا قهیتکان دادم. چند دق یامتداد انگ ش م و آنجا ن

سوال به مع شت. با البرز و آقا الینگاه کردم. خ نیهزار بار با  شدن ندا  یبلند 
سش ا یفروتن حرف م ش یا اهینبود. خم نجایزدند و حوا واز خجالت به  دمیک

س شدم  یاطراف نگاه کردم. حواس ک سابخ نو وبه من نبود. بلند  که  دیبه اتاق 
باز ک که  ته بود رفتم. در را  جا  یا بهیزن غر دنیردم از دعسرررل گف  هکیدر آن
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سته بود و  دیتخت نو یخوردم. من من کردم که تعارف کرد بروم داخل. رو ش ن
 هیان آهم نیلبخند به لبم آمد. البد ا دنشیداد. با د یم ریش یکوچک یبه بچه 

سرم را   خوردم و کهی دنشیسمت کودک خم کردم... از د بهبود... جلو رفتم و 
 به لرزه افتاد... می.. چطور ممکن بود؟! دست ها.ستادیقلبم ا

 شد خانوم؟ یمن دستپاچه شد: چ دنیاز د زن
 رفتم. امکان نداشت، چطور ممکن بود؟! آخر چطور؟! عقب

سمت من آمد. ج زن ش غیبچه به ب* *ل به  ستم را جلو دمیک شمم  یو د چ
 ...ایگرفتم: جلو ن

شد و مع در شد. نگاهش از من به زن حرکت کرد و بعد  نیباز  با عجله داخل 
 شده؟! ی: چدیلرز یبه سمتم آمد که تمام بدنم م

ته بودم: ا دسررتش قه شرررده بود محکم گرف که دورم حل باورت  نیرا  چه...  ب
 ... امکان نداره...شهینم
 یدست ها را از رو نیهر دو دست صورتم را پوشاندم، امکان نداشت... مع با

سفصورت شم ها دیم دور کرد و من چشمم به کودک  هوه ق یپور افتاد که با چ
 یچشمها چشمها نی... ادیدر دلم لرز یزیکرد... چ یزاللش به من نگاه م یا

 طلوع من بود... همان چشم ها...
 ...نمشیکردم: بب زمزمه

شاره  زن ستم را  یمنته نیمع یبا ا با ترس جلو آمد و بچه را رو به من گرفت. د
ست کوچکش هول دادم که آن را محکم  شاره ام را در د شت ا دراز کردم و انگ
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 یمن جار یرو لپش افتاد و اشرررک از چشررم ها ی... چاله ادیگرفت و خند
 شد... نه...

 نشستم و زار زدم... طلوع... نیزم یرو
به عمه نگاه کردم که چطور به خودر  یقرار یجا به جا شرردم و با ب میجا در
کهیزد. از ا یکوچکش حرف م میتیکرد و از  یم هیو گر دیچیپ یم حاال  ن

نگه  یسررال و خرده ا کی یبچه  کیتواند از  یسررن و سررال م نیچطور در ا
 ی... که سنگریمرض د کیکند. که کمر درد دارد، که پادرد دارد و هزار و  یدار

اصال  شیکدام از پسرها چیهم که زنش را طالق داده و ه ازر گذشته و داوود
ز تر ا دهینشده بودند... مامان داغد ریو عاقبت به خ اوردهیاز اول از زن شانس ن

ار را داشت که عمه را ساکت  یآن بود که جوابش را بدهد، عسل کامال آمادگ
که  سرررتین یطیعمه در شرررا کرد یخوب درک م یلیاو هم خ یحت یکند ول

ممکن  یهر حرف یآدم طیشرررا نیخرده گرفت... در ا شیبشررود بر شررکوه ها
 بربخورد... میاگر به تک تک ما که آنجا نشسته بود یاست بزند حت

ا آنج بایبا شررک هیچشررم دوختم که آ دیجا به جا شرردم و به در اتاق نو میجا در
شک ه خبرر کرددوقلوها بود و از همان روز نحس خزر  یپرستار نوزاد بایبود. 

هدار هیو از آ دیایبود ب ند و در ا ینگ هل روز صرربح و ظهر و شرررب  نیک چ
 ...دیچ یم ار ندهیآ یبود و حاال عمه داشت مقدمه  هیمواظب آ یچهارچشم

ه بود، خزر دو تا بچ ریبود، مامان پ ریانداختم. عمه پ نییسرررم را پا ینگران با
تجربه و مجرد بود و من...  یداشت، داوود زن نداشت، عسل هم که جوان و ب

بدون  تیو طلوع را برگردانم و تا ابد دیتوانسررتم نو ی. کار مدیکشرر ریقلبم ت
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 رگیکه د دمید یبودم، م دهیکه رسرر نجایکنم... حاال به ا یزندگ یفرزند چیه
 ندارد... یتیاهم میبرا

ست زنش را  یکردم که نم یرا درک م نیمع ط،یشرا نیو در ا نجایا حاال، خوا
الم که ع یاز خدا کهیداشته باشد. در حال یفرزند نکهیا یکنار بگذارد فقط برا
صداقت و وفادار نیپنهان نبود در تمام ا شتم...  یروزها در دلم به  شک دا ار 

که کنار البرز نشررسررته و  اختمبه او اند یاما حاال... سرررم را بلند کردم و نگاه
گور من  ریمبل جا کرد و ز یبود. عسررل خودر را رو یگرید یایانگار در دن

 زنه. یگفت: چقدر عمه حرف م
 هیرا باال انداخت: مگه آ شیکردم و با سرررزنش به او نگاه کردم، شررانه ها اخم

 یگوشررره  میرو بذر هیاونه؟! مگه فقط اون نگرانشررره؟! مگه قراره آ یفقط نوه 
 طلوعو؟! ی! بچه ابون؟یخ
 اس. هیآ میفروتن ق یبه هر حال آقا ر
 .گهید یکیاگه ناراحته بده به  خب ر

 ...ی... به چه کسیچه کس به
پا سرررم نداختم. چقدر نفرت انگ نییرا  کردم  یشرررده بودم. احسررراس م زیا

 ...دیالشخورم... تنم لرز
 انصاف نبار. حخ داره. یانقدر ب ر

را ماساژ داد. شروع کرد به حرف زدن و  شیکنار عمه نشست و شانه ها مامان
 چکدامیاسررت، ه زیهمه عز یچشررم ما جا دارد و برا یرو هیدادن... که آ دیام

 کرد و عمه تنها نخواهد بود... مینخواه یدر حقش کوتاه
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و ناله سر داد که بچه ار، تخم چشمش،  دیکنان حرف مامان را بر ونیش عمه
 گرید چوقتیشررود و ه یپسرررر، تنها نوه ار آواره و خانه به دور م ادگاری

هم به  یاثنا چشررم غره ا نیو در ا دیطعم داشررتن پدر و مادر را نخواهد چشرر
شت سل هم به پ سل رفت... ع ا زد. واقع دنیداد و خودر را به ند هیمبل تک یع

زن داوود شررود؟! اگر هدف خانه بود که  هیعمه انتظار داشررت عسررل به خاطر آ
 وندیا به زور به هم پرا جا دهند، عسررل و داوود ر هیشررد که آ یم دایهزار خانه پ

گاز نیشررود؟! مگر من و مع دایپ یخانواده ا هیآ یکه برا میبده ... لبم را 
 یب ،لیم یدو نفر ب نیمحبت، ب یب ی هخان کیدر  هیآخر خدا، آ یگرفتم... ول

 طلوع و یبه خاطر بچه  یخواست کس یشد! من دلم نم یعشخ، فقط بزرگ م
خانواده باشررد، تمام  کی یخواسررت او نورچشررم یکند، دلم م یفداکار دینو

 شان... یشان بشود، هست یزندگ
 ایدن یقلب ها نیکوتاه دو نفر که بزرگتر یزندگ یمحبت بود، ثمره  یثمره  او

که فقط به خاطر او جفت و  یرا داشررتند... حقش نبود ُبر بخورد در خانواده ا
ن که او را بطلبد... م یمحبتهم او باشد نه  وندشانیپ لیجور شده بودند، که دل

 خواستم... ینم
ا من و باران ب نیبدون خی: حاج خانوم اگه الدمیرا شن نیمع یکردم و صدا بغض

 .میکن یم ینگهدار هیاز آ لیکمال م
پر از حرف به من انداخت و رو به  یسرررم را بلند کردم. مامان نگاه وحشررتزده

 یم یبچه هرکار نیا یخانم، باران، خزر، خودم، برا دیناه دینیعمه گفت: بب
قا ذارمینم م،یکن فروتن هم خدا هزار  یآب تو دلش تکون بخوره... شررما و آ
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 شرراللهیا بداره،بچه نگه  نیسررر ا یاتونو باال هیسررال سررالم و سرررافراز سررا
 ...شویعروس
 شهیهم یمامان را قطع کرد: مامان جان، منظورم برا یصدا نیقاطع مع یصدا
فروتن انداخت(  یبه آقا یو به سرعت نگاه دی)نگاهش را از من دزد یعنیبود. 

قبولش  یما به فرزند ن،یو قابل بدون نیاجازه بد نیاگه شررما که بزرگترر هسررت
 ...زترهیعز نخودمو یمن و باران از بچه  یبرا نی. باور کنمیکن یم

مانده بود و به خودر آمد.  ریمات و متح هیچند ثان نیعمه نگاه کرم که در ا به
شاره کرده که چقدر بدبخت و فلکزده  شیها هیگر انیسر داد و م هیدوباره گر ا

ر دنده ا گران،یها بسررپرد به د میتی نیرا ع نشیریچون جان شرر یشررده که نوه 
 گارادی نطوریا چوقتیه یلکند و یآن بچه را م ینرم، خودر تا آخر عمر کلفت

 بزرگ شود... یگریکند که از صدقه سر د ینم فیبچه ار را خوار و خف
را بلند کردم. گر گرفته بودم، عسررل که متوجه شررده بود دسررتم را محکم  سرررم

 گرفت.
 .ستمین بهیخواهر منه. غر یزدم: عمه اون بچه  نفس

ست شده  شیاز جا یک –حس کردم  میشانه ها یرا رو یمردانه ا یها د بلند 
... به خدا قدمش نیکنم عمه... قبول کن یو دلم قرص شررد: خواهش م -بود 

 یشررناسرره م یرو م نی... مامان معذارمیبرار کم نم یچیسررر چشررم منه... ه
رو دوسرررت داره، منم که... )بغض  هیدونه چقدر بچه دوسرررت داره، چقدر آ

شتم، جا دیچقدر نو نیدون یکردم( خودتون م ست دا شته ام  یرو دو برادر ندا
در حخ بچه ار بد باشررم؟! به خدا، به جون  شررهیبود، طلوع هم که... مگه م

http://www.roman4u.ir/


 977 باران

شدند( به ارواح خاک طلوع،  یاراده جار یب میمامان، به خاک بابام )اشک ها
 کنم... یخودم بزرگش م یبچه  نیع

که  نیشررد ا یعمه خارج شررد که ترجمه ار م یاز گلو ینامفهوم یصررداها
 رزتیعز یندارد و نوه  گریرا د هیخودم صاحب بچه شوم، شوهرم تحمل آ یوقت

عمه  یاولش... که خانه  یگرداند به خانه  یو بدبخت برم لیاز جانش را ذل
 باشد...

 ...شمیکردم: من بچه دار نم زمزمه
را باال بردم: من بچه دار  میشررانه م محکم شررد و صرردا یرو نیمع یها پنجه

 ...شمینم
عمه  یها ونیشرر یخزر قطع شررد ول یها تیمامان و پاراز یدلدار یصرردا

شامل م  گریزنم و دو روز د یحرف را م نیشد که االن ا یپابرجا بود و مرا هم 
اگر من  یخودر را خواسررت، حت یکه طاقت شرروهرم طاق شررد و دلش بچه 

 شود... یاز جان عمه چه م زتریعز ینوه  فینخواهم، آن وقت تکل
داد. تحملم تمام شررده  یعذابم م شیاشرراره ها ش،یعمه، حرف ها یصرردا

با صررردا چه دار... چیزدم: من... ه غیج دیلرز یکه م ییبود...  قت... ب ..و
 ...ستی... امکانش نشمینم
من چشم از چشم  یعمه قطع شد و نگاه همه به سمت من برگشت. ول ونیش
عمه برنداشتم... متنفر بودم به او التماس کنم.. متنفر بودم  اهیو س سیخ سیها

خودم  یرا برا یبا ترحم نگاهم کند... متنفر بودم که دل کسرر نطوریا یکه کسرر
و از شررانه ام  تمرا گرف نیغرورم گذاشررتم و دسررت مع یپا رو یبسرروزانم... ول

 هیمن شررب یکه چقدر به چشررم ها –عمه  یآوردم. نگاهم را از چشررمها نییپا
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ا : مدمیسرم شن یرا از باال نیمع یجدا نکردم. دهان که باز کردم، صدا –بودند 
ش میتون ینم شکل از منه...  م،یبچه دار ب  ینم چوقتیمن ه یعنیدر واقع... م

 داشته باشم. یتونم از خودم بچه ا
قرار  میبازو یرو متیمن باال آمد و با مال یبدن خشررک شررده  یرو دسررتش

شررما تو اون خونه امنه...  زیعز ینوه  یکه جا نینیب یگرفت. ادامه داد: پس م
 ...میدون یرشو مما قد

 نگه دار. نجایهم ر
 یبا  نگه داشت. بند شنل صورت یرا جلو نیبه ما انداخت و ماش ینگاه نیمع

سرررر مرتب کردم. در  یار را دور گردنش محکم و کاله منگوله دار را رو
سته و کامال ب ش شم ها داریب* *لم ن ش یقهوه ا یبود. چ و گور به  اریار ه

ظ یبا خبر بود ول نیبودن من و مع بهیزنگ بود. از غر  یم اردر سررکوت انت
ش ش اطی... با احتدیک ستم را ز ادهیپ نیاز ما . او محکم کردم یپاها ریشدم و د
شررده بود، جلو رفت و در با  را باز کرد. از درگاه رد  ادهیکه زودتر از ما پ نیمع

ست... از ما یخونه  نجایجان، ا هیگفتم: آ یشاد یشدم، لبخند زدم و با صدا
 ...زمیعز یتو هم هست... خور آمد یامروز خونه 

 گرید یبهار خالصه
 رسد یحضور تو از راه م یب
 ستین بایآنچه ز و

 ستین یزندگ
 است... روزگار
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یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  یکزادلیلی ن از با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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