
 

 .چشمهایم را کمی باز کردم

از همان باریکه ی بین پلکهایم، جز آسمان 
 .بدون اَبر چیز دیگری ندیدم

لمِس شن های گرم بین انگشتانم، باعث 
 .شد به یاد آورم از دیروز در کویر بوده ام

پلکهای سنگین و خسته ام باز روی هم 
 .افتاد

به آرامی نفس کشیدم و سعی کردم 



 .موقعیتی که در آن هستم را بفهمم

دلیل دراز کشیدن روی شن های کویر، 
 .برایم مشخص نبود. هیچ ایده ای نداشتم
سعی کردم اتفاقهای شب گذشته را به یاد 

 .آورم
 صحنه ها را کامال به یاد داشتم تا وقتی یک

لیوان کاغذی یکبارمصرف آب میوه به دستم 
 !دادند و بعد از آن

 .بعد از خوردن آب میوه را به یاد نداشتم
پلکهایم را محکم روی هم فشار دادم و 

 .خودم را به پهلو بردم

چشمهایم را کامل باز کردم و اینبار قاب 
جلوی چشمانم یک دختر بود که با فاصله نه 



روی شن ها به چندان زیادی از من طاقباز،  

 .خواب رفته بود

کف دستم را روی شن های نرم فشار دادم 
 .و نیم خیز باالی سرش رسیدم

 :شانه هایش را گرفتم و تکان دادم

 «.آزاد؟! آزاد! بیدار شو» -

 .واکنشی نداشت

با ترس سرم را روی قفسه سینه اش 
 .گذاشتم

 .ضربان قلبش خیالم را راحت کرد

ن دادمنفس حبس شده ام را بیرو . 

دور و برم را نگاه کردم تا چشم کار می کرد 
 .کویر بود و دیگر هیچ



همانطور که روی زانوهایم بودم به پشت 
 .سرم نگاه کردم

کمی آنورتر از جایی که بیدار شدم، کوله ای 
 .افتاده بود

 .با دو به طرف کوله رفتم و بازش کردم
از دیدن چند بطری آب معدنی خوشحال 

 .شدم

رداشتم و به جای قبلی برگشتمیکی را ب . 
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دستم را کمی خیس کردم و روی گونه اش 
آزاد»گذاشتم: !» 

 .نفس عمیقی کشید و چشمهایش را باز کرد
لبخند کم جانش در لحظه قطع شد و با 



چی شده؟ کجاییم!؟ بقیه »سرعت نشست:
 «کجان؟

 "چند ماه قبل"

 (کوهیار)

 من از آن روز که در بند توام آزادم»

 پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
 ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست

 توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیست
 هیهات هیهات

 «هیهات هیهات

 .نگاهی به نیم رخش انداختم
در حال رانندگی با انگشتهایش روی فرمان 

هنگ را ضرب گرفته بود و با صدای بلند آ



 .می خواند

به قول خودش مخاطب خاصش هم من 
 .هستم

با خنده صورتش را به سمتم برگرداند 
چهچه بلبل ما به میل استاد نیست، :»

 «.هیهات، هیهات

 .از قصد کلمه استاد را کش داد و خندید
دستهایش را موقع گفتن هیهات از روی 
 .فرمان برداشت به چپ و راست تکان داد

نگاهی به سرتا پای همیشه  با اخمهای درهم
آشفته اش انداختم، به موهایی که دورش را 

 آنقدر کوتاه کرده بود که پوست سرش
 .دیده می شد و بقیه جاهایش بلند بود



تا کی میخوای به این مسخره بازیات » -
 «ادامه بدی مهدیار؟

دستم را به سمت ضبط بردم و آن را 
 .خاموش کردم

ال میزنی؟! ای بابا چرا ضدح»دلخور شد:
تازه اوجش مونده بود! داشتم برای شما 

 «!میخوندم استاد

هر چقدر زمان بهت میدم، هیچ اتفاق » -
خاصی نمی افته، هر روز ازت ناامیدتر 

 میشم! صد هزار مرتبه بهت گفتم اگر لطف

میکنی و میای دنبال من با این ریخت نیا، 
با این شلوارهای پاره پوره و این تیشرتهایی 

یچ فلسفه ای پشتش نیستکه ه . 



فقط یک مشت عکس و شکل بی محتوا 
روشون هک شده، باز چرا موهاتو این مدلی 

 «کردی؟

آخیش، »نفسش را با صدا بیرون داد:
بالخره صداش دراومد. من نوکرتم، بیا خط 
کِش بلندِ فلزی بردار سیاهم کن ولی ارواح 

 خاک

مامان حرف بزن، به همون امامزاده سرِ 
دهنم صاف شد این دو روزه، به  چیذر قسم

 «...فا

 .ادامه حرفش را خورد و لبهایش را جمع کرد
اینم از حرف زدنت، کال از »پوزخندی زدم:

 «مغزت استفاده هم میکنی؟
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کمرش را صاف کرد و دستهایش را با ادای 
بلی :»خاصی روی فرمان قفل کرد 

میکنم، فقط در  عالیجناب فکر که زیاد
 مواقعی که

جنابعالی سکوت اختیار میکنید، سلولهای 
 «.خاکستری من نیز دچار اختالل میشوند

تو همیشه »سرم را به طرف پنجره چرخاندم:
 «!دچار اختاللی پسر

چاکرتم به موال، »لحنش را عوض کرد:
 «... اوچیکتم، فدایی داری

مهدیار؟»تشر زدم تا تمام کند: !» 

ه نشانه تسلیم باال دستهایش را ب



چشم. چشم بابا»برد: .» 

نمی خواستم نصیحت کنم ولی دیگر تحمل 
مهدیار »کارهای جدیدش را هم نداشتم:

قرارمون این نبود و نیست! بهتره تا 
 کالهمون

تو هم نرفته، خودت توضیح بدی که این 
 «پوالرو از کجا میاری؟

 «کدوم پول؟» -

کالفه اولین موردی که به ذهنم رسید 
همین چند وقت پیش، اون کت »گفتم:

شلواری که برام خریدی! اون یکی از هزاران 
 موارد

 «.این چند وقته



اونو که قلکمو شکوندم»موذیانه خندید: !» 

خوب پس »کف دستم را به رانم زدم:
تکلیفمون مشخص شد، این جوابت یعنی 
به من ربطی نداره! راست هم میگی دیگه 

 نباید
 «... دخالت کنم و

کوهیار بسه دیگه، چقدر »حرفم را قطع کرد:
 «!سختی تو

با انگشت اشاره اش به یک ماشین حمل 
آهان بیا حالل زاده هم »بتن اشاره کرد:

هست، عین بتن های این تویی. بابا، 
 داداش،

 «...رفیق، عزیز، همه کس



بسه بابا، بسه»صدایم را کمی باال بردم: .» 

- «  دارم کار میکنم خوب! بده؟ تا کی
میخواستی خرج منو بدی؟ نره خر شدم ها! 

 واسه خودت که نمیگیری، منم نباید

 «بگیرم؟

چی نمیگیرم؟ »سرم را به طرفش چرخاندم:
 «.من اونهمه کت شلوار دارم

اون که آره، منظورم چیز دیگه ای »خندید:
 «!بود که نمیگیری

 «چی؟» -

همسر، زن ، خانوم ، تاج »تک خنده ای زد:
 «... سر

واقعا؟ خبریه من نمیدونم؟:»دم لبخند ز  » 



ولم کن بابا کوهیار. مثال زدم، »پوزخند زد:
حاال بیا درستش کن! گفتی از کجا پول 
میارم؟! منم جواب دادم دیگه! گفتم که 

 دارم

 «.کار میکنم

خیلی خوب، پس »ناچار بحث را تمام کردم:
 «!خیالم راحت باشه؟

راحت! آسوده باش برادر»سوت زد: .» 

ده باشم وقتی از تمام دنیا فقط چطور آسو
 .همین یک برادر را داشتم

سالها با چنگ و دندان جنگیده بودم که قد 
 .بکشد

نگاهی به قد و باالیش کردم، بزرگ شده 



 .بود
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بیست و چهار سال کم نبود! دیگر بچه هم 
نبود که تمام وقت گزارش کارهایش را به 

 .من بدهد

سر باهوشی که تا به حال سرشکسته ام پ
 .نکرده بود، حتی یکبار

 .سرم را به طرف پنجره چرخاندم

 «!کوهیار؟» -

 «.بگو» -

فهمیده بود که از قصد بحث را تمام کردم. 
 .بیشتر از هر کسی مرا می شناخت

نگرانم نباش، حواسم هست. چند » -



نفریم با همین چیزایی که بلدیم داریم کار 
بلیغات و اینجور چیزامیکنیم، ت .» 

باید به این نگرانی ها پایان دهم. همسن 
مهدیار بودم که همراه با درس خواندن، کار 
 می کردم و سرپرست یک پسر پانزده ساله

 .هم بودم

دستم را از پیشانی ام به داخل موهایم 
باشه مهدیار»کشیدم: .» 

عینک آفتابی را باال برد و روی موهایش 
ن شما فرمودید باشه؟ تکبیر، اال»گذاشت:

 «باور کنم؟

 .از لحنش خنده ام گرفت و او ادامه داد
الله اکبر داره میخنده؟! خدایا! هوا » -



بارونی و بورانی هم نیست که بگم صاعقه 
 «!خورده بهش

لبهای کش آمده ام را که دید خیالش راحت 
 .تر شد

واال دیروز یک »با ژست متعجبی نگاهم کرد:
خانم پیری بود کمکش کردم زنبیلشو تا 

 خونش ببره، اصال همون موقع که دعام کرد

فهمیدم نورانی شدما، به جان تو فکرشم 
نمیکردم خدا به همین زودی درهای 

رحمتشو به روم باز کنه، یادم باشه برم 
 همونجا بازم

ونش پیداش کنم، خوشگلم بود شاید خ
الکپشتی، چیزی هم داشت، نشستیم یک 



 ِ  گپی زدیم با هم که به امید خدا یکسری در

 «... دیگه هم باز بشه و

بسه، باز من بهت »خنده ام را جمع کردم:
 «!خندیدم؟

خدایا شکرت، یک »نفس عمیقی کشید:
لحظه فکر کردم توَهم زدم یکی دیگه جای 

 «!برادر عزیزم اینجا نشسته

- « ر حرف میزنیچرت نگو، چقد !» 

نوکرتم، بذار چند دقیقه ناقابل از الطاف » -
عاشقانه ات بگذره بعد قیچی بردار پرامو 

 «.بچین

کار همیشگی اش همین بود، او با 
حرفهایش نمی گذاشت از این قالب 



 .نصیحت گر لحظه ای خارج شوم
مهدیار واقعا تو چه جور آدمی هستی؟ » -

معدل فوق لیسانس و لیسانست رو با اون 
 باال گرفتی، کلی مدال المپیاد داری،

 «کلی افتخار، بعد این چه طرز حرف زدنه؟

حاجی »عینک را روی چشمهایش برگرداند:
ما بیرونمون دل میبره، داخلمون زَهره. 
 استاد شما که خودت اینکاره ای، ما چند

 «.وجهی هستیم

 .کمی جلوتر ماشین را پارک کرد

 «چرا وایستادی؟» -

به رستوران آن طرف خیابان اشاره ای 
امروز نهار مهمون من ساالر»کرد: .» 



الزم »نیم نگاهی به رستوران مجلل کردم:
نکرده، میریم خونه یک چیزی درست 

 «.میکنیم

راه نداره، بپر پایین»از ماشین پیاده شد: !» 
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کیف و کتم را از روی صندلی عقب برداشتم 
ن پیاده شدمو از ماشی . 

 .آن طرف ماشین منتظرِ من ایستاده بود
اینقدر این »سرم را با تاسف تکان دادم:

پوالیی که درمیاری رو ریخت و پاش نکن 
 «!پسر

یک عمره داری »دستش را پشتم گذاشت:
خرجمو میدیا، حاال ما دوبار اومدیم جبرانش 



 کنیم، اینقدر به روم نیار دیگه! بابا اینهمه

ت بودمساله آویزون .» 

خداروشکر »سرم را به طرف آسمان بردم:
من به این چرت و پرت گفتنای تو عادت 

 «!دارم

 .با هم به آن طرف خیابان رفتیم
با شنیدن صدای موبایل آن را از جیب 

سالم، چطوریایی؟»جینش درآورد: » 

... 

 «!آره دیگه برای فردا، گفتم که» -

... 

 «.االن فلش دستمه میتونم برات بیارم» -

 .لبخند زد و به من نگاه کرد
با صدای بمی شروع به خواندن تکه ای از 



یک پیام بازرگانی کرد که همیشه برایم می 
پشتم گرمه، اگه سرحالم، اگه شادم»خواند:  

 «...واسه اینه که پشتم گرمه

... 

آره با کوهم، اومدم بهش غذا »بلند خندید:
 «.بدم! فلشو میارم برات

 .خداحافظی کرد و جیبهایش را گشت

نگاهی به تالش او برای پیدا کردن فلش 
اگر کار داری بریم؟»کردم: !» 

آهان »فلش را از جیب کنار زانویش درآورد:
اینجا بود. نه بابا کارِ چی؟ بارِ چی؟ شنیدی 

 «.که بهش گفتم با کوهم. دیر نمیشه

 .با هم داخل رستوران رفتیم
یز پیش خدمت منو را روی م



بفرمایید، انتخاب که کردید»گذاشت: ...» 

وایستا لطفا، »مهدیار سریع منو را باز کرد:
 «.همین االن میگم

سفارش بلند باالیی داد و پیش خدمت هم 
 .بعد از یادداشت کردن، تشکری کرد و رفت

 .با لبخند به اخمهایم نگاه کرد
اینهمه سفارش برای چی بود؟ من و تو » -

 «مگه چقدر میخوریم؟

بابا »هر دو دستش را روی میز کوبید:
گشنمه خوب، عجب گیری کردیم ها! من با 

 «.دختر میرم بیرون از تو بیشتر میخوره

با آماده شدن غذاها،ِ  کل میز دو نفره مان 
 .پر شد



با ولع شروع به خوردن کرد و با هر یک 
قاشقی که به دهان برد یک بفرما هم به 

 .من زد

م که انگار چیزی مشغول غذا خوردن بودی
کوهیار ؟»یادش آمد: !» 

 «بله؟» -
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محل کارم »کمی کلمات را مزه مزه کرد:
نمیشه گفت کامالً ولی خارج از شهره، من 

میدونم اینارو نگم و دوباره یک چیزی 
 نگرانت

کنه، دو روز میخوای منو دایورت کنی، منم 
 «.که میدونی حساسم



چنگال دستم را داخل بشقاب  قاشق و
چی بگم االن؟ چی دوست داری »گذاشتم:

 «بشنوی؟

ببین ما »بدون توجه به سوالهایم ادامه داد:
چند نفریم، هر کدوم هم یکی دو تا کار غیر 

 «!درس خوندن بلدیم. نگران نباش لطفا

من هیچ وقت نگران درس خوندن تو » -
نبودم، بذار بابت چیزای دیگه هم نگران 

اشمنب . » 

یک شرکت زدیم، »لقمه اش را قورت داد:
تبلیغات میگیریم، ایده میدیم . خالصه هر 
 کی، هر کاری بلده میکنه. استارت کارمون

خوب بوده ولی هنوز خیلی مونده تا پا 



 «.بگیریم

 «!اما اینجوری به نظر نمیاد» -

خُب از نظر »خوشحال لبخندی به رویم زد:
ن باشیمما خیلی میتونیم بهتر از ای .» 

میگفتی! گفتی خارج شهر! رو »پوزخند زدم:
 «زمین کار میکنید؟ چیا میکارید؟

به جای خوبی رسیدیم، یادته »قهقهه ای زد:
یک سوله کوچیک بابت بدهی از یک 

 «شرکت که باهاش قرارداد داشتی، گرفتی؟

دست از خوردن کشیدم و نگاهم را به 
 .چشمهایش دوختم

خوب بی »:سرش را روی بشقاب انداخت
استفاده افتاده بود اونجا، میخواستی 



چیکارش کنی؟ قابلیت نگهداری یک گله 
 گوسفندم

 «!نداشت؟

االن شماها اونجا نقش گله گوسفند رو » -
 «!ایفا میکنید؟ همه کاراتو کردی االن میگی؟

گله " یادم باشه این»بار دیگر بلند خندید:
و به بچه ها بگم. اگه قبلش  "گوسفند

تا یک ماه فقط میخواستی فکر کنیمیگفتم  ! 

آخرشم با هزار و یک دلیل یک نه محکم 
 «میگفتی، غیرِ اینه؟

پس مغز »نفسم را در هوا فوت کردم:
 !«متفکر تویی؟! مدیر جالبی میشی

 «.مدیر نداریم، هممون مغز متفکریم» -



 «!من میشناسمشون؟» -

سپهر و رَهی رو »کمی از نوشابه اش خورد:
 «!که میشناسی؟

سپهر؟! خدایا »دستم را روی صورتم کشیدم:
امان. همین یک نفر بسه برای نگران بودن 

 «.بازم به رهی

یکی دو »سرش را چند بار باال و پایین کرد:
 «.نفر دیگه هم هستن که نمیشناسیشون

باشه، موفق باشید»نفسم را بیرون دادم: .» 

هتر از من می داند، اگر کنترلی هم بوده ب
فقط برای مراقبت از خودش انجام دادم و 

 .درعوض هیچ وقت بازدارنده نبودم

 «.خیلی آقایی، خیلی رفیقی، دمت گرم» -



خودت میدونی من »با دقت نگاهش کردم:
تا وقتی خط قرمزام رو رد نکنی جلوتو 

 «.نمیگیرم، فقط پشیمونم نکن

تو »ز بود، گرفت:دستم را که روی می
همیشه بهترین رفیقم بودی کوهیار. خیالت 

 «.راحت، حواسم به همه چی هست

 «خوبه! دختر هم بینتون هست؟» -

هست»دستم را رها کرد: .» 

اونجا جای مناسبی »گوشه لبم را گاز گرفتم:
 «.نیست مهدیار. به فکر جای دیگه ای باش

کوهیار؟! ضدحال نزن بابا! کی بود » -
ن گفت موفق باشید؟همین اال » 
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به فکر یک جای دیگه »محکمتر گفتم:
 «!باش

نمیشناسیشون که! خودشون »کالفه گفت:
 «.مشکلی ندارن

همینکه گفتم. »دست از خوردن کشیدم:
 «.این کار غلطه

دلخور پشت فرمان نشست و ماشین را 
یک کم دیگه تحملم کنی »روشن کرد:

خرم. دیگه ماشینتو برنمیدارم. ماشین می
 میرسونمت

 «.خونه میرم فلشو تحویل میدم و میام

ماشینو »کیفم را روی صندلی عقب انداختم:
الزم داشته باشم خودم میگم بهت. خونه 



 «.هم کاری ندارم. میام باهات

تالش کرد تا لحنش دلخور نباشد و ناراحتی 
اش را نشان ندهد. خوب می دانست من 

ای خاص خودم را دارمچهارچوب ه . 

افتخارمیدید استاد، مسیرش نزدیکه. » -
 «.زود میرسیم

سرم را پشت صندلی گذاشتم و چشمهایم 
 .را بستم

 «سردرد داری؟» -

یک کم»دستم را روی چشمهایم کشیدم: .» 

داری خودتو با کار »جدی و محکم گفت:
میکشی! کم فکر و خیال داری رفتی دانشگاه 

 «که چی بشه؟



نکه جوابش را بدهم، باز هم بدون ای
 .چشمهایم را بستم

 «!کوهیار؟» -

 «!هوووم» -

دانشگاه خوش »با لحن پر شیطنتی گفت:
 «میگذره؟

بد نیست، گرفتاریاش زیاد شده! دیگه » -
حوصله سر و کله زدن با دانشجوها رو 
 ندارم. دارم فکر میکنم بگذارمش کنار و

 «.بیشتر رو کار خودم وقت بگذارم

من بیام باهاشون سر و کله بزنم؟ »خندید:
دخترارو بده من قول میدم نمرات پایان ترم 

 «شگفت زده ات کنه؟ چی میگی؟



خیلی دوست داری بخون »با خنده گفتم:
دکتراتو بگیر، مطمئنم استادِ خیلی خوبی 

 «!میشی

استاد بشم باید تعهد بدم، تعهد بدم » -
همه برنامه های ردیف شده تو مغزم 

یده میشه به الکساب .» 

زیر چشمی نگاهی به خنده روی لبش 
برنامه چی؟»کردم: » 

دیگه به شما نمیتونم بگم که، یک چیزی » -
 «.بین من و دانشجوهامه و خداوند متعال

بحث را کش ندادم ولی او طاقت سکوت را 
 .نداشت

 «!کوهیار؟» -



بابااا، دو دقیقه »چشمهایم را باز کردم:
خاصی رو نمیگیره سکوت تو زندگیت جای 
 «!ها

برادر »دو دستش را محکم رو فرمان کوبید:
من وقتی دو روز حکومت نظامی میدی من 

 پر از حرف میشم دیگه، میگم کوهیار از
 «اون یارو تفلونه چه خبر؟ هست هنوز؟

تفلون »سرم را دوباره روی صندلی گذاشتم:
 «.کیه دیگه؟ مثل آدم حرف بزن

- « بار باهات دختره بود تو شرکت، دو 
 «.اومد ماموریت دلو داد رفت

از »متوجه شدم چه کسی را می گوید:
 «!شرکت رفت
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اینم با اخالق قشنگت فراری »پوزخند زد:
دادی؟ البته منکه برات خواستگاری این یکی 

 نمیرفتم، چی بود ؟ تو کجاااا اون کجا؟
 «...ناخن هاش

که اگر اینکار را نمی حرفش را قطع کردم 
کردم تا خود صبح می خواست به ایراد 

فرار چیه؟! »گرفتن هایش ادامه دهد:
 مهاجرت

 «کرد. تو چی؟

راستی چرا »خودش را به نفهمیدن زد:
شرکت خودتو نمیزنی؟ االن اینقدری تو 
کارت حرفه ای شدی که خودت بتونی 



 دستگاه

 «!وارد کنی

 چرا یک فکرایی دارم. حاال»لبخندی زدم:
بحثو عوض کردی؟ االن چند نفرو اسیر 

 خودت کردی؟ سوال تو سوال نکن، درست

 «!جواب بده

نفس عمیقی کشید باز لحنش را عوض 
شدیم مثل منشور، هر کی به پست »کرد:

ما میخوره هفت خط از آب درمیاد 
 «.داداش

دوباره با رهی زیادی گشتی نه؟ آخه تو » -
 «.خیلی ساده ای قربونت برم من

ماشین را از خیابان اصلی به کوچه ای 



هدایت و کنار یک خانه ویالیی بزرگ پارک 
 .کرد

موبایل را که زیر رانش گذاشته بود برداشت 
 .و تماس گرفت

گوشی را روی گوشش چسباند و با نگاهی 
فلشو بدم رفتیم»به من گفت: .» 

سالم، »خط وصل شد و مهدیار سریع گفت:
 «.بیا پایین

و از ماشین پیاده شد گوشی را قطع کرد . 

 .کنار در ویالیی ایستاد

دوباره با موبایلش تماس گرفت و مشغول 
 .حرف زدن شد

در خانه ویالیی باز شد و دختری با موهایی 



که آنها را باالی سرش جمع کرده بود، کنار 
 .در ایستاد

با سر به هم سالم دادند و دست هم را 
 .گرفتند

با لبخند دختر نگاهی به ماشین انداخت و 
محجوبانه ای سرش را با احترام به معنی 

 .سالم پایین آورد

مثل خودش سرم را تکان دادم و سالم 
 .کردم

مهدیار صحبتش تمام شد و فلش را از 
 .جیبش در آورد و سمت دختر گرفت

انگشتهای کشیده اش جلو رفت و فلش را 
 .از دست مهدیار گرفت



قدش از مهدیار کوتاهتر بود، یک تیشرت و 
 .جین معمولی هم بر تن داشت

با چشمهایش که حالت خیلی خاصی 
 .داشتند، تمام مدت زیرچشمی نگاهم کرد

 .حرفشان تمام شده بود

مثل سالم دادنش دوباره سری تکان داد و 
اینبار خداحافظی کرد. بعد هم سریع وارد 

 .خانه شد

کمربندش را  مهدیار سوار ماشین شد و
خوب دیگه خیالم راحت شد»بست: .» 

 «دوستت بود؟» -

کی؟ هیوا؟! آره »پایش را روی گاز گذاشت:
هم دانشگاهی، دوست، نگفته بودم؟ گفته 



 «!بودما

هیوا! نمیدونم یادم نمیاد»زمزمه کردم: .» 
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فرمان را چرخاند و از کوچه خارج 
فامیلیشو زیاد میگیم خوب چون ما »شد:

شاید منم تو حرفام فامیلیشو گفتم، واسه 
 همین برات

 «.آشنا نیست. فامیلیش آزاد!ِ هیوا آزاد

یک آن سرم را به طرف مهدیار چرخاندم و 
 .نگاهش کردم

 .دختری که دیدم به نظر خیلی آرام می آمد

اینقدر آرام که حس خوبی به من داد. 
حبت ترجیح دادم به جای سکوت کمی ص



 .کنم

به طبع تو نمیخوره دنبال آدمهای آروم و » -
ساکت باشی! کال آدمهای آروم کنارت دووم 

 «.نمیارن

کی ؟ هیوا رو میگی؟»با تعجب پرسید: » 

آره »نیم نگاهی به قیافه جدی اش کردم:
 «دیگه، مگه بازم هست؟

آرههه دختر خوبیه. خیلی هم »پوزخنده زد:
 «!عالیه! اینقدر آرومه که

- « وبه پس بالخره یکی پیدا شد یکمی خ
 «.تورو از حالت شیطنت بکشه بیرون

اون خودش»اینبار بلند خندید: ...» 

 .بقیه حرفش با بوق ممتد ماشینی قطع شد



چشه این؟»در آیینه نگاهی کرد: » 

دستش را از شیشه بیرون برد و اشاره کرد 
تا ماشین پشت سر که دستش را از روی 

بگیرد و بوق برنمی داشت ، سبقت 
بیا»برود:  

 «!برو خانوم

ماشین سرعتش را جوری تنظیم کرده که 
 .کنارمان حرکت کند

 .دو دختر در ماشین بودند

 «پسرا کجا میرید؟ با هم بریم!؟» -

من متعجب نگاهی به دخترها انداختم و 
مهدیار با خنده عینکش را روی پیشانیش 

خرجمون زیاده! پول داری تو »گذاشت:



 دست و

 «بالت؟

خرجتم میکنم جذاب»دختر بلند خندید: !» 

چشمهایم از لحن صمیمی مهدیارگرد 
میشناسیشون؟»شد: » 

نه:»بیخیال جواب داد  !» 

و بیخیالتر سرش را کمی به پنجره نزدیک 
ببین دخترم »کرد و با صدای بلندتری گفت:

 شما خیلی گلی، منتها باغچه ما دیگه جا

 «!نداره

دخترها با صدای بلند خندیدند و از کنارمان 
 .با سرعت گذشتند

 «!کوهیار داشتن بلندمون میکردن» -



به نظرم االن داری »موذیانه جواب دادم:
پیش خودت میگی کاش کوهیار اینجا 

 «!نبود

عینکش را روی چشمهایش برگرداند و جدی 
حاجی راجع به من چی فکر »جواب داد:

امیکنی؟ داداِش مارو نیگ !» 

ادا در نیار پسر، »مشتی به بازویش زدم:
 «.بزرگت کردم

لبخندی زد و با مشت آرام به بازویم 
خاک پاتم»کوبید: .» 
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 (هیوا)

فلش را از لپتاپ خارج کردم و داخل جیب 



 .جینم گذاشتم

محتویات کیفم را نگاه کردم تا مطمئن شوم 
رم را برداشته امهمه وسایلی که الزم دا . 

 .مانتو و مقنعه به دست، از اتاق خارج شدم

نمی دانم چقدر دیگر باید این وضعیت 
 !ادامه داشته باشد؟

 .آرام و بیصدا از پله ها پایین آمدم
صدای صحبت کردنشان را از آشپزخانه 

 .شنیدم

 .چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم

 .تحمل اوضاع هر روز سختتر میشود
ز رسیدن به چهارچوب آشپزخانه سرفه قبل ا

 .ای کردم تا حضورم را اعالم کرده باشم



در این خانه قوانین اینطور حکم میکند و 
 .من همیشه تابع هستم

سالم، صبحتون »وارد آشپزخانه شدم:
 «.بخیر

 «سالم عزیزدلم، خوب خوابیدی؟» -

بله، ممنون پروانه »گونه اش را بوسیدم:
 «.جون

از جلوی صورتش پایین آورد و  بابا روزنامه را
صبح بخیر»نگاهی به سر تا پایم کرد: .» 

 .لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم
 .صندلی را بیرون کشیدم و نشستم

 .روزنامه را مثل قبل جلوی صورتش برد

 .نگاه پرالتماسم را به سمت پروانه چرخاندم



لبخندی زد و چشمهایش را به نشانه تایید 
بسته کرد یک بار، باز و . 

نشانه ها از سمت پروانه حاکی از این است 
 .که بابا کمی آرام شده است

گلوی خشک شده ام را با خوردن کمی آب 
 .پرتقال نرم کردم

بابا»نفس کوتاهی کشیدم: !» 

بله؟»بار دیگر روزنامه را پایین آورد: » 

خواهش میکنم به من فرصت بدید. » -
 بذارید امتحان کنم. چی میشه من کار

 «خودمو داشته باشم؟

 .روزنامه را بست و روی میز گذاشت

فریبرز جان»پروانه روی صندلی نشست: !» 



نگاهش یکبار بین من و پروانه رفت و 
باز شروع کردی؟ کارِ خودم، کارِ »آمد:

خودم. کارخونه به اون عظمت، دیگه کار 
 خودم چه

 «معنی داره؟

بابا میخوام آزادیمو خودم بسازم.  » -
 «...استقالل مالی برای

آزادی ؟! االن »حرفم را با خشم قطع کرد:
 «کم آزادی؟
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بله، حق با »انگشتهایم را در هم گره کردم:
شماست. من آزادی های زیادی دارم. اما 

 «...موضوع کار



 «!ادامه نده هیوا» -

بابا چه اشکالی داره؟ »دامه دادم:مصرانه ا
مگه خودتون نگفتید که تو کارتون هزار بار 
 !شکست خوردید؟! بذارید منم امتحان کنم

شما دوستای منو میشناسید. من هیچ 
 پنهون کاری تا به حال نداشتم. همه چیز رو

...» 

دیگه »کالفه دستهایش را روی میز گذاشت:
نه“ تکرار نمیکنم، یک کلمه  ”.» 

ات اشک از چشمهایم روان شدقطر  . 

پروانه سریع، بلند شد و جعبه دستمال 
فریبرز؟»کاغذی را جلوی رویم گرفت: !» 

 «....پروانه جان! لطفا» -

پروانه دستانش را روی شانه ام گذاشت و با 



میدونم عزیزم »حرص حرف بابا را قطع کرد:
 «!دخالت نمیکنم، بین خودتونه

من با هم  به خاطر»اشکهایم را پاک کردم:
بحث نکنید. باشه بابا، هر چی شما بگید! 
 من دست به هیچ کاری نمیزنم و اگر هم

خواستم استقالل مالی داشته باشم انتخابم 
 «.کارخونه شما است

نفس عمیقی کشیدم تا گریه ام بند 
حداقل بذارید به عنوان کمِک »بیاید:

استادم تو دانشگاه باقی بمونم. خواهش 
 «.میکنم

از نظر من اینم »چ رحمی گفت:بدون هی
معنی نداره، که چی بشه؟ دَرِست تموم 



شده، باز بری دانشگاه بابت چی؟ میدونم 
 االن

بهانه های عجیبتو شروع میکنی. تجربه 
بیشتر! وقتی اول و آخرش باید به کارخونه 

 «...فکر کنی

فریبرز جان»پروانه بار دیگر صدایش کرد: !» 

کردم. چانه ام سرم را باال آوردم و نگاهش 
 .باز لرزید

کاش عجز و ناتوانی را در عمق چشمانم 
 .ببیند

با چشمهای پر جذبه اش تمام اجزای صورتم 
را نگاه کرد و اشکهای من تند تند روی گونه 

 .هایم راه گرفتند



لطفا»آرام لب زدم: !» 

نگاهی به پروانه که پشتم ایستاده بود، 
 .انداخت

همیشه مطمئنم همین االن پروانه مثل 
یکی از لوندی هایش را برای بابا، رو می 

 .کند

پروانه همیشه آس های زیادی در دست 
 !دارد و برای من چه چیز بهتر از این

چانه ام تا آخرین حد در گردنم فرو رفته بود 
که صدای آرام و پرناز پروانه را 

فریبرز جان هیوا بزرگ شده »شنیدم:
 عزیزم، بیست و

 «!چهار سالشه



بله بزرگ شده که »جواب داد: پدر خشک
هر کاری میخواد رو راحت انجام میده حتی 
 با اینکه میدونه من باهاشون مخالفم، نمونه
اش همین مسافرتهای یکی دو روزه که با 

 «!دوستاش میره

بابا شما »سریع لبهایم را از هم باز کردم:
 «...همرو میشناسید! تازه

 با نگاه جدی که به من انداخت، حرفم را
ولی موضوع کار »خوردم و او ادامه داد:

کردن جداست، هیوا مشکل مالی نداره که 
 بخواد

بره کار کنه. اگر بحث استقالله که االن هم 
به اندازه کافی استقالل داره. این بحث هم 



 از نظر من تمام شده است. دیگه هیچ
 «.کدومتون ادامه ندید

سرم را دوباره پایین انداختم و بغضم را 
چشم»م:خورد .» 

 .پروانه شانه ام را فشار داد
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 «!میتونی کمِک استادت باقی بمونی» -

سرم را باال گرفتم و با ذوق نگاهش 
وای ممنونم. فقط»کردم: »... 

 .فشار دست پروانه بیشتر شد

فقط »پدر انگار پشیمان شده باشد، پرسید:
 «!چی؟

 .سریع از جایم بلند شدم و میز را دور زدم



هیچی، ممنونم. خیلی »با ذوق بغلش کردم:
 «.ممنون بابایی

االن شدم بابایی؟»پوزخندی زد: » 

گونه اش را بوسیدم و همزمان که عقب 
عقب می رفتم، با صدای لرزانی 

ممنونم، من رفتم»گفتم: .» 

اول صبحانتو بخور»پروانه گفت: .» 

اسهایم میرفتم، جواب همانطور که طرف لب
مرسی، با استادم قرار دارم باید یک »دادم:

 «.فلش بهش تحویل بدم، خیلی مهمه

تند مانتو و مقنعه را پوشیدم و به طرف در 
 .رفتم

 «.خداحافظ، روز خوبی داشته باشید» -



صدای پروانه که به من نزدیک می شد را 
هیوا جان، صبر کن عزیزم»شنیدم: !» 

ن انگشتانم گرفتم و منتظر دستگیره در را بی
 .ایستادم

با یک نان تست که رویش را پر از شکالت 
کرده، به طرفم آمد و اشاره کرد تا در را باز 

 .کنم

 «!بیا نون شکالتی که دوست داری» -

ممنونم»نان تست را گرفتم: .» 

با هم از خانه خارج شدیم و وسط حیاط 
 .ایستادیم

واستو هیوا تورو خدا ح»نگران نگاهم کرد:
 «...جمع کن، ببین



به خدا مراقبم پروانه جون، هر چی بابا » -
بگه. کارهای استادم رو فقط انجام میدم. تا 

 .همینجا هم خیلی کمک کردی

 «.ممنونم

باور کن »موهای روی پیشانیش را کنار زد:
من خیلی باهاش صحبت کردم. نمیدونم 
 «.چرا اینقدر رو این موضوع حساسیت داره

مرسی که هوامو »ا بوسیدم:گونه اش ر 
 «.داری، به همین هم راضی هستم

خداحافظی کردم و در خانه را پشت سرم 
 .بستم

من میدونم »نگاهی به در بسته حیاط کردم:
چرا حساسیت داره، حتی بهتر از خودش 



 «.میدونم

با قدمهای آرام در حالی که تست شکالتی را 
 .می خوردم، کوچه را پشت سر گذاشتم

می از کوچه دور شدم، بندهای همینکه ک
کوله را روی دوشم انداختم و با سرعت 

 .شروع به دویدن کردم

 .ماشین را ندیدم

 .موبایل را از جیبم درآوردم و تماس گرفتم

کوشی پس مسخره؟ چرا »نفس زنان گفتم:
 «جای قبلی نیستی؟

 .آدرس جدیدی را که داد به یاد سپردم
ه یک دور چرخیدم و با سرعت بیشتری ب

 .طرف آدرسی که شنیدم، دویدم
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ماشین را جلوی یک آبمیوه فروشی پارک 
 .کرده بود

 .جلو رفتم

در ماشین را باز کردم و حین پرت کردن 
شعور »خودم روی صندلی با تشر گفتم:

ندارید جای همیشگی وایستید؟ من هر روز 
 باید

 «آدرس جدید بگیرم ازتون؟

سالم »مهدیار زودتر از سپهر جواب داد:
سرکار علیه، خوب چیکار کنیم؟! هر روز 
داستان داریم با تو. عالف میکنی آدمو. 

 گشنمون



 «.شد اومدیم یک چیزی بخوریم

 .سرم را به عقب چرخاندم

سپهر پاهایش را روی صندلی دراز کرده و از 
ظرف معجونی که در دستش دارد قاشقی به 

را باال و پایین کرد دهان برد و سرش . 

کارد بخوره »حرصم را مثل همیشه درآوردند:
 «.به شکم جفتتون ایشاال

تکبیرِ بلند»سپهر با سرخوشی داد زد: .» 

تا دهانم را باز کردم که جوابش را بدهم، 
الله اکبر»مهدیار داد زد: .» 

درد بگیرید جفتتون. چیکار »عصبانی شدم:
شمه کنم هر روز باید فیلم بازی کنم. چ

اشکم خشکید دیگه اه. مسخره کرده منو، 



 هی

 «.میگه پاشو بیا کارخونه

دروغ »سپهر کمی خودش را جلو میکشد:
کار خوبی نیست دخترم، پس فردا می افتی 

 میمیری میبرنت جهنم از موهای بلندت

تاب درست میکنن و میدن حوریا باهاش 
 «.تاب بازی کنن بعدذتو سرویس میشی

توصیف کرده بود بلند  از تصور صحنه ای که
خفه بابا»خندیدم: .» 

چته تو؟ راست »مهدیار نگاهی کرد و پرسید:
میگه دیگه! چرا نمیری درست عین آدم 

 «پیشش کار کنی؟

برو بابا، همینجوری »دستم را تکان دادم:



هم با هزار تا فیلم و ادا از زیر کنترل 
کردنش در میرم. پاشم برم اونجا که دیگه 

 همه

تش باشه؟ اونم با وجود اون ساعتهام دس
 «.مدیرِ حرومزاده اش

عفِت کالم »سپهر بین خنده هایش گفت:
 «.خواهرم

ببند بابا سپهر»دستم را تکان دادم: .» 

آزاد »مهدیار باز هم قصد نصیحت داشت:
تولدت بودیم دیگه! یارو اونقدرا هم که 

 «.میگی آشغال نبود

کاریزماشو دوست »سپهر میان حرفش پرید:
، فقط یک کمی از چشماش زیادی داشتم



 کار میکشید. مخصوصا وقتی به آزاد

 «.میرسید

میشه ادا داداشای »عصبی شدم و داد زدم:
مهربونو برای من درنیارید؟ من خودم یک 
 عمره داره فیلم بازی میکنم اونو نشناسم

 «.دیگه باید سرمو بذارم بمیرم

مهدیار ظرف معجون را به دستم داد و 
به جا حرص بیا »ن کرد:ماشین را روش

معجون بخور. من دیگه نمیخورم، بقیشو 
 «.بَِزن

قاشق را برداشتم و مقداری از معجون را به 
چه خوشمزه است. بقیه »دهانم بردم:

 «کجان؟



سپهر بدنش را از بین صندلی ها جلو آورد 
رَهی خودش میاد، » و ضبط را روشن کرد:

 «.نگار امروز نیست

اه مقنعه ی »:مقنعه را از سرم کشیدم
 «!مزخرف

شال را از کوله بیرون کشیدم و روی سرم 
 .انداختم

 «.من به کوه گفتم» -
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با شدت سرم را که رو به آیینه سایبان بود، 
چیکار کردی تو؟»چرخاندم: » 

مبارکه! »سپهر با آرامش از پشت گفت:
 «.آواره شدیم



چرا »ر قفل کردم:دستم را روی بازوی مهدیا
 «اینکارو کردی؟

من »لبهای جمع شده اش تکان خورد:
 «.نمیتونم چیزیو از کوه پنهون کنم

پسرِ خوب»سپهر بیخیال گفت: .» 

میزنم تو »مهدیار از آیینه به سپهر نگاه کرد:
دهنتا، هزار بار گفتم اینو به من نگو 

 «.عوضی

خوب باشه، دعوا »پنجه هایم را فشار دادم:
اداشت چی گفت؟ کِی بهش نکنید. د

 «گفتی؟

اون روزی »پایش را بیشتر روی گاز گذاشت:
که اومدم دِم خونتون، البته بهم گفت موفق 



 «.باشید

نفس حبس شده ام را با هیجان بیرون 
خداروشکر باالخره یکی مارو فهمید. »دادم:

 «.خُب پس مثل تعریفات آدم حسابیه

آخه »جویده جویده بعد من ادامه داد:
بعدش گفت اونجا مناسب دخترا نیست، 

 «.دنبال جای دیگه باشیم

فاک»سپهر نیشخندی زد: .» 

حاال »چشمهایم را به نیمرخ مهدیار دوختم:
 «چیکار کنیم؟

فعال هیچی، کارمونو میکنیم. بیرونمون » -
که نکرده! یک کم کشش میدم ببینم راضی 

 «.میشه یا نه



فلزی سوله با صدای وحشتناکی باز شد و در 
 .هر سه وارد شدیم

همه جا را تمیز کرده بودیم و وسایل هر 
 .کداممان گوشه ای پهن بود

سپهر سریع خودش را به تخت آویز که در 
گوشه ای نصب کرده بودیم رساند و دراز 

 .کشید

ماشینش »مهدیار اطراف را نگاهی کرد:
 «بیرون بود پس خودش کو؟

وای هنگ »نگ درام را شنیدم:صدای ه
 «!درامشو آورده! صداش از بیرون میاد

پا تند کردم به سمت در خروجی تا خودم را 
 .پشت سوله برسانم



 .صدا را از آن سمت شنیدم

اما قبل از من سپهر با سرعت از کنارم 
 .گذشت

وسط زمین لخت و عور پشت سوله نشسته 
بود و ضربات حرفه ای انگشتش رو هنگ 

صدای آرامش بخشی را در فضا پخش درام،  

 .کرده بود

موهای بلند و لختش که تا کمرش میرسد با 
ضربه محکم دست سپهر، روی کمرش 

 .پخش و پال شد
با آرامش همیشگی دستش را داخل 

اگه آشغال هم »موهایش کشید و گفت:
 «.هستی قابل بازیافت باش سپهر



 .سپهر همراه با من بلند خندید

ه رویش خم کردم و چند زانوهایم را روب
صداش مثل »ضربه روی هنگ درام زدم:

 «!بهشته، قرار بود یادم بدی

چشم»لبخند زد و از جایش بلند شد: .» 

همیشه همینطور بود، اینقدر آرامش 
داشت که آدم باورش شود، دنیایی وجود 
 .ندارد یا اگر دارد نباید آن را جدی گرفت

رد و دل کافی بود اراده کنی و ساعتها با او د
کنی یا غر بزنی و گالیه کنی، هیچ واکنشی 
 .نداشت، فقط گوش میکرد و لبخند میزد

 .هنرمند ترین عضو گروه رَهی است
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 .تمام عشقش موسیقی و عکاسی است
کمی دیگر هنگ درام زد و ما هم لذت 

 .بردیم
 .هر سه وارد با هم به داخل سوله برگشتیم

هدیار موبایل را روی تنها میز سوله م
بچه ها یک پیج دیگه درخواست »انداخت:

عکاسی داده برای محصوالتش. فقط میگه 
 باید تنِ 

مانکن باشه! یک سری کار تبلیغات هم 
 «.داره

سپهر دوباره روی تخت آویز دراز کشید و 
خوب تِن مانکن باشه! ایرادش »گفت:

 «چیه؟



- « ا باید جورش میگه خودم مانکن ندارم، م
کنیم. به جا لم دادن پاشو برو لباسارو 
 «.تحویل بگیر بیار ببینیم چیکار کنیم

بلند »سوویچ را به سمت سپهر پرتاب کرد:
 «.شو، آدرسو برات اِس میکنم

سپهربلند شد و به سمت در راه 
امروز اینجا حال نمیده، من رفتم»افتاد: .» 

آزاد مانکن از »مهدیار نگاهم کرد و گفت:
جا بیاریم؟ک » 

 «لباساش چه شکلیه ؟» -

از همینا که »موبایل را به سمتم گرفت:
خودمون میپوشیم دیگه، تو مایه های پیج 

 «.قبلیه است



 .نگاهی خریدارانه به خودش و رَهی انداختم
نزدیک رَهی شدم و تکه ای از موهایش را 

 .در دستم گرفتم و کمی باال آوردم

من که میگم مشکلی »لبخندی به هردو زدم:
 «.تو قسمت مانکن نداریم

 کوهیار

فیلم را در دستگاه گذاشتم و روی کاناپه 
 .نشستم

 .نگاهی به ساعت مچی ام انداختم
ساعت از یازده گذشته و مهدیار هنوز 

 .نیامده بود
 .موبایل را از روی میز را برداشتم

در  اولین شماره را که وارد کردم، همزمان



 .آپارتمان باز شد
 .قیافه اش درهم و خسته بود

 «.سالم کوه» -

 «!سالم، خسته نباشی» -

داخل شد و خودش را روی مبل کنار کاناپه 
 .پرت کرد

صد دفعه به این سپهر االغ میگم، این » -
لگنتو میاری یک نگاهی بهش بنداز تو راه 

 نذارتمون. به قران به یه االغ گفته بودم
یده بود. دفعه دهمه گیر میکنیم تا االن فهم

 «.تو خیابون

دخترا »نگاهم را از روی تلویزیون برداشتم:
 «باهاتون بودن؟



 «آره! چطور؟» -
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کنترل را برداشتم و دکمه پخش فیلم را 
ساعت از یازده گذشته»فشار دادم: !» 

 «.آهان، زنگ زدم رَهی اومد بردشون» -

- « ه! مسئولیت پذیر باشخوب .» 

کوهیار اینایی که تو میگی »کالفه پوفی کرد:
من مسئولیتشون رو قبول کنم، بچه 

 «!نیستن

نیم نگاهی به صورت خسته اش 
هرچی! غذا خوردی؟ اگه نخوردی »کردم:

 «.آماده است روی میزه. گرم کن بخور

برم یک دوش بگیرم »از جایش بلند شد:



 «.بعد

مشکی دیدم روی گلویش ردی از رنگ . 

 .کارهایش صبرم را لبریز کرده بود

ترجیح دادم حرف نباشد، توبیخ نباشد ولی 
این روزها تمام کارهایش عجیب تر از قبل 

 .بود
می خواهم تجربه کند ولی از طرفی هم این 

حرکات فکرم را بیش از حد به هم می 
 .ریخت

دستم را محکم روی موهایم کشیدم و 
نت؟اون چیه رو گرد»پرسیدم: » 

دست را روی گردنش گذاشت و 
رنگه»برداشت: !» 



 «رنگ؟! شغل جدیده؟» -

هفته پیش یک سفارش »لبه مبل نشست:
عکاسی گرفتیم، طرف گفت لباساش تن 

 «!مانکن باشه

مانکن هم شدی؟»پوزخند زدم: » 

تقصیر این آزاده نفهمه! هممونو »پوفی کرد:
 «.رنگی کرد. دختره ی خُل

یرچشمی اش یاد دخترک و نگاه های ز
افتادم و حرف مهدیار که گفته بود با هم 

 .دوست هستند

 «با خودشم اینطوری صحبت میکنی؟» -

دستهایش را روی زانو گذاشت و خودش را 
آره بابا! میرم حموم»از مبل جدا کرد: .» 



با تاسف سرم را به چپ و راست تکان 
 .دادم

صدای پیغام روی گوشی توجهم را جلب 
 .کرد

 «بیداری! زنگ بزنم؟» -

روی شماره تلفن را تاچ کردم و تماس 
 .برقرارشد

سالم ث»لبخند زدم: .» 

 « باباااا کجایی تو؟» -

 «همینجاها! چطوری؟» -

از احوال پرسی های شما! کم پیدایی؟! » -
شماره جدیدتو از مهشید گرفتم. بهم یک 

 چیزایی گفت. پشت تلفن نمیشه حرف



جشنبه، یک بزنیم برای آخر هفته، پن
 «.مهمونی دارم

 «!مثل همیشه؟» -

مثل همیشه. بیا فکر کنم به »بلند خندید:
دردت بخوره. خودمم کارای مهمی باهات 

 «.دارم

ممنونم، میام. به مهشید گفته بودم » -
 «.بهت خبر بده منم باهات کار داشتم

 .قول و قرارمان را گذاشتیم و قطع کردم
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اگر آخر هفته در مهمانی شانس می آوردم 
حتما کار جدیدم را شروع می کردم. فقط 

 .یک قراداد طوالنی مدت الزم داشتم



مهدیار از حمام خارج شد و با حوله پشت 
 .میز نشست

سرد نخور »از روی کاناپه به عقب چرخیدم:
 «!پسر

خوبه »قاشقی پر کرد و به طرف دهانش برد:
د نکنههمینجوری، دستت در  .» 

 «.مهدیار من پنجشنبه شب نیستم» -

همین »کمی فکر کرد و جواب داد:
 «.پنجشنبه؟ منم نیستم

در حال خشک کردن موهایم جلوی آیینه 
 .بودم که مهدیار در اتاق را باز کرد

کوهیار یکی از کت »کالفه و سردرگم پرسید:
 «.شلواراتو الزم دارم



د هر تو کمد بگر »ابروهایم را باال انداختم:
 «.چی خواستی بردار

قدت یک کم از من »در کمد را باز کرد:
 «بلندتره! به نظرت بد نمیشه؟

چرا بد میشه، کت »به طرف آینه برگشتم:
 «اسپرت نمیتونی تنت کنی؟

نگاهی به کت شلوار مشکی روی تخت 
آره خیلی »انداخت و سریع جواب داد:

بهتره، من اصال نمیتونم کت شلوار رسمی 
 .بپوشم

وری اینارو تحمل میکنی؟چط » 

همونطوری که تو اون لباسای عجیبو » -
تحمل میکنی. یک کت سورمه ای اسپرت ته 



 رگال هست، یک شلوار کتون هم

باید باهاش باشه. دیگه بلوزشو خودت پیدا 
کن. ببینم یک جو سلیقه داری؟! کجا داری 

 «میری حاال؟

کت را از رگال برداشت و از آیینه نگاهم 
این مهمونی رسمیا که اصال هم  از»کرد:

 «.خوشم نمیاد

 «!مجبوری؟ خُب نرو» -

دقیقا »کاور کت را از کمد بیرون کشید:
مجبورم. شاید کار رَهی رو بکنم! یک کتاب 

با خودم ببرم که مجبور نباشم ریخت 
 آدمهای

 «.اونجا رو تحمل کنم



کجاست این رفیقت راستی؟»لبخند زدم: » 

روی تخت دراز کشید و به سقف خیره 
رَهی رو میگی؟ هست اونم! کارامون »شد:

زیاده وگرنه خیلی دلش میخواد بیاد 
 «.ببیندت

 «!مراقب کت شلوار باش چروک نشه» -

کوهیار »دستهایش را زیر سرش گذاشت:
حاال اینهمه شیک میکنی کسی هم باهات 

 «هست؟

ادکلن را برداشتم و چند پیس زیر گلویم 
مگه حتما باید کسی باشه!؟»م:زد » 

دستی به کت شلوار کشید و بلند 
کی داماد میشی بری اینجا برام »خندید:



 «!خالی و جالب بشه ؟

جمع کن خودتو»لگدی به پایش زدم: !» 

مهدیار با اسنپ رفت و من هم سوار 
 .ماشین شدم

تا باغی که آدرسش را از قبل داشتم، تقریبا 
 .یک ساعت فاصله داشتم

را روشن کردم و به رانندگی ادامه ضبط 
 .دادم

 .حدودا یک ساعت بعد رسیدم
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سوویچ را به نگهبان جلوی در تحویل دادم و 
 .وارد ورودی سرسبز باغ شدم

کنار طاقی از گلهای یاس رونده ایستادم و 



 .نفس عمیقی کشیدم
 .با شنیدن صدای بانیپال برگشتم

- « ببین کی اینجاست؟ رفیق قدیمی به به !» 

 .دستش را محکم گرفتم و او بغلم کرد

 «سالم بانی چطوری؟» -

نکرد از هم جدا شدیم اما دستم را رها . 

 «معلوم هست کجایی؟» -

بعد از اون اتفاق درگیر شدم و راستش » -
 «.یک کم خلقم تنگ بود

دستش را پشتم گذاشت و به محوطه جشن 
 .رفتیم

- « لی خوب از پسشون براومدی. میفهمم، و
تا چند وقت همه جا حرفت بود. رفتی 



 «.دانشگاه برای تدریس دیگه کوالک شد

بی اختیار دستم داخل جیبم رفت و محکم 
دیگه میشناسی منو که »آن را مشت کردم:

 «.اهل جنجال نیستم

میشناسمت، تو با پنبه »بلند خندید:
 «!سربریدن رو خیلی خوب بلدی

انیپال به قسمتی از باغ رفتیم. با راهنمایی ب
دوستان دوران دانشجویی همه آنجا جمع 

 .شده بودند

شروع به احوالپرسی کردیم و مثل همیشه 
تبادل اطالعات از بازار کاری که همه خیلی 

 .خوب در آن تبحر داشتیم، شروع شد

بانیپال برای خوشامدگویی به مهمانهایش 



 .رفت و ما به صحبت هایمان ادامه دادیم

 .دستهایی روی چشمهایم را گرفت

این اداها برایم قابل تحمل نبود، هیچ وقت 
 .نبوده

مهشید لطف کن دستاتو »سر ضرب گفتم:
 «.از روی چشمام بردار

 .همه خندیدند

مهشید دستهایش را برداشت و دلخور روبه 
واقعا که کوهیار»رویم ایستاد: !» 

 «این کارا یکم برای سنت عجیب نیست؟» -

وا مگه چند سالمه »لبهایش آویزان شدند:
 «؟

ترجیح دادم به جای صحبتهایی که برایم 



ناخوشایند بود، بحث را به جای دیگری 
چطوری ؟ هنوز تو شرکتی؟»بکشانم: » 

ممنون، آره دیگه. تو که »لبخند زد و گفت:
 «.رفتی خیلی رکود داشتیم

 .توضیحاتش برایم ارزش نداشت
همان چیزهایی  اطالعاتی که میداد دقیقا

 .بود که خودم از قبل میدانستم
 .به همراه مهشید پشت میز گرد نشستیم

کمی بعد بانیپال از پشت شانه ام را گرفت 
رفقا با اجازه من با کوهیار کار »و گفت:

 «.دارم

 .از جایم بلند شدم و به همراهش رفتم
از جمع که کامال جدا شدیم، ایستاد و به 



ونی که من مدیر کوهیار مید»من رو کرد:
کارخونه شدم. االن برای قطعاتی که الزم 

 داریم

 «.تصمیم گیرنده خودم هستم
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من قرارداد بلند »دوباره دستم مشت شد:
مدت الزم دارم بانی.مثال یک قرارداد 

 «!یکساله

مدیر »نگاهی به اطراف و مهمانها انداخت:
حواسم هست.  کارخونه امشب اینجاست،

 فقط کوهیار تو هم باید هوای منو داشته

 «!باشی

خیلی »دستم را روی شانه اش گذاشتم:



ممنونم، دمت گرم. فقط چه طوری هواتو 
 «داشته باشم؟

از »خنده موذیانه اش را خوب میشناسم:
من به خوبی یاد کنی کارم راه میفته! 

 «.همین

به همراه هم به طرف خانم و آقایی که 
ی نشسته بودند، رفتیمپشت میز . 

بانیپال با لبخند و احترام ما را به هم 
 .معرفی کرد

کوهیار جان ایشون آقای فریبرز آزاد » -
هستند و خانم زیباشون پروانه جان، 

مدیرعامل و صاحب کارخونه ای که من 
 افتخار



 «.دارم باهاشون همکاری میکنم

فریبرز خان، پروانه »با کمی تعلل ادامه داد:
یشون هم رفیق قدیمی من کوهیار جان ا

 «.فروتن هستند. یکی از بهترینها

دستم را جلو بردم و با احترام با آقای آزاد و 
 .خانمش دست دادم

فامیلی آزاد توجهم را جلب کرد ولی ترجیح 
 .دادم روی کارِ خودم تمرکز کنم

پشت میز نشسته بودیم و بانیپال با مهارت 
جایی برد  فوق العاده ای بحث را به همان

 .که دلخواه من بود

صحبتهایمان پروانه را خسته کرده بود، 
 .کالفگی از صورتش کامال مشخص بود



تا همانجا هم خودم را در آستانه چیزی که 
 .میخواستم و الزم داشتم، دیده بودم

فکر میکنم »نگاهی به بانیپال کردم و گفتم:
بحث های ما خانم آزاد رو بی حوصله کردن 

 «.بانی جان

پروانه نگاه قدردانی به من کرد و 
واقعا متشکرم، دیگه از تحملم خارج »گفت:

 «.شد

فریبرز جان من »پروانه از جایش بلند شد:
 «!یک زنگ بزنم ببینم بچه ها کجا هستن؟

فریبرز دست پروانه را آرام نوازش 
ممنونم عزیزم»کرد: .» 

پروانه به بهانه تماس گرفتن از ما جدا شد و 



به سر بحث خودمان برگشتیمما دوباره  . 

کمی بعد با صدای پروانه سرم را به عقب 
چرخاندم و از دیدن صحنه عجیب رو به 

 .رویم چشمهایم گرد شد

پروانه کنار هیوا و مهدیار ایستاده بود و بلند 
فریبرز جان بچه ها اومدن»گفت: .» 

از به کار بردن لفظ بچه ها، ابروهایم 
ریع از جایم بلند ناخوداگاه با باال پرید و س
 .شدم

مهدیار متعجب نگاهم کرد و سریع 
تعجبش را با یک لبخند دندان نما عوض 

کوهیار تو هم اینجا دعوت داشتی؟»کرد: » 

 .همه متعجب نگاهمان کردند



مهدیار به همه سالم داد و با لحنی که کمتر 
خوشحالم برادر »از او سراغ داشتم، گفت:

 «.عزیزم هم اینجاست

با افتخار به من نگاه کرد و من دستم را به 
 .پشتش زدم

شما برادرِ »فریبرز از جایش بلند شد:
 «مهدیارید؟

از اون اول »بانیپال دست مهدیار را فشرد:
که دیدمت باید میفهمیدم چون شبیه 

کوهیاری. البته اینجا باید بگم چقدر دلخور 
 شدم

 «!از کوهیار

چرا؟»نگاهش کردم و پرسیدم: » 



- « ون هیچ وقت برادرتو تو جمعمون چ
نیاوردی، خیلی بد شد که من ایشون رو 
 «!نمیشناختم، ما کم همدیگرو ندیدیم

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

20 

خواستم جوابی دهم که زودتر از من پروانه 
مهم اینه که ما االن با کوهیارجان که »گفت:

 اینقدر مهدیار ازشون تعریف میکرد آشنا
یلی اتفاق قشنگی هم شدشدیم و خ .» 

همه با تایید سرهایشان را تکان دادند و بار 
دیگر از آشنایی بیشتر ابراز خوشحالی 

 .کردند

هیوا به بهانه تعویض لباس به همراه پروانه 
به داخل ساختمان رفت و مهدیار هم 



 .کنارمان نشست

اتفاق جالبی »نگاهش کردم و آرام گفتم:
 «.بود

با خنده کنار گوشم  صورتش را جلو آورد و
آره اتفاق جالبی بود، باور کن از »گفت:

معدود دفعاتی شد که خیلی خوشحالم تو 
 یک

 «مهمونی کنارت هستم

کمی بعد هیوا و پروانه به جمعمان اضافه 
 .شدند

هیوا صندلی کنار مهدیار را بیرون کشید و 
 .کنارش نشست

میز گرد بود و همه کامال در زاویه دید هم 



 .بودیم
یوا آرام و ساکت بود و چیزی نمی گفت، ه

هر چند لحظه یکبار لیوان آب میوه اش را 
 .برمی داشت و کمی از آن می نوشید

مهدیار سرش را از روی موبایلش که زیر 
 .میز بود برنمی داشت

پروانه آرام با فریبرز صحبت میکرد و من 
 .هم منتظر برگشت بانیپال بودم

تشر سرم را نزدیک مهدیار بردم و 
سرتو از تو موبایلت بکش بیرون»زدم: .» 

چرا؟»با تعجب سرش را باال آورد: » 

حوصله اش سر »اشاره ای به هیوا کردم:
 «!میره



موذیانه نگاهی به هیوا کرد و آرام 
ژستشه! بیخیال آزاد و ولش کن، تو »گفت:

 «بانیپالو از کجا میشناسی؟

 «هم دانشگاهیم بوده! چطور؟» -

هیچی همینطوری! »رد:نیم نگاهی به من ک
 «آدم خوبیه؟

مگه نمیشناسیش؟ »به صندلی تکیه دادم:
ظاهرا همدیگرو زیاد دیدید. خودش هم 

 «.اشاره کرد

میخوام نظر »مثل من به صندلی تکیه داد:
 «.تورو بدونم

موشکافانه نگاهش کردم، پس ذهنش 
 .چیزی بود که نمی توانستم بخوانم



حواستو جمع کن»جوابش را دادم: !» 

راجع به؟»شمهایش کمی باریک شدند:چ !» 

 «!همون چیزی که پرسیدی» -

پس میدونی »لبهایش را به هم فشار داد:
 «!طرف چطوریه ؟

خودتم احتماال »شانه ام را باال انداختم:
میدونی ولی یکسریا تا وقتی به بهشون ضرر 
 نرسونی آدمهای بدی نیستن یعنی میتونن

 «!نباشن

منطقتو نمیفهمم»کالفه نگاهم کرد: !» 

تکه ای موز از بشقاب جلویم برداشتم و 
الزم نیست حتما منطق منو »نگاهش کردم:

 «.بفهمی. پرسیدی جوابتو دادم
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سرش را به طرف هیوا برگرداند و آرام 
 .چیزی گفت

هیوا آرام سرش را تکان داد و زیر چشمی به 
 .من نگاه کرد

همان لحظه مهشید به همه سالم داد و 
 .کنارم نشست

در حال صحبت هستیم که صورتم به طرف 
 .هیوا و مهدیار کشیده شد

هیوا حین حرف زدن با خشم به مهشید 
نگاه میکرد. یک آن متوجه نگاه من شد و 
 .سریع سرش را به سمت دیگری چرخاند

 .گروه موزیک شروع به نواختن کردند



ن بلند شدند و به پیست چند زوج از جایشا
رقص رفتند. مهشید با شنیدن آهنگ سریع 

 دستش را روی بازویم قفل کرد و

کوهیار بیا بریم برقصیم»گفت: .» 

کی تا حاال دیدی »با تعجب نگاهش کردم:
 «من برقصم آخه؟

جون به جونت »دماغش را چین داد:
 «...کنن

با دیدن نگاهم ادامه حرفش را خورد و از 
و با یک عذرخواهی رفت جایش بلند شد . 

بعد از رفتن مهشید، دوباره پچ پچ های 
 .درگوشی هیوا و مهدیار شروع شد

کمی بعد مهدیار سرش را به گوشم نزدیک 



کوهیار من یکاری دارم، باید چند تا »کرد:
 «.تماس بگیرم

 «!خُب؟» -

حواست به آزاد باشه تا بیام! منظورم » -
 «هیوا هستش، باشه؟

به معنی نفهمیدن پایین گوشه های لبم 
مثال حواسم به چی »رفتند و پرسیدم:

 «باشه؟

در »از جایش بلند شد و کنار گوشم لب زد:
راستای جمالت همین چند دقیقه پیشت 
 استاد. راجع به منطقت که من نمیفهمم و

آدمها تا یکجایی بد نیستن و حواسمو جمع 
 «.کنم و غیره



باشه»لبخند کجی زدم: !» 

- « به توپس سپردمش  .» 

خندیدم و دستم که روی شانه اش بود 
برو»برداشتم: !» 

مهدیار باز هم در گوشش چیزی گفت و از 
میرم زود میام»جایش بلند شد: .» 

هیوا همچنان ساکت و آرام روی صندلی 
نشسته بود و هر چند لحظه یکبار بی تفاوت 

 .نگاهی به اطرافش می انداخت
برایم دختری به این ساکتی در کنار مهدیار 
 .شبیه یک معادله حل نشدنی بود

 .یک صندلی بین ما فاصله بود
پیراهن ساتن یاسی رنگ بلندی به تن کرده 



بود که باال تنه اش فقط دو بند نازک 
 .داشت

موهای بلند و خرمایی رنگش رها و آزاد 
 .شانه ها و کمرش را در برگرفته بودند

 .فکر کردم روی هم رفته دختر زیبایی بود

دیار حق میدادم با وجود شخصی مثل به مه
پانیبال اینقدر حس ناامنی داشته باشد. 

 .اینقدر که او را به من بسپارد
پانیبال مرد کاربلدی بود، هر کسی از پس 

 .زبان چرب و نرمش برنمی آمد

سرش را به سمتم چرخاند و نگاهم را شکار 
 .کرد

 !انگار در حال حالجی بود تا حرفی بزند
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حدس میزدم در وصف من چیزهای عجیبی 
شنیده باشد، مهدیار در انجام این نوع 

 .کارها استاد بود

دنبال راهی بودم تا سر صحبت را باز کنم، 
 .شاید کمی از این حالت درمی آمد

به هر حال مهدیار او را به من سپرده بود و 
 .ادب حکم می کرد بی تفاوت نباشم

 «چیزی میخواید بگید؟» -

نه»شانه اش را باال انداخت: !» 

 «برادر من که شما رو اذیت نمیکنه؟» -

چشمهای خمارش کمی گرد شد و با تعجب 
نخیر، چرا باید منو اذیت کنه؟»نگاهم کرد: » 



فشاری به لبهایم دادم تا لبخندم به خنده 
 .تبدیل نشود

دفاع خوبی بود، ولی من منظورم این » -
هدیار شیطنت زیاد داره و شما بود که م

 .برعکس خیلی ساکت و آروم هستید
شما آدمهای »سرضرب جوابم را داد:

 «شیطون رو دوست ندارید؟

بحِث دوست داشتن نیست، منظورم » -
کنار اومدن بود. چون به نظرم با هم تفاوت 

 «...دارید گفتم شاید

شما با »حرفم را با سوالش قطع کرد:
میاید؟آدمهای شیطون کنار ن » 

لبخند زدم و چند لحظه به چشمهای پر 



چرا! من خوب میدونم »سوالش نگاه کردم:
 چطوری با اینجور آدمها کنار بیام، یکیشونو

بزرگ کردم دیگه میدونم چطوری باید از 
 «.پسش بربیام

چه خوب! »لبخند کجی روی لبهایش میاید:
اعتماد به نفس خوبی دارید. مهدیار شمارو 

هخیلی دوست دار  .» 

طوری دو جمله بی ربط را کنار هم قرار داد 
که نمی دانستم اول جواب طعنه اش را 
بدهم یا بابت تعریفش از ابراز عالقه 

 مهدیار

 .تشکر کنم
ترجیح دادم اول بابت تعریفش تشکر کنم 



ولی تا کلمه اول را ادا کردم واکنش عجیبی 
 به آهنگ آرامی که همان لحظه شروع شد،

 .نشان داد
و دستش لحظه ای را روی صورتش هر د

رفت و نگاه نگرانش را سریع به اطراف 
 .چرخاند

 .رفتار عجیبش برایم جالب بود

 «چیزی شده خانِم هیوا؟» -

انگار تازه متوجه حضورم شده باشد، سریع 
روی صندلی مهدیار که تنها فاصله بین ما 

 .بود، نشست
 «میتونم ازتون یک خواهش بکنم؟» -

 «!حتما» -



تش را کمی جلوتر آورد و تا لبهایش را صور 
از هم باز کرد، بانیپال دقیقا پشتش ایستاد 

هیوا جان انگار»و خطاب به او گفت:  

اینبارشانس با من یاره و خداروشکر از 
دوستای عزیزت هم خبری نیست. افتخار 

 «میدی عزیزم!؟

یک آن انگشتان دستش دور ساعد دستم 
از  محکم پیچیده شد و با چشمهای پر

 .التماسش به من خیره شد
بدون اینکه صدایی از میان لبهایش خارج 

ی گفت”ببخشید“شود با لب زدن به من  . 

نفس پر حرصش را خارج کرد و با لبخند به 
 .طرف بانیپال برگشت



سرم پایین رفت و به انگشتهای ظریفش که 
به ساعد دستم فشار میاورد، نگاه کردم که 

ادم با سریبا شنیدن جمله اش ترجیح د  

پایین تعجبم را قورت دهم و بعد سرم را 
 .باال ببرم
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همین االن آقای فروتن ازم خواستن » -
باهاشون برقصم. بازم ببخشید. نمیدونم 

 «!چرا هر بار این شکلی میشه

ساعدم هنوز در دستش بود که از جایش 
 .بلند شد

اگر به کارش ادامه می داد و دستهایش را 
رها نمی کرد قطعا بانیپال متوجه می شد 



 .که من هیچ پیشنهادی ندادم

 .انگشتانش را از روی ساعدم جدا کردم
 .با تعجب و ترس به من نگاه کرد

دستش را گرفتم و با لبخند رو به بانیپال 
بانی جان واقعا متاسفم، من »گفتم:

خاصی داری نمیدونستم که برنامه !» 

هربار همین اتفاق »بانیپال جلو آمد و گفت:
میافته، جالبه که هیوا جان میدونه من 

خیلی دوست دارم یک دفعه افتخار بده به 
 من،

اما خُب مهمونی هم زیاده! باالخره اتفاق 
 «.میفته

بدون توجه به فشار دستش که هر لحظه 



بیشتر می شد، سرم را نزدیک گوش 
را قبلش نگفتی؟چ»بانیپال بردم: » 

لبخندی زد و از حالت کالفگی قبل 
میدونی اینبار چون تویی واقعا برام »درآمد:

 «.قابل تحمله

 .دستی به شانه ام زد و از کنارمان گذشت

خواستم بابت دروغی که گفت و مرا در کار 
انجام شده قرار داد چیزی بگویم که سرش 

این »را از کنار شانه ام به پشتم انداخت:
اباب  

و پروانه هم که دوستاشونو ول نمیکنن! 
االن برای چی اونجا وایستادید؟ اصال برای 

 «چی باید بیایم مهمونی؟ مهدیار کو؟



متعجب از غرغرهای پشت هم، محو 
حرکاتش بودم که سرش را دزدید و در 
حالیکه لبهایش را گاز میگرفت، نگاهم 

بانیپال»کرد:  

یک  داره نگاهمون میکنه! میشه لطفا بریم
 «کم با من برقصید؟

 .رو به روی هم ایستادیم

دستش را که هنوز میان انگشتانم قرار 
داشت کمی باال آوردم و دست دیگرم را 

 .روی کمرش گذاشتم

 .پشت لباسش باز بود
انگشتانم پوست بدنش را لمس کرد. 

لبهایش محکم روی هم فشرده شد و سرش 



 .را پایین انداخت

ه بود که بسیار مرا در موقعیتی قرار داد
 .ناخوشایند بود

سرش اینقدر پایین بود که ناخوداگاه با 
تکان کوچکی پیشانی اش به سینه ام 

 .برخورد کرد
همینکه نگاهش را باال آورد با اخمهای در 

معنی اینکارا چیه »هم رفته و جدی پرسیدم:
 «خانم؟

کدوم کارا؟»کمی هول شد: » 

- «  همین چند دقیقه پیش با یک دروغ منو
وارد یک بازی عجیب کردید؟! متوجه 

 «نشدید؟



بازی »پنجه هایش را کف دستم فشار داد:
عجیب چیه؟ خُب نمیخواستم باهاش 

 «!برقصم

بعد برای اینکه به خواستتون »پوزخند زدم:
برسید خیلی راحت یک دروغ گفتید و اصال 

 «....هم مهم نبود

باشه، معذرت »حرفم را قیچی کرد:
 «.میخوام

مهایش شبیه دختر بچه های اینقدر چش
کوچک و مظلوم شد که قدرت توبیخ بیشتر 

 .را از من گرفت

اگر »اینبار با لحنی آرامتر شروع کردم:
 «!مهدیار شما رو به من نمیسپرد



 «چی میشد؟» -

هیچی. احتماال »چند لحظه نگاهش کردم:
 «.بازم همین اتفاقا میافتاد

بعد از کمی سکوت با یک طعنه ی بیجا به 
ف آمدحر  . 
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تمام تالشش را می کرد تا خودش را تبرئه 
 .کند

از شما بعیده یک همچین دوستی » -
 «!داشته باشید

با آرامش به چشمهایش نگاه کردم و جواب 
 .طعنه اش را ندادم

رَهی همیشه میگه »به طرف دیگری نگاه کرد:



ه بانیپال ژست آدم بودنو خیلی خوب دار 
 «.ولی ژنشو یک درصدم نداره

باالخره با تالش بی وقفه و ژستهای عجیبش 
 .مرا هم به خنده انداخت

 «رهی رو میشناسید؟» -

 «!رهی خیلی شمارو دوست داره» -

سوال و جوابهایش طوری بود که انگار در 
 .جای دیگری سیر می کرد

 !هر جایی غیر از اینجا

لطف داره»تک خنده ای زدم: !» 

زاموفیلیاتون چطوره؟ چرا دیگه ازش » -
 «!عکس نذاشتید؟

 .به چشمهایش نگاه کردم



به نظر دختر صادقی می آمد! ولی چرا 
متوجه نمی شدم چه چیزی را می خواهد به 

 !من بفهماند

صادقانه اشاره کرد پیج مرا دنبال می کند! 
شاید می خواست نشان دهد از من 

 !چیزهایی می داند

آدم های مختلف دیده اینهمه دانشجو و 
بودم ولی این یک نفر به نظرم به جای 
مستقیم حرکت کردن میل عجیبی به 

 زیگزاگ

 .رفتن داشت

 .معادالت ذهنی مرا بهم ریخته بود

هر لحظه روند مکالمه را بی دلیل به جای 



 .پرتی می کشاند
 «!اون گل خشک شد متاسفانه» -

 «چرا؟» -

 به جای جواب سوالش با چشمهایم کمی
 .نگاه کردم بلکه مهدیار را پیدا کنم

جواب ندادنم را نادیده گرفت و سوال 
چرا دیگه از گالتون عکس »دیگری پرسید:

 «نمیذارید؟

وقت ندارم»خونسرد جواب دادم: .» 

حالشون خوبه؟ یعنی منظورم اینکه » -
 «بقیشون که خشک نشدن؟

گلهارو »نیم نگاهی به قیافه نگرانش کردم:
 «دوست دارید؟



هیچ وقت از گلها بدم »د جواب داد:تن
نمیومد ولی خیلی هم بهشون دقت 
نمیکردم. از وقتی پیجتون رو دیدم و 

 اسماشونو یاد
 «.گرفتم. االن آره بیشتر دوستشون دارم

 «!خوبه» -

 .آهنگ تمام شد
 .سریع دستم را از روی کمرش برداشتم

 .کنار هم به طرف میز حرکت کردیم

- « تمامیگم من منظوری نداش !» 
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بابته؟»از سر شانه ام نگاهش کردم: » 

بابته!؟ »چشمهایش یک دور اطراف را کاوید:



 «.بابته؟ هیچی، کال معذرت میخوام

 (هیوا)

مهدیار قبل از ما رسیده و سرجایش 
 .نشسته بود

صندلی را بیرون کشیدم و او را آرام خطاب 
کجا رفتی؟»قرار دادم: » 

گفتم که بهت، باید بهش زنگ »شمکی زد:چ
 «.میزدم وگرنه ناراحت میشد

چطور همه »آرام کنار گوشش نجوا کردم:
چیو به داداشت میگی این یکی رو مخفی 
میکنی؟ علنا فکر میکنه دوست دخترتم 

 «.االغ

 .سرش را باال برد و به کوهیار نگاه کرد



مگه چیزی گفت؟»به سمتم برگشت: » 

به من میگه تورو به من »با حرص گفتم:
 «.سپردن، خاِک عالم تو سرت

بابا هر دفعه برنامه همینه »خنده ریزی کرد:
دیگه! پس منو برای چی کشوندی اینجا؟ که 

 ِ  دوباره حاِل اون بی پدرو بگیری! غیر

اینه؟ بعدشم کوه مدلش این شکلیه، 
احساس مسئولیتش زیاده مخصوصا رو بچه 

 «.ها

ش را همانطور گفت که صبرم را جمله آخر 
 .تمام کند

 .پاشنه پایم را محکم روی کفشش کوبیدم
صدای آخ بلندش باعث شد کوهیار سرش 



 .را باال بیاورد

با اخمهایی که انگار قرارداد مادام العمر با 
 .آنها داشت، نگاهمان کرد

مهدیار قیافه مظلومانه ای گرفت و 
ناراحت نشو کوه یک موضوع بین »گفت:

ودمونه، یک کم دیگه حرصش خالی بشه خ
 بیخیال
 «.میشه

 .کوهیار از روی صندلی بلند شد

مودبانه با حفظ اخمهایش عذرخواهی 
 .کوتاهی کرد و رفت

چرا چرت »با مشت به پهلویش کوبیدم:
میگی احمق! موضوع بین خودمونه؟! این 



 «چرت و پرتا چیه میگی؟

چته تو آزاد؟ »بیخیال به صندلی تکیه داد:
اال چه فرقی برات داره کوه چه مدلی فکر ح

 «میکنه؟

 .جوابش را ندادم و ترجیح دادم سکوت کنم

کارد میوه خوری را برداشتم و با نوک آن 
کف بشقاب شکلهای بی معنی کشیدم. 

 محو حرکات بی هدف کارد مهمان خیالهایم

 .شدم

 !چقدر دوستش داشتم

نفس عمیقی کشیدم و با ناامیدی آن را از 
ایم بیرون دادمریه ه . 

چند وقت بود دلم می خواست از نزدیک 



 ببینمش؟
چقدر برایم مهم بود برخورد اولم بهترین 

 .باشد؟! بهترین باشم! نشد
هیچ وقت خدا، هیچ چیز آنطور که من 

 .میخواستم نمی شد
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چرا وقتی گفتم پیجش را می شناسم هیچ 
ا فکر می کردم تحت واکنشی نداشت!؟ چر 

 تاثیر قرار بگیرد؟! تعجب کند! مثال بپرسد از
 کِی؟ یا آیدی مرا بپرسد؟

 .عین اسمش کوه بود سخت و محکم

 .دلم می خواست نزدیک شوم ولی نشد

اینبار را از دست دادم. فرصت خوبی که به 



 !خاطر حرفهای چرت مهدیار از دستم رفت

ر جای انگشتهایش روی کمرم داغ بود انگا
 .هنوز همانجا باقی مانده بودند

دستی که در دستش بود را مشت کردم. به 
 .خیالم هنوز دستش را در دستم داشتم

دستم را به بهانه زیر چانه گذاشتن باال 
 .آوردم و نزدیک بینی ام گرفتم

بوی چوب همراه با یک تلخی خوشایند 
 .دهانم را پُر کرد

ضربان قلبم باال رفت. بویش را دوست 
شتم. عجیب بود وقتی فاصله بینمان کم دا

بود به تنها چیزی که فکر نکردم، بوی او بود. 
 ای



کاش یادم می ماند و چند نفس عمیق می 
 .کشیدم

اینقدر محو نزدیکی بیش از حدِ او با خودم 
بودم که نفس کشیدن را فراموش کردم. 

 .تمام مدت نفسم حبس شده بود
یم را به اگر هر زمان دیگری بود تمام فکرها

وقت خواب موکول می کردم ولی حاال، حاال 
 .که اینهمه نزدیک بود

 !حاال که فهمیده بودم بویش چگونه

 «هی آزاد! کجایی؟» -

بدون نگاه کردن به مهدیار خصمانه 
همینجا! چیکار داری؟»گفتم: » 

اینقدر برات مهمه تورو دوست دختر » -



من ندونه؟ کوه اصال این چیزا براش مهم 
 نیست. صنمی که باهاش نداری اینهمه
بهم ریختی! رفیق منی حاال هر جوری 

 «خواست ربطمون بده به هم، نه؟

 .از واقعیت تلخ بین حرفهایش پکر شدم
آره، صنمی ندارم»پوزخند زدم: .» 

دم و سرم را به سمت مهدیار چرخان
باز من الکی قفل کردم رو یک »خندیدم:

 «چیز مسخره. ولشکن! فردا همه هستن؟

 «.آره هستن» -

دوباره نگاهش را به صفحه موبایلش داد. به 
واکنشهایم عادت داشت، می دانستم به 

 .چیزی شک نخواهد کرد



خنده ام را حفظ کردم و ادامه 
بشینیم به این کار جدیده فکر کنیم، »دادم:

رصت خوبیه. شرکِت بزرگیه اگر خیلی ف
 بتونیم یک ایده

 !بدیم که قبولمون کنن عالی میشه
آزاد »همانطور با سرِ پایین جوابم را داد:

حاال اگه قبول کردن و خواستن قرارداد 
 «ببندن به بعدش فکر کردی؟

 «بعدش؟ بعدش چیه مگه؟» -

به جایی که هستیم فکر »سرش را باال آورد:
 «کردی؟

بیخیال بابا یک »بازویش زدم:ضربه ای به 
راهی پیدا میکنیم دیگه، فعال بهش فکر 



 نکن. اول ایده هامونو بدیم بعدش با هم
میشینیم فکر میکنیم یک راه پیچش پیدا 

 «.میکنیم

با شنیدن صدای پروانه هر دو به او نگاه 
چی میگید بچه ها؟ فکر کنم »کردیم:

 «!حوصلتون حسابی سر رفته
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آخ پروانه »مهدیار زودتر از من جواب داد:
جون گفتی، من دنبال یک راه فرارم اگه 

بلدی تورو خدا بگو من فقط برم. چیه بابا! 
 همه

عصا قورت دادن شق و رق وایستادن 
 «!کنارهم یکی نیست بگه چه خبرتووونه



حاال همسر من هیچی، »پروانه بلند خندید:
ست هابرادر خودتم اینجا !» 

با اونم هستم دیگه! هزار بار گفتم منو » -
 «.صد و هشتاد بچرخونید میشه کوه

 .حوصله صحبتهایشان را نداشتم

کاش همین االن تنها می شدم، تنهای تنها 
با صدای هنگ درام رَهی. کاش مجال 

داشتم خیالهایم را پرواز دهم به همان وقتی 
 که

 .تقریبا درآغوش او بودم
 !دستهایش

هیوا »صدای پروانه سرم را باال آوردم:با 
 «جانم چرا اینقدر ساکتی؟



چی بگم؟ راست »شانه هایم را باال انداختم:
میگه دیگه کسل کننده است. پروانه جون 
 نمیشه ما بریم؟ یک بهانه ای چیزی جور

 «کنیم تو هم مثل همیشه پشتیبانی کنی؟

با شیطنت و ادای قشنگی به ما نگاه کرد و 
خُب هیوا جانم اگر اینقدر »گفت:رو به من 

 سرت درد میکنه که نمیتونی تحمل کنی

 «.برو، من به فریبرز توضیح میدم

با مهدیار در کسری از ثانیه از پشت میز 
 .بلند شدیم

پروانه »با ذوق کمی روی میز خم شدم:
جون همه رو یکجوری دست به سر کن 

 «میشه؟



راهی »موهای چتریش را با ناز کنار زد:
شتید برام شما دوتا، گذاشتید؟نگذا » 

جبران خواهد شد »مهدیار تعظیم کرد:
 «!پروانه بانو

صد دفعه گفتم به من بانو نگو »اخم کرد:
 «!مهدیار جان

چاکرم »مهدیار قدمی به عقب برداشت:
پروانه ی بینظیر. من میرم تو ماشین و از 
 «.اونجا زنگ میزنم با کوه خداحافظی میکنم

با پروانه خداحافظی کرد و به سمت ماشین 
 .رفت

به سمت ساختمان پا تند کردم تا لباسهایم 
را تن کنم و سریع از این جو سنگین خالص 



 .شوم

 .قلبم دوست دارد بماند

ولی وقتی راهی برای ورود به جایی که 
دوست دارد، بلد نیست! وقتی سردرگم 

 !شده! بیچاره دل من

نشد هیچ چیز با تصوراتم یکی ! 

وقتی من تاثیرگذاری که هیچ، حتی در 
نظرش جز یک دختر بچه نیامدم! دیگر چه 

 !ماندنی؟

 .بیچاره دل من
 !باشد برای وقتی دیگر

 .مانتو بلندم را پوشیدم و از اتاق خارج شدم

چند قدم مانده بود تا از ساختمان ویالیی 



باغ خارج شوم که در باز شد و بانیپال حین 
اه موشکافانه ای به سر تابستن در ویال نگ  

 .پایم انداخت
 .زیر نگاه سنگین او معذب شدم

چیزی که او از من می بیند یک هیوا با 
نقاب بود. این نقاب مزخرف که جلوی 

واکنشهای دوست داشتنی را از من گرفته 
 .بود
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من با این نقاب کامال در موضع ضعف 
 .بودم

نقاب نبود! کاش از اول مراعات کاش این 
 .نمی کردم



همیشه در چشمهایش گرگهایی برای دریدن 
وجود داشنتدِ  و این با نقاب هیوایِ 

 .ضعیف، جور درنمی آمد

شک نداشتم اطرافش عاشق و دلباخته هم 
 .کم نبود

فقط نمی دانستم چرا من باید گزینه روی 
میز بانیپال باشم؟ اصال چرا باید گزینه ای 

ی انتخاب باشم؟برا  

متنفرم از این خیاِل راحتی که داشت! این 
 .اطمینان عجیبی که به داشتنم داشت

تنها مردی بود که در طول زندگیم علنا از او 
 .دوری کرده بودم

وجود او ناخواداگاه شاخکهای حسی مرا آزار 



 .میداد

حسم شبیه کسی بود که ناخواسته لخت و 
 .عور رو به روی کسی ایستاده بود

نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم و 
سعی کردم با لبخندی تمام افکارم را دور 

 .کنم تا واقعیت را در چشمهایم نخواند

هیوا، عزیزم!؟ پروانه جان گفتن داری » -
 «میری! چرا؟ چیزی اذیتت کرده؟

نه، راستش یک کم »موهایم را کنار زدم:
 «.روبه راه نیستم. برم بهتره

به مسکن احتیاج »مد:قدم دیگری جلو آ
داری؟ حتی میتونی تو یکی از اتاقا استراحت 

 «کنی! بگم برات آماده کنن؟



ممنون. »یک قدم به طرف در برداشتم:
 «.ببخشید واقعا! اصال نباید میومدم

دستهایش را جلو آورد و یکی از دستهایم را 
 .بین دستهایش گرفت

 .دلم آشوب شد

 «!نمیخوام اذیتت کنم» -

ز میان دستهایش دستم را ا
میدونم، فقط یک سوال رو چند »:کشیدم
 «.بار جواب ندم خیلی خوب میشه بانیپال

از در خارج شدم و به سمت در باغ پا تند 
 .کردم

 .ماشین پروانه را دیدم

چند قدم مانده به ماشین بازویم کشیده 



 .شد و متوقف شدم

 .اخمهایم در هم رفت
 «چیکار می کنید؟» -

هیوا من میدونم بین تو و اون پسرای » -
 «!دور و برت چیزی نیست

خُب؟»بازویم را از دستش خارج کردم: !» 

 «...اینقدر اصرار میکنم تا» -

دارید اذیتم »نگذاشتم حرفش تمام شود:
میکنید. هر چقدر هم اصرار کنید جواِب من 

 «.تغییر نمیکنه

فاصله بینمان را با یک قدمی که برداشت، 
 .پر کرد

کالفه سعی کردم نگاهم را از چشمهایش 



 .بگیرم
با آن نگاه نافذ می خواست از چشمهایم 
عبور کند و وارد مغزم شود تا شاید با 

 .تسخیر مغزم اتفاق بهتری برایش بیافتد
شنیدن صدای مهدیار در حال حاضر به 

اندازه صدای هنگ درام رَهی برایم آرامش 
 .دهنده بود

 «چیزی شده هیوا؟» -
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وقتی هیوا صدایم می کرد، وقتی آزاد نمی 
گفت یعنی فقط یک اشاره من کافی بود تا 

 .مجوز هر واکنشی داشته باشد

سرم را به سمت مهدیار چرخاندم و آه از 



 .نهادم درآمد
کوهیار کنار مهدیار با دستهایی در جیب 

 .ایستاده بود
آنها که  چشمهایش، چشمهای کنجکاوش،

من در خیالهایم چطور دیده بودمشان و 
 حاال چقدر از تصوراتم دور بود. چقدر غریبه

بود. چقدر توبیخ می دیدم! مگر چه کرده 
 بودم؟

آرام بدون نگاه کردن به بانیپال لب 
خداحافظ، شب خوبی بود»زدم: .» 

با قدمهای بلند و سری باال به سمت ماشین 
 .رفتم

و بدون نگاهی به در ماشین را باز کردم 



پشت سرم بدون دیدن هیچ چشم کنجکاو 
بریم »و توبیخ گری با صدای بلند گفتم:

 .مهدیار

 «!بیا لطفا

 «باز این مرتیکه چی میگفت؟» -

از صدایی که کلفت کرده و آن را در گلویش 
 .انداخته بود جا خوردم

درد، چرا داد »محکم به بازویش زدم:
 «میزنی؟

خرغیرتارو  میخواستم ادا»چشمک زد:
 «.دربیارم

کتابی رو که برات »یک ابرویم را باال دادم:
 «خریدم نخوندی نه؟



اسمش چی بود؟ »خندید و گفت:
 «بیشعوری؟ مگه دکوری نبود ؟

مرتیکه »سرم را به پشتی صندلی چسباندم:
به من چرت تحویل میده. میگه سرت درد 
 !میکنه اتاق برات آماده کنم ! مسکن بیارم

یینم این داداشت رفیِق این بی ناموس. ب
انگله عوضیه، مثل خود این لفظ قلم حرف 

 «میزنه؟ مثال خیلی جنتلمن هستن! آره؟

هی االن »ابروهایش را نمایشی درهم کرد:
 «به کوه چیکار داری؟

سوال کردم، داداش تحفه ات مال » -
خودت. اَه، یکی از یکی خودشیفته تر. همه 

 «.دنباِل قاتل بروسلی



چته بابا؟»ش باال رفت:کمی صدای !» 

 .دیگر جواب ندادم

 !نگاهش کردم، دلخور شده بود؟
او چه تقصیری داشت که تصاویر خیالهایم با 

 واقعیت زمین تا آسمان فرق داشت؟

مهدیار»پشیمان صدایش کردم: !» 

آهان، حاال جوابتو »موذیانه جوابم را داد:
ندم تا کف و خون قاطی کنی وحشی! به 
من چه خوب؟! منکه عین شیر اومدم 

 سراغت،

کور بودی؟ چیکار کنم؟ برم بزنم دماغشو 
 «بشکونم؟ جواب فریبرزو کی بده؟

خُبه حاال! ناراحت نشو دیگه! بابا یارو » -



د عین کَنِه است! هر روز داره بیشتر میا
 «.جلو

گُه خورده»پر مدعا گفت: .» 

با حرص دستهایم را حین حرف زدن تکان 
اونو که میدونم خورد و خوراکش »دادم:

چیه، میدونی چیه؟ نمیتونم اونی باشم که 
 تو

میشناسی! اونی که خودم دوست دارم. اینه 
که عصبانیم میکنه. نمیتونم بزنم وسط دو تا 

 «.پاش خفه خون بگیره

زد و من هم از خنده بیخیال  از حرفم قهقهه
 .او بلند خندیدم

 .کمی بعد ساکت شد و دیگر چیزی نگفت
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این روزها مهدیار عجیب شده بود، دیگر 
 .مثل قبل بیخیال نبود

 «حاال تو کجایی مهدیار؟» -

آزاد همشون »آرنجش را به پنجره تکیه داد:
ارمون ردیفتر خرپول بودن، فکر کن اگه ک

 «...بشه تو یکی از این مهمونیا

مهدیار تورو »نگذاشتم حرفش کامل شود:
 «!قران بیخیال جمعهای اینجوری شو

حاال ما که همه جوره داریم فیلم بازی » -
میکنیم یکیش هم این مدلی! فکر کن من 

 «!امشب مخ چند نفرو میتونستم بزنم

دیدم تورو هم، سرت همش »نیشخند زدم:



ود رو گوشیت! کیه این اصال؟ رونمایی قفل ب
 «!کن دیگه

در حال بررسیه! فعال زوده »موذیانه خندید:
 «.بذار ببینم چند چندیم

هر چه اصرار کردم که مهدیار، ماشین 
 .پروانه را ببرد قبول نکرد و با اسنپ رفت

 .وارد خانه شدم

 .پله ها را بیحال باال رفتم و به اتاقم رسیدم
درآوردم و روی صندلی مانتو و شال را 

 .میزتوالت انداختم

گوشی را از کیف کوچکم درآوردم و همانطور 
با لباسی که به تن داشتم روی تخت 

 .نشستم



تلگرام را باز کردم و روی صفحه مهدیار 
 .رفتم

عکس های پروفایلش را آنقدر ورق زدم را 
 .به عکس مورد عالقه ام رسیدم

 .روی صورتش زوم کردم

که در این عکس  چقدرعجیب بود
 .چشمهایش اینهمه مهربان بود

امشب که جز کوه یخ چیز دیگری را تداعی 
 .نکرد

 گلها چطور در کنار سرمای تو یخ نمیزدند؟

هر وقت به این عکس میرسیدم، شاعر هم 
 .میشدم

 .تنهایی خیلی خوب بود



چقدر در این تنهایی ها هر چه خواستم 
 .گفتم و هر چه خواستم شنیدم

خلوت دوست داشتنی خیالم چه در این 
حرفهای نوازشگری برای من داشت! از 
همانها که فقط خودم می دانستم چقدر 

 دوست

 .داشتم

دستم را بو کردم، شاید توهم داشتم که فکر 
می کردم بوی او را هنوز حس میکنم. انگار 

 .بوی چوب روی رگ دستم حک شده بود
مهدیار چه انتخاب خوبی کرده بود که او را 

 .کوه صدای میزد

 .ولی من کوه نمیخواستم



 .من یار میخواستم

 .خودم را روی تخت پرت کردم

گوشی را روی قلبم گذاشتم و آرام زمزمه 
یار»کردم: !» 

 .کوله ام را روی دوشم انداختم
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پروانه جون من رفتم. میشه بابا بیدار » -
شد بهش بگی که رفتم دانشگاه برای 

 «پروژه؟

مثل همیشه با یک تست که رویش را پر از 
 .شکالت کرده بود خودش را به من رساند

 «بیا بگیر، چرا تازگیا هیچی نمیخوری تو؟» -

دستت درد نکنه، بابت دیشبم واقعا » -



 «.ممنون

ذاشتم و از در بوسه ای روی گونه اش گ
 .خارج شدم

 .با من به حیاط آمد
 «هیوا جانم!؟» -

پروانه »برگشتم و نگاه نگرانش را دیدم:
جون نگران نباش دیگه، به خدا کار بدی 
نمیکنیم که! همش سرمون تو پروژه و 

 کارهای

استاده، باور کن خودمون هم دوست 
نداشتیم روز تعطیلی بکشونه مارو 

 «.دانشگاه

خوشگل خانم »ه ام کشید:دستی روی گون



منکه باهات اختالف سنی زیادی ندارم، 
عین خواهر بزرگترت هستم. خودت 

 همیشه

اینو میگی! هیوا من میدونم دانشگاه 
نمیری. چون حواست هست و مراقبی من 
هم چیزی نمیگم، مهدیار هم هست خیالم 

 .راحته

 «...فقط اگه فریبرز

لبخند بند کوله ام را در مشتم مچاله کردم و 
پروانه جونم من کار اشتباهی نمیکنم، »زدم:

 اصال هم نمیترسم بابا بفهمه چون کارم
بد نیست. شما هم چیزی نمیدونی! مگه 

 «!نه؟



آره »چتری هایش را کالفه کنار زد و گفت:
 «.من هیچی نمیدونم

 «.به خدا برای خودتون میگم» -

میدونم دختر قشنگم، میفهمم چی » -
 «.میگی

باز کردم و برایش بوسی  در حیاط را
 .فرستادم

خوش بگذره بهتون، بابارو ببوس. من تا » -
 «.عصر برمیگردم

از در خانه بیرون زدم و راه همیشگی را 
 .پیش گرفتم

موبایل را از جیبم درآوردم و تماس 
مهدیار رسیدید؟»گرفتم: » 



سالمت کو ضعیفه؟ پنج دقیقه دیگه جای » -
 «.همیشگی

هم، قطع کردتا آمدم جوابش را بد . 

قبل از رسیدن بچه ها وارد سوپرمارکت 
 .شدم و کمی خوراکی خریدم

کیسه خوراکی را گرفتم و از مغازه خارج 
 .شدم

آنطرف میدان ماشین را دیدم و قدمهایم را 
 .تند کردم تا منتظر نمانند

 .سپهر جلو نشسته بود

 .در عقب را باز کردم و به همه سالم دادم

 «.سالم رفقا» -

پشت تلفن »یار از آیینه نگاهم کرد:مهد



 «سالم دادن بلد نیستی تو؟

 «باز قفل کردی رو من؟» -

نگارِ من »سرم را به سمت نگار چرخاندم:
 «چطوره؟ بهتر شدی؟
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خو خو خوبم. مم ممنون. ت تو خو » -
 «خوبی؟

ستی وقتی تو ه»گونه اش را محکم بوسیدم:
 «میشه ما خوب نباشیم؟ سپهر رَهی نمیاد؟

چرا؟ با »سپهر سرش را به عقب چرخاند:
ماشین خودش میاد! بیاین پوالمونو جمع 
 کنیم یک ماشین بخریم خدایی این مدلی

خیلی اسیریه! یک روز تو از پروانه قرض 



میگیری یک روز من از بابام یک روز این 
 «!لگِن داداششو میگیره

را دراز کرد و محکم به مهدیار دستش 
لگن هفت جدته! این »پیشانی سپهر زد:

لگِن بدبخت یا ماشین بابات که هر بار مارو 
 تو

 «خیابون میذاره؟

دستت هرز »سپهر دست مهدیار را پس زد:
 «!شده ها، کمربندمو درمیارم بچه خوشگل

 «.خفه» -

 «!َب بس ک کن کنید دی دی دیگه» -

 .جفتشان همان لحظه ساکت شدند

مگه اینکه تو از »با غرور به نگار نگاه کردم:



پس این دوتا خروس جنگی بربیای. 
 «!آفرین

 .به سوله رسیدیم
ماشین رَهی را دیدم و زودتر از همه پیاده 

 .شدم

 .در سوله را هل دادم و وارد شدم

گوشه ای نشسته و در حال کتاب خواندن 
 .بود

 «!سالم رَهی» -

ری؟ خوش سالم، چطو»سرش را باال آورد:
 «گذشت؟

نفسم را با صدای پوفی بیرون 
افتضاح، حاال بهت میگم. هنگ درام »دادم:



 «رو نیاوردی؟

کنسرته یا »سرش را از روی کتاب برنداشت:
 «کار؟

تشر زدنم به رَهی با وارد شدن بقیه و سالم 
 .دادنشان به هم، در هم شد

همه دور هم روی زمین نشستیم تا راجع به 
بزنیم کار جدیدمان حرف . 

صدایم را با سرفه ای همراه با یک ژست 
خیلی خوب آقایون و »مسخره صاف کردم:

 خانم زیبا ما االن میخوایم تو یک کار باحال

امتحان پس بدیم. یک شرکت بزرگ که 
دنبال یک آگهی چشمگیره، ایده الزم داریم. 

 «.خوب شروع کنیم



همگی به ژست مسخره ام خندیدند و 
فکارشان روی کاغذ سریع برای نوشتن ا

 .دست به قلم شدند

ما همگی در اینکار عالی بودیم و این 
 .موضوع را خوب میدانستیم

 .نگاهی به تک تکشان کردم
 .تند تند در حال نوشتن بودند

همگی سال اول فوق لیسانس با هم آشنا 
 .شدیم

برای مسابقات المپیاد انتخاب شده بودیم و 
وع شددوستیمان هم دقیقا از همانجا شر  . 

دوستی سپهر و مهدیار اما قبل تر از دوران 
 .دانشگاه بود



 .آن دو دوستهای دوران دبیرستان بودند
 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

33 

رَهی همان ترم اول انصراف داد ولی در 
جمع ما باقی ماند و نگار تنها دختری که 
دوست صمیمی من بود. در یک تصادف 

 پدرش را
از دست داد و مادرش هم بر اثر همان 
تصادف دیگر توانایی راه رفتن نداشت، 

 .لکنتش هم از همان موقع شروع شده بود
سرم را روی کاغذ خم کردم و مشغول 

 .شدم

دیدنشان و مرور کردن رفاقتمان کلی حاِل 
 .خوب به من تزریق کرده بود



سه ساعت همه نوشتیم و خط زدیم، حرف 
م تا بالخره به نتیجه ای که زدیم و دعوا کردی

 به نظرمان ادغامی از ایده هایمان بود،
 .راضی شدیم

نگار تمام مدت مثل همیشه وظیفه نوشتن 
 .تصمیمات نهایی را به عهده گرفت

خُب بخون ببینیم »خسته رو به نگار کردم:
 «چی شد آخرش؟

بده من »مهدیار کاغذ را از نگار گرفت:
 «.میخونم

ت مهدیار کشید و به سپهر کاغذ را از دس
تو کار بقیه دخالت نکن »دست نگار داد:

 «.رفیق! خودش میخونه



دَ دَ دعوا ن نک نکنید، م من طو طول » -
می مید میدم ، هی هی هیوا ت تو ب بخ 

 «.بخون

 .کاغذ را به طرفم گرفت

رَهی دست نگار را که به سویم دراز بود، 
گرفت و آن را به سمت خودش برگرداند و 

بزرگترین »ن رو به مهدیار گفت:همزما
 خیانت

به حیات وحش، آدم حساب کردن 
 «.بعضیاست

 .همه لحظه ای سکوت کردیم

با صدای خنده بلند من، بقیه هم شروع به 
خندیدن کردند. مهدیار میان خنده هایش 



 رو به نگار ببخشیدی گفت و دستش را به

 .سمت نگار برد

 .نگار هم دستش را گرفت
، دعوا می کردیم ولی یاد همیشه همین بود

 .گرفته بودیم از هم به دل نگیریم

کنار هم باشیم و از کنار هم بودن لذت 
 .ببریم

پشت سوله در سایه دیوار خیره به برهوت 
روبه رویم نشسته بودم که با صدای رهی به 

 .خودم آمدم

یکسریا هم هستن یواشکی غصه » -
 «!میخورن

ده بود سرم را به طرف رهی که کنارم ایستا



 .چرخاندم

غصه نمیخورم، خسته شدم. مخم تاب » -
برداشت واقعا! فقط امیدوارم بین اینهمه 

 شرکت تبلیغاتی کار مارو ببینن. عالی

 «!میشه

کنارم روی زمین نشست و به منظره خالی 
 .روبه رو چشم دوخت

 «آزاد چته؟» -

رَهی خیلی ضایع »پکر شدم و آرام پرسیدم:
گمهشدم نه؟ معلومه یک مر  !» 

 «!خیلی نه» -

 .نفس عمیقی کشیدم و چشمهایم را بستم
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آخ رَهی اگه بدونی دیشب چی شد! از » -
اول هفته فک زدم مهدیار باهام بیاد واسه 

 خاطره اون بی ناموس که چشمم بهش

میافته میخوام باال بیارم. هر روز بیشتر 
سم میخوره! میره تو چشم بابام. سرش ق

 باورت میشه؟ فریبرز آزاد یک عمره
خودش دهن دنیارو سرویس کرده بعد سر 

 !این مرتیکه قسم میخوره
این »رَهی حرفم را قطع کرد و آرام گفت:

 «!حرفات تکراریه

سریع جایم را عوض کردم و رو به رویش 
 .نشستم

موهایم را که باال سرم بسته ام، باز کردم و 



 .انگشتانم را بین موهایم فرو کردم
 «.کوهیار! دیشب اونجا بود» -

پس رو زمین پیداش »لبهایش کش آمدند:
 «!کردی

رفیِق »لبهایم را با حرص جمع میکنم:
 «بانیپاله! تو میدونستی؟

 .سرش را به نشانه نه باال برد

- « مهدیارم شاخ  آره خوب از کجا بدونی؟!
درآورده بود. رَهی گند بود دیشب، گند. 
 افتضاح شد، فکر کن برای فرار از رقص

با اون کثافت مجبور شدم دستشو محکم 
بگیرم و دروغ بگم که ازم خواسته باهاش 

 !برقصم. تف تو این مهمونیای اجباری



 «.تف! رفتم بغلش مغزم مختل شد

تا قبل »نفس حبس شده ام را فوت کردم:
شب فکر میکردم بعد شیش ماه آشنایی، دی

 .شاید شاید برم بغلش که دو نفره برقصیم

بعد دیشب تو اولین دیدار نه البته دومی، 
چند هفته پیش در خونمون دیدمش. گفته 

 بودم بهت نه؟ خدایا چرا از اینجاها سر
 «درمیاره؟ یهو میاد؟! یهو پیداش میشه؟

ار ای داد! مغزم ک»سرم را پایین انداختم:
نکرد یکم حرف زدم که نباید میزدم، بعد 
اون گندی که زدم کاش خفه میشدم، 

 قشنگ

 «.فکر کرد دارم باهاش الس میزنم



کوهیار این شکلی نیست آزاد، »رَهی خندید:
 «!از این فکرا راجع به تو نمیکنه

چه ربطی داره؟ نمیدونی که! »پوفی کردم:
مثال میخواستم توجهش جلب بشه. 

د! انگار هول کردم. بعد نمیدونم چی ش
 اومدم فکر

 «.کردم دیدم چه خزعبالتی بهش گفتم

 «!آدم شناسه خوبیه» -

نه بابا، نبودی »ناامید نگاهش کردم:
نمیدونی چه ضایع شدم. چهار تا سوال 

کردم، سه تاشو جواب نداد. آخرشم که کنار 
 اون زالو

دید منو اونم که طبق معمول داشت قورتم 



 «.میداد

نمیدونی »را روی سرم قالب کردم:دستهایم 
 «.چطوری نگام کرد! ترسیدم. برم بمیرم بابا

 «!تهشو بگو آزاد» -

 «.تو بگو! یک چیزی بگو من نمیرم» -

از جایش بلند شد و دستهای خاکیش را 
 .بهم زد

همیشه خواستنیا، داشتنی نمیشن. » -
 «.غرورتو حفظ کن

بیا تو. بسه»چند قدم رفت و ایستاد: !» 

( ارکوهی ) 
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کنار پنجرهای قدی ایستادم و نمای بیرون را 



 .نگاه کردم
طبقه چهارم یک ساختمان پنج طبقه که 

پنجره های سالن آن نمای خوبی به خیابان 
 .اصلی و درختان پارک دارد

سالن تقریبا بزرگ است، محل خوبی برای 
گذاشتن چند استند و یا دکوری از 

والتی که قرار است روی آنها کار کنممحص . 

 «به کارتون میاد جناب مهندس؟» -

نگاهی به درهای سه اتاق کار که انتهای 
 .سالن بودند انداختم

 .اتاق ها کنار هم قرار داشتند
بد نیست! اما دنبال یک جای بهتر » -

 «.بودم



خودم هم میدانستم با بودجه ای که داشتم 
بهتر از این نمی شد ولی کافی بود کمی 
 ذوق نشان دهم تا تمام حساب کتابها در

 .بنگاه بهم بریزد
اینقدری اجاره نشینی کرده بودم که دیگر 

 .حساب کار دستم آمده بود

به جان بچم از اینجا بهتر سراغ نداشتم » -
منطقه جایی برات مهندس! نمیتونی تو این 

 مثل این پیدا کنی! ببین دلباز رو به

خیابون اصلی، اتاقاشم که زیاده ساخته 
شده واسه خودت، اون ته راهرو هم که 
 آشپزخونه است یک بالکن دنجم داره،

 دیدی بالکنو؟



به طرف دیگری اشاره کرد: ته اون یکی 
راهرو هم که دو تا دستشویی هست. اصال 

کت داشته براقبلش اینجا مالک خودش شر   

همین این شکلی درست حسابی تغییر داده 
 .«..نقشرو ، حاال شما بیا اینور

حرفش را بریدم، ابدا حوصله وراجی هایش 
 .را نداشتم

همه جارو دیدم، دیگه نیازی به دیدن » -
دوباره نیست. باید فکرامو بکنم تا فردا خبر 

 میدم. یک چند جا دیگه قرار دارم برم

ردا زنگ میزنماونارو ببینم ف .» 

دوباره سمت پنجره ها رفتم و ادامه 
اینجا موقعیت مکانیش خوبه منتها »دادم:



من شرکتم تازه کاره فعال تا چند وقت درآمد 
 خاصی

ندارم، اینجارو میخوام رهن کامل کنم اگه 
 .تخفیف نده از پسش برنمیام

یک آن برگشتم و برق را در چشمانش 
 .دیدم

- « تخفیفشم  مهندس شما بپسند من
 «.برات میگیرم

نمیدونم، »به سمت در واحد حرکت کردم:
تا فردا خبرشو میدم. شما ببین با چقدر 
 راضی میشه. اجاره هم نمیتونم بدم. خبر

 «.تخفیف رو هم تا شب بهم بده

 «.رو چشام» -



از ملک بیرون آمدم و پیاده شروع به راه 
 .رفتن کردم

ر تماس گوشی را از جیبم درآوردم و با مهدیا
 .گرفتم

 «!جونم سرور» -

 سالم ، کجایی ؟ کی برمیگردی خونه؟» -

من تا عصر برمیگردم، ماشینتو الزم » -
 «داری؟

نه ! میخواستم ببینم نهار خونه ای یا » -
 «!نه؟
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نیستم. بمیرم برات که باید تنهایی غذا » -
کیسی،  بخوری! اطرافو خوب نگاه کن ببین



 «...آسی، چیزی

بسه! خدافظ »خنده به لبانم آمده است:
 «!پسر

 «!رَهی امروز باهام میاد خونه» -

 «.خوشحال میشم» -

 .قطع کردم و به قدم زدنم ادامه دادم

رَهی با آمدنش کارم را راحت کرد، باید 
 .امروز به مهدیار بگویم سوله را خالی کنند

ار اتاقم از وقتی به خانه برگشتم پشت میز ک
 .نشستم و روی برنامه هایم کار کردم

 .تقریبا همه کارها انجام شده بود
یک سال می شد که برای تاسیس شرکت 

 .وقت گذاشته بودم



 .یک سالی که سخت گذشت ولی گذشت
هنوز خاطرات تلخ شرکتی که در آن کار 

 .میکردم از ذهنم پاک نشده بود

 .برایشان برنامه ها داشتم
من فقط وکیل نگرفته بودم تا بابت تهمت 
هایی که به من زده شد در دادگاه اعاده 

 .حیثیت کنم

 .بخشیدن کارِ من نبود
بازارشان را میخواستم. هر آنچه این سالها 
خودم برایش زحمت کشیده بودم و هیچ 

 .شده بود را زنده می کردم

اینبار نه برای کسی یا مجموعه ای تمام و 
م اعتبار میساختمکمال برای خود . 



اعتبار من باید مهر بی اعتباری خیلی ها می 
 .شد

اینکه تصور میکردند من با تدریس کنار 
 .کشیده ام، برایم خوشایند بود

سکوت کردن را دوست داشتم، این سکوت 
جذاب همیشه برای من نوعی جنگ 

 .محسوب می شد

گذاشتم فکر کنند هنوز نمیدانم ضربه را از 
دمکجا و چرا خور  ! 

 . لپتاپ را بستم و از جایم بلند شدم
به آشپزخانه رفتم تا به غذایی که برای شام 

 .درست کردم، نگاهی کنم

 .با شنیدن صدای باز شدن در، برگشتم



 .مهدیار و رَهی وارد خانه شدند

به به سالم کوه پابرجا، قربونت برم تا » -
قبل اومدنم حتما حموم میرفتی. بوی قرمه 

هات اذیتم میکنهسبزی قاطی مو !» 

بدون توجه به حرفهایش به طرف رَهی رفتم 
چطوری کم پیدا»و دستش را گرفتم: !» 

سالم کوهیار! شما »دستم را محکم گرفت:
سایتون بزرگه هر جا باشید ما زیر سایه 

 «.شماییم

 «!آقااا ما اینجاییم ها، مارو هم دریاب» -

 .نگاهش کردم. فهمید از نگاهم که چه گفتم
چاکرم»را روی شانه ام زد:دستش  !» 

 «.بشینید االن میام» -



 .به آشپزخانه رفتم و چای ریختم
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 .هر دو به اتاق مهدیار رفتند

به سالن برگشتم و صدایشان کردم تا برای 
 .چای خوردن به سالن بیایند

رَهی در حالیکه یکی از لباسهای مهدیار را 
از اتاق خارج شدپوشیده بود،  . 

 .کنارم روی کاناپه نشست

 «چطوری کوهیار؟» -

خوبم! تو چطوری؟ شنیدم دارید کار » -
میکنید، چطوره این کار و بارتون؟ اگه خوبه 

 «منم بیام شریک شم؟

جوری با لبخند کج و کوله نگاه کرد که 



کجا رفت حاال رفیقه »خندیدم و ادامه دادم:
ر حرف وراجت؟ یکم باهاش کار کن کمت

 !بزنه
یک وقتایی دلم میخواد کلشو بزنم 

 «.بترکونم

رفته حموم»خندید: .» 

خوب شد امروز اینجایی! کارتون » -
 «.داشتم

 .پرسشگرانه نگاهم کرد
مهدیار بیاد »کنترل تلویزیون را برداشتم:

حاال بهتون میگم. مامان بابات چطورن؟ 
 «اوضاع بینشون خوب شد؟

 .لپهایش را چند بار پشت هم پر و خالی کرد



 .سرم را طرف تلویزیون چرخاندم

باالخره طالق »صدایش آمد که آرام گفت:
 «.گرفتن

بهتر شد برای »نگاهش کردم که ادامه داد:
جفتشون، خوشبختیشون شاید صفحه 
 .بعدی زندگیشون بود. باید ورق میزدن

خودت چی؟»سرم را با باال و پایین کردم » 

من که خیلی وقته صفحه »ید و گفت:خند
 «!بعدیم

 «خوبه! هنوز پیش مادربزرگتی؟» -

 «!آره دیگه» -

خوبه رفتی »دستم را روی شانه اش زدم:
 «.صفحه بعد، یادت نره اینجارو هم داری



 .سرش را محکم باال و پایین کرد

چی »مهدیار از حمام آمد و کنارمان نشست:
 «میگید کفترهای عاشق؟

- « ه هست رفتی حموم؟ اگه واسه پنج دقیق
 «!خاطرِ تذکرای من میری نرو خواهشا

کوه باز شروع کردی »چپ چپ نگاهم کرد:
حرص دادن من، تو حالت عادی چیزی 
 نمیگی میرسی به رفیقام یک طور برخورد

 «.میکنی انگار گرازم

داشتم به »به قیافه شلخته اش خندیدم:
رهی میگفتم اگه کارتون گرفته دست منم 

ریدبگی !» 

جوِن من! آره رهی؟»ذوق زده پرسید: » 



رهی بدون نگاه کردن به مهدیارجواب 
ببین همینکه جواب سالمتو میده از »داد:

 «.خیلیا جلوتری پس ببند

بلند خندیدم و مهدیار با خنده موهای رهی 
هو عوضی امروز چند بار »را محکم کشید:

 «!کنفم کردیا! خیلی لجن شدی

گومهدیار چرت ن»تشر زدم: .» 

 «...آخه نمیدونی که، امروز» -
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قاطی »حرفش را قطع کردم و بلند شدم:
 «.چرتایی که میگی، چقولی هم نکن

باز پاتو گذاشتی خونه »حرصش درآمده بود:
 «!ما، دهنت سرویسه حاال ببین



با شنیدن صدای آیفون تهدیدهایش را تمام 
فتکرد و به سمت آیفون ر  . 

 «این اینجا چیکار میکنه؟» -

کی دعوتت »آیفون را برداشت و گفت:
 «کرده؟

از کنارش رد شدم و دکمه باز شدن در را 
 .زدم

نگاه شماتت باری به مهدیار کردم و 
خجالت بکش. رفیقته! هر بار همین »گفتم:

 «.کار مسخره رو میکنی

حین باز کردن در با خنده رو به من 
چیکار ما داری؟ شوخی کردم بابا!»کرد: » 

سپهر با سر و صدا وارد خانه شد و بدون 



 .نگاه کردن به آنها سریع به آشپزخانه آمد
آقا، عالیجناب بابا چاکرتم دلمون برات » -

 «.تنگ بودا

باز این دستمال »مهدیار از سالن داد زد:
 «.انداخت

خف بابا»سپهر مثل خودش داد زد: !» 

 .جواب سالمش را دادم و بغلم کرد

برو بشین برات چای »دستم را پشتش زدم:
 «.بیارم

دیگه چی؟ شما »لیوان را از دستم گرفت:
برو لم بده من پذیرایی کنم. منو قاطی اون 
 دو تا گاو نفهم نکن اونا بیشعورن میشینن

 «.براشون پهن کنی جمع کنی



مثل همیشت وقتی رسید نگذاشت کاری 
کنم. همه کارها را خودش انجام داد. از 

رایی و جمع کردن ظرفها گرفته تا شستنپذی  

 .آنها و گذاشتن سر جایشان
تا جایی که می دانستم در خانه خودشان 

هم همین بود. وقتی خانه بود نمیگذاشت 
مادرش کاری انجام دهد. خانواده 

 پرجمعیتی
 .داشتند و او ته تغاری خانواده بود

همسایه ما در محله قدیمی مان بودند، 
بودوقتی مادر زنده  . 

شام را با شلوغ کاری های مهدیار و سپهر 
 .خوردیم



 .سپهر مشغول شستن ظرفها بود

بذار کمکت کنم»کنارش ایستادم: .» 

نه داداش، اصال. االن تموم میشه. » -
دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بود خدایی. 
 چیه بابا هر روز نهار تخم مرغ و کالباس و

 «.چرت و پرت

- « د؟چرا از بیرون نمیگیری » 

آخرین بشقاب را داخل آبچکان 
داداش اونجا موجود زنده هم »گذاشت:

 «هست که حاال کترینگ باشه؟

این آخه چه کاریه؟ بیا بشین کارتون » -
 «.دارم

تکیه ام را از کابینت کنار ظرفشویی 



 .برداشتم و به سالن رفتم
سپهر کمی بعد از من آمد و روی یکی از 

 .مبلهای راحتی نشست

برداشتم و تلویزیون را خاموش کنترل را 
 .کردم
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 .هر سه نگاهشان را به من دوختند

یکم شلوغ نکنید »نگاهشان کردم و گفتم:
 «.کار مهمی باهاتون دارم

 .هر سه در سکوت به من زل زدند

دستهایم را روی آرنجم گذاشتم و انگشتهایم 
ون خوبه که همت»را درهم قفل کردم:

امشب هستید، میخواستم به مهدیار بگم 



 که

خُب اینجوری خیلی بهتر شد. من قبال هم 
به مهدیار گفتم بچه ها ، اونجا جای درستی 
 برای کارتون نیست مخصوصا که دختر هم

باهاتون هست و حاال یک درصد وسط اون 
 «.بر و بیابون چیزی بشه شما مسئولید

کوه بچه که نیستن»مهدیار آرام گفت: !» 

مهدیار! چند بار »به چشمهایش نگاه کردم:
بگم بچه باشن، نباشن شما مسئولی. حاال 
 کاری به اینکارا ندارم. راستش من تا چند

وقت دیگه شرکت خودمو راه میندازم و 
میدونید کار من چیه! اون سوله رو برای 

 «.تجهیزاتی که وارد میکنم الزم دارم



 به توضیحاتم ادامه دادم و سرهایشان
 .بیشتر پایین افتاد

حرفهایم تمام شد و هر سه بابت شرکت در 
 .کمال صداقت تبریک گفتند

از آنها تشکر کردم، نفسی کشیدم و ادامه 
من نمیخوام ناراحتتون کنم بچه ها! »دادم:

 ولی فکر کنم متوجه بشید که اونجا جای

درستی واقعا نبود.اگر احتیاجی به اونجا 
ن یک جایی نداشتم میفروختمش و براتو

 میگرفتم که در هر صورت اونجا نباشید. اگر

مهدیار از اول به من گفته بود من همون 
موقع این حرفارو بهش میزدم. کال 

 «.میدونست یک فکرایی دارم



چرا حاال چیزی »خنده ای کردم و ادامه دادم:
 .«..نمیگید؟ دادی بیدادی فحشی

کوه هر چی تو »مهدیار سرش را باال آورد:
مونه خودتم میدونی، باشه ما یک بگی ه

 «.فکری میکنیم

رهی و سپهر با سری پایین حرف مهدیار را 
 .تأیید می کنند

خالصه که »از جایم بلند شدم و ادامه دادم:
امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. 
 حاال از االن عین شکست خورده ها نباشید،

فعال تا دو سه هفته وقت دارید. کنار کارتون 
 «.دنبال جا باشید

به سمت اتاقم رفتم و پشت میز کارم 



 .نشستم
 .در را باز گذاشتم تا صدایشان را بشنوم

منتظر اشاره ای بودم تا خودشان بخواهند 
 .و با من کار کنند

 .ولی منتظر بودم تا خودشان تصمیم بگیرند

و توانایی  هیچ کس به اندازه من قدرت
های بی اندازه آنها را نمی دانست و من 
چقدر امیدوار بودم که آنها را کنار خودم 

 داشته

 .باشم
مطمئن تر از این بچه ها کسی را سراغ 

نداشتم، آنهم با این درصد هوش و کارایی 
 .زیاد



می خواستم بدون اصرارخودشان مرا 
 .انتخاب کنند

 .صدای صحبت کردنشان باالخره آمد

ا از شوک خارج شدندگوی . 

چه غلطی بکنیم؟»مهدیار: » 

مهدیار میگه از اول بهت گفته که»سپهر: !» 

از اول چیه؟ منکه گفتم بهتون بهم »مهدیار:
گفته برای دخترا جای خوبی نیست دنبال جا 

 «.باشیم
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چرا اینو به من نگفتید؟»رهی: » 

ار میکردی؟میگفتیم ! مثال چیک»سپهر: » 

دو تا کودن تمام عیارید.هیچ وقت »رهی:



 «.هیچ چیو جدی نمیگیرید

اه بسه بابا! االن چیکار کنیم، البته »مهدیار:
بدم نیستا. اون شرکته ! اگه کارمون رو 

 قبول میکردن و بعد جامون رو میدیدن رَم

 ».میکردن میرفتن

اینو راست میگه:»سپهر  !» 

گفتم، گفت  من به آزادم اینارو»مهدیار:
 «.فعال بیخیال شیم

شما سه تا از عقل فقط دندونشو :»رهی 
 «.دارید

با شنیدن اسم آزاد ابروهایم باال رفت. 
دختر یک کارخانه دار بزرگ با آنهمه اسم و 
رسم در یک سوله خارج از شهر با این جمع 



 چه

 !کاری داشت؟

 !اینقدر مهدیار را دوست داشت؟
ه ادامه لبخند دندان نمایی زدم و ب

 .صبحتهایشان گوش دادم

حرفهایشان برایم جالب بود ولی هیچ کدام 
حتی ذره ای به سمتی که من می خواستم 

 .نزدیک نشدند
معلوم بود، کاری که شروع کرده بودند را 

 .دوست داشتند

 .حاال من باید راه بعدی را امتحان می کردم

حاال کی میخواد جواب اون دوتارو »سپهر:
 «بده؟



آزاد پارمون میکنه»:مهدیار !» 

اونارو ول کن،االن هممون پول »سپهر:
 «.الزمیم

من باهاشون حرف میزنم:»رهی  .» 

در دلم با خنده به مهدیار بابت اینکه رهی 
باید آزاد را قانع کند نه خودش خاک بر 

 .سری گفتم

پسرِ من گویا حاال حاالها کار داشت تا 
 .زندگی کردن را بفهمد

شدم و کمی دیگر در  از روی صندلی بلند
 .اتاق به حرفهایشان گوش دادم

 .باالخره از اتاق دل کندم و خارج شدم
 .با دیدنم سکوت کردند



زیرچشمی نگاهی به آنها کردم و وارد 
 .آشپزخانه شدم

چیزی میخورید براتون »بلند پرسیدم:
 «بیارم؟

نه داداش، »سپهر به جای همه جواب داد:
چیزی بخوایم خودمون هستیم شما زحمت 

 «.نکش

چند لیوان را در سینی گذاشتم و به همرا 
 .بطری شیر به سالن برگشتم

بیاید میخوام بهتون شیر »با خنده گفتم:
 «.بدم

هر سه چند لحظه سکوت کردند و بعد 
 .خندیدند
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قدر این لحظات رو »مهدیار با خنده گفت:
 «.بدونید، کوه نهایتا سالی دو بار شوخی کنه

روی یکی از مبلها نشستم. سینی را از روی 
 .میز جلو کشیدم تا لیوانها را پر کنم

سپهر جلوی میز نشست و بطری را از 
خاک بر سرتون یک تعارف »دستم گرفت:

 «!میکنه عین گاومیش نگاه میکنید؟

لگدی آرام به پای سپهر زد و رَهی 
من همونقدری که باید عید قربان »گفت:

مراقب مهدیار باشم ماه رمضونا باید مراقب 
 تو باشم
 «!زولبیا



فکتو ببندا »مهدیار مشتی حواله رهی کرد:
 «!امروز خیلی بیشتر از کوپُنت نطق کردی

 .با سوالم به کل کل کردنشان پایان دادم
- « ید؟خُب به نتیجه ای رسید » 

گفتیم که چشم، دنبال »مهدیار جواب داد:
 «.جا میگردیم

 «نظر همتونه یا فقط مهدیار؟» -

نه هممون»سپهر جواب داد: !» 

همتون یعنی همین سه تا؟ کس دیگه » -
ای نیست؟ مگه نگفتید دخترم باهاتون 

 «هست؟! نظر اونا مهم نیست؟

رهی دستش را داخل موهایش کرد و 
یزنم، راضی من باهاشون حرف م»گفت:



 «.میشن

پول دارید جایی رو بگیرید، تو شهر » -
باشه. نرید دوباره تو بر و بیابون. چقدر 

 «دارید کال؟

در حد یک آلونک تهِ »مهدیار بلند خندید:
 «.دروازه غار بودجه داریم

آن دو هم به همراه مهدیار شروع کردند به 
 .خندیدن

 .جدی با کمی اخم نگاهی به هر سه کردم

شدند و منتظر نگاهم کردندساکت  . 

خوب من »سرم را باال بردم و فوت کردم:
یک پیشنهاد براتون دارم منتها خوب 

 «.فکراتونو بکنید



 .هر سه منتظر نگاهم کردند

 .لیوان شیر را برداشتم و کمی نوشیدم
حرفام زیاده وسط حرفم نمیپرید، » -

 «!مخصوصا تو، مهدیار

 .چشمی گفتند و سکوت کردند

را روی میز گذاشتم و نفس عمیقی لیوان 
خوب بهتون گفتم که دارم شرکت »کشیدم:

 خودمو راه میندازم. یکجایی هم دیدم که

موقعیت خوبی داره. فعال بودجه خرید جا 
ندارم بنابراین دارم اونجارو اجاره میکنم. 

 حتما میدونید من برای کارم پول زیادی الزم

سطه دارم و در حال حاضر تمام سرمایه ام و
کاره، هر چیزی که برام باقی مونده که 



 .متاسفانه زیادم نیست. جای اشتباه ندارم

اینکار برام خیلی مهمه چیزی فرای تصور 
شماها. درصد خطا باید صفر باشه، کلی هم 

 برنامه دارم ولی خُب این وسط شما هم
 «.نباید بدون جا بمونید

نگاهم را به هر سه دوختم تا تاثیر حرفهایم 
 .را در صورتشان ببینم

دفتری که گرفتم سه تا اتاق داره، خیلی » -
بزرگ نیست ولی کوچیکم نیست. فعال زیاد 

 نیرو نمیگیرم چون دردسرای
خودشو داره و منم نمیخوام خیلی خرج 

کنم. شما هم کارتونو شروع کردید و اینطور 
ی هم مهمهکه دیدم براتون خیل . 



بنابراین میتونم اگر دوست دارید تاکید 
میکنم اگر خودتون میخواید یکی از اتاقارو 

 .بهتون اجاره بدم
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سکوت کردم و لبهایم را روی هم فشار 
 .دادم

عالیه، از »مهدیار سریع از جایش بلند شد:
 «!همین االن اُکی میدم. چی بهتر از این؟

سپهر هم سریع حرف مهدیار را تایید کرد و 
 .با خوشحالی کف دستهایشان را بهم زدند

اما رَهی ساکت ماند و با سری پایین به فکر 
 .فرو رفت

رهی جان شما »رو به رهی کردم و پرسیدم:



 «چی؟

کوهیار کارِ ما »سرش را باال آورد و نگاه کرد:
 «!به کار تو ربطی نداره آخه

کامال درسته! »ین کردم:سرم را باال و پای
خُب حرفت خیلی به جا بود. باید با شرایط 

 «.من هماهنگ باشید

انگشت اشاره ام را به سمت مهدیار گرفتم: 
 !همتون بدون استثنا

مهدیار با ذوقی که نمی توانست کنترلش 
باشه بابا ما که »کند، سر جایش نشست:

 همه جوره نوکرتیم، شرایط رو بذار رو میز

 «.سرور

شرایط سختی نیست، »خند کجی زدم:لب



 «.یعنی چیزی نیست که از پسش برنیاید

سپهر دستهایش را پشت سرش قالب 
بگو داداش، از االن هر چی شما بگید »کرد:

 «.قبوله

نگاهی به رهی که همچنان با سری پایین 
 .ساکت بود، کردم

خوب گوش کنید، »نفسم را بیرون دادم:
ت سروقت میاید، سر وقت میرید. هش

صبح دفترید تا پنج عصر. کار داشتید 
 میتونید

بیشتر بمونید ولی از دو سه ساعت قبلش 
اطالع میدید. شوخی و خنده و کارهای 

چرت و پرت انجام نمیدید. لباساتون باید 



 مرتب

باشه، این تیشرتای هچل هفت و 
شلوارهای پاره پوره باشه برای قرارهای 
بیرون از شرکت. کال تیشرت نمیپوشید 

 حتی ساده. من

مخالف تیپ شماها نیستم ولی شرکت اگر 
میاید دیگه برام مهمه. مهمونای من آدمهای 
 .مهمی هستن پس قوانین باید رعایت بشه

سپهر آرام دستهایش را از پشت سرش 
 .پایین آورد و روی زانوهایش گذاشت

مهدیار فقط نگاه کرد و رهی با سری پایین 
 .تک خنده ای زد

این فقط ظاهر قضیه »:لبخند کجی زدم



است، لطفا حواستون به حرف زدنتون باشه 
، وقتی تنهایید مهم نیست ولی وقتی 

 کارمندا

هستند شرایط فرق داره. من اونجا فروتن 
هستم برای همه، هیچ کس قرار نیست 
دوستانه رفتار کنه، صمیمیت باشه برای 

 بیرون از
شرکت. اینم برام مهمه که سر ماه اجاره ای 

راتون تعیین کردم به حساب شرکت که ب
واریز بشه. اجاره ندید به جاش باید برای 

 من

کار کنید از االن اینو گفتم که حرفی توش 
نباشه. هر کاری هم دارید که نمیتونید بیاید 



 باید خبر بدید، مهمون دارید باید با منشی
 «.هماهنگ کنید

خالصه آخرش اینه که »نفسی تازه کردم:
با هم متفاوته ولی در  درسته کارهامون

 نهایت من مدیر مجموعه هستم و باید تابع
 «.مجموعه و قوانینش باشید

از جایم بلند شدم و ایستاده نگاهشان 
حاال خوب فکراتونو بکنید بعد جواب »کردم:

بدید. به دخترایی هم که باهاتون هستند 
 عین

همینارو میگید. توی کار برام زن و مرد 
 «.فرقی نداره

ظه صبر کردم تا صدایشان دربیاید، چند لح



 .ولی هر سه در سکوت مطلق بودند

بهش فکر کنید. اصال کار »خندیدم و گفتم:
سختی نیست، دارم میرم بیرون قدم بزنم. 
 سرو کله هاتونو بزنید. برای جواب دادن هم

 «.اصال عجله نکنید
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 (هیوا)

نگاهی به نگار کردم و شانه هایم را با 
 .تعجب باال انداختم

خُ خ خُب چ چرا ح حرحرف ن نمی نمی » -
 «نمیزنید؟

کالفه به هر سه نفرشان که رو به روی من و 
 .نگار وسط سوله نشسته بودند، نگاه کردم



گفتی »مهدیار رو به رهی کرد و گفت:
 «!خودت توضیح میدی، شروع کن دیگه

از موهایش را که جلو آمده  رهی بخشی را
خُب راستش کوهیار »به پشتش برد:

 «.اینجارو میخواد

دلم هُری پایین ریخت. نه برای از دست 
دادن جایی که در حال از دست دادنش 

 .بودیم
هر وقت اسمش را می شنیدم یک جورِ 

 .عجیب و خوبی حالم بد می شد

 .نگار بازویم را گرفت
ایش موج نگاهش کردم، غم عالم در چشمه

 .می زد



قربونت برم »لبخند زدم و دستش را گرفتم:
 «!یکاری میکنیم دیگه

مگه نه بچه :»نگاهی به آنها کردم و گفتم 
 «!ها؟

رهی سرش را باال و پایین کرد و ادامه 
راستش یک پیشنهاد داده بهمون. »داد:

شرکت خودشو را انداخته، گفته میتونیم 
 یکی از

 «.اتاقاشو اجاره کنیم

سخت تکان خورد و انگار ضربانم را از  قلبم
 .دست دادم

 .چقدر نزدیک اما چقدر دور

سریع خودم را جمع و جور کردم. دلم 



خواست فقط به قسمت نزدیکش فکر کنم و 
 .در دلم جشنی بزرگ به پا کنم

با دندانهایم به جان لبم افتادم تا ذوق 
 .زدگیم را پنهان کنم

 .یک آن یاد چند شب پیش افتادم
نایی کوهیار با پدرم، کوهیار با بانیپالآش . 

 !یارِ من
پنجه هایم که سخت دست نگار را گرفته 

 .بودند، شل شد
 !این معادله نشدنی بود

چطور اینهمه آدم را دور بزنم و کارِ خودم را 
 هم انجام دهم؟

 .اینبار نگار با ذوق دستم را محکم گرفت



ای این اینکه عا عالی عالیه. ش ش شما » -
چی گف گفت گفتید؟چ  » 

ما هیچی نگفتیم، اومدیم »سپهر جواب داد:
که با هم تصمیم بگیریم. به نظر من 

 موقعیت توپیه ، خریم اگه قبول نکنیم. جای

خوب، تازه آدمهای دور و بر کوهیار 
 «.موقعیت خوبی برامون هستند

مهدیار حرفهای سپهر را تایید کرد و در ادامه 
ه االن سپهر راست میگه، تاز »گفت:

تابستونه. اگه کوه هم اینجارو نمیخواست 
 پاییز و

زمستون چیکار میخواستیم بکنیم؟ مگه 
 «میشه اینجارو گرم کرد؟
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رهی فقط نگاهم کرد، بدون حرفی در 
سکوت کامل، حتما می دانست به چه 

چیزی فکر می کردم که اینقدر ساکت بودم. 
 مطمئنم

دانست که می . 

حرصم درآمده بود، دستهایم را چند بار بهم 
آفرین باریکال، دم همتون گرم. موفق »زدم:

 باشید کنار هم! چه خوبه این شکلی آدمو
 «.باکالس حذف کنن

 .همه با تعجب نگاهم کردند

چی »مهدیار اخم کرد و رو به من گفت:
میگی واسه خودت؟! اگه برای اون آشنایی 



 میگی که به اونجاشم فکر کردیم. نهایتش به

 «!کوه میگیم به کسی نگه پیش مایی

شماها خیلی »صدایم کمی باال رفته بود:
بیشعورید، به خدا میگم، همتون 

بیشعورید. من که میدونم با کله قبول 
 کردید االن

ستید اینجا هیچ کدومتون هم مشکل نش
ندارید. یک نفر بینتون مشکل کار کردن 

داره اونم منم از شانس گند من بابام دقیقا 
 باید

با کسی آشنا بشه که االن میخواد یک اتاق 
تو یک جای خوب بهمون اجاره بده. از 

شانس گند ترم هم یک بی ناموس باهاش 



 رفیق

 «...فابریکه که اونم

ا به هم فشار دادم تا بیشتر دندانهایم ر 
 .ادامه ندهم
آزاد؟»صدای رهی آمد: !» 

همین صدا زدن کافی بود تا بار دیگر 
آزاد و درد. من »عصبانیتم را داد بزنم:

بهتون اینارو نگفتم؟ من نگفتم چه گیرایی 
 رو من

هست؟ خوبه بابا رو میشناسید! خیلی بی 
 «.معرفتید شماها

رو مخ ما  هی آزاد»رَهی باز صدایم کرد:
ننوشتن تردمیل، نفس بکش وسط دری 



 «!وریایی که یک نفس داری میگی

بگم خدافظ برم »از جایم بلند شدم:
خوشحال میشید؟! من االن برم به داداشه 

 «این چی بگم؟

ببخشید »با ادای مسخره ای ادامه دادم:
میشه بابامو دیدید نگید من اینجام؟ فکر 

ها گفتههم میکنید نظر میدید؟ کی به شما  

 «باهوش؟

مهدیار از جایش بلند شد و روبه رویم 
خیلی خُب نگاه کن منو! آزاد من »ایستاد:

میگم. من بهش میگم. تو نمیخواد بگی 
 باشه؟! من

میرم به کوهیار توضیح میدم. اصال نمیریم 



 «!آقا. اجبار که نیست! نه بچه ها؟

 .همه سرهایشان را باال و پایین کردند

رم رو به پایین خم شد. از واکنش آنها س
خجالت زده دوباره روی زمین 

عصبی شدم، ببخشید. آخه»نشستم: ...» 

شعوری که استامینوفن »رهی حرفم را برید:
 «!برای تسکین درد داره از تو بیشتره

مرض. یهو »عصبی خندیدم و نگاهش کردم:
میاید یک چیزی میگید آدم مخش تاب 

 «!برمیداره

کودن »یش داد:سپهر تکیه اش را به دستها
ما اومدیم با هم فکر کنیم عین وحشیا 

 «.میپری بهمون! نمیریم. تمام



بعد از دقایقی سکوت خودم شروع 
راست میگید موقعیت خوبیه! من »کردم:

 «.خودم یکاریش میکنم

ماشین خاموش شد و سپهر محکم روی 
ای بابا، من نمیدونم این چشه »فرمان زد:

شو عوض لعنتی! همین دیروز بردم دینام
 کردم

 «.کلی پیاده شدم

بزن »مهدیار از ماشین پیاده شد و داد زد:
کاپوته این لگنتو ببینم. دهن مارو سرویس 

 «.کردی

سپهر شاسی باز شدن کاپوت را زد و سریع 
 .از ماشین پیاده شد



نگاهی به ساعتم کردم، خودم را از صندلی 
عقب بین دو صندلی جلو جا دادم و داد 

چی شد؟»زدم: » 
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سپهر سرش را از گوشه کاپوت بیرون 
بپر بشین پشت فرمون یک استارت »آورد:

 «.بزن

خودم را پشت فرمان انداختم و استارت 
 .زدم

 «.نزن، نزن» -

 .در را باز کردم و از ماشین پیاده شدم

 .نگاهی به اطراف انداختم
 .وسط بر و بیابان گیر کرده بودیم



در جیب شلوارم لرزید، سریع آن را  گوشی
 .درآوردم و نگاهی به صفحه موبایل کردم

 .پروانه بود
 «!سالم پروانه جون» -

سالم عزیزم، هیوا جانم بابات امشب » -
 «.یکم زودتر میاد زنگ زدم حواست باشه

باشه، چشم »دندانهایم را روی هم سابیدم:
 «.حواسم هست

خداحافظی کردم و خودم را کنار مهدیار و 
چی شد؟ درست نمیشه؟ »سپهر رساندم:

 بجنبید دیگه یکاری بکنید، پروانه زنگ زده
 «.میگه بابام زود میره خونه

مهدیار بدون اینکه سرش را از روی سیم 



از »کشیهای ماشین بردارد بیخیال گفت:
همین االن یک بهانه جور کن این درست 

 بشو
د زنگ بزنیم بیان ببرنش نیست. بای

 «.تعمیرگاه

 .از بیخیال حرف زدن مهدیار حرصم گرفت
زهرمار و بهانه جور کن، این باره »جیغ زدم:

چندمه؟ سپهر گندت بزنن. من االن چه 
غلطی بکنم؟ الهی جفتتون سقط شید. 

 کاش

 «.با رهی رفته بودم

 .شماره رهی را با موبایلم گرفتم

« وش دستگاه مشترک مورد نظرخام



 «میباشد

 .لگدی به تایر ماشین زدم
مهدیار موبایل را از جیبش درآورد و رو به 

عوضی یک زنگ بزن بیان این »سپهر گفت:
 .لگنو بوکسول کنیم ببریم، راه برو نیست

عین خیالتم نیستا وسط بیابون گیر 
 «.کردیم

 .سپهر موبایل را درآورد و کمی از ما دور شد

الو »اند:مهدیار گوشی را به گوشش چسب
سالم کوه، خوبی؟! ببخشید داداش میتونی 

 «یک کمک بدی؟

چشمهایم گشاد شد و با یک واکنش 
هیجان زده پنجه هایم را در بازویش فرو 



 .کردم

بازویش را از میان پنجه هایم کشید و بدون 
چیکار میکنی »توجه به گوشی سرم داد زد:

 وحشی؟ مگه نمیگی دیرت میشه! بذار

دیگه حوصله قفل کردناتو  بگم بیاد دنبالت
 «!ندارم ها روانی

مرا کنار ماشین رها کرد و حین حرف زدن 
 .دور شد

می آمد دنبال من؟! تا اینجا می آمد دنبال 
 !من؟

به نوک انگشتانم که داخل کتونی بی حس 
 .شده بودند، نگاه کردم

بیچاره دل بینوای من! کاش طاقت می 



می  آورد. بعد از آن شب کزایی چطور سالم
 !دادم؟ اصال شاید حرفی نزد
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 !ای کاش فقط بین ما سکوت باشد
من خودم با خیالبافی هایم سکوت را هم 
 .تحمل می کردم. ای کاش چیزی نمی گفت

خیالت راحت »مهدیار کنارم ایستاد و گفت:
شد کوه گند زد به من؟ وحشی مگه نمیگی 

یکردم؟ چرا ناخندیرت میشه؟! چیکار م  

 «میکشی؟

خُب قبلش بگو به »لبم را محکم گاز گرفتم:
 «!من

میگفتم چی میشد؟ وحشی بازی » -



درنمیاوردی؟ چرا یهو عین جونورا میشی 
 «تو؟

خیلی خُب ببخشید، »کالفه جواب دادم:
زخم شمشیر که نخوردی بدبخت. چی گفت 

 «حاال؟

 .آستین تیشرتش را باال داد
رمزی روی پوستش جای ناخنهایم رد ق

 .گذاشته بود

همانطور که دستش را روی جای ناخنهایم 
دختره ی روانپریش! چی »می کشید گفت:

 «.بگه؟ راه افتاد بیاد

چیزه، نه همونکه که گفتی! »هول شدم:
گفتی گند زد بهت؟ کار داشته حتما آره؟ ای 



 بابا کاش به خود پروانه میگفتم. جهنم
دمیفهمید کجام بهتر از این بو ! 

قهوه ایم کرد که چرا »با اخم نگاهم کرد:
سرت داد زدم و بهت دری وری گفتم. آزاد 
به قران یک بالیی سرت بیارم، حاال نگاه 

 !کن

حاال مگه ول میکنه منو، امشب میزنه 
 «.سرویسم میکنه

خواستم بپرسم که خودش چه جوابی داده 
ولی قیافه درهم او نگذاشت بیشتر از این 

 .سوال کنم

به طرف ماشین رفتم و با قیافه پکر روی 
 .صندلی عقب دراز کشیدم



دستم را روی صورتم گذاشتم و در میان 
 .افکارم غرق شدم

 ماشین سواری را در رویاهایم دیده بودم؟

 .لبخندی روی لبهایم نقش بست
دیده بودم! گرفتن دستم را هم دیده بودم. 

 .حتی بوسیدن دستم را هم دیده بودم

م را روی چشمهایم فشار دادمکف دستهای . 

وای خدای من چه کسی باورش می شد 
هیوا آزاد یک دختر عاشِق خیالباف باشد؟ 
 لعنت به من که با تعریفهای مهدیار، فقط با

تعریفهای مهدیار از تو برای خودم بت 
 .ساختم

به ساعتم نگاه کردم، با محاسبات زمانی که 



 .کرده بودم، دیگر باید پیدایش می شد

لبم یکی می زد، دو تا را بیخیال می شدق . 

مهدیار و سپهر داخل ماشین نشسته و 
 .منتظر ماشین امداد بودند

تمام مدت را زیرچشمی به جاده نگاه کردم 
 .تا جایی که چشمانم دیگر تار شد

 .ماشین در پیچ جاده پیچید

دل و روده من هم انگار با پیچ و تاب جاده 
 .یکی شد
اشین، منمن، کوهیار! یار، م . 

 !چهل دقیقه کنارش باشم؟

 !کاش رهی بود
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 حرف می زدم؟ چه می گفتم؟

رهی گفت غرورم! گفت غرورم را حفظ کنم! 
این را گفت؟ چرا همه کلمات در ذهنم در 

 حال محو شدن بودند؟

هر چه ماشین نزدیک شد افکار من هم 
شد مثل کالفی در هم و پر از گره . 

 .وقتی دور بود چقدر حالم بهتر بود

من بودم و خیالش! هر کار که می خواستم 
می کردم. هر چه می خواستم می گفتم و 

 .می شنیدم

ولی وقتی واقعی بود، چقدر فکرهای درهم 
 .به سراغم می آمد

 .هر آن قلبم سقوط آزاد می کرد



 .هر آن از بلندی پرت می شدم

 .ای کاش دور می ماند
الهایم با واقعیت چفت نمی شد؟چرا خی  

مهدیار و سپهر از ماشین پیاده شدند و مثل 
 .من منتظر ایستادند تا برسد

 .ماشین را متوقف کرد و پیاده شد

پیراهن چهارخانه و شلوار جین به تن 
 .داشت

عینک دودی اش را از روی چشمش 
 .برداشت و نزدیک شد

اخمهایش چنان درهم بود که مهدیار و 
ت نکردند چیزی جز سالم بگویندسپهر جرا . 

آرام سالم دادم، اینقدر آرام که خودم هم 



 .صدایم را نشنیدم

 .جواب سالممان را خشک و سرد داد

چند قدم تا درِ عقب ماشین عقب عقب 
 .رفتم و همانجا ایستادم

جلوی کاپوت باز شده ماشین ایستاد و به 
 سمت سپهر برگشت: چشه؟

 «!فکر کنم تسمه پاره کرده» -

یعنی »با دستش اشاره ای به ماشین کرد:
 «تو ماشینت یک تسمه نداری تو؟

کوهیار ببین»مهدیار صدایش کرد: !» 

نگاهش برای سکوت کردن مهدیار کافی 
 .بود

جلو رفت و نگاهی به سرتاپای مهدیار 



برای تو دارم من»کرد: !» 

 .نگاه نافذش به سمت من آمد
مقالب تهی کرد . 

 «.سوار شید خانم برسونمتون» -

خداحافظی و تشکرهای سپهر و مهدیار را بی 
جواب گذاشت و بدون هیچ حرف دیگری 
 .چرخید و به سمت ماشین خودش رفت

مهدیار پشت سرش را نگاه کرد و اشاره کرد 
 .تا سریع بروم

 .خشک شدم و همانجا کنار در ایستادم

 کجا بود آن هیوای شجاع؟

انستم قدم از قدم بردارمخدایا نمیت و . 
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سپهر نزدیک شد و کوله را از روی صندلی 
برو دیگه، »عقب برداشت و دستم داد:

نترس. نمیخورتت، دهن مارو سرویس 
 «!میکنه

سعی کردم لبخند بزنم و ترسم را نشان 
 .ندهم

بند کوله را در دستم مچاله کردم و 
 .خداحافظی کردم

 .در ماشین را برایم باز کرد و منتظر ایستاد

خدا را شکر کردم که عینکش را دوباره روی 
 .چشمهایش گذاشت

 .آرام تشکر کردم و سوار شدم
در را محکم بست و ماشین را دور زد تا 



 .سوار شود

 .نفسم حبس شد
تا پشت فرمان نشست بی اختیار دستم را 

 .برای مهدیار و سپهر تکان دادم
ی به من کرد و جاده را دور زدنیم نگاه . 

 .در سکوت جاده را پشت سر گذاشت

به انتهای جاده رسیدیم که با دیدن چاله ای 
پایش را روی ترمز گذاشت و همزمان 

 .دستش را جلوی رویم نگه داشت

چشمهایم گرد شد و با تعجب و نفسی که 
درنمی آمد به دستش که جلوی قفسه سینه 

دمام حائل شده بود، نگاه کر  . 

بوی چوب در دماغم پیچید و اعصابم را 



 .مختل کرد

 .چاله را رد کرد و دستش را برداشت

 «!کمربندتونو ببندید خانم» -

نفس هایم تند شد. با چشمهای گرد شده و 
 .لبهایی نیمه باز فقط نگاهش کردم

 .عینکش را باال داد و نگاه کرد

اینقدر تعجب برای چیه؟ بلد نیستید » -
ید؟ کنار سرتونو نگاه کنید کمربند ببند

 «!میبینیدش

مسخره ام کرد؟! لحن پر از استهزای او 
 .غافلگیرم کرد

اخمهایم در هم رفت و با حرص 
میدونم کمربند چیه»گفتم: !» 



 «.پس لطفا کمربندتونو ببندید» -

با حرص کمربند را از جایش کشیدم و 
 .بستم

 «!آفرین» -

مگه من بچه »نفسم را با صدا بیرون دادم:
 «ام با من اینطوری صحبت میکنید؟

 .جوابم را نداد. با حرص لبم را گاز گرفتم

 .سرم را به سمت پنجره چرخاندم

 .کمی گذشت که صدایم کرد

 «خانِم هیوا!؟» -

بله»لجوجانه به بیرون خیره شدم: !» 

اگر مهدیار بابت حرف زدنش ازتون » -
ردهعذرخواهی نک ...» 



به خاطر من الزم »نگذاشتم ادامه دهد:
نیست لطف کنید و مهدیار رو مواخذه 

 «.کنید
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کارش درست نیست! نمیفهمم واقعا؟! » -
یعنی شما مشکلی ندارید دوست 

صمیمیتون این مدلی باهاتون صحبت 
 «کنه؟

به تو چه آخه؟ کاش »زیرلب به خودم گفتم:
ن خیالی میموندیهمو !» 

بله؟»سرش را به طرفم چرخاند: » 

هیچی، هیچی با خودم بودم»هول شدم: .» 

من از شما »سرش را تکان داد و گفت:



سوال میپرسم بعد شما با خودتون صحبت 
 «میکنید؟

 .کالفه دستهایم را روی صورتم کشیدم

 .باز همه چیز در حال خراب شدن بود
شده  من دیرم»خواستم حرف را عوض کنم:

 «میشه یک کم تندتر برید؟

 «.خیر» -

با تعجب و چشمهایی که به باریکه ای 
 .تبدیل شده بود، دست به سینه نشستم
نمیتونم تندتر برم چون باید شمارو » -

سالم برسونم. قبل اینکه اینهمه دیرتون بشه 
 «.باید فکر میکردید

چشمهایم را محکم بستم و لبهایم را جمع 



 .کردم

مثال به چی فکر »ماشین کوبیدم:پایم را کف 
 «میکردم؟

اینکه »در کمال خونسردی جوابم را داد:
اونجا محل درستی برای کار کردن شما 
نیست. پسرها بیخیال هستند و پی 

 بازیگوشی از
 «!شما بعیده واقعا

مگه منو »بدنم را کامال به سمتش چرخاندم:
 «میشناسید؟ چرا اینجوری گفتید بعیده؟

- « وباری که دیدمتون به نظر همین یکی د
 «.میومد دختر عاقلی باشید

دهان باز شده ام را جمع کردم و دستهایم 



به نظر میومد؟ پس االن به »مشت شد:
 «نظر میاد عاقل نباشم

جوابم را نداد. چقدر دلم می خواست 
موهایش را بکشم یا ناخن هایم را در 

 .بازویش فرو کنم
ن اعصابم را با حرفهایش و جواب نداد

هایش بهم ریخت جوری که حس می کردم 
 .دچار حمله قلبی سختی شده ام

 .ترجیح دادم دیگر صحبت نکنم
 .چقدر با چیزهایی که شنیده ام فرق دارد

پس چه شد آنهمه تعریف و تمجید از 
مهربانیهای بی دریغش؟ مرده شور مهدیار و 

 !دروغ های بی سرو ته اش



بودتنها چیزی که نداشت ذره ای مهربانی  . 

پس درست بود که می گفتند نیمی از 
شخصیت آدمها با اسمشان شکل می 

 .گرفت

 .چقدر اسم کوهیار برازنده ی این آدم بود

بدون هیچ نگاهی ، نیم نگاهی و حرفی در 
 .سکوت می راند

فقط خدا می دانست دلم چه چیزهای 
 .ممنوعه ای را داد می زد

این گذر زدن به خیالهایم مرا به جاهایی می 
 .برد که نباید می رفتم

 .نفسهایم دیگر در کنترلم نبودند
فقط می آمدند و می رفتند تا قلبم بزند و 



 .زنده بمانم

 .دلم رویاهایم را می خواست
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 .همانها که من کنار یارِ مهربانم بودم

هایش انداختم و سریع سرم نیم نگاهی به لب
 .را به سمت پنجره چرخاندم

 !خدا به خیر کند بقیه راه را

 «!خانم؟» -

ضعیفی “ وای “ سخت تکان خوردم و صدای 
 .از لبهایم خارج شد
 «ترسوندمتون؟» -

 «بله! نه! بفرمایید!؟» -

نیشخند محوش را دیدم، مطمئن بودم که 



 .دیدم

- «  ببخشید، میخواستم بدونم مهدیار
 «باهاتون صحبت کرد؟

 «راجع به چی؟» -

بطری آب معدنی را از کنارش برداشت و به 
بفرمایید»طرفم گرفت: .» 

 .تشکری کردم و آب معدنی را گرفتم
راجع »کمی از بطری خودش نوشید و گفت:
 «.به اینکه من سوله رو الزم دارم

بله گفت. »بطری را در دستم فشار دادم:
 «.چشم دیگه اینجا نمی آیم

 «.خوبه! آفرین» -

 .با حرص در آب معدنی را باز کردم



حرفهایم پشت لبم صف کشیده بودند ولی 
 مگر جرات خارج شدن هم داشتند؟

گفت خوبه؟! گفت آفرین؟ خدایا مگه من 
بچه شم؟ همین؟ تشکری چیزی؟ به همین 
 راحتی مارو انداخته بیرون بعد میگه خوبه؟

 میگه آفرین؟

ک کردمبطری را به لبهایم نزدی . 

 .موبایلش زنگ خورد و جواب داد

 سالم بانی جان! چطوری؟

گفت بانی و آب ُسر خورد و در گلویم پرید. 
سرفه کردم و بقیه آبی که در دهانم بود به 

 .بیرون پاشیده شد
 .سرعت ماشین را کم کرد



 «!پشت فرمونم، صبر کن» -

 .نتوانستم سرفه هایم را کنترل کنم
ماشین را کنار اتوبان متوقف کرد و 

 .کمربندش را باز کرد

 .گوشی را به دست دیگرش داد

حمله سرفه ها کمرم را خم کرد و اشکهایم 
 .پایین آمد

هنوز کمرم را راست نکرده بودم که دستش 
را روی کمرم گذاشت و چند بار پشت سر 

 . هم به کمرم زد

نفسم تازه داشت باال میامد که ضربات 
نفسم را دوباره برید و سرفه هایم دستش 

 .شروع شد



نه بابا! هر جوری دوست »خندید و گفت:
داری فکر کن! حاال کنجکاوی هاتو بذار برای 

 «بعد، بگو برای کِی قرار اصلی رو داریم؟
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دستم را روی گلویم گذاشتم و سعی کردم 
 .نفسهایم را کنترل کنم

میق کشیدمچند نفس ع . 

بدون توجه دستش را از روی پشتم 
 .برنداشت

 .کمرم را راست کردم و تکیه دادم

 .دستش را از پشتم برداشت و نگاهم کرد

بی اختیار محو صورت استخوانی و زاویه دار 
 .و چشمهایش شدم



گوشش به حرفهای بانیپال بود و بدون اینکه 
صدایی از لبهایش خارج شود رو به من 

خوبی؟»تکان داد:لبهایش را  » 

 .دستپاچه سرم را باال و پایین کردم

 .خداحافظی کرد و گوشی را کنارش گذاشت

 «حالتون خوبه؟ برم؟» -

دلم خواست گوشه ای پیدا کنم و فقط گریه 
ممنون. بله بریم»کنم: .» 

بقیه راه را سکوت کرد و من تمام مدت خدا 
را شکر کردم که اتفاق دیگری نیفتاد یا بحث 

پیش نیامددیگری  . 

 .باالخره به در خانه رسیدیم
 .تمام مدت بعد سرفه هایم بغض داشتم



هربار دیدارهایمان بدتر از دفعه قبل می 
 .شد

هیچ چیز آنطور که من دوست داشتم پیش 
 .نمی رفت

 .تک تک رویاهایم در حال مردن بودند
دستگیره در را گرفتم و قبل از باز کردن در 

د مزاحمتون خیلی ممنون، ببخشی»گفتم:
 «.شدم

 «.خواهش میکنم» -

کنار لبم را با انگشتم فشار دادم و نگاهش 
 .کردم

 .منتظر و پرسشگر نگاهم کرد

میخواستم بگویم به بانی چیزی نگوید. اما 



 .نگاه نافذش تا مغز استخوانم فرو رفت
 .دیگر دل ماندن نداشتم

گذاشتم هر چه میخواست بگوید. هر چه 
 .میخواست بشود

- « نم کار دیگه ای دارید؟خا » 

سرم را سریع به چپ و راست تکان دادم و 
 .سریع از ماشین بیرون رفتم

 .کلید را در قفل چرخاندم

خودم را به داخل حیاط پرت کردم و بدون 
 .برگشتن در را محکم با پایم بستم

 .با قدمهای محکم به طرف خانه رفتم
اما عمر این قدمهای محکم و استوار فقط 

پنج قدم بود چهار یا . 



 مگر چقدر می توانستم عصبانی باشم؟

آدم مگر از بتی که ساخته بود هم عصبانی 
 می شد؟
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 !بیشتر از یکسال خیالپردازی و دو بار دیدن
معلوم بود که خیالهایم پررنگتر از این کوه 

 .سفت و سخت بود

خیالهایم خیلی پررنگ تر و رنگی تر از 
 .واقعیت سیاه و سفید بود

مانتو و شال را بیحال درآوردم و راهم را به 
 .سمت تاب سفید گوشه حیاط کج کردم

 .کوله و لباسها را روی میز کنار تاب گذاشتم

روی صندلی تاب نشستم و دستهایم را به 



 .طرف زنجیرهایش دراز کردم

زمین فشار دادم و  نوک پنجه هایم را به
 .تاب تکان خورد

کفشهایم را درآوردم و پاهایم را در شکمم 
 .جمع کردم

سرم را به پشتی تاب تکیه دادم و رو به 
آسمان تابستانی که هنوز تاریک نشده نگاه 

 .کردم

دستهایم را به طرف آسمان باال بردم و با 
یار“ انگشتم نوشتم  .” 

“ بود  یک نقطه اش را پاک کردم. حاال شده
 .”بار

بار شدی که! وقتی رفتی »آرام لب زدم:



سبک شدم. قلبم سبک شد. چرا؟ چرا 
اینقدر دور؟ اینقدر کور؟ اَه به من میگه 

 خانم؟! خانم

خانوم! من میخوام باهات صمیمی باشم.  !
باهام صمیمی باشی. کاش یار باشی، کاش 

 «.بار نباشی

 «.هیوا جون اومدی؟ سالم» -

ردم و به پروانه سالم دادمسرم را پایین آو . 

پله ها را پایین آمد و روبه رویم 
خسته نباشی»ایستاد: !» 

ممنونم، ببخشید »از روی تاب بلند شدم:
 «.یک کم دیر شد

اشکال نداره »روی صندلی کنار تاب نشست:



 «عزیزم. چرا اومدی اینجا نشستی؟

عاشق شدم، کی گفته پاییز »بلند خندیدم:
رم عصرهای مال عاشق شدنه؟ به نظ

 «تابستون خیلی یکجوریه! نه؟

من رو سرکار میذاری »همراه من خندید:
 «!شیطون؟ هیوا آزاد و عاشقی؟

عشق چیه بابا. بیا »گونه اش را بوسیدم:
بریم تو تا بابا نیومده یک فیلم ببینیم. بابا 

 «.بیاد با تحلیالش فیلمو منهدم میکنه

به فریبرز من انتقاد »از جایش بلند شد:
نا من ناراحت میشمنک .» 

چشم غلیظی گفتم و با هم از پله ها باال 
 .رفتیم



 .وارد خانه شدم و تصمیمم را عوض کردم

 «پروانه جون یک دوش بگیرم بیام باشه؟» -

برو »دستش را پشتم گذاشت و هل داد:
 «.فدات شم

پله ها را دو تا یکی باال رفتم تا اشکهایم را 
 .زیر دوش محو کنم

شکها را به آب سپردم و به دوش گرفتم، ا
 .طبقه پایین برگشتم

 «پروانه جون بابا نیومد؟» -

نه عزیزم زنگ زد »صدایش از آشپزخانه آمد:
 «.گفت یک کاری پیش اومده دیر میاد

با حرص پایم را روی زمین کوبیدم و زیرلب 
لعنتی، لعنتی. همین فقط من باید »گفتم:



 «داغون میشدم. خیال همتون راحت شد؟
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چند نفس عمیق کشیدم و با لبخند وارد 
 .آشپزخانه شدم

پشت میز نشسته بود و ساالد درست 
 .میکرد

پروانه جون این بابای من خیلی شمارو » -
 «.اذیت میکنه ها

با لوندی خاص خودش چاقو را از روی تخته 
چاقو دستمه دختر جون »باال آورد و گفت:

 راجع به همسرم صحبت نکن، دستمو

 «.میبرم

زلیخای نسل چندمی »بلند خندیدم و گفتم:



 «شما؟

 .خندید و دوباره مشغول شد

دوستش داشتم. از وقتی با پدر ازدواج کرد 
اوضاع روبراه تر شد. پدر سختگیر و یک 
 .دنده من اگر پروانه نبود مرا تمام می کرد

 .بیشتر از این تمام می کرد
 .عشق پروانه پدرم را نرم کرد

 .انگار اعتماد از دست رفته اش برگشت
 (کوهیار)

 .رو به رویم نشسته و سرش پایین بود

 «!سرتو بیار باال» -

کوهیار اصال بین ما»سرش را باال آورد: ...» 

 .نگذاشتم حرفش تمام شود



مهدیار من اصال کاری ندارم بین شما » -
چی هست، چی نیست! میدونی من تو این 

 موارد دخالتی نمیکنم. حرف منو

فهمیدی اصال؟ حرف زدنتو درست کن! 
درستش کن. چقدر بهت بگم ؟ خسته 
 شدم. خسته ام کردی! چطوری به خودت

اجازه میدی به یک خانم بگی وحشی؟ من 
م چیا میگی؟بودم و اینو گفتی! من نیست » 

کوه اون خودش»بلند شد و ایستاد: ..». 

من با اون کاری ندارم، من با »داد میزنم:
هیچ کس کاری ندارم. تمام این عالم 
هستی یک طرف تو برام یک طرف 

 میفهمی؟ برام



مهم نیست بقیه چی هستن! من مهدیار 
 «.برام مهمه

خودش را روی مبل پرت کرد، سرش را بین 
بخشید. داد نزن ب»دستهایش گرفت:

ببخشید. باشه من اشتباه کردم عصبانی 
 «.نباش

مهدیار من و تو یک عمر »آرام لب میزنم:
تنهایی بزرگ شدیم، نمیخوام بقیه بگن ننه 
 بابا باالسرشون نیست شبیه علف هرز فقط

قد بلند کردن. این حرف فقط برای تو 
نیست همیشه به خودمم میگم. تورو قران 

ای عجیبتو تموم کن. مهدیار این رفتار 
 بیست و



 «.چهار سالته! مرد شدی

داداش ، سرور قربونت »آرام جوابم را داد:
برم که هم برام پدر بودی هم مادر بودی 
هم داداش بودی، همه کس تو بین ما 

 نیستی،
 «.ما با تو فرق داریم
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مهدیار من »دستم را به پیشانیم زدم:
و میفهمم. آره شماها یک دنیای دیگه حرفات

دارید. مگه من گفتم بیا شبیه من شو!؟ 
 گفتم

منو کپی کن؟! خودت باش ولی احترام نگه 
دار! همین. هر جوری هست باش ولی 



احترام نگه دار. مگه با سپهر و رهی میزنید 
 تو

 «...سر و کله هم من گیر میدم. این خانم

وری چون باباشو دیدی اینج»کالفه گفت:
 «.میگی؟ آره؟ آزاد اصال اون شکلی نیست

ای بابا چه ربطی به »دستهایم را تکان دادم:
بابای دختره داره؟ مگه درجه احترام آدمها 

 «...باباشونه. پس ما که بابا نداریم

آخ مهدیار، »نفسم را با صدا بیرون دادم:
آخرش تو منو به جنون میکشونی. من اصال 

 «!نمیفهمم تو چی میگی؟

آخه تو هم »اهم کرد و لبخند کم رنگی زد:نگ
نمیفهمی من چی میگم. بیا بیخیال شیم 



 «.کوه

همه »سرم را به چپ و راست تکان دادم:
 «ِ..بدبختی من همین بیخیالی تو

کوهیار اونقدرا هم که فکر میکنی گاو » -
نیستم. بابا تو منو بزرگ کردی! جو رو 

 «.نمیدونی داری قضاوت میکنی

از شنیدن جمله اولش خنده ام را کنترل 
لعنت بهت. پاشو بریم شام. پاشو»کردم: .» 

پشت میز نشستیم و مشغول غذا خوردن 
 .شدیم

یکی در میان بین قاشقهایی که در دهانش 
 .می گذاشت، نگاهم می کرد

بگو »نیم نگاهی به سمتش انداختم:



 «!حرفتو

االن »قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت:
چیزی بگم باز میخوای شروع کنی من یک 

 «.یک جارو به یک جا دیگه پیوند بزنی

 «.بگو» -

کوه یک لطفی کن به بابای »سریع گفت:
آزاد و اون دوستت که تو کارخونه باباش کار 

 میکنه نگو ما داریم کار میکنیم، نگو یکی از

 «.اتاقهای شرکتتو به ما اجاره دادی! همین

یل؟دل»یک ابرویم را باال دادم: » 

 «!باباش با کار کردنش مخالفه، همین» -

 «همین؟! باور کنم؟» -

آره باور کن! من به تو »بیخیال جواب داد:



 «دروغ میگم؟

یعنی چی »بشقابم را به جلو هل دادم:
 «اینکارا؟

دیدی گفتم؟! »مایوس و ناامید ادامه داد:
دیدی باز شروع کردی جراحی! حاال تا اعضا 

جر نکنی بیخیالجوارح مِن بدبختو جروا  

نمیشی که. گناه داره خُب. باباش الکی 
مخالفه! میگه بیا کارخونه من اینم نمیخواد 

 «بره. االن کار سختیه یک چیزیو نگی؟

ظرفارو جمع کن »از جایم بلند شدم:
 «.بشور

هنوز از آشپزخانه خارج نشده بودم که 
 .ایستادم



برگشتم و دستهایم را روی میز 
میدونی دیگه؟! یعنی  دروغ نمیگم»گذاشتم:

 «....اگه بپرسن

میدونم »خودش ادامه حرف مرا گرفت:
،میدونم، دمت گرم داداش. توجیه شد. 

 «!چشم

 .نگاهی به ساختمان کنارم انداختم
یک برج بلند اداری بود در یکی از بهترین 

 .خیابانهایی که میشناختم

 .گوشی را برداشتم و تماس گرفتم
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 «سالم بانی خوبی؟» -

سالم! مجبور بودم برم کارخونه ، » -



نمیتونم سر وقت برسم ولی به هر حال 
 «.خودمو میرسونم

نه اشکالی نداره! به نظرم بهتر شد بذار » -
 «.ببینم چه جور آدمیه

یکی لنگه خودته! میرسونم »خندید و گفت:
 «.خودمو

گفتم قبل رفتنم یک زنگ بزنم ازت » -
کر کنمتش .» 

نه بابا تشکر چرا؟! به هر حال کارخونه » -
به تجهیزات احتیاج داره کی بهتر از 
 .خودت؟! حاال کلی با هم کار داریم

کمی صحبت کردیم. به ساعتم نگاه کردم. 
دست دوباره مشت شده ام را باز کردم و 



 .خداحافظی کردم

بذار »دستم را چند بار باز و بسته کردم:
سم به جایی که میخوامکارامو بکنم، بر  .» 

 .از ماشین خارج شدم و کت را تنم کردم
کیفم را از روی صندلی عقب برداشتم و به 

 .طرف ساختمان به راه افتادم

بعد از هماهنگی با نگهبان ساختمان اجازه 
 .ورود گرفتم

 .باید به آخرین طبقه می رفتم
وارد آسانسور شدم و در آینه خودم را مرتب 

 .کردم

 .نگاهی به صورتم را در آینه انداختم
کوهیار انجامش »سرم را محکم تکان دادم:



 «.بده! تمومش کن

وارد سالن بزرگی شدم که پر از سر و صدا و 
 .رفت و آمد بود

کارخانه به آن بزرگی، باید هم اینقدر 
 .سرشان شلوغ باشد

کانتر مربوط به منشی را دیدم و نزدیک 
 .شدم

صل کردن تلفنها بودتند و سریع در حال و . 

 .سالم دادم و خودم را معرفی کردم

از جایش بلند شد و به راهروی کنارش 
آقای فروتن تشریف ببرید »اشاره کرد:

 «.انتهای راهرو اونجا راهنماییتون میکنن

تشکر کردم با نگاهی به راهروی بلند، به 



 .همان سمت قدم برداشتم

ته راهرو سالن دیگری بود و در بزرگ که 
 .کنارش تابلو مدیر عامل نصب شده بود

 .به سمت کانتر منشی دوم رفتم
قبل از اینکه خودم را معرفی کنم از جایش 
 .بلند شد و با احترام مرا به سمت اتاق برد

بفرمایید آقای فروتن، جناب آزاد » -
 «.منتظرتون هستند

در را برایم باز کرد و من با تشکر از او وارد 
 .اتاق شدم

ی بزرگ نبود ولی ابهت زیادی اتاق خیل
 .داشت، دقیقا مثل صاحبش

با قدمهای محکم به سمتش رفتم و منتظر 



 .ماندم تا دستش را جلو بیاورد

سالم جناب آزاد. بابت وقتی که بهم » -
 «.دادید متشکرم

سالم فروتن جان، »دستش را جلو آورد:
 «حالت چطوره؟
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متشکرم»فتم:دستش را گر  .» 

 «.بنشین لطفا» -

روی مبلی کنار میزش پشت به پنجره 
نشستم و از دیدن کتابخانه بزرگی که تمام 
 .دیوار روبه رو را پر کرده بود لبخندی زدم

اهل کتاب »روی صندلی نشست و گفت:
 «خوندن هستید؟



تا جایی که بتونم»محکم جواب دادم: .» 

ر کنم با عالیه، فک»سرش را باال و پایین کرد:
هم به نتایج مثبتی برسیم. خُب من 

 «.منتظرم

 .لبهایم را بهم فشار دادم و کیفم را باز کردم
فرمهایی که آماده کرده بودم را با احترام 

روی میزش گذاشتم و او آنها را برداشت و 
 .همزمان عینکش را بر روی چشمش زد

خُب اینها مدارکی هست که نشون میده » -
و من برای کار کردن  شرکت من ثبت شده

 مانعی ندارم، همینطور مدارکی که

به من اجازه وارد کردن تجهیزات رو میده و 
همینطور شرکتهایی که من میتونم ازشون 



 خرید داشته باشم. اعتبار مقدار

خریدهام هم تو همه مدارک مربوط به 
 «.شرکتها درج شده

البته من یک »نفسی کشیدم و ادامه دادم:
اشتم که ترجیح دادم در پیشنهاد هم د

 «.همین دیدار اول اون رو مطرح کنم

منتظرم»سرش را باال آورد: !» 

داخل مدارکی که ارائه دادم چند تا » -
شرکت تولید تجهیزات داخلی هم گذاشتم. 

 این کارخونه ها نتیجه تالش دوستان
خودم هستند و من همشونو به عنوان 

أیید کسی که شناخت باالیی در اینکار داره، ت
 میکنم. پیشنهادم هم اینه که برای



تجهیز کردن همه موارد لزوما احتیاجی 
نیست وابسته به جنسهای خارجی باشید. 

 بعضیاشونو با همون کیفیت میتونید از
همینجا تهیه کنید. سریعتر به دستتون 

 «.میرسه و هزینه کمتری هم داره

سکوت کردم تا او با دقت تک تک برگه ها 
 .را مطالعه کند

تمام آشوب های دلم را به سختی کنترل 
کردم و سعی کردم تا بررسی هایش را 
انجام می داد با نام کتابهای جلوی رویم 

 فکرم را

 .به چیز دیگری مشغول کنم
بعد از مطالعه کامل تک تک برگه ها سرش 



 .را از روی آنها برداشت

خیلی دست پر اومدی! »زد و گفت: لبخندی
 «.فکرشو نمیکردم

یا به »مثل خودش لبخندی زدم و گفتم:
 «!میدان نیا یا تمام بیا

لبخندش بیشتر و دندانهای مرتبش از میان 
 .ریش پرفسوریش دیده شد

استفاده خوبی از جمله نادرابراهیمی » -
 «.بود

 .تشکر کردم و منتظر ماندم
اشکال نداره »رد:برگه ها را روی هم مرتب ک

 «اینا پیش من باشه؟

 «.ابدا» -



خُب »عینکش را از روی صورتش برداشت:
فروتن با خوب جاهایی در ارتباطی. میشه 

گفت شرکتهایی که بهت اعتبار دادن 
 بهترینها

هستند که البته با اون اسم بزرگی که تو 
اینکار برای خودت رقم زدی خیلی هم نباید 

 «.جای تعجب داشته باشه

ممنونم، لطف دارید»محکم جواب دادم: .» 

شرکت قبلی که کار میکردید قدر شمارو » -
 «.ندونستن
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تمایلی ندارم راجع به این موضوع » -
صحبت کنم. منو ببخشید. از آقای آشوری 



 «...خواسته بودم که

آشوری فقط معرف شما »حرفم را قطع کرد:
قات رو خودم انجام میدم هستند. من تحقی

 «.و ابدا به حرفهای دیگران توجهی ندارم

در »سعی کردم واکنش زیادی نداشته باشم:
 «.هر صورت لطف دارید

 .صدای در صحبتمان را قطع کرد

خدمه ای با سینی شامل قهوه و کیک وارد 
 .شد

فنجانها و بشقابها را جلویمان گذاشت و 
 .خارج شد

ش کردمسرم را باال بردم و نگاه . 

راستش تحقیقات و »کمی نگاه کرد و گفت:



میگذارم یک طرف، من بهت  معرف رو
اعتماد میکنم و قرارداد رو هم باهات 

 میبندم

 «.ولی دلیل خیلی مهمتری برای اینکار دارم

 .منتظر و جدی نگاهش کردم

دلیل »کمی از قهوه اش را نوشید و گفت:
مهمی که اینکارو میکنم تربیت فوق العاده 

 برادرته. راستش فکر میکنم این کارت از
تمامی تالشهایی که تو این سالها انجام 

دادی با ارزشتره. حداقل برای من اینطوره، 
مطمئنم دقیقا مثل مهدیار میتونم بهت 

 اعتماد
 «.کنم



 .آب ریخت بر روی آتش های وجودم
تمام خستگی ها و استرسهایم به یکباره 

 .فروکش کرد

از »بیرون دادم: نفسم را با لبخندی
توجهتون متشکرم. خوشحالم مهدیار برای 

شما انسان قابل اعتمادیه. باعث 
 «.افتخارمه

 .بار دیگر صدای در آمد و سکوت کردم
 .اینبار بانیپال با لبخند پهنی وارد شد

 «.سالم رییس بزرگ» -

با فریبرز آزاد دست داد و به سمت من 
 .آمد

 «.چطوری کوهیار جان» -



 .دست دادیم و رو به روی من نشست

امیدوارم راضی »رو به آزاد کرد و گفت:
 «.باشید

صحبتامون تمام شد »آزاد جدی جواب داد:
آشوری. دیر رسیدی. در هر صورت من 

 «.بهشون گفتم که موافقم

عالی شد، »:بانیپال خنده ای کرد و گفت
واقعا از سرو کله زدن با آدمهای ناوارد 

کر میکنم من از دو خسته شده بودم. ف
 طرف

قرارداد خوشحالتر باشم. حجم کارهای من 
واقعا کم میشه. کوهیار تبریک میگم البته 

 «.بیشتر به خودم



تشکر کردم وبا اشاره ای به بانیپال از جایم 
فکر میکنم بیشتر از این نباید »بلند شدم:

 «.وقتتونو بگیرم جناب آزاد

 .هر دو از جایشان بلند شدند

همین روزا برای » به من گفتآزاد رو 
 «.قرارداد باهات تماس میگیرن

متشکرم، امیدوارم بتونم مفاد قرارداد رو » -
 «.درست انجام بدم

سرش را تکان داد و دستش را جلو 
باالخره به یک تعاملی میرسیم»آورد: .» 

 .به همراه بانیپال از اتاق خارج شدیم
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ممنون»به بازویش زدم:با دستم  .» 



 «.موفق باشی، باالخره همکار شدیم» -

آره، همکار هم شدیم»:دستش را گرفتم .» 

فکر میکردم کار زیادی برای انجام دادن 
باقی نمانده باشد اما آماده کردن دفترِ کار 

 .زمان زیادی گرفت

مهدیار تمام روزها را کنارم ماند و کمک 
 .کرد

شرکت رفتم  روزی که برای خرید وسایل
 .وقتی به خانه برگشتم، خانه نبود

تا نیمه شب شرکت مانده بود و به تنهایی 
 .تمام واحد را تمیز کرده بود

فردای همان روز با پسرها تمام دیوارها را 
 .رنگ زدند



کاری که اصال در برنامه هایم نبود و 
خودشان بدون اینکه به من بگویند اینکار را 

 .انجام دادند
دیوارهایی که طوسی رنگ شده  نگاهی به

 .بودند، انداختم
کنار پنجره اتاق ایستادم و به حیاط خلوت 

 .پشت ساختمان خیره شدم
با میز و صندلی های مشکی فضای سردی 

 .رقم زده بود

از اینکه در کارها کمک کرده اند خیلی 
 .خوشحال بودم

 .قطعا تنهایی زمان زیادی از دست می دادم

ودم تا چیزی که منتظر برنامه ای ب



 .میخواستم اتفاق بیفتد

دنبال کسانی بودم که به آنها اعتماد کامل 
 .داشتم

با شنیدن صدای در واحد از اتاق خارج 
 .شدم

 .در را باز کردم

مهدیار و دوستانش پشت در ایستاده 
 .بودند

تک به تک با احترام سالم دادند و وارد 
 .سالن شدند

به مبلهای راحتی کنار سالن که ایده اش هم 
برای خودشان بود، اشاره ای 

بفرمایید، چرا همتون وایستادید؟»کردم: » 



هر پنج نفرشان به سمت مبلها رفتند و 
 .نشستند

صندلی پشت کانتر منشی را بیرون کشیدم 
و کنار مبلها گذاشتم، جایی که بتوانم دقیقا 

 .همه را با دقت ببینم

نشستمروی صندلی  . 

چقدر ساکتید؟ یکم برای من این مدلی » -
دیدنتون عجیبه البته بحث خانمهای 

 «.گروهتون از شما سه تا جداست

معلوم بود حرفها و شرایطم را جدی گرفته 
بودند، دیگر خبری از آن لباسهای عجیب و 

 غریب نبود. نگاهی به پسرها کردم و

امیدوارم تا آخرش همینقدر جدی »گفتم:



ونیدباقی بم .» 

صدای هیوا را شنیدم که آرام به دختر بغل 
ما آزادیم! چه خوب که قرار »دستش گفت:

 «!نیست جزو برنامه باشیم

شما سوالی :»کمی خم شدم و پرسیدم 
 «دارید؟

من؟ نه»سرش را سریع باال آورد و گفت: !» 

ب با م م من بو بو »دختر دیگر ادامه داد:
 «.بود
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 .طعنه ای که زد را نشنیده گرفتم

اول اینکه »نگاهشان کردم و ادامه دادم:
خیلی خوشحالم که پیشنهادم رو قبول 



کردید. دوم اینکه واقعا از همتون تشکر 
 میکنم که

این مدت همه کارهارو خودتون انجام دادید 
از تمیز کردن، رنگ ،چیدمان و دکور فوق 

استش یکم توالعاده ای که انجام دادید. ر   

 «! دیدِ بقیه ممکنه محیط سرد شده باشه

 .نگاهی به اطراف انداختم
دیوارهای طوسی رنگ و مبلمان خاکستری و 

 .کانتر و میز منشی که مشکی بود

طوسی و مشکی، منتها من »نفسی کشیدم:
خیلی خوشم اومد. دقیقا با من سازگاره. 
 بابت طراحی کارت ویزیت و بروشورها هم

کرم همگی فوق العاده بودن، تو واقعا متش



این زمان کم کار منو خیلی خیلی جلو 
 «.انداختید

 .سکوت کردم

همگی از ابراز عالقه ام خوشحال شدند و 
سرشان را با لبخندهای محسوسی باال 

 .گرفتند

 .نگاهی به دکور گوشه سالن کردم
یک دکور فلزی که با ضایعات آهنی و پیچ و 

و زرد رنگ مهره های بزرگ ساخته شده 
 .بود

در این فضای سرد، رنگ زرد دکور انرژی 
 .فوق العاده ای به محیط داده بود

دکور قفسه بندی شده بود و میتوانستم 



برای نمایش برخی از تجهیزات سبک از آن 
 .استفاده کنم

بیشتر از همه از این :»به دکور اشاره کردم 
دکور که برای نمایش تجهیزات میشه ازش 

، خوشم اومد. خیلی ایدهاستفاده کرد  

 «.بینظیری بود

کاره آزاده»مهدیار قبل از همه بلند گفت: !» 

با اینکه از طراحی دکور خیلی خوشم آمده 
 .بود ولی در جا خودم را کنترل کردم

ممنونم خانم آزاد. »نگاهی به هیوا کردم:
عالیه. قرارگرفتن ضایعات آهنی کنار این 

ه ولی پیچ و مهرها نباید چشم نواز باش
 .هست



بعدا لطفا بگید که چقدر هزینه بابت اینکار 
 «...پرداخت کردید از همین اول کار

هی هی »دختر کنارش حرفم را قطع کرد:
هیوا خو خو خود خودش سا ساخ ساخته! ه 
 هم همش همشو خو خودش اَ اَنج انجام دا

 «.داده

ابروهایم باال پریدند و با تعجب به دختر و 
ردمبعد به او نگاه ک . 

 .نگاهش روی لبهای من قفل شده بود
چشمهایش منتظر بودند تا جمله ای از 

 .دهانم خارج شود

سرم را به سمت دکور چرخاندم و دوباره 
جوشکاری »برگشتم و نگاهش کردم:



 «بلدید؟

طوری که انگار جوشکاری کامال مرتبط با 
بله. »تمام خانمهای دنیا بود جواب داد:

 «اشکالی داره؟

با لبهایی که به پایین کش آمده بود نگاهی 
نه چه اشکالی؟ چه »:به تک تکشان انداختم

 جمع جالبی دارید. ظاهرا همه فن حریف

 «!هستید. عالیه

بازم ممنون خانم، »دوباره نگاهش کردم:
ایده خیلی خاصی بود. رنگشم که به محیط 

 «.اینجا خیلی میاد

لبهایش را روی هم فشار داد و 
ش میکنمخواه»گفت: .» 



نخواستم بیشتر از آن موضوع را کش داده 
 .باشم
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خُب من یک سوال دارم. اینکه چرا اتاقی » -
که برای خودتون برداشتید هنوز رنگ 
 نداره؟! اینم اضافه کنم که فکر نکنید

چون اون اتاق رو اجاره کردید قراره برای 
د. به مهدیار دکورش خودتون هزینه کنی

 «!گفتم هزینه اونجا هم با شرکته

مهدیار گفته، هیوا و نگار »سپهر گفت:
نبودن، گفتیم وقتی همه با هم هستیم 

 «.تصمیم بگیریم

 .سرم را باال و پایین کردم



از تصمیم پسرها خوشم آمده بود، باالخره 
عالیه»یک کار درست انجام دادند: .» 

اریمحاال ما یک سوال د»مهدیار پرسید: !» 

 «!بفرمایید» -

ما برای اتاق »نگاهی به بقیه کرد و گفت:
خودمون هم باید تابع شرکت باشیم؟ خُب 
راستش ما همه ایده هارو بر اساس روحیه 

 تو
اجرا کردیم، البته اینم بگم یک ریزه کاریایی 
مونده هنوز که اونا هم انجام میشه، منتها 

 «!برای اتاق کار خودمون

خُب من االن »زانویم زدم:دستم را را روی 
باید بگم بله باید اون اتاق هم شبیه بقیه 



 جاهای شرکت باشه ولی نمیگم. بابت همه

زحمتهایی که کشیدید و اینکه کارمون هم 
مجزا است هر جور دوست دارید دکورش 

 «.کنید

 «االن جایزه دادید بهمون؟» -

در لحظه لبخندم از بین رفت، جدی نگاهی 
اگر میخواستم جایزه بدم »م:به هیوا انداخت

 «.حتما از این کلمه استفاده میکردم

 «...نوع گفتنتون، لحنتون» -

رهی صدایش زد و او جمله اش را نیمه تمام 
 .گذاشت

جایزه ای در »به قیافه پر حرصش نگاه کردم:
کار نیست، فقط میخواستم زحمتاتونو 



 جبران کنم که فکر کنم نشد. انگار باید فکر

کنمدیگه ای ب .» 

بله، فکر دیگه ای »سرضرب جوابم را داد:
 «.بکنید! اینجا دبستان نیست

لحنش با همه فرق داشت، یک حس 
 .لجبازی در لحنش داشت

طوری لجبازی می کرد که دوست داشتم 
آنقدر بازی را کش دهم تا اشکش را هم 

 .ببینم
سپهر سریع از جایش بلند شد و به بقیه 

محل کار  خُب ببینیم میخوایم با»گفت:
 «.دبشمون چه کنیم

انگار بقیه هم احساس خطر کردند که 



سریع بلند شدند جز خودش که با فشار 
دست نگار روی شانه اش بلند شد و 

 .ایستاد
خواستم احترام حفظ شود و دیگر از جانب 

 .کسی چیزی نشنوم

بار دیگر تشکر کردم، به بهانه کار داخل 
 .اتاق شدم و در را بستم

نشستم و با دستم روی میز روی صندلی 
 .ضرب گرفتم

 .فکرم مشغول جمله ای بود که شنیدم

 «االن جایزه دادید بهمون؟»

فکر میکردم لحنم و قصدم اصال طوری نبود 
که در نهایت به این برداشت برسد اما گویا 



 .اینطور شد
بلند نظرش را در جمع گفت پس ممکن 
 .بود بقیه هم دچار این سوتفاهم شوند

 !بعد از اینهمه تالش و کار؟
نمیخواستم جمله اش تاثیری روی جمع 

 .داشته باشد

کلی حساب باز کرده بودم که با برنامه هایم 
 .آنها را کنار خودم نگه دارم
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حرفها و لجبازی های این یک نفر داشت 
 .برنامه هایم را خراب می کرد

 (هیوا)

اق شدیم و رهی در را پشت همگی وارد ات



 .سرمان بست

 .همینکه برگشتم مهدیار را جلوی رویم دیدم

 «هیوا میشه مسخره بازیتو تموم کنی؟» -

چی بلغور میکنی واسه »چانه ام را باال بردم:
خودت؟ چیه به داداشت گفتم باال چشمش 

 «ابروِ سگ شدی؟

 .رَهی سریع خودش را بین ما انداخت

و کمی ما را به عقب  شانه هایمان را گرفت
بعضیارو تحویل میگیرن دچار »هل داد:

عوارض بعد تحویل گرفتن میشن، اینم 
 حکایت

 «.رفیقای ماست

 .با خشم به رهی نگاه کردم



 .لبخندی زد
 .میدانستم لبخندش برای چه بود

با حرص از کنارشان گذشتم و کنار پنجره 
 .ایستادم

هی هی هیوا چ چت چته ت تو؟ او او » -
دا دا داشت ت تش تشکر می میک  اون

 «.میکرد

به سمت نگار برگشتم. قدمی به جلو 
آفرین »برداشتم و دستهایم را بهم کوبیدم:

 «باریکال تو هم؟

اینبار سپهر که روی زمین نشسته بود رو به 
راست میگه دیگه! طرف اومده »من گفت:

 کلی تشکر کرده یهو عین بچه دو ساله ها



ه؟ بعضی وقتاچی بود گفتی؟ جایزه چی ...» 

اوه اوه چه جبهه »حرفش را قطع کردم:
خفنی هم راه افتاده! سوله به اون بزرگی و 

راحتی رو از ما گرفته بعد مارو کشونده 
 «!اینجا

اینجا چند متره؟»نگاهی به اتاق انداختم: » 

حدودا بیست »مهدیار عادی جوابم را داد:
 «!متر

از لحن بیخیالش عصبانی تر شدم 
میگه بیست متر! مرض و بیست همچین :»

 «.متر

هزار تا »نفسم بند آمده بود ولی ادامه دادم:
قانون من درآوردی هم گذاشته تازه میگه 



 اگه اجاره ندید باید برای من کار کنید! شما
مختون سرجاشه؟ اگر قرار بود زور بشنویم 
هزار جا التماسمون میکردن بریم. اون چه 

دوستشتشکری بود؟ چرا اینهمه الکی   

 «...دارید؟ هر چی میگه

 «!چه زود اَبَدت عفو خورد» -

به سمت رهی که پشتم ایستاده و تکیه اش 
چی؟»را به پنجره داده بود، برگشتم: » 

میگم حاال بهت، بقیه »دستش را تکان داد:
 «.منبرو ادامه بده

دو هفته »مهدیار قدمی به جلو برداشت:
ایم است داریم باال پایین میکنیم، اینکه بی

اینجا تصمیم جمعی بود، االن یادت افتاده 



 که

اینجا کوچیکه؟ اینجا قانون داره؟ تو همونی 
نبودی که گفتی ما پامون برسه تو دفترش 
 «تمام مشتریاشو میگیریم برای خودمون؟
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یه کاری میکنیم »سپهر با خنده بلندی گفت:
تو صحبتاش این  اون به ما اجاره بده! یکی

 جمله ناب رو هم گفت. چی میزنی این

 «.روزا آزاد بده مام بزنیم خوب نارفیق

تک تکشان را با انگشت نشان 
شماها خیلی»میدهم: ...» 

 «!بسه آزاد، حسودی نکن دیگه» -

بار دیگر به سمت رهی برگشتم و با تعجب 



رَهی؟! من حسودم؟ من »صدایش کردم:
 «االن به چی حسودی کردم؟

م م ما ت »نگار جلو آمد و دستم را گرفت:
تو تو رو بی بی بیش بیشتر دوس دوست 

 «.دا داریم

گمشید بابا روانیا. االن من »نگاهشان کردم:
 «مشکلم اینه؟

یک استاد »مهدیار کنار سپهر نشست:
داشتیم خیلی کارش درست بود یادمه 

همیشه در تقابل با اونم یک نفر بینمون 
 سیم کشی

میداد هاش اتصالی .» 

جلو رفتم و با نوک کفش به ساق پایش 



هی میزنم داغونت میکنما. اونجا »کوبیدم:
هم همتون مقصر بودید. طرف عین چی 

 ازمون
 «.کار میکشید بعد همه الل

بعضی وقتا الل باشی بهتره آزاد »سپهر:
 «.قبول کن مخصوصا تو

پایم را باال بردم تا لگدی هم به او بزنم که با 
در همه ساکت شدیم شنیدن صدای . 

بفرمایید»مهدیار بلند گفت: .» 

در به آرامی باز شد و کوهیار قدمی به جلو 
 .گذاشت و وارد اتاق شد

 .دستهایش را در جیبش کرده بود

ببخشید مزاحمتون شدم، اومدم بگم » -



من برای شام یک رستوران جا رزرو کردم. 
 لطفا بابت زحمتهایی که کشیدید فعال

فکر “ول کنید تا من دوباره این شام رو قب
کنم تا جبران بشه” دیگه ای .» 

را با مکث گفت” فکر دیگه ای“از قصد  . 

همه جز من که هاج و واج نگاهش می 
 .کردم، بلند خندیدند

کوهیار هم از همه جا بی خبر با تعجب 
نگاهمان کرد و بعد از چند ثانیه لبخندی 

چیه؟»زد: » 

موضوع هیچی آقا »سپهر از جایش بلند شد:
 «.درون سازمانی بود

 «...اگه بازم سوتفاهمی هست» -



مهدیار سریع خودش را رساند و روی بازوی 
نوکرتم چه سوتفاهمی، این حرفا »کوهیار زد:

 «.چیه! دستت درد نکنه

لبهایم را گاز گرفتم و در سکوت نگاه کردم. 
 .کیش و مات شدم

 .من از این آدم خوشم می آمد

 .من دوستش داشتم

ش بودم؟ نه انگار این قسمت را عاشق
 .گذاشته بودم تا او مرا بخواهد

 !اسم عشق انگار زیاد بود! شاید هم نبود؟
تا همین حاال هم به مرز دیوانگی رسیده 
بودم از اینهمه نزدیکی، به جنون رسیده 
 بودم از اینهمه دوری. چرا نمی فهمیدم چه



اتفاقی در حال وقوع بود؟ چرا تمام حواسم 
ده بود؟مختل ش  
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 !خودم هم نمی دانستم چه می خواستم

مثل آدمی بودم که به هر دری میزند تا فرار 
کند و در خلوتش به خیالپردازی هایش 
 ادامه دهد. آدم ترسویی که از مواجهه با

 واقعیت در حال فرار بود!؟

دلم میخواست دستم را داخل ذهنم فرو 
را بگیرم و بیرون بیاورم تا کنم، دستش 

 .خیالم راحت شود

 .همه تشکر کردند

ممنون»نگاهش کردم و آرام لب زدم: .» 



ی گفت و از اتاق خارج "خواهش میکنم"
 .شد

سپهر و نگار همراه مهدیار شروع به صحبت 
 .کردند

هر چه از قبل فکرش را کرده بودیک را می 
 .گفتند و نگار هم یادداشت می کرد

به دیوار تکیه دادم و از پنجره به حیاط 
 .خلوت پایین ساختمان چشم دوختم

 .رهی کنارم ایستاد

 «اون چی بود بهم گفتی؟» -

 «چی گفتم؟» -

همون اَبد و عفو و »به نیم رخش نگاه کردم:
 «!اینا؟



گفته بودی تا ابد »به پنجره تکیه داد:
دوستش داری اما وقتی نزدیکش میشی 

انگار اون ابدت به عفو رفتارات یکجوریه 
 خورده و

 «.دیگه واقعا یک آزادِ اصیلی

از کنار شانه اش نگاهی به حیاط انداخت و 
 .تکیه اش را از روی پنجره برداشت

من با همه چی موافقم، »رو به مهدیار گفت:
 «.میرم پیش کوهیار

از اتاق خارج شد و من را با فکرهای درهمم 
 .تنها گذاشت

دممن باید فرار می کر  . 

مخم کشش تحلیل حرفهای رهی و 



 .رفتارهای خودم را نداشت

برای فرار از افکار عجیبم نگاهی به بچه ها 
تخت آویزمون اینجا جا میشه »کردم و گفتم:

 «نه؟ مثال اون گوشه؟

آهان »مهدیار با خوشحالی جوابم را داد:
حاال شد، فازت رو روی همین سیگنال نگه 

 «.دار

 .خندیدم و نزدیکشان شدم

رَهی سوویچ ماشین را به سمت مهدیار 
شما با ماشین من بیاید، من با »پرت کرد:

 «.کوهیار میام

 .در اتاق را باز کرد و رفت

خواستم اعتراض کنم که چرا رهی تمام 



وقت در اتاق کوهیار بود که یاد حرفهایشان 
 .افتادم و سکوت کردم

 .نگار گوشی را با خداحافظی آرامی قطع کرد
چیزی شده؟ مامانت خوبه؟»ید:سپهر پرس » 

آ آر آره. ب ب براش پ پی پیغا پیغام » -
 «.می میگ میگذ میگذاشتم

 «خُب پس چرا قیافت این شکلیه؟» -
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ک »کیفش را برداشت و رو به سپهر گفت:
کج کجا می میب میبره ما مارو؟ ل لبا 

 «..لباسا

با لباسامون خیلی بیا با»مهدیار سریع گفت:
هم خوبه! گور بابا هر کی که فکر کنه 



 «.مناسب نیستیم. بیخیال نگار

سپهر و مهدیار در حال خارج شدن از اتاق 
 .بودند

سپهر محکم به بازوی مهدیار کوبید و 
یکدفعه دیگه بپری تو حرفش نذاری »گفت:

 «.تموم کنه دهنتو سرویس میکنم نفهم

بیا بریم »نگاهی به نگار کردم و گفتم:
 «!خوشگل، تو که همیشه خوبی

 .دستش را گرفتم و از اتاق خارج شدیم

 .همه داخل ماشین رهی نشستیم

 .رهی بعد از ما از ساختمان خارج شد

به طرف ماشین کوهیار رفت و همانجا 
 .منتظر ایستاد



آ آخ »نگار دستگیره ماشین را گرفت و گفت:
 «!د دف دفتر ُن ُن نُت

بشین تو، من »در ماشین را باز کردم:
 «.میرم

به طرف ساختمان رفتم و کنار آسانسور 
 .ایستادم

در آسانسور باز شد و کوهیار قدمی به جلو 
 .برداشت

ببخشید نگار دفترشو »یک قدم عقب رفتم:
 «!جا گذاشته

بفرمایید»قدم جلو آمده را به عقب رفت: .» 

 داخل آسانسور شدم و او دکمه طبقه چهارم
 .را فشرد



در بسته شد و حس کردم برای اولین بار 
دچار حمله ترس از محیط بسته شدم. ریه 
 هایم را پر از هوا کردم و همه را همانجا نگه

 .داشتم

 .از آسانسور خارج شدیم
پشت سرش راه افتادم و آرام با سری پایین 

 .نفس حبس شده ام را فوت کردم
: در واحد را باز کرد و کنار در ایستاد

 .بفرمایید
 .تشکر کردم و سریع به طرف اتاق رفتم

دفتر نُت را که گوشه ای روی زمین است 
 .برداشتم و به طرف در ورودی پا تند کردم

کنار در ورودی ایستاده و سرش به گوشیش 



 .گرم بود

چند قدم آخر را آرام برداشتم تا بیشتر 
نگاهش کنم. افکار ممنوعه اما خوشایند 

هایم را گاز بگیرمذهنم باعث شد لب . 

یک آن برگشت، نگاهم و لبهایم را با نگاه 
 .نافذش شکار کرد

 .سرم را پایین انداختم و از کنارش گذشتم

کنار آسانسور منتظر ایستادم تا در را قفل 
 .کند

خانم هیوا من فکرای »کنارم ایستاد و گفت:
دیگه ای هم غیر شام دارم. گفتم بهتون 

در حدتون بگم که فکر نکنید تشکرم 
 «.نیست



اخمهایم در هم رفت و با حرص نگاهش 
 .کردم

 .نفسم را از بینی ام بیرون دادم
 .حتی نگاهم هم نکرد
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 .بیخیال وارد آسانسور شد
من نگفتم تشکر کنید، »به دنبالش رفتم:

نگفتم شام بدید، اصال من از شما چیزی 
یک جوریه که  خواستم؟ من گفتم لحنتون

 انگار
ماها یک مشت بچه ایم و شما دارید جایزه 

 «!میدید به ما. همین

با آرامش سرش را چرخاند و با دقت نگاهم 



 .کرد

چیزی نگفت فقط با توقف آسانسور 
نگاهش را از من گرفت، تکیه اش را آینه 

 .برداشت و خارج شد
با خروج از ساختمان راهمان از هم جدا 

ده به ماشین تازه علت شد. چند قدم مان
 .سکوتش و معنی نگاهش را فهمیدم

تمام حرفهایم را تایید کرده بود!؟ یعنی همه 
 حرفهایم درست بود؟ ما بچه بودیم؟

محکم پایم را روی زمین کوبیدم و با 
عصبانیت برگشتم اما سوار ماشین شد و 

 .در را بست

چشمهایم را محکم بستم و چرخیدم تا به 



 .ماشین برسم

اه با تک تک قدمهایم یک لعنتی از همر 
میان فک قفل شده ام خارج شد تا سوار 

 .شوم

در یکی از بهترین رستورانها جا رزرو کرده 
 .بود

روبه روی من نشسته و سرش را در منو فرو 
 .کرده بود

 .بی حوصله منوی پیش رویم را ورق زدم
وقتی خواستیم پشت میز بنشینیم دقیقا 

رکت سریع مهدیار را کنارم بود ولی با یک ح
 .هل داد تا جای خودش کنارم بنشیند

از مهدیار عصبانی بودم که هیچ تالشی نمی 



 .کرد تا فکرهای پوچ کوهیار را درست کند

از رهی ناراحتم که می داند، تمام ذهنم را 
می داند و عکس العملهایش حتی کارایی 

 .دستمال روی میز را هم ندارد

از خودش بیشتر از همه، علنا با نگاهش 
گفت ما همه در نظرش بچه مدرسه ای 

 .هستیم

 «!همه انتخاب کردند جز شما خانم هیوا» -

 .سرم را باال بردم و نگاهش کردم

تو منوشون غذای »دلخور جواب دادم:
کودک نداره! نمیدونم چی انتخاب کنم 

 «!مناسب سنم باشه؟

شاره کرد تا لبخندی کجی زد و به مهدیار ا



 .بلند شود
اشکال نداره ما خودمون براتون یک » -

 «.غذای مناسب انتخاب میکنیم

 .مهدیار خندان همراهش رفت

با نگاهم به مهدیار تا آنجا که توانستم خط و 
 .نشان کشیدم

اینجا طبقه باالش یک »از جایم بلند شدم:
 «!بالکن داره من دارم میرم اونجا

چه لجی کردیا! »:سپهر با تاسف نگاهم کرد
حاال خوبه خودت کلی ذوق زده بودی؟! سر 

 اون دکور سه روز پدر دستها و چشماتو
درآوردی بعد االن یکجوریه انگار آوردنت 

 «!اسیری



نگار سرش را با تایید تکان باال و پایین کرد 
و همان حرفهای سپهر را در چشمهایش 

 .دیدم

 .نگاهم را به طرف رهی چرخاندم
با لبخند فقط نگاه کرد دست به سینه . 

بدم میاد یکی بچه حسابم کنه، عین » -
بابام. چه خوبه همتون اینو میدونید بعد با 

 «.چشمای وق زده هی نصیحت میکنید
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چرخیدم و به سمت پله های کنار سالن 
 .غذاخوری که به طبقه باال می رسید، رفتم

یک برج بلند بود رستوران در طبقه آخر . 

به بالکن رسیدم و مشغول تماشای منظره 



 .شهر از آن ارتفاع بلند شدم

 .به چراغهای روشن خانه ها نگاه کردم
هر کس را میشناختم معتقد بود که 

چشمهای قشنگ و صورت جذابی دارم. قدم 
 .کوتاه نبود، بلند هم نبود

هیکلم اگر این پوشش مزخرف نباشد، 
ردجلب توجه خواهد ک . 

 ! ولی چرا هیچ تاثیری ندارم؟ هیچ

 یعنی اینقدر بی تفاوت بود؟
باشد همه اینها ظاهر و برایش بی اهمیت 

 .بود
 .کف دستهایم را نگاه کردم

زخم کف دستم که از ساختن دکور به جا 



 .مانده بود

زیر لب فحش دادم و میله آهنی را کمی »
 .بلند کردم تا سرجایش قرار بگیرد

- « بود بیاد اینجا کمکم ها.  مسخره قرار
 «.بمیری سپهر راحت شم از دستت

محافظ را با یک دست جلوی صورتم گرفتم 
و با دست دیگرم دستگاه جوش را روی 

 جایی که باید باشد، قرار دادم و جوش دادن

 .دو سر فلزی را شروع کردم

نگاهی به لبه تیز میله آهنی کردم. در ذهنم 
سنباده یادآوری می شد که حتما باید 

 .بخورد
یک لحظه حواسم پرت شد و سنگینی میله 



 .باعث شد از جایش تکان بخورد
 .عینک را ول کردم تا میله آهنی را بگیرم

لبه تیز که باید سنباده می خورد کف دستم 
 .«را نشانه گرفت و برید

من با همه دوست داشتنم آن دکور را 
 .ساختم

چقدر دوست داشتم واکنش او جور دیگری 
 !می بود

 !می خواست هزینه اش را پرداخت کند؟

دوباره به کف دستم و ردِ بریدگی نگاه 
 .کردم

 «!اشکال نداره حاال نوبت منم میرسه» -

از جمله مسخره خودم خندیدم و جواب 



اعتماد به سقف هزار! مثال چه غلطی »دادم:
ک نگاهمیخوای بکنی هیوا آزاد؟ طرف ی  

 «!میکنه دنبال سوراخی گم و گور شی

نفسم را در هوا فوت کردم و برگشتم تا به 
 .طبقه پایین بروم

 .از پله ها پایین آمدم
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از دور دیدمشان که همه دور میز نشسته 
 .اند و در حال حرف زدن هستند

چند قدم به طرف میز برداشتم که با صدایی 
خکوب شدم و سرم را چرخاندممی . 

به به سالم هیوای نازنینم، حالت » -
 «چطوره؟



سالم بانیپال»با سختی لبخند زدم: !» 

 «.چه اتفاق قشنگی خانم زیبا» -

جوابش را ندادم، در واقع چیزی هم برای 
 .گفتن نداشتم. هیچ وقت نداشتم

 .کسی دستش را پشتم گذاشت

 «.سالم بانیپال» -

هدیار نفسم را آرام بیرون با شنیدن صدای م
 .دادم

سالم مهدیار جان، حالت چطوره؟ حال » -
کوهیارو نمیپرسم چون امروز دیدمش و 

 «.میدونم که خیلی خوبه

مهدیار مثل همیشه با حالت خصمانه ای 
لطف میکنی نمیپرسی! »جوابش را داد:



 « .منظورم اینه که خودش اینجاست

ز را سرش را با اشاره مهدیار چرخاند و می
 .دید

 .کوهیار دستی تکان داد

 .من حرص خوردم

 .بانیپال خندید
 .در نهایت به طرف میز حرکت کردیم

سریع صندلی کنار رهی را بیرون کشیدم و 
 .مهدیار هم کنارم نشست

بانیپال بعد از سالم کردن با نگاهش دنبال 
من گشت و وقتی دید که کنارم هیچ 

 .صندلی خالی نیست کنار کوهیار نشست

لحظه ای نگاه پر غضبی به پسرها انداخت و 



 .سریع سرش را به سمت کوهیار چرخاند

 «پس مهمون داشتی؟» -

 «.بله» -

گفتی »سرم را به گوش مهدیار نزدیک کردم:
 «بهش به این نگه؟

 .مهدیار سرش را باال و پایین کرد

سرم را کمی جلو بردم و سعی کردم کوهیار 
 .را نگاه کنم

ا بانیپال بودمشغول حرف زدن ب . 

در حال غر زدن در گوش رهی بودم که 
هیوا جان کاش »بانیپال مرا خطاب قرار داد:

 قبول میکردی که با کارخونه همکاری داشته

باشی، تیم خوبی میشدیم من و تو و 



 «کوهیار! نه کوهیار؟ قبول نداری؟

 .همه سکوت کردیم

کوهیار؟ یعنی آقای فروتن؟! با بابا کار » -
 «میکنند؟

نمیدونستی؟ »یک ابرویش را باال داد:
احتماال شام امشب هم برای قرارداد کوهیار 
 «.جان باشه. یعنی من اینطوری فکر میکردم

نه »قبل از من کوهیار سریع جواب داد:
بانی شام امشب ربطی به قرارداد نداره، 
چند وقت بود میخواستیم همو ببینیم 

 «.نمیشد

 !همین
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چه »بانیپال به میز و اطرافش نگاهی کرد:
 «!قرارهای فوق العاده ای دارید

ایرادش چیه؟»کوهیار جدی پرسید: » 

کوهیار باز جدی »بانیپال از جایش بلند شد:
نشو! خیلی دوست داشتم باهاتون بمونم 

 متاسفانه یک قراره مهم دارم البته طبقه

 «.باال

 .خیلی خوشحال شدم دیدمتون

ند شدیم و خداحافظی کردیمبل . 

میبینمت عزیزم»رو به من گفت: .» 

تا آمدم جوابش را بدهم، میز را دور زد و 
 .رفت

آزاد »سپهر حین نشستن رو صندلی گفت:



یکبار جوابشو بدی دیگه اینقدر نه مارو 
 «.حرص میدی نه خودتو

آزاد همه »مهدیار پشت بند سپهر گفت:
 «.لحظه های اکشنش برای ماهاست

گذاشت »دانهایم را روی هم فشار دادم:دن
 ِ  «.من چیزی بگم؟ همیشه همینقدر پررو

عزیزم! درد»دهنم را کج کردم و گفتم: !» 

بلند خندیدن کوهیار و رهی و نگار باعث 
 .شد یادمان بیافتد که تنها نبودیم

لبهایم را گاز گرفتم و رو به کوهیار 
معذرت میخوام. آخه»گفتم:  ...» 

دادمحرفم را ادامه ن . 

کال »دستهایش را زیر چانه اش گذاشت:



جریان چیه؟ قبال هم یک اتفاقای جالبی 
 «.افتاده االن یادم اومد

با نگاه نافذش به من چشم دوخته و منتظر 
 .بود

 « ..راستش ، راستش چیزه» -

گی گی گیر دا داده، ق قف قفل ک کر » -
 «.کرده رو هی هی هیوا

من  نگاهش به نگار چقدر با نگاهش به
فرق داشت. چقدر با صبوری گوش می داد 

 .برعکس مهدیار، مانند سپهر
به نظرم »لحظه ای سکوت کرد و گفت:

 «!مقصر مهدیاره

مهدیار که با قاشق و چنگال و دستمال روی 



میز در حال ساختن چیزی بود، سریع 
چی؟ تقصیره »سرش را باال آورد و گفت:

 منه؟

 «.چرا؟ عجب بدبختی هستم من دیگه

میگم حاال»اهی به مهدیار کرد:نگ !» 

 .رهی خندید

 .با حرص و خشم نگاهش کردم
فهمیدی چی شد ؟»آرام گفتم: » 

آره، طرف کال اشتباهیه»با لبخند گفت: !» 

خُب یک غلطی »ضربه ای به پهلویش زدم:
 «!بکن دیگه. یکاری بکن

هوا ، هوای حذف کردن »با بدجنسی گفت:
 «آدمهای اضافیه نه؟



 «چرت نگو من گفتم کسیو حذف کنی؟» -

من »لیوان آب را از روی میز برداشت:
دستمم نمیارم وسط به فکر کشیدن پام تو 

 «.این جریان نباش
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به درک»با مشت روی زانویش زدم: !» 

 .با آرامش غذایش را می خورد
حرف پانیپال عین زنگ خطر در مغزم صدا 

توانستم نپرسم کرد، نمی . 

ببخشید »صدایم را با سرفه ای صاف کردم:
 «شما با شرکت پدرِ من قرارداد بستید؟

 «بله. چطور؟» -

هیچی، سوال کردم. »جویده جویده گفتم:



 «...فقط میشه اگه حرفی شد

مهدیار بهم گفته، من »حرفم را قطع کرد:
چیزی نمیگم. ولی اگه سوال کردن نمیتونم 

 «.دروغ بگم

کی میخواد سوال کنه؟ »یخیال گفت:سپهر ب
وقتی چیزی نمیدونن سوالی هم پیش 

 .نمیاد. آزاد لطف کن بذار غذامونو بخوریم
کوهیار تا یادم نرفته برای فردا شما شرکت 
هستید؟ برای رنگ و کارهامون باید بریم 

 «.دفتر

من تا آخر هفته نیستم، کلیدارو میدم » -
ن کلید مهدیار. ببرید کلیدسازی برای همتو

 «.بسازن



همه تشکر کردیم و سرمان به غذا خوردن 
 .گرم شد

کارهاتونو »کمی بعد همه را خطاب قرار داد:
انجام بدید، از اول هفته دیگه شرکت رسما 

 شروع به کار میکنه. اگه بتونید کارهاتونو

تو این چند روز جمع و جور کنید عالی 
 «.میشه

دانها از بین گلها گذشتم و همانطور که به گل
و گلها نگاه می کردم، چشمهایم را می 
 .چرخاندم تا متصدی گلخانه را پیدا کنم

پیرمردی را انتهای گلخانه دیدم که شلنگ 
آبی در دست داشت و مشغول آب دادن 

 .به گلهای پیش رویش بود



 .جلو رفتم و سالم دادم

 «.سالم بابا» -

ببخشید من اومده بودم گل بخرم، » -
لهمنظورم گلدونه گ !» 

 « چی میخوای بابا جون؟» -

اسم همشونو بلد نیستم ولی »با ذوق گفتم:
 «عکساشونو دارم. نشون بدم بهتون ؟

شلنگ آب را روی زمین انداخت و به طرف 
 .شیر آب رفت

عکساتو نشون »آب را بست و کنارم ایستاد:
 «بده دخترم ببینم چی میخوای؟

رمز گوشی را زدم. صفحه اینستاگرامش را از 
بل باز کرده بودمق . 



مثال این، از این »روی یکی از پستها رفتم:
 «دارید؟

دارم، تو گلخونه »نگاهی کرد و گفت:
 «.است

 .به سمت گلخانه رفتیم
دخترم این گلها برای فضای بیرون » -

نیست، همه اونایی که عکسشو داری تو 
 «.گلخونه هستش

وارد گلخانه بزرگ شدم و بوی خاک نم 
خوب کرد. با عالقه شروع به خورده حالم را 

 .دیدن کردم

جلوی هر گلدانی توقف می کردم پیرمرد 
 .توضیحاتی راجع به همان گل می داد



گلهایی که می خواستم را انتخاب کردم و 
 .پیرمرد همه را کنار هم چید
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 .منتظر بود تا گلدانهایم را هم انتخاب کنم

گلدانهای سفالی با رنگ زرد انتخابم بود و 
 .پیرمرد مشغول عوض کردن جای گلها شد
موبایل را از جیبم درآوردم و با رهی تماس 

 .گرفتم

 «سالم کجایی؟» -

 «علیک دفترم. خودت کجایی؟» -

 «.اومدم گل بخرم» -

 «تصمیمتو گرفتی آخر؟» -

 «تصمیم چی؟» -



 «!داری میری خواستگاری؟ نیست که» -

چرت نگو، »گوشی را به دست دیگرم دادم:
گلدون برای دفتر. خودتون گفتید گل 

 «!دوست داره

اونی هم که یکساله تو اینستا در »خندید:
 «!حال رصده احتماال عمه منه؟

خُب حاال، بقیه »تک خنده ای کردم:
 «کجان؟

 «.بیا همه هستن» -

با خوشحالی گلدانها را در ماشین جوری 
صدمه ای نبینند. مطمئنم چیدم که تا برسم 

 گلدانها با کتابخانه ای که برایش درست

کرده بودم جور در می آمدند. کتابخانه فلزی 



طوسی رنگ با این گلدانهای کوچک زرد 
 .عالی خواهد شد

با کمک رهی گلدانهای کوچک را به دفتر 
بردیم. آنها را در چندین قفسه خالی از 

 .کتابخانه گذاشتم

عالی شد»گاه کردم:کمی عقب رفتم و ن .» 

 .رهی وارد اتاق شد و نگاهی به کتابخانه کرد

 .بعد آرام رفت و پشت میز نشست
خوب شد نه؟ به نظرم عالی شد. اون » -
گله چی بود اسمشم سخته اونم براش 

 «.خریدم

به صندلی چرخ دارتکیه داد و با فشار پایش 
اینقدر از خودت تعریف »آن را عقب کشید:



ه من خودم میفهممنکن، چیزی باش .» 

خودم را کنارش رساندم و شانه اش را 
خیلی مسخره ای، خُب »محکم فشار دادم:

یک کلمه بگو خوبه، تایید کن دلم خوش 
 باشه

 «.که خوشش میاد

خوشش میاد. آزاد کی بالتکلیف » -
 «نیستی؟

 «یعنی چی؟» -

وقتی که کوهیارهست یک مدلی وقتی که  -
رفو انتخاب نیست یک مدل دیگه ای! یک ط

 «.کن. رومی ، زنگی! یکیش باش

میز را دور زدم و خودم را روی یکی از 



نمیدونم چم »مبلهای جلوی میز رها کردم:
 شده! میدونی چیه؟ انگار میترسم با خود

واقعیش روبرو بشم! بعد هر دفعه خودشم 
بدتر میکنه. یکجوری از باال به پایین نگاه 

. بدم میاد ازمیکنه انگار با بچه دوساله طرفه  

این نگاهش! نمیتونم جلو زبون المصمبو 
 «.بگیرم

 «!یک چیزایی رو قبول کن آزاد» -

 «چی مثال؟» -
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اینکه »از روی صندلی بلند شد و گفت:
کوهیار باال هست، شاید اینجوری کارت راه 

 «.بیفته! دست کم نگیرش، مثل ما



 (کوهیار)

ماشین را پارک کردم و به ساعتم نگاه 
 .کردم

 .ساعت یازده صبح بود

به خاطر تاخیر در پرواز مستقیم از فرودگاه 
 .به شرکت آمدم

اولین روز هفته بود و دعا میکنم مهدیار و 
دوستانش طبق قراری که داشتیم سر 
 .ساعت کارشان را شروع کرده باشند

همانطور که به آنها احتیاج داشتم به 
مشان هم احتیاج داشتیمنظ . 

از ماشین پیاده شدم و وارد ساختمان 
 .شدم



 .کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم

 .هیچ صدایی نشنیدم

 .از بودنشان ناامید شدم
 .در اتاقم را باز کردم و وارد شدم

در را بستم و نگاهم به کتابخانه بزرگی افتاد 
 .که دیوار خالی اتاق را پر کرده بود

ک کتابخانه طوسی رنگ فلزی که در بعضی ی
از طبقاتش گلدانهای زردی خودنمایی می 

 .کرد

کیفم را روی میز گذاشتم و با لبخند بزرگی 
 .به کتابخانه نزدیک شدم

 .با انگشتم آرام برگ گل را نوازش کردم
 .چیزی با سرعت از مغزم رد شد



زاموفیلیاتون چطوره؟ چرا دیگه ازش »
 «عکس نمیگذارید؟

ه گلدان زاموفیلیای جلوی چشمانم نگاه ب
 .کردم و ابروهایم را باال بردم

صدای بسته شدن در یکی از اتاقها را 
 .شنیدم

سریع به سمت در رفتم و دستگیره را پایین 
 .کشیدم

از اتاق خارج شدم و هیوا را دیدم که بشگن 
 .زنان به سمت آشپزخانه می رفت

 .پشتش به من بود و من را ندیده بود
پشت سرش در راهرویی که انتهایش 

 .آشپزخانه بود، راه افتادم



عجیب بود که حتی صدای پایم را هم 
 .نمیشنود

 « خانم آزاد؟» -

صدایش کردم ولی جوابی نداد و وارد 
 .آشپزخانه شد

 .به سمت گاز رفت و زیر کتری را روشن کرد
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دنم بلند جیغ روی یک پایش چرخید و با دی
 .کشید

سریع با دستهایی لرزان سیم های هندزفری 
چرا یهو پیداتون »را از گوشش کشید:

 «.میشه؟ ب ببخشید منو ترسوندید

چشمهایم را از حالت تعجب 



سالم»درآوردم: .» 

 «!سالم. ای بابا اینا گفتن شما نمیاید که» -

گفتن من »لبهایم را جمع کردم و گفتم:
 «نمیام؟ کی گفته؟

مهدیار گفت! »ه هر جایی نگاه کرد جز من:ب
 «!گفت هواپیماتون تاخیر داره

من گفتم تاخیر داره؟ یادم نمیاد گفته » -
 «باشم نمیام. خودش کجاست؟

یک آن سرش را باال آورد و نگاش روی 
 .صورتم گیر کرد. انگار یاد چیزی افتاده باشد

خوبید؟ انگار خیلی »گردنم را کمی کج کردم:
 «!ترسیدید

سرش را تکان داد و آب دهانش را قورت 



من؟ آره، ترسیدم. نه نترسیدم، بله »داد:
 «.خوبم

پرسیدم »دستم را پشت گردنم کشیدم: 
 «مهدیار کجاست؟

رفتن یک شرکت برای »سریع جواب داد:
 «.قرارداد

همشون رفتن؟»دستم را پایین آوردم: » 

 «.بله، همشون با هم رفتن» -

 «.خوبه» -

آشپزخانه خارج شوم که چرخیدم تا از 
اتاقتونو دیدید؟»پرسید: » 

 .به طرفش برگشتم
چشمهایش منتظر بود. پس کارِ خودش 



 .بود
بله دیدم. کتابخونه قشنگ شده » -

 «.ممنونم

 .هیجان از روی صورتش در لحظه پرکشید

لبهایش به پایین کش آمدند و سرش را 
البته منکه انجام ندادم »چند بار تکان داد:

چه ها میگم خوشتون اومدهولی به ب !» 

بگید، حتما بگید خیلی »یک ابرویم باال رفت:
 « .خوشم اومد

از آشپزخانه خارج شدم و فکر کردم چه 
 دلیلی داشت که دنبال تایید من بود؟

مهدیار را داشت و می دانست من به 
انتخابهای برادرم احترام می گذارم پس 



 دیگر اینهمه کار برای خوشایند من چه معنی
 داشت؟

یک چیزی این وسط اشتباه بود. به نظر 
نمیرسد دختر بدی هم باشد! شاید هم 

 !همه اینکارها را برای خاطر مهدیار می کرد

وسط »کالفه دستهایم را داخل موهایم بردم:
اینهمه کار و بدبختی منم گیر دادم به چی 

 «آخه؟

در حال رفتن به اتاق خودم بودم که کنار در 
ستادماتاِق کارشان ای . 

 .دلم می خواست اتاقشان را ببینم

 .کمی صبر کردم تا از آشپزخانه بیاید

 .خبری نشد، دوباره به سمت آشپزخانه رفتم



 .پنجره بالکن باز بود
در بالکن ایستاده بود و به پارکی که رو به 

 .روی ساختمان بود، نگاه می کرد
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و آرام صدایش کردمیک قدم به جلو رفتم  . 

 «!خانم هیوا؟» -

تکان کوچکی خورد و دستهایش به سمت 
 .صورتش رفت

بله؟»با لبخندی برگشت: » 

 «نترسیدید که؟» -

 «!نخیر، بفرمایید» -

یک قدم دیگر جلو رفتم و به پارک نگاهی 
گریه میکردید؟»انداختم :  » 



نه، گریه چرا؟ آفتاب خورده بود به » -
 «!چشمام. بفرمایید

نگاهی به بالکن که در سایه کامل بود، کردم 
میخواستم اتاقتونو ببینم، کنجکاو »و گفتم:

 «.شدم منتها بدون اجازه نمیشد برم داخل

اینجا برای »از کنارم رد شد و گفت:
 «.شماست به اجازه ما احتیاجی ندارید

اون اتاق به شما اجاره »دنبالش راه افتادم:
 «.داده شده و برای من نیست

دستگیره اتاق را پایین کشید و کنار 
بفرمایید»ایستاد: .» 

فقط یک قدم برداشتم و هنوز داخل نشده 
بودم که دهانم از دیدن فضای داخل اتاق 



 .باز ماند
تمام دیوارهای اتاق پر بد از نقاشی های 

 .عجیب مثل دیوارهای نقاشی شده خیابانها

زیر هر نقاشی هم اسم یکی از آنها 
ندخودنمایی میک . 

یک تخت آویز گوشه اتاق نصب شده و 
 .رویش بالش و پتوی سفری افتاده بود

گوشه دیگر اتاق تخت چوبی و وسط اتاق 
هم یک میز گرد با پنج صندلی لهستانی 

 .قدیمی گذاشته بودند

 «نمیرید داخل؟» -

با شنیدن صدایش سرم را تکانی دادم و یک 
 .قدم دیگر برداشتم تا وارد اتاق شوم



مبل راحتی هم دیدمدو تا  . 

اتاق اینقدر شلوغ بود که نمیدانستم کجا را 
 .باید نگاه کنم

 .کتابخانه و گلدانهای کوچک گل هم داشتند

با قدمهای آرام به یکی از دیوارهای نقاشی 
شده نزدیک شدم و دستی به نقاشی روی 

 .دیوار کشیدم

 «چیکار کردید اینجارو؟» -

ی براش بد شده؟ خیل»با هیجان جواب داد:
 «!وقت گذاشتیم

یکم زیاده »برگشتم و گیج نگاهش کردم:
 «روی نکردید؟

همین »قدمی به سمتم برداشت و گفت:



االن! همین االن گفتید اینجارو اجاره دادید 
 «به ما و برای شما نیست؟! مگه نگفتید؟

بله دیگه »دستم را روی ته ریشم کشیدم: 
 «.گفتم. حق با شماست

- « یک چیزایی برای  بفرمایید بشینید!
 «.پذیرایی دارم

 «.نه ، ممنون دیگه مزاحمتون نمیشم» -

 .از اتاق خارج شدم و به اتاق خودم رفتم
اینقدر عصبانی بودم که نمیدانستم اول از 

 .همه گردن کدامشان را بشکنم
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گوشی را از جیبم درآوردم و شماره مهدیار را 
 .گرفتم



 «سالم کوه، رسیدی خوشتیپ؟» -

 «مهدیار کجایی؟» -

اوه »از لحنم فهمید اوضاع خوب نیست:
 «جنگه داداش؟

برسون خودتو»داد زدم: !» 

 «آزاد چیزیش شده؟» -

تماس را قطع کردم و گوشی را روی میز 
 .پرت کردم

پشت پنجره ایستادم و به حیاط خلوت زل 
 .زدم

سر و کله زدن با این جمع در ذهنم خیلی 
آسان و پیش و پا افتاده بود. فقط پنج نفر 

 .بودند



پنج نفر که فکر می کردم با دو نفرشان کار 
زیادی نخواهم داشت و آن سه نفر هم 

 .خیلی مسئله ساز نخواهند شد

فقط چهار روز نبودم و برای خودشان هر 
 .کاری خواسته بودند، انجام دادند

 .دستم را محکم روی صورتم کشیدم

با شنیدن صدای تقه ای به در با صدای بلند 
بله»گفتم: .» 

در باز شد و هنوز داخل اتاق نشده شروع 
چی بهشون گفتید زنگ زدن از من »کرد:

شاکی هستند؟ من به شما کاری داشتم 
 اصال؟

این رفتاراتون چه معنی میده؟ ناراحتید من 



اینجام؟ به خودم بگید که برم چرا بازی راه 
 «میندازید؟

مهایم را بستم و چند لحظه بعد باز چش
 .کردم

نفسی کشیدم و به چشمهای طلبکارش نگاه 
 .کردم

 .دست به سینه شد و از جایش تکان نخورد

دستهای مشت شده ام را در جیبم فرو 
 .کردم

 .میز را دور زدم و چند قدم جلو رفتم

 .رو به رویش ایستادم

توقع داشتم با نگاهم سرش را پایین 
بیرون برود اما همچنان دست به بیاندازد و 



 .سینه ایستاده در چشمهایم زل زده بود

چشمهای خمار و کشیده ای که حاال برق 
 .اشک هم در آنها می دیدم

از رو نرفت ، گردنش را باالتر آورد و سعی 
 .کرد پلک نزند

حرف حساب شما »یک ابرویم را باال دادم:
 «چیه خانم؟

حرف  من»با خشم شروع به حرف زدن کرد:
حسابم چیه؟ چه راحت همه چیو برگردونید 

 طرف من! شما زنگ میزنید بچه هارو

میندازید به جون من بعد من حرف حسابم 
چیه؟ من به شما جواب پس بدم؟ مگه 

 «اینجا کالس درستونه؟



آروم! داد »انگشت اشاره ام را باال آوردم:
 «.نزنید من بفهمم چی میگید

م فشار لبهای باز مانده اش را روی ه
من، من االن داد زدم؟ من داد زدم؟ »داد:

 «!خدایا! شما کی هستید؟ چقدر فرق دارید

من خودم »کلمات را با طمانینه ادا کردم:
هستم خانم. شما توقع دارید کی باشم؟ با 

 «کی فرق دارم؟

وای پس مهدیار چی میگفت؟ داداشم » -
 «... اله داداشم بِلِه؟! یک مشت

 .حرفش را ادامه نداد
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 .انگشتهایم را روی لبم کشیدم



یک »با حرص چشمکی زدم و پرسیدم:
 «!مشت ؟ بقیش ؟ منتظرم

نفس عمیقی کشید و قدمی به عقب 
 .برداشت

منتظرم! بقیه »یک قدم جلو رفتم:
 «حرفتون؟

چرا اینجوری میکنید؟»صدایش لرزید:  » 

م؟ چیکار کرد»کمی خم شدم و پرسیدم:
 «!میگم بقیه حرفتون چی شد؟

چانه اش لرزید و لبهایش به پایین کش 
آمدند ولی خبری از اشک و ناله هم 

هیچی هیچی حرفم ادامه نداره، من »نبود:
 اشتباه



کردم. همینو میخواستید بشنوید؟ خُب 
 «.شنیدید. اشتباه کردم

دستهای لرزانش را روی پیشانیش گذاشت 
ا اینجوری شد؟وای خدایا چر »و زمزمه کرد:  » 

کمی جلو رفتم و خواستم به خاطر 
خانم آزاد»حرفهایش حالش را جا بیاورم:  

...» 

نفس زنان بدوت اینکه سرش را باال بیاورد 
گفت و از اتاق خارج شد و در را ” ببخشید“

 .با تمام قدرتش بست
سرم را باال بردم و چشمهایم را محکم 

 .بستم
 «.مهدیار فقط برس» -

باز گذاشتم و روی صندلی منتظر  در اتاق را



 .نشستم
 .دستهایم را زیر چانه ام گذاشتم

اعصابم کش آمده بود، کلی کار داشتم و 
حاال باید بنشینم و به بچه بازیهای اطرافم 

 .فکر کنم

فکر می کردم معیار من از شناخت این 
 .دختر همان اولین دیدار بود

همان دختر سربه زیری که جلوی در خانه 
 .اش با سر و در کمال احترام سالم داد

فکر می کردم فقط با شیطنتهای سپهر و 
 .مهدیار طرف هستم و بقیه آزاری ندارند

 .حاال به این نتیجه رسیدم که چه ساده بودم

این دختر از سپهر و مهدیار هم دردسازتر 



 .بود
در دانشجوهای من جرات نمی کردند 

 .چشمهایم مستقیم نگاه کنند

چند دقیقه طلبکار در چشمهایم زل زده 
 بود؟

لبهایم را محکم گاز گرفتم و سعی کردم تا 
 .آمدن بقیه خشمم را تمام کنم

 .صدای باز شدن در و قدمهایشان آمد

دستهایم را روی ته ریشهایم کشیدم و نفسم 
 .را از بینی ام خارج کردم

ند و سالم دادندهمه جلوی در اتاق ایستاد . 

سالم کوتاهی دادم و بدون باال بردن سرم 
خانم شما برید پیش دوستتون. »گفتم:



 «.شماها هم بیاین تو درو ببندید

سرم را باال بردم و دیدم از جایشان تکان 
 .نخوردند

نگار از پشت با دستهایش پسرها را کنار زد 
چ چ چرا ن نب نبا نباشم؟ هی »و جلو آمد:

؟ م ما هم همه ب با با همهیو هیوا کو  

 «.همی همیم

چشمهایم را گرداندم و با کالفگی نگاهی به 
 .اطرافم کردم
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بیاین تو ! همتون بیاین »از جایم بلند شدم:
تو. برید دوستتون هم صدا کنید اونم باشه 
 دوباره من مجبور نباشم جواب پس بدم به



 «.شماها

م مهدیار از جایش تکان بخورد توقع داشت
ولی رهی از بقیه جدا شد و به اتاق کناری 

 .رفت

 .داخل شدند و روی مبلها نشستند

کوه خوبی؟ چی »مهدیار نگران نگاهم کرد:
شده آخه؟ ما هشت صبح اینجا بودیم کار 

 «!داشتیم باید میرفتیم

داداش آب »سپهر پشت سرش گفت:
 «!بیارم؟ خیلی عصبانی هستیا

- « ینید سرجاتونبش .» 

با ابروهای باال رفته به هم نگاه کردند و 
 .سکوت کردند



 .نگارهمچنان با اخم نگاهم می کرد
در دلم پوزخندی به خوش بینی چند لحظه 

 .پیشم زدم
امروز فهمیدم که دیگر نباید ادعایی راجع به 

 .شناخت آدمها داشته باشم

 .چند دقیقه بعد رهی تنها وارد اتاق شد

میاد. رفته »کنار سپهر نشست:روی مبل 
 «.دستشویی

 .آزاد هم آمد و کنار در ایستاد
چه وضعیه »نگاهی به همه کردم و گفتم:

 «برای اون اتاق درست کردید؟

برای این ناراحتی؟ »مهدیار با تعجب پرسید:
خُب محدودیتی برای اتاق نداشتیم! مگه 



 «!نگفتی هر جور دوست داریم؟

ع پوششتون برام وقتی میگم نو»کالفه گفتم:
مهمه، وقتی میگم تیشرت تنتون نکنید با 
 شلوار پاره نیاید شرکت بعد با اون نقاشیای

رو دیوار االن باید چطور کنار بیام ؟ اونجا 
 «خیابونه یا اتاق کار؟

با لحن محکمی که تناقض زیادی با 
شما خودتون »چشمهایش داشت گفت:

گفتید اونجارو اجاره دادید و برای شما 
ستنی .» 

خانم شما یک جارو اجاره »نگاهش کردم:
 «میکنید هر بالیی خواستید سرش میارید؟

سریع جوابی از داخل جیبش بیرون 



وقعی که خواستم تحویل بدم مهمه »کشید:
درسته؟ اون موقع باید عین روز اولش 

 باشه! من
 «.اینجوری فکر میکنم

شما اشتباه میکنید، اون برای زمانیه که » -
شما یکجای مستقل دارید نه االن که یکجا 

 کنار هم هستیم. علنا با کارتون یک

 «.دولت خودمختار ساختید

لبهایش باز شدند تا چیزی بگوید ولی رهی 
آزاد صبر کن. کوهیار »زودتر صدایش کرد:

 جان شما هر چی گفتید ما گوش دادیم

کن. گرچه امروز همین  ظاهرمون رو نگاه
ظاهر شسته رفته خیلی به دادمون رسید. 



اینم باشه قاطی درسهایی که بهت پس 
 میدیم

 «.و همیشه بهمون یاد میدی

ولی خدایی چیزی راجع »نگاهش را باال آورد:
به نوع اتاقمون نگفتی! حاال هم چیزی 

 «.نشده

رهی ما اونهمه زحمت »مهدیار سریع گفت:
به نظرم ادامه شو  کشیدیم چیزی نشده؟

 «.. نگو اینجوری بهتره. من

 «.وایسا تموم کنم » -

ما در اتاقمون همیشه »رهی باز نگاهم کرد:
بسته است. نه به خاطر اینکه االن ناراحتی 
 ،چون تصمیم جمعمون این بود شرکتتو از



ریخت نندازیم. میخوام بگم حواسمون بود 
 «.و هست
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ما »سپهر دنباله حرف رهی را گرفت:
 «.نیومدیم کارتو خراب کنیم داداش

نخواستم موضوع را کش دهم، خودم خوب 
 .میدانستم چقدر به آنها احتیاج داشتم

نفس عمیقی کشیدم و به کتابخانه نگاه 
 .کردم

 «.بابت این دکور از همتون تشکر میکنم» -

ک ک کار م ما نی نی نیست. هی هی » -
ر درس درستش کر کردههیوا د .» 

نگاهش کردم همچنان دست به سینه کنار 



در ایستاده بود و صورت پر اخمش را از 
 .روی کتابخانه برنمی داشت

خوبه! از ایشون هم تشکر کردم. گفتن » -
 «.کار ایشون نیست، بگذریم

کوهیار اگر »مهدیار از جایش بلند شد:
خیلی کارامون تو مخته بهتره همین اول یک 

ری بکنیم. آزار ندیم همو. ببین ما هر فک
 چی

باشیم اهل اذیت و آزار نیستیم اینو خودتم 
 «.میدونی

 .همه از جایشان بلند شدند

 .با اجازه ای گفتند و بیرون رفتند
مهدیار صبر کن کارت :»مهدیار را صدا زدم 



 «.دارم

 .سرجایش ایستاد

 «.درو ببند لطفا» -

 .در را بست و همانجا ایستاد

 «.بشین» -

 «!راحتم، بگو» -

 .از جایم بلند شدم و میز را دور زدم
چرا دلخور میشی؟ »رو به رویش ایستادم:

من نمیخوام از اینجا برید. مگه دیوونه ام 
 .خودم پیشنهاد بدم بیاید بعد بگم برید

نخواستم کشش بدم ولی خودت فکر کن به 
اون جمله هایی که االن جلو همه به من 

 «!گفتی



کوهیار سختی تو سخت. »را گرفت:بازویم 
داداشمی بزرگمی همه کس و کارمی ولی به 
 خدا بزرگ شدم من، قبل اینهمه عصبانیت

و گوش پیچوندن دلیل بخواه اگه کافی نبود 
برات بعد توبیخ کن. اون در همیشه بسته 
 .است و ما به مراجعین تو هیچ کاری نداریم

 «.کاش میپرسیدی

مهدیار اصال چرا باید »مچ دستش را گرفتم:
 «! این مدلی باشه؟ تو به من بگو

قبول کن ماها با تو تفاوت داریم. ما » -
نمیتونیم مثل تو باشیم دیگه نهایت 

 تالشمون این بود که پیرهن مردونه تنمون
کنیم و جین بدون پارگی. همین! بیشتر 



نمیتونیم اگه میتونستیم االن مارو رو سر 
ه بودنبرد .» 

خیلی خُب باشه! قبول. فقط »لبخندی زدم:
 «. اینو بدون که من نمیخوام از اینجا برید

میدونم رفیق، دیگه به آزاد »هنوز پکر بود:
حق میدم. تو فکر میکنی ما خیلی بچه ایم. 

 «.یکم بهش فکر کن اینجوریا نیست

جدی میشی ازت بیشتر »لبخند کجی زدم: 
غییر میکنهخوشم میاد. کال ادبیاتت ت .» 

که خودمم اصال »سرش را پایین انداخت: 
 «.دوست ندارم این مدلی باشم

هر جور دوست داری همون »بغلش کردم: 
 «.شکلی باش



نمیذاری که رفیق»خندید و گفت:  . » 
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شیرینی قراردادتون » به شانه اش زدم:
 «.یادت نره

» ج شدن گفت:در را باز کرد و قبل خار
 «.منتظر سوپرایز باش مهندس فروتن

در را بست، پشت به در ایستادم و 
 .دستهایم را روی سرم گذاشتم

کاش می توانستم به خودم تضمینی بدهم 
که تا چند وقت دیگر همان کوهیاری که 

 .بودم باقی بمانم
دکور اتاقشان جوری بود که هر بار یادم 

ر تک میافتد دلم میخواستد یک بالیی س



 .تکشان بیاورم
حاال دیگر دخترها هم از این قاعده مستثنی 
نبودند، اما وجود مهدیار کنار این شگفت 

 .انگیزان دستم را می بست
تماسهایم را گرفتم و کارهایی که باید انجام 

 .میدادم را تمام کردم

 .فردا روز شلوغی خواهم داشت

از پشت میز بلند شدم و کنار کتابخانه 
 .ایستادم

 .به کتابها نگاه کردم
یکسری از آنها کتابهای خودم بودند که حتما 

 .مهدیار از خانه آورده بود

 .چند کتاب دیگر هم که برایم جدید بود



از بین آنها یکی را برداشتم و اسمش را 
سرگذشت ندیمه»زمزمه کردم:  !» 

کتاب را باز کردم و همانطور که شروع به 
مخواندن کردم به پشت میزم برگشت . 

هنوز چند سطر را تمام نکرده بودم که در 
 .اتاق زده شد
 «.بفرمایید» -

نهار »مهدیار سرش را داخل اتاق آورد: 
 «نمیخوری؟

چرا خیلی »کتاب را بستم و بلند شدم: 
 «.گشنمه

 .در را باز کرد

همه روی مبلهای راحتی سالن نشسته بودند 



و میز جلوی مبل ها پر از غذا و مخلفات 
 .بود

امیدوارم »رفتم و با نگاهی به میز گفتم:جلو 
این شیرینی های قرارداد بین ما تموم 

 «!نشه

کنارشان نشستم و مشغول غذا خوردن 
 .شدیم

 .با دستمال لبهایم را پاک کردم
ممنونم ازتون خیلی خوشمزه بود، بابت » -

قرارداد هم خیلی تبریک میگم. امیدوارم هر 
 «.روز موفق تر باشید

ایم بلند شوم که مهدیار خواستم از ج
 .صدایم کرد



کوهیار یک چند لحظه تحمل کن، هی » -
 «.مارو نپیچون کارت داریم

من اهل این »تکیه دادم و منتظر ماندم: 
 « .حرفا نیستم. بفرمایید

خوب تو »در صدایش غرور موج میزد: 
نمیپرسی که ما چه جور قراردادی با کجا 
 «.بستیم ولی من از طرف همه بهت میگم

 «.من تو کارتون دخالت نمیکنم مهدیار» -

پوزخندی که هیوا زد اینقدر بلند بود که همه 
 .سرهایشان را به سمتش چرخاندند

ببخشید. یاد » دستش را تکان داد و گفت:
زی افتادمیک چی .» 
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نگاهم را به صورتش دوختم و فکر کردم، 
هرچه من کوتاه آمدم گویا این دختر 

 .لجبازتر شد
 .تمام سعیم را کردم که چیزی نگویم

 «!خُب مهدیار بقیش» -

راستش ما »مهدیار با احتیاط شروع کرد: 
 یک کارایی کردیم که خُب به تو هم مربوطه.
 ما امروز با یک کارخونه تولید آب میوه قرار

داشتیم. قراره براشون یکم رو تبلیغات و 
عکس و اینجور چیزا کار کنیم. یعنی 

فراخوان دادن و با ایده های گروه ما بیشتر 
 حال

 «.کردن



 «.عالیه» -

آب دهانش را قورت داد و به سپهر اشاره 
 .کرد

سپهر چند برگه را که داخل پوشه بود از 
پشتش بیرون آورد و کنار میز کوچک کنارم 

 .گذاشت

 .نگاهی به برگه ها کردم و آنها را برداشتم
چند سطر را خواندم و سرم را سریع باال 

 .آوردم
داداش ناراحتی نداره ما فقط یک »سپهر: 

 «.پیشنهاد دادیم، همین

نمیدانم دقیقا باید چه بگویم. با تعجب به 
 .تک تکشان نگاه کردم



قیافه ام را که دید با ذوق گفت: مهدیار 
تنور داغ بود ما در حد یک پیشنهاد »

 «.چسبوندیم. طرف خیلی پایه بود

به رهی نگاه کردم، با لبخندی بزرگ 
 .چشمکی زد

م م ما ای این اینط اینطوری ِب به ِف » -
فکر ُش شما هَ َهستیم، ب بع بعد ش شم 

 «!شما؟

 منتظر ماندم تا جمله اش را کامل کند و
من اگر اون »بعد با لبخند نگاهش کردم: 

موقع گفتم شما برید پیش دوستتون چون 
 فکر

میکردم حالشون خوب نباشه، همین. 



قصدی نداشتم. خانم نگار از من دلگیر 
 «.نباشید

 .دوباره شروع کرد، گویا دست بردار نبود

چرا باید حالم بد بشه؟ مگه بین من و » -
راحت بشم یا شما چه اتفاقی افتاد که من نا
 « حالم بد بشه؟

آقا »رهی سر حرف را گرفت و آرام گفت: 
بسه دیگه، حاال بیشتر میشناسیم همو. 
سخت هم نیست. یکم تالش دوطرفه 

 .میخواد

 «.تموم شد

نگاهی به برگه های در دستم کردم : 
نمیدونم چی بگم! واقعا ممنونم ازتون» .» 



کلی کالس هم گذاشتیم ها، »سپهر گفت: 
بدون مشورت با وکیالت قرارداد  گفتیم

نمیبندی. برای همین یک رونوشت گرفتیم 
 که

بخونیش. اصال شنید که با کجاها کار میکنی 
 «.یکجورایی رَم کرد چیزه یعنی هول شد

 .سرشان را پایین انداختند و خندیدند

پس مخشونو زدید»با خنده گفتم:  .» 

کوه چی میشه همیشه از این ادبیات » -
اده کنی؟ ببین چه قشنگ گفتی زیبا استف

 «.مخشونو زدید

به نظرم اشتباه کردم » بلندتر خندیدم:
گفتن بیاید اینجا کار خودتونو بکنید. باید 



پیشنهادم این میبود که بیاید با من کار 
 «.کنید

بفرما، دیدید گفتم. همینقدر قابل پیش » -
 «!بینی

نگاهش کردم. حرفش را زد. خونسرد 
سرش را روی انگشتانش خم کرد و آنها را 

 .به هم پیچاند
 !دستم را به راحتی خواند
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دیگر نمی خواستم یک طرف بازی با این 
دختر باشم و دچار درگیری لفظی شوم. 

 خودم در راه انداختن این قبیل بازیها استاد

نمی خواستم شروع کنم و وقتم را بودم. 



بیخود تلف کنم ولی حرفش را بدون جواب 
 .نمی گذاشتم

بازم ممنون. یکی به »از جایم بلند شدم: 
نفع شما. برام یک چیزی فراتر از سوپرایز 

 «.بود. حاال منتظر جایزه باشید

جایزه را از قصد غلیظ و دهن پرکن ادا 
 .کردم

م کردسرش را بلند کرد و با خشم نگاه . 

 .بقیه با دیدن قیافه اش آرام خندیدند
نگاه خشمگینش را روی تک تک رفقایش 

 .چرخاند

راحت باشید، به »راه اتاقم را پیش گرفتم: 
 «.نظرم االن نباشم بهتره



دو قدم به سمت اتاقم برداشتم و صدای 
برخورد دستی آمد و بعد هم صدای آخ 

 .گفتن مهدیار

 .خندیدم و در اتاق را بستم

ارد اتاق شدم و روی صندلی نشستمو . 

دستم را روی کتاب گذاشتم و آن را باز 
 .کردم

 .در همان دو کلمه اول ماندم

چشمهایم تار شد و دیگر نتوانستم ادامه 
 .دهم

کتاب را بستم و صندلی را به سمت پنجره 
 .چرخاندم

سرم را روی پشتی صندلی تکیه دادم و 



 .چشمهایم را بستم

ته بودروزهای زیادی گذش . 

در تمام این سالها هیچ فرصتی برای 
 .احساساتم نداشتم

 .پدر و مادرم بی کس بودند
 .تمام خانواده شان زیر آوار زلزله دفن شدند

 .سفر کوتاه ماه عسلشان نجاتشان داد

 چه ماه عسلی! تلخ تر از این هم می شد؟

مهدیار پدر را به یاد نداشت ، فقط دو 
دسالش بود که پدرم سکته کر  . 

مادرم جنگید و مارا بزرگ کرد و بعد هم 
 .یک شب ناغافل مارا تنها گذاشت

پدر و مادرم چه مراسم سوت و کوری 



 .داشتند

من ماندم و مهدیار، تمام زندگی من که 
 .حاال برایم نقطه اتکا و اعتماد شده بود

 .هوای نفس کشیدن شده بود

 .قرارداد جور می کرد

به جایش  بغضم را با سختی قورت دادم و
 .لبخندی زدم

چشمهایم را باز کردم و چند نفس عمیق 
 .کشیدم

 .به آسمان نگاه کردم
 .هنوز هم حرفهایش را به یاد دارم
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کوهیار حاال چی میشه؟ چرا ما هیچ کسی  »



 «رو نداریم؟

گریه نکرد. مثل من تمام غصه هایش را 
 .خورد

 .بغلش نکردم
من هستم»فقط نگاهش کردم و گفتم: .» 

 .بغلم کرد و چیزی نگفت
همیشه حواسش به مسئولیتهای کمرشکن 

 .من بود

خوب درس خواند تا کارنامه پر از بیست را 
 .برایم بیاورد و در چشمهایم نگاه کند

نگاه کند و با زبان بی زبانی بگوید حواسم 
 .هست

با جان و دل کار کردم تا کم نداشته باشد. 



تا کمبود نداشته باشد و همیشه سرش را 
 .باال بگیرد

تمام این سالها سختی کشیدم ولی محکم 
ایستادم، محکم تا خیالش راحت باشد عین 

 .کوه پشتش هستم

دلم می خواست فکر کنم مادرم از گذاشتن 
 .اسم کوهیار حتما دلیل خاصی داشت

 .هزار بار شکستم و دم نزدم

قورت دادم و همه را مثل غم مادر و پدرم 
 .جایش لبخند زدم

با تمام این نگفتنها و فروخوردنها ولی باز 
هم فهمید. خیلی وقتها فهمید و نگران شد. 

 همیشه حواسش به من بود، حتی شاید



 .بیشتر از من
خیلی وقتها بد تا کردم، شاید از ترس. ترس 

از جامعه ترس، از اطرافیانش، ترس از 
دنیا ، بالیی بهاینکه تنها دارایی من از این   

 .سرش بیاید

 .سخت گرفتم و دلگیر نشد

 .سخت گرفتم و آسانش کرد

باید کور بودم و نمی دیدم که چقدر دوستم 
 .داشت

هر کس دیگری بود بساطش را جمع می 
 .کرد و می رفت

 .دستم را محکم روی صورتم کشیدم

 .در اتاق زده شد



سرفه ای کردم تا صدایم پربغض و دورگه ام 
ت عادی داشته باشدکمی حال . 

 «.بفرمایید» -

هیوا داخل شد و خیلی رسمی شروع به 
آقای فروتن ببخشید »حرف زدن کرد: 

مزاحمتون شدم، یک آقایی اومدن برای 
 وصل

کردن تلفنها. من گفتم صبر کنن تا از 
 «.خودتون بپرسم

 .از جایم بلند شدم که ادامه داد
- « . دوباره نگید من تو کارتون فضولی کردما

داشتم میرفتم آشپزخونه چایی بریزم ایشون 
 «.در زدن



 .با اجازه ای گفت و سریع از اتاق خارج شد
 .کالفه دستی به پشت سرم کشیدم

من تو یکی رو نشونم »ناخوداگاه لب زدم: 
 «.سرجات کوهیار نیستم. بچه پررو
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ی روزها پشت هم می گذشت و از اتاق کنار
 .نه صدایی می امد نه رفت و آمدی داشتند
حتی متوجه نمی شدم کی می آیند و کی 

 .می روند

همه با هم دست به یکی کرده بودند تا 
کاری کنند که به من ثابت شود، حکومت 

 .خودمختار بی آزاری هستند

مهدیار حتی صبح ها هم با من به شرکت 



 .نمی آید
عصرها اصال نمی دانستم چه زمانی رفته 

 .اند
سر ساعت در شرکت بودند و سر ساعت 

 .می رفتند

رفت و آمدشان را در دفتری روی میز 
منشی ثبت می کردند، کاری که من 

 .نخواسته بودم
موقع وصل کردن تلفنهای شرکت حتی 

 .نخواستند تلفن داخلی داشته باشند
بسته از قصد همه راه های ارتباط را هم 

 .بودند
مهدیار دیشب گفت امروز مدیر شرکتی که 



با او صحبت کرده بودند شخصا به شرکت 
 .می اید

کلی تعجب کردم ولی مهدیار راحت گفت 
خودش خواسته که برای قرارداد به شرکت 

 .بیاید
 .ظهر شده و هنوز خبری نبود

امروز تمام قرارهای خارج از شرکت را 
را ببینم و کنسل کرده بودم تا این مدیر 

 .هنوز خبری نبود

از اتاق خارج شدم و کنار کانتر منشی 
 .ایستادم

بفرمایید »منشی از جایش بلند شد: 
 «.مهندس



کاری ندارم، »دفترشان را برداشتم: 
 «هستن؟

 «.بله هستن. گویا مهمان دارند مهندس» -

سرم را تکان دادم و نگاهی به نوشته 
 .هایشان کردم

نوشته نشده بوداسم هیوا آزاد امروز  . 

 .برگشتم و به سمت در اتاق رفتم
با همان ضربه اول که با پشت انگشتم به 

 .در وارد کردم در باز شد

سالم جناب فروتن» سپهردر را باز کرد: .» 

آروم بابا! سالم»رهی کنار در ایستاد:  .» 

نگاهی به مهدیار و نگار کردم که ایستاده با 
 .سر سالم دادند



و چشمم روی تخت آویز  جوابشان را دادم
 .کنار اتاق ماند

 .پسر جوانی روی تخت آویز خوابیده ابود
نگار دستش را روی دهانش گرفت و 

 .خندید

اشاره ای به مهدیار کردم تا از اتاق خارج 
 .شود

اتاق خارج شدیم از . 

شماها چرا اینقدر بدون سر و صدا » -
میرید و میاید؟ باز دارید به چی فکر 

جدیدتونه!؟ میکنید؟ نقشه » 

 «.خُب گفتیم که، مزاحمت نمیشیم» -
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نگفتم جیک نزنید! گفتم؟ اینطوری که » -
 «نمیتونید کار کنید! لج کردید آره؟

لج چیه ؟ نگران نباش ما »خندید و گفت: 
 «.بهمون بد نمیگذره

اون کیه دیگه تو اتاق خوابیده؟ هم تیمی » -
 «جدیده؟

یکجورایی »گاهی به در اتاق کرد: ن
 «.همکارمونه

خیلی خُب، مهدیار »به کانتر تکیه دادم: 
دیشب گفتی مدیرعامله میخواد بیاد اینجا. 
 من باید میرفتم جایی نرفتم به خاطر حرف

 «.شما. کو پس ؟ ظهر شد پسر

 «! اومده دیگه» -



اینبار من نگاهی به در اتاق انداختم : 
یعنی چی؟» » 

خسته بود خوابیده» خندید: .» 

مدیر » با انگشت به در اتاق اشاره کردم:
عامل جایی که باهاش قرارداد بستید اینه؟ 
این اومده اینجا برای قرارداد تجهیزات با 

 !من

 «بعد گرفته خوابیده؟ سرکار گذاشتید منو؟

 .دستم را گرفت و به سمت اتاق من رفتیم

 .وارد اتاق شدیم و در را بست

- « شین حاال! باز که جوش آوردی! آخرش ب
رادیات میسوزونیا. داداش اسقاطی به چه 

 «درد من میخوره؟



روی صندلی نشستم و اشاره کردم تا 
 .بنشیند

 «کیه این مهدیار؟» -

» روی یکی از مبلهای جلوی میز نشست:
کوه ما اون روز رفتیم شرکت اینا. منتظر 

 «.یک کسی مثل خودت بودیم شایدم پیرتر

من پیرم جونور؟» فی کردم:پو » 

نه خُب مثال بود، بذار بگم. »بلند خندید: 
بعد یهو دیدیم یکی شبیه خودمون اومد تو 

اتاق. باباش مثال اومده اینو از عالفی 
 دربیاره

همه کارخونه رو یکجا داده دستش رفته 
نشسته خونه. احتماال اینقدر دارن عین 



خیالشون نیست این کارخونه ورشکست 
 .بشه

 «میدونی کدوم کارخونه است؟ گفتیم بهت؟

» سرم را به عالمت نفی تکان دادم:
رونوشت رو سربرگ خاصی نبود، اسمی هم 

از کارخونه توش نبود. راستش فکر کردم 
 جدی

 « .نیست

احمق اون روز از رونوشت تو اتاق » خندید:
خودش پرینت گرفت همینطوری داد به ما! 

 « !کال ِچت میزنه

م کارخانه چشمهایم گرد شدبا شنیدن اس . 

 «مهدیار اینا که میگی واقعیه؟» -



به جوِن خودم. کوهیار خودت فکر کن » -
کدوم کارخونه ای یکبار مارو میبینه بعد به 

 ما رونوشت قرارداد تجهیزات میده؟

مگه مردم روانین؟ بعدش کار ما چه ربطی 
 «داره به کار تو!؟

این چرا خوابیده؟ »متعجب پرسیدم: 
لش خوبه؟حا » 

همینجوریه، همش خسته »باز خندید: 
 «.است

نتوانستم حتی ذره ای از تعجبم را پنهان 
 .کنم

شک کرده بودم به این نحوه قرارداد » -
بستن یهویی. خبری نشد گفتم بیام بهت 



 «.بگم سرکارتون گذاشتن
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ه نه بابا االن بیدار میش»تک خنده ای کرد: 
خودت میبینیش، هیچی هم بلد نیست. 

 «.راحت میتونی سرشو کاله بذاری

 «.چرت نگو» -

بذار برم ببینم »خندان از جایش بلند شد: 
بلند شده بیارمش. از صبح اومده اینجا 

 «.خوابیده

به طرف در رفت. هنوز از در خارج نشده 
مهدیار» بود که صدایش کردم: ! » 

 « !جان» -

- « یاب مسخره رو هم از اون دفتر حضور غ



 «.رو کانتر بردار. اینجا مدرسه نیست

ای بابا مگه نگفتی سر وقت بیایم و » -
 «.بریم

گفتم ولی برش دار. برو اینو بیدار کن » -
 «.برش دار بیار هزار تا کار دارم

 .با نگاه شیطنت آمیزی از اتاق بیرون رفت
هر کی »صندلی را به طرف پنجره چرخاندم: 

هم به پست اینا میخوره از خودشون 
 «.بدتره

نیم ساعت بود که منتظر نشسته بودم تا 
این مدیر عامل عجیب و جوان باالخره دل 

 .به کار دهد و از خواب بیدار شود
 .تلفن روی میز زنگ خورد



 «بله؟» -

آقای مهندس پشت خط یک خانم » -
ن رو معرفی نکردندهستند، خودشو .» 

 «.وصل کن لطفا» -

ثانیه ای بعد تماس وصل شد، مثل همیشه 
پر سر و صداترین نقطه را برای تماس 

 .گرفتن انتخاب کرده بود

 «الو، سالم صدامو داری؟» -

سالم ، » کمی صدایم را باال بردم تا بشنود:
 «آره میشنوم. بگو! چی شده؟

- « داری آتیشی شده، افتاده دنبال اینکه 
چی کار میکنی! حواست هست؟ زودتر 
 اوضاع رو سر و سامون بده من دیگه دارم



 «!خفه میشم اینجا

یکسال صبر »دستم را میان موهایم بردم: 
کردی یکی دو ماه دیگه هم بذار بگذره، 

هنوز زوده بزنی بیرون. من هنوز اونقدرا 
 ردیف

 « .نیستم

 «!حواست باشه یک چیزایی فهمیده» -

خیالت »دم و از جایم بلند شدم: لبخندی ز 
 « .راحت

تلفن را قطع کردم و با شنیدن صدای در 
اتاق، شخص پشت در را دعوت کردم تا 

 .داخل شود

مهدیار با همان پسری که روی تخت آویز 



 .دیدم داخل شدند

با چشمهای پف کرده از خواب وارد اتاق 
سالم مهندس کوهیار. من پرهام » شد:

 «.ثابت هستم

سالم، خوشبختم. »ا جلو بردم : دستم ر 
 «.بفرمایید

روی صندلی نشست و دستی داخل موهای 
 .آشفته و بلندش کشید

ببخشید من اینجا » با بیخیالی گفت:
خوابیدما، راستش من بیشتر شبا بیدارم تا 
روزا. منتها یک چند وقته ریتم زندگیم به 

 لطف
 «.پدرم قاطی شده
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آقای »به قیافه پریشانش نگاه کردم: 
 «..ثابت

پرهام صدام کن، من » حرفم را قطع کرد:
این مدلی که شما میگید کلماتی که باید 
 بگمو گم و گور میکنم. یکم هم نگاهتون

 «.عجیبه، اگه میشه راحتتر باش

آقای »خنده ام را کنترل کردم و ادامه دادم: 
اینکه پرهام برادرم یک چیزایی گفته، اول 

 امیدوارم خیلی خوب از پس کارخونه
بربیای.این چند روزه پیش نویس 

قراردادتون رو خوندم که خُب یک چند 
جاییش مشکل داره. به نظرم باید بیشتر 



 دقت کنی چون

ممکنه خیلی سریع همه چیو از دست بدی. 
پدرتون نیست کارمندای شرکت احتماال یکم 

 «.دارن شیطنت میکنن

از قرارداد چیزی »کرد:  بی تفاوت نگاهی
بهشون میرسه؟ یعنی یکجور دستکاریش 

 «کردن که کِش برن؟

یک ابهاماتی داره که به » سرم را تکان دادم:
 «.نظرم میتونن ازش استفاده کنن

نوش جونشون، »در کمال خونسردی گفت: 
یک عمرِ بابای من دهن همشونو سرویس 

 کرده بذار یک چی گیرشون بیاد. من

 «.راضیم



پسر جون این »با تعجب نگاهش کردم: 
راهش نیست که، پس فردا پدر شما برگرده 

 «خُب اخراجشون میکنه. اینو میخوای؟

 .دستهایش را روی سرش گذاشت

مهدیار دستش را روی میزم گذاشت: 
داداش کمکش کن. بلد نیست بچه» !» 

پرهام سرش را از بین دستهایش درآورد: 
هوو به کی گفتی بچه عوضی؟» !» 

 .مهدیار بلند خندید

با ابروهای باال رفته به صحبتهای صمیمانه 
 .بینشان نگاه کردم

 «.چه زود هم رفیق شدید» -

خیلی داداش باحالی »پرهام نگاهم کرد: 



داری خدایی، من رفیق زیاد دارما ولی 
همشون مفت خورن. این داداش تو با 

 رفیقاش این

چند روزه خیلی هوامو داشتن، دمشون گرم 
ی حال دادنخیل . » 

خوبه! من یک قرارداد دیگه » لبخندی زدم:
تنظیم کردم، اینجوری کار منم زیر سوال 

 نمیره. با همون شروع کنیم به نظرم. بازدید
از کارخونه هم باشه به عهده همین رفیقات 

چطوره؟ من بهشون میگم چی کار کنن. 
 راجع به کارمنداتم برو با خودشون صحبت

اگه دیدی تو حساب  کن ببین چی میخوان
کتابات اشکالی ایجاد نمیشه بهشون برس 



 «.ولی نذار دورت بزنن

ببین کوهیار من خیلی باید »نفسی کشید: 
ببینمت. ورداشته منو انداخته اونجا، منم 
هیچی بارم نیست. توقع داره عین قبل 

 هم،

همه کار کنن. اصال نمیفهمه بابا من اینکاره 
صال نفهمیدم نیستم. جاِن همین داداشت ا
 «!االن چی گفتی

ایراد نداره حاال یاد » خنده ای کردم:
میگیری. دوستم که پیدا کردی، میگی هواتم 
 دارن دیگه. خیالت راحت اینا هر کدومشون

یک اعجوبه خاص هستن، کلی بلدن، 
 «.خودشون یادت میدن



» تلفن را برداشتم و با منشی تماس گرفتم:
م تایپ کنید خانم اون قراردادی که صبح داد

 «.بیارید

من االن کار » گوشی را سر جایش گذاشتم:
مربوط به خودمو به جفتتون توضیح میدم. 
 مهدیار البته خودش کمی بلده منتها بهت

میگم که این یک قسمتو در جریان باشی تا 
 «.حاال بعدیاشم راه بیفتی

دستی به صورت خواب آلودش کشید: 
کم راه دمت گرم خیلی باحالی. آخ من یک »

بیافتم چه حالی از این بابام من بگیرم، 
 حالشو

بگیرم یک لحظه هم دیگه تو کارخونه 



 «.مزخرفش نمیمونم

 .به مهدیار نگاه کردم و هر دو خندیدیم
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دیگه بهت نمیگم »رو به مهدیار گفتم: 
 «.بیخیالی

 (هیوا)

اتاق  جعبه دستمال کاغذی را برداشتم و از
 .خارج شدم

 .مطمئن بودم این وقت روز در خانه نیست

دستمالی از جعبه کشیدم و همینطور که به 
 .طبقه پایین میرفتم، اشکهایم را پاک کردم

 .پروانه را جلوی تلویزیون پیدا کردم
 .نزدیک شدم و روی مبل کناری نشستم



 «!نفهمیدی کی بهش گفته؟» -

رسیدم هر چی پ»نگاهی به من کرد و گفت: 
جواب نداد! باور کن تا دیشب که خودش 

 به حرف نیومد ، روحمم خبر نداشت
 «.فهمیده

یعنی »جعبه را روی مبل کنارم پرت کردم: 
چی آخه؟ از کجا فهمیده من دارم چیکار 
 میکنم؟ نکنه کسی رو میفرسته تعقیبم کنه

 «هان؟

چه فکرایی میکنی دختر؟ »پوزخندی زد: 
 «فریبرز مگه مافیاست یا گانگستره؟

سرم را به سمت تلویزیون چرخاندم: 
پدرخوانده میدیدی؟» » 



اینهمه اشک و جعبه دستمال » خندید:
کاغذی بعد وسطش چه حالی داری شوخی 

 «!میکنی؟

تورو خدا یکاری بکن دیگه پروانه » -
 «!قشنگ

چیکار کنم برات » د:تلویزیون را خاموش کر 
 «دخترم؟ تو بگو؟

چه میدونم یکی از همون دلبریا! حرفای » -
قشنگ. بابا فقط به تو گوش میده. آخه این 

 یعنی چی یا پیش من کار کن یا
هیچ جا! قرن بیست و یکه. االن اونور 
دخترای همسن من تنها زندگی میکنن 

 «.بهَ احدی هم جواب پس نمیدن



هیوا جون »گرفت:  کنارم نشست و دستم را
خودت باهاش صحبت کن باشه! آره به من 

 گوش میده هر کاری بخوام برام میکنه

ولی تو با همه براش فرق داری حتی با من. 
کاش راضیش میکردی . االن خیلی ناراحته، 

 «.حق داره دیگه

پروانه ، پروانه جون » عصبی جواب دادم:
یکبار طرف بابای من نباش! ناراحت شده؟ 

باعثش کی بود؟ اینقدر بهم فشار آوردخُب   

 «.مجبورم کرد با دروغ برم جلو

برم یک چیزی بیارم »از جایش بلند شد: 
بخور، ببین دختر قشنگم تو براش با همه 
 .فرق داری ، اونم برای من با همه فرق داره



ناراحت شده از دلش دربیار فریبرز سختگیر 
 «.نیست

ختگیر س» بلند شدم و دنبالش راه افتادم:
 «!نیست؟ بگو از ته دلت گفتی اینو؟

سختگیر نیست، تو همه »به سمتم چرخید: 
 «.چیو الکی پیچیده میکنی

 .با بغض نگاهش کردم
لوس نشو، االن کی بود »لپم را کشید: 

میگفت قرن فالنه ! اونور چه خبره! یکبارم 
 «.بدون این اشکا باهاش حرف بزن
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» چرخید به سمت آشپزخانه و ادامه داد:
فریبرز از گریه بدش میاد هیوا. به خدا 



زشته اینارو من بهت بگم، تو که بیشتر 
 باهاش
 «.بودی

تا شب صبر کردم و هزار بار جمالتی را که 
 .باید بگویم را تمرین کردم

 .زنگ تفریحم تماس با بچه ها بود

دم از اینکه شرکت نبودم هر بار را که زنگ ز 
 .، مردم

صدای شوخی هایشان ناراحتم کرد و چیزی 
 .نگفتم

 .دلم برای همه تنگ شده بود

روی تخت دراز کشیدم و با دستم پرده 
 .حریر پنجره را به بازی گرفتم



روز آخر به رهی گفتم بیخیال شده ام و این 
 .اصال آدمی نبود که فکر میکردم

گفتم اشتباه کردم و بماند برای برادرش 
و بقیه مهدیار ! 

گفتم هیچ تالشی نمیکنم و نمیخواهمش. 
دیگر مهربانی نمیکنم و توقع مهربانی هم 

 .ندارم
ولی حاال حاضرم نصف عمرم را بدهم و در 

 .شرکت باشم

نصف عمرم را بدهم و نگاه نافذش دلم را 
 .از جا دربیاورد

نصف عمرم را بدهم و بوی عطرش را 
 .داشته باشم



ین تا آسمان فرق به درک که با خیاالتم زم
 .داشت

به جهنم که واقعیت و خیال با هم چفت 
 .نمی شدند، جورِ دیگری درستش میکردم

 .اخالقهایش را تحمل میکردم
 !دلم تنگ بود

» صدای پروانه مرا از افکارم بیرون کشید:
 « .هیوا جانم

سریع از جایم بلند شدم و به طبقه پایین 
 .رفتم

پروانه گونه اش را بوسید و کیف را از 
سالم عزیزم خسته » دستش گرفت:

 «.نباشی



 .نگاهی به من کرد و جواب پروانه را داد
سالم بابا» سرم را پایین انداختم: .» 

سالمی سرد داد ، از کنارم رد شد و به طبقه 
 .باال رفت

االن » پروانه از کنارم رد شد و تنه ای زد:
 «.میاد

پنجره سالن رفتم و گوشه آرام به سمت 
 .پرده را کنار زدم

خدایا این یکبارو یک »به آسمان نگاه کردم: 
حالی بده دیگه، چی میشه خُب؟ اونور که 
 هیچی به من بدبخت نَماسید. طرف عین

اسمش غیرقابل نفوذه حداقل این یکی 
غیرقابل نفوذو یکم نرم کن. نگاه کن اونور 



دم یکجور چیدی یک شماره هم نتونم ب
 .بهش

اس ام اسی، پیغامی، چیزی، هیچی، هر 
چی خیال کردمو منهدم کردی رفت. دلم به 
دیدنش خوش بود که اونم معلوم نیست 

 چه

طوری به فنا رفت! من بفهمم کی زیرآبمو 
زده دهنشو سرویس میکنم. یعنی میگی 

 « دنبالم اومده؟ بیکاره آخه؟
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در گذشت که ایستادم رو به نمیدانم چق
آسمان و بی وقفه حرف زدم و شکایت کردم 

 .تا صدای پایشان را شنیدم



 .گوشه پرده را رها کردم و همانجا ایستادم

بیا هیوا جون، » پروانه نگاهی به من کرد:
 «.بیا بریم شام بخوریم

 .شام را در سکوت خوردیم

نگاهی نکرد، چیزی نگفت. تمام سیگنالهایی 
تادم را پس زدکه فرس . 

پدر دوست داشتنی من دقیقا یکی مثل 
 .همانکه دوستش داشتم، بود

 .همه راه ها را به رویم بسته بود

این چرخه مزخرفی که این روزها کارم شده 
هر لحظه را در آن گیر کنم، کالفه ام کرده 

 .بود
کاش این بی محلی های مدام تمام می 



شد. از تمام جهات و همه کس دچار بی 
حلی شده بودمم . 

از جایش بلند شد و سر پروانه را بوسید: 
مرسی خانم، خیلی خوشمزه بود» .» 

برخالف همیشه به جای مبلهای سالن راه 
 .اتاق کارش را پیش گرفت

پروانه دستم را که روی میز است گرفت: 
نهایت تالشم همین بود هیوا جون، پاشو »

 «.برو باهاش صحبت کن

کر کردمگونه اش را بوسیدم و تش . 

از پشت میز بلند شدم و به طرف اتاق کاری 
 .که در گوشه سالن داشت، رفتم

 .نفسی کشیدم و ضربه ای به در زدم



 .صدای محکمش حکم ورود داد

دستم را روی دستگیره محکم گرفتم و باز 
 .هم نفس عمیقی کشیدم و داخل شدم

سرش را از روی کتابی که جلوی رویش بود 
 .بلند نکرد

ستم و یک قدم جلو رفتمدر را ب . 

 « بابا با هم حرف بزنیم؟» -

بشین»نگاهش را باال آورد:  .» 

سرم را در گردنم تا جایی که جا داشت فرو 
 .کردم و روی مبل جلوی میز نشستم

 «.ببخشید» -

اینهمه پروانه رو شیر کردی که منو » -
مجبور کنه بیام اینجا بشینم بعد بیای بگی 



م گفتیببخشید! اینو که دیشب !» 

نه خُب فقط »انگشتهایم را درهم پیچاندم: 
 «.این نیست

 «.میشنوم» -

من ، من میدونم شما چرا مخالف کار » -
کردنی. من بچه بودم که ولمون کرد رفت. 

 میدونم چرا رفت. من و شمارو ول کرد

 «.چون کارشو بیشتر دوست داشت

از منم بیشتر. ولی » بغضم را قورت میدم:
من مثل اون نیستم بابا. من فقط میخوام 
کاری خودم میخوامو انجام بدم. دوست 

 داشتم

برم هنرستان درس بخونم نذاشتید. گفتید 



من باهوشم حیف میشم. کاش نمره های 
 ریاضی من افتضاح بود. هر چی گفتید منم

گفتم چشم. ولی به خدا من مثل اون 
ستم. بابا من همون هیوای شما باقی نی

میمونم. اصال هیچ جا نمیرم فقط دیگه تورو 
 جون هر
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کی دوست دارید این یکی رو ازم نگیرید. 
من بخوام هم نمیتونم هیچ جا برم مگه 
یادم میره چقدر مراقبم بودید؟ مگه یادم 

 میره

م بیدار چند تا شب وقتی مریض شدم کنار 
موندی؟ شما هر کاری یک مادر میتونست 



برام بکنه انجام دادید. بابا من یادم نمیره 
 که

برای اینکه اون کالس مزخرف فنی حرفه ای 
رو بگذرونم نشستید بافتنی بافتن یاد 

 گرفتید، برام شال بافتید که معدلم بیست

 «.بشه

آب دهانم را با سختی قورت دادم و نیم 
اختمنگاهی به او اند . 

سرش را بین دستهایش گذاشته بود و فکر 
 .می کرد

بابا ببخشید دروغ »جویده جویده گفتم: 
 «.گفتم. ببخشید. هزار بار ببخشید

از جایش بلند شد و روی مبل جلویم 



 .نشست
 .از نگاه کردن به چشمهایش می ترسیدم

می ترسیدم نبخشد. تنها کسی که در تمام 
بود،  دنیا از او حساب می بردم خودش

 .فریبرز آزاد

سخت نگاه کرد، از همان مدل هایی که 
هیچ راهی برای دور زدن باقی نمی 

چی کار می کنید شماها تو اون» گذاشت:  

ساختمون؟ پولش از کجا اومده؟ از کی 
داری کار میکنی تو؟ دقیقا از کی دروغ گفتی 
 به من؟ دوستات این راهِ قشنگو یادت دادن

ی همراهت بشن؟ یا تو اونارو مجبور کرد
بدون ذره ای کم و زیاد جواب سواالمو 



 «.میدی هیوا

آب دهانم را بار دیگر قورت دادم و سرفه 
 .ای کردم تا صدایم صاف شود

االن، االن همشو جواب میدم. اول از » -
همه سوال آخرتونو جواب میدم. دوستام رو 

 مجبور کردم که دروغ بگن، دروغ هم

دم ولی خیلی نگفتن فقط چیزی نگفتن. خو
دروغ گفتم، اصال همه اون پروژه های استاد 

 و اینا دروغ بود. ما االن پنج ماهه

داریم کار میکنیم. کارمون هم تبلیغات و 
پیج های اینستا  ایده های تبلیغاتیه، از

 .شروع کردیم ولی االن خیلی بهتر شدیم

همین هفته پیش با یک کارخونه آب میوه 



ی عکاسی و قرارداد بستیم که کارها
 تبلیغاتشو انجام بدیم. پول زیادی نداریم

بابا. بچه ها همشون خرج خونه میدن شما 
 «.خودتون در جریانید

بابا تمام وقتایی که » لحظه ای سکوت کردم:
بهتون دروغ گفتم تمام شبو تا صبح 

 نخوابیدم. به خدا راست میگم بابا. ببخشید
 «باشه؟

همرو جواب ندادی؟! جریان اون » -
 «ساختمون چیه؟

آهان آره، اونجا راستش » دستپاچه شدم:
برای برادرِ مهدیاره. شرکت اونه، یک اتاقشو 
 «.به ما اجاره داده، تازه دو سه هفته است



گفتی »دستی به ریش پرفسیوریش کشید: 
 «پنج ماه! قبلش کجا بودید؟

 .لبهایم را محکم گاز گرفتم
 «!هیوا منتظرم» -

قبلش، قبلش تو » با صدای آرامی گفتم:
 «.یک سوله بودیم

آخ هیوا، سوله کجا »نفسش را فوت کرد: 
 «بود؟ اونجا برای کی بود؟

بابا جون میشه اینو، »از ترس صدایم لرزید: 
 «.اینو جواب ندم

جواب بده » از جایش بلند شد و داد زد:
ببینم، بابا جون ، بابا جون! مسخره کرده 

 « .منو



» چشمهایم را بستم و تند تند جواب دادم:
سوله هم برای همین داداشه مهدیار بود 
 ولی بدون اجازه رفته بودیم یعنی ، یعنی

خودش نمیدونست. یک کمی فقط یک 
 «.کمی خارج شهر بود
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من » دستش را محکم روی میز کوبید:
میکنم که اینطوری بزرگت کردم؟ اینهمه کار 

دخترم به بهانه پول درآوردن و مستقل 
 شدن

بره خارج شهر یک جای پرت، تو یک سوله؟ 
اینهمه امکانات در اختیارته که اینکارارو 

 بکنی؟ عقلت کجاست؟ من به این پسرای



اطراف تو، همین دوستات اطمینان دارم 
چون تمام زیر و بم زندگیشونو میدونم، 

اگر اینا چون بارها امتحان پس دادن. 
 نبودن؟ اگر

کسی غیر مهدیار بود و من نمیدونستم ؟! 
من نمیدونستم و هنوزم بهت اعتماد 

 داشتم و تو هم عین یک بازیگره قهار بازیم

میدادی!؟ اگه بالیی سرت میومد؟ تو احمقی 
 «دختر؟

سریع از جایم بلند شدم و خودم را در 
بابا، بابا جون ببخشید»بغلش انداختم:  .» 

، بغلم نکردنرم نشد . 

جواب دستهای حلقه شده روی کمرش را 



 .هم نداد

بغضم ترکید و این اشکها واقعی ترین 
 .اشکهای عمرم شد

شانه هایم را گرفت و مرا از خودش جدا 
 .کرد

 «.خیلی خراب کردی، خیلی» -

بابا»ملتسمانه صدایش کردم:  !» 

همه پلهای پشت » اشکهایم را پاک کرد:
بخیرسرتو خراب کردی، شبت  .» 

از اتاق خارج شد و برای اولین بار مرا با 
 .حال بد تنها گذاشت

ما بدتر از این را تجربه کردیم ولی میماند، 
تنهایم نمی گذاشت. اگر غصه یا خشمی بود 



 .باز هم کنار هم می ماندیم
بیحال روی مبل نشستم و موهایم را محکم 

 .کشیدم

خیلی احمقم ، خیلی. دقیقا همون » -
گفت که هر بار دروغ گفتم با  چیزی رو

 «.خودم مرور میکردم

 .خط قرمزش را با سرعت رد کردم

من دقیقا یکی مثل مادرم بودم. تمام 
حرفهایم مزخرف بود. من دقیقا یکی مثل 

 .مادرم بودم

 .زخم قلب پدرم را بعد سالها باز کردم

من نمیخوام یکی شبیه تو باشم. »جیغ زدم: 
ستمنمیخواستم، هیچ وقت نخوا .» 



اینقدر گریه کردم که همانجا روی مبل از 
 .حال رفتم

 «!هیوا جان» -

صدای پروانه را شنیدم ولی نتوانستم 
 .جوابش را بدهم

وای چرا » دستش را روی گونه ام گذاشت:
 «اینقدر داغی تو! هیوا ؟

بدون باز کردن چشمهایم، سعی کردم 
 .دستش را بگیرم

یوا ه»متوجه شد و سریع دستم را گرفت: 
 « .تب کردی؟ وای این بچه دوباره تب کرد

پروانه، »لبهایم را به سختی تکان دادم: 
بهش بگو، بگو من شبیه اون نیستم. میگی 



 بهش؟ تورو خدا بهش بگو من شبیه مامانم
نیستم. دیگه هیچی ازت نمیخوام. میگی 
بهش؟ بگو اشتباه کردم، غلط کردم. تورو 

 «... خدا کمکم کن. بابام

ا رها کرد و با صدای بلند پدرم را دستم ر 
 .صدا زد

فریبرز، فریبرز بیا پایین. زود باش هیوا » -
تب کرده داره هذیون میگه! چی کارش 

 «کردی آخه؟

 .اتاق کارش درست کنار پله ها بود
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صدای پاهایش که تند از پله ها پایین می 
 .امد را شنیدم



 .همین برایم کافی بود

 .اینکه من هنوز هم برایش اهمیت داشتم
 .اینکه نگرانم شد

دوست داشتم صدای پاهایش را به همان 
دوستت دارم هایی که همیشه شنیده 

 .بودم، تعبیر کنم
 .انگار خیالم راحت شد

توانم را کامال از دست دادم و به خواب 
سنگینی فرو رفتم، همان چیزی که به آن 

حتیاج داشتمخیلی ا . 

انگار هیچ هوایی در اطرافم نیست جز  »
هوایی که از بازدم خودش به صورتم 

 .میخورد



نفسش گرم بود ، بوی چوب می داد. تلخ 
 .بود و سرد ولی دلنشین

دوست داشتنی ترین هوایی بود که تجربه 
 .میکردم

 .چشمهایم را بسته بودم

شش هایم قدرت نگه داشتن هوایش را 
 .نداشتند

ه سینه ام تند باال و پایین می رفتقفس . 

 .قلبم دنبال راهی بود تا بیرون بیاید

خودش بود! هوای نفس کشیدن من همین 
 .بود

 .بینی اش آرام به بینی من خورد
 .با ذوق خندیدم



از عمد دوباره و دوباره بینی اش را به بینی 
 .من زد

 .دلم لبهایش را خواست

 .میخواستم طعمش را بدانم

صله کم به چشمهایش نگاه کردم و در آن فا
 .خیره به لبهای او، لبهایم را گاز گرفتم

 .نوک بینی اش را به گونه ام زد
 !دلم بیشتر خواست. خیلی بیشتر

برعکس من که صدای نفسهایم هر لحظه 
بیشتر میشود، نه خودش و نه نفسهایش 

 .هیچ صدایی نداشت

یار؟»به آرامی صدایش میکنم:  !» 

جان؟» ک گوشم میبرد:لبهایش را نزدی !» 



لبهایش را از کنار گوشم برداشت و اینبار 
جاِن دلم؟» نزدیک لبهایم آورد: !» 

 .لمس کوتاه لبهایش دیوانه ام کرد
میخواستم سرم را جلو ببرم که قبل از من 
لبهایش را روی لبهایم گذاشت و همزمان 

 .نفس عمیقی از بینی اش خارج شد
کشید و بار  یکبار لب پایینم را در دهانش
 .بعد لب باالیم را
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حاال این من بودم که تمام نفسم یکجا 
 .حبس شد

من بیصدا شدم و اون نفس نفس می زد و 
 .لبهایم را می بوسد



حس می کنردم اگر همین حاال بمیرم حتما 
تنها آدمی بودم که در لحظه مرگ 

 .«خوشحالترین بوده ام

خ زدندپاهایم ی . 

تکانی خوردم و چشمهایم را کمی باز کردم. 
 .بابا باالی سرم نشسته بود

 !خواب می دیدم؟

آهی از سر ناکامی کشیدم و صدایش کردم: 
بابا؟» !» 

هیوا؟ بابا »دستش را روی گونه ام گذاشت: 
 «خوبی؟

دلم می خواست صدای مهربانش در گوشم 
 .بیشتر بپیچد



بابا؟»باز هم صدایش کردم:  !» 

 «.جاِن بابا! عشقم من اینجام» -

بابا من اون نیستم. »بیحال ادامه دادم: 
 « .من هیوام

تو » حوله ی تر را روی پیشانیم گذاشت:
 «.هیوای بابایی

فریبرز جان بیا برو »صدای پروانه را شنیدم: 
 «.بخواب صبح شد من پیشش میمونم

 «.خودتم نخوابیدی عزیزم! خسته ای» -

پاشو قربونت » ه داد:پروانه مصرانه ادام
 «.برم، من هستم. فردا کلی کار داری شما

 .پاهای خنک شده ام حالم را بهتر کرد
 .فکر کردم خواب دیدن از هیچ بهتر بود



 .لبخندی زدم و دوباره خوابیدم
با شنیدن صدای پروانه، چشمهایم را باز 

 .کردم

 «هیوا جانم، خوبی؟» -

با خوبم، با:» دستم را در موهایم بردم 
 «رفته؟

آره رفته، خداروشکر دیگه تب نداری. » -
بلند شو یک چیزی بخور ضعف میکنی. به 

 دوستات هم یک زنگ بزن ، از صبح

 «.چند بار با خونه تماس گرفتن

چیکارم داشتن؟»روی تخت نشستم:  » 

پاشو اگه » دستم را گرفت و کمی کشید:
میتونی یک دوش بگیر حالت جا بیاد! آخه 



یگن چیکارت دارن؟ گفتن چنداونا به من م  

 «.بار با موبایلت تماس گرفتن جواب ندادی

 «پروانه جون دیشبو که نگفتی بهشون ؟» -

 «.نه عزیزم نگفتم» -
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خیلی ماهی به خدا»نیم خیز شدم:  !» 

باز »خندید و من را هم از جایم بلند کرد: 
، من ماه فریبرز جون چهار تا ماچت کرد

 «شدم آره؟

بوسم کرد؟ راست میگی؟ بخشیده » -
 «یعنی؟

دروغم چیه؟ خیلی »سرم را بوسید: 
ترسوندیش، گفتم اشک نریز ولی بدترش 



کردی! عزیز دِل من تا صبح نخوابید. از 
 دست تو

 «!دختر

چه خوبه که تورو داره! چه » کمرش را گرفتم:
 «جوری اینهمه ماهی؟

نیش را با ژست چتری های زیبای روی پیشا
یکم یاد بگیر خُب»خاص خودش کنار زد:  !» 

 .بلند خندیدم و با هم به طبقه پایین رفتیم
با تلفن بیسیم وارد حیاط خانه شدم و روی 

 .تاب نشستم
 .تماس گرفتم

چی میگه سپهر؟ خُب بذار رو آیفون با » -
 «.همتون یهو حرف بزنم



 «.ب ب باش باشه» -

یفون گذاشت و به همه نگار موبایل را روی آ
 .بلند سالم دادم

سالم، همه بی مراما! راحت شدید از » -
 «!دستم آره؟

چرت نگو بابا. موندی خونه مخت »مهدیار: 
 «کپک زده؟

خدایی نیستی خیلی خوبه، درصد «سپهر: 
 «.جنجال رسیده به حداقل

بچه »اهمیتی به طعنه مستقیمش ندادم: 
 ها چه جوری فهمید؟ شب اومدم خونه

 «.خفتم کرد. کرک و پرم ریخت

رهی همان موقع به چیزی اشاره کرد که 



و خداوند »ذهن خودم هم مشغولش بود: 
 سر را آفرید تا روی گردن باشد نه در زندگی

 « !دیگران

خدایی هر چی فکر میکنم به هیچی » -
 «.نمیرسم جز اینکه یکی تعقیبم کرده

ن نه ای این نی نی نیست، چ چو  » -
 «...چون

چون بعد شیش ماه یادش افتاده » مهدیار:
بیفته دنبالت؟ پنج شیش ماه بیخیالت بود 

 «یهو یادش افتاد؟

مهدیار یکبار دیگه نذاری »سپهر داد زد : 
خودش حرفشو بزنه به قران دهنتو پر خون 

 «.میکنم



 «.د دع دعوا ن نک نکن نکنید » -

بی توجه به دعوای همیشگی مهدیار و سپهر 
س نمیده که! پروانه هم هیچی نم پ»گفتم: 

 نفهمیده. فقط بفهمم کدوم بی پدر
 « .مادری لو داده منو. خیلی بد شد

قلبم از یادآوری شب قبل، دوباره به درد 
 .آمد

آنها آن طرف خط در سر و کله خودشان می 
 .زدند و من دیگر نمی شنیدم

باز هم فکر اینکه مرا یکی شبیه مادرم ببیند 
 .به مغزم حمله کرد

 چطور از دلش در می اوردم؟

فقط یک راه داشتم و آن هم برایم هزار درد 



 .داشت
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دیگر به شرکت نروم و کار با بچه ها را 
 .فراموش کنم

 «هی هیو هیوا ه هس هست هستی؟» -

آره آره بگو؟» خودم را جمع و جور کردم: !» 

شدیم ما »سپهر به جای نگار شروع کرد: 
 «.مشاوران اعظم پرهام

همه بلند خندیدند. دلتنگی بیش از حد 
نگذاشت مثل خودشان بخندم، فقط 

 .لبخندی زدم
 «! مبارکه» -

ناراحت نباش، » مهدیار متوجه لحنم شد:



یک راهی پیدا میکنیم. بدون تو که نمیشه! 
 .ما کارهارو پیش میبریم اجاره رو میدیم

 «اینورو ردیف بدون باشه؟

آره یک راهی پیدا »را قورت دادم:  بغضم
 «.میکنم

هیوا بریم پیش بابات »سپهر گفت : 
 «مخشو بزنیم؟

خرِ درونتو کنترل کن سپهر! هیوا :» رهی 
نتونسته مخشو بزنه تو چی دیدی تو 

 «.خودت؟ صبر کنیم بهتره

آره، خیلی عصبانیه. همه چیو بهش » -
گفتم. عصبانی ترم شد. رهی راست میگه 

 «.یک کم صبر کنم بهتره



 .کمی دیگر از کار حرف زدیم و قطع کردم

کاش یک کاری داشت و حین حرف زدن 
من با بچه ها داخل اتاق می شد، حداقل 

 .صدایش را می شنیدم

 .چقدر دوست داشتم از کوهیار بگویند

نبودنم شده بود؟ اصال متوجه  

سرم را رو به آسمان باال بردم و خدا را 
باشه هیچ کاری نکن، »خطاب قرار دادم: 

هیچ حالی نده! تو هم دوستم نداشته باش. 
 همه

 « .رو هم عین خودت قلدر درست کن

پروانه برای دیدن دوستانش از خانه بیرون 
 .رفت



اصرار کرد تا همراهش باشم ولی تنهایی را 
م و در خانه ماندمترجیح داد . 

 .روی کاناپه سالن دراز کشیدم

لپتاپ را روشن کردم و به عکس روی صفحه 
 .زل زدم

گلدانهای زردِ کوچک از گلهای قشنگ که 
 .کنار هم چیده شده بودند

 .عکس را همان روز در گلخانه گرفتم

مراقب گلهایی که گرفتم باش! اگه یک » -
دیگه روز برگردم و ببینم گلها نابود شدن 

 مطمئن میشم مهدیار فقط ِشر و وِر

 « .تحویلم داده

صفحه گوگل را باز کردم و مشغول پیدا 



کردن اطالعات از تجهیزات و دستگاه های 
 .کارخانه هایی مواد غذایی شدم

 .کاری که کوهیار انجام می داد
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 .سعی کردم اسم دستگاه ها را حفظ کنم

ی فهمیده بودم پسرها را به کارخانه از وقت
پرهام فرستاده انگار از غافله عقب مانده 

 .بودم
تمام تمرکزم را گذاشتم تا هر چه آنها قرار 

 .بود یاد بگیرند، من هم یاد بگیرم
 .باالخره از بیکاری بهتر بود

ساعتها نشستم و نت برداشتم تا اسامی 
 .انواع پیچ ها و مهرها را هم یاد بگیرم



چه جلوتر میرفتم حجم اطالعات زیادتر  هر
 .می شد و تمامی نداشت

روی کاناپه دراز کشیدم که چند لحظه 
استراحت کنم و دوباره ادامه دهم ولی از 

 .خستگی خوابم برد

با صدای ورق خوردن دفتر نتم چشمهایم را 
 .کمی باز کردم

پدر را دیدم که روی زمین کنار کاناپه 
می زند نشسته و دفتر نت را ورق . 

سریع از جایم بلند « چشمهایم را باز کردم و
 .شدم

 .سالم بابا» -

اسم این » سرش را از روی دفتر برنداشت:



 «.دستگاهو اشتباه نوشتی

خودکار را برداشت و روی نوشته ام خط زد 
 .و کلمه درست را جایگزین کرد

تو دستگاه اکسترودر ازش استفاده » -
هم داشتی، میکنند. چند تا اشتباه دیگه 

 «.درستشون کردم

دفتر نت را کنار لپتاپ گذاشت و از جایش 
 .بلند شد

 .کیفش را برداشت و به طبقه باال رفت

با چشمهای گشاد شده به رفتنش نگاه 
 .کردم

 .فکر کردم خواب دیدم

 .سریع دفتر را برداشتم و بازش کردم



یکسری اطالعات جدید در هر قسمت اضافه 
کرده و بعضی جاها را خط زده و تصحیح 

 .کرده بود

 .پس خواب ندیده بودم
روی نوشته هایش دست کشیدم و لبخند 

 .زدم

با خیال راحت نفس کشیدم و از جایم بلند 
 .شدم

دفتر نت به دست، پله ها را دو تا یکی باال 
 .رفتم تا به اتاقش برسم

ا شنیدن بله بلندی که گفت، در در زدم و ب
 .را باز کردم

 «!سالم بابا» -



 «.سالم» -

بچه ها دارن میرن کارخونه آب میوه » -
همونجا که باهاشون قرارداد تبلیغات 

 بستیم، میدونید صاحب کارخونه کل کارارو
داده به پسرش اونم هیچی بلد نیست! بچه 

ها دارن کمکش میکنن. داداش مهدیار 
ار دستگاه و اینجور چیزاروگفته برن آم  

دربیارن. یعنی داره بهشون یاد میده. دلم 
 «.میخواست منم بدونم چه جوریه

 .روبه رویم ایستاد و جدی نگاهم کرد
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کارم اشتباهه بابا؟ فقط میخواستم منم » -
 «.بدونم



کارخونه به اون بزرگی دارم » متاسف گفت:
ونه از تو اینترنت دنبال آماره نشستی تو خ

 «پیچ و مهره و دستگاه میگردی؟

 .از کنارم رد شد و در اتاق را باز کرد
 .کیش و مات خیره به تخت ایستادم

 .سرم را تکان دادم و سریع چرخیدم

 .دنبالش در پله ها دویدم

میگم میشه بدون رفتن به کارخونه یادم » -
 «بدید؟

ی کاناپه بدون توجه به سوالم رفت و رو
 .سالن نشست

 .کنارش نشستم

 «!بابا جون» -



بابا جون؟»پوزخندی زد و گفت:  !» 

نبخشیدید هنوز؟ باشه »پکر شده بودم: 
 «نمیگم بابا جون. پدر خوبه؟

 .سرش را چرخاند و نگاهم کرد

زانوهایم را بغل کردم و گوشه کاناپه مچاله 
 .شدم

 «یادم میدید؟» -

اناپه کتابش را از روی عسلی کنار ک
 .برداشت

 «.برو کارخونه خودت یاد بگیر» -

فرصت را غنیمت شمردم و محکم گفتم: 
کارخونه شما نمیام» .» 

یک دلیل »کتاب را بست و نگاهم کرد: 



قانع کننده بیار! بهانه های قبلی رو دوست 
ندارم بشنوم. یک چیزی بگو که بتونه منو 

 قانع

 «.کنه

میخوام کنار دوستام باشم. بهشون » -
اعتماد دارم. کنارشون امنیت دارم. من ، 

 «.من از بانیپال بدم میاد

 .لحظات به سختی میگذرد
حتی یک لحظه هم نگاهش را از روی 

 .صورتم برنداشت

 .سرم را پایین انداختم و منتظر ماندم

 «.دفترتو بیار ببینم چیارو نوشتی» -

اال گرفتم و خودم را با ذوق و خنده سرم را ب



مرسی ، وای مرسی »در بغلش جا دادم: 
 «.بابا

کنارش نشستم و شروع به توضیح دادن 
 .یکی از خطوط تولید شد

 .تمام سوالهایم را کامل جواب داد
خُب فقط یکی از خط های تولید بود، » -

پاشو بریم شام بخوریم بقیه اش باشه برای 
 «.بعد

 .از روی کاناپه بلند شدیم
ر می کردم بابا ایندفعه چقدر زود قانع فک

 !شد

 .وارد آشپزخانه شدیم
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بابا؟» پشت میز نشستم: !» 

بله؟:» جلوی گاز ایستاد  » 

ناراحت نشدید گفتم از بانیپال بدم » -
 «!میاد؟ به خاطر اون نمیخوام بیام کارخونه

نه نشدم» چرخید و نگاهم کرد: .» 

- « فکر میکردم ناراحت میشید، حس من 
 «.میکردم خیلی ازش خوشتون میاد

هیوا این » دوباره پشتش را به من کرد:
بحث رو تموم کنیم، من امروز خیلی فکرم 

 «.مشغوله

 .ابروهایم باال رفتند
فریبرز آزاد بحث را تمام کرد؟ چیزی که 

 !امکانش کم بود. برایم عجیب بود



 «چیزی شده ؟» -

- « یک خورده مشغوله. آدمها نه، فکرم 
 «.موجودات عجیبی هستن هیوا

از من هنوز » با تعجب نگاهش کردم:
 «ناراحتید؟

بله ناراحتم. پاشو از فریزر » سریع گفت:
 «.نون دربیار

پکر شدم و به آرامی از جایم بلند شدم و به 
 .سمت یخچال رفتم

تلفن خانه زنگ خورد، گوشی بیسیم را از 
ینکه به صفحه روی اپن برداشت و هم

 .نمایشگر نگاه کرد لبخند زد
 «.سالم عزیزم» -



۰۰۰ 

زحمت کشیدی ولی قرارمون این نبود، » -
قرار بود موقع هایی که با دوستات دوره 

 داری غذارو بگذاری به عهده خودمون

 «.خانوم

۰۰۰ 

 «.قربونت برم. خوش بگذره. منتظرم» -

 .گوشی را سرجایش گذاشت

 .مشغول کشیدن غذا در سینی شد

بابا وقتی پروانه رو دیدید اون موقع که » -
پیشتون کار میکرد یهو چی شد که خیلی 

 ازش خوشتون اومد؟ یعنی کدوم
 «اخالقش باعث شد عاشقش بشید؟



پروانه تمام وجودش » لیوان آبش را پر کرد:
آرامش و عشقه. الزم نبود یکی از اخالقاش 

 «.تو چشمم باشه

سکوت غذا خوردیم و من تمام مدت به در 
 .خودم فکر کردم

به هر باری که دیدمش و جر و بحث 
 .داشتیم

 .من حتی یک درصد هم شبیه پروانه نبودم

کاش همین چند باری که دیدمش مهربانتر 
 .بودم

 .حسابی پکر شدم
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 .ظرف هارا جمع کردم و شستم



با نشستم و باز هم کلی کمی دیگر کنار با
اطالعات جدید از دستگاه ها به من داد اما 

 .اینبار حواسم دیگر جمع نبود
تمام ذهنم پر شده بود از اشتباهاتی که 

کرده بودم و آرامشی که در من نبود! یا اگر 
 هم بود او با کارها و حرفهایش آن را از بین

 .می برد

ا در حال کشیدن یکی از دستگاه ها بود که ب
شنیدن صدای وارد شدن ماشین پروانه 
 »:سریع دفتر را بست و روی پایم گذاشت

 «.بسه دیگه! خسته شدم

خانومتون اومد » خندیدم و نگاهش کردم:
 «!باز منو یادتون رفت



» از جایش بلند شد و به طرف در رفت:
 «.پاشو برو دنبال کارت بچه

 .در را برای پروانه باز کرد و منتظرش ایستاد

( یارکوه ) 

موبایل را به گوشم چسباندم و آن را با 
گردنم نگه داشتم تا بتوانم ماشین را پارک 

 .کنم

 «.مهدیار من شام نیستم. قرار دارم» -

جوِن من؟ کوه اگه دخترِ »سوتی کشید: 
نترسونش! بیا برو سر زندگیت بذار منم 

 «.یک نفس بکشم

من باشم بد میگذره؟ پسر عجب » خندیدم:
 «! جونوری شدی



بد که نمیگذره منتها » بلند خندید و گفت:
 «.ایده آل هم نیست

چشم مهدیار خان، » از ماشین پیاده شدم:
شما دعا کنید من یک کم کارام بیافته رو 
 «.غلتک بنده از محضرتون مرخص میشم

نوکرتم کجا بری آخه؟ نمیشه باهات  » -
شوخی کردا! هر روز ضایع تر از دیروز، 

دی کوهدقیقا همین شکلی ش .» 

کار دارم باید قطع »ماشین را پارک کردم: 
کنم، منم شوخی کردم. ناراحتی جمع کن 

 «.برو من چرا برم؟ خداحافظ

صدای خندیدنش می آمد که گوشی را قطع 
 .کردم



وارد آسانسور شدم و دکمه طبقه آخر را 
 .زدم

در آسانسور باز شد و وارد فضای نیمه 
 .تاریک رستوران بزرگ شدم

یشه راه بالکن را پیش گرفتممثل هم . 

همیشه پشت یکی از میزهای انتهای بالکن 
که دورتا دورش گلدانهای بزرگ شمشاد 

 .داشت، می نشست

سرش را روی گوشی خم کرده و در حال 
 .چت کردن بود

 «.سالم» -

از جایش بلند شد و بدون توجه به شالش 
که روی شانه اش افتاده بود سالمی داد و 



 .دستش را جلو آورد

» دستش را گرفتم و کمی فشار دادم:
 «چطوری؟

» نشست و قیافه دلخورش را به من دوخت:
بابا چرا نمیفهمی میگم نمیشه دیگه اونجا 

 «!موند. قصد جوِن منو کردیا

- « ساله داری اونجا  باز شروع شد. اینهمه
 «.کار میکنی

واسه اینکه ازم آتو داره! مجبورم، برای » -
خودم، برای تو. چه خبرا؟ باز منو اینهمه راه 

 «!کشوندی لواسون که چی بگی
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لیوان آب را برداشتم و آب معدنی را باز 



خودت میدونی تهران نمیشه بریم »کردم: 
ارم هی غر میزنی! اوضاع خیلیجایی، هر ب  

 «!درهم شده

باز چی »موبایل را روی میز گذاشت: 
 «شده؟

مجبور شدم یک چیزایی » کمی آب خوردم:
 «!رو به آزاد بگم

چیکار » دستهایش را روی میز گذاشت:
 «کردی؟ عقلتو از دست دادی؟

مجبور شدم ولی خیلی هم توضیح » -
 ندادم. در واقع اوضاع یک جوری پیش رفت

 «.که من فقط از فرصت استفاده کنم

کالفه پَرِ شالش را به عقب انداخت: 



مجبور؟ برای چی مجبور شدی؟» » 

دخترِ آزاد، اسمش »نفس عمیقی کشیدم: 
هیواست! یک چیزایی رو قبال گفتم یادته که 

 تو مهمونی متوجه شدم چشمش همین
هیوا رو گرفته! دختره هم که دوست دخترِ 

 «.مهدیاره

را چرخاندم و نگاهی به اطراف چشمهایم 
وسط رابطه مهدیار و هیوا » کردم:

 «.میچرخه

 «خُب؟» -

داشته آماره من رو »نگاهش کردم: 
درمیاورده احتماال متوجه شده هیوا تو دفتر 

منه! ازش بعید بود ولی رفته به باباش 



 گفته. اونم

 « .گویا مخالف کار کردن دخترشه

کار  چه»لبهایش را به پایین کش داد: 
مزخرفی کرده! عاشق شده یا باز تو حال 

 «خودش نبوده؟

 .جمله اش را گفت و خندید

آزاد زنگ زد »جدی نگاهش کردم و گفتم: 
گفت برم پیشش. گفتم شاید میخواد سر 

 دیر رسیدن تجهیزات غر بزنه یا حاال کار

دیگه ای داره! رفتم دفترش دیدم میگه دختر 
میدونی من اونجا چیکار داره؟ تو هم که 

 چطور آدمیه! نمیشه با یک مشت خزعبل

 «.ردش کرد



چی » با خیال راحت به صندلی تکیه داد:
 «بهش گفتی حاال؟

چیز خاصی نگفتم، »شانه ام را باال انداختم: 
راجع به دخترش که خودمو زدم به کوچه 

 علی چپ، اون موضوع رو هم فقط در

همین حد که میدونم تو کثافتکاری های 
دست داشتهشرکت قبلی  ! » 

 «باور کرد؟» -

 «.جا خورد! خیلی بهش اعتماد داره» -

بدم نشد »پاکت سیگار را از کیف درآورد: 
 «.نه؟ حواسشو بیشتر جمع میکنه

» نفسی کشیدم و به صندلی تکیه دادم:
 «.برای ما این شکلی بهتر شد



سیگارش را روشن کرد و پک محکمی به 
ای چی با اینهمه پول و پله بر » سیگار زد:

 «رفته برای آزاد کار میکنه؟

چیزی نمیدونم. »دستی به صورتم کشیدم : 
 « !حاال مشخص میشه

به نظرت اگه آزاد بفهمه برای باال » -
کشیدن میراث جد بزرگش با نقشه رفته 

 «مسلمون شده چه واکنشی داره؟

االن این چیزا برام اهمیتی نداره. فقط » -
 «.کار خودم برام مهمه و مهدیار

دستم را باال بردم تا پیش خدمتی که 
 .آنطرف تر بود برایمان منو بیاورد

مهدیار؟ به اون چه » با تعجب پرسید:



 « ارتباطی داره؟
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گفتم که » منو را از پیش خدمت گرفتم:
هیوا رفیقشه. یک مدته نمیاد دفتر فکر کنم 

رو بدم باباش گوششو پیچونده. باید گوشی  

دست مهدیار حواسشو جمع کنه، طرف آدم 
حسابی نیست ممکنه هر غلطی بکنه. تو 
حساب کن یک درصد اون عاشق شده 

 .باشه
 « !بقیش و خودت حفظی

مهدیارم »منو را بستم و به دستش دادم: 
معلوم نیست این روزا چشه؟ هیوا نمیاد 

 « !شرکت انگار بهم ریخته



خوشم میاد از » :منو را باز کرد و لبخند زد 
 «.این مهدیارت

 «.خیلی کوچیکه برات، شرمنده» -

خاک تو سرت منو :» خندید و منو را بست 
 «چی فرض کردی؟

 «!با عشق گفتی آخه» -

تو عشق میفهمی چیه؟ دستگاه ها » -
 «رسید؟

» بعد از رفتن پیش خدمت جوابش را دادم:
تا پس فردا همشون تو سوله است، یک 

و درست میکنمماهه دارم اونجار  . » 

عالیه. آدماتم که آماده هستن. مهدیار » -
 «میدونه خونتو فروختی؟



نه ، چیزی » سرم را کمی به عقب بردم:
 « .نمیدونه. باید بهش اینم بگم

 «کوهیار کی ردیف میشه کارات؟» -

اتاقت آماده است ، همین روزا تمومه » -
 « .دیگه

 .نیمه شب به خانه رسیدم
باز کردم آرام در خانه را . 

مهدیار روی کاناپه دراز کشیده بود و 
 .تلویزیون نگاه می کرد
 «سالم، بیداری که؟» -

خوابم نمی » از جایش بلند شد و نشست:
 «.برد

کت و کیفم را روی مبل انداختم و کنارش 



 .نشستم
 «از تنهایی میترسی پسرم؟» -

نیگا منو منتظر کی » مشتی به بازویم زد:
فردا زن بگیری عمرا بیدار میمونم، پس 

 بیدار بمونه تا بیای خونه اونوقته که قدر منو
 «.میدونی

حاال من شمارو به » با خنده نگاهش کردم:
یک سرانجامی برسونم بعد ببینم چی پیش 

 «.میاد

 «کدوم سرانجام؟» -

مهدیار این »سریع اصل مطلب را گفتم: 
 «رفیقت هیوا ، چرا دیگه نمیاد؟

چایی » ت:از جایش بلند شد و گف



 «میخوری؟

 «.برای من شیر گرم کن» -

من هم از جایم بلند شدم و وسایلم را 
 .برداشتم

لباسهایم را عوض کردم و از اتاق خارج 
 .شدم

جلوی گاز منتظر ایستاده بود تا شیر گرم 
 .شود
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 .پشت میز آشپزخانه نشستم
باباش فهمید، فعال نمیذاره بیاد » -

 «.شرکت

 «از کجا فهمیده؟» -



شیر داغ شده را داخل لیوان ریخت و پیش 
نمیدونیم، یهو خفت شده »رویم گذاشت: 

 «!بچه

شده نزدیک که هجران تو »خندیدم و گفتم: 
 «!ما را بُکُشد

بیخیال بابا، هجران »بلند خندید و گفت: 
دا میکنه، کدومه؟ خودش باالخره یک راه پی
 «.پیدا نکردم دیگه هیچی

به همین راحتی؟ » ابروهایم را باال دادم:
پیدا نکردم دیگه هیچی؟! دلت تنگ نمیشه؟ 

 «!هر روز پیش هم بودید که

دلم خیلی تنگ بشه » راحت جواب داد:
میرم خونشون میبینمش، مگه قبلش چیکار 



 «میکردیم؟

اگه موضوع جدیه لطفا یک کم تو رفتارت » -
وع رابطه ات دقت کنو ن .» 

موضوع »اخمی کرد و با دقت نگاهم کرد: 
 «جدی چیه؟ چی میگی؟

میخوای باهاش بمونی دیگه؟ میگم یک » -
 «!کم اخالقاتو درست کن همین

کوهیار کال اشتباه » از روی صندلی بلند شد:
میزنی داداش، هیوا دوست دخترم نیست 

 « !یک دوسِت ساده است شبیه سپهر

» شد و ادای من را درآورد: از کنارم رد
 «!میخوای باهاش بمونی! هجران

اینقدر غافلگیر شدم که نگاهم روی لیوان 



 .شیر مات شد

هوا گرگ و میش بود که ماشین را کنار 
 .سوله پارک کردم و پیاده شدم

نگاهی به سوله کردم، همه جا مرتب و 
 .آماده بود

داخل شدم و نگاهی به قفسه های فلزی و 
ه بندی شده سوله انداختمفضای طبق . 

نفس راحتی کشیدم و به سمت اتاقهای 
 .انتهای سوله رفتم

یک تخت دو طبقه فلزی و صندلی های 
کوچک و میز یک طرف و گوشه دیگری گاز و 

 .ماکروفر، همه چیز مرتب بود

دستگیره اتاق کناری را به پایین فشار دادم 



 .و داخل شدم

زونکنها  به میز و صندلی های اداری و قفسه
 .نگاه کردم

کتم را درآوردم و همراه کیف روی میز 
 .گذاشتم

پشت میز نشستم، بعد از مدتها تازه 
 .نفسهایم را حس می کردم

 .تمام زندگیم را یک شبه از دست دادم
ده سال از زندگیم با یک بازی کثیف نابود 

 .شد

عدو شود سبب خیر اگر » آرام زمزمه کردم:
ینجوری بمونه! از خدا بخواهد. نمیذارم ا

 اولم قرار نبود زمین خوردم همونجا باقی



 « .بمونم

اوضاع باید سریع سامان بگیرد، نمی 
 .خواستم مهدیار چیز بیشتری بفهمد

صدای موبایلم را شنیدم و آن را از جیبم 
 .درآوردم

 «.سالم» -

 «سالم کجایی؟» -
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 «.سوله ، امروز اولیمون بارمون میرسه» -

تبریک میگم. برای من برنامه ای » -
 «نداری؟

چرا یه برنامه خوب! :» لپتاپم را باز کردم 
 .گفتم بهت که صبر کنی چیزی دیگه نمونده



» 

منتظرم»خندید:  .» 

یک آدرس برات اس ام اس میکنم، » -
استعفا بده برو به این آدرس. وارد شرکت 

ین اتاق سمت راستکه شدی اول .» 

حدودا سه ساعت دیگه » پوف بلندی کشید:
 «میرسم به اتاق جدیدم. خودت نمیای؟

فکر نکنم برسم بیام. برای استعفات » -
 «فکری کردی؟

نهایتش میخواد »بیخیال جوابم را داد: 
حقوق این ماه رو نده یا حق کارکردن این 
سالهامو نده. جهنم! همش برای خودش، 

 دیگه

م تو این گند و کثافت باشم. فقط نمیخوا



یک کم زمان میخوام تو یک جای امن تا 
 « .کارام ردیف بشه

 « .همه چی مهیاست خیالت راحت» -

کسی هست تو شرکت درو »پوزخندی زد: 
 «برام باز کنه یا نه؟

 «.منشی هست، اکیپ مهدیارم هست» -

 «.اکیپ مهدیارتو عشق است» -

 «.ببین باهاشون سرو کله نزن» -

 .چشم رییسی گفت و تماس را قطع کرد

یک ساعت بعد در حال قدم زدم در سوله 
 .بودم که سرو کله هر چهار نفرشان پیدا شد

سالمی به همه دادم و دست همه را 
 .فشردم



 .سوله و اتاقها را نشان دادم

 .اطراف را با خوشحالی نگاه کردند
خُب فعال فقط دو تا کارخونه داریم یکی » -

ون و بزرگ یکی دیگه هم خیلی پر و پیم
 بزرگ نیست ولی حدس میزنم کار

زیادی داره. دیگه بازدید کردن و آمار گرفتن 
با خودتونه و ارسال با خودتون. دلم میخواد 

 دقیقا مثل قبل با دقت کار

 «.کنید

مهندس خیالت راحت، اینقدر تو این » -
یک ساله هوامونو داشتی که مدیون شماییم 

حواست به جیب و زنحسابی. یکسال   

و بچه ما بوده، خیلی باید کار کنیم تا جبران 



 «.بشه

یکسال پیش جبران » نگاهی به همه کردم:
کردید، شما تنها کسایی بودید که قیمتتون 

 .خیلی باال بود نتونستن بخرن شمارو

انسانیت شما خیلی بیشتر از این 
حرفاست. منم وظیفه مو انجام دادم. بازم 

شهادت شماها نبود دیگه سر  ازتون ممنون.
 نمیتونستم
 « .بلند کنم

» نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
خیالتون راحت اینجا خیلی شلوغتر میشه، 
براتون نیروی کمکی هم میگیرم. ولی همه 

 کاره



 «.خودتونید

کمی دیگر صحبت کردیم و تریلی های بارها 
 .رسید

با آمدن تریلی و پر شدن قفسه ها از 
و تجهیزات خیالم راحت تر شد دستگاه ها . 

تمام طول روز را همراه با کارمندانم 
 .مشغول سازماندهی و گرفتن آمار بودم
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باالخره ساعت ده شب کارهایمان تمام 
 .شد

 .کلیدها را تحویل دادم

همه چی تحویل شما، دیگه خودتون » -
تقسیم کنید هر کدوم یک شب اینجا 



 بمونید. اگر هر وقتی حتی نصفه شب کاری
پیش اومد تماس بگیرید خودم میام. فردا 
هم باز بار میاد. فعال خیلی کسری داریم 

 «.ولی وضعیتمون خوب میشه

قصد رفتن کردم و با همه دست دادم که 
مهندس » فت:نفر آخر دستم را محکم گر 

 یک چند روزه باز تماس میگیرن با ما! البته
دیگه مثل قبل تهدید و اینا نیستا، پیشنهاد 

 « !دادن برگردیم سر کار قبلی

با دست دیگرم به شانه اش زدم و با خنده 
زنگ زدن بگید حاال یک چند وقتی »گفتم: 

 صبر کنن ببینن خودشون بیکار نمیشن

شتن بدنبعد بیان به شما پیشنهاد برگ . » 



آرام قفل را چرخاندم و وارد خانه شدم. یک 
پایم را در سالن تاریک گذاشتم که صدای 

کجایی تا این وقت» مهدیار بلند شد:  

 «شب؟

از صدای بلند او در تاریکی، جا خوردم و 
 .همانجا ایستادم

بیا تو! بشین بگو »صدایش را باالتر برد: 
 «.کجا بودی؟! اعصاب برام نذاشتی

م و در را بستمخندید . 

کلید برق را زدم و نگاهم را در سالن 
 .چرخاندم

روی کاناپه دراز کشیده و ساعدش را روی 
 .چشمهایش گذاشته بود



 .از همینجا هم لبخندش مشخص بود
کت و کیفم را روی مبل پرت کردم و باالی 

صداتو برای من بلند » سرش ایستادم:
 «میکنی؟

م بلند آره، صدام ه» ساعدش را برنداشت:
میکنم. برای چی هر شب اینقدر دیر 

 «میای؟

بزرگترت باال سرت ایستاده بلند شو » -
 «.بشین

 .از جایش بلند شد و نشست
کنارش نشستم و دستم را روی شانه اش 

مهدیار خان شما خودت هی » گذاشتم:
میگی برو! بعد بابت دو ساعت دیرتر 



 اومدن
صدات درمیاد؟ ما چه کنیم پسر باالخره 

یم محو بشیم یا کهبر ..» 

جنبه نداریا! محو چیه »میان حرفم پرید: 
 «مرد حسابی؟

جدی نگاهم کرد و من منتظر چشمهایم را 
 .روی صورتش گرداندم

کوهیار داری چیکار میکنی؟ چیزی شده » -
باز؟ اون موضوع مگه تموم نشد؟ خودت 

 گفتی دادگاه هم رای داد و تموم

 «.شد

نگران چی » م:خندیدم و از جایم بلند شد
هستی پسرجون ؟ معلومه که تموم شد. 



االن سرم شلوغه، اینبار کارهای شرکت و 
 همه

مسئولیتاش با خودمه خُب معلومه کارام 
 .«زیادتره

 .به سمت اتاقم رفتم
 .دنبالم آمد و کنار چارچوب در اتاق ایستاد

سوال اصلیت چیه؟» پیراهنم را درآوردم: » 
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کوهیار دلم شور میزنه، » نگران شده بود:
چرا هیچی نمیگی؟ هیچ وقت شاکی 

 «!نیستی؟ هیچ وقت ازم کمک نمیخوای

لباس را تن زدم و به سمتش برگشتم: 
شیر داغ من چی شد؟ اینجوری برام »



 «نگرانی ؟

با حرص چرخید و غرغر کنان به آشپزخانه 
 .رفت

 بردم و پشت میز نشستم و دستهایم را باال
 .کشیدم

از نظرت اینقدر بچه ام » صدایش بلند شد:
که نمیشه حتی با من حرفاتو بزنی، 

 «درسته؟

مهدیار خیلی جدی » از اتاقم بیرون رفتم:
بودنتو دوست دارم، لطفا ادامه بده. بیشتر 

 «.بازخواستم کن حالم جا بیاد

لیوان شیر داغ را جلویم گذاشت و 
کی تورو بازخواست کردم؟ فقط » نشست:



 «.نگرانتم

 .لیوان را برداشتم و کمی نوشیدم
دقیقا همان فرصتی بود که به دنبالش 

نگران » بودم، با خنده موذیانه ای گفتم:
 «.نباش قربون قد و باالت برم

 «.اه اه کوهیار این مدلی با من حرف نزن» -

- « بهت؟ چی دوست داری  چی بگم
 «بشنوی؟

راستشو بگو! کاری به » روبه رویم نشست:
این نداشته باش که من چی دوست دارم، 
 بشنوم! کوه این دختره که امروز اومده بود
دفتر و همه جارو زیر و رو کرد مگه دست 

چِپ ماهانی نیست؟ منتظر بود تو از اونجا 



 بری همه کاره بشه، که شد. االن تو دفتر
ار داره؟چیک » 

اونو از کجا یادته » با خنده نگاهش کردم:
 «؟

کوه من »عصبی دستهایش را تکان داد: 
چند بار باهات اومدم دادگاه یادت نیست؟ 
یک ماه تمام داشتی فریاد میزدی از دست 

 اینا،
یادت نیست؟ یهو سکوت شدی! یهو خودتو 

کشیدی کنار! اصال چی شد؟ این دختره 
نجا کلی بارت کرد؟همون نبود که اومد او  

 « چیکار داری میکنی؟

مهدیار » به چشمهای نگرانش نگاه کردم:



اون موقع که داد میزدم سر خودم داد 
میزدم، اعتماد بیجا کردم فکر میکردم 

 انسان
هستن، نبودن. قاچاق کردن انداختن گردن 

من، زد و بنداشون شد به نام من. ولی 
 «.دیگه تموم شد

- « چی نفهمیدم؟تموم شد؟ من که هی » 

تا همینجاشم نباید » نفس عمیقی کشیدم:
میفهمیدی! تو کار خودتو بکن خیالت راحت 

 «.من هیچیم نمیشه

کوه تو رو قران یکبار منو آدم » کالفه گفت:
 «.حساب کن

 «احمق نشو! کی آدمتر از تو؟» -



پس همه » دستهایش را پشت گردنش برد:
 « !چیو یکبار فقط یکبار توضیح بده

تهایم دور لیوان محکم قالب شد: انگش
خیلی به خودم اعتماد زیادی داشتم اینقدر »

که به بقیه اعتماد بیجا کردم، ازم 
 سواستفاده

شد چون خیلی تو کارم گنده شدم. دیدنش 
برای کسی که خودش همه کاره شرکت بود، 

 سخت شد. علنا فقط یک اسم بود و

اعتبارش من بودم. منو زد زمین البته نه 
ال ولی سرمایه یک عمر کار کردنم با کام

 .گرفتن وکیل و کلی رشوه بیخود رفت

اما الزم »نگاهی به قیافه درهمش کردم: 



بود برام، عبرت خوبی بود. یک مدت دور 
شدم که همه چی آروم بشه، االنم کار 

 خودمو

دارم. با کسی هم کاری ندارم. خیالت راحت 
 «.اینبار اتفاقی نمیفته

اونا » ین آورد و روی میز زد:دستهایش را پای
 «ساکت میمونن تو کار خودتو بکنی؟

احتماال نمیمونن، » گوشه لبم را گاز گرفتم:
منتها منم دیگه آدم قبلی نیستم. دیگه 

 «اعتماد ندارم؟
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کاری نکنم برات؟ بشینم نگاه کنم با کار » -
ریم ، خودتو از بین ببری؟ خونه که دا



 ماشینم هست. بسه همین. منم کار

خودمو دارم. میشه اینهمه کارتو زیاد نکنی؟ 
کی میخوای به زندگی خودت فکر کنی؟ رُِس 

 « خودتو کشیدی. میفهمی؟

چون »دستم را روی ته ریشم کشیدم: 
خودت میخوای بیشتر بدونی باید بگم این 
 «.خونه رو هم فروختم و ما االن مستاجریم

ناراحت شود یا تعجب کند.  توقع داشتم
 .ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد

مستاجر باشیم چه اشکالی » بیخیال گفت:
داره؟ این چیزا برام مهم نیست. فقط 

 « !نمیخوام خودتو بکشی

» نیم خیز شدم و موهایش را بهم ریختم:



بچه من حالم خوبه! دیگه اینقدرم جدی 
نباش. همه چی برمیگرده سر جای 

 «.خودش

رم وارد اتاق شد و روی تخت دراز پشت س
کشید. نگاهی به موبایلم کردم و آن را روی 

 .تخت پرت کردم
برو اونورتر بذار دراز بکشم. خودش را جابجا 

 .کرد و کنارش خوابیدم

 «.بازم همشو نگفتی! من حواسم هست» -

پریسا رفیق »نگاهم را به سقف دوختم: 
دانشگاهمه، اگر از اون اول هم طرف اونا 
بود چون خودم ازش خواستم. گفتم بمونه 

 اونجا



خبر برسونه. االن دیگه موندنش لزومی 
نداره. بهش خیلی احتیاج دارم. سوال 

 «!بعدی؟

غلتی خورد و دمر شد تا چهره من را بهتر 
 .ببیند

- « اونجا کسی رو داری؟ بارات رسید؟ اصال » 

چشمهایم را بستم، اینقدر خسته بودم که 
اگر کسی غیر مهدیار بود زحمت گفتن کلمه 

آره هستن،» ای را هم به خودم نمیدادم:  

همونایی که از شرکت قبلی به خاطرم اخراج 
 «!شدن. یکی از بارها هم رسید. دیگه؟

غیر اینکه کارخونه پرهام برم و کارهایی » -
رو بکنم، کارِ دیگه ای نداری؟که گفتی  » 



چرا کار که »دست و پایم را کمی کشیدم: 
زیاد دارم، بذار یکم برم جلو حتما یک عالمه 

 مسئولیت بهت میدم، فقط خیلی باید

حواستو جمع کنی. فقط به من اعتماد کن 
 «.بقیه هیچ

 .سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت

سرم را کمی باال بردم و چشمهایم را باز 
مکرد . 

زل زده بود و بدون هیچ واکنشی نگاه 
 .میکرد

سرم را دوباره روی بالش گذاشتم و 
خداروشکر سوالهات »چشمهایم را بستم: 

 «.تموم شد، شب بخیر



 «کوهیار زندگیت همینه؟ فقط کار؟» -

چیکار کنم؟»لبهایم را گاز گرفتم:  » 

حواست هست داری پیر میشی؟ زن که » -
داشتن یک  عمرا بگیری. دیگه دارم از

 «.دوست دخترم ناامید میشم

پیر؟ یکی طلبت بچه پررو. »خندیدم: 
دوست دختر داشته باشم مشکالت حله 

 « .پسر؟ فردا ردیفش میکنم

کوه خدایی هیچ دختری تو زندگیت » -
نیست؟ مجازی هم نداری؟ قیافتم خوبه 
 .که!؟ قدتم که خُب بلنده. هیکلم که ماه

اونم با اخالق درست درمون نداری که 
 «.تمرین حل میشه



پاشو برو بذار بخوابم» بلند خندیدم: .» 

 «اصال تا حاال عاشق شدی؟» -

چته تو مهدیار؟ عاشق » کمی هلش دادم:
 «شدی؟ دلو دادی رفت؟

کوه یک دختره است » روی تخت نشست:
 «.ازش خوشم میاد
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بدون باز کردن چشمهایم پرسیدم: 
میشناسمش؟» » 

نه نمیشناسی. فقط یک چیزی هست » -
 «.یک کم گیجم کرده

 «چی؟» -

داره میره. میگه برم اونور کاراتو ردیف » -



 «!کنم تو هم بیا

لحظه ای قلبم از تپش ایستاد و نفس در 
سینه ام حبس شد. مهدیار نباشد؟ وای اگر 

 .روزی نباشد

انگار وزن تمام خانه روی قفسه سینه ام 
ب چی گیجت کرده؟ پیشنهاد داده خُ »آمد: 

 «.دیگه

من بهش گفتم نمیخوام برم، اگه بخوام » -
 «.برم از اون راحتتر میرم

به »چشمهایم را باز کردم و نگاهش کردم: 
خاطر من هیچ کدوم از برنامه هاتو بهم 
 «...نریز مهدیار. اگه تصمیمت اینه که بری

بابا من مسئلم این » حرفم را قطع کرد:



نیست که برم بعد روم نشه به تو بگم! کال 
 نمیخوام برم. میخوام بگم اینکه میدونه من
اینهمه دوستش دارم چرا نمیمونه؟ یکبارم 

 «.من جدی شدم این شکلی شد

احتماال اندازه ای که » نفسم را فوت کردم:
 «.تو دوستش داری دوستت نداره

واقعا؟» سید:با تعجب پر  » 

مهدیار ملت برای زندگیشون »خندیدم : 
برنامه دارن، نمیشه که بری تو زندگی طرف 
 اونم همه برنامه ها و آرزوهاشو برای تو از

بین ببره. تو هم اینقدر که میگی دوستش 
نداری! اگه داشتی گیج نمیشدی. سرضرب 

 «.میومدی میگفتی من میخوام برم



- « شق خیلی به کوه این دوست داشتن و ع
 «.نظرم عجیب و پیچیده است

بلدی میخواد. » هلش دادم و از تخت افتاد:
 «.پاشو برو من دارم از خستگی میمیرم

تو بلدی؟» از جایش بلند شد و ایستاد: » 

برگشتم و سرم را در بالش فرو کردم، 
نمیخواستم بفهمد همین چند جمله اش 

من یک »ستون بدنم را چطور لرزانده بود: 
 عشقی

تو زندگیم دارم اونم که کال گرفتارم کرده، 
 «.االنم با گرفتاریاش خوشم

منو »خندید و با لحن مسخره ای گفت: 
 «!گفتی؟ جیگرتو



گمشو »بالش را به سمتش پرت کردم: 
بیرون ببینم به قول رهی خدایا ما را از شر 

آدمهایی که بهشون رو میدیم محافظت 
 «.بفرما

دستگیره را  بالش را به سمتم پرت کرد و
 .گرفت

شب » دوباره با همان لحن گفت:
 «.بخیرعشقم

 .وارد شرکت شدم و در را بستم

دهقانی، منشی شرکت سریع جلو آمد و 
سالم داد. جوابش را دادم و به طرف اتاقم 

 .رفتم

خانم دهقانی چه خبر؟ من دیروز نبودم » -



 «کسی تماس نگرفت؟

نه مهندس همون چند تماسی بود که » -
به خودتون خبر دادم. براتون قهوه  سریع

 «بیارم یا چای؟

شما زحمت نکشید، اینکارِ شما نیست. » -
 «.چند وقت دیگه یک نفرو استخدام میکنم

چایی میارم » خنده ریزی کرد و گفت:
براتون. این حرفارو نزنید. اینقدر بهتون 

 زحمت دادم حاال یک چایی ریختن که چیزی

 «.نیست

دلی گذاشتم : کتم را روی پشتی صن
ممنونم، بچه ها اومدن؟ خانم روزبهانی!؟» » 
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بچه ها همشون هستن. خانم روزبهانی » -
گفتن امروز جایی قراره مالقات دارن دیرتر 

 میان. با بچه ها کاری دارید بهشون

 «بگم؟

نه ، فعال کاری ندارم. » پشت میز نشستم:
 «خوبن باهات؟

زیاد نمیبینمشون که باهام بد یا خوب » -
باشن، همه کارهاشونو خودشون انجام 

 «.میدن

 «!خوبه» -

به قصد آوردن چای از اتاق خارج شد و من 
 .هم مشغول برگه های روی میز شدم

 .نیامده شروع کرده بود



به لیست درخواستهایش نگاه کردم و 
 .لبخندی زدم

 .تلفن را برداشتم و تماس گرفتم
واب دادسریع ج . 

 «.رییس سالم» -

سالم. مسخره بازی درنیار، رییس کیه؟ » -
 «!کجایی؟ چرا نگفتی امروز قرار داری؟

سورپرایزه، سه چهار ساعت دیگه میام » -
 «.فقط حالشو ببر

همانطور که به حرفهایش گوش می دادم، 
خودکار را برداشتم و مواردی که در لیست 

 .دیدم و باید تهیه می شد، تیک زدم

این لیستت برای چیه؟ یکسریشو االن » -



 « نداریم. قول که ندادی؟

خدا بزرگه»خندید و گفت :  ! » 

زود بیا ببینم داری با چه فرمونی میری!؟ » -
اینجوری که معلومه سرعتت خیلی 

 «.باالست

 «.جوِن تو بدجوری پول الزمم» -

 .قطع کردم و ترجیح دادم منتظرش بمانم

رده بود تقریبا نیمی را از لیستهایی که تهیه ک
 .نداشتیم

خودکار را روی برگه رها کردم و از جایم بلند 
 .شدم

به طرف در رفتم تا سری به مهدیار بزنم که 
 .دهقانی با سینی چای وارد شد



راه رفته تا نیمه اتاق را برگشتم و پشت میز 
 .نشستم

 «.خیلی ممنون» -

 «.خواهش میکنم» -

و بیرون  فنجان چای را روی میز گذاشت
 .رفت

کنار پنجره ایستادم مشغول خوردن چای 
 .شدم

اگر کارهایم درست انجام می شد کمتر از 
یکسال دیگر هر آنچه از دست داده بودم، 

 .برمی گشت
مهدیار حرف از رفتن زد و اگر یک درصد 
تصمیمش قطعی شود، من باید سریعتر 



 .کارها را پیش ببرم

 .دیشب را تا صبح درست نخوابیدم

الم از شنیدن کلمه رفتن بد شد، ولی ح
 !زندگی مهدیار برای خودش بود نه من

آخرین تراژدی در زندگی می توانست بستن 
 .چمدان مهدیار باشد
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تصمیم ولی با من نبود، وظیفه ام حمایت 
بود مثل همیشه و چقدر دردناک بود این 

 .حمایت بی قید و شرط

چای را روی میز گذاشتم و از اتاق  فنجان
 .خارج شدم

پشت در اتاقشان ایستادم و آرام ضربه ای 



 .به در زدم
در را باز کردم و نگاهی به داخل اتاق 

 .انداختم
 .صدای پخش آهنگ مالیمی را شنیدم

هر چهار نفرشان دور میز نشسته اند و با 
 .سرهای پایین مشغول نوشتن بودند

- « ید؟سالم ، خسته نباش » 

 .از جایشان بلند شدند و سالم دادند
بفرمایید»سپهر زودتر از همه جلو آمد:  .» 

صندلیش را کمی بیرون کشید و به آن 
 .اشاره کرد

ممنون زیاد نمیمونم. اومدم یک سری » -
 «.بهتون بزنم



کوه بشین، بهت بد نمیگذره. رفیقتم که » -
 «.نیست

خانم روزبهانی رو » نگاهی به مهدیار کردم:
 «میگی؟

من عذر » ابروهایش را باال برد و گفت:
 «.میخوام مهندس

روی صندلی نشستم و با خنده جوابش را 
تکرار نشه. خُب چه میکنید با »دادم: 

 «کارخونه جناب ثابت؟ رفیقتون راه افتاد؟

طرف یک » رهی زودتر از بقیه جواب داد:
ارهروانی تمام عی .» 

 «چرا؟ چی شده؟» -

کوه رفته به همه گفته ما مشاورش » -



 « .هستیم و باید به حرفهای ما گوش بدن

مگه نیستید؟ کارهایی که گفتم رو انجام » -
 «دادید؟

سپهر از جایش بلند شد و چند برگه از 
این » کیفش درآورد و جلوی من گذاشت:

 «.همه اطالعاتی بود که میخواستید مهندس

ه صورت جدیش انداختم و تشکر نگاهی ب
 .کردم

خُب من یک لیست از چیزایی که داریم » -
رو امروز بهتون میدم، خودتون ببینید 

 کدوما با لیست خودتون جور درمیاد

هماهنگ کنید براشون بفرستن، فقط 
حواستون باشه اشتباه نکنید. فعال قبل 



 ارسال با من چک کنید، بعد راه افتادید
ام بدید و البته همین دیگه خودتون انج

اولین کاری یک چیزی رو باید بهتون بگم که 
 « .خیلی مهمه

مهدیار خواست چیزی بگوید که دستم را باال 
 .بردم

صبر کن، ببینید فقط اگه دوست دارید » -
کارهای مربوط به منو انجام بدید، اصال 
 اصراری نیست با اینکه من نیرو کم دارم

ک کنید، و خیلی خوشحال میشم شما کم
البته دیگه اسمش کمک نیست بابتش 
 حقوق دریافت میکنید. اصال قصدم این

 « .نیست که کار خودتونو فراموش کنید



م م ما دو دوس دوست دا دار داریم کم » -
کم کمک کن کنی کنی کنیم ب به ش ش 

 « .شما

شما لطف »نگاه قدردانم را به نگار دادم: 
رو بهتون  دارید، امیدوارم مهدیار یه چیزایی

توضیح داده باشه. راستش من در حال 
 حاضر

 «.خیلی نمیتونم به کسی اعتماد کنم

خیالت راحت ما »مهدیار با ذوق گفت: 
کمکت میکنیم. پرهام هم که کال شوته. 

 « !راستی تو کارخونه تورو میشناختن
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نمیشناختن باید » از جایم بلند شدم:



میکردی. ببینم االن دیگه چهار نفر  تعجب
 « شدید؟

 « .هی هی هیوا می می میا میاد» -

حبس خونگی براش »رهی با خنده گفت: 
 « .بریدن

مزاحم :» نگاهی به هر چهار نفر کردم 
کارتون نمیشم، مهدیار بیا اتاقم لیست 

 « .موجودی رو بهت بدم

 .به اتاقم رفتم و کارم را شروع کردم
روی میز زنگ خورد و کمی بعد تلفن 

 .همزمان مهدیار هم در زد و وارد اتاق شد

گوشی را برداشتم و اشاره کردم تا مهدیار 
 .بنشیند



 «! بله» -

مهندس، منشی آقای آزاد پشت خط » -
 « .هستن

 « .وصل کن» -

خط وصل شد و صدای منشی در گوشی 
 .پیچید

سالم جناب فروتن، امیدوارم وقت » -
 « .داشته باشید

 « .سالم، بله حتما» -

خودشون باهاتون کار دارن، وصل » -
 « .میکنم

شروع به سالم و احوالپرسی کردم، مهدیار 
تا متوجه شد با چه کسی پشت خط در حال 



 .صحبت هستم، سریع از جایش بلند شد

آقای آزاد خیالتون راحت همه هماهنگی » -
ها انجام شده، کارهای شمارو شخصا انجام 

دا کارخونه هستممیدم. حتما فر  . » 

باید برای یک کاری حضوری باهات » -
 « .صحبت کنم فروتن

 بله حتما میرسم خدمتتون. چیزی شده؟» -
» 

هم کاریه هم نه، منشیم بهت وقتشو » -
 « .اطالع میده

مهدیار دستش را روی سینه اش گذاشت و 
 .اشاره کرد که سالمش را برسانم

- « ون چشم منتظرم. مهدیار اینجاست بهت
 « .سالم میرسونه



 « .به به ، لطفا گوشی رو بهش بده» -

خداحافظی کردم و گوشی را به طرف مهدیار 
 .گرفتم

گوشی تلفن را به گوشش چسباند و 
سالم قربان، احوال »چشمکی به من زد: 

 « شما؟

۰۰۰ - 

نمی دانستم آزاد چه میگفت که مهدیار 
چشمهایش را محکم بست و لبهایش را گاز 

 .گرفت

حق دارید ناراحت باشید. اصال مقصر » -
من هستم که بهتون نگفتم. گولشو خوردم 

 « .دیگه مثل همیشه



حاال دور از شوخی » بلند خندید و ادامه داد:
خدایی هممون شرمنده شدیم. قول ازمون 

 گرفته بود، ما هم که دیگه سرمون بره

قولمون نمیره. میخواست بیاد بگه که نشد. 
بود، خودتون خودشم همش ناراحت 

میدونید که چقدر دوستتون داره احتیاجی 
 به

گفتن من نیست ولی به خدا قصد اذیت و 
 «.آزار نداشت

.... 

جوونی و جاهلی قربان. هممون » -
 « .مقصریم. جبران میکنیم
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..... 

جدی؟ حتما خیالتون راحت. گوششو » -
 « .میپیچونم. چشم

خندید و با یک خداحافظی گرم دوباره 
 .تماس را تمام کرد

ای » گوشی تلفن را روی دستگاه گذاشت:
خبرتو بیارن که همش باید به خاطرت 

 « .سرمون پایین باشه، دختره َملنگ

این که االن باهاش صحبت کردی بابای » -
همین دختره بود که براش آرزوهای خوب 

 « !میکنی

حقشه آخه، دختره »از جایش بلند شد: 
روانی. از اون اول بهش گفتم بیا برو عین 

بچه آدم باهاش حرف بزن. آخرشم 



 نفهمیدم کی
لو داد بدبختو برم با خاک کوچه یکیش 

 « .کنم. لیستو بده برم سر کارم رفیق

از بین برگه ها لیست را برداشتم و به 
 .سمتش گرفتم

- « رو یاد گرفته امیدوارم اسم دستگاه ها
 «.باشید

خنگیم مگه؟ چیزی نیست »پوزخندی زد : 
که چهار تا پیچ و مهره و واشره دیگه. کوه 

 « اینم کارِ تو داری؟

 .لبهایم را جمع کردم و نگاهش کردم
برو سرِ کارت پسر. حاال مونده تا متوجه » -

 « .بشی تو چه دامی افتادی



 .خندید و به سمت در رفت

ارمهدی»صدایش کردم:  ! » 

دستش را از روی دستگیره برنداشت و 
جانم»چرخید:  . » 

این آزاد بزرگ که باهاش اینقدر » -
 صمیمی صحبت میکنی میدونی دقیقا کیه؟

» 

بابای هیوا آزاده»بیخیال جواب داد:  ! » 

دستگیره را پایین کشید و از اتاق بیرون 
 .رفت

جوابش ساده بود ولی می خواست بفهمم 
د برایش مهم نبودمقام و منزلت آزا . 

مهدیار باهوش تر از آنی بود که من فکر 
میکردم و همیشه با همین جمالت کوتاه 



 .این موضوع را ثابت کرده بود
سرم را چند بار باال و پایین کردم و آرام لب 

یک روز میرسه بیام برای تو کار کنم » زدم:
 مهدیارخاِن فروتن ، چه روز خوبی بشه

 « .داداش

ایم حسابی گرم بودسرم به کاره . 

حجم کارها زیاد شده بود و من هم حسابی 
 .دست تنها بودم

سر و کله زدن با گمرک خودش یک کار 
 .بیست و چهار ساعته و طاقت فرسا بود

 .در اتاق با ضرب باز شد

 «.سالم رییس بزرگ» -

» سرم را باال بردم و با تاسف تکان دادم:



ی سالم ، یک کم آرومتر خانم محترم. شیر
 « یا روباه؟

خودش را روی مبل پرت کرد و پاهایش را 
آخ کوهیار » روی میز جلوی مبل گذاشت:

 دلم حسابی خنک شده. منتظرم آتیش

 « .گرفتن خیلیارو ببینم

 « .پاتو از رو میز بردار» -

بابااا شرکت غریبه است مگه؟ » -
 « .خودمونیم دیگه
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» اشاره ای به پایش کردم: با خودکار
بذارشون پایین. شرکتم مال خودت، در 

 « اختیار شما. کجا بودی؟



پایش را از روی میز برداشت و با سرفه ای 
 .تصنعی صدایش را صاف کرد

مخِ بزرگترین مشتری ماهانی رو چنان » -
زدم که همین فردا با بنده تشریف میارید 

 «.بریم شرکتشون، جهت بستن قرارداد

یک روزه که نمیشه مخ حاجی رو زد، » -
 «.احتماال ماه هاست تو نخشی

دیگه دیگه! البته »یک ابرویش را باال داد: 
ماه هاست خودش منتظر. میدونی که چه 

 « ارادت عظیمی به تو داره!؟

نمیخوام » یک دستم را آرام روی میز زدم:
تعجبمو بهت نشون بدم، تو جنبه نداری 

ن ضربه دستم به زود دور برمیداری. همی



 میز

 « .کفایت میکنه

 .خنده بلند و مستانه اش اتاق را پر کرد

با شنیدن صدای در خنده اش را کنترل کرد 
 .و به جای من بفرمایید گفت

مهدیار سرش را داخل آورد و به پریسا 
 .سالم داد

پریسا با خنده و صمیمیت خاصی جوابش را 
 .داد و دستش را به سمت مهدیار دراز کرد

مهدیار دست پریسا را گرفت و همزمان 
 .صدای سالم دادن هیوا هم آمد

همانجا کنار در ایستاد و بعد از شنیدن 
 .جواب سالم من به پریسا خیره شد



 .مهدیار برگشت و نگاهی به هیوا انداخت

چه جالب شد نه؟» به من نگاه کرد و گفت: ! 

» 

اشاره ای به پریسا کرد و رو به هیوا گفت: 
زبهانی هم دانشگاهی کوهیارخانم رو» .» 

بعد اشاره اش را به سمت هیوا برد و 
هیوا آزاد هم دانشگاهی من»گفت:  . » 

پریسا از جایش بلند شد و با هیوا دست 
چه خوشگلی تو! زیاد شبیه بابات »داد: 

 «.نیستیا

توقع اشاره مستقیم پریسا را نداشتم اما 
 .حرفی هم نزدم

در منو از پ»اخمی صورت هیوا را پوشاند:
 « کجا میشناسید شما؟



نفرمایید مگه میشه »پریسا خندید و گفت:
ایشونو نشناسیم. تو این صنعت کسی هم 

 «!هست پدر شمارو نشناسه خانم زیبا؟

پریسا کلمه بابا را که اول استفاده کرده بود 
 .با کلمه پدر جایگزین کرد

 .دستم را روی لبهایم کشیدم تا نخندم

ا میشناختم ، یک زبان بازِ سالها بود پریسا ر 
 .حرفه ای بود

بهترین هم دانشگاهی و بزرگترین رقیب 
 .من در کار بود

بعید میدانستم روزی برسد که هیوا آزاد از 
 .پس پریسا بربیاید

هیوا دستش را از دست پریسا بیرون 



ممنون از تعریفتون، ببخشید انگار »کشید: 
 « من و مهدیار مزاحمتون شدیم؟

به سمت من چرخاندنگاهش را  . 

مزاحم نشدید، بفرمایید» جوابش را دادم: . 

» 

درخواستش را مستقیم و محکم ادا کرد: 
میخوام با شما تنها صحبت کنم» . » 

حتما»از جایم بلند شدم و گفتم:  . » 

خودتو » پریسا چشمکی به من زد و گفت:
 « .آماده کن فردا کلی کار داریم
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خیلی »نگاهی به هیوا کرد و گفت: 
خوشحال شدم از نزدیک دیدمت، به پدر 



 « .سالم برسون

منتظر جواب هیوا نماند و بدون توجه به 
 .قیافه اخم آلودش از اتاق بیرون رفت

مهدیار با تعجب نگاهی به ما کرد و او هم 
 .بدون حرفی از اتاق بیرون رفت

همینکه در بسته شد، دست به سینه 
ستاد و به چشمهایم خیره شدای . 

 .میز را دور زدم و جلو رفتم

بفرمایید بشینید، » دو قدمی اش ایستادم:
 «چرا ایستادید؟

به جای رفتن به طرف مبلهای جلوی میز 
 .قدمی جلو آمد و در چشمهایم زل زد

فکر کردم این دختر را کی دیدم که طلبکار 



نبوده باشد، فقط یکبار آن هم جلوی در 
ودش، همان یکبارخانه خ ! 

منتظرم ظاهرا » دستهایم را در جیبم بردم:
 « !حرف داشتید؟

چشمهای کشیده اش در حالت عادی هم 
منحصر به فرد بود ولی حاال به دو خط 

 .باریک تبدیل شده بود
کار که زیاد دارم»لبهایش را بهم میفشارد:  . 

» 

 .سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت

 « .خوب بگید، من که گفتم منتظرم» -

انگار کالفه بود، سریع دستهایش را روی 
 .صورتش کشید و لحنش کامال عوض شد

یک سوال داشتم، »آرام و شمرده پرسید: 



میخواستم بدونم شما به پدر من چیزی 
 « گفتید؟

 « راجع به؟» -

راجع به کارم. به اینکه من اینجا کار » -
 « .میکنم

ببخشید من چرا باید » پوزخندی زدم:
اینکارو بکنم؟ خوب شد گفتید من هم اتفاقا 

 « .سوال داشتم از شما خانم

 « !بپرسید؟» -

نه دیگه! شما »سرم را کمی به عقب بردم: 
 « .اول سوال منو جواب بدید لطفا

کدوم »انگشتهایش را در هم گره کرد: 
 «سوال؟



من چرا باید برم به » کمی سرم را خم کردم:
بگم اینجا کار میکنید؟ پدر شما  » 

نمیدونم، آخرین احتمالم شما بودید. » -
چون برخوردامون همش با کنتاکت بوده، 

 پیش خودم گفتم شاید دلتون نخواسته
 «.اینجا باشم

پیِش خودتون اشتباه » یک ابرویم باال رفت:
کردید همچین فکری راجع به من کردید ، 
 این یک، من از این اخالقای مزخرف ندارم
، این دو، وقتی برادرم ازم میخواد یک 

حرفی رو نزنم با شکنجه هم حرفی از من 
درنمیاد چون مهدیار برام از هر چیزی 

 باارزشتره ،



 «.اینم سه

اینبار چشمهایش گرد شدند و فقط نگاه 
 .کرد

فکر کنم اشتباه های » خونسرد ادامه دادم:
فکریتون تموم شده باشه، حاال من میپرسم. 

اینقدر برای هر کاری دروغ سرهمشما چرا   

 « میکنید؟

دستهایش را از هم باز کرد و نیم قدم جلو 
من کی به شما دروغ گفتم؟» آمد:  » 

به من که دروغ نگفتید ولی به صورت » -
شریک “بسیار شگفت انگیزی بنده همیشه 

بودم” دروغهای شما . » 

 (چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری

113 



- « توجه حرفهاتون ببخشید من اصال م
 « .نمیشم

دستم را از جیبم درآوردم و گردنم را فشار 
که اینطور! که »دادم و نگاهش کردم: 

 « !متوجه نمیشید؟

 .چرخیدم و به سمت میزم رفتم

 .روی صندلی نشستم و نگاهش کردم

بدون هیچ حرکتی ، خیره به جایی که 
 .ایستاده بودم نگاه می کرد

 .عقبگرد کرد و به سمت در رفت

خودکار را برداشتم و سرم را روی برگه های 
 .پیش رویم خم کردم

صدای باز و بسته شدن در نیامد و من هم 



 .سرم را باال نبردم

چند ثانیه بعد روی یکی از مبلهای جلوی میز 
 .نشست و سرش را بین دستهایش گرفت

زیرچشمی نگاهی انداختم و سرم را به کارم 
 .گرم کردم

- « تم اینجوری بپرسم. من اصال نمیخواس
 « .نمیدونم چرا باز این شکلی شد

چه »سرم را از روی برگه ها باال آوردم: 
 « شکلی شده مگه؟

» سرش را از بین دستهایش بیرون نیاورد:
 « .من نمیخوام هر دفعه با شما بحث کنم

خداروشکر قصدشو ندارید. »لبخندی زدم: 
 « !اگه داشتید چی میشد؟



 .سرش را باال آورد

این چشمها اصال شبیه چشمهایی که 
لحظاتی پیش دیدم نبود. پر شده بود از 

 .مظلومیت ، از ستاره های کوچک

من فقط... فقط میخواستم بپرسم شما » -
نفهمیدید کی رفته به پدرم گفته؟ هر کاری 

 میکنم نمیگه، هیچی رو از پروانه

 «.پنهون نمیکنه ولی به اونم نگفته

لی نگاه کردن به چرایش را نمی دانستم و
 .چشمهایش برایم لذت بخش شده بود

میدونید مگه نه؟»لبهایش را گاز گرفت:  » 

نه متاسفانه » خودکارم را روی برگه ها زدم:
 «.نمیدونم



 .ناامیدانه چشمهایش را به اطرافش چرخاند
 « واقعا نمیدونید؟» -

نه نمیدونم، پدر شما فقط میخواست » -
نید! ظاهرا ببینه شما اینجا چیکار میک

 خودتون گفته بودید من اینجارو بهتون

 « .اجاره دادم

 « .بله من گفتم» -

خوب کاری کردید، » سرم را کمی کج کردم:
من هم حرفهای خودتونو تایید کردم. 

 « .همین

ببخشید» از جایش بلند شد: . » 

بابته؟» من هم از جایم بلند شدم: » 

همینکه گفتید! شریک » نگاهم کرد:



من شدید، حواسم هست شما دروغهای 
اون مهمونی رو هنوز یادتونه. اون رقص 

 « .اجباری

با باال و پایین کردن سرم حرفش را تایید 
بله ، ناخواسته شریک دروغهای شما » کردم:

 « .شدم

 .به سمت در رفت و یک آن دوباره چرخید
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- «  میشه یک توضیحی بدم و برم؟ اصال
امروز هم با یک عالمه اصرار تونستم بیام، 

 « .اومدم همین سوالو ازتون بکنم

من »چند لحظه نگاهش کردم و پرسیدم: 
فکر کردم شما از حصر خونگی دراومدید، 



پس هنوز مجازاتتون تموم نشده. 
 توضیحتون

 «همین بود؟

 « حصر خونگی؟» -

رَهی اینطوری گفت:» خندیدم  . » 

مجازاتم تموم نشده،  نه» لبخند محوی زد:
 « .راستش حقمه. نباید به بابا دروغ میگفتم

خیلی » سرش را تکانی داد و ادامه داد:
وقتتونو گرفتم. توضیحم مربوط به اینجا 

 «.اومدنم نبود

 « .بفرمایید» -

به کتابخانه نگاه کرد و همانطور که نگاهش 
من » را روی کتابخانه میچرخاند گفت:



همونی دلیل موجهیمیخواستم بگم برای م  

داشتم که اون دروغو گفتم. یعنی 
 «...میخواستم بگم حرف شما درسته ها ولی

 .نگاهش را از روی کتابخانه برداشت
انگار حواسش جمع شد که محکم جمله 

 .بعدی را ادا کرد
 « .من به شما هیچ وقت دروغ نمیگم» -

جمله اش برایم بی معنی بود ولی سرو کله 
برایم لذت بخش بودزدن با این دختر  . 

 .از پشت میز به سمتش حرکت کردم
 « چرا باید به من دروغ بگید؟» -

نه یعنی منظورم » کمی هول شد و گفت:
 « .این بود که من آدم دروغگویی نیستم



دستهایم را پشتم بردم و به هم قفل کردم، 
کمی خم شدم تا خوب صورتش را نگاه کنم: 

خوبه! من خیلی سریع متوجه دروغ»   

 «.میشم

دستگیره را در دستش گرفت و دلخور 
من دروغ نمیگم الزم نیست » نگاهم کرد:

 « .زحمت بکشید

شما چرا اینقدر زود » تک خنده ای کردم:
 «ناراحت میشید؟

جواب این سوالتون »جواب داد: با حرص 
 « .پیش خودتونه

در را باز کرد و بدون نگاه به صورت خندانم 
 .از اتاق خارج شد



دستهایم را از پشتم درآوردم و روی گردنم 
 .گذاشتم

حسم دقیقا مثل وقتی هایی بود که حرص 
مهدیار را درمی اورم و لذت می برم. شاید 
چون هم سن بودند و اخالقهایشان هم 

بیهش  

 .بود
در حالی که که هنوز لبخند به لب داشتم، 

 .جلوی پنجره ایستادم

شاید هم از وقتی فهمیدم دوست دختر 
 .مهدیار نبود در ذهنم دیگر مانعی نداشتم

دفعات پیش فقط دنبال کم کردن بحث 
بودم تا هوای مهدیار را داشته باشم و بی 



 .احترامی نکنم
ایجاد  ولی حاال به طور غریبی عالقمند به

 .بحث بیشتر بودم
پشت میز نشستم و نگاهی به در اتاق 

 .کردم

یک مدل باحالی » لبخندی زدم و آرام گفتم:
 « !حرص میخوره

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

115 

از چیزی که در ذهنم جوالن می داد و آسان 
 .تا روی لبهایم آمد تعجب کردم

سرم را روی برگه های زیاد روی میز خم 
مکرد . 

» کمی برگه ها را بی هدف جابجا کردم:



قشنگ معلومه دنبال یک راه فرارم که 
 « .کارهارو انجام ندم

 (هیوا)

در را بستم و به جای اتاق خودمان به طرف 
 .آشپزخانه رفتم

در بالکن را باز کردم و خودم را به کنار نرده 
 .ها رساندم

 .دنبال هوایی بودم تا نفسهایم باال بیاید

ار هوای مورد نیازم حتی در اینجا ولی انگ
 .هم نبود

رو به رویم یک پارک بزرگ با انبوهی از 
درختان بلند و سرسبز بود، آن وقت من 
 .هنوز هوایی برای نفس کشیدن نداشتم



 .از خودم و رفتارهایم ناراحت بودم
از این هیوای ناشناخته که یک هو از جلدم 

 .بیرون می زد بیزار بودم
تی او را می دیدم چه اتفاقی نمی دانستم وق

می افتاد که همه چیز در یک سراشیبی بد 
 .می افتاد

همه چیز را با سرعت بی نهایت خراب می 
 .کردم

سرم با دیدن و شنیدن هر چیزی که به او 
 .ربط داشت پر از جرقه می شد

چقدر به دل زبان نفهم می گفتم از این 
 دوست داشتنه یک طرفه دست بردارد؟

ه غرورم بها دهم و پا جلو نگذارم؟تا کجا ب  



 چرا نمی خواست؟

وای که اگر یک قدم جلو بیاید فقط یک 
 !قدم

 .ثانیه به ثانیه دیدارم را رو به عقب رفتم
لبخندهایش هر چند برای من نبود و برای 
بعضی از حرفهایم بود ، ولی نیشم را بی 

 .اختیار باز کرد
 .خندیدن او را دوست داشتم

عقب تر رفتم تا به آن هم دانشگاهی 
 .قدیمی رسیدم

صدای بلند خنده اش، راحت حرف زدنش، 
اعتماد به نفسش، ناخنهای فرنچ شده اش، 
موهای الیت شده اش، دماغ خوش فرمش 



 و

دندانهای مرتبش، اصال تمام وجودش اذیتم 
 .کرد

انگشتهایم را دور میله نرده حلقه کردم و 
 .محکم فشار دادم

پایین انداختم و به دستهایم نگاه  سرم را
 .کردم

اگه چیزی بود مهدیار میگفت؟! میگفت؟ » -
 « !حتما میگفت

پوفی کردم و با شنیدن صدای دادی سرم را 
 .باال آوردم

کمی خم شدم و از البالی درختها چند پسر 
 .را دیدم



 .انگار کسی را دوره کرده کرده بودند
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درست همانجا که انبوه شاخه های درختان 
کم بود، پسری با لباس مدرسه و کوله ای بر 

 .دوش روی زمین پرت شد

اخمهایم شدید در هم رفت و با دیدن سه 
پسری که مشخص بود بزرگتر بودند و دوره 
 .اش کرده بودند، قدمی به عقب برداشتم

سریع در ذهنم مرور کردم که باید به بقیه 
م ولی از ترس اینکه پسرک هم خبر ده

بیشتر کتک بخورد بیخیال شدم و راهرو را 
 با

 .تمام سرعت دویدم



به کانتر منشی رسیدم که کوهیار از اتاقش 
 .بیرون آمد

 « ...خانم دهقانی» -

را بی جواب « کجا میری؟ » صدای متعجب 
گذاشتم و با سرعت از کنارش رد شدم. در 

یینشرکت را باز کردم و از پله ها پا  

 .دویدم

نفس زنان پایین ساختمان رسیدم و بدون 
توجه به ماشینها با سرعت عرض خیابان را 

 .طی کردم

صدای بوق ممتد یک ماشین و صدای 
را « چیکار میکنی؟ » کوهیار که داد کشید 

 .نشنیده گرفتم



 .فقط می خواستم کتک نخورد

سریع خودم را به جایی که از باال نشانه 
م و دیدمشانگرفته بودم رساند . 

 .پسرک هنوز روی زمین افتاده بود
سرعتم را بیشتر کردم و خودم را بینشان 
پرت کردم و با دو دستم روی سینه دو 

گمشید »نفرشان کوبیدم و داد کشیدم: 
 عقب

 .ببینم
غافلگیر شدند و ضربه من هم اینقدری پر 
قدرت و بی هوا بود که چند قدم به عقب 

 .پرت شدند
» را گرفتم و بلندش کردم: بند کوله پسرک



 « .پاشو، پاشو

یکی از پسرها که نزدیکتر بود، به قصد حمله 
جلو آمد که کوهیار از پشت یقه تیشرتش را 

 .گرفت و به عقب پرتش کرد

 « کجا داشتی میرفتی؟» -

دو نفر دیگر با دیدن کوهیار کمی عقب 
به شما چه؟ » رفتند و نفر سوم داد کشید:

 « کالنتر محلید؟

وهیار با آرامش موبایلش را درآورد و ک
نه کالنتر نیستیم ولی االن زنگ » گفت:

میزنیم کالنتر بیاد ببینه شما اینجا چه 
 غلطی

 « .میکردید



هر سه پا تند کردند و بین درختان پارک 
 .محو شدند

نگاهی به صورت پسرک کردم و نگران 
چیزیت نشده؟ جاییت درد » پرسیدم:

 « نمیکنه؟ چیکارت داشتن؟

 .بغض کرد و چیزی نگفت
 .خاک روی لباسش را تکان دادم

انگار از شوک درآمده باشد خودش هم 
 .شروع کرد به تکان دادن لباسش

چرا کتکت » کوهیار جلو آمد و جدی پرسید:
 « میزدن؟ تابستون مدرسه میری؟

 « .تجدید شدم» -

 «واسه تجدید کتک میخوردی؟» -



رفیقای داداشم هستن، بهشون بدهی » -
داره میخواستن زهره چشم بگیرن بره 

 « .پولشونو بده

 « خونت کجاست؟» -
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از سوالهایش دلخور شده ام، آرام پرسیدم: 
چرا اینقدر سوال پیچش میکنید؟ گناه داره »

 « !آخه

 .سرش را به سمتم چرخاند

ورتش داشت که لبخند محوی روی ص
 .متعجبم کرد

 « !شما صبر کن» -

نگفتی خونتون » رو به پسرک گفت:



کجاست؟ نجاتت دادیم دیگه چند تا سوالو 
 « .جواب بده برو

چند تا کوچه » پسرک سرش را باال آورد:
 «.پایین تر

دستش را پشت پسر گذاشت و به همان 
سمت که راه خانه شان را نشان داده راه 

 .افتاد
ه افتادم تا بدانم برای چه چیزی کنارش را

 .باید صبر کنم
نگاهی به دستش کردم که آرام پشت پسر 

 .باال و پایین میرفت
 .لبخندی از مهربانیش روی لبهایم آمد

 .پس خیلی هم فوالدی نبود



از دیدن همین قدر مهربانی دلم پر از جرقه 
 .های نور شد

 « خونه مال خودتونه یا مستاجرید؟» -

نان در حال تمیز کردن پسر که همچ
مال » لباسهایش بود بی حواس جواب داد:

 « .خودمونه

کوهیار ایستاد و بازوی پسر را گرفت و با 
یک حرکت محکم او را به طرف خودش 

 .کشید

ببین بهت چی میگم، هر چی ازشون » -
بلند کردی و ندادی، ببر بهشون بده. دفعه 

 بعد ببینم داری کتک میخوری دخالت
م هیچ، زنگ میزدم صد و ده بیاد که نمیکن



 « ورداره همتونو ببره. فهمیدی یا نه؟

چشمهایم از حدقه بیرون زد و هاج و واج 
 .فقط نگاه کردم

رنگ صورت پسر پرید و با ترس به صورت 
 .کوهیار نگاه کرد

شنیدی چی گفتم یا » کوهیار بلندتر پرسید:
 « نه؟

چ چشم، غل غلط » پسر به لکنت افتاد:
اکردم آق . » 

 «.خوبه! برو خونت» -

پسر گنگ دو سه قدم به عقب برداشت و با 
 .یک چرخش سریع شروع به دویدن کرد

با آرامش دستهایش را به هم زد و خاکشان 



 .را پاک کرد

تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود 
 .که با دهانی نیمه باز حرکاتش را نگاه کنم

گفتم »با خنده سرش را به سمتم چرخاند: 
 « !که من سریع متوجه دروغ میشم

چند ثانیه چشمهایم روی صورتش حرکت 
چطوری » کرد و با سختی پرسیدم:

 « فهمیدید؟

به جای پاسخ دادن به سوالم کمی خم شد و 
حالتون خوبه؟» پرسید: » 

انگشت اشاره ام را به سمت خودم گرفتم: 
من؟ نه! آره خوبم» . » 

 « .خوبه! بریم دیگه من کلی کار دارم» -



» کنارش راه افتادم و باز سوالم را پرسیدم:
چطوری فهمیدید؟ خدایا دیدید چطوری فرار 

 « !کرد

خانم آزاد اینجا منطقه خیلی خوبیه! به » -
نظرتون منطقیه این طرفا یک بچه بدهی 

 « داشته باشه؟
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ه خانه های ویالیی آن سوی هاج و واج ب
نمیدونم، حاال شاید » پارک نگاه کردم:

 « !داشته باشه

خُب من » دستهایش را در جیبش فرو کرد:
امتحان کردم، دیدید که بدهی در کار نبود، 

 « .دروغ میگفت



 .قدم زنان به طرف شرکت رفتیم

در ذهنم صحنه ها را کنار هم گذاشتم تا 
غ پسرک برده متوجه شوم از کجا پی به درو

 بود. در افکارم و عقبگردهایم به صحنه های
اتفاق افتاده غرق بودم که از شنیدن صدای 

 .او سریع سرم را باال آوردم
خانم شما فیلمهای ابرقهرمان هارو زیاد » -

 « میبینید نه؟

اینقدر فکرهای درهم داخل سرم زیاد 
بدم » هستند که بی دقت جواب دادم:

 « نمیاد، چطور مگه؟

اینهمه آدم » نیم نگاهی به سمتم انداخت:
تو شرکت حتما باید تنهایی میپریدید وسط 



 دعوای یک مشت پسر؟ اونکه کتک خورده

بود فوقش تا شما یک در بزنید و بچه هارو 
 « .خبر کنید دو تا مشت دیگه هم میخورد

با هر یک جمله که تمام کرد تازه متوجه 
 .کنایه سنگینش به خودم شدم

تم جوابش را بدهم، ولی می خواس
 .نمیدانستم از کجا شروع کنم
 .کلمات در مغزم گم شدند

 .با حرص دندانهایم را بهم فشار دادم
نیم نگاهش با آن لبخند کج بیشتر حرصم 

 .را درآورده بود

البته نفس کارتون خیلی قابل تقدیر » -
بود، دیگه آدم بدیارو میگه باید خوبیهاشم 



 «.کنارش بگه

ستادم و به محکم قدم برداشتن همانجا ای
 .او نگاه کردم

چیزی شد؟» چرخید و با تعجب پرسید:  » 

نمیدانستم چرا هیچ جوابی برای کنایه 
 .هایش پیدا نمی کردم

خواستم بگویم قصدم کمک بوده که این را 
 .هم خودش گفت

سوالش را بیجواب گذاشتم و از کنارش 
 .گذشتم

آمد و  بیخیال و بدون حرفی دیگر به دنبالم
 .با هم وارد ساختمان شدیم

قبل از ورود به آسانسور نگاهی به قیافه 



ببخشید » فاتحانه اش انداختم و پرسیدم:
اگر حدستون اشتباه بود و واقعا برادرش 

 بدهی
 « هم داشت اون وقت چیکار میکردید؟

اگر واقعا بهم ثابت »جدی نگاهم کرد : 
میکرد راستشو گفته اول ازش عذرخواهی 

ردم بعدشم سعی میکردم مشکلش حلمیک  

 «.بشه

بفرمایید» به در آسانسور اشاره کرد: . » 

 .تشکر کردم و وارد آسانسور شدم
پشت سرم وارد شد و دکمه طبقه آخر را 

 .فشار داد

 .نیم نگاهی به قیافه جدی اش کردم



شک داشتم این همان آدم دقایق پیش 
باشد. همانی که در حال کنایه زدن به من 

 .موذیانه می خندید

داخل شرکت شدیم و با گفتن یک با اجازه 
 .سریع وارد اتاقش شد و در را بست

من را با اینهمه هیجان و فکرهای درهم تنها 
 .گذاشت
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ی می گفت، حتی اگر کاش می ماند و چیز
 .کنایه بود

 .یک جمله می گفت و می رفت
حداقل با تمرکز روی همان یک جمله، فقط 

 .یک چیز برای فکر کردن داشتم



سردرگم و کالفه به سمت مبلهای سالن 
رفتم و روی یکی از آنها که رو به پنجره های 

 .بلند بود ، نشستم
 .به فضای بیرون از پنجره خیره شدم

ر اساسی برای این حال عجیبم باید یک فک
 .می کردم

دیگر توان تحمل این سردرگمی ها را 
 .نداشتم

قبال خودم بودم و خیالش، مشکلی هم 
 .نبود. برای خودم می بافتم و می شکافتم
یک روز رنگی می بافتم و یک روز سیاه و 

 .سفید

این واقعیت ، خیلی پیچیده تر از رج های 



 .خیال من بود

بار با آن روبرو شدم نه تنها واقعیتی که هر 
رنگهایش با خیالهایم تفاوت داشت بلکه 
 نوع بافتنش طوری بود که تا به حال آن را

 .حتی امتحان هم نکرده بودم

 .من این واقعیت را بلد نبودم

در جمع طوری با احترام در مقابل بداخالقی 
هایم که نمی دانستم آنها از کجا بیرون می 

و به یک جمله کوتاهزدند، رفتار می کرد   

بسنده می کرد که خجالت زده شوم، آن 
وقت در مواقعی که تنها می شدیم، کاری 
 می کرد که حس موش در برابر گربه ای

 .بازیگوش را داشتم



نگاه نمی کرد و فرسنگها دور می شد، ثانیه 
ای دیگر اینقدر نزدیک بود، که بوی چوب و 

 تلخی عطرش تا مغز استخوانم نفوذ می
دکر  . 

کاش دیگر خم نمی شد و به چشمهایم نگاه 
 .نمی کرد

هر بار اینکار را می کرد حس می کردم قلبم 
مثل کلبه ای وسط کوهستان زیر خروارها 

 .بهمن گیر می کرد و راه فرار نداشتم
چقدر از این هیوای بی دست و پا و بی 

 .عرضه بدم می امد

 « چرا اینجا نشستی آزاد؟» -

رم را باال گرفتماز جایم پریدم و س . 



 « !ترسیدم مهدیار» -

 .منشی شرکت کنار مهدیار ایستاد

حالتون خوبه؟ متوجه نشدم کی » -
 « .برگشتید! یعنی فکر کردم کال رفتید

صدای بسته شدن در اتاقی آمد و بعد هم 
خانم ، روزبهانی هست یا »صدای کوهیار: 

 « رفته؟

او را نمی دیدم ولی صدای قدمهای 
می داد به طرف ما می آمد محکمش نشان . 

 .زیرلب ای بابایی گفتم و از جایم بلند شدم

چی شده آزاد؟ کجا بودی »مهدیار پرسید: 
 « مگه؟

یهو دویدن پایین، »منشی جوابش را داد: 



 « .فکر کردم کاری براشون پیش اومده

نه، چیزی نشده»بیحال جواب دادم:  . » 
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 « .مهندس هم دنبالتون اومد» -

چی شده؟» مهدیار نگاهی به کوهیار کرد:  » 

 « .میگم چیزی نشده مهدیار» -

منشی دیگر می خواست تا می توانست 
خوش خدمتی کند، کمی نزدیکم شد و 

رنگتون پریده ها، آب بیارم ؟ چیزی » گفت:
 الزم

 « .ندارید

نه من چیزیم نیست، ممنونم » کالفه گفتم:
یخوامهیچی نم . » 



میگم » مهدیار قدمی به سمتم برداشت:
چی شده؟ تورو قران باز یه کاری نکن توش 

 « .بمونیم

نمی خواستم اتفاق را تعریف کنم. می 
دانستم اگر می گفتم، تا مدتها سوژه بچه ها 

 .می شدم

ماشینو بد پارک کرده بودم، از بالکن » -
 « .دیدم یکی گیر کرده رفتم درستش کنم

ه نگاهم به سمت کوهیار رفتناخوداگا . 

 .عاجزانه نگاهش کردم

« تنها کلماتی « شریک دروغ های شما
 .بودند که در ذهنم بدون وقفه تکرار شدند

با لبخند موذیانه ای روی لبهایش، سرش را 



 .با تعجب چپ و راست کرد
مهدیار به سمتش چرخید و در ثانیه لبخند 

 .روی صورت او از بین رفت

 « آره؟» -

بله همین بود منتها »جواب داد:  سریع
اینقدر عجله داشتن من فکر کردم اتفاق 
بدی افتاده، فکر کردم جایی دعوا شده 

 ایشون
دارن میرن کسی رو نجات بدن، دویدنشون 

 « .این شکلی بود

لبهایم را محکم گاز گرفتم و با حرص نگاهم 
 .را به چشمهای بیخیالش دوختم

 تلفن شرکت زنگ خورد و منشی با



 .ببخشیدی به سمت کانتر قدم برداشت
مهدیار، پرهام »سپهر از اتاق بیرون آمد: 

 « !پشت خطه

 .مهدیار نگاهی به من کرد و از ما دور شد

 .باز هم من ماندم و او
دستهایش را در جیبش برد و لبخند کجش 

 .روی صورتش برگشت

 .نمی توانستم به چشمهایش نگاه کنم
ا چیزی برای چشمهایم را اطراف چرخاندم ت

نگاه کردن غیر از نگاه نافذش پیدا کنم و 
 .حواسم پرت شود

زنگ صدایش حرکت چشمهایم را روی 
 .کفشهایش ثابت نگه داشت



واقعا شگفت انگیزه نه؟ بابت این » -
 « .شراکت باید قرارداد ببندیم

سرم را باال بردم و سریع کلمات را جفت و 
 .جور کردم

تم به خدا سوژم اگه، اگه میگف» آرام گفتم:
 « .میکردن. آخرین بار بود. قول میدم

دستی روی ته ریشهایش کشید و لبخندش 
 .بیشتر شد جوری که دندانهایش را دیدم

لطفا نگید آخرین بار تازه داره برام لذت » -
 .بخش میشه، دروغ از شما شراکتش با من

» 

بدون توجه به اخم من برگشت و همینطور 
سمت اتاقش می رفت، که از کنار کانتر به 

خانم به روزبهانی بگو بیاد اتاقم» گفت: . » 
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وارد اتاق شد در را با شدت روی چهارچوب 
 .کوبید

 .از عصبانیت گُر گرفتم
به سمت اتاق رفتم، پاهایم را روی زمین 
کوبیدم بلکه از درجه کالفگی و خشمم کم 

 .شود

در اتاق را محکم باز کردم، مستقیم به 
 .سمت تخت آویز رفتم و دراز کشیدم

 .چند دقیقه به سقف خیره شدم

 .از جایم بلند شدم و نشستم
 .دور و بر را نگاه کردم

سپهر و نگار سرشان را در لپتاپ فرو کرده 



بودند و عکسهایی که رَهی گرفته بود را نگاه 
رهایمیکردند تا بهترینشان را برای کا  

 .بعدی انتخاب کنند
مهدیار روی مبل لم داده و دستش را روی 
سرش گذاشته بود، مشخص بود دقایق 

 .زجرآوری را با پرهام می گذراند

 .سرم را به سمت تخت گوشه چرخاندم

ََ رهی در حال تمیز کردن هنگ درامش 
بود. هر یکبار که دستمال را آرام روی ساز 

ن میمی کشید زیرچشمی نگاهی هم به م  

 .انداخت
دستم را تکان دادم و بدون صدا لبهایم را 

چیه؟» بهم زدم:  » 



 .خندید و شانه هایش را باال انداخت

کالفه از جایم بلند شدم و کنار پنجره 
 .ایستادم

رهی با صدای بلند یک جمله را با آهنگ 
 .خواند و همه سرهایمان به طرفش چرخید

 جز تو هیچکس نمیتواند

برساندجانم را به لبم   

 صدایم کن

 صدایم کن

 .چند ضربه به هنگ درام زد

خرِ درونت یهو » سپهر با خنده گفت:
 « احساساتی شد؟

خرِ من نه» بیخیال جواب داد: ! » 



سپهر و نگار دوباره سرهایشان را خم کردند 
 .و رهی هم به کارش ادامه داد

خواستم به سمت پنجره برگردم که نگاهم 
فل شدبه چشمهای خیره مهدیار ق . 

همین را کم داشتم که این هم مثل 
برادرش نگاه های ذوب کننده اش را به رخ 

 .بکشد
هان؟ چیه؟» بیخیال نگاهش کردم و گفتم:  

» 

گوشی را به گوشش چسباند و با دستش 
 .اشاره کرد که کاری ندارد

از دیدن حیاط خلوت صرفه نظر کردم و به 
من دارم میرم. » سمت کیفم قدم برداشتم:

ی ندارید؟کار  » 
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پوزخندی به سوال مسخره خودم زدم و 
همچین میگم کاری ندارید »ادامه دادم: 

انگار چه غلطی دارم میکنم! نه که حاال 
 نبودن

من تو این یکی دو هفته خیلی اذیتتون 
 « .کرده! خدافظ

کیفم را برداشتم که مهدیار از جایش بلند 
را از دستم گرفتشد و کیف  . 

پرهام االن کار دارم، میام میبینمت » -
 « .اینجوری تلفنی نمیشه کاری کرد

 .چند جمله دیگر گفت و تماس را قطع کرد

 «چ چ چت ش ش شد ی یه یهو؟» -



 « .هیچی میخوام برم» -

خُب برو دیگه » مهدیار کیف را پس نداد:
چرا تیکه میندازی؟ خدایی االن تو خونه 

 « موندی تقصیر ماست؟

بده کیفمو، من مگه گفتم تقصیر » -
 « .شماست

رهی بیا یک خرِ » سپهر پر کنایه گفت:
 «.درون وحشی دیگه برات پیدا کردم

رفیق » رهی خندید و از جایش بلند شد:
باعث شده از عقلت  انگار تو خونه موندن

برداری بذاری رو قوه تخیلت نه؟ وگرنه 
 گفتن

این حجم باالی چرت تو یک جمله کار هر 



 « .کسی نیست

 .یک طرف کیف را گرفتم و کشیدم
 .مهدیار کیف را محکمتر نگه داشت

میزنم لهتون میکنما. » عصبانی داد زدم:
 «.یکی از یکی مسخره تر. ول کن کیفو

حاال ؟! بودیکجا »خندید و گفت:  ! » 

 .صبرم در حال لبریز شدن بود

میخوام برم بابا، » کالفه کیف را رها کردم:
 « چتونه؟

خ خ خوب دل » نگار از جایش بلند شد:
دلمون ت تن تنگ ش ش شده. ب ب بمو 

بمون. چ چرا ای این اینجو اینجوری می 
 میک



 « میکنی؟

آزاد ما از صد جا »سپهر دلخور ادامه داد : 
یشیم میایم سر هم خالی سرویس م

میکنیم؟ خونه چیکارت میکنه فریبرز غیر 
 نگهداری

 « مستمر که ترمز بریدی؟

بغضم را قورت دادم و روی یکی از صندلی 
 .ها نشستم

خسته شدم، میخوام پیشتون باشم. » -
کوتاه نمیاد. بابت امروز هزار دفعه التماس 

 کردم. اخه مگه میشه دختر به این بزرگی

ر تو خونه نگه داری؟ مگه هزار و رو به زو
سیصد و میخ طویله است؟ خسته شدم بابا. 



 حاال یک دروغی گفتم، شورشو

 « .درآورده

نگاهی به تک تکشان کردم و خودم هم می 
دانستم از هزار جا دنبال بهانه بودم تا فقط 

 تمام اتفاقات را یکباره فراموش کنم و
 .میدانستم که نشدنی بود

ما هم منو مسخره کردید! ش» ادامه دادم:
تحمل کن ، زمان بده، هیچی نگو ، تقصیر 
 خودته، هیچی نگو. انگار بعد سالها فهمیدم

چقدر بیشعور و نفهمید خُب یک لحظه 
خودتونو بذارید جا من ببینید حالتون بد 
 نمیشه؟ نشستید اینجا بیخیال فقط نسخه

 « .میپیچید



من دیروز پیش بابات » رهی کنارم ایستاد:
بودم آزاد، یک چارت بهش دادم گفتم ببینه 

 « .دقیقا چیکار میکنیم
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سرم را با تعجب باال بردم و نگاهش 
شوخی میکنی؟» کردم:  » 

حقش بود بابت این جمالت زیبایی که » -
از باال منبرت گفتی، بهت نمیگفتم چیکار 

 کردم حرفامو مشت میکردم میزدم تو

هنتد . » 

از جایم بلند شدم و به جای رهی از نگار 
راست میگه؟» پرسیدم: » 

 « .آ آ آر آره. ر ر رف رفته» -



خُب »با هیجان به سمت رهی برگشتم: 
 « چی گفت؟

 «.هیچی نگفت فقط گوش داد» -

خب این دقیقا چیزی بود که کمی فکرم را 
هیچی نگفت؟ بهت بی احترامی » دور بزنم:

با حرف نزدنش ناراحتت کرد؟ یعنی ، یعنی  

 « کرد؟

االن اگه »مهدیار با حالت مسخره ای گفت: 
اینکارو کرده باشه در نظر داری چه غلطی 

 « بکنی ؟

رهی نگذاشت جواب مهدیار را بدهم و 
با من حرف » سریع دنباله حرف را گرفت:

زد، راجع به تصمیمش در مورد دختر 



 مسخره

 « .اش چیزی نگفت

چی اصال گفتی؟ ناراحت شد؟ نکنه فکر » -
 « !کنه من گفتم بری ؟

قوه » اینبار سپهر جای مهدیار را گرفت:
 « !تخیلش چه رشدی داشته

ای بابا همتون یک لحظه چیزی » داد زدم:
نگید. رهی خُب بگو دیگه. اه چرا اینجوری 

 « میکنید با آدم؟

اول سوار ماشینم » روی تخت نشست:
 «.شدم و استارت زدم

 .با فریاد صدایش زدم
هیچی بابا رفتم شرکت، » خندید و گفت:



منشیش تا اسممو پشت تلفن بهش گفت 
 سریع گفت برم تو اتاقش. رفتم خیلی جدی

بهش گفتم آقا ما کار خالف نمیکنیم که ، 
اونم گفت از دست تو عصبانیه چون دروغ 

 گفتی، بعدشم گفت گوش هممونو قراره

اری کنید حق بپیچونه. منم گفتم هر ک
دارید. هیچی راجع به تو نگفت. ولی آخرش 
 گفت از هیچی شانس نیاوردی ولی رفیقای

خیلی خوبی داری. منم دوباره از طرف 
 « .هممون عذر خواستم. همین و تمام

همین؟» لب و لوچه ام آویزان شد:  » 

بریم بزنیمش هیوا؟ » سپهر لپتاپ را بست:
ره فکر میکنی اینجوری جواب میده؟ دخت



 االغ پای مارو هم کشیدی وسط. هی هیچی
 « نمیگیم باز دور ورمیداری؟

بده » دلخور و ناامید از جایم بلند شدم:
 «.کیفمو برم

دمتون گرم، » برگشتم و نگاهشان کردم:
 « .این روزا یک خرِ تکامل یافته شدم

بریم» مهدیار کیف را نداد و در را باز کرد: . 

» 

بیای؟میخوای باهام » تعجب کردم:  » 

نمیخواستم بیام، پدرتون دستور دادن » -
برسم خدمتشون جهت پیچش گوشم،ای تو 

 «روحت آزاد با این کارای مسخره ات

 .مهدیار همراه من از اتاق خارج شد

از منشی خداحافظی کردیم و با هم از 



 .شرکت خارج شدیم

 « نمیخوای از داداشت خداحافظی کنی؟» -
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خونه است » چند لحظه نگاهم کرد و گفت:
مگه؟! قرار نیست هر جا خواستم برم خبر 
 بدم! بعدا بهش پیغام میدم. تو میخواستی

 « خداحافظی کنی؟

برای فرار از نگاه مستقیم مهدیار، شالم را 
نه ، برای »جلوی آینه آسانسور مرتب کردم: 

 « .تو گفتم

ن از تا توقف آسانسور و خارج شدنما
 .ساختمان دیگر چیزی نگفت

 .پشت فرمان نشستم و استارت زدم



 « کِی بهت گفت بیای خونمون؟» -

سایبان را پایین داد و شروع کرد بع مرتب 
امروز قبل » کردن موهای آشفته اش:

اومدنت زنگ زده بود با کوه کار داشت، 
 گوشی رو

گرفتم یکم پاچه خواری کنم واسه تو ذلیل 
صادر کردنمرده که فرمان  . » 

میگم یک وقت بهت » نگران نگاهش کردم:
چیزی نگه مهدیار؟ به خدا قاطی میکنم من 

 « !اعصاب درست ندارم این روزا

بشین سرجات بابا. » دستش را تکان داد:
قاطی میکنم! چته تو هی این روزا ، این روزا 

 « میکنی؟ این روزا دقیقا چه مرگته؟



 « .نمیدونم» -

- « دونی؟ رو سرم شاخ دارم یا آهان، که نمی
 « .گوشام درازه؟ خجالت بکش آزاد

واسه چی خجالت بکشم؟ »اخم کردم : 
بیشعور. انگار چی کار کردم! نمیخواد قاطی 

 « .کنی چیزی گفت خودم جوابشو میدم

خودم الل نیستم، اون خجالت بکش » -
هم باشه سرجاش تا یک جای حسابی حالتو 

 « .بگیرم

 .با تعجب نیم نگاهی به مهدیار انداختم
 « چی میگی برای خودت؟» -

بماند» پوزخندی زد: . » 

برو بابا! مسخره. همه برای من شدن » -



رهی. حاال کارم گیره همتون دنبال حالگیری 
 از منید! بذار اوضاع ردیف بشه جواب

 «.همه شاخ بازیاتونو میدم

نیم بیشتر راه را بر خالف همیشه سکوت 
دیمکر  . 

 . تمام وقت خودم را دلداری دادم
 .کاری نکردم تا مهدیار چیزی متوجه شود

یکسره در حال بحث و جدل بودیم ، امکان 
نداشت مغزش به سمت جای خاصی رفته 

 .باشد
ی ” اصال بفهمه“ ته همه سوالهای ذهنم یک 

طلبکارانه اضافه کردم و نفس حبس شده ام 
 .را با صدا خارج کردم



اهی به کنارم انداختمزیرچشمی نگ . 

 .مهدیار راحت و بیخیال خوابیده بود

منو باش دارم » نفسم را در هوا رها کردم:
 « .به چیا فکر میکنم بابا

 .با ریموت در حیاط را باز کردم
در انتظارباز شدن درِ حیاط کمربند را باز 

 .کردم

پاشو بابا » شاسی کمربند مهدیار را زدم:
 « !عین خرس خوابیده

هایش را باز کرد و دستهایش را به چشم
 .طرف باال کش داد

 «.آخیش، چه حالی داد» -
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 .موبایلش را درآورد و با کسی تماس گرفت

مطمئن بودم، میخواست به کوهیار خبر 
 .دهد کجاست و کی به خانه برمی گردد

بعد از این همه مدت تمام عادتهایش را از 
ودمبَر ب . 

بی تفاوت کیفم را برداشتم و از ماشین 
قلدرِ » خارج شدم و زیر لب زمزمه کردم:

 !زورگو! بسکه همه بهش باج میدن. لعنتی

» 

پله ها را باال رفتم و نگاهی به سمت ماشین 
 .انداختم

 .هنوز در حال صحبت کردن بود

 .در را باز کردم و داخل خانه شدم

 « .پروانه جون، سالم من اومدم» -



سالم هیوا » صدایش از طبقه باال آمد:
 « خوشگله، االن میام. مهدیار باهات اومد ؟

مانتو و شالم را در دست گرفتم و به طرف 
 .پله های طبقه باال رفتم

چه جالب، بابا دوستمو دعوت میکنه » -
خونه، هیچ کس هم که چیزی به من نمیگه 

 « .حتی خودِ دوستم

هری مرتب از باالی پله ها رسیدم که با ظا
 .اتاق خارج شد

حسودی نکن دخترم. منم خیلی وقت » -
نیست فهمیدم، فریبرز نیم ساعت پیش 

 « .زنگ زد گفت

 .از کنارم رد شد و به طبقه پایین رفت



لباسهایم را عوض کردم و جلو آیینه میز 
 .توالت ایستادم

 .به موهای خرمایی و لختم دست کشیدم
بابا کاری به رنگ کردن موهایم نداشت. 

چرا باید دوستش الیت داشته باشد و من 
 نه؟

ناخنهایم را نگاه کردم، بلند و کشیده بود. 
 .کاشت نداشتم ، فرنچ هم نبودند

پروانه هم عاشق اینجور چیزها بود. عاشق 
 .الیت و کاشت ناخن و فرنچ های عجیب

 .بابا کارهای پروانه را دوست داشت
ندی در آینه به خودم زدمپوزخ . 

انگشت اشاره ام را وسط سینه ام 



بعد من چیکار کردم؟ پارسال » گذاشتم:
بود؟! اصال یکسال شده؟ هه من پیش 

 خودم فکر کردم

عاشق کارت هستی و تمام فکر و ذکرت 
اون آهنهایی که باهاشون سرو کار داری 

رفتم با بدبختی یک کارگاه آهنگری ته شهر 
 پیدا

یک آدم شبیه غول که مثل سگ کردم ، 
ازش میترسیدم شد استاد جوشکاری من! 
دروغ میگفتم کالس دارم. بفرما اینم یک 

 دروغ

دیگه. این یکی برای خودت بود جناب آقای 
 « !شریک دروغهای من



راست میگی » نفسی کشیدم و ادامه دادم:
من پیش خودم خیلی اشتباه فکر میکنم، 

یکنمکال بیجا میکنم به تو فکر م . » 

 .کنار پنجره ایستادم و به ماشین نگاه کردم

 .مهدیار نبود

مطمئن بودم مثل همیشه روی یکی از 
صندلی های آشپزخانه نشسته و با پروانه ای 
که مثل پروانه دورش می گشت، صحبت 

 می

 .کرد

 من پروانه را داشتم، مهدیار چه؟

پروانه هم خوب می دانست، مهدیار چقدر 
نداشت و میخواست  دلتنگ بود. چقدر



 .داشته باشد
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کار همیشگی ام این بود، کمی تنهایشان 
 .بگذارم و مزاحم حس هایشان نشوم
 .پرده را کشیدم و روی تخت نشستم

دکوری که ساختم از قد خودت هم » -
بلندتر بود، بعد چی گفتی؟ یک تشکر 
نیخشک و خالی بدون هیچ حسی و هیجا ! 

همین؟ ای بابا! منو ببین با چه چیزایی 
خواستم تحت تاثیر قرار بگیری. اونوقت با 

 یکی که مدلش اصال یک لحظه هم تو
ذهنم نیومده که بخوام یه کم شبیهش 
باشم غش غش میخندی؟ خاک تو سر 



 «.من

از جایم بلند شدم و موهایم را محکم با 
 .کش باالی سرم بستم

یار و رفتارهایش دیگر نمی خواستم به کوه
 .فکر کنم

دیگر دوست نداشتم تفاوتهای خیال و 
واقعیت را بشمارم و بشمارم و آخرش هم 

 .مقصر باشم

 .میخواستم برای خودم زندگی کنم

به درک که از هیچ چیز من خوشش نمی 
 .امد

باالخره یک روز قدرت دل کندن را پیدا می 
 .کردم



 باز» دستگیره را پایین کشیدم و داد زدم:
 دارید غیبت میکنید شما دو تا؟

پله ها را پایین رفتم و به جای آشپزخانه ، به 
 .سمت سالن رفتم

کنترل تلویزیون را برداشتم و آن را روشن 
 .کردم

 « .بیاین اینجا لطفا» -

کانالها را کمی باال و پایین کردم تا هر دو 
 .آمدند

مهدیار کمی آنطرفتر از من روی کاناپه 
 .نشست

م به سمت تنقالتی که همیشه روی پروانه ه
 .میز می گذاشت، خم شد



در ظرفهای کریستالی را دانه دانه برداشت و 
 .همه را نزدیک دست مهدیار چید

یکم از این هله هوله ها بخورید تا » -
 « .براتون یک چایی بریزم بیارم

تشکر کردیم و به آشپزخانه رفت تا چای 
 .بیاورد

خجالت نمیکشی هر وقت میگه برم » -
چایی بریزم یک تعارف نمیکنی بشینه تو 

 «!بری

» نگاهی به اپن آشپزخانه کردم و آرام گفتم:
من به موقعش کار میکنم تو الزم نیست 
 این چیزارو یادم بدی! مهدیار میزنم سقط

شیا. چه گیری دادی امروز به من؟ بعد صد 



یی دفعه اومدن االن یادت افتاد من چا
 « نمیریزم؟

زشته دیگه، همش نشستی ببره بیاره؟ » -
کال کار خونه بلدی؟ خدایی من تا حاال ندیدم 

 « !یک تخم مرغ بشکنی

 .با تعجب نگاهش کردم
به تو » کنترل را به سمت صورتش بردم:

چه! چه فضول شدی تو؟! مگه میخوام شکم 
 « تورو سیر کنم نگران آشپزی منی؟

سالن برگشت پروانه با سینی چای به . 

 .سینی را روی میز گذاشت و بفرمایید گفت

قبل از شروع خودشیرینی های مهدیار 
ممنونم پروانه جون، قربونت »شروع کردم: 



برم من. ببین این چی میگه؟ بهم گفت چرا 
 به

شما نمیگم بشینید من برم چای بریزم! 
 « شما بهش بگو من کار نمیکنم؟
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مهدیار جان هیوا همه » لبخند قشنگی زد:
کاری تو خونه میکنه، اگر شما میای من 
 براتون چای میریزم یا پذیرایی میکنم چون
برام با بقیه فرق داری من خودم اینطوری 

 « .دوست دارم

شما که خیلی لطف دارید، منتها واقعا » -
 برام سوال شد، هیوا بلده غذا درست کنه؟

» 



اه با مهدیار خندیدپروانه همر  . 

 .با حرص به جفتشان نگاه کردم
چرا میخندید؟ کی گفته من بلد نیستم » -
غذا درست کنم؟ مهدیار چرا این شکلی 

 «میکنی امروز؟

من » پروانه سریع خنده هایش را تمام کرد:
از خنده با نمک مهدیار خنده ام گرفت هیوا 

 جون. مهدیار خان دخترِ من اتفاقا کلی

درست کنه. شما چی ؟ خودت  غذا بلده
بلدی یا همه کارهارو داداشت انجام 

 «میده؟

سه » بلند خندیدم و رو به مهدیار گفتم:
 « !چراغت خاموش شد. بفرما



مهدیار که همچنان خنده بر لبانش بود 
کوهیار به من یاد داده غذا درست » گفت:

کنم، در ضمن بنده اکثر اوقات کارهای 
 خونه رو

م. اگر به چراغه که االن خودم انجام مید
 «.شما رو هم شیش تا سوزوندید

آره تو که راست میگی» با خنده گفتم: ! » 

پروانه بلند شد و فنجانهای چای را جلویمان 
حاال چه بحثیه؟ انگار براشون » گذاشت:

 « !خواستگار اومده

 .ناخوداگاه به فنجان چای خیره ماندم
ته دلم یک چیزی شبیه ژله نرم و لرزان 

 .شروع به حرکت کرد



پروانه برگشت تا روی مبل بنشیند و مهدیار 
 .سریع به بازویم ضربه ای زد

 .نگاهش کردم
کجایی؟» با لبخندی موذیانه ای پرسید:  » 

لبهایم را به پایین کش دادم و با بی تفاوتی 
کجا باشم؟ همینجا» جواب دادم: ! » 

سریع بحث بیخودی که راه افتاده بود را 
 .عوض کردم

پروانه جون بابا بهت نگفت با مهدیار » -
 « چیکار داره؟

نه ، یک ساعت پیش زنگ زد گفت با » -
 « .هم میاید خونه

 « ناراحت که نبود نه؟» -



وا برای چی » فنجان چای را برداشت:
 «.ناراحت باشه؟ نه اصال ناراحت نبود

دیر میاد؟» کنترل را روی میز گذاشتم: » 

 «.نه اتفاقا گفت زود میاد امروز» -

بقیه حرفهایمان راجع به موارد دوست 
 .داشتنی پروانه خالصه شد

کتابهایی که میخواند و افرادی که در فضای 
 .مجازی دنبال میکرد

 .مهدیار هم که پایه خوبی برایش بود

همه چیز را به تجزیه و تحلیل می کشد، 
 .کاری که پروانه عاشقش بود

مع کردم و نقش شنونده را به پاهایم را ج
 .خوبی ایفا کردم



 .شنونده ای که فقط ادایش را درمی اورد
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 .تمام حواسم و فکرم پیش نگاهش بود
در حال صحبت بودیم که صدای چرخهای 
ماشین پدر روی سنگفرش حیاط شنیده 

 .شد

سریع از جایم بلند شدم که پروانه گفت: 
وا جون من میرم شما بمونهی» . » 

 .همانجا ایستادم و پروانه به طرف در رفت

 « چرا اینقدر مسخره شدی ؟» -

میترسم بهت »پکر شدم و کنارش نشستم: 
چیزی بگه ناراحت بشی. میدونم نمیگه ها، 
 بابا از این اخالقای گند نداره ولی نمیدونم



 « .چرا استرس دارم

- « االتر هم تو قبال خرابکاری با وسعت ب
 « داشتی، یادت نیست؟

 « !یک چیزایی رو آخه نمیدونی» -

مثال چی؟ تعریف » با کنجکاوی زیاد پرسید:
 « .کن ببینم این روزا چیارو نمیدونم

“ رو عمدا غلیظ ادا کرد و آخر “ این روزا 
 .جمله اش پوزخندی هم زد

 « منو مسخره میکنی نفهم؟» -

با مشت محکم به دلش کوبیدم. فریاد 
 .آخش به هوا بلند شد

با صدای باز شدن در هر دو سریع از 
 .جایمان بلند شدیم



مهدیار دستش را از روی دلش برداشت و با 
 .قدمهای بلند خودش را به بابا رساند

 « سالم قربان، حالتون چطوره؟» -

بابا دستش را جلو آورد و محکم دست 
سالم، خوش اومدی » مهدیار را گرفت:

 « .پسرم

سالم» م و گونه اش را بوسیدم:جلو رفت . » 

 « .سالم بابا، بشینید میام» -

 .با پروانه از پله ها باال رفتند
آخیش حالش »نفسم را در هوا فوت کردم: 

 « !خوبه

 « !رَد دادیا! چیو نمیدونم من؟ بگو ببینم» -

هیچی بابا، خیلی مهم نیست. دروغم » -



خیلی ناراحتش کرد مربوط به مامانمه حالت 
 بعدا بهت میگم. البته میدونی حاال

 «!میگم

 « همین؟» -

آره همین. قصه »شانه هایم را تکان دادم: 
 « حسین کرد برات بگم؟

 « واسه این اینقدر ترسیدی؟» -

ترسیدم؟ اونشب »روی مبل نشستم: 
ناراحتی تب کردم! تا صبح  نبودی ببینی از

 « .احتماال هذیون هم گفتم

» سوتی زد و خودش را روی مبل رها کرد:
 « !اووو چه لوسی تو! رو نکرده بودی لوسیاتو

گمشو، آدم به غلط کردن میفته بهت » -



حرف میزنه. فقط دنبال سوژه ای! نری به 
 «.بقیه بگیا ، مزخرف بازی درنیار

میگم. فقط یک نه ن»موذیانه نگاهم کرد: 
 « .چیزی سوال شد برام

دو سه تا آلبالو خشک داخل دهانم فرو 
هان؟»کردم:  » 
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تو جمع ما اینهمه دعوامون میشه تب » -
 « نمیکنی! دقیقا چه وقتهایی تب میکنی؟

مهدیار منو » هسته ها را از دهانم درآوردم:
یی سرت میارم. ایستگاه کنی به قران یک بال

 به جان خودم یه کاری میکنم گریه کنی
 « .ها



برو بابا. نمیبینمت »دستش را تکان داد: 
 « جوجه. نه جدی تب کردی؟

 « !درد» -

 « یعنی اینقدر برات مهم بود ؟» -

آره برام مهم بود، بابام خیلی » اخم کردم:
برام مهمه ، دوستش دارم. خیلی ناراحتش 

 « .کردم

ها کرد و سریع سرش به  نگاهی به پله
یعنی یکی رو دوست داشته »سمتم چرخید: 

 باشی، بهت چیزی بگه تب میکنی؟ خیلی
لوس نمیشه این شکلی؟ به نظرم خیلی 

 « .چندشِ 

بس میکنی یا نه؟ » لگدی به پایش زدم:



خیلی االغی به خدا. دیگه هیچی بهت 
 « .نمیگم

وحشی جون دارم به جای » با خنده گفت:
ر میکنمدیگه ای فک . » 

 « کجا؟» -

بلندتر خندید و با آمدن بابا و پروانه جوابم 
 .را نداد

از روی مبلها بلند شدیم و ایستادیم تا بابا 
 .بنشیند

 « !بفرمایید ، مهدیار چطوری؟ کم پیدایی» -

هستیم در »مهدیار بعد از بابا نشست: 
 « .خدمتتون

 «کار و بارت چطوره پسر؟» -



- «  جز کار خودمون خوب پیش میره، فعال
یک کمی در حال کمک کردن به کوهیار 

 « .هستیم

خوب کاری میکنید، دست تنها نگذارش » -
 « .برادرتو، سرش شلوغه

مهدیار چشم آرامی گفت و سرش را پایین 
 .انداخت

تو چه میکنی دختر »بابا نگاهی به من کرد: 
 « جون؟ اونایی که بهت دادم خوندی؟

بله همشو » با لبخند بزرگی جوابش را دادم:
دیشب خوندم. بابت امروز هم ممنون، 
دوستامو دیدم دیگه دلم باز شد. تا یک 

 مدت از



 «.شرِ غرغر کردنام راحت شدید

میشه ما به روزی برسیم که »جدی گفت: 
 « شاکی نباشی شما؟

 .لبخندم جمع شد و به صورتش خیره شدم
چرا » رخاند:نگاهش را به طرف مهدیار چ

 « سرت پایینه مهدیار خان؟

جانم! امر » مهدیار سرش را باال گرفت:
 « .بفرمایید قربان

 « !برام عین پسرمی، میدونی که خودت؟» -

مهدیار لبهایش را جمع کرد و انگشتهایش را 
آقا اشتباه کردیم، » در هم قفل کرد:

هممون جمیعا ازتون عذر میخوایم. من 
 بیشتر از



 « .بقیه

 « .نه اصال برای این حرفا نگفتم» -
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مهدیار با انگشتهای بهم قفل شده سریع 
نه به خدا حق دارید، البته هیوا » ادامه داد:

 خودشم خیلی مقصره، قرار نبود اینقدر

طوالنی بشه. از ما خواست چیزی نگیم تا 
 «!خودش بگه

بله. » زل زد: بابا به مبل تکیه داد و به من
البته شما هم به نظرم خوب شد دخالت 
 نکردید، اینطوری دوستی خودتون از بین

 « .میرفت

 « .بله ، دقیقا» -



بابا نیم نگاهی به مهدیار کرد و دوباره 
تقصیرا » نگاهش را روی من دقیق تر کرد:

هم گردن خودشه. شما هم اشتباه نکردید 
 که

 «.سرتون پایین باشه

ضطراب بین بابا و مهدیار در چشمهایم با ا
 .رفت و آمد بود

پروانه با سینی فنجان قهوه بابا وارد سالن 
 .شد

منکه » لبهایم را از هم باز کردم و آرام گفتم:
 « .هزار بار معذرت خواستم. بازم ببخشید

ممنون » بابا فنجان را از سینی برداشت:
هیوا خانم شما از من عذر خواستید  .عزیزم



دم. ولی فکر کنم از دوستاتمنم که بخشی  

 « معذرت خواهی نکردی. درسته؟

 .با چشمهای گرد شده به بابا نگاه کردم
 .جدی و بدون هیچ نرمشی نگاهم کرد

 .سرم را به سمت مهدیار چرخاندم

با تمام قدرت جلوی خندیدنش را گرفته 
 .بود

لبهایم را با حرص بهم فشار دادم و چند 
 .لحظه فقط نگاهش کردم

شمهایش اعصابم را بهم ریخته بودبرق چ . 

مهدیار ازت » نفسم را از بینی خارج کردم:
 « .معذرت میخوام

لپهایش را از داخل گاز گرفته بود تا خنده 



 .اش نگیرد
خواهش میکنم»آرام گفت: . » 

 .موبایل بابا زنگ خورد

فنجان را روی میز گذاشت و موبایل را 
 .جواب داد

 .از جایش بلند شد
فتنش نگاه کردمبا سر به ر  . 

همینطور که صحبت می کرد به اتاق کارش 
 .رفت

تا در بسته شد، مهدیار ضربه آرامی به 
 .بازویم زد

 .سرم را به سمتش برگرداندم

دیگه تکرار نشه دختر جون»خندان گفت:  ! 

» 



 .پروانه بلند خندید
خنده های پروانه و مهدیار حسابی لجم را 

 .درآورد

سریع از جایم بلند شدم و کنار مهدیار 
 .نشستم
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 « که دیگه تکرار نشه هان؟» -

پروانه جون به نظرم چشماتو ببند، » -
 « .لحظات خشن روحتو آزرده میکنه

در یک حرکت سریع، محکم بازویش را گاز 
 .گرفتم

 .پروانه از خنده جلوی دهانش را گرفت
بازویش را با دست دیگرش گرفت و مهدیار 



باشه طلبت تا بعد. فقط »فریادش را خورد: 
 « !به خاطر پروانه جون

به جای قبلی برگشتم و خودم را روی مبل 
آخیش، گیر یک مشت ظالم »پرت کردم:

 « .افتادم من بینوا، االن حالم بهتر شد

با برگشتن بابا همه چیز دوباره جدی شد و 
 .هر دو صاف نشستیم

روانه دستمالی برداشت و زیر چشمهایش پ
 .را پاک کرد

گریه میکنی؟» بابا نگاهی به پروانه انداخت:  

» 

پروانه با سوال بابا دوباره بلند خندید و بین 
از خنده اشکام »خنده هایش گفت: 

 « !دراومده



چه خوب. حاال چی میگفتید اینقدر خنده » -
 « دار بوده؟

گاه کردمبا چشمهای گرد شده به پروانه ن . 

انگشتانش را دور بازوی پدر حلقه کرد: 
میگم حاال بهت! فریبرز جان بلند شو بیا »

 « .من یه کاری باهات دارم

بابا از جایش بلند شد و پروانه او را به 
سمت آشپزخانه برد تا از سوال جوابهای 

 .بیشتر دورش کند
با خیال راحت دستم را به سمت ظرف 

 .آلبالو خشک بردم
- « د هر چی فکر میکنم میبینم اخالقات آزا

 «.خیلی ضایع است



چشمهایم را باریک کردم و به صورت 
 .خندانش نگاه کردم

روی مبل لم داده بود و به طرز مسخره 
 .آمیزی نگاهم می کرد

نکه حاال خودت خیلی خوب و موجهی! » -
 « باز یکی تحویلت گرفت؟

نه به خدا جدی میگما، میخوای یک » -
بکن! حرف زدنت که ماشاال،  تجدید نظری

 چنگ و گاز هم که جزو آپشنای افتخار

آمیزته، کارِ خونه هم که هیچی فقط بخور 
 « !بخواب. حرفم بهت بزنن تب میکنی

 .هسته های آلبالو را به طرفش فوت کردم

خیلی بیشعوری، نذار مشخصات » -



مزخرفتو بلند بلند بگم آبروت بره. ببند 
 « .فکتو

دستش روی زمین پرت کرد:  هسته ها را با
جمعشون کن اینارو کثیف، تف جزو آپشن »

 بندی جدیدته خواهر؟ خدایی آزاد یک
فکری اساسی بکن خیلی ضایع است این 

 « .مدلی که هستی

خیلی » خم شدم و هسته ها را جمع کردم:
هم خوبم. به تو هم ربطی نداره. تو برو 

 «!خودتو درست کن بدبخت

- « ستی اینو؟حیف شدی تو میدون  » 

 .جوابش را ندادم و او مصرانه ادامه داد

کاش بابات میگذاشت بری هنرستان » -



بازیگر بشی، سوپراستار میشدی. بیچاره 
 میدونه دایره لغاتت اصال اون چیزی نیست

که باهات تمرین کرده؟ شبیه بچه های ته 
 « !خطی

کارد میوه خوری را برداشتم و با تهدید به 
مهدیار بذار یک کم از » سمتش نشانه رفتم:

 کوپنات باقی بمونه، اینقدر به من تیکه

ننداز به غلط کردن میفتیا. یادته که سری 
 « پیشو؟
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به به ، چاقو؟ انگار من » از جایش بلند شد:
کنم! اینجوری نمیشه. باید یک فکر اساسی 

 چند وقت دیگه باید کمپوت بخرم بیام



 «زندان دیدن کی؟

دیدن عمه ات. حالمو »از جایم بلند شدم: 
بهم زدی، جدا میگم. امروز خیلی اذیتم 
 کردی بیشعور. میرم تو حیاط به خدا فقط

 « .میخوام دنبالم بیای

دیوونه ام مگه؟ برو تو نفس بکش بلکه » -
. بخار همه مغزتو گرفتهدمات بیاد پایین . » 

صبر نکردم تا باز خنده هایش را تحمل 
 .کنم

سریع خودم را به در ورودی انداختم و وارد 
 .حیاط شدم

خودم را با آب دادن گلها و درختها سرگرم 
 .کردم



چه کار مسخره ای! الزم نبود دعوتش کند و 
 .جلوی خودش بخواهد عذرخواهی کنم

وغ هیچ فرقی نوع مجازاتش به خاطر یک در 
با انجام بزرگترین اشتباه زندگی نداشت و 
 این رعایت کردن اصولش تحت هر شرایط
بدون هیچ تخفیفی، به نظرم واقعا مسخره 

 .بود
 .بچه هم که بودم همینطور بود

شهریار نقشه می کشید و به نام من تمام 
می شد چون سن من کمتر بود، یادم می 

 .داد کارهایش را گردن بگیرم

ا چه می کرد؟باب  

مجبورم می کرد جلوی همه عذرخواهی 



کنم، با اینکه قبلش متوجه می شد من 
 .مقصر نبودم

حداقل آن چند بار عذرخواهی باعث شد 
حواسم را جمع کنم و دیگر حرفها و کارهای 

 .کسی را گردن نگیرم

حاال چه دلیلی داشت به خاطر اشتباه خودم 
 .از مهدیار عذرخواهی کنم

ول کن دیگه، حاال :» شیدم آه بلندی ک
یکبارم تو جمع از مهدیار معذرت خواستی، 
 چی شد مگه! بخواد ضایع بازی دربیاره و به

 « .بقیه بگه پدرشو درمیارم

همینطور که به آب دادن باغچه مشغولم، 
حرص می خوردم و با خودم هم حرف می 



 .زدم

 « !هیوا جون چیکار میکنی؟ بیا تو» -

 « .میام پروانه جون» -

 .دوباره به سمت باغچه برگشتم

صدای قدمهایش را شنیدم که از پله ها 
 .پایین آمد

ناراحت شدی؟» کنارم ایستاد:  » 

» بدون نگاه کردن به پروانه جوابش را دادم:
آره، ناراحت شدم. فکر کردم چه کار مهمی 

 داشته گفته با من بیاد خونه. بعد یکاره

به  میگه ازش معذرت بخوام. قبلش میگفت
 « من! نمیشد؟

ناراحت نباش دیگه! بیا از یک طرف » -



 « .دیگه نگاه کن

انگشتانم را از روی شاسی سر شلنگ 
شما هم که » برداشتم و آب قطع شد:

همیشه تو جبهه بابایی. از کدوم طرف نگاه 
 کنم؟

خودش لوسم کرده، منم زودی همه چی 
 « .بهم برمیخوره

آفرین، ولی نشون ندادی ناراحتیتو. این » -
 « !خیلی خوبه

باشه قبول » به صورت مهربانش نگاه کردم:
من یک دختر لوس و ننرم، ولی حالم خوب 

 « !نشد
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نازک نارنجِی » دستی روی گونه ام کشید:
خوشگل باید اینکارو میکردی دیگه وگرنه 

خور میموندن. دوستات از شما دل
 همونجوری

که تو ناراحتیتو پنهون میکنی اونا هم بلدن 
از اینکارا بکنن. پس فردا یک چیزی میشد 
 « .میگفتن هیوا که همش به فکر خودشه

آره اینا همش هست ولی من خودم » -
حواسم هست، به خدا قبل اینکارِ عجیب 
 غریبش من هر بار به هر کدومشون زنگ

ه و ازشون عذرم زدم گفتم تقصیر خودم
خواستم. االن عین بچه دو ساله ها باهام 

 «رفتار کرد خوب شد؟



حق داری، » دستش را پشتم گذاشت:
فریبرز خیلی وقتا یادش میره تو بزرگ 

شدی. حاال ناراحت نباش من خودم بهش 
 یک تذکر

 «قشنگ میدم. خوبه؟

قربونت برم تذکرای تو رو هم » خندیدم:
برم و فدات  دیدم دیگه همش با قربونت

بشم و دروت بگردم همراههه. بیشتر عشقه 
 تا

 « .تذکر

دخترجون به حوزه اختصاصی من ورود » -
 « !نکن، تو خیالت راحت، بقیش با من

وارد خانه شدیم و به همراه پروانه به 



آشپزخانه رفتم تا در چیدن میز شام کمکش 
 .کنم

مهدیار و بابا هم در سالن مشغول صحبت 
 .بودند

میز تمام شد و صدایشان کردمچیدن  . 

همه دور میز نشستیم و مشغول غذا 
 .خوردن شدیم

» بابا با افتخار نگاهی به مهدیار انداخت:
واقعا از اطالعات زیادی که داشتی تعجب 

 « .کردم

ممنونم قربان، کار خاصی نکردم. من » -
هستم و کوهیار. تمام سالهای کار کردنش 

ب بودهکنارش بودم و هر جا برام جال  



سوال کردم اونم جوابمو داده. کوهیار استاد 
 « ! خوبیه

بله کامال مشخصه، عالیه که عالقه نشون » -
دادی. اینطوری که کارهای زیادی بلد باشی 

 « .برای خودت خیلی خوبه

 « .بله» -

بابا نگاهش چند لحظه روی مهدیار ثابت 
میخوام همه کارهای »ماند و بالفاصله گفت:

رخونه رو شما انجام بدی مربوط به کا
 «.پسرم

 « یعنی دقیقا چی کار کنم براتون؟» -

» بابا لیوان آب را برداشت و کمی نوشید:
میدونی که من با شرکت برادر شما قرارداد 



 بستم، کارهامم خیلی زیاده، احتماال حجم
کارها بیشترم میشه. میخوام همه کارهای 

مربوط به کارخونه تو شرکت، با شما 
بشه. بازدیدای کارخونه و آمار  هماهنگ

 تجهیزاتی
که الزم داریم، حتی بعد از نصب هم 

 « .میخوام خودت تایید کنی

 .مهدیار سرش را از روی بشقاب برنداشت

با اینکه سرش پایین بود، ولی به وضوح 
 .اخمهای درهم رفته اش را دیدم

خیلی دلم میخواست من هم وارد بحث 
باعث تعجبم  شوم ولی گره ابروهای مهدیار

 .شد و ترجیح دادم سکوت کنم



چند دقیقه بعد سرش را باال آورد و مستقیم 
ببخشید ولی » به صورت بابا نگاه کرد:

میتونم بپرسم برای چی من باید اینکارو 
 بکنم؟

کوهیار خیلی بیشتر بلده، من در مقابلش 
 «.هیچم

بابا لبخندی زد و دستش را روی شانه 
کمک کردنه  من قصدم» مهدیار گذاشت:

پسر جان، میخوام یک باری که به نظرم 
 بزرگم

 « .هست از رو دوشش بردارم

جناب آزاد فکر » مهدیار جدی جواب داد:
میکنم االن اگر فکرم رو بگم جسارت بشه به 



 شما، برای همین اجازه بدید با کوهیار

 «.صحبت کنم و با خودش مشورت کنم
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نه، فکرت رو به خودم بگو. من حتما » -
 « .توجیهت میکنم

مهدیار لبهایش را گاز گرفت، مشخص بود 
 .که در مقابل گفتن مقاومت می کرد

کمی از لیوان جلوی رویش آب خورد و بعد 
از گذاشتن لیوان روی میز انگشتهایش را از 

 .دور لیوان برنداشت

کالفه شده بودم از این نفهمیدن، نمی 
در فکر مهدیار چه می گذشد که دانستم 

 .اینقدر درهم شده بود



اما پدر با خیال راحت به پشتی صندلی تکیه 
 .داده بود و نگاهش می کرد

جناب ثابت من دوست دارم این » -
پیشنهادتون از سرِ کمک باشه نه بی 

 « اعتمادی. متوجه منظورم شدید، درسته؟

گفت بی اعتمادی؟ چرا باید پدر من به 
بی اعتماد باشد؟کوهیار   

 .متعجب به جفتشان نگاه کردم

سرم را به سمت پروانه چرخاندم و سوالی 
 .نگاهش کردم

 .شانه هایش را باال انداخت

 .پس پروانه هم چیزی نمی دانست
من به برادرت خیلی » لبخند پدر بیشتر شد:



اعتماد دارم، مثل خودت. به خودشم گفتم. 
 از جای دیگه اعتماد ندارم. از سمت

خودم. خواستی با کوهیارم مشورت کن، 
خودش کامال در جریانه. اما واقعا از اینکه 

اینقدر محکم پشتش هستی خوشم اومد. از 
 این

 «.رابطه برداری شما خوشم اومد

پدر از جایش بلند شد و شانه مهدیار را 
 .فشاری داد

ممنونم » مثل همیشه سر پروانه را بوسید:
 « .عزیز دلم

ارج شداز آشپزخانه خ . 

صبرم دیگر تمام شد. چرا از حرفهایشان یک 



 کلمه هم متوجه نشدم؟

 .ضربه ای به بازوی مهدیار زدم

اینقدر در فکر بود که جا خورد و با تعجب 
 .نگاهم کرد
 « بله؟» -

چی میگفتید؟ اعتماد دارم و ندارم؟! چی » -
 « شده مگه؟

می خواست جواب سوالم را بدهد که 
 .موبایلش زنگ خورد

نگاره؟» موبایل را از جیبش درآورد: ! » 

 .هر دو میدانستیم که مادرش ناخوش بود

دستش را روی گوشی برد تا دکمه تماس را 
 .لمس کند



» گوشی را از دستش قاپیدم و جواب دادم:
 « .الو نگار، سالم

 .صدای گریه اش آمد ، قلبم فرو ریخت

 .از روی صندلی بلند شدم
مدیم پیشت. او» نگذاشتم تا حرفی بزند:

 « .االن راه میفتیم، سریع میایم

 « .بی بی بی بیا» -

- 
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 (کوهیار)

نگاهی به ساعتم کردم، نزدیک یازده شب 
 .بود

کارهایم تمام نشده بود ولی دیگر توانی هم 



 .برای کار کردن بیشتر نداشتم
دستی روی صورتم کشیدم و از جایم بلند 

 .شدم

کمی کمرم را با چپ و راست کردم و بدنم 
 .را کش دادم

موبایل و کت را برداشتم و بیخیال کیف و 
 .باقی لوازم شدم

پاهای کرخت شده ام را تکان دادم و با 
 .خستگی از شرکت خارج شدم

پشت فرمان نشستم و یاد تماس مهدیار 
 .افتادم

فکر کردم حتما باید تا حاال به خانه رسیده 
 .باشد



ن را روشن کردم و موبایل را از جیبم ماشی
 .درآوردم و تماس گرفتم

 .تماسم بدون پاسخ ماند
ماشین را به حرکت درآوردم و دوباره تماس 

 .گرفتم

 .چند بوق خورد و باالخره تماس جواب داد

 « .الو، سالم» -

صدای گرفته و گریان هیوا اخمهایم را درهم 
 .برد

خستگی و کرختی بدنم جایش را به 
طراب داداض . 

سالم، چی شده؟ » با هول جواب دادم:
حالتون خوبه؟ مهدیار کجاست؟ چرا گریه 



 « میکنید؟

 .صدای هق هقش بلند شد

 .تمام وجودم از ترس پر شد
 .ماشین را کنار خیابان بردم و توقف کردم

آروم باشید و بگید کجایید! مهدیار  » -
 « اونجاست؟

 « .مهدیار خوبه. نگران نباشید» -

پس چی » سی کشیدم و ادامه دادم:نف
 « شده؟

گریه نمی گذاشت کلماتش را درست ادا 
کند، میان گریه هایش با سختی جوابم را 

مادر نگار فوت شد» داد: . » 

یاد مادر خودم افتادم. چقدر رفتن مادرم 



 .آرام و بیصدا بود
آدرس بدید من بیام » چشمهایم را بستم:

 « .اونجا

الو » گوشی پیچید:صدای گرفته مهدیار در 
 «!کوهیار

دلم از شنیدن صدای ناراحت و گرفته اش 
آشوب شد، می دانستم چقدر برایش 

سخت بود. چقدر خاطرات بدی در ذهنش 
 جوالن

 .می داد، دقیقا مثل خودم

 « .مهدیار جان آدرس بده بیام پیشت» -
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- « رنش نمیخواد ، آمبوالنس اومده میب



بیمارستان تا فردا کارهاشونو انجام بدیم. 
 نگار تا خانواده اش برسن، تنهاست. کوه

 « .من اینجا میمونم

بمون، کاری داشتی زنگ بزن من » -
 « بیدارم. پول داری؟

 «.آره هست، ممنونم» -

 .تماس را قطع کردم
 .انگشتانم را روی فرمان قفل کردم

فکر می کردم حداقل نگار تنها نبود. جای 
شکرش باقی بود که دوستانش کنارش 

 .بودند
سرم را تکان دادم و قبل روشن کردن 

 .ماشین اس ام اسی به پریسا دادم



 «بیداری؟ » -

ماشین را روشن کردم و منتظر تماسش 
 .ماندم

 .چند دقیقه بعد تماس گرفت

 « سالم ، چی شده کوهیار؟» -

- « ره فردا با حاجی رو یکم بنداز سالم قرا
 « جلو میشه؟

مرد حسابی االن زنگ بزنم به یک » -
پیرمرد! این وقت شب؟ بگم جای ساعت 
یازده ساعت هشت شرکت خودت باش 

 چون

من تایین تکلیف میکنم برات؟ میشه به 
 « نظرت؟ چی شده؟



االن زنگ نزن، صبح ردیفش کن. مادر » -
حتماال یکی از بچه های شرکت فوت شده ا

 « .باید برم بهشت زهرا

 « ای وای کدومشون؟» -

 « .نگار» -

ای »سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت: 
بابا دختر طفلکی تنها شد، باشه ردیفش 

 « .میکنم. نگران نباش

 .تشکر کردم و گوشی را قطع کردم
از ماشین پیاده شدم و به جمعیت سیاه 

 .پوش روبه رویم خیره شدم
ا زدم و چند قدم جلو رفتم و عینک آفتابی ر 

 .کنار درختی ایستادم



 .دِل جلوتر رفتن را نداشتم

تعداد افراد زیاد نبود از همینجا هم می 
توانستم نگار را ببینم که روی زمین کنار 

 .هیوا نشسته بود

پسرها هر سه پشت سرشان ایستاده 
 .بودند

 .سرش پایین بود و آرام اشک می ریخت

در سالهای متمادی یک دختر و اینهمه غم ! 

عدالت چیزی که در کل دنیا به مساوات 
 .تقسیم نشده بود، مثل خیلی چیزهای دیگر
شاید بقیه موارد را بتوان نادیده گرفت، ولی 
این یک مورد همیشه در پررنگترین حالت 

 باقی می ماند. انگار یکی از بندهای مهم



قرارداد خدا با آدمهای روی زمین همین بود 
پررنگ بودن بی عدالتی باشیمکه شاهد  . 

پسرها بازوهای دخترها را گرفتند و آنها را 
 .بلند کردند
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مهدیار با صدای بلند همه را به رستورانی 
دعوت کرد و با احترام افرادی که ماشین 
نداشتند را به اتوبوسی را با انگشت نشانه 

 رفته

 .بود، دعوت کرد
همه پراکنده شدند و من هم چند  کم کم

 .قدم به جلو برداشتم

 .هر پنج نفرشان کنار هم راه افتادند



سالم دادم و عینک را از روی چشمانم 
 .برداشتم

نگار خانم تسلیت میگم. ببخشید من » -
 « .دیر رسیدم. شرمنده خانم

سرش را باال آورد و چشمان پر غمش را به 
ردیدل ل لط لطف کر کرد ک» من دوخت: . 

» 

ممنون داداش، » سپهر زودتر از همه گفت:
لطف کردی همین که تا اینجا اومدی خیلی . 

» 

 .حلقه انگشتانش دور بازوی نگار بود

دیدن حلقه انگشتانش ، صاف ایستادنش و 
 .محکم حرف زدنش دلم را گرم کرد

وظیفم بود. ما همکاریم ولی بیشتر » -



شبیه یک خانواده ایم. منم جزو خودتون 
 « .بدونید

 .ش ش شما بز بزرگ بزرگتر ما ما مایید» -

» 

 .قیافه درهم تک تکشان قلبم را به درد آورد

نیمی از وجودم به خاطر جمع قشنگی که 
داشتند خوشحال و نیمی دیگر حسابی 

 .خراب و آشفته بود

- « برادرتون بدونید منو مثل . » 

 .از چشمهایش قطرات اشک پایین ریخت
 .سرم را پایین انداختم

 .تحمل دیدن اشک نداشتم
فکرم شدیدا مشغول بعد این مناسبات و 

 .مراسم ها بود



تنها بودن در این شرایط سخت کارِ هر 
 .کسی نبود

بهتره »صدای مهدیار را شنیدم که گفت: 
وهیار بریم، همه رفتن. من و رهی با ک

 « .میریم

دو سه قدم به سمت ماشین رفتم و متوجه 
 .شدم کسی دنبالم نیامد

برگشتم و دیدم همه سرجایشان ایستاده 
 .اند

ن نم نمی نمیشه م م من ب بم بمونم؟ » -
 « !آ آ آخه

سپهر زودتر از بقیه دستش را پشت نگار 
تا هر وقت دلت بخواد میمونیم، » گذاشت:



به؟اصال بیا بریم پیشش! خو  » 

دستش را روی شانه نگار گذاشت و او را به 
 .همان سمتی که دوست داشت بماند، برد

کنار هم نشستند و سپهر سرش را در 
 .آغوش گرفت

 .مهدیار چنگی به موهایش زد و جلو آمد

 « .تو برو کوهیار ظاهرا باید بمونیم» -

اشکال نداره، میمونم. کاری ندارم تو » -
 « .نگران نباش

جلو آمد و کنارم ایستادرهی هم  . 

 .نگاهش روی سپهر و نگار مانده بود
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دنبال یک راه میگشت بهش بگه » -



 « !دوستش داره، ببین کاره روزگارو

لبهایم را روی هم فشار دادم و به صحنه غم 
 .انگیز رو به رویم خیره شدم

ی هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که صدا
 .بلند هیوا از جایی دورتر بلند شد

 .سریع سرم را چرخاندم

جلوی پسری ایستاده بود و مانع جلو آمدن 
 .پسر به سمت ما می شد

 .هر سه سریع خودمان را رساندیم

هنوز چند قدم مانده بود تا برسیم که 
چی میگی تو؟ از صبح که » مهدیار گفت:

پیدات شده هی حرف میزنی! ببین تا یک 
 جایی



 « .میتونم واسه خاطرِ رفیقم دهنمو ببندما

پسر قدمی به جلو برداشت و هیوا دستش 
کجا؟ یک درصد » را روی سینه پسر گذاشت:

 « !فکر کن بذارم یک قدم دیگه بیای جلو

با تعجب به چشمهای پف کرده و قرمز او 
نگاه کردم. تمام وجودش را خشم گرفته بود 

 .، مثل مهدیار
نمی شناختم ایستادم بین هیوا و پسری که . 

چه خبره اینجا؟ زشته اینکارا! هر حرفی » -
 « .دارید باشه برای بعد

» پسر با خشم نگاهی به من انداخت:
 « .ماشاال تعدادتونم که هی زیاد میشه

خودم را کنترل کردم و با خونسردی 



آقا شما کی هستید ؟» پرسیدم:  » 

من کی ام؟ شماها کی » کمی جلو آمد:
ر عمه منو دوره کردید نمیذارید هستید دخت

 « نزدیکش بشیم؟ مگه بی کس و کاره ؟

هیوا خودش را جلو کشید و با صدایی که از 
میری یا :» بغض دورگه شده بود ، گفت 

 یک بالیی سرت بیارم الدنگ؟ وقتی میگی
دختر عمه دلم میخواد خفت کنم، هم تو 

هم بقیتونو! تو این ساال کجا بودید؟ خرمای 
خوردید و گم و گور شدید نکنه یکپدرشو   

وقت جیبتون برای دوا درمون مادرش خالی 
 «.بشه

فقط برای احترام » مهدیار هم جلو آمد:



باهاتون تماس گرفته، هیچ توقعی هم از 
هیچ کدومتون نداره. نگران هم نباشید. 

 تمام. برو
آقا ، برو اعصاب مارو بیشتر از این خط 

 « .خطی نکن

- « اسه دورش کردید؟ اینو چی بهتون می م
 « .بگید من برم

رهی آرام از همانجا که ایستاده بود رو به 
ببین منو آقا پسر اینجا از من » پسر گفت:

 آرومتر پیدا نمیکنی. بیا برو چون منم دیگه
 « .صبرم تموم شد از اراجیفی که گفتی

 .هیوا مهدیار را کنار زد و جلوی پسر ایستاد

از آنها اشک بی تفاوت به چشمهایی که 



بیرون می زد، با صدای بلند سر پسر فریاد 
متنفرم از امثال شما، بدبخت چیزی» زد:  

نمونده که براش نقشه کشیدی، هر چی که 
داشت رو فروخت که مادرش یکبار فقط 
 یکبار دیگه بلند بشه وایسته جلوش یا یک

کلمه بتونه حرف بزنه! با نگاری حرف بزنه که 
د درمان بشه. تو که خودش برای لکنتش بای

 االن برای من رگ غیرتت زده بیرون
اون موقع کجا بودی؟ براش چیکار کردی؟ 

 « شما اصال دنبال چی هستید؟

هیوا داد می زد و جلو می رفت، پسر هم 
 .قدمهایش را به عقب برمی داشت

بسه» جلو رفتم و بازویش را گرفتم: ! » 



اینجوری گریه نکن» نگاهش کردم: . » 

ا رها نکردم و نگاهم را به بازویش ر 
هر حرفی داری بذار »چشمهای پسر دوختم: 

 «.برای یک وقت دیگه! االن وقتش نیست
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پسر نگاهی به تک تک ما کرد و غرغر کنان 
 .چرخید و به سمت ماشینش رفت

همین که بازویش را رها کردم، تند تند 
پاک کرداشکهایش را با پشت دستش  . 

دندانهایش را روی هم فشار داد و یک 
 .ببخشید کوتاه گفت

سریع از کنارم گذشت و به سمت نگار و 
 .سپهر رفت



حق داره عصبانی »مهدیار کنارم ایستاد: 
بشه بیشتراز هممون دیشب تا حاال حرف 

 « .شنیده

به مسیر رفتن او و قدم های محکمش نگاه 
اینجا جای دعوا نیست» کردم: .» 

حق داشت کوه، نگار » م جوابم را داد:محک
که تو حال خودش نیست. دیشب تا حاال 

 ریختن اونجا همه هم که یهو مهربون شدن،

 « !اعصابش کش اومده. ناراحته

 .حرفی نزدم و به سمت ماشین راه افتادم

کمی دیگر منتظر ماندم که مهدیار و رهی 
 .آمدند

 .در آینه نگاه کردم



هیوا در پشت را برای نگار و سپهر باز کرد، 
منتظر ماند تا سوار شوند و خودش ماشین 

 .را دور زد و پشت فرمان نشست

مهدیار این دختر چشماش کاسه خون » -
بود، االنم خودش نشست پشت فرمون. 

 « چرا یکیتون نرفتید اونور؟

تا به خودشان بیایند و تکانی بخورند ماشین 
ان گذشتبا سرعت از کنارم . 

خون به مغزم نرسید. » مهدیار کالفه گفت:
 « .اشکال نداره برو میتونه رانندگی کنه

ماشین را روشن کردم و سرعتم را زیاد 
 .کردم تا پشت سرش باشم

اینبار حرص خوردنش ناراحتم کرد، جوری 



بود که اگر پسر به حرفهایش ادامه می داد 
 شاید دیگر با آرامش از او درخواست نمی

دم که برود و جور دیگری برخورد می کر 
 .کردم

افکارم را پس زدم و حواسم را جمع ماشین 
جلوی رویم کردم که با سرعت اتوبان را طی 

 .می کرد

از » رهی از پشت مهدیار را خطاب قرار داد:
کجا این پسررو دید؟ من اصال حواسم 

 «.نبود

خوب شد حواسش جمع بود. سپهر اینا » -
ه؟که چیزی نفهمیدن ن  » 

نه حواسشون نبود، کاش کوهیار » -



 « .میذاشت بیشتر حالشو بگیره

اینجا جای »نگاهی از آینه به رهی کردم: 
اینکاراست؟ اصال همینم نباید اتفاق 

 «.میفتاد

مگه هیوا » مهدیار طلبکارانه جوابم را داد:
دعوا راه انداخت کوه؟ پسره از صبح تو مخ 

ارهممونه هم خودش هم فک و فامیل نگ . 

نگاهاشونو ندیدی که! هیوا مگه آدم آهنیه 
که هی بشنوه و ببینه حرف نزنه؟ چقدر دل 

 « .داره مگه؟ دنبال مقصر بین ما نگرد

دختررو » رهی هم پشت مهدیار را گرفت:
ول کردن به امان خدا حاال واسه ما شدن 

 «!دایه مهربونتر از مادر



هیوا حالش » مهدیار کمی به عقب چرخید:
هی، حواست باشه. صبحی کنار خرابه ر 

ماشین داشت هذیون میگفت باز دوباره 
 فیلش

 « !یاد هندستون کرده

 « !حواسم هست. شنیدم هذیوناشو» -

خیلی دوست داشتم حرفشان ادامه ای 
داشته باشد تا بیشتر بدانم، ولی هر دو 

 .سکوت کردند و دیگر چیزی نگفتند

 .به رستوران رسیدیم
و همه کنار هم از ماشین پیاده شدیم 

 .ایستادیم
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نگار ببین » مهدیار زودتر از بقیه شروع کرد:
من میدونم االن وقت این حرفا نیست، ولی 

 از همه تشکر کن و بشین پشت میزی که
 « !ما هستیم. هیوا باهاته باشه

م م من غ غی غیر ش شما ک کسی » -
مکسی ر رو ن ند ندار ندار  . » 

ما پیشتیم! » سپهر دستش را محکم گرفت:
 « به هیچ نگاه و حرفی توجه نکن باشه؟

سرش را محکم باال و پایین کرد و همه به 
 .سمت در رستوران رفتیم

مهدیار میزی را نشانه گرفت و به همان 
 .سمت رفت

 .پشت میز نشستیم



از دور نگاهشان کردم. سر هر میز کمی می 
 .ایستادند

لمه با سختی ادا میکرد و نگار چند ک
 .اشخاص سر میز هم جواب می دادند

مهدیار کاش یکیمون االن کنارشون بود. » -
هیوا خیلی ناراحته یک وقت بحثی پیش 

 « .نیاد

» مهدیار با غیض نگاهی به سپهر کرد:
احمق مگه خروس جنگیه این شکلی میگی؟ 

دیشب تا حاال حرف مفت شنیده جواب 
 داده

دیش پشت در خونه چه بدبخت؟ صبح ندی
حالی بود؟ نمیتونست سرپا وایسته از زور 



 بیخوابی و ناراحتی! هیوا عادت نداره به این
 « ...رفتارهای

نگاهی به من کرد و با گاز گرفتن لبهایش، 
 .ادامه حرفش را خورد

میشه » رهی دستهایش را روی میز گذاشت:
 « جفتتون خفه شید؟

سکوت کردند و من دوباره نگاهم به سمت 
 .آنها کشیده شد

بازوی نگار را گرفته بود و محکم با سری 
 .پایین کنارش قدم برمی داشت

کمی از موهایش بیرون شال افتاد و نیمی 
 .از صورتش زیر آنها پنهان شد

موهای خرمایی و لخت کنار شال مشکی، به 



 .نظرم ترکیب قشنگی بود
دند و نزدیکتر شدندچند میز را رد کر  . 

گونه هایش سرخ شده بودند و لبهایش را 
 .محکم روی هم فشار می داد

 .این حرص خوردن را دوست نداشتم
هیچ ایده ای هم برای پایان دادن عصبانیت 

 .او نداشتم
تمام کاری که می توانستم بکنم همین بود 
که صبر کنم تا زمان بگذرد و این لحظات 

 .تمام شوند
مت میز آمدند و ما همه از آرام به س

 .جایمان بلند شدیم

یکیتون بره آب » کالفه پشت میز نشست:



 «.بیاره من االن سکته میکنم

 .سپهر سریع از جایش بلند شد

سرش را میان دستهایش گرفت و روی میز 
 .گذاشت

 « .ا ا ازت ازتون م م ممن ممنو مننونم» -

همه غیر از هیوا که سرش روی میز بود 
ار را دادیمجواب نگ . 

 «... ه هی هیوا» -
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نگذاشت بیشتر ادامه دهد، سریع سرش را 
قربونت برم، میدونی که من » باال آورد:

گریه کنم سرم درد می گیره، هیچیم 
 نیست. تا



تهش هستم. خیالت راحت تنهات نمیذارم. 
 « .االن آب می خورم بهترم میشم

ت و گونه اش را بوسیددستش را گرف . 

 .تغییر ناگهانی رفتارش برایم جالب بود
در لحظه از یک دختر بی حوصله و کم 

طاقت به یک همراه واقعی و دلسوز تبدیل 
 .شد

 .مهدیار خسته وارد خانه شد

 « سالم کوه، هستی؟» -

خسته »به قیافه خسته اش نگاهی کردم: 
 « نباشی! چقدر دیر کردی؟

مه های پیراهنش دستش را به سمت دک
 .برد و شروع به باز کردن دکمه ها کرد



نوکرتم میشه تو و این فریبرز از من » -
بکشید بیرون؟ دهنم صاف شد بابا! به قران 

 فردا بهش زنگ می زنم میگم غلط کردم

 « .و تمام

مرد باش سر حرفت » با خنده گفتم:
 « .وایستا

کوهیار به قران کلی از کارای خودم » -
ه قفلی کردید رو من. اون از یک مونده، چ

 طرف اُرد ناشتا میده تو از اینور قولشو

میدی منم این وسط شدم واشر بین شما 
 « .دو نفر

به به میبینم که اصطالحاتتم »بلند خندیدم: 
 « .با کارت در حال تطابقه پسر



ولم کن :» پیراهنش را روی اپن انداخت 
رو بابا من اینهمه گِل لقد کردم تو فقط واش

 «شنیدی؟

موبایلش زنگ خورد و کالفه نگاهی به 
دخترشم عین خودش زبون »صفحه کرد: 

 « .نفهمِ 

انگشتش را روی گوشی کشید و بعد هم 
 .دکمه آیفن را لمس کرد

الو هیچ معلوم هست کدوم گوری » -
 « هستی؟

ابروهایم باال پرید، ظاهرا باز هم مثل 
 .دفعات قبل این دختر اعصاب نداشتد

مهدیار بیخیال جوابش را داد و به سمت 



 .اتاقش رفت
علیک سالم خوش اخالق! باز چی » -

 «شده؟

در اتاق باز بود و صدای مکالمه شان را 
 .واضح می شنوم

مهدیار هیچی نمیگیا، وسط حرفم نپر » -
 « .میخوام غر بزنم

 .زبانم را بین دندانم گذاشتم و خندیدم

- « تا دو آزاد سر جدت شروع نکن، االن 
ساعت میخوای ور بزنی. چته باز؟ من 

 « .خسته ام زود تمومش کن

کوه کندی؟ خسته ام! به جهنم. از من » -
که داغون تر نیستی؟ به این رفیقت بگو 



 اینقدر عین یک االغ پا نشه بیاد خونه ی
نگار. مهدیار به قران مجید دفعه بعد پاشو 

 « .قلم میکنم

ری ! چیکارش دا» مهدیار بلند خندید:
 « عاشقه خُب! باز سر چی بحثتون شده؟

اون از اون کار مزخرفش که میخواست » -
هفتم و چهلم بگیره! خودتون که نیستید 

 .من باید حرفهای خاله زنکی گوش بدم

نگار جان اینا کین؟ نگار جان ال، نگار جان 
بل. هر توهینی رو با یک جان گفتن به 

 « .خورد آدم میدن
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روی صندلی نشستم و به صدای پر از حرص 



و بامزه اش که انواع دهن کجی ها را درمی 
 .اورد، گوش دادم

تو و نگار هم » مهدیار حرفش را قطع کرد:
که همرو ناک اوت کردید، گفتید هزینه 

 « هاشو دادید به خیریه ، دیگه دردت چیه؟

- « ره دردم؟ دردم اینه که این جماعت ور و
جادو بیخیال نمیشن هر روز یکیشون دو 

 کیلو سیب و خیار میگیره دستش

پامیشه میاد اینجا، انگاری عیادت مریض 
میرن بیشعورای نفهم. از اونورم اون 

 دوست اسکوله تو سرشو میزنی تهشو میزنی

 .اینجاست. منم امروز درو روش باز نکردم
» 

تو بیجا کردی؟»مهدیار داد زد:   » 



- « با هم غلط کردیدجفتتون  ! » 

دستم را روی صورتم گذاشتم تا صدای خنده 
 .ام بلند نشود

به تو چه؟ مگه خونه ی تو اونجا؟ چه » -
 « !دمی دراوردی

مهدیار میزنم دهنت پر خون بشه ها، » -
نمیفهمی میگم فامیالش میرن میان؟ 
 یکیشون سپهرو اینجا ببینه حاال میخواد

 سرش نیست بشینه بگه دختره ننه بابا باال
 « .خراب شده

 « !گه خورده هر کی حرف بزنه» -

چرا نمیفهمید؟ اَه همتون » پوفی کشید:
 « .گاوید



 .گوشی را روی مهدیار قطع کرد

دستی روی صورت خندانم کشیدم و از 
 .جایم بلند شدم تا میز را بچینم

چند دقیقه بعد مهدیار با غرغر از اتاقش 
 .بیرون آمد

ه و درهمش کردمنگاهی به قیافه خست . 

 « !یک دوش میگرفتی» -

 « .عین گاو گشنمه، آخر شب میرم» -

بلند خندیدم و مشغول کشیدن برنج در 
 .دیس شدم

 « خنده داره کوهیار؟» -

نه ، به خستگیت و گشنگیت نخندیدم، » -
چند لحظه پیش یکی بهت گفت گاو بعد 



 « .چند دقیقه تاییدشو ازت گرفتم

 .دیس را وسط میز گذاشتم

داشتیم؟ داداشه منی »خنده اش را خورد: 
مثال! دختره به من میگه گاو بعد تو دنبال 

 « تاییدی؟

ببخشید، خونه ساکته تو هم گذاشتی رو » -
 «.آیفن ناخوداگاه شنیدم دیگه. شوخی کردم

روانیم کردنا » بشقابش را از غذا پر کرد:
نصف  نصف روز این ورپریده زنگ میزنه،

 دیگش اون مرتیکه سپهر. نگارم حریف اینا

نمیشه! یعنی قبال حریف هممون میشدا 
 « .االن ولی حوصله نداره

بله، برخورد داشتم با همتون میدونم » -



 « .چقدر تک به تک زبون درازید

کجامون زبون » غذا را قورت داد و گفت:
درازه؟ نوکرتم اینهمه خصلت مثبت رو 

میگم، ایرادم رومونندیده میگیری هیچی ن  

 «.میذاری

قبل از اینکه جوابش را بدهم ، صدای زنگ 
 .آیفن در خانه پیچید

از نمایشگر تصویری سپهر را دیدم و در را 
 .باز کردم
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در ورودی را باز گذاشتم و به آشپزخانه رفتم 
و بشقاب دیگری از کابینت برداشتم و روی 

رفیقته» شتم:میز گذا !» 



سرش را به سمت در برد و با دیدن سپهر 
که از در وارد شد، سرش را تکان داد و بلند 

اینجا چیکار میکنی مرتیکه» گفت: ! » 

دلخور مهدیار را صدا کردم و جواب سالم 
 .سپهر را دادم

 : .بیا بشین غذا بخور« -
 « .ببخشید داداش مزاحم شدم« -

هیارو دیدی؟گمشو بابا، باز کو« مهدیار:  » 

 .شانه مهدیار را فشار دادم که آخی گفت

بشین سپهر. » بشقابش را از غذا پر کردم:
 «.حرفاتون باشه برای بعد غذا

 .مهدیار غذایش را تمام کرد و تشکر کرد

میام » بلند شد و به طرف اتاقش رفت:



 « .االن. کار دارم

سپهر ظرفها را جمع کرد و جلوی سینک 
 .ایستاد

- « اد، بیا برو بشین تو سالننمیخو . » 

 « .تعارف نداریم که داداش» -

وقت » به کابینت کنار سینک تکیه دادم:
 « .نشد بهت تبریک بگم آقا سپهر

چشمانش برقی زد و سرش را گرم شستن 
قربونت داداش» ظرفها کرد: .» 

به نظرم یکم با سرعت مطمئنه حرکت » -
 «.کن

چطور؟» لبخندش محو شد:  » 

االن اون یکی رفیقتون زنگ زده بود از » -



 « .دستت کلی شاکی بود، اتفاقی شنیدم

 « !کی؟ آزاد؟ بره گمشه دختره ی روانی» -

به نظرم غیر اینکه اون نگار »خندیدم: 
احتیاج به آرامش داره تا خودشو جمع و 
جور کنه یک کمی هم باید شما مراعات 

 شرایطشو

تره بکنی، وقت و بی وقت اونجا نری به
 « .سپهر جان

شیر آب را باز کرد و مشغول آب کشیدن 
منکه رو حرف » ظرفهای شسته شده، شد:

شما حرف نمیزنم، چشم. فقط میخوام 
 بدونم

آزاد این وسط چیکارست؟ به تو چه آخه؟ 



رفته مونده خونه نگار پاشم بیرون نمیذاره. 
 فکر کن احمق امروز درو باز نکرد. خُب منم

میخوام ببینمش نگران حال نگارم. ! » 

 .گردنش را با دستم گرفتم ،فشار دادم

عاشق شدیا» با خنده گفتم: ! » 

رَد داده کال. » مهدیار از پشت اپن گفت:
 « .گوش درازه بدبخت

سپهر جواب مهدیار را نداد و دستهایش را 
 .با حوله پاک کرد

دستش را در جیبش کرد و موبایلش را 
 .درآورد

د را خواند و پیامی که برایش آمده بو
 .اخمهایش در هم رفت



به قران ببینمش » نگاهی به مهدیار کرد:
 «.یکاری میکنم گریه اش دربیاد

کاراشو »موبایلش را به طرف مهدیار گرفت: 
 «.ببین تو! میخواستم برم آخر شب اونجا
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 .نگاهی به هر دو کردم و گاز را روشن کردم
باز چی شد؟:» روی گاز گذاشتم کتری را   » 

نگارو » مهدیار زودتر از سپهر جواب داد:
برده خونه خودشون! بذار زنگ بزنم بهش 

 « .ببینم باز چه خوابی دیده

چیکارش دارید شماها، نیستید که اونجا » -
 « .حتما الزم بوده اینکارو بکنه

هیچ لزومی نداره، » سپهر با حرص گفت:



زی میکنه. من یک فقط داره با من لجبا
 « .حالی از این بگیرم

صدای بوقهای ممتد از موبایل مهدیار بلند 
 .شد

 .صدایش در گوشی پیچید

آرام و با طمانینه جواب مهدیار را داد، 
اینقدر آرام که از تعجب یک ابرویم باال 

 .رفت

 « الو ، سالم مهدیار جون. خوبی؟» -

 « کجایی؟» -

- « م خونه ما، همین االن من و نگار رسیدی
گفتم بیایم اینجا امشب رو. بابا و پروانه 

 « .سالم میرسونن



این چه مسخره » مهدیار با تشر پرسید:
 « بازیه درآوردی باز؟

آره نگارم خوبه! براش خوب بود. یک کم » -
 «!آب و هواش عوض میشه

باز » مهدیار با حرص روی موبایل خم شد:
 گیر کردی تو فضای فریبرز؟ بلند شو برو

 « .یکجا دیگه زنگ بزن

در کمال خونسردی کامال تمام سوالها را بی 
 .ربط جواب می داد

نمیدونم! دسته منه؟ بذار برم باال ، یک » -
 « .چند لحظه گوشی رو نگه دار

صدای عذرخواهی مودبانه اش از آنسوی 
 .خط آمد



اینقدر لحنش متفاوت و پر از آرامش بود 
حت که اگر نمیدانستم خودش بود، را

میتوانستم فکر کنم یک آدم دیگر بود که 
 اینبار با

مهدیار صحبت می کرد. حتی تُِن صدایش 
 .هم متفاوت شده بود

چند لحظه بعد با شنیدن صدای پر از 
 .حرصش ابروهایم باال رفتند و آرام خندیدم

هاان چی میگی؟ اون رفیق نکبتت سریع » -
 « !خبر داد بهت آره؟ خاله زنکای مسخره

هی نکبت تویی و » سپهر صدایش درآمد:
هفت جدت! چته تو؟ سرخود چیکار میکنی؟ 

 « برای چی بردیش خونتون؟



هاها پیِش همید! خوب کردم. رفیقمه » -
آوردمش پیش خودم چیم از شما دو تا 
 کمتره؟ به شما چه اخه؟ سرپرست داریم

 «.گمشید بابا

دهنت سرویسه! »مهدیار با حرص گفت: 
به زور بردیش! آزاد چیکار منکه میدونم 

 « داری میکنی؟

چیکار میکردم؟ در و دیوار خونه داشت » -
دیوونش میکرد! نمیذاره لباسا و لوازم 

 مامانشو جمع کنم! میخواید افسرده بشه

 «.بدبختا؟ جفتتون گاوید

حالش » سپهر نگران روی موبایل خم شد:
 « خوبه؟ چرا تلفن جواب نمیده؟



سپهر دوباره عوض با شنیدن صدای نگران 
خوبه، لکنتش »شد، آرام جوابش را داد: 

زیادتر شده سختشه جواب بده. سپردم به 
 بابا

اینا تا خودش صحبت نکرده چیزی نپرسن، 
خیالت راحت. سپهر بذار من کارمو بکنم 

باشه؟ من دوست بدی نیستم! احمق 
 «.نباش

» سپهر دستش را در موهایش کشید:
اری. نمیگی چی میدونم، آخه لج آدمو درمی
 « .تو سرته

 .صدای نفس کشیدنش آمد
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شما دو تا لنگه همید، دو تا بی فکر. » -
میگم فامیالی احمقش گیر دادن انگار تازه 

 فهمیدن این دختر تنهاست، یک وقت

میای اینا میبینن حرف درمیارن! بذار یک 
و بردار برو کم آبا از آسیاب بیافته شلوارکت

 بمون. خاک بر سرت تا حاال صبر
کردی یک چند وقتم روش. حاال تا دیروز 
نگاهش خواهرانه بود االن برا من شده 
 مجنون. نیستید ببینید که چقدر فضولن،

امروز دوباره اون زن دایی مسخره اش 
اومده بود به قران با حرفاش یه کاری کرد، 

 همون موقع میتونستم برم تو داعش

نام کنم ثبت . » 



دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و از 
لحن با مزه و حرفهای خنده دارش بلند 

 .خندیدم

مهدیار سرش را از روی گوشی برداشت و با 
 .خنده من او هم خندید

 « الو، کجایید؟» -

خونه ماییم، رو » مهدیار جوابش را داد:
 « .آیفن بود

سکوت کرد و جواب سپهر را که صدایش 
را ندادکرد  . 

» بعد از یکی دو دقیقه سریع جواب داد:
سالم آقای فروتن، بچه ها ببخشید صدام 

 « .میکنن، خدافظ



 .تماس قطع شد
به خدا این عقلشو » سپهر با تعجب گفت:

 « .از دست داده مهدیار

مهدیار خندید و با دستش به سر سپهر 
نفهم دمشو گذاشت رو کولش رفت. » زد:

نه، دخترن دیگه حال بیخیال بذار کارشو بک
 همو

بهتر میفهمن. جو نده منم عصبانی نکن. 
 « .میرم حموم

به سمت اتاقش رفت تا لباسهایش را 
 .بردارد

قوری را برداشتم و دوباره خنده به لبانم 
 .برگشت



برایم جالب بود که این دختر در لحظه رنگ 
 .عوض می کرد

اینطور حرص خوردنش آدم را بیشتر 
جایی که گریه اش هم تحریک می کرد تا 

 .دربیاید

از پشت میز کارم به قیافه درهمش نگاه 
 .کردم

به دستهایش که روی زانوهایش گذاشته 
 .تکیه داده بود و فکر می کرد

 «کجایی؟» -

حتما یکی رو دارن که خرابکاری میکنه! » -
چرا باید از کارخونه حاجی شروع کنن؟ 

 خیلی راحت میتونستن از آزاد شروع



کنن، آدمشم که همونجاست، بانیپال 
 « !دستش بازه

در حال خط خطی کردن برگه جلوی رویم 
خُب اینکه مشخصه، » جوابش را دادم:

مهدیار اونجاست، بیگدار به آب نمیزنه و 
 البته

 « .یک دلیل محکمتر هم هست

سرش را باال آورد و نگاه منتظرش را به من 
 .دوخت

- « یر کردهدختره آزاد، بانیپال گلوش گ ! » 

نمی دانستم چه شد که با تمام شدن جمله 
ام یک خط پررنگ و محکم روی تمام 

خطهای بی معنی کشیدم و خودکار را روی 



 میز

 .کوبیدم
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لبهایش را جمع کرد و سوتی زد و جمله من 
و چند روزیه که دختره شروع » را تمام کرد:

اونهم کجا؟ تو شرکتکرده به کار کردن   

 « !تو

» نمی خواستم بیشتر مغزم را بازی دهم:
اینارو االن ول کن، باید یک گزارش بدیم به 
حاجی، یک ماه نیست قرارداد بستیم، سه 

 تا
 .دستگاه مهم و هر سه تا به مشکل خوردن

» 



دارم میرم شرکتشون، » از جایش بلند شد:
 .باید باهاش صحبت کنم. قرار فیکس کردم

» 

 « !ما منتظر این چیزا بودیم» -

آره ولی زودتر از »پریسا درهم جواب داد: 
چیزی بود که فکر میکردم. از اینجا هم نباید 

 شروع میشد که شد. فردا میرم کارخونه،

 « .باید یکیو پیدا کنم

باید زودتر از اینها » گوشه لبم را گاز گرفتم:
اینکارو میکردی، فردا ردیفش کن. عکس 

ا فیلم، باید چهارچشمی باال سرمیخوام ی  

 « .دستگاههایی باشه که دارم میفرستم

پکر شده بود و خودش هم خوب دلیلش را 
 .می دانست



حرفهایم را پشت گوش انداخته و حاال دیگر 
 .کمی دیر شده ابود

 «تو کارخونه آزاد کسی رو جور کردی؟» -

اونجا حل شده. تو حواست جمعه کارای » -
 « .خودت باشه

 « !چطوری؟ فقط یکبار رفتی اونجا» -

برو اینور و درستش » از جایم بلند شدم:
کن، اونور اتفاقی نمیفته. ثابت هم نگرانی 
 نداره. پریسا دو تا قرارداد جدید بستیم و
حواستو باید خیلی جمع کنی! شوخی 

نیست. قبل فرستادِن یک پیچِ بی ارزش، 
اول باید آدمشو داشته باشیم که از اون 

 طرف



 « .هوامونو داشته باشه

کالفه دستی به موهایش کشید و آنها را 
هر چی »جمع کرد و باالی سرش بست: 

درمیاریم باید بدیم آدم بخریم و خسارت 
 ! بدیم

 « .لعنتی

 « .درست میشه. من تورو لنگ نمیذارم» -

میدونم، » شالش را روی سرش انداخت:
میخوام زودتر این قضایا تموم بشه و من 

اینارو به خاک بزنم و بعدش با خیال پوزه 
 راحت

 « .برم

و » پوزخندی زدم و با لحن شوخی گفتم:



 « .جیب منم خالی کنی! حقوقت کمرشکنه

ولی حالله، براش »چشمکی زد و بلند شد: 
 « .دارم جون میکنم

از جایم بلند شدم و تا کنار در همراهش 
 .رفتم

 .به سمت در رفت و در را باز کرد
 .سینه به سینه هیوا درآمد

بی توجه به اخمهای درهم رفته هیوا دستش 
سالم خانِم » را روی شانه ی او گذاشت:

 « خوشگل، چطوری؟

بی تفاوت سالمی به پریسا داد و رو به من 
وقت دارید آقای مهندس؟»گفت:   » 

فعال، » پریسا برگشت و ابرویی باال انداخت:



 « !میبینمت مهندس

و به سمت اتاق خودش از کنارش گذشت 
 .رفت
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 !چرا جلوی در ایستادید؟ بفرمایید داخل» -

» 

 .وارد اتاق شد و در را بست

سرش را چرخاند به سمت کتابخانه نگاه 
 .کرد

 .با دقت به واکنشهایش نگاه کردم
 «کتاب خاصی مد نظرتونه؟» -

نه، چطور؟»سریع سرش را برگرداند:   » 

هر بار » لبخندی زدم و کمی جلو رفتم:



تشریف میارید اینجا نگاهتون اول میره 
سمت کتابخونه، گفتم اگر دوست دارید 

 کتابی رو

 « .بردارید راحت باشید

به گلها نگاه میکردم. » صادقانه جوابم را داد:
 «مواظبشون هستید؟

یادمه گفتید گلهارو دوست دارید! نگران » -
ن هستمنباشید من مراقبشو . » 

بله » کلمات را جوید و با سختی گفت:
ظاهرا مراقب همشون هم هستید. کال 

 « !مراقب همه هستید دیگه

اینایی که » معنی حرفش را متوجه نشدم:
 « گفتید یعنی چی؟



نه »کف دستهایش را جلویم نگه داشت: 
هیچی، منظوری نداشتم. گفتم یعنی خوبه 

 « .مراقبشون هستید

را متوجه نشدم ولی از  با اینکه منظورش
 .واکنش جالب و با مزه اش خنده ام گرفت

حاال چرا » با خنده لبهایم را گاز گرفتم:
 « ترسیدید؟

من؟ نه ، نترسیدم» سریع جواب داد: . » 

چند ثانیه » اشاره ای به دستهایش کردم:
پیش یکجوری بود انگار از چیزی هول شدید 

 « یا ترسیدید؟

چه های گردنش را باال و پایین رفتن ماهی
 .دیدم



 .آب دهانش را قورت داد که جوابم را بدهد
 .نگاهم ناخوداگاه روی گردنش گیر کرد

منتظر نماندم تا جوابم را بدهد، سریع 
چرخیدم و به سمت صندلی رفتم و فقط 
 برای پس زدن چیزی که در فکرم آمد جدی

با من کاری داشتید؟» پرسیدم:  » 

 !فرار کرده بودم

انستم یک آن ذهنم کجا رفت و خودم می د
 .فرار کردم

در همین سه روز که دوباره به شرکت آمده 
 .بود زیاد او را ندیده بودم

بدون سر و صدا با نگار می آمدند و با هم 
 .از شرکت می رفتند



چند باری اتفاقی همدیگر را دیده بودیم و 
هر بار یک حس بازیگوشی عجیب در 

لشی راه وجودم اتفاق افتاده که یک چا
 بیاندازم اما

 .با تمام قدرت جلوی آن را گرفته بودم
از حرص خوردن و حرکات منحصر به 

فردش لذت می بردم و این حس عجیبی 
 .بود که قادر به از بین بردن آن نبودم

 « !ببخشید انگار بد موقعی مزاحم شدم» -

با واضح شدن صدایش فهمیدم که سرم 
 .پایین و غرق در افکارم بودم

فکر کردم، احتماال همین حاال بحثمان باال 
بگیرد! البته برای من بد نبود و از قضا اتفاق 



 .خوشایندی هم بود
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عذر میخوام، متوجه نشدم. حواسم جای » -
 « .دیگه ای بود

من االن بیشتر » چشمهایش باریک شدند:
 « !از پنج تا جمله بلند گفتم

- « شما ایستادید؟ بشینید چرا ! » 

 « .همینجوری راحتم» -

خُب من » نگاهی به سر تا پایش کردم:
 « .ناراحتم

 « !خُب باشید» -

بله؟» لبخند روی لبهایم نشست:  » 

هول شد، دیگر می دانستم بیشتر اوقات 



حریف زبان درازی های خودش هم نمی 
 .شود

نه، منظورم این بود که من راحتم. کارمو » -
 « بگم؟

 « !خُب من بلند میشم، اینجوری بهتره» -

از جایم بلند شدم و دستهایم را در جیبم 
 .فرو کردم

 .نه نمیخواد، من کارم کمه. شما بشینید» -
» 

چند قدم بلند برداشتم و رو به رویش 
میشنوم، کار کمتون چیه؟» ایستادم:  » 

موهای لختش را پشت گوشش فرستاد و 
واستم بگم میخ» شال را کمی مرتب کرد:

 « .یعنی یکبار گفتم ولی انگار نشنیدید



 «.عذر خواستم ازتون» -

از اینکه رشته افکارش را پاره کردم 
 .اخمهایش در هم رفت

بله ، باشه. شما بچه هارو میفرستید » -
 « ...کارخونه

کارم را دوباره تکرار کردم و وسط حرفش 
اشکالش چیه؟» پریدم:  » 

 « .دارم میگم» -

- « ید منم میشنومخُب بگ . » 

 .چند لحظه نگاهم کرد و چیزی نگفت

 .به سمت در قدمی برداشت
انگار زیاده روی کردم، فکر کردم مثل 

 .دختربچه ها قهر هم می کند



 « کجا میرید خانم؟» -

با اخمهای گره خورده به سمتم برگشت: 
شما نمیخواید حرفهای منو بشنوید» . » 

- « شتم چرا همچین فکری کردید؟ منکه دا
 « .گوش میدادم

قدم رفته را برگشت و جلوی رویم ایستاد، 
 .سرش را کمی باال گرفت

شاید برای اینکه چشمهایش بتواند رو در 
 .روی صورتم باشد

 .نگاهی به تفاوت قدم با خودش کردم
تمام ذهنم پی این رفت که با کفش پاشنه 
بلند هم قدم می شد یا نه؟! برای همین 
توجهم از روی چشمهای کشیده و عصبانی 



 او
 « .از بین رفت

شما میگید میشنوم ولی اینکارو » -
نمیکنید! نمیذارید من حرفمو تموم کنم! 

 « .همش سوال میکنید
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کمی جمع و جور کردم و حواسم را  افکارم را
 .از قدش روی جمالتش بردم

 « خیلی خُب سوال نمیکنم، کجا بودیم؟» -

یعنی چی کجا بودیم؟ بازم که سوال » -
 « میکنید؟ چرا هر دفعه باید بحث کنیم ما؟

همیشه دنبال بحث بود، آن هم بی دلیل و 
 !هر بار هم می گفت اینطور نیست



چه چیزی در فکرش چرا نمی فهمیدم دقیقا 
 داشت؟! به کجا میخواست برسد؟

خنده ام گرفت ولی با تمام قدرت جلوی 
 .لبخندم را هم می گرفتم

بفرمایید» سرفه ای کردم و جدی گفتم: . » 

لبهایش را بهم فشار داد و کمی بعد بدون 
 .وقفه حرفهایش را زد

شما بچه هارو میفرستید کارخونه، به هر » -
دادید اونهم  کدومشون یک مسئولیت

 سنگین ، کارشون اصال آسون نیست. به

من البته ربطی نداره که چقدر کارشون 
سخته یا نه؟! بهشون خوش میگذره یا نه؟! 

 ولی میخواستم بگم شما با اینکارتون،



چیزی که ما خودمون برای خودمون ساخته 
 « .بودیم رو کامال مختل کردید

 االن میشه من حرف» دستم را باال بردم:
 « بزنم؟

 « !نخیر» -

باشه، ادامه بدید ببینم به » لبخندی زدم:
 « .کجا قراره برسیم

نفسش را با حرص از بینی کوچکش خارج 
به اینجا قراره برسیم که شما یکاری » کرد:

 « ... کردید که دلتون میخواست و

 « دِل من چی میخواد؟» -

چرا تو حرفم » صدایش کمی بلند شد:
 « میپرید؟



ه اش باال و پایین می شد، تاب و قفسه سین
 .تحملش را از بین برده بودم

یک آن از مغزم چیزی رد شد ، چیزی که 
باعث می شد همین االن بحث را تمام کنم 

 و حال دگرگون شده اش را به حالت اول

برگردانم. باز هم جوری شد که از حال 
 .خرابش ناراحت شدم

 !دلم خواست بغلش کنم

تم و دستم را روی چشمهایم را محکم بس
 .پیشانیم کشیدم

ببخشید نباید بلند میگفتم. ولی... آخه » -
 « ...شما

تمام حرفهایش درست بود، این دومین 



 .باری بود که متوجه شد قصدم چه بود
درست میگید، من بهشون کار پیشنهاد » -
کردم و کامال هم میدونستم به خاطر عالقه 

 «.ای که بین ما هست قبول میکنند

» هیجان دستهایش را تکان داد و گفت: با
مرسی که قبول کردید. دقیقا به خاطر 

عالقشون به شما کارهاتونو قبول کردن. 
 خیلی

ممنون از صداقتی که به خرج دادید، پس 
حاال لطفا سوال بعدی منو همینطوری 

 « !صادقانه جواب بدید

سرم را تکان دادم که تایید حرفش باشد، 
کردن ذهنم اینکار را  ولی بیشتر برای خالی



بله حتما ، سوالتون چیه؟» کردم:  » 

تکلیف کار ما چی میشه جناب فروتن؟ » -
 « !چیزی که براش اونهمه زحمت کشیدیم

 .نگاهم از چشمهایش روی صورتش چرخید
افکارم در هم شده بودند، تمرکزم را از 

 .دست داده بودم
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خودم را آماده کرده بودم تا این سوال را از 
مهدیار بشنوم و جوابش را هم می دانستم، 

 ولی حاال در ذهنم هیچ چیز سر جای

 .درستی قرار ندارشت

 .قدمی به عقب برداشتم و چرخیدم

کنار پنجره ایستادم و چند دقیقه به حیاط 



 .خلوت ساختمان نگاه کردم

» ند:برنگشتم تا دوباره افکارم درهم شو
خُب باید صادقانه جواب بدم یعنی قرارمون 

این بود، حدس میزدم با دادن این 
 مسئولیتها

 « .کار شما مختل بشه

یعنی شما از اون اول با برنامه مارو » -
 «کشوندید اینجا! درسته ؟

درسته! البته »در همان حالت قبلی ماندم: 
 «.برنامه خاصی نداشتم خیلی اتفاقی شد

- « پسرهای گروه رو کشوندید  خیلی اتفاقی
تو کار خودتون! عالیه دیگه، بقیه هم که کال 

 « .مهم نیستن



امیدوار بودم سوال دیگری نداشته باشد ، 
بیشتر از آن امیدوار بودم پسرها را از 

 .کارشان منصرف نکند

فکرهای درهم من را با جمله ای که گفت، 
 .کامال قطع کرد

- « ف پدرِ منم هر وقت میبینه من حر 
درستی میزنم که ناچاره قبولش کنه یا 

 پشتشو میکنه رو به کتابخونش وایمیسته یا
 « !نزدیکترین پنجره رو انتخاب میکنه

شیطنتی که در بیان جمله اش داشت، مرا 
 .به خنده انداخت

چرخیدم و نگاهش کردم. خوب می دانستم 
چطور می توانست بقیه را راضی کند، اگر 



می توانست ورقمی خواست ، همین حاال   

 .را برگرداند و شاید فقط مهدیار را داشتم

یک راه حل براش پیدا میکنم، خوبه؟  » -
نمیخوام گروهتون از هم بپاشه، کارتونم 
 همینطور. راستش فکر نمیکردم اینقدر

براتون مهم باشه ولی االن با حرفهای شما 
 « .فهمیدم که اشتباه میکردم

 .نگاهی به مبلهای جلوی میز کرد
به سمت صندلی رفتم و با اشاره ای او را 

 .دعوت به نشستن کردم

کمی تعلل کرد و بعد روی یکی از مبلها 
 .نشست

 « میشه بپرسم چه راه حلی پیدا میکنید؟» -



یکاریش میکنم، چند روز به من فرصت » -
بدید همه مسئولیتهایی که بهشون دادم 

 « .ازشون میگیرم

نم ناراحت خُب فکر ک» لبهایش جمع شدند:
بشن! بعد حتما میفهمن با شما حرف زدم 

 « .و اونی که از جمعشون طرد میشه منم

نگاهش به رو به رو خیره بود و فکرهایش را 
 .بلند بلند می گفت

با لبخند به صندلی تکیه زدم و سرم را کج 
 .کردم

در کمال رضایت نگاهش کردم که چطور در 
یقا حال طبقه بندی افکارش بود. افکارش دق
 به همان سمتی می رفت که کار من را



 .راحت تر کند

به هر حال تا االن که من متوجه شدم » -
شمارو بیشتر از من دوست دارن، طبیعی 

 هم هست دیگه! االن هم که تمام

انرژیشونو گذاشتن شما تنها نمونید، حتی 
پدر خودم هم به مهدیار گفت شمارو دست 

 تنها نگذاره، حتما کارتون خیلی
زیاده! اون روزم گفتید که به کسی اعتماد 

 « .نمیکنید
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» سرفه ای کردم تا متوجه حضورم شود:
ببخشید افکارتونو قطع میکنم ولی من 

نگفتم به کسی اعتماد نمیکنم، شرایط االنم 



 اینطور
 «.ایجاب میکنه

همچنان به جلو خیره بود، حتی وقتی 
نید، برنگشت تا نگاه کند. بی صدایم را ش

حواس دستش را در هوا تکانی داد و ادامه 
 :داد

االن به کسی نمیتونید اعتماد کنید. خُب »
من اون حرفتون که گفتید با نقشه برنامه 
 نریختید و اتفاقی همه چی پیش اومده رو

 «.هم باور میکنم

 .لبهایم را گاز گرفتم و چینی به بینی ام دادم
البته خیلی هم اتفاقی » فتم:خیلی آرام گ

 «! نبودا



جوابم را نداد ، کامال مشخص بود در دنیای 
دیگری سیر می کرد، ابدا توجهی به 

 .اطرافش نداشت
تمام نگرانی هایم از اتفاقاتی که در کارخانه 

 .افتاده بود، فروکش کردند
دیگر دل مشغولی کار کردن پسرها را هم 

 .نداشتم
داشتم و صحنه بامزه عمیقا از جایی که قرار 

 .روبه رویم در حال لذت بردن بودم

همینطور در حال دو دو تا چهارتای اتفاقات 
 .اطرافش بود

یک آن صدایش قطع شد و با اخم نگاهم 
 .کرد



چیزی شد؟» با تعجب نگاهش کردم:  » 

چرا فقط به پسرا کار دادید؟ میگید به » -
هرکسی اعتماد ندارید یعنی من و نگار هم 

مونا هستیم دیگه! وگرنه چراجزو ه  

 «باید فقط اونا کمکتون کنن؟

شوکه از این قسمت عجیب افکارش، سرم 
چطوری » را باال بردم و در هوا فوتی کردم:

 این فکرها به ذهن شما میرسه؟ اگه اعتماد
 « ندارم پس اینجا چیکار میکنید؟

پس قضیه تفکیک » از جایش بلند شد:
 «!سازیه

چیه؟ تفکیک سازی  »چشمهایم گرد شدند:
 « دیگه چیه؟



 « چرا فقط پسرا کمک کنن؟» -

االن این » چشمهایم را به اطراف گرداندم:
سوالتون رو بگذارم رو حساب اینکه افتخار 

 همکاری دادید؟ یعنی شما هم میخواید

 « کمک کنید؟

چی میشه مگه؟ اینجارو با گیلیاد اشتباه » -
 «گرفتید؟

با کجا؟ » از اصطالحاتش سردرنمیاوردم:
 « گیلیاد دیگه کجاست؟

پس من اون کتاب » از جایش بلند شد:
سرگذشت ندیمه رو برای چی تو کتابخونه 

 « برات گذاشتم؟

مشخص بود مثل من حسهایش را کامال 



 .گم کرده بود

چشم، میخونمش » نیشم کامال باز شد:
” ببینم گیلیاد کجاست و ربطش به حرفهای

چیه” تو ! » 

تا متوجه شود روند ” وت“ از قصد گفتم 
 .صحبتهایمان از روند عادی، خارج شده بود

 .هول شد و سریع از جایش بلند شد

ببخشید. من یک لحظه همه چیو انگار » -
قاطی کردم. اصال بیاید تمام بحثمون رو 
 .فراموشش کنیم. اصال من اشتباه کردم

 «.خواهش میکنم به مهدیار چیزی نگید
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 .ای بابایی گفت و به سمت در رفت



حتی نگذاشت حرفی بزنم، سریع در را باز 
کرد و جوری رفت که انگار از اول هم در 

 .اتاقم نبود
 (هیوا)

در را بستم و به طرف راهروی منتهی به 
 .آشپزخانه دویدم

جلوی چهارچوب آشپزخانه ایست کردم و 
 .نگاهی به در همیشه باز آن انداختم
برگشتم و اینبار به سمت سرویس 
 .بهداشتی قدمهای تندی برداشتم

دقیقا عین پرنده ای در قفس به دنبال یک 
 .راه فرار بودم

 .در سرویس بهداشتی را از پشت قفل کردم



دستهایم لبه روشویی کرم رنگ بند شد. 
 .تحمل وزنم را نداشتم

سرم را باال گرفتم و در آینه به خودم خیره 
 .شدم

- « هیوا، وای از دست تو! آخه این چه  وای
جور رفع دلتنگی بود؟ الکی بهونه آوردی بری 

 تو اتاقش یک مشت اراجیف
 «.سرهم کنی؟ وای کاش نمیرفتم. گند زدم

شیر را باز کردم و صورت گُر گرفته ام را 
 .چند بار آب زدم

 .دوباره در آیینه صورتم را نگاه کردم

از داخل گونه هایم هنوز سرخ بودند. بدنم 
 .در حال ذوب شدن بود



اگه فکر کنه من یک دیوونه هستم واقعا » -
حق داره! حاال چیکار کنم؟ نره به مهدیار 

 «.بگه؟ خدایا عجب کاری کردما

صورتم را با دستمال کاغذی خشک کردم و 
 .در را باز کردم

 .از راهرو نگاهی به فضای بیرون انداختم
 .خوشحال شدم که کسی بیرون نبود

سمت اتاق خودمان رفتم و سریع وارد  به
 .شدم

ک ک کج کجا بو بو بودی؟ گ گف » -
گفتی ی یک س سو سوال دا دا داری ف 

 « فق فقط؟

سوال » کنارش روی تخت چوبی نشستم:



 « .داشتم یهو یک بحث پیش اومد

 « د دع دعوا ؟» -

لپتاپ را از روی پایش برداشتم و جلوی 
یه؟ یک کم نه بابا! دعوا چ» خودم گذاشتم:

گند زدم با حرفام ولی مهم نیست. خُب 
 بذار

 « ببینم چی ساختی خانم خوشگله؟

 «چ چی گ گف گفتی؟» -

نگاهی به طرح هایی که با قوطی های آب 
اینا خیلی قشنگتر از قبلیا »میوه زده کردم: 

 شدن! دیگه به نظرم تو بیلبورداشون از اونا

 « استفاده نکنن. نه؟

رفهایم تاثیری در برگشتم تا ببینم ح



 !فراموش کردن موضوع داشته یا نه

 .دست به سینه و طلبکار نگاهم می کرد
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چیزی نشد » لپتاپ را روی تخت گذاشتم:
نگار! حرف پیش اومد من گفتم چرا به پسرا 

 اینهمه کار داده که کارای خودمون بره رو
ه؟هوا! راست گفتم دیگه؟ مگه ن ! » 

هی هی هیوا او اون دا دا داداشه مه » -
 « !مهدی مهدیاره

شالم را از سرم درآوردم و گوشه تخت 
میدونم، گفتم که گند زدم. ولی » انداختم:

نگران نباش درستش کردم. یعنی یک 
 طوری شد



که فکر کنم فراموش کنه. ازش خواستم 
 « .فراموش کنه! خدا کنه فراموش کنه

از جایش بلند شد و به سمت قهوه ساز 
ا ا از دس دست ت » کوچک روی میز رفت:

 « !تو

 «نگار تو سپهرو دوست داری؟» -

دکمه قهوه ساز را زد و با لبخند زیبایی به 
 .سمتم برگشت

خیلی » جواب لبخند قشنگش را دادم:
خوبه! از اول هم بیشتر از هممون هواتو 

 « .داشت

- « ا؟آ آ آره. هی هیو هیو  » 

 «جانم؟» -



انگشت اشاره اش را به سمت دیوار پشت 
دو دو دوست دوستش دا دار » سرم برد:

 « داری؟

با تعجب به سمت دیوار برگشتم و تازه 
 .فهمیدم به کجا و چه کسی اشاره کرده بود

نگار؟» سریع سرم را چرخاندم: ! » 

 .لبهایش با خنده از هم باز شد
ت مچاله سرم را پایین انداختم و گوشه تخ

خیلی تابلو شدم آره؟» شدم:  » 

 « .آ آ آره» -

 .سرم را باال بردم و لبهایم را گاز گرفتم

 .کمی بعد کنارم نشست

نگار ولی اون اصال شبیه سپهر که تورو » -



دوست داره، دوستم نداره! کال منو نمیبینه. 
 انگار هیوایی وجود نداره. هربار

میخوام تمومش کنم، جمعش کنم ولی 
که یک کم بیشتر میبینمش یهو همه  همین

 چی یادم میره. ولی دیگه نمیخوام

ادامه بدم، جدی میگم! اگه قرار بود از من 
خوشش بیاد تا حاال اومده بود. منم هیچی 

 « ... ندیدم! یعنی

اصال ولش » سرم را روی زانوهایم گذاشتم:
کن، باید یک فکر اساسی کنم نگار. الکی 

 « .خودمو مسخره کردم

آ آ آرو آروم » تم را گرفت و نگاهم کرد:دس
 « .با باش



کاش بتونم، نمیشه! انگار دیگه هیچ » -
جوری آروم نیستم. باورت نمیشه دلم برای 

 « .هیوای بیخیال و شنگول تنگ شده

 .دستهایش را دورم حلقه کرد و بغلم کرد

هر جور بود باید راهی پیدا می کردم و از 
 .این حال خارج می شدم

را جلوی در خانه اش پارک کردم ماشین . 

 « !نگار کاش امشب میمومدی خونه ما» -

 « .ن نه، ب ب بس دی دیگه» -

 « .تنها میمونی» -
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م م مگه و و » پوزخندی زد و نگاهم کرد:
وقت وقتی بو بود، ت تن تنها ن نب نبو 



 « نبودم؟

قویترین » دستم را روی گونه اش کشیدم:
دختری هستی که تا حاال دیدم. تمام این 
 سالها تنهایی ازش نگهداری کردی! بهت

 « .افتخار میکنه، مطمئنم

 .سرش را باال و پایین کرد

 .موبایلش زنگ خورد و آن را از کیف درآورد

 .صفحه موبایل را جلوی رویم گرفت

اسم سپهر روی صفحه موبایل خاموش و 
روشن میشد، کنارش یک استیکر قلب 

 .گذاشته بود

نیگاش کن، قلبم براش گذاشته! بدو » -
 « .برو جوابشو بده االن نگرانت میشه پسرم



س سالم، ص » دکمه سبز را لمس کرد:
 « .صبرکن

 .همدیگر را بوسیدیم و از ماشین پیاده شد

برسون، فردا  پنجره را پایین دادم: سالم
 .صبح میام دنبالت خوشگله

 .پنجره را باال بردم و ماشین را روشن کردم
 .نگاهی به در بسته خانه اش کردم

دیدی! لکنتش چقدر کم بود وقتی با » -
 .سپهر حرف زد، آخ من مُردم برای شما دوتا

» 

 .از خوشحالی خنده ای کردم و راه افتادم
م. به تمام طول راه را به امروز فکر کرد

خنده های گاه و بیگاهش، چقدر قیافه اش 
 .وقتی می خندید دوست داشتنی تر بود



چشم، میخونمش ببینم گیلیاد کجاست  »
چیه” تو” و ربطش به حرفهای ! » 

جمله اش را از ظهر تا به حال بیشتر از هزار 
 .بار در ذهنم مرور کردم

که می رسیدم دلم پایین می “ تو “ به کلمه 
 .ریخت

له قبل خودم که فکر می کردم حس به جم
بستنی روی آسفالت گرم تابستان را پیدا 
می کردم. همانقدر دلم می خواست آب 

 .شوم

آب شوم و راهی پیدا کنم تا در زمین فرو 
 .بروم

 حاال همین امروز باید این گند را می زدم؟



 !هیچ کس هم منتظرم نبود

بابا و پروانه به مهمانی یکی از فامیلهای 
نه رفته بودندپروا . 

 .مهمانی های نزدیکان پروانه را نمی رفتم

همیشه هم ناراحت می شد، ولی دلم نمی 
خواهست کسی فکر کند در زندگیش یک 

 .مزاحم همیشگی داشت

خودم به اندازه کافی با اینکه هیچ وقت 
چیزی نشان نداده بود، حس یک مزاحم 

 .بیست و چهار ساعته را داشتم
ین حرف را نزده بودم و هیچ وقت جز یکبار ا

 .هر دو با من سخت برخورد کرده بودند

همیشه فکر می کردم اگر نبودم حتما از این 



هم خوشبخت تر می شدند، خیلی 
 .خوشبخت تر

ای کاش اجازه داشتم در نبودشان بچه ها 
 .را به خانه دعوت کنم، ولی نداشتم

 .چاره ای جز تحمل تنهایی نداشتم

خانه برسد ، فکرم به  می دانستم تا پایم به
 .کجاها خواهد رفت
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تازگیها رفت و آمدهای ذهنم دیگر مختص 
شبها نبود و در تمام طول روز جریان 

 .داشت

 .دیگر چیزی نمانده تا به خانه برسم

 .موبایلم زنگ خورد



 « .سالم بابا جونم» -

 « سالم عزیزدلم، خوبی؟ رسیدی خونه؟» -

 « نه هنوز ، کاری دارید؟» -

هیوا جان یکی از بچه های کارخونه میاد » -
 « ....دم خونه

با دقت گوش دادم تا جای پرونده ای که 
 .باید تحویل بدهم را به خاطر بسپارم

 « .باشه ، چشم خیالتون راحت» -

 « !ما زود میایم باشه؟» -

نه، راحت باشید. من خیلی خسته ام » -
 « .زود میخوابم

قطع کردم. فرمان را چرخاندم و وارد کوچه 
 .شدم



با دیدن ماشین بانیپال جلوی در خانه 
لعنتی» محکم دستم را روی فرمان کوبیدم: ! 

» 

 .چند متر دیگر می رسیدم

چطور دست به سرش می کردم تا داخل 
 خانه نیاید؟

مئن بودم می امداگر بانیپال بود که مط ! 

بابا نگفت بانیپال! اسم شخص دیگری را 
 .گفت! پس می دانست خانه نیستند

با اینکه می دانستم اتفاق بدی نمی افتد 
 .ولی آنقدرها هم مطمئن نبودم

 !چقدر از این آدم متنفر بودم

 .انگشتم ناخوداگاه دور موبایل قفل شد
 .زیر چشمی نگاه کردم



ردن شماره ای را وقت پیدا کردن یا وارد ک
 .نداشتم

خارج خانه، جلوی ماشین بانیپال پارک 
 .کردم

 .به تماسهایم نگاه کردم
 .آخرین شماره برای بابا بود

 .نگران می شد، نه این گزینه خوبی نبود
 .شماره بعدی را نگاه کردم

دستم را رویش گذاشتم و به آهستگی 
 .برگشتم عقب تا کیفم را بردارم

موبایل بود تا یک چشمم روی صفحه 
 .شانس بیاورم و تماس جواب داده شود

شخص جواب دهنده هیچ فرقی در اوضاع 



نداشت، فقط امیدوار بودم جواب تماسم 
 .داده شود

 .تماس وصل شد
مید انستم که همین حاال تمام بدنش چشم 
 .شده بود و از ماشین روبرو نگاهم می کرد
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باال آوردم و جوری نگاه کردم که  گوشی را
انگار کسی با من تماس گرفته ، آن را به 
گوشم چسباندم و با یک دست در را باز 

 .کردم

بانیپال همراه من از ماشین پیاده شد و من 
 .همزمان با صدای بلند الو گفتم

صدای کوهیار در گوشی پیچید و من به 



 .بخت بلند خودم لعنتی فرستادم
- « چرا جواب نمیدید؟الو خانم   » 

سالم حال شما، بله ممنون خوبم. » -
 «.همین االن رسیدم

و من به “ بله؟ “ کوهیار با تعجب پرسید 
 .بانیپال سالم دادم

نفسی کشیدم تا بتوانم کمی اوضاع را 
 .کنترل کنم

ببخشید یک لحظه گوشی رو نگه دارید » -
 « !لطفا

رو به بانیپال عذرخواهی کوتاهی کردم و 
بله » اره گوشی را به گوشم چسباندم:دوب

 « من در خدمتم. چیزی شده؟



واال اینو » صدای نفس عمیقش را شنیدم:
شما باید جواب بدید که منم بدونم دقیقا 

 « چی شده؟

ای وای چه بد » دستی رو پیشانیم کشیدم:
شد! باشه چشم من خودمو میرسونم. شک 
 کرده بودم که یک چیزیش اشتباهه. کاش

 « .دوباره چک میکردم

گویا شریک دروغهای شما شدن تمامی » -
 « !نداره

بله متوجهم برای فردا صبح الزمش » -
 « .دارید. ببخشید من همین االن برمیگردم

 « منتظرتون بمونم؟» -

نمیدونم! نه نمیخواد»لبهایم را گاز گرفتم:  . 

» 



 « .میمونم» -

تلفن شرکت را قطع کرد و من به سمت 
چرخیدم بانیپال . 

 « .ببخشید! تماس مهم بود» -

متوجه شدم، خوبی؟ دلم برات تنگ » -
شده بود. قرار بود سلیمانی بیاد برای 

گرفتن پرونده. این اطراف یه کاره دیگه ای 
 هم

داشتم گفتم هم بیام پرونده رو بگیرم هم 
 « .با دیدن هیوای زیبا دلم آروم بشه

 بله، لطفا چند» اخمهایم در هم رفتند:
لحظه صبر کنید من برم داخل پرونده رو 
 « .براتون بیارم. عجله دارم باید برم جایی



برداشتم یک قدم به سمت در . 

کوهیار کارت داره؟»با پوزخندی گفت :   » 

کوهیار؟ نخیر! چطور؟» برگشتم:  » 

دیگه خبرا سریع میرسه که کجا کار » -
 « !میکنی شما

بدون توجه به جمله ای که گفت، حرف 
صبر کنید میام» دم را زدم:خو . » 

 .داخل حیاط شدم و در را محکم بستم

سریع داخل خانه شدم و پرونده را از اتاق 
 .کار بابا برداشتم

تمام کارها را با سرعت انجام دادم تا کامال 
 .مشخص شود که عجله دارم

در را باز کردم و پرونده را جلوی رویش 



بفرمایید»گرفتم:  . » 

- « بودم بیشتر ببینمت خیلی امیدوار .» 
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جواب من به شما »با اخم جوابش را دادم: 
هیچ وقت تغییر نمیکنه، در ضمن من برای 
 دوست شما کار نمیکنم. خبرا اشتباه بهتون

 « .رسیده

سوویچ را از کیف درآوردم و به سمت 
 .ماشین رفتم

دلم  همچنان ایستاد و نگاهم کرد و من در
 .فحشایم را ردیف کردم تا کمی آرام شوم

دستم را بین دو صندلی گذاشتم و ماشین 
 .را به عقب هدایت کردم



حتی نیم نگاهی هم به جایی که بانیپال 
 .ایستاده بود نکردم و از کوچه خارج شدم

 .اینقدر رفتم تا کامال دور شوم
گوشه ای پارک کردم و موبایل را در دستم 

نگاه کردم و نگاه کردمگرفتم و به آن  . 

حتی روی این را هم نداشتم که باز تماس 
 .بگیرم

 « شریک دروغهای من »

باالخره تصمیم گرفتم و قفل گوشی را باز 
 .کردم

شماره پروانه را آوردم و کمی کلمات را در 
 .مغز از بین رفته ام ، مرور کردم

 .انگشت اشاره ام شماره را لمس کرد



 .چند بوق خورد و جواب داد

 « .هیوا جونم سالم عزیزم» -

 « .سالم، ببخشید مزاحم شدم» -

 « این حرفا چیه میزنی خوشگل؟» -

پروانه جون من پرونده رو تحویل دادم و » -
یک گشتی تو خونه زدم، گفتم زنگ بزنم 

 بگم من میرم پیش نگار. اینجوری
تنها هم نمیمونم. باشه؟ میشه خودت به 

ا بگی؟باب  » 

خیالت راحت باشه، فریبرز متوجه  » -
 « .وضعیت نگار هست عزیزم

میدونم آخه تماس که گرفت گفتم » -
میمونم بیاید، این چند وقته هم یکی در 



 « !میون نبودم نمیخوام ناراحت بشه

ناراحت نمیشه عشقم، برو خوش » -
 « .بگذرون

 « .مرسی بوس به روی ماهت» -

 « .بوس به دختر قشنگم» -

تماس را قطع کردم و با خوشحالی شماره 
 .نگار را گرفتم

 .هنوز چند بوق نخورده که سپهر جواب داد

الو خواهرم شما چرا دست از سر خانم » -
 « من برنمی دارید؟

 .راه ها همه به بن بست رسید

سالم ، » خودم را جمع و جور کردم:
اونجایی؟ خب خیالم راحت شد. میخواستم 



به؟ببینم نگار خو  » 

 «.من هستم، امروز کارم زود تموم شد» -

خوب کردی رفتی، چند روزه دیگه خبری » -
از مزاحمین همیشگی نیست، اتفاقا 

 « .میخواستم بهت بگم

 « .چاکرتم آزاد خانوم» -
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ببوسش رفیقمو»خندیدم و گفتم:  .» 

 .منتظر جوابش نماندم و قطع کردم

ینه ماشین نگاهی به چشمهایم کردمدر آی . 

بفرما حاال هی خالی ببند، میگن دروغ با » -
خودش دروغ میاره همینه دیگه! حاال چه 

 خاکی تو سرم کنم؟ به بابا گفتم



میمونم، به پروانه گفتم میرم. االن برگردم 
خونه شک نمیکنن که یک غلطی میکردم!؟ 

 زنگ بزنم به بابا جریان رو بگم

د مهمونی رو زهر کنه به پروانه ، حاال میخوا
این روزها هم که معلوم نیست چشه 
 اعصاب نداره، بعدشم حتما بهم میگه
دختر خرس گنده از پس یک مرد 

برنیومدی؟ خاک تو سرم دیگه ، همین. حاال 
 تو تمام این یک ماه سپهر همین امروزو
 « .انتخاب کرده به دلش حال بده، اه

 .دوباره نگاهی به موبایل کردم

گفت می ماند. زمان می گذشت و نمی 
 .دانستم باید چه کنم



همینطور که شماره مهدیار را گرفتم با خودم 
اون بدبختم عالف خودم » هم حرف زدم:

 « کردم. خدایا چرا این شکلی میشه؟

 « سالم ، چطوریایی دردسر؟» -

مهدیار» عاجزانه اسمش را صدا کردم: ! » 

آزاد باز چیکار کردی؟» سی کشید:نف  » 

 .یک نفس ماجرا را برایش تعریف کردم
حاال چیکار کنم؟ ولشکن میرم خونه، » -

میگیرم میخوابم میگم نگار با سپهر رفت 
 !بیرون نموندم هان؟ آره همین خوبه

باهات حرف زدم مغزم باز شد. مهدیار من 
روم نمیشه به کوهیار زنگ بزنم میشه 

؟خودت بهش بگی  » 



برو خونه ما، من تو راهم تا تو برسی » -
 .منم رسیدم. به کوهیارم خودم زنگ میزنم

» 

نه بابا، چه کاریه! » چشمهایم گرد شد:
مرسی همین که خودم فکر کردم و میگم. 

 «فردا میبینمت. کاری نداری؟

حرف گوش بده، آخر شب خودم » -
میرسونمت. میخوای بری تنهایی چیکار کنی 

هفته ، برو خونه ما آدرسوتازه ساعت   

 « !بلدی که

در دلم عروسی بود ولی نمی خواستم در آن 
 .شرکت کنم

بیخیال، میرم خونه تا حاال اونم حتما » -
 «.گورشو گم کرده



منتظرتم آزاد. من تا نیم ساعت دیگه » -
 « .دم خونه ام. آروم گز کن تا برسم

 . تماس را قطع کرد
ل خیره شدمبا یک لبخند موذیانه به موبای . 

 .خنده روی لبانم جا خوش کرده بود

موبایل را کنار گذاشتم و نگاهی به سوپر 
 .مارکت کنار خیابان کردم

خوشحال از ماشین پیاده شدم و به آن 
 .طرف خیابان رفتم

خوراکی هایی که می دانستم مهدیار دوست 
داشت را همراه یک بسته بزرگ شکالت 

 .خریدم

به ماشین حساب کردم و با خریدها 



 .برگشتم
آخ جوِن بلندی گفتم و ماشین را روشن 

 .کردم
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تا توانستم راه را دور کردم تا مهدیار قبل از 
 .من برسد

 .آدرس را می دانستم
 .چند باری مهدیار را به خانه شان رساندم

چند باری هم با بچه ها به خانه شان رفتیم 
کوهیار نبود که هیچ وقت هم . 

اسمش از ذهنم گذشت و دوباره یاد تماسم 
 .افتادم

وای حاال چه طوری توضیح بدم؟ دفعه » -



قبل گفتم بارِ آخره! تا قبل اومدن کوهیار 
 «باید برگردم خونه، فردارو چیکار کنم؟

همان لحظه پشیمان شدم و موبایلم را 
 .برداشتم

 .با مهدیار تماس گرفتم تا بگویم نمیایم
ن را جواب ندادتلف . 

ماشین را پارک کردم و برایش پیام 
 .فرستادم

مهدیار من روم نمیشه بیام خونتون،  »
خیلی ضایع بازی درآوردم. فکر نمیکردم 

کوهیار تلفن شرکت رو خودش جواب بده. 
 من

 .میرم خونه! مرسی که به حرفام گوش دادی

» 



 .پیام را فرستادم
 .پکر شدم. دیگر خوشحال نبودم

خواستم سوویچ را بپیچانم و ماشین را 
روشن کنم که صدای دیلینگ اس ام اس 

 .آمد
 .گوشی را برداشتم، مهدیار بود

ما به خاطر تو کارمونو نصفه ول کردیم  »
دختره لوس ، مسخره بازی درنیار. با رهی 
تو راهیم. برسون خودتو. کرانچی فلفلی 

 .«بخر

 .نگاهی به کیسه خوراکی ها کردم
رید اولین چیزی که برداشتم کرانچی موقع خ

فلفلی بود، همان چیزی که هر دو خیلی 



 .دوست داشتیم

دیگه ضایع تر از حرفهای »پوزخندی زدم: 
 « !ظهرم که نیست! خدا کنه به روم نیاره

بار دیگر ماشین را روشن کردم و به راه 
 .افتادم

باالخره بعد از یک ساعت رانندگی و کلی 
ابانها رسیدموقت تلف کردن در خی . 

کیسه خوراکیها و شکالت را برداشتم و از 
 .ماشین پیاده شدم

کیفم را از صندلی عقب برداشتم و درها را 
 .با ریموت قفل کردم

نگاهی به آپارتمان پنج طبقه انداختم و به 
 .طرف آیفون حرکت کردم



 .زنگ را زدم و در باز شد

دلم می خواست با دیدنش روزم را تمام 
ار گفته بود هر روز تا آخر شب کنم. مهدی

 .شرکت می ماند

یکبار قبل رفتنم به خانه او را ببینم، همین 
برایم کافی بود که تا خود صبح خیالهای 
 جدیدم را ببافم و با لمسشان حالم خوب

 .شود

ولی این فقط خواسته دلم بود، عقلم نمی 
خواست او را ببینم. عقلم می دانست در 

و دیدن کوهیار چه حدی گند زده بودم 
 آخرین

 .چیزی بود که می خواست



 .آسانسور به طبقه آخر رسید
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در آسانسور را هل دادم و از آن خارج 
 .شدم

درِ خانه روی هم گذاشته شده و باز بود، 
 .این عادت مهدیار بود

 .در را باز کردم و بلند سالم دادم

 « من اومدم کجایید؟» -

 .سکوت خانه با صدای کوهیار شکسته شد

 « .سالم خانم هیوا، خوش اومدید» -

 .چشمهایم تا آخرین حد باز شدند

 .تمام بدنم در لحظه یخ زد
کیسه خریدها و شکالت از دستم روی زمین 



 .رها شد و همه چیز روی زمین پخش شد

 .بدون توجه به اتفاقی که افتاد جلو آمد
تن داشتهمان لباسهای شرکت را به   . 

حالتون خوبه؟» رو به رویم ایستاد:  » 

دهان باز مانده ام را بستم و آب دهانم را 
من؟ نه، آره. بله خوبم» قورت دادم: . » 

ببخشیدی گفتم و برای فرار از نگاهش سرم 
 .را به پایین انداختم

سریع نشستم تا خریدها را به کیسه 
 .برگردانم

خم شدن زانوهایش را دیدم و نفسم بند 
 .آمد

شما بفرمایید، من جمعشون میکنم. » -



 «.فکر نمیکردم اینقدر ترسناک باشم

نمی دانستم چه می کردم، اصال نمی 
 .دانستم دقیقا کجا بودم

ترسناک؟ چرا! »منگ شده نگاهش کردم: 
نه ! نه اصال ترسناک نیستید، نترسیدم. 

مچیزه، فقط یک کم جا خورد . » 

همینطور که وسایل را در کیسه می گذاشت 
فقط یک کم؟»با خنده گفت:  ! » 

هر دو ایستادیم و خریدها و شکالت را 
 .سریع به دستش دادم

 « .بفرمایید» -

 زحمت کشیدید. چرا اینهمه خرید کردید؟» -

» 

نگاهم را به هر طرفی انداختم غیر از جایی 



سختی که ایستاده بود. با صدایی که دیگر به 
خواهش میکنم»درمی امد آرام گفتم:  . » 

در دلم با تمام وجود از خدا خواستم دیگر 
چیزی نگوید، نه تعارفی باشد نه سوالی نه 

 .هیچ چیز دیگری

 .ولی انگار خدا هم دیگر دوستم نداشت

میخواید همینجا جلوی در بیاستید و » -
 « اطراف رو تماشا کنید؟

نمیشینید؟  »با دستش به مبلها اشاره کرد:
اگه خیلی اینجارو دوست دارید میتونم یک 

 « صندلی بیارم کنار در باشید! بیارم؟

 .سرم را باال بردم

 !چقدر فاصله اش با من کم بود



یک ابرویش باال بود و با لبخند نگاهم می 
 .کرد

 .دوباره هول شدم. دست و پایم را گم کردم
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- « میشینمنه ،  . » 

شالم را از سرم کشیدم و مانتو را سریع از 
تنم خارج کردم. هر دو را روی رخت آویز 
 کنار در با عجله آویزان کردم و به سمت

 .کاناپه وسط سالن رفتم

هنوز دو قدم مانده به کاناپه برسم که تازه 
متوجه حرکت احمقانه ام شدم. همانجا 

 .ایستادم
حلقه ای  سرم پایین افتاد و به تیشرت



سفیدم که رویش یک قلب پولکی قرمز 
بزرگ داشت ، کمربند قرمزم و جینی که 

 درست

 .روی رانهایش پاره بود، نگاه کردم

 .عاجزانه، لبهایم را محکم گاز گرفتم

کاش فقط یک راه فرار باشد، چیزی شبیه 
 !شنل نامریی کننده هری پاتر

حتی نمی توانستم یک اپسیلون از جایم 
متکان بخور  . 

مدام در سرم به خودم بد و بیراه می گفتم 
 .ولی بد و بیراه ها مرا نامریی نمی کردند

صدای خش خش کیسه را از پشتم شنیدم 
 .و محکم چشمهایم را بستم



 « .دیگه مطمئن شدم ترسناکم» -

 .دستی به صورتم کشیدم و سریع برگشتم

نه به خدا نیستید! من ، من االن » -
 « .میشینم

ف کاناپه رفتم و گوشه اش تند به طر 
 .نشستم

سرم را پایین انداختم و موهایم دوره ام 
 .کردند

 .از کنار مبلها گذشت
 .صدایش از آشپزخانه، آمد

 « راحت باشید، چای میخورید یا قهوه؟» -

 « .هیچی ، ممنونم. زحمت نکشید» -

دیگر چیزی نگفت و من فرصتی پیدا کردم 



تا کمی نفس بکشم و به کارهای احمقانه ام 
 .فکر کنم

 !اینهمه خرابکاری آن هم در یک روز
حتی یادم نمی امد یکبار فقط یکبار مثل یک 

آدم معقول رفتار کرده باشم، بعد چه 
 توقعی داشم که برایش جذاب باشم! که

 !دوستم داشته باشد

وضعم کردم نگاهی به سر و . 

شدم مثال آب که از سر گذشت و من 
 .دقیقا در وَجَِب صدم بودم

انگشتانم را در موهایم بردم و آنها را سریع 
به جلو آوردم که شاید کمی قلب پولکی 

 .قرمز را بپوشانند



به آن روزی که تیشرت را خریدم با تمام 
 .وجود لعنت فرستادم

کمی بعد با سینی چای جلوی رویم ظاهر 
دش . 

 .انگشتهایم را در هم قفل کردم
شاید متوجه شود و سینی را روی میز 

 .بگذارد
انگشتهایم را دید ولی بی تفاوت جلویم خم 

 .شد
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 « .بفرمایید» -

انگشتهایم دیگر بیشتر از این نمی توانست 
 .بلرزد



یک دستم را مشت کردم که شاید به دست 
محکم بودن بفرستد دیگرم پیام . 

 .دست دیگرم را باال بردم و آرام تشکر کردم

انگشتهایم را روی دسته فنجان قفل کردم و 
سعی کردم بدون لرزش آن را از سینی جدا 

 .کنم

همان قدری که فنجان جدا شد کافی بود تا 
 .مقداری چای در سینی بریزد

دست دیگرم را باال بردم و سریع فنجان را 
میز گذاشتم و باز هم تشکر از سینی روی 

 .کردم

به روی خودش نیاورد و سینی را روی میز 
 .گذاشت



 .روی مبل نشست و تکیه داد

 .پاهایش را روی هم انداخت
نگاهم روی فنجان چای و ردی که روی میز 

 .انداخته، قفل شده بود
اشکال نداره بعدا تمیزش میکنم. مهم » -

 « .نیست

بله؟ »بی حواس سرم را باال آوردم:  » 

میگم اشکال » اشاره ای به فنجان کرد:
 « !نداره

 «.ببخشید» -

 .سرم را پایین انداختم

برم شکالتی که آوردید » از جایش بلند شد:
رو بیارم، پیشنهاد میکنم تا من بیام چند تا 



 « .نفس خیلی عمیق بکشید

اینقدر پوچ شده بودم، آنقدر در منگی فرو 
را کشیدم رفته بودم که اولین نفس عمیق . 

وسط نفس عمیق دوم بودم که متوجه 
جمله کنایه آمیزش شدم و نفسم دوباره 

 .حبس شد

 .زیرلب چند بار احمق را به خودم گفتم

 .چشمهایم را بستم

هیوا تورو قران جمع شو» اینبار آرام گفتم: ! 

» 

صدای قدمهایش آمد، چشمهایم را سریع 
باز کردم و نفس حبس شده ام را آرام 

 .بیرون دادم
جای قبلی نشست و شروع به باز کردن 



 .بسته شکالت کرد
 .جعبه باز شده را روی میز گذاشت

خودش یکی از شکالتها را برداشت و در 
 .دهانش گذاشت

 «.بفرمایید، چاییتون یخ کرد» -

ای شکالت یک پولکی از بله ای گفتم و به ج
 .قندان در سینی برداشتم

پولکی را در دهانم گذاشتم و از فنجان چند 
 .قلوپ چای خوردم

 .گلویم کمی گرم شد و از خشکی درآمد

 .هنوز فنجان را روی میز نگذاشتم که پرسید

 « خُب، قراردادمونو کی امضا کنیم؟» -
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رش را به کدام هدف زده بود می دانستم تی
 .ولی به روی خودم نیاوردم

 «!کدوم قرارداد؟ متوجه نشدم» -

فکر کنم متوجه شدید! » خندید و ادامه داد:
 « ما با هم یک شراکتی داریم، درسته؟

 .دیگر راه فراری نداشتم

خودم را روی کاناپه جلو کشیدم و صاف 
به خدا فکر نمیکردم شما بردارید! » نشستم:

ال منتظر کسی هم نبودماص . » 

یعنی با بوق های ممتد » حرفم را قطع کرد:
 « میخواستید صحبت کنید؟

مجبور شدم، مجبور بودم. بله اگه شما » -
برنمیداشتید من با همون بوقها هم صحبت 



 « .میکردم

سریع دستش را کنار لبهایش گذاشت و 
 .محکم آنها را به سمت چانه اش کشید

ورتش خودنمایی کردلبخند عمیقی روی ص . 

به جان خودم » کمی جراتم را بیشتر کرد:
راست میگم، اصال فکرشم نمیکردم شما 

 « .بردارید

 «.قسم نخورید، باور کردم» -

تو شرایط بدی بودم، همه چیز یهویی » -
شد. میخواید از اول بگم؟ من دروغگو 

 « .نیستم

نیستید؟»با خنده گفت:   » 

شه ، هستم. با» دستهایم را تکان دادم:



بعضی موقع ها برای فرار ازش استفاده 
میکنم. بذارید تعریف کنم خودتون بهم حق 

 .میدید

 « .من به شما دروغ نمیگم

پاهایش را روی هم انداخت و در مبل فرو 
 .رفت

 .چقدر نگاهش را نمی فهمیدم

باشه، اگه گفتنش حالتون رو خوب » -
 « !میکنه بگید

و خوب آره حالم» نفس راحتی کشیدم:
 « .میکنه

بگید» لبخندی زد: .» 

 .بدون اینکه نگاهش کنم شروع کردم



نگارو رسوندم داشتم میرفتم خونه که » -
بابام زنگ زد و گفت یک آقایی میاد دم 
 خونه یک پرونده بگیره، پیچیدم تو کوچه

 « .دیدم جای اون آقا، بانیپال عوضی

سریع سرم را باال بردم و به نگاه خندانش 
ببخشید» نگاه کردم: . » 

 « .راحت باشید» -

نمیخواستم وایستم یا دعوتش کنم تو » -
 « .خونه

 « .کار خوبی کردید» -

اگه یک بهانه »از تاییدش خوشحال شدم: 
جور نمیکردم به خدا تا توی خونه میومد. 

 « .خیلی پررو هستش این دوست شما



- « ممیدون . » 

میدونید؟ پس چرا:» با تعجب نگاه کردم  ... 

» 

داشتید می گفتید، اونجایی بودید که » -
 « !دنبال راه فرار می گشتید

مسخره ام » کمی روی صورتش دقیق شدم:
 « میکنید؟ آره؟
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نخیر، من » صاف نشست و جدی گفت:
شریک شما هستم چرا مسخرتون کنم. 

نتظر ادامه اش هستمم . » 

از لحن جدی که داشت ترسیدم، کمی در 
هیچی دیگه آخرین » جایم جابجا شدم:



تماسم با شرکت بود، نگار گفت مطمئن 
 نیست

پنجره رو بسته باشه. من زنگ زده بودم 
 « !ببینم بسته یا نه

 « بسته بود؟» -

پنجره » سرم پایین بود و آرام ادامه دادم:
ماس منم با شرکت بود بسته بود، آخرین ت

 منم وقت نداشتم شماره ای بگیرم، همونو

 « .گرفتم که شما برداشتید

دیگر چیزی نگفتم، سکوت شد. سرم را باال 
 .نبردم. نگاهش مغزم را تهی می کرد

 « االن حالتون خوب شد؟» -

نه» بدون فکر جواب دادم: ! » 



 « چرا؟ مگه همشو نگفتید؟» -

- « شم، یعنی قرار نمی خواستم مزاحمتون ب
 « .نبود بیام اینجا

مزاحم نیستید، اینجا خونه دوستتونه چه » -
 «اشکالی داره؟

» انگشتهایم را با شدت در هم پیچاندم:
همه چی پیچیده شد، میخواستم برم پیش 
نگار، نشد. زنگ زدم مهدیار یک کم آروم 

 بشم
 « .گفت بیام اینجا

 « .خوب کاری کرد» -

 .سرم را باال بردم

زه متوجه شدم تمام جمالت اخیرم را با تا



 .بی حواسی کامل گفتم
 .دقیقا مثل ظهر که باز هم غرق شده بودم

فاصله بین واقعیت و خیال برایم مثل لبه 
تیغ شده بود. اینقدر ناچیز بود که قدرت 

 .تفکیک را از دست داده بودم
 .نگاهش مهربان بود، هیچ توبیخی نداشت
اضطراب و استرس زیادم ناگهان به یک 
بغض بزرگ تبدیل شد و مثل یک سیب 

 .بزرگ راه نفس کشیدنم را بست
 .یاد خیال پردازیهایم افتادم

چقدر دوست داشتم بغلم کند و دلداریم 
بدهد، مثل چشمهای مهربانی که االن دیده 

بودم با من مهربان باشد، دستهایش 



 مهربان

م بگذارد و سرم را باشد، آنها را روی موهای
 .روی سینه اش فشار دهد

 « !خانم هیوا؟» -

باید سرم را باال می بردم و اشکهایم را در 
 .ویترین می گذاشتم

حتی نمی توانستم جوابش را بدهم و یک 
 .بله ناقابل بگویم

فکر میکنم به جای اینکه حالتون خوب » -
بشه بدتر شدید! به نظرم بهترین کارو 

سرش کردید بعد هم کردید که دست به  

بهترین کارو کردید که به حرف مهدیار گوش 
 « .دادید و اومدید اینجا



 .سرم را کمی تکان دادم

لحن مهربانش روحم را نوازش کرد، بی 
 .اختیار اشکهایم جاری شد
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تمام سعیم را کردم تا با سری پایین محکم 
بارها گفتم تا باشم، اسمش را در ذهنم 

 :شاید کمکم کند مثل خودش محکم باشم

میتونستم به بابام بگم که جای اون آدمی »
که گفت یکی دیگه که ازش متنفرم اومده 
 .دم خونه. میتونستم از ماشین پیاده نشم

میتونستم دنده عقب بگیرم و شاکی زنگ 
بزنم بابا که چرا این اومده دم خونه. اما با 

مهمونی. مهمونی یکی از پروانه رفته بودند  



فامیالی پروانه! نمیخواستم، نمیخواستم 
مزاحمشون بشم. همه این کارا برای این 

 « .بود. ولی حاال مزاحم شما شدم

 .از جایش بلند شد و رفت
با پشت دستم یک طرف گونه ام را پاک 

 .کردم

کنارم نشست و جعبه دستمال کاغذی را 
گریه نکن» جلویم گرفت: ! » 

را باال کشیدم ، از جعبه چند  بینی ام
 .دستمال برداشتم و صورتم را پاک کردم

حاال که تا اینجا اومدید میخواید گلها رو » -
 « ببینید؟

لبخندی روی صورتم آمد و با هیجان سرم را 



باال بردم و نگاهم روی صورت پر از 
 .آرامشش قفل شد

 .بدون حرفی نگاهم کرد
 !این دیگر خیال نبود

هربان اصال خیال نبوداین نگاه م ! 

باالخره یکی از خیالهایم رنگ واقعیت 
گرفت، عین همان رجی شد که قبال در 

 .تنهایی بافته بودم
هیوایی که در دلم زندگی می کرد باال و 

 .پایین پرید
 .همه چیز را از یاد بردم

خیلی خوب میشه! از نزدیک حتما خیلی » -
 « .قشنگتر از تو عکس هستن



دقیقا همینطوره» شد: از جایش بلند .» 

در » قدمی برداشت و به سمتم برگشت:
ضمن هم تیشرتتون قشنگه هم اینکه من به 

 این شلوارای پاره عادت دارم. اینقدر اون
گوشه خودتونو مچاله نکنید، تا آخر شب 

 « !عضالتتون حتما دچار گرفتگی میشه

تازه متوجه شدم که ناخوداگاه غوز کرده 
کم روی پارگی ها جا بودم و دستهایم مح

 .خوش کرده بود

 .دستهایم را از پارگی های شلوارم برداشتم

 « نمیاید؟ ایندفعه گیر کردید رو کاناپه؟» -

معذرت میخوام. » سریع از جایم بلند شدم:
 «.حواسم پرت شد



همینطور که به سمت اتاقش می رفت، 
شما » بدون اینکه به سمتم برگردد پرسید:

 « همیشه اینقدر حواستون پرت میشه؟

 « !نه» -

پس موقعیت » با لبخند به سمتم برگشت:
خاصی باید پیش بیاد حواس شما پرت 

 « بشه؟

 « .بله، یعنی فکر کنم همینطوریه» -

داینبار کامال چرخید و روبه رویم ایستا . 

 .جدی نگاهم کرد، لبخند نداشت

فکر می کرم اینبار واقعا چیزی نگفتم، 
خرابکاری نکردم، ساده جواب سوالش را 

 .دادم



با این حال ناخوداگاه پاهایم جفت هم 
 .شدند
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 اصال سوالش چه بود؟
کاش اتفاقی می افتاد تا من طاقت این 

ه باشم و قلبم دچار فواصل نزدیک را داشت
 .ایست ناگهانی نشود

بعد از چند ثانیه نگاه کردن دوباره سوال 
همیشه اینقدر صادقانه جواب می » پرسید:

 « دید؟

نه» بدون لحظه ای فکر جوابش را دادم: .» 

» لبخندش برگشت و لبهایش را گاز گرفت:
 « !خوبه



» دوباره چرخید و به سمت اتاقش رفت:
 « .بفرمایید از این طرف

می دونم گلهاتون کجا هستن! یعنی » -
 « !تقریبا

خُب پس قبال با هم » در اتاق را باز کرد:
 « !آشنا شدید

نه، از نزدیک ندیدمشون. یکی دوبار با » -
بچه ها اومدیم خونتون ولی من گلی اینجا 

 ندیدم. هوش زیادی نمیخواست تا
متوجه بشم تو اتاق خودتون نگهشون 

 «.میدارید

بفرمایید، االن » به داخل اتاق کرد: اشاره ای
 « یعنی اشاره کردید که باهوش هستید؟



 « ...بچه ها میگن هستم» -

با دیدن پنجره بلند روبه رویم گلهای بزرگ و 
کوچک قشنگی که آنطرف آن خودنمایی می 

 .کرد ادامه حرفم یادم رفت

» چند قدم بلند به سمت پنجره برداشتم:
که از جنگلهایی وای چه قشنگه! عین یک تی

هستش که تو مستندا نشون میده. مثال 
 یک

 « .تیکه از آمازون

 .از شنیدن صدای خنده بلند او جا خوردم
 .با تعجب به پشت سرم نگاه کردم

انگشت اشاره اش را باال برد و به خنده اش 
 .ادامه داد



با دیدن انگشت باال رفته اش صبر کردم تا 
 .خنده اش تمام شود

اولین »روی صورتش کشید: دو دستش را 
باره یک همچین تعریفی از گلخونم شنیدم، 

 « .حق بدید خنده ام بگیره

 « !مگه چی گفتم؟ تعریف کردم ازش» -

چشمهایش روی صورتم چند بار چرخید: 
تعریفتون خیلی منحصر به فرد بود، »

 « .ممنونم

» به سمت گلخانه کوچک و سبز برگشتم:
رو باز  پس چرا خندیدید؟ میشه پنجره

 «کنم؟

البته راحت باشید. منحصر به فردِ خنده » -



داری بود، لحن جالبتون هم بهش کمک 
 «.کرد

پنجره را باز کردم، بوی نم خاک در بینی ام 
 .پیچید

 .با دقت تک تکشان را نگاه کردم
برق برگهای سبز و تمیز گلها طوری بود که 

 .انگار هر روز واکس خورده بودند
چقدر گلخانه اش مثل خودش دوست 

 .داشتنی بود

 (کوهیار)

دست به سینه به کتابخانه کنار دیوار تکیه 
 .دادم و نگاهش کردم

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

167 



 .با ذوق خاصی به گلها نگاه می کرد
دستش را چند بار بلند کرد و با سرانگشتان 

 .کشیده اش برگها را آرام نوازش کرد

ی زیرلب می گفت ولی اینقدر آرام چیزهای
نجوا می کرد که چیزی جز پچ پچ نمی 

 .شنیدم

فقط یکبار وقتی روی یکی از گلدانها خم شد 
 .کلمه سالم را شنیدم

قبال تنها چیز منحصر به فردی که برایم 
 .داشت چشمهای کشیده و خمارش بود

اما حاال در همین چند ساعت خصوصیات 
 .بیشتری در او پیدا کردم

چقدر صداقتش در جواب دادن را دوست 



 .داشتم

همانطور که راحت دروغ سرهم می کرد 
همانطور هم راحت و بدون خجالت حس 

 .هایش را می گفت

بی حواسی عجیبی داشت که در پی آن 
اغلب افکارش را با لحن بانمکی به زبان می 

 .آورد
فکر می کردم خواندن ذهن او برایم راحت 

ابهایی که می داد، بود ولی با شنیدن جو
 .متوجه شدم فکرم درست نبود

دختر پیش رویم از مهدیار هم چند وجهی 
 .تر بود

اینقدر تماشا کردنم طوالنی شد که متوجه 



 .گذر زمان نشدم

زمانی که او محو گلهای من بود و من هم 
 .کامال محو او شده بودم

لبخندی زدم و تکیه ام را از کتابخانه 
 .برداشتم

کنار پنجره ایستادم جلو رفتم و . 

من میرم یک سر به غذا بزنم، شما اگه » -
 «...دوست دارید اینجا بمونید اگر نه که

 .موهای لختش دوره اش کرده بودند

 .چیزی از صورتش مشخص نبود

نه من » بدون نگاه کردن به من گفت:
همینجا میمونم. خیلی قشنگنا. چقدر 
 « .تمیزن! دلم نمیاد بهشون دست بزنم



 « .راحت باشید» -

از کنار تخت گذشتم و فکر کردم پس چطور 
با این روحیه دل به کاری مثل جوشکاری 

 !داده بود؟

 .به آشپزخانه رفتم
موبایلم را از روی میز برداشتم و شماره 

 .مهدیار را گرفتم

موبایل را به گوشم چسباندم و در قابلمه را 
 .برداشتم

 « !سالم کوهیار» -

- « س؟سالم، کجایی پ  » 

ببخشید ماشین رهی پنچر کرد این » -
مرتیکه هم زاپاس نداشت. هیوا داغونت 



 « کرده آره؟

 « نه ! چطور؟» -

 « !از دست اون رفیقت شکار بود آخه» -

بهم گفت. منتظرم زودتر بیاید مهمون » -
 « .داریم ، شام دیر میشه

چشم ساالر. خیلی دعواش » خندید و گفت:
 « .نکنی کوه اون بچه شبیه ما کرگدن نیست

 « .خدافظ مهدیار» -
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قطع کردم و مشغول بیرون آوردن ظرفها از 
 .کابینت شدم

 .بشقابها را برداشتم و روی میز گذاشتم
 .پیدایش شد و کنار ستون اپن ایستاد



- « کنم؟کمک   » 

 .دستتون درد نکنه، شما مهمون هستید» -

» 

ببخشید من نباید این شکلی مزاحمتون » -
 « .میشدم

 « .مزاحم نیستید خانم» -

 .جلو آمد و بشقابها را برداشت

جلوی هر صندلی یکی از بشقابها را 
شما اونطوری گفتید مهمون ، » گذاشت:

 « .حس مزاحم بودن بهم دست داد

- « مهمون نیستید. خوبه؟ خونه خودتونه،  » 

لبخندی زد و قاشق و چنگالها را از دستم 
خیلی ممنون بابت غذا، لوبیا پلو »گرفت:

 « درست کردید؟



 « بله، دوست دارید؟» -

 « .خیلی» -

صدای چرخیدن کلید در قفل در آمد و 
قشنگش را “ خیلی “ فرصت جواب دادن به 

 .از من گرفت
ت و قبل از باز شدن در به طرفم برگش

نگاهم کرد، بدون لبخند ، با چشمهایی پر از 
 ستاره. قبال هم یک بار این چشمهای پر از

 .ستاره را دیده بودم

صدای سالم گفتن مهدیار و رهی تمرکزم را 
برهم ریخت، نتوانستم به یاد بیاورم دقیقا 

 !کی بود؟

 .جواب هر دو را دادیم



رهی بیا مادرزنامون » مهدیار با خنده گفت:
دوستمون دارن. سر شام رسیدیم خیلی !» 

 .هر دو به آشپزخانه آمدند

رهی بابت غذا تشکری کرد و به قصد 
شستن دستهایش به طرف سرویس 

 .بهداشتی رفت
چطوریایی » مهدیار مشتی به بازوی هیوا زد:

 « دردسر؟

دیدم که مهدیار چقدر محکم مشت را به 
بازویش زد، دیدم دست دیگرش را روی 

و مالش داد ولی هیچ گله  بازویش گذاشت
 ای

نکرد، هیچ آخی یا ناله ای از دهانش خارج 



 .نشد
» فقط آرام روی صندلی نشست و گفت:

 «.خوبم

مهدیار اینبار به طرف من آمد و شانه ام را 
شما چطورید سرور؟» بوسید:  » 

اخمی کردم و با سر اشاره ای به هیوا 
مراقب رفتارت باش پسر» کردم: .» 

خانه شدرهی وارد آشپز  . 

مهدیار با ابروهای باال رفته نگاهی به همه 
ببخشید! مراقب چی باشم؟» کرد و گفت:  » 

در قابلمه را برداشتم و مشغول کشیدن غذا 
محکم زدی به بازوشون، » در دیس شدم:

 قشنگ مشخصه درد هم داشتند و چیزی



نگفتند. احتماال چون من اینجا هستم 
 «.شکایت نکردند

مهدیار رو به روی سینک ایستاد و روی 
اووو، » دستش از مایع ظرفشویی ریخت:

 « آره آزاد دردت گرفت؟
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نه بابا» آرام گفت: . » 

راستش کوهیار منم خیلی دلم » رهی:
میخواد به مهدیار بگم آدم بشه ولی به 
 « .نظرم تو شرایط سختی قرار می گیره

ی زدمپوزخند . 

مهدیار خفه شویی به رهی گفت و پشت 
 .میز نشست



 « !حرفت ظاهرا درسته رهی» -

همه با » مهدیار طلبکارانه نگاهی به من کرد:
هم من تک ؟ مارو بگو رو دیوار کیا یادگاری 

 « !مینویسیم

برگشتم و دیس پر شده را روی میز 
 .گذاشتم

هیوا که رو به روی مهدیار نشسته بود سریع 
من با » را به سمت مهدیار گرفت:دستش 

 « .تو هستم، رو دیوار من یادگاری بنویس

:» مهدیار بلند خندید و دستش را گرفت 
 « ! دمت گرم آبجی

با تعجب به چشمان پر شیطنتش نگاه 
 .کردم



تنها صندلی باقی مانده برای نشستن را 
 .بیرون کشیدم

کنارش نشستم و نگاه دیگری به صورت 
خانم این بحثا برای » خندانش انداختم:

شما پیش اومد، بعد شما سریع تغییر 
 موضع

 « میدید؟

کفگیری که به سمتش گرفتم را با تشکر از 
گناه داشت! خسته و کوفته » دستم گرفت:

 اومده یک لقمه غذا بخوره یهو همه ریختیم
 «.سرش

بزن آزاد» مهدیار یک دستش را باال برد: ! » 

دیار زدکف دستش را با خنده به دست مه . 



تعجب نکن » نگاهی به رهی کردم که گفت:
کوهیار، لنگه هم عوضین. به بعضیا فحش 
 ندی بهشون ظلم کردی! این دو تا از همین

 « .بعضیان

هر سه خندیدند و مشغول غذا خوردن 
 .شدند

 .اولین قاشق را به دهانش برد و نگاهم کرد
وای » سریع غذا را قورت داد و تند گفت:

است. خیلی خوشمزه استچقدر خوشمزه  . 

» 

نوش » از تعجب زیادش خنده ام گرفت:
 « .جان

تا تمام شدن بشقاب اول بیشتر از ده بار 
جمله اش را تکرار کرد و هر بار نوش جان 



 .شنید و باز هم تکرار کرد

بشقاب دوم را هم در حالی که دور لبهایش 
 .را زبان می زد، پر کرد

از قلب » مهدیار اشاره ای به هیوا کرد:
اتیوپی پیداش کردیم کوهیار، بیچاره 

استخون بود. االنم هستا منتها هنوز رو 
 نیومده، ایشاال

چند وقت دیگه قشنگ تبدیل به یک توپ 
 « .گرد میشه

از معدود دفعاتی بود که رهی با صدای بلند 
 .می خندید

با تعجب به واکنش رهی نیم نگاهی کردم و 
، چرا خجالت بکش» رو به مهدیار گفتم:



 « لقمه هاشونو میشمری؟

هیوا بی توجه به خنده رهی و مکالمات ما 
بشقاب را پر کرد و کمی فلفل و نمک روی 
 .غذا ریخت و با عالقه شروع به خوردن کرد

 .انگار اصال در این دنیا نبود
هر سه منتظر ماندیم تا غذا خوردن را تمام 

 .کند

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

170 

قاشق مانده تا غذا را تمام کند  یکی دو
زیرچشمی به بشقابهای ما نگاه کرد و سرش 

 .را باال آورد

 «تموم کردید؟» -

صبحت بخیر دخترم» رهی با طعنه گفت: ! 



» 

تعارف »مهدیار ادامه حرف رهی را گرفت: 
نکن خونه خودتونه؟ پروانه بهت چقدر 

 « گرسنگی میده کُزِت؟

تمومش کنید، » با تشر رو به هر دو کردم:
 «.بذارید راحت باشه

خوشمزه بود، منم » مظلومانه نگاهم کرد:
 «.لوبیا پلو دوست دارم

با چنگالش رهی و مهدیار را نشانه گرفت: 
اینا میدونن اینقدر مسخره میکنن» ! » 

با حرص باقی مانده غذایش را در دهانش 
 .فرو برد

ب در بشقاب قاشق و چنگالش را با ضر 
 .گذاشت



خیلی مسخره » با سختی غذا را قورت داد:
اید! باشه حاال نوبت منم میشه! آبروتونو 

 «.میبرم

نوش » مهدیار سریع از جایش بلند شد:
جونت. من خسته ام هیچ کمکی نمی کنم. 

رهی هم که دست و پای کمک کردنش 
 .فلجه

آزاد خیلی خوردی یه طوری خودت جبران 
 « .کن

دایش کردم ولی بدون توجه با تشر ص
تعظیمی به سمتم کرد و از آشپزخانه خارج 

 .شد

رهی آرام از جایش بلند شد و بشقاب 



 .خودش را هم برداشت

بده » هیوا سریع لبه بشقاب رهی را گرفت:
 !به من، حاال نمیخواد ثابت کنی فلج نیستی

» 

 .خنده ام را قورت دادم

 ”به درکی“رهی بشقاب را به هیوا داد و 
گفت و از آشپزخانه راه اتاق مهدیار را پیش 

 .گرفت

 .ظرفها را جمع کرد و داخل سینک گذاشت

همین که اسکاچ را برداشت، کنارش 
بدید به من این کار شما نیست» ایستادم: ! 

» 

با آرامش کارش را ادامه داد و همراه با 
کار » غرغر، شروع به شستن ظرفها کرد:



همشو  سخت که برای من و نگار نیست،
 دادید به

همینا که یک ظرف بلد نیستن بشورن! 
تا کجا  !ظرف شستنم که کارمن نیست
 « !تفکیک سازی انجام میدید؟ واقعا که

دستم را کنار سینک گذاشتم و کمی خم 
شدم. نگاهی به صورت جدی و اخمهای 

 .درهم او کردم

 یعنی باز هم در دنیای عجیب خودش بود؟
مانطور که کنارش لبخند موذیانه ای زدم و ه

من باید این کتابی » خم شده بودم، گفتم:
 که برام گذاشتی تو کتابخونه ای که

خودت ساختیش و خودتم پر از گلدونهای 



زرد کردی، رو حتما بخونم و بفهمم این 
 تفکیک سازیه دقیقا چیه که اینقدرم لجتو

 « !درمیاره؟

اسکاچ روی بشقاب بدون حرکت باقی ماند. 
شدند. لبهایش را گاز  چشمهایش گرد

 .گرفت

 .لبخندی زدم و از آشپزخانه خارج شدم
از دنیایی که حواسش را پرت میکند 

جدایش کردم و چه خوب بود که به راحتی 
 .می توانستم اینکار را انجام دهم

 .در اتاق را بستم و روی تخت دراز کشیدم

خیلی دلم می خواست کنارش بمانم و 
م را بیشتر به چیزهایی را که فهمیده بود



رویش بیاورم ، ولی نخواستم دوباره مانند 
 چند

ساعت قبل تحت فشار باشد و ناراحت 
 .شود
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به هر حال میهمان خانه بود و احترامش 
 .واجب

در همین حد هم کافی بود تا بداند خیلی 
هم راحت نمی توانست از کنار کارهایی که 

شود، بگذرد و از آن راحت ترمنکرشان می   

 .هم دم از دروغ نگفتن بزند

یادم می آمد که چقدر راحت ساخت دکور 
کتابخانه را انکار کرد و نگار محکم گفت کار 



 .او بود
هربار به اتاقم آمد، نگاهش روی گلدانها 

 .خشک شده بود

سرم را کج کردم و نگاهم را به گلخانه 
 .دوختم

اونوقت میای اینجا با گلهای من سالم » -
علیک میکنی؟! خُب گذاشتن اون گلدونا کار 

 « تو نباشه کار کی می تونه باشه ؟

لباسهایم را عوض کردم. کمی جلوی آینه 
 .ایستادم و به سمت گلخانه رفتم

 « به کدومتون سالم داد؟» -

با خنده نگاهی به گلها کردم و به سمت در 
 .رفتم



میان انگشتانم گرفتم و باز دستگیره را 
 .منصرف شدم

کمی در اتاق وقت تلف کردم تا نفس های 
عمیق بکشد، می دانستم با جمله ی بلندی 

 که گفتم، حاال نباید خیلی هم مثل قبل

 .عادی باشد

 .باالخره صبرم تمام شد و از اتاق بیرون زدم
صدای صحبت کردنشان از در نیمه بازِ اتاق 

 .مهدیار می آمد

ی هیوا را شنیدم و چند قدم جلو رفتمصدا . 

با شنیدن چندین کلمه تخصصی از دهان 
هیوا که بعید می دانستم حتی یک کلمه 

اش را به مهدیار یاد داده باشم، کم مانده 



 بود
 .روی سرم شاخ دربیاورم

مهدیار سوال می پرسید و او دقیق و درست 
 .راهنمایی می کرد

 .کمی سرم را جلو بردم

مهدیار روی تخت نشسته بود و  بین رهی و
 .دفتری جلوی روی پایش گذاشته بود

در حال کشیدن قطعات دستگاهی بود که 
 .موضوع سوالهای مهدیار بود

با دقت هر گوشه از دستگاه را می کشید و 
 .کنارش توضیحات را می نوشت

 .با دهان نیمه باز نگاه کردم
برایم غیر قابل باورترین موضوع همین بود 



وا با این تسلط یک قطعه پیچیده را به که هی
 دو نفری که کار را به آنها داده بودم

 .تدریس کند
تمام این مدت مهدیار حتی یک سوال هم 
از من نپرسیده بود و هر بار از نحوه کار 
سوال کردم خیالم را راحت کرده که همه 

 چیز

 .روال عادی خودش را داشت

پس جواب سوالهایش را از هیوا می 
د!؟پرسی  

چشمهای گرد شده ام به حالت عادی 
 .برگشت

اینبار طور دیگری نگاهم را به صحنه پیش 



 .رویم دادم

لبخندی زدم و به موهایش که دورش ریخته 
اند و هر چند دقیقه یکبار با خودکار آنها را 

 .پشت گوشش می فرستد، نگاه کردم
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د که اصال مربوط رهی سوال بی ربطی پرسی
 .به این دستگاه که توضیح می داد، نبود

 .با خشم خودکار را وسط پیشانی رهی کوبید
مسخره بازی درنیار کودن! اون یک چی » -

 « .دیگست

خنده ام را خوردم و صبر کردم تا 
 .توضیحاتش تمام شود
 .انگشتم را به در زدم



مهدیار بفرماییدی گفت که در را باز کامال 
 .باز کنم

 !دیگر روی تخت نبود

پشت میز تحریر مهدیار روی صندلی 
 .نشسته بود

 .در یک ثانیه کوتاه جایش را عوض کرده بود

 « چیکار می کردید؟» -

هیچی، حرف می »زودتر از همه جواب داد: 
 « .زدیم

دستهایم را روی سینه ام قالب کردم و 
 .نگاهم را به صورتش دوختم

من داشتم » سریع حرفش را عوض کرد:
یکی از دستگاه هایی که شما فرستادید 



کارخونه پدرم رو به بچه ها توضیح می 
 دادم. فقط

 «.برای اطالعات، باور کنید همین بود

توضیحاتش راجع به دستگاه را کامل را 
شنیده بودم، اینقدری کامل بوده که حتی 

نذره ای جا برای اذیت کردن و ایراد گرفت  

 .نگذاشته بود
خیلی دلم می خواست از مرجعی که 

اطالعات را به دست آورده و اینکه از چه 
زمانی در حال زیر و کردن آنها بود می 

 .پرسیدم
 .با سختی جلوی کنجکاویم را گرفتم

 .خیلی خُب باشه، پس مزاحمتون نمیشم» -

» 



ببخشید، » سریع از روی صندلی بلند شد:
دیگه مزاحم  ناراحت شدید؟ اصال خیلی

 « ...شدم. با اجازتون

بشین سرجات » مهدیار حرفش را قطع کرد:
بابا، تازه سرِ شبه کجا میخوای بری؟ اون 

 عنصر نامطلوب امروز در خونتون بوده اصال

الزم نکرده بری. زنگ بزن بگو همینجا می 
 «.مونی

چی میگی برای خودت؟ بابا همین االنم » -
 « !نمیدونه من اینجام

مگه جای بدی » ر من حرفش را بریدم:اینبا
 «هستید؟

نه، نه من اصال » با دستپاچگی جوابم را داد:



منظورم این نبود، بچه ها میدونن پدرم یک 
 کم روی یک سری چیزا حساسه برای

 «.همین

رهی همینطور که از روی تخت بلند شد رو 
توهین کردن فقط به » به هیوا کرد و گفت:

نیست آزاد یککار بردن فحشای ناموسی   

چیزایی تو بیان کلمات و جمله سازی یاد 
 « !بگیری هم به جایی برنمیخوره

نگاه مستاصل و گیجی به هر سه نفرمان 
حداقل با عدالت یارکشی کنید. » انداخت:

 « .من ، من اصال منظور بدی نداشتم

» مهدیار سریع بلند شد و دستش را گرفت:
شون از بیا بریم بابا این دو تا عین هم قلب



 « !سنگه. نمیفهمن حرفای مارو

با خنده کنار مهدیار قدم برداشت و بلند 
آخ جون» گفت:  . » 
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بعد از مدتها که فقط در زندگی ام کار بود و 
سال سختی که پشت سر گذاشتم، حاال در 

 این موقعیت، این بازیها و سر به سر
کرده بودگذاشتنها حالم را خوب  . 

راه خوبی بود که حداقل همین یک شب را 
 .با درگیری های کار پشت سر نگذارم

قصدی » رهی دستش را به شانه ام زد:
نداره کوهیار، مدلش همینه! هول میکنه 

 « .چرت و پرت میگه



 «...اگه فکر میکنی دردسر میشه» -

با ما باشه هیچ » شانه ام را فشار داد:
ی یک چیزی گفت. اشکالی نداره، همینطور

 « .خیالت راحت

 « ...پدرش نمیدونه یک وقت» -

مهم نیست. نیم ساعت دیگه خودم می » -
 «.برم، می رسونمش

باشه ای گفتم و هر دو از اتاق مهدیار به 
 .سالن رفتیم

روی زمین جلوی میز وسط سالن نشسته 
بودند و خوراکی هایی که خریده بود را 

 .بررسی می کردند
چرا فقط » چی فلفلی را باال آورد:مهدیار کران



 « دوتا گرفتی؟

 .روی مبل کنارشان نشستم

 « !یکی یکدونه برای خودمون دیگه» -

 « !کوهیارم دوست داره» -

 .نگاهی به من کرد و لبهایش را جمع کرد
بفرمایید، این » کرانچی را به سمتم گرفت:

برای شما. مهدیار از کرانچی خودش بهم 
 « !میده

آزاد حاتم بخشی نکن، فکرشم نکن » -
چشماتو شبیه گربه ِشرِک کنی به جایی 

 « !میرسی

 .پر حرص مهدیار را صدا زد
التماسش نکنید. االن من یکاری میکنم » -



 « .حالش جا بیاد

به آشپزخانه رفتم و با کاسه کریستال بزرگی 
 .برگشتم

 .کرانچی را باز کردم و در ظرف خالی کردم

بدش به من» فتم:رو به مهدیار گ ! » 

ای بابا شما دو تا باهم دیگه ، چیکاره » -
 «من دارید؟

بدش به من مهدیار، بچه بازی بسه. » -
 «.خجالت بکش

کرانچی دوم را هم در ظرف ریختم و وسط 
صد دفعه گفتم رفتاراتو » میز گذاشتم:

 « .درست کن! عین بچه ها میمونی

نوش » پوزخندی زد و به مهدیار گفت:



 « .جونت

حاال بتازون »مهدیار با غیض نگاهش کرد: 
 « .یک بالیی سرت بیارم من

سرش به عقب رفت از ته دل و بی غل و 
 .غش خندید

 .رابطه اش با مهدیار جالب بود

مثل دوقولو های ناهمسان بودند، هر 
دقیقه رفتارشان نسبت به هم تغییر می 

کرد و انگار این تغییرات و بازی ها را خوب 
دبلد بودن . 

 .کمی دیگر نظاره گرِ شیطنت هایشان بودم

رهی سرش را در موبایلش فرو کرد و 
 .مشغول تایپ کردن شد
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شکایتی به سرو صدایی که راه انداخته بودند 
نداشت و با آرامش سرش در کار خودش 

 .بود
زندگی کردن کنار هم را خیلی خوب یاد 

 .گرفته بودند

دستی که نوک انگشتانش نارنجی شده  با
 .بود، ظرف کریستال را جلوی رویم گرفت
بفرمایید، ما همشو تموم کردیم! مگه » -

 « دوست نداشتید؟

 .چند کرانچی از ظرف برداشتم و تشکر کردم

 .ظرف سنگین را از جلوی رویم کنار نبرد

برمی دارم. سنگینه ، دستتون خسته » -



 « !میشه

اشت و شکالتی را از روی ظرف را کنارم گذ
 .میز برداشت

صدای زنگ مالیم موبایلی از جلوی در خانه 
 .به گوش رسید

 .سریع از جایش بلند شد

به سمت کیفش که روی کنسول زیر رخت 
 .آویز قرار دارد ، رفت

 .موبایلش را درآورد و نگاهی به آن کرد

 !بابامه -
مهدیار که در حال صحبت با رهی بود 

 .سکوت کرد

نگاهی به انگشتهای چسبناکش کرد و با 



انگشت کوچک صفحه موبایلش را لمس 
 .کرد

 .با لحن دلبرانه ای سالم داد
 «سالم بابا جونم. خوبید؟ خوش گذشت؟» -

سکوت کرد و با دقت به آن سوی خط 
 .گوش داد

 .سرش را باال آورد و نگاهی به من انداخت

با یک چرخش سریع پشت کرد و تند تند 
دجواب دا . 

من خونه نگارم، رفتم خونه حوصلم سر » -
رفت برگشتم پیش نگار. خیالتون راحت 
 باشه. همینجا میمونم باشه!؟ شما تا هر
وقت دلتون خواست بمونید و خوش 



بگذرونید. پروانه جونم خیلی وقته پیششون 
 « .نبوده بابا، نگران من نباش لطفا

لحن مهربان و پر محبتی که داشت در 
دری که پشت خط بود و نگرانی از تقابل با پ

 اینکه باعث برهم زدن خوش گذارنی آنها
 .نباشد، دروغهایش را برایم کم رنگ کرد
منم دوستتون دارم، زیاد. پروانه رو از » -

 « .طرف من محکم ببوسید

تماس را با یک خداحافظی سریع قطع کرد 
 .و موبایل را روی کنسول گذاشت

رنگشتچند لحظه همانجا ایستاد و ب . 

چی شد؟ دیر میان؟»مهدیار پرسید:   » 

برگشت و به جای جواب به سوال مهدیار، 



 .مرا نگاه کرد

 .می دانستم فکرش کجا سیر می کند

سرم را پایین انداختم و به انگشتانم نگاه 
 .کردم
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به خدا مجبور شدم، االن اگه یک چیز » -
بگم خُب خیلی از دستم دیگه بگم، راستشو 

 ناراحت میشه! همه چی خیلی بد
 « میشه، متوجه میشید؟

 .سرم را بلند نکردم

 .روی مبل نشست

سرم را بلند نکردم و به الک قرمز روی 
 .انگشتانی که کنار پایم هستند خیره شدم



بچه ها میدونن من این شکلی نیستم » -
که برای هر کاری دروغ سرهم کنم، االن از 

پیش شما باشم ناراحت نمیشه ، اینکه  

بهتون اعتماد داره ولی از اینکه من هزار بار 
حرفمو عوض کردم حتما ناراحت میشه. 

 !یعنی از دست من ناراحت میشه
 » مگه نه مهدیار؟

 .هیچ جوابی از مهدیار نگرفت

چرا شما »با ناراحتی و صدای لرزانی گفت: 
 «دو تا چیزی نمی گید؟ رهی ؟

ردمسرم را باال ب . 

مثل عصر مچاله شده بود و قفسه سینه 
 .اش سریع باال و پایین می شد



نگاه پر حرصی به آن دو انداخت و مصرانه 
 .دنبال تایید حرفهایش بود

مهدیار و رهی هم بیخیال سرشان را از روی 
 .گوشی هایشان بلند نمی کردند

من قبل این چیزی » نیم نگاهی به من کرد:
ذر میخوام، باشه؟که میخوام بگم ازتون ع ! 

» 

خواستم چیزی بگویم تا این احوال جدید 
پیش آمده، تمام شود که سرش را به طرف 

 مهدیار و رهی چرخاند و با بغض و غیض

خیلی بیشعورید. خیلی، همین» گفت: ! » 

 .صدای پر از استیصالش ناراحتم کرد

از جایش که بلند شد، آنها هم ریز 
 .خندیدند



 .به سمت سرویس بهداشتی رفت
شوخی کردیم. ناراحت » مهدیار سریع گفت:

 « !نشو دیگه، آزاد تو که لوس نبودی که؟

خیلی بیجا» در سرویس را باز کرد: ... » 

 .حرفش را ادامه نداد و وارد دستشویی شد

تا صدای بسته شدن در را شنیدم به مهدیار 
 .نگاه کردم

- « ه؟! مگه روانی هستی؟ مهمونه خونت
 « چقدر اینارو بگم بهت؟

کوهیار اولین باره » ابروهایش باال رفت:
 « داری شوخیای منو میبینی؟

فرق داره! رنگش از عصبانیت پرید. هر » -
چیزی حدی داره مهدیار. مگه نگفتی شبیه 



 شماها کرگدن نیست! تاییدش

میکردی خالص میشد از وضعیتی که توش 
شوخی  گیر کرده بود. حتما باید اینطوری

 کنی؟ تو چرا ساکتی انگار هیچ

کاری نکردی؟ مهدیار بهت ایده های مسخره 
میده تو هم بدون فکر انجامش میدی؟ ازت 

 « .بعید بود رهی

چشم، » رهی بیخیال لبخندی زد و گفت:
 « .غلط کردیم

 .از جایم بلند شدم
 .مهدیار سریع کنارم ایستاد
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- « یار درستش میکنم باشه؟! االن میاد کوه



از دلش درمیارم. چشم. نرو االن بری فکر 
 میکنه اوضاع بدتر شده، گوش کن

 « .حرفمو! من بیشتر از تو میشناسمش

درستش کن، » دوباره روی کاناپه نشستم:
حالش واقعا بد شد. اون مشتی هم که زدی 

 « .واقعا دردش اومد

لط چشم، غ» کنارم روی کاناپه نشست:
 « !خوردیم دیگه

مهدیار از خورد خوراک خودت صحبت » -
 «.کن با من کاری نداشته باش

مهدیار کوسن روی مبل را به طرف رهی 
خفه شو دیگه تو هم، وقت گیر » پرت کرد:

 «!آوردی



فکر کردم من هم دست کمی از این دو 
 .پسر بازیگوش نداشتم

می توانستم به جای خیره شدن به رنگ 
سرم را باال ببرم یا حداقل باشه قرمز الک ، 

 .ای بگویم، ولی اینکار را نکردم
نمی دانستم کی و کجا نقطه جوشش فوران 
می کرد، شناختم خیلی کمتر از چیزی بود 

 .که فکر می کردم

صدای باز شدن در را شنیدم و قبل از اینکه 
مهدیار کاری کند از جایم بلند شدم و به 

 .سمتش رفتم

ضیح و ناراحتی نبود. چند احتیاج به تو » -
 « .ساعت پیش همرو به من گفته بودید



 .چشمهای پر ستاره اش را به من دوخت

یادم آمد اولین بار کجا این ستاره ها را 
 !دیده بودم

پس وقتی خیلی مظلوم می شد این ستاره 
های درخشان در چشمهایش خودنمایی می 

 .کند

آب دهانم را قورت دادم. تحمل خیره شدن 
تر را نداشتمبیش . 

 .ببخشیدی گفتم و مستقیم به اتاقم رفتم
فکر کردم وجودم بیشتر از این کنار رفاقت 

 .آنها مجاز نبود
 .آنها خوب یکدیگر را بلد بودند

 .در اتاق را بستم تا راحت باشند



پشت میز تحریرم نشستم و کتاب نیمه 
 .خوانده ام را باز کردم

. کلمات را می خواندم ولی نمی فهمیدم
کلمات کتاب کنار هم هیچ جمله ای نمی 

 .ساخت

 .کالفه بلند شدم و به سمت گلخانه رفتم

 .پنجره را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم
دستم را داخل موهایم کردم و آنها را به 

 .عقب کشیدم

 .دو دستم باال آمد و روی صورتم قرار گرفت

سرم را از میان دستانم بیرون آوردم و باز 
 .نفس عمیقی کشیدم

کالفگی ام عجیب بود. ابدا نسخه ای هم 



 .برایش نداشتم
 .صدای تقه ای به در آمد

حواس پیچیده شده ام را جمع و جور کردم 
گفتم“ بله “ و بلند  . 

بیام تو؟»سرش را از کنار در داخل آورد:   » 

بفرمایید» لبخندی زدم: . » 

را کامل باز کرد و کنار چارچوب در  در
 .ایستاد
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ببینید ما همیشه همین شکلی تو سر و » -
کله هم میزنیم، بعدش سریع و تند یادمون 

 میره. هم مزاحمتون شدم ، هم

 «.اینکه فکر کنم ناراحتتون کردم. ببخشید



 « االن حالتون خوبه؟» -

ا اگه فکر نکنید من خوبم! شم» خندید:
 .همیشه دروغ میگم من دیگه مشکلی ندارم

» 

خیلی دلم میخواد » چینی به بینی ام دادم:
اینطوری فکر کنم متاسفانه شما خودتون 

 « .نمی گذارید

بله ، شما حق دارید. به خودتون که » -
 « .دروغ نمیگم این مهمه

با تبحر تمام سعی و تالشش را می کرد تا 
می خواست را به اثبات  همان چیزی که

 .برساند
 « سعیمو میکنم اینطوری فکر کنم، دیگه؟» -

بیاید دیگه من و » صدای بلند مهدیار آمد:



 « .رهی گرم کردیم، آماده ایم

آماده چی هستند؟» نگاهش کردم:  » 

 « .میخوان پاسور بازی کنند» -

 « .خوش بگذره، برید به بازیتون برسید» -

ند ساعت مچی را با انگشتان یک دستش ب
 .گرفت و قدری آن را پیچاند

باز چیزی شده ؟» جدی پرسیدم:  » 

 « .نه» -

متوجه رفتارش نشدم، سرم را تکانی دادم تا 
 .متوجه شود منتظر دلیل بودم

کوهیار؟! بیا » بار دیگر صدای مهدیار آمد:
 «!بابا

 .حاال متوجه شدم



 .از کنارش رد شدم و وارد سالن شدم
ها را به گوشه ای کشانده و میز جلوی مبل 

 .وسط قالی جلوی تلویزیون نشسته بودند

 « چی میگی تو پسر؟» -

 « .بیاید بازی کنیم، حوصلمون سر رفت» -

 .هیوا از کنارم رد شد و کنار رهی نشست

خودتون بازی کنید، من یک چند تا کار » -
 « ...دارم که

کوهیار ضد حال نزن نوکرتم، یک شبه » -
دیگه. گفتی مهمون مهمه و اینا. بفرما از 

 دلش هم که درآوردیم خودش فهمید

 « چقدر اشتباه کرده. مگه نه آزاد؟

توقع داشتم باز حرصش دربیاید و دعوای 



دیگری راه بیفتد ولی با خنده جواب مهدیار 
آره، فهمیدم. ازشون عذرخواهی » را داد:

 هم

 « .کردم

مثل فوتبالیستهای قهار بودند که اصال 
مشخص نبود به چه سمتی توپ را هدایت 

 .می کردند

رفتارهای متناقضی که مثل یک سد جلوی 
عکس العمل منطقی را می گرفت، دقیقا 

 .همینطور بودند

به جای اینکه توقع معذرت خواهی داشته 
 .باشد با خنده از عذرخواهی به من گفت

- « زی کنید؟چی میخواید با  » 
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حکم. داداش جوِن مهدیارت نه نیار. یک » -
 « .شب هزار شب نمیشه

به جای خالی جلوی رهی نگاهی کردم و 
 .همان سمت رفتم

اینجوری که نشستید پس من با رهی » -
 « .هستم

رهی سریع هیوا را به کناری هل داد و 
 .جلوی مهدیار نشست

- « ر شما با هیوا باش، این دو تا کوهیا
 « .مارمولک تو تقلب کردن حسابی واردن

پاشو ببینم، برو » مهدیار اعتراض کرد:
 « !سرجات مسخره



نه دیگه هر تیم یک متقلب داشته باشه  » -
عادالنه تره. خُب پس چیدمان تصویب شد. 

 مهدیار بُر بزن تا من برم چایی

 « .بگذارم بیام

شما بشینید من » د:سریع از جایش بلند ش
 « .درست میکنم

رفتارهای عجیب و غریبش هر لحظه بیشتر 
می شد، بارها از مزاحمت می گفت، بعد 
 در لحظه جوری رفتار می کرد که انگار سالها

 .همخانه بودیم

 .به طرف آشپزخانه رفت
ببخشید قوطی » کمی بعد صدایش آمد:

 « چای کجاست؟



چیده مهدیار از روی مسخره بازی آدرس پی
 .ای از کابینت ها داد

از جایم بلند شدم و به طرف آشپزخانه 
 .رفتم

 « !کابینت باالی گاز» -

سریع در کابینت را باز کرد و روی پنجه اش 
 .بلند شد تا قوطی را بردارد

سر انگشتانش قوطی را کمی به عقب هل 
 .داد

» کنارش ایستادم و دستم را دراز کردم:
 « .اجازه بدید

ار گاز گذاشتم و در قوری را قوطی را کن
 .برداشتم



 .نیم نگاهی به او کردم، سالن را نگاه کرد
باز هم با یک حرکت شتابزده روی پنجه 

هایش بلند شد و لبهایش را به کنار گوشم 
 .رساند

تند تند روشهای تقلب را کنار گوشم پچ پچ 
 .کرد

صدای پچ پچ آرامش، نفسهای گرمش روی 
گوش و گردنم پخش شد و اعصابم را به 

 .بازی بدی گرفت
ناخوداگاه کمی سرم را عقب بردم و او 
 .مصرانه سرش را نزدیک کرد و ادامه داد

مطلقا یک کلمه از چیزهایی که گفت را 
 .نفهمیدم



حین کنار بردن سرش نفس عمیقی کشید 
ر سینه حبس و این حرکت آخر نفسم را د

 .کرد

با تعجب به صورت پر از هیجان او نگاه 
 .کردم

فهمیدید؟» با شیطنت پرسید:  » 

 چطور متوجه کاری که کرده بود نشد؟

نگاهم روی صورتش چرخید و روی لبهایش 
 .قفل شد

فهمیدید؟» بار دیگر سوالش را تکرار کرد:  » 
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تکان دادم و از  سرم را به چپ و راست
تکنیک صادقانه جواب دادن خودش 



هیچی نفهمیدم» استفاده کردم: ! » 

چرا ؟ واضح گفتم که»متعجب نگاهم کرد:  ! 

» 

قوری را از آب پر کردم و روی کتری 
برای من خیلی مبهم بود» گذاشتم: . » 

 « !میبازیم» -

اشکال نداره. باخت » نفسم را بیرون دادم:
 « .بد نیست

سرِ چی :» ن بُر زدن گفت مهدیار حی
 «ببندیم؟

فکر میکردم یک بازی » پوزخندی زدم:
دوستانه است محض سرگرمی! شرط بندی 

 « می کنید؟

ما سر پاسور شوخی نداریم برادرِ » -



 « .بزرگتر! شرطامون هم سخت نیست

بی تفاوت نگاهی به دستان مهدیار کردم که 
با سرعت برگ ها را ماهرانه جابجا می 

اشه، ببندیمب» کرد: . » 

االن من و هیوا » مهدیار رو به رهی کرد:
شرط بگذاریم کوه قاطی میکنه، تو یک شرط 

 معقوالنه بگو. منطقی باشه ها کوه دوباره

 « .قاطی نکنه

رهی دستهایش را پشتش برد و به آنها تکیه 
 .داد

بازنده پنج » سرش را باال برد و گفت:
 «.ساعت تو شرایط بد قرار بگیره

عجب از شرط نامفهوم و بی معنی با ت



 .نگاهی به هیوا و مهدیار کردم
قبوله:» هر دو سریع گفتند  . » 

 « صبر کنید ببینم! این چه شرطیه؟» -

مگه من یارِ شما » نگاهی به هیوا کردم:
نیستم؟ چرا بدون مشورت سریع قبول 

 « !کردید؟

را تکرار ” یارِ من “ زل زده در چشمهایم آرام 
ببخشید» گفت:کرد و سریع  . » 

کوه بابا همش » مهدیار به کمکش آمد:
مسخره بازیه، جدی که نیست. مثال پنج 
ساعت سکوته. شرط رو شرکت نمیاریم 

 خیالت

راحت. یا همین االن یا دفعه بعد که همو 



 « .دیدیم اصال خیلی وقتا یادمون میره

خیلی خُب، برگ بده»لبهایم را جمع کردم:  ! 

» 

ختن کارتها کرد تا حاکم مهدیار شروع به ری
 .مشخص شود

 .هیوا حاکم شد

 .مهدیار منتظر ماند تا حکم را بگوید

دل» نگاهی به کارتهایش کرد و گفت: . » 

 .مهدیار پخش کردن کارتها را شروع کرد

رهی خنده ای کرد و همزمان با برداشتن 
کارتها و مرتب کردن آنها آهنگی را زمزمه 

 .کرد

 حکم دل است که مشکل است»

 بین من و تو



 حکم دل است که فاصله است

 بین من و تو
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 من در خطرم بی عشق

 بی بال و پرم بی عشق
 بی عشق جهان یعنی

 « یک گردش بی معنی

بی حواس در حال گوش دادن به زمزمه 
های رهی کارتها را بدون ترتیب کنار هم 

بازی شروع شدچیدم و  . 

دو دست را باختیم و هیوا به طور مشهودی 
 .تمام دور بازی را حرص خورد

معنی نگاه هایش را نمی فهمیدم و از 



 .دستم شاکی بود

تمام تالشش را می کرد تا تقلب کند و من 
هم در تالش بودم که خیلی چشم در چشم 

 .نشویم
» دست سوم را بردیم و نفس راحتی کشید:

ید، تورو خدا بگیرید من چی خیلی بهتر شد
 « .میگم

 « !حرفی نزدید که» -

علنا داره تقلب » مهدیار رو به رهی گفت:
 « !میرسونه! بزنم لهش کنم االن؟ حیف

رهی با خنده ای کج به مهدیار نگاه کرد: 
بازنده دیگه زدن نداره، بذار راحت باشن» . 

» 

هیوا با حرص نگاهی به آنها کرد و رو به من 



گاه کن اگه تو متوجه من باشی نی» گفت:
 « !االن اینا اینطوری برامون رجز نمیخونن

مهدیار و رهی هر دو پوزخند زدند و با 
 .قدرت جلوی خنده شان را گرفتند

 .با نیش باز به او خیره شدم
 .لبهایم را گاز گرفتم و سرم را پایین انداختم

من میرم چایی بریزم»از جایش بلند شد:  . 

» 

کرد دوباره فرار . 

 .سینی چای را روی زمین کنار رهی گذاشت

از روی میز خوراکی های باقی مانده و جعبه 
 .شکالت را هم آورد

خواهش میکنم، چای بخوریم یا ادامه » -
 « بدیم؟



و « جفتش با هم »مهدیار رو به هیوا گفت: 
 .شروع کرد به پخش کردن کارتها

 .بازی شروع شد
 .دور بعدی را بردیم

هم بازی کرده بودند که خیلی اینقدر با 
راحت دسِت هم را می خواندند و تمام 

 .مدت در حال کُری خوانی بودند

تمام مدت تالش کرد که معنی کدهای 
تقلب را بفهمم و در عوض آنقدر تالشی در 

 .فهمیدن نکردم تا باالخره باختیم

حرص نخورد و ظاهرا تمام عصبانیت اش را 
 .در لحظه مدیریت کرد

خسته »دستش را جلو آورد:  مودبانه



نباشید، باخت هم همیشه بد نیست. 
 « .مرسی تحمل کردید

 !حرفم را به خودم برگرداند

خواهش میکنم، ولی » دستش را گرفتم:
 «.فکر کنم شما خیلی بیشتر تحمل کردید

 « .نه، خیلی یارِ خوبی بودید» -
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 .سرش را باال آورد و حرفش را ادامه نداد

مهدیار و رهی بلند شدند و هر کدام طرفی 
 .رفتند

هیوا کمک کرد تا میز را سر جایش 
 .برگردانم

مهدیار با صدا بلندی از اتاق رهی را صدا 



رهی بیا یک دقیقه کارت دارم» کرد: . » 

 .تلویزیون را روشن کردم
- « ، بگید اگه کانال خاصی رو دنبال میکنید

 « .براتون بیارم

نه ، من زیاد تلویزیون نمیبینم. کاناال و » -
برنامه هاشو نمیشناسم. هر جایی خودتون 

 « .دوست دارید همونو میبینم

 .کانالها را باال و پایین کردم

روی کانال ورزشی که همیشه فوتبال 
 .داشت، ماندم

 « فوتبال میبینید؟» -

که با لحن آرام و پرحسرتی همانطور 
نگاهش روی صفحه تلویزیون ثابت مانده 



یک زمانی بازی میکردم، »جوابم را داد: 
 البته

فوتسال. بعضی وقتا هم تو زمین چمن 
 « .یواشکی، با پسرا بازی میکردم

جدی؟» یک ابرویم باال رفت:  » 

اوهوم ، جدی! بابا » به سمتم برگشت:
 « .فهمید، به حسابم رسید

 « چرا؟» -

از نظر بابا من » انداخت: شانه اش را باال
برای هر چیزی حیف هستم. البته االن دیگه 
 مثل قبل خیلی ناراحت نیستم، ولی خُب از

دوست داشتِن زیاد تقریبا همه دوست 
داشتنی های منو حذف کرد. متنفرم از این 



 کلمه حذف همه جا هم کاربرد داره! دقت

 « کردید؟

داره. بله ، کاربرد زیادی » سرم را تکان دادم:
 « پس فوتبال دوست دارید؟

دوست داشتم، وقتی از زندگیم به اجبار » -
 « .حذف شد، خیلی دیگه دنبال نمیکنم

رئال مادرید یا »خندیدم و پرسیدم: 
 « بارسالونا؟

این دیگه سوال داره؟ » محکم جواب داد:
 « !خُب معلومه بارسا

اونایی » پوزخندی زدم و از جایم بلند شدم:
یی هستن ایمانشون ضعیفهکه بارسلونا ! » 

شما به ایمان » سرضرب جوابم را داد:



محکمتون ، اقتدا کنید. ایشاال خدا جواب 
 « .دل پاکتونو بده بیشتر از این باخت ندید

از » ایستاده بقیه حرفم را ادامه دادم:
اونجایی که میگید دنبال نمیکنید باید بگم 

 « .دفعه آخر شما باخت دادید

- « آوانس بود، حاال تو برگشت اون یک گل 
گریه هاتون دیده میشه.گفتم زیاد دنبال 

 « .نمیکنم نگفتم اِل کالسیکو نمیبینم

چقدر دوست داشتم به کل کل کردن ادامه 
دهم، ولی صدای موبایلم از روی اپن 

آشپزخانه بلند شد و مجبور شدم برای 
 جواب

دادن به همان سمت بروم و تنهایش 



 .بگذارم
ی با هم از اتاق خارج شدندمهدیار و ره . 

 « کیه این وقت شب کوه؟» -

موبایل را برداشتم و اسم پریسا را روی 
 .صفحه دیدم

 .اخمهایم در هم رفت، جواب دادم
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 « الو؟» -

کوهیار » صدای بیحالش در گوشی پیچید:
 « .تصادف کردم

 « چی؟» -

یک موتوری بهم زد، کیفمم برد. خودتو » -
برسون. فکر کنم از کارهای مزخرفه بانیپاله. 



 « .یعنی مطمئنم

 « االن خوبی؟ چیزیت نشده که؟» -

 « .نمیدونم، پام داغون شده ظاهرا» -

 « اومدم. کدوم بیمارستانی؟» -

اسم بیمارستان را گفت و من برای پوشیدن 
 .لباسهایم به سریع اتاقم رفتم

ر چه دم دستم بود را پوشیدم و سوویچ و ه
 .کیف پولم را برداشتم و از اتاق خارج شدم

 .هر سه کنار هم ایستاده بودند

ببخشید، پریسا تصادف کرده من باید » -
 « .برم بیمارستان. شبتون بخیر

 « بیام باهات؟» -

نه چیز » برگشتم و به مهدیار نگاه کردم:



 مهمی نیست، خودش زنگ زد پس آسیب
جدی ندیده. بهت پیغام میدم یا زنگ 

 « .میزنم

ببخشید»: نگاهی به هیوا و رهی کردم . » 

 .از در خارج شدم
گویا حال خوِب امشب باید با کار و 

 .دردسرهایش تمام میشد

 (هیوا)

 .پریسا زنگ زد و او هم مثل برق و باد رفت
از یک طرف برای تصادف کردن یک آدم 

هم دلم می  ناراحت بودم و از طرفی دیگر
 خواست برای قلب تصادف کرده خودم زار

 .بزنم



منطقم در این یک ساعت هر راهی بلد بود 
زد، تا قلبم را احیا کند ولی چرا قلبم راه ها 

 را پس می زد؟

 !من حسود بودم؟

 !اگر حسود بودم که با پروانه کنار نمی آمدم
نه حسود نبودم، سعی می کنردم همه 

نم، پس چرا االن روابط را منطقی نگاه ک
 جور درنمی آید؟

» صدای رهی مرا از فکرهایم بیرون کشید:
مهدیار مگه کسی رو نداره؟ حتما باید 

 «کوهیار می رفت؟

 .لبهایم را محکم روی هم فشار دادم
رفیقم از طرِف من سوال پرسید، شاید فقط 



رهی می دانست من هم یک تصادف شدید 
 .در قلبم داشتم

- « ه، خیلی وقته با خانواده تنها زندگی میکن
اش قطع رابطه کرده، اینارو هم از حرفهای 

 نصفه نیمه کوه فهمیدم، میدونی
که هیچی نمیگه. آزاد یادشه تو اون مهمونی 
کف کردم فهمیدم بانیپال رفیقشه! مگه نه 

 « آزاد؟

چقدر هر دو سعی داشتند مرا به حرف 
 .بکشند
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که می دانست ولی مهدیاررهی  ! 

سرم را با رخوت عجیبی از روی تلویزیون 



اوهوم»برداشتم و حرفش را تایید کردم:  . » 

خواستم بگویم که می روم! در و دیوار این 
 .خانه چه سنگین شده ابود

با نگاهی به صورتهای درهم آنها تصمیم به 
 .رفتن را از گزینه هایم خط زدم

رفیق های من اینجا نشسته بودند ، آن 
وقت برای نبودن کسی که هیچ نقش 

 کوچکی در زندگی واقعی ام نداشت، بروم؟

زندگی واقعی من با هیچ نقشی از او ادغام 
شده برخالف زندگی خیالی ام، آنجا دیگر 

 .نقشی نمانده که نداشته باشد
چرا با خانواده اش » رهی دوباره پرسید:

ه؟قطع رابطه کرد  » 



» مهدیار شانه هایش را باال انداخت:
 « .نمیدونم

با چشم و ابرو به رهی اشاره کردم تا ادامه 
 .ندهد

بریم بخوابیم » مهدیار خمیازه ای کشید:
بابا، فردا کله سحر باید بریم. امروز من و 

 « .رهی سرویس شدیم

من میخوام بقیه فوتبال رو ببینم، شما » -
 « .برید

بلند شدندهر دو از جایشان  . 

موبایل مهدیار زنگ خورد و او هم سریع 
سالم حال رفیقت چطوره؟»جواب داد:   » 

....... 

 « .باشه، باشه. میگم چشم» -



 .با یک خداحافظی سریع تماس را قطع کرد
 « .دوباره ازت عذرخواهی کرد آزاد» -

نه بابا عذرخواهی چرا؟ کاره دیگه. اونم » -
 « .دوستشه خوب

آره واقعا دوستشه » نشست: مهدیار کنارم
 « !عین من و تو

آره » بی تفاوت شانه ام را باال انداختم:
 « !دیگه

 « !آزاد ناراحت شدی؟ آره؟ خالی نبندیا» -

خُلی تو؟ چرا ناراحت بشم؟ خدا »خندیدم: 
شفات بده. برو بخواب سیم کشی مغزت 

 « .داره اتصالی میده

منظورم اینه که اونم تنهاست، خیلی » -



تم هست رفیق کوهیارهوق  ... » 

چی میگی بابا؟! اینا » نگذاشتم ادامه دهد:
 « که میگی به من چه آخه؟

تمام سعی ام را کردم تا همه چیز حتی از 
 .قبل هم عادی تر باشد

با » نگاهم را به طرف تلویزیون برگرداندم:
این بازیشون گند زدن عمرا تو این ده دقیقه 

همینجا رویگل بزنن. یک روانداز بدید،   

 « .کاناپه میخوابم

برو تو اتاق مهدیار ما » رهی آرام گفت:
 « .اینجا روی زمین میخوابیم

اَه من رو تخت این نمی :» با خنده گفتم 
 « .خوابم



» مهدیار دستهایش را دور گردنم گذاشت:
 « !خفت میکنما بچه پررو

» حلقه دستانش را از دور گردنم باز کردم:
تو بکشبیشعور خفه شدم دست ! » 

 « .برو تو اتاق کوهیار، گفت نمیاد » -
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کنجکاوی دیگر چیزی نبود که آن را نادیده 
مگه نگفت پریسا خوبه؟ یعنی » بگیرم:

 « حالش اینقدر بده؟

 « .آره گفت خوبه» -

پاشو دیگه، » رهی لگدی به پای مهدیار زد:
 « .پاشو

ند و به اتاق مهدیار هر دو شب بخیر گفت



 .رفتند

 .چند دقیقه بعد رهی برگشت

 .در دستش یک رو تختی مسافرتی بود

اصرار نمی کنم » رو تختی را کنارم گذاشت:
بری تو اتاقش بخوابی، می دونم چته! فقط 

 « .راجع بهش فکر بدی نکن

دندانهایم را روی هم فشار دادم و جوابش 
 .را ندادم

 « باشه آزاد؟» -

بر خالف حرفهای تلنبار شده ام باشه ی 
 .آرامی گفتم

 « .دمت گرم» -

برات تیشرت » مهدیار از اتاقش بلند گفت:



 « و شلوارک بیارم؟

بهش » نگاهم را باال بردم و زمزمه وار گفتم:
بگو با همینا راحتم. تورو خدا یکاری کن باز 

 مهدیار نیاد، سوتی میدم رهی! مخم

 « .تعطیله

از اتاق خارج شد و جلوی ما مهدیار سریع 
 .ایستاد

سرم را پایین بردم و پلکهایم را محکم روی 
 .هم فشار دادم

پاشو» رو به من گفت: . » 

همانطور با سری پایین و دستهای چفت 
تورو قران »شده درهم جوابش را دادم: 

اذیت نکن مهدیار، حوصله شوخی هات رو 



 «.ندارم

یگهپاشو د» دستم را گرفت و بلندم کرد: . » 

 « !ولش کن مهدیار» -

 « .به تو چه مرتیکه؟ کاریش ندارم» -

دستم را کشید و مرا به طرف اتاق کوهیار 
 .برد

» محکم ایستادم تا او را از حرکت بازدارم:
بیخیال بابا، یک جوری برخورد نکن انگار با 
 یک دختر لوس طرفی که تا حاال یکشب رو

 « .زمین نخوابیده

- « تو خونه است تو  مسخره تخت خالی
روی زمین بخوابی؟ اسکولی مگه؟ نمیاد 
 خیالت راحت. بیاد هم میاد تورو میبینه



میره رو کاناپه میخوابه خودش . » 

 « .زشته بابا ول کن دستمو» -

آزاد کم ور بزن دیگه ، »جدی نگاهم کرد: 
اتاق من که نمیری، یک درصد پیداش بشه 

منوببینه تو اونجا رو کاناپه خوابی دهن   

صاف میکنه. به منم فکر کن دیگه! یک 
 شوخی باهات کردم حالمو گرفت، ندیدی؟

» 

اینقدر حرف زد تا راضی شدم وارد اتاق 
 .شوم

حوصله کل کل و حرف نداشتم. کمی انرژی 
داشتم که آنهم با کلنجارهای مهدیار از 

 .دست رفت

 .لبه تخت نشستم
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باز کرد و تیشرت سفیدی درآوردکشویی را  . 

اگه خواستی » تیشرت را روی تخت گذاشت:
 «.بپوشش

 .سریع از اتاق بیرون رفت و در را بست

 .بی حوصله نگاهی به اطراف انداختم
 .لبخند تلخی زدم و روی تخت دراز کشیدم

به سقف خیره شدم و امشب را مرور کردم 
 !تا رسیدم به آن قسمت رفتن

دوستشه دیگه! وقتی رهی میگه فکر بدی » -
نکنم حتما درست میگه! بیچاره دختره ی 

 « تنها خُب به کی زنگ میزده؟

حاال خیلی هم » اخمهایم سریع در هم رفت:



بیچاره نیست! اصال مگه صنمی با من داره 
 که حاال مراعات حالمو بکنه؟ کال چیو باید

 « !مراعات کنه؟

مهدیار » تم:ساعدم را روی پیشانیم گذاش
 .گفت تنها زندگی میکنه، اونم که گفته نمیاد

» 

مرده شورتو » سریع روی تخت نشستم:
 « .ببرن با این فکرات هیوا

با عجله دور و برم را نگاه کردم و به دنبال 
چیزی گشتم تا ذهن منحرف شده ام بیشتر 

 از آن ته دره ی مسخره ای که ساخته بود
 .سقوط نکند

نداختم و آن را برداشتمنگاهی به تیشرت ا . 

تای تیشرت را باز کردم و آن را جلوی رویم 



گرفتم. لبخندی زدم و تیشرت خودم را 
 درآوردم و آن را تنم کردم وجلوی آینه اتاق

 .ایستادم
یقه گشادش را باال آوردم و سرم را کامال 

 .داخل تیشرت کردم و خندیدم

نفس عمیقی کشیدم، ته مانده بوی تلخ 
بینی ام پیچیدعطرش زیر  . 

سرم را بیرون آوردم و با نیش باز مثل 
کسی که در یک عملیات مهم موفق شده 

 .بود ، در آینه خیره شدم
 .چرخی زدم و نگاهم به کتابخانه افتاد

بذار ببینیم چه کتابایی داری؟ آره . اصال » -
 « !به من چه االن کجایی



 .نزدیک شدم و دستی روی کتابها کشیدم
ام روی کتابها حرکت می کرد  انگشت اشاره

که نوک آن به لبه تیز کاغذی خورد و 
سوخت. آخی گفتم با کشیدن دستم 

 انگشتم را
 .در دهانم فرو کردم

به جایی که دستم در حال حرکت بود نگاه 
 .کردم

گوشه تیز کاغذی از بین دو کتاب بیرون زده 
بود. هر دو کتاب را با هم بیرون کشیدم و 

کس از میان دو کتابهمان موقع چند ع  

 .روی زمین افتاد

روی زانو خم شدم و عکسها را برداشتم. 



همانجا نشستم بعد از تکیه زدن به کتابخانه 
 .مشغول دیدن شدم

 .عکسها از چند مهمانی مختلف بود

کوهیار، پریسا، بانیپال ، همان دختری که 
آنشب در مهمانی بانیپال بود و چند 

 .نفردیگر
- « تند؟! عکس دو نفره چقدر صمیمی هس

هم با هم دارند! خُب منم با بچه ها 
 همینقدر صمیمی هستم. که چی؟ عکس دو

 «!نفره هم زیاد دارم
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 .شانه ای باال انداختم و بلند شدم

قبل از گذاشتن کتابها و عکسها سرجایش 



دوباره آنها را دیدم و اینبار فقط یک نفر 
ا برایم مهم بودبین آنه . 

 « !چقدر میخندی باحالتر میشی» -

دستی روی صورت او در عکس کشیدم، 
اینقدر حس واقعی بودن این حرکت زیاد 
 شد که سریع عکس ها و کتابها را سر جای

 .خودشان گذاشتم و پشتم را به آنها کردم

کلید روشنایی اتاق را زدم تاهمه جا تاریک 
د! دقیقا شود، مثل کسی که در فرار باش
 .همین حس را داشتم

نمی دانستم از چه در فرارم، از خودم، از او، 
که در واقعیت جور دیگری بود یا این فکر و 

 !خیالهای منحرف شده ام



هاها آره به » خودم را روی تخت پرت کردم:
من چه! خدایا چقدر من منطقی و عاقالنه 

 رفتار میکنم ! اونوقت اونی که رو کاناپه

میشد ، من نبودم! اونی که داشت خفه 
همین چند دقیقه پیش داشت به خونه 
خالی و بقیش هم فکر میکرد هم من 

 «.نبودم

 .چرخی زدم و سرم را در بالش فرو کردم

 .دوباره حس بویاییم دچار شد

دختره ی مزخرِف مسخره! همه چی » -
داشت بهتر میشد، داشت باهام سر 

فوتبال کل کل میکرد! اونوقِت شب برای 
 چی



 باید تو خیابون ول بگردی که تصادف کنی؟
» 

نفسم بند آمد و سرم را از بالش بیرون 
 .کشیدم

پشت سرهم چند مشت به بالش زدم و به 
 .پهلو دراز کشیدم

چقدر از این »ردم: ناامیدانه بالش را بغل ک
 .دختره بدم میاد، از همه چیزش بدم میاد

» 

هیوا تو اصال نشونه »نفس عمیقی کشیدم: 
ای گرفتی که حاال داری خودتو به قسمتهای 

 مساوی تقسیم میکنی؟ جز دو سه بار

حمایت اونم برای مهمون بودنت و چند تا 
لبخند چیزی هم دیدی؟ یکبارم دم سینک 



ه داشت اذیتمخیلی راحت حرف زد ک  

میکرد، همین دیگه! دیگه نمیخوام خیال 
کنم، واقعا نمیخوام. دوستم نداره دیگه! 
نداره! اگه داشت یک چیزی میگفت. اگه 

 یک
چیزی میگفت، اگه میگفت ، اگه مطمئن 
میشدم بهش نشون میدادم بال درآوردن 

 « !چه مدلیه. اگه ! اگه

چشمهایم را بستم. لجم درآمد، از نشنیدن 
فهایی که دوست داشتم لجم درآمد. حر 

خودم جراتش را نداشتم، مِن ترسو دل 
 پس

زده شدن را نداشتم. از جایم بلند شدم و 



 .بالش را برداشتم
در اتاق را آرام باز کردم و به آرمی با نوک 

 .پنجه خودم را به کاناپه رساندم
رو تختی هنوز همانجا بود. متکا را گوشه 

شیدمکاناپه گذاشتم و دراز ک . 

 (کوهیار)

 .ویلچرِ بیمارستان را تا کنار ماشین بردم

جلو راحتی یا » در ماشین را باز کردم:
 « میخوای پشت دراز بکشی؟

 « !نه بابا، جلو میشینم. چیزی نشده که» -

 .کمکش کردم تا از روی ویلچر بلند شود

خودم » دستش را به درِ ماشین چسباند:
 « .میشینم، من آدِم کم آوردن نیستم
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صداتو نشنیدی وقتی به من » پوزخندی زدم:
 «... زنگ زده بودی وگرنه

اتفاقا حواسم بود اصال » حرفم را قطع کرد:
گریه زاری و آه و ناله نداشت در صورتی که 

 دردِ پام خیلی زیاد بود. خداروشکر

 « .نشکست

 .با سختی روی صندلی نشست
گرفت و آخی گفتپهلویش را  . 

 « مطمئنی جای دیگه ات آسیب ندیده؟» -

آره ، پرتم کردن روی زمین این دردا » -
 « .عادیه

توهفت تا جون داری:» خندیدم  ! » 



 .در را بستم و ماشین را دور زدم

» نشستم و حین روشن کردن ماشین گفتم:
فکر نکنم پیداشون کنن! موتور باید دزدی 

 « .باشه

مطمئنی یارو آدم بانیپال » نیم نگاهی کردم:
 « بود؟

نه پس توهم دارم! من یک » پوزخندی زد:
سال با اون مرتیکه زندگی کردم، همه 

 «.کثافتای دور و برشو میشناسم

سرش را به طرف پنجره کشاند و به بیرون 
 .خیره شد

 « چیزی میخوری؟» -

نه میرم خونه، اگه هنوز شرکتو راه » -



ننداخته بودی و همه چی علنی نشده بود 
 بهت زنگ نمی زدم و مزاحمت نمی

 «.شدم

بس کن پریسا این حرفارو چیه؟ یک » -
 «!طوری برخورد نکن انگار با غریبه طرفی

آخرین چیزی که » نفسش را فوت کرد:
بهش فکر میکرد همین بود که من طرف تو 

احتماال باز زده به سیم آخر مثل باشم. االنم  

همیشه، کال توی مغزش من با تو حکم 
 «.بمب هسته ای رو داریم

چیزی نگفتم، خودم همه اینها را بهتر از 
 .پریسا می دانستم

کارخونه آزاد هم که اون برات جور کرد، » -



االن عین سگ پشیمونه. چه رکبی خورد. 
 حتما االن شیشه های مشروبشو بغل

 « .زده

کارخونه آزاد هم حتما برنامه خاصی » -
 « .داشت که جور کرد

پوزخندی زد. بالفاصله بعد شروع به 
 .خندیدن و قهقهه های هیستریک کرد

بسه پریسا. بسه»بازویش را گرفتم:  ! » 

 .کمی دیگر خندید و اشکهایش را پاک کرد

می دانستم چقدر از دست داده و چه بد از 
 .دست داده بود

- « خوای بریم خونه ما که تنها خوبی؟ می
 « نباشی؟



اگر جایی باز بود لطفا نگه دار، سیگار » -
 « .ندارم

 .کمی جلوتر کنار سوپرمارکتی ایستادم

 .دستش به طرف دستگیره ماشین رفت

با پایی که همین االن آتل زدن کجا  » -
 « داری میری؟
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چی بخرم؟ غیر  »در ماشین را باز کردم:
 « سیگار چیز دیگه ای نمیخوای؟

 .مارک سیگار را گفت و در را بستم

 .با سیگار و فندک به ماشین برگشتم
 .سیگار و فندک را روی پایش گذاشتم

 .روکش پاکت را باز کرد و سیگاری برداشت



 « هنوزم نمیکشی؟» -

 « .نه» -

برادر » سیگار را آتش زد و پنجره را باز کرد:
ستی، خوش به حال مهدیار! کاش خوبی ه

 « .برادرای منم مثل تو بودن

ماشینتو چرا بیرون خونه گذاشته بودی؟ » -
 « مگه پارکینگ نداری؟

بحثو عوض کردی غصه نخورم؟» خندید:  » 

نه منتظر بودم بدنت به دود برسه » -
 « .ریلکس شی بعد بپرسم

من بدون هماهنگی با تو »بلند خندید: 
الت راحت، گفتم که کاری نمیکنم، خی

گوشیم مثل همیشه تو جیبم بود، تو کیفم 



 هم یک

 « !مشت وسایل شخصی بود. نگران نباش

پریسا سوال من » اخمهایم در هم رفت:
 « .این نبود

 .فکش را روی هم فشار داد

پک محکمی به سیگارش زد. دود را از 
تولد مامانم بود» دهانش خارج کرد: . » 

لبهایم را روی هم فشار دادم، به هر دری 
 .زدم که از گذشته بیرون بیاید، نشد

 .فکر کردن به گذشته من را هم آزار می داد

 .نزدیک پارکی ماشین را متوقف کردم
 « میخوای یک کم حرف بزنیم؟» -

نه بابا، ولی همینجا وایستا یک سیگار » -



 «.دیگه میکشم

گری از در ماشین را باز کرد و سیگار دی
 .پاکت درآورد

کمربند را باز کردم و به طرف پریسا 
 .برگشتم

پای سالمش را بیرون ماشین گذاشت. 
سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و 
پکهای عمیق به سیگار را مرهم دردهایش 

 می

 .کرد

االن که دیگه با بانیپال نیستی! خوب » -
چرا نمیری این قهرو تموم کنی؟ هر وقت 

کدومشون باشه میری زیر تولد هر  



پنجره آشپزخونه خونه تون وایمیستی تا 
غذاهای مامانتو بو بکشی؟! صداشونو 
 میشنوی تا خودتو شکنجه کنی؟! آخرش

 « که چی؟

همیشه بودی کوهیار، » پوزخندی زد:
همیشه رفیق بودی. همدم بودی ، همدرد 
 « .بودی. کنارم بودی و من چه خری بودم

بیزار بودماز گذری که می زد،  . 

بحث من نیستم. داری از بین میری. » -
 « چرا برنمی گردی؟
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کجا » سیگار دیگری برداشت و آتش زد:
برگردم؟ با چه رویی؟ یک تارِ موی منو کسی 



 ندیده بود! تارِ گندیده موی منو مادرم قاب
میکرد ، پدرم ستایش. کجا برگردم؟ آبرو 

ی چیه کوهیار؟ تو خوب میدونی آبرو میدون
 چیه! چقدر گفتی نکن! چقدر گفتی عوض

نشو! چقدر کنارم موندی تا بفهمم. 
فهمیدم؟ من خام شدم، سوختم تازه بعد 
سوختن یادم افتاد باید پخته میشدم. کجا 

 «برگردم؟

بغض کرد، چیزی که سالها بود ندیده 
گُه زدم تو یک عمر آبروی جمع » بودم:

سرِ پدرم خم شد، یک محله  کردشون،
 سرش قسم

 « !میخوردن. خاک بر سر من



سیگار نیمه سوخته را توی جوب کنار 
ماشین پرت کرد. آب دهانش را قورت داد: 

بیخیال بابا، گذشته تموم شده! برو من »
 فردا

 « .کلی کار دارم

با این حالت تنها نمونی بهتره! فردا رو » -
 « .هم بیخیال کاراتو بگو من هستم

بمونم خونه که خوشحال بشه زمین گیر » -
 « شدم؟

 « نمیای خونه ی من؟» -

برو کوهیار برو تورو قران، :» پوزخندی زد 
یک چیزایی نگو من هی یادم بیفته که چقدر 

 «.فرق تو با اون حرومزاده است



 .نفسی کشید و لحن پر بغضش تغییر کرد
دستت درد نکنه ، چهارراه بعدی رو برو » -

بقیش آدرسو بهت بگم چپ تا . » 

 « فردا چیکار داری؟» -

میخوام کارهای خط تولید جدید حاجی » -
 « .رو انجام بدم

پشت چراغ قرمز توقف کردم و با تعجب به 
چیکار کردی؟ خط تولید ؟»طرفش برگشتم:   

» 

میخواستم سوپرایزت » بیخیال جوابم را داد:
 « .کنم

سوپرایز »خندید و به سمتم برگشت: 
 « شدی؟

خیلی، خط و داری از کی میخری؟ تو » -



 « مگه چند ساعت داری کار میکنی؟

بیست و چهار ساعت، از همون شرکت » -
 «.اسپانیاییه

قبل رفتن به شرکتشون خواستی » خندیدم:
 «!خودی نشون بدی آره؟ بگی من پولسازم

- « تا اونابیشتر به فکر جیب خودمون بودم  . 

» 

چراغ سبز شد و چهارراه را به سمت چپ 
 .رفتم

ادامه آدرس را هم داد و بعد از نیم ساعت 
 .به خانه اش رسیدیم
 .از ماشین پیاده شدم

 .تا درِ خانه کمکش کردم
 « میتونی بری باال؟» -



 « .آره» -

 .فردا میام دنبالت -

نمیخواد، صبح شرکت نمیام، جای دیگه » -
 « .ای قرار دارم

 « با این پا؟» -

عصا دارم، قبال بیشتر از اینا » تلخ خندید:
 .آسیب دیدم. ممنون کوهیار. جبران میکنم

» 
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 .بی هدف در خیابانها رانندگی کردم
 .کاش این اتفاق امشب نمی افتاد

 .حداقل امشب را بیخیال نفس می کشیدم

خواستدلم یک زندگی بی دردسر می  . 



 .یک جایی که پر از آرامش باشد
دلم یک کارِ روتین می خواست، بی هیجان 
و بدون استرس. مثل یک کارمند معمولی 

 که در یک شرکت بزرگ کار می کرد،

اینقدر بزرگ تا جایگزین های زیادی برای 
من داشته باشد. به چشم نیایم تا بود و 

 .نبودم برای هیچ کس فرقی نکند
هیچ وقت روتین نبود روند زندگی من . 

دقیقا وقتی که به آرامش می رسید با یک 
 .اتفاق عجیب همه چی بهم می ریخت

مثل وقتی به نبودن پدرم با سختی عادت 
کردم، همه چیز به نقطه امن رسید و بدون 

 .هیچ مقدمه ای مادرم را از دست دادم



مثل وقتی مطمئن بودم دوست داشتن 
دعالم خاصی داشت و اینطور نبو . 

مسیر بی هدف مرا به نقطه بلندی از شهر 
رساند که می توانستم کل شهر را زیر پایم 

 .ببینم
گوشه ای پارک کردم و از ماشین پیاده 

 .شدم

دستهایم را در جیب جینم کردم و کمی 
جلوتر رفتم. لبه پرتگاه ایستادم و به شهر 

 .بزرگ رو به رویم چشم دوختم
دن به دنبال چیزی گشتم تا قبل از رسی

 .خانه آرامم کند

قبال جایی خوانده بودم، فکر کردن به 



موفقیت های گذشته باعث می شود انسان 
 .حال بهتری پیدا کند

موفقیت هایم کم نبودند ولی هیچ وقت در 
حالم تاثیری نداشتند، همه برایم حکم 

 !وظیفه داشتند نه هیچ چیز دیگری

کاش آخر همه این ایده ها یک نوشته هم 
استثنا هم » می گذاشتند و می نوشتند: 

مثل من! منی که موفقیتهایم به« وجود دارد  

 .چشمم نمی آمد

 .سرم را باال بردم و به آسمان نگاه کردم

 !آسمان تابستانی بدون ابر
 .با دیدن ستاره ها ناخوداگاه لبخندی زدم

اشتم که به یادم افتاد مهمانی در خانه د



 .گلهایم سالم می داد

برگشتم و سوار ماشین شدم تا به خانه 
 .برگردم

در آسانسور را آرام هل دادم و از آن خارج 
 .شدم

کلید را در قفل چرخاندم و در واحد را باز 
 .کردم

همه جا تاریک بود، فقط نور کمی از چراغ 
 .هود آشپزخانه دیده می شد

و حس کردم چند قدم از کنار مبلها گذشتم 
 .کسی روی کاناپه دراز کشیده بود

 .ایستادم و سرم را کمی جلو بردم
 « کدومشون اینجا خوابیده؟» -
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آرام و با دقت از فاصله بین مبل و کاناپه رد 
 .شدم

 .جلوتر رفتم و خم شدم

با دیدن هیوا، فحشی نثار مهدیار و رهی 
 .کردم

ا در اتاق مهدیار بودندخودشان حتم . 

 .اخمهایم در هم رفت
یک لحظه خواستم بیدارش کنم تا به اتاق 
 .خودم برود، ولی نفسهای آرامش نگذاشت

 .چشمهایم کم کم به تاریکی عادت کرد

 !بالش من زیر سرش بود
نمی دانستم چه شد که همزمان با لبخند 



پهنی که صورتم را پوشاند، زانوهایم خم شد 
وی صورتش فرود آمدمو رو به ر  . 

چشمهای کشیده اش بسته بود و آرام نفس 
می کشید. لبهای بسته اش انگار لبخند 

 .محوی داشت

یک آن شک کردم که بیدار باشد و لبخند 
 .محوش هم از روی شیطنت بود

با صدای آرامی که خودم هم به سختی می 
بیداری؟» شنیدم صدایش کردم:  » 

نفس جوابی نداد و هیچ تغییری در 
 .کشیدنش ایجاد نشد

 .مطمئن شدم که خواب بود

قسمتی از موهای لختش روی صورتش 



 .ریخته بود

 .دستم ناخوداگاه تکانی خورد

مغزم از نافرمانی دستم تعجب کرد و سریع 
 .دستم را مشت کردم

نگاهم را از صورتش به شانه اش کشاندم تا 
 .نافرمانی ها فروکش کند

داشت؟ این تیشرت من بود که به تن  

 .لبخندم پررنگتر شد
 !بالش و تیشرت من؟

لحظه ها می گذشت و اینبار زانوهایم قصد 
 .نافرمانی داشتند

مشت بسته شده ام را روی زانویم فشار 
 .دادم



 .بلند شدم و صاف ایستادم
 .برگشتم و خواستم به اتاقم بروم

صدای نفس عمیقش را شنیدم و خشکم 
 .زد

بدون اینکه برگردم از ترس بیدار کردنش، 
چشمهایم را روی هم بستم و بینی ام چین 

 .خورد

چند لحظه بی حرکت ایستادم و آرام 
 .برگشتم

از حرکتی که به بدنش داده بود، پتوی نازک 
 .روی زمین افتاد

خم شدم و پتو را برداشتم و آرام رویش 
 .انداختم



ده موهای بلندش از لبه کاناپه آویزان ش
 .بود

 .مغزم حریف نشد
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دستم را جلو بردم و قسمتی از موهایش را 
 .بین انگشتانم گرفتم

انگشتانم از لمس نرمی موهایش غرق لذت 
 .شد

 .مغزم نافرمانی را بخشید

لبهایم را گاز گرفتم و سریع از جایم بلند 
شدم و بدون لحظه ای مکث به طرف اتاقم 

فتمر  . 

در را بستم و نفسم از ریه هایم با فشار 



 .خارج شد

 .کلید برق را فشار دادم و اتاق روشن شد

 .با فکری افسار گسیخته به طرف تخت رفتم
 .روتختی چینهای عمیقی داشت

 .مطمئن شدم اینجا، در اتاق من بود

 .لباسهایم را عوض کردم
از کمد اتاق بالشی برداشتم و روی تخت 

 .پرت کردم
لید برق را زدم و روی تخت دراز کشیدمک . 

دستم را باال بردم و بعد از کشیدن موهایم 
 .به عقب آنها را زیر سرم بردم

لمس موهای خودم فکرم را به مقایسه 
 .کشاند



موهایش اینقدر نرم بود که مثل یک نسیِم 
 .آرام از بین انگشتانم رد شد

کاش یک نفر پیدا می شد و البالی نکات 
ع به حاِل خوب، از لمس دزدکی علمی راج

 .موها می نوشت

 .چشمهایم را بستم

 .چیزی تا صبح نمانده بود

خسته بودم، فردا کلی کار داشتم ولی چرا 
 .خوابم نمی آمد

در سرم نقشه های عجیبی ترسیم می شد، 
تمام نقشه ها دقیقا از جایی شروع می شد 

 .که من از اتاق خارج شوم

 .از جایم بلند شدم



لبه تخت نشستم کالفه . 

نمی خواستم نقشه ای را اجرا کنم ولی نقطه 
شروع نقشه ها چیزی بود که تمام فکر و 

 .ذهنم درگیرش بود

دیگر ذره ای شک نداشتم که قدرت جاذبه 
 .این دختر برایم زیاد بود

دستم را تکیه گاهم کردم و سرم را باال 
بردم. تمام لحظات سرشب به بعد را مرور 

 .کردم

بانمکش، حرف زدن صادقانه اش و  کارهای
حواس پرتی هایش تند تند در حال عبور از 

 .ذهنم بود

 .از کلنجار رفتن خسته شدم و ایستادم



 .به بهانه دستشویی از اتاق خارج شدم
وارد سرویس بهداشتی شدم و صورتم را 

 .آب زدم
دقیقا شدی شبیه » نگاهی در آیینه کردم:

 « !یک پسر بچه کوهیار

حوله را روی صورتم کشیدم و خارج شدم 
یک لحظه به سرم زد، در را محکم ببندم. 

 .سرم را تکان دادم و آن را آرام بستم

 .وارد آشپزخانه شدم و لیوانی برداشتم
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لیوان را زیر سرریز یخچال گرفتم و به 
 .شاسی فشار دادم

 « !برای منم بیار» -



ست خوابش و لحن دستوری او را صدای م
 .از سمت کاناپه شنیدم

خندیدم و با لیوان پر شده به طرف کاناپه 
 .رفتم

دوباره به پهلو خوابیده و چشمهایش بسته 
 .بود

 .نزدیک شدم و بار دیگر کنارش زانو زدم
 .به جای صدا کردنش نفس عمیقی کشیدم

متوجه شد ولی به جای باز کردن 
کیه گاهش کرد و چشمهایش، آرنجش را ت

بده» دستش را دراز کرد: ! » 

 .جلوی خنده ام را گرفتم

لیوان را در دستهایم چرخاندم و دسته لیوان 



 .را بین انگشتهایش گذاشتم

لیوان را به لبهایش نزدیک کرد و کمی آب 
خورد. آرنجش را از حالت تکیه گاه خارج 
کرد و همزمان که دراز کشید، دستش را 

 دراز

، مرسیبگیرش»کرد:  ! » 

تمام مدت چشمانش بسته بود و فقط 
 .دستور می داد

 .نگاهی به ساعت کردم
چیز » در یک تصمیم آنی جوابش را دادم:

 « دیگه ای نمیخوای؟

نه! چرا وایستا » کمی خودش را کش داد:
 « .گشنمه



نگاهی به جثه الغرش زیر پتو کردم و 
 .متعجب و خندان سرم را تکان دادم

- « ات بیارم؟چی میخوای بر   » 

لوبیا پلو» لبخندی زد و گفت: ! » 

تا خنده ام را کنترل می کردم، کاری می 
 .کرد که دلم می خواست قهقهه بزنم

 « .بخواب برات گرم کنم بیارم» -

 « .باشه» -

از جایم بلند شدم و همینطور که به سمت 
آشپزخانه میرفتم، باقی آب داخل لیوان را 

 .سر کشیدم

شبیه بود، بارها این را  صدای من و مهدیار
 .از اطرافیانمان شنیده بودم



مطمئن بودم فکر کرده تمام مدت 
 .دستوراتش را به مهدیار داده بود

لوبیا پلو را در بشقاب ریختم و داخل 
ماکروویو گذاشتم. آباژور کوچک کنار پنجره 

سالن را روشن کردم و به آشپزخانه 
 .برگشتم

نی بشقاب و قاشق و چنگال را در سی
 .گذاشتم و به طرف کاناپه رفتم

لوبیا پلو آماده » نگاهش کردم و خم شدم:
 « !شد. پاشو

 .تکانی نخورد
 .سینی را روی میز گذاشتم

نگاهی به موهایش کردم، امشب با پچ پچ 



هایش کنار گوشم و این موها مرا حسابی 
اذیت کرده بود. موذیانه خندیدم و انگشتانم 

 را

انتهای آن  روی موهایش کشیدم و به
 .رسیدم
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چند تار از موهایش را برداشتم و به بینی 
 .اش نزدیک کردم

 .کمی موها را تکان دادم

قلقلکش آمد. عصبی شد و دستش را تکان 
نکن بیشعور» داد و چشمهایش باز شد: . » 

سرش را چرخاند و با ترس سریع از جایش 
سالم» پرید و نشست: . » 



سالم، لوبیا پلو خواسته بودید براتون » -
 « .آماده کردم

چیزی نگفت و فقط با چشمهای خواب زده 
 .نگاهم کرد

» دستم را روی زانویم گذاشتم و بلند شدم:
 « .اگه چیز دیگه ای الزم ندارید من برم

به سینی نگاه  باز هم سکوت کرد و خیره
 .کرد

نگاهی به حالت خواب زده و ترسیده اش 
 .انداختم

 «.ظاهرا چیزی نمیخواید، شب بخیر» -

هنوز یک قدم برنداشتم که از جایش بلند 
 .شد



شما...شما کی اومدید؟ حالتون خوبه ؟ » -
دوستتون خوب شد؟ شما برام آب آوردید؟ 

 «اینو شما برای من گرم کردید؟

یشرتی که حداقل چهار موهای پریشان، ت
سایز برایش بزرگ و تا وسط رانهایش پایین 
 آمده بود. یقه کج شده ای که بند سفیدی را
روی شانه اش نشان می داد، در کنار همه 
اینها هم چشمهای متعجب و سوالهای بی 

 .ربطی که پشت هم ردیف می کرد

دستم را روی دهنم گذاشتم و خنده ام را 
 .کنترل کردم

چی شد؟» و متعجب پرسید:جلو آمد   » 

خنده ام را خوردم و دلم خواست باز هم 



 .شیطنتهای بانمکش را تالفی کنم

نگاهش اینقدر شفاف و واضح بود که تا ته 
 .آنها را می توانستم ببینم

جدی نگاهش کردم و دستم را باال بردم و 
یقه تیشرت را جوری صاف کردم که بند 

 .سفید را بپوشاند

ج شد به راهی که دستم دیدم که سرش ک
 .رفته بود، نگاه کرد

بشینید لوبیا پلویی که دستور » سریع گفتم:
دادید بیارم رو نوش جان کنید تا من براتون 

 « .آب بیارم

ببخشید» ترسیده لب زد: . » 

شروع » چرخیدم و اشاره ای به سینی کردم:



 « .کن! سریع

چشم گفت. با نیم نگاهی به عقب دیدم که 
ینی روی زمین نشست و قاشق تند جلوی س

 .را در دستش گرفت

سرم را باال بردم و نفسهای خندانم را بیرون 
 .دادم

 .لیوانی را از آب پر کردم و برگشتم
 .لپهایش پر از غذا بود

» لیوان را کنار سینی گذاشتم و جدی گفتم:
 « امرِ دیگه؟

هر چه در لپش بود را به سختی قورت 
دم شماییدببخشید به خدا نفهمی» داد: . » 

روی مبل نشستم و دوباره اشاره ای به 



 .بشقاب کردم
 .قاشقی را پر کرد و به دهانش برد

 .به جلو خیره شد و شروع به جویدن کرد
 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

195 

فکر می کردم به اندازه کافی پیش رفته 
 .بودم

 .دلم نمی خواست باز به نقطه جوش برسد

نوش جون» از جایم بلند شدم: !» 

خیلی » از جایش بلند شد و گیج گفت:
ممنون، خیلی خوشمزه است. من 

 « .نمیدونستم شمایید وگرنه

 « چرا اینجا خوابیدید؟» -

همینجا راحت بودم، مهدیار گفت برم » -



اتاق خودش داشتم فوتبال میدیدم. خودم 
 « .خواستم اینجا باشم

رت را صاف کردمبار دیگر یقه کج شده تیش . 

 .نگاهش روی صورتم بود و پلک نمی زد
غذاتونو خوردید، بخوابید. تا صبح چیزی » -

 «.نمونده

 « .مهدیار بهم تیشرت داد، من برنداشتم» -

اشکال نداره، بهت میاد» لبخندی زدم: .» 

نگاهم را با سختی از او گرفتم و به سمت 
 .اتاقم رفتم

 .داخل شدم و در را بستم

رون رفتنی در کار نبود، این را خوب دیگر بی
 .می دانستم



خودم را روی تخت پرت کردم و به انتظار 
صبحی که می خواستم زودتر برسد، دراز 

 .کشیدم

 .با صدای آالرم گوشی چشمهایم را باز کردم
از جایم بلند شدم و دستی روی صورتم 

 .کشیدم

بدن خسته ام کشش برداشتن یک قدم را 
سالها بود به کلمه هم نداشت، ولی من 

 .اجبار عادت کرده بودم
 .با رخوت بلند شدم و به طرف در رفتم

طبق عادت همیشگی در حال مرور کارهای 
 .امروز در ذهنم بودم

بین کارهایم حتما باید سری به سوله می 



 .زدم

در را باز کردم و سایه قرمز رنگی از کنار 
 .چشمم عبور کرد

های ریز به برگه قرمز رنگ کوچکی با نوشته 
 .در چسبیده بود

برگه را از روی در کندم و کمی نزدیک 
 .صورتم کردم

 سالم، صبحتون بخیر »

ببخشید من تو کیفم تنها چیزی که برای 
مهمون نوازی  نوشتن داشتم همین بود. از

 شما و غذای خیلی خوشمزه تون تشکر

میکنم. خیلی به من خوش گذشت،ممنونم. 
ش زود خوب امیدوارم دوستتون هم حال



 بشه. معذرت میخوام که بدون خداحافظی
حضوری رفتم. عذاب وجدان دروغ دیشبم 

خیلی زیاد بود. تیشرتتون هم بردم که 
 بشورم و براتون برگردونم. روز خوبی داشته

 «.باشید

تالفی خوبی بود، » لبخندی زدم و آرام گفتم:
 .دیشب یهو رفتم، صبحش یهو رفتی. آفرین

» 
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کمی اطرافم را نگاه کردم، سکوت خانه را فرا 
گرفته و اگر فقط کمی با دیشب مقایسه می 

 کردم، دیگر این سکوت خیلی هم

 .دوست داشتنی نبود



به سالن نگاه کردم، بالش و پتوی تا شده را 
 .روی دسته کاناپه گذاشته بود

ببینم این آرزوی تو امروز رو خوب میکنه » -
 « .یا نه خانِم هیوا

 .چرخیدم و وارد اتاق شدم

برگه کوچک را در کشوی میزتحریرم 
 .گذاشتم

 « .سالم، صبح بخیر» -

سالم ، رهی رو بیدار کن باید بریم من » -
 « .کلی کار دارم مهدیار

 « .االن بیدار میشه» -

دستی به صورتش کشید، گردنش را ماساژ 
 .داد و به اتاق نگاه کرد



اینجا » صورتم را جلوی صورتش بردم:
 « !نیست، رفته

رفته؟ کجا رفته؟ این روانیه ها» اخم کرد: ! » 

رسیدم رو کاناپه خوابیده بود، بقایاش » -
 « .هنوز هست

نگاهی به سالن کرد و با دیدن بالش و پتو 
 .شانه ای باال انداخت

به طرف دستشویی رفت و همزمان با 
 .صدای بلندی رهی را صدا زد

 « .رهی ، پاشو» -

آماده شدیم و حین صبحانه خوردن به 
مهدیار امروز رهی باید تنها »مهدیار گفتم: 

 « .بره کارخونه، شما با من بیا شرکت



کارامون خیلی زیاده کوهیار دیروزم » -
 « .نصف بیشترش موند

 « .اشکال نداره، من کارم مهمتره» -

 .نگاهی به رهی کرد و باشه ای گفت
ز خانه خارج شدیم و پایین هر سه ا

 .ساختمان از هم جدا شدیم

پشت فرمان نشستم و ماشین را روشن 
 .کردم

 « ماشینو نبرده بودی پارکینگ؟» -

 « .خسته بودم» -

 « پریسا خوبه؟» -

 « .آره» -

 « چیزی شده؟» -



کاری کردی؟»با حالتی مچ گیرانه پرسیدم :   

» 

منظورت چیه ؟» با تعجب پرسید:  » 

چیزی “ خیلی با استرس گفتی » :خندیدم
گفتم شاید اتفاق خاصی افتاده یا یک ” شده

 « کاری کردی من بی خبرم، هان؟ افتاده؟

» کالفه دستش را در موهایش کشید:
کوهیار تالش بیخود نکن مچ منو بگیری! 

 « .من از خودم مطمئنم

 « !خوبه » -
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- « یه؟کوه کار مهمت چ  » 

 « .عجله نکن. فعال نگران نباش پسر» -



دیگر سوالی نپرسید و با موبایلش مشغول 
 .شد

به شرکت رسیدیم و هر کدام به اتاق 
 .خودمان رفتیم

 .تماسهای مهمی را که باید می گرفتم، گرفتم
به ساعت نگاه کردم و ورقه های روی میز را 

 .مرتب کردم

دلم هزار راه عجیب را می رفت و باز سر 
 .نقطه اول برمی گشت

نفس های عمیقم طوری بود که انگار در 
حال آماده کردن خودم در یک مسابقه 

 .سخت بودم

خانم »تلفن را برداشتم و منشی را گرفتم: 



مهمان من رو مستقیم بفرستید اتاقم، 
 « .احتیاجی به تماس با من نیست

 « .چشم مهندس» -

 « .پذیرایی هم نمیشن» -

 « .بله حتما» -

 «.ممنون» -

گوشی را روی دستگاه گذاشتم و از جایم 
 .بلند شدم

کمی راه رفتم و در نهایت کنار پنجره 
ایستادم. خیره به حیاط خلوت آرام زمزمه 

کاش چیزی به اسم زندگی خلوت » کردم:
 عین

این حیاط برای من اتفاق می افتاد! کاش 



دمبی وظیفه ترین بو . » 

در ذهنم مدتها بود دنبال یک کاناپه و چند 
کتاب در گوشه ای دنج بودم، چیزی که به 

 .نظرم از محاالت بود
تصمیمم را گرفته بودم، می خواستم اینکار 

را انجام دهم، حتی اگر تبعات خوبی 
 .نداشت که خوب می دانستم داشت

 .نگاهی به ساعتم کردم
می  کمی دیر کرده بود ولی مطمئن بودم

 .آمد
 .صدای تقه ای به در آمد

بفرمایید» برگشتم و دستی به کتم کشیدم: ! 

» 

در باز شد و با نیم نگاهی به باال اجازه ورود 



 .خواست

 « .بفرمایید داخل» -

 « .سالم آقای فروتن» -

 « .سالم خانم» -

بنشیند:» اشاره ای به مبل کردم و گفتم  . » 

 .آرام تشکری کرد و جلو آمد
پر از ترس و اضطراب بود چشمهایش . 

 .روی یکی از مبلها نشست

 .رنگش کامال پریده بود
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 .سرش را پایین انداخت و به میز خیره شد

حالتون خوبه؟» گوشه لبم را گاز گرفتم:  » 

بله» کمی تعلل کرد: ! » 



امیدوارم کامال آماده باشید، خانم من از » -
بیزارم دقیقا مثل دروغ گفتن.  گریه و زاری

 پس لطفا برای تاثیرگذاری از گریه
 « .استفاده نکنید

» صورت رنگ پریده اش به سمتم چرخید:
 « شما سرِ حرفتون هستید؟

من قول دادم و بهش عمل میکنم، » -
 « !خیالتون راحت. هیچ کس متوجه نمیشه

» با صدایی که از ترس می لرزید پرسید:
 « خانواده ام!؟

امیدوارم خودتون بهشون بگید اوضاع از » -
چه قراره ولی اگر هم خواستید به 

اشتباهتون ادامه بدید من نه ناجی هستم 



 نه
خبرکش، زندگی شماست و اختیارش هم با 
خودتونه. من فقط با قسمت مهم مربوط به 

 «.خودم کار دارم

 .مستاصل شده و زیرچشمی نگاه میکند

- « د من برم! آقای فروتن کاش میگذاشتی
 « .یعنی بدون توضیحی برم

نه دیگه نمیشه اینطوری »پوزخندی زدم: 
خانم! شما مسئولیت کاری که کردی رو 
 قبول کنید و جوابگو باشید، بعد هر جا

خواستید تشریف ببرید. من تا تهش 
کمکتون می کنم ولی قبلش باید 

 « .توضیحاتتون درست و دقیق گفته بشه



دیگری داشت  منتظر ماندم تا اگر حرف
 .بزند

با سری پایین انگشتانش را به هم گره کرده 
 .بود و یا اضطراب آنها را می فشارد

» تلفن را برداشتم و شماره منشی را گرفتم:
 « .خانم به برادرم بگید بیاد اتاق من

 .چند دقیقه بعد مهدیار در زد

با شنیدن صدایم که او را دعوت میکردم تا 
ق را باز کرد و میان داخل اتاق شود، در اتا

 .چارچوب خشکش زد

 « !شیوا؟» -

نگاهی به قیافه درهم و متعجبش کردم و 
بیا تو مهدیار، » آب دهانم را قورت دادم:



 «.درو ببند

 « اینجا چه خبره؟» -

 « !بیا تو مهدیار» -

نگاهش به من همراه با تعجب و دلگیری 
 .بود

حالش را درک کردم، غیر از این بود باید 
می کردم تعجب . 

 .دستم را تکانی دادم تا داخل شود

بدون اینکه نگاهش را از روی دختر بردارد، 
 .در را بست و همانجا ایستاد

 « کوهیار ، شیوا اینجا چیکار میکنه؟» -

سوال خوبیه! خانم بهتره شما جواب » -
 « .برادر من رو بدید



کوهیار من از شما » طلبکارانه نگاهم کرد:
 « !پرسیدم

از نگاه دلگیر و لحنش به درد آمد قلبم 
خودشون توضیح میدن» ،لبخند تلخی زدم: . 

» 

چی شده؟ چرا » جلو آمد و رو به دختر کرد:
 « سرت پایینه؟
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هنوز ساکت بود و صبر من در حال لبریز 
 .شدن بود

خانم برادرمو منتظر » جدی و محکم گفتم:
 « .نذارید

را به هم فشار داد و با سختی  لبهایش



مهدیار همه چی بازی بود. مهدیار » گفت:
خواهش میکنم منو ببخش مجبور بودم. به 

 خدا

 « .قسم مجبور شدم

 .مهدیار روی صندلی جلوی شیوا نشست

می دانستم چه حالی داشت، می دانستم به 
 .چه روزی خواهد افتاد

دهانم پر از تلخی بود، اجبار سر تا پایش 
چه این دختری که با  !تلخ بود مثل زهرمار
 اجبار نقش بازی کرده و چه من که با اجبار

 .مجبور به رو کردن نقش او شده بودم

نگاهی به صورت پر خشم مهدیار کردم، 
 .قلبم از جا کنده شد



 چه به روزش آمد؟ چه به روزش آوردم؟

روزگار خودم سیاه نشود فقط امیدوار بودم . 

 .با سختی خودم را کنترل کرده بودم
بازی؟» مهدیار باالخره به حرف آمد:  » 

آره ؟ گفتی بازی؟» عصبی پوزخندی زد:  » 

لعنتی حرف بزن! مگه اللی؟ تو، » داد کشید:
تو خودت اومدی جلو! برای بازی ؟ واسه 

 بازی اومدی تو زندگی من؟ سادیسم
مه مدت وقتمو برای داشتی؟ من ، من اینه

تو تلف کردم؟ ما اینهمه مدت با هم بودیم! 
 « .... بابا عجب بازیگرایی پیدا میشن؟

هر لحظه صدای فریادهایش با تُن باالتری 
 .قدرت می گرفت



جلویش را نگرفتم و گذاشتم تا داد بزند، 
کاری که خودم روزی باید انجام می دادم اما 

 .ندادم
می بود، نباید مهدیارِ من باید محکمتر 

 .ضعف های مرا می داشت

هجوم افکار و دادهای بی وقفه مهدیار 
اعصابم را کش داد و برای کنترل خودم بی 

اختیار آنقدر به خودکار در دستم فشار 
 آوردم

 .که شکست و دو نیم شد

هر قسمت خودکار را در یک دستم گرفتم و 
 .دستهایم را مشت کردم

ل تکیه زددادهایش را زد و آشفته به مب . 



 .نفسهایش کم و زیاد می رفتند و می آمدند
چقدر بی قلب و سخت بودم که خیره شده 

بودم به حرکات پر از خشم تنها سرمایه 
 .زندگی ام، تنها کسی که داشتم

رگهای قرمز چشمهایش حکم مرگ را برایم 
 .داشتند و ناچار در سکوت فقط نگاه کردم

» محکم کلمات را از دهانش خارج کرد:
منتظرم، همه چیو بگو و برو. یکجوری برو 

 « !که انگار هیچ وقت نبودی

» شیوا به سختی سرش را باال آورد:
میخواستم برم، تنها آرزوم رفتن بود. تو یک 
 مهمونی قبل از اینکه تورو ببینم با یکی آشنا

شدم. گفت بهم کمک میکنه برم. پول 



نداشتم، هیچی نداشتم فقط یک مدرک 
همین. من مجبور شدم  خوب تحصیلی

 مهدیار، من

همه جای زندگیم قربانی بودم، پدرم 
نمایشگاه ماشین نداره، یک عیاشه تمام 

عیاره یک بیکاره قمارباز. مادرم هم کارمند 
 نیست

یک احمقه که فکر میکنه زندگی فقط تحمل 
کردنه. هر دوتاشون منتظر حقوق آخره ماه 

 من هستن. صبح تا شب کار میکنم
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آخرش برای خودم هیچی نمیمونه. 
میخواستم برم و خالص بشم. من هیچ 



دلبستگی اینجا ندارم. هیچ وابستگی ندارم. 
 یک زندگی

 « پوچ! میفهمی؟

سکوت کرد و سرش را پایین انداخت اما 
عمر سکوتش زیاد نبود با داد مهدیار همراه 

ش را باالبا شانه هایش که پرید سریع سر   

 .آورد
بقیه اش! اومدی تو زندگی من که یکی » -

 دیگه بهت پول بده بری؟ چرا الل شدی باز؟

» 

گفت برام وکیل میگیره، گفت هیچ » -
چیزی ازم نمیخواد جز اینکه بیام طرفت، 

 بیام و یکاری کنم که راضی بشی با من
بیای. گفت همه چیو اونور ردیف میکنه و 



ه رویاهام واقعی کرده. تو یک مدت کوتا
 !شدن. االنم نمیدونه تو گفتی نمیای

فکر میکنه من برم اونور باید کارتو درست 
کنم که تو هم بیای! از ترسم که کارمو 

 درست نکنه بهش نگفتم که اومدنی

 « .نیستی

چی میگه » مهدیار شگفت زده نگاهم کرد:
این؟ تو باورت میشه کوهیار؟ همش یک 

 « !مشت چرت محضه

حال انفجار بود و قلبم یکی درمیان  سرم در
می زد. مهدیار دنبال انکار بود، مثل وقتی 

 .که من هم بودم

اون آدم » سرش را به طرف شیوا چرخاند:



کیه؟ چرا باید من از اینجا برم؟ اصال تو کی 
 « هستی؟

 .شیوا عاجزانه نگاهم کرد

بانیپال» به جای شیوا من جوابش را دادم: ! 

» 

مهدیار با قیافه ای سراسر از تعجب به 
 .طرفم چرخید

 .دوباره به طرف شیوا برگشت

دستهایش روی صورتش رفت و شروع قهقه 
های هیستریکش پایانی بود برای همان نخ 

 باریکی که سنگ بزرگی را روی صفحه
 .شیشه ای اعصابم نگه داشته بود

سیاه تر از امروز در زندگیم روزی دیگری 
 .سراغ نداشتم



از جایش بلند شد و دستهایش را محکم 
روی میز زد و جدی با چشمهای به خون 

کوهیار اینا بازی توِ؟ بگو» افتاده نگاهم کرد:  

رفیق! من ، من بهت گفتم نمیرم ! نگفتم؟ 
 «این چه بازیه راه انداختی؟

کوهیار:» داد زد  !» 

قلبم دیگر قلب نبود، سنگ بود. همان 
اش اعصابم را  سنگی که افتاد و با سختی
 .پودر کرد

هر کلمه اش مثل خنجری در قلبم فرو 
 .رفت

قلبی که سالها بود فقط برای خودش می زد. 
کسی را نداشتم که به خاطرش یادم بماند 



 ! ضربانی هم داشته باشم

کاش در هر فرصتی حسهایم را می گفتم، 
دوست داشتنم را داد میزدم تا بداند، بداند 

ده بودم دلیلش فقطمن اگر سالها بود زن  

خودش بود، نه چیزه دیگری، نه شخص 
 .دیگری

بازی من نیست! اسمشم دقیق گفتم. » -
 « !بانیپال آشوری

شیوا از جایش بلند شد و کنار مهدیار 
مهدیار برادرت فقط مراقبت بود، » ایستاد:

 « .من راست گفتم. اونم داره راستشو میگه

و خفه شو ، بزن به چاک. گمش» داد کشید:
 « !از اینجا



شیوا با ترس قدمی به عقب برداشت و 
 .نگاهم کرد

 .با سرم اشاره کردم تا برود
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مهدیار » کیفش را از روی مبل برداشت:
 « .منو ببخش

بهت گفتم » با تمام وجودش داد کشید:
 « .گورتو گم کن

مهدیار جاقلمی را از روی میز برداشت و با 
رب به طرف کتابخانه پرت کردض . 

یکی از گلدانها شکست و تکه هایش به 
 .اطراف پرت شد

شیوا سریع خودش را به در رساند و قبل از 



آقای فروتن » خارج شدن برگشت و گفت:
 « .بابت کمکهاتون متشکرم

 .سریع در را باز کرد

هیوا با چشمهای گرد شده و مضطرب 
 .پشت در ایستاده بود

م گره خوردنگاهمان در ه . 

شیوا خواست در را ببندد که نزدیک شد و 
 .در را نگه داشت

 .همانجا کنار چارچوب در به تماشا ایستاد

مهدیار با سری افتاده و دستهایی که لبه 
 .میزم را چنگ می زد بی صدا ایستاده بود

بغضم را قورت دادم و در جواب چشمهای 
، منتظر هیوا به امید این که تنهایمان بگذارد



 .چشمهایم را یکبار آرام برهم زدم

لبهایش را محکم روی هم چفت کرد و 
 .سرش را محکم تکان داد و در را آرام بست

مهدیار تا صدای بسته شدن در را شنید 
» سرش را باال آورد و به چشمهایم نگاه کرد:

رفیق، من یک بچه خرخونم، یک المپیادی 
 با

کلی مدال مزخرف پس چرا این معادله حل 
نمیشه؟ کوه این مار خوش خط و خال االن 

 ازت تشکر کرد؟ بابت کمک کردن؟ میشه
لطفا یک کم به منم کمک کنی؟! خیر سرم 
تو برادرمی! تو ، تو همه کس منی کوه! به 

 « .من نفهم کمک کن حلش کنم



دستم را جلو بردم و روی مشت گره کرده 
 .اش گذاشتم

ببین » دستم را پس زد و سرم داد کشید:
من همدردی نمیخوام، فقط میخوام همه 
 .چیو بگی! یکبارم غریبه نباشم تو زندگیت

یکبارم محض رضای خدا به چشم یک بچه 
 « .نگام نکن

مهدیار آروم باش» از جایم بلند شدم: . » 

تو مثل اینکه متوجه نمیشی» پوزخندی زد: ! 

» 

ببین » یز پرت کردم:کتم را درآوردم و روی م
من گیرِ یک آدم مریض افتادم که تمام 
 تالششو داره میکنه که از هر طرف بهم

ضربه بزنه، چند ساله یاد گرفتم بیست و 



چهار ساعته مراقب باشم. گفتی دوست 
دختر داری و میخواد بره منم گفتم مهدیار 

 بخواد
بره روی چشمم میگذارم حرفشو، گور بابای 

 «.دل خودم

مت پنجره برگشتم و به آسمان خیره به س
 .شدم

خیره شدم تا شاید خدا تمام خواسته ام را 
 .این یکبار ببیند

وقتش بود متوجه بشی وقتی میگم من » -
دور و برم پر از آدمهای عوضیه یعنی چی! 

 وقتش بود بفهمی من یک تنه

نمیتونم مراقبت باشم. اگر یک لحظه فقط 



میشدم یک لحظه شک نمیکردم ، متوجه ن
 قراره چه اتفاقی برات بیفته

 «!مهدیار

کالفه چنگی به موهایش زد و مبلها را دور زد 
کوهیار منو نگاه کن» و کنارم ایستاد: . » 

 .به طرفش برگشتم
 « !چرا حس میکنم داری منو میپیچونی؟» -
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دستم را روی پیشانیم کشیدم و با لبخندی 
چرا عوض شدی تو؟»هش کردم: تلخ نگا  » 

به چشمهایش نگاه کردم، چقدر سریع بی 
اعتماد شده بود. چرا باورم نمی شد؟ چرا در 

 تمام زندگیم منتظر این نگاه نبودم؟ این



نگاه برایم آخرین احتمال نبود، بلکه هیچ 
وقت حتی فکرش را هم نمی کردم روزی 

برسد و بخواهم با این نگاه از مهدیار رو به 
 رو

 .شوم

کوهیار معادله رو از چه راهی داری حل » -
میکنی؟ حل نمیشه که هیچ، مجهولش هم 

 داره بیشتر میشه؟ مرد حسابی یکی

با دروغ اومده تو زندگی من بعد تو افتادی 
دنبالش که بفهمی چطوری داره میره؟! 

 اونکه داشت میرفت، من بهت چی
گفتم کوهیار گفتم نمیرم! نگفتم؟ قضیه 

ده بود. ما با هم حلش کرده بودیم. تموم ش



 تو چرا خودتو انداختی وسط؟ که
چی؟ مثال میخواستی بگی خیلی بیشتر 
حواست هست و من یک مدت گول 

 خوردم؟ آره؟ میخواستی بگی من یک آدم

 « خرفتم؟

 « .چرت نگو مهدیار» -

اون داشت میرفت و منم » داد کشید:
نمیرفتم، گیرم همه اینا زیر سر رفیق 

مزاده تو بوده برای چی رو در رو کردی؟ حرو
 چه

احتیاجی بود؟ چرا نمیخوای بفهمی چیکار 
کردی؟ کوهیار اگه تو احساسات برات جایی 

 نداره برای من خیلی داره! اگه تو از سنگی



 « .من نیستم

دستهایم را روی شانه هایش گذاشتم و 
 .محکم فشار دادم

دل هزار تکه ام کنار اعصاب پودر شده ام 
راموش کردم و مغز درهم ریخته ام را ف

یک » جمع کردم، سخت شدم، سنگ شدم:
 کلمه

دیگه از دهنت بیاد بیرون به خدا قسم 
دندون سالم تو دهنت نمیذارم. این دختر 

 « کارش با تو تموم شده بود؟ آره؟

 .فقط نگاهم کرد

فشار دستهایم را زیاد کردم، اینبار من 
اب بده جواب؟ جو» صدایم را باال بردم:



پسر؟ بگو ببینم اینجا کارش تموم شده 
 بود؟ مهدیار

یارو داره به هر دری میزنه تو رو جدا کنه از 
 « .من

دستهایم را از روی شانه اش برداشتم و به 
مهدیار قرار بود تا تو » طرف پنجره چرخیدم:

 رختخوابتم بیاد، میفهمی؟ این دختر برای

رفتِن خودش و همراه کردن تو قرار بود تا 
تهش بره! شایدم خام نمیشدی نه؟! االن 
 سوال تو مغزت اینه؟ خُب بذار بهت بگم

بانیپال راه های زیادی رو بلده! مثال خیلی 
عشِق عکس و فیلم داره! مثال خیلی عاشق 
 بازی کردن با آبروی آدمهاست. مثال خیلی



ثال وقتی عاشق پرونده سازی های عجیبه. م
قصد کنه یکاری کنه راه های کثیف اولین 
 اولیتش هستن و از قضا ما یک پسر این

وسط داریم که سنگ نیست و احساسات 
 « !براش مهمه

چرا ازت تشکر کرد؟» آرام پرسید:  » 

کارشو درست کردم بره جای دیگه ای، » -
 « .بانیپال خبر نداره. امشب میره

براش برای چی اینکارو » پوزخندی زد:
کردی؟ چون بازی رو ببری درسته؟ چون تو 
 و دوستت عاشق بازی هستید و میخواستی

برنده باشی ، درسته؟ این وسطم گوربابای 
 « !مهدیار



جدا »لبخند تلخی زدم و کتم را برداشتم: 
ناامیدم کردی! چرا فکر می کردم بزرگ 

 شدی؟ چرا فکر می کردم حتما باید دختررو

چیو بهت بگه و تو در بکشونم اینجا تا همه 
مقابل یاد بگیری یک مدت فقط یک مدت 

 کوتاه بیشتر مراقب خودت باشی و من

نگرانت نباشم؟ چرا فکر می کردم یکی تو 
زندگیم هست که همه جوره بهم اعتماد 

 « داره؟

کت را از روی میز چنگ زدم و کنارش رد 
 .شدم
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رفتم و همانطور که پشتم به دستگیره در را گ



بابت اینکه نتونستم » مهدیار بود خندیدم:
 بیشتر مراقبت باشم تا قاطی آشفته بازاره

زندگی من نشی ازت عذر میخوام. حِق تو از 
زندگی خیلی بیشتر از این حرفاست. من 

 قسم خوردم و تا تهش هم میمونم چه

 « .بخوای چه نخوای

ردمدیگر صبر نکردم و در را باز ک . 

بدون هیچ نگاهی به اطرافم از شرکت خارج 
 .شدم

 .جلوی آسانسور منتظر ایستادم

 « من میتونم کمکی کنم؟» -

صدای نگران هیوا درست از پشت سرم 
 .آمد



 !خوش به حال مهدیار

چیزی که در گلویم سخت شده بود، با فشار 
آب دهانم پایین دادم و بدون نگاهی به 

اشید، مراقبش ب» پشت سرم لب زدم:
 حالش

 « .خوب نیست

 « شما، شما خیالتون راحت باشه! باشه؟» -

 « .ممنونم» -

وارد آسانسور شدم و سریع دکمه را فشار 
 .دادم

جایی را میخواستم تا کمی نفس بکشم. 
همین برایم کافی بود. فعال فقط باید نفس 

 !بکشم



با یک دستم لیوان چای را گرفتم و با دستم 
روی زمین سخت  دیگرم صندلی فلزی را

 .سوله کشیدم

صدای ناهنجاری که از برخورد پایه های 
فلزی با زمین فلزی ایجاد شد صداهای 

 .مغزم را کم کرد

بین اینهمه جنگ و جدال کاری، حاال فقط 
 .دلخوری بیخود مهدیار را کم داشتم

لیوان در دستم از چای جوشیده و سیاه 
 .رنگی پر شده بود

دلی فلزی را روی کمی آنطرف تراز سوله صن
 .زمین خاکی گذاشتم و نشستم

قلپی از چای خوردم، تلخ بود، مزه اش هم 



افتضاح. تلخی زننده اش حال به هم زن 
 بود، مثل امروز، ولی همیشه در روی یک
پاشنه هم نمی چرخد، الاقل برای من 
همیشه همین بوده، نچرخد هم لوال را 

 .خودم عوض می کنم

لیوان چای را باال بردم و نگاهی کردم. چای 
 .با سیاهی شب یک رنگ بود

پوزخند تلخ که از صبح روی لبانم جا خشک 
کرده جان گرفت. اشیا اطرافم هم تداعی 

 کننده حال و روز من شده اند! قلپی دیگر از

چایم را خوردم و روی صندلی لم دادم و به 
هیچِ بی نهایت و سیاه پیش رویم خیره 

مشد . 



 «مهندس یازده شبه، نمیخواید برید؟» -

عجله ندارم، میرم حاال! میخوای اصال برو » -
 « .من امشب خودم می مونم

 « چیزی شده مهندس؟» -

نه اوضاع خوبه» نفس عمیقی کشیدم: ! » 

واال خیلی » کنارم روی زمین نشست:
صبورید، هر روز گزارش خرابی و ببر و بیار! 

نمیدونید کار  چطوری تحمل میکنید؟ مگه
 کیه،

 « .خُب شکایت کنید قال قضیه کنده بشه
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 «!شما کار خودتونو بکنید، حل میشه» -

» بلند شد و لیوان چای را از دستم گرفت:



چرا نگفتید براتون چای دم کنم؟ میرم 
 « !براتون چای تازه میارم

 « .نه نمیخواد، دستت درد نکنه» -

فت و دوباره در تنهایی کمی دیگر نشستمر  . 

مهدیار هیچ تماسی نگرفته بود! حالی 
نپرسیده بود! نگفته بود کجا بود و چه می 

کرد! این همه بی خبری، برای منی که 
 عادت

نداشتم و او که خوب این موضوع را می 
 .دانست

چشمهایم را که از سیاهی پر شده است 
اری! حیف که مهدی» بستم و آرام گفتم:

 « ..حیف، کسی با من اینطوری تا کنه



چشمهایم را باز کردم و سنگ جلوی پایم را 
 .محکم به فضای خالی شوت کردم

به سوله برگشتم و کارهای فردا را یادآوری 
 .کردم، تحمل یک جا ماندن را نداشتم

بعد از یک ساعت رانندگی و به هر دری 
 .زدن برای نرسیدن، رسیدم

به پارکینگ خم شدم و  قبل از بردن ماشین
 .نگاهی به پنجره های سالن کردم

خاموش بود ، سیاه بود. امروز همه چیز 
 .قصد سیاه شدن داشتند

 .کلید را در قفل پیچاندم

 یک بار
 دو بار



 سه بار

 .با هر بار پیچاندن دلخوری ام بیشتر شد
 !به خانه اش نیامده بود؟

 !نیمه شب بود و نمی دانستم کجا بود
ل دادم و وارد خانه ی پر از سکوت و در را ه

 .بی نور شدم
کت و کیف را روی مبل پرت کردم و پاهایم 

 .را به سمت اتاقش هدایت کردم

با اینکه می دانستم نبود و نیامده بود، 
 .دستگیره اتاق را به پایین کشیدم

خیلی وقتها پیش آمده که نباشد ولی این 
 .نبودن با همه آنها فرق داشت

ی از آنهایی نبود که در دلم این دلخور



بخندم و خیالم راحت باشد به روز نمی 
 .کشد که حل خواهد شد

وارد اتاق شدم و دستهایم را پشت سرم 
 .فرستادم

یک » لبهایم را محکم روی هم فشار دادم:
کم بهت حق میدم ولی فقط یک کم! خیلی 

 « .بی معرفتی بچه

هنگام خارج شدن از اتاق در را با حرص 
 .روی هم کوبیدم

 .کفشهایم را پوشیدم و از خانه بیرون زدم

بی هدف شروع به راه رفتن در کوچه ها و 
 .خیابان های اطراف کردم

از کنار تنها مغازه بازی که یک سوپر مارکت 



 .بود، گذشتم
چند قدم رفته بوده را برگشتم و چرخیدم، 

شدم وارد سوپر مارکت . 

 .نگاهم بی هدف روی خوراکی ها چرخید
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در یخچال کوچک را باز کردم و یک بطری 
 .آب معدنی برداشتم

 .آب معدنی را روی پیشخوان گذاشتم
» مغازه دار خوابالود از جایش بلند شد:

 « همین؟

 « .یک بسته سیگار و یک فندک بدید» -

 « چی باشه؟» -

 « !هر چی فرقی نداره» -



راه رفتن بی هدفم مهر تاییدی بود بر 
دلخوری زیادم. سیگار را با سیگار روشن می 

 .کردم و راه می رفتم

تمام راه ها و بیراهه های پارکی که پیدا 
کرده بودم را گز کردم. بیراه ها دقیقا مثل 
 حرفهای مهدیار بود،همانقدر بی سر و ته و

 .سردرگم

تالش می کرد تا از حجم ریه هایم فقط 
دودی که در حال خفه کردنشان بود، خالص 

 شود. نخواستم باز هم مرور کنم، با دیدن

نیمکت چوبی پارک رضایت دادم و نشستم. 
سیگار دیگری از پاکت بیرون کشیدم و حین 

 چرخاندن آن بین انگشتانم فکرم به



 .گذشته ها رفت

همان وقتها که درس می خواندم و کار می 
دم، همان روزها بود که سیگار را هم کر 

امتحان کردم. هفته آخر هر ماه با فکر 
 کردن به

پرداخت قسط خانه، هزار و یک مسئله 
کوچک و بزرگ خودم را با دود کردن 

 .سیگارهای پیاپی تخلیه می کردم

 .دبیرستانی بود. خوب درس میخواند»

لم داده بود روی صندلی میز تحریرم ، 
یز گذاشته بودپاهایش را روی م . 

کتاب درسی را در یک دستش گرفته بود و 
بلند آن را میخواند و تکرار میکرد. دست 



 دیگرش هم پاکت سیگارم بود و آن را میان

 .انگشتانش به بازی گرفته بود
 « !دیگر سیگار نکشیدم

با شنیدن صدای موبایل جا خوردم و سیگار 
 .را روی زمین پرت کردم

خوری زیادم موبایل را از با هزار امید کنار دل
 .جیبم درآوردم

 .اخمی کردم و دکمه سبز را لمس کردم
 « بله؟» -

سالم آقای فروتن، شیوا هستم. قطع » -
نکنید تورو خدا. چند دقیقه دیگه سوار 
 هواپیما میشم، به خدا نمی خواستم

اینطوری بشه، مجبور بودم. شما می دونید 



 وضعیت من چقدر داغونه، فقط زنگ زدم
 بازم ازتون تشکر کنم که دستمو

گرفتید که کمکم کردید آدم بدی نباشم، 
زنگ زدم بگم تورو خدا منو ببخشید. من 

 چند بار به مهدیار زنگ زدم که بگم

 « ...شما برام

دیگه با برادر من هیچ تماسی نداری، نه » -
تماس نه اس ام اس نه کامنت نه دایرکت 

ننه الیک نه هیچ کوفِت دیگه ای، م  

از اون کسی که بهت پیشنهاد داد بری تو 
نخ برادر من خیلی خطرناکترم، اگه کمکت 

 کردم واسه خاطر مهدیار بود که

بیای حرفتو بزنی تا اون شیرفهم بشه 



آدمهای آشغال زیادن، وگرنه حتم بدون 
 جوری سرتو زیرآب می کردم که هیچ اثری

ازت باقی نمونه، پس حواستو خوب جمع 
کن من همین االنم میتونم روزگارتو سیاه 

 کنم. خیلی هم ازت میدونم. اثری
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ازت تو زندگی مهدیار بیینم همونجوری که 
عین آب خوردن پیدات کردم دوباره پیدات 

 میکنم و ایندفعه جور دیگه ای

 « .باهات تا میکنم

پشت خط سکوت کرد، فقط صدای نفس 
 .های پی در پی را شنیدم

فهمیدی یا نه؟» داد زدم: » 



 « .ب بله بله متوجه شدم، ببخشید» -

 .خیالم راحت شد که حسابی ترسیده بود

بدون هیچ حرف دیگری تماس را قطع 
کردم. سیگار دیگری آتش زدم و از جایم 
بلند شدم. با خشمی که سلول به سلول 

 بدنم را
فرا گرفته بود از پارک خارج شدم. صدای 

زنگ موبایلی که دوباره از جیبم شنیدم، تنها 
 چیزی بود که دیگر نمی خواستم بشنوم

حتی اگر مهدیار می بود. اجبارا تلفنی که 
 .نمیشناختم را جواب میدهم

 « بله؟» -

 « !سالم خوبید؟ هیوا هستم آقای فروتن» -



» شار دادم:ایستادم و موبایل را به گوشم ف
 « سالم. مهدیار با شماست؟

 « خوبه نگران نباشید، عصبانی هستید؟» -

سوالش عجیب بود، نمی دانستم چه جوابی 
چطور؟» داشته باشم:  » 

من بدون اجازه شما یک کاری کردم، » -
آخه فکر کردم الزمه، می خواستم بهتون 

 بگم ولی االن اگه عصبانی باشید و منو
 « !دعوا کنید؟

دختر هر بار گیج می شد مرا هم عین این 
خودش گیج و سردرگم می کرد. اصال متوجه 

 .حرفهای او نمی شدم

سکوت من باعث شد خودش به حرف 



من دارم چی میگم؟ هول شدم » بیاید:
 « !ببخشید، این مهدیار دیوونم کرده

با سوزش انگشتم متوجه شدم آتش سیگار 
 .به فیلتر رسیده و آن را در جوب انداختم

 اصال متوجه نشدم چی گفتید! چی شده؟» -
» 

نه ، نه نگران نباشید ، من مهدیارو » -
آوردم باغ لواسون! سپهر هم پیشش مونده 

 تنها نیست، یعنی تنهاش نمیذاریم. االن
داشتم برمی گشتم دیدم خیلی بده که شما 
خبری ندارید. گفتم خُب نگران میشید. منم 

 شماره شمارو بدون اجازه از

شی مهدیار برداشتم و بهتون زنگ زدم که گو
 « .بگم نگران نباشید



لبهایم را پایین کش آمد، یکی بود که نگران،ِ 
 .نگرانیهای من بود

 « .ممنونم» -

 « از دستم که ناراحت نشدید؟» -

چرا باید ناراحت بشم؟ خیلی هم » -
 « .ممنونم

آخه بدون اجازه شما و خودش شمارتونو » -
 « .کِش رفتم

خوب کاری » ش لبخندی به لبم آورد:لحن
 « !کردید

 « نگران نباشید باشه؟» -

نگران نیستم. متشکرم که تماس » -
 «.گرفتید



 « با من کاری ندارید؟» -
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کمی مغز هنگ شده ام را جستجو کردم تا 
» یادم بیاید دقیقا چه چیزهایی شنیده بودم:

 « گفتید دارید از لواسون برمی گردید؟

بله، چیزی الزم دارید؟ » سریع جواب داد:
 « کاری باید انجام بدم؟

 « .وقتی رسیدید لطفا به من پیغام بدید» -

 « .نه دیگه مزاحم نمیشم. خیالتون راحت» -

صله بحث بیشتر را نداشتم. متوجه حو
چشم، پیغام »سکوتم شد و سریع گفت: 

 « .میدم

نگاهی به صفحه خاموش شده موبایل کردم 



دمت گرم گیج هستی ولی » و لبخندی زدم:
 حداقل سریع متوجه میشی چی کار

 « !کنی

مهدیار تنها نمانده بود و کسی خیالم را 
اد راحت کرده بود که می توانستم به او اعتم

 .کنم

با همان لباسهایی که به تن داشتم روی 
 .تخت افتادم و چشمانم را بستم
 .فکرهای درهم دوباره سراغم آمد

کالفه دست بردم داخل موهایم و آنها را 
محکم کشیدم، کاش این مو کشیدن افکار 
 درهم را هم به مشتم می داد و همه آنها را

 .یکجا بیرون می آوردم و راحت می خوابیدم



ای دیلینگ اس ام اس باعث شد سرم صد
را در تاریکی اتاق باال ببرم و به صفحه 

 .روشن شده موبایل نگاه کنم

خم شدم و از پایین تخت موبایل را 
 .برداشتم

سالم آقای فروتن، من رسیدم خونه ی » -
 «.نگار

نفسی کشیدم و هنوز موبایل را از جلوی 
چشمانم پایین نیاورده بودم که پیام دیگری 

رستادف . 

خوبید؟ خوابید؟ من یادم رفت یک »-
چیزی رو بهتون بگم! میشه پیغام بدم؟ نگار 

 خوابه نمی تونم صحبت کنم! پیغام



 «بدم؟

پس االن داری چیکار میکنی دختر » -
 «خانم؟

بفرمایید بگید»برایش تایپ کردم:  » 

چشمهای منتظرم را از روی صفحه برنداشتم 
 .تا پیام را بفرستد

- « هممون فردارو مرخصی بدید  میشه به
که پیش مهدیار بمونیم؟ با حاِل خوب برش 

 «!میگردونم. قول

لبخندی به جمله ی آخرش زدم و 
مشکلی نداره، نیاید»:نوشتم ». 

 .از جایم بلند شدم
با شنیدن دوباره ی صدا و روشن شدن 



بیخوابی زده به » صفحه موبایل خندیدم:
 « سرت؟

- « لتون راحت مرسی که اجازه دادید. خیا
 « باشه. به من اعتماد کنید. باشه؟

بهت »لب پایینم را گاز گرفتم و تایپ کردم: 
 .«اعتماد دارم. شب بخیر

 .کمی منتظر ماندم اما دیگر پیغامی نداد

بازم هول شد و فرار کرد:» خندیدم  . » 

روند این اس ام اس ها، فک قفل شده ام 
 .را باز کرد

اما فقط تا خوردن یک چای آرامشم دوام 
آورد. دوباره حریف افکار مزخرفم نشدم و تا 

 .صبح خوابم نبرد



حمام کردم تا کمی بدنم سرحال شود و 
مغزم بهتر کار کند، کارهایم زیاد بود و 

 .احتیاج به تمرکز باال داشتم
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نشده بود لباسهایم را پوشیدم، هوا روشن 
 .که از خانه بیرون زدم

این روزها منتظر کسی بودم تا شاهد 
فریادهایش باشم. بانیپال مقاومت بیخود 
نشان می داد، تا همینجا هم در حساب 

 کتاب او کم

اختالل ایجاد نکرده بودم. می دانستم 
 .ساکت نمی ماند

فکرهایم مثل نخ راهنمایی مرا به محله 



برد قدیمی که زندگی می کردیم، . 

محله ای که قبال قسمتی از پایین شهر 
محسوب می شد ولی حاال جزوی از مرکز 

 .شهر بود

ساختمانهایی که همه از حالت ویالیی به 
 .آپارتمانهای چند طبقه تبدیل شده بودند
جلوی کوچه ماشین را متوقف کردم و با 
پایین آوردن سرم به تماشای کوچه ی بن 

 .بست نشستم
ای کوچه خانه سپهر بود. در سبز رنگ انته

هنوز همان در و همان هیبت، پدرش هر 
 .سال همان رنگ سبز را تجدید می کرد

چشمم را با حسرت به چند خانه جلوتر 



انداختم. جایی که خانه کوچک سی متری 
 مان آنجا بود. حاال با خانه های کناری ادغام

شده و به یک آپارتمان چندین طبقه تبدیل 
 .شده بود

نه ما هم آهنی بود، با رنگ قهوه ای درِ خا
 .سوخته

حیاط خانه اینقدر کوچک بود که فقط اندازه 
یک درخت خرمالو جا داشت ، به همان هم 

 حسابی دل خوش بودیم. به خرمالوهایی

که هر سال می داد و مادر بین تمام 
 .همسایه ها پخش می کرد

با رد شدن مردی از کنار پنجره ماشین به 
مانم چه چیزی را مرور کنم خودم آمدم. ب



 .وقتی حتی از درخت خرمالو هم خبری نبود

حافظه بعضی اوقات مثل یک درد بی 
درمان می شد. از یادآوری گذشته چیزی جز 

 .نبودن ها و نداشتن ها عایدم نمی شد
 .زودتر از همه به شرکت رسیدم

کتم را درآوردم و پشت صندلی آویزان 
 .کردم

وم و چای بگذارم که خواستم به آشپزخانه بر 
 .نگاهم به سمت کتابخانه رفت

یادآوری روز نحس گذشته باعث شد نگاهی 
روی میز بیاندازم. جاقلمی چرمی سرجای 

 .قبلی روی میز بود

 .نگاهم دوباره روی کتابخانه رفت



هیچ تغییری نکرده بود. دیروز اما، یکی از 
 .گلدانها شکست

زامفولیای داخلش روی زمین پرت شد و 
ودش هم به هزار تکه تقسیم شدخ . 

میز را دور زدم و به همان سمت رفتم. 
گلدان زرد با گلش سرجای قبلی قرار 

 .داشت

چقدر » یکی از گلبرگهایش را نوازش کردم:
 « !سریع دست به ترمیم میزنی خانم آزاد

 (هیوا)

همین که زیلو را روی سنگفرشها پهن کردم، 
مربا و  نگار با یک سینی بزرگ که آن را از

 .کره و پنیر پر کرده بود، پیدایش شد



گوشه ای نشست و هر چه با خود آورده بود 
 .را از داخل سینی روی زیلو گذاشت

 « .می میرم بق بقی بقیشو بی بیا بیارم» -

 «.میام باهات. صبر کن» -
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دستم را روی شانه اش گذاشتم و خم 
ر شاخه های بید سر راهمان شدیم تا از زی

 .رد شویم

دستم را میان شاخه های بید رها کرده 
بودم تا سرانگشتانم و شاخه ها با هم بازی 

شیطون با سپهر عاشقونه میپری » کنند:
 لکنتت

 « !داره کم میشه ها



دستم که از شانه اش آویزان بود گرفت و 
 .شیرین خندید

دلبری بودی رو » گونه اش را بوسیدم:
 « !نمیکردیا

مسیر کوتاه تا ویال را با خنده و شوخی طی 
 .کردیم

نگار مستقیم به آشپزخانه رفت و مشغول 
 .پر کردن سینی شد

مهدیار هنوز از روی کاناپه بلند نشده بود، 
شاید خودش را به خواب زده بود. بعید می 

گامدانستم با سر و صدایی که سپهر هن  

موبایل صحبت کردن راه انداخته بود خواب 
 .باشد



خیلی خُب، زودتر خودتو برسون » -
 « .میخوایم صبحونه بخوریم

رهی » قطع کرد و نگاهی به من انداخت:
 « .گفت تا ده دقیقه دیگه میرسه

 .باشه ای گفتم و به سمت مهدیار رفتم
مهدیار، پاشو دیگه! پاشو » بازویش را گرفتم:

ریمصبحانه بخو . » 

ول کن » ساعدش را روی صورتش گذاشت:
 « !هیوا

 .صدای دورگه شده اش قلبم را به درد آورد

اوالال، داشتید؟ من شدم هیوا! لعنت » -
بهت یک عمره بهم میگی آزاد؟ دهنم صاف 

 شد از دهنت بندازم ، پاشو بینم



 « .مسخره

 .لبخند محوی روی صورتش آمد
- « خودم پاشو پاشو خودتو لوس نکن، من 

 « .نازکش نداشتم بلد نیستم ناز بکشم

تو نازکش نداشتی؟ » سپهر کنارم ایستاد:
حداقل میذاشتی یکی از ما این جمله قصارو 

 « .بگه

 .هلم داد، پخش زمین شدم

 « !بیشعور چیکار میکنی» -

بدون توجه به من دست مهدیار را گرفت و 
پاشو بابا مرتیکه، گشنمونه ها! نگار » کشید:

داره زحمت میکشه، پاشو بینم اینهمه . 

 «.خجالت بکش بابا



کاش میرفتم یکجا » چشمهایش را باز کرد:
 « .که شماها نباشید

 «.خ خی خیلی دل دلت دلتم بخ بخواد» -

بی لیاقته عزیزم، شما » سپهر بلند خندید:
 « .خودتو ناراحت نکن

باالخره بلند شد و همان موقع هم صدای 
 .بوق ماشین رهی آمد

ت را از روی اپن برداشتم و به سمت ریمو
 .در دکمه اش را فشار دادم

 .رهی ماشین را داخل باغ آورد

کاش مثل دفعه قبل اینجا جمع می شدیم. 
بهانه مان تولد یکی از جمع بود یا هر چیزی 

 غیر از ناراحتی و حال بد مهدیارکه غر غر



 .کنان به سرویس قدم برمی داشت
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همه از ویال خارج شدیم و کنار ماشین رهی 
 .جمع شدیم

من دیشب زنگ زدم »نگاهی به همه کردم: 
به کوهیار گفتم اینجاست که نگران نشه، 

شماها که ماشاال شعور ندارید، خیلی 
 ناراحت
 « .بود

چیزی گفت؟» رهی پرسید:  » 

نه، ولی قشنگ معلوم بود چقدر داغونه! » -
عین آدم باهاش حرف زده! نکه ه مهدیارم 

 خاک بر سرش دیروز هر چی از



 « .دهنش دراومده گفته

منکه » سپهر برای تبرئه کردن خودش گفت:
 « اینجا بودم چطوری زنگ میزدم؟

رهی همینطور که در ماشین را می بست 
من گفتم تنها » نگاهی به من کرد و گفت:

باشه بهتره، مزاحمش نشم. مدلش 
 «!اینطوریه

خفه بابا، مدلش اینطوریه! امیدوارم » -
اینقدر از دستتون ناراحت شده باشه که 

 « .دیگه راتون نده خونش

» رهی دستی به شانه ام زد و موذیانه گفت:
آزاد خیلی قشنگ داری پیش میری یک 

 « ... خودشیرینی بلد نبودی که



رهی بقیه حرفش را با شنیدن صدای مهدیار 
اشت و به سمت که سالم می داد ناتمام گذ
 .او رفت

هر کدام ماگی از چای در دست داشتیم و 
 .روی زیلو دور هم نشسته بودیم

باریکه های نور خورشید از البالی شاخه های 
 .درخت گیالس روی صورتهایمان افتاده بود

 !می خواستم شروع کنم، قول داده بودم

بهت اعتماد » برایم با آن حال خراب نوشت
قندهای دلم را آب کردو تمام کله « دارم  . 

به احساسم و دوست داشتنم نگرفتم ولی 
 !به شخصیتم چرا

به شخصیتم گرفتم و قد کشیدم که برایش 



 .قابل اعتماد هستم

خُب اعضای کشتی به گل نشسته برنامه » -
 « چیه؟

همه به رهی که با جمله اش سکوت را 
 .شکسته بود، نگاه کردیم

برای  »مهدیار ماگ را روی زمین گذاشت:
من برنامه نداشته باشید، من هنوز خودم 
 درک نکردم که چی شده لطفا تو این یک

 « .مورد دخالت نکنید

خف بابا، االن برای ما تیریپ » سپهر:
 « برداشتی یا کوهیار؟

دخالت نکنید» مهدیار جدی تر گفت: . » 

کف دستش را روی زمین گذاشت تا از 



 .کنارم بلند شود

» تش گذاشتم:سریع دستم را روی دس
 «!بشین

 .به چشمهای هم زل زدیم
برادرت حالش خوب » جدی و محکم گفتم:

نیست، زودتر هر فکری میخوای بکنی ، 
بکن. موضوع رو درک کن و تمومش کن، 

 اگه
نه که کلمه درک و فهم رو هممون به دَرَک 

 « .تبدیل کنیم و بیخیال هم بشیم

االن » چند لحظه در چشمهایم نگاه کرد:
ارو به من ترجیح دادی هیوا؟کوهی  » 

هیوا؟ شد دو بار! مهدیار » لبخندی زدم:



واقعا عقلتو از دست دادی؟ من تا حاال توی 
 ذلیل مرده رو به کسی ترجیح دادم که حاال

 « بارِ دومم باشه؟
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چرت نگو ، همین االن گفتی بیخیال » -
 « .بشیم

رش اینه که اگه میخوای احمق منظو» سپهر:
به کارت ادامه بدی ما واقعا دخالت نکنیم 

 « !نه اینکه ولت کنیم االغ

چ چ چه ح حس حسوده» نگار بلند خندید: ! 

» 

جمع شدید ایستگام » با دلخوری گفت:
 « کنید مسخره ها ؟ همه به یکی؟



من با تو هستم ، دارن » رهی سریع گفت:
 چرت میگن . حق داری ناراحت باشی!

کوهیار موضوع بسته شده رو بیخود باز 
 «.کرده

دو کلمه هم » با تعجب به رهی نگاه کردم:
 « !از مادر عروس

تو چی » نگاهی خشن به من انداخت:
میفهمی از حاِل مهدیار؟ تا حاال کسی تو 

زندگیت بوده که بهت خیانت کنه نشستی 
 اینجا

برای من ادا آدمهای باتجربه رو درمیاری؟ 
زندگیت بوده؟ کال کسی تو » 

هی هی االن » به سمتش خیز برداشتم:



 « !خیلی بیشتر از دهنت حرف زدی

بس میکنید یا نه؟» مهدیار داد زد:  » 

مهدیار زانوهایش را گرفت و سرش را روی 
 .آنها گذاشت

 .با خشم و غیض به رهی نگاه کردم
در کمال خونسردی لبخندی همراه با یک 

 .چشمک به من زد

 .چشمهایم گرد شد و به سپهر نگاه کردم

خاک :» سپهر دستش را باال آورد ولب زد 
 « .تو سرت! فیلمه

گوشه لبم را گاز گرفتم و کمی در جایم 
 .جابجا شدم

هم همه ای اینا تق تقص تقصیره ا اون » -



 « .مر مرتی مرتیکه است

واقعا، من » سپهر ادامه حرف نگار را گرفت:
ید مادرفالن باشه ؟ به نمیفهمم یکی چقدر با

 !تو چه همش سرت تو زندگی کوهیاره
میخواستم قبل این ماجرا بهتون بگم من 
یک چیزایی شنیدم که نشد. یعنی همو 

 « .ندیدیم که بگم

 .مهدیار سریع سرش را باال آورد

پرهام » سپهر چند قلوپ از چایی خورد:
میگفت چند شب پیش مهمونی بوده این 

، دقت کردید هر جا به یارو هم اونجا بوده
 ما

مربوطه اونجا هم هست؟ االن قفلی زده رو 



 « .پرهام

چی شنیدی؟ از » مهدیار بیصبرانه پرسید:
 « کوه گفت؟

آره بهش گفته با بد کسی داری کار » -
میکنی! گفته کوهیار کاله برداره و حتی 

 میتونه مدرک بهش بده برای حرفش. یک

 « !چیزی گفته بهت بگم کف میکنی

جدی میگی » ن به جای مهدیار گفتم:م
 « اینارو؟

نه محض قلِب شکست » جدی نگاهم کرد:
خورده مهدیار دارم میگم. پریشب زنگ زدم 

 همه اینارو به کوهیار گفتم. برو از خودش

 : !بپرس



 « !ب بق بقیشو ب بگو» -

مهدیار مرتیکه به پرهام گفته که تو داری » -
بهش گفته  از ایران میری، با کلی هار و هور

 برادر خودشم داره از دستش فرار
 « !میکنه
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خاک تو » با مشت روی ران مهدیار زدم:
سرمون کنن که یارو هر کاری می خواد 
 میکنه هر چی می خواد میگه بعد ما اینجا

 «.نشستیم عین خر تو گل فرو رفتیم

 .رهی بلند خندید

- « ندی؟درد برای چی میخ  » 

آزاد، چیکار کنیم؟ میخوای بدزدیمش » -



 « بهش تجاوز کنیم؟

 .اینبار همه خندیدیم
امروز با من چپ » میان خنده هایم گفتم:

 « افتادیا رهی؟

 « !خُب یک بند داری دری وری میگی» -

میبینی » دستم را روی شانه مهدیار گذاشتم:
که اوضاع چطوریه! االن تو طرف کوه نباشی 

میکنی مهدیار. میدونم دشمن شادش  

ناراحتی ولی خدایی هممون می دونیم 
دیگه، تو از اون دختره ناراحتی و دنبال 
مقصری، داداشت همه کاری کرده دیگه 

 سرو کله

اش پیدا نشه مگه غیراینه؟ خودتو جمع کن. 



نمیگم ناراحت نباش، تا هر وقت الزم داری 
 اینجا بمون ولی برگرد همون جایی که

کنار کوهیار باید باشی، . » 

 « چ چه ف فک فکره خ خو خوبی؟» -

 .همه نگار را نگاه کردیم

چی چه فکره » سپهر با لبخند نگاهش کرد:
 « خوبیه؟ نگو یک چیزی تو سرته! آره؟

مهد مهدیار دو س سه رو روز این اینجا » -
 « .ب بم بمون

 .بعد از گفتن جمله اش بلند خندید
دهنش » بالفاصله سپهر هم بلند خندید:

 « .سرویسه! دختره هم که رفته

» رهی کف دستش را به سمت نگار برد:



 « !بزن قدش زن داداش

 .من و مهدیار متعجب به هم نگاه کردیم

سپهر خندید و با انگشت من و مهدیار را 
یعنی فقط خر زدید کنار ما، » نشانه رفت:

 « !هیچی بارتون نیست فقط ادعا

مهدیار بدون توجه به سپهر نگاهش را به 
من برای چی اینجا بمونم؟» سمت نگار برد:  

» 

خ خب یک یکی دو دوست دا داره ف » -
 «.فک فکر ک کنه تو نی نیس نیستی

پرهام » سپهر پشت سر نگار به حرف آمد:
می گفت همین چند روز دیگه مهدیار قراره 

 بره، فکر کنم دختره، شیوا از ترسش به
پال گفته جور کرده مهدیارو ببرهبانی . » 



وای خدا من باالخره » خندیدم و گفتم:
میتونم نقش اول یک سناریو باشم. آخ به 

 « .آرزوم رسیدم

دستهایم را باال بردم و رو به آسمان نگاه 
کردم و بعد تعظیمی شبیه سجده انجام 

 .دادم

 .اینبار همه با تعجب به من نگاه کردند
دا تشکر کردم بدون از خ» بلند خندیدم:

 « .پارتی برام نقش اول جور کرد

هی هیوا اَه ب بگو چی چیکا چیکار می » -
 « میخوا میخوای ب بک بکنی؟

فردا شب » چشمهایم را باریک کردم:
مهمونیه کارخونه باباست، یکجورایی مثال 



تولدشه! تولد کارخونه! هیوای تنها، هیوای 
 بی

از  دوست، هیوای بی رفیق، هیوای عزیز
 « .دست داده
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خطرناکه » سپهر سریع دستم را گرفت:
 « .احمق، بابات هست

خُب باشه، بذار همه باور کنن بی » -
مهدیار شدم مِن بدبخت. نهایتش بعدا که 
 مهدیار برگشت و دهن یکسریا سرویس شد

به بابا میگم یک شوخیه کثیف بود از طرف 
نه میگم سر حکم باخته بودم بچه ها یا 

 اینجوری برام حکم بریدید که اذیتم



 « کنید. چطوره؟

بیا بیرون » رهی نگاهی به مهدیار کرد:
 « .داریم تفریح میکنیم

کوهیارم تو » مهدیار با نگرانی نگاهم کرد:
 « مهمونی هست ؟

تو که اینقدر » مشتی به بازویش زدم:
 « عاشقشی چرا ادا درمیاری خر؟

» هایش را جمع کرد و باال بست:رهی مو
 « !کوهیار با من

میخوام » سپهر نگاهی به نگار کرد:
 « .ببوسمت

 .نگار با لبخند قشنگی لپش را جلو آورد
» سپهر آرام و نرم گونه اش را بوسید:



 « .عاشقتم

هو یک مشت عزب اینجا نشسته » خندیدم:
 « !ها

 .سپهر توجهی نکرد و دست نگار را گرفت

اینجا پاسور دارید؟» من گفت:رهی رو به   » 

چرا نداریم؟ اومدیم » از جایم بلند شدم:
 « !عشق و حال دیگه

بشگن زنان به طرف ویال رفتم و در ذهنم 
 .سناریوی فردا شب را مرور کردم

یکاری باهات کنم دهنت صاف بشه » -
 « !حرومزاده کثافت

دیروز را تا می توانستم خوش گذارنده 
بودم. کیفم حسابی کوک بود و در دلم 



جشنی بود که جشن پدر در برابرش هیچ 
 .بود

 .جلوی آینه ایستادم و تمرینم را شروع کردم

 .نفس عمیقی کشیدم و در آینه نگاه کردم
تمام حسم را متمرکز کردم به یک واقعیت 

 !دروغ یا یک دروغ واقعی

شد؟مهدیار نبا  

اگر نباشد؟! اگر من مهدیار را از دست 
 بدهم؟

 .خاطراتمان به مغزم هجوم آورد

 !چند بار به خاطرم دعوا کرده بود؟

چند بار سرم را روی شانه اش گذاشته تا 
 گریه کنم؟



 چند بار مادر نداشتن را گریه کرده بودیم؟

خدایا من دوستی مثل مهدیار را چطور از 
 دست بدهم؟

نداشته من بود. کسی که در مهدیار برادرِ 
خواب و خیالهایم همیشه آرزویم بود یکی 

 .مثل او را داشته باشم

آرزوی بچه گی های من بود، برادر دوقولوی 
من. شریک خرابکاری هایم. شریک 

 .خالفهایم
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دوست نداشتم از االن شروع کنم و دروغ 
اضافه شود اما دیگری به پرونده ی سیاهم 

خوب می دانستم بابا کسی نیست که تن 



 به
این بازی بدهد حتی اگر تمام ماجرا را هم 
بداند. می خواستم غیر از بانیپال همه باور 

کنند تا برنده این بازی خودم باشم و 
 !مهدیار

یاد صدای نگران و پر غمی که پشت تلفن 
 .داشت، افتادم

؟از دست دادِن من کجا و کوهیار کجا  

 .قلبم فشرده شد

یاد حرفهای مهدیار افتادم که خودش 
تعریف کرد. چه بیرحمانه به کوهیار تاخته 

 .بود
 !چقدر پشیمان بود



حسهایم هر لحظه بیشتر شد، غمگین شدم 
 .و گریه هایم شروع شد

 .اشکهایم دانه دانه از چشمهایم فرو ریخت
 .دستم را روی صورتم گرفتم و زار زدم

چی شده؟ » در را باز کرد:پروانه با عجله 
 « هیوا؟! چرا گریه میکنی؟

هیوا؟ » دستهایم را از روی صورتم کشید:
 « چت شده تو ؟

مهدیار» میان زار زدنم با سختی گفتم: ! » 

 « وای خاک بر سرم! مهدیار چی شده؟» -

 « !مهدیار رفته پروانه» -

 « رفته؟» -

آره با دوست دخترش گذاشته رفته اونم » -



احافظیبدون خد ! » 

پروانه »پدر از چهارچوب در وارد شد: 
 « .کارگرای پایین کارت داشتن من باید برم

هیوا؟ » نگاهی به من کرد و سریع جلو آمد:
 « چی شده؟

 « !میگه مهدیار رفته» -

کجا » پدر دستهایش را روی صورتم گذاشت:
 «.رفته بابا؟ گریه نکن

بابا بی معرفت » آب دهنم را قورت دادم:
به من نگفت داره میره! به من نگفت. االن 
 دیگه تو هواپیما رو آسمونه! بابا چرا نباید به

من بگه؟ مگه من بهترین دوستش نبودم؟ 
دیگه نمیخوام باهاش حرف بزنم، بابا خیلی 



 بد کرد، من که اینهمه سال دوستش بودم،
 « من باید از نگار بشنوم؟

هیوا جون مطمئنی؟ » پروانه کنارم نشست:
مهدیار این شکلی نیست. نکنه باهات 

 « شوخی کردن! هان؟

سریع بابا را که دستش را روی شانه ام 
گذاشته بود کنار زدم و با سرعت داخل 

 .حمام اتاق شدم و در را محکم بستم

 .صدای حرف زدنشان آمد

 « !فریبرز من باورم نمیشه! غیر ممکنه» -

چی بگم؟ این روزا اینقدر چیزای عجیبی » -
داره اتفاق میفته که نه میتونم باور کنم نه 

 « .میتونم باور نکنم



چرا نمیفهممت فریبرز؟ تو باور کردی؟ » -
 « مهدیار آخه این شکلیه؟

عزیزم حواست بهش باشه، امشب » -
 !کوهیار میاد اینجا معلوم میشه ماجرا چیه

» 

- « زنگ بزنی به میگم نمیشه همین االن 
 « برادرش؟
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نه! شب دعوته میاد حتما جواب داره » -
 «.دیگه

 .پدر بار دیگر مرا به پروانه سپرد و رفت
هیوا جونم، دخترم! » پروانه به در حمام زد:

 « خوبی؟



 « !خوب میشم، یک دوش میگیرم میام» -

 .پروانه نگران نگاهم کرد
- « خوبی؟مطمئنی   » 

با خشم بند نازک پیراهن بلند مشکی را 
 .روی شانه ام انداختم

 « خوبم، میشه زیپ لباسمو ببندی؟» -

بلند شد و پشتم ایستاد. زیب پیراهن را که 
تا میانه های کمرم بود باال کشید و موهای 

 .لختم را پشتم مرتب کرد
 « هیوا من چرا باورم نمیشه؟» -

باورت بشه » ه زدم:در آینه پوزخندی به پروان
پروانه جونم، باورت بشه! تورو خدا دیگه 
 راجع بهش حرف نزنیم. حالم دوباره بد



 « !میشه

 .صدای موبایلم در اتاق پیچید

” یار”اخم کردم و به طرف موبایل رفتم، اسم
 .روی صفحه گوشی نقش بسته بود

 .تمام شوق و ذوقم را در دلم پنهان کردم
کردم و با انگشتم اخمهایم را بیشتر در هم 

موبایل را سایلنت کردم و آن را روی تخت 
 .پرت کردم

بفرما، حاال هی زنگ میزنن! برن گمشن » -
همشون. من که میدونم فقط من 

نمیدونستم. همشون میدونستن، آره فقط 
 من

غریبه بودم، بعد خودت شاهد بودی پروانه 



جون که من چطوری جونم برای مهدیار در 
 « .می رفت

الهی بمیرم برات من! حرص » کرد: بغلم
 « .نخور دخترم

خدا نکنه ، » سرم را روی شانه اش گذاشتم:
دیگه فقط خودت و بابا. بابا راست میگه به 

 «!هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. میبینی؟

دختر قشنگم» موهایم را نوازش کرد: . » 

من حالم خوبه! برو » از بغلش بیرون آمدم:
لباساتو بپوش، خوشگل کن باشه؟ نمیخوام 

 « .جشن بابارو خراب کنم

پروانه بار دیگر بغلم کرد و با ناراحتی از اتاق 
 .بیرون رفت



 .در اتاق بسته شد

سریع روی تخت شیرجه زدم و موبایل را 
 .برداشتم

 غیر از بار اول که در حال بازی بودم، پنج
 .بار دیگر هم تماس گرفته بود

تا قفل موبایل را باز کردم ، دوباره تماس 
 .گرفت

سالم آقای فروتن» آرام گفتم: ! » 

خانم این بازیا » صدایش پر از خشم بود:
چیه شماها راه انداختید؟ همین االن هر 

 « .فکری دارید تمومش کنید

 .کمی ترسیدم ولی دیگر نمی شد ادامه نداد

- « آروم صحبت میکنم، آخه  ببخشید من



 « !االن مثال در غم هجرانه مهدیارم
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چی؟ یعنی چی در غم هجرانه مهدیارم؟ » -
 « شما کجایید؟

خونمون دیگه، من االن » لبخندی زدم:
تقریبا سه ساعته دارم گریه میکنم چون 

مهدیار مثال دیگه نیست و رفته! غم هجران 
 «!اینه

» صدای نفس عمیقش در گوشی پیچید:
خدایا شماها چقدر موجودات ترسناکی 
هستید؟ شما سه ساعته دارید اشک 

 میریزید برای

یک بازی بچه گانه؟ ببینید من مدت زیادیه 



اون شخص رو میشناسم با توجه به 
اتفاقاتی که افتاده امکان نداره فیلم بازی 

 کردن

 « !شمارو باور کنه

کرد، چرا مرا دست کم  حرفهایش ناراحتم
 گرفت و بانیپال کثافت را باال برد؟

شما فیلم بازی کردنه منو » صاف ایستادم:
دیدید که اینقدر مطمئن هستید از پسش 

 « برنمیام؟

 « ...خانم هیوا، خانم آزاد، خانم» -

االن مشکل » کمی سکوت کرد و ادامه داد:
اینه که من فیلم بازی کردنه شمارو دیدم یا 

اصال چه دلیلی داره اینکارو بکنیدنه؟  . 



میفهمم برای دوستتون ناراحتید ولی واقعا 
 « ...این راهش نیست. ببینید

من لجم گرفته، » نگذاشتم حرفش را بزند:
ما لجمون گرفته، شبیه شما هم بلد نیستیم 

 .رفتار کنیم، االنم من تو نقشم فرو رفتم

بازی هم شروع شده، شما هم با من 
ری. شما شریک دروغهای من قرارداد دا

 « .هستید

لحنش کمی آرام شد، شاید برای اینکه می 
من یادم نمیاد » خواست مرا منصرف کند:

 « !قراردادی امضا کرده باشم خانم هیوا

ببینید من گول نمیخورم، راستی بابام » -
خیلی ناراحته که چرا مهدیار بدون اینکه به 



 من بگه رفته، پس خوتونو آماده

 « .کنید

چی؟ داری چیکار میکنی تو؟» بلند گفت:  » 

هیوا جان» پدر در اتاق را زد: ! » 

 « .وای بابام، خدافظ» -

گوشی را روی تخت پرت کردم و سریع کنار 
 .پنجره اتاق ایستادم

از پنجره دیدم که از در ورودی داخل حیاط 
شد و قدمهای منحوسش را روی سنگفرشها 

 .گذاشت

بودهمیشه جزو اولین نفرات  . 

سریع پرده را انداختم و از کنار تخت رد 
 .شدم



 .جلوی آینه ایستادم

آرایشم کامل بود و خط چشمهای بلندی 
کشیده بودم. اینقدر مداد را در چشمم فرو 
 کرده ام که چشمهایم به خون بیفتد و حالت

 .اشک آلودشان تا ساعتها باقی بماند
 .رژ لبم را تجدید کردم

 .چشمکی در آینه به خودم زدم

 « .زود بیا شریک، منتظرتم» -

 .لبهایم را در آینه کمی آویزان کردم
سعی کردم حرکتهای بدنم پر از رخوت 

 .باشد
 .آرام در را باز کردم و به طرف پله ها رفتم
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با لب و لوچه ای آویزان، سری پایین و 
پیش نمی رفتند و نشان  قدمهایی که مثال

دهنده نارضایتی صاحبشان از شرکت در 
 مهمانی

 .بود، پله ها را با کندی پایین رفتم
روی آخرین پله هستم که صدایش را 

 .شنیدم

 « سالم عزیزم! حالت چطوره هیوا جان؟» -

سرم را باال بردم و چیزی شبیه سالم را در 
 .دهان قفل شده ام جویدم و تحویلش دادم

خدایا! چرا چشمات » متعجب شد: نگاهش
 « قرمزه؟ چی شده؟

ببخشید من نمیتونم » بغضم را قورت دادم:



 « .صحبت کنم

قدمهای سستم را به سمت مهمانهای 
معدودی که آمده بودند کشاندم و با همه 

سالم علیک کردم و در جواب سوالهای همه 
 که

نگران حالم شده بودند فقط یک جمله 
 .گفتم

ارمکمی کسالت د »  » 

خودم را به اپن آشپزخانه رساندم و کمی 
 .آب از مسئول پذیرایی خواستم

پیدایش شد، می دانستم اینطور پیش 
 .خواهد رفت

عزیزم حالت اصال خوب نیست، من » -



میتونم کمکت کنم! میخوای با من صحبت 
 «کنی؟

به چشمهای نگرانش زل زدم و چشمهایم پر 
 .از اشک شد
باران شدن  منتظر بودم لحظه ستاره

 .چشمهایش را وقتی خبر را می دادم، ببینم

کاش می توانستم بعد از دیدن 
 .خوشحالیش روی صورتش تف کنم

وای نه، اینکارو با من نکن! من واقعا » -
 « .طاقت گریه تورو ندارم عزیزم

لیوان آب را زودتر از من گرفت و به آرامی 
 .نزدیک لبهایم آورد

دستش گرفتم و  تشکری کردم و لیوان را از



 .با سختی قلوپی را قورت دادم
شما تا حاال دوستی داشتید که خیلی » -

 « روش حساب باز کنید بانیپال؟

کی بهت نارو » با هیجان و طلبکارانه پرسید:
 « زده ؟

فکر می کردم باهوش تر باشد ولی سریع 
خودش را به اصل مطلب رساند. پس 
به حدس سپهر درست بود و شیوا برای فرار 

 او
 .دروغ گفته بود

مهدیار» بغضم را قورت دادم: ! » 

 « باورم نمیشه؟ واقعا؟» -

» کمی تعلل کرد و اینبار با خونسردی گفت:



البته با توجه به شناختم از برادرش باید بگم 
 « .خیلی هم ازش بعید نبود

قطره اشکی که از کنار چشمم فرو ریخت را 
سریع با دستم پاک کردم و نفس عمیقی 

شیدمک . 

 « .نمیخوام مهمونی بابا رو خراب کنم» -

میخوای با هم بریم یک جای خلوتتر و » -
 «برام تعریف کنی؟

 .در دلم فحش رکیکی دادم

دستمالی که به سمتم گرفته را از دستش 
میخوام قوی باشم! میفهمید » گرفتم:

 « بانیپال؟

 « !البته البته» -
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دستمال را پایین چشمانم کشیدم و بینی ام 
» را با ژستی پر از اغراق و غرور باال کشیدم:
 بعد چندین سال دوستی بیخبر و یهویی

دست یک دخترو گرفته و از کشور خارج 
شده! اصال نمیتونم باور کنم. منو ببخشید 

 « .بانیپال حالم اصال خوب نیست

با دقت و حفظ غمهای بیکران ساختگی ام 
ه چشمهایش نگاه کردمب . 

 .دیدم! من آن برق خوشحالی را دیدم

کمی دور شدم و زیرچشمی دیدم که چقدر 
سریع موبایلش را از جیب کتش درآورد و با 

 .کسی تماس گرفت



پشت ستون سالن ایستادم و به تالشش 
 .برای برقراری تماس نگاه کردم

من آن برق لعنتی را در چشمهای کثیفش 
 .دیدم

سرش به سالن، دوباره  با چرخاندن
دستمال را زیر چشمانم کشیدم و به طرف 

 .پله ها رفتم
 .به اتاقم رسیدم و سریع در را بستم

 .موبایل را برداشتم و تلگرام را باز کردم

فکر کنم » صفحه گروه را باز کردم و نوشتم:
 « .باور کرد، حرومزاده خوشحال شد

منتظر سوپرایز باش هیوا » نگار نوشت:
 « .آزاد



سوپرایز؟» سریع نوشتم:  » 

نه تنها نگار بلکه همه برایم استیکر خنده 
 !فرستادند، حتی مهدیار

مسخره های کودن» دوباره نوشتم: . » 

موبایل را روی تخت رها کردم و دوباره به 
 .طبقه پایین برگشتم

بانیپال کنار پدر ایستاده و در حال صحبت 
 .کردن بود

تمجلو رفتم و بازوی پدر را گرف . 

خوبی هیوا جان؟» نگاهی کرد:  » 

 .سرم را باال و پایین کردم

هیوا جان کمی به من توضیح داد چه » -
اتفاقی افتاده! جدا ناراحت کننده است. حق 



 « !داره غمگین باشه

خاتمه داد و « بله»پدر بحث را با تک کلمه 
 .با ورود مهمانهای جدید از ما جدا شد

- « داره! به راستی امشب کوهیارم دعوت 
نظرم میتونید سوالهاتونو ازش بپرسید! البته 

 « !اگر بیاد

سعی کردم مقداری خشم در صدایم 
جدی میگید؟ من نمیدونستم » بگنجانم:

ایشون هم دعوت هستن؟ چرا نیان؟ یعنی 
 از

خجالت کارِ مهدیار نمیان؟ من چند باری 
شرکت دیدمشون فکر نمیکنم غیر از 

داشته باشه  کارشون چیز دیگه ای اهمیت



 بنابراین
 « !حتما به خاطر بابا میان

بله خُب کوهیار تمرکز » پوزخندی زد:
اصلیش رو کاره ولی من خیلی بهتر از شما 

 « !میشناسمش، بازیگره خوبیه

چقدر دلم می خواست توانش را داشتم و او 
را به یک صندلی می بستم و با یک چوب 

 بیسبال تمام استخوانهایش را خورد می
دم ولی در عوض تمام توانم را جمع کردم کر 

 .تا بازیم را ادامه دهم. چشمهایم گرد شدند
واقعا؟» با لحن متعجبی پرسیدم:  » 

بله واقعا! ناسالمتی ما سالهاست » -
دوستیم. کوهیار امشب امکان نداره بیاد، 



 اگر اینطوری که میگید برادرش رفته باشه
کوهیار از امشب تا مدتها در سکوت مطلق 

 « .خواهد بود

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

219 

دوستای مشترکمون حتی بدرقه اش هم » -
 « ! کردن اونوقت من

کاش امشب » بغضم را قورت دادم:
میومدن! خیلی دلم میخواست دلیل اینکار 

 « .مهدیارو بدونم

دستش را روی بازویم لختم گذاشت و 
زش کرد، چندشم شد از این لمس بی نوا

 .موقع، از این دستهای سرد

من خیلی ناراحتم از غصه ای که داری » -



میخوری و متاسفانه مطمئنم امشب کوهیار 
 نمیاد چون االن فهمیدم مهدیار از
 « .دیروز تا حاال کارخونه هم نرفته

بعد من چند » سرم را با تاسف تکان دادم:
هر بار گفت  بار باهاش تماس گرفتم و

 کارخونه است، اونم کارخونه ای که برای پدر

 «!منه

بهتره حواستونو بیشتر جمع کنید اینجور » -
 « .آدمها قابل اعتماد نیستن

 .حرفش را تایید کردم که پروانه صدایم کرد

 .ببخشیدی گفتم و به طرف پروانه رفتم
فریبرز سپرده بود بانیپال خیلی دور و » -

مین صدات کردمورت نباشه برای ه . » 



جدی؟ چرا؟» تعجب کردم:  » 

نمیدونم توضیحی نداد یعنی یکی اومد » -
 « .بین حرفمون نشد بگه

اهان، شاید برای » شانه ام را باال انداختم:
 « .دفعه پیشه که خودم گفتم ازش بدم میاد

اونوقت این چه جور بد اومدنیه؟» خندید:  » 

تمرکز ندارم دیگه، باور کن اصال » -
میشنیدم داره چی میگهن ! » 

میفهمم ، کاش برادرش زودتر بیاد. » -
 « .هیوا من خیلی نگرانم

آره واقعا کاش زودتر بیاد. من باید » -
 « .بفهمم این چه کاریه؟ حاال دارم براش

شماره ی کوهیارو نداری؟ یک زنگ » -



 « !میزدی خُب

ندارم، هیچ وقت » با تاسف نگاهش کردم:
ره برادر مهدیار الزمم فکرشم نمیکردم شما

 « !بشه

تقریبا تمام مهمان ها آمده بودند و از 
 .کوهیار خبری نبود

خواستم به اتاقم بروم و برای بچه ها 
بنویسم. حتی خواستم با خودش تماس 
بگیرم، خوشحالش کنم و بگویم انتقام 

 سختی

 .گرفتیم

ولی فکر می کردم تا همینجا هم کافی بود و 
وشتن نبودلزومی به تماس یا ن . 



پدر همراه پروانه کنار اپن آشپزخانه ایستاده 
 .بود و صحبت می کرد

 .نزدیک شدم و کنارشان ایستادم
پروانه خواست چیزی بگوید که از کنار شانه 
ام به پشت سرم خیره شد و آرام پدرم را 

فریبرز» صدا کرد: ! » 

 .هر دو نگاهشان را به سمت در دادند

کردمچرخیدم و شوکه شده نگاه  . 

کوهیار به همراه مهدیار شیک و مرتب، کت 
شلوار پوشیده وارد شدند و یک راست به 

 .سمت ما آمدند

مهدیار هنوز کامل نرسیده با صدای پر 
هر مجازاتی باشه قبول » هیجانی گفت:



 « .میکنم قربان! بهتون توضیح میدم

من از شوک دیدن مهدیار حتی نتوانستم 
 .حرکت کنم

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

220 

جناب آزاد من » کوهیار با پدر دست داد:
هر کاری از دستم بربیاد برای جبران 

ناراحتی دخترتون انجام میدم، راستش من 
 اصال از

 « .کارهای این تیم عجیب سردرنمیارم

مهدیار! چقدر اخه؟! » با سختی لب زدم:
 «من بهت چی بگم!؟

منم در جریان » د:با خنده جوابم را دا
 « .نبودم، باور کن! بهت میگم



من که اصال باورم » پروانه بعد از من گفت:
نشد. مگه امکان داره پسر ما بدون 
 « خداحافظی جایی بره؟ نه فریبرز؟

» پدر نگاهی به سرتا پای مهدیار کرد:
خوشتیپ شدی! بیا کارت دارم. هیوا تو هم 

 « .همینطور

یش آمده نگاه هاج و واج به صحنه های پ
 .کردم

 .به مهدیاری که با پدر همراه شده بود
فکر » کوهیار کنارم ایستاد و آرام زمزمه کرد:

میکنم االن زبونتون رو برای گفتن برای پاره 
 «.ای از توضیحات الزم دارید

نکنید اینکارو با » ملتمسانه نگاهش کردم:



 «!من

چشمهایم روی لبهای خندانش مانده بود که 
صدایم زد و من ناچار با آنها همراه مهدیار 

 .شدم

 .وارد اتاق کار پدر شدیم

همین که در را بستم پدر رو به مهدیار با 
جریان چیه؟» اخم پرسید:  » 

مهدیار شروع کرد به گفتن داستانی که 
خودم ایده اش را داده بودم ولی قرار نبود 

ما دیروز» مهدیار نقشی در آن داشته باشد:  

، من و هیوا یار هم بودیم. حکم بازی کردیم
اینا هم مسخره بازی بچه ها واسه باختمون 
 بود. فقط همین. فقط نمیدونستن امشب



 « !مهمونی دارید

همین؟ » پدر با یک قدم نزدیک مهدیار شد:
این بچه از ظهر داره یک بند واسه خاطر تو 

 « اشک میریزه! همین؟

باور کنید من هم بی تقصیرم ولی گفتم » -
مجازاتی باشه قبول میکنم که هر . » 

فکر کنم هیوا » پدر نگاهی به من کرد:
مجازات تعیین کنه بهتر باشه. شوخی 

مسخره ای بود. من جدا از دست همتون 
 ناراحت
 « .شدم

 .با بغض به مهدیار نگاه کردم
 .مجبور بودم بازی را ادامه دهم



دیگه نمیخوام هیچ کدومتونو » ناچار گفتم:
 « .ببینم

و از اتاق خارج شدم برگشتم . 

 .تمام خوشی هایم دود شد و به هوا رفت
مجازاتی که برای اشکهای دروغینم تعیین 

 .کردم، برای هیچ کس جز خودم نبود

 .من به اجبار خودم را مجازات کردم

قلبم چنان می کوبید که نمی توانستم 
 .درست نفس بکشم

 .سرم را چرخاندم تا پیدایش کنم

سلولهای خاکستریم کار الزم نبود از تمام 
بکشم تا بفهمم باعث این حاِل خرابم که 

 بود؟



کنار بانیپال ایستاده بود و در حال صحبت 
 .کردن بودند

عجیب بود که لبخندی هم بر لب داشت و 
در کمال آرامش و خونسردی صحبت می 

 .کرد
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. تمام رفتارهایش اعصابم را کش داده بود
 .لبهایم را گاز گرفتم

جلو رفتم و نزدیک شدم، متوجه شد و از 
 .کنار شانه بانیپال نگاهم کرد

» قبل از اینکه چیزی بگویم رو به من گفت:
چه خوب که دیدمتون من یک کار خیلی 

 کوچیکی باهاتون دارم خانم آزاد. البته



قبلش از شوخی زشتی که مهدیار باهاتون 
 « .کرده واقعا عذر میخوام

نمی دانستم چه بگویم، کلمات را مثل هر 
 .بار در مغزم گم کردم

لحن پر از آرامش و آن لبخند ژکوندی که بر 
 .لب داشت، روانم را بهم ریخت

چطور می توانست اینقدر با آرامش کنار 
م نمی بانیپال بیاستد و چیزی نگوید، باور 

شد این همان آدمی بود که کنار در 
 آسانسور

شانه هایش افتاده بود یا همانی که 
صدایش پشت تلفن سراسر غم بود و 

 .ناراحتی



اخمهایم در هم رفت و طلبکارانه از بازی 
 .عجیبی که راه انداخته بود، نگاهش کردم

» بانیپال دستش را روی بازویم گذاشت:
زدم ایمان امیدوارم به حرفهایی که بهت 
 « !آورده باشی عزیزم

کوهیار نگاهی به دست بانیپال کرد و یک 
 .ابرویش را باال برد

یک قدم به بانیپال که پشتش به او بود 
زیاد خودتو خسته » نزدیک شد و آرام گفت:

 نکن و نگران هم نباش! هر کسی چهره پر
اخم خانم آزاد رو بیینه، کامال متوجه میشه 

به حرفاتایشون ایمان آوردن  . » 

بانیپال با خشم کامال کنترل شده ای 



 .نگاهش کرد
بانی اگر کارت با خانم آزاد تموم شده » -
من کارمو بگم! البته اگر دوست داری 

 میتونی همینجا کنارمون باشی یا نه اینجا

 « شلوغه بریم بیرون، هان؟

با » دیگر توان کنترل کردن خودم را ندارم:
 « من چه کاری دارید؟

میخوام درجات ایمان شما رو باالتر » -
ببرم، باالتر از چیزی که دوستم براتون 

 « !قرائت کرده

چطوره؟ االن فکر » نگاهی به بانیپال کرد:
 « کنم حالت از لحظه ورودم بهتر باشه؟

اخمهای بانیپال در هم رفت و از کنارمان 



 .گذشت

نگاهش به رفتن بانیپال بود و من طلبکارانه 
تا بفهمم این آدم جدیدی که منتظر بودم 

 !جلوی رویم ایستاده که بود؟

نگاه نافذش را به من دوخت، از همانها که 
 .دوستشان نداشتم

یک جای خلوت نیاز دارم، با من بیاید » -
 « !بیرون لطفا

منتظر جواب من نشد و با آرامش به سمت 
 .در رفت و خارج شد

آنقدر محکم جمله اش را ادا کرد و 
برداشت که انگار حکم داده تا  قدمهایش را

 .به دنبالش بروم



 .نگاهی به اطراف کردم
کسی متوجه نبود، همه در حال خودشان 

 .بودند
مهدیار هنوز در اتاق پدر بود، پروانه نبود و 

بانیپال پشتش به من ابود و با خانمی 
 .صحبت می کرد

سریع به سمت در رفتم ، وارد حیاط شدم و 
 .چشم چرخاندم

- « ف بیارید اینجاتشری !» 

صدایش از تاریکترین گوشه حیاط آمد، 
همان کنجی را انتخاب کرده بود که تاب 

 .محبوبم آنجا بود

به همان سمت رفتم و جلویش ایستادم. با 



بله؟ چیکار » خشم کنترل شده ای گفتم:
 « دارید؟
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- « ار؟نه ، اینجوری که نمیشه. اینقدر طلبک ! 

» 

چطوری باشم؟ چرا اینجوری کردید؟ برای » -
 « چی همه چیو بهم ریختید؟

خم شد، صورتش در کمترین فاصله با من 
تمام حرفامو میزنم یک کلمه حق » بود:

اعتراض ندارید این یک. یکبار دیگه دست 
 به

این بازیهای بچه گانه بزنید یکجوری باهاتون 
بازی راه میندازم که تا آخر عمر به سرتون 



 نزنه برای تفریح دست به همچین
کارهایی بزنید، این دو. یکبار دیگه به هر 
دلیلی به هر کسی به اسم مصلحت و 

دلسوزی یا هر چیز دیگه ای، یک کلمه دروغ 
 بگید

یکنم حتی یک کلمه، بدجور پشیمونتون م
 .این سه

 .صورتش را جلوتر آورد

اینقدر لحنش جدی و تلخ بود که از ترس 
 .سرم را کمی عقب بردم

جلوتر آمد و لبهایش را کنار گوشم 
هیوا قرارداد کامال لغو شد، دیگه » گذاشت:

قراردادی وجود نداره ، به هیچ عنوان حتی 



 لحظه
 « .ای شریک دروغهات نمیشم

را هم نداشتم توانایی گفتن حتی یک جمله . 

تمام بدنم سرد بود به غیر از گوشم و کمی 
از گردنم، همانجایی که نفسهای گرم و 

 .پرحرصش را خالی کرده بود
قلبم از قفسه سینه ام در حال بیرون 

افتادن بود، از ترس از هیجان از اینهمه 
 .نزدیکی یکباره ، از آن هیوا گفتن غلیظش

 .با آرامش از کنارم رد شد
دم به دیوار جلوی رویمخیره ش . 

از تمام حرفهایش فقط هیوایی را که گفت، 
 .در ذهنم تداعی شد



دست لرزانم را روی قلبم گذاشتم و روی 
 .تاب نشستم

 (کوهیار)

 .با قدم های آرام از کنارش گذشتم
 .این لحن پر از خشونت برای او نبود

برای کسی که دیروز حواسش به برادرم بود، 
تی به گلدان اتاقم بودبه نگرانی من ، ح . 

برای کسی که دیشب در اوج ناراحتی با 
تماس تلفنی لبخند به لبم آورد، خیالم را 
 .راحت کرد و سیگار را از دستانم جدا کرد

گوشه لبم را محکم گاز گرفتم، بهتر از هر 
کس می دانستم که چقدر کار احمقانه ای 

 .کرده بودند



الن چشمهایم بستم و از در ورودی وارد س
شدم، بین مهمانها چشم گرداندم تا بانیپال 
 را ببینم. یعنی اینقدر عاشق شده که هیوا را

 باور کرده بود؟
چشمهای گرد شده و لبهای نیمه باز بانیپال 

 !اولین چیزی بود که هنگام ورود دیدم
یعنی بازی خورده و باور کرده بود که مهدیار 

بود رفت ؟ اینقدر خوب بانیپال را بازی داده 
 ؟ امکان نداشت ! بانیپال گرگ باران

 !دیده ابود

نمی دانستم در زندگی آزاد چه می کرد؟! با 
 !این دختر بازیگوش چه کاری داشت؟
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کنار میز بلندی ایستادم و به گلدان گل 
کوچک روی آن خیره شدم. سرم پر از 

برای سوال بی جواب شد که باید به وقتش 
 هر

 .کدام یک جواب درست پیدا می کردم

تمام خوشِی دیدن مهدیار بعد از حرفهای 
 .رهی در شرکت دود شد و به هوا رفت

اگر بانیپال می فهمید بچه ها او را بازی 
 داده بودند، چه می کردم؟

اگر می فهمید نقش اول این بازی احمقانه 
هیوا بود، جلوی کثافت کاریهایش را چطور 

م؟می گرفت  

 « فروتن جان خیلی تو فکری؟» -



با شنیدن صدای آزاد سرم را چرخاندم و 
 .لبخندی زدم

هستم در خدمتتون، راستش باید در » -
ابتدای ورودم از دعوتتون تشکر می کردم 
 .ولی خُب روند اتفاقات عجیب نگذاشت

 « !ببخشید

خواهش » یک دستش را روی میز گذاشت:
 « !میکنم، خوشحالم اینجایی

 «.لطف دارید» -

 « !یک کمی گوش برادرتو پیچوندم» -

خوب کاری کردید، منم » سرم را تکان دادم:
 «.قبل اومدنم اینکارو کردم

هیوا خیلی به مهدیار وابسته است، ظهر » -



واقعا حالش بد بود. یک بند گریه می کرد! 
 کاراشون تازگیا خیلی بی معنی

 شده، قبال هم یکی دوبار از اینکارا با هم
کردند اما انگار هر چی می گذره بدتر 

 « .میشن

فکر میکردم مهدیار هر چقدر بزرگتر » -
 « !بشه عاقلتر میشه ولی انگار برعکسه

 .سری با تاسف تکان داد

پروانه کنار فریبرز ایستاد و پنجه هایش را 
مزاحمتون که » روی بازوی او حلقه کرد:
 « نیستم؟

 « !نه عزیزم، حرف بچه ها بود» -

هیوا کجاست؟ چی شد » روانه پرسید:پ



 « راستی؟ قضیه چی بود؟

تنها چیزی که خیالم را کمی راحت کرده 
آرامش آزاد بود، توقع برخورد سختی را 
داشتم، ولی انگار اعتمادشان به مهدیار 

 بیشتر از
 .چیزی بود که در ذهن من بود

مهدیار رفت دنبال هیوا، حتما پیداش » -
ون نیستکرده که خبری از جفتش . » 

فریبرز جان عصبانی » پروانه باز سوال کرد:
که نیستی؟ میدونی که این دو تا مثل بچه 

 « !های پشت به پشت هستن

مهدیار عین پسرمه، تقصیر اون هم » -
نبوده. بقیه دوستاشون این بازی رو راه 



 انداختن، هیوا هم که معلوم نیست چرا
 « !اینقدر سریع باور کرده؟! تعجب میکنم

نمی خواستم اعتماد پدرش را از دست 
بدهد، حداقل این یک کار را در مقابل 
 .مراقبت از مهدیار باید انجام می دادم

فریبرز جان » پروانه قبل از من شروع کرد:
دوستن دیگه، شیطنت میکنن. همدیگرو 
 سرکار میگذارن، شما خودت این شکلی

نبودی؟ بهتره ما دخالت نکنیم خودشون از 
میانپس هم بر  ! » 

 .نفس راحتی کشیدم
دخالت » فریبرز با عالقه به پروانه نگاه کرد:

نکردم ، خیالت راحت به بچه هات سخت 



 نگرفتم. هیوا خودش براشون جریمه در نظر
 « .گرفت
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کمی دیگر صحبت کردیم و پروانه با نگاهی 
را به میزهای غذا که آماده شد بودند همه 

 .به صرف غذا دعوت کرد
سرم را چرخاندم تا مهدیار را پیدا کنم، هیوا 

باید کنارش باشد، ولی آنها را ندیدم، در 
 .عوض با نگاه خصمانه بانیپال روبه رو شدم

بدون تغییری در نگاهم با آرامش به 
 .چشمهایش خیره شدم

مهدیار و هیوا از در ورودی داخل شدند و 
سمت آنها رفتمسیر نگاه بانیپال به  . 



گونه های هیوا از خشم قرمز شده و 
 .اخمهایش درهم بود

مهدیار تند تند چیزهایی می گفت و هیوا 
بدون توجه به حرفهایش سریع کنارش قدم 
 برمی داشت و به سمت پله های کنار سالن

 .می رفت

بانیپال جلویش را گرفت و قبل از باز شدن 
رفتلبهای بانیپال چیزی گفت و سریع باال  . 

یکبار عاشق شدن بانیپال را دیده بودم، نه! 
این وسط عالقه ای نبود که اگر بود متوجه 
 می شدم. مطمئن بودم قضیه چیز دیگری

 .بود
چطوری کوه؟» مهدیار کنارم ایستاد:  » 



بانیپال نگاهمان می کرد، احتماال در 
فکرهایش دنبال نقشه بعدی بود. دستم را 

با لبخند روی شانه مهدیار گذاشتم و 
 نگاهش

دارم تمام تالشمو میکنم که فکتو » کردم:
 « !خُرد نکنم

 .کالفه دستش را در موهایش برد

مهدیار بهتره حفظ ظاهر کنی، دلم » -
نمیخواد بفهمه جریان چی بوده که اگه 

 « !بفهمه تو میمونی و من

 « .ما فقط میخواستیم حالشو بگیریم» -

حالش با این چیزا » سرم را تکان دادم:
گرفته نمیشه، وقت نشد بپرسم این بازی 



چرت، فکر کدوم یکیتون بود؟ یا تو بودی یا 
 !هیوا

 « درسته؟

با گفتن اسمی که آورد، با تعجب نگاهش 
 .کردم

 « !نگار» -

نگاهم روی مهدیار خیره ماند، تنها شخصی 
که یک درصد هم احتمال نمی دادم این 

را بکشد، همین نگار بود نقشه . 

 .صدای پروانه باعث شد به خودم بیایم

 .ما را طرف میز غذا دعوت کرد

 .تشکر کردیم و به همان طرف رفتیم
من نمیدونم قبال » زیرلب به مهدیار گفتم:



رفتارت با بانیپال چطور بوده، هر طور بوده 
همونطور رفتار میکنی بدون کم و کسر، 

 مثل

 « !همیشه

- « رکوهیا !» 

 «!فهمیدی چی گفتم یا نه؟» -

 .چیزی نگفت و به میز غذا رسیدیم

اشتها نداشتم، معده ام از حجم زیاد حرص 
 .و جوشی که خورده بودم، می سوخت

این دو روز پردردسرتر از روزهای قبل نبود، 
ولی استرس و اضطراب زیادی به همراه 

 .داشت

کمی غذا در بشقابی که برداشته بودم، 



 .کشیدم
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 «خُب رفیق حالت چطوره؟» -

خوب! تو چطوری؟ » سرم را صاف کردم:
 «!وقت نشد حالتو بپرسم

خیلی »بانیپال بعد از پوزخند آشکاری گفت: 
خوبم، بیشتر خوشحالم چون دیگه خودت 

 «!شروع کردی به رو بازی کردن

به همراه بانیپال به سمت یکی از میزهای 
رفتیم و بشقابهایمان را روی میز  بلند

 .گذاشتیم

 .تکه ای جوجه کباب را در دهانش فرو کرد
عشق من چطوره؟ خوب بهت سرویس » -



 « میده؟

کارمون زیاده وقت » پوزخند پر صدایی زدم:
 « .کافی برای عشق و حال نداریم

اینطوری نگو کوهیار که باورم » بلند خندید:
گه  نمیشه! شماها همیشه پشت سر من

 « .کاریاتون به راه بوده فکر نکن خبر ندارم

حیف، کلمه » با آرامش نگاهش کردم:
رفاقت برای آشغالی مثل تو خیلی زیاد 

 «.بود

یک آن به کنار دستم نگاه کوتاهی کرد و 
االنم دیر نشده، عشق سابقت » گفت:

کنارته باهات کار میکنه، چی بهتر از این؟ 
 راستی



زدواج نمیکنید؟چرا تو و پریسا زودتر ا  » 

» دوباره نگاهش را به همان سمت برد:
 « جانم هیوا جان؟ کاری داشتی عزیزم؟

هر آنچه انرژی داشتم جمع کردم تا آرامشم 
 .برهم نخورد و لبخند از روی لبانمان نرود

دیگر نمی خواستم وارد بازیهای کثیف جدید 
 .بانیپال شوم

تسویه حساب ما چیز دیگری بود، حاال انگار 
افسار گسیخته تر از همیشه دنبال چیزهایی 

 .دیگری بود

با خونسردی بدون نگاه کردن به پشت سرم 
 .نگاهش کردم

دنبال » هیوا بعد از چند لحظه آرام گفت:



مهدیار بودم، میخواستم ببینم آقای فروتن 
 « !نمیدونن کجاست

، همزمان کسی به آرامی به سمتش برگشتم
بانیپال را صدا زد و او بشقابش را برداشت. 

 .رو به هیوا با اجازه ای گفت و رفت

 .چشمانش دوباره مظلوم شده بودند

 .بی حرف و مات شده نگاهم کرد
 « .نمیدونم کجاست، ندیدمش» -

 .لبهایش به پایین کش آمدند
 .آب دهانش را قورت داد

 .نگاهم روی گردنش قفل شد
 «.ممنونم» -

» با یک واکنش ناخودآگاه صدایش کردم:



 « !خانم هیوا؟

 .نگاهم کرد
 « !حرفهای بانی رو جدی نگیرید» -

 . لبهایش به هم خورد ولی چیزی نگفت
 « خانم هیوا چیزی میخواستید بگید؟ » -

چرا نگرانید؟ چرا » با صدای آرامی گفت:
نگرانید من حرفهاشو جدی بگیرم؟ مگه... 

چیزی هست؟ مگه بین من و شما  » 

نه بینمون » سرم را چپ و راست کردم:
چیزی نیست، بانیپال دنبال نقاط ضعف 

 «... منه اگر این حرفهارو میزنه فقط
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مگه من نقطه ضعف » وسط حرفم پرید:



 « شما هستم؟

بهتره ادامه ندیم، » عمیق نگاهش کردم:
ما  مطمئنم تمام حواسش اینجاست،
 « .میتونیم بعدا صحبت کنیم

 « !پس نیستم» -

 .جمله کوتاهش را گفت و تند از کنارم رفت

 .حسهایم درهم گره خوردند

نمی توانستم بگویم دوستش داشتم، ولی 
 .انگار جزو آدمهای مهم زندگی ام شده بود

جایگاه جالبی هم برای خودش ساخته بود، 
کسی بود که شریک دروغهای ریز و 

ده بودمدرشتش ش . 

آنقدری مهم بود که به هر دری زدم تا 



بانیپال متوجه بازی نشود و فکر تالفی به 
 .سرش نزند

حتما مهم بود که با لمس دست بانیپال 
روی بازویش یا این عزیزم گفتنهای غلیظش 

 .چیزی مثل خطر در درونم بیداد می کرد

بی حوصله چنگال را در بشقاب گذاشتم و 
در شرکت بیشتر با او  فکر کردم حتما فردا

 صحبت خواهم کرد. هر چقدر االن دور

 .باشیم بهتر بود
 .مهدیار کنارم ایستاد

 « .غذاتو خوردی بریم مهدیار» -

 « .باشه» -

 « هیوا دنبالت میگشت، دیدیش؟» -



یک لحظه » نگاهی به اطراف انداخت:
دیدمش کنارت بود، داشتم با پروانه حرف 

 « .میزدم برگشتم دیدم دیگه نیست

 « دوستات کجا هستن االن؟» -

نمیدونم، احتماال هر » با تعجب نگاهم کرد:
 « !کی سرجای خودشه دیگه، ساعت ده شبه

آره دیروقته نمیشه مستقیم بهشون » -
ش بده، عین تمام چیزی بگم. پس خوب گو

 این حرفهارو به تک تک دوستات
میزنی، رابطه من با بانیپال و هر چی که 

بین ما هست به شماها ربطی نداره! حتی 
 اگه اتفاق خیلی بدی برام بیفته حق

ندارید دخالت کنید. سرتون تو کار خودتون 



باشه، همتون! دارم فکر می کنم از فردا 
امدیگه کارای مربوط به من رو انج  

 « .ندید

ولی ما کلی کار یاد گرفتیم، االن خیلی از » -
 «.کارایی که بهمون دادی نصفه مونده

به نظرم دورتر باشید » جدی نگاهش کردم:
 « !بهتره

کوهیار چی شده؟ چرا هیچی » نگران شد:
 « رو کامل نمیگی تو؟

اوال اینجا جاش نیست بیشتر حرف » -
نم بزنیم ، همون یکدونه که بهت گفتم او

 فقط برای اینکه حواستو بیشتر جمع کنی

 « !دیدم به کجا رسید



اگه » طلبکارانه چنگالش را روی بشقاب زد:
همه چیو کامل بگی از اولش همه چیو بگی 

 این شکلی نمیشه. طوری هم نشده تو
 « !الکی داره مته به خشخاش میذاری

باشه، » لیوان آب را برداشتم و کمی خوردم:
بدونی میتونست  امشب بهت میگم تا

 « !خیلی طوری بشه

بعد شام ، به بهانه کارهای فردا با کلی 
 .عذرخواهی از آزاد و پروانه خداحافظی کردم

هیوا نبود و نمی فهمیدم دلیل فرار اینبارش 
چه بود؟ حتما از من ناراحت بود که خُب با 

 .آن لحن جدی که داشتم، حق داشت
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مهدیار خداحافظی کرد و از نبودن هیوا به 
 .پروانه گله کرد

مهدیار جان شوخی » پروانه خندان گفت:
بدی باهاش کردید، هنوز حالش جا 
نیومده. باالست، به من گفته از همه 

 خداحافظی

 »!کنم. فکر کنم جریمه ات کرده باشه

باشه پس ازش » مهدیار خندید و گفت:
ش خودم خداحافظی کنید، فردا میبینم
 « .جریمه اش میکنم

پشت فرمان نشستم و نفس عمیقی 
کشیدم، امشب بدون هیچ فاجعه ای تمام 

 .شد



 ( هیوا)

 .در اتاق را بستم

پشتم را به در تکیه دادم، دست را دراز 
 .کردم و پریز برق را زدم

اتاق تاریک شد، همانطور که به در تکیه 
دادم به فضای سیاه و تاریک جلوی رویم 

شدمخیره  . 

 من امروز جز خودم چه کسی را بازی دادم؟

 .جوابش واضح بود

 .حوصله مرور کردن نداشتم ، توانش نبود

 .از همه طرف آچمز شدم
 .مهدیار خبر نداد که می آید، بچه ها نگفتند

کوهیار طوری با من حرف زد که مطمئن 



شدم حتی لحظه ای به من فکر هم نکرده 
 .بود

عشق سابق؟ بانیپال چه گفت؟ پریسا ؟  

یکبار پلک زدم و دو قطره اشک بزرگ از دو 
 .طرف صورتم پایین افتاد

 عشق سابق را شنید جواب داد؟

 عروسی را شنید چه؟

شنید و هیچ جوابی نداد! تکذیب نکرد ، 
 !تایید هم نکرد

اگر لبخند روی لب را بتوان تایید محسوب 
 .کرد، پس تایید هم کرد

 تایید کرد؟
به چشمهایم نگاه کرد، مطمئن بودم 



چشمهایش روی گلویم بود و دید چطور با 
سختی آب دهانم را از کنار بغضم قورت 

 .دادم

 !مطمئن بودم دید

من را هم تایید کرد! گفت چیزی بین ما 
 .نیست

 !خُب نبود

 .چقدر بد

 .چقدر دردناک که چیزی بین ما نبود

چقدر احمقانه که یکطرفه با سرعت تمام 
وست داشتنم را وسط گذاشتمد . 

 .چقدر ظالمانه هیوا را خرج کردم
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 .تمام مدت همراه با فکرهایم اشک ریختم
 .اشکهای واقعی و بی صدا

 .با پشت دست گونه هایم را پاک کردم
بسه هیوا، بسه! راست میگه چیزی بین » -

نگرانش  ما نبوده که حاال نگرانش باشم یا نه
 « !باشیم. هیچی نبوده

 .روی تخت نشستم

بندهای صندل را با عصبانیت باز کردم و 
 .آنها را از پایم درآوردم

دستم را پشت سرم بردم و زیپ لباس را با 
 .انگشتانم گرفتم و با شدت پایین کشیدم
لباس را از تن درآوردم و لبه تخت پرت 

 .کردم



 .تمام بدنم داغ بود
روی چوب لباسی برداشتم و  حوله تنی را از

 .به سمت حمام رفتم
بدن داغم که هر لحظه دمای آن باالتر می 

 .رفت، احتیاج به آب سرد داشت

باز فشار روانی باعث باال رفتن دمای بدنم 
شد، تنها چیزی که از مادرم به من ارث 

 .رسیده بود

هه مادرم» شیر آب سرد را باز کردم: . » 

 .با تاسف سری تکان دادم
زیر آب سرد ایستادم و دانه های آب مثل 

 .گلوله های سرد پوستم را سوراخ کرد

اینقدر ایستادم تا از زور سرما گریه کنم 



حتی زیر دوش شکنجه های بدتر از این هم 
 .به ذهنم رسیده بود

یک سال از عمرم را تلف کردم و با چند 
جمله عاشق شدم، چند جمله تعریف! 

 همین!؟

ت شدم نه یک آدم من فقط عاشق جمال
 !واقعی

و تمام جمالت » پوزخندی به حال زارم زدم:
 « .توهم بود، همه، همشون

 .زیر دوش نشستم

 .بدنم از سرمای آب ِسر شد
 .درد در تیره کمرم پیچید

من از هیچ کس ناراحت نبودم، نه نبودم! 



نه از مهدیار که آنهمه تعریف کرد و من بت 
شساختم، نه از بقیه! نه حتی خود . 

من فقط از هیوای خیالباف ناراحت بودم. از 
همان هیوایی که مرا به ناکجا آباد برد. به 

 .دنیای ناتمام خیال

درستش میکنم، » با ضرب از جا بلند شدم:
 « .درست میشم. درستت میکنم هیوا

 .از حمام خارج شدم
با حوله روی تخت نشستم و موبایلم را 

 .برداشتم
تلگرام را باز نکردم. تحمل دیدن گروهمان 

 .را نداشتم

واتزاپ را باز کردم و صفحه مورد نظرم را 



 .آوردم
انگشتانم در هوا ماند و جلو نرفت تا 

 .بنویسد
 .قلبم مانع شد

قرار بود درست بشی» چشمهایم را بستم: ! 

» 
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 .تایپ کردم
ن نمیخوای؟سالم ، خوبی؟ مهمو »  » 

 .زیاد منتظر نماندم که جوابم را داد

 « خوشگله چطوری؟ »

 « مرسی، تو چطوری ؟ کجایی؟ »

 « سر جام »



 .استیکر خنده فرستادم
 « خوبه که سرجاتی ، بیام؟ »

سوال داره ؟ بابات خیلی پز هوشتو میده  »
 « .ولی به نظرم کودن ترین دختر دنیایی

 .دوباره برایش استیکر فرستادم

 « بهانه ندارم! چیکار میکنی؟ »

 « ببند چمدونتو ، با من »

کلی استیکر بوس برایش فرستادم و تشکر 
 .کردم

بلند شدم و لگدی به صندلهایم که روی 
 .زمین بودند، زدم

 « .درستت میکنم هیوا آزاد» -

چمدانم را از ته کمد بیرون کشیدم و شروع 



 .به چیدن وسایل کردم
م و از ماشین پیاده دسته چمدان را گرفت

 .شدم

پروانه هم در را باز کرد و با من از ماشین 
 .پیاده شد

میدانستم بابا روی حرف شهریار حرفی 
نخواهد زد. حال خرابم هم کمک کرد تا 

 .سریعتر از هر زمانی راضی شود

پروانه کنارم راه افتاد و با هم وارد فرودگاه 
 .شدیم

- «  خیلی بالیی، داری انتقام دیروزو
 « !میگیری؟ قربون سرعت عملت برم من

آره » خندیدم و دستش را محکم گرفتم:



دارم انتقام میگیرم، بذار حالشون جا بیاد. 
 « .روانیا! کاش با من میومدی

وا فریبرز رو تنها بذارم؟ » شیرین خندید:
آخر هفته تعطیلیه یهو دیدی ما هم اومدیم. 

یفریبرز زیاد تحمل دوری تورو نداره، میدون  

 « !که شیطون بال؟

 .به طرف گیت رفتم تا کارت پرواز را بگیرم
راضیش میکنی بیاید؟ منم دلم برای » -

 « .شما تنگ میشه

 .کارت پرواز را گرفتم و رو به رویش ایستادم

 « راضیش میکنی؟» -

از چی داری فرار میکنی هیوا؟ میخوای » -
 « به من بگی؟ بین تو مهدیار چیزی شده؟
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با چشمهای گرد شده به چشمهایش نگاه 
پروانه قشنگه؟! این چی بود گفتی؟ » کردم:

 مهدیار که تقصیری نداشت بدبخت! چرا

 « همچین فکری کردی؟

من مادرت » دستش را روی گونه ام کشید:
نیستم ولی دوستت که هستم، چرا پس 

پاییندیشب یهو غیبت زد؟ گفتی دیگه   

نمیای؟ بعدشم که سریع چمدون بستی که 
بری! بلیط برگشت نگرفتی! هیوا من 

 « !هستم، همیشه پشتتم

داری یکاری میکنی گریه » بغلش کردم:
کنم، خودتون لوسم کردید، بفرما تحویل 



 « !بگیر

خیالم راحت باشه؟» گونه ام را بوسید:  » 

یک تالفی کوچیکه ! غیر این » چشمکی زدم:
ت. خیالت راحته راحت. فقط هیچی نیس

 « .قول بده خیلی بهتون خوش بگذره. زیاااد

 « !تو نباشی خوش نمیگذره که» -

باشه منم باور کردم، :» با شیطنت گفتم 
 « .حسابی از نبودن مزاحمتون لذت ببرید

 .جدی نگاهم کرد

اوه، ببخشید» سریع دستهایم را باال بردم: . 

» 

گر حرف به طرف کافه ای رفتیم و کمی دی
 .زدیم

 .از شیطنتهایش برایم تعریف کرد



کلی خندیدم ولی فقط در ظاهر، دیشب که 
نگذاشتند نقش اول را کامل بازی کنم، 

 .حداقل اینجا کمی تالفی کنم

 .شماره پروازم اعالم شد

نمیخوای بهشون بگی هیوا؟ دوستات » -
 « .ناراحت میشن ها! حاال یک شوخی کردن

- « شدن زنگ میزنم  نه میگم، موقع سوار
 « . بهشون. من مثل اونا روانی نیستم

از هم خداحافظی کردیم. دسته کیفم را 
میرم نفس بکشم، میرم » محکم گرفتم:

نباشم، اصال میخوام خوش بگذرونم. میرم 
 بهت

فکر نکنم. میرم نبینمت. میرم فکر نکنم 



عشق سابقت کنارته! میخوام برم که فکر 
ردی! هیچی عروسیتو نکنم. تو تایید ک

 !نگفتی
فقط گفتی حرفهاش جدی نیست! نگفتی 

دروغه. گفتی بین ما چیزی نیست، واقعیتو 
 «.کوبوندی تو صورتم

بغضم را قورت دادم و قول دادم دیگر فکر 
نکنم، قول مسخره ای که می دانستم 

نشدنی بود. از دیشب تا حاال یک لحظه هم 
 بدون

 !فکر کردن به کوهیار نگذرانده بودم

( هیارکو  ) 

 .پشت میز اتاق منتظر نشسته بودم



کل شب گذشته را با مهدیار صحبت کرده 
بودم تا کامال متوجه شود نباید وارد زندگی 

 .بانیپال شود
همین که بانیپال نقطه ضعفم را می 

 .دانست کافی بود

دیشب توقع داشتم مهدیار از هیوا بگوید، 
توقع داشتم شکایت کند ولی او چیزی به 

نگفته و تمام سوالهای مهدیار را به مهدیار 
 من

 .پاس داده بود
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چشمهایی که دیشب دیدم لحظه ای از یادم 
نرفته بود، جای خوبی نبود وگرنه شاید 



 توضیح می دادم که حرفهای بانیپال از کجا
 !می آید و چرا

برگشتن مهدیار می توانست کش پیدا کند 
تر باشد، ولی هر چه بود نشد و و طوالنی 

 من این طوالنی نبودن را مدیون دوستانش

بودم مخصوصا هیوا که من را هم از یادش 
 .نبرد

با تمام این اوصاف مجبور بودم کمی سخت 
 .برخورد کنم تا این بازیگوشیها تمام شود

جلویشان را نمی گرفتم و باز بازی راه می 
 .انداخت، همه چیز درهم تر از حاال می شد

 .زیاد منتظر نماندم

 .در اتاق زده شد و به داخل دعوتشان کردم



 .یک به یک وارد شدند
آخرین نفر هم داخل آمد و در را پشت 

 .سرش بست

چشمانم دنبال کسی بود که می دانستم 
ه باشد، ولی دیشب باید خیلی دلخور شد
 .همراه بقیه نبود

 .شاید هم نخواسته بود مرا ببیند

هر چهار نفر با قیافه های درهم، روی مبلها 
 .نشستند

برایم مهم بود! نبودنش کنار بقیه برایم مهم 
 .بود

 « خانم آزاد نیستند؟» -

زنگ زد گفت داره » مهدیار جوابم را داد:



 « !میره

میره؟» یک ابرویم را باال بردم: » 

می میره پی پیش » اینبار نگار جواب داد:
 « .پس پسر ع عم عموش

کوهیار » مهدیار کمی در جایش جابجا شد:
 « دیشب اتفاقی افتاد قبل اومدن من؟

 « چطور؟» -

نمیدونم نه االن چیزی گفت نه دیشب، » -
با هیچ کدوممون تماس نگرفته بعد یهو 
 االن زنگ زده من دارم میرم و برگشتم

نیستهم مشخص  . » 

چند کلمه آخر جمله اش مثل ضربه ای شد 
 .و محکم جایی در قلبم نشست



 یعنی تا این حد دلخور شده بود؟
خُب این چه » خودم را جمع و جور کردم:

ارتباطی به من داره؟ بله من باهاش 
صحبت کردم، خیلی هم جدی برخورد کردم 

 که

دلیل هم دارم. االنم عین همونارو میخوام 
 «.به شما بگم

هیوا از این حرکتهای » سپهر به حرف آمد:
عجیب نمیزد، یکم رفتاراش غیرقابل پیش 

 «... بینی هست ولی

دیشب بهم » مهدیار حرفش را قطع کرد:
ریخته بود، ما فکر میکردیم خوشحال میشه 

منو ببینه براش زده بودیم قراره سوپرایز 



 بشه
ولی فکر نمیکردیم اینقدر رفته باشه تو حس 

اش اونطوری برخورد کنهکه باب ! » 

بله خُب این بازیا به مغزتون میرسه باید » -
تحمل بعدش رو هم داشته باشید. 
 پدرشون خیلی هم برخورد بدی با شما

 « نداشت مهدیار. داشت؟
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من االن گیج » شانه هایش را باال انداخت:
تاقش شدم! نه برخوردش بد نبود ولی تو ا

 گفت هیوا خودش مارو جریمه کنه، اونم

مجبور شد بازی رو ادامه بده گفت دیگه 
نمیخواد مارو ببینه که مثال بگه خیلی 



 «.ناراحته

در واقع خودشو جریمه کرد! » لبخند زدم:
هر کاری میکنید به عواقبش فکر کنید. بازی 

 این چیزارو هم داره همیشه آدم برنده
 «.نیست

گه شما مهدیارو مجبور داداش ولی ا » -
نمیکردید باهاتون بیاد اینطوری نمیشد، 

 االن معلوم شد هیوا تو بد منگنه ای
 «افتاده! شاید رفتنشم از رو اجبار بوده!؟

نگاهی به سپهر انداختم، بلند شدم و پشت 
آفرین االن جای خوبی » میز ایستادم:

رسیدیم، من مهدیارو نبردم که دوست 
 شمارو



نه تا خودشو جریمه کنه و بگذارم تو منگ
 «.بعدشم قهر کنه

ق ق قهر ن نکر نکرده! بچ بچه ا است م » -
 « م مگه؟

نگاهی جدی به عامل اصلی همه این 
اجازه بدید شما» اتفاقات زدم: ! » 

نگار نگاهش را سریع از من گرفت و به 
 .سپهر خیره شد

ببینید من سالهاست با این آدمی که » -
شما خواستید حالشو بگیرید، طرفم. این 
 آدم مثل من نیست که حالم گرفته بشه

بعد بهتون اخم کنم و تمام، فقط کافیه بود 
میفهمید دوست شما اونهمه سرکارش 



 گذاشته شک نکنید یک جوری تالفی

 « .میکرد که انگشت به دهن بمونید

بگذارید یک » ردم:نگاهی به تک تکشان ک
نمونه بهتون بگم که قال قضیه کنده بشه! 
خانم روزبهانی چند شب پیش تصادف 

 کردن،

فکر کنم همتون میدونید. اون یک نمونه از 
کارهای بانیپاله! دلیلشم اینه که خانم 

 روزبهانی از شرکتی که ایشون سرمایه گذار

اصلیش هستند، زده بیرون و با من کار 
 « .میکنن

اه های متعجبشان لبخندی زدم و به نگ
» دستهایم را لبه میز گذاشتم و تکیه دادم:



درک کنید دیروز من رو به چه روزی 
 انداختید،

هر کدومتون برای من ارزش دارید، خیلی 
زیاد. برام مهم هستید و به همتون اعتماد 

دارم. خواهش میکنم به هر دلیلی هر 
 اتفاقی

ضوع به افتاد هیچ دخالتی نکنید. این مو
 « .هیچ کدوم از شما ارتباطی نداره

روی صندلی نشستم و به چهار نفرشان که 
 .سکوت کرده اند دقیق نگاه کردم

راستش میخواستم تمام مسئولیتهایی » -
که بهتون دادم ازتون بگیرم ولی پشیمون 

 شدم، فکر میکنم االن دیگه متوجه



شده باشید و فکرهای تالفی جویانه به 
 « !سرتون نمیزنه

ه هم همه ای اینا با باشه، هی هیوا چ » -
 « چرا ر رفته؟

خیلی » لبهایم را روی هم فشار دادم:
دوست دارم بهتون بگم به خاطر نقشه شما 
 خانم ، منتها چون دنبال مقصر نیستم فکر

خودمو میگم، احتماال ایشون در نقششون 
فرو رفتن و مثال به خاطره شوخی شما مثال 

و ترجیح دادن یک مدت باهاتون قهرکردن  

 « !شمارو نبینن

ای این باز بازی رو ش شما در درس » -
 « !درست کردید



این دختر با جانب داری یک طرفه اش 
 .کالفه ام کرده بود

 .پوزخندی زدم
تالش کردم لحنم را از خشم خالی کنم، اما 

 .نشد
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- « م؟ متوجه خانم شما شنیدید من چی گفت
شناخت از طرف  شدید بازی شما بدون

 مقابلتون بوده؟ اگر من مهدیارو

نمیبردم و دوست شمارو یک بازی خورده 
جلوه نمیدادم شاید براش اتفاق بدی 

 میافتاد! خانم روزبهانی اتاق بغل هستن

میخواید اطالعات دقیق تری داشته باشید 



از کارهای بانیپال، تشریف ببرید خدمت 
اطالعاتتون رو کامل کنید ایشون و  

بعد به جای ابراز نگرانی یا قضاوت با 
دوستتون تماس بگیرید و به ایشونم توضیح 

 بدید اوضاع از چه قراره تا ایشونم دوباره
به سرشون نزنه که پی نقشه های بی سرو 

 « .ته شما بره

دلخور از روی صندلی بلند شد و اتاق را 
 .ترک کرد

ا حرص بیرون دادم در بسته شد، نفسم را ب
اینو بهتر از شما میدونم که من مقصرم :» 

 چون براتون یک جای جدا نگرفتم و به

خاطر نداشتن آدم معتمد ازتون کمک 



 « .خواستم

کوه این حرفارو نزن. ما خودمون » -
خواستیم. االنم جا نمیزنیم مگه اینکه خودت 

 « !بخوای

من میخوام کنارم » نگاهی به مهدیار کردم:
بمونید، منتها بدون حاشیه و بازی و اینم 

بدون مهدیار دلیل همه این اتفاقات 
 احساسی

برخورد کردن تو بود. با هر سه تاتون گوش 
بدید ببینید چی میگم بعد واکنش نشون 

 «.بدید

از جایم دوباره بلند شدم. به سمت پنجره 
هم به شما » نها کردم:رفتم و پشتم را به آ



میگم هم به اون دختر خانمهای حساس، 
 منم

مثل شما انسانم پس هر چی با هر لحنی 
شنیدید، نتیجه کارهای خودتونه که کلی 

 « .استرس به من دادید

 .بلند شدند و از اتاق خارج شدند
تا حدودی خیالم راحت شد که حاال حداقل 

 .خوب متوجه شرایط شده بودند

چرخیدم و رهی را دیدم که  به سمت میز
 .کنار کتابخانه ایستاده بود

بدون توجه به اطرافش به یکی از گلدانها زل 
 .زده بود

اینقدری رهی را می شناختم که می دانستم 



در حال فکر کردن بود تا حرفش را از جایی 
 .شروع کند

 .چند دقیقه منتظر ماندم

کوهیار من یک چیز » چرخید و نگاهم کرد:
بگم؟بی ربط   » 

تو همیشه حرفات در کمال » لبخندی زدم:
 « !بی ربطی خیلی هم باربطه، بگو

یک قدم از کتابخانه دور شد باز به طرفش 
کوهیار تو خیلی بی » ایستاد و نگاه کرد:

غرض و بی چشمداشت برای همه کار 
 میکنی

 « !دقت کردی؟

 «!نه اینطوری نیست» -



 «!خیلی وقتا هست» -

می خواست برسد با  نمی دانستم به کجا
این خیره ماندن به کتابخانه ! دستهایش را 

کوهیار بعضی از آدمها » در جیبهایش کرد:
 از

 « !انجام کارهاشون غرض دارن

 « !میدونم» -

پس یک کم » نگاهش را به سمتم برگرداند:
 « .بهتر به اطرافت نگاه کن

 .جمله اش را گفت و از اتاق خارج شد

ندنگاهم روی در بسته ما . 

 جمله اش دقیقا چه بود؟
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 اطرافم را بهتر نگاه کنم؟
 !نگاه خودش روی کتابخانه و گلدانها بود

ناخوداگاه از جایم بلند شدم و خودم را رو 
 .به روی کتابخانه پیدا کردم
 .صدایش در سرم پیچید

چرا دیگه از زاموفیلیاتون عکس  »
 «نمیگذارید؟

هایم روی گلدان خشک شدچشم . 

 .پژواک صدا در تمام سرم پیچید
 «میخواید بهمون جایزه بدید؟ »

 .لبهایم را محکم روی هم فشار دادم
 « ! کتابخونه کار من نیست »

دستم را جلو بردم و روی تیغه کتابخانه 



 .کشیدم

 « !من به شما دروغ نمیگم »

 .تمام حرفهایش یادم آمد
 !واکنشهای بهم ریخته

 ! بحثهای بی سرو ته
 !جوابهای صادقانه

 !هول شدنها

 !فرار کردنها

 !دروغهایی که در آنها شریک بودم

دستهایم را پشتم گذاشتم و انگشتانم را در 
 .هم گره زدم

پس از من » لبخندی روی لبهایم آمد:
 « خوشت میاد؟



لب پایینم را گاز گرفتم و سرم را پایین 
ر کردم کال اینقدر سرم شلوغه فک» انداختم:

 « !این مدلی هستی

با لبخندی که حاال کامال کش آمده چند قدم 
 .رفتم و کنار پنجره توقف کردم
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زبانم را الی دندانهایم گذاشتم و بعد از چند 
اگر بخوام خوب نگاه » لحظه زمزمه کردم:

کنم و صادقانه جواب بدم باید بگم منم 
 ازت

اومده! البته بیشتر از حرص خوشم 
 « !خوردنات

خُب االن » روی صندلی نشستم و لم دادم:



همه چی خیلی فرق کرد، بذار ببینم برای 
 چی گذاشتی رفتی؟! اون دفعه که به خاطر

 « ...تصادف پریسا

یادآوری شب قبل قفل محکمی روی زبانم 
 .زد

 !یادم آمد
بعد از آن نطق بانیپال که خیلی هم به 

حمقانه بود، چشمهای ستاره باران نظرم ا
 شده او را دیدم و دو جمله که از نظرم هیچ

 .معنایی در آن موقعیت نداشت

 « مگه بین من و شما چیزی هست؟ »

 « مگه من نقطه ضعف شما هستم؟ »

یک چشمم را بستم و همراه با لبخندم 



 .لبهایم را جمع کردم
 .تلفن روی میز زنگ زد

های خمار شده ام سرم را تکان دادم و چشم
 .را باز کردم

 «بله؟» -

آقای مهندس، جناب آشوری اینجا » -
 « هستن! وقت دارید؟

البته، » با انرژی باالیی جوابش را دادم:
 « .راهنماییشون کنید

 .در باز شد و از جایم بلند شدم

همین که وارد اتاق شد با لبخندی که روی 
به به » لبانم جا خوش کرده بود گفتم:

آشوری، افتخار دادیدجناب  . » 



 .در اتاق را محکم روی هم کوبید

ظاهرا » لبهایم را جمع کردم و سوتی زدم:
حالتون خوب نیست، بگم براتون آب قند یا 
 جوشونده بیارن؟ من خیلی بلد نیستم این

چیزارو ولی میتونم قول بدم هر چی الزم 
 « !دارید، سریع براتون آماده بشه

خنده مبلها را روی صندلی نشستم و با 
بفرمایید، بده اینجوری » نشان دادم:

 « !ایستاده مهندس

 .جلو آمد و دستهایش را روی میز کوبید

 « چه غلطی داری میکنی؟» -

متوجه نمیشم؟» چشمهایم را گرد کردم:  » 

کثافت بی همه چیز نصف کارخونه های » -



منو از دستم درآوردی با اون تجهیزات 
 « !آشغالت

صداتو بیار پایین، اینجا » از جایم بلند شدم:
ته خط نیست. بانی از کی تا حاال ترجیح 
 دادی به جای تصادفهای زیبا از گفتگو با

روش چاله میدونی استفاده کنی؟ یکم 
بعیده ازت. میگذارم پای اعصاب خرابت 

 « ...و

 .از تمام تنش خشم ساطع می شد
 کوهیار به» تهدید آمیز و با خشم گفت:

 «.خاک سیاه مینشونمت
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میز را دور زدم و خودم را میان مبلها 



 .رساندم

 .روبه رویش ایستادم

بانی جان یکبار اینکارو کردی، فایده ای » -
هم داشت؟ نداشت! من االن دقیقا تو 
 همون خاک سیاهم یعنی چیکار میخوای

 « بکنی دقیقا؟

- « بخوری دردت میاد، میدونم از کجا 
 « !نزدیکم به برادرت، یادت که نرفته

حتی مهدیار هم نگفت، فقط از واژه برادر 
استفاده کرد اما من بی اختیار دست مشت 

 .شده ام را با قدرت زیر چانه اش زدم

صدای آخش درآمد و روی مبل پشت 
 .سرش افتاد



 .شوکه شده دستش را روی فکش گذاشت

تم و مشتم را با روی مبل رو به رویش نشس
یکبار دیگه دور و » دست دیگرم ماساژ دادم:

 بر مهدیار سایه تم ببینم یکجوری باهات
تا میکنم خودت جمع کنی بری! شیوا چی 
شد راستی؟ نگو دو سه روزه گمش کردی!؟ 

 « هان؟

 .چشمهایش بیشتر از قبل پر از خشم شد

فکش را کمی با دستش ماساژ داد و 
ردخودش را جمع و جور ک . 

خوشحالم جرات کردی رو بازی کنی، من » -
جواب این مشت رو یکجا دیگه میدم. 

 یکجوری که هزار برابر بدتر از قضیه



 « .شیوا دردت بیاد

دستم را داخل موهایم کشیدم و با پوزخند 
بهتره اینکارو نکنی چون ایندفعه » گفتم:

 « .دیگه دارم رو بازی میکنم

یعنی جرات کردم» خندیدم: ! » 

ا دستی که روی چانه اش ماندگار شده ب
آره از همین تعجب » کنایه آمیز گفت:

میکنم، تو حتی جرات حرف زدن با دختری 
 که

 « عاشقش بودی هم نداشتی؟

» انگشت اشاره ام را به سمت خودم گرفتم:
 « کی ؟ من؟ عاشق بودم؟

 « نبودی کثافت؟» -



چی زدی اومدی اینجا؟ باز زیادی پیک » -
 « !رفتی باال

 « ...تو و پریسای کثافت» -

» میان حرفش پریدم و دستم را باال بردم:
تند نرو برادر! دیگه مسلمونی بانی، حداقل 
به یاد بهشت انسان باش، یکسال دختررو 

 از
تو خونه باباش کشیدی تو خونت، کردیش 
همخوابت و هرهفته شیشه خالی کردی و با 

 توهماتت افتادی به جونش بس نبود؟
چی هستی؟ پریسا برای من هیچ دنبال 

ارزشی نداره جز اینکه خوب برام پول 
میسازه. البته روانش یکم سر کارهای تو 



 بهم ریخته
است که اونم قرص بخوره خوبه! به همین 

 « .راضیم

دهن کثیفتو ببند. تو » از جایش بلند شد:
اومدی وسط زندگی ما دو تا! یادت نیست؟ 

ز عالقهتوی عوضی بودی که بعد من ابرا  

 « .کردی و زندگی منو بهم ریختی

کال اکیپ » با خونسردی از جایم بلند شدم:
کثافتی بودیم! قبول داری؟ همه زیر نقاب 
 رفاقت و راز نگه داری و در واقع یک مشت

آدم حسود و بی مایه، بازم مهشید پیشت 
بوده نه؟ شنیدم تو شرکتت پست پریسارو 

 « !گرفته؟



بانی تموم کن این » از کنارش گذشتم:
توهمات رو برای خودت میگم، آره من 

 « .دوستش داشتم

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

237 

اصالح میکنم » برگشتم و نگاهش کردم:
ازش خوشم میومد، دختر خوبی بود. 

خانواده خوبی داشت برعکس همه ما که 
 .نداشتیم

نهاد ولی همون روز که میخواستم بهش پیش
 « .بدم دستای تو، توی دستش بود

برام تموم شد. » دستهایم را بهم زدم:
خودش تا وقتی اون مهشید بی همه چیز که 

لنگه خودت عوضیه چیزی نگفته بود، 



 روحشم

 « .خبر نداشت

 « !دروغ تحویل من نده بی همه چیز» -

البته حق داری اینهمه » پوزخندی زدم:
ین باره ناراحت بشی، حق بهت میدم! اول

 « .داری اینارو میشنوی

آره اولین بارِ چون تا همین » داد کشید:
حاال عین یه آفتاب پرست بودی و یکسره 

 « .فیلم بازی کردی

بانی قدرت تهدیدات رو » بلند خندیدم:
دست کم نگیر، پریسارو که کال خفه کرده 
بودی! منم که خوشحال مدیر ارشد یک 

 شرکت



خیال که خوش نام بودم و چقدر خوش 
 « .ماهانی رو مدیر خودم میدونستم

چشمهایم را باریک کردم و به چشمهایش 
اما تمام این سالها باید به تو » زل زدم:

میگفتم مدیر! ماهانی عروسک خیمه شب 
 بازیت

بود و تو بازیم دادی! حاال کی بازیگره خوبیه؟ 
راستی با اینهمه دبدبه و کبکبه چرا پیش 

 « آزاد کار میکنی؟

دانهایش را روی هم فشار داددن . 

جلو رفتم و با فاصله کمی از صورتش 
بانیپال آشوری من تو این یک » ایستادم:

سال یک وحشی تمام عیار شدم، چیزایی 



 ازت
میدونم که شاید خودت یادت رفته باشه، 
بنابراین یک انگشتت مهدیار یا هر کی 

اطراف من هست رو لمس کنه، 
 میفرستمت جایی

انداختکه عرب نی  ! » 

 .پوزخندی زدم و کمی عقب رفتم
در ضمن » نگاهی به سر تا پایش کردم:

 « .کمتر الکل مصرف کن

کوهیار من تو بیشرفو از رو زمین » -
 « .برمیدارم

دستی که نمیتونی ببری، ببوس » خندیدم:
و برو پی کارت، خیلی وقتمو گرفتی! کارخونه 



 هایی که حاال با من قرارداد دارن نه

که پشت پرده ی شرکتت هستی تویی 
 « !منتظرن

با چشمهای خون گرفته اش چند لحظه ای 
 .ایستاد و نگاهم کرد

به طرف در رفت و با عصبانیت از اتاق 
 .خارج شد

صدای کوبیده شدن در آمد و دستهایم 
 .مشت شد

نفس حبس شده ام را به بیرون فوت 
 .کردم

 !اصال حالت عادی نداشت
متحمل شده که با چقدر فشار روانی زیادی 



 حال خراب اینطور بیگدار به آب زده بود؟

 باز پریسا چه کرده بود؟
 .بد هم نشد، من باالخره حرفهایم را زدم

دیگر مهم نبود در توهماتش چه گره هایی 
 .بهم بزند، از گره های قبلی کورتر نمی شد

 .باید با پریسا حرف می زدم
گوشی تلفن روی میز را برداشتم و سرم را 

 .باال آوردم
 .نگاهم روی کتابخانه رفت
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 .گوشی را سرجایش گذاشتم

قبل از حرف زدن با پریسا احتیاج به کمی 
 .آرامش داشتم



بانیپال زمان خوبی را برای دیدنم انتخاب 
 .کرد

همانطور که به کتابخانه چشم دوخته بودم 
 .لبخندی زدم

بلند شدم و به خاک اولین گلدانی که به آن 
 .رسیدم، دست زدم

 !خشک بود

 .یادم نمی آمد کی به گلدانها آب داده بودم
از اتاق بیرون رفتم و به سمت آشپزخانه 

 .رفتم تا برای گلدانها آب بیاورم

از کابینت پارچی برداشتم و زیر شیر آب 
 .گرفتم تا پر شود

 .نگاهی به بالکن کردم



ا مال شماست به اجازه ما احتیاجی اینج »
 « ندارید

چقدر هم » خندیدم و پارچ را برداشتم:
 « !تعارف تیکه پاره کردی برام

به اتاقم برگشتم و مشغول آب دادن 
 .گلدانها شدم

 ( هیوا)

کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم. 
 .وارد خانه شدم

سالم شهریار! من اومدم» بلند گفتم: . » 

بیا اینجام» از بالکن آمد: صدایش ! » 

کوله ام را روی زمین انداختم و به همان 
 .سمت رفتم



به لبه بالکن تکیه داده بود و سیگار می 
 .کشد

سالم، بابام اینا گفتن نمیان! اینجارو ول » -
 « !کردن دارن میرن شمال

عمو از جای » دود را از دهانش فوت کرد:
 « گرم خوشش نمیاد. کجا بودی؟

پاساژگردی» به بالکن خم شدم:از ل !» 

دستش را روی شانه ام گذاشت و مرا عقب 
نکن اینکارو بدم میاد» کشید: ! » 

 « هنوز از ارتفاع میترسی بیچاره؟» -

آره! » سیگار را در جاسیگاری خاموش کرد:
بیا تو یک چی درست کن بخوریم من تازه 

 « .اومدم خسته ام



ای همین بیا بیا بر » خندان به دنبالش رفتم:
بود؟ یک هفته است دارم برات آشپزی 

میکنم و خونه تمیز می کنم! چقدر آخه لَچر 
 و

 « شلخته ای؟

فقط شبا » جا سیگاری را روی میز گذاشت:
 « !دیگه! بقیش که نیستم تنبل
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 « امشب چی میل دارید؟» -

 « !زرشک پلو با مرغ» -

زرشک داری؟» دادم:چینی به بینی ام   » 

 « ! نه» -

 « پس چی میگی واسه خودت؟» -



» کنترل را برداشت و روی مبل نشست:
فردا زرشک بخر تو جوالن دادنات، امشب 

 «!هم به انتخاب خودت

خیلی پرروی» لگدی به پایش زدم: ! » 

 .به آشپزخانه رفتم و در فریزر را باز کردم
زن عمو اینارو برات میذاره اصال نگاشون » -

 « میکنی؟

 « !نه» -

کمی نگاه کردم و از یکی از قفسه ها بسته 
لوبیا پلو میخوری؟» لوبیا درآوردم:  » 

 « !آره، درست کن، لفتش نده گشنمه» -

در دلم فحشی نثارش کردم و یک بسته 
 .گوشت هم برداشتم



» به هر دو نگاهی کردم و زیرلب گفتم:
ه یادت نیفتم؟! ای بابانمیش ! » 

 .لوبیا پلو را با هزار بدبختی درست کردم
می دانستم یک درصد هم مزه ای را که 

 .چشیدم، نداشت

لباسهایم را با یک شلوار جین کوتاه و حلقه 
 .ای سفید عوض کردم

 .به سالن برگشتم و کنارش نشستم
لم داده روی کاناپه و پاهایش را دراز کرده 

 .بود
روی یکی از مبلها نشستم چهارزانو . 

 « هیوا؟» -

 « !هوم» -



این چیه زدی » موبایلش را به طرفم گرفت:
 « تو پروفایل تلگرامت؟

بعد با حالت مسخره ای متنی که گذاشتم را 
 .خواند

 فرار میکردم تا عادت کنم »

 « به فرار عادت کردم

همینجوری خوشم » شانه ای تکان دادم:
 « !اومد

- « رار کردی؟اومدی اینجا ف » 

 « !گمشو ، مسخره» -
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نگاهی روی میز انداخت و موبایلم را 
بیا اینجا» برداشت: ! » 



موبایل منو چیکار میخوای؟» بلند شدم:  » 

» دستم را کشید و کنار خودش نشاند:
 « !قفلشو باز کن بینم

با خنده قفل گوشی را باز کردم و شروع کرد 
رفتن سلفی از خودمانبه گ . 

چند تایی عکس گرفت و یکی را انتخاب 
 .کرد

 « !اینو بذار» -

 « واسه چی خُب؟ تو چیکار داری؟» -

بذار دوستات ببینن، خوشگلترین » -
دوستت به محض اینکه گفت این پسره کیه 
 سریع آمار بده! بدبخت فقط یک پسر عمو

از دار دنیا داری حداقل یک غلطی بکن! 



نزه نباشه ، دست پختشم خوب بدنش بر 
 «.باشه. کال عین تو نباشه کافیه

از حرفهای مسخره اش خندیدم و عکس 
 .پروفایل را عوض کردم

 « .پاشو بریم شام، دیگه آماده شده» -

 « !بچین میام» -

 .پرو بازیهایش دقیقا مثل من بود
بچه که بودیم به خاطر شباهت زیاد و 

اختالف سنی کمی که داشتیم، همه فکر 
 .میکردند خواهر و برادریم

 .واقعا بودیم تا آنها رفتند

 .با ولع زیادی غذایش را خورد
خیلی خوشمزه بود، من رفتم. بعدا » -



 « !میشورم بذارشون تو سینک

باشه ی پر استهزایی گفتم و از جایم بلند 
 .شدم

ا را شستم و به سالن برگشتمظرفه . 

منتظر بودم مثل هر شب فیلمی بگذارد تا 
 .ببینیم و بعد هم تحلیلش کنیم

 .تمام این یک هفته را خوش گذرانده بودم
تقریبا هر روز به پارک آبی رفته بودم و کلی 

 .بازی کرده بودم
 .پوست گندمی ام، تیره شده بود

 .از این رنگ جدید برنز خوشم می آمد
رام را باز کردم تا بار دیگر عکس سلفی تلگ

 .که با هم انداختیم، ببینم



عکس را نگاه کردم، عکس قشنگی شده 
بود. دست شهریار روی شانه ام بود و هر 

 .دو خندیده بودیم

 .نگاهی به گروه انداختم، خبری نبود
کمی پایینتر رفتم و گروه ها و کانالها را باال و 

 .پایین کردم
ه صفحه اش برومدلم می خواست ب . 

 آخرین پیغام را او داده بود چه بود؟
 « بهت اعتماد دارم »
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چقدر ذوق کردم وقتی این جمله کوتاه سه 
 .جمله ای را دیدم

انگشتانم آرام صفحه را پایین کشید، یک آن 



 .خیره شدم و چشم برنداشتم

قبلی که با دیدن پیغامی پایین تر از جمله 
مدتها پیش نوشته شده بود حس توهم 

 .تمام وجودم را گرفت
دست و پایم را گم کردم و قلبم از سینه ام 

 .بیرون پرید
 .با دیدن پیغام گیج فقط نگاه کردم

» . « 

 همین ؟

 یک نقطه؟
 اصال چرا ؟

دستم ناخودآگاه رفتم روی قسمت تایپ، 
خواستم یک بله سوالی بنویسم، یک ثانیه 

که پشیمان شدم و از صفحه  هم نشد



 بیرون
 .آمدم

 .موبایل را سایلنت کردم

خواستم تلگرام را ببندم که پیغام دیگری 
 .داد

 « پس حدسم درست بود!؟ » -

 .از جایم با هول بلند شدم
شهریار پشت به من داشت فیلمها را زیر و 

 .رو میکند

یک قدم به جلو رفتم ، دوباره به عقب 
 .برگشتم

 چرا برایم پیغام داد؟

 چرا معنی پیغام را نمی فهمیدم؟



با صدای شهریار سرم را از روی موبایل باال 
چی گفتی؟» آوردم:  » 

خوبی؟ میگم » شهریار نگاهی متعجب کرد:
 «!چرا بلند شدی؟ فیلمو گذاشتم

االن » چند قدم به سمت اتاقها برداشتم:
 « میام باشه؟

- « بگیرم باشه، پس تا بیای منم یک دوش . 

» 

به اتاقی که به من داده بود، رفتم و در را 
 .بستم

به در تکیه دادم و موهای پخش شده در 
 .صورتم را کنار زدم

قفل گوشی را باز کردم و دوباره روی صفحه 
 .خیره ماندم



 چی براش می نوشتم؟

 اصال برای چی می نوشتم؟
 .فکرم به جایی قد نمی داد

دوباره  چند بار روی قسمت تایپ رفتم و
 .پشیمان شدم
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 .پیام بعدی آمد
من منتظرم، چرا چیزی که مینویسید رو  »

 « نمیفرستید؟

 .سریع تایپ کردم

 « !من چیزی ننوشتم که بفرستم »

 « پس چرا چند بار تایپینگ رو دیدم؟ »

 اخمهایم در هم رفت: بازی میکنه با من؟



م بود، خواستم بپرسم شما پیاماتون مبه »
پیش خودم گفتم شاید جای دیگه خواستید 

 !بنویسید، اشتباهی برای من فرستادید
 « .شب بخیر

نقطه رو میگید؟ نه اون برای خودتون  »
بود. یک حس ششمی گفت دارید صفحه 

رو نگاه میکنید فرستادم ببینم حسم درسته 
 یا

 « !نه

چی؟» ابروهایم با تعجب باال رفت:   » 

فته بودم مگه!؟ من حس ششمم نگ »
 « .خیلی قویه

شما گفته » در حال جویدن لبهایم نوشتم: 



بودید دروغ رو سریع متوجه میشید اینو 
 «نگفته بودید

 « .خُب االن گفتم، شب بخیر »

 .کلمه آنالین باالی صفحه سریع محو شد

متعجب از مکالمه که نه سر داشت نه ته به 
 .صفحه موبایل زل زدم

ز اول مرور کردمیکبار ا . 

که چی حاال؟ » اخمهایم در هم فرو رفت:
آفرین بهت! نصفه شب نقطه میذاره بعد 

 « میگه حس ششم دارم!؟

تلگرام را بستم و موبایل را روی تخت پرتاب 
 .کردم

 .قلبم هنوز در سینه ام می کوبید



دستهای کرخت شده ام را چند بار مشت 
 .کردم و باز کردم

بیا دیگه، چیکار » صدای شهریار آمد:
 « میکنی؟

 .سرم را چند بار تکان دادم

زیرچشمی نگاهی به موبایل انداختم و در را 
اومدم ،فیلمو بذار اومدم» باز کردم: . » 

تصاویر را ندیدم. مکالمات بین شخصیتهای 
 !فیلم را نشنیدم

با صدای شهریار که جلوی تلویزیون دراز 
باز شد و تیتراژ پایانی کشیده بود چشمهایم 

 .را روی صفحه دیدم

 « !عجب فیلمی بود» -



کمی در جایم تکان خوردم و از حالت مچاله 
آره » ای که در مبل داشتم خارج شدم:

 قشنگ بود، خیلی خسته ام. امشبو بیخیال

 « .تحلیل بشیم

» دست و پایش را کش داد و با ناله گفت:
 « .آخ ، منم داغونم

فردا خیلی کار دارم، » :از جایش بلند شد
 « !خوش بگذره بهت

یادت باشه ها فقط یکبار باهام اومدی » -
 « !پارک آبی
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بی توجه به غر زدنم راه اتاقش را پیش 
غر نزن من عمو نیستم، بیکارم » گرفت:



 « .نیستم! زندگی خرج داره مرفه بی درد

نداشتم با رخوت حوصله یکی به دو کردن را 
از روی مبل بلند شدم و روی کاناپه دراز 

 .کشیدم

می ترسیدم به اتاق بروم و روی صفحه 
 .موبایل پیامی داشته باشم

بیشتر از دو ساعت به سقف و هر چه 
اطرافم بود خیره شدم و به پیامها فکر کردم. 

 !چرا بازی می کرد؟

تمام این یک هفته هر روز و هر ساعت 
و حاال دلتنگتر شدم. برای بابا دلتنگ بودم 

و پروانه، برای دوستانم و از همه بیشتر 
 برای



 .کوهیار

 .هر روز با بچه ها حرف زده بودم

همان شبی که رسیدند تو گروه شروع 
کردند به چقولی که کوهیار گوششان را 

پیچانده بود. کلی گله و شکایت کردند و من 
 کمی

 .آرامتر شدم
ودم که توبیخ فکر کردم پس فقط من نب
 .شده بودم

وقتی کل ماجرا را تعریف کردند، کمی حق 
 .دادم که آن بازی را راه انداخته باشد

باورم نشد بانیپال تا زیر گرفتن آدمها را هم 
 .انجام می دهد



از همان اول هم از نگاه ها و رفتارهایش 
 .بدم می آمد

هر چه پرسیدند چرا به سرم زده و با اینهمه 
آمده بودم، تنها دلیلی که  عجله به سفر

آوردم همانی بود که کوهیار به نگار گفته 
 .بود

به همه گفتم ادامه نقش بازی کردنم بود و 
 .دلم نمی خواست بابا متوجه شود

هر بار بعد از گفتن این جمله یاد لحن 
 .خشنش افتادم که گفت دیگر دروغ نگویم

هر بار اخم کردم و بعدش با به یاد آوردن 
فتن و نفس گرمی که موقع ادای هیوا گ

اسمم روی گردنم پخش شد، اخمهایم از 



 هم باز

 .شد

اینقدر فکر کردم تا خسته شدم و همانجا 
 .خوابم برد

 .چشمهایم را روی کاناپه باز کردم

در اتاق شهریار باز بود، پس نبود و رفته 
 !بود

 .نگاهی به ساعتم کردم و بدنم را کش دادم
االخره دلم آمد سری از جایم بلند شدم و ب

 .به موبایل بزنم
در اتاق را باز کردم و موبایل را از روی تخت 

 .برداشتم
نگاهش نکردم، چرخیدم و به آشپزخانه 



 .رفتم

کتری برقی را آب کردم و شاسی اش را زدم 
 .تا جوش بیاید

همانجا به کابینت تکیه دادم و قفل موبایل 
 .را باز کردم

 .هیچ پیامی نداشتم

 .ولی در گروه پیام زیاد داشتم

وارد صفحه گروهمان شدم، همه پیام داده 
بودند که کدام گوری هستم و چرا برنگشتم. 

 . همه تهدیدها را خواندم و خندیدم

نمیام تا به غلط کردن بیفتید و » نوشتم: 
 « .بگید دلتون اندازه االغ تنگ شده

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

244 



دارم » ال کردم و باز نوشتم: پیام را ارس
میرم براتون خرید کنم لیست بدید 

 «منتظرم

غیر این دو تا » خندیدم و باز تایپ کردم: 
که نوشتم چیزی ببینم نمیام، همینجا 
 « میمونم، از تو پاساژ میگیرمتون، بای

 .صبحانه ام را خوردم

یک جین و تاپ سورمه ای تن کردم و از 
 .خانه خارج شدم

راه فکر کردم که برای کوهیار هم  تمام طول
سوغاتی بخرم یا نه! اصال چه چیزی بخرم؟ 

 جز اینکه می دانستم گلها و کارش را

 !دوست داشت، هیچ چیز نمی دانستم



از در بزرگ پاساژ رد شدم و هوای سرد 
 .پاساژ بدنم را به لرز انداخت

 .کمی تند راه رفتم تا سرما را فراموش کنم

شی بزرگ را می آدرس یک شکالت فرو
 .دانستم، هر بار می آمدم مقصد اولم بود

بیخیال جذابیتهای زیاد پاساژ وارد شکالت 
 .فروشی شدم

 .با ذوق دستهایم را به هم زدم
چرخ دستیم را پر از شکالت و خوراکی های 
 .عجیب کردم تا با مهدیار امتحانشان کنیم

شکالتها را به جایی تحویل دادم که 
ریدها بود کل راه را تا مخصوص نگهداری خ

برسم به خودم فحش دادم که چرا اول از 



 اینجا
 .برای خرید شروع کرده بودم

موبایل را از جیبم درآوردم و تلگرام را باز 
 .کردم

چشمهایم دنبال چیزی غیر از پیامهای گروه 
و تهدیدهای باال بلند بچه ها بود، ولی پیامی 

 نداشتم. بی توجه به پیغامهایی که
تم اه بلندی کشیدم و موبایل را داخل داش

 .جیبم برگرداندم

جلوی یکی از نمایندگی های معروف کفش 
که مهدیار خیلی دوستش داشت، ایستادم. 

 چه خوب بود که حداقل می دانستم

 .مهدیار چه چیزهایی دوست داشت



داخل شدم و از چند مدل عکس گرفتم و 
 .برایش فرستادم

آنالین نشد کمی منتظر ماندم ولی مهدیار . 

همانطور که در فروشگاه بزرگ قدم می زدم 
با رهی تماس تصویری گرفتم و هندزفری را 

 .در گوشهایم فرو کردم

سالاام» سرم را جلوی گوشی گرفتم: .» 

سالم فراری، چطوری؟» خندان است:  » 

 « فرار چیه احمق جون، چطوری؟» -

 « .دیدمت بهتر شدم» -

- « ؟ من هر چرا نگفتید چی میخواید پس
 « !چی گرفتم حق اعتراض نداریدها

 « .نمیخواد بابا. پاشو بیا» -



صورتش اینقدر نزدیک بود که نمی توانستم 
 !بفهمم بقیه کجا بودند؟

بقیه کوشن؟ مهدیار کو؟ بگو زود » -
 «!عکسایی که فرستادم رو ببینه

صبر کن صداش کنم، قطع کن میگم » -
 « .بگیرتت

 !نمیخواد بابا منتظرم، همونجاست دیگه» -
» 
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موبایلش را جایی گذاشت که فقط سقف 
 .قابل دید بود

منتظر ماندم و گوشی هنوز رو به روی 
صورتم بود و قدم زنان در فروشگاه می 



 .گشتم

 .آهنگی در فضای فروشگاه پخش شد
آوردم و با یکی از هندزفری ها را از گوشم در 

آخ جون» خوشحالی گفتم: ! » 

یک آهنگ شاد ایرانی که من و مهدیار 
 .خیلی دوستش داشتیم

تولدم این آهنگ را کشف کردیم و کلی 
 .خوش گذراندیم

 .ذوق زده نگاهی به اطرافم کردم

 .کارکنان فروشگاه حواسشان نبود

نگاهم روی کارکنان بود و شروع کردم به 
ن خودمخواندن آهنگ و تکان داد . 

مهدیار ذلیل » لبهایم را نزدیک موبایل بردم:



 «.مرده بیا دیگه، ببین چی داره پخش میشه

حواسم به هندزفری بود تا صدای مهدیار را 
بشنوم و شاد و خندان آهنگ را زمزمه می 

 .کردم

نیم نگاهی به صفحه موبایل انداختم و 
شوکه شده موبایل را کمی به صورتم نزدیک 

 .کردم

کوهیار روی صفحه موبایل بودتصویر  . 

روی صندلیش نشسته بود و خندان نگاهم 
 .می کرد

دستم خشک شد. تمام بدنم یک آن پر از 
سرما شد، برعکس دستم که انگار تکه ای 

 .آهن داغ جای موبایل را نگه داشته بود



سریع چشمهایم را بستم و گوشه لبم را گاز 
 .گرفتم

یزمعز» صدایش آمد که خیلی آرام گفت: ! » 

بله؟» با چشمهای گرد شده نگاهش کردم: » 

بله؟» سوالم را سوالی تکرار کرد: !» 

 « چیزی گفتید؟» -

 « با شما نبودم! خوبید؟» -

» ناغافل چیزی که نوک زبانم بود را گفتم:
 «پس با کی بودید؟

هول شدم و خواستم سوالم را هر جور 
 .شده از یاد ببرد

شید ا ببخ» راهی جز حرف زدن ندارم:
سالم. من... من داشتم دنبال مهدیار 



 « میگشتم، نیستش؟

ببخشید » خنده اش تمام شد و جدی گفت:
تلفن رهی رو میز کار من بود، االن میبرم 

 «.بهش موبایل رو میدم

لحن جدی کار خودش را کرد، بیشتر هول 
نه ، نه نمیخواد، من چیزه، من قطع » شدم:

یگهمیکنم. دنبال مهدیار میگشتم، نه د  

 .نمیخواد، خداحافظ. اصال مهم نبود. نه بود
» 

 .منتظر نماندم و قطع کردم

نگاهی به موبایل کردم و نفسم را فوت 
 .کردم

 .پایم را چند بار روی زمین کوبیدم
اه اه اه گندت بزنن هیوا با این » -



شانست. لعنت به این شانس، لعنت. چرا 
 «!میپرسی با کی بود؟ به تو چه آخه
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از فروشگاه با دو خارج شدم و بدون هدف 
بین راه های مارپیچ پاساژ دویدم. حین 

 دویدن، حرکاتم را وقتی به آهنگ گوش می

کردم، مرور کردم. یک جا چشمک زدم و 
 .بوسی هم فرستادم

 «!وای وای نه» -

جلوی یک آب نما ایستادم و نفس زنان 
گاه کردماطرافم را ن . 

 .محو آب نمای بزرگ شدم

چشمانم را بستم و صدای ُشرُشر آب کمی 



 .آرامم کرد
 « از چی فرار میکنی وقتی راهی نیست؟» -

 .نیمکتی خالی دیدم
به طرفش رفتم و کوله ام را رویش پرت 

 .کردم

بسه هیوا تورو خدا » رو به آب نما نشستم:
تمومش کن، احمقی مگه؟ یک هفته هم 

ی شد؟ فقط جسمتو برداشتیگذشت! چیز  

 «.آوردی یکجا دیگه

به » زانوهایم را باال بردم و بغلشان کردم:
 « من گفت عزیزم؟

خُب باشه گفت با من » لبخندم را خوردم:
نیست، چیه مگه؟ حاال من فکر میکنم با من 



 بود. کی میخواد بفهمه؟ نگفت به خودمم
 « دروغ نگم که؟

اصال  »حس لجبازی باعث شد بلند بخندم:
 « .با خودم بود

ابروهایم را باال دادم و سرم را با آهنگی که 
قشنگ » در حال پخش بود، تکان دادم:

 « !گفتا

هر چقدر صدایم را بم کردم و عزیزم را 
 .گفتم به قشنگی صدای گرم و لحن او نشد

صدای موبایلم به خیالهای رنگی ام پایان 
 .داد

یمکت موبایل را برداشتم و چهار زانو روی ن
 .نشستم



 .صورت مهدیار روی صفحه آمد

 « سالم ، چطوریایی دردسر؟» -

 « سالم، کجا بودی تو؟» -

 « اتاق خودمون، چطور؟» -

 « ! هیچی» -

اون رهی »نتوانستم بی تفاوت باشم:
 « بیشعور کجاست؟

چیه؟» رهی سرش را کنار مهدیار گذاشت:  

» 

مسخره تماس میگیرم چرا نمیگی کدوم » -
ی؟گوری هست  » 

 .بهم نگاه کردند
اتاق کوهیار بوده! چی » مهدیار پرسید:

 « شده؟



سرتو میزنن تهتو میزنن ور دل داداشه » -
اینی تو؟ االن خیالت راحت شد؟ به قران 

 بیام قیچی برمیدارم موهاتو از بیخ
 « .میزنم

میشه مثل آدم بگی » مهدیار دوباره پرسید:
 « چی شده؟ کوهیارو دیدی؟ آره؟
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داشتم با یه آهنگ حال میکردم منتظر » -
بودم توی خاک بر سر پیدات بشه. مثال آقا 

 اومده بود صدات کنه، یهو دیدم
داداشه شما لم داده رو صندلیش داره نگام 

 « میکنه! میشه اینقدر منو ضایع نکنید؟

 .صدای خنده همه شان را شنیدم



 «!زهرمار» -

آزاد بعضی » رهی میان خنده هایش گفت:
وقتا فکر میکنم باید چار دست و پا را بری، 

 «.آدم بودن بهت نمیاد

درد! » من هم شروع به خندیدن کردم:
 « !خودت خری

حاال همه چارپاها » صدای سپهر را شنیدم:
 « !خر نیستن که

آزاد مگه کوهیار » مهدیار با آرامی گفت:
میکنی؟هیوالست تو اینقدر قاطی   » 

 « .قاطی نکردم» -

قاطی نمیکنه، فقط دچار سندروم » رهی:
 « !چرت و پرت گفتن میشه



حاال یکی طلبت تا » با اخم نگاهش کردم:
 « .بعد

 .کمی حرف زدیم و شوخی کردیم

 .مهدیار همه را ساکت کرد

آزاد ما آخر هفته داریم میریم کویر، » -
 « .نیای از دستت رفته

نه؟» تم:بلند و با هیجان گف ! » 

دیگه خودت میدونی، نیای خودمون » -
میریم ، برنامه رو عوض نمی کنیم. آخر 
 هفته تعطیلیه فقط اون موقع می تونیم

 « .بریم

م می میای؟ » نگار مهدیار و رهی را کنار زد:
 « !م من و با ای اینا تن تنها ن ن نذار



تو جون بخواه » بوسی برایش فرستادم:
میکنم بیام خوشگله! تمام سعیمو .» 

جمع کنید بینم » باز هم صدای سپهر آمد:
 « .بابا، خوشگله! تنهام نذار! چه پررو شدنا

 (کوهیار)

پریسا جلویم نشسته و در حال گزارش 
دادن از کارهایی بود که در حال انجام دادن 

 .آنها بود
گوشهایم در حال حاضر حوصله شنیدن 

 .نداشت
ه حواسم را در چند ساعت پیش گم کرد

 .بودم
اعتراف به دلتنگی برایم سخت بود ولی آن 



تصویری که امروز از موبایل رهی کامال 
 .اتفاقی دیدم، روند اعتراف را آسان کرد
اینقدر آسان که وقتی رهی موبایل را 

برداشت و از اتاق خارج شد اولین چیزی که 
به ذهنم رسید این بود که کاش همینجا 

 بود و
ی دیدمآن اداها را از نزدیک م ! 

شوکه شدنش از دیدنم آنقدر بامزه بود که 
بارها اجازه تداعی شدن آن را در ذهنم داده 
 بودم. عزیزم ناخوداگاه من را شنید و آن بله

 !پر از تعجب و ناباوری
 .لبخندی روی لبم آمد
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“. را گفت و من در دلم به “ با کی بودید؟ 
ر خندیدمحسودی اش چقد . 

چقدر فامیلی آزاد به او می آمد! اصال برای 
همین کارهایش بود که بچه ها آزاد 

 !صدایش می زدند

اینقدر که سریع از یک حالت به حالت 
 .دیگری پرواز می کرد

 .صدای پریسا مرا به خود آورد

 « کجایی؟» -

پیشانیم را خاراندم و دستی روی ته ریشم 
همینجا! خیلی خسته ام. این چند » کشیدم:

 وقته خیلی خسته شدم. تو هم که ماشاال

انگیزه باال، همینجوری داری کارهارو زیاد 



 «.میکنی! کارهای گمرک پدرمو درآورده

 « !ازت بعیده کوهیار» -

» از جایم بلند شدم و کتم را برداشتم:
اقعا آدم هستم اونم واقعی! پریسا من و

اینجوری نمیشه پیش رفت. تعداد کارخونه 
 ها زیاد

شده، نمیتونیم درخواستهاشونو انجام بدیم. 
 « !نیروهامون کمِه ، جامون کوچیکه

 « نیرو میخوای؟» -

اگه اعتماد داری به کسی » نگاهی کردم:
 .بیارش فقط باید یک جایی براش جور کنیم

» 

- « مچند نفرو میشناس . » 

 « !خوبه» -



 .آرام به طرف در رفتم
از جایش بلند شد و خودش را به من 

کوهیار سالن به اون بزرگی، میشه » رساند:
 « ازش استفاده کردا! نظرت چیه؟

 .در را باز کردم و نگاهی به سالن کردم

مهدیار هست؟» رو به منشی گفتم:  » 

بله هستن» جوابم را داد: .» 

تم و بعد از تقه ای به طرف در اتاق کناری رف
 .در را باز کردم

همه ساکت نشسته و هر کدام به کاری 
 .مشغول بودند

ببخشید، مهدیار یک لحظه لطفا بیا » -
 « .بیرون



بله؟» از اتاق خارج شد و کنارم ایستاد:  » 

مهدیار، خانم روزبهانی ایده دارن راجع » -
به سالن. دارم میرم. خودتون با هم صحبت 

 « .کنید

ه خداحافظی کردم و به قصد خانه، از هم
 .شرکت را ترک کردم

وقتی به خانه رسیدم که حتی اپسیلونی نیرو 
 .در بدنم نداشتم

کت و کیف را همانجا روی مبلها رها کردم و 
در حال رفتن به اتاق پیراهن را از تنم خارج 

 .کردم

 .بالش را بغل کردم و دََمر دراز کشیدم
سرت تا رو  ببین» بیحال و خسته لب زدم:



بالش من اومده! آخ از دست تو که 
 « !نمیدونی چیکار کنی، چیکار نکنی

 .دستم را روی جیب شلوار کشیدم

موبایل را از جیبم درآوردم و نگاهی به 
دختر این چه » صفحه خاموشش کردم:

دوست داشتنیه؟ من جای تو بودم به یک 
 بهانه ای

 « .زنگ میزدم
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با چشمهای بسته خندیدم و موبایل را کنارم 
 .گذاشتم

قفل موبایل را باز کردم و تلگرام را باز 
 .کردم



 .صفحه اش را باز کردم

 .کمی سرم را باال بردم تا بتوانم تایپ کنم

 « پس کی میای ؟ »

خوابم می آمد و با چشمهای نیمه بازم را با 
 .سختی روی صفحه نگه داشته بودم

پیام را پاک کنم که تایپینگ را باالی  خواستم
 .صفحه دیدم

 .پیامها رسید
 « چی؟؟؟ »

 « با منید؟؟؟؟ »

پس با کیَم ؟ تو فقط تعجب کن! » خندیدم:
 « نگاش کن چقدرم عالمت سوال گذاشته؟

 .دوباره سرم را کمی باال بردم و نوشتم



من با چند نفر قرار داشتم که هنوز سر  »
قرار نرسیدند. داشتم پیام رو براشون 
میفرستادم، اشتباهی برای شما هم 

 .فرستادم

 « .متوجه نشدم، ببخشید

 .می دانستم چیزی نمی نویسد

صفحه خاموش شد و با نیشخندی موذیانه 
 .چشمهایم را بستم

صدای مهدیار را شنیدم، ولی اینقدر منگ 
ه نمی توانستم جواب دهمبودم ک . 

 .چند بار صدایم کرد

 « !کوهیار؟» -

هوووم» چشمهایم را کمی باز کردم: ! » 



کوهیار بلند شو غذا بخور بعد بخواب، » -
 « !پاشو گشنه نخواب، ساعت یازده شبه

چشمهایم را بستم و دستم را روی سرم که 
 .شدیدا درد داشت، گذاشتم

ی دستم را کنار بالش گذاشتم و سرد
 .موبایل را حس کردم

لبخندی زدم و موبایل را میان انگشتانم 
 .گرفتم

 .غلتی خوردم و طاقباز شدم

 .موبایل را جلوی چشمهای نیمه بازم گرفتم

 .تلگرام را باز کردم
 .ابروهایم باال رفت، پیام داده بود

یک ساعت بعد از آخرین مکالمه یک نقطه 



 .برایم گذاشته بود
» ۰ « 

 .نیشم باز شد
 .موبایل را پایین آوردم و کنارم گذاشتم
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چرخی زدم و نشستم و پاهایم را از تخت 
 .آویزان کردم

 .درد مثل صاعقه در سرم پیچید

 .دستهایم را روی سرم گذاشتم

جوابتو نمیدم! یکم منتظر بمون تا یاد » -
 « !بگیری ادای منو درنیاری دخترجون

تم را تکانی دادم و از جایم بلند بدن کرخ
 .شدم



سه چهار قدم رفتم و به چارچوب در تکیه 
 .دادم

 « چی درست کردی؟» -

ماکارونی» صدای مهدیار از آشپزخانه آمد: ! 

» 

صدای سالم دادن رهی زودتر از خودش 
 .آمد

 .رو به رویم ایستاد

 « چطوری؟ چقدر رنگت پریده! خوبی؟» -

سرم خیلی درد » به سمت سرویس رفتم:
 « .میکنه. چیزی نیست

چند بار صورتم را آب زدم و از سرویس 
 .خارج شدم

به اتاق برگشتم و لباس پوشیدم، نیم 



نگاهی به موبایل انداختم و از اتاق خارج 
 .شدم

قبل » صندلی را بیرون کشیدم و نشستم:
 « .شام یک مسکن به من بده مهدیار

رد و از جایش بلند شدنگران نگاهم ک . 

 .قرصی که برایم آورد را خوردم

چرا اینجوری نگاه میکنید؟ غذاتونو » -
 « !بخورید

کوه داری خودتو میکشی؟ راه های » -
 « !بهتری هم هستا

 « !شلوغش نکن یک سردردِ معمولیه» -

مهدیار بعد از خوردن غذا سریع ظرفهارا 
 .جمع کرد و شروع به شستن کرد



نگاش کن حتما باید » ه کردم:به رهی نگا
 « !من یک چیزیم بشه تا تو خونه کار کنه

چی بگم؟ » نگاه متاسفی را مهدیار کرد:
انسان بودن دیگه کلمه نیست، یکی از آثار 

 « !باستانیه

 .مهدیار با خشم برگشت و نگاهش کرد

رهی حالت چطوره؟ اوضاع روبه » خندیدم:
 « راهه؟

- « ندگی میکنم از وقتی خونه مادربزرگم ز 
 «!خیلی بهترم. باید از اول میرفتم

دستم را روی شانه اش گذاشتم و از جایم 
قبل اونجا هم بهت گفته بودم » بلند شدم:

 «.اینجا خونه خودته! خوشحالم بهتری



میخوابی یا چای بذارم؟» مهدیار پرسید:  » 

» در حال رفتن به اتاقم جوابش را دادم:
ون شدی ممنون بذار، دیگه یک شب مهرب

لحظات رو از دست ندم. چایی که تو بذاری 
 رو

 « .بخورم تا یک سال بیمه شدم

غرغر کردنهایش را شنیدم و بی اعتنا وارد 
 .اتاق شدم

روی تخت دراز کشیدم و موبایل را 
 .برداشتم
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 « !بسه دیگه خیلی منتظر شدی» -

سالم، چیزی » صفحه را باز کردم و نوشتم:



 «شده؟

 .حتما تالفی دیر جواب دادنم را درمیاورد

خواستم صفحه را ببندم که سریع جواب 
 .داد

 « سالم، چطور؟ »

 .جوابش را دادم

 !«یک نقطه گذاشته بودید »

آهان اون، میخواستم حس ششمم رو  »
 « !امتحان کنم

 !خندیدم: تو بازی دوست داری؟

 « چی شد؟ حس ششم داشتید؟ »

ظاهرا ندارم، ولی شما داریدنه  » . » 

 .یک چشمم را بستم



فکر میکنم از کجا شروع کنم و بحث را 
 .ادامه دهم که پیام بعدیش آمد

حاال که حس ششم تون اینهمه خوبه  »
ازش بپرسید من کی برمیگردم، حتما جواب 

 «.میده بهتون. شب بخیر

چند بار پیام را خواندم و بار آخر بلند 
 .خندیدم

 « !لعنتی، باالخره که برمیگردی» -

 .صدای مهدیار را شنیدم

 « کوهیار خوبی؟» -

عالی» با شدت بیشتری خندیدم: ! » 

 .از جایم بلند شدم و به سالن رفتم
 .هر دو نشسته بودند و حرف می زدند



 « چی میگید؟» -

کوه آخر هفته تعطیله! تو تعطیلی که » -
 « نمیخوای کار کنی؟

و پاهایم را دراز کردمبه مبل تکیه دادم  . 

 « .اگه کاری پیش نیاد، نه» -

ما داریم میریم کویر میای، خستگیت در » -
 « .میره قول میدم

خودتون دو تایید؟ سپهر » نگاهشان کردم:
 « نمیاد؟

هر کی » رهی زودتر از مهدیار جواب داد:
باشه میاد! اینقدر سرمارو به طاق نزن 

 «.یکدفعه هم بد بگذرون

- « کار نداشته باشم میامباشه  . » 



هر دو خوشحال کف دستشان را به هم 
 .کوبیدند

ظاهرا نگاهشان می کردم و لبخند می زدم 
 ولی فکر جای دیگری بود. می آمد؟
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صبح زودتر از مهدیار و رهی از خانه بیرون 
زدم، حتما باید قبل از شرکت سری به 

عد هم کارهای گمرک که سوله می زدم و ب
 انگار

 .تمام نشدنی بود
نگاهی به آینه انداختم، اگر می دانستم 

ماندگار شدن او در این سفر عجوالنه باعث 
می شود، بازی را که راه انداخته بودم ادامه 



 پیدا
کند، ترجیح می دادم سفرش طوالنی تر 

 .شود

از اینکه دیروز متوجه شد یا حدس زد سوالم 
ه و داستانم را باور نکرد، از خودش بود

 .خوشم آمد

اگر می گذاشتم حواسش جمع بماند، دختر 
باهوشی بود، اما وقتی گیج و حواس پرت 

 .می شد در نظرم جذابتر می آمد

نگاهی به فلش آهنگهای مهدیار که به ضبط 
 .وصل بود، کردم

از آنجا که دیوار حاشا برای خودش اینقدری 
ز من خوشش بلند بوده که تازه فهمیدم ا



می آمد، قصد داشتم من هم از همین 
 دیوار

 .باال بروم
آهنگها را باال و پایین کردم ولی آهنگی که 

 .داشت با آن می خواند، در فلش نبود

از آهنگ فقط چند کلمه و ریتمش یادم 
 !مانده بود نه بیشتر

از باال و پایین کردن آهنگها دست کشیدم و 
یب پخش گذاشتم همینطور خودشان به ترت

 .شوند

امروز روز تحویل بارهای جدید بود که 
 .امیدوار بودم زود تمام شود

برعکس تصورم کارها خیلی زمان برد و یکی 



از تریلی ها ظهر رسید و عمال تمام روز را از 
 .دست دادم

کالفه و عصبانی با راننده تریلی بابت دیر 
 .کردن بحث کردم

کارهای شرکت را به پریسا سپردم، ولی باز 
 .هم کلی از کارها عقب می افتاد

هر یک روز عقب افتادن کارهای گمرک یک 
هفته تمام دردسر داشت و این کمبود نیرو 

 .دیگر قابل توجیه نبود

در حال تالش هبودم تا سر و سامانی به 
 .وضعیت سوله بدهم که صدای موبایلم آمد

ق به صفحه جواب بدون نگاه کردن دقی
 .دادم



 « گوشی! اونو اونجا نذارید. بله؟» -

 .صدای بانیپال در گوشم پیچید

کوهیار هم به تو میگم هم به پریسای » -
عوضی که چسبیده به توی قرمساق بکشید 

 بیرون از کارخونه های طرف قرارداد
من وگرنه بالیی سرتون میارم که یادتون نره 

 « !با کی طرفید

د، دیگر لبریز بودم از این صبرم تمام ش
مکالمات احمقانه که از اول تا به آخرش 

 .تهدیدهای بی اساس بود
خفه شو مرتیکه ی کثافت، » فریاد کشیدم:

قبل زنگ زدن به من یک مروری بکن به 
حرفهایی که بهت زدم بعد زنگ بزن و 



 دهنتو

باز کن، می دونی من یک ساله هر وقت 
م پس هر بهم زنگ زدی صداتو ضبط می کن

 غلطی بکنی اولین نفر خودتو برمیدارن

میبرن آب خنک بخوری. زندگی منو ازم 
گرفتی بعد تهدیدم میکنی عوضی. ببین 

 منو، دقیقا همونکارو که باهام کردی باهات

میکنم فقط یک تفاوت داره تو کثیف بازی 
میکنی، پرونده میسازی، آدم زیر میگیری 

 « !ولی من نه

از اسمم شروع شد: صدای بلندش آمد که 
کوهیار» .. » 

نگذاشتم شروع کند و عوض تمام صبرهای 



نداشته ام و کالفه گی های امروزم را داد 
صداتو ببر بانیپال، شرکتتو از کار» زدم:  

میندازم، همین االنم بی اعتبار شدی 
بدبخت ولی تا تهش میرم، میرسونمت 
 « .همون جایی که سال پیش منو بردی
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با نفس های تکه پاره ام، تماس را قطع 
 .کردم

 .دیگر حوصله ی ماندن نداشتم

من » نزدیک کارمندانم شدم و عصبی گفتم:
دارم میرم، خودتون بقیشو انجام بدید. 

امشبم اگر تونستید دو نفرتون بمونید. یه 
 مدت



 « .حواستونو بیشتر جمع کنید

ا تکان دادندهر چهار نفرشان سرهایشان ر  . 

 .به سمت اتاقک ته سوله رفتم
از صبح چیزی نخورده بودم، با این وضعیت 

 .نمی توانستم تا شرکت رانندگی کنم
یخچال را باز کردم و بشقابی از تن ماهی 

 .دیدم

همان را بیرون آوردم و با تکه ای نان 
 .خوردم

با عجله و سرسری خداحافظی کردم و از 
 .سوله خارج شدم

خراب به شرکت رسیدمبا حال  . 

هنوز وارد اتاقم نشده بودم که منشی جلویم 



 .را گرفت

سالم مهندس، دو تا گزارش خرابی » -
 « .دارید

آرام سالمی دادم و دستم را جلو بردم تا 
برگه ای که اطالعات و مشخصات را در آن 

 .نوشته بود، بگیرم
خانم روزبهانی نبودن من خودم » -

 « .اطالعات رو گرفتم

رگه را گرفتم و نگاهی کردمب . 

روزبهانی » اخمهایم در هم فرو رفت:
 « کجاست؟

 « .االن می گیرمشون وصل می کنم» -

 .به سمت کانتر رفت و من وارد اتاق شدم



سر دردم وحشتناک بود، حاال حالت تهوع 
 .هم به آن اضافه شده بود

 .تلفن روی میز زنگ زد
 .ایستاده گوشی را برداشتم

 « پریسا کجایی؟» -

قرار داشتم، جلسه دارم کوهیار. چی » -
 « شده؟

مگه من بهت نگفتم » عصبانی داد کشیدم:
حواست به کارخونه حاجی باشه! نگفتم یکی 

 رو پیدا کن بذار باال سرِ دستگاه ها؟ همه

 « چیو من باید انجام بدم؟

 « ...داد نزن، من اینکارو کردم» -

- « زارش خرابی اینکارو کردی؟ پس این گ



چیه باز؟ میدونی چیا از کار افتاده؟ بیا 
 شرکت همین االن یا نه نمیخواد بیای

 « !مستقیم برو کارخونه
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صدایش آرام بود، مشخص بود جایی بود 
» که نمی توانست درست صحبت کند:

کوهیار چته؟ چرا اینهمه عصبانی هستی؟ 
 قبل

ت زنگ بزنن خودم خبردار اینکه به شرک
شدم. مدرکم جور کردم. فرستادم برای 

حاجی. دفعه پیش بهش توضیح دادم قانع 
 شده

االنم مشکلی نداره خیالت راحت! طرف 



 « اخراج شد. کوهیار حالت خوبه؟

اینا برای من شد » کالفه جوابش را دادم:
دستگاه؟ من اومدم کار کنم نه اینکه مدرک 

ترمزتو بکش. نمیخوام جور کنم برای اخراج!  

بیشتر از این هزینه بدم، همه چی جنگ 
 «.نیست. دو دو تا چهار تا کن یک کم

 .باشه، حق با توِ! میام صحبت می کنیم» -
» 

 « .برسون خودتو» -

 .گوشی را محکم روی دستگاه کوبیدم

حالت تهوعی که هر لحظه بیشتر می شد، 
سردرد بی امان و حاال دست و پاهایم در 

کرخت شدن بودند حال . 

چند نفس عمیق کشیدم و دستم را به لبه 



 .میز چسباندم

 .در اتاق را باز کردم

مهدیار و سپهر در حال متر کردن سالن 
 .بودند

نگار کنارشان ایستاده بود و دفتری در 
 .دست داشت

به طرف سرویس رفتم و کمی صورتم را آب 
 .زدم

 .به جای بهتر شدن، حالم بهم خورد
می که داشتم مثل مسمومیت همه عالی

 .بود
خوردن تن ماهی را به یاد آوردم و اه از 

 .نهادم درآمد



بین این همه کار فقط همین یکی را کم 
 !داشتم

بیحال روی فرنگی نشستم و سرم را بین 
 .دستهایم گرفتم

 « !کوهیار؟ کوهیار خوبی؟ درو باز کن» -

 .صدای مهدیار بود

بلند شدم. دستم را به دیوار تکیه دادم و 
همینکه در را باز کردم سریع خودش را جلو 

 .کشید

یا خدا، این چه وضعیه. کوهیار چت » -
 « شده؟

» بیحال لبهای خشک شده ام را تکان دادم:
 « .فکر کنم مسموم شدم



 .سریع زیر بغلم را گرفت

 « چی شده مهدیار؟» -

سپهر سوویچ ماشینشو بیار بدو احتماال » -
 « !رو میزشه

چ چی چی ش شد شده؟ چ چرا رن » -
 « رنگش رنگشون ای ای اینقدر پری پریده؟

میگه مسموم شده! تو بمون من و سپهر » -
 « ببریمش بیمارستان باشه؟

با باشه، ح حت حتما. خ خب خبر ب » -
 « !بدید

مهدیار کلید خانه را از جیبش درآورد و 
 .سریع در را باز کرد
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 « !بذار کمکت کنم» -

 «!میرم خودم، نمیخواد» -

وارد خانه شدم و دستم را روی دیوار 
 .گذاشتم

 .سریع زیر بغلم را گرفت

کوه چهار ساعت زیر سرم بودی، » -
میخواستن بیمارستان نگهت دارن که 
نذاشتی! معلوم هست داری با خودت 

 چیکار

 « ... میکنی؟ بابا یکم

» روی اپن گذاشت:سپهر کیسه داروها را 
بسه دیگه مهدیار، بسه. یک بند غر زدی! 
تحمل مریضیشو نداری گمشو برو بیرون 



 من

 « .هستم

دیگر چیزی نگفت، کمک کرد تا روی تخت 
 .دراز بکشم

 .شلوارک و تیشرتی از کمدم برداشت

برو مهدیار، » بیحال دستم را باال بردم:
نمیخواد! خودم تنم میکنم. یکم بخوابم 

شم. چرا اینجوری میکنی تو؟خوب می  » 

 .زانوهایش خم شد و کنار تخت نشست

دستم را گرفت و سرش را روی تخت 
 .گذاشت

خجالت بکش مرد گنده! مسموم شدم » -
 « دیگه! تو مسموم نشدی تا حاال؟



نه نشدم، من یکی بود » سرش را باال آورد:
اینقدر هوامو داشت و مراقبم بود تا حاال 

مریضیه من مسموم نشدم، آخره 
 سرماخوردگی

بوده. کوهیار حالم بده! من دلشو ندارم این 
 « .شکلی ببینمت

پاشو برو، پاشو پسر » نفسم را فوت کردم:
جون. دو سه ساعت دیگه مثل روز اول 
میشم. قیافه این شکلیتو میبینم ناامید 

 میشم از

خودم، چی بزرگ کردم. خجالت آوره به 
 « .خدا

 « ... کوهیار» -



- « نکش مهدیار حرف . » 

 .از جایش بلند شد و بیرون رفت
 .در اتاق باز بود . صدایشان را شنیدم

سپهر، مهدیار را توبیخ کرد و لیستی داد تا 
 .تهیه کند

 .می خواست برایم سوپ درست کند

 .مهدیار رفت و سپهر تلفنش را جواب داد

 !شرح حال مرا به کسی می داد. حتما نگار

 .چشمهایم گرم شد و خوابم برد

 .صدای مهدیار آرام در گوشم پیچید

کوهیار بلند شو لباساتو عوض کن برات » -
 « !سوپ آوردم

چشمهایم را باز کردم. کف دستم را لبه 



 .تخت گذاشتم و بلند شدم
 « .بذار کمکت کنم» -

بسه» نگاهی به صورتش انداختم: ! » 
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 .با حرص نگاهم کرد
نگرانی بی حد و حصرش اعصابم را خورد 

 .کرده بود

از جایم بلند شدم و لباسهایم را عوض 
 .کردم

روی تخت نشستم، سینی را جلویم 
 .گذاشت

 « سپهر کو؟ خودت چی؟» -

رفت! من نمی خورم. غذای دیشب » -



 « .هست

برو برای خودت بریز » قاشق را برداشتم:
 « .بیار با هم بخوریم

 .از جایش بلند شد و رفت
 .چند قاشق با سختی خوردم

مهدیار با ظرفی از سوپ که برای خودش 
 ریخته بود ، برگشت و روی زمین کنار تخت

 .نشست
اون کارمندای گوسالت نمیگن تن ماهی » -
 « خطرناکه نگذارن تو یخچال ول کنن برن؟

به اونا چه مهدیار، من خودم بی فکری » -
کم بود کردم. خداروشکر . » 

ولش کن اصال » قاشق را توی ظرف رها کرد:



 « .، نمیخوام راجع بهش فکر کنم

این رفتارات داره اذیتم میکنه! جمع کن  » -
 « .خودتو

اذیت شو » با حرص از جایش بلند شد:
شاید یکم حواست غیر همه به خودت باشه 

که این شکلی نشی! من هزار بار مردم و 
 زنده

شوخیه باشه، آقا از شدم. میگی مسمویت 
 « .این شوخیا با من نکن

 .ظرفش را دستش گرفت و از اتاق بیرون زد

اشتها نداشتم، همان چند قاشق را هم به 
 .زور فرو دادم

 .دوباره به اتاق برگشت



اینبار موبایل من در دستش بود را همراه با 
 .حرص به دستم داد

 « بله؟» -

سالم، چی شده؟ اومدم شرکت گفتن » -
دنت بیمارستان! آره؟بر   » 

 « .مسموم شدم، چیزی نیست» -

 « چی خوردی مگه؟» -

یک لقمه تن ماهی. این سواال و حرفارو » -
 «میزنی گندی که خورده رو فراموش کنم؟

 .صدای خندیدنش را شنیدم

 « .حاال بخند، فردا صبح شرکت باش» -

 « .بمون خونه خودم هستم» -

 « سواالی منو کی جواب میده؟» -



خودم! کوهیار نمیذاری آدم حرف بزنه » -
که، همش پاچه آدمو میگیری، وقتی میگم 

 جایی هستم یعنی نمیتونم درست

حرف بزنم! بعد اینهمه مدت اخه من باید 
 «اینارو هم بگم؟

 .سینی را برداشتم و روی میز تحریر گذاشتم
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هرا االن خُب ظا» روی تخت دراز کشیدم:
میتونی صحبت کنی! چی میخوای بگی؟ 
 « .بگو، حالم خیلی بده میخوام بخوابم

کوهیار اون دستگاه ها همشون از قبل » -
ایراد داشت، برای ما هم نیست، از کسی 

 قرض گرفتم. یک مشت آشغالو جای



 « .جنسای خودمون جا زدم

دستم را روی چشمم گذاشتم و فشار 
ا؟ مافیایی تو؟ اینکارا چیه پریس» دادم:

 « دستگاه خراب گرفتی بردی دادی بهشون؟

مسمومیت چه فشاری رو مخت » خندید:
آورده باهوش؟! نمیتونستم پیداش کنم 
طرفو، من همه اینارو به حاجی توضیح 

 دادم، با

اجازه خودش رفتم جلو. دستگاه های ما تو 
انبارشونه، فقط میخواستم ببینم کدوم بی 

ری میکنهپدری داره هی خرابکا ! » 

حوصله بحث نداشتم، سر دردم دوباره 
شروع شده بود، حتی حوصله خوشحال 



 .شدن را هم نداشتم

 «.خیلی خُب فکر کنم بقیشو متوجه شدم» -

می دونم خوشحال شدی. دمم گرم. » -
 « .استراحت کن بعدا حرف می زنیم

قطع کردم و دستم را به همراه موبایل 
 .کنارم گذاشتم

همان حالت ماندم چند دقیقه به . 

موبایل را باال آوردم و از سر کنجکاوی تلگرام 
 .را باز کردم

 .لبخندی زدم و صفحه را باز کردم
 « سالم ، خوبید؟؟؟؟؟ »

پیامش همین بود، دو کلمه کوتاه! ولی 
همین دو کلمه کوتاه به همراه آن عالمت 



 .سوالهای زیاد نیشم را باز کرد

رفتش را دوست نگرانی های پر از مرام و مع
 .داشتم

دستهایم جان نداشتند، موبایل را پایین 
 .آوردم و روی قفسه سینه ام گذاشتم

ثانیه ای نگذشت که صدای دیلینگ پیام 
 .آمد

 .موبایل را باال آوردم

 .دوباره همان دو کلمه را نوشته بود

 !منتظر بود تا پیامش تیک بخورد؟

دست لرزانم را روی صفحه بردم و تایپ 
 .کردم

 « سالم، متشکرم. شما خوبید؟ » -



پیامش با سرعت ثانیه ای بعد از پیام من 
 .رسید

مطمئنید؟ آخه پس اینا چی گفتن؟ شما  » -
 «بیمارستان بودید؟؟؟ شوخی کردن؟؟؟؟

 .چشمهایم تار می دیدند

لبخندی زدم و با بیحالی گفتم: متخصص 
 .گذاشتن عالمت سوالهای فراوان

 .«چیزی نیست، خوبم. ممنون خانم آزاد » -

چند دقیقه خبری نشد و چشمهایم گرم شد 
 .که پیام دیگری فرستاد

گفتن حالتون خیلی بده، آره؟؟؟ مسموم  » -
شده بودید؟؟تن ماهی خیلی خطرناکه ها! 

 من یکبار خودم با تن ماهی مسموم



شدم. مطمئنید خوبید؟؟؟؟؟باید میموندید 
پیشتونه؟؟؟؟یک وقت بیمارستان. مهدیار 

 « .تنهاتون نگذاره. خطرناکه ها

 .خواب را از سرم پراند
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با سختی تکانی به بدنم دادم و نشسته به 
تاج تخت تکیه دادم: همه چیو هم که 

 !میدونی ماشاال به پیگیریات دخترم

با تن ماهی مسموم شدید؟» تایپ کردم:   » 

لبته من خیلی کوچیک بودم چند بله، ا » -
روز بیمارستان نگهم داشتن، ولی خیلی بد 

 «.بود قشنگ یادمه

دستم را میان موهایم بردم: اینجوری حال 



 .مریض میپرسن خُب لعنتی زنگ بزن

لرزش دستم بیشتر شد اما به خنده هایم 
 .می ارزد

خدا رحم کرد پس چیزیتون نشد. که  » -
 !«کوچولو بودید؟

سالم بود، از مدرسه اومدم بابا هفت  » -
عدس پلو برام گذاشته بود منم دوست 

 نداشتم رفتم تو یخچالو گشتم تو یک ظرف
تن ماهی بود، بابا یادش رفته بود برش 

 « .داره

در تصوراتم دلم برای دخترکی کالس اول که 
از مدرسه به خانه رسیده بود و در تنهایی 

 :دنبال چیزی برای خوردن بود، سوخت



زیزمع ! 

 .خواستم بنویسم که پیام بعدی آمد

ببخشید من انگار یادم رفت شما  » -
حالتون خوب نیست، مراقب خودتون 

باشید. من به مهدیار میگم تنهاتون نگذاره. 
 شب

 .«بخیر

خیلی دلم می خواست باز هم بنویسد، ولی 
اثر قرص ها زیاد شده بود و با سختی 

 .صفحه موبایل را می دیدم

یرشب بخ » - » 

 .موبایل را پایین آوردم

 .چشمهایم را بستم و لبخندی زدم



در خواب و بیداری بودم که متوجه آمدن 
 .مهدیار به اتاق شدم

 .به پهلو شدم و از الی چشمانم نگاه کردم
پایین تختم برای خودش تشکی پهن کرد و 

 .همانجا نشست

به تخت تکیه داد و موبایلش را باال آورد و 
 .چیزی نوشت

کردم پس آخر کار خودش را کرد و  فکر
 .دستوراتش اجرایی شد

 ( هیوا)

 .در بالکن را باز کردم کنار چارچوب ایستادم

به شهر پیش رویم و نقطه های درخشان و 
 .رنگی کوچک و بزرگ خیره شدم



خدا را شکر کردم که مهدیار کنارش بود و از 
 .او مراقبت می کرد

 « چیه؟ چرا غمبرک زدی اونجا وایستادی؟» -

 « !هیچی داشتم فکر می کردم» -

کنارم ایستاد و مثل من به طرف دیگر 
 .چارچوب تکیه داد

 .هر دو به رو به رو خیره شده بودیم
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 شهریار دلت برای عمو اینا تنگ نمیشه؟» -

» 

 « دلت تنگ شده؟ » -

رف جمع کردم و با انگشتانم موهایم یکط
 .شروع به بازی با آنها کردم



آره دیگه، دلم برای همه تنگ شده! » -
 «.خیلی سنگدلی تو

خُب خیلی وقته تنها زندگی » پوزخندی زد:
می کنم و کال یک مدل دیگه ای بزرگ 

شدم. دلم تنگ میشه نه اون مدلی که دل 
 تو

 « .تنگ میشه

 « میخوای برگردی؟» -

آره ولی همش فکر » ا باال انداختم:شانه ام ر 
می کنم بذار یکم تو نبودنم بیشتر نفس 

 « .بکشن

 .دستش را روی شانه ام گذاشت و فشار داد

آی » درد از شانه ام به طرف گردنم رفت:



 « چیکار میکنی؟

چرت نگو! عمو و پروانه این شکلی » -
 « .نیستند

چه همه جا هم » شانه ام را کشیدم:
استخونم خورد شد نمایندگی زدن! . » 

فعال نرو، اونا هم که گفتی نیستن. کجا » -
 « میخوای بری؟

بیشتر برای شام » با بدجنسی ادامه داد:
 « !های گرم و مرتب بودن خونه البته

خیلی بیشعوری» لبهایم جمع شد: ! » 

بهش بگو یکی » بلند خندید و موذی گفت:
 « !دو روز دیگه صبر کنه تا برگردی

ا فهمیدم اما خودم را به کوچه کنایه اش ر 



گفتم بهش، بابا که میدونی » علی چپ زدم:
 « .پیش تو باشم هیچی نمیگه

خودتو به نفهمی » ریز کرد: چشمهایش را
 « .نزن

 .با خونسردی به طرف سالن چرخید
 « چرا؟ نفهمی چی بود گفتی؟» -

بیا تو درو ببند، االن میمیریم از » برگشت:
 « !گرما

راز کشید و من با حرص در روی کاناپه د
 .بالکن را بستم

هزار بار خودم را لعنت فرستادم که دستم 
جلوی همه عالم در حال رو شدن بود، جز 

 خودش. دقیقا مثل یک پاسورباز مبتدی



دستم را اینقدر باز گذاشتم که همه برگهای 
دستم را خوانده بودند و حاال هی در حال 

 .باختن بودم
برگشتم چای ریختم و به سالن . 

 « فردا تعطیلی؟» -

 « !آره! نگو دوباره میخوای بری پارک آبی» -

دیگه دارم برمیگردم، آخرین بارم بیا، » -
 « نمیشه؟

 « حرفو عوض نکن هیوا! طرف کیه؟» -

گوشه مبل مچاله شدم و زانوهایم را بغل 
 .کردم

برادر دوست صمیمیمه! » نفسی کشیدم:
 « .بابا اصال خودش نمیدونه



 « !خُب بگو بهش» -
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من بگم؟» نگاهش کردم: » 

 « میخوای من بگم؟» -

چی میگی برای خودت؟ وقتی هیچ » -
نشونه ای از خودش نمی گیرم یا اگه می 

 گیرم فرداش یکطوریه که انگار اشتباه

کردم برم چی بگم؟ همینم مونده جواب نه 
 « .بشنوم

خُب » را برداشت: نیم خیز شد و چای
 .بشنو! همیشه همین بودیا! بچه ننه و لوس

» 

چقدرم که من مادر » لیوان چای را برداشتم:



 « !داشتم که حاال بچه ننه بشم؟

ببین » لیوان در دستش را به سمتم گرفت:
من خودم اینکاره ام، نزن تو صحرای کربال 

 که کال یک چی دیگه بگی. بچه ننه یک

شتر توضیح بدم؟ چرا اصطالحه! میخوای بی
نمیری بهش بگی؟ فوقش میگه نه! جهنم 

 « !بگه. این نشد بعدی

 .مقداری چای خوردم

عمرا، من نمیتونم » سرم را به عقب بردم:
 « .نه بشنوم. بذار همینجوری بمونه شهریار

اینقدر سخته؟ هیوا زندگیت میفته رو » -
دور خیال ، من تورو میشناسم چه هپروتی 

سازیبرای خودت می ! » 



ساختم! » نفسی کشیدم و هی گفتم:
 « .اینقدرم عالم قشنگی ساختم

لیوان نیمه خورده را روی میز گذاشت و 
 .دوباره روی کاناپه دراز کشید

امشب » دستهایش را زیر سرش گذاشت:
عالوه بر خدمات بیکرانت شهرزاد قصه گو 
 باش. از اول تعریف کن. سانسور کنی من

 « !میدونم و تو

چای را خوردم و شروع کردمبقیه  . 

گفتم و گفتم. سبک شدم اما دلتنگتر از 
تمام روزهایی که اینجا بودم. تعریفها دلم را 

 !به درد آورد، دردِ دلتنگی
نگاهش کردم، بدون حرفی به سقف زل 



 .زده

 « شهریار؟ شنیدی؟» -

 « !برو بهش بگو هیوا» -

شب بخیر» از جایم بلند شدم: ! » 

که چیزی گفت که شوکه  هنوز قدمی نرفتم
 .شدم

چون یکی که باید خیلی دوستت » -
میداشته ولت کرده دلیل نمیشه تمام 

 «.شجاعتتو تو دوست داشتن از دست بدی

ترسو نباش! مگه چقدر » کنارم ایستاد:
 « زندگی می کنیم؟

» انگشت اشاره اش را در گونه ام فرو کرد:
میدونم نمیخوابی پس زود بیدارم نکن، 



میخوام فقط بخوابم تعطیلم  ! » 

 .به سمت اتاقش رفت
 « تو خودت نه شنیدی؟» -

اندازه موهای سرت» دستش را باال برد: ! » 

خاک تو سر بی » اخمهایم در هم فرو رفت:
 « .لیاقتشون

حساس نشو. شب بخیر» بلند خندید: ! » 

شاید فقط یک ساعت چشمهایم را بر هم 
 .گذاشتم
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نگران حاِل کوهیار بودن دلشوره ی عجیبی 
داشت، کنار نگرانی و ناراحتی، یک حس 
 خوب آن گوشه ها خوشحال بود و در کنار



همه این احساسات درهم حرفهای شهریار 
 .منطقم را به بازی گرفته بود

خیالهایم کنار شجاعتی که شهریار می گفت 
مد. از غلط زدن به این سمت جور در نمی آ

 .و آن سمت خسته شدم

 .به ساعت نگاهی انداختم
االن که نمیتونم به مهدیار زنگ بزنم! » -
نمیگه صبح به این زودی فقط زنگ زدی 

 «!حال داداشه منو بپرسی؟ بیخیال

 .از جایم بلند شدم و موهایم را بستم
 « به خودش پیغام بدم؟» -

جایم بلند شدم نگاهی به موبایل کردم و از . 

اه، حاال چیکار کنم؟ نکنه حالش بدتر » -



 « .شده باشه؟ ای خدا

 .کارهایم را کردم و لباس پوشیدم

استرس نگذاشت بیشتر در خانه بمانم. دلم 
می خواست بدانم حالش چطور ابود!؟ از 

دیروز هر بار ترسیدم تا گرفتن تماس رفتم 
 و

پشیمان شدم، یک ترس مسخره در وجودم 
رآورده بود که نگذاشت زنگ بزنم! اصال سرب

 !زنگ بزنم هم نمی دانستم چه بگویم

بیماری بهانه خوبی بود ولی خوب می 
دانستم وقتی تماس بگیرم، همین که 

صدایش را بشنوم حال دلم از اینی که بود 
 هم بدتر



 .می شد

 !شهریار گفت اعتراف کنم! گفت بگویم

دستهایم را در جیب جینم فرو کردم و 
یابان خلوت را قدم زنان طی کردمخ . 

خب هیوا بیا امتحان » شانه ای باال انداختم:
کنیم هان؟ چی بگم؟ فکر کن االن 

 « اینجاست چی بگم؟

 .کلمات فراری شدند

 .چشمهایم دیگر جایی را ندید

بی هدف در پیاده رو کنار نخلها راه رفتم و 
من از شما خوشم میاد» یک آن ایستادم: !» 

شما؟ » جواب خودم را دادم:طعنه زنان 
خوشم میاد؟ حتما میخنده دیگه! خودم 



 « !بودم از خنده روده بُر میشدم. نه

 .ناامید شدم
همون » کمی راه رفتم و دوباره ایستادم:

اول که مهدیار از شما تعریف کرد از 
 « !شخصیت شما خوشم اومد

شما؟ شخصیت؟ اه! این چه کوفتی بود » -
 « گفتم؟

 .ناامیدتر شدم
» سخت است من نمی توانستم، ایستادم:

شما نظرتون راجع به من چیه؟ به نظرتون 
 « من چه شکلیم؟

 « .خفه شو بابا! شر و ور محض بود» -
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راهش را بلد نبود چون راهی نداشت، چون 
سخت بود، چون کوه بود، چون راه نمی 

 .داد، چون روزنه ی امید نداشتم

با حرص موهای پخش شده در صورتم را 
 .کنار زدم

 .ایستادم و به نخل بلند کنارم زل زدم
لبهایم چند بار بهم خورد. از فکر چیزی که 

را گاز در مغزم ولوله به پا کرده بود لبهایم 
 .گرفتم

نفس عمیقی کشیدم و قبل خارج کردن 
دوستت دارم» هوا از ریه هایم آرام گفتم: ! 

» 

نفسم را خارج کردم و سریع سرم را پایین 
 .انداختم



اینبار کمی امید در دلم جوانه زد، دوباره به 
 .قدم زدن ادامه دادم

خیلی قشنگه این دوستت دارم، » -
با دلیل. سرراست، شفاف، بدون دلیل ولی 

 اصال عالیه! خوب چی میگه؟ من وقتی گفتم
 « دوستت دارم چی میگه؟

مطمئنم من اینو نمیگم، » پوزخندی زدم:
اگه بگم هم شک ندارم بلند میخنده، آره! 
 حتما میخنده. پیش خودش فکر میکنه یک

 !دختر بچه بی فکر مثل آدم بزرگا حرف زده

» 

 .سنگ جلوی پایم را با ضرب شوت کردم

هشت سال اختالف سنی! اختالِف » -
زیادی نیست که؟ خُب چرا اینجوری رفتار 



 « میکنی؟

همان جوانه کوچک امید در لحظه نابود 
 .شد

نمی خواستم اعتراف کنم. نمی توانستم 
 .اینکار را انجام دهم

من شهریار نبودم، من هیچ کس دیگری 
 .هم نبودم

من هیوا بودم و خوب می دانستم هیوا 
را ” نه“. تحمل شنیدن تحمل نداشت

 .نداشت
از جیب پشتم موبایل را درآوردم و نگاهی 

به ساعت کردم. باز هم زود بود. اگر حالش 
 بد شده بود؟



همینکه تلگرام را باز کردم. دیدن یک نقطه 
باعث شد چنان دچار هیجان شوم که در جا 

بگویم“ وای “ با صدایی بلند  . 

 .انگار از قفس آزاد شده باشم
یم را در ذهنم تند تند تکان دادم و دستها

 .تمام فکرهایم را پس زدم
 .زمان ارسال پیام برای ده دقیقه پیش بود

لبخندی زدم: همون موقع که گفتم دوستت 
دارم، حاال دقیق نه ولی بذار فکر کنیم 
همون موقع بوده. مثال حس ششم تو 

 !عالیه

سالم، خوبید؟ بهتر » تند تند تایپ کردم : 
حتون بخیرشدید؟ صب ! » 



از احوال پرسی های شما» جوابش رسید:  ! 

» 

در جا خشک شدم. نیشم بسته شد! چکار 
 باید می کردم که نکردم؟ ناراحت بود؟

با لبهای آویزان پیام ساده و پر طعنه اش را 
بهترم ، » مرور می کردم که پیام بعدی آمد: 

 « مرسی

 .معطلش نکردم و سریع تایپ کردم

ود هر یک جمله را که از هول اینکه نر 
 .نوشتم فرستادم

دیشب تا وقتی مهدیار بخوابه از حال » -
 «.شما خبر گرفتم

 « من دو ساعت پیش بیدار شدم » -

 « میخواستم زنگ بزنم مهدیار » -
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 « گفتم شاید خواب باشه » -

 « گفتم بیدارش نکنم » -

 .با خیال راحت نفسم را بیرون دادم
تایپنگ را دیدم و خوشحال شدم که می 

 .نویسد
پیامش آمد و اینبار با خواندن پیام محکم 

 .دستم را به پیشانیم زدم

 « !اینکه همش مهدیار بود » -

 .دست و پایم را گم کردم

نه، نه اینجوری » با دستهای یخ زده نوشتم: 
ود دیگه! نیست. همش به خاطره خودتون ب

 یعنی فقط میخواستم ببینم بهتر شدید یا



نه. فقط نمیخواستم مزاحمتون بشم، 
همین. ناراحت شدید؟؟؟؟؟؟ من منظوری 

 « .نداشتم

پیام بعدی آمد و دستهای سردم، گرم شد. 
 .تمام وجودم گرم شد

 « خوبم دخترِ خوب، نگران نباش » -

سرم را به طرف آسمان بردم: خدایا چرا 
ا من میکنه؟ آخ قلبماینکارو ب . 

دیگر تحمل نداشتم با پیام بعدی فرو بریزم 
 .و دوباره با یک پیام دیگر ترمیم شوم

خوشحال شدم، مراقب » سریع نوشتم: 
 « .خودتون باشید

دیگر پیامی نیامد، خوشحال شدم که دیگر 



پیامی نداشتم. می گذاشت کمی نفس 
 !بکشم

 (کوهیار)

ما راه می دانستم چه بازی عجیبی بین 
 .افتاده بود

جلویش را که نگرفتم هیچ، حاال کامال دل به 
 .این پیامها داده بودم

فقط یک چیز را دوست نداشتم. صورتش را 
 .نتوانستم ببینم

دوست داشتم دستپاچه شدنش را که در 
 .پیامها مشهود بود، از نزدیک ببینم
حاال دیگر با زمانی که فکر می کردم 

ضطراب و حواس رفتارهایش همه پر از ا



 .پرتی بود، فرق می کرد
حاال می دانستم از من خوشش می آمد یا 

شاید بیشتر از خوش آمدن، دوستم 
 .داشت

دیگر معنی جوابش را فهمیدم. وقتی 
پرسیدم همیشه اینقدر حواسش پرت می 

 !شود و او گفت نه همیشه

پس آن روز من عامل حواس پرتی های او 
 .بودم

اج تخت تکیه روی تخت نشستم و به ت
 .دادم

مهدیار نبود، رفته بود تا برایم نان تازه 
 .بخرد



هر بار بیدار شدم، سریع سرش را از روی 
 .موبایلش بیرون کشید و سریع نشست

نگاهی به انگشتانم کردم که موبایل را 
 .محکم گرفته بودند

موبایل هیچ وقت برایم اینقدرها هم جذاب 
 !نبود، ولی حاال

تا نگرانم باشد حاال که کسی بود . 
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جنس نگرانی هایش شبیه مهدیار بود ولی 
انگار هر بار نرمی موهایش را هم با آن گره 

 .می زند

 .دست دیگرم را نگاه کردم

 .همان دستی که آن شب نافرمانی کرد



همانی که موهایش را وقتی خواب بود، 
هایم نرم لمس کرد. آنها هم از بین انگشت
 .ُسر خوردند و فرار کردند

چقدر شبیه موهایش بود، پریشان ولی نرم 
 .و لطیف، اهِل فرار کردن

مهدیار با نان سنگکی در دست، میان 
 .چارچوب در ایستاد

 « خوبی؟ » -

بلند میشم چپ و راستت » لبخندی زدم:
 « .میکنم ها

ای بابایی گفت و چرخید و به آشپزخانه 
 .رفت

 .از جایم بلند شدم، سرم گیج رفت



همانجا لبه تخت نشستم و سرم را محکم 
 .بین انگشتانم فشار دادم

دراز کشیدم، چون توانی برای برداشتن یک 
 .قدم هم نداشتم

با سینی بزرگی وارد اتاق شد. هر چه در 
 .یخچال داشتیم را چیده و برایم آورده بود

 .سینی را جلویم گذاشت

ی کنار سینی خندیدمبا دیدن شکالتها . 

این چیه دیگه؟» یکی را برداشتم:  » 

با » همانطور که لقمه گرفت، جوابم را داد:
 « !چای دوم میچسبه

حاال کی گفته من چای دومم بهت » -
 « افتخار میدم؟



سرش را باال آورد و لقمه را در دهانم 
به قران اگه بذارم پاتو از در بذاری » چپاند:

 « !بیرون

کارام میمونه » دن لقمه گفتم:در حال جوی
 « !پسر

 .ولم کن بابا، کار کار. به جهنم که میمونه» -

» 

 « !مهدیار» -

یکاری میدم دستتا کوه» جدی نگاهم کرد: ! 

» 

پوزخندی زدم و لقمه بعدی را از دستش 
مثال میخوای چیکار کنی؟» گرفتم:  » 

همین دیگه! بدبختی » با حرص جواب داد:
هم نمیتونم بکنمهمینه که هیچ غلطی  . » 



 .از حرص خوردنهایش خندیدم
 « !بخند، نوبت منم میشه حاال» -

لقمه گرفت، تهدید کرد و من با خندیدن 
 .حرصش را بیشتر کردم

 .حریف مهدیار نشدم و خانه ماندم

بعد از هماهنگ کردن کارها با پریسا روی 
تخت دراز کشیدم که صدای دیلینگ پیامی 

 .آمد
تاده بوداول یک نقطه فرس . 

دیگر شک نداشتم خودش هم بازی کردن 
 !را دوست داشت. شاگرد خوبی بود
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عکسی برایم فرستاده بود. به امید دیدن 



عکسی از خودش که بعید هم می دانستم 
اینکار را انجام دهد، منتظر ماندم تا عکس 

 لود
 .شود

 .عکس یک بیلبورد بود

ها زوم کردم روی نوشته . 

نمایشگاه مربوط به محصوالت خوراکی و 
 .تجهیزات آنها بود

خُب؟؟؟؟؟» نیم خیز شدم و نوشتم:   » 

از قصد تعداد عالمت سوالها را مثل خودش 
 .پشت هم ردیف کردم

 « برم؟؟؟؟؟ » -

کجا برید؟؟؟؟؟» ابروهایم باال پرید:   » 



 .«همینجا دیگه! عکسشو فرستادم دیگه » -

 « کجاست؟ نزدیکه؟ » -

پس میرم، غیر عکس انداختن و کارت  » -
 «ویزیت و کاتالوگ گرفتن، چیکار کنم؟؟؟؟

 !بلند شدم و نشستم: خدا چیکارت کنه تورو
کجاست؟» تایپ کردم:   » 

 « .نمیدونم، میزنم تو َمپ پیداش میکنم » -

پس لطفا اول محل دقیقشو پیداش  » -
 «کنید

ر هم فرو بردپیام بعدی اخمهایم را د . 

من میرم از اونجا براتون عکس  » -
 « .میفرستم. خداحافظ

 « خانم چند لحظه صبر کنید » -



 « چشم » -

خنده ای موذیانه کردم: پس چشم هم 
 !بلدی بگی

اینطوری با » شروع کردم به تایپ کردن: 
پیغام دادن که نمیشه! من باید بدونم 

 « چقدر از شما فاصله داره

ن دندنهایم گذاشتم و منتظر زبانم را میا
 .تماس او ماندم

 .چند دقیقه طول کشید

 « عجب موجودی هستی تو! نکنه رفتی؟» -

شماره اش را آوردم تا تماس بگیرم که 
شماره اش روی صفحه نمایش داده شد. 

 .سریع جواب دادم



 « !سالم» -

سالم! خوبید؟ بهتر شدید؟ صداتون که » -
 « !به نظرم خیلی بده

- « من بده؟ صدای  » 

نه صدای شما که خیلی خوبه! چیز یعنی » -
منظورم اینه که مشخصه بیحالید و مریض 

 « !هستید

 .چیزی نگفتم و او را منتظر گذاشتم

الو؟ هستید؟» چند ثانیه بعد صدای او آمد:  

» 
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 « بله. فهمیدید محل نمایشگاه کجاست؟» -

من اینور کشورم » ب داد:ریز خندید و جوا



اون اونوره کشوره! فاصلمون یک چیزی 
 « .شبیه اینه

 « !جدی؟ پس نمیخواد مهم نیست اصال» -

نه شوخی بود! یک کوچولو دوره ولی من » -
 « .میرم

نه خانم آزاد اصال لزومی نداره » جدی گفتم:
 « .یک راه طوالنی رو برید برای اینکار

 « .من میرم» -

 .لجبازی کرد، می خواست کالفه ام کند
درسته من با اینحال باید راجع به یک » -

 « موضوع هی بحث کنم با شما؟

نه ، حق دارید. » سریع جواب داد:
 « میخوابید؟



چی؟» خنده ام را جمع کردم: » 

 « میگم میخواید استراحت کنید؟» -

 « ! اجازه بدید بله» -

- « ظمن اجازه بدم؟ باشه، پس خداحاف . » 

 !باز هم فرار کرد
دراز کشیدم و سعی کردم کمی بخوابم، 
 !البته اگر بتوانم فکرم را از او خالی کنم
نمی دانستم چقدر گذشته که با صدای 

 .موبایل از خواب پریدم

 .یک چشمم را باز کردم و اسم او را دیدم
 « بله؟» -

 « ای وای خواب بودید؟» -

 « !سالم» -



- « یلی گذشته از آخ ببخشید، سالم. خ
تماسم، پیش خودم فکر کردم دیگه بیدار 

 «.شدید

لبخندی زدم و با خودم فکر کردم چقدر این 
 .دختر پیش خودش فکر می کرد

 «!اشکال نداره» -

من تو تلگرام براتون کلی عکس » -
 «فرستادم و فیلم، میشه ببینید؟

از خودت؟» آرام گفتم:  » 

بله؟» متعجب و سوالی گفت:  » 

- « هستید شما؟کجا   » 

 « .نمایشگاه دیگه» -

از حالت دمر چرخیدم و طاقباز خوابیدم: 



 !چقدرم که حرفمو گوش دادی

 « من نگفتم بهتون تشریف نبرید؟» -

 « !نه، نگفتید» -
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نگفتم؟» طلبکار گفتم: » 

» باز آن روی زبان درازش پررنگ شد:
نم لزومی نداره چون نگفتید نرو ، گفتید رفت

راهش دوره! دقیقا همینو گفتید. بعدشم 
 گفتید

حالتون خوب نیست بحث نکنم. بعدشم 
 «.رفتید استراحت کنید

خُب بعدش چی شد؟» بی صدا خندیدم:  » 

بعدش من اومدم نمایشگاه براتون » -



عکس و فیلم گرفتم فرستادم. یک عالمه 
 « .هم کاتالوگ و کارت ویزیت گرفتم

 « بعد اینا چی میشه؟» -

اینقدر حواسش پرت بود و معلوم نیبود در 
کدام باغ قدم می زد که مو به مو توضیح 

 .می داد

بعدش شما اونارو ببینید منم اینجا » -
منتظر میمونم تا اگه کار دیگه ای بود انجام 

 «.بدم، اگه نه که برگردم

چشمهایم را باریک کردم و سقف را نگاه 
ما که تا اینجارو توضیح ممنون ش» کردم:

 « !دادید، آخرشم بگید چی میشه

 .چند لحظه چیزی نگفت



 « االن دارید منو مسخره میکنید؟» -

گفتم“ نه “ محکم  . 

 .شنید و با لجاجت و حرص جوابم را داد

انگار متوجه شد بیش ازحد دل به دل 
سواالتم داده بود و من از حالم سواستفاده 

آخرشو » فت:کرده بودم که با لجاجت گ
 دیگه

 « .خودتون بگید

دوست دارم :» سر ضرب جوابش را دادم 
 « !آخرش خوب تموم بشه

 « یعنی چی؟» -

جمالت زیاد گیجش می کرد، دیگر این را 
االن عکسارو میبینم » خوب می دانستم:



 همونجا بهتون میگم، ممنون که اینهمه راه

رفتید و زحمت کشیدید. امیدوارم بتونم 
 « .جبران کنم

با یک خداحافظی سریع تماس را قطع 
 .کردم تا اینبار فرار برایش راحت باشد

پشت میز تحریر نشستم، عکسها و فیلمها 
 .را با دقت نگاه کردم

در انتخاب دستگاه ها نهایت دقت را کرده 
 .بود

تمام اطالعاتی که فرستاده بود از هر لحاظ 
 .بهترین بودند

، چند جا در فیلمها سوال هم پرسید
 .سوالهای کاربردی و مهم



چه خوبی تو دخترم! اینهمه اطالعات از » -
 « کجا داری؟

آن قدر عکس و فیلم گرفته بود که ساعتها 
 .مرا درگیر دیدن آنها کرد

 .مهدیار با سینی غذا وارد اتاق شد

 « بهتری؟ چیکار میکنی؟» -

 « !هیچی» -

چرا استراحت نمیکنی؟ کوهیار االن اول » -
قول دادی آخر هفته بیای کویر! هفته است 

 بابا استراحت کن دیگه، پس فردا
 « .حال بد رو میکنی علم یزید میگی نمیام
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از جایم بلند شدم، دیدن مطالبی که برایم 



 .فرستاده، حالم را حسابی جا آورده بود

من قول ندادم بیام این یک بعدشم » -
با هم نهار بخوریمبریم آشپزخونه  . » 

 .سینی را برداشت و همراهم آمد

بعد از نهار وارد اتاق شدم و سریع موبایل 
 .را برداشتم

 .هیچ پیامی برایم نفرستاده بود

خانم خیلی متشکرم ، خیلی خیلی  » -
 .عکسها و فیلمهای خوبی بودند. بازم ممنون

» 

البته » چند خط پایین رفتم و دوباره نوشتم:
که خیلی دوست داشتم کنار اینهمه عکس و 

 فیلم از دستگاه های آهنی و زمخت،

حداقل یک عکس از خودتون هم می 



 « .فرستادید

خندیدم و تمام کلمات را تا ممنونی که 
نوشته بودم، پاک کردم و پیام را ارسال 

 .کردم

یع جواب برعکس دفعات پیش پیام را سر
 .نداد

چند دقیقه دیگر منتظر ماندم، خبری نشد. 
موبایل را بین انگشتانم گرفتم و به گلخانه 

کجایی تو؟» نگاه کردم:  » 

 .مهدیار آماده و لباس پوشیده وارد اتاق شد

تو کجا؟» ناخوداگاه پرسیدم:  » 

مگه غیر من کس » لبهایش پایین رفتند:
 « دیگه ای هم جایی رفته؟



- « داری میری؟ نه! کجا  » 

رَهی کارهایی که پریسا داده بوده رو » -
انجام داده، داشت میومد اینجا تورو ببینه 

 گفتم پایین منتظر باشه بریم یک کم

 « .خرید کنم

لبخندی زدم و به آشپزخانه رفتم: به به کاری 
شدی جناب مهدیار! من اگه بدونم مریضیم 

 باعث تحوالت عمیق اینچنینی در شما
ا میکنم همیشه مریض بمونممیشه دع . » 

کوهیار» با حرص صدایم کرد: ! » 

پول » بی توجه به حرص خوردنش پرسیدم:
 «داری؟

زیر چشمی نگاه کردم، سریع به سمت در 



 .رفت و از خانه خارج شد

 .کتری را روی گاز گذاشتم و به اتاق برگشتم

به گلخانه رفتم و کمی به گلها رسیدگی 
 .کردم

را شنیدم و آبپاش را  صدای زنگ موبایلم
 .روی زمین گذاشتم

» گوشی را برداشتم روی آیفون گذاشتم:
 « بله؟

 «سالم، خوبید؟ بهتر شدید؟» -

 « سالم، شما چطورید؟» -

 « مرسی، شما خوبید؟ بهترید؟» -

بله ممنون. » سوالهایش را از یاد نمی برد:
 « .بازم تشکر میکنم، عالی بودن



؟ واقعا خوب جدی» صدایش پر از ذوق بود:
 « بود؟ به دردتون خورد اصال؟

 « .بله جدی و واقعی، عالی بود» -
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“. آرامش را شنیدم و چیزی “ آخ جون 
نگفتم. از مدل شاد و خوشحال او خوشم 

آمد. خیلی بهتر از آن مدل جنجگوی 
 همیشه

 .طلبکار بود

- « رسم؟خانم آزاد من یک سوال ازتون بپ  » 

 « !بله حتما، بپرسید» -

اینهمه اطالعات رو از کجا آوردید؟ » -
 « !منظورم دستگاه ها و قطعاته



از بابا یاد گرفتم. یعنی اون موقع » خندید:
بود که فهمیده بود دروغ گفتم، بعد من 

مجبوری تو خونه بودم ، بچه ها داشتن از 
 شما

اینارو یاد میگرفتن، منم از بابا خواستم یک 
 «.چیزایی یادم بده

من شاید سی درصد اطالعات شمارو به » -
 « .دوستاتون دادم

خُب منکه نبودم ببینم تا کجا درس » -
 « !دادید. بیشتر یاد گرفتم

 « .خوبه! یعنی عالیه» -

دیگر چیزی نگفت. منتظرم که باالخره به 
 .حرف بیاید



دقیقه سکوت انگار فکرهایش را بعد از چند 
آقای کوهیار؟» کرد:  » 

 !اولین بار بود که اسمم را صدا زد؟
 « بله؟» -

 « !من... من میخوام یک چیزی بگم» -

 « .منتظرم» -

 «!چیزه آخه به شما ربط داره» -

 .دیگر مطمئن شدم، زمان اعتراف بود

چقدر مگر می توانست مقاومت کند؟ خودم 
د تا زبانش باز شودخواستم نزدیکتر شو . 

بفرمایید» لبخندی زدم: ! » 

 « دو تا بگم اشکالی نداره؟» -

شما چهار تا بگید» لبخندم پررنگ شد: ! » 



قول میدید عصبانی نشید؟ قول مردونه » -
ها! یعنی من هر چی گفتم عصبانی نشید، 

 « باشه؟! یک وقت داد نکشید!؟

نه، خیالتون راحت من قول میدم نه » -
شم نه داد بزنم. اصال میتونم عصبانی ب

 « بهتون قول بدم خوشحالم بشم. خوبه؟

راست میگید؟ پس قول » با هیجان پرسید:
 « میدید خوشحال بشید؟! آره؟

بله! قول» تک خنده ای کردم: . » 

خُب اول از اون کوچیکتره شروع میکنم. » -
میشه به بچه ها نگید من باهاتون تماس 

هداشتم؟ خیلی احمقانه است ک  

 « !خودمم چراشو نمیدونم ولی نگید



فکر کردم چرا اینهمه ترس داشت؟ چرا 
 لرزش صدایش هر لحظه بیشتر می شد؟

می خواستم کمی شجاع باشد، مثل همان 
موقع هایی که طلبکار بود. می خواستم 

 .طلبکارانه بخواهد. طلبکارانه بگوید

خواستم شجاعتش بیشتر شود پس سریع 
 .قول دادم

- « گه؟قول، دی ! » 
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وای مرسی، خُب بریم سراغ بعدی! من » -
 « .چون خیلی استرس دارم تند میگم

من قول دادم تا سریعتر به آن چیزی که 
می خواستم برسم، ولی وقتی شروع به 



گفتن کرد هر لحظه نسبت به لحظه قبل 
 تهی تر

ین شدم. تمام تصوراتم را در یک ثانیه از ب
 .برد

اون دستگاهه بود تو فیلم برای قوطی » -
های کاغذی، اونو یادتونه؟ نمیدونم بابا 

 بهتون گفته یا نه برای یک سری از
محصوالتش این دستگاه رو الزم داره بعد 
من... من آخه نمیدونم چرا ولی زنگ زدم 

 بهش گفتم شما، گفتم شما این
 «.دستگاه رو خریدید

 .از جایم با ضرب بلند شدم
موبایل را از روی حالت آیفون خارج کردم و 



 .آن را به گوشم چسباندم
چی؟ االن چی گفتی ؟» تقریبا داد زدم:  » 

شما گفتید خوشحال » تند اعتراض کرد:
 «.میشید! قول دادید داد نزنید ولی زدید

خانم، خانم » نفسم را با حرص بیرون دادم:
د کال این فکرا از کجا به آزاد، میشه لطفا بگی

 « ذهنتون میرسه؟

 « !من فقط میخواستم کمک کنم» -

» تمام تالشم را کردم تا صدایم باال نرود:
االن کمک کردید؟ من اون دستگاه رو ندارم 
 اگر پدر شما درخواست بدن! خانم من که
اینجا بودم یک تماس ، یک سوال ، یک 

رید جواب، اینا خیلی آسون بود تا دوباره ب



 !دروغ سرهم کنید

من دروغ نگفتم! گفتید دیگه » داد کشید:
نگم، گفتید شریکم نیستید منم دروغ 

 « .نگفتم

پس االن چیکار » نفسم را فوت کردم:
 « کردید؟

من... من با شرکته سازنده قرار » -
گذاشتم، من حتی به نگار گفتم برام کارت 
 ویزیت طراحی کنه تا دو ساعت دیگه کارت

هم آماده است البته با اسم شرکت ویزیتم 
شما. من... من فقط میخواستم یه کار 
 خوب براتون بکنم خوشحال بشید. رفتم

کت شلوار خریدم فردا مرتب باشم برم 



براتون سفارش بدم، بعدا خودتون از 
 .همونجا میتونید بقیه کارهارو انجام بدید

مالقات حضوری رو فقط من انجام میدم. 
وغ هم نگفتمهمین! در ضمن در  . » 

 .هر لحظه بیشتر شوکه ام کرد

از طرفی حس تشکر داشتم از طرفی اینقدر 
 .عصبانی بودم که نتوانستم چیزی بگویم

چرا با کارهایش میذتوانست مرا تا سر حد 
 مرگ عصبانی کند؟

به قولتون » صدای غمگینی در گوشی پیچید:
عمل نکردید! همه کارهارو دادید به پسرها 

ر کارهاتونو اون دوستتونبعدشم بیشت  

انجام میده، بچه ها گفتن یک خط تولید 



خریده! خُب منم میخواستم یک کاری 
انجام بدم. شما به همه اعتماد دارید جز 

 «!من

لبهایم را گاز گرفتم و دستم را میان موهایم 
کشیدم، این دختر یا می دانست این 

جمالت علنی کردن حسودی شدیدش بود و 
 می

متوجه کند یا واقعا در حال خواست مرا 
حاضر اینقدر ناراحت شده که از کل موضوع 

 !پرت بود
حاال هم » نفسی کشید و آرام ادامه داد:

اتفاق خاصی نیافتاده، من همه کارهارو 
کردم که کنسل هم بشه اصال دیگه برام 



 مهم

نیست. من فردا ساعت نه صبح قرار دارم. 
برام  قطع میکنم فکراتونو بکنید. جوابتونو

 « .بفرستید. خدافظ

تماس را قطع کرد و من کیش و مات شده 
از کارهایش، از تصمیماتش، از حرفهایش، 
 از لحن غمگینش، از همه چیزهایی که به او

ربط داشت، به موبایلی که صفحه اش 
 .مشکی شده بود، زل زدم

هر چه زمان را میان چرخ دنده های مغزم 
قدر بی گذاشتم و تلف کردم، متوجه شدم چ

 .دلیل ناراحت شدم
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ناراحت شدم، آن هم بی دلیل و او را هم 
 .ناراحت کردم

 آن همه خشم برای چه بود؟
اون چیزی » سرم را میان دستهایم گرفتم:

که میخواستم نگفت، فقط همین! خراب 
 « .کردم

چطوری » عکسی که می گفت را آوردم:
چطوری بهت اعتماد می اینکارو کردی؟ 

 « کنند؟

بلند شدم و از این سر خانه تا آن سرش را 
 .چندین بار متر کردم

 .نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم
 .ساعت چهار بعد از ظهر بود



از صبح درگیر کارهایی بود که من خوشحال 
 شوم؟

 .به اتاق برگشتم و موبایل را برداشتم
قبول کن فقط برای اینکه چیزی که توقع » -

 «.داشتی رو نگفت بهم ریختی! ای بابا

 .با صدای خفه و آرام سالم داد
لحن من هم دست کمی از خودش 

 .نداشت
 « !خانم هیوا» -

 « بله؟» -

چطوری اینکارو میخواید انجام بدید؟ » -
 « چطوری بهتون اعتماد میکنند؟

- « میخوان  چرا اعتماد نکنند؟ یک دستگاه



بفروشن! می دونید کارخونه شون چقدر 
 بزرگ و خفنه؟ دیگه یک خط تولید

 « !کوچیک و ناقابل

همه اینارو منم میدونم، به هر حال » -
 اولین باره داریم ازشون خرید کنیم! مگه نه؟

» 

 « ...چرا» -

 .حرفش را خورد

 « چرا چی؟» -

حاال من میرم قبول کردن که بقیش با » -
نکردن هم که من یه کاری رو شما، قبول 

 « .امتحان کردم

من همان هیوای پر از شیطنت را می 
خواستم، پس مثل خودش که سوالهایش را 



چرا » فراموش نمی کرد، سمج پرسیدم:
 «چی؟

 « !هیچی» -

 « االن قهر کردید؟» -

 .کمی عوض شد، اوضاع بهتر شد

 « مگه من بچه ام که قهر کنم؟» -

نمیدید آخه! قهرید  جواب:» با خنده گفتم 
 « دیگه! بچه هم که نیستید. خُب پس چی ؟

 .حرصش درآمد، نقطه ضعف او را پیدا کردم

در جوابش هیچ آقا و خانمی به کار نبرد، 
 .انگار ساختارها در ذهنش شکسته شدند
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بقیه اون چرا اینه، کوهیار چرا به من » -



اشه من یک کم حواس اعتماد نداری؟ ب
 !پرت و اینا هستم که اونم همیشه نیست

دلیل نمیشه خنگ باشم که! حتما تو ذهنم 
برنامه دارم که میدونم اینکار شدنیه وگرنه 

 احمقم خودمو ضایع کنم؟ االن
همین کارو پریسا انجام می داد حتما 

استقبال می کردی ولی.... اصال چه بحثیه 
 « .باز. نمیرم

ودش ساختار را شکستم. من هم مثل خ
 .شاید از این راه حرفهایش را راحت تر بزند

من گفتم نری؟ روزبهانی دقیقا وسط « -
 : حرفهای تو چیکار میکنه ؟

چه میدونم من» کالفه گفت: ! » 



کجایی؟» خنده ام را کنترل کردم: » 

نمیدونم» دوباره بی حواس بود: ! » 

 « نمیدونی؟» -

نمیدونم! داشتم همینجوری راه میرفتم » -
 « .نمیدونم کجام حواسم نبود

 « !حواستو جمع کن» -

 « .باشه» -

 « !قهر هم نباش» -

 « .باشه» -

خودش دستم را باز گذاشت. انگشتهایم را 
لطفا » دو طرف لبم گذاشتم و فشار دادم:
 « !برو خونه، از صبح بیرونی

 « .باشه» -



 « !رسیدی پیام بده» -

 « .باشه» -

چقدر االن می توانستم گزینه های دوست 
 !داشتنی را امتحان کنم و باشه بشنوم

 .خنده ام را کنترل کردم

از منم ناراحت نباشید، خبر فردا رو بهم » -
 « .زود بدید من هم خیلی خوشحال شدم

جدی؟ » بعد از چند ثانیه با ذوق گفت:
 « یعنی برم دیگه؟

 « .منتظر خبرشم» -

- « از پسش برمیاممن  . » 

 « .مطمئنم میتونی انجامش بدی» -

 « .من رفتم خونه، خداحافظ» -



 .خداحافظ آرامی گفتم و قطع کرد

چه » با خنده نگاهی به گوشی کردم:
 « عجیبی! چرا متوجه نمیشی؟

 (هیوا)

 .از هیجان زیاد درست نخوابیدم
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شهای پاشنه بلند کت شلوار مشکی را با کف
 .پوشیدم و جلوی آینه ایستادم

من اینکارو میکنم، هیچی هم از » -
دوستت کم ندارم، فقط یک الیت ندارم و 

 « !یک ناخن بلند همین

شانه را برداشتم. موهایم را باالی سرم جمع 
 .کردم و با کش ساده ای محکم بستم



 .رژ گونه ام را تجدید کردم

بی ساده ای روی تخت خم شدم و کیف کتا
که دیروز با کت شلوار خریده بودم را باز 

 .کردم

نگاهی به چیزهایی که برداشته بودم 
 .انداختم

جا کارتی فلزی طالیی را از داخل کیف 
 .برداشتم و بازش کردم

نگاهی به کارت ویزیت زیبایی که نگار برایم 
درست کرده بود انداختم و دوباره آن را 

 .سرجایش گذاشتم

 .نفس عمیقی کشیدم و کیف را برداشتم
 .از اتاق خارج شدم



 .خواستم قبل از رفتنم قهوه بخورم

سه چهار قدم به سمت آشپزخانه رفتم که با 
 .صدای سوت شهریار برگشتم

 « اِ سالم نرفتی؟» -

اوووو کجا داری میری با » سوت دیگری زد:
 « این همه قشنگی؟

خوبه؟ میخوام خیلی خوب » چرخی زدم:
اشمب ! » 

 « !معرکه شدی» -

شهریار دارم میرم » دستهایم را بهم زدم:
براش یک خط تولید بخرم. البته خیلی 

 کوچیکه ها فکر خاصی نکن ولی همینم برام

 « .خیلیه



نه بابا؟» چشمهایش گرد شد: ! » 

آره، دعا کن » لبخند دندان نمایی زدم:
 « باشه؟

دستم را گرفت و کنار پنجره بلند بالکن 
بیا واستا اینجا یک عکس ازت بگیرم، » برد:

 « ببینم خودش میدونه؟

 « .آره بهش گفتم» -

آفرین خوبه! داری از راه خوبی وارد » -
میشی! دستتو اینجوری نگه دار! چی بلدی 

 « !تو پس؟ درست وایستا

همانطور که دستهایم را برای ژستی که می 
من نمیتونم » خواست آماده می کرد، گفتم:

ازش خوشم میاد. نمیشهبهش بگم  ! » 



بدون توجه به حرف من، موبایلش را از 
با این بهتر میشه! گوشیتو » جیبش درآورد:

 « !عوض کن بابا

از هر زاویه ای که دوست داشت عکس 
 .گرفت

حرف می زدم تا استرسم را خالی کنم و 
شهریار هم بی توجه در حال باال و پایین 

 .کردن عکسها بود

- « فلشم باز کنگوشیتو بده! ق . » 

 .قفل موبایل را باز کردم و به شهریار دادم

به سمت قهوه ساز برگشتم و دوباره به 
 .توضیح برنامه هایم ادامه دادم

قهوه ها آماده شد و فنجان های قهوه را 



 .روی اپن گذاشتم

 .فنجان را برداشت و موبایلم را برگرداند
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بیا ، » ین را از جیبش درآورد:سوویچ ماش
 « !تکمیل برو. براشون مهمه این چیزا

ممنون، » با خوشحالی سوویچ را برداشتم:
 « !دمت گرم

مثل آدم حرف بزن، نری اونجا چرت و » -
 « !پرت بگی

چرا شما همتون فکر میکنید » اخم کردم:
 « من خنگم؟

فنجان را روی اپن گذاشت و از روی صندلی 
ن هستیچو» بلند شد: ! » 



 .نگذاشت جوابش را بدهم
 .سریع خداحافظی کرد و از خانه خارج شد

با قدمهای شمرده و محکم از ساختمان 
 .بزرگ و مدرن خارج شدم

به آرامی در پیاده رو شروع به راه رفتن 
کردم تا به جای پارک ماشین برسم.کمی که 
 از ساختمان دور شدم به ساعتم نگاه کردم،

و ساعت تمام زیر نگاه یازده صبح بود. د
های کثیف یکی از مذاکره کنندگان دوام 

 .آوردم
 .نسبت به بانیپال یک رکورد زدم
» زیر لب شروع به خوشحالی کردم:

تونستم، تونستم. حاال هی به من بگو بچه! 



دیدی؟ دیدی تونستم! منو ببین! مجبورت 
 می کنم

 « .منو ببینی

تا رسیدن به ماشین با تمام وجود خودم را 
کنترل کردم و همینکه پشت فرمان 

 .نشستم، جیغ بلندی کشیدم
میرم دور دور، » ماشین را روشن کردم:

منتظر بمون برات خوبه کوهیار جونم. 
جریمه دیروزت که عین بابابزرگا رفتار 

 کردی! االن

نامه شرکت بابا هم رسیده دستت، 
شقماسترس برات خوبه ع ! » 

 .کلمه آخر را گفتم و سریع لبم را گاز گرفتم



شروع به خندیدن کردم و میان خنده هایم 
ها ها به درجات باالیی » با خودم حرف زدم:

 رسیدی ها، گفتم عشقم! چقدرم تو مثل

خیالهای منی آخه. خانم هیوا! خانم! خانم 
آزاد. خدایا چرا نمیبینی منو. مجبورت 

ولت میکنم تا  میکنم! بعدش عین فیلما
 حالت جا

 « !بیاد

با شدت بیشتری خندیدم و پایم را روی گاز 
گذاشتم. کنار یک کافه ماشین را پارک 

 .کردم

 .پیاده شدم و با خوشحالی وارد کافه شدم
 .موسیقی مالیمی پخش می شد



پشت یک میز کوچک نشستم و سریع 
 .سفارش دادم

 .موبایل را برداشتم و شماره اش را گرفتم

یک بوق خورد که برداشت فقط . 

 « سالم! خوبید؟» -

استرس و هیجان در صدایش مثل موجی 
بزرگ از آن سوی گوشی محکم به گوشم 

 .خورد

» به آرامی و با صدایی غم انگیز شروع کردم:
سالم، نشد. شما راست میگید من خیلی 

 کم تر از اونی هستم که فکر میکردم. اشتباه

 « !کردم

 .چند لحظه سکوت کرد
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نه ، نه اصال ناراحت نباشید. تو کار » -
اینجور چیزا پیش میاد، دلیل نمیشه شما به 

 خودتون بگیرید. ببینید همی نکه

تونستید تا همینجا هم پیش برید یک 
 « موفقیته! کجایید االن؟

 « !من همه تالشمو کردم» -

- « م. میدونم، میدونم. خیلی هم متشکر 
 « .برای اولین تجربه معرکه بودید

 « !نه نبودم» -

من میگم بودید قبول کنید، من خیلی » -
بیشتر از شما کار کردم. اول راهید این چیزا 

 « کامال طبیعیه. باشه؟



 « !باشه» -

 « آفرین دخترِ خوب! کجایید االن؟» -

نفس عمیقی کشیدم و لحنم را عوض 
 .کردم

ودبه نظرم تا همینجا کافی ب . 

برخوردش اصال چیزی نبود که انتظار 
 .داشتم

 .در تمام طول مکالمه فقط دلداریم داد

عصبانی نبود در صورتی که می دانستم نامه 
درخواست حتما جلوی رویش بود و قاعدتا 

 .باید حرص زیادی می خورد
بازی را تمام کردم، بیشتر از این انصاف 

 .نبود. تازه حالش بهتر شده بود



تو یک کافه، خیلی هم قشنگه. االن که » -
دورید میشه بگید چه نوع کیکی دوست 

 دارید؟ شکالتی دوست دارید؟ من

 « !دوست دارم

 «حالتون خوبه؟» -

 « اوووف عالی! شما خوبید؟» -

جدی شد، خیلی جدی تر از چیزی که فکر 
شما منو سرکار گذاشتید درسته؟» کردم:  » 

بله» آرام خندیدم: ! » 

- « ؟بله !» 

 « !بله دیگه، یک کم شوخی کردم» -

که شوخی کردید؟ من تا حاال با شما » -
 « شوخی کردم؟



نه، نمیدونم. ناراحت » بیخیال جواب دادم:
 « شدید؟

 «!نه اصال، ناراحتی نداره» -

 « جدی؟» -

آره دیگه وقتی درهای تالفی باز باشه چرا » -
 « ناراحت باشم؟

! کوهیار باشه تالفی کنید» بلند خندیدم:
من موفق شدم، تونستم کارو براتون جور 
 .کنم. همه چی همونجوری که خواستم شد

همین امروز فرمهاشونو براتون میفرستن. 
ببینید من اونجا گفتم نماینده شما هستم. 

اصال اینا مهم نیست، من خیالشون رو 
 راحت



 « .کردم. بقیشم بلد نیستم، با خودتونه

 .سکوت کرد و چیزی نگفت

 « الو؟ شنیدید؟» -

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

276 

کیک شکالتی دوست دارم، خامه شم » -
 « !شکالتی باشه

 « .االن سفارش میدم» -

بهتون تبریک میگم، کارتون عالی بود. » -
میدونستید سرعت عملتون میتونه یک 

 « رکورد محسوب بشه؟

 « .کال من امروز خیلی رکورد جابجا کردم» -

- « ه چه رکوردی زدید؟دیگ  » 

» کاش نمی گفتم، عجب اشتباهی کردم:



 «.هیچی، مهم نیست حاال بعدا میگم

 « خُب حاال جایزه چی براتون بگیرم؟» -

اخمهایم در هم فرو رفت، دستم را مشت 
 .کردم

چقدر بدم می آمد از این کلمه جایزه! از 
این کلمه که ذهنم را به کلمه بچه می 

 .رساند

» فکم قفل شده ام را با سختی باز کردم:
 « !من ازتون جایزه نمیخوام

حس ششم ام میگه در حال حرص » -
 خوردنید، امیدوارم درست گفته باشه! آره؟

» 

 « آره، االن خیالتون راحت شد؟» -

خُب الهی شکر همین االن کارتو تالفی » -



کردم نموند برای بعد. دیگه منو سرکار نذار. 
ت هم تالفی میکنمبرای موفقیت  

البته کارت خیلی عالی بود یک تشکر ویژه 
 « .الزم داری

این لحن دوستانه، اینکه دیگر مرا با افعال 
جمع خطاب قرار نداد، خانم و شما نگفت و 
 آن تشکر ویژه کافی بود تا اینقدری دست و

 .پایم را گم کنم که ناخوداگاه بیاستم
با سختی خودم را جمع و جور کردم و 

قابل شمارو نداشت. دیگه » فتم:گ
 « مزاحمتون نشم، کار دیگه ای ندارید؟

اول اینکه بازم ممنون، بعد هم مراقب » -
خودت باش، پیام عکس پروفایلت که خیلی 



 زیبا بود هم رسید. خیلی خوش تیپ

 « .رفته بودی. مرسی! خداحافظ

 .تماس قطع شد
گفت عکس پروفایل؟ من پیامی نداشتم که 

رستمبا عکس بف ! 

 .حرکتهای شهریار جلوی چشمم ورق خورد

 وای خدا، احمق این چه کاری بود کردی؟» -

» 

 (کوهیار)

خوب می دانستم همین حاال با دستپاچگی 
 .عکس پروفایل را پاک می کرد

صبح وقتی چک می کردم پیامی فرستاده یا 
 .نه عکس را دیدم

با آن کت شلوار مشکی، موهای خرمایی 



محکم باالی سرش بسته  لختی که آنها را
 .بود و کفش های مشکی پاشنه بلند

چند دقیقه بهت زده از زیبایی منحصر به 
فردش روی عکس خیره مانده بودم، چیزی 

 که در تمام این مدت به آن هیچ توجهی

 .نداشتم
در مهمانی هایی که همدیگر را دیدیم هم 

زیبا بود ولی اوضاع با االن خیلی فرق 
 .داشت
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بدجور مرا درگیر کرده بود و این درگیر بودن 
 .را دوست داشتم

هر بار با یک کار غیرمنتظره بهت زده ام 



 .می کرد

جوشکاری و دکور سالن و کتابخانه و 
کتابهای فوق العاده ای که دوستشان 

داشتم، اطالعات زیادی که می دانستم 
 چقدر برای یاد

وقت صرف کرد، گلدانهایی  گرفتن آنها باید
که دوستشان داشتم، دوستی قشنگی که با 
 مهدیار و بقیه داشت، مراقبت کردنهایی که

همه را شامل می شد، حواس پرتی قشنگ، 
حسودی کردن مخفی و دلنشین، کیش و 
 مات شدن در بازیهایم، حاال هم برایم کار

 .خیلی بزرگی کرده بود

 .پوزخندی زدم



متلگرام را باز کرد . 

 .حدسم درست بود، عکس را برداشت

خُب اشکال نداره » فایل ذخیره را باز کردم:
چون من عکستو اینجا ذخیره کردم 

 «!کوچولو

 .عکس را باز کردم و خیره شدم

کت شلوار اینقدر جذب بود که تمام 
 .انحناهای بدنش مشخص بود

خدا بگم چیکارت کنه، تو داری حواس » -
 « !منم پرت می کنی

دستم را محکم روی صورتم کشیدم و نفسم 
 .را در هوا فوت کردم

بلند شدم و سعی کردم فکرم را جای دیگری 



 .متمرکز کنم

 .پریسا چند نفر را استخدام کرده بود
فعال در اتاق خودش مشغول بودند تا 

 .مهدیار و بقیه سالن را تغییر دهند

حجم کارها کمتر می شد، همین حاال هم 
کارها از روی دوشم برداشته  انجام خیلی از

 .شده بود

بی هدف در را باز کردم و نگاهی به سالن 
 .انداختم، نگار و سپهر مشغول بودند

 .پشت میز برگشتم و موبایل را برداشتم
خواستم دوباره مرور کنم، عکسش را مرور 

 .کنم. کارهایش را مرور کنم

موبایل را در مشتم فشاری دادم و از اتاق 



 .خارج شدم

 « .من میرم بیرون زود برمیگردم» -

 .منشی سری تکان داد

از سپهر و نگار سرسری خداحافظی کردم و 
 .بیرون زدم

یک ترک کردن بی هدف که نتیجه اش گز 
 .کردن بی دلیل پیاده رو بود

نمی دانستم چقدر راه رفتم ، سرم را باال 
 .آوردم و ایستادم

 .آنطرف خیابان کافه ای دیدم
یایم و فکرم را سامانی دهم تا به خودم ب

پشت یکی از میزهای کافه نشسته بودم در 
 حالیکه که یک اسالیس کیک شکالتی و یک



 .فنجان قهوه روی میز بود

نگاهی به وضعیت پیش رویم کردم و 
 .نیشخندی زدم

یک عکس از کیک و فنجان قهوه گرفتم و 
 .همان موقع برایش فرستادم
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منتظر نماندم چیزی بنویسد، تلگرام را 
بستم و بعد از خوردن کیک و قهوه به 

 .شرکت برگشتم

 ( هیوا)

 .با سختی پشت میز نشسته بودم
حس یک سوپرقهرمان داشتم، از همانها که 

 .قدرت پرواز داشت



وای خدا دارم از خوشی می » زیر لب گفتم:
 میرم، حاال با اینهمه انرژی چه غلطی بکنم.
 من االن بیرون بمونم کار دست خودم و

 « .بقیه میدم

قبل از خروج از کافه به سرم زد یکبار دیگر 
 .پیامهایم را چک کنم

 .یک پیام داشتم
 .سریع سرم را باال بردم

واقعا » دستم را روی قلبم گذاشتم:
گنجایش ندارم فقط امیدوارم هیچ چیز 

خوبی ننوشته باشی، مثال یک متشکرم کافیه 
نظرمبه  . 

 « .سرم را پایین بردم



 .چیزی ننوشته فقط یک عکس فرستاده بود

 .منتظر شدم تا لود شود

 !عکس کیک شکالتی و فنجانی از قهوه

وااای! نه» بی اختیار بلند گفتم: !!» 

قلبم سقوط کرد، نه فقط قلبم روحم هم با 
 .قلبم دچار سقوط شد

انگار از یک بلندی به قصد پرواز پریده 
 .باشم

ر تحمل و سکون نداشتم با سرعت از دیگ
 .کافه خارج شدم

نه من االن سوار » نگاهی به ماشین کردم:
 « !این بشم مردنم قطعیه

 .پیاده رو جلوی رویم چشمک زد



کفشهایم پاشنه های بلندی داشت ولی پا 
درد گرفتن خیلی بهتر از مردن در سانحه 

 .رانندگی بود

 .شروع به راه رفتن کردم

صدای موبایل باعث شد با وحشت آن را از 
وای االن زنگ نزنی» کیفم دربیاورم: ! » 

سالااام » بلند و پر از خوشی جواب دادم:
 « !شهریار جوووون

گرفتی کارو خنگول جون؟» بلند خندید:  » 

گرفتم! باورت میشه؟ شهریار بهش زنگ » -
 « .زدم اینقدر خوشحال شد

عوض یاد عکس پروفایل افتادم، لحنم 
خاک تو سرت شهریار» شد: ! » 



 .بلندتر خندید
میدونی برای چی گفتم نه؟ معلومه دیگه » -

وقتی داری اینجوری میخندی، میدونی دیگه! 
 « .خدا لعنتت کنه آبروم رفت

 «میان خنده هایش گفت: چی گفت؟

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

279 

برگشته به من میگه پیام » با حرص گفتم:
اتو گرفتم، مرسی خوش تیپ عکس زیب

 « !رفتی

خنده های شهریار اینقدر زیاد شد که به 
 .سرفه کردن افتاد

خفه شی خوب! زود بیا خونه، من فردا » -
 « برمیگردم اصال یادته؟



زود....میام....باشه» بریده بریده گفت: .» 

خنده های شهریار و حرص خوردنم حالم را 
 .متعادل کرد

سوار ماشین شدمراه رفته را برگشتم و  . 

در مسیر به مکالماتمان و عکسی که 
فرستاده فکر کردم و تمام قندهای ته دلم را 

 .آب کردم
اولین کاری که بعد از رسیدن کردم سیستم 
صوتی را روشن کردم و صدایش را هم تا 

 .آخرین حد باال بردم
کفشهایم را درآوردم. کتم را درآوردم و پرت 

 .کردم

عد هم شروع کردم به چند بار چرخیدم و ب



 .باال و پایین پریدن
خسته و عرق کرده از باال و پایین پریدن 

 .کمی روی کاناپه دراز کشیدم

 .فردا برمیگشتم

 .نمی خواستم فکر کنم چه خواهد شد
 .اولین برخوردمان چطور خواهد شد

من فقط برایش یک کار انجام دادم و او 
 .مثل من در تنهایی جشن گرفت! مثل من

دلم می خواست به چیزی بیشتر از  ولی
جشن گرفتن فکر کنم، مثال اینکه خیلی از 

 .من خوشش آمده باشد

 .دستهایم را جلوی صورتم تکان دادم

بیخیال پاشو بابا باز هپروت نزن، بعد تا » -



برسی میگه سالم خانم آزاد محکم میخوری 
 « !تو دیوار

زود داری » چمدان را بلند کرد و تحویل داد:
یمیر ! » 

 «واسه شام میگی دیگه؟» -

 « نه ، عاشق ریختت شدم؟» -

بیشعوری » بشگونی از بازویش گرفتم:
 «!دیگه

برو، من که میدونم داری » خندید و گفت:
 « !بال میزنی بری که برسی به یارت

به یارم، گفتم » با لبخند نگاهش کردم:
 « اسمش کوهیاره!؟

داداشه مهدیارو » با تعجب ایستاد و پرسید:



 «میگی؟

 « !آره» -

یکی از آن خنده های شیطانی که خوب بلد 
آخ مثل مهدیار پایه باشه » بود تحویلم داد:

 دهنت سرویسه هیوا! یعنی سه تایی

 « .یکاری کنیم دست به انتحار بزنی

شما دو تا که غلط :» موهایم را جمع کردم 
بیه شما دو تا احمق کردید، اونم اصال ش

 « .نیست

 !اِ نیست؟ خیالی نیست به راه میارمش» -
» 

بیجا میکنی؟ شهریار میومدی با هم » -
 «!میرفتیم دیگه
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» دستش را پشتم گذاشت و راه افتادیم:
زود جمع می کنم، میام. اصال دیگه واجبه 

راش بیام ببینم این کوهیار کیه! یکم ب
 شفاف

 « .سازی کنم

نه تورو قران بذار همینجوری » ایستادم:
بمونه! دوباره مثل اون عکسه حرکت نزنی. 

 « .نمیخواد بیای کاری بکنی

خنگ من بیام برم به طرف بگم بیا » -
دخترعموم عاشقته؟ میخوام شفاف سازی 

 «!کنم قشنگ بدونه چه خنگی هستی

تو خوبی» با حرص نگاهش کردم: ! » 

ل خندیدبیخیا . 



از تاکسی فرودگاه پیاده شدم. با کمک 
راننده چمدان سنگینم را از صندوق عقب 

 .بیرون کشیدم
بابا دیگه االن » نگاهی به ساعت انداختم:

 « !حتما رسیده

 .با ذوق آیفون را زدم
فدات شم » صدای خوشحال پروانه آمد:

 « !دختر خوشگلم، بیا تو

 .در را باز کردم و داخل حیاط شدم

ر دو از در خانه خارج شدنده . 

پروانه زودتر از بابا خودش را به من رساند و 
وای چه سوپرایز خوبی! » محکم بغلم کرد:

 بابا نمیگی پروانه دلش تنگ میشه؟ قربونت



 « .برم

 .به خدا اینقدر دلم براتون تنگ شده بود» -
» 

 .از بغل پروانه بیرون آمدم
گری بابا یک سالم داد و بدون هیچ حرف دی

 .سرم را روی سینه اش گذاشت

خوبی » دستهایم را روی کمرش قفل کردم:
 «بابا؟

بدون تو میشه؟» سرم را بوسید:  » 

صدای شاد پروانه مارا از حال خودمان جدا 
فریبرز جان عشقم حداقل مراعات » کرد:

 قلب منو بکن اونجوری میگی بدون تو

 «!میشه؟

ارت بابا جون ک» از بابا جدا شدم و خندیدم:



ساخته است، خانم خوشگله رو عصبی 
 « !کردی

» بابا دستش را روی شانه پروانه گذاشت:
 « !پروانه عزیز دلمه

سالن نشستیم و من با هیجان از کارهایی 
 .که کرده بودم، تعریف کردم

 .همین دیگه! فقط جاتون خیلی خالی بود» -

» 

آفرین که خوش گذروندی » پروانه گفت:
 «.عزیزم، دفعه بعد با هم میریم

من االن یک چیزی » نگاهی به هر دو کردم:
 « بگم قول میدید خفه ام نکنید؟

» پروانه دست بابا را گرفت و چشمکی زد:
 « .منکه عصبانی نمیشم، خیالت راحت



من میخوام فردا با »وقت را تلف نکردم: 
دو روزه همش زیاد بچه ها برم کویر، 

 « نیست، اجازه میدید؟

بابا خواست چیزی بگوید که پروانه سریعتر 
ای شیطون پس دلت برای » جوابم را داد:

 «.ما تنگ نشده بود با دوستات قرار داشتی
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نه ! نه به خدا! شهریار » گونه هایم گرم شد:
م همونجا میدونه ازش بپرسید من تا رسید

 تو فرودگاه بلیط برگشتمو گرفتم. این
برنامه رو هم تازه فهمیدم اصال نمی 

دونستم آخر هفته تعطیلیه و بچه ها برنامه 
 « !گذاشتن برن



 .بابا با لبخندش رضایتش را اعالم کرد
 « پس برم؟» -

فریبرز » پروانه نیم نگاهی به بابا انداخت:
ی جان گویا تعطیله منو میخوای کجا ببر

 « عزیزم؟

 .خنده بلند بابا حکم را صادر کرد

با خوشحالی از جایم پریدم و هر دو را 
 .بوسیدم

قرار گذاشته بودند ساعت پنج صبح از 
جلوی خانه مهدیار راه بیافتند. کلی بد و 

بیراه شنیده بودم که چرا خودم را به سفر 
 کویر

 .نرساندم



کمی با فاصله از در خانه ی مهدیار بین یک 
ین و درخت کنارش کمین کرده بودم تا ماش

 .همگی سر برسند

نگاهم را چندین بار به اول و آخر خیابان 
 !انداختم. خبری نبود

 .ساعتم چهارو پنجاه دقیقه را نشان داد

چند دقیقه دیگر ایستادم که یک پراید سفید 
 .وارد خیابان شد

 .جلوی خانه مهدیار ایستاد

 « .سپهر و نگار اومدن» -

از ماشین پیاده شدندهر دو  . 

خم شدم و بندهای کوله را در دستم 
فشردم. از پشت شیشه ماشین نگاه کردم و 



 دیدم که سپهر کرایه ماشین را حساب کرد و

دست نگار را گرفت. آیفون را زد و هر دو 
 .همانجا منتظر مهدیار ایستادند

سپهر به دیوار تکیه داد و نگار سرش را روی 
 .شانه او گذاشت

 « .نگاش کن چه دلبری میکنه! بیشرف» -

نیشم باز شد و با ذوق به دید زدنم ادامه 
 .دادم

زیاد طول نکشید که ماشین رهی از سر 
دیگر خیابان پیچید و با سرعت از کنارم رد 

 .شد

قلبم از سوپرایزی که در راه بود، تند تند می 
 .زد



همزمان با پیاده شدن رهی، مهدیار هم از 
 .در خانه خارج شد

از پشت ماشین خارج شدم و حین دویدن 
 .با جیغ بلندی سالم دادم

به قیافه بهت زده شان نگاه کردم و بلند 
 .خندیدم

چند قدم مانده بود تا برسم که با صدای 
سوپرایز:» بلند گفتم  ! » 

کوهیار از در ورودی با سرعت بیرون آمد و 
 .من همانجا خشک شدم

گاه ادامه ذوق و خنده ام را خوردم. ن
 .متعجبی به او انداختم

تیشرت سفید و جین به تن داشت! عجیب 



تر از آنها کاله کپ روی سرش گذاشته 
 !بود؟
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یک نگاهم به کوهیار بود که آن وقت صبح 
با این لباسهایی که هیچ وقت در تن او 
ندیده بودم اینجا چه کار داشت و یک 

 نگاهم به
 !بقیه

چند ثانیه بعد مهدیار به همراه رهی ادای 
سوپرایز» من را درآوردند: ! » 

وقتی برای تحلیل نداشتم، نباید بیشتر از 
این ضایع می شدم. خودم را جمع و جور 

 .کردم و جلو رفتم



س س سالم هی » نگار محکم بغلم کرد:
هیوا جو جونم! د دلم ب برات ت تنگ ش 

 « .شده بود

و عقب رفتمشانه هایش را گرفتم  . 

 « !وای چه بهتر شدی نگار قشنگم» -

البته دست شما » به سپهر نگاهی کردم:
 « !درد نکنه

چاکرتم آبجی خانم! » دستش را جلو آورد:
 « کجا بودی بابا؟

 « !اومدم دیگه» -

» نگاه تاسف باری به مهدیار و رهی کردم:
 « !شما که هیچی

سالم» سرم را به طرف کوهیار چرخاندم: . » 



ست راستش را جلو آورد و سالم دادد . 

دستم را با هیجان میان انگشتانش 
 .گذاشتم

محکم فشار داد، انگشتانم را با فشار 
چطورید خانم آزاد؟» دستش بهم پیچاند:  » 

خوبم! » لبهایم را از درد بهم فشار دادم:
 « .مرسی

کمی بعد همه در حال گذاشتن وسایل در 
 .ماشین رهی بودند

دستتون درد » و آرام گفت: کنارم ایستاد
 « گرفت؟

معلومه که درد » با تعجب نگاهش کردم:
 « !گرفت



خُب این تالفی » کالهش را کمی باال برد:
 «.واکنش نشون ندادن به کیک شکالتی بود

بیخیال از کنارم رد شد و به طرف ماشین 
من با تو میام رهی» رهی رفت: ! » 

 .در ماشین را باز کرد و روی صندلی نشست

بهت زده با دهانی نیمه باز به حرفهایش 
 .فکر کردم

من با دیدن عکس باید چه واکنشی نشان 
می دادم؟ دو روز بود از ترس نشان دادن 
هیجانم تمام مدت جنگیده بودم و هیچ 

 صفحه

ای را در هیچ فضایی چک نکرده بودم. چه 
کار می کردم؟ کافی بود کلمه ای حتی برای 



دامه تمام قلبم وتشکر تایپ کنم تا در ا  

 .احساسم را هم توضیح دهم
 (کوهیار)

از دو روز پیش بعد از دیدن عکسی که 
فرستادم هیچ خبری از او نبوده تا حاال که با 
صدای بلند سوپرایز گفتنش، در را با شدت 

 باز
 .کردم که ببینم خواب بودم یا بیدار

او را دیدم که مثل یک پرنده در حال پرواز 
 .بود
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دقیقا همان تصویری که همیشه در ذهنم از 
 !او داشتم، یک پرنده ی آزاد



صدای بحث کردنشان آمد. نگاهی به عقب 
 .انداختم

» در را باز کردم و نیم تنه ام را بیرون بردم:
 « چیکار می کنید پس؟

هیچی بابا باز بحث » مهدیار جوابم را داد:
ه است! تو بشین االن مسخره کی کجا بشین

 « .حل میشه

برو دیگه اه، » سپهر رو به هیوا گفت:
میخوای بیای بشینی پیش نگار هی حرف 

 « !بزنی هیچیش برای من نمیمونه

قربونت برم من دو » لجوجانه جواب داد:
هفته است ندیدمش، هر روزش برای تو 
 «!بوده اگه به تموم کردنه که تموم شده



 .نگار خندید و انگشتش را گاز گرفت
 .مهدیار ای بابایی گفت

گویا بحث تمامی نداشت و مصرانه به 
دنبال راه فرار می گشت. از ماشین پیاده 

 .شدم

شیش نفریم دیگه » نگاهی به همه کردم:
معادله پیچیده ای نیست جماعت باهوش! 

سپهر و مهدیار و نگار با هم باشن. برید 
 سوار

 « .شید ظهر شد

چرخیدم و بدون توجه به پچ پچ کردنشان 
 .سوار ماشین شدم

رهی پشت فرمان نشست و چند لحظه بعد 



 .در پشت باز شد

 « بشین دیگه زیر لفظی میخوای؟» -

باز حرف » نشست و محکم در را بست:
 « زدی؟

خنده ای کردم و سرم را به سمت پنجره 
 .بردم

از آینه کنار او را دیدم که در حال حرص 
دن بودخور  . 

 « سوغاتی چی شد آزاد؟» -

 .با سرعت خودش را بین دو صندلی رساند
منتظر جوابهای کوبنده اش بودم که از 

 .خشابش درآورَد و روی سر رهی خالی کند

تقریبا همیشه باید در حال سوپرایز کردنم 



باشد، چون اصال فکرم درست از آب 
 .درنیامد

وای رهی اگه بدونی چی شد! یک » -
ه پیدا کردم بزرگ از سر تا تهش فروشگا

هنگ درام، آخ جات خالی اینقدر قشنگ 
 بود

یک عالمه کوسن بزرگ هم گوشه اش بود، 
 « .رفتم نشستم چند تاشو امتحان کردم

 « خریدی باالخره؟» -

 « .نه» -

- « میگرفتی دیگه خوب ! » 

 « .بدون تو نمیشه! با هم میریم برام بخر» -

پس هنگ  به مکالتماتشان گوش دادم،



 .درام دوست داشت

 «!دیگه چه خبر بود؟ شهریار چه خبر؟» -

سالم رسوند، هیچ خبری نبود. مثل » -
 « !همیشه است خل و چل

چقدر برایم جالب بود که رهی اینقدر 
پرحرف شد و هیوای بی حواس هم حضور 
من را کامال حذف کرده یا حتما یادش رفته 

 بود و
ی دادبیخیال جواب سوالهای رهی را م . 
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بین حرف زدنهایش بود که دستش به شانه 
 .ام خورد

زیر چشمی دیدم که سریع سرش را به 



آخ ببخشید» طرفم چرخاند: . » 

 « .نه راحت باشید» -

آزاد هیجان زده میشه » رهی پوزخندی زد:
 « .این شکلیه کوهیار

 .جوابی ندادم

چه شکلی میشم؟ » با دلخوری گفت:
 « .سواالتو جواب دادم

یعنی وقتی میخوای تعریف کنی چون » -
دقیقا با تمام وجود میری تو همون لحظه 

 «!کال یادت میره االن کجایی

نخیر، اصال هم اینطوری نیست. خوب » -
 « این شکلی باشه مگه بده؟

خیلی خوبه! » اینبار خودم جوابش را دادم:



یدادامه بد . » 

بفرما رهی جون! ضایع » با ذوق خندید:
 « شدی؟

 .کمی دیگر حرف زدند و سکوت کردند

دوست داشتم باز هم بشنوم، این سکوت 
 .را دوست نداشتم

 .کاله را برداشتم و روی کنسول گذاشتم

 « خانم هیوا؟» -

بله» دوباره خودش را جلو کشید: ! » 

 « رفته بودید دبی درسته؟» -

 « !بله» -

- « تفاقا یک نمایشگاه تجهیزات هم تو ا
 .همین روزا که اونجا بودید برگزار شده بود

» 



خودم بهتر می دانستم چه گفتم و حاال چه 
 .حالی پیدا می کرد

چی؟ نه ! نمایشگاه؟ نه » دستپاچه گفت:
 «!من نمیدونستم

همان موقع به عوراضی نزدیک شدیم و 
رهی سرعت ماشین را کم کرد. تا سر رهی 

ف باجه رفت با انگشتانش سریع شانه به طر 
 ام

را گرفت و تیشرتم میان انگشتانش مچاله 
 .شد

 .با لبخند به صورتش نگاه کرد
» بدون صدا با هراس لبهایش را به هم زد:

 « !قول دادید



خیره به لبهای جمع شده اش که قول را 
 .گفت ماندم

دستش را از روی شانه ام برداشت و سریع 
 .به صندلی تکیه داد

خواستم اذیت کنم ولی حواسم را با شدت 
 .پرت کرد

خسته شدی بگو» رو به رهی گفتم: ! » 

خسته بشم میگم! بخواب ، هنوز روبراه » -
 « .نشدی

 .نگاهی به عقب انداختم
 .روی صندلی دراز کشیده و خواب بود

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

285 

حتما برای فرار از ادامه سوالم خواب را 



یح داده بودترج . 

صندلی را عقب بردم و کالهم را روی صورتم 
 .گذاشتم

سرم را کمی کج کردم و از زیر کاله نگاهش 
 .کردم

 .شالش را تا کرده و زیر سر گذاشته بود

قسمتی از موهایش روی صورتش ریخته 
 .بود

یاد موهای نرم و فراریش افتادم و بی 
 .اختیار دستم را مشت کردم

لف چرخاندم و سعی سرم را به سمت مخا
 .کردم فراموش کنم تا بتوانم کمی بخوابم

نمی دانستم چقدر گذشته که با صدای پچ 



 .پچ بیدار شدم
خودش را بین دو صندلی جا داده بود و با 

 .رهی حرف می زد

چشمهایم را بسته نگه داشتم و در عوض 
 .گوشهایم تیز شد

فکر نکنم خوشش بیاد» صدای رهی آمد: ! » 

ای بابا، من هیچی به ذهنم نمی رسید » -
تو هم که همیشه این موقع ها یک بی 

 « !خاصیت تمام عیاری

 «!فحش خونت کم شده ها» -

چند بار زنگ زدم که رهی این خوبه اون » -
خوبه! چی جواب دادی؟ فقط گفتی 

 « !نمیدونم



 « !به من چه آخه» -

 « !تو میگی بده؟ خوشش نمیاد» -

 « .نمیدونم» -

 « !اه ، گل بگیرن دهنتو» -

 .نمی دانستم چه شد که صدای آخش درآمد
چشمهایم را باز کردم و صندلی را صاف 

 .کردم

» بازویش را گرفت و با اضطراب نگاهم کرد:
 « !ببخشید، بیدارتون کردیم؟

 «.نه! بیدار بودم» -

خواب بودید که! بیدار بودید؟ کی بیدار » -
 « شدید؟

- « دار شدمخواب بودم، االن بی . » 



 « !چه خوب» -

آزاد ادامه خوابتو برو » رهی پوزخندی زد:
 « !داری گند میزنی

چرا ؟ مگه چی شده؟» نگاهش کردم:  » 

کمی خودش را کنار کشید و پشت صندلی 
هیچی بابا، ناراحته من » رهی سنگر گرفت:

 خوابیدم حوصلش سر رفته ، داره مسخرم

 « !میکنه! هیچی

فکش در حال آخه همیشه » رهی گفت:
 « .فعالیته، یهو خوابید

 « !دو روزه نخوابیدم، خسته بودم بابا» -

چرا دو روزه » یک ابرویم را باال بردم:
 « نخوابیدید؟
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لبهایش را سریع گاز گرفت، سرش را به 
پشت صندلی رهی کوبید و مظلومانه نگاهم 

که کرده یاکرد. می دانستم از ذوق کاری   

عکسی که برایش فرستادم خواب را به 
فراموشی سپرده بود و حاال از جواب دادن 

 .به سوالم می ترسید
هم از جواب دادم به من، هم از متوجه 
 .شدن دوستانش که چه کاری کرده بود

قول » باز هم بی صدا و عاجزانه گفت:
 « !دادید

چشمهایم یکبار باز و بسته کردم تا خیالش 
شودراحت  . 



هیچی بی خوابی زده » نگاهش به من بود:
 « .بود به سرم

تمام حرکات و نگاه هایش را در ذهنم 
 .ذخیره کردم و سرم را چرخاندم

خیره به جاده ی جلوی چشمم لحظات پیش 
را مرور کردم، به نظرم قشنگترین دختر بی 

 .حواسی بود که دیده بودم

در حال حرف زدن با رهی بودم که موبایلم 
 .زنگ خورد

 « !سالم پریسا» -

 « سالم، خوبی؟» -

 « ممنون، تو چطوری؟» -

ای بد نیستم، عادت ندارم به این » -



تعطیلی های مزخرف، همه کارام میره رو 
 هوا! پایه هستی بریم بیرون؟ دیگه الزم هم

نیست مخفی کنیم و با بدبختی اون سر 
ر بذاریم! راحت شدیمدنیا قرا . » 

صدای موبایل کمی بلند بود، خودش را بین 
دو صندلی جا داد و مشخص بود از تمامی 
 سلولهای شنوایی اش در حال کار کشیدن

 .بود تا بشنود
 « !متاسفانه نیستم» -

 «کجایی؟» -

 «.با مهدیار و دوستاش دارم میرم کویر» -

امان از این مهدیارت! بهش پیغام بده » -
ه منم بگه این برنامه هارو. تو که ماشاال ب



 «.هیچ آبی ازت گرم نمیشه! بی معرفت

 « !میگم بهش» -

 « .خوش بگذره بهت» -

 « .ممنون به تو هم همینطور» -

 « .قربونت» -

نیم نگاهی به کنارم انداختم و دیدم که دیگر 
 !سر جایش نبود

چه بی صدا و آرام رفته بود که متوجه 
 !نشدم

رخاندم ، باز هم او را ندیدمسرم را چ . 

اینبار از به آینه چشم دوختم و باالخره 
 .پیدایش کردم

از پنجره بیرون را نگاه می کرد. اینقدر محو 



زمینهای برهوت کنار جاده شده که انگار در 
 .این دنیا نبود

سرش پایین افتاد و نمی دانستم مشغول 
 .چه بود

بعد از مدت طوالنی که چیزی نگفت، بین 
من » صحبتهای من و رهی به آرامی گفت:

 « .می خوابم، خسته شدم
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اینبار سرش را پشت صندلی من گذاشت و 
 .مرا از دوباره دیدنش محروم کرد

 .تا به اقامتگاه برسیم ، بیدار نشد
نفهمیدم حرفهای پریسا را شنیده یا نه و اگر 

مکالمه کامال شنیده چه برداشتی از یک 



 عادی داشته که سکوت را به همراهی با ما

 .ترجیح داده بود
رهی را  حتی برای خوردن خوراکی هم جواب

 .نداد
فکر کردم حتما برای هیجان این دو روز و 

کم خوابی خسته بود، اما دلم دوست 
 !داشت حسودی کرده باشد

ماشین مهدیار بیرون اقامتگاه پارک ابود و 
 .هیچ کدام در ماشین نبودند

آزاد پاشو» رهی پیاده شد و صدایش کرد: ! 

» 

 .در را باز کردم و پاهایم را کش دادم

» رهی همراه با کش دادن دستهایش گفت:
کوهیار این مثل خرس میخوابه بیدارش 



 « .کن، من میرم

را جمع منتظر نشد و همانطور که موهایش 
 .می کرد با سرعت رفت

 .در عقب را باز کردم و باالی سرش ایستادم

دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم و کمی 
خانم آزاد؟ رسیدیم» خم شدم: .» 

بیدارم، شنیدم گفت بیدارم » تکانی خورد:
 «.کنید

 !کاش خواب بود

 « .شما برید خودم میام» -

خواستم در را بببندم ولی اینکار شدنی 
از چیزی ناراحتید؟» د:نبو  » 

 « !نه» -



 « پس چرا بلند نمیشید؟» -

دلم نمیخواد» با لحنی لجباز گفت: ! » 

با لجبازی حرفش را زد و برعکس حرفی که 
 .زده بود همان لحظه نشست

 .موهایش را عقب برد و شال را سرش کرد

 « !بفرمایید بلند شدم» -

میخواستید تا آخرش تو ماشین »خندیدم: 
؟بمونید  » 

نخیر» از ماشین پیاده شد و در را بست: . » 

 «چرا اینهمه عصبانی؟» -

با چشمهای طلبکار و باریک شده چند لحظه 
هیچی اصال، هیچی» خیره نگاهم کرد: .» 

 .چرخید و به سمت اقامتگاه راه افتاد



حسودِ لجباز! » نگاهی کردم و زیرلب گفتم:
 « چرا نمیگی پس؟

م و به دنبالش دستهایم را در جیبم فرو کرد
 .راه افتادم

 .پشت سرش شروع به سوت زدن کردم
صدای سوت زدن را که شنید پاهایش که 
محکم روی شن ها کوبیده می شد، از 

 .حرکت ایستاد
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با خونسردی و بدون حتی نیم نگاهی از 
 .کنارش رد شدم

وارد اقامتگاه شدم، جای قشنگی بود. یک 
اروانسرای قدیمی که بازسازی شده بود. ک



 اتاقهای متعددی که دور تا دور یک حیاط
بزرگ مربع شکل قرار داشتند و حوض 

 .بزرگ آبی رنگی که وسط حیاط بود
آزاد کو؟» مهدیار خودش را رساند:  » 

 « !داشت میومد، نمیدونم» -

کوهیار » با هیجان و لحن موذیانه ای گفت:
ت داری با کی هم سه تا اتاق داریم، دوس

 « اتاق باشی؟

 « !چه سوال مسخره ای، با رهی» -

 « من خار دارم؟» -

چرت و پرت نگو، تو و سپهر خیلی حرف » -
 «!می زنید

بدون توجه به نگاه پرحرص مهدیار به سمت 



 .ورودی اصلی بنا رفتم

 .به نظر اقامتگاه مسافران دیگری هم داشت
اتاقها را تحویل گرفتیم و هر کس با کوله و 
 .لوازمی که آورده بود به اتاق خودش رفت

 .رهی خواب بود که از اتاق بیرون زدم

بیخیال نیمکتهای چوبی کنار حوض که زیر 
سایه ی درختان انار بود، شدم و از اقامتگاه 

 بیرون رفتم، شنها زیر کفشهایم لیز
می رفتمیخوردند و پاهایم در آنها فرو  . 

نمی دانستم چه برنامه هایی دارند تا 
 !فرصتهایم را بشمارم

کمی راه رفته بودم که صدای جیغ زدن و 
 .کمک خواستن هیوا را شنیدم



نفسم از شنیدن صدای کمک خواستن 
حبس شد، با سرعت چرخ زدم و پشتم را 

 .نگاه کردم
با تمام سرعت و سختی روی شنها می دوید 

شت سرش هم و به سمتم می آمد. پ
 .مهدیار به دنبال بود

میکشمت آزاد، خیره سرِ بیشعور! لعنتی » -
 « !دردسر

انگار با دیدن من خیالش راحت شده باشد 
نگاهی به پشتش انداخت و با خنده به بقیه 

 .راه را با سرعت بیشتری آمد

شوکه از آن جیغ بلندی که کشیده بود به 
ن صحنه رو به رویم خیره شده بودم تا به م



 رسید و پشت سرم سنگر گرفت. تیشرتم را

میان انگشتانش محکم گرفت و نفس زنان 
کمک ، کمک کنید، » از همان پشت گفت:

 « !عصبانیه ها

با خنده های پر شیطنتی که میان نفس 
های بریده اش داشت مرا از شوک خارج 

 .کرد

دستهایم را کمی رو به مهدیار که به ما 
» خنده گفتم:رسیده بود، باز کردم و با 

 « کجا؟

بیا برو کنار کوهیار » عصبانی نگاهم کرد:
 « .من دهن اینو صاف می کنم

 « !هی هی مودب باش» -



 .کمی به چپ متمایل شد تا دورم بزند

هیوا جیغ کشید و تیشرت را بیشتر چنگ 
 .زد

بازوی مهدیار را گرفتم و او را به جای قبلی 
مهدیار» برگرداندم: ! » 

کوهیار » ته و پریشان گفت:مهدیار گُر گرف
بیا برو کنار، آزاد بیا بیرون از پشتش. بیا 

 « !بیرون

 « .نمیام، بابا چته!؟ شوخی کردم» -
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 .مهدیار خم شد تا نفس تازه کند

 .دستهایم هنوز باز بود

سرش را روی کمرم گذاشت و چند نفس 



 .عمیق کشید

د، کاش این بی باز هم نفسم حبس ش
حواس قشنگ به این کارهایش پایان می 

 .داد

مهدیار غافلگیرم کرد و سریع خودش را 
 .پشتم رساند
کوهیار» بلند جیغ کشید: ! » 

سریع بین هر دو ایستادم و دستم را روی 
مهدیار بسه، چی » سینه مهدیار گذاشتم:

 « شده خُب؟

دوید و دوباره پشتم ایستاد، اینبار با 
پهلویم را گرفت. از این حواس انگشتانش 

پرتی های مداومش که همه به نفع دل من 



 بود
خوشحال شدم و یک دستم را روی دستش 

 .گذاشتم

 « !چی شده؟ مهدیار» -

 « !بیا خودت بیرون بگو احمق» -

بابا دختره » از همان پشت با خنده گفت:
خودش گفت چقدر خوبی و اینا! یک شماره 

 « .دادم. کاری نکردم

مهدیار همین؟» بلند خندیدم: ! » 

به خدا همین، نگاش » دوباره صدایش آمد:
 « !کنید میخواد منو بکشه

کوهیار طرفشو » مهدیار با عصبانیت گفت:
نگیرها به قران گیرش بیارم یک جوری 



میزنمش الل شه! اسکول دختره زنگ زده 
 میگه

مامانم باهام اومده میخواد باهات آشنا 
روانی؟بشه! چی بهش گفتی  » 

بلندتر خندیدم و او هم آن پشت مدام ریز 
 .می خندید

هیوا » مهدیار انگشت اشاره اش را باال برد:
به جاِن کوهیار نمی خواستم حرکتی بزنم 

 « !ولی دهنت سرویسه

بیا برو یک لیوان » میان خنده هایم گفتم:
آب بخورعصبی نباش، مادرزنت همین 

 « !اطرافه

ن وایستا! برای دارم براتو» پوزخندی زد:



 «.جفتتون دارم

مهدیار با حرص عقبگرد کرد و به سمت 
 .ساختمان قدم برداشت

 .تا کمی که دور شد ، چرخیدم
از ترس دوباره سنگر گرفت، اینبار 

دستهایش را روی سینه ام گذاشت و از کنار 
برنگرده؟» بازویم رفتن مهدیار را نگاه کرد: » 

ب خُ » دستم را روی بازوهایش گذاشتم:
 « !برگرده

» هنوز نگاهش به مهدیار بود و بی حواس:
اینطوری عصبانی میشه خیلی می ترسم، له 

 « .میکنه آدمو

بیجا میکنه! منو نگاه کن. اینقدر نترس » -



 « .االن سکته میکنی

تازه حواسش جمع شد، دستهایش را 
برداشت و کمی عقب رفت و موهای پخش 

ببخشید» شده روی صورتش را کنار زد: .» 

» نگاهی به صورتش کردم و جدی پرسیدم:
 « چیکار کردی شما با برادر من؟

هیچی به خدا، دختررو نپسندید » هول شد:
وگرنه من مهدیارو میشناسم! یکم قیافش 
 .پالستیکی بود، مهدیار دوست نداره از اینا
شوخی کردم. ناراحت نمی شد هیچ وقت! 

 « .انگار دنبال بهانه بود

- « چیه؟ پالستیکی دیگه  » 

همینا هستن زیاد عمل میکنن سر و » -



 « .صورتشونو، فکر کنم ده سالم بزرگتر بود
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برای چی اینکارو » چشمهایم گرد شد:
 « کردید؟

نگران نباشید یکی دو ساعت دیگه داره » -
 « !میره

 « کی؟» -

دختره دیگه» آرام گفت: ! » 

هیوا! خانم آزاد» :با تعجب صدایش کردم . 

» 

بابا ببخشید، به خدا اینا » مظلوم شد:
اینقدر بدتر از این با من کردن! باشه میرم 

 «.معذرت میخوام



 .دستم را روی صورتم کشیدم

خدا این سفرو » نگاهش کردم و لبخند زدم:
 « !به خیر بگذرونه

 .چشمهایم را کمی باز کردم

ان از همان باریکه ی بین پلکهایم، جز آسم
 .بدون اَبر چیز دیگری ندیدم

لمِس شن های گرم بین انگشتانم، باعث 
 .شد به یاد آورم از دیروز در کویر بوده ام

پلکهای سنگین و خسته ام باز روی هم 
 .افتاد

به آرامی نفس کشیدم و سعی کردم 
 .موقعیتی که در آن بودم را بفهمم

دلیل دراز کشیدن روی شن های کویر، 



 .برایم مشخص نبود. هیچ ایده ای نداشتم
سعی کردم اتفاقهای شب گذشته را به یاد 

 .آورم
صحنه ها را کامال به یاد داشتم تا وقتی یک 
لیوان کاغذی یکبارمصرف آب میوه به دستم 

 !دادند و بعد از آن

 .بعد از خوردن آب میوه را به یاد نداشتم
م را محکم روی هم فشار دادم و پلکهای

 .خودم را به پهلو بردم

چشمهایم را کامل باز کردم و اینبار قاب 
جلوی چشمانم یک دختر بود که با فاصله نه 
 چندان زیادی از من طاقباز، روی شن ها به

 .خواب رفته بود



کف دستم را روی شن های نرم فشار دادم 
 .و نیم خیز باالی سرش رسیدم

ا گرفتم و تکان دادمشانه هایش ر  : 

 « .آزاد؟! آزاد! بیدار شو » -

 .واکنشی نداشت

با ترس سرم را روی قفسه سینه اش 
 .گذاشتم

 .ضربان قلبش خیالم را راحت کرد

 .نفس حبس شده ام را بیرون دادم
دور و برم را نگاه کردم تا چشم کار میکند 

 .کویر بود و دیگر هیچ

پشت همانطور که روی زانوهایم بودم به 
 .سرم نگاه کردم



کمی آنورتر از جایی که بیدار شدم، کوله ای 
 .افتاده بود
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 .با دو به طرف کوله رفتم و بازش کردم
از دیدن چند بطری آب معدنی خوشحال 

 .شدم

 .یکی را برداشتم و به جای قبلی برگشتم
دستم را کمی خیس کردم و روی گونه اش 

آزاد» تم:گذاش !» 

 .نفس عمیقی کشید و چشمهایش را باز کرد
لبخند کم جانش در لحظه قطع شد و با 

چی شده ؟ کجاییم!؟ » سرعت نشست:
 «بقیه کجان؟



من همین االن اینجا » رو به رویش نشستم:
 «!بیدار شدم، سر در نمیارم کجاییم

 .گیج و مبهوت اطرافش را نگاه کرد

 « ساعت چنده؟» -

شیش صبحه! . ما » ه کردم:به ساعتم نگا
شب همه رفتیم با ماشین تو کویر! چادر 

 « زدیم! درسته؟

آره دیگه! همین بود. منم » نگاهم کرد:
 « .همینو یادمه

سرش را پایین انداخت و دستهایش را روی 
 .سرش گذاشت

مرده شور » از جایش بلند شد و جیغ زد:
 « !ببردتون احمقا! کجایید؟ مهدیار؟



ز فریاد بلند او روی هم فشار چشمهایم را ا
 .دادم

با خشم اطرافش را نگاه می کرد، می 
 .چرخید و مهدیار و بقیه رو صدا می زد

 .از همانجا که نشسته بودم باال را نگاه کردم
یک پیراهن سفید دکمه دار گشاد و شلوار 

 .جین کوتاهی به تن داشت

خانم هیوا! به » گوشه پیراهن را گرفتم:
نزنید. انرژیتونو هدر میدید نظرم الکی داد .» 

» کالفه رو به رویم زانو زد و با حرص گفت:
این برادر شما یک کله خرهِ بیشعوره، به 

 « .خدا جدی میگم

منم جدی برادرمو دوست » لبخندی زدم:



 « .دارم

انگشت اشاره اش را روی قفسه سینه اش 
من ندارم؟ من دوستش ندارم؟» گذاشت:  

» 

باشه ببخشید بهش » بغض کرده ادامه داد:
بد و بیراه گفتم، آخه این چکاریه؟ نَمیریم 
 اینجا؟ کدوم وری بریم االن؟ آب تموم بشه
چند روز زنده میمونیم؟ شما میدونید؟ غذا 

چی؟ غذا هم نداریم! اینجا کویرِ؟! حاال 
 «چیکار کنیم؟

چشمهایی که دو دو می زد و اطراف را 
می کرد، لحن پر از ناامیدی کنجکاوانه نگاه 

 و نقشه های عجیب برای زنده ماندن، همه

شان اینقدر خنده دار بود که نتوانستم 



 .خودم را کنترل کنم و بلند خندیدم

میخندید؟ شما دارید » با غضب نگاه کرد:
میخندید؟ وسط کویر بی آب و علف گیر 
 کردیم، بدبخت شدیم! شما میخندید؟ اگه

 «بمیریم چی؟

خانم عزیز این » هایم بیشتر شد:خنده 
فقط یک شوخیه! چرا دستپاچه شدید؟! اینا 
 همشون همین اطرافن، نباشن هم میدونن

 « .کجاییم

 .از جایم بلند شدم و به طرف کوله رفتم
برای چی باید شوخی کنند؟ چرا فقط من » -

 « و شما؟

آب معدنی ها را داخل کوله انداختم و راه 



را؟به نظرتون چ» افتادم: » 

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

292 

صدایش هر لحظه باالتر رفت و دنبالم می 
چرا اینقدر ریلکس هستید؟ من چه » آمد:

 « !میدونم

چند قدم برداشتم و یک آن برگشتم، ترسید 
 .و نیم قدم عقب رفت

بنده بودم دیروز شماره مهدیارو داده  » -
بودم به یک پالستیکیه ده سال بزرگتر از 

 خودش؟ منو انداختید تو دردسر حاال

 « داد هم می زنید؟

 « !فقط یک شوخی مزخرف بود» -

وقتی مراعات » موذیانه نگاهش کردم:



نمیکنید چه شماره ای به چه سنی میخوره 
همین میشه دیگه! حداقل مراعات سن و 

 سال

 « .رو می کردید

متوجه منظورم شد و با چشمهای را باریک 
بله؟ »شده و نگاهم کرد:  » 

بله! بله خانم. شما » یک ابرویم را باال دادم:
میدونید برادر من و بقیه رفیقاتون یک 
مشت جونورن باز شوخی این مدلی می 

 .کنید

بفرمایید، نتیجه اش! منم اومدم شمارو 
نجات بدم که البته مجبور شدم، اونطوری 

که شما منو کردید سنگر چاره ای هم 



 نداشتم،
 « !اینم عاقبت من

 .لبهایش باز ماند و با تعجب نگاه کرد
دستی بین موهایم کشیدم و بی توجه به 

 .قیافه متعجبش به اطراف نگاه کردم

شما... شما» صدای پر از خشمش آمد: ! » 

با خونسردی چشمهایم را روی صورت گُر 
شما چی؟» گرفته اش انداختم:  » 

االن جرات دارید بقیشو » نزدیک تر شدم:
د من به خاطر شما افتادم بگید؟ قبول کنی

 «.تو دردسر با یک عذر خواهی حلش کنید

منکه چیزی نگفتم» مظلوم شد: ! » 

نیم نگاهی کردم و تمام فکر و ذکرم این شد 



که از فرصت استفاده کنم و اینقدر 
 .مستاصلش کنم تا به حرف بیاید

خیلی خب خانم هیوا گشتن دنبال » -
یی مقصر کاری از پیش نمیبره، چه کارها

 بلدید؟ منظورم اینه که در مواقع بحرانی
 « .چه کاری از دستتون برمیاد

دستهایش سریع باال آمد و روی دهانش را 
گرفت، چند لحظه همانطور ماند و بعد با 

چی؟ » هول شروع کرد به حرف زدن:
 بحران؟

من هیچی بلد نیستم! مگه نگفتید شوخیه؟ 
همین االن گفتید ما اینجا نمیمیریم! بحران 

 « .چرا؟ من هیچی بلد نیستما



به خدا معرکه ای! لنگه ات » دوباره خندیدم:
 « !پیدا نمیشه

با من بودید؟» چند لحظه نگاهم کرد:  » 

کسی جز ما » به اطراف نگاه کردم:
 « اینجاست؟

 « !نه» -

 « !نتیجه؟» -

 « !با من بودید» -

 « .آفرین، خیلی باهوشی» -

بی توجه به طعنه ی من، زیرلب چیزهایی 
 .گفت و شروع به راه رفتن، کرد

نگاهی به سر تا پای آشفته اش کردم و 
خانم » زبانم را یک دور در دهانم چرخاندم:



هیوا بیکار واینستا اونجا، بگرد ببین سنگ 
 پیدا

 «میکنی؟
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بدون اینکه چرایی بگوید پاکوبان شروع به 
 .گشتن کرد

برای » با چند تکه سنگ کوچک برگشت:
 « چی سنگ الزم داریم؟

برای حمله حیوانات » جدی نگاهش کردم:
 «.وحشی! میخوام دست خالی نباشیم

من خنگ نیستم، هول » با اخم نگاهم کرد:
 « !میشم یک کم بهم می ریزم، همین

همین؟» لبخندی زدم:  » 



 « !بله همین» -

 .چرخید و دوباره رفت تا بگردد

 !حاال قهر نکنید.بهم ریختگیتون قشنگتره» -

» 

 .چیزی نگفت و به راهش ادامه داد

به رفتنش نگاهی انداختم و فکر کردم دیگر 
لزومی به جمع بستن افعال نبود. می 

 !خواستم نزدیکتر شود

 .تعداد سنگها زیاد شد
- « یلی خُب بسه به نظرمخ ! » 

االن باید اینارو روی » کنار سنگها نشستم:
هم بچینیم، بعد مثل یک عالمت میشه! 
 البته که زیاد دور نمیشیم که بگردیم ولی
 « .احتیاط کنیم بهتره! ممکنه گم بشیم



 .شروع به چیدن سنگها کردم

» کنارم نشست و زانوهایش را بغل کرد:
اذیت میکنن! خیلی بیشعورن! همیشه منو 

 یعنی هر وقت میخوان یه کار هیجان انگیز
انجام بدن من میشم سیبل. من اینهمه 

 «.دوستشون دارم

به نیم رخ آفتاب سوخته اش نگاه کردم و 
فکر کردم چقدر این تغییر رنگ به او می 

یعنی شما اصال از اینکارا تا حاال » آید:
 نکردید
 « نه؟

چرا» شانه اش را باال انداخت: ! » 

پس چی میگی؟ خودم یکی از حرکات » -



 « !زیبای شمارو دیروز از نزدیک دیدم

االن اونکارِ من قابل مقایسه است با » -
 « این کار؟

 « !نه» -

آهان، » سریع چرخید و رو به رویم نشست:
منم همینو میگم، میگم اون شوخی من اگر 

 قرار به تالفی بود باید عین خودش اجرا

 «میشد نه این شکلی! آخه این چه وضعیه؟

عین خودش چه » جدی نگاهش کردم:
 «جوری میشه اونوقت؟

عین خودش دیگه! » دستهایش را تکان داد:
من شماره شو دادم به یک پالستیکی اونم 

 « ...میتونست



ادامه » حرفش را قطع کردم با اخم گفتم:
 « !ندیا

 « !چرا آخه» -

- « ن تالفی اونکه بیجا می کرد همچی
مشابهی بکنه، شما هم هر چی به ذهنت 

 میرسه لطفا نگو! کالمون بدجور میره تو

 «!هم

 « چی گفتم مگه؟» -
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چند لحظه بدون گفتن چیزی با اخمهای 
 .درهم نگاهش کردم

باشه» دوباره زانوهایش را بغل زد: ! » 

 « .آفرین دخترِ خوب» -



ی هم چیدمسنگها را رو . 

خیلی خُب حاال یک چیزی میخوایم که » -
 «!رنگش خیلی مشخص باشه

به دستمال سر قرمز کوچیکی که روی 
سرش بود خیره شدم، به همان جایی که 

 .می خواستم، رسیدم

 « چی مثال؟» -

 .جلو رفتم و دو زانو رو به رویش نشستم

 « !مثال این» -

باالی سرش خیمه زدم و دستهایم را پشت 
ردنش فرستادم تا گره دستمال سر را باز گ

 .کنم

چشمانش پایین افتاد و زانوهایش را 



 .محکمتر بغل کرد

گره اینقدر محکم بود که مجبور شدم برای 
دیدن آن کمی نزدیکتر شوم و سرم را تا 

 .کنار گردنش جلو ببرم

 .متوجه تغییر ریتم نفسهایش شدم

لبهایم را گاز گرفتم، بوی خنک و سرد دریا 
 .در بینی ام پیچید

چرا اینو اینقدر » کنار گوشش زمزمه کردم:
 « محکم بستی؟

 !جوابم را نداد، فقط نفس عمیقی کشید

چقدر دوست داشتم سرم با یک اتفاق 
طبیعی جلوتر برود و لبهایم روی گردنش 

 .قرار بگیرد



گره را باز کردم و دستمال سر را از روی 
 .سرش برداشتم

ب این االن خوبهخُ » نفسم را فوت کردم: ! » 

 .دستمال سر را میان سنگها قرار دادم

انگار همانجا خشک شد بود، طوری که حتی 
 .زاویه دیدش هم تغییری نداشت

دستم را جلوی چشمانش تکان 
کجایی؟»دادم:  » 

من؟ » چشمهایش را باز و بسته کرد:
 « !همینجا

میخوای همینجا بشین من برم پشت » -
 « !اون تپه رو ببینم بیام

نه، نه. من اینجا تنها » سریع بلند شد:



 « !نمیمونم، منم با خودتون ببرید

دور نیست که! از چی » تپه را نشان دادم:
 « !میترسی؟ میخوام خسته نشی

نه من اینجا تنها نمیمونم» سریع ایستاد: . » 

رفتن بودیم.  هر دو کنار هم در حال راه
دیگه چقدر باید از حالت رسمی حرف زدنم 

 دور شوم تا به راه بیاید؟ این دختر چرا از

 باغی که در آن قدم می زد دل نمی کند؟
 « خسته شدی؟» -

االن یکساعته اینجاییم! » سرش پایین بود:
ما تا حاال شوخی این شکلی نداشتیم، یعنی 

 « !اینقدر طوالنی
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من دیروز با مهدیار » با ناامیدی ادامه داد:
شوخی کردم تا وقتی اون دختره نکبت رفت 
 با هم قهر بودیم، قبلش هم جلوی شما هر

 «!دومونو تهدید کرد

کنارش راه رفتم و از دیدن نیمرخ بیحواس 
خُب » و جستجوگرش غرق لذت شدم:

 « بعدش؟

- « جمع بعدش دختره رفت، آشتی کردیم. 
کردیم لوازمو رفتیم تو ماشین رهی، رفتیم 

 جایی که خودشون بلد بودن. یعنی

 « .مهدیار و رهی! اونا گفتن نقشه دارن

خُب بعدش چی » چینی به بینی ام دادم:
 « شد؟



هیچی دیگه پیاده شدیم، چادر زدیم، » -
آتیش روشن کردیم. غذا خوردیم، آهنگ 

 « !گذاشتیم و رقصیدیم

این قسمت رو خیلی » م:تک خنده ای کرد
 « !دوست داشتم

آره عالی بود. بعدش دراز کشیدیم » -
 « !ستاره هارو دیدیم. حرف زدیم

که نشد پیش من دراز » آرام زمزمه کردم:
 « !بکشی

بله؟» نگاهم کرد:  » 

هیچی گفتم خُب بعدش!؟ میخوام » -
 « !ببینم به کجا میرسی

بدون توجه به جواب من آهانی گفت و 



کجا بودم! آهان ستاره » شروع کرد:دوباره 
 !ها. کارامون تا کی طول کشید؟ چهار صبح

همون حدودا بود. یهو مهدیار ذلیل مرده 
رفت و آب میوه آورد. خُب مشخصه توش 
 «!یک چیزی بودی من و شما خوابمون برده

 « چه اتفاق خوبی نه؟» -

نه بابا کجاش خوبه! بعدشم من و » -
اینجا رفتن. خُب شمارو برداشتن انداختن 

 « فقط من و شما! چرا؟

 .به باالی تپه رسیدیم
آن طرفش دقیقا مثل بقیه جاها تا چشم 

 !کار می کرد کویر بود و خشکی

حدسم درست نبود » پوفی کردم و گفتم:



 «.اینجا نیستن، بهتره برگردیم

چند قدم برداشتم و به پشتم نگاه کردم، 
 .همانجا ایستاده بود

 « باز کجایی؟» -

 .با خشم برگشت و نگاهم کرد
با ابروهای باال رفته به قیافه پرغیضش نگاه 

چی شد؟» کردم:  » 

رو به رویم ایستاد و انگشت اشاره اش را به 
همین شما که منو مقصر می » سینه ام زد:

 کنید که با اون برادر مسخرتون شوخی

کردم و حاال ما اینجاییم می دونید همه این 
ست؟بدبختیا زیر سر شما  » 

چی؟ تقصیره منه؟ با چه :» پوزخندی زدم 



 «راهی معادله رو حل کردی؟

دوباره همه ساختارها را در ذهنش 
 .شکست

 !کاش همیشه همین طور بود

کوهیار من اون شب با تو یار بودم، تو » -
بازی حکم. اومدم آشپزخونه کلی بهت 

 تقلب یاد دادم مطمئنم همشو هم شنیدی
ولی یکیش رو هم انجام ندادی. نتیجه چی 
شد؟ من و تو باختیم به این دو تا خاک 

 !برسر. بیا دیگه حاال من و مقصر کن
چقدر تو بازی نگات کردم! چقدر با انگشتام 
تقلب رسوندم، اصال یک لحظه هم نگاهم 

 نکردی! چرا؟ نه واقعا چرا نگاهم



 « !نمیکردی؟ من که میدونم کجا بودی
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با خونسردی به خشم و حرصش نگاه 
به نظر منطقیه من و تو یار بودیم و » کردم:

حکم هم سر پنج ساعت شرایط سخت بود! 
 کاش

میفهمیدن این شرایط اصال سخت نیست. 
 « .در واقع عالیه

 .دست به سینه و طلبکار نگاه کرد

گوشه لبم را گاز گرفتم و مثل خودش 
اون تیکه آخر » شاره ام را باال بردم:انگشت ا

من که میدونم کجا بودی؟»چی بود گفتی؟ » 

» 



 .برای دیدن من باید سرش را باال می گرفت
همین که سرش را کمی باال آورد سرم را 

بگو ببینم کجا » روی صورتش خم کردم:
 « بودم؟

لحن جدی و به دور از شوخی من باعث شد 
 .قدمی به عقب بردارد

کجا بودم؟» ودم را نزدیک کردم:دوباره خ  » 

» چرخید و تپه را با قدمهای تند پایین رفت:
 « !یک حدس الکی بود، هیچی

به دنبالش رفتم، بازویش را گرفتم و به 
سوال منو جواب » سمت خودم چرخاندم:

بده! کجا بودم؟ هر چی اون موقع تو فکرت 
 بوده



 « !همین االن میگی

اون » با ترس کمی خودش را جمع کرد:
 «.موقع نبود! االن حدس زدم

با این فرارها کالفه ام کرده بود. نفسم را در 
 .صورتش خالی کردم، چشمهایش را بست

 !کاش چشمهایش را نمی بست

باشه اون موقع نه! االن حدس زدی کجا » -
 «!بودم؟ جواب! سریع

 .لبهایش را چند بار گاز گرفت
 !کاش اینکار را نمی کرد

ت داد و یک ضرب شروع آب دهانش را قور 
وقتی میخوام بیام تو اتاقت صدای » کرد:

 خندیدنش تو کل سالن می پیچه! وقتی هر



بار با همید بهت میگه عزیزم! وقتی همش 
میگه می بینمت و من نمیدونم کجا؟! وقتی 

 همه کارهای اصلی رو میدی به اون! وقتی

از همه بیشتر بهش اعتماد داری! وقتی 
یری! وقتی االن زنگ زده زنگ میزنه سریع م

 میگه هیچی مخفی نیست همه میدونن بیا

بریم گردش! خُب خُب معلومه چرا منو نگاه 
 « !نمی کردی! معلومه چرا دیگه

 .با دهان نیمه باز نگاه کردم
 .چشمهایش پر از اشک شد

چقدر فشار را تحمل کرده بود و از کی!؟ از 
کی دوستم داشت؟ چرا بین حرفهایش 

انیپال نبرد؟اسمی از ب  



ببخشید، شما » سرش را پایین انداخت:
 « !بدجور به مغزم فشار میارید

سرتو بیار باال» فکم را به سختی تکان دادم: ! 

» 

 « !میشنوم همینجوری» -

 « !لج نکن، سرتو بیار باال من سوال دارم» -

 .آرام سرش را باال آورد
چند لحظه به چشمهای پر از اشکش نگاه 

 .کردم

ببینم همه این توهمات به خاطر اون  » -
چرتی بود که اونشب بانیپال گفت و 

 شنیدی؟ دلیل غیب شدِن اون شبت هم

 « همین بود! درسته؟
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یک قطره اشک از چشمش بیرون زد، با 
نخیر! اصال به اون » صدای لرزانی گفت:

ا که ربطی نداره. اونشب فقط جا خوردم! این
 گفتم

 !حرف خودم بود به بانیپال هیچ ربطی نداره

» 

یعنی حرف بانیپال برات مهم نبود؟ پس » -
 « ...چرا االن

من حرف هیچ کسو » وسط حرفم پرید:
قبول نمیکنم مگه اینکه خودم چیزی که 

میخوام رو فکر کنم ، در ضمن من بخوام 
 حرف

کسی رو قبول کنم حرف اون یک نفرو هیچ 



میکنموقت باور ن . » 

با سختی حریف حسهایم شدم و محکم 
چرا؟» پرسیدم:  » 

چون... چون با تو بده! چون میدونم از » -
همه طرف میخواد اذیتت کنه! مهدیارو هنوز 

 « .یادم نرفته

تمام قلبم را تصاحب کرد. ناخوداگاه جلو 
 .رفتم و بغلش کردم

دستم را البالی موهایش فرستادم و سرش 
ذاشتمرا روی سینه ام گ . 

اینقدر ضربان قلبش تند شده بود که من 
 .هم کامال حسش می کردم

آروم باش» حلقه دستانم را محکمتر کردم: ! 

» 



حرکت لبهایش را حس کردم و صدای باشه 
ی خفه ای که از آغوشم آمد. چقدر جایش 

 .در بغلم قشنگ بود

گریه نکنیا» شانه هایش کمی لرزید: ! » 

گرفتم و عقب بر خالف میلم بازوهایش را 
 .بردم

سریع با انگشتهایش گونه اش را پاک کرد و 
 .سرش را پایین نگه داشت

خنده ام را با گاز گرفتن لبهایم کنترل 
شن خیلی قشنگه نه؟» کردم:  » 

 « .اوهوم » -

صدایم را با تک سرفه ای صاف کردم و جدی 
خُب حاال همه اینارو گفتی! » پرسیدم:



 «آخرش به چه نتیجه ای برسیم؟

یعنی چی؟» سریع سرش را باال آورد:  » 

به چشمهای کشیده اش زل زدم، از همان 
اول هم گرفتار همین ها شده بودم و 

 .یکسره انکار می کردم
همه فکرات که اشتباه بود! ولی می » -

بخشمت اشکال نداره قبال هم پیش خودت 
 «.راجع به من کم اشتباه نکردی

 « ...من آخه» -

ردم و روی بینی کوچکش انگشتم را باال ب
صبر کن ببینم! یک چیزی این » گذاشتم:

 « وسط گفته نشد!؟

بدون اینکه حرفی بزند سرش را سوالی تکان 



 .داد

این فکرای تو راجع به من اصال چرا باید » -
 « اتفاق بیفته؟

قفسه سینه اش تند تند باال و پایین رفت و 
 .با ترس به چشمهایم نگاه کرد

»: فظ کردم و ادامه دادمخونسردی ام را ح
سوال من جواب نداره نه؟ کوهیار این همه 
 کارهای غلط انجام میده، هیوا اشتباهی این

همه غصه میخوره! چرا؟ تو اصال از کی داری 
 « غصه میخوری؟

من ، من جواب » سرش را به چپ برد:
 « !نمیدم

 « چرا؟» -



با خنده نزدیک شدم و یک دستم را پشتش 
بیا اینجا ببینم» گذاشتم: ! » 

با دست دیگرم چانه اش را گرفتم و باال 
بگو! نترس» آوردم: . » 
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نمیتونم! نمیدونم چرا» کالفه نگاه کرد: ! » 

به نظرم چون دوست داری » لبخندی زدم:
میگی! بهت این همینجا بمونی برای همین ن

 نوید رو میدم که تا نگی همه این فکرا چرا
 « .و از کی بوده دست از سرت برنمی دارم

 « !تو میخوای اعتراف بگیری» -

 « .شکنجه تم میکنم! هنوز منو نشناختی » -

چرا تو نمیگی؟» لجوجانه نگاهم کرد:  » 



من بگم؟» چشمهایم را باریک کردم:  » 

- « همه فکرامو  آره خُب تو اول بگو، من
 « .گفتم

 « !همش هم اشتباه بود که» -

حاال » سرش را پایین انداخت و آرام گفت:
 « !هر چی

چند لحظه همانطور ماندیم،هنوز منتظر 
بودم. باز چیزی نگفت. حرفی نزد و من در 
 ذهنم به دنبال راه بعدی بودم که یک آن

چرا چیزی نمیگی! » سرش را باال آورد:
 «...نکنه

از ترس شده بود نگاهش پر . 

چشمهایم روی صورتش چرخید و روی 



من خیلی اهل حرف » لبهایش قفل شد:
 « !نیستم

من... » با نفس های بریده بریده گفت:
من میترسم بگم... که بگم از تو... از تو 
خوشم میاد. من خیلی وقته از تو خوشم 

 «.میاد

 .متعجب نگاهش کردم

 ناراحت شدی؟ اخه پس االن» سریع گفت:
 «...بغلم کردی! نکنه

برای جلوگیری از فکرهای درهمش سریع 
همین؟! از من خوشت میاد؟ تموم » گفتم:

 « شد؟

نه فقط » دستش را روی قلبش گذاشت:



 « !اینکه نه

 « پس چی؟» -

تماام انرژی مرا با این کلنجار رفتن ها 
گرفته بود اما تا چیزی را که می خواستم 

نمی  نمی شنیدم، شک نداشتم بیخیال
 .شدم

 .سرم را باال بردم و نفسم را فوت کردم

کمی سرم را باال نگه داشتم و با پایین 
آوردن آن سریع دستم را زیر چانه اش 

بیا یکاری کن، چشماتو ببند سریع » بردم:
 بگو! به

 « .من اعتماد کن باشه؟ دیگه راهی نداریم

سریع چشمهایش را بست. لبهایم را با 



نده ام را کنترل کنمزبانم خیس کردم تا خ . 

با دستم فشار بیشتری به کمرش آوردم تا 
 .بیشتر در آغوشم فرو برود
من... » پلکهایش را محکم به هم فشار داد:

 « .من دوستت دارم

 .فرصت ندادم چشمهایش را باز کند

سرم را جلو بردم و آرام بوسه ای روی 
 .لبانش زدم

چشمهایش را سریع باز کرد. اینقدر ترس 
شمهایش موج می زد که فکر کردم در چ

 .همین حاال از دست می رود

من اهل حرف نیستم. همین » سریع گفتم:
 « .االن گفتم. این جوابت بود



سریع دستش را روی لبش برد با چشمهای 
 .گرد شده نگاه کرد
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از ترس نخندیدن به قیافه بانمکش لبم را 
 .گاز گرفتم

دستش را برداشت و روی گونه اش 
 .گذاشت

خیلی گرمه! من االن میافتم زمین! » -
 « میشه بشینم؟

چطور نفهمیده بود من هیچ فرصتی را از 
 !دست نمی دادم؟

 « .میخوای بغلت کنم تا پایین ببرمت» -

از میان دستم سر خورد و روی زمین 



 .نشست
حالت خوبه؟» کنارش نشستم:  » 

فکر کنم » اشت:دستش را روی دلش گذ
 « !دارم می میرم. منو بوسیدی؟

 « ناراحت شدی؟» -

دارم از خوشحالی سکته » سریع نگاهم کرد:
 « .می کنم

دیگر شک نداشتم آدمی به این شفافی و 
 !زاللی درعمرم ندیده بودم

خوشحال شدی؟» با لبخند نگاهش کردم: ! 

» 

نه ... » دستپاچه نگاهش را به رو به رو داد:
، یعنی این اصال تو خیالهام نبود. آره. یعنی

 !این نبود! تو خیالهام فقط جوابمو دادی



همین. االن همه حساب کتابام بهم ریخت، 
از ناراحتی نه، نمیدونم...تعجب 

کردم...تعجب کردم نه خوشحال شدم! 
 نمیدونم

 « !کدومش بیشتره

به نظرم » زبانم را به لپم فشار دادم:
 « !سردرگم شدی

آره، فکر کنم همینه. » د:سرش را چرخان
 « !سردرگم شدم. آره

قسمتی از موهای نرمش را در دستم گرفتم 
من میتونم یک راه حل » و با آرامش گفتم:

 « !بدم که حالت بهتر بشه

» هر دو دستش را روی گونه اش گذاشت:



 « .باور کن دارم سکته می کنم

یک دوستی داشتم همیشه » نگاهش کردم:
می شد. هر چی  تو سرما دستاش کبود

دکتر رفت و دستکش های مختلف رو 
 امتحان

کرد، درست نشد، میدونی چطوری درست 
 « شد؟

 .سرش را عقب برد و منتظر راه حلم ماند

دستم را روی دستش گذاشتم و آن را از 
 .روی گونه اش برداشتم

اینجوری درست شد که یک روز نترسید » -
 «!دو ساعت بدون دستکش رفت برف بازی

جایم بلند شدم و دستم را به طرفش دراز از 



میخوای نترسی؟ » کردم و با خنده گفتم:
 « !بهتره ها! حالت خوب میشه

مات شده نگاهم کرد. تمام حواسش را 
 .مختل کرده بودم

خم شدم، دستهای یخ بسته اش را گرفتم و 
 .بلندش کردم

 .سکوت کردم تا فکرش را کمی سامان دهد

برگشتیمبه جای قبلی که بودیم،  . 

انگار تحمل وزنش را نداشت که تا رسیدیم، 
سریع کنار سنگهای روی هم چیده شده 

 .نشست
از کوله یک آب معدنی برداشتم و زانوهایم 

 .را رو به رویش روی زمین گذاشتم



در آب معدنی را باز کردم و آن را میان 
 .دستش جا دادم
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عین » ور بطری فشار دادم:انگشتهایش را د
یک سرباز از جنگ برگشته شدی! تصمیمتو 

 « گرفتی؟

چه تصمیمی؟» کمی آب خورد:  » 

تعریف کردم دیگه! گفتم » موذیانه خندیدم:
 «!راه حل خوب شدنت چیه؟

نه خوب میشم! » زانوهایش را بغل کرد:
 « !اصال بد نیستم که

سرش را روی زانویش گذاشت و بعد از 
 .چند لحظه دوباره سرش را باال آورد



با من اینجوری نکن» مظلومانه نگاهم کرد: ! 

» 

من؟ من کاری » چشمهایم را گرد کردم:
 « !نکردم

» با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت:
همینا که میگی! من... من عادت ندارم به 

یجم میکنی! این چیزا! من بلد نیستم. تو گ
 به

 « !خدا هیچ کس نمیتونه اینکارو باهام بکنه

 .جایم را عوض کردم و کنارش نشستم

بیا » دستم را روی شانه اش انداختم:
اینجوری خوبه؟ فعال به همین اکتفا میکنیم 

 « !خانم آزاد

 .هنوز بدنش منقبض بود



به من، » فشاری به شانه اش آوردم و گفت:
دم میادخانم آزاد نگو. اینقدر ب . » 

 « !هیوا! دیگه؟» -

 « .هیچی مرسی» -

بی اختیار سرم را جلو بردم و جای بوسیدن 
گونه اش سرم را به موهایش نزدیک کردم 

 .و آن فراری های نرم را بو کردم

اینقدر سکوت کردم تا نفسهایش کم کم 
 .آرام گرفت

 « حرف بزنیم؟» -

سوال پیچیده نکن» پاهایش را دراز کرد: . » 

نده یِ من لبخندی روی لبهایش آمدبا خ . 

اون باال گفتی خیالهات!؟ من تو خیالهای » -



تو چیکار میکردم؟ البته امیدوارم برات 
 « !سواله پیچیده ای نباشه

نه، گفتن از » نگاهم کرد و لبخند زد:
خیالهام اصال برام پیچیده نیست. فقط 

 « !میترسم فکر کنی خلم

فشار  کمی شانه اش را میان بازوهایم
بگو» دادم: ! » 

خیره به شن های بی نهایت پیش چشمش 
با بچه ها که تو دانشگاه » شروع کرد:

دوست شدم، اولش بیشتر به خاطر درسا 
 همو

می دیدیم. یک کم گذشت رابطمون 
صمیمی تر شد، خُب این مهدیار همش پز 



تورو می داد، همش ازت تعریف می کرد. 
 اوایل

رفت.  فقط گوش می دادم و یادم می
نمیدونم از کی یهو پرت شدی تو خیالهام 

 « !وهی پررنگ شدی

» دستش را باال آورد و یک دور چرخاند:
عین یک گردباد پرقدرت همه تخیالتم و 

 خیالهایی که داشتمو کنار زدی و فقط خودت

 « !موندی

هر یک جمله اش که تمام شد، قلبم چنان 
در قفسه سینه ام کوبید که انگار قصد 

آمدن داشتبیرون  . 

حتی برای اینکه یه کاری کنم که مثال یک » -



ذره به کاری که داری شبیه باشه رفتم یک 
 آهنگری اون سر شهر،
 « !جوشکاری یاد گرفتم

 .دیگر کیش و مات شدن را پذیرفتم
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حتی حاضر بودم همین االن پرچم سفید را 
این در این کارزاری  هم باال ببرم تا بیشتر از

 .که راه انداخته، شکست نخورم

دستش را روی دهانش برد و سریع به 
اینارو به بابام که نمیگی؟ » سمتم چرخید:

 « !منظورم جوشکاریه! نمیدونه ها

باز دروغ گفتی؟» لبهای نیمه بازم را بستم:  

» 



جابجا شد و به طرفم چرخید، شانه اش از 
ب اون موقع چیزه خُ » زیر دستم سر خورد:

 «!نبودی که! من تازه قول دادم دیگه

نه نمیگم، به نظرم » نفسم را بیرون دادم:
بیا یک قرارداد جدید امضا کنیم. من بشم 

 « شریک پنهان کاریهای تو! چطوره؟

انگار خیالش راحت شد، شروع کرد به 
تعریف کردن از دروغهایش و استاد 

ترسناک جوشکاری و محله ای که هر روز در 
 آن دعوایی

 .بود
چیزی نگفتم تا هر چه قدر دلش می 

 .خواست ، تعریف کند



از تعریفهایی که شنیدم، لحظه به لحظه 
حالم دگرگون شد. یک لحظه خواستم محکم 

دیگر خواستم بغلش کنم، لحظه ای  

توبیخش کنم و لحظه ی بعدی با شنیدن 
خطرهایی که کرده خواستم دیوانه شوم و 

 .کاری دستش دهم

ولی همه را با قلپ قلپ خوردن آب 
 .معدنی، قورت دادم

همین دیگه! تموم شد. من میدونم االن » -
 « تمام تصوراتت از من پودر شد. مگه نه؟

قسمتی از موهایش را میان انگشتانم 
گرفتم، نگاهم پی موهای نرمش رفت. آرام 

کارات که اصال » شدم و آرام تر لب زدم:



 منطقی

نبوده، ولی یک حس خوبی بهم داد که 
 « .نمیتونم هیچی بگم

هیچی نمیگی؟» با تعجب پرسید:  » 

چقدر سخت بود احساساتم را پنهان کنم! 
تمام روانم را به بازی گرفته و سخت بود 

مهمه آنها را دور بزن . 

اونجا جای دخترِ بلند » جدی نگاهش کردم:
شدی رفتی جوشکاری یاد بگیری؟ راه حل 

 دیگه ای پیدا نکردی؟ اگه اتفاقی برات

 «میافتاد چی؟

 «االن داری دعوام میکنی؟» -

 «تو خیالهات تا حاال اینکارو نکردم نه؟» -



نخیر» طلبکارانه سرش را تکان داد: !» 

کارم چه طلب» خندیدم و زیرلب گفتم:
 « !هست

انگشتم را باال تر بردم و روی گوشش 
گذاشتم و الله گوشش را گرفتم، خواستم 
فکر کند در ادامه حرفهایمان، پیچاندنی در 

 کار بود

ولی سریع دستش را باال برد و روی دستم 
 .گذاشت

اینکارو نکن» انگشتانم را محکم گرفت: ! » 

با دقت بیشتری به انگشتانش کشیده اش 
گشت مرا محکم گرفته بود، نگاه که دو ان

کردم. قفسه سینه ای که باز سرعت 



 حرکاتش

بیشتر شده و لحن هراسانش! چقدر راحت 
 !رو بازی می کرد؟

گوشه لبم را گاز گرفتم و دستم را پایین 
باشه» آوردم: ! » 

 « چرا نمیان؟ پنج ساعت نشد؟» -

برای فرار از نگاهم سریع سرش را روی 
دو ساعت » :ساعت مچی اش خم کرد

 « !مونده

خیلی داره بهت سخت میگذره؟ یا باز » -
 « دلت برای دوستات تنگ شده!؟

نه، سخت چرا؟ خیلی خوبه! دلم اصال » -
برای هیچ کس تنگ نشده! میتونم تا ابد 



 « .همینجا بشینم
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چند لحظه پیش دنبال » پوزخندی زدم:
 «دوستات نبودی؟

یع از جایش بلند شد و به سمت کوله سر
من گشنم شده، کاش یک خوراکی » رفت:

 « !گذاشته باشن برامون

 .دستهایم را عقب بردم و به آنها تکیه دادم

فهمید چه نقطه ضعف بزرگی را رو کرده و 
حاال هم مثل همیشه مهارتهای فرار کردنش 

 .را نشان می داد

 ( هیوا)

له زانو زدمکمی آنطرفتر از سنگها جلوی کو . 



 .در کوله را با دستهای لرزان باز کردم

او نمی دانست ولی من خوب می دانستم 
دنبال راهی بودم تا از این خواب بیدار 

 .شوم

کمی بیشتر در این رویا ماندگار می شدم، 
 .بیرون آمدنم با خدا بود

“ پشت سر هم در ذهنم داد می کشیدم 
و ” هیوا بلند شو، هیوا از خواب بلند شو

کوله را بهم می ریختم. وسایل داخلش را 
 چند بار

جابجا کردم ولی حتی متوجه نشدم داخل 
 !کوله چه چیزهایی وجود داشت

 .همه چیز انگار در سایه فرو رفت



مطمئن بودم این سایه و این کفشهایی که 
یدم ادامه خوابم بود. سرم را باال کنارم می د

 نبردم، فقط دستهایم از گشتن دوباره ی
کیف انصراف داد و بی حرکت در کوله باقی 

 .ماند

 .زانوهایش خم شد

 « !هیوا» -

 .سرم را باال بردم

 !کاش خواب نبوده باشد! گفت هیوا؟

 « بله؟» -

خوبی؟ دنبال چی میگردی؟ بده من کوله » -
هرو بهت بگم چیا دار  ! » 

 .کوله را آرام از زیر دستم کشید



وسایل و خوراکی ها را دانه دانه درآورد، 
 .اسم همه را بلند گفت و جلویم چید

 .توجهی به خوراکیها نداشتم
 .فقط خودش را نگاه می کردم

چقدر خونسرد و آرام کارش را انجام می 
 !داد

هر چه زمان گذشت حس کردم که اشتباه 
 .کرده بوم

ه ای که روی آن بودیم، کردمنگاهی به تپ . 

بی اختیار دستم روی لبهایم رفت و با 
 .انگشتم فشارشان دادم

سرم را چرخاندم و نگاهمان در هم گره 
 .خورد



 « خوبی؟» -
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نگاهی به وسایل روی زمین کردم و سریع 
 .بطری آب را برداشتم

ب به در بطری را باز کردم، چند مشت آ
 .صورتم پاشیدم و کمی هم آب خوردم

دستم را روی صورتم کشیدم و آن را به 
 .سمت گردنم بردم

دوباره روی دستم آب ریختم و به گردنم 
 .دست کشیدم

 « گرمته؟» -

نه، نمیدونم» نگاه کردم: ! » 

کوله را کنارش گذاشت و نزدیک شد که ای 



 !کاش نمی شد

 .دوباره مشتی آب به صورتم زدم

م نشست، زانوهایم را گرفت و مرا به کنار 
 .سمت خودش چرخاند

با فشار دستهایش مجبورم کرد چهارزانو 
 .بنشینم و خودش هم همانطور نشست

نزدیکتر شد طوری که زانوهایش مماس با 
 .زانوهایم شد

پشت به آفتاب داشت و من در سایه بدن 
 .او

 « چرا یهو غریبه شدی؟» -

فکر » بند کتونی را میان انگشتم پیچاندم:
می کنم دوباره گیر کردم، گیر کردم تو یکی 



 از صفحه های خیالیم. هر چی فکر می
 « !کنم، می بینم نمیشه

سرم را بلند کردم و صورتش با دقت نگاه 
باالی اون تپه! ما اونجا بودیم؟» کردم:  » 

چشمهایش برق زد و سرش را با تایید باال و 
کرد پایین . 

پس چرا من فکر میکنم باز دارم تو » -
 « .هپروت سیر میکنم

انگشتش را روی قطره های آب که هنوز 
 .روی صورتم مانده بود، کشید

تمام توجهش به حرکت انگشت اشاره اش 
بود که حاال روی چانه ام قرار گرفته بود و کم 

 .کم داشت با گردنم آشنا می شد



من ایمان چون به راه حلهای » آرام گفت:
نداری! باید بری تو دل ماجرا تا بفهمی 

 « .خیال نیست

بدنم از لمس آرام و نرم سرانگشت او 
 .منقبض شد

چرا نمی فهمیدم؟ این همه منتظر بودم! 
 پس چرا حاال این حال را نمی فهمیدم!؟

 .انگشتش رو گلویم ثابت ماند
آرام خندید و خنده هایش هر لحظه بیشتر 

 .شد

چرا میخندید؟» کرد:با تعجب نگاه   » 

چرا » میان خنده هایش سوالم را تکرار کرد:
میخندید؟!! میخندید؟! ولت کنم دور میشی 



 « !ها

» هر دو دستش را روی گونه هایم گذاشت:
ببین! نگاه کن من همین االن میتونم مثل 
 یک سطل پر از آِب یخ عمل کنم تا مطمئن

بشی خواب نیستی و منم واقعیم. الزم 
ب هدر بدینیست آ ! » 

هان!؟ نه یعنی منظورم اینه که چطوری » -
 «اینکارو میکنی؟

 « .آفرین جمع نبند، دیگه تموم شد» -

 « چی تموم شد؟» -
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دستهایش را بیشتر روی گونه ام فشار داد، 
 .لبهایم کمی جمع شد



جمع بستن تموم شد، یک چیزی دیگه » -
اگه بخوای اینهمه قاطی کنی  شروع شد. تو

 من باهات چیکار کنم؟ نمیشه که

 « !اینجوری

 « !آره قاطی کردم» -

دستهایش را پایین آورد و دستهایم را 
چقدر فرصت الزم داری که بین » گرفت:

 « خیال و واقعیت یکی رو انتخاب کنی؟

اینقدر همه چی اونجوری که تصور » -
 « .میکردم نشد، گیج شدم

من سعی » ا آرام نوازش کرد:دستهایم ر 
میکنم بفهممت! این گیج شدناتم فوق 

العاده است، یعنی داره اوضاع رو برای من 



 خراب

 « .. میکنه ولی

ولی » سکوت کرد ، سرم را سریع باال بردم:
خراب میشه؟ چی؟ چی یعنی  » 

ولی از یک جایی به بعد دیگه گیج » -
نباش، چون اونوقت من مجبورم خودم از 

درت بیارم که خب گیج تر میشیگیجی  !» 

خیلی » سرم را پایین بردم و زمزمه کردم:
 «.افتضاحم من، میدونم

 .دستهایش را محکم به هم کوبید

 .جا خوردم و سرم را باال گرفتم

فقط پنج دقیقه بهت فرصت میدم همه » -
 « !چی تو مغزت جا بیفته



پنج دقیقه؟ کمه که؟» هول شدم: ! » 

االن شد چهار دقیقه، اعتراض بشنوم » -
میشه دو دقیقه! کار و زندگی داریم ها 

 « !معطلمون کردی

 « چی؟» -

» اینقدر نگاهش جدی شد که سریع گفتم:
 «.باشه باشه پنج دقیقه

 .سرم را پایین بردم و چشمهایم را بستم

چند بار واقعی بودن تمام صحنه ها را با 
 .خودم مرور کردم

نرم و آرام لبهایش روی  هر بار به لمس
لبهای ترسان بهم چفت شده ام رسید، 

مرور کردن همانجا تمام شد و باز از اول 



 شروع

 .کردم

 .کاش وقت تعیین نمی کرد

همیشه از این محدود کردن زمان بدم می 
 .آمد

در تمام طول درس خواندنم از امتحان 
دادن بدم می آمد، سوالها را سریعتر از 

ولی آن نوشته باالی بقیه حل می کردم 
 صفحه که

ساعت را تعیین می کرد برایم مثل یک 
دهن کجی بود و هربار چشمم به آن نوشته 
 مضحک که ساعت را مشخص می کرد، می

 .خورد سوهانی روی روحم کشیده می شد



 « !وقتت تموم شد» -

کم بود به خدا» سرم را باال بردم: ! » 

چی کار » بینی اش را چین داد و خندید:
نیم باهات؟ مگه نگفتی دوستم داری؟ک  » 

باالخره گفتم» لبخندی زدم: ! » 

آفرین خُب یک جمع بندی کن تمومش » -
 « .کن! باهوش بودی که

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

305 

من یک چند » انگشتهایم را بهم پیچاندم:
وقت بگذره خودم درست میشم اتوماتیک، 

بدتر اینجوری بهم فشار بیاری هی اوضاع  

 «.میشه

» دستهایش پشتش برد و به آنها تکیه داد:



 « خانم اتوماتیک چند وقت مثال باید بگذره؟

 « !نمیدونم، بگذره دیگه! زمان بگذره» -

از جایش بلند و دستهایش را با به هم زدن 
از شنها تکاند، اطراف را نگاه کرد و جدی 

باشه بذار بگذره! من میرم این » گفت:
 اطراف

ی بندازمیک نگاه . » 

پشت کرد و قدمهای محکمی روی شنها 
 .برداشت و رفت

 .زیر لب اسمش را زمزمه کردم

سریع از جایم بلند شدم و اینبار بلندتر صدا 
کوهیار» زدم: ! » 

 .برنگشت و به راهش ادامه داد



» خودم را با دو رساندم و بازویش را گرفتم:
 « !کوهیار

بله؟» نگاهم نکرد:  » 

- « ، یک دقیقه صبر کنمنو نگاه کن ! » 

 « !بگو حرفتو! می شنوم» -

بازویش را رها کردم و او بیخیال به راهش 
 .ادامه داد

االن » کمی به رفتنش نگاه کردم و گفتم:
مثال همین خودت، چرا اصال تعجب نکردی؟ 
 من گفتم ازت خوشم میاد چرا هیچ اتفاقی

برات نیفتاد!؟ گفتم دوستت دارم، هیچ 
واکنشی نداشتی! اینقدر شنیدن این چیزا 

 «برات راحته ؟



باز » ایستاد و دست به سینه برگشت:
نشستی پیش خودت فکر کردی آره؟ االن یه 

 « کاری کنم کال پشیمون بشی؟

به جای جوابم چرا » لجوجانه نگاه کردم:
 « !تهدید میکنی!؟ من نمیترسم ازت

قدم فاصله بینمان را با قدمهای محکم چند 
 .و بلند پر کرد

 .یک قدم عقب رفتم
 « !اصال هم که نمیترسی» -

پاهایم را کوبیدم و قدم عقب نشینی کرده 
 .را به جلو برداشتم

 « االن شجاع شدی؟» -

چرا اینجوری میکنی آخه؟ یهو بلند شدی » -



 « رفتی؟

مگه نگفتی زمان بگذره؟ داره میگذره » -
هدیگ ! » 

تو تعجب نکردی؟! تو میدونستی! تو » -
 « ... میدونستی من

من چی؟» پوزخندی زد:  » 

عجب آدمی هستی؟ بازم » صبرم تمام شد:
من بگم؟ من گفتم دیگه هم نمیگم! چرا از 

 جواب دادن طفره میری؟ این االن

شجاعته؟ چرا نمیگی کی بهت گفته؟ اصال 
 « ... شاید

شاید؟» بیخیال نگاه کرد: » 
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دندانهایم از فشار زیاد در حال خورد شدن 
شاید، شاید داری سرکارم میذاری! » بودند:

 نه؟ دیدی من خیلی خیالباف و اینام گفتی
یکم سر به سرش بذارم! آره؟ وای خیلی 
باید آدم بدی باشی اگر اینجوری باشه! 

 « اینجوریه؟

 .چقدر خونسرد و آرام بود

پروسه دیوانه کردنم را به بهترین نحو پیش 
 .می برد

سواالت زیاد » با دو انگشتش لپم را کشید:
بود هیچ کدومو جواب نمیدم. زمان بگذره 

 « !به نظرم برات بهتره

جمله اش را در کمال خونسردی و بدون 



هیچ لبخند یا خرج کردن ذره ای مهربانی 
 .گفت، بعد هم راهش را کشید و رفت

ه دستهایی که در جیب کرد و راه مبهوت ب
 .رفتن بیخیالش نگاه کردم

مغزم دچار انفجار شد. انگار چیزی در مغزم 
 .از بین رفت

خیالهایم یکی یکی در حال منهدم شدن 
 .بودند

حتی نگاهی به پشت نکرد و همچنان به 
 .راهش ادامه داد

گرمای درونم از عصبانیت خیلی بیشتر از 
 .گرمای کویر شد

ی پیراهنم را باز کردم و با سرعت دکمه ها



 .به سمتش دویدم
 .از پشت تیشرتش را کشیدم

 .با تعجب برگشت و سوالی نگاهم کرد
هر چه خواستم روی پنجه هایم بلند شوم تا 

قدم بلندتر شود، نشد. شن های نرم 
 .نگذاشتند

 .با یک ابروی باال رفته به تقالیم نگاه کرد
 « میخوای من یکم خم بشم بهم برسی؟ » -

نخیر! چرا جواب سواالمو » داد کشیدم:
 « ندادی؟

چی » انگار نه انگار اتفاقی افتاده بود:
 « پرسیدی؟

 تو میدونستی من دوستت دارم! مگه نه؟» -
» 



آره» موذیانه خندید: ! » 

آره؟ کی گفت؟» چشمهایم گرد شد:  » 

 مگه حتما باید کسی بگه؟» لبخندی زد:
 « .خودم فهمیدم

 « !امکان نداره» -

چرا اون وقت؟ اینقدر مخفی بود کارات؟ » -
اگه میخوای از دیوار حاشا بری باال از همین 

 االن بگم من پایینش وایستادم
نمیگذارم بری باال این یک، کتابخونه دو، 
دکور سالن شرکت سه، گلدونات چهار، 
 هول شدنات پنج، حسودیات شیش، نگاه

فت، مراقبت کردنات هشت، کردنات ه
 « ...راست گفتنات نُه، کلنجار رفتنت ده



بسه! بسه! تو چی؟ پس تو چی؟» جیغ زدم:  

» 

خم شد و صورتش را تا آنجا که میشد به 
ناامیدم نکن! من هنوز » صورتم نزدیک کرد:

یک ساعت نشده طعم تورو چشیدم، اونم 
 نه

کامل که اگه اینقدر هول کردنات نبود تا 
ته بودم ببینم دقیقا وانیل بود یا تهش رف

شکالت، سر منم داد نزن! اعصابم خراب 
 بشه

 « !باید بری به خدا بگی نجاتت بده

چرا با من اینکارو » ناامید نگاهش کردم:
 « میکنی؟
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کدوم کار؟» دستهایش در جیبش فرو کرد:  

» 

عصبانیم میکنی! گیجم می کنی! » -
کساعت پیش یکی دیگه بودی االن یکی ی

 دیگه ای! مهدیار همیشه میگه مهربونترین

 « !آدم رو زمینی

 « !مهدیار غلط کرده» -

باشه مهدیار غلط کرده! آره واقعا بی » -
لیاقت همش چاخان کرد، تو کجات 

 «مهربونه؟

نگاهی به صورتش انداختم و کالفه نفسم را 
 .بیرون دادم

- « هی بیخیال دنیا! نگاه فقط آرومی! عین ر 



کن اصال برات فرق نداره که من اینجا دارم 
 «.خودمو تیکه پاره میکنم

 «!بهت میاد» -

چی؟» دوباره به چشمهایش خیره شدم:  » 

حرص خوردن بهت میاد. بعدشم برات  » -
 « !الزمه االن

داره » دستم را روی قلبم گذاشتم:
وایمیسته، میفهمی؟ داری منو اینجا میکُشی 

د میگی الزمه؟بع  » 

دستی که روی قلبم بود را در دستش مشت 
 .کرد

» مشتش را همانجا روی قلبم نگه داشت:
برو همونجای قبلی بشین! یکم فکر کن تا 



 برگردم همه خیالهاتو بریز دور با مِن واقعی
طرف شو! من مثل خیالهات نیستم اجازه 

 «.مقایسه هم نمیدم. تمام

- « من بگوحداقل بهم بگو! حستو به  . » 

جدی نگاهم کرد و انگشتانش را محکمتر رو 
تنها باشی، خیالهات رو » دستم مشت کرد:

 بریزی دور و خوب فکر کنی شاید یادت
بیفته من تو این مدت کم کلی کار کردم که 
 !تو یک کدومشم انجام ندادی. خیلی عقبی

» 

برو، فرصت » مشتش را آرام باز کرد:
خوبیه! من زیاد به کسی فرصت نمیدم 

 « .ازش استفاده کن

 (کوهیار)



نیم ساعت اطراف را چرخیدم تا کمی آرام 
 .شود

هر چند قدم که برداشتم، برگشتم و 
 .نگاهش کردم

 .با لجبازی پشت کرده و نشسته بود
اول شن بازی کرد، بعد پیراهنش را درآورد 

رص پرت کرد و اخر هم موهایش را و با ح
 .باالی سرش جمع کرد

حاال هم زانوهایش را بغل کرده و سرش را 
 .روی آنها گذاشته بود

ایشاال » نزدیک شدم و جلویش ایستادم:
 « گریه که نمیکنی؟

نخیر» سرش را بلند نکرد: ! » 



خوبه! اینقدر از دخترای » کنارش نشستم:
 « .لوس بدم میاد

شده سرش را باال آورد با چشمهای باریک . 

اما من لوسم» چند لحظه نگاه کرد و گفت: ! 

» 

 .ابرویم را باال دادم و لبخند کجی زدم
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داره گرم میشه! » روی شنها دراز کشیدم:
ببینم االن اینو گفتی که من برداشت خاصی 

 داشته باشم دیگه؟! ظاهرا تکلیف روشن

 « !کردی

االن برداشتت چیه؟ خواهش » اهم نکرد:نگ
 « .میکنم بازی راه ننداز، راستشو بگو



دستهایم را زیر سرم گذاشتم و چشمهایم را 
 .بستم

خُب وقتی من میگم از آدمهای لوس » -
خوشم نمیاد بعد شما میگید لوس تشریف 

 دارید، فقط یک برداشت میشه کرد اونم

دم و اینه که من اصال شبیه خیالهای شما نبو
کال ناامید شدی و االنم داری میری تو بازی 

 «...که اشتباه کردم و فالن و

صدای پر حرصی که اسمم را با خشم گفت 
کوهیار» از جایی نزدیک صورتم بود: ! » 

 .لبخند زدم و یک چشمم را باز کردم
روی صورتم خیمه زده بود و با حرص نگاه 

 .می کرد



گویا » لبهایم را جمع کردم و سریع گفتم:
 « .اشتباه برداشت کردم

خیلی تو مردم آزاری! خیلی. مهدیار باید » -
پیشت لنگ بندازه! عجب آدم عجیبی 

 هستی! من اینارو گفتم؟ من منظورم این

 « بود؟ تو چرا هر لحظه یکی دیگه میشی؟

اگر هم برداشتم » چشمهایم را بستم:
درست بود اصال به نظرم اشکالی نداشت 

 « ...چون

بلند شد حس کردم . 

نیم خیز شدم و دیدم که خم شد و 
 .پیراهنش را برداشت

چقدر آستانه » از جایم بلند شدم و خندیدم:



 «!تحملت کمه

 .کوله را برداشتم و به دنبالش راه افتادم

دستمال سرش را از بین سنگها کشیدم، 
 .مچاله اش کردم و در جیبم فرو کردم

چرا نمیذاری » خودم را کنارش رساندم:
فم کامل بشه؟ کالم منعقد نشده بودحر  . » 

 « !ولم کن بابا سرکارم گذاشتی» -

 « حاال کجا به سالمتی؟» -

 « !چه میدونم» -

 .بندهای کوله را روی دوشم انداختم
دستهایم در جیبم کردم، می دانستم اگر در 
جیبم نبودند ناخوداگاه هوس بغل کردنش 

 .به سرم می زد



داشتم میگفتم، اگه دنبال اینی که بگی » -
اشتباه کردی خیلی دیره! خودم مجبورت 

 کردم بیای تو راهی که من خواستم ،

 « .رفتنی هم در کار نیست. متاسفم

سریع جلویم ایستاد و با دو دستش روی 
 .سینه ام زد

 .محکم ایستادم و خندیدم

چرا اینجوری » یکبار دیگر کارش را تکرار کرد:
وای خل شدم از دستت! دنبال  میکنی؟

 « نقطه ضعفای منی؟

میدونم نقطه » مچ دستهایش را گرفتم:
 « .ضعفاتو

 .خم شدم و پایین گوش او را بوسیدم



با حبس شدن نفسش، خودم را عقب 
 .کشیدم

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

309 

بغلش کردم و سرش را روی سینه ام 
من آدم فرصت طلبی هستم، » گذاشتم:

ازی هم خیلی دوست دارم. زیاد به من ب
 نقطه

 « !ضعفاتو نشون نده

 .قلبش مثل گنجشک تند می زد

آروم باش » حلقه دستهایم را محکمتر کردم:
، قول میدم بحث نکنیم، میشینیم تا بیان 

 دنبالمون! اینا دنبال یک چیزی بودن،

قبول داری؟ من تمام این مدت داشتم فکر 



مام کاراشون فیلم می کردم. رهی و مهدیار ت
 « !بوده

به دستهایش که روی سینه ام بود فشاری 
 .آورد تا خودش را جدا کند

وسط اینهمه بحث نشستی به اونا فکر » -
 « کردی؟

نه خُب همش که نه، خیلی جاها به » -
 « !چیزای دیگه فکر کردم

 « به چی؟» -

چه بالیی سرشون » حرف را عوض کردم:
ول کردن با هم بیاریم؟ اینا مارو اینجا 

 « !دوست شیم؟

» متوجه شد که جواب سوالش را ندادم:



باشه جواب سواالمو نده نوبت منم میشه! 
خوب اگه فکرشون این بوده باشه که ما 

 دوست

 « .شدیم البته اگه تو بذاری

من و تو میدونیم که دوست » خندیدم:
 « شدیم! مگه نه؟

بذاریمشون سرکار؟ روانی » بلند خندید:
از کی نقشه کشیدن و بعدشمیشن!  ... » 

 .خنده هایش را دوست داشتم

شریک خوبی » دست راستم را جلو بردم:
 « !باش! لو نده

شریک » دستش را در دستم گذاشت:
 « .پنهانکاری



نگاهم را روی چشمهای پر شیطنت او 
 .انداختم
دیگه باید برسن» گوشه لبم را گاز گرفتم: ! » 

آره» با ذوق نگاهم کرد: ! » 

کوهیار؟» اهی به اطراف انداخت:نگ  » 

چشمهایم یکبار سر تا پایش را رفت و 
جانم» برگشت: ! » 

 « به نظرت از کدوم ور میان؟» -

 « دلت برای دوستات تنگ شده؟» -

آره! بیشتر ذوق دارم وقتی حالشون » -
 « .گرفته میشه قیافه هاشونو ببینم

دور خودش چرخید و مشتاقانه اطراف را 
 .نگاه کرد



انگار چیزی یادش آمده باشد، سریع به 
 .طرفم چرخید و یک قدم جلو آمد

درست از تپه ای پشت سرش ماشین رهی 
 .را دیدم

هر کاری میخواستی بکنی » پوزخندی زدم:
 « !دیر شد، رسیدن! خیلی عقب موندی

 .نیم نگاهی به قیافه درهم او انداختم
از کنارش رد شدم و جلوتر منتظر ماشین 

 .ایستادم
قبل از توقف کامل ماشین، مهدیار در 

ماشین را باز کرد و بیرون پرید و به سمت 
 .ما آمد
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احوال رفقای بازنده! پنج ساعت شرایط  » -
 « سختتون چطور بود؟

 .بی تفاوت از کنار مهدیار گذشتم
 « !کوهیار؟» -

 .جوابش را ندادم و به سمت ماشین رفتم

وا را صدا زد و او هم همان کاری که قرار هی
 .بود انجام دهد را شروع کرد

خیلی احمقید، خیلی بیشعورید. به خدا  -
دیگه باهاتون هیچ جا نمیام. من خیلی آبم 

 با داداش تو، توی جوب میرفت که
برداشتی اینجوری حکم اجرا کردی؟ مهدیار 

واقعا همتون بی معرفتید! من باهاتون 
یکنم؟ من شوخیام ایناینکارارو م  



شکلیه؟ من تا حاال این مدلی حکم اجرا 
 « کردم؟

 .کمی مانده به ماشین برسم

صدای شکستن بغض و گریه اش باعث 
 .شد با بهت به عقب برگردم

مهدیار بدتر از من متعجب نگاهش می 
 .کرد

دستش را جلو برد ولی هیوا با هر دو 
خیلی نفهمید» دستش هلش داد: ! » 

سالم، » ر ماشین را باز کرد:رهی سریع د
 « فقط شوخی بود! اون دیوونه چشه؟

» با اخمهای در هم رفته سرم را چرخاندم:
ظاهرا برنامه خوبی نچیدید، مشخصه از 



همراهی با من به ستوه رسیدن. خیلی 
 کارتون

 « .احمقانه بود. از تو یکی توقع نداشتم

برو جمعشون کن » در ماشین را باز کردم:
پنج ساعته معطل شدم اینجا! برو  بیار بریم

 « .بیارشون من هم گشنمه هم خوابم میاد

اولین بار بود که قیافه رهی را با این 
 .مشخصات می دیدم

نگاهش بین صحنه درام بین هیوا و مهدیار 
و منی که با اخم در ماشین نشسته بودم در 

 .رفت و آمد بود

 .اینقدر تعجب کرده که از جایش جم نخورد
» گاهی به اخمهای درهمش کردم:نیم ن



 « موبایل من کجاست؟

تو داشبورده» آرام جوابم را داد: ! » 

در داشبورد را باز کردم و موبایل را 
 .برداشتم

موبایالرو چرا برداشتید؟ اگر ما اینجا » -
صبر نمیکردیم و گم میشدیم تکلیف چی 

 «!بود؟ شما واقعا عقل ندارید

- « وله بود، موبایل آزاد تو جیب مخفی ک
 « .جی پی اسشم روشن کرده بودیم

 « نقشه کدومتون بود؟» -

همه» با اضطراب نگاهم کرد: ! » 

همتون؟ یعنی ما با شما دو تا بازی » -
کردیم ولی برای کشیدن نقشه از تمام وجود 



 « مایه گذاشتید، آره؟

من معذرت میخوام کوهیار! ما اصال » -
 .فکرشو نمیکردیم اینهمه ناراحتی بوجود بیاد

» 

نقشه کویر دقیقا » گوشه لبم را گاز گرفتم:
 « فکر کدومتون بود؟

آرام اسم را گفت و من برای دومین بار در 
 .تقابل با این جمع شگفت زده شدم

 « !نگار» -

برو بگو بیان رهی» داد کشیدم: ! » 
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کوهیار بهش نگارو » در ماشین را باز کرد:
 « ...نگیا بذار ما بعدا خودمون



 « .گفتم برو بگو بیان» -

 .سریع پیاده شد و به طرف آنها رفت

قفل موبایل را باز کردم و نیم نگاهی به جلو 
تو چه فیلمی هستی؟»انداختم:  ! » 

باشه دفعه آخرت » سریع برایش نوشتم: 
 .«اینجوری گریه میکنی

 .در انتظار رسیدن به اقامتگاه بودیم

مهدیار سکوت را شکست و از پشت سرم 
کوهیار! داداش» مرا صدا زد: . » 

ارواح » خودش را بین دو صندلی کشید:
 « ...خاک

 «.قسم نخور» -

 « ...جون هر کسی دوست داری» -



 « .گفتم قسم نخور» -

- « حش بده خُب باشه، تو حرف بزن، بیا ف
چرا هیچی نمیگی! تورو قران دوباره نرو تو 

 « !سکوت. کوهیار؟

از هر دوتاتون » رهی هم به حرف آمد:
معذرت میخوام. فکرشم نمیکردم اینقدر 

 « .اشتباه باشه کارمون! ببخشید

کمی گذشت، سرم را به سمت رهی 
 .چرخاندم و نیم نگاهی به پشت انداختم

شده ، هنوز پیراهن بین دستهایش مچاله 
 به فکرش نرسیده بود آن را بپوشد!؟

 « کی می رسیم؟ االن کجاییم؟» -

دور نبودید اصال، » رهی سریع جواب داد:



 « .کمتر از پنج دقیقه دیگه می رسیم

زمان می گذشت، دیگراز حجم بیخیالی این 
 .دختر درمانده شده بودم

دستم را بین دو صندلی قرار دادم و سرم را 
دو هفته دبی بودید درسته؟ »برگرداندم:  » 

منظورم را قطعا متوجه نشد که فقط با سر 
 .تایید کرد

سریع هم بعد سفرتون تشریف آوردید » -
 « کویر درسته؟

بله! چطور؟» کامال گیج شد:  » 

انگشت اشاره ام را به سمت بدنش 
اینجا دبی نیست! اگر دوستاتون » گرفتم:

و  خیلی برادروارانه با شما رفتار میکنن



 اینقدر عقلشون
نمیرسه که یادآوری کنند غیر شما اونجا 
آدمهای دیگه ای هستن، حداقل خودتون 
مالحظه کنید. من دیگه حوصله دردسر 

 ندارم
 « .خانم

با اخمهای درهم رفته کمی خودش را جلو 
من خودم» کشید: ... » 

خیلی خُب، » مهدیار بین ما قرار گرفت:
 « !باشه. هیوا تنت کن. کوه راست میگه

تو چی » دستش را به شانه مهدیار کوبید:
 « !میگی

بسه! بپوشش» رهی بلند گفت: .» 



لبهایش را محکم به هم فشار داد و پیراهن 
 .مچاله شده را تکانی داد

اینقدر خیره نگاهش کردم تا پیراهن را 
 .پوشید

- « رمایید پوشیدم، بچه نیستم خودم بف
 « .میتونم برای خودم تصمیم بگیرم
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دقیقا چون اصال » دوباره به عقب برگشتم:
بچه نیستید گفتم بپوشید وگرنه آدم به 
لباس پوشیدن یک بچه نمی تونه ایراد 

 «!بگیره

مهدیار برای قطع کردن بحث، دستمال 
مچش بود را باز کرد و روی سری که روی 



بیا بگیر اینو» دست هیوا گذاشت: ! » 

دستم را از پشت صندلی برداشتم و تکیه 
 .دادم

 » ـاونی که بسته بودی سرت کو؟ -

 » !ـفکر کنم جا موند همونجا -

دستم روی جیب شلوار جین رفت و لبخند 
 .کجی روی لبانم آمد

 .مهدیار سریع پیاده شد و کنارم ایستاد

کلید اتاق» را جلو بردم: دستم ! » 

 « .کوه اینجوری نباش! غلط کردم» -

کلیدو بده تا عصرم پیدات نشه مهدیار، » -
حیف جلو دوستات بیشتر از این نمیخوام 

 ضایعت کنم وگرنه یک درصد صبر



 «.نمیکردم. سوویچ و برمیداشتم میرفتم

وارد حمام شدم و همینکه زیر دوش آب 
شدم چقدر خارج  سرد ایستادم تازه متوجه

 از ظرفیتم در این پنج ساعت گرما را تحمل
 .کرده بودم

از صدای کوبیده شدن در چوبی اتاق در 
شرشر آبی که از دوش خارج می شد، 

چشمهایم را باز کردم و بیخیال فحشی به 
 مهدیار

 .دادم

 .از حمام خارج شدم و شلوارکی تن کردم
ر هنوز قفل موبایل را باز نکرده ام که بیشت

از بیست اس ام اس پشت هم با یک پیام 



 .یکسان روی صفحه آمد
 « باز کن »

 .... « باز کن »

لعنتی» سریع در جایم نیم خیز شدم: ! » 

دنبال نوشتن پیام مناسبی بودم که با 
صدای کوبیده شدن در چوبی تند از جا بلند 

شدم و با قدمهای بلند خودم را به در 
 .رساندم

یک دستش را روی همین که در باز شد، 
سینه برهنه ام گذاشت و به داخل هل داد، 

 .بعد هم با خنده از زیر دستم رد شد
ادای تورو درآوردم، شنیدم به مهدیار  » -
گفتی تا عصری پیداش نشه! منم به نگار 



 « .همینو گفتم

پس » در را بستم و با خنده وارد اتاق شدم:
 « فرار کردی؟

جز من به همه جای اتاق نگاه انداخت ! 

» دست به سینه شدم و به دیوار تکیه دادم:
فرار کردی بیای اینجا تفاوتهای اتاقارو 

 « بشمری؟

پرده زخیم پنجره را کنار زد و نگاهی به 
نه خُب برای دیدن اتاق که » بیرون انداخت:

 « !نیومدم

 « پس واسه چی اومدی؟» -

از کنار پنجره خودش را کنار کشید و زیر 
یکی اینهمه نقشه بکشه » چشمی نگاهم کرد:



 برای اینکه بیاد تورو ببینه اینجوری
 « باهاش برخورد میکنی؟

انگشت اشاره ام را به سمت او خم و راست 
بیا جلو» کردم، چشمکی زدم: ! » 

با چشمهایی که هنوز در و دیوار اتاق را 
م کوچک به طرفم نشانه رفته ، دو قد

 .برداشت
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خم شدم و دستش را گرفتم و به سمت 
بگو ببینم این یکی برای » خودم کشاندم:

 چی باید نقشه بکشه بیاد منو ببینه؟ با من

 « چیکار داره؟

سرش را تا جایی که می توانست پایین 



 .انداخت
 « .چه مظلوم! سرتو بیار باال» -

آخه » ثانیه با خودش کلنجار رفت: چند
 « !لختی

نگو مرد لخت ندیدی! تو پالژ اختصاصی » -
 « بانوان برنزه شدی؟

دیدم، ولی خُب فرق » سرش را باال آورد:
 « !میکنه

 « فرقش چیه؟ » -

بدون تعللی در چشمهایم نگاه کرد و 
فرقش اینه که من تورو دوست» گفت:  ... » 

نس ترین تو بدج» چشمهایش باریک شد:
آدمی هستی که دیدم، هی حواس منو پرت 



 میکنی که سواستفاده کنی بعد اون چیزی

 « !رو که میخوای بشنوی؟

 « .جمله تو کامل کن، باهات کار دارم» -

 « !دوستت دارم. خوب شد؟ حاال بگو» -

یک دستم را دور کمرش حلقه کردم و او را 
 .چرخاندم

 تکیه اش را به دیوار داد و من هم یک
 .دستم را کنار شانه اش روی دیوار گذاشتم

اینجوری نکن» با صدای ضعیفی گفت: ! » 

نترس، راجع به این چشمات که سخت » -
میان باال و دلیلشون اینه که من لباس 

 «ندارم دیگه حرفی نداری؟

سرش را عقب برد، دست دیگرم را هم روی 



دیوار گذاشتم تا در حصار دستانم گرفتار 
 .شود

اینهمه » لوتر بردم و زمزمه کردم:سرم را ج
هم دیدی و من فرق دارم؟! پس وقتی رو 
 این پوست خوش رنگی که داری یک تاپ

تنگ سفید میپوشی چون برای منم خیلی 
فرق داره مجبورم دعوات کنم که حواستو 
 «!جمع کنی! تو ماشین ناراحت نشدی که؟

چی برات فرق داره؟» سرش را باال آورد:  » 

مانش نگاه کردم، فقط هر چه در چش
چون خیلی مشتاقی فرقش » شیطنت دیدم:

 « ...مثل اینه

خم شدم، سرم را در گودی گردنش فرو 



کردم و لبهایم را روی شاهرگش گذاشتم و 
 بعد از چند ثانیه با بوسه ای سرم را عقب

 .بردم
 .نفس کشیدن را فراموش کرد

با خنده به لبهای به هم چفت شده اش 
تم بهت من فرصت سوزی گف» نگاه کردم:

 « .نمی کنم! مراقب فرار کردنات باش

با من اینجوری نکن. » با دستپاچگی گفت:
من ، من تا حاال اجازه ندادم کسی اینهمه به 

 من نزدیک بشه! من به هیجانهای این

 « .مدلی اینقدر واقعی عادت ندارم

لبخندم را تمام کردم و دستهایم را 
، قرار بود باشه! راست میگی» برداشتم:



 «!اتوماتیک با زمان بری جلو

 .به طرف یخچال گوشه اتاق رفتم
من خیلی لوسم کوهیار ولی تو خیلی از » -

من بدتری! وقتی بهت راحت حسامو میگم 
 «!قهر نکن، این چه رفتاریه

سریع خودش را جلویم رساند، روی پنجه 
اش بلند شد و لبهایم را با سرعت و کوتاه 

 .بوسید
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خیلی زود گول می خوری! اما » لبخند زدم:
اشکال نداره عوضش فهمیدم مزه ات 

 « .شکالتیه

» دستپاچه عقب عقب به سمت در رفت:



من... من باید برم! عصر نمیدونم چی 
میشه! شاید اصال از اتاق بیرون نیام. 

 «. خداحافظ

رده بودم که هنوز در را کامال برایش باز نک
 .سریع بیرون زد

در را بستم و فکر کردم که مثل یک پرنده ی 
آزاد، هیچ وقت پاهایش روی زمین نبود و 

 من را از جهان واقعی دور می کرد. این

دور شدن را دوست داشتم یا در واقع نیاز 
 .داشتم

استرس روزهای آینده دود می شدند و از 
 .ذهنم می رفتند

ودش نگه می داشتتمام تمرکزم را روی خ . 



بدون هیچ لوندی خاصی و به راحتی این کار 
 .را انجام می داد

فقط کافی بود کمی حواسش پرت باشد، 
کمی خجالت بکشد، کمی ذهنش را ساده و 

بی ریا توضیح دهد یا کمی بخندد و 
 شیطنت

کند، تا دیگر تمرکزی رویِ  اصل زندگیم 
 .نداشته باشم

یک قدم هر چیزی از او کشف می کردم، 
بلند به سمتش برمی داشتم و بیشتر 

 .نزدیک می شدم
 « !دارم تند میرم » -

 .صدای دیلینگ موبایل آمد



 .موبایل کنارم در شارژ بود

 .پیام آخرم را تازه دیده بود
االن دیدم اینو، داشتم فیلم بازی  » -

 .«میکردم! همش الکی بود

به هر حال دفعه آخرت باشه، یک وقت  » -
زنه از اینکارا با من بکنیبه سرت ن  » 

چند دقیقه گذشت و چیزی ننوشت. تا 
 .موبایل را پایین بردم پیام دیگری فرستاد

 «من از اینکارا با تو نمیکنم، هیچ وقت » -

 !خندیدم: جوِن خودت چموش

آره سعی کن از همین کارهایی » نوشتم: 
 «.که تو اتاق انجام دادی، انجام بدی

وشت اما منتظر می دانستم چیزی نمی ن



ماندم تا مطمئن شوم پروژه ی فرارش 
 .تکمیل شده بود

 .با صدای در چشمهایم را به سختی باز کردم
 .صدای مهدیار از پشت در آمد

در را باز کردم. ساندویچ و نوشابه ای در 
غذا نمیخوری؟» دستش داشت:  » 

ساندویچ و نوشابه را از دستش گرفتم و در 
 .را محکم بستم

ه در زدبا مشت ب . 

بی اعتنا به خشمش روی تخت نشستم و 
 .کاغذ ساندویچ را باز کردم

کوهیار ساعت » از پشت در صدایش آمد:
چهاره، ساعت هفت میریم همین دور و ور. 



 « نمیای؟

 .گاز بزرگی به ساندویچ زدم

 « !کوه، حداقل یک آره یا نه بگو» -

 .گاز دوم را زدم و از جایم بلند شدم
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 « .کوهیار، بابا ببخش دیگه! کوهیار» -

در یخچال را باز کردم و آب معدنی 
 .برداشتم و درش را باز کردم

چند بار دیگر صدایم کرد و وقتی از شنیدن 
 .جواب ناامید شد، رفت

 .ساندویچ را تمام کردم و موبایل را برداشتم

 « سالم خوبی؟ » -

د دقیقه پیش پیام را فرستاده همین چن



 .است
 « تو چطوری؟ » -

 « .من باهاشون آشتی کردم » -

به نظرم بدون دوستهایش، نفس کشیدن 
 .برایش خیلی سخت بود

مبارکه» نوشتم:   » 

 « بعد از ظهر میای؟ » -

 « نه » -

» بعد از چند دقیقه دوباره پیام فرستاد: 
 «نمیشه بیای؟ خوش میگذره ها

االن مثال گولم زدی؟» خندیدم:   » 

 « نشد؟ گول نخوردی؟ » -

تا چیزای » بلندتر خندیدم و نوشتم: 



خوشمزه تری هست گول نخورم بهتره، 
 .«الکی سیر میشم

 .هیچ جوابی نداد و دوباره غیبش زد

 .از اتاق بیرون زدم. تا االن باید رفته باشند
کنار حوض بزرگ حیاط روی نیمکتی 

 .نشستم
، فقط برای هواخوری از قصد رفتن نداشتم

 .اتاق بیرون زدم
 .موبایل را از جیبم درآوردم تا چک کنم

صدای دو زن را از پشت سرم شنیدم و بی 
 .توجه قفل گوشی را باز کردم

از یک جایی به بعد با شنیدن مشخصات 
آشنایی که می دادند، فقط سرم روی صفحه 



 موبایل خم بود و تمام حواسم رفته بود پی

و زن که حتی در دایره دیدم هم مکالمه د
 .نبودند

چقدر چشماش قشنگ بود. ده دفعه » -
گفتم ماشاال، بیچاره دختر فکر کرد الکی 
 «.دارم هی میگم ولی واقعا قشنگ بود

آره شاهین حتما خوشش میاد. موهای » -
لختم که دوست داره. بفرما مامان خانم 
 هی بهت میگم بیا چهارتا سفر این شکلی

بهانه میاری، دیدی چه خوبه! چه بریم هی 
 «.زود یک عروس خوشگل پیدا کردی

خیلی دختر نازی بود. معلومه بود » -
خانواده خیلی خوبی هم داره ، چه مودب 



 صحبت کرد. خداروشکر ناراحت نشد گفتم

 « .شمارشو بده

حواست نبود داشتی باهاش حرف » -
میزدی ازش دو تا عکسم گرفتم، اینجا 

حسابی که نداره برسم اینترنت درست 
 تهران

 « میفرستم برای شاهین. اسمش چی بود؟
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، با شنیدن اسمش با ”هیوا“نفر دوم گفت 
سرعت از روی نیمکت بلند شدم و به 

 .سمت آنها چرخیدم

 .یکی از زنها مسن و دیگری میانسال بود
» سرم را روی صفحه برگرداندم و نوشتم: 



همین االن هر جا هستی میای تو حیاط 
 « .کاروانسرا، همین االن. سریع

موبایل را بین انگشتانم محکم گرفتم و 
 .نزدیک دو زن شدم

سالم، ببخشید من ناخواسته حرفهای » -
 « .شمارو شنیدم

خیلی نزدیک » اشاره ای به نیمکت کردم:
 « .بودم

» اه کردند و زن جوانتر پرسید:به هم نگ
 « !بفرمایید

شما اسمی رو بین حرفاتون گفتید که » -
 « .خُب یک کم زیادی برام آشناست

هیوا!؟» زن مسن تر پرسید:  » 



بله البته شاید تشابه اسمی باشه، من » -
ابدا قصد مزاحمت ندارم، االن به خودش 

 هم پیام دادم بیاد فقط قبلش اشکال

اهش کنم عکسشونو بهم نداره ازتون خو
نشون بدید. بازم معذرت میخوام خودتون 

 «.گفتید عکس گرفتید

یعنی » زن جوانتر اخمهایش در هم رفت:
 « چی؟ شما اصال کی هستید؟

 .اخمهایم در هم رفت و فقط نگاهش کردم
بهشون عکسو » زن مسن بازوی او را گرفت:
 « !نشون بده

و با بی میلی موبایل را از کیفش درآورد 
 .عکس را باز کرد و جلوی من گرفت



فقط یک نگاه کافی بود اخمهایم بیشتر در 
 .هم فرو برود

لطفا پاکش کنید» سرم را باال گرفتم: ! » 

شما کی هستید؟ برای چی باید اینکارو » -
 « !بکنم؟ ایشون مشکلی نداشتن

 « با عکس گرفتن شما مشکلی نداشتن؟» -

رو  عکس» اینبار به زن مسن نگاه کردم:
پاک کنید، من همه کارِ این خانم هستم. 
االنم منتظرم، میاد خودش بهم توضیح 

 .میده

 « .ازتون ممنونم

زن مسن سریع موبایل را از دیگری گرفت و 
بفرمایید اصال خودتون » جلوی من گرفت:



 « .پاک کنید

از چشمهای گرد شده و متعجبشان 
 .مشخص بود فکر نمی کردند اینکار را بکنم

ل را گرفتم و دو عکس آخر را پاک موبای
 .کردم

ممنون بفرمایید» دستم را جلو بردم: ! » 

 .نگاهم به پشت سر آنها رفت
 .خوشحال و شاد وارد حیاط شد

یک آن نگاهش به من افتاد که جلوی دو 
 .زن ایستاده بودم

همانجا ایستاد و لبخندش در لحظه از بین 
 .رفت

 .یک قدم به عقب برداشت



و یک قدم دیگر به عقب کمی دقیق شد 
 .برداشت

قفل موبایلم را باز کردم و سریع تایپ 
یک قدم دیگه برداری یا هوای فرار »: کردم

 «به سرت بزنه بدجوری پشیمونت میکنم
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 .پیام را ارسال کردم و سرم را بلند کردم
 .دستش بند جیب جینش شد

موبایل را درآورد، نگاه کرد و با ترس سرش 
 .را باال آورد

هر دو زن با دیدن هیوا که حاال جلوی در 
خشک شده بود، شروع کردند به پچ پچ 

 .کردن



با ببخشیدی از کنارشان رد شدم و به 
 .سمت هیوا رفتم

» هنوز دو قدم مانده تا برسم، سریع گفت:
به جان خودت شماره اشتباهی دادم. برات 

وضیح میدم. یک دقیقه مهلت بده. ت
 «!کوهیار

دستش را محکم گرفتم. چشمهایش را 
 .بست و جیغ کوتاهی کشید

دستش را کشیدم و مجبورش کردم دنبالم 
 .بیاید

 » !ـکوهیار صبر کن -

 .هر دو زن وحشتزده نگاه کردند

 .بی تفاوت و خونسرد از کنارشان گذشتم



 .دستش را محکمتر گرفتم

چم را گرفت و تمام با دست دیگرش م
 .وزنش را به عقب کشید

غلط کردم، صبر کن » جیغ کوتاهی کشید:
 « .تو. آی دستم کنده شد

 .کلید را با دست آزادم در قفل چرخاندم

بدبخت شدم، بابا شماره من نبود که! » -
 « .گوش بده خُب

با دست دیگرم پهلویش را گرفتم و از جا 
ر کرده بیا برو تو ببینم، فک» بلندش کردم:

 « !زورش به من میرسه

 .در را با پا بستم

ولم کن» پاهایش را تند تند تکان داد: ! » 



 «!ولت کردم که اینجوری شدی دیگه» -

در را قفل کردم و حلقه دستم را از روی 
 .کمرش برداشتم

فرار کرد و خودش را به کنجی از اتاق پشت 
 .تخت رساند

نگاهی به چشمهای پر شیطنت اش 
 .انداختم

نه مثل اینکه خوشت اومده؟ آره؟ برای » -
 « !من برمیداری شماره میدی؟ بیا بیرون

نمیام» خندید و لبهایش را گاز گرفت: ! » 

میخندی؟ بیا بیرون! من بیام برات بد » -
 « .میشه

خُب بذار بگم. شماره من نبود که! » -



 «.شماره پسر دایی نگارو دادم

 « !بیا بیرون» -

ا زور بین تخت و دیوار کمی پاهایش را که ب
 .جا داده بود جابجا کرد

نمیام! » با انگشتهایش لبه تخت را گرفت:
ای داد چرا اینهمه عصبانی شدی؟ خُب نکن 
 «!اینجوری من میترسم. کار بدی نکردم که

جلو رفتم و زانوهایم را به لبه تخت 
بیا بیرون» چسباندم: ! » 

چیکار داری؟ میخوای » بیشتر مچاله شد:
ر کنی؟چیکا  » 
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میخوام یه کاری کنم دیگه این مسخره » -



بازیا یادت بره. بیا بیرون هیوا من بیام 
 « !اونجا بد میشه

کاری نکردم. تو هم هیچ کاری باهام » -
 «.نمیکنی

نه بابا! » پوزخندی زدم و با عصبانیت گفتم:
تو خجالت نمیکشی؟ برداشتی شماره دادی 

 به دو تا زن به عنوان عروس آینده؟ تو
مثل اینکه سرت خیلی درد میکنه، بده من 

 «.خودم برات ببندم

چشمهایش مات شد و کمرش را صاف 
چی؟ کی؟ عروِس چی چی؟» کرد:  » 

- « ر هم نه پس چی؟ هیوا باز داستان س
 « ...کنی به جان خودم



نه به خدا، به جون تو که از همه عالم » -
بیشتر دوِست دارم اون خانم مسنه به من 

 گفت دنبال یک دختر خیلی خوبه برای

کارهای بانکیش و اینا! چه میدونم گفت 
کلی پولدارم. من فکر کردم طرف آدم 

 حسابیه، حاال یک فکر دیگه هم کردم اونو

 « .نمیگم

- « نم بگو تا من به حسابت برسماو ! » 

با اخم بدون هیچ مقاومتی از روی تخت 
برم بزنم داغونش » پرید و کنارم ایستاد:

کنم؟ دروغگوهارو ببینا! چقدرم مخمو 
 «!خورد

 .با تعجب نگاهش کردم



 .یک قدم به سمت در برداشت
کجا؟ باز » دستم را دور کمرش انداختم:

ن باید فیلم بازی کردنت شروع شد؟ االن م
 « !طلبکار باشم نه شما

بغلم نگهش داشتم و او دست و پا زد تا 
ولم کن بذار برم به » خودش را رها کند:

خدمتش برسم، سن مادربزرگه نوحو داشت 
 برای

من فیلم بازی کرد. وای عجب آدمهایی 
 « !بودن، بذار برم من

 .کالفه ام کرد، صبرم دیگر تمام شد

هیوا» با صدای بلند صدایش کردم: ! » 

 .بی حرکت در بغلم ماند



بیا برو هر » دستهایم را از دورش باز کردم:
 « .کاری دوست داری بکن! برو دیگه

لبه تخت نشستم و از روی میز بطری آب 
 .معدنی را برداشتم

بطری را روی لبهایم گذاشتم و همانطور که 
 .آب می خوردم، نگاهش کردم

همانجا بی حرکت پشت به من ایستاده 
 .بود

همین که بطری را پایین آوردم، تند برگشت 
کوهیار من گول خوردم » و کنارم نشست:

 !ببین من که نمیدونستم قصدشون چیه
 « !نگام کن

 .سرم را باال نبردم



من و نگار فکر کردیم طرف مهدیار اینارو » -
دیده از این پیرزن پولداراست که دنبال 

 کیسه جوونه، به خدا اولش

نا یک بالیی بیاریم یهو میخواستیم سر او
 « !نظرمون عوض شد، منو نگاه کن. کوهیار

از فکرهای عجیب غریبش خنده ام گرفت، 
 .زبانم را به لپم فشار دادم و همانطور ماندم

کمی جابجا شد و سرش را از فاصله بین 
دستی که روی زانویم قرار داشت با فشار 

 .هل داد و آن را روی رانم گذاشت

رو به روی صورتم قرار چرخید و صورتش 
آهان حاال شد! االن دیگه نمیشه » گرفت:

 « نگام نکنی. شنیدی حرفامو؟



از این اصرار به نگاه کردن و راه حلی که پیدا 
کرد دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم ولی 

 .لبهایم را روی هم فشار دادم
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اینکارا » م:نفسم را روی صورتش فوت کرد
چیه میکنی؟ تو فکرم میکنی؟ گول خوردم 
 همین؟ طرف بدون اجازه تو ازت عکسم

 « گرفته! من با تو چیکار کنم؟

گناه دارم، گول خوردم. من اگه » -
 « ...میدونستم چه نقشه ای دارن خودم پار

خودم » چشمهایش را یک دور چرخاند:
 « !برخورد جدی میکردم، به خدا

تی که داشتیم را حفظ هر دو همان حال



 .کردیم

 .سرش بین دستم گیر کرده بود

خیلی » نگاهی به چشمهای زیبایش کردم:
 « .عصبانی شدم، خدا به دادت رسید

من آخه احمقم بیام به همچین کسی » -
شماره بدم، دروغ گفت بهم! عصبانی نباش 

 « .دیگه

چشمهایم روی تک تک اعضای صورتش 
 .چرخید

هیوا باور میکنم چون بهم قول دادی به » -
 « من دروغ نگی! درسته؟

به چی قسم بخورم؟ اصال بیا بریم از » -
 « !خود احمقشون بپرس



پس چرا اونهمه ترسیدی! ببین اینقدر » -
شیطنت کردی راه اعتماد کردن بهت 

 ناهموار شده! اینجوری نکن من صبرم تموم
بشه خیلی بد میشه. تو هنوز منو 

ناسینمیش . » 

آخه نمیدونی عصبانی میشی چه شکلی » -
میشی که! اونطوری نگام کردی ترسیدم به 

 «!خدا، اصال فکر نکردم که چی شده

شماره پسر دایی نگارو برای » اخم کردم:
 « چی حفظی که راحت به این و اون بدی؟

بابااا من فقط » چشمهایش گرد شد:
بهشون گفتم شمارمو تازه عوض کردم حفظ 

م به نگار گفتم اون از تو موبایلش نیست



 «.خوند

کوهیار به »کمی سکوت کرد و ادامه داد:
خدا نمیخواستم ناراحتت کنم، من 

نمیدونستم که اونا چقدر دروغگو هستن. 
 «!رحم کن

نیمی از عصبانیتم را با این به زور جا دادن 
خودش تمام کرد و نیمی دیگر را با 

مله اشمظلومانه ادا کردن دو کلمه آخر ج . 

 “ رحم کن.“

خندیدم و انگشتهایم راه موهای نرمش را 
پاشو برو پیش دوستات» طی کرد: . » 

 !داری بیرونم میکنی؟ االن گفتم رحم کن» -

» 

نمیگن اینهمه وقت کجا بودی؟ نگرانت » -



 « !میشن

اینبار معادله ها عوض شد ، من به دنبال 
راه فرار و هیوایی که دیگر فرار کردن دوست 

اشتند . 

 .من دنبال ترمز کشیدن و او دنبال سرعت

با بی حواسی هایش تحریک شده بودم. راه 
فرار را بسته بود و خودش هم در یک باغ 

 !سراسر بی خبری قدم می زد

 .کمی عقب رفتم و دستم را برداشتم

به جای بلند شدن چرخید و صورتش را در 
 .شکمم فرو کرد

 .چشمهایم را یکبار بستم و باز کردم

بلند شو» شانه هایش را گرفتم: ! » 



خیلی خُب » بلند شد و دلخور نگاه کرد:
 « .میرم

 .دستهایم دورش حلقه شد

 .محکم بغلش کردم
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سرم را میان موهایش بردم و بو کشیدم، 
هیوا! برو منم میام » عمیق نفس کشیدم:

 « !باشه

» ام آمد:صدایش از جایی در قفسه سینه 
 « !یادم نمیره منو از خودت روندی

نفسهایش قفسه سینه ام را گرم کرد. قلبم 
 .داغ شد

دستم را میان موهایش بردم، بوسه ای روی 



نروندم تورو! نمیخوام بری » موهایش زدم:
 « .ولی به نظرم برو

 !میخوام پیشت بمونم، همینجا تو بغلت» -

» 

نشدن تنها راه جلوی رویم برای بیشتر گیج 
لجباز! با هم میریم. » این بود که بخندم:

 « خوبه؟

عقب نشینی کرد و من نفسم را بیرون 
 .دادم

زودتر از من خودش را به در رساند و شالی 
که روی زمین افتاده بود را برداشت و سر 

 .کرد

 .بطری آب را برداشتم و به طرف در رفتم
 .جلوی در منتظر من بود



کلید را چرخاندم و دستگیره در را میان 
 .انگشتانم گرفتم

راضیت » نگاهش کردم که با خنده گفت:
 « !کردم بیای

 .انگشتانم دستگیره را رها کرد و جلو رفتم
 .قدمی به عقب برداشت و به دیوار چسبید

پشیمون شدی؟:» با لبهای آویزان گفت   » 

 .بطری را روی زمین انداختم
ونه هایش گذاشتم و دستهایم را روی گ

 .صورتم را جلو بردم

 .لبهایش را میان دهانم کشیدم
سیر نمی شدم. من از این طعم بکر 

 .شکالتی سیر نمی شدم



توجهی به نفس بند آمده اش نکردم و 
 .بوسیدم

 .بوسیدم ولی انگار تشنه تر شدم
تیشرتم میان دستان مشت شده اش 

 .کشیده شد

اشتسرم را عقب بردم، این راه ته ند . 

دیگه هر چی تو » نفس زنان لبخند زد:
خیالم بود همشو تمامشو ریختم دور، تو ، 

 « .تو خیلی بهتری

بدو! » سرم را تکان دادم و در را باز کردم:
 «.سریع

 .رو کاناپه نشستم و با پایم ضرب گرفتم

پاشنه پایم را روی زمین کوبیدم و هر یکبار 



 که به زمین خورد به یاد یکی از کارهای
 .قشنگ او در این سه هفته افتادم

چطور اینکار را می کردم وقتی فقط سه روز 
ناقابل او را ندیدم و اینقدر دلتنگی به جانم 

 افتاد؟
تا حاال هم کلی شاکی شده بود، از 

تماسهایی که جواب ندادم، از نبودنم، از 
ندیدنم، از جوابهای کوتاه و بی سرو تهی که 

 به
 .پیامهایش دادم

ی آیفون از جا پریدمبا صدا . 
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چقدر در همین مدت کم دوست داشتنم 



 !زیاد شد، دوستش داشتم

دستهایم را محکم روی صورتم کشیدم و 
 .شاسی آیفون را فشار دادم

 .در را باز کردم و کنار در به دیوار تکیه دادم

قلبم اگر دیگر نمی زد، حق داشت، من 
ی کردم از این ضربان نداشتناستقبال م . 

 .در باز شد و نفس کشیدم

 .بویش آمد و نفس کشیدم
در را تند بست و قبل از درآوردن 

کفشهایش یا گفتن حرفی سریع در آغوشم 
 .فرو رفت

از همانجا حرفهایش را زد، باز هم نفسهای 
 .گرمش روی قفسه سینه ام نشست



دستهای بی جانم را آرام روی کمرش 
چانه ام را روی سرش بند کردمگذاشتم و  . 

خیلی بدی تو! خیلی. دو روز کم محلی » -
کردی یادم نمیره تالفی میکنم، بعدشم یهو 

 غیبت زد اینم تالفی میکنم. من دلم

تنگ شد. من مردم از نبودنت، از 
نداشتنت، از اون بی محلی هات. چرا دیگه 
 دوستم نداری کوهیار؟! من که تو این مدت

مورچه هم نرسید، شیطونی  آزارم به هیچ
 « !هم نکردم که

با هر یک جمله یک تکه از قلبم ترک خورد و 
 .جدا شد

 .آب دهانم را به سختی قورت دادم



کاش پیش نمی رفتیم، کاش طعم شکالتی 
لبهایش را هیچ وقت امتحان نمی کردم. 

 .کاش دوستم نداشت و من داشتم

 « !هیوا؟» -

سرش را از بدنم جدا کرد با لبخند و خوشی 
معذرت خواهی کن، زود باش من » گفت:

 « .دلخور شدم

بشین! برات » شانه هایش را محکم گرفتم:
 « یک چیزی بیارم باشه؟

من هیچی نمیخوام، دلم تنگ شده بود » -
 « .فقط میخوام پیش خودت باشم

 .از کنارش رد شدم و به آشپزخانه رفتم
بگو دیگه منتظرم، » افتاد:پشت سرم راه 



درگیر کارات بودی! درسته؟ تو سرت خیلی 
 « .شلوغه مثل بابا من درک میکنم

 !چه می شد اگر درک نمی کرد

کوهیار به منم نمیخوای بگی؟ مهدیار » -
گفته عصبی بودی! اون نگرانته من از اون 

 « .بدتر

 .در یخچال را محکم بستم و چرخیدم

- « نمیدونه که! کسی  عصبانی نشیا! مهدیار
نمیدونه با هم دوست شدیم. گفتی یک 

 .مدت کسی ندونه منم هیچی نگفتم

مثل همیشه داشت درد و دل میکرد یک 
 «.چیزایی گفت

 فقط نگاه کردم، از کجا شروع می کردم؟



کوهیار! » جلو آمد و یک دستم را گرفت:
 « چیزی شده؟ کسی داره اذیتت میکنه؟

 « !آره» -

کیه؟ غلط کرده! کی » اد:دستم را فشار د
 « اذیتت کرده؟

 « !خودم» -

خودت؟» با تعجب نگاه کرد:  » 
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یک مدت به من فرصت بده باشه؟ من » -
کارام همشون بهم ریخته! درگیری های 

 ذهنیم زیاده، شاید بعدا بهت همشو

 « .گفتم فقط االن چیزی نپرس

د، انگار دیگر روی زمین آرام کلمات را ادا کر 



فرصت بدم؟ من؟» نبود، کنارم نبود:  » 

 « !آره» -

یعنی نباشم؟ نباشیم؟ یعنی با هم » -
 « نباشیم؟

 « ...هیوا! ببین» -

نه، نه » دستم را رها کرد و آن را باال برد:
یک دقیقه صبر کن. تو ، تو االن به من 

 « گفتی من برم درسته؟

چرا!؟» سرش را باال آورد:  » 

هیوا یکم ذهنتو قاطی نکن! من فقط » -
 « .فرصت خواستم

کوهیار تو اصال » یک قدم به عقب رفت:
 « دوستم داری ؟ منو دوست داری؟



 « !نکن اینجوری! هیوا» -

نداری ، تمام این » یک قدم دیگر رفت:
مدت اصال نگفتی! یکبارم نگفتی! فقط من 

گفتم. هزار بار گفتم دوستت دارم. هزار بار 
 من

گفتم ، هزار بار خودت مجبورم کردی که 
بگم! بازی بود؟ آره؟ چه زود تمومش کردی! 

 من که خیلی پایه بودم. چی دلتو زد؟

 « .اینهمه پایه بودنم؟ وای آره

 « !هیوا! داری همه چیو بهم میریزی» -

من؟ من دارم بهم میریزم؟ من » داد کشید:
تورو از خودم روندم یا تو؟ من دوستت 

تو؟ چرا پس قبول کردی؟ پس...  ندارم یا



 پس
چرا اولین بار که گفتم اونجوری جوابمو 

دادی؟ تو منو بوسیدی! من... من به هیچ 
 «.کس تا حاال اجازه نداده بودم

چقدر آرام اشک می ریخت! پس واقعی 
گریه کردنش اینطور بود؟ اینقدر آرام! 

 اینقدر بی صدا؟
گریه نکن» دستم را روی گونه اش بردم: ! » 

به من دست » یک قدم دیگر عقب رفت:
نزن! دیگه حق نداری! نمیذارم! پس چرا هر 

شب باهام چت کردی؟ چرا شب بخیر 
 گفتی؟

چرا صبح بخیر گفتی؟ چرا نگرانم بودی کجا 



هستم! چی خواستی که االن بهش رسیدی 
 « و تمومش کردی؟

فقط گفتم » یک قدم به جلو برداشتم:
و. قاطی نکنفرصت بده! همین! نگو اینار  ! » 

اونم همینو گفت! من :» دوباره داد کشید 
فقط پنج سالم بود، االن میگی خیلی 

کوچیک بودم نمیفهمیدم، همه همینو 
 میگن. ولی

من هنوزم یادش که میفتم پر میشم از 
دوست داشتن! مثل تو. اون... اونم مثل تو 
همینو گفت، گفت فرصت، گفت برمیگرده! 

 گفت

ه ساله طول کشیده. طول نمیکشه. هیجد



من ، من هیجده ساله فرصت دادم اون 
 ولی یادش رفت. منو یادش رفت. تو هم

 « !همینجوری میکنی

خودم را به تنی که تمام قد می لرزید، 
رساندم، دستم را باز کردم ولی خودش را 

 .عقب کشید

خیلی خُب باشه نزدیکت نمیشم! داری » -
میتونم اشتباه میکنی! ببین من... من االن ن

 « ...کامال توضیح بدم

نگو اینارو! من همه اینارو حفظم. من » -
هر وقت حالم بده کابوس میبینم، تک تک 

 این جمله ها تو کابوسم با صدای بلند
اکو میشه! نگو، این نمیتونم توضیح بدمو 



 « .نگو
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 « .هیوا! گوش بده» -

ستم، بچه نیستم که من بچه نی» فریاد زد:
 «.کاراتونو نمیتونید توضیح بدید

تحملم تمام شد، قرار نداشتم، حاال انگار از 
 .هر چیزی تهی شدم

بس کن! دارم میگم » مثل خودش داد زدم:
 « .داری اشتباه میکنی

سر » قدمی به جلو برداشت و جیغ کشید:
من داد نزن! گفتی فرصت گفتی نمیتونی 

ارو از بَرَم. تقصیربگی. من... من همه این  

شهریار شد من تا آخر عمر میتونستم تو 



هپروت باشم! میتونستم، مگه این یک 
سال و نیمو نبودم ، اون گفت، اون اصرار 

 «.کرد

دستهایش را باال برد و اشکهایش را پاک 
 .کرد

 .چرخید و به سمت در رفت

 .با چند قدم بلند کنارش ایستادم
باش! هیوایکم صبور » بازویش را گرفتم: . » 

» آرام دستش را از میان انگشتانم درآورد:
 « .ولم کنید

متعجب از اینهمه تغییر رفتار فاحش 
هیوا؟! منو نگاه کن» صدایش کردم: ! » 

 « .ببخشید مزاحمتون شدم» -



صبر کن باهات میام. اینجوری نمیشه » -
بری. تو حتی نگذاشتی من تمام حرفامو 

 «.بزنم

ی صدا دوباره پایین چرخید و اشکهایی که ب
بزنید حرفاتونو» ریخته بودند را پاک کرد: ! » 

 !چقدر بی صدا گریه می کرد

خودم میگم. ما سه هفته و دو روز و » -
تقریبا پونزده ساعت دوست هستیم. شما 
 دنبال فرصتید بابت ذهن بهم ریختتون و

دلیلشم نمیگید، آهان گفتید شاید بعدا 
 « بگید. درسته؟

کمی از این مرتب کردن مغزش آرام 
درسته» شدم: ! » 



فرصت نمیدم، تمام این لحظات رو » -
یکبار دیگه هم تجربه کردم. دیگه هم سوالی 

 « .نمیپرسم

از خانه بیرون رفت و در را محکم روی هم 
 .کوبید

 ( هیوا)

در ساختمان را بستم، سعی کردم ریه هایم 
م، تا را از هوا خالی کنم تا نفس دیگری بکش

 !به مرگ نزدیک نشوم، نشد
با دهانی باز که بین اینهمه هوای آزاد دنبال 

 .اکسیژن بود، به سمت ماشین رفتم
در ماشین را باز کردم و همانجا کنار در 

 .ایستادم



 .خواستم سرم را باال ببرم

 .خواستم آخرین نگاه را رقم بزنم

خواستم به خاطرات زجرآورم یکی دیگر هم 
شداضافه کنم، ن ! 

با سری افتاده کیفم را روی صندلی کناری 
 .پرت کردم و باز ایستادم

 .خواستم برگردم
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خواستم برگردم و باز تالش کنم تا بگوید، 
 .بگوید دوستم دارد

خواستم از سه هفته و دو روز و پانزده 
 .ساعت بیشتر باشم

ر دیگر خواستم برگردم و یکبار، فقط یکبا



 !بوی تلخ عطرش را نفس بکشم. نشد
 .سوار ماشین شدم و در را بستم

 .اشکهایم را پاک کردم
 .نگاهی به آینه انداختم

هیوا عشقم من برمیگردم، یک مدته  »
کوتاهه، زود میام پیشت، میام بازم با هم 
میریم شهربازی، گردش. قول میدم. دختر 

 قشنگ

نه؟  من به مامانش این فرصت و میده مگه
بعد که برگشتم میشینم همه سوالهاتو 

 «جواب میدم. االن مجبورم هیوا! باید برم

 .نگاهی به کیف کردم
 .خواستم بپرسم



 .خواستم دوباره صدایش را بشنوم

 .خواستم موبایل را دربیاورم و تماس بگیرم

خواستم بدون دیدنش فقط بشنوم. شد! 
این یکی را باید انجام می دادم، دیگر پنج 

لم نبودسا . 

 .موبایل را از کیف درآوردم

 .تماس گرفتم
 « !هیوا؟» -

 « .بگو» -

ببین فقط باید صبور باشی! من نمیتونم » -
بهت توضیح بدم. فقط یکم همه چی بهم 

 ریخته، من باید یکسری کارامو جفت

و جور کنم. درک میکنی؟ گفتی درک 



میکنی! باز همه چی مثل اول میشه. نگران 
وام نگران باشی،نشو، فقط نمیخ  

 « میشنوی؟

کاش یک » اشکهای بی امانم را پاک کردم:
چیزای دیگه ای میگفتی. کاش... خداحافظ 

 « .کوهیار

هیوا آروم باش، فقط فرصت همین! » -
 .منطقی باش. قرار نیست اتفاق بدی بیفته

» 

خیلی بدی تو! خیلی به خدا بدی. اگه » -
مطمئن نبودی چرا مجبورم کردی ؟ اگه 

 «!کارات مهمتر بودن چرا اومدی جلو

من فقط میتونم بگم االن مجبورم، » -
 « .میفهمی؟ خودمم مجبورم



وای وای بدترش نکن، تو چرا عین » -
همون حرفارو میزنی؟ من از دست 

 «شماهایی که دوستتون دارم چیکار کنم؟

 « !هیوا جان» -

االن شدم هیوا جان کوهیار؟ چقدر زود » -
 « !وا دادم من

نگو اینارو، کجایی تو؟» داد زد:  » 

 « .خداحافظ» -

تماس را قطع کردم و ماشین را روشن 
 .کردم

حقته ، حقته ،حقته. احمق، هیوای » -
 « .احمق

 .چند بار تماس گرفت
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موبایل را خاموش کردم و آن را کف کالفه 
 .ماشین پرت کردم

پروانه خانه نبود، امروز با دوستانش قرار 
 .داشت. بابا این روزها دیر به خانه می آمد

 .فقط سکوت می خواستم

 .هیچ کس نباشد، هیچ صدایی نباشد

 .تا به خانه برسم چند بار مسیر را گم کردم
ه هر بار به ناکجا آبادی که هیچ ربطی ب

مسیرم نداشت رسیدم، بلند خندیدم و 
 .دوباره تمام مسیر را برگشتم

 !مثل دیوانه ها شدم، لیالی بی مجنون

 .ماشین را پارک کردم و پیاده شدم



نگاهی به گلها و درختچه های باغچه 
 .انداختم

بی تفاوت از کنارشان رد شدم و وارد خانه 
 .شدم

 .نگاهی به اطراف انداختم
م، سکوت چیزی نبود که انگار اشتباه کرد

 .می خواستم

 .اینهمه سکوت و نبودن قلبم را فشار داد
چیکار » جلوی آینه قدی کنار در ایستادم:

کردم من؟ واقعا برای کارشه؟ خُب به من 
 چه؟ مگه من کاری به کاراش دارم؟ حتی با

اینکه میتونم کمک کنم یکبارم ازم 
 « !نخواست. به درک



و همراه کیف روی مانتو و شال را درآوردم 
 .میز کنار آینه گذاشتم

چی شد ازم خسته شد؟ » دوباره نگاه کردم:
برای تماسهای زیادم؟ خیلی آویزون نبودم! 
 بودم؟ چیه اینکه همش میگن در دسترس

نباش، زود نرو بغل طرف؟ من همه 
اینکارارو کردم ولی! بهانه آورد؟! الکی کارشو 

 « !بهانه کرد! فرصت بدم؟ مثل مامانم؟

سرمو کوبوند به طاق» پوزخندی زدم: ! » 

اشکال نداره! باشه » اشکهایم پایین آمد:
 «هیوا!؟

 .بغضم زیاد شد، راه صدایم بسته شد
بقیه را فقط با نگاه کردن به خودم ادامه 



 .دادم

 !کاش در خیالهایم می ماند

 .روی کاناپه خودم را رها کردم

 .به سقف خیره شدم
چرا اینجوری کرد با من؟ همش تقصیره » -
خودمه! تقصیره مهدیاره! اگه اون اینهمه 

 نمی گفت و نمی گفت منم اینقدر تو
هپروت گیر نمیکردم و می فهمیدم چه 

آدمیه! آره از اون اول می فهمیدم واقعیش 
 « .چه شکلیه

منو بوسید. » دستم را روی لبم گذاشتم:
نو همین ده روز پیش بازم تو اتاقش م

بوسید. نبود، رفته بودم گلهاشو آب بدم. 



 بی هوا از
در اومد تو و منو دید. کیفشو گذاشت رو 
مبل و اومد طرفم. گفتم سالم، جوابمو 

 « .نداد. خم شد و منو بوسید

چرا » هر دو دستم را روی صورتم گذاشتم:
اینکارو با من کردی؟ نمیخواستی می گفتی! 

تو این نگو بلد نبودی که معلوم شد چقدر  

 « !کار خبره ای
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مطمئن :» از جایم بلند شدم و راه افتادم 
بودم هیچ جذابیتی ندارم، مطمئن بودم و 
خودمو گول زدم. مگه میشه؟ اینهمه منو 

 دید



هربار بحث، هر بار دعوا! یهو خوشش 
 « اومد؟

 .جلوی یخچال ایستادم

. خیره شدم و عکس پروانه و بابا و من
 .دستی روی صورتهای خندانمان کشیدم

 « ... اگه راست بگه؟ اگه» -

در یخچال را باز کردم و بطری آب را 
 .برداشتم

نگاهی به بطری کردم و با خشم آن را روی 
اگه ای وجود نداره! اگه وجود » میز کوبیدم:

 داشت منم مامان داشتم. عین همون حرفا

لی؟ احمقم آخه؟ فرصت، قول، روزهای قب
من؟ نمیخوای بگو، چرا بهانه!؟ اونکه منو 



زاییده بود با همین حرفا رفت تو که فقط 
 سه

 « .. هفته و دو روز و

 سه هفته و دو روز و» به ساعتم نگاه کردم:
ساعته با من بودی! بودی۱۹ .» 

بودی، بودی» به قابلمه روی گاز نگاه کردم: ! 

» 

لوبیا پلو  در قابلمه را برداشتم، پروانه برایم
 .درست کرده بود

به لوبیاهای سبز و گوشتهای تکه شده بین 
 .برنج نارنجی و قرمز خیره شدم

همین دو هفته پیش اینقدر غر زدم ، » -
اینقدر پیام دادم ، تا برام لوبیا پلو درست 

 «.کردی



با اسنپ فرستادی دم » نفسی کشیدم:
 « .خونه! هنوز ظرف رو پس ندادم من

متنفرم از این » محکم کوبیدم:در قابلمه را 
غذا چون تو بودی و حاال دیگه نیستی. لب 

 « .نمیزنم به این غذا تا ابد

 .از آشپزخانه خارج شدم
 .پاهای بی جانم را کوبیدم و باال رفتم

 .در اتاقم را با ضرب باز کردم

 .دنبال چیزی می گشتم برای انتقام

یکبار با عروسکهایم انتقام شیرینی گرفته 
م ، می دانستم چه حال خوبی داشتبود . 

نگاهی در اتاق چرخاندم و چشمهایم روی 
 .کمد لباسهایم گیر کرد



با خشم تمام لباسهایی که مرا در آنها دیده 
 .بود درآوردم و روی زمین پرتاب کردم

لباسهای شبی که در آن دو مهمانی پوشیده 
بودم، تیشرت قلبی، جین پاره ام، لباسهایی 

نم بود، مانتو و شالی کهکه در کویر ت  

گلدان آب میدادم و بوسیده شدم هر چه 
 .در تنم دیده بود را جدا کردم

با انرژی مضاعفی که نمی دانستم از کجا 
آمده بود پله ها را دو تا یکی پایین رفتم و به 

 .آشپزخانه رسیدم
 .کابینتها را یکی یکی بیرون کشیدم

قیچی را در دستم مشت کردم و با دو به 
 .اتاقم برگشتم



 .دو زانو جلوی لباسها نشستم

 .اشکهایم پایین ریخت
 .سریع با پشت دستم پاکشان کردم

 .اولی را به کندی قیچی کردم
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 .دومی را با سرعت بیشتری قیچی کردم

دمبا سومی لبخند زدم و با چهارمی خندی . 

از دردی که کف دستم و در انگشتانم داشتم 
 .لحظه ای قیچی را کنار گذاشتم

 .تازه چشمهایم باز شد
چشمهایم روی کوه بزرگی از پارچه های 

 .خورد شد، باز شد

وقتی عروسکهایم را پاره کردم و شکستم 



تقصیری نداشتم، ولی حاال فقط خودم 
مقصر بودم، تعجبی نداشت که حالم حتی 

 ذره ای

 !بهتر هم نشده بود
با صدای زنگ تلفن اتاقم از جا پریدم و بلند 

 .وای گفتم

چهارزانو خودم را از بین کوه لباسهای پاره 
 .شده به کنار تخت رساندم

 .شماره پروانه روی نمایشگر افتاده بود

 « !سالم پروانه جون» -

هیوا جانم سالم عزیزم چرا موبایلت » -
 « .خاموشه ؟ نگران شدم دختر

 «.ببخشید شارژ نداشت» -



خوبی؟ خوش گذشت با دوستات رفتی » -
 « بیرون منو تنها گذاشتی باز؟

میام دفعه بعد، قول» خندیدم: ! » 

حالم از کلمه قول که امروز همه جای زندگی 
 .ام پررنگ بود، بهم خورد

 .خداحافظی کردم و تماس را قطع کردم

نگاهی به گوشی تلفن سیمی کوچک 
 .انداختم

ش سفید بود، دوستش داشتمرنگ . 

 .تقریبا هر شب با همین تلفن حرف زدم
هر شب لبهایم گوشی همین تلفن را لمس 

 .کرد و بوِس شب بخیر دادم

 .با یک خیز بلند خودم را به قیچی رساندم



به طرف تلفن برگشتم: حسابتو میرسم 
 !هیوای احمق

گوشی تلفن را برداشتم و سیم پیچ گوشی را 
آن را با قیچی جدا کردمباال آوردم و  . 

دستگاه و گوشی قطع شده را برداشتم و به 
اتاق کناری که پنجره اش رو به خیابان بود، 

 .رفتم

پنجره را باز کردم، بغضم را قورت دادم و 
گوشی را با تمام قدرتم به خیابان پرت 

 .کردم

 .محکم پنجره را بستم

به طبقه پایین رفتم و با کیسه زباله ای 
 .بزرگ به اتاقم برگشتم



لباسهای تکه پاره شده را داخل کیسه 
 .ریختم

 .در کیسه را بستم و آن را تا حیاط کشاندم

به نداشتن مانتو و شال اهمیتی ندادم و با 
کیسه از در حیاط بیرون رفتم و آن را کنار 

 .درختی در پیاده رو گذاشتم

فته را برگشتم و در حیاط را هل چند قدم ر 
 .دادم
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 « !سالم عزیزم» -

با سرعت چرخیدم و همان لحظه به اندازه 
 .ی هزاران بار به شانسم لعنت فرستادم

چطوری؟ نمیترسی این شکلی میای تو » -



خیابون؟ میترسم بدزدنت! دختر به این 
 « !خوشگلی

تا کارش را بگوید و  بدون جواب منتظرم
 .شرش را کم کند

 « دعوتم نمیکنی؟» -

ببخشید کسی خونه نیست، اجازه ندارم. » -
 «...اگه کاری دارید

نه میدونی که تقریبا همسایه شدیم، » -
خونمو عوض کردم. داشتم رد می شدم از 

 شانس خوبم دیدمت. انگار حالت خوب

 « .نیست! چشمای قشنگت قرمز شدن

- « لی دارم. با اجازهحساسیت فص ! » 

کوهیار »خواستم در را ببندم که جلو آمد: 



 « چطوره؟

از خودشون » نگاهی به چشمهایش کردم:
 « !بپرسید. من خبر ندارم

میخوای بگی با » دستش را روی در گذاشت:
هم نیستید؟ یعنی امیدوار باشم 

 « هشدارهامو جدی گرفتی؟

من نه با ایشون کاری » محکم در را گرفتم:
ارم نه با شما! برام هم اصال مهم نیست د

 چه هشداری دادید ایشون کی هستن و چرا

! 

 «.لطفا مزاحم نشید

ما یک خورده حسابی بین خودمون » -
 « .داریم

 « !به من ارتباطی نداره» -



فقط خواستم بگم کوهیار برای ضربه » -
زدن به من از هیچ چی دریغ نمیکنه و من 

کردم و یه متاسفانه اشتباه بزرگی که  

 « .جورایی بهش فهموندم از تو خوشم میاد

 .لبهایم بهم دوخته شد و مات نگاهش کردم
اینا به » سریع خودم را جمع و جور کردم:

من ارتباطی نداره بانیپال. برام مهم نیست. 
 با بابا امروز حتما صحبت میکنم تا بدونه

 « .شما قصد مزاحمت دارید

- « رو به برام مهم نیست، چون همینا
 « .خودشون هم گفتم

چند لحظه فقط نگاه کردم و هر چه توان 
داشتم به خرج دادم تا با نهایت قدرت در را 



 .ببندم
 .در را بستم. باید فرار می کردم

 .خواستم از حرفهای لخت و عورش فرار کنم

خواستم از اعتماد در معرض سقوطم فرار 
 .کنم

 .شلنگ آب را برداشتم و گلها را آب دادم

 چرا دیگر گلها را دوست نداشتم؟

چرا خم نمی شدم و برگهای زرد شده را جدا 
 نمی کردم؟

یک سال اینهمه وقت گذاشتم برای گلهای 
 !باغچه

 !عالقه به گلها و گیاهان از کجا شروع شد؟

 .شلنگ را روی زمین رها کردم
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 .چه حس عجیبی داشتم

! حرفهایش را باور نمی باور نمی کردم 
 کردم، ولی چرا تمام شدم؟

حس بی پناهی بند بند وجودم را در بر 
 !گرفت. بی پناهی از نبودنش، از نداشتنش

از کنار ماشین رد شدم. نگاهی کردم و 
 .سریع به سمتش رفتم

در را باز کردم و موبایل را از کف ماشین 
 .برداشتم

 .فقط یک راه داشتم

م می بود، انگار اگر پیگیر کوهیار باید دنبال
می بود قرار بود بی پناهی من هم تمام 



 !شود. این قرار را همین حاال با خودم بستم

لحظه های روشن شدن موبایل اینقدر 
طوالنی شد که چند بار با دستم روی کاپوت 

 .کوبیدم

تماسی نداشتم. پیامی هم در هیچ کجا 
 .نداشتم

انده را با دستانی لرزان آخرین راه باقی م
انتخاب کردم. باید حالم خوب شود! این 
حال مرا به بدجایی می برد. دلم در حال 

 آشوب
 .شدن بود

 « .الو ، سالم» -

بابا» صدایم از ته چاه بیرون آمد: ! » 



 « جاِن بابا! هیوا صدات ضعیفه. کجایی؟» -

بابا کی میای » بغض چنگ زد به گلویم:
 « خونه؟

 « خوبی؟! چی شده بابا؟» -

چرا همش نیستی؟ » بغضم را قورت دادم:
دیر میای! دلم برات تنگ میشه دیگه. من 

 « آدم نیستم؟ همش کار؟

 «!اومدم خونه» -

 .قطع کرد. بی پناهی من تمام شد

همانجا در حیاط روی تاب نشستم و منتظر 
 .شدم

سرم را به زنجیر تاب تکیه دادم و چشمهایم 
 .را بستم



گذشت دیگر نفهمیدم چه شد و چقدر . 

وقتی به دنیای واقعی برگشتم که دستش را 
پشتم گذاشت و دست دیگرش را زیر 

 .پاهایم برد و بغلم کرد
 « !بابا» -

جانم خوشگلم، باز که داغی تو هیوای » -
 « بابا! چی شده؟

دستم را دور گردنش حلقه کردم و سرم را 
دوستت دارم بابا» در گردنش فرو بردم: ! » 

- « ناراحتت کرده؟قربونت برم، چی   » 

 .کنار در مرا پایین گذاشت و در را باز کرد

 .خواست دوباره بغلم کند

میرم خودم، دیگه بچه » دستم را جلو بردم:



 « !نیستم که وزنم زیاده

دخترم دلش برام تنگ » سریع بغلم کرد:
 « شده! چقدر سبک شدی تو؟

 .لبخند زدم و گونه اش را بوسیدم
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 .مرا روی کاناپه گذاشت و کنارم نشست

چی » موهایم را پشت گوشم فرستاد:
 «شده؟

 « !دلم برات تنگ شد» -

چرا داغی؟» لبخند زد:  » 

 !نمیدونم، شاید سرما خوردم یا ویروس» -
» 

هیوا» جدی شد: ! » 



هیچی ناراحتم » سرم را پایین انداختم:
میگمنکرده، راست  . » 

من بزرگت » چانه ام را گرفت و باال آورد:
 «.کردم

بابا چرا هیچ وقت دلش » بغضم شکست:
تنگ نشد؟ دوستم نداشت؟ اینهمه منو 

 « دوست نداشت؟

اینقدر سریع مرا در آغوش گرفت که انگار 
از همان اول همانجا بودم، میان قفسه 

 !سینه اش! وسط پناهگاه امنم

روی سینه اش بود انگار از همان اول سرم 
 .و داشت موهایم را می بوسید

 .لحظه ای مرا از خودش جدا نکرد



 .حتی نگفت گریه نکنم

 .فقط موهایم را بوسید و آنها را نوازش کرد

دستهایم را به سینه اش فشار دادم و خودم 
 .را جدا کردم

ببخشید بابا! من نمیدونم » سرم پایین بود:
 « .چرا یهو از تنهایی دیوونه شدم

 .چیزی نگفت فقط محکم دستهایم را گرفت

چشمهایش جدی بود ولی پر از دانه های 
از کی داری تو خودت » ریز و درشت براق:

 میریزی؟ تو چند ساله اینارو نپرسیدی؟

سالت بود، یادته؟۱۲ آخرین بار !» 

کمی جلو رفتم و دستهایم را روی گونه اش 
هیچی نریختم تو خودم، فقط » گذاشتم:



د. باز من لوس شدم ناراحتت یهویی ش
 .کردم

اومدی تموم شد. وقتی هستی همه 
 « .ناراحتیام تموم میشن

سریع از جایم بلند شدم تا ضبط را روشن 
 .کنم

هیچ توجهی به آهنگ نکردم، وقتم را برای 
 .پیدا کردن آهنگ هدر ندادم

با هیجان از کنار میزها رد شدم و دستش 
باهام برقص» را گرفتم: . » 

د و از جایش بلند شدخندی . 

دستهایش را پشت کمرم گذاشت و منم 
 .دستهایم را پشت گردنش بردم



قدت خیلی بلنده بابا» خندیدم: . » 

دستم را گرفت و باال برد تا مثل همیشه با 
ورجه ورجه چند دور بچرخم، خودم را در 

دوستت دارم ها» آغوشش انداختم:  

 «!جنتلمن

عشقمی» گونه ام را بوسید: ! » 

ودن بابا برایم بس بودب . 

اگر هیچ کسی در دنیا دوستم نداشت، بابا 
 .بود. اندازه همه آنها دوستم داشت
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من اگر دوستت دارم بگویم در جواب 
 .عاشقانه تحویل خواهم گرفت

 .گردنش را کمی به پایین هل دادم



» سرش را خم کرد. گونه اش را بوسیدم:
 « !بابا ببخش من اینجوری میکنم باشه

هیوای بابا! داغی » موهایم را کنار زد:
 « دخترم. بریم بیرون؟ کجا بریم با هم؟

هیچ جا، همینجا تو خونه. با هم فیلم » -
ببینیم !؟ خوراکی بیاریم بخوابیم جلو 

 « .تلویزیون

رو یک دوش ببینیم، قبلش ب» نگاهی کرد:
 « .بگیر

باشه، زود لباساتو » به سمت پله ها رفتم:
 « !عوض کن تا بیام. زودا

 .لباسهایم را کندم و وارد حمام شدم
 .زیر دوش آب سرد ایستادم



 .دستهایم را روی صورتم گذاشتم و لرزیدم

در خانه اش همینقدر می لرزیدم ولی نه 
 .مثل االن از سرما، از ترس

از دست رفتن، ترس از دست دادن، 
 !نبودن

چرا پس دوباره همه چیز به جای قبلی 
 برگشت!؟

 !چرا دوباره جای خالی او را در قلبم دیدم؟

چرا یادم افتاد مرا بوسیده بود؟ لبهایم را 
 !تمام و کمال برای خودش کرده بود

لباسهایم را پوشیدم و لپتاپ را برداشتم ، 
نقاب زیبایی روی صورتم زدم و راهی طبقه 

یین شدمپا . 



 !نقاب هیوای دوست داشتنی بابا
جلوی تلویزیون چند بالش گذاشته و سرش 

 .روی موبایلش خم کرده بود

کلی میوه و خوراکی هم آورده و همه را کنار 
 .بالشها گذاشته بود

خیلی خوبی! » سریع از پشت بغلش کردم:
 «!آخ جان چقدر خوش بگذره

بذار فیلمتو ببینیم» گونه ام را بوسید: . » 

کنارش دراز کشیدم و تمام مقدسات را 
قسم دادم تا چند ساعت حفره قلبم را 

 .فراموش کنم

 (کوهیار)

 .به شلوغی سالن نگاه کردم



سالم » منشی از پشت کانتر خارج شد:
 « !مهندس! خوبید؟ چقدر دیر کردید

 «مگه روزبهانی نیست؟» -

 « .نه مهندس گفتن جایی کار دارن» -

دم و نگاهی به سالن در اتاق را باز کر 
پارتیشن بندی کردم، افرادی که پریسا 

استخدام کرده بود، همه سخت مشغول 
 .بودند

 « .بردار کارتو بیار اتاق» -

 « .چشم مهندس» -
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 .وارد اتاق شدم و در را باز گذاشتم

 .کیف و کت را روی میز پرت کردم



چند لحظه بعد از من وارد اتاق شد و 
همشون تاییدیه » کارتابل را جلویم گذاشت:

 « .میخوان

شروع کردم به خواندن برگه ها و امضا 
 .کردن

 « این پسرِ رفته گمرک؟» -

 « !بله» -

هم به اون هم به بقیشون بگو فقط یک » -
اشتباه دیگه ببینم عذرشونو میخوام، حوصله 

 « !سر و کله زدن ندارم

سرم را باال بردم و چشمهای متعجب منشی 
 .را دیدم

 « .ب بله چشم به همشون میگم» -



خوبه! روزبهانی رو بگیر بگو هر جا » -
 « !هست ول کنه بیاد دفتر

 « .صبحی زنگ زدم گفتن قبل ظهر میان» -

» خودکار را کنار گذاشتم و کارتابل را بستم:
کاری که بهت گفتم رو بکن، مکالماتتو به 

ن توضیح ندهم ! » 

 « .چشم» -

 «.اتاق بغل کیا هستن» -

فقط برادرتون، ایشون هم تازه از » -
 « .کارخونه اومدن

 «.ممنون. بفرمایید » -

خودش پیش قدم شد و سریع کارتابل را 
 .برداشت و از اتاق بیرون رفت



لپتاپ روی میز را باز کردم و چشمم بی 
آخ» اختیار به کتابخانه افتاد:  . » 

از درد در حال منفجر شدن بود سرم . 

هر دو دستم را روی سرم گذاشتم و نگاهم 
 .را از کتابخانه گرفتم

چند » کف دستهایم را روی چشمم گذاشتم:
وقت شد این لجبازی تو؟ چرا نمیای 

 « شرکت؟

 .تقه ای به در اتاق خورد و بعد هم باز شد
 « سالم رئیس، حالت چطوره؟» -

سالم. » داشتم:دستم را از روی صورتم بر 
 « کجا بودی؟

 « ... رفته بودم یک قرار داشتم با یک» -



با هیچ جا هیچ قراردادی نمیبندیم » -
 « !پریسا

چرا؟» اخمهایش در هم رفت:  » 

چون جا نداریم، چون اصال اینهمه کار » -
یکجا نمیشه! متوجه هستی؟ چند بار بهت 

 گفتم این ترمزو بکش. داری کالفم

داریم رو راه بنداز الزم  میکنی! همینا که
 « .نیست هی دنبال جای جدید باشی

 « ..کوهیار» -

همینکه گفتم» از جایم بلند شدم: ! » 

قرار نبود دست و پامو » مثل من بلند شد:
 « !ببندی
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خودت میفهمی داری چه » نگاهش کردم:
بالیی سر من و خودت میاری؟ به کی 
 « میخوای اثبات کنی خودتو؟ بانیپال؟

 « چی میگی؟ اثبات چیه؟» -

از اون اول قرارمون چی بود؟ مدرک و » -
شکایت همین! من آدِم بازیهای کثیف 
 «.نیستم. دنبال اثبات برتری هم نیستم

چته تو؟» م ایستاد:میز را دور زد و رو به روی  

» 

خسته شدم، » به سمت پنجره چرخیدم:
فیلمهایی که از خرابکاری هایی آدمهای 
بانیپال جمع کردی رو بده قال قضیه رو 

 «.بکنیم

 « کوهیار فیلمهای من چی؟ یادت رفته؟» -



خودتم خوب میدونی اون » پوزخندی زدم:
فیلمهارو نمیده، اگر هم بده بازم ازشون 

ین میکنی یکی باشه اونم بده داره! تو تضم
 به

 « تو؟

نه» کنارم ایستاد: ! » 

کاراتو کردی داری میری، نگران چی » -
هستی؟ وقتی نباشی فیلم به چه درد اون 

 « میخوره؟

چته کوهیار؟ این چه » به پنجره تکیه داد:
قیافه درهمیه این روزا؟ کارو چرا داری کم 

 « میکنی؟

کم » :نیم نگاهی به صورت کنجکاوش کردم



نکردم. تا همینجاشم خیلی زیاد شده. 
 نمیکشم، نمیکشیم. همه مثل تو تراکتور

نیستن. یکم فکر کن. چند تا هندونه با یک 
 «.دست نمیشه برداشت

واقعا چته؟ دقیقا از همون روزی که » -
بهت گفتم بانیپال به تو و هیوا شک کرده 

 « !ریختی به هم تا همین امروز

ربطی » م چرخاندم:صندلی را به طرف خود
 « !به اون موضوع نداره

 .خندید و همان موقع کسی در را زد

 « !بیا تو» -

 .مهدیار وارد اتاق شد و سالمی به ما داد

بشین» به مبلها اشاره کردم: . » 



» پریسا با خنده نگاهی به مهدیار انداخت:
مهدیار خان شما هم که مثل داداشت 

 « !سگرمه هات تو همه

نداد مهدیار جوابی . 

کوهیار قرارداد امروزو » رو به من گفت:
 « .کنسل نمی کنم

کالفه سرم را تکان دادم و پریسا از اتاق 
 .خارج شد

بگو مهدیار! میشنوم» روی صندلی نشستم: . 

» 

 « ...اگه کار داری» -

 « .بگو» -

به صندلی تکیه دادم و سرم را به پشت 
 .صندلی چسباندم



چی شده؟ میشه بگی » از جایش بلند شد:
 «چه خبرِ؟

سالمتی! شما چه خبر؟» لبخند زدم:  » 

سردردت خوب شد؟ چند » کالفه پوفی کرد:
روز شد این سردرد داشتن؟ دکتر و اینا هم 

 «که مال منه، مال همسایه است نه؟

بیا برو پسر سر کارت، بیا برو نمیخواد » -
 « .نگران من باشی شما
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ببین رفیق من بچه » اهش جدی شد:نگ
نیستم، سه روز ول کردی رفتی هیچی 

نگفتم، برگشتی حالت بدتر از روزهای قبل. 
 از روز



بعدش آزاد غیبش زد. میگی چه خبره یا 
 « برم سر اون یک بالیی بیارم به حرف بیاد؟

کاش وصل نمی شد، کاش حواسم بیشتر 
بود و اجازه وصل دادن اینها را به مهدیار 

 .نمی دادم
جدی میشی » با خونسردی جواب دادم:

حالم خوب میشه! من چه ربطی به دوست 
تو دارم؟ برو هر کاری الزم میدونی انجام 

 «!بده

 « !کوهیار؟» -

 « .جانم» -

ای وای خدا، و» دستهایش را از لبه میز کند:
 « .از دست تو



 .با سختی لبخندم را حفظ کردم
این روزها فقط مهدیار می توانست همین 

 .لبخند نیم بند را ببیند
خواست غر زدنهایش را شروع کند که 

 .دوباره صدای زدن در آمد

 .منشی سرش را داخل آورد

جناب فروتن موبایلتون » رو به مهدیار کرد:
ون آوردم چند بار زنگ خورد من با اجازه برات

 « .گفتم شاید کار مهمی باشه

 .مهدیار موبایل را گرفت و تشکر کرد

 .نگاهی به موبایل کرد
 .سریع با کسی تماس گرفت

نگاهی به قیافه درهم و اخمهای گره خورده 



چی شده مهدیار؟»اش کردم:   » 

الو آزاد باز کدوم » انگشتش را باال آورد:
 « گوری رفتی؟

ام کوبید قلبم سخت و محکم در سینه . 

چند روز بیخبری؟ همه آرام و قرارم را این 
 .بیخبری گرفته بود

تو خیلی بیجا کردی! به قران همین » -
 « .امروز به فریبرز زنگ میزنم

.... - 

چته تو؟ کارات چرا این شکلی شده؟ » -
 «همه چیو ول کردی چسبیدی به پرهام؟

نفسم حبس شد، چیزی در درونم سقوط 
م را گاز گرفتم و منتظر آزاد کرد. لبهای

ماندم. می خواستم بدانم، بیشتر از این 



 !بدانم
باشه هر غلطی خواستی بکن، من پایه » -
نیستم. هر قبرستونی خواستی برو. فقط 
 دیگه نه من نه تو. فهمیدی؟ به من دیگه

هیچ ربطی نداره. خیلی احمقی! پرهام مثل 
 « من نیست، مثل رهی نیست! میفهمی؟

هم فرو رفت اخمهایم در . 

هر دو دستم را روی سرم گذاشتم و آب 
 .دهانم را به سختی قورت دادم

چند بار دیگر تهدیدش کرد و بدون 
 .خداحافظی قطع کرد

 « .کوهیار چی شد؟ ببخشید داد زدم» -

اشکال نداره، » با چشمهای بسته پرسیدم:



 « چی شده؟ دعواتون شد؟

دختره » صدای نشستنش روی مبل آمد:
سرش! مگه چند بار پرهامو دیده؟ زده به  » 

 « پرهام کیه مهدیار؟» -
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پرهام دیگه، ثابت. عین احمقا شده لنگه » -
اون پسرِ! معلوم نیست چه غلطی دارن 

 « .میکنن

حس می کردم پر از قدرت شده بودم، 
قدرت همراه با خشمی غیر قابل کنترل ، 

هر دو دنبال محرکی کوچک بودند تا 
 خودشان را

حتی به آن سر دنیا برسانند و گوشش را 



 .بپیچانند
بود  چی» چشمهایم را بسته نگه داشتم:

 « گفتی؟ گفتی مثل تو و رهی نیست؟

نه نیست، بچه بدی هم نیست ولی » -
یشه خورده زیاد داره! ما یاد گرفتیم ش

 «...چطوری با هم رفتار کنیم اما

 .صاعقه های سرم بیشتر از قبل شد

 « اما چی؟» -

اما پرهام حد و مرز نداره! طرف تعطیله. » -
 « !دیدیش که

دندانهایم را مثل چشمهایم به هم فشار 
مهدیار برو یک قرصی چیزی پیدا » دادم:

ر میشهکن برام سرم داره منفج ! » 



 .صدای باز و بسته شدن در آمد

آخ » آرام الی چشمهایم را باز کردم و نالیدم:
از دست تو هیوا من به تو چی گفتم تو 
داری چیکار میکنی! خدا فقط به دادت 

 !برسه
 « !اون روز نرسه فقط

 .در باز شد و مهدیار با یک لیوان آب آمد

بیا بگیر، چی شد یهو؟ کوهیار سرجدت » -
شو بریم یک دکتر بلند ! » 

مهدیار شلوغ نکن حوصله » قرص را خوردم:
 «.ندارم

 « !حداقل بلند شو برو خونه» -

 « .کار دارم» -



من همه کارتو میکنم، باشه؟ بیا برو » -
 « !خونه کوهیار قیافتو دیدی؟ برو

 .از جایم بلند شدم
به پریسا بگو » سوویچ و موبایلم را برداشتم:

ومدی خونه وسایلمو بیار بیین چیکار داره! ا
 «!نیاوردی هم مهم نیست

میری خونه دیگه؟»تا کنار در آمد:  » 

 «.خونه ام میرم» -

نرون های مغزم فقط قدرت فهم حس های 
بد را داشتند. با حال خراب پشت فرمان 

 .ماشین نشستم

موبایلم را درآوردم و بین انگشتانم فشار 
 .دادم



دا خ» کف دستم را روی فرمان کوبیدم:
 « !لعنتت کنه فقط یک هفته شد؟

دختره ی چموش» شماره اش را گرفتم: ! » 

 .مطمئن بودم جواب نمی داد

 .چشمهایم در لحظه گرد شدند

 « !بله؟ سالم» -

 « سالم، کجایی ؟» -

 « خوبید شما؟» -

صدایش ذره ای ناراحتی نداشت، هیچ غمی 
 !نیبود. بی تفاوت و سرخوش
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بازی » خودم را کنترل کردم تا داد نزنم:
درنیار، اگر کسی اونجاست برو جایی که 



 « !بتونی حرف بزنی

من تنها هستم، تنهای تنها، حتی » -
دوستام هم دیگه نیستن. تو ماشین دارم 
 میرم دور دور ولی تنها. بعدشم آرایشگاه

میخوام موهامو کوتاه کنم آخرشم میخوام 
 « !برم مهمونی

اینکارو نمیکنی» لبهایم را گاز گرفتم: ! » 

چرا؟ برای چی حرف گوش بدم؟ مگه » -
 « تموم نشد؟

نه نشد، من فقط فرصت » داد زدم:
خواستم هیچی رو تموم نکردم ولی اگر 

تمومش کردی بگو! چون من اصال حوصله 
 آدمهای بی



م. درک کردن اینکه یک آدم منطق رو ندار 
یک مدت فرصت میخواد خیلی آسونه، اگر 

 « !اینم بلد نیستی که هیچی

ساکت شد، فقط صدای نفسهای تندش را 
 .شنیدم

هیوا میدونم پشت خطی، یک سانت » -
فقط یک سانت از موهات کوتاه بشه یا هر 

 کاری کنی که ذره ای با قبل فرق داشته

بالیی سرت  باشی یا تنها بری مهمونی و
 « ! بیاد هر چی

هر » نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
چی ! شنیدی هر چی! ایندفعه تمومش 

میکنم، عین خودت بی منطق ، بدون درک 



 ، مثل
خودت راحت میرم دنبال زندگیم. انگار تا 
حاال نبودم تو هم نبودی. دقیقا کاری که 
داری میکنی. همه پلهارو جوری خراب 

 میکنم

م بیاد پایین درست نشهکه خدا ه . » 

شنیدم که اسمم را صدا کرد. بدون توجه 
قطع کردم و موبایل را روی صندلی کنار 

 .پرت کردم
تا به خانه برسم تمام توجهم را به ماشینهای 

 .اطراف و به آدمهای پیاده رو دادم
در کمال بی فکری و بی منطقی دنبالش می 

کنم،  گشتم. تمام فکرم این بود که او را پیدا



 شانس بیاورم و اتفاقی بین این آدمها و

 .ماشینها او را ببینم

تمام مغزم دچار یک انفجار مهیب شده 
 .بود

صاف » بلند بلند با خودم حرف زدم:
وایستاده برای من از مهمونی و آرایشگاه 

 «.میگه، بچه تو چقدر پررویی آخه

» فرمان را چرخاندم و وارد پارکینگ شدم:
ر سنگه وگرنه بالیی به حیف که دستم زی

 «.سرت میاوردم

در ماشین را محکم بستم و به سمت 
 .آسانسور رفتم

هنوز وارد خانه نشدم که صدای موبایل 



 .درآمد

با یک دست در را باز کردم و کلید را از قفل 
خارج کردم و با دست دیگرم موبایل را از 

 .جیبم بیرون کشیدم

همیشه در بدترین موقعیتها باید صدای 
 !نحسش را می شنیدم

 « !بله» -

» صدای خنده هایش در گوشی پیچید:
چطوری کوهیار؟ صدات که بدجوری پیچیده 

 « !تو هم

جوابش را ندادم. هر وقت خوشحال بود 
حتما در حرفهایش کدهایی داشت که باید 

 .منتظر بمانم تا با من سهیم شود



تو کار ولت کردم خوب جولون بدی » -
ا پوالیی که به باد دادی رفیق! اوانس دادم ت

 برگرده، ولی...ولی یکجا دیگه تالفی
 « .کردم یکم بی حساب شیم

دستم را محکم روی صورتم کشیدم و روی 
» مبل نشستم. دستم را روی سرم گذاشتم:
 !لطف کردی، من ولی چیزی حس نکردم

 « مطمئنی درست نشونه گرفتی؟
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تا قبل ماجرای شرکتت و » :بلند خندید
پریسا فکر میکردم یک هالوی احمقی! خوب 

 اومدی جلو و من اعتراف میکنم بد بازی
خوردم که اونشب ماجرای هیوا رو بهت 



 « .گفتم

ای کاش اینجا بود تا به خاطر آوردن اسمی 
که در دهانش آمد تمام خشمم را با مشتی 

 .روی فکش خالی میکردم

یک هفته است نمیاد شرکت! درست » -
میگم نه؟ خوب شد، اینهمه دم خونشون 
 !نشستن جواب داد. هفته پیش دیدمش

همه چیو بهش گفتم. گفتم به خاطر گرفتن 
حاِل من دور و ورش میپلکی، دیگه پریسارو 

 !هم میدونه عمرا دم به تله بده

دختر ترسوییه میدونستی؟ ترسو و بابایی! 
یوا میرم باالاین پیک و برای ه ! » 

گوشی را از کنار گوشم پایین کشیدم و سرم 



 .را باال بردم و چند بار نفس کشیدم

گوشی را کنار گوشم برگرداندم، هنوز با 
صدایی که پر شده از مستی در حال اراجیف 

یک کیسه زباله بزرگ پر از » بافتن بود:
 لباس

پاره شده، احتماال باباش باز بهش گفته باال 
روِ. البته من اینقدری دارم که چشمش اب

 « .میتونه هر روز یک گونی لباس حروم کنه

لبم را گاز گرفتم و آب دهانم که مثل زهر 
اگه ناراحت » بود از گلویم پایین دادم:

نمیشی باید بگم باز از هیچ کدوم از 
 اراجیفی که

به هم بافتی سر در نیاوردم. یک هفته 



طرف، نیومده ، تو رفتی نشستی دم خونه 
سطل آشغال گشتی و بهش از من گفتی؟ 

 خُب

چه ارتباطی به من داره؟ کمتر الکل بخور 
درسته اصال ازت خوشم نمیاد ولی حوصله 
 عزاداری هم ندارم. به هر حال بمیری به

عنوان یک هم صنف باید خودی نشون 
 « .بدم

حاشا میکنی که » خندید ولی اینبار عصبی:
و میشناسمتو نخ هیوایی؟ کوهیار من تور  .» 

سریع حرف را بستم ، تحمل بیشتر شنیدن 
 .را نداشتم، حتی اگر کدی مهم باشد

شناختت عمیق نیست، پریسا هست » -



بانیپال، اینقدری خوب و با تجربه هست که 
 «.دنبال کس دیگه ای نباشم

 .صدای فریادش آمد که اسمم را صدا می زد

قطع کردم و همانجا کنار مبل رو به پنجره 
لباساتو برای چی پاره کردی؟ » تم:نشس

 « !چقدر طول کشید این شناختن تو؟

آرامبخشی که خوردم معلوم نبود چند 
ساعت از دنیا جدایم کرده بود. با صدای 

 صحبت کردن مهدیار و رهی چشمهایم را باز

 .کردم

ساعدم را روی چشمم گذاشتم و صدایش 
مهدیار» کردم: ! » 

گوشی رو سپهر » صدای قدمهای تندش آمد:



نگه دار، کوهیار خونه ای؟ فکر کردم نیستی 
 « .همه جا تاریک بود

 .رهی از کنار در سالم داد و جوابش را دادم

 .مهدیار لبه تخت نشست

سپهر بهش بگو الکی گریه نکنه گوشی رو » -
 « .بده بهش! االن وقت زنجه موره نیست

بذار » دستم را روی ران مهدیار گذاشتم:
 « !روی آیفون

چی؟» رش را به طرفم چرخاند:س  » 

بذار رو آیفون» چشمهایم را بستم: ! » 

خواست بلند شود، پنجه ام را در رانش فرو 
یکبار حرف می زنم» کردم و بلندتر گفتم: . » 

 .گوشی را پایین آورد و روی آیفون گذاشت



ی یه عا عالمه گرگریه کرد، ب بعد پر » -
 « !پرهام زن زنگ زد ب ب بهش
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چرا گریه کرد؟ چش بود؟» مهدیار پرسید:  » 

هی هی هیچی نمی نمیگفت، هَ َهر چی » -
 « !پر پرسیدم هی هی هیچی ن نگ نگفت

باشه نگار! االن گوشی رو بده سپهر! » -
اعصاب اونم بهم نریز از صبح سرش شلوغ 

 « !بوده! باشه؟

 « !م من د دل دلم شو شور میز میزنه» -

خیالت » مهدیار نگاهی به رهی انداخت:
راحت، هممون میشناسیمش کاری نمیکنه. 

 « .گوشی رو بده سپهر



 .نیم خیز شدم و به آرنجم تکیه دادم
 .دوباره درد بدی در پیشانیم پیچید

 .مهدیار بلند شد و از اتاق بیرون رفت

کوهیار خوبی؟» رهی کنار تخت زانو زد:  » 

 « کجاست؟» -

نمی دونیم، قرار بوده با پرهام بره » -
 «!پارتی. احمق

دندانهایم را روی هم فشار دادم و از جایم 
 .بلند شدم

 .به طرف کمد لباسها رفتم
کوهیار نمیدونیم رفته » رهی کنارم ایستاد:

یا نه؟ االن مهدیار به پرهام زنگ میزنه 
 « !تکلیفمون مشخص میشه



را  بدون توجه به حرف زدن رهی لباسهایم
 .پوشیدم

کجا داری میری؟ یک فکری برای این » -
سردردهات بکن مهدیار داره خفه میشه از 

 «!نگرانی

دستم را روی سینه اش گذاشتم، کمی 
 .هلش دادم و از کنارش رد شدم

 .صدای بلند حرف زدن مهدیار از اتاقش آمد

 .جلو رفتم و در را محکم باز کردم

شش سریع چرخید و گوشی را بیشتر به گو
 .چسباند

 .جلو رفتم و دستی به صورتم کشیدم

بده من گوشی » دست دیگرم را جلو بردم:



 « !رو

 « ... کوهیار، پرهامه دارم ازش» -

 « .گفتم بده من گوشی رو» -

 .با تعجب موبایل را کف دستم گذاشت
گوشی را هنوز به گوشم نرسیدن بود که 

 .صدای بلند آهنگی را شنیدم

کوشی » حرف زد:پرهام با صدایی شل 
 « پس؟

آدرس » خشمم را تا حدودی فرو خوردم:
 « !بده

 « شما؟ » -

 «! کوهیارم، آدرس بده. سریع» -

چطوری کوهیار؟ حالش خوبه! چتونه » -



 «..همه دنبالشید؟ خودم میرسونمش خونه

بچه دارم بهت » صدای فریادم به هوا رفت:
میگم آدرس بده ، بگو کدوم خراب شده ای 

 « .بردیش
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انگار به جای خلوت تری رفت که سر و صدا 
کم شد و با گیجی آدرس باغی خارج از شهر 

 .را داد

لوکیشن بفرست، این آدرس دادنت به » -
درد خودت میخوره! همین االن لوکیشنو 

 میفرستی برای مهدیار وگرنه ببینمت

 «.فکتو میارم پایین

هدیار گرفتم. به قیافه گوشی را به سمت م



 .سراسر بهتش هیچ توجهی نکردم

 « .بگیر هر وقت اومد برام بفرست» -

 « !کوه خودمون میریم» -

حرفو یکبار میزنم. » در چشمانش زل زدم:
 « .آدرسو سریع بفرست

از کنار رهی که در چارچوب در ایستاده 
 .گذشتم

کوهیار اگه حالت روبراه نیست من » -
 « !باهات بیام

کفشم را پوشیدم و نگاهی به جفتشان که 
حتما باید » کنار هم ایستادند کردم:

میسپردم مراقبش باشید؟ اتفاقی براش 
 بیفته باشه



روزگار تک تکتونو سیاه میکنم. اینهمه 
 «...همیشه مراقب شماها بوده بعد االن

 .پوفی کردم و از خانه خارج شدم
پشت فرمان ماشین نشستم و همان موقع 

یدن صدای پیامی که برایم آمد موبایل با شن
 .را از جیبم درآوردم

نگاهی به محدوده آدرس انداختم و پایم را 
 .روی گاز فشار دادم

من نگفتم نرو؟ چرا آخه؟ با کی لج کردی » -
 « !تو؟ نکنه باز فرار کنی

 .سریع موبایل را برداشتم و مهدیار را گرفتم

جانم کوهیار؟» صدای گرفته اش آمد: » 

 « .شماره این پسررو بفرست» -



 .قطع کردم

 .چند لحظه بعد پیام آمد

 .پایم را روی گاز گذاشتم و تماس گرفتم
 .برنداشت

 .دوباره گرفتم

اعصابم از کش آمدن زیاد دیگر به مویی 
 .بند بود

 .صدای شل و ولش در گوشی پیچید

 « !الووو» -

 « کوهیارم ! میشنوی؟» -

تن بزرگ! آره مهندس فرو» با لودگی گفت:
 « .بگو

بهش نمیگی دارم میام » با حرص گفتم:



 « دنبالش، فهمیدی؟

بگم هم نمیفهمه» خندید: . » 

با خشم قطع کردم و گوشی را کنارم پرت 
 .کردم

هیوا! هیوا! خدایا مراقبش باش من » -
برسم. برسم فقط سالم برش گردونم. 

 « !تمومش میکنم
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ر کردم و تکرار کردم ، اینقدر بلند فریاد تکرا
 .زدم تا باور کنم، تهدیدهایم را باور کنم

 .پشت در باغ ایستادم
 .چند بار بوق زدن در باز نشد

از ماشین پیاده شدم و با مشتهایم در آهنی 



 .را کوبیدم

اینقدر کوبیدم که پسری جوان هول کرده 
 .در را باز کرد

- « ؟چه خبرته آقا؟ چی میخوای  » 

دستم را روی سینه اش گذاشتم و هلش 
برو کنار» دادم: ! » 

با قدمهای بلند و تند خودم را به ویالی 
 .شلوغ رساندم

 .پسر دنبالم می آمد و مدام سوال می کرد
 .بی توجه به دادهایش در ورودی را باز کردم
صدای موزیک و خندیدن در حجم زیادی از 

 .دود حالم را بدتر کرد

 .چشمهایم بیشتر باز کردم تا او را پیدا کنم



بین افرادی که در وسط سالن مشغول 
 .رقصیدن بودند، نبود

انگار دیدمش، کنار باری که روی آن پر از 
 .لیوانهای کوچک یکبار مصرف بود

سرش را روی بار گذاشته و موهای بلندش 
 .تمام پشتش را در بر گرفته بود
 .دو سه قدم با تردید جلو رفتم

 .انگشتهای ظریف و بلندش را شناختم
 .پیراهن کوتاه سفیدی به تن داشت

با دستم هر کسی جلویم بود را کنار زدم و 
 .نزدیک شدم

 .دستم را روی کمرش گذاشتم

هیوا!؟» سرم را خم کردم: » 



شانه اش را گرفتم و نیم تنه اش را از روی 
دستش که سرش را روی آن گذاشته، بلند 

 .کردم

سته بودچشمهایش ب . 

 .قلبم دیگر نزد

 .بیحال در بغلم افتاد
هیوا جانم! عزیزم» با وحشت نگاه کردم: ! » 

دستم را زیر زانوهایش بردم و روی 
 .دستهایم بلندش کردم

همه را کنار زدم تا فقط به هوای قابل 
 .تنفس برسم

به پسری که کنار در بود با صدای بلند 
مشو باز کن درو، به پرهام بگو لواز » گفتم:



بیاره. سریع تا زنگ نزدم بیان جمعتون 
 «.کنن

 .با ترس سریع در را باز کرد
از پله ها پایین رفتم و روی سکوی کنار 

 .باغچه نشستم
 .سریع سرم را روی قلبش گذاشتم
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آخ خدایا» سرم را باال بردم:  . » 

سرش را روی سینه ام نگه داشتم و با 
من از » دیگرم موهایش را کنار زدم:دست 

 « دست تو چیکار کنم؟

دلم تنگ بود، انگار یک قرن از من دور 
بوده . دلم از بیقراری تاب نداشت. خم 



شدم و گونه اش را بوسیدم و بی اختیار 
 :گفتم

 « !دوستت دارم»

صدای بیخیال پرهام را از باالی پله ها 
 .شنیدم و برگشتم

- « ؟ بیا اینارو سالم کوهیار، چطوری
خواهرم داده نمیدونم درست باشه یا نه، 
فکر کنم همینا تنش بود. می موندی حاال 

 یک
 « !حالی می کردیم با هم

 .خدا را شکر کردم که هیوا را در بغل داشتم

دستم را زیرزانوی او بردم و بلندش کردم و 
بذارشون اینجا» با سر اشاره کردم: . » 



ی سینه اش تا لباسها و کیف کوچک را رو
 .گذاشت، چرخیدم و راه افتادم

صدای کشیده شدن پاهای پرهام روی 
سنگ فرش ها می آمد و دستهایم محکمتر 
هیوا را در بر می گرفت. تمام بدنم پر شده 

 بود
از خشم، کارزار بدی در وجودم راه افتاده 

بود ! نمی خواستم اشتباه را بزرگتر از اینی 
 .که بود کنم

- « براش درست کردی؟  این چه حالیه
بیهوشه مرتیکه! مشروبو با چی قاطی کردی؟ 

 یکی دو ساعت دیگه مرگو جلو
 « .چشماش میبینه کثافت



 « !گفت قبال خورده که» -

هر کی بگه قبال چیزی رو امتحان کرده » -
برش میداری میاری اینجا باهاش اینجوری 

 میکنی؟ فقط یک مو از سرش کم

 « .بشه، بیین من با تو چیکار کنم

خودش اصرار کرد، من بهش گفتم اینجا » -
 « !چه مدلیه

به جا اینکه دنبال من » صدایم را باال بردم:
راه بیفتی یک مشت چرت تحویلم بدی برو 

 « !آب معدنی بیار. برو

چند قدم آمده را با همان حالت و بدون 
 .هیچ عجله ای برگشت

طرف ماشین رفتمدر را باز کردم و به  . 



در جلو را باز کردم و آرام او را روی صندلی 
 .گذاشتم

تکانی خورد و ناله کرد. کف دستم را روی 
پیشانی کشیدم و دانه های عرق را پاک 

 .کردم و مستاصل نگاهش کردم

از صندوق عقب پتوی مسافرتی را آوردم و 
 .روی او کشیدم

خدا » صندلی را تا آخرین حد خواباندم:
ت کنه، مُردم من. تو امشب منو لعنت

 « !کشتی

 .صدای پرهام را شنیدم و در را بستم

همین دو تا بطری رو پیدا کردم. » -
بدم مصرفشون رفته باال، باید یه اخطار ! » 



برگشتم. یقه پیراهنش را گرفتم و به طرف 
 .دیوار باغ هلش دادم

االن وقت ندارم یک جوری بزنمت که » -
تکون بخوری! یکبار  یک مدت نتونی از جات

 دیگه ببینم دور و برشی یا بهش

زنگ زدی یا هر غلطی کردی دیگه حتی به 
 «.حرف زدن نمیرسه، فقط عمل می کنم

خودش خواست » بیخیال با خنده ای گفت:
 «.بابا

خودش غلط کرد با تو مرتیکه» فریاد زدم: . » 
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باعث شد یقه صدای باز شدن در ماشین 
 .اش را رها کنم



به سمت ماشین برگشتم، تقال کرد در را باز 
کند ولی نتوانست و دوباره روی صندلی 

 .افتاد
برو فقط دعا کن » نگاهی به پرهام کردم:

 «.چیزیش نشه! گمشو

دیگر نگاهی نکردم تا ببینم گورش را گم می 
کند یا نه با عجله در را باز کردم، شانه 

بلند شو» و بلندش کردم: هایش را گرفتم ! 

» 

حالم » با چشمهای بسته ، نفس نفس زد:
 « !داره بهم میخوره

 .کمرش را گرفتم و از ماشین خارج کردم

همینکه نفس عمیقی کشید خم شد و تمام 
 .محتویات معده اش خالی شد



صورتش را شستم و کمک کردم تا روی 
 .صندلی بنشیند

دم، کنار در ماشین زانو زدم و نگاهش کر 
دلخور بودم. این دلخوری از همه حس 
هایم بیشتر بود! چند بار در عمرم این 

 حجم از

ترس را تجربه کرده بودم؟ من یک پسر را 
بزرگ کرده بودم! مهدیار با همه 

 !شیطنتهایش اینکار را با من نکرده بود

یار» گیج و منگ لبخندی زد: ! » 

کدوم » سرم را پایین بردم و پوزخندی زدم:
مهدیار؟ نه من مهدیار نیستم،  یار؟

پسرعموتم نیستم! من کوهیارم، تموم شد 



 این
 « .کوهیار! همون چیزی شد که می خواستی

 .دستم را روی زانویش گذاشتم و بلند شدم

 « !کوهیار حالم بده» -

شانه هایش را گرفتم و روی صندلی 
 .خواباندم

 .پتو را رویش انداختم
قطره های اشک از چشمهایش بیرون 

 .ریخت

فقط بخواب تا برسیم، گریه نکن! من » -
االن هیچی ندارم باهاش جلو خودمو بگیرم 

 که بالیی سرت نیارم، هیچی باقی

 « .نگذاشتی



در را محکم کوباندم و ماشین را دور زدم و 
تا به در برسم دیدم که چطور خودش را زیر 

 .پتو مخفی کرد
بار دیگر حالش بد شد و بعد تا برسیم یک 

از آن تمام مدت مصرانه خودش را زیر پتو 
 .مخفی کرد

همین که ماشین را پارک کردم، با نگاه 
» مظلوم و بیحال از زیر پتو بیرون آمد:

 « !ببخشید

طوفانهای درونم نگذاشت جوابی داشته 
 .باشم

 .ماشین را دور زدم و در را برایش باز کردم

» رون ماشین گذاشت:پاهای لرزانش را بی



 «.پاهام، پاهام تکون نمیخورن

 « !کیفتو بگیر دستت» -

دستتو بذار روی گردنم. بیا» خم شدم: ! » 

 .بلندش کردم و در ماشین را با پا بستم
کوهیار» سرش را در گردنم فرو کرد: ! » 

از حال خرابت سواستفاده نکن! من » -
احمق نیستم، فراموشکارم نیستم. باشه 

 « .برای بعد

 .از آسانسور خارج شدم و به طرف در رفتم
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 .با لگد چند بار به در زدم
مهدیار سریع در را باز کرد و متعجب نگاهم 

چش شده؟ هیوا؟» کرد:  » 



 «.برو کنار از جلو در» -

صدای مهدیار را شنید و صورتش را بیشتر 
 .از قبل به گردنم فشرد

اق خودم رفتم و در را با پایم به سمت ات
 .هل دادم

 .او را روی تخت نشاندم
 .دستهایش را از دور گردنم باز نکرد

دستهایم را روی ساعدهایش گذاشتم و 
» حلقه دستانش را از دور گردنم باز کردم:

 : !دراز بکش

کوهیار» سرش را پایین برد: ! » 

از کشوی لباسم برایش تیشرتی بیرون 
بدن مچاله شده اش  کشیدم و نگاهی به



 .انداختم
بلند شو لباستو عوض کن. پاشو من » -

درو می بندم. میرم برات قهوه درست کنم. 
 «.اگه بخوای می تونی بری دوش بگیری

من هیچ کدوم از » آرام و بی جان گفت:
 « .اینارو نمیخوام

پاشو! وقت لوس شدن » نیشخندی زدم:
نیست، االن هیچی دسِت تو نیست که 

یا نخوایبخوای  ! » 

برگشتم و قبل از خارج شدن از اتاق 
اون لباستو دربیار! چطوری با این » گفتم:

ریخت بلند شدی رفتی پارتی؟ من قبال بهت 
 چی



 « گفته بودم؟ با من لج می کنی؟

 .تکانی خورد و نیم خیز شد
نگذاشتم حرفی بزند، از اتاق خارج شدم و 

 .در را محکم بستم

رهی جلوی گاز ایستاده بود و قهوه درست 
 .می کرد

 .صندلی را بیرون کشیدم و نشستم

 « .مهدیار! یک لیوان آب بده» -

جلویم نشست و لیوان آب را کنار دستم 
این چرا اینقدر کله خر شده؟ » گذاشت:

کوهیار تو... با هیوا دوست شدی!؟ منظورم 
 اینه

 «...که



کمی آب خوردم و تاسف بار نگاهش 
چرا فکر میکردم آی کیو داری » کردم:

مهدیار؟ اگه چیزی نباشه ، به من چه ربطی 
 داره تا

 « !اون سر دنیا برم برش دارم بیارم اینجا

 .رهی مشغول ریختن قوه در فنجان بود

گوساله این سواله؟» به مهدیار نگاهی کرد: » 

خفه شو بابا! » مهدیار با خشم نگاهش کرد:
زده بودی بدبخت تا االن خودتم یاتاقان . » 

فنجان قهوه و لیوان آب را از دست رهی 
بده خودم میبرم» گرفتم: . » 

 « !کوه، صبر کن» -

بتمرگ االن » رهی بازوی مهدیار را گرفت:



 « .وقتش نیست

 .چرخیدم و به طرف اتاقم رفتم

تیشرت سورمه ای پوشیده و با زانوهای خم 
 .شده کل بدنش را تیشرت جا داده بود
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با دستهایش لبه های تیشرت را کنار 
پاهایش نگه داشته بود و به گلخانه را نگاه 

 .می کرد

تو فقط » لبهایم آرام ولی بیصدا حرکت کرد:
 «!گیر من بیفتی

با این وضعی که » اخم کردم و جلو رفتم:
خودتو پیچیدی توی تیشرت، میتونی قهوه 

 « بخوری؟



- « م، حالم بده! دارم باال میارمنمیخوا . » 

نیم ساعت دیگه خودتو » پوزخندی زدم:
آماده کن که از سردرد هذیون هم بگی! بیا 

 « !اینو بخور بهتر میشی

 .نگاهش را از گلخانه برنداشت
 « !بهم شلوار ندادی» -

نگاه کن به من» یک ابرویم را باال بردم: ! » 

 .آرام سرش را چرخاند
- « ست نیست یا داری بازی یا دوباره حوا

 « درمیاری؟

کدوم بازی آخه؟ میگم » مظلوم نگاه کرد:
 « !حالم بده

چشمهایم را کمی باریک کردم و لبخندی 



چرا فکر میکنی من گولتو می خورم؟ » زدم:
 هان؟ ببین من خودم ختم روزگارم

اینجوری نگام نکن، فقط دارم مدارا می کنم 
کردن به نه حوصله دعوا دارم نه حوصله فکر 
 « اینکه چی کار کردی و چرا؟

تو هیچ وقت حوصله منو نداشتی! دقت » -
 « کردی؟

بیا بگیر » نفسم را توی صورتش فوت کردم:
قهوه تو بخور هذیون گفتنت شروع شده! 
 االن شلوار نداری از من خجالت میکشی؟
بعد با اون پیرهن کوتاه بلند شدی پیش 

لت یک مشت نرِخر الیعقل؟ از اونا خجا
 نکشیدی به من رسیدی یهو همه چی عوض



 «شد؟

کوهیار» اخمهایش در هم شد: . » 

کوهیار مرد. اعصاب ندارم حرِف بیخود » -
 « .از من نکش

 .فنجان را روی میز تحریر گذاشتم

قهوه، بعدش » از جایم بلند شدم:
 « .میخوابی! شب بخیر

 « .میخوام باهات حرف بزنم» -

مگه چیزی مونده؟ مگه چیزی » چرخیدم:
 « گذاشتی بمونه؟

 « .کوهیار» -

 .فقط به چشمهای براقش نگاه کردم

 « !ببخشید» -



 .لبهایم را به هم فشار دادم
 .برگشتم و دستگیره در را گرفتم

دیگه دوستم نداری نه؟ حوصله منم دیگه » -
 «...نداری؟ پس واسه

ی حرف را قطع کردم. دیگر اداهایش را م
 .شناسم

دوستت که نداشتم، کاری هم که نکرده » -
بودم دلیِل دوست داشتنت باشه، نه؟ این 

 دوست نداشتن، حرف و تحلیل هفته

پیشت بود. االنم که فرمودید هیچ وقت 
حوصله شمارو نداشتم. به همین حرفهای 
 مغزت گوش بده هیوا! من برای احدی تا
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خودمو ثابت نکردم و نمی کنم. هر  حاال
جور دوست داری فکر کن، دفعه آخرتم 

 باشه بعد از فاجعه ساختن میری تا
 « !مظلوم بازی! من این چیزا تو کَتَم نمیره

نگاهی بعه چشمهای پرحرصش انداختم و از 
 .اتاق بیرون آمدم

مهدیار و رهی روی مبل های سالن در 
 .سکوت نشسته بودند

وشیدمکفشهایم را پ . 

 « کجا داری میری؟» -

میرم بیرون، حواستون بهش باشه » -
حالش خوب نیست. نمیخواد برید وردلش 

 « !بذار یکم به کارهای مزخرفش فکر کنه



در ذهنم دنبال سوپر مارکتی بودم که آن 
 .شب هم باز بود

 به من گفت حوصله اش را نداشتم!؟
 من اینهمه وقت حوصله نداشتم؟

بچه پررو پس » از کردم:در ساختمان را ب
کی شب تا صبح مختو کار می گرفت؟ بذار 
 تموم بشه این مزخرفی که توش هستم اگه

گذاشتم یکساعت تو شبانه روز راحت 
بمونی تا قشنگ بفهمی کی حوصله نداره! 
 « !من میدونم چطوری تورو درستت کنم

بعد از دوساعت پیاده روی و دود کردن 
گر چیزی به نصف یک پاکت سیگار وقتی دی

 .صبح نمانده به خانه برگشتم



 .خانه سوت و کور بود و تاریک

آرام در را بستم و اول سری به اتاق مهدیار 
 .زدم

رهی روی زمین و مهدیار روی تخت هر دو 
 .خواب بودند

 .در اتاق خودم را آرام باز کردم

 !روی تخت نبود

هیوا» صدایش کردم: ! » 

 .روشنایی اتاق را زدم

» صدای گرفته اش از بالکن کنار گلها آمد:
 « !خاموشش کن لطفا

 .پریز را دوباره به حالت قبل برگرداندم
در این تاریکی مطلق چطور چشمهایش را 



 می دیدم؟

چراغ مطالعه را روشن کردم و چشمهایم به 
 .فنجان خالی قهوه خورد

چرا اینجا نشستی؟ چرا » نزدیک شدم:
 « نخوابیدی؟

- « منفجر میشهسرم داره  . » 

زیاده روی کردی، آب بدنت کم شده! » -
آب برات آورده بودم اونجا رو میزه. باید 

 « .میخوردی

 « !نگفتی ، فقط گفتی قهوه» -

چه حرف گوش کن » خنده ام را خوردم:
شدی! وقتی به طرف میگی بلدی و اینکاره 
 ای قبلش حداقل یک سرچ کن تو گوگل که



حرفه ایاین بالها سرت نیاد خانم  !» 

من به کی گفتم چی » سرش را باال آورد:
 « بلدم؟

 .جوابش را ندادم و با لیوان آب برگشتم
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 « !بگیر» -

 .لیوان را از دستم گرفت
 .ایستاده نگاه کردم

کمی آب خورد، یک دستش را روی شکمش 
بابا هم » گذاشت و با قیافه درهمی گفت:

وقتی خرابکاری کنم یک مدت مثل تو،ِ   

 «.جواب سواالمو نمیده! محلم نمیذاره

من بابات نیستم. یکدفعه بهت گفتم » -



 « !مقایسه نکن

 « !یکم بعضی جاها شبیه هستید. همین» -

با خودت فکر کردی » روبه رویش زانو زدم:
اگر نمیومدم شاید هزار تا اتفاق برات 
و افتاده بود؟ مهدیار اینهمه سال تن من

 اینجوری
 « .نلرزونده بود

گفتم ببخشید» سریع دستم را گرفت: . » 

بعضی چیزا با ببخشید درست نمیشن. » -
یکبار دیگه بزنه به سرت از اینکارا بکنی 
 دنبالت نمیام. اینقدر دلخورم کردی! فکر

 « نکن فقط هم برای امشبه؟

 .دستم را روی زانویم گذاشتم و بلند شدم



صبر کن! » ید:پیراهنم را از پشت کش
 « .نمیشه که فقط تو حرف بزنی

 .باالخره مظلومیت را کنار گذاشت
بگو، حرفاتو بگو بعدش مثل یک » برگشتم:

 « .دختر خوب برو بخواب من باید برم

 « هنوز که صبح نشده کجا میخوای بری؟» -

دنبال بدبختیام! شما حرفای » لبخندی زدم:
قشنگتو ردیف کن. دوستت ندارم و حوصله 

 « .تم ندارم. بعدی رو بفرست بیاد

هی » کف دستش را روی سینه ام گذاشت:
 «.حرفامو با طعنه بهم برنگردون

 « امر دیگه!؟» -

از بین دندانهای قفل شده اش صدایم 



کوهیار! اینجوری نکن با من، به خدا » کرد:
 « .حالم خوب نیست

من خوبم؟ من االن » جدی نگاهش کردم:
حالم خوبه؟ فقط تو حالت بده؟ نگاه کن من 

 االن دارم بهت پشت هم اوانس میدم
معنیشم احتماال متوجه نمیشی؟! هر کس 
جای تو بود گردنشو میشکستم پس اگه 
 «...دارم با هر ضرب و زوری مدارا می کنم

االن گفتی فقط » سریع حرفم را قطع کرد:
ر امشب دلخور نیستی؟ من مگه برای کا

 « چیکار کردم دیگه؟

با این حال خراب سوال تو سوال میاری » -
 « میخوام بکشمت! کاری نداری؟



بگو! تو الکی یک چیزی » بازویم را گرفت:
 «.نمیگی

سر تا پایش را نگاه کردم، در تیشرت 
 .سورمه ای من غرق شده بود

تو همونی نبودی که گفتی حرفهای » -
لو باور نمیکنی؟ نمیدونی میاد به من بانیپا

 میگه؟ اومده بهت چهار تا چرت گفته از

 «فرداش اومدن به شرکت رو قطع کردی؟

دلم همان قاطعیت بار اول را می خواست. 
میخواستم دلم را قرص کند. منتظر 

ایستادم تا بگوید، تا مثل همان بار اول 
 حس از

 !دست رفتن قلبم را تجربه کنم
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من به حرفهای اون آشغال چیکار  » -
داشتم؟ اومد یک غلطی کرد جوابشم گرفت 

 رفت! به اون چه؟ تو چرا منو نمیفهمی؟

آره حرفهای خوبی نزد، منم حالم خوب 
نبود. فقط یک لحظه ته دلم خالی شد ولی 

 فقط یک لحظه! چرا نمیفهمی من

فعه چقدر میترسم ولم کنی؟ یکی یک د
همین شکلی منو گذاشته پشت سرش 
 «!رفته! من... من فقط میترسم. همین

از تمام جمالت و حرفهایی که شنیدم فقط 
همان یک لحظه را شنیدم و بس! همان 

 !یک لحظه تیر خالصی شد



گوشه لبم را اینقدر محکم گاز گرفتم تا ذره 
خراب » ای خشمم را کنترل کرده باشم:

به نظرم. نه به کردی! حرفی دیگه نمونده  

خاطر امشب، نه به خاطر ترست، نه به 
خاطر یک هفته ندیدنت. نه به خاطر فرصت 

 « !ندادنت! نه به خاطر نفهمیدن من

چند ثانیه نگاهش کردم و گره انگشتانش را 
فقط به » از روی بازویم به آرامی باز کردم:

 خاطر اون یک لحظه ، همون یک ثانیه ای

مومش می کنیمکه ته دلت خالی شد. ت . » 

 ( هیوا)

این سر کاناپه من بودم آن سر دیگرش 
 .مهدیار



 .زل زده بودیم به هم و چیزی نمی گفتیم

نه خنده ای بود نه حتی لبخندی که دلمان را 
 .خوش کند

 .حال هیچ کدام از ما خوب نبود

هر دو خوب می دانستیم در تمام سالهای 
 .دوستی مان اینقدر حالمان بد نبوده

و نگران یک نفر، من را که فراموش هر د
کرده دیگر انتظاری نمانده بود تا بکشم و ته 

 .دلم امید باشد

فقط برای یک لحظه، برای یک ثانیه! به 
نظرم جواب صداقت و دروغ نگفتن را خوب 

 !داد. خیلی خوب

اما مهدیار مثل من نبود، منتظر حاِل خوب 



 !او مانده بود. منتظر روزهای خوب
لشخوش به حا ! 

 « !هیوا؟» -

 « !هووم» -

 « نمیخوای چیزی بگی؟ من الکی اومدم؟» -

دلم برات تنگ شده بود، همین! چی » -
 «.بگم؟ همه چی عادیه دیگه

چرا شرکت نمیای؟» نفسش را فوت کرد:  » 

یک ماه پیش تو خونتون » پوزخند زدم:
یادته چقدر گریه کردم؟ یادته حالمو؟ یادته 
 زنگ زدی بهش؟ حتما یادته که بهت چی

گفت دیگه؟! در کمال خونسردی گفت من 
سرم خیلی شلوغه اگه احتیاج به دکتر 



 هست برید. هه بقیشم دیگه نگفت حتما

 « !خواست دلمو بیشتر نشکونه

- « درست، تو حق داری. باشه، همه اینا 
اینا به شرکت نیومدنت چه ربطی داره؟ 
 همینجوری موندی تو خونه! پروانه هم

 « فهمیده یک مرگی داری! همینو میخوای؟
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بیخیال بابا » دستهایم را باال بردم و کشیدم:
بفهمه، همه بفهمن. جهنم! چند سالمه؟ 

فیلم سینمایی زندگیهیجده ساله دارم توی   

میکنم. خودم چی؟ آدم نیستم مگه؟ چقدر 
ادای دخترای شاد و شنگولو دربیارم که آخ 
 این ناراحت نشه ، وای اون نگران نشه. من



 « کجام! تو کجایی؟

خسته شدم » سرم را روی زانویم گذاشتم:
مهدیار! از خودم خسته شدم. انگار دیگه 

 « !نمی دونم کی هستم

- « بیرون پاشو بریم ! » 

حوصله هیچ جایی رو ندارم. فقط » -
خواستم یکی پیشم باشه. حال تورو هم 

 «.الکی گرفتم

برو بابا! عوض » دستی روی صورتش کشید:
نشو آزاد همون که بودی بمون! این چیه 
 !ساختی از خودت حال آدم بهم میخوره

 « .همون پرت و پالیی که بودی عالی بود

بختی من بد» خندیدم و نگاهش کردم:



همین پرت و پال بودنه، خیال بافتن و تو 
هپروت زندگی کردن. داداشت لطف کرد 

 دستمو

گرفت قشنگ از اونجایی که بودم منو کشید 
بیرون! حاال دیگه نه خودشو دارم نه 

 « .خیالهامو دارم

چند دقیقه چیزی نگفت و فقط به پاهایش 
 .خیره شد

حاِل خودشم خوب نیست، همش » -
ادگاه! کارای شرکت! یک سره با درگیری! د

 پریسا دعوا میکنه، دیگه مثل قبل نیست
خونسرد جواب بده... بگه، بخنده و به رو 
خودش نیاره، وحشی شده! نیستی که 



 «.ببینی

» آب دهانم را با سختی قورت دادم:
نذاشت کنارش بمونم، منو فرستاد برم پی 
کارم، از اون اولم همینو میخواست، که من 

 «!نباشم

چقدر خری تو آخه، آره » از جایش بلند شد:
دورت کرده! واسه اینکه نمیخواسته درگیر 

 ناراحتیاش بشی. نمیخواسته ببینی چه
حالی شده! میفهمی؟ چرا اینقدر خودتو زدی 
به کوچه علی چپ؟ با منم همینه. چند بار 

 « بگم؟

اینقدر الکی ازش دفاع » من هم بلند شدم:
ن بود ولی تموم نکن، آره اون اولش همی



 کردنش برای یک چیز دیگه بود! میدونی

خودت، چند بار بهت گفتم. وقتی حتی 
نمیذاره تو که عزیز کرده شی باهاش راجع 

 به من حرف بزنی! مهدیار چرا الکی امید
میدی؟ مرض داری؟ خوشت میاد باز با مغز 

 « برم تو دیوار؟

 .به طرف آشپزخانه رفتم
میدونستی اینهمه رو آزاد وقتی » دنبالم آمد:

اون حرومزاده حساسه حتما باید اون حرفو 
 « میزدی؟

وای تو و رهی روانی » برگشتم و داد کشیدم:
کردید منو! بابا من حالم خوب نبود؟ من 
 اصال نفهمیدم چی گفتم، هی تهدید کرد



دروغ نگو دروغ نگو مثال خواستم راستشو 
بگم! اصال گذاشت بقیشو بگم؟ گذاشت 

اه کردم بابت همون یک لحظه؟بگم اشتب  » 

» روی زمین نشستم و به کابینت تکیه دادم:
چرا درکم نمیکنید؟ چرا همتون عین نفهما 

 شدید؟ بانیپال بد موقعی اومد سراغم،

حالم خوب نبود. همه اتفاقای مهم تو موقع 
هایی افتاد که من گیج بودم، مغزم درست 

 « !کار نمیکرد

شانه ام کنارم نشست و دستش را روی 
خیلی خُب باشه، ول کن اصال » گذاشت:

 « .حاال بعدا درستش میکنیم

درستش میکنیم» دهنم را کج کردم: . » 



یک دفعه هم » دستم را در هوا تکان دادم:
نگفت دوستت دارم یک غلطی من کردم 
صد دفعه جمله منو به روم آورد، مهدیار 

 پس
چی می گفتی؟ این کجاش مهربونه؟ کجاش 

تو که از منم متوهم تری خونسرده؟ 
 « !بدبخت

اصال » نفسی کشیدم و با حرص گفتم:
 « آدمه؟

االغ داری راجع » با آرنجش به پهلویم کوبید:
 « .به کوه حرف میزنیا! حالتو میگیرم

برو بابا اصال همش تقصیر تو » هلش دادم:
 « .خاک بر سرِ دیگه! مرده شورتو ببرن
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آفرین، ببین االن دوباره »بلند خندید: 
 «.برگشتی به سیستم پرت و پال

بریم پلی » بلند شد و دستم را کشید:
 « !استیشن بزنیم، پاشو

حوصله کشت و کشتار ندارم، برادر » -
 « !قشنگت کلی ترورم کرده

فوتبال » دستم را محکمتر کشید و بلند کرد:
 «بازی میکنیم خوبه؟

مهدیار تو » دادم: دستش را محکم فشار
 « .خیلی خوبی! خیلی

 « !اینقدرم دیگه پرت و پال نباش خواهرم» -

به خدا جدی » به چشمهایش نگاه کردم:



گفتم، از همه مهربونتری. اونور کوهیار اینور 
 من، به فکر همه هستی. کار و زندگیتو زدی

بیای حال من خوب بشه، من اینارو یادم 
ستی، بزرگترین نمیره مهدیار! تو بهترین دو

 « !شانس زندگی من

چشمهایش را باریک کرد، درست شبیه 
این بزرگترین شانس که گفتی به » کوهیار:

 « !کوهیار ربط داره دیگه؟

کف دستهایم را روی سینه اش گذاشتم و 
الل شو» محکم هلش دادم: ! » 

هیوا به جان خودم اون » بلند خندید:
بزرگترین شانس قشنگ از ناخوداگاهت 

مد همش هم به کوه ربط داشتاو . » 



 .چند قدم جلو رفتم ، همانقدر عقب رفت

هی نکبت میدونی که من چه مدلی گاز » -
 « .میگیرم

الهی شکر » میان خنده هایش گفت:
 « .جفتتون هم وحشی هستید

من و به اون داداشِ » داد کشیدم: .. » 

» سریع خودش را جلو کشید و جدی گفت:
ونه به خودتون هی ببین هر چی بین خودت

 ربط داره ، جلو من بخوای به کوهیار چرت

بگی با دست و پای شکسته به فریبرز 
 « .تحویلت میدم

 .تند خم شدم و ساعدش را گاز گرفتم
 .صدای آخش خانه را پر کرد



وحشی! فریبرز » دستش را محکم کشید:
 « قفِس تورو کجا میذاره؟

صدای بابا از کنار در ورودی آمد و هر دو 
سالم، دختر » ف سرجایمان ایستادیم:صا

 من قفس نداره... اسمش هیوا آزادِ مهدیار

 «!خان

مهدیار وحشت زده نگاهم کرد و به سمت 
سالم» بابا چرخید: . » 

سریع خودش را کنار بابا رساند و با هم 
 .دست دادند

من نمیخواستم بگم ولی شما ببینید! » -
این هربار یک چیزی که دوست نداره بهش 

ن این یا گاز میگیره یا چنگبگ  



 « !میندازه

از پشت کمربند مهدیار را گرفتم و کشیدم 
 .تا حرفهایش را تمام کند

خجالت نمیکشی؟» بابا با اخم نگاهم کرد:  » 

 « .تقصیر خودش بود» -

هر چی! اینکارا چیه؟ گاز میگیری؟ چند » -
سالته! خجالت بکش. یک عذر خواهی هم 

 « بلد نیستی؟

 « ...آخه» -

چند قدم برداشت و کیفش را روی مبل 
آخه نداریم» گذاشت: ! » 
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با حرص به مهدیار که موذیانه می خندید، 



خیلی خُب ببخشید» نگاه کردم: ! » 

زیر چشمی نگاهی به بابا انداختم و بی صدا 
عقده ای» رو به مهدیار گفتم: ! » 

بابا کتش را درآورد و حین آویزان کردنش 
مهدیار جان شما هم چیزایی که » گفت:

 دوست نداره رو نگو، چی میگید خودتون؟

 « اصطالحتون چیه؟

رو مغزم پیاده روی نکن، رژه » با ذوق گفتم:
 « !نرو

همین! » با خنده با مهدیار نگاه کرد:
اینکارارو نکن! به منم نگو فریبرز، خواستی 

ا! بیشتر استقبال میکنم پسرم. زودتر بگو باب
 بزرگ



 « !شید، برای جثه تون خوب نیست اینکارا

جلوی تلویزیون نشستیم و پلی استیشن 
بازی کردیم ولی من تمام حواسم پیش او 

 .بود. او که تنها مانده بود
خندیدیم و سر به سر هم گذاشتیم ولی من 

تمام قلبم خون گریه کرد برای مرد 
هدیار می گفت اعصابی خشمگینی که م

 برایش
 .نمانده بود

خوراکی خوردیم و دور تا دورمان پر شد از 
پوسته های آنها ولی طعم همه آنها برایم 

تلخ بود، چون نمی دانستم با اینهمه 
 ناراحتی



حاال چیزی هم می خورد یا نه! اصال چیزی از 
 گلویش پایین می رود؟

فوتبال بازی کردیم و تمام لحظه های کل 
ل خودمان را به یاد آوردم. با تمام وجودم ک

 آرزو کردم فقط یکبار با هم فوتبال ببینیم،
کل کل کنیم حتی اگر هنوز هم به خاطر آن 
یک لحظه نبخشیده باشد. حداقل مطمئن 

 بودم به جای آن یک لحظه می توانستم
یک ثانیه لبخند به لبش بیاورم، کاش اتفاق 

 !می افتاد

 « چیکار میکنید؟» -

دارم » مهدیار قبل من جواب بابا را داد:
 « !یکاری میکنم دیگه ادعا نکنه فوتبال بلده



» دسته پلی استیشن را روی زمین گذاشتم:
 « !من دیگه نیستم، تو بردی

 « .عجب دختر لوسی هستی» -

سرم درد گرفته، میرم باال ، یه کاری دارم » -
 « .برمیگردم

رات کم سرم پر شد از کاش، از آرزو، از خاط
ولی پررنگ، از دلی که پر پر شده از نداشتن 

 و ادعای بیخیالی می کرد. از نگرانی ، از

این دستهای خالی که نمی توانست کاری 
 .کند

قبل از اعتراض دوباره، مهدیار را با بابا تنها 
 .گذاشتم و خودم را به اتاقم رساندم

چاره کارم همان اشکهای بی صدا بود. 



تیشرت سفید او را همانها که هر شب 
 .خیس می کردند

اشکهایم را با پاشیدن آب به صورتم پاک 
 .کردم

چند نفس عمیق کشیدم و به طبقه پایین 
 .برگشتم

مهدیار همه ریخت و پاش ها را تمیز کرده 
 .و برای بابا چای ریخته بود

سینی به دست از آشپزخانه بیرون آمد و 
 .اخمی به من کرد

ول میکنی میری! بیشعور چرا » آرام گفت:
همه چیو من باید جمع کنم؟ تو کوفت 

 «نکردی؟



جبران میکنم! حاال »خنده کوتاهی کردم: 
 « !یک چایی ریختیا. تنبل بی خاصیت

حین رفتن از کنارم پاشنه پایش را روی 
پنجه ام گذاشت و تمام وزنش را روی آن 

 .برد
 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

351 

تمام بدنم رسید درد از پنجه پایم به . 

 .دستم را روی دهانم گرفتم تا جیغ نزنم

قربان چایی» سینی را جلوی بابا گرفت: ! » 

شما چرا زحمت » بابا کتاب را کنار گذاشت:
 « !کشیدی پسر جون

 .دیگه دختر شما گویا از اینکارا بلد نیستن» -

» 



بابا خندید و فنجان چای را از سینی 
تقصیر منه ، برادر شما بهتر » برداشت:

 « !عمل کردن

 .روی مبل نشستم و دلخور بابا را نگاه کردم

نگید قربان » مهدیار رو به رویم نشست:
 .االن بهشون برمیخوره تشریف میبرن قهر

» 

» بابا سرش را به طرف مهدیار چرخاند:
یش؟کوهیار چطوره؟ امروز دید  » 

صبح داشت میرفت دادگاه! بابت » -
همون شرکت قبلی که اونجا کار میکرد. یکم 

 «!کاراش با اونا گره خورده

اگه » بابا فنجان چای را روی میز گذاشت:
 « !صبح دیدیش که هیچی



چطور؟ چیزی » مهدیار خودش را جلو کشید:
شده؟ من ظهر زنگ زدم بهش چیزی 

 « .نگفت

- « ودش میگه بهتنگران نباش! حاال خ . » 

پاهایم را باال بردم و روی مبل مچاله شدم. 
چطور می فهمیدم؟ چطور می فهماندم من 

 هم نگرانم؟

عاجزانه در حال جویدن گوشه ناخنم به 
 .مهدیار نگاه کردم

من » پیامم را دریافت کرد و رو به بابا گفت:
تا برسم خونه ، کوهیار رو ببینم ، دووم 

ونید؟نمیارم. شما چیزی مید  » 

امروز دادگاه رای داد به » بابا لبخندی زد:



نفع برادرت. خیلی خرابکاری کردن، علنا 
 شرکت قبلی که کوهیار باهاشون کار میکرد

منحل میشه! اینقدری باید خسارت بدن که 
فکر نکنم ماهانی دیگه بتونه کار کنه. در کل 

 اون فیلمها و آدمهایی که شناسایی شدن
راحت کردکار کوهیارو خیلی  . » 

آخیش خیالم » مهدیار نفس راحتی کشید:
راحت شد، مرسی گفتید من دیگه تحمل 
 یک چیز جدید رو نداشتم، له شد کوهیار تو

 « .این مدت

 « !خوبه کنارشی» -

مهدیار تشکر کرد و بعد از چند لحظه 
شما از کجا » سکوت سرش را باال آورد:



 « میدونستید؟

من کارهاشو  وکیل» بابا کتاب را برداشت:
 « .انجام داده، من در جریان بودم

چرا » بدون اینکه بخواهم فکرم را بلند گفتم:
 « من نمیدونستم بابا؟

 .سرش را برگرداند و چند لحظه نگاهم کرد

 !خراب کردم

 « شما برای چی باید در جریان باشی؟» -

نه خُب منظورم این بود که چرا مهدیار » -
 « .نمیدونه

آره خیلی » شتم را گرفت:مهدیار سریع پ
 « .تعجب کردم! نمیدونستم شما میدونید

بابا کتاب را باز کرد و روی پایش گذاشت: 



حتما سوال نکردی، سوال میکردی بهت »
 « .میگفت
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 (کوهیار)

راننده تریلی روی صندلی در سایه سوله 
 .نشسته بود و چای می خورد

تکان دادم و بارنامه ها را از از دور سری 
دست پسر تازه واردی که استخدام کرده 

کی رسیده؟» بودم گرفتم:  » 

 « .دو ساعتی میشه مهندس» -

سریع تخلیه کنید بره، االن بعدی میرسه » -
 .باز مثل دفعه بعد همه چیو قاطی می کنید

» 



 « .چشم» -

به طرف سوله راه افتادم و موبایل را از 
 .جیبم بیرون کشیدم

خواستم به مهدیار زنگ بزنم و بگویم 
امشب هم به خانه نمی روم که صفحه 

 .موبایل روشن شد

روزبهانی چطوری؟» با خنده گفتم:  » 

 « !خیلی بابا بی مرامی» -

 « چرا خوشحال نیستی پس؟» -

- «  کوهیار همین ؟ یک خداحافظی خشک و
 « خالی؟

ببخشید دیگه نیومدم از زیر قران ردت  » -
 « !کنم



داری تیکه میندازی به اینکه هیچ کسیو » -
 « ندارم بدرقه ام کنه؟

چرت و پرت نگو پریسا! این مدت کم رو » -
اعصابم نبودی! جای اینکه خوشحال باشی 

 «زنگ زدی باز منم بهم بریزی؟

- «  فرودگاه رو گفتی نمیای حداقل امروز و
 « !میومدی شرکت

دم » در اتاقک کار را باز کردم و داخل شدم:
 « آخری شرکت رفتنت چی بود؟

اومده بودم خداحافظی کنم همه هم » -
 «.بودن جز جنابعالی

من قبال خداحافظی کردم خانم محترم، » -
اینهمه کارو تو ریختی سرم داری میری طلبم 



 داری؟ برو به سالمت! یک زندگی

بساز من اینور کیف  درست واسه خودت
 « .کنم

چند لحظه سکوت کرد و با صدایی گرفته 
کوهیار از داداشم برام بیشتر بودی! » گفت:

 « .از همخونم بیشتر برام مایه گذاشتی

بسه بابا فیلم هندی راه ننداز. مراقب » -
باش! اون االن عین اژدها دو سر شده! 

 « .بعید نیست آمارتو داشته باشه

- « ش نگفتی بهم چی بهش میدونم. آخر 
گفتی بیخیال پخش کردن فیلمهای من 

 « شد؟

 «.به این چیزا کار نداشته باش» -



هیوا امروز شرکت بود» کمی مکث کرد: . » 

باشه» پلکهایم بسته شد: ! » 

کوهیار تو خودت میدونی بانیپال چه » -
 « !ماریه

پریسا بیخیال من » حرفش را قطع کردم:
دم بهت گفتمشو باشه؟! اصال اشتباه کر  .» 

 « !بد داری میری جلو» -

 «.برو به سالمت! سفر بی خطر» -

 « .بازم میبینیم همو» -
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حتما» سرم را باال و پایین کردم: . » 

قطع کردم. برای فرار از هر فکری که به 
هیوا ختم می شد سریع شماره مهدیار را 



تم صحبتهایم را گرفتم و تا آنجا که توانس
 کش

 .دادم

تماس که قطع شد باز اولین فکرم رفت پی 
 !او

کافی بود من فقط یکبار چیزی یادم بیاید تا 
 .تمام روز جهنم شود
تو مگه » موبایل را روی میز پرت کردم:

چقدر بودی که حاال نبودنت اینقدر پررنگ 
 « شده؟

یک زنگ » دستم را روی صورتم کشیدم:
 « .نزدی! خیلی بابا چقری

بلند شدم تا نیمه شب خودم را چنان غرق 



 .کار کردم تا دیگر یادش نکنم

کارها تمام شد، حاال من ماندم و صندلی 
همیشگی که آن را بیرون سوله رو به 

سیاهی بیابان می گذاشتم، می نشستم و 
 به هزار و

ی دادمیک شب فکرهایم گوش م . 

زانوهایم که خم شد تازه متوجه شدم چقدر 
 .خسته بودم و خبر نداشتم

» نگاهی به سیاهی مطلق رو به رویم کردم:
 « بچه تو چقدر جات خالی میشه یهو؟

کمی چای خوردم و لیوان را روی زمین 
میگی یک لحظه! همین یک » گذاشتم:

لحظه تو برای من یک عمره! من...ثانیه به 



 ثانیه ی
و میخوام. اون یک لحظه اون وسطا مثل تور 

یک بار گرفتن ضربان قلب منه! کاش اینارو 
 درک کنی. کاش بدونی وقتی تونسته یک

لحظه ته قلبتو خالی کنه خیلی کارای دیگه 
 « .هم میتونه بکنه

» خم شدم و لیوان را برداشتم وایستادم:
البته اگه من مرده باشم بذارم یک لحظه ی 

ن پفیوزتو بیفته دست او . » 

 *( هیوا)

چهار روز از صبح تا شب، از شب تا صبح 
موبایل را جلوی چشمهایم نگه داشتم. 

میلیونها بار پیام تبریک نوشتم. میلیونها بار 



 رسمی

نوشتم، میلیونها بار صمیمانه و صد برابر 
آنها عاشقانه نوشتم ولی هیچ کدام را ارسال 

 .نکردم
ا به شرکت دو روز قبل به بهانه دیدن بچه ه

 .رفتم

به خیال خودم خواستم وسط سالم دادن 
یک تبریک هم بابت حکم دادگاه بگویم، 
مثال نشان دهم پیگیر بودم! به او فکر می 

 !کردم

نشد، نبود تا با یک تبریک خشک و خالی 
دلم را آرام کنم. برگشتم خانه و باز هم من 
 ماندم و موبایلی که حروف در آن تایپ می



آن پاک می شدشد پشت بند  . 

 .درد و دل هایم را نوشتم و پاک کردم

 .دلتنگی هایم را نوشتم و پاک کردم

دیگر دوست داشتن نیست، من عشقم را 
 .نوشتم و پاک کردم
 .ولی باز هم ترسیدم

ترسیدم، از جوابهای سرد و خشکی که 
 .چشمهایم قرار بود بخواند ترسیدم

ری از اینکه بعد سی و چهار روز دوباره یادآو
کند هیوا در زندگی او جا نداشت از اینکه 

 .دوباره بگوید تمام شده بود، ترسیدم

همین قدر که می دانستم کافی بود. دوباره 
 !مرا پس می زد زخم قلبم سرباز می کرد
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پروانه برای اولین بار در عمرم، کالفه ام 
 .کرده بود

پرسید، بارها  چپ و راست حالم را می
سوال کرده بود که چرا دوستانم را نمی 

دیدم! چرا گردش نمی رفتم! چرا همه را می 
 !راندم

چرا یک خط در میان جواب مهدیار را نمی 
دادم. چرا حرف نمی زدم و من از این همه 

 .سوال خسته شده بودم

کاش پروانه هر چه سریعتر به هیوای جدید 
 !عادت می کرد

م را تکان دادم و از تخت دست و پای کرخت



 .بیرون آمدم
عجیب بود از عصر پروانه در الک عجیبی 

 .فرو رفته بود

شاید او هم مثل من تصمیم گرفته بود به 
 !هیوای جدید عادت کند؟

 .خودم را به طبقه پایین رساندم

در آشپزخانه ایستاده و به عکس پدر که 
روی یخچال چسبانده خیره شده بود. دلم 

یی که برای او هم ساخته بودمبرای تنها  

 !سوخت

خیلی دیر میکنه » از پشت کمرش را گرفتم:
 « ها! چرا تذکر نمیدی به همسرجانت؟

خدا کنه حالش خوب باشه» آرام گفت: ! » 



تعجب کردم. قالب دستهایم را باز کردم و 
 .خودم را به در یخچال چسباندم

 .رنگ صورتش مثل همیشه نبود

 .انگار رنگ پریده و مریض بود
چیزی شده؟» دستش را گرفتم:  » 

» انگار از خواب بیدار شده باشد، جا خورد:
 « ببخشید! چیزی گفتی؟

بابام » تکیه ام را از یخچال برداشتم:
 « چیزیش شده؟

یازده شبه نیومده! » به ساعت نگاه کردم:
چی گفتی االن؟ خدا کنه حالش خوب باشه؟ 

 « !پروانه

آروم باش، »شانه هایم را گرفت: سریع 



 « !فریبرز چیزیش نشده! نترس

 « پس چی؟ کسی... کس دیگه ای؟» -

 « !هیوا، همه سالم هستن، به خدا» -

نمیترسم، بگو» با صدای لرزانی گفتم: ! » 

گفتم نمیترسم ولی تمام ذهنم شروع کرد 
 !به ساختن صحنه های وحشتناک

 یک... یک قسمتی از» کمی نگاهم کرد:
کارخونه آتیش گرفته! ولی کسی صدمه 

 « !ندیده. هیچ کس چیزیش نشده

اینقدر طول و عرض سالن را پا زدم تا 
 .پیدایش شود. تا مطمئن شوم

فقط می خواستم سالم بودنش را ببینم. 
 !همین



دلم شور می زد، قلبم یک خط در میان پیام 
 .بد می داد

صدای چرخهای ماشین را شنیدم و با دو به 
حیاط رفتمطرف  . 

بابا» محکم بغلش کردم: ! » 

دستش را روی سرم کشید و با دست 
دخترا چیزی » دیگرش پروانه را بغل کرد:

 « شده؟
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بغلش بیرون آوردم سرم را از . 

چشمهایش خسته بود، ناراحت و درهم ولی 
 .لبانش لبخند داشت و آرامش

 « فریبرز جان خوبی؟» -



خوبم عزیزم! نگران » سر پروانه را بوسید:
نباش. سریع به دادش رسیدیم. خسارت 

 « .خیلی هم زیاد نیست. حل میشه

خوشگالی من » نگاهی به من و پروانه کرد:
ناراحت نباشن، این پسره داره میاد اینجا 

 « .دلم نمیخواد ناراحت باشید

دستهایش پشتمان گذاشت و به سمت در 
شده هواسرد » راه افتاد: ! » 

کدوم پسره؟ فریبرز جان این وقت شب » -
 « با اینهمه خستگی آخه چه کاریه؟

» به سمت مبلها رفت و کتش را درآورد:
بانیپال. بذار بیاد بره ، بس که زنگ زده 

 اعصابمو خراب کرده! خودم هم حوصله شو



 «.ندارم

هیوا جان شما برو » نگاهی به من کرد:
 « .اتاقت

» و از کنار پروانه گذشتم: چند قدم برداشتم
 « چرا؟ مگه به من ربط داره؟

هیوا؟ بابا خوبی؟ آتیش » لپم را کشید:
 « سوزیِ کارخونه به شما چه ربطی داره؟

 « آخه پس؟» -

بابا جان شما » برگشت و محکم گفت:
 « !نباش

آرام چشم گفتم و به سمت پله ها رفتم، 
 .همزمان صدای آیفون هم آمد

پروانه را دیدم که سمت آیفون قدم 



 .برداشت و در را باز کرد
 .سریع از پله ها باال رفتم و همانجا ایستادم

کسی را نمی دیدم ولی اگر روی مبلها می 
نشست و من هم دو سه پله پایین می رفتم 

 .حتما حرفهایشان را می شنیدم

بانیپال داخل شد و با پروانه سالم علیک 
 .کرد

کارش خارج شد و او هم سالم  بابا از اتاق
 .داد

محاسباتم همه غلط از آب درآمد چون بابا 
 .بانیپال را به اتاق کارش برد

پله ها را آرام پایین رفتم و دزدکی نگاهی به 
 .سالن و آشپزخانه انداختم



 .پروانه مشغول درست کردن چای بود
با نوک پنجه هایم پاورچین قدم برداشتم به 

نار در اتاق کار رساندمسرعت خودم را به ک . 

درست پشت فضای خالی کنار در که یک 
 .گلدان بزرگ از گلهای مصنوعی بود

 .در اتاق کمی باز بود و صدایشان می آمد

من دیروز از شما مرخصی گرفتم رفتم » -
جایی، امروز بهم زنگ زدن بیا اتصالی 
 دستگاه ها باعث شده کارخونه آتیش

این دستگاه  بگیره! اصال من موندم فروتن
هارو از کجا و با کدوم مجوز برمی داره 
 میاره! به خدا تا اینجا با سرعت دویست

تا روندم که برسم... فقط بیام بگم تقصیرِ 



منه که بهش اعتماد کردم ... تقصیره منه به 
 « .شما معرفیش کردم

درسته حرفات، خودت باعث شدی » -
 .وگرنه چیزی که زیاده شرکت تعمین کننده

» 
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اصال از همون حرف و حدیثای شرکت » -
قبلی باید می فهمیدم یک ریگی به کفششه! 

 شما نگاه کن برادرشم دقیقا گذاشته

مسئول کارخونه ما، خوب این یعنی چی؟ 
غیر اینه که یک برنامه ای داشته؟ نمی دونم 

 دنبال چیه؟ ولی ته توشو

 «!درمیارم



ا سینی چای به طرف اتاق کار آمدپروانه ب . 

 .خودم را بیشتر مچاله کردم تا متوجه نشود

 .وارد اتاق کار شد و در را هم باز گذاشت

دقیقا منم میخوام همینو بدونم که » -
فروتن برنامه اصلیش چیه و چیزی که اصال 

 دلم نمیخواد اینه که این ماجرا به تو

 «...ربطی داشته باشه! که اگه

- « ؟ برای چی به من ارتباط داشته به من
باشه؟ ما با هم همکالسی بودیم، میتونم 

 بگم حتی صمیمی هم بودیم پس من
برای چی باید به شما معرفیش کنم؟ یک 

درصد اگه من احتمال می دادم این میخواد 
 با آوردن یک سری دستگاه بنجل



یک همچین خسارتی به شما بزنه امکان 
 « !نداشت خودم جواب سالمشو بدم

خسارت اونقدرها هم زیاد نبود آشوری! » -
بیشتر دستگاه های خودش از بین رفت، 

 ضرر بزرگی میکنه چون طبق قرارداد

باید جایگزین کنه و به هر حال چیزی که 
واضحه و دیده هم شده همینه که منبع 
 آتیش از دستگاه این آقا بوده خُب منم

 «.ازش شکایت کردم، فردا باید جوابگو باشه

ند بند وجودم از دست رفتب . 

 ( کوهیار)

سالم برسون به همه، مراقب خودتون » -
 « .باشید



نوکرم رفیق، کوه بخواب تورو قران، » -
قیافتو دیدی؟ از بیخوابی و نخوردن 

 « !استخونای صورتت زده بیرون

 « دیگه؟» -

 « !ما عمریه مسخره شماییم چاکرتم» -

میدونی چرا ادامه میدی؟» خندیدم:  » 

 « .یکی طلبت» -

 « .یکی کمه! دوست داری بیشترش کن» -

آقا ما حاِل شمارو خریداریم، کاش » -
میموندم. خفم کردی این مدت بس که 

 « .سگ بودی

 « .باز روت زیاد شد، خدافظ» -

 .منتظرش نماندم و تماس را قطع کردم



حوله ام را برداشتم و برای فرار از آشوب 
 .مغزم به حمام رفتم

ایستادم، فقط یک قدم داشتم تا  زیر دوش
 !از این آشفتگی خالص شوم. یک قدم

یک قدم بزرگ که با هر اشتباه کوچکی 
 .خراب می شد

 .کاش هیچ خبری نباشد ، هیچ خبری نشود
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دنیا در سکوت مطلق فرو می رفت تا من 
 .این یک قدم را با خیال راحت برمی داشتم

ستهایم وزنم را به دیوار بند کردم و فکر با د
کردم چقدر دلم برای مادرم تنگ شده بود! 

 این مشغله ها نمی گذاشت من دلتنگی



هایم را بشمرم. نمی گذاشت فکر کنم شاید 
من هم بعضی روزها دوست داشتم کسی 

 می بود تا سرم را روی شانه اش می

گذاشتم. کسی که در خانه منتظرم بود و به 
الم می آمد. کاش مادرم بوداستقب ! 

از حمام بیرون آمدم و هنوز یک ساعت 
نشده بود، باز دلم آشوب شد، باز استرس 

 .و دلشوره هایم شروع شد

 .تمام فکر و ذکرم مهدیار بود
من تنها نبودم، مسئولیت زندگی مهدیار کم 

 .نبود
یک سال بود ناخواسته زندگی آرامش را 

 .مختل کرده بودم



ید؟ چقدر درک می کرد؟ چقدر می فهم
چقدر نگران می بود؟ قرار بود من حواسم 

 !باشد
 !مادرم مهدیار را به من سپرد

 .دیگر حتی خونسرد هم نبودم

با هر اشتباهی داد می کشیدم، حوصله 
 .خطاهای کارمندانم را نداشتم

امشب هم خواب نداشتم! دیگر مطمئن 
 .بودم خوابی در کار نبود

راحت را باید جزو استراحت کردن و خواب 
کارهای انجام نداده در سال قبل می 

 .نوشتم
روی کاناپه لم دادم و دستهایم را به دو طرف 



 .باز کردم
با سری کج نگاهی به پنجره انداختم، باران 

 .می آمد

نه ولی » سرم را به پشت کاناپه تکیه دادم:
چند بار هم راحت خوابیدم، شاید اندازه 

 « !یک ماه

کجایی » به سقف نگاه کردم: لبخندی زدم و
حواس پرِت من؟ یک ماه لطف کردی به 

 من! یادم میمونه اینو، به خاطر خیال راحتی

که نمیدونم از کدوم جیبت درمیاوردی و 
بهم میدادی. یادم میمونه چقدر از ته دل 

 « !بدون فکرای مزخرفم باهات خندیدم

لبخندم با صدای آیفون جای خودش را با 



ض کرداخم غلیظی عو . 

دستهایم را روی زانویم گذاشتم و سریع بلند 
 .شدم

 .ساعت را نگاه کردم

 .دو نیمه شب بود

مهدیار با رهی و سپهر به خانه جنگلی 
دوستشان رفته بودند، وقتی زنگ زد رسیده 

 .بودند
بانیپال» زمزمه کردم: ! » 

جلوی نمایشگر آیفون ایستادم و اخمهایم 
 .باز شد

اینقدر تعجب کرده بودم که دهانم باز 
 !مانده بود و فقط نگاه می کردم تا باور کنم



دوباره به ساعت نگاه کردم و انگشتم سریع 
 .روی شاسی رفت

 .در را باز کردم و از خانه خارج شدم

با پای برهنه رفتم و جلوی در آسانسور 
 .ایستادم

از سردی کاشی های راهرو بدنم یخ زد. 
واب نبودملرزیدم پس خ ! 

آسانسور رسید، خودم دستگیره در را گرفتم 
 .و بازش کردم
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با یک مانتو نازک که به تن داشت و شالی 
که از روی سرش سر خورده و پایین افتاده 

 .بود، خیس از باران نگاهم کرد



 « !هیوا؟» -

سریع از آسانسور بیرون آمد و به طرف در 
رفت خانه . 

 .ناباور و گیج دنبالش راه افتادم
وارد شد و تند خودش را به شوفاژ زیر 

 .پنجره رساند و کنارش زانو زد
مغزم دیگر کار نکرد، اصال نتوانستم به 

 .چیزی فکر کنم

سرم را چند بار تکان دادم و خودم را 
 .کنارش رساندم

دستهایش را روی شوفاژ گذاشته بود و می 
 .لرزد

یکار میکنی؟ چت شده؟اینجا چ » -  » 



سرش را به طرفم چرخاند و همانجا روی 
 .زمین نشست

نگران تمام صورتش را با نگاهم چند بار باال 
 .و پایین کردم

 .اشکهایش تند تند از چشمهایش ریخت
 « اینا برای بارونه یا اشکات هستن؟» -

دستم را جلو بردم و صورت خیس از باران 
 .و اشکش را پاک کردم

- « دت شده؟سر   » 

چه سوالیه؟ سردته دیگه! » لبخندی زدم:
 «.داری میلرزی

 .بلند شدم و دوباره روی زانوهایم خم شدم
» انگار مغزم فهمید واقعا خواب نبودم:



اینجا چیکار میکنی تو این وقت شب؟ چی 
 « شده؟

کوهیار» دوباره اشکهایش پایین ریخت: ! » 

دیگر چیزی نگفت و سرش را پایین 
 .انداخت

کوهیار چی؟ » لم خراب بود، بدترهم شد:حا
چت شده تو؟ از کجا داری میای این وقت 
 «شب؟ ساعت دو شبه! چرا حرف نمیزنی؟

 .شانه هایش لرزید

با تو مگه نیستم، کجا » بلندتر پرسیدم:
 « بودی تو؟ این چه وضعیه؟ از کجا اومدی؟

خونه مون» سرش را باال نیاورد: ! » 

 .نفسم را فوت کردم و سریع بلند شدم



 .به طرف اتاقم دویدم و کشو را باز کردم
گرمکن و تیشرت را به همراه یک حوله 

 .برداشتم و به سالن برگشتم
 .کنارش نشستم

شال را از دور گردنش کشیدم و مانتو را از 
 .تنش درآوردم

پاشو تمام تنت خیس شده! پاشو » -
برای چی  لباساتو عوض کن بعد تعریف کن

 .از خونتون این وقت شب زدی بیرون
قاعدتا دلت برای من تنگ نشده که اگه 

 «....شده بود

 .نگاه دلخورش را دیدم و ادامه ندادم
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 « .پاشو لباساتو عوض کن» -

بلند شدم و دستش را کشیدم تا قد راست 
 .کند و از این حالت مچاله شده دربیاید

همینجا » حوله و لباسها را نشانش دادم:
بپوش من برم برات یک چیزی بیارم 

بخوری گرم بشی، راحت نیستی برو تو 
 «.اتاقم

ببینم » دو قدم رفتم و به طرفش برگشتم:
 « مطمئنی از خونتون اومدی؟

 .سرش را باال و پایین کرد

 « .خوبه! عوض کن لباساتو تا بیام» -

 ( هیوا)

جا شروع کنم؟نمی دانستم از ک  



 اصال چه بگویم؟
 از بابا بد بگویم؟

آمده بودم ولی نمی دانستم کدام طرف 
 !ماجرا باشم

 !می ترسیدم از این ندانستن

 .تمام راه، حرفهایم را مرور کردم
در آسانسور باز شد همین که با پای برهنه 
آنقدر متعجب او را دیدم همه چیز یادم 

 .رفت در عوض فقط بابا یادم آمد

یر کردمگ . 

 .زبانم بند آمد

 .حرفهایم یادم رفت

 .نیم نگاهی به آشپزخانه انداختم



یخچال را باز کرد و بطری شیر را درآورد و 
 .جلوی گاز ایستاد

سریع لباسهایم را همانجا عوض کردم و 
 .دوباره کنار شوفاژ نشستم

از استرِس این فرار شبانه که اولین بار بود 
شکایت بابا، از  انجام داده بودم، از فشار

اتفاقی که قرار بود برای کوهیار بیفتد، نه 
 همه

اینها به کنار من از دیدن خودش داغ بودم 
تا قبل از باز شدن در آسانسور مثل یک 
 !گلوله آتش بودم. باز هم تب کرده بودم

ولی حاال قطب شمال بودم ، قطب جنوب 
بودم. یخ زده بودم. از ترس دو پاره شدن 



یار و بابا یخ زده بودمدلم بین کوه . 

 .تا قبل آمدنش از آشپزخانه وقت داشتم
سرهم کردن یک دروغ و تمام کردن ماجرا و 

 !ماندن طرف بابا

 !گفت دروغ نگو! من قول داده بودم

کوهیار حقش نبود! در خیالهایم تمام حق را 
همیشه به او داده بودم، هزار بار اعتراف 

ر بودکرده بودم کوهیار واقعی خیلی بهت . 

 .چند بار محکم با مشت به زانویم زدم

کاش همه اینها کابوس بود، یکی از 
 !کابوسهایی که وقتی تب می کردم می دیدم

 .پاهایش را جلوی پاهایم دیدم
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 « !بلند شو» -

سردمه» سرم را باال بردم: . » 

 .ماگ را روی میز گذاشت

قالیچه گوشه سالن را بلند کرد و به طرفم 
 .آمد

بلند شو اینو بندازم زیرت، رو زمین » -
 « .نشین

همانطور نشسته کمی خودم را به کنار ُسر 
 .دادم

 .قالیچه را انداخت و سر جای قبلی برگشتم

من » دسته ماگ را میان انگشتانم گذاشت:
برم بیام این شیر رو میخوری! اندازه یک 

شت چند ثانیه ای، برگشتم تند ورفت و برگ  



سریع بی کم و کاست توضیح میدی این 
 « .وقت شب برای چی از خونه زدی بیرون

 .سرم را باال و پایین کردم

 « !خوبه» -

 .انگشتانم را دور ماگ پیچیدم
 .قلبم داغ شد. گرم شدم

 .تصمیمم را گرفتم
 .برگشت و پتویی را روی شانه ام انداخت

 .رو به رویم نشست

هیوا بگو» به چشمهایم زل زد:  ! » 

مقداری از شیر را خوردم، سعی کردم 
نگاهش نکنم، سرم را پایین انداختم و بی 

من... من اومدم بگم » وقفه تعریف کردم:



 کارخونه

بابام آتیش گرفته! خودم هم نمیدونستم 
همین چند ساعت پیش فهمیدم، اگه پروانه 

بابانمی گفت به نظرم اصال بهم نمیگفتن.   

اومد خونه گفت بانیپال قراره بیاد خونمون. 
 « !به من بی دلیل گفت نباشم

 « !خوب کرد، دستش درد نکنه» -

من... من رفتم باال بعد که اون آشغال » -
اومد یواشکی برگشتم پایین، رفتم قایم 
 شدم پشت در اتاق کار و به حرفاشون

 « .گوش دادم

 « !کار خوبی نکردی» -

- « ب شد، اون کثافت همش از آره ولی خو



تو بد گفت، هی به بابا گفت تو نقشه داری! 
 گفت از قصد دستگاه های خراب

آوردی که کارخونه رو آتیش بزنی! گفتش 
خودش مرخصی بوده، گفت از قصد 
 «!مهدیارو بردی مسئول کارخونه کردی

سرم را باال نبرده بودم، از حاال به بعد 
یین می صحبتهایم باید سرم را بیشتر پا

 .انداختم
 .کالفه ماگ را روی قالیچه گذاشتم

 « !خُب بعدش؟» -

کوهیار» بغضم را قورت دادم: ! » 

 « !بله؟» -
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به خدا بابای من آدم بدی نیست، خیلی » -
تو و مهدیارو دوست داره، از مهدیار بپرسی 

 بهت میگه. من... من به خدا میدونم
 « ....همش زیر سر این بی پدر مادره

 « !بله پدر شما انسان خوبی هستن» -

بابای من مهربونترین آدم روی زمینه ، » -
من میدونم عصبانی بوده خودش میفهمه 

 «.کار تو نیست ، میفهمه از قصد نبوده

آب دهانم را قورت دادم و جراتم را جمع 
گفت... بابا گفت از » کردم تا نگاهش کنم:

شکایت کرده، کوهیار گفت فردا بایدتو   

جواب پس بدی! اگه شکایِت یک جوری 
 «باشه که مثال بگیرنت! میشه؟



 .اشکهایم پایین ریخت
از بین چشمهای تار شده ام صورت سراسر 

 .خونسردش را دیدم

کف دستش را روی زمین گذاشت و بلند 
آره میشه، میای زندان کمپوت » شد:

 « !آناناس برام بیار

تنم لرزید، دوباره همه جا قطب شدتمام  . 

 .پتو را کنار زدم و بلند شدم
چرا میری؟ چرا گوش » بازویش را گرفتم:

ندادی چی گفتم؟ گفتی میشه؟ یعنی 
 « میخوان بگیرنت؟ کوهیار چیکار کنیم؟

از جعبه دستمال کاغذی روی میز چند برگ 
کجا » کشید و آرام روی گونه هایم کشید:



ه تورو ول کنم برم؟برم من؟! روانیم مگ  

خواستم دستمال کاغذی بیارم اینارو پاک 
 «.کنم

نباش، اینقدر » دستش را کنار زدم:
خونسرد نباش. وقتی من دارم سکته میکنم 

 « !این شکلی نباش

ببین، :» دستم را روی صورتش گذاشت 
 « !ببین من دارم از سرما میمیرم، کوهیار

 دستم را از روی صورتش برداشت و مرا در
آغوشش کشید. بغلم کرد، محکم با تمام 

من اینجام ، از هیچی نترس» قدرتش: . 

نمیذارم سردت بشه باشه!؟ مگه من مردم 
 « اینقدر میترسی تو؟



من » سرم را بیشتر در سینه اش فرو کردم:
میترسم! فردا چی میشه؟ من چیکار کنم؟ 
 میتونم کاری کنم؟ آره میتونم، میتونم یک

با از خونه نره بیرون! مثال فیلمی بازی کنم با
 « !خودمو بزنم به مریضی

اگه نره » با خوشحالی سرم را عقب بردم:
 « بیرون دیگه نمیتونه اونکارو بکنه مگه نه؟

خُب روز بعدش میره » خندان نگاهم کرد:
یا میتونه زنگ بزنه به وکیلش اون کارهارو 

 « .انجام بده

ملبهایم آویزان شد و سرم را پایین انداخت . 

با دستهایش فشاری به کمرم آورد و بیشتر 
 .در آغوشش فرو رفتم



» خم شد و گونه ام را بوسید و آرام گفت:
 « .دلم برات تنگ شده بود

همه چیز یادم رفت، ذوق زده سرم را باال 
 .بردم

 « دلت برام تنگ شده بود؟» -

 « .آره، بیخبر دلمو برداشتی بردی» -

 .چیزی که شنیدم را باور نکردم

 .انگار خواب و خیال بود
 .با چشمهای گرد شده نگاه کردم

حالت چطوره؟ منو » چینی به بینی اش داد:
 « نمیدیدی بهت خوش میگذشت؟
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ضربان قلبم اینقدر باال بود که می توانستم 



 .خودم را یک قهرمان مسابقه دو تصور کنم

نگفتی حداقل یک زنگ بزنم ببینم » -
کوهیار کجاست؟ حالش چطوره؟ دوستم 

 « !داشتی که

حاال حتی مسابقه را بردم و نفر اول هم 
 .شدم

دقیقا برنامه میریزی همون روزی میای » -
که من نیستم؟ اینقدر آخه بی معرفتی؟ 

 خیلی گفتی دوستم داری؟! پس چی

 شد؟

ارمدوستت د» بی اختیار لبهایم باز شد: . » 

لبهایم گذاشت خم شد و بوسه داغی روی . 

 « نگفتی حالت چطوره شکالتی ؟» -



چیزی طول نکشید تا از مسخ شدگی 
 .دربیایم

بار دیگر روی صورتم خم شد، دستهایم را 
 .روی سینه اش گذاشتم و هل دادم

» با ابروهای باال رفته ولی خندان گفت:
 « هیوا؟

هم هر ثانیه گذشت اخمهایم بیشتر در 
 !رفت، باز هم بازی خوردم

مقاومت » کمی نزدیک شد و با خنده گفت:
 « .نکن چون زورت نمیرسه

 (کوهیار)

به من نزدیک نمیشیا» انگشتش را باال برد: ! 

» 

بشم چی؟» یک قدم به طرفش برداشتم:  » 



جیغ میزنم. » یک قدم به عقب برداشت:
تو، تو حتی یک لحظه عصبانی نشدی! تو 

و جا نخوردی و تعجب ناراحت نشدی! ت
 !نکردی

به من گفتی کمپوت آناناس بخرم؟ با من 
بازی میکنی؟ تو میدونستی! همه چیو 

 « !میدونستی؟

صبر کن» یک قدم برداشتم: ! » 

» هر دو کف دستش را به سمتم گرفت:
همونجا وایستا، کی بهت خبر میده؟ تو ، تو 

همه چیو میدونستی؟! من بیچاره شدم، 
 من از

م و زنده شدم بعد نشستم استرس مرد



کلی اشک ریختم. از خونه فرار کردم، 
وایستادم بخوابن از خونه فرار کنم بیام 

 اینجا بعد تو
 « میدونستی و به روی مبارکت نیاوردی؟

اتفاق باشکوهی بود، چرا خرابش » خندیدم:
 « می کردم؟

مگه نگفتی تمومه؟ » با حرص نگاهم کرد:
من اینجا  تمومش کردی تو! مگه نه؟ اصال

 چیکار میکنم؟ تمومش کردی بعد به من

میگی چرا زنگ نزدم؟ خیلی پررویی! تو 
همیشه از حال خراب من سواستفاده 

 « !میکنی

اینقدر حالم را خوب کرده بود که حتی نمی 



 .توانستم کمی عصبانی باشم
با این آمدنش تکلیف من و دلم را با هم 

 .یکسره کرد
ن آمدنش فقط خدا می دانست که با ای

 .چطور تمام آشوبهایم را تمام کرد

چند بار دلم خواست جوری بغلش کنم و 
فشارش بدهم که استخوانهایش فریاد 

 .بزنند
باشه، خیلی خُب حق » لبهایم را گاز گرفتم:

 « ...با توِ. باشه؟ حرص نخور! ببین
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- « ه لباسامو بده! میخوام برم. به من چ
 « کمپوت چی دوست داری؟



با چی اومدی اصال؟ » خنده ام را خوردم:
برای چی خیس بودی؟ از خونتون تا اینجا 

 « پیاده اومدی؟

چیکار » برگشت و به طرف دستشویی رفت:
 « .داری با چی اومدم؟ با اسنپ اومدم

سریع خودم را رساندم و شانه هایش را 
فرار نکن ببینم! چرا خیس بودی؟» گرفتم:  » 

 .به در اتاق مهدیار نگاه کرد
دنبال رفیقت » خط نگاهش را دنبال کردم:

 «!نگرد! ذهن منم منحرف نکن. جواب بده

 « !همینجوری» -

همینجوری خیس بودی؟ اسنپ ماشین » -
کروک داره؟ سقفشو برات باز کرده بود 



 « حال کنی؟

کمی عقب رفت و تند تند شروع کرد به 
یارو یک مدلی بود، » چیدن کلمات کنار هم:

 هی یک چیزای بی ربطی گفت منم دو تا

کوچه باالتر زودی پیاده شدم و تا اینجا 
 « .دویدم

یعنی چی میگفت» اخمهایم در هم رفت: ! » 

هیچی، ول کن دیگه» دوباره چرخید: ! » 

- « و بیار، زودبه جا فرار کردن برو موبایلت .» 

چیکار میخوای؟» با تعجب برگشت:  » 

 « نشنیدی نه؟ کجاست موبایلت؟» -

بین اینهمه اتفاق مزخرف االن بند کردی » -
 «به یک راننده احمق؟ مهمه اصال؟



یا موبایلت اینجا باشه » دستم را جلو بردم:
یا شماره راننده رو برام میفرستی. انتخاب 

 « !کن

ندخواست دوباره اعتراض ک . 

میدونستی من عادت ندارم هی » نگذاشتم:
 « حرفمو تکرار کنم؟

از کنارم رد شد و موبایل از جیب جینش 
بیرون کشید، قفلش را باز کرد و مشخصات 

بیا، بفرما! تمام اینکارارو» راننده را آورد:  

میکنی که یادم بره چیکار کردی؟ من یادم 
 « !نمیره

شماره موبایلم را آوردم و حین وارد کردن 
 .زیر چشمی نگاهش کردم



دست به سینه ایستاده بود در لباسهایی که 
دیگر چیزی نمانده بود به خاطر گشادی از 

 .تنش جدا شوند
سرم را روی موبایلهای دستم انداختم و آرام 
طوری که بشنود گفتم:ـ وایستاده تو چشم 
 من میگه مهمه اصال؟ نه مهم نیست! من

یکی پیدا همینجوری عین هویج وایستم 
بشه به تو حرف نامربوط بزنه؟ خجالت 
نمیکشی اینارو به من میگی؟ االن یکاری 

 میکنم

 « !اخراجش کنن مرتیکه االغو

جلو آمد و دستهایش را روی ساعدم 
تورو خدا ولش کن، من خودم » گذاشت:



جوابشو دادم. باز میخوای دردسر بشه؟ 
 نیگاه کن

 االن بخوای کاری بکنی من بدبخت میشم،
 « !همه میفهمن من از خونه زدم بیرون

آره اصال نکته » دستهایم را پایین آوردم:
خوبی بود، کی به تو گفته ساعت دو شب از 

 « خونه بزنی بیرون؟ هان؟

من... » با تعجب نگاهم کرد و آرام گفت:
 « !من به خاطره تو
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مبل رها  تحملم تمام شد، موبایلها را روی
همش تقصیر » کردم و بغلش کردم:

خودته! تو آخه یک مدلی قاطی میکنی من 



 دلم

میخواد تا صبح اذیتت کنم بعد تو دلم حظ 
کنم از این قیافه ی خوشمزه ات! ولی دیگه 
 نه ، دیگه فقط آروم باشیم، من بشینم فکر
 « .کنم چند تا گل بهم زدی با این حرکتت

آتش بس» سرش را بوسیدم: . » 

 .دستش را گرفتم و روی کاناپه نشاندم

 .پاهایش را باال برد و جمع کرد
پتو را از روی قالیچه برداشتم و یک بار دیگر 

 .روی شانه هایش انداختم

چیزی میخوری برات بیارم؟ گشنه ات » -
 « نیست؟

نه» نگاه دلخورش را به من انداخت: ! » 



لبخندی زدم و لباسهای خیس را از روی 
» زمین برداشتم و روی شوفاژ پهن کردم:

 « !قهری که؟

 « نباشم؟» -

کال » آخرین تکه را هم پهن کردم و برگشتم:
 «!قهر نداریم

 « چرا هر چی تو بگی باید همون بشه!؟» -

رو به رویش نشستم و دستم را زیر 
زانوهایش قالب کردم و به طرف خودم 

بیا اینجا ببینم» کشیدم: ! » 

هر چی تو بگی! » گونه اش را نوازش کردم:
 « خوبه؟

آره خوبه! تو مگه نگفتی به خاطر یک » -



لحظه تمومه؟ اون روز مهدیار زنگ زد بهت 
 یک جوری رفتار کردی که قشنگ

بفهمم دیگه برات مهم نیستم! بعد االن 
اینجوری؟ تو برای یک لحظه ، سی و چهار 

کنار روز منو گذاشتی ! » 

هی هی، صبر کن » دستش را فشار دادم:
ببینم گفتم هر چی تو بگی ، اینجوری که نه! 

 هر چی فکر کردی رو نگو، دلخور میشم

 « .بعد دوباره حرصت میدم

 « اصال با تو نمیشه کنار اومد نه؟» -

نه! بهت نگفتم فرصت بده؟! » خندیدم:
دادی؟ یادته چیکار کردی؟ چیا گفتی؟ از اون 

لحظه جدا دلخور شدم ولی بهانه خوبییک   



 « !بود این مدت نباشی

چرا نباید می بودم؟ منو اینقدر کم می » -
 « بینی؟

اینقدر زیاد می بینمت خواستم نباشی. » -
همین االنو نگاه کن یک چیزی شنیدی 
 چیکار کردی! این مدت همش دعوا بود،

گرفتاری بود. نخواستم باشی. همین! این 
 « حل شد؟

 « !نه حل نشد» -

هیوا جان! خودت میدونی چقدر لجبازی » -
و چه کارایی میکنی! چه فکرای قشنگی به 

 .سرت میزنه. همون بهتر که نبودی

منو بگو فکر کردم بعدا میام بهت میگم تو 



 «.برای این جانفشانی کلی تشکر هم میکنی

جانفشانی؟ آقای جانفشانی » پوزخند زد:
ِل منم فکر شما اینهمه فکر کردی به حا

کردی؟ اینهمه مدت فهمیدی من چی 
 «کشیدم؟

به همه » جلو رفتم و سرش را بغل کردم:
چی فکر کردم! فقط تو حالت بد نبود. فقط 
 دِل تنگ تو نبود، منم بودم. شما بهت بدم

نمی گذشت. فکر کردی من ازت بی خبر 
بودم؟ حاال دیگه به جای غصه خوردن 

؟میشینی پلی استیشن بازی میکنی  » 

کمی خودش را تکان داد، سرش را محکمتر 
این حل شد؟» گرفتم:  » 
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باشه این حل شد، تو از کجا اتفاقارو می » -
 «دونستی؟ کی بهت خبر میده؟

 « .جناب آزاد» -

سرش را با قدرت از بغلم خارج کرد و با 
بابای خودم؟ ازت » تعجب نگاه کرد:

ه! خودم شنیدمشکایت کرد ....» 

خودشون در جریانن، من از همون روز » -
اول همه چیو بهشون گفتم. ماجرای بانیپال 

 و کاراش ولی باید اعتراف کنم حدس

نمی زدم بانیپال دست به این کاره مسخره 
بزنه، ولی خیلی خوب شد، کارِ منو با این 

 « .آتیش سوزی راحت تر کرد



و  سرش را روی پشتی مبل تکیه داد
 .چشمهایش را بست

آفرین اینایی که » با خنده نگاهش کردم:
گفتم قشنگ عین پازل بذارشون کنارهم تا 

 « .من برم بیام

پازل رو درست بچین، درست » بلند شدم:
 « .حلش کن. حوصله جواب دادن ندارم

حوصله چیو داری!؟» چشمهایش را باز کرد:  

» 

بعدا میگم حوصله چیو دارم! تو االن » -
 «.فقط اونایی که گفتمو تو ذهنت حل کن

من » به طرف آشپزخانه رفتم و بلندتر گفتم:
االن بگم حوصله چیو دارم هول میکنی همه 

قاطی میکنی میره چیو ! » 



 .از آشپزخانه نگاه کردم
هنوز هم سرش را به کاناپه تکیه داده و از 

 .جایش جم نخورده بود

ابلمه غذا را از یخچال خارج کردم و کمی ق
 .ماکارونی در بشقاب ریختم

بشقاب را در ماکروویو گذاشتم و صدایش 
هیوا؟» کردم:  » 

 « !بله» -

آرنجهایم را روی اپن گذاشتم و به آنها تکیه 
میخواستم یک چیز دیگه هم بهت » دادم:

 بگم، باز دوباره از یکی میشنوی نصفه شب
نه حوصله کارای خودمو میای بعد من دیگه 

 « !دارم نه حرفای تو



تو اصال کی حوصله منو » سرش را بلند کرد:
 « داری؟

“ گیج “ سرم را پایین انداختم و زیر لب یک 
 .گفتم

سرم را باال آوردم، سرش طوری قرار گرفته 
که فقط چشمهای قشنگش را می دیدم، 

 .بقیه صورتش پشت کاناپه مخفی شده بود
از همیشه بود ولی پر از  چشمهایش خمارتر

 !کنجکاوی

بگو ببینم تو که اینهمه بابا جانتو دوست » -
داری وقتی میای پیش من فکر کردی اگه 

 بفهمه ممکنه ناراحت بشه؟ مثال اگه
 « !بفهمه من فهمیدم مزه تو شکالتیه



چشمهایش هر لحظه گشادتر شد و با ترس 
 .نگاه کرد

انه سریع از جایش بلند شد، پتو از روی ش
 .اش پایین افتاد

 .از پشت اپن خودم را به سالن رساندم
فکر کردی اگه بفهمه بد » جلویش ایستادم:

 « میشه؟

آره خُب خیلی » انگشتهایش را در پیچاند:
 «.بد میشه! ناراحت میشه

آروم باش، ببین وقتی » آرام بغلش کردم:
اینجوری نگرانم میشی میای پیشم، میخوای 

به خودم می گیرم منو نجات بدی خُب من . 

تو باشی حس نمی کنی دوست داشتنی 



 « هستی؟

خُب هستی» بی حواس جوابم را داد: ! » 
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مثال فکر » تک خنده ی موذیانه ای کردم:
 « !میکنم خیلی دیگه دوستم داری

 «.خُب خیلی دوستت دارم» -

سرش را که روی سینه ام گذاشته بوسیدم و 
چانه ام را روی آن گذاشتم و او بیشتر در 

اصال امشب که یکجوری» آغوشم فرو رفت:  

 « !بود فکر کردم دیگه عاشقم شدی

 .آرام گفت: عاشقت شدم
دستم را باال آوردم و روی گونه اش گذاشتم 

میشه همیشه » و صورتش را فشار دادم:



 « همینطوری باشی؟

 « چطوری؟» -

- « شته باشی ، همینطوری دیگه! دوستم دا
 « .عاشقم باشی

انگار متوجه شد، سرش را عقب برد و 
بعد تو چی؟» طلبکارانه نگاهم کرد:  » 

من چی؟» خندیدم:  » 

خیلی تو » مشتی روی سینه ام زد:
بدجنسی. به خدا دیگه جواب سواالتو 

 « .نمیدم

خواست خودش راعقب بکشد که محکم 
کجا؟ وقتی میدونی زورت » نگهش داشتم:

نمیرسه انرژی هدر نده! بعدا این انرژیا 



 الزمت

 « !میشه

کجا مثال؟ تو دعوا با تو! تو حرص » -
 « خوردنام؟

حاال جاشو بعدا » خندیدم و لپش را کشیدم:
 « .مشخص میکنیم

به چشمهایش نگاه کردم، چقدر امشب 
ایی های عالم در این بشر جمع همه زیب

شده بود! بعد از این حرکت پر از 
 هواخواهی، این

نگرانی قشنگ، این مراقبت زیبا چطور می 
 توانستم به لحظه های دوری فکر کنم؟

آب دهانم را قورت دادم و بینی کوچکش را 



راستش اینکه خواستم این مدت » بوسیدم:
 نباشی به غیر اونا که گفتم یک دلیل

ی دیگه هم داشتماساس . » 

 « چی؟» -

اجازه نداشتم، یعنی االنم ندارم ولی تو » -
اومدی اینجا خُب من ترجیح دادم این اجازه 

 « .یک کوچولو خط بخوره

چی میگی؟ اجازه چیه؟» گنگ نگاه کرد:  » 

من به بابات گفتم میخوام با دخترتون » -
 « .بیشتر آشنا بشم

چیکار کردی؟» چشمهایش گرد شد:  » 

ازش خواستم اجازه بده با هم آشنا » -
 « .بشیم



شوخیه؟ باز داری یک بازی جدید شروع » -
 « میکنی؟

مگه باهات شوخی » جدی نگاهش کردم:
 « دارم؟

 .جا خورد و کمی تعلل کرد

جدی باش! اینقدر » بعد با دلخوری گفت:
منو اذیت نکن. یکجور میای تو شکم آدم ، 

 « .باورم میشه داری جدی میگی

ی هلم داد و به سمت کاناپه رفتکم . 

تا یک » نشست و زانوهایش را جمع کرد:
کم گرم میشم باز یکاری میکنی یخ بزنم، 

 « !چرا آزار میدی آدمو؟

 .پتو و برداشتم و روی شانه هایش انداختم
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باورم نمیشه! اگه گفته بودی بابا حتما به » -
 « .من می گفت

همون روزی که شما اینجا » بخندی زدم:ل
بودی بعد یهو متوجه شدی من دوستت 
 «ندارم و حوصله تورو هم ندارم ، یادته؟

 « !آره یادمه» -

پنج شش روز قبل همون روز رفتم » -
 « !دیدن پدرشما

 « !باور نمیکنم» -

به سمت آشپزخانه رفتم و باقی حرفهایم را 
ون نمی باور نکن! من رفتم چ» بلند گفتم:

 شد نگفت. من تو شرایطی بودم که نمی



تونستم همینطوری بیام سمت تو! با پدر 
شما کار می کنم، برادر بنده خونه شما رفت 

 « !و آمد داره

فلفل و نمک را کنار بشقاب ماکارونی در 
باد به گوششون می » سینی گذاشتم:

 « .رسوند بعد نمی شد درستش کرد

مثل اینکه االن » سینی را جلویش گذاشتم:
اگه بفهمن نصفه شب تشریف آوردید 

عملیات نجات انجام بدید، به نظرم تیکه 
 بزرگت

 «.گوشته

 .در پتو مچاله شد و چیزی نگفت

حاال خیلی نترس، بیا غذاتو بخور انرژی » -



از دست رفته ات بگرده، برگردونمت خونه 
 « .تا از خواب بیدار نشدن

من کارِ بدی نکردم، اومده » ا کنار زد:پتو ر 
بود داشت زیرآبتو میزد من نمی تونستم 

 «...کاری نکنم

ماکارونی دوست داری؟» خندیدم:  » 

سوالم را جواب نداد و جلوی میز روی زمین 
بابا چی گفت؟ چرا به من نگفتی؟ » نشست:

 به نظرت کار درستیه بدون اینکه من
 «بدونم رفتی با بابا حرف زدی؟

بهت می گفتم چی می شد؟ باز از » -
هیجان یا جلومو می گرفتی یا یک عکس 

 «.العملی نشون میدادی که برات خوب نبود



خم شدم و یقه تیشرت را که پایین افتاده 
االنم هیچی نمیدونی باشه!؟ من » باال بردم:

 بهشون گفتم تو هیچی نمیدونی ! گفتم من
میخوام بهت پیشنهاد بدم که همو بیشتر 

بشناسیم. یعنی گفتم هیوا منو بیشتر 
 « !بشناسه

با چنگال به جان ماکارونی ها افتاده و 
چرا اینجوری گفتی؟ اون » چیزی نمیخورد:

 « چی گفت؟

دلخور میشد میفهمید تو در جریانی! » -
من اینجوری فکر کردم. هیچی نگفت یک 

 نگاهی به من کرد که بهتره راجع بهش
 « .حرف نزنیم



بهت چیزی گفت؟ » شت:با تعجب برگ
 « ناراحت شدی؟

ناراحت که نه، حاال تحلیل نگاه باشه » -
برای بعد. گفت تا وقتی ماجرای کارهام 
 تموم نشده اجازه ندارم نزدیکت بشم. هر

 « !وقت همه چی تموم شد بهش فکر میکنه

یعنی چی بهش فکر میکنه؟ » دلخور گفت:
عادت داره من هر چیو دوست دارم بگیره! 

ایندفعه نمیذارمولی  . » 

دیگر جایی در قلبم نمانده بود که اسم این 
 .دختر لجباز نباشد

 «.غذا نمیخوری!؟ بلند شو بریم» -

سریع چنگالی از ماکارونی را در دهانش فرو 



کرد، دو سه بار جوید و با چشمهای گرد و 
وای چقدر» دهانی پر به طرفم برگشت:  

خوشمزه است! چطوری درست میکنی این 
اهارو؟غذ  » 

لبخندی زدم و قسمتی از موهای نرمش را 
حاال وقت داریم یادت » در دستهایم گرفتم:

 « .میدم
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به بشقاب خالی شده زل زده بود و چیزی 
 .نمیگفت

میخوای بازم » موهای نرمش را رها کردم:
 « برات بیارم؟

 « .نه، سیر شدم» -



 « بپوشیم بریم؟» -

سرش را به طرفم برگرداند، دوباره ستاره 
 !های قشنگ و درخشان چشمهایش

کاش میشد » بدنش را به طرفم چرخاند:
 « .نرم. دلم برات تنگ شده بود

آفرین که دلت تنگ شده بود » لبخند زدم:
ولی نمیشه نری! بد میشه. اگه میموندی 
هم من نبودم، دیگه باید برم شاید شبم 

 «.نیام

- « اینهمه کار میکنی؟خُب چرا   » 

کاش می توانستم توضیح بدهم چرا اینقدر 
 .کار می کردم

سادگی و صداقت جمله اش برایم از هزار 



 .بار دوستت دارم زیباتر شد
نکن » خم شدم و موهایش را به هم ریختم:

 « !اینکارارو

 « کدوم کارا؟» -

میرم لباس بپوشم» بلند شدم: . » 

ببین » سریع بلند شد و جلویم را گرفت:
خیلی دیگه زود بیدار بشن ساعت شیِش، 
 یک کم دیگه میمونم بعد میرم آخه... آخه

 « !میخوام یکاری کنم

 .سوالی نگاه کردم و سرم را کمی تکان دادم

ببین من » نیم قدم عقب رفت و نگاه کرد:
خیلی کوچولو بودم مامانم رفت، بعد پروانه 

نبود، من و بابا کلی دوتایی که از اولش  



 «.زندگی کردیم

دستهایم را روی سینه ام قفل کردم فقط 
 .برای فرار از اینکه بغلش نزنم

اینبار گذاشتم حواسش جمع بماند تا 
بفهمم آخر این داستان چه چیزی در 

 انتظارم بود!؟
دستهایش را عقب برد و همانجا نگهشان 

نه، خُب بابا مثل تو کلی کار میک» داشت:
 همیشه هم سرش شلوغه. منم یاد گرفتم

تنهایی کارای خودمو انجام بدم یعنی دیگه 
چاره ای نبود. عوضش خیلی چیزای خوبی 

 هم یاد گرفتم. یعنی خودم فکر میکنم

 « !اینجوری باشه



سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. 
چقدر دوست داشتم تمام روزهایش برای 

صادقانه من باشد و فقط شنونده حرفهای 
 اش

باشم. بدون هیچ ترسی خودش را به تصویر 
 !می کشید

چیکار میخوای بکنی؟ پس » کمی جلو رفتم:
 « چرا حرفت ته نداشت؟

فردا کلی اتفاق » سرش را آرام باال آورد:
 « میافته مگه نه؟

با اینکه از یادآوریش خوشحال نشدم » -
ولی آره به نظرم فردا خیلی شلوغه و من 

میخوام اینه که دور تنها چیزی که  



 « !بیاستی

دوست ندارم دور باشم، اما » کمی نگاه کرد:
باشه اعصابتو بهم نمی ریزم. من بچه که 

 بودم وقتی بابا خیلی ناراحت یا مشغول بود
بغلش می کردم، اون میگفت حالم خوب 

 «.میشه

تا معنی جمله هایش را متوجه شوم و به 
غلت میخوای ب» نتیجه برسم، سریع پرسید:

 «کنم؟
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اگه قبال جواب » لبهایم تا توانست کش آمد:
 « .داده آره دیگه

آره جواب » لبهایش خندید، با ذوق گفت:



داده. فقط اینجوری که نمیشه، آخه تو قدت 
 «!بلنده اونوقت من میرم تو بغل تو

پس منتفی » دستم را روی صورتم کشیدم:
 « شد؟

نه » ا گرفت و به طرف کاناپه رفت:دستم ر 
 « .منتفی نشد فقط یک فرمول خاص داره

ببین من » با ذوق بیشتری ادامه داد:
میشینم این گوشه کاناپه تو بیا بغلم 

 « .بعدشم قشنگ دراز بکش

 .سریع نشست و پاهایش را هم باال برد

 .همان کاری که گفت را کردم

 سرم را روی قفسه سینه اش گذاشت و دراز
 .کشیدم



دلم نمی خواست حتی یک درصد حواسش 
پرت شود، صدای ضربان قلبش زیر گوشم 

 پیچید. مثل همین ضربان، همین قدر
 !شفاف بود

دستهایش را دورم حلقه کرد و انگشتهایش 
 .را داخل موهایم برد

انگار تمام آشوبهای سرم را با حرکت نرم 
 .سرانگشتانش بیرون کشید

ذهنم یکی یکی باز نوارهای پیچیده و درهم 
شد و با نوازش آراَمش از سرم بیرون 

 .کشیده می شد

چشمهایم بسته بود و فقط به یک چیز فکر 
 .می کردم ... چقدر دوستش داشتم



زود بشین » در ماشین را برایش باز کردم:
 « .لباسات کمه سرما می خوری

 .نشست و در را بستم
 .سوار شدم و ماشین را روشن کردم

ظرف ماکارونی را که در دستش بود، باال 
خیلی ممنون! خیلی خوشمزه بود » آورد:

 « .نمی شد بقیشو برندارم

 « .نوش جونت» -

 !بعدا بهم بگو چه طوری درست می کنی» -
» 

ریموت پارکینگ را زدم و آن را سر جایش 
خودم برات درست می کنم» گذاشتم: . » 

ام دستهایش را دور گردنم انداخت و گونه 
مرسی» را بوسید: ! » 



 « خیلی شکمویی! به خاطر غذا ؟» -

 « باز داری اذیتم میکنی؟» -

نه، اونهمه باال بغلت بودم » جدی گفتم:
بوسم نکردی. االن واسه یک ظرف غذا و 

چهار تا وعده، وعید غذایی! قشنگ معلوم 
 شد

 « ...دوستم نداری دیگه واسه غذاهام

- « اینهمه دوستت دارم، برای غذا نیست 
 « .منو اذیت نکن

تو اصال حواستو » خندیدم و نگاهش کردم:
جمع نکن. خیلی خُب اصال بحثو عوض 

کنیم. تا برسیم من ازت چند تا خواهش 
 !بکنم



 « باشه؟

به دست انداز رسیدیم و من سریع دستم را 
 .جلویش گرفتم

 « !چی شد؟ آروم میری که» -
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- « مربندتو ببندک ! » 

خُب چی » کمربند را بست و گفت:
 « میخواستی بگی؟

ببین من هنوز کارام » صدایم را صاف کردم:
تموم نشده یک کم دیگه باید تحمل کنی، 

 دیگه چیزی نمونده ولی احتیاط کنیم

باشه؟! میخوام درک کنی من با یک آدم 
معمولی طرف نیستم. خاص نیست، ولی 



سرت کم بشه اونوقت احمقه! اگه یک مو از 
 من

دیگه کوهیار نمی مونم. بذار تمومش کنم 
هیوا. پدرتم که همینو گفته خیلی بده من 

 «.رو حرف ایشون حرف بزنم

 .زیر چشمی نگاهش کردم

فکهایش را به هم فشار می داد و در سکوت 
 .به جلو خیره شده بود

 « هیوا؟» -

باشه» با صدای آرامی گفت: ! » 

 « ناراحت شدی؟» -

 « !آره» -

چرا آخه؟ منکه چیز » نفسم را فوت کردم:



 « .بدی نگفتم

 « میگی نباشم! این خوبه؟» -

ببین باز دوباره مثل قبل شدیا، من تا » -
یکذجایی هیجاناتو درک می کنم ولی توقع 

 .دارم یک جاهایی منطقی باشی

 !اینهمه خوب بودیم! بیا خرابش نکنیم باشه
» 

باشه، زود تموم » آرامتر از قبل گفت:
 « میشه؟

تمام تالشمو میکنم. روزای خوبی » -
نیست! علنا مهدیارو هم دور کردم، خودت 

 میدونی. فکر نمی کردم به اینجاها برسه

 « !ولی رسیده. گفتی درک میکنی

غلط » سرش را به طرف پنجره چرخانده:



 « !کردم

امشب پیش خودمون » خنده ام را خوردم:
 « بمونه باشه؟

 « !باشه» -

یکاری » نیم نگاهی به قیافه لجبازش کردم:
نکنی بابا جانت بفهمه من گفتم باهاشون 

 «.حرف زدم

 « !باشه» -

 « .دوستاتم نفهمن فعال تا بعد» -

 « !باشه» -

 « .یکم دوریه زود حلش میکنم» -

 « !باشه» -

خیلی » دستهایم را دور فرمان محکم کردم:



باشدوستم داشته  ! » 

 « !باشه» -

 .نشد ، نتوانستم نخندم
 .بلند خندیدم

توجهی نکرد و بعد از چند ثانیه با اخم 
تو چی !؟ همش من بگم؟» برگشت:  » 
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 « چیو؟» -

دیگه جوابتو » با مشت به رانش کوبید:
نمیدم، به خدا! زنگ نمیزنم. اس ام اس 

 « !نمیدم. هیچی تا بگی

چیو آخه بگم؟ متوجه نمیشم چی می » -
 « گی؟



 « !دوستت دارم» -

» دستم را پیش بردم و روی بینی اش زدم:
 «!متشکرم که دوستم داری

سرش را با حرص و اخمهای در هم رفته به 
 .طرف پنجره چرخاند و قهر کرد

 (هیوا)

پتو را دور خودم پیچیدم و روی تاپ حیاط 
 .نشستم
را فوت کردم با لبهای آویزان نفسم . 

 !باز هم روزهای بی خبری
در یک سیکل گیر کرده بودم! هر چه تالش 
می کردم آخر هم به نقطه اول می رسیدم، 

 !بی خبری



نزدیک دو سال گذشت و باز هم رسیدم به 
همان بی خبری های روزهای اول. همان 

 روزهایی که ثانیه ها را می شمردم تا به

انش که مهدیار برسم. چشم بدوزم به ده
 .حرفی بزند، چیزی بگوید از کوهیار

تمام ارتباط ما دو بار تماس تلفنی بود که 
هر بار با سردی جواب داد. هربار بعد از 

 تماس نوشت جایی که بود که نمی توانست
صحبت کند. هر شب به مهدیار زنگ می 

زدم و هر شب از عصبانیت می شنیدم، از 
 دعوا، از قرارهای شبانه با وکالیش، از خانه

 .نیامدن و سوله ماندن
نمی خواستم مزاحم باشم. نمی خواستم 



نگرانم باشد. یک جا حداقل خیالش راحت 
 .باشد

 !نمی خواستم حواسش پرت شود
پوزخندی زدم از چیزی که به ذهنم آمد . 

چقدر احمقانه! چطور به ذهنم رسیده بود 
 می توانستم حواسش را پرت کنم؟

 .هیچ وقت نتوانستم اینکار را بکنم

 .حتی نتوانستم یک دروغ ساده بگویم

مثل اتفاق راننده اسنپی که فردای آن روز 
 .زنگ زد و هزار بار عذرخواهی کرد

بین آن همه کار در آن روز شلوغ یادش 
گوش او را بپیچاندبود  ! 

حواسش به همه چیز بود و این موضوع 



 .گاهی مرا می ترساند

دقیقا مثل وقتهایی که کار اشتباهی می 
کردم و می ترسیدم بابا بفهمد و حتی بعد 

 .از انجامش هم باز اضطراب داشتم
 .کوهیار هم همین حس را به من می داد

 .انگار همه جا بود و مرا می دید
عشقم هوا سرد » ها پایین آمد: پروانه از پله

 « شده، مجبوری مگه میای بیرون میشینی؟

پتو آوردم دیگه! » گوشه پتو را باال آوردم:
 «.خوبه هنوز خیلی سرد نیست
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چرا باز رفتی تو غارت هیوا جانم؟ چند » -
روز شد این حاِل تو؟ چرا حرف نمی زنی با 



 « من؟

- « فردا میرم شرکت. با نگار حرف زدم،  از
کلی گله کرد گفت همه کارها افتاده گردنش 

 « !دیگه تنهایی نمیتونه

خُب چرا اینهمه وقت نرفتی » کنارم نشست:
اون بچه اینقدر کاراش زیاد نشه! بقیه 

 «!کجان؟ مهدیار، رهی ، سپهر؟

سرم را کج روی زانوهایم گذاشتم و نگاهش 
دیگه دلم نخواست  نمی دونم، یهو» کردم:

 برم! انگار دلمو زد. هستن اونا منتها
همشون دارن به داداش مهدیار کمک می 

 « .کنن وقت ندارن به نگار برسن

 « کوهیار!؟» -



» اسمش را آورد و سریع سرم را بلند کردم:
 « چی؟

گفتی داداش مهدیار منم اسمشو گفتم، » -
 « درست گفتم دیگه؟

 « !آره اسمش کوهیاره» -

 «.از اسمش خوشم میاد! قشنگه» -

برای فرار از شنیدن چیزهایی که خودم 
خیلی بیشتر دوستشان داشتم، خندیدم و 

اسم من قشنگترِ، هیوا» گفتم: ! » 

حسود نبودی تو! بذار ببینم» نگاهم کرد: . » 

چتری هایش را کنار زد و با پایش تاب را 
یک مقایسه کنیم. کوهیار ، هیوا» هل داد: ! 

» 

ز زیر پتو روی قلبم رفت. نکند چیزی دستم ا



می دانست؟ حتما می دانست! بابا هیچ 
 .چیزی را از پروانه مخفی نمی کرد

ضربان قلبم اینقدر باال رفت که نفسهایم را 
 .نتوانستم کنترل کنم و به سرفه افتادم

چی شد؟» به سمتم برگشت:  » 

بد نفس کشیدم، » میان سرفه هایم گفتم:
لومآب دهنم پرید تو گ . » 

به فریبرز گفتی » از جایش بلند شد:
 «میخوای بری شرکت؟

ظهر بهش گفتم، » نفس عمیقی کشیدم:
چیزی نگفت. بازم زیاد راضی نیست. چرا 

 « اینجوری میکنه؟

پاشو بریم تو، دوستت » بازویم را گرفت:



داره خُب. خوشش نمیاد کسی زیاد نگات 
 « !کنه

لبم را گاز گرفتم، می دانست ! مطمئن 
 .بودم

کی نگاه کنه آخه؟ خودمون پنج تا » -
هستیم تو اتاقمون. تازه اون سه تا هم که 

 دیگه زیاد نیستن. اصال از اتاق بیرون

 « .نمیریم

 « چرا؟» -

بی هوا تمام کلماتی که می خواستم به 
داداش » گوش بابا برسد را کنار هم چیدم:

ر و رنگ اتاقمون خوشش مهدیار از دکو
 نمیاد از



 « .ترسش همیشه درو می بندیم

از کالفگی و از این پهلو به آن پهلو شدن 
 .خسته شدم

حتی نمی دانستم فردا کوهیار را می دیدم 
 !یا نه

یک هفته از آن شب گذشته بود. یعنی می 
شد یکبار دیگر بغلش کنم؟ گفت عالی بود! 

تحتی بین دستهایم خوابیده بود! گف  

همان نیم ساعت راحت ترین خواب تمام 
این مدت بود! دلم برای تک تک 

استخوانهای صورتش تنگ شده بود! چرا 
 وقتی آن قدر

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

373 



نزدیک بود صورتش را غرق بوسه نکردم!؟ 
چرا فقط به دستهایم اجازه دادم مزه قلقلک 

 ته ریش هایش را حس کنند؟ پس لبهایم
؟چه  

موبایل را برداشتم و نگاهی به ساعت 
 .کردم

هنوز به نیمه شب هم نرسیده بود و من 
نمی دانستم ساعتهای باقی مانده را چطور 

 .بگذرانم
دلم برای دیدنش، برای شنیدنش بیقرار 

 .بود
بغض کردم ، قلبم بدجور خودش را به در و 
 .دیوار قفسی که برایش ساخته بودم، میزد



آوردم و تماس گرفتمشماره مهدیار را  . 

الو ، سالم » چند بار بوق خورد و برداشت:
 « چطوریایی دردسر؟

سالم، » با صدای آرامی جوابش را دادم:
 « مهدیار کجایی؟

 « خونه، چی شده؟» -

 « چی شد امروز؟ بازم دادگاه داشت؟» -

 « !گوشی رو نگه دار» -

» چند لحظه بعد دوباره صدای مهدیار آمد:
وز رفته بود، نگران نباش حل الو، آره امر 

 « !میشه

مگه نگفتی مدرک » نفس عمیقی کشیدم:
 « داره آتیش سوزی عمدی بوده؟



نه اون که هیچی اون حله، امروز برای » -
 « .شرکت قبلیه بود

چرا؟ مگه تموم نشد؟ » بغضم بیشتر شد:
 « چرا تموم نمیشه پس؟ تا کی دیگه ؟

 « هیوا! گریه میکنی؟» -

 « !نه» -

ن لحظه اشکهایم ریختهما . 

همینه دیگه! میدونی چقدر باید خسارت » -
بده! تازه از قبلشم به کوه بدهکاره سال 

 پیش همشون فکر کردن بیخیالشون
شده ولی االن همه رو یکی یکی داره میاره 
وسط. طرف کال شرکتشو تعطیل کرده، فکر 

 کنم باید دار و ندارشو بفروشه بده



 «!کوهیار

 « !خُب بفروشه بده دیگه» -

چشم، من میرم در جریان » بلند خندید:
 « !میگذارمش میگم هیوا گفته بده بره

احمق مسخره نکن! خودتم که داری زجر » -
 «.کش میشی از این وضعیت

آره به قران، خوبه تو دوری نیستی » -
ببینی، همش عصبانیه. االن یک داد و 

 « .بیدادی راه انداخته بود

- « و؟با ت » 

با ماهانی! قشنگ طرفو پاره کرد. میگم » -
هیوا تو از چی این خوشت اومده، خدایی 

 من اصال فکرشم نمی کردم اینقدر



 « .دیگه سگ باشه

خفه شو مهدیار! وقت گیر آوردی؟ من » -
فقط نگرانشم. اونکه گفته همه چی تموم 

 « .شده

غلط کرده! فردا »: با صدای آرامی گفت
 «میای؟

- « ؟هستی تو  » 
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صبح نیستم ولی میام، منتظرتم. بیا یک » -
کم کمک نگار کن کارارو برسونه دهن 
 سپهرو سرویس کرده اینقدر غر زده،

بهش بگو اخالق نداشته باشه عروسی 
 « !تعطیله ها



مهدیار اونور یکی داره پر پر میشه تو » -
بود  داری با من شوخی میکنی؟ کاش رهی

 « .یک تیکه ای بهت مینداخت

 « !اینجاست» -

حرصم درآمد، همه حق دیدن او را داشتند 
 !جز من؟

 .مرده شورشو ببرن، همش اونجاست که» -

» 

شعور سطوح » صدای رهی در گوشی پیچید:
مختلفی داره، باالترین سطحش اونجایی که 

 .بیشعورهایی مثل تورو باید نادیده گرفت
 « به تو چه من کجام؟

 « !هر وقت زنگ زدم اونجایی تو» -

 « .شب بخیر» -



با تعجب به صفحه خاموش و تماس قطع 
شده نگاه کردم و با عصبانیت از جایم بلند 

یک مشت گاو! حیِف گاو» شدم: . » 

 .در اتاق را باز کردم و به طرف پله ها رفتم

هنوز چند پله مانده بود تا به طبقه پایین 
وهیار از دهان برسم که با شنیدن اسم ک

 .پروانه همانجا میخکوب ایستادم
 « .من مستقیم چیزی از کوهیار نگفتم» -

خُب یه طوری بحث رو میرسوندی ببینی » -
 « !چی میگه

فریبرز من از این کارا خوشم نمیاد، » -
میخوای نظرشو بپرسی برو بپرس، دیگه 
 اینهمه باال پایین کردن نداره! هیوا بزرگ



میتونه خیلی واضح  شده .عاقله، خودش
 « .بهت جواب بده

 «... برم مستقیم بگم پسرِ اومده گفته» -

پسر چیه؟ اسم داره» ِ پروانه ریز خندید: ! » 

 « !هر چی پروانه» -

حسودیت شده؟ آره » اینبار واضح خندید:
فریبرز؟ میترسی هیوا یکی دیگرو دوست 

 داشته باشه؟ نه قربونت برم من میدونم، تو

نگرانی هیوا یکی دیگرو بیشتر از تو دوست 
داشته باشه! مهدیار این سالها بود تمرین 

 «.میکردی خُب فدات شم

پر از حس خوب شدم، مثل پرواز بین 
ابرها! کمی دیگر تمرکز کنم حتی می 



توانستم نرمی ابرها را هم میان مشتهایم 
 .حس کنم

پسرِ خوبیه! فقط خیلی » صدای بابا آمد:
ره! هر روزم یک دردسر جدیددرگیری دا . » 

 « .کمکش کن خُب» -

 « .خودش از پسش برمیاد» -

میخوای کشش » پروانه اینبار بلندتر خندید:
 « بدی نه؟ عشقم آخرش چی؟

 « تو میگی هیوا نمیدونه؟» -

پدر مصرانه جواب سوالهای پر شیطنت 
پروانه را نمی داد و بحث را با یک سوال 

لبم از خوشحالی دیگر عوض می کرد و من ق
 در



 .حال بیرون زدن از دهانم بود

تنها نقطه خوشحال کننده این روزهای 
مزخرف همین شد که بفهمم بابا فکرهایش 
 بد نیبود و دوباره قرار نبود مرا از چیزی که

 .دوستش داشتم، جدا کند
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 .آماده شده بودم تا برای کوهیار بجنگم
ار دیگر دوست داشتنی نبود، عشقی کوهی

متفاوت بود، چیزی که تا به حال آن را 
 .نداشتم

پروانه همچنان در حال سر به سر گذاشتن 
بابا بود که آرام پله ها را به طرف باال 

 .برگشتم



 .سریع موبایلم را برداشتم

حرفهای بابا و پروانه یکی از درهای قفس را 
 .باز کرده بود

پیدا کرده باشم انگار یک راه فرار . 

دستم را چند بار مشت کردم و دوباره باز 
سالم ، خوبی؟» کردم و باالخره نوشتم:   » 

سریع برق را خاموش کردم و روی تخت 
 .نشستم

پیامش رسید و نفس حبس شده ام به 
 .بیرون راهی پیدا کرد

 « سالم عزیزم، تو خوبی؟ » -

مرسی، » با هیجان شروع به نوشتن کردم: 
حالت خوبه؟خوبم.   » 



تو همیشه خوب بمون. کسی نیست  » -
بغلم کنه. سرم پر از فکره! کجایی پس؟ چرا 

 «اینقدر ندارمت؟

 .دستم را روی قلبم گذاشتم

 .موبایل را رها کردم و بالش را برداشتم

 .سرم را در بالش فرو کردم و جیغ زدم

 .لرزش موبایل را حس کردم
شتمبالش را پرت کردم و موبایل را بردا . 

فرار نکن، بغل نمیخوام. خوبم، نگران  » -
 « .نباش

فرار نکردم، رفتم تو بالش از خوشحالی  » -
جیغ بزنم. یک هفته هیچ خبری نبود! یهو 

 .«...اینو نوشتی



این نقطه های آخرو چی معنی کنم؟ اگه  » -
پیشم بودی حواستو راحت پرت میکردم تا 

 «.چیزی که میخوام رو بشنوم

باشه تو » خندیدم و با خوشحالی نوشتم: 
شجاع نباش ، نگو. خودم میگم ... خیلی 

 .«دوستت دارم

خانم شجاع و خوشگل بیشترش کن  » -
 .«خیرشو بیینی

 .بلند خندیدم و سریع جلوی دهانم را گرفتم
عاشقتم» موبایل را برداشتم و نوشتم:  » 

از پیام بعدی و شب بخیر بعد از آن 
با لبخند دراز کشیدم و متعجب شدم ولی 

 .هر چه خواستم را در ذهنم ساختم

».................. « - 



 «شب بخیرعزیزم » -

 (کوهیار)

هنوز به در اتاقم نرسیده بودم که منشی و 
چند نفر از کارمندان دوره ام کردند و هر 

 .کس هم حرف خودش را می زد

اعصابم این روزها کشش نداشت، با صدای 
بسه! یکی یکی. چه خبرِ اینجا » بلندی گفتم:

 « !؟ مگه دبستانه
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در اتاق کناری باز شد. میان چهارچوب اتاق 
ایستاده بود و با چشمهای متعجب نگاهم 

 .می کرد

از دیدنش جا خوردم ولی با تمام قدرت 



 .خودم را کنترل کردم

چقدر این روزها جای انگشتانش روی سرم 
لی بود، چقدر دلم تنگ بود که یک بار خا

دیگر با همان روش خاص خودش بغلم 
 .کند

در جواب سالمی که میان آنهمه همهمه 
فقط لب خوانیش کردم سری تکان دادم و 

 .سریع در اتاق را باز کردم و داخل شدم

از همه خواستم خارج از اتاق بمانند و یکی 
 .یکی وارد شوند

ودم به جای ساعتها گذشت و من منتظر ب
اینهمه سوال و جواب تکراری کسی را که 

 .دوست داشتم، ببینم



نامه های منشی را امضا می کردم و تلفن 
روی میز منشی زنگ خورد. صدایش را 

 .شنید و به طرف در رفت

ببخشید تا شما امضا کنید من میرم » -
 « .جواب میدم

 «.از همینجا جواب بدید» -

داشتمیز را دور زد و تلفن را بر  . 

 « .مهندس، آقای آزاد هستند» -

بده » کارتابل را بستم و به طرفش گرفتم:
گوشی رو به من! اینم بگیر همش امضا 

 «.شد

گوشی را گرفتم و همزمان با سالم دادنم 
 .منشی هم از اتاق خارج شد



سالم فروتن چطوری؟ مزاحمت که » -
 « .نیستم

 « .این حرفا چیه! من در خدمتم» -

- « بگم آشوری رو اخراج کردم،  زنگ زدم
 « !حواست باشه

بله، چشم. » دستم را روی سرم گذاشتم:
 « .حواسم هست

 «.خیلی جا خورد» -

عجیبه که جا خورده! اونهمه من مدرک » -
داشتم که خودش گفته چیکار کنن! دیگه جا 

 خوردن چی؟ من حتی بهش

گفته بودم صدای مکالماتمونو ضبط میکنم. 
 « .کال هیچ وقت آدمهارو جدی نمیگیره



واقعا صداشو ضبط می » با خنده پرسید:
 « کردی؟

همشو نه، » دستم را از روی سرم برداشتم:
قبل آتیش سوزی دستگاه ها یک اتفاقی 

 افتاد چون می دونستم خیلی عصبانی میشه
کردم، برای اون بیشتر مکالماتمونو ضبط 

 «.همشم که تهدید بود

 .فروتن با این اخالقات یکم مشکل دارم» -

» 

من با کسی جز بانیپال » از جایم بلند شدم:
اینکارو نکردم جناب آزاد، به من حق بدید. 

 وقتی از هیچ لطفی نسبت به من تو این

سالها دریغ نکرده باید یک کم حواسمو جمع 
 « .کنم



- « دم، اتفاقا بله اونکه البته بهت حق می
 « ...تحسینتم میکنم منتها از دور نگاه کنی

متوجه منظورتون » حرفش را قطع کردم:
شدم. برای همین ازتون خواستم اجازه بدید 

 « !منو بیشتر بشناسن

 « !البته منم باید بشناسمت» -

 « .بله حق با شماست، من در خدمتم» -

حاال بعدا با هم صحبت می کنیم. راجع » -
وری هم یک کم دقت کنبه این آش . » 

حتما ، خیالتون راحت باشه حواسمو » -
 « .جمع می کنم
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روی صندلی نشستم و سرم را بین دستانم 



 .گرفتم

دادگاه و کالنتری، حاال هم اخراج بانیپال و 
پدری که نگران دخترش بود و حواس جمع 

 مرا می خواست. مهدیاری که باید

چهارچشمی مراقبش باشم. کارهای شرکت 
 .که تمامی نداشت

معادله چند مجهولی را از چه راهی حل می 
 کردم؟

 .سرم میان دستانم بود که در اتاق زده شد

 « بله؟» -

هنوز سرم را کامل باال نیاورده بودم که 
کوهیار؟ خوبی؟» صدایش آمد: » 

ببین کی اینجاست؟ » از جایم بلند شدم:



یک هفته خانم خوشگل لطف کردی بعد !» 

خودت این نسخه » اخمهایش در هم رفت:
 « !رو پیچیدی

بد پیچیدم، » خندیدم و به طرفش رفتم:
 « !هم نسخه رو هم خودمو

هم منو» سریع گفت: . » 

هم تورو! تو کجا » رو به رویش ایستادم:
 « بودی؟

 « !سرجام ، تو خودت نبودی» -

سرجات کجا » گونه اش را نوازش کردم:
ست حاال؟ پس چرا ندیدمت؟ه  » 

 .چشمهای قشنگش پر از دلتنگی بود

 « یعنی چی؟ کجا منو ندیدی؟ » -



خواستم بغلش کنم و بگویم جایش کجا بود 
و چقدر این روزها آغوش من خالی بود از 

 .وجود مهربانش که در با شدت باز شد

 .هیوا چند قدم عقب رفت و از در دور شد

خونسرد نگاهش کردم ولی در دلم چنان 
آشوبی شد که فقط خودم می دانستم با 
این ورود سر زده اش آن هم حاال از تمام 

 این
 .مدت بار بیشتری روی دوشم گذاشت

اینجا چیکار میکنی؟ یادمه آخرین بار » -
 « .بهت گفتم دور و برم نباشی

ببخشید » پوزخندی زد و نگاهی به هیوا کرد:
تتون شدم، اون یکی رو فرستادی مزاحم خلو



 رفت نتونستی دووم بیاری تا دعوت

نامه ات بیاد گفتی تو این مدت بیکار 
 « نباشی آره؟

چشمهای خون گرفته و صدای خش دارش 
 .نشان می داد حال خرابی داشت

دعوت نامه را غلیظ گفت و به هیوا نگاه 
کرد، باز هم دنبال نقشه ی جدید می 

بین بردن اعتماد  گشت. تمام تالشش از
 !هیوا بود

فقط خدا را شکر کردم فکرهایش همه در 
حد احتمال بود و چیزی از رابطه ما نمی 

 .دانست

خانم آزاد » به هیوا نگاه کردم و جدی گفتم:



 « .شما تشریف ببرید

با نگاهی پر از اضطراب در جایش خشک 
 .شده بود و تکان نمی خورد

 « نه بذار باشن! چرا برن؟» -

خانم آزاد با شما هستم تشریف ببرید » -
 « !بیرون

رو بد کسی دست » بانیپال بلند خندید:
گذاشتی رفیق این دیگه پریسای بی کس و 
 «!کار نیست هر جور خواستی برات برقصه

خانم با شما » فکم را روی هم فشار دادم:
 « !هستم تشریف ببرید بیرون
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- « بد کسی هم نیست باباش میتونه  البته



تا آخر عمر خرج تو و اون برادر الدنگتو 
 «.بده

دستهایم مشت شد، خواستم به طرفش 
بروم که در یک ثانیه همه چیز عوض شد و 

 .مشتم در نیمه راه باقی ماند

 .هیوا با تمام قدرت بانیپال را هل داد

بی تعادل بودن از مصرف زیاد مشروب کار 
م به در خورد و روی زمین دستش داد، محک

 .افتاد
 .با چشمهای گرد شده به هیوا نگاه کردم
یک قدم به سمت بانیپال برداشت و با 

» تمام قدرت لگدی به شکم بانیپال زد:
 « .آشغال کثافت حالم ازت بهم میخوره



دوباره پایش را باال آورد که سریع خودم را 
 .رساندم و کمرش را گرفتم و بلندش کردم

- « هی چیکار میکنی؟هی   » 

ولم کن. عوضی بی همه چیز فکر کردی » -
چه خبرِ من اللم تو هر چی خواستی بگی؟ 

 بسه دیگه هر چی بهت هیچی
 « !نگفتم

با سر در دل خطر رفت! می خواستم دور 
باشد، میخواستم عروسک زیبای من امن 

 !باشد. نشد
مهندس، من زنگ » منشی به در کوبید:

 « !میزنم صد و ده

نه نمی خواد، صبر کن» د زدم:دا  ! » 



 .هیوا را کنار کتابخانه روی زمین گذاشتم

دستهایم را روی گونه هایش گذاشتم و آرام 
هیشش، آروم باش! هیچی » زمزمه کردم:

 « .نگو. آروم

 .نگاهی به پشت سرم کردم
بانیپال کف دستش را روی زمین گذاشت تا 

 .بلند شود
م و آرام نگاهم را به سمت هیوا برگرداند

از جات تکون نمیخوری» ولی محکم گفتم: ! 

» 

سریع به سمت بانیپال رفتم و یقه اش را 
گرفتم و در را باز کردم و به بیرون اتاق 

 .هلش دادم

 « !گمشو بیرون» -



دیگه اینجا کاری ندارم. جای » خنده ای کرد:
دیگه ای میبینمت، یک جای خیلی بهتر! یک 

 جایی که کرک و پرت بریزه. منتظر

 « .باش

به سمت در شرکت هلش دادم و در را باز 
گمشو» کردم: ! » 

با خنده های بلند و عصبی در حالیکه 
شکمش را گرفته بود از در شرکت بیرون 

 .رفت

کردم. تمام کارمندان از نگاهی به سالن 
قسمتهای پارتیشن بندی بیرون زده بودند و 
 فقط نگاه می کردند. بدون اینکه متوجه تُن

به چی نگاه می » بلند صدا باشم فریاد زدم:



 «.کنید؟ برگردید سر کارتون! سریع

چی » برگشتم و نگار را جلوی رویم دیدم:
 «چی ش شد؟ هی هی وا !؟

کنمسعی کردم خشمم را کنترل  . 

با صدایی که از خشم زیاد دورگه شده بود 
من...از شما یک کار میخوام » آرام گفتم:

 « !خانم

ح حت حتما» سریع گفت: ! » 

وسایل خودتون و هیوا رو جمع کنید، » -
تمام چیزایی که احتیاج دارید هم برای امروز 

 «.هم برای روزهای بعدی! ممنون

 »خواست دوباره سوال بپرسد که نگذاشتم:
 «.خواهش میکنم اینکارو بکنید
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به سمت اتاقشان عقب عقب رفت با 
 .سرعت داخل اتاق شد

چند نفس عمیق کشیدم و در اتاق را باز 
 .کردم

مات زده همانجا ایستاده بود و رنگ به 
 .صورت نداشت

 .انگار تازه متوجه شده که چه کرده بود
رفش رفتمدر را بستم و به ط . 

دستی به سرم کشیدم و زیر لب از درد 
 .وحشتناک آخ گفتم

 .رو به رویش ایستادم

 « !چند بار گفتم برو بیرون؟» -



من، من » صدایش مثل دستهایش لرزید:
نفهمیدم چی شد! اون بهت توهین کرد. به 

تو، به مهدیار، به بابا! کوهیار ببخشید. 
 دردسر

 « .شد ! دردسر میشه! من گند زدم

» دستش را به قفسه کتابخانه بند کرد:
 « ...ببخشید. من اصال

دست دیگرش را به طرف سرش برد. لرزش 
زیاد دستانش حالم را بد کرد. دوباره 

 .هیجان زیاد کار دستش داد

 .دستهایم را دور شانه هایش حلقه کردم

دستهایش را روی صورتش گذاشت و در 
 .بغلم فرو رفت



نیا! چقدر زورت گریه نک» سرش را بوسیدم:
زیاده تو! مطمئنم داغونش کردی.خونریزی 

 معده بکنه میتونه ازت شکایت کنه و دیه

 « !بگیره هیوا جان

 .بی هوا زیر گریه زد
گریه نکن شاهد نداره که چطوری ثابت » -
کنه یک دختر پنجاه کیلیویی زده ناکارش 

 کرده؟ منم که شریک شما هستم

تش می هیچی هم ندیدم. آروم باش، درس
 «.کنم

 .سرش را باال آورد و به هم خیره شدیم

خیلی بد شد! فکر کنم یک حصر خانگی » -
 « .طوالنی مدت در انتظارت باشه



میره به بابا » آب دهانش را قورت داد:
 « !میگه؟ میگه؟

شک نکن» سرم را تکان دادم: . » 

ای داد. تو چی؟ بابا... بابا عصبانی » -
 « میشه. حاال چیکار کنم؟

االن میتونم معنی » نفسم را فوت کردم:
اون نگاه پدرت رو که بهت گفتم قشنگ 

تشریح کنم. یک لگد به اون زدی ولی زندگی 
 منو

 « !بردی رو هوا

دوباره نقشه میکشه؟ آره؟ » بغض کرد:
 « اذیتت میکنه؟ چیکار میکنه؟

خیلی » دستم را روی گونه اش گذاشتم:



کاش  اذیتم میکنه، ندیدنت اذیتم میکنه!
حداقل قبلش بغلم کرده بودی. هیوا چند 

 روز

دیگه ندارمت من؟ چند روز دیگه چشمای 
 « ...خوشگلت رو نبینم؟ هیجانای تو

خواست چیزی بگوید که صدای باز شدن در 
 .آمد

 .کنارش منتظر ایستادم

ه همه چی چیو ج جمع » نگار وارد اتاق شد:
 « .کردم
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کجا؟» ساعدم را گرفت:  » 

یک مدت هیچ » دستی روی صورتم کشیدم:



 « .کدومتون دفتر نباشید

 « ...س سپهر! مه مهد» -

هیچ کدومتون» به نگار نگاه کردم: . » 

 .جلوی خانه شان ماشین را متوقف کردم

 .تمام طول راه هیچ کدام چیزی نگفتیم
» کمربند را باز کرد و با سری پایین گفت:

میخواستم مشکلی برات درست باور کن ن
 کنم، اصال نفهمیدم چی شد! به خدا راست

 « .می گم

دستهایم روی فرمان قفل شد، تمام حرص 
و خشمم را روی دستهای گره خورده ام 

خالی کردم و تا آنجا که می توانستم فرمان 
 را



باشه! اشکال » میان انگشتانم فشار دادم:
رو. نداره. یک مدت شرکت نیا. اصال جایی ن
 « .هیچ کاری نکن! خواهش می کنم

خانم نگار یک مدت » به عقب برگشتم:
برای کاراتون شما لطف کنید بیاید خونه 

 « .هیوا! با هم تو خونه کار کنید

ح حتما، » نگار کیفها و وسایل را برداشت:
خی خی خیال خیالتون را را راحت! م من م 

 «.مرا مراقب هی هیوا هس هستم

رفت و جلوی در خانه از ماشین بیرون 
 .ایستاد

 .نگاهی به رنگ پریده اش انداختم
دیدی » تمام سعی ام را کردم تا لبخند بزنم:



 « چی گفت؟

کی؟» سرش را باال آورد:  » 

چقدر آشفته بود و ترسیده، از تمام اعضای 
 .صورتش ترس و آشوب را می شد دید

نگار! میگه مراقب تو » دستش را گرفتم:
راقب خودش باشه. هستش، یکی باید م

بهش بگو باز نشینه نقشه سرهم کنه ها. 
 میدم

 « !سپهر کله شو بکنه

 .حتی نتوانست لبخند بزند

کوهیار ببخش منو! تمام کارهایی که » -
کرده بودی رو خراب کردم. کاش اصال 

 « !نمیومدم



درستش می کنم عزیزم. چیزی نشده » -
که! نترس باشه؟ برو وسایل تو دستاش 

رو مراقب خودت باشزیاده! ب . » 

» باز هم صدایش لرزید و با بغض گفت:
 « .خداحافظ

از ماشین پیاده شد و با نگار وارد خانه 
 .شدند

پایم را روی گاز گذاشتم و بی هدف فقط 
 .دور شدم

دوباره بدون اینکه متوجه باشم به یک 
 .بلندی خلوت رسیدم

سرعت ماشین را کم کردم و کنار پرتگاه آن 
 .را خاموش کردم



 .سرم در حال منفجر شدن بود

چند بار محکم روی فرمان کوبیدم و خسته و 
 .کالفه سرم را روی فرمان گذاشتم

 .سرم را بین دستهایم گرفتم و فشار دادم
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به لطف پریسا می دانستم بانیپال چه 
حیوان عجیب و غریبی بود. جای سالم در 

بدن پریسا نگذاشته بود. فقط کافی بود یک 
 بطری

را سر بکشد تا برای تسکین دردها و 
توهماتش احمقانه ترین کارها را انجام 

 .دهد

وای هیوا! وای از دست تو. همه چی » -



 « .خراب شد

نفس کم آوردم، در را باز کردم و از ماشین 
 .خارج شدم

ییز تمام بدنم را لرزاند. دستم را روی سوز پا
سقف ماشین گذاشتم و به صخره بزرگ آن 

 .طرف خیابان خیره شدم

اگه بالیی سرت بیاره چیکار کنم من؟ » -
 « !می کشمش

 .چرخیدم به منظره روبه رویم خیره شدم

عین یک کبوتر جلد سفید و قشنگ » -
اومدی محکم خوردی به کوه! حاال اگه 

م عذاب وجدانش برای کوهِ چیزیت بشه تما  

. 

کاش جلد میموندی تو! کاش اصال نمیومدی 



طرف کوه. تو ظریف و نحیفی، پرنده ی کوه 
 نیستی! اشتباه کردی، اشتباه

 « .کردم

 .آب دهانم را به سختی قورت دادم
دوست داشتنم تازه تبدیل به عشق  » -
شده بود. االن واقعا وقتش نبود. هیچ 

دم. کاش امروز کدوم هم بهت نگفته بو
 قبلش

بغلم کرده بودی، همونجوری! با همون 
 « .فرمول خاصت

کوهیار بسه! » چشمهایم را محکم بستم:
 «.جمعش کن

چند لحظه با سری رو به آسمان و 



 .چشمهایی بسته ایستادم

صدای دورگه شده ام را با سرفه ای صاف 
 .کردم و گوشی را جیبم درآوردم

مشماره را گرفتم و منتظر ماند . 

بله؟» جواب داد:  » 

- « با جناب  سالم فروتن هستم، میتونم
 « .آزاد صحبت کنم

سالم » صدایش پشت گوشی پیچید:
 « !فروتن

 .نفسم را با گفتن سالمم بیرون دادم
 « چیزی شده؟» -

راستش باید یک چیزی رو سریع بهتون » -
می گفتم، امروز بانیپال اومد شرکت و خب 



شتمثل همیشه حاِل خوبی ندا ! 

 « ...خانم آزاد

 .لبهایم را گاز گرفتم
 « .میشنوم! قطع نکن حرفتو» -

ایشون تو اتاق من بودن، بانیپال یهو » -
اومد تو اتاق و طبق معمول همیشه 

 توهماتشو بلند بلند گفت ! چند باری از
دخترتون خواستم برن بیرون ولی فکر کنم 

 « !شوکه شده بودن

 « هیوا کجاست فروتن؟» -

 « !رسوندمشون خونه جناب آزاد» -

حالش چطوره؟ چیزیش که نشده ، اگه » -
 «...چیزیش شده باشه



نه خیالتون » سریع حرفش را قطع کردم:
راحت، برای چی اتفاقی براشون بیفته من 

 « .اونجا بودم
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 « پس دیگه خبر دادنت چیه؟» -

ایشون فکر » سرم را به طرف آسمان بردم:
کنم از روی هیجان یک واکنش داشتن که 

 « .خُب بانیپال رو خیلی عصبانی کرد

 « هیوا؟ چیزی گفته؟» -

حرفشون خیلی مهم » جویده جویده گفتم:
 « ...نبود راستش

قلبم تند می زند، یاری نمی کرد نفسهایم را 
 .درست باال و پایین ببرم



اگه پشت تلفن نمیتونی درست حرف » -
سریع بیا دفتر من بزنی . » 

دخترتون بانیپال رو زد جناب آزاد! من  » -
زود جلوشو گرفتم. واقعا واکنششون 
 ناخواسته بود مطمئنم، چون بعدش
 « !خودشونم کامال شوک شده بودن

چیزی نگفت و به نظرم تمام دنیا در یک 
 .سکوت و بالتکلیفی فرو رفت

سکوت طوالنی روانم را پاک به هم ریخت. 
اشتباه کرده بودم؟ کاش تمام  نکند

 !عصبانیتش برای من بود

جناب آزاد، فقط میخواستم بگم یعنی به » -
 « ...خودشون هم گفتم یک مدت تا من



از صدای خنده ی بلندش پشت گوشی 
آنقدر جا خوردم که گوشی را پایین آوردم و 

 .با تعجب نگاه کردم
 .موبایل را به گوشم چسباندم

ش می آمدهنوز صدای خنده های . 

نمی دانستم چه چیزی در انتظارم بود، فقط 
می دانستم که این خنده ها به هیچ عنوان 

 جزو احتماالتم نبود و غافلگیر شده بودم

 .جوری که دیگر هیچ حرفی نداشتم

جناب آزاد» لبهایم را با زبانم خیس کردم: ! 

» 

دقیقا چطوری » میان خنده هایش گفت:
 « زدش؟

- « نی بودم، منتها من خودم هم عصبا



ایشون بانیپالو محکم هل داد اونم خورد 
 « .زمین

نه، دقیقا بگو» دوباره خندید: ! » 

یک لگد محکم به شکمش زد، » سریع گفتم:
من جلوشونو گرفتم ولی بانیپالو می 

 شناسم. می خواستم بگم یک مدت بهشون

 « ...اخطار بدید که من

دخترم خیلی عصبانی » حرفم را قطع کرد:
! اشکال نداره، خوبه که نریخته تو شده

 « .خودش حتما باید اینکارو میکرده

گیج و منگ از حرفهایش هیچ چیز متوجه 
 .نشدم

 .باز هم چیزی برای گفتن باقی نگذاشت



دستم روی موبایل کنار گوشم خشک شد و 
 .همانطور ایستادم

 « فروتن هستی؟» -

بله» سرم را تکان دادم: ! » 

االن مشکل چیه؟ می خواد بره شکایت » -
کنه؟ احتمال میدی آسیب دیده باشه؟ مهم 

 « !نیست پسر

نه شکایت که نمی کنه! راستش فکر می » -
کنم با شما تماس بگیره، خُب حتما 
 توهماتشو به شما هم انتقال میده و

 « .مطمئنم خیلی شاخ و برگشو زیاد می کنه

اون  من به دخترم اعتماد دارم.» خندید:
 « چی بود گفتی راستی؟ اخطار چی بدم؟
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نمی خوام اصال » نفسم را بیرون دادم:
جسارت کنم ولی چون متاسفانه این آدم تو 
 زندگی من زیاد بوده، از دخترتون خواهش

کردم یک مدت مراقب باشن. شما هم اگه 
 « ...تاکید کنید

خواد بکنه؟ طبق چیکار می» محکم پرسید:
 « !شناختت بگو

کالفه از این مکالمه بدون نتیجه و پر از 
نمی دونم دقیقا. ولی » سوال لب زدم:

کسی که میتونه بدون عذاب وجدان آتیش 
 سوزی

راه بندازه... همکار من قبال باهاش زندگی 



می کرد. تجربه هاش یکی از یکی بدتر و 
همراه با صدمه بود. این آدم اصال امن 

ستنی  

 «...جناب آزاد. من نگرانم

فروتن بیا دفترم، هر چی ازش داری » -
بیار. فیلم، دست نوشته، عکس، هر چی ! 

 !همون صداهای ضبط شده که گفتی

 «.سریع منتظرتم

 « ...جناب آزاد من خودم» -

 « .منتظرم» -

تماس را قطع کرد و من هاج و واج فقط به 
 .منظره رو به رو خیره شدم

 ( هیوا)



یخ های یک شکلتوب ! 

همیشه با صدای بلند بابا شروع می شد که 
 .از طبقه پایین اسمم را صدا می زد

بعد هم عین یک جنگ تمام عیار من در 
یکی از مبلهای این طرف سالن و او در یکی 
 از مبلهای آن طرف ، دقیقا جایی رو به روی

 !من

پروانه ای که همیشه ساکت و خاموش در 
فت و همراهش می شد جبهه او قرار می گر 

 و من که همیشه تنها در جبهه ام شکست

می خوردم. چه وقتی پروانه نبود و چه حاال 
 !که بود

اینبار فرق داشت من شکست نمی 



 .خواستم! شکست نمی خوردم

کوهیار نبود ولی انگار بود، انگار من هم در 
 .جبهه ام کسی را داشتم

دوست داشتم فکر کنم شریک دروغ ها و 
کاریهایم را کنارم داشتم. کوهیار به من پنهان

 .قدرت می داد

با صدای قاطع پدر کمی در جایم تکان 
 .خوردم

 « هیوا گریه زاری نداریم، متوجهی؟» -

من هیچ وقت تو جلسات » سرم پایین بود:
 « !حذف شما گریه نکردم

 « جلسات حذف! اینو از کجات آوردی؟» -

هم  جوابش را ندادم. لبهایم را محکم روی



 .فشار دادم

 « تو اتاق فروتن چیکار می کردی؟» -

 !فریبرز یک کم آرومتر، دادگاه که نیست» -

» 

اولین بار بود پروانه اینقدر مستقیم دخالت 
 .می کرد

 .سرم را باال بردم و به پروانه نگاه کردم
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از همان لبخندهای آرامش بخشش مهمانم 
 .کرد

رفته بودم » سر راست جواب بابا را دادم:
 « .حالشو بپرسم

 « حاِل اون چه ارتباطی به تو داره؟» -



مهدیار گفت درگیری زیاد داره، نگرانش » -
بود، قبل رفتنش به بیرون شرکت کلی گله 

 کرد من فقط میخواستم ببینم

 « .حالش خوبه یا نه به مهدیار خبر بدم

بازم بهت با اینکه » نفسش را فوت کرد:
ربط نداشته حاال میگیم رفتی! وقتی اون 
مرتیکه اومده تو اتاقش و درگیری لفظی 

 داشتن

برای چی ایستادی به تماشا؟ اون به تو چه 
 « ربطی داشت؟

کوهیار چیزی نگفت، » محکم و قاطع گفتم:
درگیری لفظی نبود. فقط بانیپال بود که 

 « .حرف میزد و داشت توهین میکرد



به تو چه ارتباطی داره؟ » د شد:از جایش بلن
 « تو چیکاره بودی؟

بابا اون » دستهایم را در هم قالب کردم:
داشت توهین می کرد به من به شما به 

 « .مهدیار به داداشش

بعد تو پریدی یارو رو » صدایش باال رفت:
انداختی زمین و با لگد افتادی به جونش؟ 
 یعنی تنها راه حلی که به نظرت رسیده این

وده؟ب  » 

پروانه تک خنده ای کرد و با نگاه بابا سریع 
ببخشید عزیزم» لبهایش را جمع کرد: ! » 

پروانه خوب می دانست با اینکارهایش چه 
 .آبی روی آتش بابا می ریخت



بابا نزدیک شد و رو به روی من لبه میز 
متوجهی چیکار » سنگی سالن نشست:

 « کردی؟

- « به  من اصال نمیدونم دقیقا اون موقع
چی فکر کردم فقط تحمل شنیدن توهیناشو 

 « .نداشتم

تمام برنامه های این پسررو بهم ریختی » -
هیوا! میخواسته آروم پیش بره. یواش 
 یواش، منتها تو یه کاری کردی وقتی اومد

 « !دفتر داشت سکته می کرد

چی؟» اینبار من با هول بلند شدم:  » 

- « وردن نه از ترس اون مرتیکه، نه از گره خ
کاراش و نه هیچ چیز دیگه فقط برای تو 



 نگران بود، صد بار گفت مراقب باشم و
بهت اخطار بدم فعال جایی نری. خُب 

تقصیری نداره تورو نمیشناسه، نمیدونه چه 
 راه حل هایی اختراع میکنی برای

خالص شدن! ولی من بهش گفتم هیوای 
من کافیه اراده کنه و دچار هیجان بشه، 

نمیتونه جلوش بیاسته؟دیگه کسی   

مثل همین درگیری امروزت! گفتم من بگم 
 « .که بزرگت کردم زودتر ازت ناامید بشه

بابا! چه » از میان فک قفل شده ام گفتم:
 «لزومی داشت این حرفایی که زدید؟

قبل این ماجرای قشنگی که رقم زدی » -
قرار بود کارهاشو بکنه بعد من فکرامو بکنم 



هم بیشتر آشنا بشیدو اجازه بدم با  .» 

 .سرم را پایین انداختم و سکوت کردم

بهش گفتم قضیه » از جایش بلند شد:
منتفیه، هیوا تو باعث شدی! امروز فهمیدم 
اینقدر بزرگ نشدی که جدی با یکی آشنا 

 بشی
و اینا همش تقصیر منه! هیچ کنترلی روی 

 «.رفتارت نداری

فریبرز جان» پروانه سریع کنارش ایستاد: ! 

» 

نیم نگاهی به پروانه کرد و به چشمهای پر از 
غیر از تو شرایط » ترس من نگاه کرد:

خودشم هست، درگیری هاش تمومی نداره 
 و



منم سر درد ندارم دخترم با کسی آشنا بشه 
که یک روز بدون دردسر نداره. منتفیه هیوا! 

 « .تمام

شوکه فقط نگاه کردم، آرام لب زدم و بی 
 .صدا صدایش کردم
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هیچ توجهی نکرد و بازویش را از پنجه های 
 .پروانه درآورد و به اتاق کارش رفت

 .باز هم شکست خوردم
 .باز هم حذف کرد

اشکهایم پایین ریخت و چند لحظه بعد 
 .پروانه محکم بغلم کرد

 .پروانه آرام موهایم را نوازش کرد



قشنگ من  دختر» آرام کنار گوشم گفت:
قویه مگه نه!؟ هیوا جانم کم نیاری ها. اگه 

اینقدر دوستش داری که برای شنیدن 
 توهین

پنجوالی گربه ایت زده بیرون، اگه اون به 
خاطر تو داشته سکته می کرده جا نزن! 

 « باشه هیوا؟

 .سرم را از روی شانه اش برداشتم

دندانهای ردیف و قشنگش از بین لبهایش 
 .دیده می شد

قوی باش! خودت باش. » مکی زد:چش
ولشون کن این حرفارو. خودتو دوست داره. 

 « !همینی که هستی



هیچ وقت نگفته » گیج نگاهش کردم:
 « !دوستم داره

باالخره » دستهایش را روی گونه ام گذاشت:
 « .گذر پوست به دباغ خونه میافته

 « !یعنی چی؟ میخوای اذیتش کنی» -

دارم آره دیگه منم براش» خندید: . » 

 ...بابا همه چیو منتفی کرده من چطوری» -
» 

من برای رسیدن به » دستهایش را برداشت:
فریبرز دنیارو رو سر همه خراب کردم! جا 

 « .نزنی ها

دوباره چشمکی زد و اینبار دیگر صدایش 
گریه نکن عزیزم، بابات » آرام و پچ پچ نبود:

 « !حتما بیشتر از تو میدونه



داد و به طرف دفتر کار بابا  بازویم را فشاری
 .رفت

 .باید کمی فکرهایم را سر و سامان می دادم
با پاهایی که کشیده می شدند پله ها را باال 

 .رفتم

 .دمای بدنم دیگر در اختیار خودم نبود

 .حس ذوب شدن داشتم

دستگیره را با همان توان کمی که برایم 
باقی مانده به پایین هل دادم و وارد فضای 

ک اتاق شدمتاری . 

 .در را بستم و همانجا نشستم

پاهایم دراز شد و کم کم روی زمین پخش 
 .شدم



 .نگاهم روی پنجره بود
دلم برای آسمان بی ابر و شفاف تابستان 
 .که ماه پر نور را نشانم می داد تنگ شد

باریکه نوری از روی تخت چشمم را به بازی 
 .گرفت

 .چهاردست و پا به سمت تخت رفتم

ل را برداشتم و نگاهی به صفحه اش موبای
 .کردم

تیشرت را از تنم کندم و روی سنگ کف 
سالم» اتاق دراز کشیدم: . » 

 « هیوا خوبی؟ چرا جواب نمیدی؟» -
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تو یکی از جلسات حذف » پوزخندی زدم:



 « .بودم

 « چی؟» -

بابا، حذف، دوست داشتنی های من، » -
یادت نیست؟ فوتبال! خاطراتمونم 

 « فراموشت میشه؟

 .چند لحظه سکوت کرد

شنیدی؟ » صدای نفس هایش را شنیدم:
من دارم می میرم! دوباره شکست خوردم. 

 « .متنفرم از خودم

 « درستش می کنم، باشه؟ کجایی تو؟» -

تو اتاقم، دراز کشیدم کف اتاق...می » -
وام خودمو جمع و جور کنم. دنبال یک راه خ

 « !خوب



تو کاری نکن باشه! من خودم درستش » -
 « !می کنم. هیوا گوش بده

وای چرا همه می خوان من حرف » خندیدم:
گوش بدم؟ خودم چی؟ بابا چرا اینجوری 

 « می کنید با من؟

 « هیوا؟ خوبی؟» -

 «نه! تو چی؟ تو خوبی؟» -

 « .نه نیستم» -

زادم در هوا شکلهایی که دوست با دست آ
چرا هر بار ما بهم نزدیک » دارم را کشیدم:

 « میشیم یک چیزی میشه؟ کوهیار!؟

 « !جانم» -

من مطمئنم عصبانی هستی! مطمئنم » -



گند زدم. مطمئنم ناامیدت کردم. مطمئنم 
 امروز به این فکر کردی که من نباشم

 « .خیلی هم بهتره

 « !هیوا» -

- « ، حتی مطمئنم اینقدر نه بذار بگم
مهربونی که خودتو مقصر کردی! مثال گفتی 

 اگه این دردسرارو نداشتی این اتفاقا هم
نمیافتاد. مگه نه؟ برای اینکه بهم نتوپی 
چنان فشاری به خودت آوردی که االن 
 حالت خیلی بدتر از منه! سرت درد می

 « .کنه. باعث همه اینا منم

 « !نه اینطوری نیست» -

هست. دیگه نمیخوام » ی زدم:پوزخند



نگرانم باشی! میخوام برم. حالم بده، باید 
 « .برم زیر آب سرد وایستم

سرما میخوری؟ چیکار داری با خودت » -
 « میکنی؟

نگرانم نباش! خداحافظ. من باید فکر » -
کنم! مثل تو که همیشه درست فکر می 

 « .کنی

 « !هیوا جان» -

 « .خداحافظ» -

م و سریع لیست تماس را قطع کرد
 .تلفنهایم را آوردم

نگاهی به شماره ای که می خواستم کردم و 
 .تماس گرفتم



بلند شدم و بیخیال قطرات عرقی که از 
الو » تمام بدنم پایین می ریخت، نشستم:

 « .سالم

 « !به به چطوری آزادِ رها» -

 ( کوهیار)
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 .شاسی آیفون را فشار دادم و در را باز کردم

اومدن! » کالفه به طرف مهدیار برگشتم:
 «.پاشو

کوه اینقدر حرص نخور! تورو قران بسه » -
 « .دیگه. داری خودتو از بین میبری

در خانه باز شد و رهی پایش را داخل 
 .گذاشت



سالم داد و بعد از او هم سپهر و نگار وارد 
 .خانه شدند

سالم دادم و تعارف کردم تا به همه 
 .بنشینند
پاشو چایی بیار» نگاهی به مهدیار کردم: ! » 

داداش به » سپهر به جای مهدیار بلند شد:
 « کی داری چی میگی آخه؟

 .تا نگاهم روی نگار رفت خودش شروع کرد
م من از ازش هی هیچ خب خبری ن » -

ندارم. با باور ک کنی کنید. ن نق نقشه نی 
خو خودم ن نگرنگرانم نیست، م من .» 

یعنی چی آخه؟ » با زبانم لبم را خیس کردم:
اینهمه ساله دوستید! مهدیار میره میگن 



نیست. جواب تلفن نمیده، باباش میگه 
 خوبه

پروانه خانم از طرفش سالم میرسونه!  .
 « پس خودش کجاست؟ کجا رفته؟

با پسرعموش تماس » نگاهی به رهی کردم:
 « گرفتی؟

- « ی خبر نداشت، گفت هیوا بعد از هیچ
برگشتنش فقط باهاش چت می کرده که 

 اونم دقیقا چهار روزه ازش بیخبره، مثل
 « !ما

جواب پیغامای دیروز » مهدیار گفت:
 « .شهریارو هم نداده

یعنی » دستهایم را روی صورتم کشیدم:



چی؟ چرا نمیفهمم! از چی قایم شده؟ من 
 « .فقط گفتم مراقب باشه

- « رو روز خی خیلی تر ترسی او اون 
 « .ترسیده بو بود

چیزی نگفت؟ به » نگاهم را به نگار دوختم:
غیر از اینکه ترسیده بود تو حرفاش چیزی 

 « نگفت؟

 « .اص اصال با باهام حر حرف ن نزد» -

هر چه سوال و جواب کردم کمتر فهمیدم ، 
 .بیشتر دور شدم

 .کالفه از جایم بلند شدم

کوهیار اگه » :رهی مچ دستم را گرفت
چیزیش میشد فریبرز دنیارو به آتیش می 



کشید اینو همه ما می دونیم، هر جا گم و 
 گور

 «!شده باشه مطمئنیم سالمه

حرص نخور کوه، » مهدیار کنارم ایستاد:
ناپدید نشده که باز رفته تو غارش، ما بیشتر 

می شماسیمش، همین شکلیه! بزنه به 
 سرش

 « .غیبش میزنه

- « من منم ن نگ نگرانم. طو طو و ولی م 
 « !طوالنی ش شد

ما » سپهر سریع دست نگار را گرفت:
هممون نگرانیم، ولی مطمئن هستیم 

 « سالمه! چرا بهش دلشوره میدی؟



 .ببخشیدی گفتم و خودم را به اتاقم رساندم
بیشتر از دو ساعت بود هر سوالی از هر 

جایی به ذهنم رسید را پرسیدم ولی جوابها 
او نرساندمرا به  . 

 .انگار آب شده رو در زمین فرو رفته بود
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بیشتر از هزار بار مکالمه آنشب را مرور 
 .کردم

 « نمیذارم حذف کنه »

گفتی » کنار بالکِن گلخانه ام ایستادم:
نمیذاری که! پس چی شد؟ همه برات حذف 
شدن! خودتو حذف کردی؟ اصال کجایی تو؟ 

هب  



یک نقطه گذاشتنم واکنش نشون میدادی! 
کاش همونجا میموندیم. تو همون روزا! 

حاال چی؟ جواب تهدیدهامم نمیدی! 
 کجایی؟

 « !تقصیر منه

کوهیار بچه ها » مهدیار در اتاق را باز کرد:
 « .دارن میرن

کجا میخواستی با رهی بری؟» برگشتم:  » 

خودش میره! با این اعصابت فکر کن » -
 « .یک درصد بذارم تنها بمونی

بیا برو! اولش میگی چیزیش نشده » -
خیالمو راحت میکنی بعد این شکلی رفتار 
 می کنی فکر می کنم خبریه، همه حرفات



 « .بیخود بوده. برو باهاشون

 .از کنارش رد شدم و مچ دستش را گرفتم
دیار صبر کنید مه» وارد سالن شدم:

 « .باهاتون میاد

 « !کوهیار نمیرم جوِن تو» -

برو اینقدر » به سمت اتاق هلش دادم:
 « !حرف نکش از من

نیم ساعت بعد من ماندم و سکوت خانه! 
 .فکرهای بی سر و ته

عشقی که چقدر سریع آمد و نگذاشت به ته 
 .برسم و ابرازش کنم

تمامی خسارتها را گرفته بودم و اصال 
 .خوشحال نبودم



این بی واکنش بودن بانیپال، این سر خم 
کردن سریع او فکر مرا به از هزار طرف به 
هر جا می کشید و نگرانی هایم را آن قدر 

 زیاد

 .کرده بود که قدرت فکر کردن نداشتم

تنها چیزی که می خواستم این بود، یک 
مدت نباشد، این جانور عجیب جوری 

دست و پایش بند شود و نباشد تا کمی 
مع وج  

 !جور شوم. هیوا را پیدا کنم

 .چرخی در خانه زدم

 .هر جا را نگاه کردم او را دیدم

چقدر کم بودی ولی انگار یک عمر اینجا » -



 « .زندگی کردی! همه جا هستی

صدای زنگ موبایل که این روزها تا آخرین 
 .حد صدایش را باال برده بودم از جا پراندم

 .سریع خودم را به موبایل رساندم

 .چشمهایم تا آخرین حد باز شد

 « هیوا! هیوا! کجایی تو؟ کجایی؟» -

میتونی بیای اینجا » با صدای آرامی گفت:
که آدرس میدم، فقط باید تا یک نیم 

 «ساعت دیگه اینجا باشی. میتونی؟
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» صدایم باال رفت و فریادم دیوارها را لرزاند:
اعت یک شبه لعنتی! داری میگم کجایی؟ س

 منو دیوونه میکنی! چهار روزه نیستی االن



 «زنگ زدی قرار میذاری؟ این وقت شب؟

باشه نیا، خودم تنهایی » خونسرد جواب داد:
 « .کیف میکنم

خشمم را نگه داشتم برای وقتی که او را 
 .دیدم

 «کجا بیام؟» -

آدرسو میفرستم، با اسنپ بیا، ماشین » -
ا. مهدیار خونست؟خودتو نیاری ه  » 

سوالهای بی سرو ته ، آن صدای خونسرد و 
آرام کنار این ساعت جور در نمی آمد، 

هیوا» دوباره بلند صدایش کردم: ! » 

 « داد چرا میزنی؟ مهدیار خونست؟» -

 « .نه نیست» -



داد نزن ، » در کمال خونسردی جواب داد:
 « !منتظرتم. برسون خودتو

 .تماس را قطع کرد
 .ذهنم را با این خونسردی متالشی کرد

دیگر هیچ ایده ای نداشتم که کجا بود و 
 چرا؟

تیشرتی تنم کردم و اولین جینی که دیدم به 
پا زدم. کاپشن را از روی جالباسی کنار در 

 برداشتم و بیرون زدم. آدرسی که رسید
 .اصال برایم آشنا نبود

قبل از آمدن ماشین پایین ساختمان بودم 
م را با قدمهای محکم روی پیاده رو و خشم

 خالی کردم. خدایا باز چه کاری دست من و



 خودش داده بود؟

 .اسنپ رسید و سوار شدم
موبایل را از جیبم درآوردم و شماره اش را 

 .گرفتم

راه افتادی؟» جواب داد:  » 

اونجا کجاست ؟ چیکار داری میکنی؟ » -
 « بابات میدونه؟

- « ک به تک همرو جواب میدم، همرو ت
جواب میدم. همه حقی هم داری! همه حق 

 ها ماِل تو. هیچی نمیخوام فقط امشب

 « همش برای من. باشه؟

» نخواستم در ماشین یک غریبه فریاد بزنم:
 « .میام راجع بهش حرف میزنیم



 « !بیا» -

 .باالخره رسیدم
یک کوچه عریض و طویل در یکی از مناطق 

داشت و باالی شهر بود. چندین برج بلند 
 .باقی خانه ها همه ویالیی بودند

 .آدرس تا سر کوچه بود
از ماشین پیاده شدم و گیج میان خیابان 

 .منتهی به کوچه ایستادم

سایه ای رو دیوار دیدم و بعد او را که با 
سرعت از بین شمشادها و درختهای کنار 

 .پیاده رو بیرون پرید
حتی فرصت نکردم چیزی بگویم یا عکس 

اشته باشمالعملی د . 
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غافلگیرم کرد، مچ دستم را گرفت و مرا 
 .همراه خودش پشت درختچه ها کشاند

دستش را روی شانه ام گذاشت و مرا به 
بشین» پایین کشید: ! » 

هر دو پشت درختچه ها به هم چسبیده، 
 .نشستیم

این مسخره بازیا چیه؟ اینوقت شب » -
میکنی؟ با تو هستم اینجا چیکار ! » 

 .چشمهای پر شیطنتش را به من دوخت

زانوهایش را روی زمین گذاشت و خودش را 
 .جلو کشید

اندازه یک دنیا دلم تنگ » گونه ام را بوسید:



 « !بودا

میشنوی چی» نفسم را فوت کردم:  ... » 

 .صدایم بین آژیرهای ماشین پلیس گم شد

با تعجب از بین شاخه های درختچه ها 
نگاهی به چند ماشین پلیس که جلوی چند 
 .خانه آن طرف تر از ما ایستادند نگاه کردم

سرم را چرخاندم و به قیافه شادش که 
صحنه را با عالقه دنبال می کرد، نگاه 

هیوا» کردم: ! » 

انگشت اشاره اش را روی بینی اش 
هیییش» گرفت: . » 

 .گیج و مبهوت دوباره سرم را برگرداندم

با شنیدن صدای مست و الیعقل بانیپال که 



فحش می داد و کشان کشان توسط چند 
 نفر از خانه خارج می شد، زانوهایم را روی

 .زمین گذاشتم

پشت سر او چند زن و مرد دیگر هم از خانه 
 .خارج کردند و همه را در ماشین نشاندند

تمام مدت تا ماشینها حرکت کنند با 
صحنه ها را چشمانی براق از خوشحالی 

دنبال می کرد و من حتی نمی دانستم 
 عکس العمل

 بعدی ام دقیقا باید چه باشد؟
ماشینها استارت خوردند و من با خشم و 

تعجب و هزارن حس درهم دیگر که ذره ای 
 تفکیک نمی شدند، سرم را به طرفش



 .چرخاندم

دستهایش را جلوی دهانش گرفته بود و می 
 .خندید

رج شدندماشینها از کوچه خا . 

سرش با آنها حرکت کرد و دنبالشان کرد و 
 .من فقط صورت او را دنبال کردم

همینکه دیگر اثری از ماشینها دیده نشد 
سریع برگشت و با خوشحالی دستش را 

چطوری شریک؟» جلو آورد:  » 

 .لبهایم را گاز گرفتم تا داد نکشم
 .از جایش بلند شد و دستهایش را تکاند

دست بده » لو آورد:دوباره دستش را ج
 « !دیگه



دستش را گرفتم و زانوهایم را از زمین جدا 
 .کردم

اینجا چه خبره هیوا؟ کجا بودی این » -
 « مدت؟

» دستم را کشید و به سمت ماشینی رفت:
 « !بیا بریم حاال

ماشین کیه؟» نگاهی به ماشین کردم:  » 
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کرایه کردمش، ردی » با ذوق جوابم را داد:
به جا نذاشتم. باور کن خیلی تمیز کار 

 کردم. یعنی یک کم ازت الگوبرداری کردم،

خونسرد و تمام مدت در حال کنترل 
هیجانم! همون بالیی که دلم می خواست 



 « .رو سرش درآوردم

چی میگی تو!؟» اخمهایم در هم رفت: » 

بشین بریم» ریموت را زد و در را باز کرد: . » 

شین را روشن کرد و راه افتادما . 

به دست انداز رسید، دقیقا مثل من 
دستش را جلوی رویم نگه داشت و با خنده 

کمربندتو ببند» ای پر از شیطنت گفت: . » 

بسه این » با حرص کمربند را کشیدم:
مسخره بازیا! هیوا صدامو نبر باال! تو نبودی 

 «تا این برنامه هارو بریزی؟ که چی بشه؟

آره من ریختم، » را صاف کرد:گردنش 
نشستم از دور رصد کردم ببینم چه غلطی 

 « .میکنه، پیداش کردم



که چی بشه؟ :» نیم نگاهی به من انداخت 
که چی بشه کوهیار؟ که این بشه که درجه 
 تبم بعد چهار روز بیاد پایین! که چی بشه؟

که این بشه که االن بره شالق بخوره حالش 
من خوب بزنمش رو جا بیاد. تو نذاشتی 

دلم موند ! تا کی به خاطر وجود نحسش 
 من

نباشم تو نباشی! تا کی دردسر؟ تا کی صبر 
کنم و عوض صبر کردنم بابام بهم بگه من 

 « !بچه ام و رو رفتارام کنترل ندارم

داشتی؟ اون روز کنترل داشتی؟» داد زدم:  

» 

مثل من داد زد و دستش را محکم روی 
م، کنترل داشتم از داشت» فرمان کوبید:



قصد زدم. خوب کردم. گفتم نداشتم چون 
 کارهای

تورو در نظر نگرفته بودم. چون یادم رفته 
بود اول دنبال خسارتی هستی که بهت 
زده... من قلبم از جا کنده شد وقتی 

 اونجوری
 « .باهات حرف زد

 .تمام بدنش می لرزید
دستم را روی دستش گذاشتم، داغ بود 

لی خُب داد نزنخی» مثل کوره: . » 

چرا تو داد میزنی؟ همش هر چی تو » -
بگی! هر چی بابا بگه! دارید خفم می کنید. 

 من دیگه برای هیچی نه صبر میکنم نه



اجازه حذف میدم. دوستت دارم میدونی 
 « یعنی چی؟ عاشقتم میدونی یعنی چی؟

چرا نمیشناختمش؟ این هیوا بود؟ شک 
 .داشتم خودش باشد

آروم باش» دستش را فشار دادم: ! » 

نگاهش کردم، با اخمهای درهم سرعت 
 .ماشین را زیاد کرد

 « گفتی مهدیار نیست؟» -

نه، زنگ بزنم » دستم را به موهایم کشیدم:
 « بیاد؟ کارش داری؟

با هیچ کس، هیچ کاری ندارم. من دیگه » -
 « .فقط با خودم کار دارم

شویم.  ساکت شدم تا کمی آرام شود، آرام



 .تا کمی نبودن ها را فراموش کنیم
هر دو پر از خشم نداشتن ، پر از اخمهای 

درهم از شرایط مزخرفی که در آن گیر کرده 
 .بودیم

او مثل همیشه به دنبال سرعت و من مثل 
 !هر بار به دنبال کشیدن ترمز

 « !هیوا؟» -

منتظر شنیدن اسمش بود. جمالت را با 
ارانه ادا می خونسردی ولی محکم و طلبک

 کرد. چرا این هیوا را نمی شناختم!؟

ببین اومده خونه باز دوباره حرفشو با » -
یک سوال شروع کرده که من تو اتاق تو 
 چیکار می کردم!؟ بعد سرِ حرفو کشیده



رسونده به اونجا که منتفیه! چی منتفیه؟ به 
همین راحتی؟ قلب من ماِل منه، اینجا 

و دیگه دوست داشتِن هنرستان  

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

392 

فوتبال و مامانم و کارکردن و هزار تا چیزِ 
دیگه نیست کوهیار. کم نمیارم! یک عمره 

 لوسم کرده، دیگه تموم شد. دیگه
نمی خوام برم زیر بار حرف زور. فرق داره 
چون تو ... تو دنیای منی! نمیذارم ، اجازه 

 نمیدم به جای من حرف بزنه، به
ی من تصمیم بگیرهجا ! » 

دوباره دستش را گرفتم و بدون هیچ حرفی 
 .منتظر ماندم



به من میگه کنترل » نفسش را بیرون داد:
رو رفتارت نداری! میخوام ببینم خودش یا 
 همین خودت که به من میگی کنترل ندارم

اگه یکی به من اونارو می گفت از سیب 
زمینی الگو می گرفتید؟ یک عمرِ تو مخ من 

ونده دختر با پسر فرق نداره! حاال فرقخ  

کرد؟ چون من زدم شد کنترل نکردن؟ تو 
میزدی چی؟ حتما می شد حرکت قهرمانانه! 

 « !حالم بده، حالم خرابه

پنجره را پایین کشید، صورت گُر گرفته اش 
 .را کمی از پنجره بیرون برد

سرده ! سرتو بیار تو» بازویش را گرفتم: . » 

و پنجره را باز  سرش را داخل کشید



به من میگه من سر درد ندارم » گذاشت:
بذارم دخترم وسط دردسرای کوهیار باشه! 

 از من
سوال کردی؟ پرسیدی؟ شاید من خواستم 
با دردسراش بغلش کنم! پس من چی؟ 

 منطقت چی شد مرد؟ تا کی میخوای با این

 « !فرمون بری جلو

از شنیدن دو جمله های آخرش و رجز 
ش بی هوا لبخند به لبانم خواندن محکم

 .برگشت
نگاهش کردم، اندازه تمام بیخبری هایم 

 .چشم شدم و نگاه کردم

دستم را جلو بردم و کمی از موهای لخت 



پریشانش که باد بهمشان ریخته را بین 
 .انگشتانم گرفتم

حرص » نرمی موهایش دلم را آرام کرد:
 « .نخور عزیزم، درستش میکنم

یگه هر جا لجمو د» سرش را تکانی داد:
دربیاره از هیچ حرکتی دریغ نمیکنم. به من 

میگه منتفیه! همین؟ اینقدر راحت؟ من 
 پرنده

خونگی شم؟ من چی ام اصال؟ چقدر دیگه 
 « !وایستم بگه این نه، اون نه

 « هیوا جان! درستش میکنیم! باشه؟» -

کوهیار تو فقط دور کردنه منو خوب » -
بلدی! نمیخوام دور باشم. میفهمی؟ نمی 



 تونم. باشه تو قوی، تو صبور، تو اصال همه
جا کارت درست! من این شکلی نیستم. چرا 
باهام راه نمیای؟ چرا هر چی میشه اولین 

 نسخه ات نبودنه؟ دوستت دارم
 « .من

دیگر حرص خوردنهایش از همانها بود که 
دانستم آخرِ خوبی نداشتمی  . 

کمربند را باز کردم و گونه اش را محکم 
 .بوسیدم
 .جا خورد

از خوابی پر از حرف نگفته و حرص و خشم، 
 .پرید

 .لبخند محوی روی لبانش آمد



شکالتی » بوسه دیگری روی گونه اش زدم:
 « !عصبانی

 «!هیوا بزن کنار» -

 « چرا؟» -

 « !آروم شدی! من سواالمو بپرسم؟» -

بعد از کم کردن سرعت، کمربندش را باز 
بله!؟» کرد و طلبکارانه نگاه کرد:  » 
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کجا بودی این چند روز؟ آمارِ این خونه » -
 « رو از کی گرفتی؟

پوزخندی زد و دستش به سمت سوویچ 
بازجویی رو نیستم کوهیار! از یک در »رفت:

 « .دیگه ورود کن



ا روی دستش گذاشتم و نگذاشتم دستم ر 
تو واقعا هیوایی؟ چه » ماشین را روشن کند:

 بالیی سرت اومده؟ سرِ یک جمله منتفی
 « شد؟! آره؟

تو بابای منو نمی » دست به سینه نشست:
شناسیش، وقتی میگه منتفیه یعنی خیلی 

 « ...چیزا

تو هم منو نمی شناسی، وقتی میگم » -
ادرستش می کنم یعنی خیلی چیز  . » 

کجا » مثل خودش دست به سینه نشستم:
 « بودی؟

 « !خونه» -

پهباد جاسوسی داری؟ از کجا فهمیدی » -



 « جای این مرتیکه کجاست؟

پهبادم خیلی خوبه ها! » تک خنده ای کرد:
 «چرا به فکرم نرسید؟

هیوا» تشر زدم: ! » 

آمارشو گرفتم، نترس دستهام آلوده » -
لیسم من نشد. حتی اونی که زنگ زد به پ

 « .نبودم

خانم » کمی در جایم جا به جا شدم:
مادرخوانده جاسوستون کی بودن با اینهمه 

 « اطالعات دقیق؟

لبهایش را جمع کرد تا تصمیم بگیرد اسم را 
بگوید، همینکه آنها را باز کرد و اسم را 

 !گفت، اعصابم به مو رسید



 «.پرهام» -

پرهام! که » فکم را روی هم فشار دادم:
ام؟ آره؟ سری پیش رو یادت رفت نه؟پره  » 

یک کم االغه ولی پسر » زیرچشمی نگاه کرد:
بدی نیست، در ضمن هیچ کس اندازه 
پرهام آماره کثافتکاری اینو نداشت. تازه 

 چند

جا آمارشو به بابای پرهام داده بود اونم 
 « .دنبال تالفی بود

اینارو از کجا » هر لحظه از قبل بدتر شد:
 « میدونی تو؟

 «.اونشب تو راه مهمونی بهم گفت» -

اگه راستشو نمیگفت چی؟ اگه امشب » -



 جای اون مرتیکه تورو می کشوند اینجا چی؟

» 

احمقم بگم اومدم » دستهایش را باز کرد:
گرفتنشو ببینم و حال کنم؟ اصال پرهام 

نمیدونه من رفتم دم اون خونه! فکر میکنه 
 سر

 «.کارای اون بابام حبسم کرده

عجب حبسی » نگاهی به سر تا پایش کردم:
هم هستی؟ باز از خونه زدی بیرون؟ نگفتم 

 « نکن اینکارو؟

اونو دستگیر کردن تا » با شیطنت گفت:
وقتی اون تو باشه هر شب میزنم بیرون، 

 « !تازه فهمیدم چه کیفی داره

 « برنامه های شبانه تون چیه اونوقت؟» -



تی من بچه مثب» ماشین را روشن کرد:
هستم کوهیار! میام پیش خودت. واقعا 

 « راجع به من چی فکر کردی؟

چانه اش را گرفتم و به طرف خودم 
جرات داری جای دیگه ای بری؟» برگرداندم:  

» 

ابروهایش را باال داد و سریع سرش را تکان 
 .داد

 « .خوبه! حساب ببر یک کم» -

کتابای تو » پایش را روی گاز گذاشت:
ی خاک بخورن همین کتابخونه ات وقت

 « .میشه دیگه! ادبیات زورگویی

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و 
باهات چیکار کنم من؟» چشمهایم را بستم:  



» 
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دوستم داشته باش! هر کاری کردم » -
 « .دوستم داشته باش

 .خنده ام را خوردم

زم با» چند ثانیه گذشت که با حرص گفت:
نگفتی! به خدا عین این چهار روز همه رو 

 تالفی می کنم، دیدی چه بده بیخبری و
 « .نگرانی

برو برس، اینقدر هم غر نزن سرِ » خندیدم:
من. جامون عوض شده جا اینکه من شاکی 

 «.باشم یک چیزی هم بهت بدهکار شدم

خیلی بهم طلب داری! » بلند خندید:



جناب  طلبکاریام داره سر به فلک می زنه
 « .فروتن

شیطونی نکن بد میبینی ها! داری میری » -
 « !تو بیراهه

سریع در جواب جمله ی پر از ابهامم که 
شک نداشتم منظورش را نمی گرفت، 

یک چند روزه به بیراهه ها عالقه » گفت:
 پیدا

 « !کردم

 .چشمهایم را باز کردم و با تعجب نگاه کردم

ا حاال او نیشخند داشت و زیرچشمی و ب
 .شیطنت نگاهم می کرد

دستم را پشتش گذاشتم و او را به داخل 



 .خانه بردم

 .کاپشن را درآوردم و به طرفش چرخیدم

با دقت چشمهایش را می گرداند و به همه 
چقدر دلم برای اینجا تنگ » جا نگاه می کرد:

 « .شده بود

رو به رویش ایستادم و شال را از سرش 
خوش » ان:درآوردم و روی چوب لباسی آویز 

 « !به حال اینجا

دلم برات تنگ شده بود، گفتم » نگاهم کرد:
 « !که! همیشه میگم ولی تو چی؟

نزدیکتر شدم، اولین دکمه کت پاییزی که بر 
تنش داشت را بین انگشتانم گرفتم. نفس 

 :عمیقی کشیدم و به چشمهایش زل زدم



 « !چه بوی خوبی داری»

م و باز کردم تا از تنش لبه های کت را گرفت
 .خارج کنم

 .یک تاپ بندی سفید پوشیده بود
کال به » کت را از دستهایش بیرون کشیدم:

سرما اعتقادی نداری نه؟ همیشه هم که 
 « !سردته

باورت میشه اصال » نگاهی به تاپ کرد:
نفهمیدم با چی زدم بیرون، این چند روزه 
 « .مرتب تب کردم. انگار سرما رو نفهمیدم

کت را آویزان کردم و نگاهش کردم که چند 
تب » قدم جلو رفت و وسط سالن ایستاد:

 « چرا؟



:» در حال نگاه کردن به اطرافش جواب داد 
چیزی نیست! مریض نشدم. یک نوع 

 «.واکنش عصبیه

نتوانستم خوددار باشم، دلتنگی و نگرانی 
این چند روزه امانم را بریده بود. نمی 

ولی انگار قلبم خواستم پیش روی کنم 
 اعتقادی به

فرمانهای مغزم نداشت. خودش را به در و 
دیوار می کوبید که جلو بروم و در او حل 

شوم. دستی روی صورتم کشیدم و دستهایم 
 را

پشتم بهم قفل کردم. درست پشتش 
ایستادم، به ثانیه نرسید که مغزم را حذف 



کردم بی هوا خم شدم و از پشت زیر 
 گوشش را

سرش را کج کرد و شانه اش با بوسیدم. 
واکنشی ناخوداگاه باال آمد. بوسه ی دیگری 

» روی شانه اش زدم و از کنارش رد شدم:
 شام

 « ... خوردی؟ چیزی

تیشرتم را از پشت چنگ زد. جا خوردم و 
 .برگشتم

دستهایش را باال آورد. گردنم را گرفت و 
 .پایین کشید
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ایش را روی لبهایم گذاشت و برخالف لبه



حرکت تند و شتاب زده اش یک بوسه آرام 
 .و نرم مهمانم کرد

فرصت نداد تا لبهای شکالتیش را درست 
 .بچشم

تالفی جا » سریع سرش را عقب برد:
 « !خوردنم

امشب » وارد آشپزخانه شد و بلند گفت:
 «چی پخته بودی؟

موهایش را جمع کرد و یک طرف برد، شانه 
هایش و تیره پشتش از زیر موهایش 

 .بیرون آمد
دستم را داخل موهایم بردم و زمزمه 

خدا لعنتت کنه، َشر شدی امشب» کردم: ! 

» 



جوووون قیمه» در قابلمه را باز کرد: ! » 

سریع در کابینتها را یکی یکی باز کرد تا 
 .بشقابها را پیدا کند

برای خودش غذا کشید و داخل مایکروفر 
 .گذاشت

نجا ایستادم و تمام حرکاتش را مو به هما
 .مو در ذهنم ثبت کردم

جلوی ماکروویو منتظر ایستاد و ثانیه های 
پنج » آخر مایکروفر را با ذوق و بلند ادا کرد:
 « !، چهار ، سه ، دو ، یک ، صفر

» با ذوق بشقابش را روی میز گذاشت:
کوهیار عاشقتم! اگه بدونی اصال یادم نمیاد 

ه غذا چی خوردماین چهار روز  . » 



چرا دلبری هایش تمام نمی شد؟ نمی 
خواست این بازی را تمام کند؟ چطور باور 
 می کردم حواسش به دِل بیقرار شده ی من

نبود؟ چطور باور می کردم باز هم حواس 
پرت بود و اینهمه شیرین شده بود! آنقدر 
که دیگر عنان از کف داده بودم و حریف 

 هیچ

ی شدم. با این چهار هشداری از مغزم نم
روز بیخبری چه بالی بزرگی سر من آورده 

 !بود
فقط خودش می توانست آرامم کند وگرنه 
 .دِل بازیگوش من نقشه های زیادی داشت

نوش جونت! من میرم » کمی جلو رفتم:



 « .لباس عوض کنم

هنوز کامل از کنار آشپزخانه نگذشتم که با 
 چطوری تو همه لباسا اینقدر» ذوق گفت:

 خوش تیپی؟ اسپرت ، رسمی ، لباس تو

 « !خونه

حواستو » چرخیدم، اخمی ساختگی کردم:
 « !جمع کن خیلی داری شیطونی میکنی

هنوز شیطونی نکردم که » تک خنده ای کرد:
 « !یک تعریف ساده بود

بچه جون » جلو رفتم و روی میز خم شدم:
آروم باش! االن فهمیدم این بیخبری ها 

 « همش بازی بود! درسته؟

 .موذیانه خندید و چیزی نگفت



دلتنگم گذاشتی؟! چرا؟ چیکار می » -
 «خواستی بکنی؟

به چشمهای پر از شیطنتش نگاه کردم و 
جز راه » خنده ام را کمی کنترل کردم:

رعت مطمئنه هیچ مستقیم و صاف با س
 راهی

 « نداریم، فهمیدی؟

لپهای پر از غذایش را بیشتر باد کرد و 
 .چشمهایش را درشت کرد

کمرم را صاف کردم و چرخیدم تا به اتاقم 
من فقط پایه بیراهه شدم» بروم که گفت: ! 

» 

یک آن ایستادم و بدون اینکه برگردم، به 
 !اتاقم رفتم



دو چه بازی عجیبی را شروع کرده بود. 
ساعت تمام تا توانسته جوالن داده بود، با 

حرفهایش، با حرکاتش، با حرص 
 خوردنهایش، با

آن چشمان همیشه خمارش! مغزم دیگر از 
اخطار دادن خسته شده و خودش را کنار 

 .کشیده بود
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لباس عوض کردن تا توانستم کش دادم که 
انه وار دنبال هوایش زمان بگذرد و قلبم دیو

 ناله نکند. باالخره تسلیم شدم و در را باز
 .کردم

هنوز در کامال باز نکرده بودم که در بغلم 



کجایی پس؟» فرو رفت:  » 

جا خوردم و دستم را به چهارچوب در بند 
کردم تا روی زمین پرتاب نشویم. کمی بعد 
 دستم را برداشتم و میان موهایش بردم. با

ش را گرفتم و او را بیشتر دست دیگرم کمر 
داری چیکار میکنی تو » به خودم چسباندم:

 « دخترِ خوشگل؟

سرش را در سینه ام بیشتر فرو کرد و چپ 
 .و راست تکان داد و چند نفس عمیق کشید

هیوا» عاجزانه صدایش کردم: ! » 

 .با خنده سرش را عقب برد و نگاه کرد
برای فرار از تصاحب تمام وجودش اولین 

اون » که به ذهنم رسید را گفتم: راهی



 فرمول خاص بغل کردنت هنوز کار میکنه؟

» 

 .گوشه کاناپه نشست و پاهایش را باال برد

بیا بغلم» دستهایش را باز کرد: ! » 

به چشمهای براق و خوشحالش، ابروهای 
قشنگش، بینی کوچک و خوش فرمش، به 
 لبهای خوش طعم شکالتیش و آرام زمزمه

خیلیتو، تو » کردم: ... » 

 .سرم را پایین انداختم

دوستت دارم که نمیگی حداقل بگو من » -
 « !چیم؟ بگو دیگه

چرخیدم و سرم را روی قفسه سینه اش 
این یکی هم باشه با بقیه :» گذاشتم 

چیزایی که نگفتم. یک جای بهتر جواب 



 همشو

 «.میدم

بدجنسی گفت و زانوهایش را دو طرفم 
 .ثابت کرد

ل موهایم فرو برد و همان انگشتانش را داخ
لحظه فرمول خاصش شروع به کار کرد، 
 آرام شدم. زیر نوازشهای نرِم سرانگشتان
جادویی اش خوابم برد و تمام دنیا را 

 .فراموش کردم

» نمی دانستم چقدر گذشت که صدایم کرد:
 « !کوهیار

جاِن » با چشمهای بسته جوابش را دادم:
 « !کوهیار



 « خوش میگذره؟» -

نده ای کردم و چشمهایم را باز کردمتک خ . 

چه زود » سرم را باال بردم و نگاهش کردم:
 « !خسته شدی از من

بدجنس نشو» چشمهایش باریک شد: !» 

 .خم شد و پیشانیم را بوسید

همینکه از جایم بلند شدم و نشستم، کمی 
 .جابجا شد و اینبار گونه ام را بوسید

هیوا » به نگاه پر شیطنتش چشم دوختم:
آزاد این راهها رو من جواب نمیده عزیزم. 

 « .خودتو خسته نکن

دستش را روی سینه ام گذاشت و کمی 
دیگه مطمئنم دوستم نداری» هلم داد: ! » 



دنبال چی هستی تو؟» اخم کردم:  » 
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داریبگو دوستم » کمی فکر کرد و گفت: ! » 

منطق داشته » طلبکارانه نگاهش کردم:
باش، فقط به گفتن نیست. من حتی 

 « .چندین قدم ازت جلوترم

نه بابا» با حرص گفت: ! » 

من اول تو رو :» خنده ام را خوردم 
 « !بوسیدم! یادت که نرفته؟

از بی حواسی من استفاده کرد و با یک 
حرکت سریع دستهایش را به لبه های پایین 

تم بند کرد و آن را از تنم بیرون کشیدتیشر  . 

 .با تعجب نگاهش کردم



یک دستش را روی قلبم گذاشت و دست 
 .دیگرش را پشت گردنم رفت

لبهایش را کنار گوشم برد و آرام زمزمه 
حاال من خیلی ازت جلوترم» کرد: . » 

 ( هیوا)

حین گفتن جمله ام لبهایم کمی روی 
 .گوشش قرار گرفت

بگویم که دستهایش را  خواستم چیز دیگری
روی پهلویم فشار داد و با قفل کردن 

انگشتهانش دو طرف کمرم، از جا بلندم 
 .کرد

 .نفسهایش مثل من سریع شده بود
دیگر نمی خواستم دور باشم، خسته شدم 



 .از این نداشتنها
می خواستم کسی که عاشقش بودم برای 
خودم باشد و طبق خواسته خودم پیش 

 .بروم
خواستم منتظر باشم، نمی دیگر نمی 

خواستم کسی برایم نسخه بپیچد و راه کار 
 .تجویز کند

تمام این چهار روز هر ساعتش را با این 
 .فکرها گذرانده بودم

دلم می خواست حاال که در چشمهای هم 
زل زده بودیم بفهمد، فکرهای ذهنم را 

 .بخواند
لمِس عاشقانه هایم را از چشمانم حس 



 .کند

ت همراه باشد، پای کسی را دلم می خواس
 .وسط نکشد، حرف کسی را نزند

 .می خواستم خواستنی باشم

 .ای کاش بفهمد
هیوا» آرام صدایم کرد: ! » 

 .جوابش را ندادم

دیگر چیزی نگفت، نگاهش شوخی نداشت. 
 .لبخند نداشت

با تعلل زیاد او کم کم حسهای بََدم شروع 
 .به بیدار شدن، کردند

خط زد روی  این تعلل، این سکوت
 .خواستنی بودنم و مرا از اوج پایین کشید



دستش را سریع زیر چانه ام برد سر پایین 
قشنگ زدی به » افتاده ام را باال آورد:

بیراهه؟! مطمئنی؟ داری اجازه میدی من 
 برم

 « جلو!؟ میدونی داری چیکار میکنی؟

» بین نفسهای به شماره افتاده ام گفتم:
. تو هیچ وقت اندازه انگار باز اشتباه کردم

 « .من دوستم نداری کوهیار

 .دستهایش دور کمرم حلقه شد

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

398 

کمرم را محکم فشار داد و مرا در آغوشش 
 .فرو برد

هرم نفس گرمش روی گوشم تمام بدنم را 



 .به یک نبض بیقرار تبدیل کرد
صدایش در گوشم پیچید، پچ پچ هایش 
دقیقا مثل بار قبل هوش و حواسم را 

من زیاده روی نمیکنم! ولی انگار » گرفت:
 یکجا

خیلی زیادی رفتم جلو و باعث شدم یک 
 « دختر خوشگل کم طاقت بشه. آره؟

همانجا سرش را نگه داشت و بعد از چند 
دوستت دارم» لحظه گفت: . » 

تمام بدنم راه حال خوب از گوشهایم به 
 .گرفت و باز من به اوج رسیدم

نفسم با شدت و با صدای آهی از دهانم 
بیرون پرید. با خیال راحت نفسم را بیرون 



 .دادم

 .انتظارم را تمام کرد
دوست داشتم ان دوست داشتن را دقیقا 

آرام و زمزمه وار و گرم، بشنوم همانطور . 

» دوباره صدایش آمد که با مهربانی گفت:
م، عزیزه دِل کوهیار، خوشگل خانِم جان

 « !عجول

بوسه های بی امانش روی لبهایم و گردنم و 
دوستت دارم هایی که بعد از هر بوسه 

 .شنیدم بی طاقتی هایم را تمام کرد

پاهایم سست شد، سست شدنی که اولین 
 .بار بود جنس آن را تجربه کردم

سرم به عقب رفت. پشت گردنم را گرفت 



» ی گودی گلویم گذاشت:لبهایش را رو
 « !عاشقتم خوشگلم

از ذوق بدنم منقبض شد، انگشتهایم روی 
 .سینه برهنه اش مشت شد

سرش را جلو آورد و با لبخند به چشمهایم 
خوبی؟ من زیاده روی کردم و » خیره شد:

 نگفتم دوستت دارم انگار خیلی بد بوده نه؟
 « !خیلی عجولی

ش دلم می خواست ادامه دهد، بیشتر پی
روی کند. باز بشنوم، آن قدر که تا آخر عمر 

 .سیر شوم

دلم می خواست صدای گرم و بمی که کنار 
گوشم آرام عاشقانه سر داده بود تا ابد 



 .ادامه داشته باشد
تا آخر عمر حتی اگه » به چشمهایم زل زد:

نگم هم دوستت دارم. هیچی هم نگم تو 
 ماِل منی اینو یادت باشه. همیشه یادت

 «!بمونه

قلبم از آنهمه عشق، آنهمه خواسته شدن از 
 .جا کنده شد

حتی نمی توانستم کلمات را کنار هم 
 .بگذارم

سرم را باال و پایین کردم و سریع در 
آغوشش فرو رفتم و سرم را به قفسه سینه 

 .اش چسباندم
 .قلبش را بوسیدم



بدجوری » نفسش را روی موهایم فوت کرد:
الن ترجیح میدم زدی تو بیراهه! منتها من ا

 « !بغلم کنی. بغلم کنی که آروم بشم

بند بند وجودم در عین بی حسی از یک 
حس خوب پر شد ، حسی که در کلمات 

 .برایم غیر قابل توصیف بود
چشمهایم روی هم گذاشتم و گوشم را روی 

 .قلبش چسباندم

ضربان قوی و محکم قلب او دلگرمی قلبم 
 .شد

بافتذهنم حسهای قشنگم را به هم  . 

اولین بار بود که لحظات واقعی زندگی را به 
 .هم بافتم ، نمی خواستم فراموش کنم



 .ثانیه به ثانیه اش برایم لذت بخش بود
چانه اش را روی سرم بند کرد و لبهایش هر 

 .چند ثانیه یکبار بوسه ای میان موهایم زد
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ین کمان زیبا خیالم در حال بافتن یک رنگ
 .بود با رنگهای ملیح و زیبا

دستهایش همچنان بدنم را طلبکارانه در 
آغوش داشت و اجازه کوچکترین حرکتی 

 .نمی داد
 .دستهایم را دور کمرش محکمتر کردم

سرم را تکان دادم و آن را باال بردم، 
 .نگاهمان در هم گره خورد

این چشمای تو قبال که محشر » لبخند زد:



االن چرا یه طوریه؟بود ولی  » 

چشمهایم را بستم و باز کردم و با دقت نگاه 
چطوریه؟» کردم: » 

انگار خیلی بازیگوش » سرم را بوسید:
 « !شدن

به نظرم دیوونه شدی» بلند خندیدم: ! » 

میتونم » چانه ام را باال آورد و لبم را بوسید:
بهت تضمین بدم عقلمو از دست دادم، 
 «.یعنی تو قلبم و عقلمو یکجا ازم گرفتی

بغل من چی » کمی خودش را عقب کشید:
 « !شد پس؟ قرار بود یکی منو آروم کنه

 .دستش را گرفتم و به سمت کاناپه کشاندم

تم را محکم سرجایش ایستاد و اینبار او دس



 .کشید

به سمت اتاق رفت و من هم با نیش باز به 
 .دنبالش کشیده شدم

وارد اتاق شد، دستم را کشید و من را جلوی 
رویش هل داد و همانجا محکم نگهم 

 .داشت

خُب بگو ببینم با » سرش را کمی خم کرد:
 « چه اجازه ای تیشرت منو درآوردی؟

مگه اجازه می » سرخوش خندیدم:
 « خواست؟

هایش را باال برد و نیم قدم به جلو آمدابرو . 

 .ناخوداگاه عقب رفتم
نمی خواست؟ شازده خانوم شما گویا  » -



امشب به قصد خونه خراب کردن من 
 اینهمه برنامه ریختی آره؟ تعقیب و گریز و

 « پلیس و اینا همه کشک بود؟

 .با شیطنت سرم را باال و پایین کردم
عقب رفتم نیم قدم دیگر جلو آمد و باز هم . 

پس چرا می » دستهایش را پشت برد:
 « ترسی؟

نمی ترسم:» شانه هایم را باال انداختم  ! » 

یک قدم بلند برداشت و من با عقب رفتن 
 .هینی کشیدم و روی تخت پرت شدم

چی » یکی از زانوهایش را کنار رانم گذاشت:
 « شد پس؟

همانطور که نگاهم می کرد چشمهایش 



ها که در خیالم بارها  مهربان شد، از همان
دیده بودم و هزار بار برای نوازش قشنگی 

 که

 .داشتند، مردم زنده شدم

بعضی » لبش را گاز گرفت و با خنده گفت:
 « !وقتا بترس، اینجوری نیا سراغ من

چرا آخه؟» لبهایم را پایین کشیدم:  » 

بغل منو بده » بلند شد و دستم را گرفت:
 « !ببینم

دم و دستهایم را باز به تاج تخت تکیه دا
 .کردم
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روی تخت نشست و پشتش را به من کرد و 



همزمان با بیرون دادن نفسش سرش را 
 .میان قفسه سینه ام گذاشت

آخیش» چشمهایش را بست: ! » 

صورتم را میان موهایش بردم و چپ و 
 .راست کردم

آن را  دستهایش را باال برد، سرم را گرفت و
 .ثابت نگه داشت

سرش را به سمت صورتم که در دستهایش 
 .محکم نگه داشته باال آورد

حاال سرهایمان در دو جهت مخالف رو به 
 .روی هم بود

زل زد به چشمهایم، لبخند کجی روی 
هیوا آروم بگیر! بذار زندگی » لبهایش بود:



 « .کنیم

منکه اینهمه آرومم» تک خنده ای کردم: ! » 

- « ی آخهنیست ! » 

 .از خنده شانه هایم لرزید
همون فرمول خاصت رو » سرم را فشار داد:

 «.انجام بده، مخلفات بهش اضافه نکن

یعنی چیکار نکنم؟ » خودم را به نفهمی زدم:
 « مخلفات چی هست؟

 .سرش را باالتر آورد و لبم را بوسید

مخلفات ایناست! مخلفات اون حرکات » -
 «.اضافه شده به فرمولته

من » خندیدم و میان خنده هایم گفتم:
اینهمه نقشه کشیدم بیام اینجا بپرم بغلت 



 « ...تازه کلی به بیراهه فکر کردم

کال سکوت کنیم » چشمهایش را باریک کرد:
 « !به نظرم

اینبار لبهایم را آرام بوسید و چشمهایش را 
 .بست

بدنش را میان پاهایم به پهلو چرخاند و 
سینه ام ثابت سرش را کج روی قفسه 

ساکت باشیم! بذار من بغلت آروم » کرد:
 بشم، اگه

بدونی من چقدر این بغلو الزم دارم. هر 
چی از خدا میخوام میده تو برام میاری! 

 « .مثل فرشته ها شدی

چی » ته ریش هایش را نوازش کردم:



 « خواسته بودی؟

 !آرامش، خیال راحت، فکر راحت، عشق» -
» 

ا یک دستش نگه زانوی خم شده ام را ب
داشته بود و با دست دیگرش حلقه ای دور 

 .کمرم ساخته بود

 .میان نوازشهایم فشار دستش کم شد

 .سرم را آرام پایین بردم و نگاهش کردم

از اینکه آن قدر راحت خواب بود، با ذوق 
 .لبهایم به خنده باز شد

سرش را آرام میان دستانم گرفتم و تکیه ام 
تم و آرام بالش را زیر را از تاج تخت برداش

 .سرش گذاشتم

هنوز کف پایم به زمین نخورده بود که 



سریع کمرم را گرفت و با صدای خواب 
کجا؟» آلودی گفت:  » 

 « .می خواستم برم آب بخورم» -

برای منم » دستش را از دور کمرم برداشت:
 «.بیار لطفا

 .لیوانی برداشتم و کمی آب خوردم
به من گفت  حریف انرژی زیادم نمی شدم،

فرشته! گفت همان چیزهایی که می 
خواست را برایش می آوردم. چقدر زندگی 

 واقعی

از خیالهایم زیباتر شده بود، گفت عاشقم 
 !بود! قلبم دوباره سقوط آزاد کرد
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دلم می خواست از خوشحالی باال و پایین 
ساعت  بپرم ولی اصال با سکوت خانه و این

 .جور در نمی آمد

در سالن چرخی زدم و موبایلم را از روی میز 
 .برداشتم

نگاهی به صفحه موبایل کردم و آرام زمزمه 
نمی تونم االن برم، حتی دو ساعت » کردم:

 « .دیگه هم نمی تونم برم

موبایل را در دستم چند بار چرخاندم و 
اصال دلم نمی » اینبار لجوجانه لب زدم:

میخوام پیشش بمونم، نهایتش خواد برم، 
 چی

میشه؟ می خوان کلی دوباره توبیخ و دعوا 



 « !راه بندازن

» شماره پروانه را آوردم و سریع تایپ کردم:
سالم پروانه قشنگم! ببخشید االن اس ام 
اس دادم. نگار صبح زود حالش بد شده! 

 بهم
پیغام داد که برم پیشش. برای احتیاط زنگ 

الم و تنها نرفتم. میشه زدم مهدیار بیاد دنب
 قسمت فریبرز جون رو هندل کنی تا

 « .برگردم. میبوسمت هزار تا

در حال خواندن پیام بودم که صدای کوهیار 
 .را شنیدم

 .طلبکارانه و خواب آلود صدایم کرد

 .هیوا! کجایی تو؟ بیا ببینم دلم تنگ شد» -

» 



از لحن قشنگ صدا کردنش قلبم سراسیمه 
متش رفتتر از خودم به س . 

 .باقی پیام را نخوانده ارسال کردم
با دو از این سر سالن به سمت اپن پرواز 
کردم و لیوان را برداشتم و خودم را کنارش 

 .رساندم

 « !بفرمایید آب بنوشید» -

کجا بودی؟» یک چشمش را باز کرد:  » 

 « .اس ام اس می دادم» -

دیگه » چشم دیگرش را باز کرد و نشست:
 « چی؟

خندیدم و صفحه موبایل را جلوی رویش 
 .گرفتم



 .موبایل را چرخاند و شروع به خواندن کرد

 .لیوان را به دست دیگرش دادم
» مقداری آب خورد و موبایل را پایین برد:

محض رضای خدا یک کلمه اش هم راست 
 نبود. چطوری اینقدر راحت دروغ سرهم

 « میکنی؟

برم یعنی؟» لبهایم را پایین دادم:  » 

 .برگشت و لیوان را روی میزتحریر گذاشت
کی آخه گفته » چرخید و محکم بغلم کرد:

 « بری؟

 .کنار هم دراز کشیدیم

چقدر » موهایم را دانه دانه عقب برد:
موهات نرمه، عین موجای یه دریای آرومه. 



نگرانت نمیشن؟ اگه بد میشه بریم 
 « !برسونمت

نگاهش روی موهایم بود و من تمام توجهم 
ی باز و بسته شدن لبهایش بودرو . 

دستم آرام باال رفت و روی گردنش قرار 
 .گرفت

 .سرش را کج کرد و کف دستم را بوسید

انگشتانم پایین کشیده شدند و روی سینه 
 .اش آمدند
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چشمهایم فقط لبهایش را می دید، سرم را 
جلو بردم و قبل از عملی شدن فکر 

سیدنش، با قدرت لبهایش را روی لبهایم بو



 گذاشت

و بعد از بوسه ای طوالنی آرام لبهایش را 
 .جدا کرد

بیراهه ممنوعه خانم » موذیانه خندید:
 « !کوچولو

 .سرم را روی دستش گذاشتم

یکم بخوابیم، گفتی » بوسه ای روی سرم زد:
چهار روز تب داشتی، ناراحت بودی. بیا 

کنم یکم بخوابی یاببینم من میتونم آرومت   

 « نه؟

من گول نمیخورم » نفس عمیقی کشید:
چون میدونم باال بری پایین بیای ماِل 

 خودمی، به وقتش میدونم چه جوری ببرمت



 « !بیراهه، عجول نباش

بوسه ای روی گردنش زدم و چشمهایم را 
 .بستم

آرام انگشتانش را میان موهایم کشید و هر 
د، میان چند دقیقه بوسه ای مهمانم کر 

 آغوشش بعد از مدتها به خواب قشنگی فرو
 .رفتم

 ( کوهیار)

از اتاق مهدیار بیرون آمدم و آهسته در را 
 .بستم

تمام تلفنهایم را از اتاق مهدیار انجام دادم، 
نخواستم با سر و صدا از خواب بیدار شود. 
 .با سماجت خودش را به خواب زد و نرفت



دش هم اینقدر نوازشم کرد تا آخر سر خو
 .خوابش برد

 .در ماهیتابه را برداشتم و نگاهی انداختم

پیامی که از مهدیار برایم آمد را خواندم و 
شعله زیر ماهیتابه را کم کردم و در آن را 
گذاشتم. نگاهی به در اتاق انداختم، چقدر 

 دلم

برایش تنگ شده بود! همانجا بود، در 
 .اتاقم، ولی دلم باز هم تنگ بود

زیتونی از روی میز برداشتم و به دهان 
 .بردم

همراه با خوردن زیتون به کابینت تکیه دادم 
 .و مشغول جواب دادن به پیام شدم



دوباره نگاهی به در اتاق که باز بود انداختم 
منم شبیه خودت کردی » و پوزخندی زدم:

 «.که بچه! از صبح دارم خالی میبندم

ای » د:موبایل باز هم میان دستانم لرزی
 « !بابا

خودم را به اتاق مهدیار رساندم و جواب 
 .دادم

وکیل بود و کلی خبر خوب داد. کاش 
همیشه باشد و همه جا همینطور پر از خبر 

 !خوب شود

در را باز کردم، همزمان با من از سرویس 
 .بهداشتی خارج شد

سالم، برس » خوابالود خمیازه کشید:



پس  ندارید؟ موهاتونو شونه نمی کنید؟
 « چیکار می کنید؟

به قیافه گیجش نگاه کردم و زیر لب قربان 
 .صدقه قد و باالیش رفتم

برس منو میزنی؟ تو اتاقم جلو آینه ! » -
 «.اونجاست

 .به طرف اتاق رفت
خواستم دنبالش بروم که گوشی دوباره 

 .لرزید
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 .ای بابایی گفتم و همانجا جواب دادم
با موهای شانه کرده از اتاق خارج شد و 

 .مستقیم در بغلم فرو رفت



 .سرش را روی سینه ام چپ و راست کرد

 .دستم را میان موهایش بردم

کلماتی را که پشت گوشی گفته شد را دیگر 
نشنیدم و سریع جمالت را سرهم کردم تا 

خیلی خُب من االن» تماس را قطع کنم:  

طرف شبم جایی هستم، عصری میام اون
 « .احتماال بمونم ، همون موقع بهم بگو

سریع خداحافظی کردم و گوشی را روی اپن 
 .گذاشتم

دستهایم را دور شانه هایش حلقه کردم و 
خیلی خوبه میدونی » سرش را بوسیدم:

دقیقا جات کجاست، اینجوری دیگه انرژی 
 تلف



 « .نمیکنم که بگم باید کجا باشی

کار؟ زا به نرفتی سر » سرش را عقب برد:
 « .رات کردما

به نظرم باید انرژی تلف کنم »اخم کردم: 
 « بهت یاد بدم چیارو نگی! هان؟

 « !راست میگم دیگه» -

نمیخواد تو راست بگی! پدر هر » خندیدم:
چی راستگورو درآوردی، منم کردی عین 

 .خودت، از صبح یکسره دارم خالی می بندم

سرصبح چطوری به ذهنت رسید اس ام 
بدی که نگار حالش بد شده و مهدیار اس 

 «اومده دنبالت که ببره تورو پیش اون؟

چشمهایش گرد شد و نصف همه حرفهایم 



دروغ گفتی؟ وای کوهیار » را نشنیده گرفت:
 « !فروتن ازت بعیده

» چرخاندمش و به سمت آشپزخانه بردم:
مهدیارو فرستادم دفتر! مجبور شدم یک 

یم بره چیزایی سرهم کنم بگم که مستق
 .شرکت

 « !البته که من درس پس میدم پیش شما

 « !دلم برای مهدیار تنگ شده» -

خواستم جوابش را بدهم که بازویش را از 
دستم با شدت بیرون کشید و تند خودش 

 .را باالی ماهیتابه رساند

یا خدا کباب، » خم شد و با دقت نگاه کرد:
 « .عاشقتم. به به کباب ماهیتابه ای



راسته میگن از اتیوپی آوردنت؟» خندیدم:  » 

من همینجا » بی توجه به طعنه من گفت:
وایمیستم اینقدر نگاشون میکنم تا آماده 

 « .بشن

شانه هایش را گرفتم و به سمت صندلی 
بیا بشین شکمو آماده است االن » بردم:

 « .برات می کشم

 .با لذت محو غذا خوردنش شدم
 « برات دوباره بکشم؟» -

نه ، دیگه سیر شدم. خیلی خوشمزه » -
 « بود. خیلیا. بقیشو میبرم باشه؟

» انگار خلق شده تا حال مرا یکجا خوب کند:
 « !نوش جونت، حتما باقیشو ببر



سریع بلند شد و کابینتها را گشت تا ظرف 
 .مناسبی پیدا کند

با عجله غذای باقی مانده را در ظرف جا داد 
خ جون آ» و با خیال راحت نفس کشید:

 « !شب تو تختم همشو می خورم

 .لباسهایم را عوض کردم و آماده رفتن شدم
اولین بار بود که خارج شدن از در خانه 

 .برایم زجرآورترین کار دنیا شده بود
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می دانستم اگر افسارم را دست دلم می 
دادم، نمی گذاشتم پایش را از خانه بیرون 

رد و همه چیز درهم می شدبگذا . 

 .از اتاق خارج شدم



 .با تعجب نگاه کردم
یک دستش را روی میز گذاشته و سرش را 
 .هم روی بازوی همان دستش قرار داشت

 .پشتش به من بود و صورتش را نمی دیدم
سریع خودم را رساندم و کنار صندلی روی 

هیوا؟! چی شده؟ » زانوهایم خم شدم:
 « حالت خوبه؟

ش را بسته بود و روی هم فشار می چشمهای
نه، خوب نیستم» داد: ! » 

 « خوب بودی که! چی شد یهو؟» -

 « .نه حالم خوبه! یکجوره دیگه بدم» -

به درد من دچار شده بود؟! دستم را روی 
چه جوری بده :» گونه اش گذاشتم 



 « خوشگله؟

میشه نرم؟ » سریع چشمهایش را باز کرد:
 « !همینجا بمونم؟

چشمهای زیبا و غصه دارش با  خیره به
نکن اینکارارو هیوا خانوم» خنده گفتم: ! » 

چیکار » سرش را از روی دستش بلند کرد:
کردم مگه؟ ناراحت شدی گفتم میخوام 

 « بمونم؟

باشه خُب میرم، چقدر » از جایش بلند شد:
 « !بدی

یک قدم برداشت که دستم را زیر بازویش 
ا؟ نگاش کج» بردم و او را محکم بغل زدم:

 « !کن چه لوسه آخه



دستهایش را روی سینه ام گذاشت و 
خواست با هل دادن من خودش را جدا 

ولم کن کوهیار» کند: ! » 

 .خم شدم و الله گوشش را بوسیدم

عقب آمدم و مثل یک برنده نگاهش 
با حرفات قلب منو جابجا نکن! من » کردم:

اهل حرف نیستم یکطور دیگه جواب 
 جابجایی

دمقلبمو می . » 

از نقطه » قیافه قشنگی به خودش گرفت:
ضعفام استفاده نکن. چرا اینقدر اذیت 

 « میکنی منو؟

 .سرش را روی سینه ام فشار دادم



 « !له شدم» -

جریمه » نگاهش کردم و لبهایم را گاز گرفتم:
اینهمه دلبری کردنه این یک، وقتی ماِل منی 

 اعتراض وارد نیست اینم دو. بدو بپوش
ریع! یک کم بیشتر اینجا بمونی بریم، س

فریبرز آزاد باید تو خواب خیال دنبالت 
 « .بگرده اینم سه

نمیشه شماره » با شیطنت نگاهم کرد:
 « چهارم داشته باشی؟

هر لحظه که گذشت قلبم فشرده شد از 
گذر زمان، از این زمان لعنتی که نمی 

ایستاد تا من برای تمام لحظاتم او را داشته 
 .باشم



چهار چی » بوسه ای به پیشانیش زدم:
 « باشه؟

روی پنجه هایش بلند شد و گردنم را 
چهار دوستت دارم باشه» بوسید: ! » 

هیوا دیر شدا! » سریع ساعتم را باال آوردم:
 « .بدو

 .با حرص نگاهم کرد
و بدون گفتن چیزی ظرفی که برای خودش 

 .پر از غذا کرده بود را برداشت
بازم همو » انداختم: دستم را دور شانه اش

 « .میبینیم دیگه! اینقدر ناراحت نباش
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 .جوابم را نداد



از من ناراحتی؟ آره؟ چون نگفتم » -
 « دوستت دارم؟

کاش بدونی من چقدر » نگاهم کرد:
 « .دوستت دارم

دستم را به گردنش رساندم و نوازش کردم، 
» ی زبانم آمد:بی هوا فکرم از ذهنم رو

 « !کاش تو هم خیلی چیزارو بدونی

 « به من این خیلی چیزارو نمیگی؟» -

او را نمی دانستم ولی اگر حرفهایم را می 
زدم قطعا هیچ کدام راهی به بیرون خانه 

 .نداشتیم . نمی گذاشتم برود
نمی گذاشتم برود و تالفی تمام کارهای 

 .دیشب را یکجا سرش درمی اوردم



فرار از حرفهای دلم مسیر حرف را  باید برای
 .کامال عوض کنم

این وضعیتهای عجیبی که برایم می ساخت 
 !را به خاطر میسپاردم تا به وقتش

یکیش اینه که تو اولین » خنده ام را خوردم:
 « عشِق زندگی منی! میدونستی؟

غیب :» طلبکارانه با مشت به سینه ام زد 
ی؟ گفتی؟ الکی یک چیزی میگه اصلی رو نگ

 نه پس من بیمارم به عنوان عشق مثال
پنجم در خدمتت باشم؟ وای آخه تو چرا 

 « اینقدر اذیت میکنی؟

از بلند خندیدن من بیشتر حرصش گرفت 
من میرم! من اگه » و به سمت در رفت:



 « .اینجا موندم

جات مشخصه اینقدرم » دنبالش راه افتادم:
 « .حرص نخور! این روزا موقتیه

بانیت نگاهم کردچرخید و با عص . 

گفتم که جای شما کجاست! یاد بگیر » -
 « .اینارو باهوش جان

 .هر دو وارد آسانسور شدیم

گوشه آسانسور ایستاده بود و با انگشتش 
 .روی ظرف غذا نقاشی می کشید

» قسمتی از موهایش را در دستم گرفتم:
 « !اینجوری نرو

 .جوابم را نداد

- « نشوتو قهر و ناراحتی از من جدا  . » 



 .باز هم جواب نداد
 « .با لج از من خداحافظی نکن» -

همه » اینبار سریع سرش را باال آورد:
 « .اینکارارو میکنم

 .آسانسور به همکف رسید
هر جور راحتی! فقط » لبخند کجی زدم:

 « .توصیه بود

تالفی میکنم اینکاراتو» با حرص نگاه کرد: ! » 

واستی هر بالیی خ» کنار در ورودی ایستادم:
 « سرم بیار، خوبه؟

مراقب باش» دستش را گرفتم و بوسیدم: ! 

» 

لبهای آویزانش را جمع کرد و باشه ی آرامی 
 .گفت و از در خارج شد



 .ماشین را به خارج پارکینگ هدایت کردم

 .فرمان را چرخاندم و وارد کوچه شدم
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هنوز حرکت نکرده بود و ماشینش همانجا 
 .پارک بود

 .کنارش متوقف شدم و پنجره را پایین دادم

 .سرش را چرخاند و نگاهم کرد

 .اشاره کردم تا پنجره را پایین بکشد
 « نرفتی که هنوز! چی شده؟» -

دستش را از پنجره بیرون آورد و به سمتم 
میشه کلیدای » دراز کرد و با خنده گفت:

و بدی من برم همونجا بمونم تاخونتون  

 « برگردی؟



 « .حرکت نکن بیام کارت دارم» -

ماشین را جلوتر پارک کردم و از آن خارج 
 .شدم

از همینجا هم می توانستم برق شیطنت را 
ای دلبر لعنتی، اگه » در چشمانش ببینم:

 گذاشتی من حواسم جمع بشه برم دنبال

 « .کارام

خوای؟کلید می» کنار پنجره خم شدم:  » 

به چشمانش نگاه کردم و همزمان دسته 
 .کلیدم را از جیب کاپشن درآوردم

فکر کنم » کلیدها را از کف دستش گذاشتم:
حافظت خیلی خوبه، ببین این دو تا کلیدای 

 خونه هستن. این یکی برای شرکته، اینم



برای در اتاقمه تو شرکت، که زیاد مهم 
نیست، اگه خواستی کال جداش کن خودم 
وقت نکردم. این کلید اتاق مدیریته سوله 

 .است
اینم کوچیکه هم کلید انباری خونه است. 
 اینم برای در ورودی ساختمونه. یادت موند؟

» 

هاج و واج نگاهش به حرکت دستهای من و 
نشان دادن کلیدها و صورتم در رفت و آمد 

 .بود
این » دستم را روی گونه اش گذاشتم:

ل تو، باشه؟ فقط کلیدای من، همه اینا ما
 االن برو خونه! بذار من یک چیزایی رو سرو
سامون بدم! بذار اون کلمه منتفی که تورو 



 «.اینهمه اذیت کرده درست کنم

بگیرشون » سریع کلیدها را به سمتم گرفت:
 « .من شوخی کردم

سرم را از پنجره داخل بردم و بوسه ای روی 
ولی من کامال جدی » گونه اش گذاشتم:

پیشت باشه یهو دیدی الزمت شد گفتم، .» 

 « .نه بابا بگیرشون، چرا الزم بشه» -

من و تو نداریم، رسیدی » لپش را کشیدم:
 « .خونه زنگ بزن

 .منتظر جوابش نشدم

راست ایستادم. به قیافه قشنگ و گیجش 
کوتاه نگاه کردم و به سمت ماشین خودم 

 .رفتم



هنوز استارت نزده بودم که ماشین را کنارم 
توقف کردم . 

 .تا نگاهش کردم بوسی در هوا فرستاد
صدایش را نشنیدم ولی لبهایش را که گفت 

 .دوستت دارم ، خواندم

از همان موقع که بوسش را فرستاد و از 
کنارم گذشت تا همین حاال که روی صندلی 
 آهنی غرق در ظلمات و تاریکی بیرون سوله
نشسته بودم، یک ثانیه، یک لحظه، یک آن 

ز سرم بیرون نرفته بودفکرش ا . 

راست گفت، اندازه ی دوست داشتِن او از 
 .من خیلی بیشتر بود
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من فقط چهار روز نگران بودم و دلتنگ، 
ولی او در کنارهمه اینها خطر کرده بود فقط 
 !برای دیدن من! فقط برای تالفی ندیدن من

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و 
چشمهایم را به یاد چشمهای قشنگش 

 .بستم
حرف زدنهای پر هیجانش و حواس پرتی 

 .های قشنگش لبخند را به لبهایم آورد

با شنیدن صدای زنگ موبایل روی صندلی 
صاف نشستم و آن را از روی زمین 

 .برداشتم
 « !سالم پسر» -

 « سالم، نمیای خونه؟» -



- « دیگه خیلی دیر شده همینجا میمونمنه  . 

» 

رفیق کم کم داری من رو به » با خنده گفت:
فراموشی میسپاری؟! امروز هم که هفت 
 هزار بار زنگ نزدی به من! خیالت راحته

دیگه، خبرش رسیده گویا دیگه مهدیار بی 
 .مهدیار! کم کم دارم محو میشم از زندگیت

» 

» دم:من هم با مهدیار شروع به خندیدن کر 
 .نه دیگه پیداش شد، احتیاجی بهت نداشتم

» 

چشماتون روشن برادر بزرگتر. کوه چی » -
داره آخه ازش خوشت میاد؟ ندیدی که چه 

 دیوونه بازیایی داره! بذار من یک کم



از شیرین کاریاش تعریف کنم بعد خودت 
 « !ببین چقدر اشتباه کردی

 « .دیدم» -

ومده! نگو از کاراش خوشت ا» بلند خندید:
آره؟ جوِن من. طرف ردیه کوه! گاز میگیره، 

 « .چنگ میندازه

 « .چرت نگو» -

اووه، خودتی؟ اشتباه نگرفتم؟ پس فردا » -
زخمی و شاکی بیای من مسئولیت قبول 

 « .نمیکنم ها

به کجا میخوای برسی؟ برس بذار من » -
 « .برم دنبال زندگیم

لعنت بهت آزاد» زمرمه وار گفت: . » 



مهدیار» دایش کردم:با تشر ص ! » 

کوهیار حس میکنم جایگاه عظیم الشانم » -
داره به خطر میفته با وجود این آزاد که 

 « ... لعنت خدا

هوس کتک کردیا» حرفش را قطع کردم: ! » 

از االن آخه به خاطره اون گیج داری » -
 « .میای تو شکم من؟ من اول بودم

جفتتونو آدم میکنم! » با خنده گفتم:
نکن میدونی که بدم میاد حسودی . » 

 « !خداروشکر گفتی جفتمون» -

لنگه همید شما دوتا، قطع کن برو » -
 « .مسواک بزن بخواب

بابا چشم، بابا بی حوصله، بابا عاشق، » -



 « ...بابا

 .قطع کردم و با لبخند به گوشی زل زدم

هنوز چشمهایم روی صفحه موبایل بود که 
بست اینبار اسم هیوا روی صفحه نقش . 

سالم» جواب دادم: . » 

سالم، کجایی؟ من » با صدای آرامی گفت:
 « !دلم تنگ شده میخوام بیام پیشت

نمیشه! توصیه ای که به » نیشم باز شد:
مهدیار کردم به تو هم میکنم مسواکتو بزن 

 « .بگیر بخواب

 « نمیخوام، کجایی؟» -
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 « وسط بیابون! چطوری؟» -



خوب نیستم، کالفه ام. دلم برات تنگ » -
 «.شده

درستش » دستم را میان موهایم کشیدم:
 « میکنم باشه؟

 « مهدیار پیش توِ؟» -

نه! خونست. دلت برای اونم تنگ » -
 «شده؟

 « مظلومانه گفت:ن آره! فردا خونه ای؟

نه، چه خبره؟» موذیانه خندیدم:  » 

- « ی؟ میشه باشی؟فوتباله! نیست » 

 .«نیستم، دفعه بعد! با رفیقات ببین» -

باشه! کاری نداری؟» دلخور شد:  » 

 «.شبت بخیر» -



 « .خیلی بداخالقی» -

سریع تماس را بعد از ابراز دلخوری دو 
 .کلمه ای قطع کرد

از روی صندلی بلند شدم و دستهایم را 
 .پشت گردنم گذاشتم

با » م:سرم را باال بردم و تک خنده ای کرد
همین فرمون برو جلو، قشنگ داری منو 

 « !میبری ته دره

 ( هیوا)

هر دو پشت اپن ایستاده ایم و منتظر 
پروانه بودیم که در حال بسته بندی ظرفهای 

 .غذا بود

پروانه جون خودمون یک چیزی درست » -



 « !میکردیم دیگه

پروانه برگشت و با لبخند به مهدیار نگاه 
ردم که برید کنار هم عزیزم کاری نک» کرد:

 خوش بگذرونید وقتتونو با پخت و پز هدر

ندید، نگارم دیگه مشغول نمیشه تو 
 « !آشپزخونه

مهدیار بهت زده ولی آرام اسم نگار را زمزمه 
 .کرد

 .پایم را محکم روی پنجه اش کوباندم
لبش را از درد گاز گرفت ولی خودش را 

آره نگار، دستتون درد نکنه» کنترل کرد: ! » 

 .پروانه برگشت و مهدیار موهایم را کشید
پوست سرم سوخت، دستم را روی بازویش 



» گذاشتم و هلش دادم بدون صدا لب زدم:
 « !احمق، سوتی نده

االغ خوب » او هم شبیه خودم جواب داد:
 « !قبلش بگو

ظرفهای خوراکی و غذا را از پروانه گرفتیم و 
 .با کلی تشکر راه افتادیم

بال ما آمد و همانجا با بوسه تا در حیاط دن
 .ای از پروانه خداحافظی کردم

هر دو درهای ماشین را بستیم و به در 
 .بسته خانه نگاه کردیم

سریع به سمت هم چرخیدیم و سر هم داد 
 .زدیم
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 « االغ» -

 «بیشعور» -

قبلش برای هر چیزی » سوویچ را چرخاند:
فکت می جنبید بعد یک کلمه نمیگی 

 « پیجوندی؟

اخه تو خودت » مشتم را به رانم کوبیدم:
عقل نداری؟ اینهمه اتفاق افتاده بعد بابای 

من میذاره من بیام خونه شما؟ عقل 
 تقسیم

 «میکردن تو صف چی بودی؟

ببند بابا! کوهیار که نیست واسه چی » -
راحت بشه بابای گیرت؟ بگو اینقدر گیر نا

 «!نده ها داداشمو از سر راه نیاوردم که



هو بابامه ها» مشتی به بازویش زدم: ! » 

خُب بابا، باز اسم فریبرز اومد » خندید:
 « .وحشی شد

» پاهایم را باال آوردم و چهار زانو نشستم:
 « مهدیار واقعا نیست؟

» شد: میدان را دور زد و وارد خیابان بعدی
 « !نه دیگه نیست رفته دبی

کجا؟ دبی؟ » سریع به سمتش چرخیدم:
 « پس چرا به من نگفت؟

نه بابا! برای چی باید بهت توضیح بده » -
 « کجا میره؟

چون باید بگه» با حرص گفتم: ! » 

آزاد قشنگ بدبخت شدی! »بلند خندید: 



متوهم جان کوهیار از این اخالقا نداره که 
ارش بده! آره خیال کن بیاد عین رادیو گز 

 بهت
بگه کجا میره کجا میاد، عزیزم بیا بیخیال 

 « .شو خودتو عذاب نده

به تو چه اصال! خودم باهاش حرف » -
 « .میزنم میگم باید بگه

باشه به من ربطی نداره، برو بهش یکی » -
از بایدهایی که با ادا اصول میگی رو بگو 

 ببین چه جوری لهت میکنه که عین
صب بشی رو دیوارتابلو ن ! » 

 .با اخم سرم را به طرف پنجره بردم
 چرا به من نگفته بود؟



 !فقط گفت نیست؟! همین

 حاال مگه می گفت کجا میره چی می شد؟

 االن که نگفته چی شده؟
سوالهای ذهنم را تغییر دادم و تغییر دادم و 

 .هر لحظه حالم بدتر شد

در نهایت هم با یک جمله ختم جلسه 
اعالم کردمذهنیم را  . 

اونقدری که دوستش دارم دوستم نداره، »
 « !فقط همین

مهدیار کنار سوپرمارکتی ماشین را متوقف 
بپر بریم خوراکی بخریم» کرد: ! » 

 « !نمیام، خودت برو» -

 .از ماشین پیاده شد و دور زد



بیا بیرون بابا اون » در را برایم باز کرد:
اخالقش کج کوله است به من چه! سر من 

الی نکنید کاراتونو! مشکالتتون رو وسطخ  

 زندگی من نریزید. م

برو بابا» دستم را تکان دادم: ! » 
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مچ دستم را گرفت و مرا با زور از ماشین 
راه بیفت بینم، لوس بازیاش » پیاده کرد:

برای منه، وحشی بازیاش برای منه میرسه 
 به

ماالت نکبتکوه میشه خانم با ک ! » 

هلش دادم و با هم وارد سوپرمارکت شدیم 
 .و کلی خوراکی خریدیم



آزاد » ماشین را وارد پارکینگ کرد و گفت:
 « .خوراکی هارو ببر باال! من غذاهارو میارم

کجا میخوای بری؟» کمربند را باز کردم:  » 

کلید انباری را از جا کلیدی درآورد و بقیه 
انباری! تخته نردو » کلیدها را سمتم گرفت:

 پیدا نمیکنم، ببینم تو اسباب کشی
 « .اشتباهی نگذاشته باشمش تو انباری

کلیدهای کوهیار کنار کلیدهای خودم در 
کیفم بود و حاال به کلیدهای مهدیار که کف 

 .دستم بود خیره شدم

هپروت » چشمم تکان داد:دستش را جلوی 
 « کجایی باز؟

» کیسه خوراکی را برداشتم و در را باز کردم:



 « همینجا! زود بیا. بقیه کی میان؟

 « .میرسن تو راهن» -

جلوی آینه آسانسور ایستادم و شالم را روی 
 .شانه ام انداختم

چند تار مویی که روی صورتم بود را آرام کنار 
 .زدم

ن موجهای یک چقدر موهات نرمه، عی »
 « دریای آروم

جمله اش را به یاد آوردم و با اخم نگاهی در 
چرا بهم نگفتی داری میری » آینه انداختم:

 « مسافرت؟

 .از کابین خارج شدم و به طرف در رفتم
غر زنان کلید را چرخاندم و با سری پایین 



 .وارد خانه شدم

یک آن از روی زمین بلند شدم و در محکم 
 .بسته شد

توجه به جیغی که از ترس کشیدم  بدون
همانجا کنار در مرا به دیوار چسباند و 

لبهایم را با یک بوسه داغ و محکم به هم 
 .چسباند

 .لبهایش را آرام جدا کرد
نفسم را بیرون دادم و چشمهایم را باز 

 .کردم

سالم» چشمکی زد: . » 

آب دهانم را قورت دادم و فقط توانستم 
 .نگاه کنم



ها را از روی زمین برداشت و کیسه خوراکی 
گفتی نمیترسی » به طرف آشپزخانه رفت:

 « که؟! چی شد؟

اینجوری » همانجا چسبیده به دیوار گفتم:
 « آخه؟

چه جوری » خندید و از پشت اپن گفت:
 «!آخه؟

 .در زده شد و بدنم از شوک درآمد

 .در را باز کردم

 .مهدیار سالمی داد و وارد شد

 .با تعجب نگاهش کردم
چته؟ بیا تو » طلبکارانه کفشهایش را درآورد:

 « !چرا دم در؟ خجالت نکش خونه خودته
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تخته نرده ات کو؟ کوهیار » با حرص گفتم:
 « !نبود که، رفته بود مسافرت

من میگم این » بیخیال از کنارم رد شد:
توهم داره همه میتوپن به من! تخته نردِ 

وهیار اصن کیه؟ کی رفته مسافرت؟چی! ک » 

مانتو و شالم را درآوردم و روی کاناپه پرت 
کردم و با دو قدم بلند خودم را به مهدیار 

 .رساندم

 .بازویش را گرفتم و کشیدم
چته؟ ای » ظرفهای غذا را محکمتر گرفت:

 « !بابا

 « من توهم دارم؟ مسخره کردی منو؟» -



هیوا، » کوهیار خودش را بین ما انداخت:
من گفتم بگه نیستم. شوخی بود! بیا باهات 

 « .کار دارم

نگاهم از کنار شانه کوهیار روی صورت 
مهدیار که خنده ای مسخره روی لبانش 

 .داشت، میخکوب بود

به من گفت رفتی مسافرت! تو بگی اون » -
 «باید حرفتو گوش کنه؟ سرکارم گذاشتید؟

هر کی اینجا به » لبهای مهدیار باز شد:
حرف کوه گوش نکنه حسابش با کرام 

 «.الکاتبینه! آویزه گوشت کن اینارو

همزمان با تشر زدنه کوهیار که مهدیار را 
صدا زد دستم را از کنار شانه اش باال بردم 



 .تا به صورت مهدیار برسم
چرا » کمرم را محکم گرفت و بلندم کرد:

میمونید شما دو تاعین خروس جنگی  ! » 

بی توجه به اینکه در بغلش بودم دستهایم 
مسخره من میدونم و تو » را تکان دادم:

 « .صبر کن

در اتاق را با پایش بست و من را روی زمین 
 .گذاشت

شوخی بود دیگه! چقدر » گونه ام را بوسید:
 « !عصبانی خوشگل؟ دلت تنگ شده بودا

- « ته! آخه تا اینجا هر چی خواسته گف
 « .نمیدونی که

دلت تنگ شده بودا» بغلم کرد: ! » 



» دستهایم را دور کمرش حلقه کردم:
 « !تالفیشو سرش درمیارم

لبهایش را از میان موهایم به گوشم رساند 
 .و بوسه ای نرم روی الله گوشم زد

تالفی » نفس حبس شده ام را بیرون دادم:
 « .میکنم

طوالنی کارش را تکرار کرد و اینبار بوسه اش 
 .تر بود
گول نمیخورم» چشمهایم را بستم: ! » 

 .خنده ای کرد و سرش را دوباره خم کرد

باشه، » دستهایم را روی سینه اش گذاشتم:
 « .باشه کاریش ندارم سر تو تالفی میکنم

» دستم را گرفت و به سمت گلخانه کشید:



 « .خوبه! سر من تالفی کن

و گلدان کوچک و زیبایی از شمعدانی قرمز 
 .ظریفی را از بین گلدانها باال آورد

» گلدان قرمز را بین دستانم گذاشت:
 « میتونی بزرگش کنی؟

چه » ذوق زده به گلدان نگاه کردم کردم:
 « !فسقلیه

گلدان را محکم بین دستانم گرفتم و سرم را 
خیلی خوشگله! م» باال بردم:  

گلدان را از دستم گرفت و سر جایش 
بمونه، تشریف فعال همینجا » گذاشت:

بیارید االن رفیقاتون میرسن، من دوست 
 ندارم جلو



 «.اونا تو اتاقم باشی

 .دستم را گرفت و به سمت در برد
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 « چرا؟ خُب بدونن! مگه چیه؟» -

اونشب اینجا » برگشت و نگاهم کرد:
 « !نبودی! بهشون نگفتی که؟

نگفتم» سرم را عقب بردم: . » 

آفرین! هر چی بین ماست ماِل » -
 خودمون باشه. ببین من مدلم اینه. باشه؟

» 

خُب باشه، آخه» سرم را کج کردم: ...» 

آخه » دستم را کشید و در را باز کرد:
 «.نداریم



قلدری نکن» اخم کردم: ! » 

با خارج شدن از در دستم را رها کرد و با 
باز کن اینارو! » انگشتش بین دو ابرویم زد:

 « !عادت کن به مدلهای کوهیار

به طرف ظرفهای غذا رفت و رو به مهدیار که 
در سالن روی مبل نشسته بود و تلویزیون 

مهدیار اینا چیه؟ من» نگاه می کرد گفت:  

 « مگه نگفتم غذا درست کردم؟

بی توجه به توضیحات مهدیار تند خودم را 
»: به گاز رساندم و در ماهیتابه را برداشتم

درست کردی؟ زرشکم هست؟ وای مرغ  

 « .خالی دوست ندارم

کوهیار تحویل بگیر! » مهدیار بلند گفت:



اتیوپی جدیه قضیه اش. حاال هی من بگم تو 
 باور نکن. دختره تو خونه تناردیه ها فقط

 « .گشنگی میکشه

با حرص خواستم برگردم و جوابش را بدهم 
که انگشتانش آرام از زیر موهایم به طرف 

 .گردنم باال رفت و کنار گوشم رسید

چشمهایم را محکم بستم و در ماهیتابه را 
 .آرام گذاشتم
همش طرف » دلخور برگشتم و آرام گفتم:

 « .اونی

همشو » با لبخند چشمکی زد و آرام گفت:
اشه؟سر خودم تالفی کن ب  » 

 « یعنی هیچی بهش نمیگی؟» -



چند قدم عقب رفت و حین باز کردن در 
با جفتتونم، » یخچال ما را خطاب قرار داد:

 مخصوصا تو مهدیار منو وسط دعواهاتون

نیارید، طعنه میخواید بزنید یا همدیگرو 
اذیت بکنید، هیچ جا اسمی از من نمیارید. 

 به هیچ کدومتون نه کمک میکنم نه طرف
ی رو میگیرمکس . » 

پس چرا اونجا نذاشتی به » عصبانی گفتم:
 « خدمتش برسم؟ اومدی وسطمون؟

چون من ازش » در یخچال را بست:
خواستم بگه خونه نیستم که دیگه همچین 

کاری هم ازش نمیخوام بسکه بی جنبه 
 است و



یک کوهیار نیست و تبدیل به قصه کرده 
 « .تحویل شما داده

و از آشپزخانه خارج  لپهایم را گاز گرفتم
 .شدم

هنوز روی مبل ننشستم که آیفون به صدا 
 .درآمد

خواستم به طرف آیفون بروم که دست 
بشین » مهدیار روی شانه ام قرار گرفت:

 « خودم باز می کنم. ببخشید! باشه؟

چند دقیقه بعد نگار و سپهر به همراه رهی 
 .داخل خانه شدند

واب نگار با اخم رویش را برگرداند و ج
 .سالمم را نداد



ا چرا اینجوری کردی؟» کنارش نشستم: » 

م من ن نگر نگرانت بو » دلگیر نگاهم کرد:
 « بو بودم، ک کجا بو بودی؟
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» با شیطنت خندیدم و دستش را گرفتم:
قربون چشات، ناراحت نباش! ببین درگیر 

 « .یک نقشه حساب شده بودم

ش را دیدمبرق نگاه . 

هر کس نمی دانست من خوب می دانستم 
 .چقدر عاشق نقشه کشیدن بود

 .نگاهی به آشپزخانه انداختم
 .کنار رهی ایستاده بود و صحبت می کرد

لبخندی زدم و نگاهم را روی صورت نگار 



برگرداندم. همه ماجرا را برایش غیر از 
همان قسمت کوهیار که ممنوع شده بود، 

 تعریف
 .کردم

هایش را باال آورددست . 

 .کف دستهایم را به دستهایش زدم

 « .کا کاش م من منم بو بو بودم» -

 !آرومتر، کسی نمیدونه ها. نگی به سپهر» -
» 

د دف دفعه ب بعد » صدایش را پایین آورد:
 « !ب به من منم ب بگو

باشه» گونه اش را بوسیدم: . » 

باز در حال » رهی رو به روی ما نشست:
دوم بیچاره ای هستید شما دو پنبه زدن ک



 « تا؟

 .هر دو شانه باال انداختیم

پس پرونده » کوهیار روی کاناپه نشست:
 « دارن؟

اووف چه پرونده » رهی روی مبل لم داد:
ای، قطور! کوهیار بهت گفتم این دو تا 
خانم یکبار سر تشر زدن استاد تو باک 

 ماشینش

 « شکر ریختن؟

در حال چیدن میز شام بودم که کنارم 
رهی جدی گفت؟ » ایستاد و آرام پرسید:

 «واقعا تو باک استادتون شکر ریختید؟

دستم را باال بردم و انگشت شصت و اشاره 



خیلی کم ریختیم» ام را بهم نزدیک کردم: . 

» 

اگه تالفیات این » با نگاهی عمیق گفت:
شکلیه لطفا مشکالتت با مهدیارو بین 

تون حل کن اصال به من ربطی ندارهخود . » 

با نگاهش کمی جا خوردم ولی بعد از 
شنیدن حرفهایش نیشم تا آخرین حد باز 

نه دیگه، َمرده و حرفش جناب کوهیار» شد:  

 «!خان

آره » سرش را با تایید باال و پایین کرد:
خوب! خدا تا حاال به دادم رسیده بقیشم به 

شهنظرم به خودش بگم حواسش بهم با ! » 

بلند خندیدم و کوهیار متفکرانه از آشپزخانه 
 .به طرف اتاقش رفت



تمام مدت رفتارش همراه با احترام بود، 
 .هیچ دخالتی در صحبتهایم با بچه ها نکرد

 .نگاه هایش همگی عادی و با احترام بود
شوخی نکرد و حتی یکبار هم فاصله اش را 

 .از یک حد مشخص کمتر نکرد
توجه می شدم چرا هر چه می گذشت م

 .همه اینقدر دوستش داشتند

همیشه اسمش را با احترام می اوردند و 
 .حاضر بودند هر کاری برایش بکنند
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احترامی که در رفتارش وجود داشت، حس 
امنیت فوق العاده ای در من ایجاد کرده 

 .بود. این حس را دوست داشتم



کم و قرص شده بود، مثل ته دلم چیزی مح
اینکه کسی با صدای بلند فریاد بزند و به 

هیوا همه جا میتونی به کوهیار»من بگوید:   

 « .تکیه کنی

غذا تمام شد و مثل هر بار طعمی داشت 
 .که برایم باورنکردنی بود

صد بار تشکر کردم و عین هر بار مثل 
 .همیشه نوش جان شنیدم

ا بودند و سپهر و نگار در حال شستن ظرفه
من هم روی اپن نشسته بودم و با آنها 

 .حرف می زدم

صدای حرف زدن مهدیار و رهی از اتاق 
 .مهدیار می آمد



از اتاقش بیرون آمد و همانجا کنار 
 .چارچوب به تماشایم ایستاد

کف دستم را روی اپن گذاشتم تا پایین 
 .بیایم

سریع انگشت اشاره اش را باال و پایین برد 
بشین» ب زد:و بیصدا ل ! » 

پاهای پایین آمده ام را باال بردم و دوباره 
 .چهارزانو روی اپن نشستم

 .به آشپزخانه آمد و از بچه ها تشکر کرد
کنارم ایستاد و ما به حرفهایمان ادامه 

 .دادیم

از کنار شانه ام نگاهی به در اتاق مهدیار 
کرد و بعد هم آرام سرش را جلو آورد و 



 .شانه ام را بوسید

من ولی مثل او نبودم، من نقطه مقابل 
 .کوهیار بودم

دستهایم را باز کردم و دور شانه اش 
 .انداختم. خم شدم و گونه اش را بوسیدم

نگاهی به سپهر و نگار و بعد در اتاق مهدیار 
کرد، با لبخند انگشتش به نوک بینی ام زد 

شیطونی نکن» و آرام گفت: !» 

ا تاریک به هم خیره شده بودیم که همه ج
 .شد

 .برق رفت
 .آه از نهاد همه درآمد

من ولی وقت اعتراض نداشتم چون از 



فرصت استفاده کرد و لبهایش را روی لبهایم 
 .گذاشت و بوسه گرمی مهمانم کرد

چند ثانیه بعد مهدیار در حالی که نور 
موبایلش زودتر از خودش از اتاق خارج شد 

 .به سالن آمد
دادم و نفس نفس حبس شده ام را بیرون 
 .دیگری کشیدم

خونسرد همانطور مثل قبل بدون 
کوچکترین تغییری کنارم دست به سینه 

 .ایستاده بود
گردنم را کج کردم و با تعجب نگاهش 

 .کردم

در آن فضای نیمه تاریک لبخند محوش را از 



 .نیم رخش که در تیررس نگاهم بود، دیدم
شما خوبید؟» آرام زمزمه کردم:  » 

قربان شما» با لبخند نگاهم کرد: ! » 

بعد هم بیخیال تکیه اش را از اپن برداشت 
غیبش « موبایل من کجاست؟»و با گفتن 

 .زد

 (کوهیار)

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

415 

 .عمر خاموشی زیاد نبود

فقط پنج دقیقه در تاریکی مطلق اتاقم کنار 
گلخانه ایستاده بودم که برق آمد و صدای 

شحالی و باال و پایین پریدنشان راخو  

 .شنیدم



بدون هیچ حرکتی همانجا که بودم، 
 .ایستادم و به گلها خیره شدم

این چندمین بار بود که جمع صمیمی و 
خوبشان را با جمعی که خودم داشتم، 

 .مقایسه می کردم

خوشحال بودم مهدیار با کسایی همسفره 
بود که دوست داشتن بی ریایی بین آنها 

ی بودجار . 

نه مثل سالها پیش و جمعی که من داشتم، 
دوستانی که نمی دانستم چرا از تک تکشان 

 ضربه بدی خوردم، جوری که سالها بود

 .هیچ دوستی نداشتم

اطراف من هیچ وقت خالی نبود، من در 



جای جای زندگی آدمهایی داشتم ولی اسم 
 .هیچ کدام از آنها دوست نبود

ی خالی تمام تمام این سالها مهدیار جا
رفاقتها را بدون اینکه خودش بداند، برایم پر 

 .کرد

اینقدر در فکرهایم غرق بودم که متوجه 
 .آمدنش نشدم

حلقه دستانش دور کمرم و سری که به 
 .پشتم چسبید روی تمام فکرهایم خط کشید
دستهایم را روی انگشتهایش که روی شکمم 

 .قفل شده بود، گذاشتم

 «ناراحتی؟» -

» باال بردم و نفس عمیقی کشیدم:سرم را 



 « !نه

من چند دقیقه داشتم می دیدمت حس » -
 « !کردم ناراحتی

چرا نگرانی هایش درونم را متالطم می کرد؟ 
همین نگرانی های پر عمق بود که قلبم را 

 .به چالِش عاشق بودن، می کشید
ذهن بازیگوشم دلش می خواست همیشه 

ساده ولی نگرانم باشد، انگار به نوازشهای 
 .پرعمق کالمی او معتاد شده بودم

» دستهایش را از هم باز کردم و برگشتم:
وقتی اینقدر خوشگل میای سراغ آدم چرا 

 « !باید ناراحت باشم

» مصرانه می خواست از من حرف بکشد:



مرسی از تعریفت! ولی اینا که گفتی ماِل 
بعد اومدن منه، منتها من حرفم قبلشه! 

 اون
بودی! مطمئنم. من حسام موقع ناراحت 

 « .اشتباه نمیکنه

در دلم یکجا قربان خودش و حسهای 
 .درستش رفتم و اخم کردم

مگه من نگفتم وقتی دوستات اینجا  » -
 « هستن نیا تو اتاق من دوست ندارم؟

 .جا خورد و کمی عقب رفت

دوباره هول شد، همانی شد که دوست 
 .داشتم

 .خوشگل و حواس پرت



حرص ولی آرام از دستم دستهایش را با 
اومدم بگم فوتبال شروع شده، » درآورد:

خیلی بداخالقی! من قصدم کمک بود. 
 فضولم

نیستم. اصال به من چه! دیگه هیچی ازت 
 « .نمیپرسم

برگشت و در حال رفتن به غر غرهایش هم 
 .ادامه داد

وای چرا » دو قدم برداشت و سریع برگشت:
فکر کردم االن باید دستمو بگیری بگی نخیر 

 نرو ، اینطوری نیست و اینا؟ یعنی اینهمه
 « غر زدم یکذره هم عذاب وجدان نگرفتی؟
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لبم را از میان دندانهایم خارج کردم و 
 .خندیدم

میخندی؟» کمی جلو آمد:  » 

 « !از اون اولش» -

چشمهایش را بست و نفسش را با دهان 
 .باز بیرون داد
من باید برم » چشمان قشنگش باز شد:

کالس یوگا و خودآرامی کوهیار. تو منو 
 « !میکشی

 .کنترل کردن خنده ام دیگر امکان نداشت

جلو رفتم و با دستهایم قابی برای صورتش 
 .ساختم

 .گونه اش را بوسیدم



- « نی بعد بوس میکنی؟اذیت میک  » 

چه دیر » با دستهایم صورتش را فشار دادم:
به همه چی عادت میکنی؟ به نظرم برو 

 « !همون یوگا

 .چشمهایش باریک شد

 .سرم را خم کردم و چشمهایش را بوسیدم

انگار آرام شد. لبخند محوی روی لبهایش 
 .آمد

قلق » دستش را گرفتم و به سمت در بردم:
دا! حواست هست؟هات داره دستم میا  » 

خُب بیاد خوبه که» به دستم فشاری آورد: ! 

» 

نه دیگه! » با بدجنسی نگاهش کردم:
اینجارو اشتباه کردی! راستی قلق من چیه 



 « خوشگل؟ توی مشتت چی داری؟

 .در لحظه لبهای خندانش آویزان شد

غصه نخور فعال وقت داری» در را باز کردم: ! 

» 

یه از مطمئن بودم دیگر حتی یک ثان
 .مستطیل سبز فوتبال را نمی دید

صندلی را چرخاندم و به آسمان ابری و 
 .گرفته پشت پنجره خیره شدم

از یادآوری دو شب پیش لبخندی به لبم 
آمد، آنقدر گیج بود که جواب کری ها را 
یکی درمیان می داد و صدای اعتراض 

 مهدیار را

 .درآورد

 .آخر هم بازی مساوی شد و همه پکر شدیم



» کنارم ایستاد و قوری را از دستم گرفت: »
 « من واقعا هیچ قلقی از تو نمیدونم! چرا؟

خیلی » سرش را به طرفم چرخاند و گفت:
بده نه؟ ناراحت کننده است! مثل بی 

توجهی میمونه؟! مثال انگار حواسم بهت 
 !نبوده

 « برای همین ناراحت بودی؟

با لبخند به چشمهای سراسر ناامیدش خیره 
کاش میتونستم یکجوری بغلت کنم » م:شد

 « !تو من حل شی

ازم ناراحت نیستی؟» چشمهایش گرد شد:  

» 

 .سرم را عقب بردم

بی توجهی نیست که قلقتو بلد » ذوق کرد:



نیستم، بلد نبودم. یعنی نمیدونم. ببین 
 « کمکم میکنی؟
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خدا همان موقع فکر کردم چقدر باید از 
تشکر می کردم که این آبی آزادِ زالل برای 

 .من شده بود

قوری را از دستش گرفتم و کنار گذاشتم. 
مشغول ریختن آب جوش در لیوانها 

من فقط یک شوخی کوچیک کردم، » شدم:
 کی

 « گفته تو مشتت خالیه؟

 « آره؟ واقعا؟ بگو تو مشتم چی دارم؟» -

 .کتری را روی گاز گذاشتم



تو مشتت آرامش داری و » نگاهش کردم:
 « .خیال راحت

دستم را زیر چانه اش بردم و لبهای نیمه 
به چشمات بگو مراعات » بازش را بستم:

حال قلب منو بکنن، اینم کمک من! دیگه 
 چی

 « «کار کنم؟

 .مرور خاطرات دو شب پیش تمام شد

می توانستم ادامه دهم و مغزم را برسانم به 
یا روزهای دیگر چند شب قبلش و ! 

 .کمی خودم را در صندلی جابجا کردم

 «چرا از صبح خبری ازش نیست؟» -

 !سابقه نداشت در طول روز تماس نگیرد



 .صندلی را چرخاندم و موبایل را برداشتم

با همان بوق اول صدای آرامش در گوشم 
کوهیار سالم»پیچید:  . » 

 « سالم! نیستی چرا!؟» -

 « .دلم برات تنگ شده» -

خبر جدید بده بهم» خندیدم: ! » 

فکر کنم دوباره حبس شدم، نمیدونم » -
چرا؟ تو میدونی؟ تو بابای منو دیدی؟ من 

 .خسته شدم از این وضعیت کوهیار

دیشب گفت فعال نرو شرکت! میگم چرا؟ 
 « !دلیالی عجیب غریب میاره

خنده ام جمع شد و لبهایم به پایین کش 
مانع از آمدن  آمد، دیروز اتفاقی نیفتاد که



 !هیوا به شرکت شود

 « .دیروز دیدمشون » -

 « تو، تو بهش از من چیزی گفتی؟» -

 « !نه» -

 «: اون چی؟» -

 .نه، موضوع بحث شما نبودی! کاری بود» -
» 

غمگین بود، جوری که این حاِل خراب را 
 .اصال نمی شناختم

بهم نمیگی چی شده؟ میشه لطفا بگی!  » -
بگو. تو مثل بابا نباش همون بحث کاری رو 

 تورو خدا یکی به من بگه داره چی
 « .میشه
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باشه، بهت میگم. » نفس عمیقی کشیدم:
موضوع دیروز بانیپال بود که به جرم 
پولشویی گرفتنش، همین! ولی خب 

 مطمئنم پدر

شما دلیل محکمی دارن که گفتن نیای 
ونو بکنن، هنوزم به شرکت! قرار بود فکراش

من چیزی نگفتن! به نظرم یه کم تحمل کن 
 یا

دوباره ازشون سوال کن. هنوز یک هفته 
نشده از اون عملیات قشنگی که راه 
انداختی. خطر می کنی و خب نتیجه 

 «...اش

دلخور و شاکی مکالمه را با سوالش پایان 



مهدیار اونجاست؟» داد:  » 

ش صدا» دستم را بین موهایم کشیدم:
 « کنم؟

 « !نه، خودم زنگ میزنم» -

 مهدیار بیشتر میتونه کمکت کنه! درسته؟» -

» 

مهدیار » اشتباهم را با جوابش به رویم آورد:
همیشه به حرفام گوش میکنه. مراقب 

 « .خودت باش! خداحافظ

 .نیم نگاهی به مهدیار کردم
روی کاناپه دراز کشیده و خیره بود به صفحه 

 .تلویزیون، سریال نگاه می کرد
» کلمات را در ذهنم طبقه بندی کردم:

 «!مهدیار؟



جونم» بدون نگاه کردن جواب داد: . » 

 « امروز با هیوا حرف زدی؟» -

باز هم نگاهش را از روی تلویزیون 
آره، چطور؟ گفت با خودت » برنداشت:

 « !حرف زده که

نترل را برداشتم و تلویزیون را خاموش ک
 .کردم

 .متعجب نگاهم کرد و نیم خیز شد

غیر از اینکه پدرش باز ازش خواسته » -
 « شرکت نیاد چیز دیگه ای شده؟

» از حالت نیم خیز درآمد و صاف نشست:
 « !نه، همون دیگه

پس چرا اینقدر درهم برهم » کالفه شدم:



 « بود؟

اینشو؟ندیده بودی » نیشخندی زد:  » 

 « !االن وقت شوخی نیست» -

چی میخواید از جونش؟ » جدی نگاهم کرد:
اون میگه نرو بیرون تو میگی پیشم نیا 

پیشم نمون! یک عمره آزاد زندگی کرده، 
 تاب

میاره به نظرت؟ کوه تا حاال شده خودتو 
 « بذاری جا یکی دیگه؟

آرنجهایم را روی زانویم گذاشتم و انگشتهایم 
پس کمک کردن تو این » یچاندم:را در هم پ

 مدلیه؟ تو مهدیار، اگر هیوا اشتباه هم

 «بکنه تاییدش میکنی!؟



آره» سرضرب جواب داد: . » 

درسته به نظرت؟» پوزخند زدم:  » 

آره» دوباره محکم تر از قبل جواب داد: . » 

اگه به خاطر تاییدای همینطوری و بدون » -
 « فکرت یک اتفاقی براش افتاد چی؟
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کوه » نفسش را با صدای بلندی بیرون داد:
مگه بچه ایم؟ اینقدرا هم حواس پرت و گیج 

 نیست! منم نیستم. چرا فکر میکنید فشار
آوردن بهش اسمش حمایته؟ االنکه خطری 

تهدیدش نمیکنه! اصال گیریم یک جانی 
 دنبالش باشه غیر تکون نخوردنش راه دیگه

ت؟ای نیس  » 



بیراه هم نمی گفت، کالفه دستهایم را پشت 
باشه حق با توِ! به من گفت » گردنم بردم:

 مهدیار حرفامو گوش میده. یعنی من به

 « !حرفاش گوش نمیدم؟

بهت برخورده؟ کوهیار خیلی که » خندید:
ناراحته و غرغرو میشه نصیحتش نکن! 

 « !احتماال خودت گرفتی اینو

- « نهمه ناراحتی داره؟اونوقت این موضوع ای  

» 

لوسه دیگه! هزار دفعه » از جایش بلند شد:
گفتم بیخیال شو، من یک چیزی میدونم 
 دیگه! کوهیار روزگارتو سیاه میکنه ببین کی

 « .گفتم

از لحن خاله زنکی که داشت ، خنده ام 



 .گرفت

بهش زنگ » حین رفتن به آشپزخانه گفت:
 « نزن. چایی میخوری یا شیر؟

شیر. چرا زنگ نزنم؟ » سرم را چرخاندم:
 « .حالش خراب بود

اگه دایرة المعارف هیوا حاجیته که میگم  » -
زنگ نزن، اون االن دنبال پاچه میگرده پاره 

 کنه! یکی که دوستش داره

حبسش کرده ، شکایتشو برده پیش 
عشقش نصیحت شنیده. جفتتون گند زدید 

رایتو اعصاب نداشتش. این راکد موندنا ب  

اون سخته، حاال اگه تو و اون فریبرز 
 « .فهمیدید



مگه من گفتم بمونه » کالفه تر از قبل گفتم:
تو خونه!؟ بانیپالو گرفتن منم دلیل کار 

 « .باباشو نمیدونم

ایندفعه » بطری شیر را از یخچال برداشت:
رو نگفتی ولی دفعه قبلیا لکه های سیاهی 

حافظه بر پرونده ات گذاشته برادر بزرگتر.  

 « !ماهی نداره که یادش بره

کاره دیگه ای جای اینهمه نصیحت و » -
 «کنایه بلد نیستی؟

در مایکروفر را محکم بست و با نگاهی 
نصیحت بده » بدجنس به طرفم برگشت:

 « نه؟

یکی طلبت، بدجور » بلند شدم و ایستادم:



 « !حالمو گرفتی امشب

لیوان شیر را از مایکروفر درآورد و از 
زخانه خارج شدآشپ . 

» با لبخند لیوان را میان انگشتانم گذاشت:
من همه عمرمو بهت بدهکارم رفیق یکی 

 « !اینور اونور شرمندگی منو کم نمیکنه

نگاهش کردم، عمیق! فکرم روی زبانم 
چقدر بزرگ شدی» آمد: ! » 

دستت درد نکنه تو » مشتی به شانه ام زد:
 « !بزرگم کردی مرد بزرگ

ممنون بابت » پایین کردم: سرم را باال و
 « !راهنمایی باشه حواسمو جمع میکنم

از کنارش رد شدم تا به اتاقم بروم که 



ببین کوهیار حاال اینبار » صدایش آمد:
اینجوری شد به جاِن تو رو مخت پیاده روی 

 کنه یک

جوری میزنمش یکی از من بخوره یکی از 
 « .دیوار

کنار چهارچوب ایستادم و به سمتش 
جراتشو نداری آخه» تم:برگش ! » 

همینو برو جلو! همینو » بلند خندید:
 « .میخواد

 .با خنده وارد اتاق شدم
ساعتها گذشت و خیره به سقف در اتاق 

نیمه تاریک فکرم از صدای غمگین او خالص 
 .نشد
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 .هزار بار موبایل را نگاه کردم

رده بودهمه چیز را از من دریغ ک . 

دنبال راهی می گشتم تا فردا از این راکد 
 .بودن که مهدیار می گفت، نجاتش دهم
همه راه ها با چهارچوب های من جور 

 .درنمی آمد

تمام نقشه هایم در انتها به مهدیار ختم 
 .شد

خسته و کالفه نفهمیدم چه زمانی خوابم 
 .برد

در خواب بودم که حس کردم کسی ساعد 
کمی آن را باال برد بعد هم  دستم را گرفت و



 سری زیر دستم قرار گرفت و با لمس

دستهایی یخ کرده روی پهلویم سریع تکان 
 .خوردم و چشمانم را باز کردم

 .انگار در رویا بودم
دستم را روی چشمهایم کشیدم و دوباره باز 

 .کردم تا مطمئن شوم خواب نبودم

 « !هیوا؟» -

 .بدون هیچ حرفی در آغوشم فرو رفت
هاج و واج صدایم را با قورت دادن آب 

چی شده؟ خواب » دهانم صاف کردم:
میبینم یا اینجایی واقعا؟ چطوری اومدی؟ 

 «..مهدیار

» صدای ضعیفش از میان آغوشم آمد:



خودت کلید دادی، خودت گفتی الزمم 
میشه. الزم شد! من حالم بده کوهیار! 

 « .سردمه

دستم را روی بازویش کشیدم و سعی کردم 
 .چشمان هنوز خوابم را بیدار کنم

همان کت نه چندان گرم پاییزی و شالی که 
هنوز روی گردنش جا خوش کرده بود را 

 .دیدم

 .آرام پتو را روی او کشیدم
پتو » دستش را روی صورتش گذاشت:

نمیخوام، اینهمه راه نصفه شب فرار نکردم 
 « !برای پتو

به تاج تخت تکیه دادم و بدنش را با تند 



 .همان پتو در آغوش کشیدم

چی شده » موهایش را چند بار بوسیدم:
عزیزه دِل کوهیار؟ این چه حالیه خوشگِل 

 « من؟

ببینم » دستش را از روی صورتش برداشتم:
 « !اون چشمای قشنگو

با دیدن اشکهایش، قلبم با بدترین حالت 
 .سقوط کرد

و حلقه دستانم را  اشکهایش را بوسیدم
چی شده؟ من اینجام! » فشرده تر کردم:

 « .گریه نکن

 !دعوام نکردی باز نصفه شب زدم بیرون» -

» 

دستم را تا روی گردنش باال بردم و سرش را 



 .بوسیدم
 « .یواشکی اومدم. یعنی، یعنی فرار کردم» -

خوش به حاِل » گونه اش را نوازش کردم:
 « .کوهیار

- « کردم. یک عالمه داد زد سرمبا بابا دعوا  . 

» 

 .اشکهایش را با دستم پاک کردم
 « .انگار دیگه مثل قبل دوستم نداره» -

آرام دستم را میان موهایش کشیدم و 
 .پایین بردم

 « .انگار دیگه به من اعتماد نداره» -
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بوسه ای به پیشانیش زدم و لبم را همانجا 



تمنگه داش . 

اینهمه ساله عین اون که مراقبم بوده، » -
 « .مراقبش بودم. هواشو داشتم

با دست دیگرم یک دستش را محکم گرفتم 
 .و همراه دست خودم روی قلبم گذاشتم

دلم خواست دنیا را برای رسیدن به حاِل 
 .خوب او یکجا بر هم بریزم

میتونستم حسودی کنم، وقتی پروانه  » -
رو سیاه کنم. بچه بودم اومد میتونستم دنیا

 «.ولی هر جوری بود درکش کردم

بغضم را قورت دادم، چقدر ناچار بودم! 
ناچار بودم که فقط گوش باشم. کاش می 

 .توانستم کاری کنم



دستش را محکمتر بین انگشتانم فشار 
 .دادم

هنوزم مامان بی معرفتمو دوست دارم. » -
نمیخوام دوستش داشته باشم ولی اون ته 

لم دوستش دارمهای د . » 

می دانستم این نداشتن ها چه طعم تلخی 
 .داشت

 .چانه ام را روی سرش گذاشتم

بابا تو تمام این سالها هر چی دوست » -
داشتمو گرفت کوهیار، تورو هم میخواد 

 « .بگیره من میدونم

 .بوسه ای روی گونه پر از اشکش زدم
تو نذار، مثل من. کوتاه نیا چون من » -



و جا نمیزنمایندفعه ر  . » 

سرش را باال آوردم و به چشمهایش نگاه 
من بهت نگفتم ماِل خودمی؟ نگفتم » کردم:

 « اینو یادت نره؟

خیلی خوبه » میان بغض و اشک لبخند زد:
اینجوری، که من مال تو باشم. دیگه 

نمیخوام کس دیگه ای باشه. من فقط 
 میخوام

 « .پیش تو باشم

همیشه درست گفته بود، واقعا به اندازه او 
 .عاشق نبودم

همه چیو درست » آرام لبهایش را بوسیدم:
می کنم، اصال چیزی نمونده که درست 



 نباشه! میای پیش خودم. همیشه از این
 « !مطمئن باش

دیگه گریه » خودش اشکهایش را پاک کرد:
 « .نمیکنم

خوبه عزیز دلم» لبخند زدم: . » 

» ه لرزانش را کنترل کرد:به سختی چان
 « کوهیار؟

دستش را که میان مشتم چفت شده باال 
جانم» آوردم و بوسیدم: ! » 

 « !مامانم برگشته» -

تمام سعی ام را کردم تا اگر کاری نمی 
 .توانستم انجام دهم، حداقل آراَمش کنم

برم » با دستم شانه هایش بغل کردم:



برات یک لیوان نوشیدنی داغ بیارم؟ گرم 
 « !میشی

نرو، من هیچی » دستم را محکمتر گرفت:
 « .نمی خوام. فقط پیشم بمون

خوشگل حواس پرت من دچار ترس شده 
 !بود

من زیر و بم این حس...این کلمه ترس را 
 .خوب بلد بودم

 .صاف نشستم و او را هم جلویم نشاندم

منو نگاه کن» دستهایش را گرفتم: . » 

فکر می  سرش را باال آورد، همانی بود که
 .کردم
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در چشمهای پرنده آزاد من فقط ترس بود. 
مردمکهای قهوه ای چشمهای قشنگش دو 

 .دو می زد

هیوا مامانتو میشناسی؟ » لبخندی زدم:
 میدونی دقیقا کیه یا خصوصیاتش چیاست؟

» 

 .سرش را چپ و راست کرد

- « ار نمیدونی! خُب حق داری ندونی. بذ
یک چیزی بهت بگم هیچ وقت از چیزی که 

 نمیدونی چیه یا کسی که
نمیشناسیش نترس. ترساتو بذار برای 

کسایی که می شناسی اونایی که خیلی خوب 
 می شناسی. آدم از چیزی که

 « !نمیدونه چیه و کیه نباید بترسه



 .گیج نگاهم کرد

 .دستهایش را باال آوردم و بوسیدم

نمی خواد »: زدمدوباره به چشمهایش زل 
االن به چیزی که گفتم فکر کنی، االن آروم 
 نیستی. بیا از یک راه دیگه بریم، به این فکر

کن که من هستم. هر چی شد کوهیار 
پیشت میمونه. تنهات نمیذاره. من تورو از 

این دنیا طلب دارم، می فهمی؟ تو اگه 
 بخوای من

 « .دنیارو برات زیر و رو می کنم

وی لبهایش نقش بستلبخند قشنگی ر  . 

آفرین از هیچی نترس. وقتی من هستم » -
 « .از هیچی نترس



 .سرش را با ذوق باال و پایین کرد

االن » دستهایم را روی گونه هایش گذاشتم:
برم یک چیزی بیارم بخوری حالت بهتر 

 « بشه؟

جستی زد و دستهایش را دور گردنم 
 .انداخت

ا سرش را روی شانه ام گذاشت و صورتش ر 
خیلی دوستت دارم، » به گردنم فشار داد:

 نمی دونی چقدر! نمی تونم بگم چقدر! با
 «.همه وجودم دوستت دارم

» دستهایم روی کمرش رفت و بغلش کردم:
 « .منم دوستت دارم خوشگلم

صورتش را جلوی صورتم گرفت و با 



حالم خوِب خوب » خوشحالی نگاهم کرد:
شد. اصال هر چی شد، شد. من تورو دارم. 

 هیچی

دیگه نمی خوام. اصال هر چی شد یاد تو 
میافتم و به االن فکر میکنم، به حرفات، به 
خودت، بعدش مطمئنم حالم خوب میشه. 

 تنها
نمی مونم. آره همینه راهش! که من به 

 !خودت فکر کنم

پس کالس یوگا و خودآرامی » با خنده گفتم:
نمیری دیگه؟ تایم همرو با خودم هماهنگ 

 « میکنی؟

 « .همرو میام پیش خودت» -



من سختگیرم ها، دمار از روزگارت » -
 « .درمیارم

پلکهایش سریع بر هم می خورد، این چه 
 حالی بود که داشت؟

 « !اشکال نداره، عوضش دوستم داری» -

همین، با همین جمله کوتاه زیر و رو شدم. 
او این عاشقانه ها را در بدترین زمان حسی 

 اش خرج من می کرد؟ حالش بد بود ولی
عاشق بودنش سر جای خودش باقی بود؟ 

راه حل حاِل خوبش را بودن من می 
 دانست؟

از کی اینقدر دوستم داشت؟ تا حاال این 
را دوست داشتن را چطور اداره می کرد؟ چ



 برعکس چیزی که نشان می داد و همه او را
می شناختند، تمام حس های نابش را در 

 خودش پنهان می کرد؟

بازوهایش را گرفتم و خودم را عقب 
 .کشیدم
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» از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم:
 « !داری بیچاره میکنی منو

ت از اتاق خارج که گف” چرایی “ بی اعتنا به 
 .شدم

دیگر برایم مهم نبود چه چارچوبی داشتم و 
 !باید منتظر بودم

 .سرم را از روی فرمان برداشتم



بعد از خمیازه دستی روی صورتم کشیدم و 
 .هر دو دستم را محکم به گونه هایم زدم

به ساختمان بلند آن طرف خیابان نگاه 
 .کردم وسرم را روی مچ دستم خم کردم

ی ساعت امروز سر لج داشتند و عقربه ها
 .پیش نمی رفتند

 .سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم

تا خود صبح نخوابیدم و پای حرفهایش 
 .نشستم

تعریف کرد که چه اوضاع خرابی در خانه 
 .دارد

گفت که پدرش اجازه نمی دهد مادرش 
 .حتی از دور او را ببیند



از پروانه ای گفت که اینبار حتی از اتاق 
ش خارج نشده و چقدر از نبودنش خود

 .عصبانی و دلخور بود

از این گفت که دوست دارد مادرش را ببیند 
 .و این موضوع را حق خودش می داند

و در آخر همه برون ریزی ها و تعریف 
کردنهایش باز هم رسید به آن کلمه منتفی 

 !شدن، هنوزز هم دلگیر و عصبانی است

مثل بارها بین حرفهایش گفت که دیگر 
قبل پدرش را دوست ندارد. قرار نیست 

 .دیگر هوایش را داشته باشد

از یادآوری خشم همراه با حواس پرتی 
قشنگش لبهایم پر از خنده شد و پوزخندی 



 .زدم

با خشم و حواس پرتی در حالی که عرض 
اتاق را قدم میزد گفت پدرش را از آن بغل 

معروفش محروم می کند و دیگر قرار 
 نیست

حظه ای آرامش او کاری انجام دهد. برای ل
حتی قرار نیست جمله ای برای آرامش 

 .پدرش از دهانش خارج شود
ساعتها بود تماشایش می کردم، با 

حرفهایش غمگین می شدم و فکر می کردم 
چه کاری می توانم انجام دهم تا حالش 

 خوب

 !شود؟



حواس پرتش که با خشم همراه می شد و 
مچاله اش کنم، دلم می خواست در آغوشم 

 بلکه این حس خواستن در وجودم کمی
 .تسکین یابد

لیوان شیر کاکائو را برداشت و مقداری 
 .خورد

برق چشمانش را در اتاق نیمه تاریک دیدم. 
انگار هیچ کدام از چیزهایی که می گفت 

 :اصال وجود نداشتند، با ذوق رو به من گفت
 « !وای چقدر خوشمزه است این»

در لحظه نظرش صد و هشتاد درجه تغییر 
کرد و مهربان شد. هر یک قلوپ که خورد 
به مجازاتی که تعیین کرده بود تخفیف داد 



 و

در آخر هم خسته از آنهمه فکر درهم کنارم 
من خیلی » روی تخت نشست و گفت:

 « !بابامو دوست دارم

با این جمله آخرش که خطی روی تمام 
ه پدرش را قطعی مجازاتها بود و حکم تبرئ

 کرد، دیگر توان نخندیدن نداشتم ، محکم

بغلش کردم و سرم را میان موهایش بردم 
 .و فقط خندیدم

ساعت چهار صبح با هزار خواهش و تمنا او 
را به خانه خودش رساندم و قول دادم همه 

 .چیز را درست خواهم کرد

از موقع رساندنش تا ساعتها بعد خیابانها را 



 .متر کرده بودم
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اینقدر از این سر شهر به آن سرش رفته 
بودم که دیگر توانی برایم نماند تا پشت 

 .فرمان دوام بیاورم و حاال اینجا بودم

 .در آینه نگاهی به چشمهای قرمزم کردم

 .سردردم در حال شروع شدن بود

داشبورد را باز کردم و ادکلنم را درآوردم، 
عطر زدم و در ماشین را باز کردمکمی  . 

دستی به لباسهایم کشیدم و اوورکتم را از 
 .پشت صندلی درآوردم و پوشیدم

نگاهی به ساختمان کردم و در ماشین را 
 .بستم



بار دیگر ساعتم را نگاه کردم و آستین 
 .اوورکت را روی ساعت کشیدم

خُب » به سمت ساختمان حرکت کردم:
سفیدتو آماده  جناب آزاد به نظرم پرچم

 « !کن

مثل همیشه در همان ساعت ابتدایی دفتر 
مرکزی کارخانه ی آزاد شلوغ و پر از رفت و 

 .آمد بود
به منشی سالن سالم کوتاهی دادم و به 

 .سمت دفتر کارش رفتم

اینقدر این روزها اینجا آمده بودم که منشی 
سالن مرا می شناخت و می دانست 

شتکارهایم ربطی به بخش او ندا . 



منشی مخصوص با دیدنم از جایش بلند 
 .شد و سالم داد

 « سالم تشریف دارن؟» -

 « .بله تازه رسیدن» -

 « جلسه یا کار خاصی ندارن؟» -

 « .فعال خیر اجازه بدید تماس بگیرم» -

منتظر ایستادم تا تماس بگیرد و هماهنگ 
 .کند

» گوشی را گذاشت و با احترام گفت:
 « .تشریف ببرید داخل

شکر کردم و به طرف در اتاق رفتمت . 

دستگیره را بین انگشتهایم مشت کردم و در 
 .را محکم باز کردم



سالم جناب آزاد» وارد اتاق شدم: . » 

» از روی صندلی بلند شد و میز را دور زد:
سالم فروتن جان، قرار نداشتیم! اتفاق 

 « خاصی افتاده؟

موضوع کاری » بدون تعللی جوابش را دادم:
شخصیه نیست، ! » 

 .دستش را جلو آورد و محکم دستم را گرفت

پشت میز برگشت و همزمان با نشستن 
 .روی صندلی تعارف کرد تا من هم بنشینم

نزدیکترین صندلی به میز را بیرون کشیدم و 
 .نشستم

 « .خُب من منتظرم» -

بعید می دانستم نداند موضوع شخصی من 



 .راجع به چه چیزی است

قرار بود بعد از تمام شدن جریان » -
 !آشوری فکرهاتونو بکنید، جریان تموم شده

» 

من مثل تو فکر » ابروهایش باال رفت:
نمیکنم فروتن، خودت میدونی پشتش به 
 کیا گرمه و برای چه کسایی پولشویی کرده

 « .احتمال بیرون اومدنش زیاده
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شوری از همه جا بیخبره، آ» لبخندی زدم:
خودتون میدونید تو این قضیه پولشویی 

 شما و وکیالتون اقدام کردید و اسمی از من

 « !برده نشده



آدم خرفتی نیست که نفهمه از کجا » -
 « زیرش آب رفته، درسته؟

دیوار حاشا بلنده جناب آزاد. من به » -
موقعش همونطوری که میتونستم کاری 

غزش له بشهکنم که از عصبانیت م  

همونطوری هم میتونم جوری آرومش کنم 
 « .که باورم کنه

خیلی به خودت مطمئنی » نیشخندی زد:
 « .فروتن

جناب آزاد » لبهایم را با زبانم خیس کردم:
 !من تو کل دنیا فقط به خودم اطمینان دارم

» 

خیلی پسر خوبی » از جایش بلند شد:
هستی، منتها من تا به حال نگذاشتم آب تو 



 « .دل هیوا تکون بخوره

من هم نمیگذارم. قبل از ورود مستقیم » -
شما در واقع قبل آتیش سوزی من به شما 

 گفتم میخوام تا تهش خودم برم و

میدونم چطور اینکارو انجام بدم، شما 
دلیلتون تا اون زمان این بود که من زندگی 

 آرومی ندارم و حق هم داشتید اما بعد
تون کارو تموم کنید و از اینکه خواستید خود

خودتون هم خواستید اسمی از من برده 
 نشه بزرگترین لطف رو در حقم

کردید و از همه جهات خیال من راحت شد 
 که از جانب من خطری وجود نداره! درسته؟

» 

بله ، » موشکافانه از باالی عینک نگاهم کرد:



 « !درسته

من آدم نمک » نفسم را بیرون دادم:
ای آزاد. بارها ازتون تشکر نشناسی نیستم آق

کردم و االنم همینطور. اگر شما نبودید 
 قطعا این

پروسه شاید خیلی بیشتر از اینها طول 
 «.میکشید و زمان میبرد

من میتونم از هیوا » لبهایم را گاز گرفتم:
مراقبت کنم. خودتون االن گفتید پشت 

آشوری گرمه و ممکنه خیلی زودتر از چیزی 
 که

الص بشهفکر میکنیم خ . » 

اینقدر » سرم را باال بردم و نگاهش کردم:



به خودم اطمینان دارم که میتونم تضمین 
 « .کنم همه جوره مراقبش هستم

االن داری » لبخند کجی روی لبهایش آمد:
به من میگی خطر از طرف من متوجه 

 «.دخترمه

دقیقا منظورم » سر ضرب جوابش را دادم:
بگیرید من با همین بود، البته اینم در نظر 

 ورود شما به این قضیه کامال مخالف بودم،

چندین بار هم اینو خدمتتون عرض کردم 
منتها شما برای سرعت بیشتر صالح 

 « .دونستید خودتون اقدام کنید

و » عینکش را از روی صورتش برداشت:
احتماال حاال شما نقش قهرمان داستان رو 



 « به عهده میگیرید!؟ درسته فروتن؟

- « یمو میکنمسع . » 

سکوت کرد و هر لحظه این سکوت را برابر 
با دوست داشتن بیش از اندازه دخترش 
 دانستم، می دانستم که نمی خواست نقش

 .قهرمان را به من تحویل دهد

» رو به کتابخانه ایستاد و سکوت را شکست:
بیش از اندازه به خودت اطمینان داری! تو 

ی؟میخوای قهرمان زندگی هیوای من باش » 

دوست دارم یکی از » از جایم بلند شدم:
قهرمانای زندگیش من باشم، زندگی آدمها 
اینقدرها هم تک بعدی نیست که فقط با 

 یک



 « !قهرمان بره جلو

خوب بلدی با » با لبخند به سمتم برگشت:
جمله ها کارتو پیش ببری ولی منم از اون 

 «.آدمهایی هستم که سریع قانع نمیشم

من قصد » به لبخندش جواب دادم:
جسارت ندارم، شما برای من تمام این 
مدت مثل یک تکیه گاه محکم بودید. 

 فراموش نمیکنم

توی این دنیای پر از بی اعتمادی چقدر 
سریع به من اعتماد کردید، چقدر همراه 
بودید و دستمو توی کار باز گذاشتید من 

 همیشه

اون  قدردان شما میمونم ولی ... منم از



 « .آدمهایی هستم که کوتاه نمیام
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لبخندش بیشتر شد به سمت صندلی رفت 
 .و روی آن نشست

 .از من خواست که دوباره بنشینم
با آمدن خدمه ای که قهوه آورد من هم 

 .دوباره سرجایم نشستم

همینکه خدمه از اتاق خارج شد و در را 
من جوابم منفیه » :بست رو به من گفت

 « .فروتن

تمام تالشم را کردم تا پی به کالفگی و 
احتماال راهی که » خستگی ذهنم نبرد:

انتخاب کردم اشتباه بوده! باید از راه دیگه 



 ای
 « .میومدم جلو

راه بعدیت » فنجان قهوه اش را باال برد:
 « چیه؟

لبهایم را از فشاری که به هم می دادم 
من چهارچوبامو خوب  ببینید» خالص کردم:

 میشناسم، سنم و شرایط زندگیم هم طوری

بوده که بخوام به چیزی برسم درست ترین 
راهو انتخاب میکنم مخصوصا اگر تو اون راه 

 کسی باشه که احترام زیادی براش قایل

باشم مثل شما و دخترتون. پس در نتیجه 
 « !راه بعدیم هم به خود شما ختم میشه

گذاشت و نفس عمیقی فنجان را روی میز 



فکر نکن با جمله هات تونستی » کشید:
کاری بکنی ...فقط چون مرد محترمی 

 هستی

فکرامو میکنم و بهت خبر میدم، البته بدم 
 « !نمیاد بدونم راه بعدیت چیه؟

قطعا شما با اینهمه تجربه نباید هم » -
بگیرید ولی  تحت تاثیر جمله های من قرار
بیشتراین جمله ها منو به شما   

میشناسونه، همین برای من کافیه البته در 
 « !حال حاضر

مشخصه که اومدی نشون » خنده ای کرد:
 « !بدی کوتاه نمیای

 «.تمام تالشمو دارم میکنم» -



 « و اگر فکر کردن من طوالنی شد؟» -

دیگر مطمئن شدم که می خواست خسته 
 .ام کند

خیلی دلم میخواد از » نفسم را بیرون دادم:
جمله کلیشه ای منتظر میمونم استفاده این 

 « .کنم

ولی من خیلی » به چشمهایش نگاه کردم:
هم صبور نیستم، ترجیح میدم راه بعدی رو 

 شروع کنم تا سریعتربه چیزی که میخوام

 « .برسم

چیزی که میخوای؟» با طعنه پرسید: ! » 

اینکه یکی از قهرمانای داستان هیوای » -
 « .شما باشم



پرفسوریش کشید، همان  دستی روی ریش
قدر که ذهن مرا بهم ریخته خودش هم 

 .کالفه بود

فکرامو میکنم، بحثو میخوام ببرم جای » -
 «.دیگه

 « !بله» -

 « آشوری! چقدر میتونه خطرناک باشه؟» -

زیاد » انگشتانم را دور فنجان پیچاندم:
خطرناک نیست، اگر بیاد بیرون همون 

 « !موقع از کشور خارج میشه

 « چطور اینقدر مطمئنی؟» -

حلقه انگشتانم را روی فنجان محکمتر 
بیخبر نیستم جناب آزاد، ما » کردم:



دوستای مشترک زیادی داریم. تمام 
 زندگیشو فروخته

فرستاده اونور. بیاد بیرون با توجه به پرونده 
سنگین و ممنوع الخروج بودنش قطعا 

 « .قاچاقی فرار میکنه
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» از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت:
این دوستای مشترک که میگی طرف تو 

هستن یا اون؟ میخوام ببینم چقدر 
 حرفاشون

 « !درسته

در حال حاضر آشوری دیگه » پوزخندی زدم:
سودی براشون نداره، خُب کار من هم داره 



کار خوب پیش میره و احتیاج به نیروی  

بیشتری دارم، برای همین همشون طرف 
 « .من هستن

خیلی راحت با این » چرخید و نگاهم کرد:
 « !جماعت کنار اومدی! عجیبه

من سالهاست یاد گرفتم » لبخند تلخی زدم:
آدمها چقدر میتونن عوض بشن یا عوضی 
 بشن! خُب برام مهم نیست چون نوع این

 آدمها تو زندگی من فاقد ارزشه. نادیده
میگیرمشون. یک نوعی حذف کردن البته 

 « .جوری که خودشون متوجه نمیشن

جناب آزاد من اطرافم » از جایم بلند شدم:
آدمهای خیلی زیادی هستن منتها کم پیش 



 میاد کسی رو تو محدوده اصلیم وارد

 «.کنم

 .به طرفم آمد
لبخند گرمی روی لبانش داشت اما با کنایه 

م این خیلی دوست دارم بدون» گفت:
آشنایی بیشتر با دختر من اگر... اگر البته 

 جوابم

مثبت باشه چقدر میتونه اونو به این 
محدوده اصلیت نزدیک کنه فروتن؟! تو آدم 

سختی هستی و من نگران این موضوع 
 .هستم

 « !هیوا دختر حساسیه

هیوای شما تو محدوده » بهم دست دادیم:



اصلی من نیست، جایگاه ایشون دقیقا 
سته وجودِ منهوسط ه ! » 

هنوز کلید را نچرخانده بودم که مهدیار در را 
 .باز کرد

 « سالم، چی شده؟» -

سرم را که از درد منگ شده بود تکان 
سالم. ممنون که برگشتی» دادم: ! » 

زنگ زدی سر » اوورکت را از دستم گرفت:
خیابون بودم، کجا بودی؟ این چه سر و 

 « وضعیه باز؟

یدم و ساعدم را روی روی کاناپه دراز کش
 .چشمانم گذاشتم

پلکهایم که روی هم رفت، سردردم شدت 



نگران نباش! چیزی نشده. » بیشتری گرفت:
 « .میخواستم باهات حرف بزنم

صبحانه خوردی؟ فکر کردم صبح زود » -
 « .رفتی شرکت

ساعت چهار از خونه زدم بیرون. رفتم » -
هیوارو برسونم خونه اش. بعدشم رفتم 

درش. االنم سرم داره منفجر میشهشرکت پ  

 « .برام یک قرص بیار لطفا

چی؟ رفته بودی » صدایش پر از بهت شد:
هیوا رو برسونی؟ ساعت چهار صبح؟ کجا 

 « بودید مگه؟

 « .اینجا بود» -

اینجا بوده؟ خونه ما؟ کی اومد که من » -



 «ندیدمش؟

قرص » دستم را از روی صورتم برداشتم:
 « میاری یا بلند شم؟

سریع از روی مبل بلند شد و غرغر کنان به 
اونکه کال عقل » سمت آشپزخانه رفت:

 درست نداره، حاال من دیشب گفتم پشتش

باش دیگه نه این شکلی! فریبرز بفهمه این 
نصفه شب بیرون بوده دهنشو سرویس 

 «....میکنه
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وانی با غرغرهایش برگشت و مسکن را با لی
کوهیار نمیخواد مثل » آب به دستم داد:

عشقای اساطیری عمل کنی! هیوا رو یک 



 کم

آزاد بذاری یکاری میکنه تو روز سه بار 
مسکن توبه و استغفرالله مصرف کنی. 

دیشب اومد... دستشو میگرفتی یکی هم 
 میزدی پس

 « سرش برش میگردوندی، اصال کی اومد؟

وای چقدر حرف » لیوان را روی میز گذاشتم:
میزنی! من باالخره چه غلطی کنم؟ پس چی 

 میگفتی؟ گفتی ناراحته نصیحت نکنم

پس چرا االن حرفتو عوض میکنی؟ دلم 
 « .خوش بود مشاورم تویی

 .هر دو سکوت کردیم

اینجا چیکار » بعد از چند دقیقه گفت:



 « میکرد؟

 « !داغون بود، گفت مادرش برگشته» -

سرم را باال بردم و قیافه درهمش را دیدم و 
خُب االنم نظرت مثل قبله؟ پس » گفتم:

 « گردنی و نصیحت و دعوا؟

دوباره روی کاناپه دراز کشیدم و دستهایم را 
حالش خوب نبود، » زیر سرم گذاشتم:

قاطی کرده بود. اصال نمیدونست به چی 
 باید

فکر کنه. از همه دلخور و شاکی! چیکارش 
یکردم؟ تو هم قبلش نمیگفتی من م

نمیتونستم بیخیال حال خرابش بشم و 
 دستشو



بگیرم بگم برای چی نصفه شب اومدی اینجا 
وقتی پناه آورده به من و دنبال یک گوش 

 میگرده. گذاشتم حرفاشو بزنه

 « .برگردوندمش خونه

 .صدای خنده آرامش آمد

چته باز جناب » بدون نگاه کردن پرسیدم:
عارف هیوا؟دایرة الم » 

االن منم عاشقت شدم، اون قطعا رم » -
 « !کرده

شعور داشته باش درست حرف بزن، از » -
 « .بیحالی من سواستفاده نکن بچه

نه به جاِن خودم واقعیتو گفتم، یک » -
کورسوی امیدی داشتم ولش کنی به زندگی 



 پر از آرامشت برگردی که با کار
 « .دیشبت همه امیدم ناامید شد

ناامید بمون! بیخیالش » د زدم:لبخن
 « .نمیشم

کوه » به زور خودش را لبه کاناپه جا داد:
گفتی رفتی پیش فریبرز؟ نگو به خاطر هیوا؟ 

 «آره؟ نامرد بدون من رفتی خواستگاری؟

 .تک خنده ای کردم
» مشت آرامی به بازویم زد و با خنده گفت:

لعنت به جفتتون که مهمترین آدم 
یخبره! تالفیشو سرتونزندگیتون اینقدر ب  

 «.درمیارم

چرا شلوغش میکنی! مگه قبول کرده » -



 « .حاال؟ گفت فکراشو میکنه

» ساعد دستم را از روی چشمانم برداشت:
 « !نگاه کن منو

بگو» چشمانم را باز کردم: ! » 

کوه من اداهای فریبرزو خوب بلدم، » -
اینکه گفته فکر میکنم با اکی دادن هیچ 

قط میخواد امتحانت کنهفرقی نمیکنه! ف . » 

سرم را باال بردم و به دسته کاناپه تکیه 
به اکی دادن فکر نکردم ولی آره ... » دادم:

 « !میخواد ببینه من چقدر اصرار دارم

برو بابا، دیگه کی » نگاه از باال به پایینی کرد:
از تو بهتر؟ کی میتونه اون دختر زهوار در 

 « !رفتشو تحمل کنه



ش کردمبا اخم صدای . 
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واال، پسرِ به این باحالی. تنها » ادامه داد:
میری خواستگاری همین میشه دیگه! من 
بودم یکجوری باهاش حرف میزدم نتونه 

 یک
 « .کلمه اعتراض کنه

اعتماد به نفستو بشر» پوزخند زدم: ! » 

هر چه بیشتر با هم صحبت کردیم خیالم 
شد. سردردم خوب نشد ولی  بیشتر راحت

انرژی زیادی که از دست داده بودم با حرفها 
 و

 .شوخی های مهدیار برگشت



االن خسته ای وگرنه » دستی به شانه ام زد:
باید یک شیرینی توپ میدادی، عوضش من 

 بهت یک کادو باحال میدم. همرو یکجا
 « .باید جبران کنی

 .موبایلش را از جیبش بیرون کشید

 .دستهایم را پشت سرم بردم و نگاه کردم

تماس گرفت و صدایش را با ژست مضحکی 
 .صاف کرد

مکالمه اش که شروع شد چشمهایم گرد 
 .شد و نیم خیز شدم

چطوریایی دردسر؟ پاشو بیا به برادر من » -
رسیدگی کن ببینم. به چی تو دلشو خوش 

 « کنه؟



 ( هیوا)

 .روی صندلی ماشین نشستم و در را بستم

مهدیار هم همزمان با من در سمت 
 .خودش را بست

حین بستن کمربند اخمی کرد و رویش را 
 .برگرداند

 « !مهدیار؟» -

 .جوابم را نداد و ماشین را روشن کرد

به جای قهر کردن بگو حالش خیلی بده؟ » -
 « آره؟

من به تو » اخمهایش بیشتر در هم رفت:
نگفتم کوهیار خط قرمز منه؟ نگفتم اذیتش 
 کنی بیچاره ات میکنم؟ چیکارش کردی داره



از سردرد داغون میشه؟! این بود اون همه 
قول دادنت؟معلوم هست داری چیکار 
میکنی؟ خوابگرد شدی برای من؟ کوه 

 همینطوری

خواب و خوراک نداره آزاد! گفتم این داداشه 
 « من االن فقط آرامش الزم داره، نگفتم؟

» خوردند:انگشتانم بی اختیار به هم پیچ 
مهدیار به خدا دیشب حالم خوب نبود، 

خُب از خودش بپرس من تا دیشب همه 
 تالشمو

 « !کردم جز آرامش چیزی نباشه. به خدا

اگه بابات میفهمید چی؟ احمقی تو؟ چرا » -
همه چیو بهم میریزی؟ بذار کوهیار کارشو 



 « !بکنه

حالش خیلی » صدایم از ته چاه بیرون آمد:
ردم که! فقط خواستم یکی بده؟ من کاری نک

 « .باشه باهاش حرف بزنم

یکی؟ کوهیار » نیم نگاهی به من انداخت:
 « یکیه؟ اینقدر پیشت ارزش داره؟

بداخالق میشی...هول » لبم را گاز گرفتم:
میکنم، نمیدونی خودت؟ منظوری نداشتم. 
 تو که میدونی این چند وقته بابا خونمو کرده

بانیپال نکبت  تو شیشه! از روزی که با اون
دعوام شد یک روز خوب نداشتم. همش 
گیر همش دعوا! کدومو کوهیار فهمید؟ 

 دیشب



یهو گفت مامانم اومده منم دیگه اصال 
 « .نفهمیدم چی شد
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نگران نباش حالش خیلی بد نیست، » -
سردرد داشت. حاال چرا اینقدر به هم 

هیوال نیست که ریختی تو؟ مامانته! ! » 

» نفس عمیقی کشیدم تا بغضم را رد کنم:
چه میدونم! بعد اینهمه سال یکی که 
منتظرش بودی سراغتو بگیره بعد هم 

 دوستش

داشته باشی هم نه. هم دلخور باشی هم 
 «!نه! از اونورم بابا ... من نمیفهمم چشه؟

نمیدونم اصال » کالفه شالم را مرتب کردم:



ولی کوهیار دیشب  ولش کن، میترسیدم
 گفت از کسی که نمیشناسم نترسم. االن

خیالم راحته! فقط نمیدونم چمه، یه چیزایی 
 « !سرجاش نیست

به به چه حرف گوش کن! یک » لبخند زد:
 « کلمه گفته نترس، شجاع شدی؟

نه خُب فقط همون نه! گفت هر چی » -
 « !بشه پشتم میمونه

رف آفرین بهش، اونم مثل اینکه ح» خندید:
گوش کن شده. چه میکنید شما دوتا 

 « !بازیکن حرفه ای

 .از خندیدنش کمی حالم بهتر شد
 « به بابا چی گفتی ؟» -



 « !تو کارای ما مردا ورود نکن» -

گمشو بابا، بگو » اخمی تصنعی کردم:
حداقل اگه چیزی پرسید و باز گیر داد خراب 

 « .نکنم

قربونت برم شما تو تاریکی شب ول » -
میگردی تو خیابون خراب نمیکنی! حاال 

 « نگران چهار تا سواله فریبرزی؟

این عادتارو بذار کنارا » جدی نگاهم کرد:
آزاد، نیای تو زندگی کوه بهت بگه باال چشت 

 !ابروِ نصفه شب هوس فریبرز جونتو بکنی
کوهیارم بیاد وسط نمیتونه جلوی شکستنه 

تو بگیره! گفته باشمگردن . » 

حرصم را درآورد، کاری که در آن همیشه 



 .یک فوق حرفه ای محسوب می شد
به درک نگو چی » صدایم کمی باال رفت:

گفتی! جهنم. اینقدرم منو تهدید نکن 
مهدیار! من االن حوصله کل کل ندارم، 

 اعصاب
 « .ندارم. قلدر نباش

به بابات راستشو گفتم. زنگ زدم گفتم » -
الت خرابه فهمیدی مامانت برگشته ... ح

 « .میخوام یکم بگردونمت

خُب » حس حسادت یقه ام را محکم گرفت:
اون چی گفت؟ راحت قبول کرد؟ چطور 
 میخوام بیرون با من عین بچه دو ساله ها

 « رفتار می کنه؟



 « .فقط گفت مراقبت باشم» -

 .با اخم سرم را به طرف پنجره چرخاندم
اشین را پارک کردجلوی در ورودی م . 

» کیفم را برداشتم و سریع پیاده شدم:
 « .مرسی مهدیار، خدافظ

» دستش را در جیب کاپشنش فرو کرد:
کجا؟ وایستا بهت کلید بدم زنگ نزن، 

 « !خوابیده

دسته کلیدها را از کیفم درآوردم و جلویش 
خودم دارم» تکان دادم: . » 

کوه » با تعجب نگاهم کرد و با بهت گفت:
کلید داده؟ بهت  » 

چطور بابای من به » خنده ای موذیانه کردم:



تو بیشتر اعتماد داشته باشه؟! بله ...اینور 
 « !هم یکی هوای منو داره

پشت در رسیدم و کلید را میان دو انگشتم 
 .محکم گرفتم

نفس عمیقی کشیدم تا هیجانم را کنترل 
 .کنم
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ز هم نشده بود که از او جدا هنوز نصفه رو
شده بودم و حاال از خوشی نمی توانستم 

 .وارد خانه شوم

کلید را وارد قفل کردم و آن را آرام 
 .چرخاندم

یادم آمد دیشب هم به همین شکل در را 



 .باز کرده بودم
به پهلو روی کاناپه با کوسنی که زیر سرش 
 .گذاشته خوابیده بود و آرام نفس می کشید

انه شدم و در را آرام و با احتیاط داخل خ
 .بستم

نفسم را حبس کردم و با نوک پنجه نزدیک 
 .شدم

کنار کاناپه جلوی صورتش زانو زدم و غرق 
 .نگاه کردن شدم

چقدر این صورت استخوانی و زاویه دار را 
 .دوست داشتم

به چشمهای بسته اش نگاه کردم، دیشب 
این چشمها چقدر خیال راحت به من هدیه 



دنددا ! 

نگاهم پایین رفت و از بینی اش به لبهایش 
 .رسید

گوشه لبم را به دندان کشیدم. دلم می 
 .خواست ته ریشش را نوازش کنم

همین چند روز پیش وقتی که مرا غرق 
بوسه کرد، ته ریشهایش روی پوستم کشیده 

 می شد و قلقلکم می داد و من غرق لذت

 .شده بودم

 .گوشه لبم از میان دندانهایم درآمد

برای اینکه حواسم را پرت کنم نگاهی به 
 .اطراف انداختم

 .زانوهایم را صاف کردم و بلند شدم



به اتاقش رفتم و پتویی که دیشب برای من 
شده بود را برداشتم و همان را محتاطانه 

 .روی بدنش کشیدم

تکان نخورد، هیچ حرکتی نکرد. خیالم راحت 
بیدار نشده بود. سخت بود ولی از شد که 

 ایستادن و نگاه کردن دل کندم، ترسیدم تا
 .باز مثل دیشب خواب راحتش را بگیرم

 .کنار کاناپه ایستادم و اطرافم را نگاه کردم

 حاال باید چیکار می کردم؟

 .به اتاقش رفتم و نگاهی به بالکن انداختم
با پالستیک دور گلهایش را پوشانده بود تا 

نخورند سرما . 

 .در بالکن را باز کردم



با یک تیشرت آستین حلقه ای سردم شد 
ولی جلو رفتم و با انگشتانم خاک گلدانها را 

 .لمس کردم
آب پاش کنار دیواره بالکن را برداشتم خاک 
خشک گلدانها را آب دادم. کمی ایستادم و 

 نگاهشان کردم، کاش این گلها برای من
 !می شد

دستمال پارچه ای به آشپزخانه رفتم و 
تمیزی پیدا کردم و به اتاق برگشتم. اینقدر 

سرم گرِم گردگیری شد که نفهمیدم چه 
 وقت

سر از اتاق مهدیار درآوردم. پشت میز 
تحریر نشستم تا با لپتاپ مهدیار را تمیز 



 .کنم

فکرهایم را با آرامی راه خودشان را باز کردند 
 .و من زمزمه وار شروع به حرف زدن کردم

نـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(چ  

432 

کاش نمیومد! اینهمه سال که نیومدی  » -
خب االنم نمیومدی! یعنی همون شکلیه؟ 

 حتما پشیمون شده! من بودم می

شدم. پشیمون می شدم. دلم تنگ می 
شد. بابا خیلی بده که میخواد انتقام 

 اونجوری رفتنشو از من بگیره! چقدر الکی
د کرد! من که آخرش دیشب سرم داد و بیدا

 « !میرم میبینمش

من کوهیارو دارم! » نفس عمیقی کشیدم:



گفته نترسم. اصال برای چی بترسم؟ مامانمه 
 « !ها

» دستمال را محکم روی کیبورد کوباندم:
گندت بزنن اینجارو لجن گرفته، پسره ی 

هپلی! اه اه. دو دقیقه ای اتاق کوهیار تموم 
 شد

موم میشه! بعد سه ساعته تو اتاقتم مگه ت
 « .برای من قدقد میکنه

تو » با حرص و لج ادای مهدیار را درآوردم:
کار مردا ورود نکن! لندهورِ قلدر. یک 

زیرآبی ازت بزنم پیِش کوهیار. حاال صبر 
 .کن

بیشعور غذاشو تو لپتاپش میخوره! نگاه 



کن. مسخره فقط بلده قلدری کنه. شده 
 « .عین بابا! لعنتیا

- « همون موقع که از من میگم کاش 
خوشت اومد منو نمیبردی تو خیالهات یک 
 راست میومدی سراغم. چقدر خودتو دریغ

 « !کردی؟! بد کردی با من

صدای گرفته و خواب آلودش از کنار در 
آمد. چشمهایم گرد شد و از ترس اینکه 
 شنیده باشد چه چیزهایی به مهدیار گفته

 .بودم سرم را پایین نگه داشتم
( رکوهیا  ) 

 .کمی خودم را تکان دادم و طاقباز خوابیدم

دستم روی پتویی رفت که روی من کشیده 



 .شده بود

کمی چشمهایم را باز کردم و نگاهی به پتو 
 .کردم

در ذهنم جرقه ای خورد که هیواِی من آمده 
 .بود

هیوایِ من“ از بازی ذهنم خوشم آمد،   “.! 

 .یاد صبح و مکالمه خودم و پدرش افتادم
 .او از این لفظ استفاده کرده بود

دیگه هیواِی منه“ ذهنم بازی را ادامه داد،   

.“ 

از این بازی که مثل یک جنگ بر سر 
 .قهرمان داستان بودن بود، خوشم آمد

حس مالکیتم زیاد شد، می خواستم برنده 
 .شوم و قهرمانی را یک جا به نام خودم کنم



 لبخند موذیانه ای زدم و چشمهایم را باز
 .کردم

پتو را کنار زدم و دستم را به پشتی کاناپه 
 .بند کردم

در جایم نیم خیز شدم و سرم را به طرف 
 .آشپزخانه چرخاندم

 !چقدر همه جا ساکت بود

بلند شدم و ایستادم، کاناپه را رد کردم و 
 .رفتم تا هیوایم را پیدا کنم
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آرامی که از اتاق با شنیدن صدای پچ پچ 
مهدیار آمد همانجا کنار در اتاق متوقف 

 .شدم



نزدیک در شدم و با احتیاط سرم را تا نیمه 
 .از چهارچوب در رد کردم و او را دیدم

پشت میز تحریر نشسته بود. با دستمالی 
در دست و سری که تا بیشترین حد روی 
لپتاپ خم کرده غر زنان کیبورد را تمیز 

 .میکرد

کش آمدلبهایم  . 

سریع نگاهی به اتاق و اطراف انداختم، همه 
 .جا را تمیز و مرتب کرده بود

گوشهایم را تیز کردم تا غرزدنهای با 
 .حرصش را بشنوم

تمام شاخک های حسی من را با این 
این حرکات جذابش و  کارهای بامزه اش، با



 .حرف زدنهای شیرینش بیدار می کرد

- « وم شد سه دو دقیقه ای اتاق کوهیار تم
ساعته تو اتاقتم مگه تموم میشه! بعد برای 

 من قدقد میکنه. تو کار مردا ورود

نکن! لندهورِ قلدر. یک زیرآبی ازت بزنم 
پیِش کوهیار. حاال صبر کن. بیشعور غذاشو 

 تو لپتاپش میخوره! نیگاه. مسخره
 .فقط بلده قلدری کنه. شده عین بابا! لعنتیا

» 

جه نشد تمام اینقدر مشغول بود که متو
مدت دست به سینه به چهارچوب تکیه 

 .داده بودم و نگاهش می کردم

طاقت نیاوردم و دلم می خواست متوجه 
 .من باشد



 .تمام توجهش را برای خودم می خواستم
لبهایم از هم باز شد و اولین چیزی که در 

میگم کاش » مغزم آمد را به زبان آوردم:
وهمون موقع که از من خوشت اومد من  

نمیبردی تو خیالهات یک راست میومدی 
سراغم. چقدر خودتو دریغ کردی؟! بد کردی 

 « !با من

دستهایش بی حرکت روی کیبورد ماند مثل 
سرش که همانطور آن را پایین نگه داشت و 

 .تکان نخورد
هیوای من که از » با خنده ادامه دادم:

 « کوهیار نمیترسید ، چی شد پس؟

ی سینه ام باز کردم و قالب دستهایم را از رو



 .تکیه ام را از روی چهارچوب برداشتم
یک قدم جلو رفتم که سریع بلند شد و به 

 .طرفم پرواز کرد

در آغوشم فرو رفت و دستهایش را دور 
 .گردنم برد

حلقه دستهانم را روی کمرش محکم کردم و 
کجا بودی » از روی زمین بلندش کردم:

 « دوست داشتنی؟

گردنم برداشت و کمی صورتش را از روی 
همش چند ساعت بودا ولی » عقب برد:

وقتی رسیدم دستام از هیجان دیدنت 
 میلرزید،

نمیتونستم کلیدو بندازم بیام تو. داشتم 



 « ... خفه میشدم. خوبی؟ مهدیار گفت که

 .سرم را جلو بردم و لبهایش را بوسیدم

او را پایین گذاشتم و صورتش را با دستهایم 
 .گرفتم

مهدیار » به حرفش ادامه داد: خندان
 « ...گفت

دوباره لبهایش را بوسیدم، اینبار تشنه تر و 
 .طوالنی تر

 .سرم را فقط کمی عقب کشیدم

خنده اش با ذوق درهم شد و بازی را ادامه 
 .داد

با شیطنت نگاهم کرد و اینبار کلمات را 
مهدیار گفت که» آرامتر ادا کرد: ... » 
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نفسم در سینه حبس شد، از داشتن و 
 .خواستن سیر نشدم

نفس حبس شده ام با بوسیدن طلبکارانه 
 .ای همراه شد

دستهایش با حالت تسلیم باال آمد و عقب 
عقب رفت. رهایش نکردم و به بوسیدن 

 .ادامه دادم
 .پشتش به دیوار رسید و همانجا ثابت ماند

ایم را باال بردم و انگشتهایم را نرم دسته
میان انگشتهای او قالب کردم و آنها را به 

 .دیوار چسباندم

 .سرم را کمی عقب کشیدم



 .نفس بند آمده اش را بیرون داد
نگاهی به دستهای در هم قالب شده مان 

 .کرد

چشمهایش نشان می داد از اینکه اسیر 
 .دستانم باشد، کامال راضی بود

دنهایش خندیدمیان نفس ز  . 

لبهایش را گاز گرفت و دوباره با شیطنت 
مهدیار گفت» گفت: ... » 

خدا » آرام و زمزمه وار حرفش را قطع کردم:
 « !لعنتت کنه

سرم را جلو بردم و دوباره لبهایش را شکار 
 .کردم

قالب انگشتانم را باز کردم و دستهایم روی 



 .گردنش رفت

نش بوسه هایم به نقاط دیگر صورت و گرد
 .رسید

صدای نفس کشیدنش عقل و منطقم را 
 .دزدید و محو کرد

دستم ناخودآگاه پایینتر رفت و روی قلبش 
 .قرار گرفت

ضرباِن محکم اینقدر واضح بود که انگار 
 .قلبش کف دستم قرار داشت

موهای نرمش بین حرکت انگشتانم گیر 
 .کرد

نرمی موهایش بین انگشتانم عین موجهای 
 .دریایی آرام شد



 .انگار این دریای آبی آزاد آرام شد
 .در لحظه مغزم شروع به کار کرد

 !جلوتر از این نباید می رفتم

 .لبهایم را از روی گردنش برداشتم
سرم را باال بردم و نفسم را با پلکهای بسته 

 .بیرون دادم
خواستم دستش را بگیرم و از اتاق بیرون 

 .ببرم
با  هنوز دستهایمان به هم نرسیده بود که

اگه تکرار کنم!؟ دوباره بگم » خنده گفت:
 « !مهدیار گفت؟

خونسرد نگاهش کردم و چقدر برایم سخت 
» بود تحمل این خونسردی بیجا و سرزده:



 « !تکرار نمیکنی

 .دستش را گرفتم و کمی کشیدم

 « !میخوام تکرار کنم، دوباره» -

برای چی اومدی؟» برگشتم و جدی پرسیدم:  

» 

با تعجب نگاهم کردلبخندش محو شد،  . 
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سرم » نخواستم بیشتر از این بازی بخورد:
درد میکنه! مهدیار که بهت گفت. االنم بغل 

 « .میخوام

بیا ببینم! زود » دستش را دوباره کشیدم:
 .فرمول جادوییتو پیاده کن سرم خوب بشه

» 



 « کوهیار جونم، خوابی؟» -

چشمهایم را باز کردم، سرم را که کمی پایین 
نه خوشگلم » تر از گردنش بود، بلند کردم:

 « .بیدارم

موهایم را که خودش به هم ریخته مرتب 
بذار من برم یک چیزی درست کنم » کرد:

بخوریم. مهدیار پیداش میشه کله منو 
 میکنه

 « !ها

 « !بیجا کرده» -

، نمیدونی چقدر دوستت داره که» خندید:
 « .همش منو تهدید میکنه اذیتت نکنم

 « !گوشاش روی سرش سنگینی کرده» -



نه، نگو. اونم مثل منه. هر دوتامون » -
خیلی دوستت داریم. منم تهدیدش میکنم 

 «.که اذیتت نکنه

 .چقدر همیشه قلبم را گرم نگه می داشت

دستتو از دور کمرم بردار » کمی تکان خورد:
 « .بذار برم

شتم و نشستمدستم را بردا . 

» دستهایم را باال بردم و بدنم را کشیدم:
 « !آخیش، چقدر خوبه این فرمولت

خداروشکر یکاری » بلند شد و ایستاد:
 « .میتونم برات بکنم

حاال » بینی ام را چینی دادم و لبخند زدم:
 « !چی میخوای برام درست کنی



با استرس و » به طرف آشپزخانه رفت:
 « !دلهره عدس پلو

کاناپه چرخیدم و رفتنش را تماشا  روی
چرا حاال با استرس و دلهره؟ راستی » کردم:

 یک دفعه تعریف کردی کوچولو بودی مثل
همین االنم که هستی، عدس پلو دوست 

 « نداشتی؟! چی شد؟

در آشپزخانه اینطرف و آنطرف می رفت و 
 .چیزهایی را که الزم داشت را پیدا می کرد

- « و خیلی حرفه ای استرس و دلهره چون ت
 « .هستی

اگه عدس پلو رو میخوردم » نفسی کشید:
که اون شکلی مسموم نمیشدم، وقتی 



بیمارستان بودم اینقدر سوراخ سوراخم 
 کردن یک

رگ پیدا کنن، همونجا قسم خوردم عاشق 
 « .عدس پلو بشم

چقدر دلم می خواست باز هم حرف بزند، 
 .از خودش بگوید

بدجوری آرامشی که در صدایش داشت 
 .حالم را خوب می کرد

دوست داشتم خیلی بیشتر از اینها که می 
 .دانستم، بشنوم

بلند شدم و خودم را به پشت اپن 
بیام کمک؟ مطمئنی میتونی؟» رساندم: ! » 

نخیر کمک نمیخوام! » با اخم برگشت:



ببخشیدها من کلی سال با بابام تنها زندگی 
 « !کردم. اصال هم بی دست و پا نیستم. بله

بر منکرش لعنت» یک ابرویم را باال دادم: . 

» 

 « !بِشمُر» -

از لحن مردانه ای که داشت و کلفت کردن 
 .صدایش خندیدم
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پس باید از » کمی بعد دوباره سوال کردم:
 « .آمپولم بترسی! چون خاطره خوبی نداری

همانطور که کارهایش را انجام می داد، 
االن نه! بچه بودم خیلی » واب داد:ج

میترسیدم. یکبار داشتم پلنگ صورتی 



 میدیدم بعد

سر یک ماجرا سوراخ سوراخ شد، آب که 
خورد همه آبا از سوراخاش عین فواره زد 
بیرون. کوهیار فکر میکردم بعد سرم یا 

 آمپول
زدن اگر آب بخورم عین پلنگ صورتی 

 « .میشم. فوبیای سوزن گرفتم

انگشتانم را دو طرف لبم گذاشتم تا بلند 
 .نخندم

 .با تعجب برگشت و نگاهم کرد
 .جلو آمد و دستم را از روی فکم برداشت

من ناراحت نمیشم بخندی» خندید: . » 

راحت باش، » دوباره سر کارش برگشت:



 « چرا جلو خنده تو میگیری؟

 « !فکر کردم ناراحت میشی» -

نمیشم. من  نه،» شانه اش را باال انداخت:
از بچگی تمام تنهاییامو با خیالهام و تخیالتم 

 «.سر میکردم. مثل تو که مهدیار نداشتم

لحن مظلومانه ای که داشت دلگیرم کرد و 
 .خنده ام ته کشید

ببین » انگار متوجه شد با خنده ادامه داد:
بچه بودم فکر میکردم اگر آدم دل درد بگیره 

قتی هلهیعنی قلبش افتاده پایین، بعد و  

هوله میخوردم دلم درد میگرفت میرفتم 
پیش بابا بهش میگفتم قلبم افتاده تو 

 « .شکمم فشارش بده بره سرجاش



صدای خنده ام را که شنید، خوشحال 
به خدا یکم ماساژ میداد که مثال » برگشت:

 قلبم بره باال، خوب میشدم، باور کن راست

 « .میگم

- « نیا وای از دست تو، کال معرکه به د
 « .اومدی

حاال کجاشو دیدی! » با ذوق نگاهم کرد:
اینقدر از این تخیالت داشتم ، همه هم 
 « .جواب میداد، االنم گاهی جواب میده

من چی؟ من تو خیاالت چه شکلی بودم، » -
 « یعنی چطوری بودم؟

تو!؟ خیالهای من اصال به » به طرفم چرخید:
 .خوبی تو نبودن! خودت خیلی خیلی بهتری

» 



بعد از تماسهای ضروری که باید می گرفتم، 
 .به آشپزخانه برگشتم
 .میز را آماده کرده بود

خودش هم چهارزانو روی اپن نشسته و 
سرش را روی موبایل خم کرده و موهایش 
جوری پایین افتاده بودند که صورتش بین 

 آنها
 .مخفی شده بود

 .تا صندلی را بیرون کشیدم، متوجه ام شد
آوردسرش را باال  . 

به نشستن روی اپن » روی صندلی نشستم:
 « عالقه داری نه؟

خونه خودمون نمیذارن بشینم. اینجا » -



 « هم قانونتون این شکلیه؟

مهدیار بیشتر وقتا عین » پوزخندی زدم:
خودت اون باالست، قانوِن چی؟ مگه شماها 

 « !قانون رعایت میکنید؟

 .پاهایش را سریع پایین آورد
» دوباره همانجا بنشیند: اشاره کردم تا

راحت باش! اگر این قانون رو داشتیم، دیگه 
 « .نداریم
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به خاطرِ من؟» ذوق زده گفت:  » 

آرنجم را روی پشتی صندلی گذاشتم. دستم 
را روی گردنم بردم و سرم را به دستم تکیه 

به خاطرِ تو» دادم: . » 



- « میشه! دیر شد یک کم دیگه آماده 
ولی... خواب بودی نخواستم سر و صدا کنم 

 « ... وگرنه

یادته » ادامه حرفش با سوالم قطع شد:
 « اولین بار کجا دیدمت؟

دِم خونمون! همون روز که مهدیار اومد » -
 «.به من فلش رو بده. تو ماشین بودی

 « !آره، فکر کردم دوست دخترِ مهدیاری» -

بال به دور» خندید: .» 

 .جدی نگاهش کردم

ناراحت » سریع خنده اش را جمع کرد:
 « شدی؟

 « نه، تو اون موقع منو دوست داشتی؟» -



 .سرش را چند بار باال و پایین کرد

زیر چشمی » لبهایم را به هم فشار دادم:
 « !نگام میکردی

فهمیدی؟» لبخند زد:  » 

 «داشتی به چی فکر میکردی؟» -

نمیگی بگم بعد » لبهایش را گاز گرفت:
 « چقدر داغونم؟

سرم را عقب بردم. چشمکی زدم تا خیالش 
 .راحت شود و من بشنوم

» چشمهایش را یک دور به اطرافش چرخاند:
راستش داشتم فکر میکردم کاش یک چوب 

 دستی جادویی داشتم، دوست داشتم

جنسش از چوب آلبالو باشه و مغزشم از پر 



 « .سیمرغ! سیمرغ خودِ دامبلدور

مه از حرفهایش را هم درک حتی یک کل
 .نکردم

هری پاتر! » متوجه گنگ شدنم شد:
 « نمیشناسیش؟

لبهایم به پایین کش آمد و سرم را چپ و 
 .راست کردم

هری پاتر عالیه! ببین » با هیجان ادامه داد:
همه میگن دنیاش فانتزیه و جادویی و 
 خرافاته ولی من فکر میکنم اتفاقا خیلی

 «.واقعیه

آخ اگه من » برد و فوت کرد:سرش را باال 
یک چوب دستی جادوگری داشتم کوهیار! 



 به خدا اگه واقعی بود تو یازده سالگی برام از
 « .هاگوارتز نامه میومد

هاگوارتز چیه دیگه؟» خندیدم:  » 

 « !مدرسه جادوگری دیگه» -

اگه چوب دستی داشتی چیکار میکردی؟ » -
 «میخواستی جادوم کنی؟

اون » ان تکان داد:دستهایش را با هیج
موقع که دم خونمون دیدمت به همین 

داشتم فکر میکردم که اگه مثال چوب دستی 
 داشتم

یک ورد عاشقانه میخوندم و عین آب 
 « .خوردن عاشقم میشدی

فکر کردم چوب دستی را برای چه می 



خواست وقتی با همین کلمات ساده و پر از 
 .عشق همان کار را به خوبی انجام می داد
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بعد میدونی هر چی فکر کردم دیدم ورد » -
عاشقانه نداشتیم ولی یک معجون عشق 

 بود. میتونستم اونو بریزم تو یک لیوان
شربت بیارم و هوا هم که گرم بود بعد 
 « .میخوردیش و دیگه من راحت میشدم

 .حرفهای قشنگش تمام شد

چوب » بلند شدم و جلویش ایستادم:
 !دستی نمیخواد، تو همینی که هستی بمون

» 

 ( هیوا)



خیره به صفحه موبایل، به این پیغام 
عجیب، استخوان آرنجم را روی زانویم فشار 

 .دادم

هر بار صفحه موبایل رو به سیاه شدن رفت 
سریع با یکی از انگشتهایم صفحه را لمس 
 کردم به امید اینکه اینبار حسی بهتر در این

یدا کنم. هربار از سر تا تهش را می نوشته پ
 !خوانم دلشوره ی عجیبی می گیرم

سالم بابا» در باز شد و از جایم پریدم: ! » 

 «!سالم» -

پوزخندی به سردی بینهایتی که بین ما 
 .حکمفرمانی می کرد، زدم

 « میشه با هم حرف بزنیم؟» -



 « پروانه نیومده؟» -

چه اصراری به بد کردن اوضاع داشت؟ 
کوهیار چقدر راست گفت باید از آنها که 

 !خیلی خوب میشناختم ، می ترسیدم

میشه با » مصرانه و محکم دوباره پرسیدم:
 « هم حرف بزنیم؟

االن کار دارم » به سمت اتاق کارش رفت:
 « !باشه برای بعد

از چی میترسی بابا؟» از کنارم رد شد:  » 

 .ایستاد
شتش به من بود مثل منکه پشت به او پ

 .داشتم

بعد از اینهمه سال و اینقدر غریبه! اینقدر 



دور! اینقدر غریبه که حرفهایمان فقط در 
 هوا موج می خورد و فرکانسی آشنا به

گوشهایمان می رسید؟! چشمهایمان را به 
 !روی هم بسته بودیم مثل احساسمان

 .شاید هم دیگر خسته شدیم

انستم ولی من خسته شدم از او را نمی د
 !این حذف خودم به نفع او

شاید او هم خسته شده بود، خسته از حذف 
کردن تحت لوای حمایت و مراقبت. شاید 

 .دیگر دلیل قانع کننده ای هم نداشت

دلیل هایی که فقط خودش آنها را می 
فهمید، فکر می کرد من هم می فهمیدم اما 

یگر نمیمن فقط بازیگر خوبی بودم، ولی د  



 .خواستم بازی را ادامه دهم

بابا من خسته شدم. از این تکرار خسته » -
شدم. همیشه خط زدی ولی اعتماد داشتی! 

 « االن اونم نداری! چرا؟

 .جوابم را نداد

بوی عطرش را درست از پشت سرم حس 
 .کردم، دلم تنگ بود

تمام حِس بدم اشک شد و بیهوا از چشمم 
 .پایین افتاد
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اشکهایم را پاک کردم، دلم نمی خواست 
 .بفهمد چه بالیی سرم آورده بود

 .سعی کردم محکم باشم و صدایم نلرزد



باز هم همان باشم که دوست داشت ولی 
 !این بار محکم

حتی جوابمم نمیدی! تو ترسیدی. بذار » -
بفهممت. چرا نمیگی میخوای به کجا 

تو؟برسونی من و خود  » 

جلوی رویم ایستاد، صدایش پر بود از خشم 
میخوای :» ، خالی از هر حس و عاطفه ای 

 ببینیش؟ که چی هیوا؟! دلیلت چیه؟
چطوری اینقدر راحت فراموش میکنی؟ به 

 « همین راحتی؟

ترسیدی و اعتمادم نداری! سالها بین » -
من و شما هیچ کس نبود و چه خوب بود. 

دیگروفکر میکردم چقدر خوب هم  



میشناسیم ولی االن دقیقا شبیه دو تا غریبه 
 « .ایم

 .فریاد زد

 .بی حس شده بودم
 .دیگر تُن باالی صدایش اثری نداشت

بسکه این روزها تُن صدایش را با این 
 .کیفیت به خوردم داده بود

آره من ترسیدم، ترسیدم از اینکه روی » -
همه اون سالهای بین خودمون خط بکشی. 

 ترسیدم از اینکه نفهمی و این ذوق و
شوق دیدن و شناختن تورو به یک سراب 

 « ببره! میفهمی؟

انگشتم را روی قفسه سینه ام گذاشتم و 



اینی که االن » مثل خودش فریاد زدم:
ط توصیفش کردی منم؟ آره؟ من اهِل خ

 زدنم؟

آره بابا؟ خط زدن مختص شماست نه من. 
منو جوری بار آوردی که فقط خط زدناتو 
 .درک کنم. وای بابا بسه دیگه! بس کن

چطوری این شکلی فکر میکنی؟ چقدر ازت 
 « !بعیده، چقدر از فریبرز آزاد دوری

نکنه یکی دیگه باشی! » عصبی خندیدم:
م هان؟ فیلم تغییر چهره یادته! با هم رفتی

 سینمای خصوصی دوستت دیدیمش! خدایا

چند تا شب با ترس خوابیدم که نکنه صبح 
 « !بلند بشم یکی دیگه باشی



بسه هیوا! بس کن. من این روزا حالم » -
 « !خوب نیست، بس کن این حرفارو

آره بابا » سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:
بیا بس کنیم. بیا اصال حرف نزنیم. چه 

درکی نیست وقتی تفاهمیفایده وقتی   

 «.نیست

دنبال تفاهم و درکی هیوا! » پوزخند زد:
میدونی که من شاخکهای حسیم سریع ته 

حرف تورو میگیره. دقیقا می دونم کجا 
 «!رفتی

سرم را باال گرفتم و با دستهایم موهایم را 
حتی اینجا هم خودت نیستی. نه » کنار زدم:

 منظورم از درک و تفاهم فقط و فقط



دت بودی نه کوهیارخو ! » 

 .لبهایش را به هم فشار داد
خودتون » به چشمهایش نگاه کردم:

 رسوندید به اینجا! نکنه همینو میخواستید؟

» 

دوستش دارم بابا! » نفسم را بیرون دادم:
 !بیخیال نمیشم، همونطوری که یادم دادی

» 

تمام تنم یخ بسته بود، اما درونم پر از 
 .گدازه های آتش

ل یک گنجشِک بی پناه و ترسو که قلبم مث
بادی تند او را از النه اش پایین انداخته بود، 

 .می ریخت

 .به ساختمان جلوی رویم نگاه کردم
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بلند بود، یک برج بلند! گردنم تا آخرین حد 
 .عقب رفته بود و نگاه می کردم

دستهای یخ بسته ام را در جیب بارانیم 
 .مشت کردم

موبایلم کنار دست مشت شده ام لرزید. 
این بار چندم بود که می لرزید؟ شاید بارِ 

 !دهم یا بیستم

لرزش قطع شد، یک نفر دیگر ناامید شد، 
 .اهمیتی نداشت

موبایل را از جیبم بیرون کشیدم و موقعیت 
 .مکانی را برایش فرستادم

بدون هیچ توضیحی، هیچ حرفی! مطمئن 



ید، این روزها فقط خودش مرا بودم می فهم
 .می فهمید

لبخندی زدم و با قدمهای محکم عرض 
 .خیابان پهن جلوی رویم را طی کردم

هر یک قدم که برداشتم جان بیشتری به 
پاهایم رسید، پیام قلبم محکمتر و پررنگتر 

 .در وجودم فریاد زد

دوستش دارم، دلم میخواد دوستش »
 «داشته باشم

ر از ذوق و شوق شدملبخندم بیشتر شد، پ . 

دیگر نخواستم از ترِس بابا در نقش 
گنجشک بی پناه باشم، خواستم حداقل یک 
ساعت هم که شده به بابا فکر نکنم، خودم 



 باشم و
 !خودم. برای خودم، برای هیوا

به در بزرگ برج نزدیک شدم و در اتوماتیک 
 .به رویم باز شد

سریع از کنار چند دست مبل چرمی رد 
خودم را به گوشه البی بزرگ شدم و 

 .رساندم

سالم خانوم! » مردی از جایش بلند شد:
 « .بفرمایید

» نیش باز شده از ذوقم را جمع کردم:
سالم، من با خانم یلدا اسفندیاری قرار 

 « .مالقات داشتم

بله، لطفا صبر » گوشی تلفن را برداشت:



 « .کنید

ورودم را اعالم کرد و خودش هم تا کنار 
 .آسانسور با من آمد

 .وارد کابین شدم

آسانسور » مرد نگاهی به من کرد:
 « .اختصاصِی خانم

تشکر کردم و تنها دکمه ای که روی کابین 
 .بود را فشار دادم

در بسته شد و با تعجب نگاهی به کابین 
 .طالیی و همان یک دکمه انداختم

هیچ وقت نگفته بود که او  بابا در حرفهایش
 !اهل زندگی با این سبک بود

 .در لحظه فکرم را از بابا منحرف کردم



قرارم این نبود که دوباره ترسهایم به سراغم 
 .بیایند

 .آسانسور ایستاد
در باز شد و سالن فوق العاده بزرگی جلوی 
رویم سبز شد، دکوراسیون سالن همانقدر 

درم حسکه مدرن و چشم نواز بود همانق  

 .سرما داشت

با همان نگاه اول متوجه شدم هیچ رنگ 
 .گرمی بین اینهمه دکور وجود نداشت

لبهایم را به هم فشار دادم و یک قدم بلند 
 .برداشتم

سالم، خوش آمدید. خانم االن میان! » -
 « .تشریف بیارید بنشینید



مات شده به زن مسنی که یک پیراهن 
ش سفید و دامنی مشکی تا سر زانوی

 .داشت، نگاه کردم
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باورم نشد، باورم نشد خودش به استقبالم 
 !نیامده بود

 .خودم را جمع و جور کردم

آرام تشکری کردم و به سمت سرویس 
مبلی که کنار پنجره های بلند و قدی بود 

 .رفتم

 .زن به دنبالم آمد

خواستم بنشینم که صدایش را دوباره 
دمشنی . 



 « شال و بارونی تون رو درنمیارید خانم؟» -

شال را که از سرم برداشتم بی اختیار پنجه 
 .هایم مشت شد

استرس، اضطراب، ترس ، ترس، ترس... 
 چرا خودش نیامد؟

 « .سردمه، راحتم ممنون» -

بدون هیچ حرفی یا حتی نیم نگاهی که 
محض رضای خدا در آن ذره ای دلگرمی یا 

اشد چرخید و رفتچیزی شبیه آن ب . 

 ...همانطور ایستادم، پر از استیصال

حسهایم را گم کرده بودم، ذوقم کجا رفت؟ 
 شوقم کجا بود؟ امیدم چه؟

 .پنجه هایم شال را بیشتر چنگ زد



دوست داشتم شالم طنابی باشد که 
انتهایش به جای خوبی برسد، مثال به یک 

 .کلبه ی چوبی وسط یک جنگل سبز

ین و رعب آور بود. چقدر این فضا سنگ
چقدر همه چیز از تخیالتم دور بود. چقدر با 

 !!همه ی تعریفای بابا فرق داشت. بابا

سرم را چپ و راست کردم شاید تخیالتم با 
همین حرکت دود می شد، شاید دست از 
 .مقایسه برمی داشتم، اما این اتفاق نیفتاد

مغزم مثل ساعت کار کرد، حرفهای بابا 
زنگ زد واضح کنار گوشم . 

سرم پایین رفت و شالم میان دستانم 
 .بیشتر مچاله شد



صدای پاشنه های کفش سکوت سالن را 
 .شکست

 .نفسم حبس شد
دنیا از حرکت ایستاد...نتوانستم سرم را باال 

 .ببرم
نزدیک شد، این را از صدای آرام قدمهایش 
 .و پخش صدای پاشنه های کفشش فهمیدم

سرم اینقدر پایین بود که کفشهایش را 
دیدم، دقیقا جلوی رویم! نزدیک من بود، 
بوی عطر شیرین او تمام فضای اطرافم را 

 احاطه
کرد. حتما برای اینکه کمی در این سرما گرم 

 .شود عطرش اینقدر شیرین بود



بینی ام پر شد از بوی او. بوی یلدا 
 !اسفندیاری، مادرم

 !چیزی نگفت، حتی سالم

تالشی برای دیده شدن نکرد، کاش خودش 
دستش را زیر چانه ام میبرد و سرم را باال 

 .میاورد اما اینکار را هم نکرد

آب دهانم را قورت دادم و سرم را آرام باال 
 .بردم

خودش بود بدون کوچکترین تغییر! همان 
 .که بود. همانی که مادرم بود

لبهایم چند بار بهم خورد ولی هیچ صدایی از 
 .گلویم خارج نشد

 « !چقدر بزرگ شدی» -



 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

442 

تا قبل از باز شدن در آسانسور فکر می 
کردم قرار نبود چیزی بگوییم، فکر می کردم 
 اولین واکنشمان این بود که در آغوش هم
حل شویم، او مرا بیتابانه ببوسد، بو کند و 

هم  با گریه تقاضای بخشش کند. من!! من
 .قرار بود خیلی خوشحال باشم

زمزمه وار سالم دادم، جوری که حتی خودم 
 .هم به سختی آن را شنیدم

 .چقدر سرد بود

 .چقدر همه چیز اینجا سرد بود

همه چیز و چشمهایش، همه چیز و 
 !وجودش



 « نمیخوای چیزی بگی؟» -

 چرا من؟ چرا من باید چیزی بگویم؟

چند ثانیه آرام دستهایش را باز کرد و فقط 
 .کوتاه شانه هایم بین دستانش قرار گرفت

 .زن با سینی بزرگی در دست پیدایش شد

نیم نگاهی به او انداخت و به مبلی اشاره 
 .کرد

بشین ، راحت باش! خوشحالم کردی » -
 « .اومدی

 .لرزی روی ستون فقراتم نشست
در مقابل او کسی که در همین چند دقیقه 

به هم ریخته بود و کوتاه تمام معادالتم را 
 من اسم مادر را بر روی او گذاشتم، شکی



 .نداشتم که من همان گنجشک بی پناهم
موشکافانه نگاهم کرد، عمیق ولی نه از 
سردلتنگی ، چیزی که تمام وجودم را در 

برگرفته بود و پر کشید ، فقط برای خواندن 
 ذهنم

 اینطور نگاهم کرد؟
- « ت بشین هیوا جان، بشین با هم صحب

 « .می کنیم

روی نزدیکترین مبلی که دیدم نشستم فقط 
 !برای اینکه لرزش پاهایم را نبیند

فنجان قهوه اش را از سینی در دست زن 
 .برداشت

زن با سینی جلو آمد و فنجان قهوه و چند 



نوع شیرینی روی میز پیش رویم گذاشت و 
 .رفت

 .به سیاهی قهوه خیره شدم
ا حل کنم ولی دنبال راهی بودم تا معادله ر 

دروغ های بابا تمام راه ها را به بن بست 
 .بدی کشیده بود

خُب فکر کنم اولین سوالت این باشه که » -
 «چرا رفتم. درسته؟

لحن یخ زده اش کیلومترها با همدلی یا 
 .ناراحتی فاصله داشت

 .نگاهم را از سیاهی قهوه برنداشتم
دلم نمی خواست شیرینی های رنگی را نگاه 

 .کنم



نخواستم دلم خوش شود، مثل تمام این 
سالها. دیگر نخواستم ناراحتی هایم را به زور 

 !رنگی ببینم و بگذرم

شیرینی های رنگی مثل دروغهای باباست! 
 !مثل فیلم بازی کردنهای خودم

ازدواج ما کامال اجباری بود، یک توافق » -
کاری بین پدرهامون مثل یک قرارداد، وقتی 

لی به ادامه دادناونا فوت شدن دلی  

 « .نداشتیم عزیزم

چقدر راحت حرف می زد! پس من نتیجه 
توافق کاری بین دو مرد بودم که بچه 
 هایشان را پیشکش هم کرده بودند؟
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انتهای جمله اش ” عزیزم“چقدر این کلمه 
نامتناسب بود، آن حرفهای تلخ و عزیزم 

می گرفتند؟ چطور کنار هم قرار  

 این عزیزم خواندِن من وصله ناجوری نبود؟
از همون اول ما هیچ نقطه مشترکی » -

نداشتیم. تنها چیزی که مارو تو همون مدت 
 «.کنار هم نگه داشت تو بودی

کاش من نقطه مشترک بین این آدمها 
نبودم، کاش قلب کوچکم از حرفهای بابا 

 !خوش نمی شد

- « بی مسئولیتی شاید فکر کنی خیلی آدم 
هستم ولی واقعا بودن تو اون شرایط کار 

 .سختی بود، زندگی با فریبرز سخت تر



من هیچ وقت فراموش نمیکنم با من چه 
کرد! تمام آرزوهای من رو تا نابودی برد. 

 من هر طوری بود باید خودمو نجات

میدادم. من عاشق کارم بودم هیوا! پدر تو 
ه بود. تمام دلخوشی های من رو ازم گرفت

 خودخواهی های پدرت تمام شدنی

 « .نبود

آیا آدمها از بغض خفه می شدند؟ این 
سوالی بود که مدام در مغزم از خودم می 
پرسیدم. اگر می مردم چه؟ نه نباید می 

 مردم،

کوهیار بود! گفت هر چه شد پیشم می 
ماند. آخ کوهیار کجایی تا بگویم می شود از 



کجایی تا آدمی که نمیشناسی هم بترسی!  

بگویم چه تجربه تلخی را به تجربه هایم 
اضافه کردم! کجایی تا بگویم می شود با 
 حضور کسی ترسید بدون اینکه کلمه ای از

دهانش خارج شود. نمی مردم از این بغض 
 .تا همه را بگویم

البته من تمام این سالها از دور حواسم  » -
 به تو بوده، اگر جلو نیومدم تا حاال باز هم

 فشارها و خودخواهی های پدرت

 «.بوده

چقدر دلم می خواست بگویم من هم 
همین حاال در همین شرایطم ولی ببین کجا 
هستم؟ پیش تو! خواستم تا پیش تو باشم! 



 ولی

همچنان در سیاهی قهوه مسخ شده ماندم 
 .و کلماتی که گفت را داخل آن پرت کردم

نمیدونم پدرت چیا راجع به من گفته! » -
خواستم اینبار که میام حتما ببینمت و  ولی

 خودم همه چیو بهت بگم. شاید بهت

گفته باشه من و زن عموت دوستای قدیمی 
 « .هستیم

جا خوردم، بهت زدگی زیادم را در سیاهی 
قهوه حل کردم، این حرف را هم مثل بقیه 

 .در دل قهوه سیاه ریختم

کاش زودتر حرفهایش را تمام کند، کاش 
خبندان خالص شوممن از این ی . 



خیلی دوست داشتیم تو و شهریار به » -
 « .یک سرانجامی برسید

گویا  خُب متاسفانه نشد» تک خنده ای کرد:
 « !انتخاب تو کِس دیگه ای هستش

نشد این را هم در سیاهی قهوه حل کنم، 
 !دیگر کسی برایم نمانده بود جز کوهیار

سرم را باال بردم و نگاهم را به نگاه سختش 
 .دادم

 !اسمش کوهیاره درسته؟ کوهیار فروتن» -
» 

زل زدم به چشمهایش ، چشمهایی که کپی 
 .پررنگی از چشمهای خودم بود

شهریار بهم گفته! میدونم چقدر » -
دوستش داری، خبر دارم چه کار فوق العاده 



 « .ای براش کردی

حرف نزدنهایم را با حرفهایش جبران می 
کرد و با هر جمله اش یک قسمت وجودم را 
 منهدم می کرد. چه خوب که با حرف نزدنم

راحت کنار آمده بود و جای هر دوی ما 
کلمات را کنار هم تبدیل به جمله های 

 .خانمان برانداز می کرد

منظورم همون نمایشگاه و قرارداد » -
با باال رفتِن سنش  هستش! امیدوارم پدرت

 منطقی رفتار بکنه و مخالف نباشه. میتونی

رو کمک من حساب کنی! تو اگه بخوای من 
 «.میتونم جلوی فریبرز رو همه جورِ بگیرم

کاش طور دیگری همدلی می کرد، مادرانه 



هایش را چه کرده بود؟ پس چرا مادر نبود؟ 
 چرا اینقدر دور بود و غریبه؟
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لبریزم کرد، پر شدم. دیگر سیاهی قهوه در 
فنجان هم اشباع شد از چیزهایی که به او 

 .سپردم

بلند شدم و ایستادم، صدای خط و خش 
من » زده ام حاِل خودم را هم به هم زد:

 « !باید برم

کافیه بخوای تا من همه » رو به رویم ایستاد:
مچیزرو طوری که خودت میخوای تغییر بد . 

» 

 .صدایم را صاف کردم



نگاهش کردم، برای آخرین بار چشمهایش 
را نگاه کردم، تجربه تلختری که برایم 

 .ساخت را با نگاهم مهر کردم

بابا » شالم را محکمتر میان مشتم فشردم:
هیچ وقت از شما بد نگفت خانم یلدا 

اسفندیاری! هیچ وقت از شما با بدی یاد 
 «.نکرد

اشتم تا بتوانم راه هنوز آنقدری انرژی د
 .بروم

تا بتوانم پاهایم را یکی بعد از دیگری روی 
زمین بگذارم و خودم را از این قصر یخی و 

 .ملکه اش نجات دهم

 .از کنارش رد شدم



با شنیدن صدایش بدون اینکه برگردم 
 .لحظه ای در جایم ایستادم

دروغ، دروغه فرقی نداره، از من بدی » -
ت که آدم خوبیه! نگفته دلیل بر این نیس

 اتفاقا نشون میده چقدر خوب دروغ
 «.میگه

 .جوابی ندادم و به طرف آسانسور رفتم

شک داشتم حتی اگر جوابی که در ذهنم 
بود را بیان کنم چیزی درک کند، ملکه یخی 

 این قصر تنها چیزی را که درک نمی کرد
 .عشق بود

وارد کابین شدم و بدون اینکه برگردم زیر 
را فشار دادمچشمی دکمه  . 



 .در که بسته شد کمرم خم شد

دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم و نفس 
 .نفس زدم

تمام نفس هایی که پشت هم با حرفهایش 
 .حبس شده بود را تند تند بیرون دادم

 .اشکهایم کف کابین ریخت
 .کمرم را راست کردم و شالم را مرتب کردم

بین نفس زدنهایم نفس عمیقی کشیدم و 
را روی سرم انداختمشال  . 

با حرص گوشه شال را باال آوردم و اشکهایم 
 .را پاک کردم

در باز شد و بغضم را قورت دادم. گلویم 
 .درد گرفت



 .صاف ایستادم و قدم برداشتم

می خواستم محکم باشم، مدام در ذهنم 
تکرار می کردم زندگی ادامه داشت و هیچ 
چیز ارزش نداشت، همه چیز قابل تعمیر 

،بود  

قابل تغییر بود ولی چرا نمی شد؟ چرا 
 ترمیم نمی شد؟ چرا اینبار موفق نمی شدم؟

 .در بزرگ البی پیش رویم باز شد

پایم را از البی گرم به فضای سرد خیابان 
 .گذاشتم

پله های ورودی برج را پایین آمدم و چشم 
 .چرخاندم

رو به رویم آن طرف خیابان کنار ماشین 



 .ایستاده بود
فقط چند قدم توانستم جلوتر بروم، تا آنجا 
 .که عرض پیاده رو را تا لب جوب طی کنم
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 .تمام شدم
محال بود این پاهای لرزان قدم دیگری 

 .بردارند
نگاهش کردم، سرش روی موبایل خم شده 

 .بود
موبایل را روی گوشش چسباند و سرش را 

 .باال آورد
ن در هم گره خوردنگاهما . 

 .موبایل را پایین برد و لبخند زد



کجایی تو؟» لبهایش را خواندم که گفت:  » 

چرا » موبایلش را باال آورد و دوباره لب زد:
 « جواب نمیدی؟

می خواستم بروم، تنها جایی که داشتم 
آغوش او بود. خودش جای مرا تعیین کرده 

 .بود
 .بغض به گلویم چنگ انداخت

ز روی صورت مهربانش که با نگاهم را ا
لبخند همراه بود برداشتم و سرم را پایین 

 .انداختم
 .لرزش پاهایم را به وضوح دیدم

 .اشکهایم روی گونه هایم راه گرفت
 .سرم را باال بردم



اخمی را به لبخند دوست داشتنی اش 
 .اضافه کرده بود و به سمتم می آمد

 با دیدن صورتم یک لحظه کوتاه ایستاد و در
 .جا لبخندش از روی صورتش پر کشید

 .قدمهایش تند شد و به طرفم دوید

دستهایم کمی باال آمد مثل کمک خواستن، 
 .مثل پناه خواستن، مثل امنیت خواستن

 « ...اومدم ، اومدم» -

خودش را به من رساند و دیگر نتوانستم 
 .درست بیاستم

سریع مرا در آغوشش گرفت و من با خیال 
از اینکه روی زمین  راحت و خوشحال

نیافتادم نفسم را بیرون دادم و در آغوشش 



 فرو

 .رفتم

 « .منو ببر از اینجا» -

 (کوهیار)

 « .منو ببر از اینجا» -

 .با ترس و عصبانیت به اطرافم نگاه کردم
 .تمام بدنش در بغلم می لرزد

قلبم از این حال خرابی که داشت، هزار تکه 
 .شد

نگه  یک دستم را محکم دور کمرش
میبرمت! اینجا کجاست هیوا؟ چه » داشتم:

 « بالیی سرت اومده؟

 .جوابم را نداد
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فکر می کردم درگیری هایش تمام شده و 
 .این لوکیشن ارسالی سوپرایزم باشد

چه خوش خیال بودم، اینقدر دلتنگ که 
 .مغزم فقط به همین یک مورد فکر کرد

دست دیگرم را روی صورتش که به سینه ام 
چسبیده بود رساندم و روی گونه اش 

میتونی راه بیای؟» گذاشتم:  » 

سرتو بیار باال » چانه اش را نوازش کردم:
لطفا، بهم بگو اینجا کجاست تا من بدونم 
باید چه غلطی بکنم باشه!؟ اعصابم داره 

 کش

میاد یک چیزی بگو بعدش با هم میریم! 



بخوای میبرمت هر جایی . » 

 .نگاهم کرد، گیج و مات
اسِم مامان » انگار رسما در این دنیا نبود:

 « من یلدا اسفندیاریه، بهت گفته بودم؟

باز هم مرا در موقعیتی قرار داد که هیچ 
 .چیز برای گفتن نداشتم

کمرش را محکمتر گرفتم، سرم را باال و 
بریم» پایین کردم: ! » 

سمت ماشین  زیر بغلش را گرفتم و به
 .رفتیم

در ماشین را برایش باز کردم و کمک کردم 
 .تا روی صندلی بنشیند

چقدر سرده، » به رو به رو خیره شده بود:



یلدا اسفندیاری. یلدا، اسفند، حتی اسمشم 
 « !یخیه

اوورکتم را از تنم درآوردم و بدون حرفی آن 
 .را روی بدنش کشیدم

 .در را بستم و ماشین را دور زدم

ر شدم. هیچ مقصدی به جز خانه خودم سوا
 !به ذهنم نرسید ولی شاید دوست نداشت
 .حین روشن کردن ماشین، نگاهش کردم

پاهایش را باال برده و خودش را زیر اوورکت 
 .مچاله کرده بود

دستم را بلند کردم و موی نرمش را که روی 
چشمش را گرفته کنار زدم، رنگ به رخ 

 .نداشت



داره کجا ببرمش؟  هیوایِ من دوست » -
 « بریم خونه؟

بریم، لطفا برو از اینجا» آرام جوابم را داد: ! 

» 

چند خیابان را رد کردم و کنار سوپرمارکتی 
بذار برات یک چیزی بگیرم! » توقف کردم:

 « .رنگت خیلی پریده

باشه» سرش را روی زانویش گذاشت: ! » 

بدون تمرکز و فکر هر خوراکی آشنایی که در 
یده بودم دوست دارد را این مدت د

 .برداشتم و روی پیشخوان گذاشتم
تا به ماشین برگردم در بطری کوچک آبمیوه 

 .را باز کردم

بیا یک کم از این » روی صندلی نشستم:



بخور تا بریم برات یه غذای خوشمزه درست 
 « .کنم

 .دستش را از زیر اوورکت بیرون آوردم

چقدر داغ بود، از روی پوستش آتش بیرون 
 .میزد

نفسم حبس شد، چه می کردم با این حاِل 
 خراب؟

 .آبمیوه را میان مشتش گذاشتم
خودم را آماده کردم تا با التماس کمی 
آبمیوه بخورد که خودش بطری را به 
دهانش رساند و یک ضرب همه را 

 .سرکشید

آفرین! چه » بطری را از دستش گرفتم:



 « .دخترِ خوبی هستی

د که به حرف دستم به سوویچ نرسیده بو
 .آمد
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کاش نبودم! کاش هیچ وقت دخترِ » -
خوبی نبودم. اینقدر تو هپروت بودم 

یعنی؟! شهریارو بگو. خونه اش، خودش 
 عین

 « فروزن بود. فروزن رو دیدی؟

نه ندیدم، همه » ماشین را روشن کردم:
و فیلمهایی که داری رو برام بیار باشه؟ همر 

 « !میبینم

» سرش به سمتم چرخید و گیج گفت:



انیمیشنه! فیلم نیست. تو دوست نداری. 
 « .مهدیار بهم گفته که دوست نداری

» فرمان را به سمت خیابان اصلی چرخاندم:
هر چی دوست داشته باشی رو منم دوست 

 «.دارم. از این به بعد انیمیشنم میبینم

سریع خودم را از باالی سرش به اپن 
رساندم تا جواب موبایلی که سکوت خانه را 

 .بر هم زده بود بدهم
 « سالم کوهیار! کجایی؟» -

از آشپزخانه خارج شدم و به سمت اتاق 
مهدیار رفتم و بعد از داخل شدم آرام در را 

 .بستم
 « کوهیار صدامو داری؟» -



 « سالم، بگو! چی شده؟» -

- « اشتی رفتی؟ از هیوا خبر داری تو؟کجا گذ  

» 

 « پیِش منه! چیکارش داری؟» -

گوشی رو بده بهش» پوفی کرد: ! » 

 « .هر چی میخوای بگی به من بگو» -

بابا » با عصبانیت شروع به اعتراض کرد:
این واقعا روانیه! اَد گذاشته همون روزی که 
اون مرتیکه پفیوز آزاد شده بیخبر از خونه 

 زده

بیاد تورو ببینه؟ بهش بگو خیلی  بیرون که
 « .بیشعوره

بارِ آخرت باشه جلوی » محکم جوابشو دادم:
 « !من به هیوا توهین میکنی مهدیار



 « ..کوهیار» -

خودم حواسم هست ، کارِ دیگه ای داری » -
بگو، نداری قطع کن من االن اصال رو مودِ 

 « .حرف زدن نیستم

- « وانه فریبرز داره دیوونه میشه کوه، پر 
داره سکته میکنه. بگو بره خونه! االن وقتش 

 «.نیست

تا رو به راه نشه هیچ جا » پوزخند زدم:
نمیره! همینجا پیِش من میمونه. خواستی 

 «!بهشون بگو. نخواستی هم که هیچی

کوهیار خودتی؟ میگم » متعجب ادامه داد:
 « ...فریبرز

برام مهم نیست، » حرفش را قطع کردم:



مهم نیست. حالش خوب  دیگه هیچی برام
نیست. مجنونش کردن اینا! یک کالم و 

 .تمام
تا حالش رو به راه نشه نمیذارم دسِت هیچ 

کس بهش برسه، به جهنم که مدلم این 
نیست. به درک که اینکارا به من نمیاد. 

 اینقدر
پیِش من میمونه تا همون هیوای همیشگی 

 « !بشه

تند تند از ترس قطع کردنم جمالتش را 
خیلی خُب باشه! هر چی » ت هم گفت:پش

 تو بگی، حداقل بگو یک زنگ بزنه خیالشون
راحت بشه. ببین من خودم درستش میکنم 



از اینور فقط فریبرز صداشو بشنوه کافیه، به 
 قران مجید مرد گنده بغض کرده بود

التماس میکرد پیداش کنم. داداش نوکرتم 
اینجوری نکنید! چی گفته که تو هم شدی 

خودش. بابا فریبرز ناراضی نیست که ،مثل   

 « ...من و تو با هم حرف زدیم

مهدیار چیزی نمیدونی حرفی هم نزن! » -
هیوا برای من از خونه نزده بیرون. رفته 
 مادرشو دیده، بهش آرامبخش دادم تا

بخوابه، تب بر دادم تا این کوره آتیشی که 
 « .ازش ساختن آروم بگیره
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رفته مادرشو دیده؟» زمزمه کرد: ! » 



باشه ولی باباش چه » کمی بعد ادامه داد:
ربطی داره آخه؟ میدونم مخالف بوده 

همدیگرو ببینن ولی کارشو کرده دیگه االن 
 یک

 « ...زنگ بزنه

باز که حرِف خودتو میزنی؟! اعصابمو » -
خورد نکن، خواستی بهشون بگو پیِش منه. 

 « فهمیدی؟

 « !کوهیار» -

همینکه گفتم، تمومش کن! تا خودش » -
 « .نخواد بره همینجا میمونه

تماس را قطع کردم و موبایل را خاموش 
 .کردم



حرفهایش یادم آمد و دوباره کسی با مته به 
 .جان مغزم افتاد

خودش گیج و منگ بود آرامبخش هم 
کمک زیادی کرد تا باالخره در بغلم قفل 

 .دهانش باز شود

همش دروغ بود، اینکه » خندید و گفت:
مامانم مهربون بوده، من بین دو تا آدم که 
 اصال همو دوست نداشتن چیکار میکردم؟
کوهیار آدما با قرارداد بچه دار میشن؟ 

چقدر خجالتم داد. خیلی یهویی گفت. کاش 
 قبلش یکی منو آماده میکرد، یا مثال خودش

یک کم دلش میسوخت اولش با یک 
ی چیزی شروع میکردداستان . » 



هر چقدر نوازشش کردم و بوسیدم آرام 
 .نشد که نشد

پلکهایش سنگین بود و نمی توانست 
 .چشمهایش را باز نگه دارد

شهریارو بگو، وای شهریار! وای! وای! » -
خدایا چیکار کنم؟ باورت نمیشه همیشه فکر 

 میکردم این خیال پردازی هام و

رو از مادرم  تخیالتم یا راحت دروغ گفتنام
به ارث بردم! چشماش اینقدر شبیه منه! 

 گفته بودم بهت؟ کاش عکسشو

 «.میاوردم از خونه

بین نفس های سنگین شده اش با سختی 
حرف می زد و من با هر جمله مثل خودش 



 فرو می ریختم و فقط به دنبال آرامش از

دستهایم که میان موهایش بود استفاده می 
 .کردم

- « اصال دروغ بلد نیست!؟ فریبرز آزاد 
خیال پردازی بلد نیست!؟ وقتی اونجا بودم 
 تو اون قصر یخی لعنتی تمام مدت داشتم

فکر میکردم من خودِ بابا هستم، خود 
 « .خودش

تو خیاالش مادرِ من خیلی » بی جان خندید:
مهربون بوده و اونم عاشقش بوده! کاش 
 نمیرفتم. کاش اون اس ام اس لعنتی رو

 « .نمیدیدم

 .بارها تا باالی سرش رفتم و برگشتم



چند بار زمزمه هایش را شنیدم، پدرش را 
 !صدا می کرد و من را

کالفه شده بودم، درست و غلط را گم کرده 
 .بودم

 .لبه تخت نشستم و نگاهش کردم
 .سرش را نوازش کردم

آرامبخش اثر کرده و نفسهایش آرام شده 
 .بود

 .خم شدم و پیشانیش را بوسیدم

چیکار » ش را گرفتم و نوازش کردم:دست
 « !کنم برات؟ بلند شو یک راه به من بده
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از اتاق بیرون رفتم، مثل مرغ پرکنده 



هزاربار مسیر اتاق به سالن و آشپزخانه را 
بی هدف طی کرده بودم. موبایل را از روی 

 اپن
 برداشتم، چند بار آنر را میان دستانم

 .چرخاندم

دو ساعت در تب سوخت، پدرش را صدا 
 !کرد و من را

 .در عمرم اینقدر حس ناتوانی نداشتم

 .سرم را باال بردم و نفسم را فوت کردم

 .موبایل را روشن کردم

خدایا این کار درست باشه دیگه هیچی » -
نمیخوام. ناراحت نشه! دلخور نشه. هوامو 

 « .داشته باش



 .شماره را پیدا کردم

وشه لبم را محکم بین دندانهایم بردم و گ
 .گاز گرفتم

 .نگاهی به در اتاق انداختم
 .تصمیمم را گرفتم و تماس گرفتم

همان بوق اول برداشت، صدایش خرابتر از 
احوال هیوا بود، صدای گرفته و لرزانش 

 .حالم را بدتر از چیزی که بود، کرد

الو کوهیار، هیوا خوبه! ببین من، من  » -
اصال ناراحت نیستم. حتی ممنونم ازت. 

 « فقط بگو حالش چطوره؟

سالم جناب آزاد، نگران نباشید. حالش » -
خوب نبود. االنم خوابه. من واقعا 



نمیدونستم چیکار کنم، بهش آرامبخش 
 «.دادم

تو باهاش بودی؟ وقتی رفته بود اونجا تو » -
با هم رفتید؟ باهاش بودی؟  » 

 !پدری که نگرانی اش حد و مرز نداشت
نه، من خبر نداشتم. سرکار بودم یک » -

لوکیشن برام فرستاد، خودمو رسوندم وقتی 
 « !دیدمش تازه فهمیدم کجا بوده

سکوت کرد، صدای نفس های نامنظمش را 
 .شنیدم

 « ..اجازه بدید اینجا بمونه، بهم اعتماد» -

ن بهت اعتماد دارم، م» حرفم را قطع کرد:
مطمئنم. ازت ممنونم بی تفاوت نبودی و 



رفتی دنبالش. متشکرم مراقبش بودی و 
 باهام

 « .تماس گرفتی

خواهش میکنم! وظیفه » آرام زمزمه کردم:
 « .بود

 .دوباره سکوت کرد و منتظر شدم

از من چیزی نگفت؟» سکوت را تمام کرد:  » 

یک پسر بچه بودم که پدرم را از دست 
دم، پدر نبودم ولی غرور مردانه را می دا

شناختم. شکستن غرورِ یک پدر قطعا حس 
 خوبی

 .نبود
 « .نه هیچی نگفت، هیچ حرفی نزد» -



دوباره سکوت شد، اینبار من کسی بودم که 
میخواید پیشش » سکوت را شکست:

باشید؟ من جایی به غیر از خونه خودم به 
 ذهنم

؟ نرسید. نمیدونم کارم درسِت یا نه!
نمیدونم اگر اینجا باشید بهش کمکی میکنه 
یا نه؟! راستش این ندونستنها خیلی حالمو 

 بد
کرده، میخوام کارِ درست رو انجام بدم 

 «...اما

تا بیدار نشده میام میبینمش! سخته » -
گفتنش ...متاسفانه االن هر کسی رو 

 کنارش میخواد غیر من! فکر کنم می دونم



 « !چیا شنیده باشه
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چشمهایم را محکم بستم، نخواستم بیشتر 
 .بگوید

 « .من براتون آدرسو می فرستم» -

 « .آدرسو دارم» -

پشت میز تحریر اتاق مهدیار نشستم و 
برای خالص شدن از استرس با انگشتانم 

 .روی میز ضرب گرفتم

کوه یعنی بهش چی گفته؟ آزاد اصال این » -
شد هیچ وقتشکلی نمی  . » 

چقدر می پرسی!؟ میگم نمی دونم. ای  » -
 « !بابا



اونکه بیهوشه! باال سرش چیکار میکنه؟ » -
 « .کاش یه موقع میومد که بیدار بود

کالفه از پرسش های تمام نشدنی و 
 .کنجکاوی های زیادش پوفی کردم

 .چند دقیقه بعد در اتاق زده شد

از جایم بلند شدم و مهدیار سریع در اتاق را 
 .باز کرد

در این مدت با تمام اتفاقات ریز و درشتی 
که افتاده بود هیچ وقت این حال را از 

 !فریبرز آزاد ندیده بودم

این قیافه درهم و به هم ریخته اصال به او 
 .نمی آمد

 « .خیلی ممنون که هواشو دارید» -



آزاد، هیوا  وظیفه است جناب» جلو رفتم:
 « .برای من و مهدیار خیلی ارزش داره

 .تا کنار در همراهش رفتیم
 « !مهدیار حواست باشه» -

کاپشن را برداشتم و با هم از خانه خارج 
 .شدیم

 .در سکوت قدم زدیم تا کنار ماشین برسیم

نگاهی به اطراف کردم و دستهایم را در 
من میدونم از » جیب کاپشن مشت کردم:

نجا، تو خونه ما باشه راضی نیستیداینکه ای ... 

حق هم دارید، دیگه نهایتا یک ساعت دیگه 
بیدار میشه غذا که خوردیم باهاش صحبت 

 « !می کنم خودم میارمش



فکر میکنی اینقدر راحت » پوزخندی زد:
 « قبول کنه؟

 « .قبول میکنه، باهاش حرف می زنم» -

واقعا » دستش را روی شانه ام گذاشت:
نمازت ممنو . » 

نگرانی تنها چیزی بود که از چشمهایش 
 .ساطع می شد

درست میشه جناب آزاد. من هم نتونم » -
کاری کنم مهدیار هست، مطمئنم مهدیار 

 « !بهتر از من میدونه چیکار کنه

از همون اول که » سرش را باال و پایین کرد:
مهدیار رو شناختم هر باری که دیدمش... 

ت شدم اولهر باری که باهاش هم صحب  



 « .تورو تحسین کردم بعد خودشو

 « .لطف دارید شما» -

خیلی قابل » نگاه نگرانش را به من دوخت:
اعتمادی فروتن، من به هیوا بد کردم. دلیل 

 ناراحتی و حال بدش منم. دوست نداشتم
تو قلبش کینه باشه، دوست نداشتم بدونه 
من چه زجری کشیدم تا داشته باشمش. 

دم تا هیوا به دنیا بیادچقدر التماس کر  . » 
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همه چیز از سر اجبار بود، ولی » تلخ خندید:
از یک جایی به بعد من اسمشو گذاشتم 

 اجبارِ دوست داشتنی ولی برای اون تغییری
نکرد. هیوا رو نمیخواست. هیچ وقت 



نخواستش! من به خیالم گفتم این بچه به 
ه چیو عوض میکنه، اما دریغ از دنیا بیاد هم

 یک
 « !ذره تغییر. دریغ

هیوای من به دنیا که » نفس عمیقی کشید:
اومد قشنگترین و شیرین ترین بچه ای بود 
 که تو عمرم دیدم. تمام سعیمو کردم آروم

باشه! اگر دروغی بوده فقط برای این بوده 
که حس اضافه بودن نکنه، یکوقت فکر نکنه 

ده و نیستدوست داشتنی نبو . » 

متوجهم، حرفاتونو میفهمم. هر چی » -
شنیده باعث شده شوکه بشه، تو تب فقط 

 خودتونو صدا میزد. من مطمئنم یک



لحظه هم به عالقه و عشق شما نسبت به 
خودش شک نمیکنه! فقط االن گیج شده... 

 « !جا خورده

راستش من میدونم برای چی اومده و » -
یک قرارداد مالی  اینکاراش برای چیه! بین ما

 در جریان بود و تمامش کردیم،

همون سالها که گذاشت و رفت...ولی من 
همیشه منتظر بودم برگرده و زیر همه چی 

 بزنه! که حدسم درست از آب
 «.دراومد

به خاطر یک قرارداد؟» بهت زده نگاه کردم:  

» 

اینهمه سال » با تاسف سرش را تکان داد:
اش نپرسید، اومد و رفت یک حالی از بچه 



برات سوال نشد چرا حاال دلش میخواد 
 هیوا

 « رو ببینه؟

 «...پس اینجوری که میگید» -

دست از سرِ هیوا برنمیداره چون می » -
دونه اهرم فشار منه! وضعیت کارخونه 

خوب نیست و من ازش فرصت خواستم 
 ولی

خودت اوضاع رو که میبینی حتی صبر هم 
نکرده! می خواد ذهن منو بهم بریزه و 

 « .موفق هم شده

 .دستش را برای خداحافظی جلو آورد

 « من میتونم کمکی کنم؟» -



مراقب دخترم باش، هیوا روحش خیلی » -
خاصه. هنوزم عین یک دختربچه کوچیکه. 

 تقصیر ماست که با کارهامون باعث
تو بچه گی هاش .....یادمه شدیم گیر کنه 

گفتی که دوست داری قهرمان زندگیش 
 « !باشی

 .کلید انداختم و وارد خانه شدم

 .صدای پچ پچ شان از اتاقم می آمد

کمی جلو رفتم و ایستادم. ترجیح دادم تنها 
 .باشند

سخت بود فکر کنم چیزهایی را به من نمی 
گفت، اما در حال حاضر فقط می خواستم 

طوری که می خواست، باشد همه چیز هر . 



دو قدم دیگر جلو رفتم و نزدیک در اتاق 
 .ایستادم

نخواستم گوش بدهم اما همان حس موذی 
که در مغزم فریاد می زد که شاید حرفهایی 

 باشد که به من نگفت، کنجکاوم کرد تا
 .گوشهایم تیز شود

بدون اینکه بخواهم جلوتر رفتم و به دیوار 
دمکنار در اتاق تکیه دا . 

دستهایم را پشتم قالب کردم و سرپا گوش 
 .شدم

نباید به هم میریختی... اونم اینقدر، » -
 « !همرو نگران کردی

مگه دست خودم بود؟ تو چرا تازگیا همه » -



جا منو مقصر میکنی مهدیار؟ انگار دیگه 
 « !دوست نیستیم
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- « ن؟ مگه باز شروع کردی به چرت گفت
نمیدونستی باالخره یک روزی میاد. خودت 

 همیشه میگفتی آماده ای که

 «!ببینیش

 « .آره. باالخره دیدمش» -

چقدر صدایش تغییر کرده بود، پر از غم، 
آرام و گرفته، بدون هیجان همیشگی، بدون 

 .ذوق

پس چی؟ پس چی شد آخه؟ حال و » -
 «.روزتو ببین



- « هم که فکر انگار آماده نبودم، اونقدرا 
 « .میکردم آماده نبودم

نکنه همه اینا » مهدیار خندید و گفت:
فیلمه، هان؟ خودتو برای داداشه من لوس 

 « !کردی؟! راستشو بگو

 .جوابش را نداد

آزاد میشه جمع و جور کنی خودتو » -
 « سرراست به من بگی چه خبره ؟

جواب دادنش طوالنی شد ولی در نهایت به 
یتونم بگم. ولی میگم االن نم» حرف آمد:

 بهت باشه؟ ببین خیلی به هم ریختم بذار
اول خودم بفهمم بعدا به خدا همه چیو 

برات توضیح میدم. مهدیار میشه ناراحت 



 « نشی؟

آره، ناراحت چرا؟ هر وقت خواستی بگو، » -
ببین من همیشه هستم، کوهیارم 

 «.همینطور. هر چی بشه حلش میکنیم

میدونم، مرسی! » صدایش پر از بغض شد:
میدونم هستید. وقتی فکر میکنم شمارو 

 « .دارم حالم خوب میشه

دلم برایش پر کشید، برای دختر قشنگم که 
همیشه پر از سر و صدا و شادی بود و 

حواس پرتی هایش او را دوست داشتنی 
 ترین

موجود عالم می کرد و حاال انگار آدم دیگری 
گها دورتر از هیوایِ منشده بود، فرسن ! 



آزاد ، کوهیار مثل من نیست، سریع » -
 « قانع نمیشه. میدونی؟

به اونم همینارو گفتم. قول میدم بگم. » -
 « یک کم صبر کن باشه؟

مهدیار وقتی قصد می کرد ته و توی ماجرایی 
را دربیاود، زمین و زمان را وسط می کشید 

 .تا بفهمد اوضاع از چه قرار است
اجازه » ت دستم ضربه ای به در زدم:با پش

 « هست؟

 .هر دو سرشان را باال آوردند

یکی به تاج تخت تکیه داده و دیگری روی 
زمین پشتش را به دیوار جلوی تخت 

 .چسبانده و نشسته بود



چرا هر دوتون زانوی غم بغل کردید؟  » -
بلند شید بریم شام بخوریم. اینجوری هم 

به این نباشید واال من عادت ندارم  

 « .مدلتون دو قلوهای شگفت انگیز

این » لبخند بی جانی روی لبهایش آمد:
 « کارتونه! میدونستی؟

 « چی کارتونه؟ » -

همین که گفتی، » به مهدیار نگاه کرد:
 « .دوقلوهای شگفت انگیز

پاشو حاال! » جلو رفتم و دستش را گرفتم:
 « .اونم با هم میبینیم

خونه » ب کرد:خنده مهدیار توجه ما را جل
مارو قراره بکنی مهدکودک؟ این داداشه من 



 «!یه بارم با من نشسته برنامه کودک ببینه

دستش را که کشیدم، مهدیار هم همزمان 
 .از روی زمین بلند شد

تو خودت برنامه کودک دوست نداشتی، » -
عاشقانه و رمانتیک دوست داشتی که منم 

 « .همیشه باهات نشستم دیدم دیگه

ر تعجب بیش از اندازه اش را با مهدیا
من؟ من عاشقانه » صدای بلند نشان داد:

 « دوست دارم؟

راست میگه » چشمهای هیوا گرد شد:
 « مهدیار؟ پس چرا قایم کردی؟ نگفتی؟
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 .لبخند موذیانه ای به مهدیار زدم



الکی میگه بابا! باور نکنیا» به هیوا نگاه کرد: . 

» 

» دست هیوا را کشیدم و به سمت در رفتم:
 حاال ناراحتی داره که رمانتیک دوست داری؟

» 

» نیم نگاهی به لبخند نیم بندش کردم:
 « خانم ناراحتی داره به نظر شما؟

نه، ناراحتی » شانه اش را باال انداخت:
 « !نداره

» مهدیار با حرص پشت سر ما راه افتاد:
ازونید، من تالفی خیلی شما دو تا دارید میت
 « .میکنم

بیا مهدیار، بیا بریم » چشمکی به هیوا زدم:
شام بخوریم بعدش از آرشیو عاشقانه هات 



 « .یکیشو برامون بذار

لبخند نیم بند را روی لبانش حفظ کرد، 
تمام تالشش را می کرد تا خیال ما راحت 
 شود! چرا فکر می کردم تمام احساساتش را

 بروز می دهد؟
به غرغر کردنهای مهدیار نگاهش  بی توجه

 .کردم

صورتش خسته بود، مثل کسی که یک 
مسابقه سخت و نفسگیر را پشت سر 

 .گذاشته باشد

غذا خیلی وقته آماده است باید گرمش » -
 « کنم، میخوای قبلش یک دوش بگیری؟

» مهدیار با حرص صندلی را بیرون کشید:



من اینجا دارم گِل لقد میکنم؟ میزنی منو 
و پار میکنی بعد پی تمیزی کثیفی این لت  

 « دردسری؟

تب » موهایش را از روی صورتش کنار زدم:
کرده بودی، یک دوش بگیری سرحال 

 « .میشی

 .چشمهایش پر از اشک شد

قلبم به درد آمد از اینهمه ستاره درخشان 
در چشمهایش! چرا حاِل خوبش برنمی 

 گشت؟

شاید انتظارم زیاد بود، شاید اگر من هم 
جای او بودم به این زودی ها حالم خوب 

 .نمی شد



های، آهای، آقا من اینجام! منم هستم. » -
 « !یکی منو ببینه! همه کورااا

 .با اشکهای حلقه زده در چشمش خندید
اشکال نداره برم دوش بگیرم؟ گشنتون » -

 « نیست؟

آهای دردسر!  »مهدیار بلند تر صدایمان زد:
 « !کوه. جماعت کور

پاشو » سرم را به سمت مهدیار چرخاندم:
برو لباس تمیز بیار. تمیز باشه ها! برو از 

 « .لباسای خودم بیار

االن براش یک چیزی » سریع بلند شد:
 « .میارم حال کنه

از آشپزخانه خارج شد و به سمت اتاق 



 .خودش رفت

- «  نه، نه نیاری ها، من لباسای تورو
 «!نمیپوشم. اصال همینا که تنم هست خوبه

بیام بزنمت» مهدیار با غضب نگاه کرد: . » 

 .سریع پشت من قایم شد

خندیدم و با سرم به مهدیار اشاره کردم که 
 .برود

 « !الله اکبر چقدر این رو داره» -

اتاقش به هم ریخته هست ولی » برگشتم:
 « !خودش پسرِ تمیزیه بابا

ئ که مهدیار با لباسی خواست جوابم را بده
بیا ببین برات چی » در دست برگشت:

 « .آوردم
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هاج و واج نگاهش روی دست مهدیار 
 .میخکوب ماند

» دستش را دراز کرد و لباس را چنگ زد:
 « !وای خدا لباس بارسلونا

وای مرسی! آرزوم بود از » سرش را باال برد:
ماینا داشته باش . » 

برای وقتیه که هم قد االنت بودم میرفتم » -
کالس فوتبال، اندازه ی اندازه است. باحال 

 « .میشی توش

 .قطره ای اشک از چشمش بارید

» سریع با پشت دست اشکش را پاک کرد:
 « !مرسی



 .مهدیار را کنار زد و به سمت حمام دوید

» مهدیار متعجب به سمت من برگشت:
ال میشهچی شد؟ فکر کردم خوشح ! » 

حالش » چرخیدم و جلوی گاز ایستادم:
 خوب نیست! مگه دایرة المعارفش نبودی؟

» 

خوب جلوش حاِل منو » مشتی به بازویم زد:
 « .میگیریا رفیق

 « .به دل نگیر» -

فهمیدم، خیالت راحت. بزن مارو پودر » -
کن بیینم با این فرمونت خانم شما حالش 

 ِ  خوب میشه؟ اگه شد که فدای سر

 « !جفتتون

خیلی » نگاه قدردانم را به چشمانش دادم:



 « !َمردی

اولین بارِ اینو گفتیا! ثبتش می » خندید:
 « .کنم

مهدیار چیدن میز را تمام کرده بود که از 
 .حمام بیرون آمد

 .هر دو نگاهش کردیم

 .لباس هنوز هم کمی گشاد بود
موهایش را باالی سرش جمع کرده بود و با 
ذوق به لباسی که در تنش زار میزد نگاه می 

 .کرد و به آن با اشتیاق دست می کشید

 .مهدیار زودتر از من واکنش نشان داد

کدوم پُست بازی میکنی خواهر؟» سوت زد:  

» 

سرش را باال آورد و با صدایی که هنوز پر از 



هافبک چپ» بغض بود، گفت: ! » 

ولی اگه سفید بود قشنگتر » جلو رفتم:
 « .میشدی

 « بد شدم؟ » -

بارسا تیمه » جلوتررفتم و دستش را گرفتم:
 « .آخه؟ خودم برات لباس رئال میخرم

من رئالو دوست » دستم را محکمتر گرفت:
 « ندارم. نمیدونی؟

بیا بریم شام بخوریم، وقت زیاده. رئالم » -
اشت در آینده ای نزدیک دوست خواهی د

 « !عزیزدلم

 « . فکر نکنم» -

حاال میبینیم. منو نشناختی » خندیدم:



 « !هنوز

در اتوماتیک رستوران مجللی که پیش رویم 
 .بود، باز شد

 .دستی روی کتم کشیدم و وارد شدم
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 !در رستوران هیچ کس نبود... حتی یک نفر

» د:مردی با کت شلوار رسمی جلو آم
 « !بفرمایید لطفا

 .پشت سرش راه افتادم
کنارِ میز گردی وسط سالن ایستاد و یکی از 

بفرمایید» صندلی ها را برایم بیرون کشید: . 

» 

 .تشکر کردم و نشستم



موبایل را از جیب کتم درآوردم و آن را بی 
صدا کردم. می دانستم همین موقع ها 
تماس می گرفت. تمام این یک هفته 

 ساعت به

اعت را حواسم بوده تا بهتر شود! تا حال س
خوبش برگردد! تا دوباره هیوای من باشد... 

 همان که می شناختم. دیگر نمی گذاشتم

 .چیزی تغییر کند

 .موبایل را به جیبم برگرداندم

صدای پاشنه های کفشهایی را پشت سرم 
 .شنیدم که نزدیک می شد و نیم چرخی زدم

ادمصندلی را بیرون کشیدم و ایست . 

چشمهایش آشنا بود، خیلی آشنا، ولی هر 



چه نزدیکتر شد فهمیدم فقط شباهت 
 .ظاهری بود

اینقدر سرد و بی حس بود که ذهنم همه 
 .شباهتها را در لحظه خط زد

 .نزدیک شد و سر تا پایم را برانداز کرد
 .لبخندی زدم و محکم سالم دادم

جوابم را داد و میز را دور زد و صندلی رو به 
ی من توسط همان مرد برایش بیرون رو

 .کشیده شد

پالتویی که روی دوشش بود را به دست مرد 
 .داد و روی صندلی نشست

ضمن اینکه » بعد از او روی صندلی نشستم:
خیلی از دیدنتون خوشبختم خیلی کنجکاوم 



 بدونم چه کاری میتونم براتون انجام
 « .بدم

یک ابرویش را باال داد و لبخند محوی روی 
لحنتو دوست ندارم، حس » صورتش آمد:

 « !میکنم آدم چاپلوسی باشی

قطعا با دو تا جمله » لبهایم کش آمد:
 «.نمیتونید آدمهارو قضاوت کنید

فکر » نگاه عمیقش را از رویم برنداشت:
نکنم شما بتونی برای من کاری کنی ولی 

 « .قطعا من خیلی میتونم کمکت کنم

 « .من روی کمکتون حساب باز میکنم» -

خیلی مشتاقی کوهیارِ » لبهایش کش آمد:
 « !فروتن



دستمال کنار لیوان را با انگشتم از حالتی که 
دالیل زیادی » به آن داده بودند، درآوردم:

 دارم برای این اشتیاق خانم یلدا

 « .اسفندیاری

 « .از آدمهای باهوش خوشم میاد» -

- « یم سر موضوع کمک لطف دارید، برگرد
چون من خیلی مشتاقم ....آخرین بار 
 دخترتون جلوی محل سکونت شما تو

حالت نیمه غش تو بغلم فرو رفت که من 
احتمال میدم حتما تو دوربینهای مدار بسته 

 خودتون شاهد این صحنه رویایی

 « .بودید

» از لحن مضحکی که داشتم بلند خندید:



 « .من نه! من ندیدم اما شنیدم

ن هم با او شروع به خندیدن کردمم . 
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خنده ام را جمع کردم و دستهایم را روی 
با توجه به اون صحنه رویایی » میز گذاشتم:

 چطوری کمکم میکنید چون دختر شما

قطعا دیگه باهاتون مالقات نمیکنه و من 
هم از رفتارهای همسر سابق شما حقیقتا 

ه شدمدیگه کالف . » 

واقعا هیوا رو دوست داری؟» پوزخند زد:  » 

لبخند کجی زدم:ن دوست داشتن که 
نمیشه گفت، ولی عرض کردم دالیل زیادی 

 « .دارم



 «با فریبرز خورده حساب داری؟» -

 « !خیر» -

پس به خاطرِ کارخونه و وضعیت » -
مالیشه؟ درسته؟ البته این حدس نیست، 

کردند کهتورو همین شکلی به من معرفی   

 « !آدم جاه طلبی هستی

به نظرم هر کسی بهتون راجع به » خندیدم:
من اطالعات داده شناخت کاملی داشته و 

 منو خوب میشناخته! کارم اینطوری

راحتتره، دیگه لزومی نداره خودمو به شما 
 « .بشناسونم

حاال تا ببینیم حرفش واقعا درست بوده » -
م باز یا نه! راجع به هیوا هم من میتون



 « .ببینمش

جسارت نمیکنم ولی » نفسم را فوت کردم:
تو این مورد من به راحتی آب خوردن 

 هیوارو میارم خدمت شما! کال موضوع هیوا

نیست چون از من هم مشتاقتره، فکر 
 « !میکردم اینو بدونید

 « !نقطه ضعف فریبرزه» -

کاری هم از دستش برنمیاد، منبع » -
من با این سنم  اطالعاتیتون بهتون نگفته

 مجبورم پنهانی با یک دختربچه مالقات

 « کنم؟

 .موشکافانه نگاهم کرد

همسر سابق شما عالقه خاصی به حبس » -



 « .کردن دارن

نگاهش سخت شد، سردتر از قبل و با 
دقیقا همینطوره» غیض گفت: . » 

دستمال پارچه ای سبز دیگر حالت تزیینی 
 .اول را نداشت

مانطور که به دستمال اینبار با دو دستم ه
» هر طور که دوست داشتم تا میزدم، گفتم:
 خُب یک کم با هم آشنا شدیم، از همین

مکالمه ای که داشتیم متوجه شدم شما 
 « .نمیتونید کمکی به من بکنید خانم

 « چطور اینقدر مطمئنی؟» -

ببینید من » پوزخند زدم و سرم را باال بردم:
دالیل خاِص خودمو برای رسیدن به 



دخترتون دارم، عالقه ای هم به توضیح 
 دادنش به

صورت شفاف ندارم. اما هنوزم نفهمیدم 
شما چرا دنبال این هستید که کمکم کنید؟ 
 یا اصال برای چی باید کسی را اجیر کنید که

 « !اطالعات از من جمع بکنه

کسی اجیر نشده، شما به صورت خیلی » -
 « .اتفاقی وارد زندگی من شدید

من؟ من تا قبل از اون » ابروهایم باال رفت:
روز جلوی اون برج نمیدونستم وجود خارجی 

 « .دارید

 .پیش خدمت نزدیک شد
 .منو را به سمتش گرفت



بدون نگاه کردن منو را از دست پیش 
میز خدمت پس زد و نگذاشت آن را روی 

 .بگذارد
 .پیش خدمت به سمت من آمد
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متشکرم منم الزم » زیرچشمی نگاهی کردم:
 « .ندارم

پیش خدمت با منوها عقب رفت و از دایره 
 .دیدم خارج شد

دقیقا به صورت شگفت انگیزی وارد » -
زندگی من شدی کوهیار فروتن و چه خوب 

یمکه حرف همو خوب میفهم .» 

شما هنوز حرفی نزدید » طلبکارانه گفتم:



خانم که من بفهمم! اهل بازی نیستم، 
حوصله اینکارو ندارم. همون اول هم گفتم 

 اگر فکر
میکنید میتونم کمکی کنم بگید اگر هم نه 
که فکر میکنم باید از حضورتون مرخص 

 « .بشم

گویا در همه کارها کم صبر هستی مرد » -
 « !جوان

ا قسمت جوان جمله تون موافق ب» خندیدم:
نیستم ولی با باقیش دقیقا همینطوره من 

 « .آدِم صبوری نیستم

پرونده ات چیزِ دیگه ای » مثل من خندید:
 « .نشون میده



احتماال » چشمهایم را باریک کردم:
قسمتهای مربوط به جوانی بنده رو مطالعه 

کردید، در حال حاضر نه خودم را جوان 
 میدونم نه

 « .صبور

 چرا باید دنبال کمک کردن به من باشی؟» -

» 

سواِل خوبیه! راستش وقتی تماس » -
گرفتید هیچ ایده ای نداشتم، االنم ندارم 
 چون هدف شما مشخص نیست. اما من

هدف خودمو خوب میشناسم و فکر کردم 
شاید یک درصد هدفهامون نزدیک باشه و 

 « .چی بهتر از اینکه من تنها نباشم

- « کردی هدفهامون باید نزدیک  چرا فکر



 « باشه؟

دستمال تا خورده را در جای قبلی کنار 
کسی که راجع به دختر »لیوان گذاشتم: 

خودش اینقدر سخت برخورد میکنه که اونو 
 به

یک روح متحرک تبدیل کنه قطعا با کسی 
مثل من تفاوت چندانی نداره! قبول دارید؟ 
 شما هم هدفتون خیلی شبیه منه، احتماال

دالیل خودتون رو دارید که مثل دالیل من 
شخصیه و من نمیخواهم به این قسمت 

 « .ورود کنم

اگر » صندلی را با پایم به عقب هل دادم:
هم اینطور نباشه حداقل در یک مورد یک 



 « .نقطه مشترک داریم

هیوا، برای هر دوی » بلند شدم و ایستادم:
 « .ما یک اهرم فشار محسوب میشه

من یک » اره کرد تا بنشینم:بار دستش اش
مهمان دیگه هم دارم، پیشنهاد میکنم صبر 

 « .کنی

خواستم جوابش را بدهم که دستی به شانه 
 .ام خورد
 .برگشتم

 « سالم رفیق، حالت چطوره؟» -

 .تیره پشتم از پس سرم تا کمرم یخ بست
 .نگذاشتم سرما به مغزم نفوذ کند

عصبی ولی بلند خندیدم، میان قهقهه هایم 



زندان خوش گذشت » دستم را جلو بردم:
 « بانی؟

 .با بی میلی دست داد و میز را دور زد
دستهایش را پشت صندلی یلدا گذاشت و 
همانطور که به من زل زده بود خم شد و 

سالم عزیزم» گونه ی یلدا را بوسید: ! » 

» شستم:یک ابرویم را باال دادم و دوباره ن
 « .واقعا سوپرایز شدم

بانیپال صندلی کنار یلدا را بیرون کشید و 
 .همزمان با نشستن دست او را بوسید

لبهایم را دیدند که کش آمد برعکس 
اعصاب خرابم که از هر سمت کش می آمد 

و با تمام قوا جلوی دیده شدنش را می 



 .گرفتم

» نگاهم را روی چهره همچنان سردش دادم:
به صبوری دعوتم کردید. مدتها  متشکرم که

 « .بود کسی سوپرایزم نکرده بود
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» نگاهم را روی صورت بانیپال چرخاندم:
 « الغر شدی! ظاهرا سخت گذشته بهت؟

فکش سفت و سخت شد و فحش هایش 
 .را خورد

خُب خیلی جالب شد، همیشه برام » -
مه دارایی و سوال بود بانی جان با اینه

قدرت برای چی باید مدیر کارخونه آزاد 
 !باشه



نوکری کسی رو کردن خیلی سخته مخصوصا 
برای آدمی مثل بانی، خداروشکر جوابم را 

 « .قبل رفتنش گرفتم

چمدونتو » به دندان قروچه اش خندیدم:
 « بستی؟

 « !خفه شو» -

به نظرم یا واقعیتهارو بپذیر » پوزخندی زدم:
ی خانم محترمی مثل ایشون یا حداقل جلو

 «!مودب باش. واقعا دور از شأن تو هست

به موقعش میدونم » دستش مشت شد:
 « .چه بالیی سرت بیارم

خدای » خندیدم و کمی سرم را عقب بردم:
من تمام اینکارارو کردید که منو تهدید 



 کنید؟ بانی میدونه من خیلی اهل حرف

 « .نیستم

محیط هم  »نگاهی به سالن خلوت انداختم:
 « .فراهمه! به نظرم تهدیداتونو عملی کنید

کوهیارِ فروتن ما » باالخره به حرف آمد:
قصد آزار نداریم، اینجا جمع شدیم که 

 « .توافق کنیم و به هم کمک کنیم

تا قبل از اومدن رفیق » پوزخندی زدم:
عزیزم من هم سعی می کردم ذهنیتم 

نمی همین باشه منتها االن دیگه اینطور فکر 
 «.کنم

 « .من بهت تضمین می دم» -

» سرم را به نشانه تایید باال و پایین کردم:



اعتمادمو جلب کنید، برای باور کردنتون و 
کمک، به نظرم االن دقیقا این راه رو 

 انتخاب
 « .کنید

دستش را از میان دست بانیپال درآورد و 
 .کیفش را باز کرد

دسته چکی به همراه روانویسی نقره ای 
رآوردد . 

 .منتظر ماندم تا مبلغ را بنویسد

چک را جلوی بانیپال گذاشت و به من خیره 
 .شد

بانیپال نگاهی به چک کرد و متعجب 
یلدا!؟» صدایش کرد:  » 



بدون نگاه کردن به بانیپال، خیره در 
کارتو بکن» چشمهای من گفت: ! » 

 .لبهایم کش آمد
بانیپال نیم خیز شد و چک را جلویم 

 .انداخت
سف سرم را تکان دادم و چک را متا

 .برداشتم
 « .خیلی کمتر از چیزیه که فکر میکردم» -

دهن گشادتو ببند مرتیکه » بانیپال غرید:
 «...ی

کاش قالدتو می » لبهایم را جمع کردم:
 « .آوردی بانی

بسه! خجالت » یلدا با صدایی بلند داد زد:



بکشید. اگر یک کلمه دیگه به حرفهای 
 « .احمقانه تون ادامه بدید بد می بینید

سرم را پایین انداختم و دوباره نگاهی به 
 .چک کردم

گفتم که خیلی کمتر از مبلغی هست که  » -
تو فکرم بود، ولی میتونید جبرانش کنید و 

ی رو اجیرمن بدون اینکه شما کس  

کنید تمام اطالعاتی که الزم دارید رو بهتون 
میدم عالوه بر اون هر کار دیگه ای هم 

 « .خواستید انجام میدم
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آرنجش را روی میز گذاشت و چانه اش را 
چطور جبران کنم؟» پشت دستش چسباند:  



» 

حاال که سرنوشت به » اخمهایم در هم رفت:
ن زیبایی مارو کنار هم آورده لطف کنید از ای

 سر تا ته ماجرارو به من بگید، من تا

ندونم هدف شما چیه قدم از قدم برنمی 
 « .دارم

خیلی » بانیپال قبل از او به حرف آمد:
مسخره است که اینقدر با اعتماد به نفس 
 برای کسایی حرف میزنی که کال بهت اعتماد

 « !ندارن

مبه صندلی تکیه داد . 

نگاه بیخیالم را از صورت بانیپال برداشتم و 
» به چشمهای کشیده اش خیره شدم:

خودتون هم میدونید که در حال حاضر فقط 



 من

هستم که خیلی به چیزی که میخواید 
نزدیکم، به نظرم مجبورید اعتماد کنید. از 
بانیپال توقعی ندارم چند بار بهش گفتم 

 الکل
 «...!عقلشو زائل میکنه اما شما

فکراتونو بکنید، » نفسم را بیرون دادم:
 « .شرایط من اینه

چک را در جیبم گذاشتم و از جایم بلند 
 .شدم

بشین» صدای پر از عصبانیتش آمد: ! » 

چرا عصبانی؟ من » با تعجب برگشتم:
 « ناراحتتون کردم؟



من هنوز حرفهام تموم » عصبانی تر شد:
 « !نشده

رامی ابدا قصد جسارت و بی احت» نشستم:
نداشتم، فکر کردم احتیاج دارید فکرهاتونو 
 «...بکنید. خواستم بهتون فضا بدم تا خوب

احتیاج به فضا دادِن تو ندارم» داد زد: . » 

عذر میخوام! کجا بودیم؟» نفسی تازه کردم:  

» 

برو آب » نفس زنان رو به بانیپال داد زد:
 « .بیار برام

لبهایم را جمع کردم و سرم را پایین 
اختماند . 

 .شانه هایم سنگین بودند

سرم روی شانه هایم وزنی داشت که دیگر 



 .قابل تحمل نبود

تمام نرون های عصبی مغزم را حس می 
 .کردم

اینقدر از آنها کار کشیده بودم که فریادشان 
را به درد شدیدی تبدیل کرده بودند و به 

 .من انتقال می دادند

 .بانیپال با بطری آب برگشت
برایش در لیوان ریخت و به مقداری آب 

 .دستش داد

من » کمی آب نوشید. نفس عمیقی کشید:
 « !اون کارخونه رو میخوام. تمامشو

چرا؟ بعد اینهمه سال! تا جایی که » -
 « .میدونم کارخونه ارث پدر آزاد هست



 « .دالیل خودمو دارم مثل تو» -

ظاهرا باید به هم اعتماد » کمی مکث کردم:
خیلی واضحه، همانطوری کنیم. دالیل من 

 که احتماال بانیپال بهتون گفته من آدم

فرصت طلبی هستم، روند زندگی من طوری 
بوده که جاه طلب هم هستم. تو شرایط 

 خیلی بدی با دخترتون آشنا شدم. خُب باید

احمق میبودم که تو مهمونی بانیپال از 
دختر یکی از سرمایه دارهای بزرگ دست 
بکشم. البته باید اعتراف کنم به برادرم 

 خیلی

بیشتر امیدوار بودم ولی دیدم احتمال 
موفقیتش تقریبا صفره برای همین خودم 



 « .دست به کار شدم
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این از » چرخاندم: سرم را به اطراف سالن
 « .دالیل من! نوبت شماست

چرا باید بهت » با حرص جوابم را داد:
 « توضیح بدم؟

اگه اینکارو بکنید تو پیدا کردن راهی که » -
من باید پیدا کنم تا کارخونه رو بذارم کف 

 دستتون کمک می کنید، در واقع

اطالعات کافی بدید تا من بدونم دقیقا باید 
ماز کجا ضربه بزن . » 

وجود اون کارخونه » کمی دیگر آب نوشید:
برام مهم نبود، فقط خاطره بد برام داشت، 



 این چند سال بانیپال اونجا بود و حواسش
بود و قرار بود کاری بکنه که روند کارخونه 

مختل بشه ولی خب... بگذریم، اونجا برای 
 پدر منم هست و من اموالمو تمام و کمال

 « .می خوام

پس که اینطور؟! » ادم:سری تکان د
منظورتون از کاری که قرار بود بانی بکنه 
عملیات موفقیت آمیز آتیش سوزی بود؟ 

 خیلی

احمقانه بود اینقدر دستشو رو کرد که 
 « .گندکاریهای دیگه شم رو شد

دهن کثیفتو ببند، این » بانیپال خندید:
چرتایی که سرهم کردی یعنی تو کاره ای 



 « نبودی، نه؟

فکر کن یک درصد » گاهش کردم:با خشم ن
می دونستم پولشویی می کنی... نمیذاشتم 
 «!یک لحظه آب خوش از گلوت بره پایین

 « !بسه» -

از جایم بلند شدم، دیگر توانی نداشتم. 
کمی بیشتر می ماندم ممکن بود از سردرد 

 .وا بدهم

خانم از دیدار باهاتون خوشحال شدم، » -
اید فکر کنم. ممنون که اعتماد کردید. من ب

 حتما به زودی دوباره همرو میبینیم

 « .تا با هم یک راه خوب پیدا کنیم

بابت سوپرایزتون » نگاهی به بانیپال کردم:



هم متشکرم، دلم برای بانی تنگ شده 
 «.بود

 .بانیپال با خشم بلند شد و ایستاد
 .دستهایم را به نشانه تسلیم باال بردم

چکتون » دم:با خنده دستهایم را پایین آور 
رو خرج نمیکنم، هر وقت کارخونه برای شما 

 «!شد چک رو میبرم بانک. به امید دیدار

منتظر هیچ حرفی نماندم و از رستوران 
 .خارج شدم

 .خودم را به ماشین رساندم

کتم را درآوردم و روی صندلی کناری 
 .انداختم

پشت فرمان نشستم و موبایل را از جیبم 



 .درآوردم

 .تماس گرفتم
کوهیار کجایی؟ چرا » سریع جواب داد:

 « جواب نمیدی؟

الهی قربون » سرم را روی فرمان گذاشتم:
 « .اون صدای قشنگت بشم من

» خنده ه اش تمام شد، طلبکارانه پرسید:
 « کجا بودی؟

دلم برات تنگ شده خوشگله! چند روزه » -
 « ندیدمت من تورو؟

همش تقصیره خودته، اون شب هی » -
گولم زدی تا با بابا آشتی کنم. بوسیدی منو 

 .گفتی دوباره یک مدت خونه بمونم



اینقدر از دستت ناراحتم. قول دادی به من، 
گفتی هر وقت بخوام هر جا خواستم منو 

 « ...میبری. االن نگاه کن

دستم را میان موهایم بردم و آنها را 
 .کشیدم

 « .بپوش بیام دنبالت» -

 چنـــد وجـــهـی ) مهدیه شکری(

461 

 .چند لحظه سکوت کرد

 « چی شد پس بلبل زبون؟» -

 « !نمیام» -

چرا؟» خندیدم و ماشین را روشن کردم:  » 

چونکه اینجوری خشک و خالی نمیشه، » -
یک چیزی بگو من انرژی داشته باشم لباس 



 « .بپوشم

وقتی » از پارکینگ رستوران خارج شدم:
دیدمت میگم، پشت تلفن لطفی نداره. 

افه خوشگِل ذوق زده تو ببینمنمیتونم قی . » 

 .دوباره سکوت کرد

اگه من بگم کوهیار حالش خوب نیست » -
 « !چی؟ بغل الزمه

 « .االن میپوشم، بیا» -

 .بدون خداحافظی قطع کرد
دلم گرم شد مثل همیشه! از این دوری 
خسته و کالفه بودم. این روزها انرژی 

 !بیشتری الزم داشتم و برعکس نداشتمش
یقه بعد دوباره تماس گرفتم و اینبار چند دق



 .روی پخش گذاشتم

 « سالم کوهیار جان. خوبی؟» -

سالم جناب آزاد، ممنون. مزاحمتون که » -
 « !نشدم؟

 « نه، داشتم میرفتم خونه! رفتی؟» -

بله! باید باهاتون صحبت کنم منتها » -
 «... حضوری. اگه فردا وقت داشته

- « ه، از قبل من همیشه وقتم برای تو آزاد
 « .هم همین بوده اگر یادت مونده باشه

لطف دارید شما، پس من فردا خدمت » -
 « .میرسم

 « !خوشحالم میکنی» -

 « ...فقط اگه اجازه بدید» -



 « .هیوا خودش تماس گرفت» -

خودم برش میگردونم » لبهایم کش آمد:
 « !خونه

 .باشه ای گفت و تماس را پایان دادم
- « نی، بچه پررو حاال جذاِب دوست داشت

 « !یاد گرفته اجازه بگیره برای من

بدو » ماشین را پارک کردم و پیام دادم: 
 « !بیا

انگار پشت در حیاط ایستاده بود که تا پیامم 
 .ارسال شد در را باز کرد

سریع در ماشین را باز کرد و با زانو روی 
سالم! چرا » صندلی آمد، گونه ام را بوسید:

چی شده؟حالت خوب نیست؟   » 



 « .سالم! دیگه االن خوِب خوبم» -

 « .معلومه یه چیزی هست» -

خسته ام. یک خبر خوبم بهت بدم » -
 « .بعدش بریم

بگو» دستهایش را به هم زد: ! » 

خبرِ البته برای من اصال جالب نیست » -
 « .ولی دوستات همشون خونه ما منتظرتن
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 « .آخ جان، اینقدر دلم براشون تنگ شده» -

بله خانم، مهدیار که » دلخور نگاهش کردم:
گوش شنوای شماست، با نگار هم که نقشه 

 میکشی. رهی هم که استاد سازتونه،

سپهرم که االن مقامش دو تا شده. رفیقت 



بود، حاال چند وقت دیگه همسرِ دوست 
 « .نقشه کِِشت میشه. کوهیارم که! ای بابا

نه خُب برای تو که » سریع جا به جا شد:
بیشتر دلم تنگ شده بود، گفتی اونجان.... 

 « .ای داد ببخشید

ای بابا » نگاهم کرد و لبهایش را گاز گرفت:
 « !بغل میخواستی که

سرم را با اخم چپ و راست کردم و با 
بریم، تو اگه یک کم به » بدجنسی گفتم:

منو فکر من بودی! اصال دوستاتو میبینی 
 یادت

 « .میره

دستم به سوویچ نرسیده بود که آن را از 



 .جایش بیرون کشید

چیکار میکنی؟» با تعجب نگاه کردم:  » 

کوهیار به » دستهایش را پشتش پنهان کرد:
خدا اونجوری نیست که گفتی! تو با همه 
 برام فرق داری. بیا یکاری کنیم، بریم خونه

تاق منو ما. دیر نمیشه که! اصال تو تا حاال ا
 « !ندیدی

بده سوویچو! فداکاری » دستم را دراز کردم:
نکن. دیر میشه دیدِن دوستای عزیزت. 

 « .اتاقتم باشه برای بعد

 «..بیا بریم دیگه» -

سوویچ» دستم را با اخم جلو بردم: ! » 

بداخالق» لبهایش آویزان شد: ! » 



همین که کنارم نشست، حضورش مثل 
دادهمیشه آرامش را به من هدیه  . 

زیر چشمی نگاهی به صورت غرق در فکرش 
خوبی هیوا؟» کردم:  » 

خوبم! نپرس دیگه... » آرام جوابم را داد:
 «.نمی خوام بهش فکر کنم

دستش را گرفتم و بوسیدم. لبخند قشنگی 
 .روی لبهایش آمد و خیالم کمی راحت شد

جلوی در ایستادم و کلید را در قفل 
 .انداختم

قالب کرد و گردنم  دستهایش را روی گردنم
 .را خم کرد

گونه ام را محکم بوسید و بعد هم آرام 



آخیش االن میرفتیم تو دیگه نمیشد » گفت:
 « !ببوسمت

اینهمه تو راه بودیم » یک ابرویم را باال دادم:
االن یادت افتاد رفیقات عین خروس بی 

 « !محل ریختن اینجا؟

 « خروس بی محل؟» -

برخورد پس چی؟ » کلید را چرخاندم:
 « بهتون؟

 « چرا اینقدر عصبانی شدی یهو؟» -

نباشم؟» در را باز کردم:  » 

بفرمایید» دستم را پشتش گذاشتم: .» 

 .با لبهای آویزان وارد خانه شد
همین که در را بستم همه از اتاق مهدیار با 



 .جیغ و داد بیرون آمدند

هیوا هیجان زده خندید و اخمهای من در 
 .هم رفت
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بلند سالم دادم و همه با دیدن قیافه ام 
 .ساکت شدند

 « چه خبره؟» -

هی هیچی! م ما ف فق فقط » نگار جلو آمد:
خوا خواس خواستی خواستیم خو خوش آ 

 « .آمد ب بگ بگیم

شال را از سرش برداشتم و بارانی را از 
گ بفرمایید دوستاتون سن»تنش درآوردم: 

 « !تموم گذاشتن



عصبانی نباش» آرام گفت: . » 

نیستم! دیگه؟» لباسهایش را آویزان کردم: ! 

» 

یی که گفت، جلو “ ای بابا “ بی توجه به 
خوش اومدید نگار خانم، کم پیدا » رفتم:

 « !بودید

خ خی خیلی م مم » با تعجب نگاهم کرد:
 « .مننون

شماها هم که کال » با همه دست دادم:
ی بلد نیستید! بزرگتر کوچیکتر، احوال پرس

 «!هیچی

هیچ کس را از تشرهایم بی نصیب 
 .نگذاشتم

یک مسکن بده، چایی » رو به مهدیار گفتم:



 « دارید که ایشاال؟

م من » نگار سریع به طرف آشپزخانه رفت:
 « .آ آم آماده می میک میکنم

هیوا همانجا کنار در ایستاده بود و پسرها 
مهدیار بهت زده به  هم ایستاده کنار اتاق

 .من نگاه می کردند

نگاهی به بدو بدو کردن نگار در آشپزخانه 
 .کردم

 « !خانم نگار تشریف بیارید» -

 .سریع خودش را کنار سپهر رساند

 .نگاهی به تک تکشان کردم
اینقدر » لبهایم کش آمدند و خندیدم:

 « ترسناکم؟



صدای بیرون دادن نفسش را شنیدم ولی 
 .نگاهش نکردم

کوهیار اگه یک روز » رهی با خنده جلو آمد:
تو این مملکت اسلحه آزاد شد تو نخر! تو 

 همینطوری با جمله هات آدمهارو نفله

 « !میکنی

نیم نگاهی به هیوا کردم، هنوز کنار در 
تلفات دادید به نظرم! » ایستاده بود:

 « !یکیتون تیر خورده

 .همه با خنده به سمت هیوا رفتند

فقط روی من بود نگاه دلخورش . 

چشمکی زدم و منتظر واکنش او نماندم و 
 .به اتاقم رفتم



» کتم را درآوردم که با حرص وارد اتاق شد:
 « منو میذاری سرکار؟

بیخیال جلو رفتم . دستش را گرفتم و به 
داخل اتاق کشیدم. با دست دیگرم در را 

 .هل دادم و بستم

کمی دیگر جلو رفتم تا پشتش به در 
 .چسبید

هر دو دستم را دو طرفش روی در گذاشتم 
آره سرکارت » و روی صورتش خم شدم:

 « گذاشتم، چیکار میخوای بکنی؟

 « ...من، من» -

لبهایش را حریصانه بوسیدم، مشتش را 
روی سینه ام زد. به کارم تا آنجا که دلم 



 .خواست ادامه دادم

سرم را عقب بردم. چانه اش را میان مشتم 
صتم را روی لبهایش گرفتم و انگشت ش

از درِ تهدید جلو نیای ها» فشار دادم: ! » 
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ماشین را پارک کردم. اوورکت را برداشتم 
 .که موبایلم زنگ زد

» نگاهی به صفحه موبایل کردم و خندیدم:
 « !آخه بذار بیدار بشی بعد

 « !سالم دوست داشتنی» -

صدای پر از خوابش چیزی را در قفسه سینه 
 .ام جابجا کرد

 «.سالم! صبح بخیر. االن بیا» -



کجا بیام؟» به آینه بغل نگاه کردم:  » 

دیشب مگه وقتی منو رسوندی نگفتی » -
هر وقت بخوام میای؟ تو ماشین، دستمو 
 بوسیدی گفتی ناراحت نباشم. گفتی هر

 « !وقت بخوام میای. االن بیا

همیشه » روی لبهایم کشیدم: دستم را
 « جزییات رو اینقدر دقیق حفظ میکنی؟

اگه مربوط به تو باشه بله! بحثو عوض » -
 « .نکن

بعد چیکار »لبهایم همینطور کش می آمد: 
 « میکنی با این جزییات؟

میخورمشون عین آرامبخش شبا راحت » -
 « .میخوابم



صدات کم بود حاال نوبت جمله هات » -
 « شد؟

- « ؟چی  » 

یک کم کار دارم انجام دادمشون میام » -
 « دنبالت. خوبه؟

صدای فوت کردن نفسش در گوشم 
فقط میخواستم بیدار شدم صداتو » پیچید:

بشنوم. نمیخواد بیای، شوخی کردم. کاری 
 نداری با
 « من؟

مراقب خودت » چشمهایم را محکم بستم:
 « .باش

گفت و قطع کرد” چشم“آرام  . 



دیگه » کت را پوشیدم:پیاده شدم و اوور 
 « میشه امروز بیخیالت شد؟ میذاری؟

تا قبل از ورود به اتاق سعی کردم مغز تکه 
 .پاره شده ام را سر و سامان دهم

وارد اتاق شدم. مثل همیشه با دست دادن 
 .به هم سالم دادیم و نشستیم

کوهیار جان من دیشب کلی فکر کردم، » -
کال نتیجه اینکه شما کاری انجام نده! 

 نمیدونم دیروز سر قرار چی شده ولی دلم
 « .نمیخواد درگیر بشی

چک را از جیبم درآوردم و روی میز 
دیگه خیلی دیر شده، نخوام هم » گذاشتم:

که همچین چیزی تو مغزم نیست باید تا 



 تهش
 « .برم

 .دستش را دراز کرد و چک را برداشت

نگاهی به چک کرد و سرش را متعجب باال 
بابت چیه ؟ مبلغش زیاده این» آورد: ! » 

 « !جلب اعتماد» -

جلب اعتماد؟ برای چه کاری؟ چی شد » -
اصال؟ من نهایت حدسم این بود که مثال 

 بخواد به خاطر هیوا تو رو با من در
 « !بندازه
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نگاهم روی کتابخانه بی دلیل قفل شد. این 
ه در همه روزها خستگی مغزم باعث شد



 مکالماتم دنبال راه فراری باشم تا مغز پر از

 .سوال و جوابم کمی نفس بکشد

دلم می خواست یکی از کتابها را بردارم و 
 .بیخیال دنیا و تمام اتفاقات کتاب بخوانم
در حال نگاه کردن به کتابها و طبقه بندی 
کردن اسامی که آنها را خوانده بودم،جواب 

کارخونه برای شماست جناب آزاد؟» دادم:  

منظورم اینه که کلش برای شماست یا 
 « ایشونم سهم دارند؟

وقتی خواست جدا بشه تمام سهمشو » -
 « .ازش خریدم. مدارکش هم هست

حدس » داشتم:نگاهم را از روی کتابخانه بر 
میزدم، پس قضیه چیز دیگه ایه! حدسشم 



 سخت نیست. بانیپال آشوری چطوری وارد

 « کارخونه شما شد؟

عینک را از روی چشمانش برداشت و با 
 .دقت نگاهم کرد

خدمه وارد شد و ما در سکوت فقط به هم 
 .نگاه کردیم

» همین که در بسته شد به حرف آمد:
 « آشوری هم بود؟

بار باال و پایین کردمسرم را چند  . 

 .بلند شد و به سمت کتابخانه رفت
پشت به من، رو به کتابخانه ایستاد و روی 
کتابهایش دست کشید. او هم مثل من به 

 .دنبال کمی خیاِل راحت و آرامِش بود



دوست داشتِن بعضیا اشتباهه مثل » -
بستن یک دکمه ی اشتباه اگه تا آخرش 

ی، اشتباهنری متوجه نمیشی اشتباه کرد  

 « !بستی. اشتباه دل بستی

جالبه، انگار آدمهایی که » به سمتم چرخید:
خیلی حواسشونو جمع میکنن اشتباه نکنن، 

 «.بزرگترین اشتباه هارو مرتکب میشن

تقصیر شما نیست جناب آزاد، این » -
اتفاق برای همه ممکنه بیفته. منم تجربه 
 شو دارم میدونم حِس خوبی نیست ولی

تمون خیلی زیاد نیستاالن وق . » 

پشت میز نشست و دستی به ریشش 
آشوری از طرف یک آشنای مطمئن » کشید:



 « !به من معرفی شد. خیلی مطمئن

خانِم برادرم. االن که یادم میاد » نگاهم کرد:
متوجه میشم خیلی هم دالیل منطقی 
نداشت. به اسِم کسب تجربه برای راه 

 اندازی
نیست احتماال کارخونه خودش...خانم بدی 

 !خام حرفهای یلدا شده! نمی دونم چی بگم

» 

سکوت کردم تا مغزش را جمع کند. من 
 .هم دیروز همین حال را داشتم

» بعد از چند دقیقه سکوت را شکست:
 « !حدست چیه کوهیار؟

من وارد بازی اونا شدم، کارم خیلی » -
سخت نیست ولی شما به نظرم باید پی 



بگیرید، احتماال هراین جریان پولشویی رو   

 .دومون قراره شگفت زده بشیم جناب آزاد

» 

من همین االنم » کالفه دوباره ایستاد:
 « .شگفت زده شدم

پارسال همین موقع ها منم حاِل شمارو » -
داشتم. غیرقابل پیش بینی بودن آدمها یک 

 جورایی تمام نشدنیه! همیشه هم

هست. من زمان میخرم، بازی کردنم خوب 
 « .بلدم

دنبال » چرخی در اتاق زد و دوباره نشست:
جور کردِن پولی که می خواست بودم. من 

 آدمی نیستم که باج بدم به کسی ولی به
خاطرِ هیوا حتی به اینم فکر کردم کِل 



 « .سهامه کارخونه رو بفروشم
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به نظرم احتیاجی به اینکار نیست جناب » -
االن باید دنبال مدارک محکم آزاد ما 

 باشیم. فقط همین! من فقط امیدوارم
آدمهای خوبی برای اینکار داشته باشید در 
واقع از سمت من هیچ حرکتی نباید انجام 

 « .بشه

اخمهایش هر لحظه ای که گذشت بیشتر 
 .درهم فرو رفت

متوجه ام، فکر میکنی چقدر زمان الزم » -
 « داشته باشی؟

هر چی » کتابخانه چرخاندم:سرم را به طرف 



زودتر این موضوع تموم بشه بهتره! از مبلغ 
 چک و واکنش سریعشون میشه فهمید

اونا هم عجله دارن. حس می کنم دنبال 
 « !این هستن که سریعتر از اینجا برن

 « !و هیوا؟» -

تازگیها اسمش را که می شنیدم مغزم پر 
می شد از صدایی شبیه هنگ دراِم رهی، 
 .گویی در جایی شبیه بهشت گیر می کردم

به نظرم چیزی ندونه! » سرم را چرخاندم:
دوباره به هم می ریزه. من همه جوره 

مراقبشم. دیروز کمی خیالشونو راحت کردم 
 که از

طریق من به چیزی که میخوان میرسن و 



 .هیوا علنا در مقابل شما کاری نمیتونه بکنه

» 

از ساختمان خارج شدم و به سمت ماشین 
 .رفتم

 .موبایلم را درآوردم و تماس گرفتم

 « .سالم کوه! چطوری؟ من شرکتم» -

سالم پسر، مهدیار میتونی کارارو امروز » -
انجام بدی؟ مغزم پر شده! امروزو برام 

 « .مرخصی رد کن

ما هم دست شماست  مرخصیای» خندید:
چاکرتم. خیالت راحت رفیق! موبایلتم 

 « .خاموش کن

 « .دمت گرم داداش» -

 « .سالم برسون به دردسرِ اعظم» -



پشت فرمان نشستم و نفس راحتی 
 .کشیدم

بپوش، » تایپ کردم و پیام را فرستادم:
 «اومدم

بدو، بیا» ماشین را متوقف کردم و نوشتم:   

» 

ر خانه زل زدم سرم را کج کردم و به د
مطمئن بودم مثل همیشه همین حاال 

 . پیدایش می شد و دل تنگم آرام می گرفت
 .موبایلم زنگ خورد

 .به صفحه موبایل نگاه کردم و جواب دادم
 « !بله؟ امر کنید» -

 « .سالم، بیا تو درو باز کردم» -

بیا منتظرتم، » نگاهی به در باز شده کردم:



ماگه آماده نیستی صبر می کن . » 

 « .آماده ام بابا! بیا دیگه، کسی نیست» -

 « ...نمیشه» -

یک دفعه من قلدری کنم، » با حرص گفت:
چی میشه؟ من باهات هیچ جا نمیام تا 
 « .نیای تو. االنم خدافظ تا بیای تو خونه

 .منتظر هیچ حرفی نماند وقطع کرد
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اَداهاشو؟ »گوشه لبم را گاز گرفتم: ! » 

 .از ماشین پیاده شدم و به طرف خانه رفتم
 .وارد حیاط شدم و دوباره موبایلم زنگ زد

با خنده موبایل را از جیبم بیرون کشیدم و 
 .اخمهایم در هم رفت



 .ایستادم و جواب دادم
اُغور بخیر! سحرخیز شدی؟! تاثیرات » -

حبسه؟ فکر کن اگه اَبد می خوردی چقدر 
ی؟تغییر می کرد » 

 خفه شو دهِن کثیفتو ببند، چیکار کردی؟» -

» 

آهان پس واسه این زنگ زدی؟ بذار یک » -
بیست چهار ساعت پر کنیم بعد امتحان 

 «.بگیر

 « ..بخوای بازی کنی کوهیار» -

جوِن تو حس بازی » حرفش را قطع کردم:
نیست، این روزا حسابی شلوغم، چشم 

 «.خدمت شما هم می رسم

چرا چرت میگی؟ ما وقِت » با حرص گفت:



 « .اضافی نداریم

نگاهم اطراف می چرخید که هیوا در خانه را 
پس چرا نمیای تو؟» باز کرد:  » 

میام » موبایل را کمی از گوشم دور کردم:
عزیزم! شما برو تو سرده. تلفنمو جواب بدم 

 « .میام پیشت

خُب » موبایل را دوباره به گوشم چسباندم:
ی! وقت ندارید؟ کجا ایشاال؟می گفت  » 

ما بهت یه کار مهم سپردیم تو رفتی » -
عشق و حال؟ خیلی بابا لجنی تو! فکر می 

 «.کردم تو این چیزا خیلی پَپِه ای

دسِت کمی از خودت ندارم؟ از » خندیدم:
کسایی که باهام بودن می پرسیدی مثل 



 « .پریسا! با من بهش بد نمی گذشت

- « لی خوب میدونم میدونی که، من خی
نقطه ضعف اصلیت کیه! پس جای اینکه ورِ 

 دل اون دختره باشی برو سر کاری که

بهت دادیم. هر غلطی می خوای بکنی رو 
 «.سریع شروع کن

خُب مثل اینکه کوپنت تموم شد مرتیکه » -
ی عوضی! اگه صاحبت اونجاست بزن رو 

 آیفون بشنوه. دفعه آخرتون باشه منو
دید می کنید، کم دستم با چیزی یا کسی ته

آتو ندادید یکیش چک! بذارید دهنم بسته 
 بمونه کارمو بکنم وگرنه

حسابتون جای دیگه تسویه میشه! بارِ آخرت 



باشه به من زنگ میزنی. کاری داشته باشم 
 خودم با خانم صاحابت تماس می

 « .گیرم

ای بابا مهدیار گفت » تماس را قطع کردم:
 « .خاموش کنما

خاموش کردم و از پله های ورودی موبایل را 
 .باال رفتم

خواستم در بزنم که خودش در را باز کرد و 
بیا دیگه! ای بابا دو ساعته » دستم را گرفت:

 « .داری با تلفن حرف می زنی

خاموشش » همراهش داخل سالن شدم:
 « .کردم، دیگه زنگ نمی خوره

با احترام دستش را به سمت مبلمان سالن 



بفرمایید ، خوش » کرد:گرفت و اشاره 
 « .اومدید

چشم» سرم را با احترام پایین آوردم: ! » 

 .جلوتر از من راه افتاد

مثل همیشه یک تیشرت و جین به تن 
داشت. کمربند و کتونی آل استارش هم 

 .هر دو زرد بودند

 .ایستاد و به سمتم چرخید
 ...چی میل دارید؟ چای، قهوه، آب میوه» -

» 
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یک دستم را پشت گردنش بردم و دست 
دیگرم روی چانه اش رفت با تمام قدرت 



 .گونه اش را بوسیدم

صورتش کج و کوله شده بود که با دستش 
آی » لبه کتم را چنگ زد و به سختی گفت:

 « !لپم

پس چرا تو مِنوت » سرم را عقب کشیدم:
 « هیوا نداری؟

 .وارد سالن بزرگ شدم

ان نگاه اجمالی سقف بلند سالن با هم
 .توجهم را به خودش جلب کرد

 « !بفرمایید لطفا» -

سرم را چرخاندم و سالمی به زن مسن 
 .دادم

اشاره اش به گوشه ای از سالن بود که 



 .مبلهای استیل آبی داشت

به همان سمت رفتم و برای نشستن کاناپه 
 .را انتخاب کردم

ختم، فکر نشستم و نگاه دیگری به سالن اندا
کردم هیوا حق داشت تحت تاثیر سردی بی 

 .انتهای این محیط قرار بگیرد
البته حرفهای خالی از عاطفه ای هم که 

شنیده به حاِل بدِ او دامن زده بود و من تا 
 .آخر عمر آن حال را فراموش نمی کردم

هنوز هم وقتی یادم می افتاد که چطور بدن 
بی جانش را بغل کردم تا نیفتد حالم بد 

 .می شد

صدای بانیپال را شنیدم و توجهم را از پنجره 



 .کنارم که کل شهر را نشان می داد، گرفتم

 « !امیدوارم خبرهای خوبی داشته باشی» -

یک دستم را باز کردم و آن را به پشتی مبل 
چرا همه جا هستی؟ تو» تکیه دادم:  » 

یک دستش را روی دسته کاناپه گذاشت و 
ببین منو! اگه اینکار تموم بشه » خم شد:

تحت هر شرایطی یک بالیی سرت میارم، 
 هر

 « !چی که بشه. مطمئن باش

لبخند کجی زدم و به چشمهایش نگاه 
این ژستارو برای زنایی که باهاشونی » کردم:

این شکلی  نگه دار، رو من اثر نداره وقتی
 روی



من خم میشی! این اداهات اصال بهت 
 « .نمیاد

خواست جوابم را بدهد که صدای یلدا در 
خوشم اومد از وقت » سالن پخش شد:

 « !شناسیت

بانیپال کمرش را صاف کرد و روی یکی از 
 .مبلها نشست

سالم خانم اسفندیاری، » از جایم بلند شدم:
 « احوال شما؟

شینمتشکرم! بن» لبخندی زد: . » 

مبل رو به روی من را انتخاب کرد و هر دو 
 .همزمان نشستیم

 « !خُب من منتظرم» -



منتظر ماندم تا زن پذیرایی اش را انجام 
 .بدهد و از سالن برود

ممنون که گفتید چای بیارن من با قهوه » -
 «.میونه خوبی ندارم

» فنجان چای را برداشتم که بانیپال غرید:
جیف بافتن، مثل آدم باز شروع کرد به ارا

 « ..حرف نزنی بلند میشم

حرفش را قطع کردم و با اخم نگاهی به سر 
دفعه آخرت باشه دور از » تا پایش انداختم:

 ادب با من صحبت میکنی! من مثل تو یک
مهره سوخته و بدون استفاده نیستم، بهتره 

این جمله رو با خودت زیاد مرور کنی و 
 « .مراقب دهنت هم باشی



- « سه خواهش میکنم! بانیپال ساکت شوب . 

» 
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بی توجه به نگاه خشمگین بانیپال و رفتن او 
خُب » از سالن نگاهم را به رو به رو دادم:

 من فکرامو کردم و کارم رو هم شروع کردم،

فقط باید به من فرصت بدید این کار تو یک 
 « !هفته، دو هفته نشدنیه

- « ک هفته است منتظرم و حاال اینارو می ی
 « !شنوم؟ خیلی بده

ببینید راه های زیادی خط خوردند، » -
اولیش بانیپال که من نمی دونم دقیقا چه 

 غلطی تا حاال کرده که نتونسته شما رو



 « !به اونچه که میخواید برسونه

می خواستم کارخونه رو از اوج پایین » -
 « !بکشه

» ید باال و پایین کردم:سرم را به نشانه تای
بله یک تیر و دو نشون هم بود. هم نسخه 
 هم پیچیده می شد هم کارخونه ورشکست

می شد. به هر حال االن دیگه بانیپال جز 
یک مهره سوخته چیزی نیست، اگر اینقدر 
 طمع نداشت و اونکار مزخزفه پولشویی رو

 انجام نمی داد، قطعا از من بیشتر می
هتونست کمکمتون کن ! » 

کلمات را طوری انتخاب کردم تا متوجه 
 .حدسهایم راجع به خودش نشود



 « االن فکرت چیه؟» -

مقداری از چای را نوشیدم و فنجان را سر 
راه بعدی میتونست هیوا » جایش گذاشتم:

 باشه! اما واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه جز
اینکه مقدار خیلی کمی اعصاب پدرشو بهم 
بریزه، شما فکر کنید هیوا به خاطر مثال من 

 بخواد با آزاد دربیفته یا حتی به خاطر
شما، چطور میخواد با درافتادنش کارخونه 
رو از چنگ آزاد دربیاره؟ با گریه؟ با جیغ و 

 « داد؟ اعتصاب غذا؟

 « !نقطه ضعف بزرگیه» -

خانم... دختر شما به  »نفسم را بیرون دادم:
خاطر من تمام راه هایی رو که گفتم داره 



 میره، تاثیری داشته؟ خیر، فقط مدت

حبسش بیشتر شده! علنا کارایی خاصی 
نداره این دختر، بهتره بهش فکر نکنیم. 

 « !بیشتر دست و پا گیره تا کمک

فقط » به چشمهایش با دقت نگاه کردم:
بهترین یک راه داریم که من می تونم به 

 « .نحو انجامش بدم

مشتاقانه نگاهم کرد و من دقتم را باال بردم 
، اگر حرفم تاثیر می داشت، شاید بعد از 

 . مدتها امشب را راحت می خوابیدم

ما نمی تونیم تهدید کنیم چون شما » -
مدرکی ندارید وایشون وکالی خبره ای دارن، 

 «.می تونیم کارخونه رو ازشون بخریم



باال رفتیک ابرویش  . 

 .نگذاشتم مغزش بیشتر دچار تحلیل شود
باید وضعیت کارخونه به هم بریزه! » -

تولید کم بشه، من خوب می دونم چطور 
 اینکارو انجام بدم که در نهایت یک کارخونه
ورشکسته با کمترین قیمت به دست شما 

برسه. هیچ اسمی هم اینجوری از شما 
 نیست. هیچ جوری نمی تونن به شما

ش بدن. باید کاری کنم که ارزش سهام ربط
و خود کارخونه به کمترین حالت ممکن 

 برسه، بعدش دیگه مثل آب
 «!خوردنه

برق چشمانش با لبخند محوی خیالم را 



 .راحت کرد

 « چطور اینکارو میکنی؟» -

دیگه قرار نیست همه » بیخیال گفتم:
 «!هنرهامو شما بدونید

مسیر مکالمه دقیقا همانطور که می 
واستم پیش رفتخ . 

بعد از کمی صحبت راجع به راه حِل 
پیشنهادی من که مشخص بود یلدا را 

 .حسابی راضی کرده بود، از جایم بلند شدم
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بیشتر از این وقتتونو نمیگیرم، خواهش » -
میکنم عجله نکنید و اقدام به کاری هم 

کردم نکنید. من همه چیو برنامه ریزی  



و همه چیز داره خوب پیش میره، اگر 
اعتماد ندارید می تونید کسی رو از کارخونه 

 با شناخت بانیپال انتخاب کنید و
خودتون متوجه شید تو همین یک هفته 
 « .چقدر تونستم اوضاع رو به هم بریزم

لبخندش طوری بود که دندانهایش را هم 
 .دیدم

بهت اعتماد کردم احتیاجی نیست، » -
لی دیر باهات آشنا شدمخی ! » 

دستهایم را در جیبم کردم فقط برای اینکه 
متاسفانه» دستهای مشت شده ام را نبیند: ! 

» 

 .با هم به سمت آسانسور رفتیم
 .به سمتش چرخیدم تا خداحافظی کنم



من یک عادت بدی دارم...کمی عجول » -
 « !هستم کوهیار جان

 .دیگر به حد کالفگی نزدیکم کرد

- « رمو بلدم خانممن کا ! » 

نه از این لحاظ اینو گفتم که خُب یک » -
 « .هفته خیلی زیاد بود تا بیای و اینارو بگی

متوجه نشدم می خواست بحث را به کجا 
 .ببرد

 .کنجکاوانه نگاهش کردم

اگر کمی زودتر اقدام می کردی و زودتر » -
به دیدنم می آمدی منم امروز نیمی از وقتم 

 رو برای دیدن هیوا و برادرت هدر

 « .نمی دادم



چیزی درونم انگار شکست. صدای 
 .شکستنش را به وضوح شنیدم

لبخند از روی لبانم رفت و با اخم نگاهش 
 .کردم

 .منتظر ماندم تا باقی حرفهایش را بزند

هیوا بیشتر » لبخند موذیانه ای ادامه داد: با
به برادرت میاد تا تو! جفتشون خیلی ساده 

 « .و نایس هستند

 .اخمهایم بیشتر در هم رفت
خیلی دوست دارم بدونم چرا اینقدر » -

 « ناراحت شدی؟

نزدیک شدم و در کمترین فاصله با او 
اگر فکر می کنید با اغوا کردن دو » ایستادم:



تونید به چیزی که می خواید تا بچه می 
 برسید

حقیقتا اشتباه کردید، اصال متوجه قصد و 
قرضتون نشدم اما اگر یک بار دیگه این 

اتفاق بیفته مسیرمو کامال عوض میکنم و 
 جوری

به دردسر میندازمتون که رنگ آسمون رو 
دیگه نتونید بیینید! امیدوارم متوجه منظورم 

 « .شده باشید

ه نگاهم کرد، فقط با چشمهای گشاد شد
دنبال راهی بودم تا دلیل عصبانیتم را 
 .جوری توجیه کنم که متوجه چیزی نشود

آچمز شده بودم آن هم خیلی بد و هر طور 



 .شده باید ورق را برمی گرداندم

اگه فکر می کنید » کمی جلوتر رفتم:
دخترتون برام مهمه همین االن فراموشش 

ن میتونهکنید این یک ، اگه فکر می کنید او  

بیشتر از من کمک کنه به من بگید تا 
راهمونو کامال جدا کنیم این دو و مهمترین 
موضوع اگه فکر میکنید میتونید برادر منو 

 تحت
تاثیر قرار بدید کامال اشتباه میکنید، کافیه 
من یک جمله ی کوتاه خرج کنم تا کل این 

 «.سالن رو براتون جهنم کنه اینم سه

بین آسانسور شدمچرخیدم و وارد کا . 

 .دکمه را فشار دادم
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دستش را جلوی در گرفت و مانع بسته 
احتیاجی به اینهمه » شدن آن شد:

عصبانیت نیست کوهیار جان، گفتم که من 
 عجله دارم

و تو دیر خبر دادی! در نهایت باید بگم 
نظرم باهات یکیه و همه چیو به خودت 

ممیسپار  . » 

 .دستش را برداشت و در بسته شد

نفس های حبس شده ام را یکی بعد از 
 .دیگری فوت کردم

از آسانسور خارج شدم و خودم را با عجله 
 .به ماشین رساندم



 .حس خطر تمام وجودم را پر کرده بود

با خشم کت را از تنم کندم و موبایل را از 
 .جیبم بیرون کشیدم

 .مهدیار برنداشت

دندانهایم لبم را گاز گرفتم که اینقدر با 
گوشه لبم سوخت. بی توجه به سوزش لبم 

 .عصبانی تر هیوا را گرفتم

 « !سالم کوهیار» -

کجایی؟» صبرم تمام شد، فریاد کشیدم:  » 

 « چی شده؟» -

 « میگم کجایی؟» -

 « ...من، من با مهدیار» -

هر چه عصبانیت و خشم داشتم را در 



برید خونه! » صدایم ریختم و فریاد زدم:
 « .همین حاال

 .قطع کردم و سوار ماشین شدم

 ( هیوا)

من این سر پنجره سالن و مهدیار آن سر 
دیگرش هر دو ساکت خیره به خیابان مانده 

 .بودیم
هر چند دقیقه یکبار با استرس نگاهی به 

ال اینجا نبود، غرق مهدیار می کردم ولی اص
 .در افکارش به پایین ساختمان زل زده بود

» زبان خشک شده ام را روی لبهایم کشیدم:
 « از کجا فهمید؟

 .جوابم را نداد



مهدیار خیلی عصبانی بود! ببین تو » -
 « ...هیچی نگو من خودم

 « !اومد» -

پرده را در دستم مشت کردم و به ماشینی 
» شد نگاه کردم:که با سرعت وارد پارکینگ 

 « .تو هیچی نگو باشه! من مجبورت کردم

باز هم جوابی برای من و قلب پر دردم 
 .نداشت

 .دانه های عرق از تیره ی پشتم راه گرفت

کالفه موهایم را باال بستم، هنوز دستهایم را 
 .پایین نیاورده بودم که در باز شد

کوچکترین نگاهی به من ننداخت، بدون 
بست و با قدمهای بلند  سالم در را محکم



 .خودش را جلوی مهدیار رساند

 « معلومه چه غلطی داری میکنی؟» -

 « !کوهیار» -
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مرتیکه من اونشب مگه جلو تو » داد کشید:
بهش نگفتم نباید مادرشو ببینه؟ اگرم 

 خواست ببینه اول باید به من بگه. مگه جلو

درش صحبت کردم و خودت نگفتم با پ
 « یکسری چیزا هست که باید حل بشه؟

مگه جلو خودت نگفتم فقط » جلوتر رفت:
یک مدت، یک مدت هیچ کاری نکنه؟ من 
 مگه به خودِ تو نگفتم مراقب باش؟ نگفتم

بهت؟ مِن احمق بهت نگفتم اوضاع بی 



ریخته هر چیزی شد به من بگو!؟ من نگفتم 
ش همه حرفاش با من نیست چیزی اذیت

 کرد

 « به من بگو؟

 « ..کوهیار یک دقیقه» -

یک دقیقه چی؟ دقیقه گذاشتی برای » -
من؟ نفسم رفت! چیکار داری میکنی؟ عقل 

 « نداری؟

پاهایم شل شد، مثل فکم که از بی حسی 
 .باز مانده بود

رگهای روی پیشانیش واضح شده بود مثل 
شاهرگش که انگار در حال منفجر شدن بود 

رجسته برایم بدترین حسو این رگهای ب  



 .دنیا را به ارمغان می آورد

چرا مرا ندید؟ مرا ندیده گرفت؟ چرا نمی 
توانستم بودنم را که مثل نیستی بود، 

تحمل کنم؟ چقدر سخت بود این نادیده 
 !گرفتن

چقدر دلم می خواست فریاد بزنم که من 
 !اینجا هستم فقط دو قدم فاصله دارم با تو
- « کردن؟ من یکبار بهت  اینجوریه مراقبت
نگفتم هر چی میگه تایید نکن! نگفتم این 

 کار درست نیست؟ ممکنه به ضررش

 « !تموم بشه

اتفاقی » صدای مهدیار کمی باال رفت:
نیفتاده! چرا اینجوری میکنی؟ فقط 



میخواست بره بگه باهاش دیگه تماس 
 .نگیره! پیام نده

 « همین! همین کوه. چته تو؟

- « تی و راه افتادی رفتیبیجا کردی نگف ... » 

تحملم تمام شد. جلو رفتم و نزدیک آنها 
 .ایستادم

من اینجام! من » صدایم را باال بردم:
اینجام. خودم اینجا هستم. هر چی میخوای 
به خودم بگو. منو ببین! منو نگاه کن. با من 

 دعوا

کن! به مهدیار چیکار داری؟ من مجبورش 
 « .کردم، من گفتم با من بیاد

حتی یک لحظه هم نگاهش را از روی 



 .صورت مهدیار برنداشت

حتی ثانیه ای سرش تکان نخورد و من را 
 .ندید

حتی نگام هم » با حرص بیشتری گفتم:
نمیکنی؟ خواستم خودم حلش کنم...چون 
فقط به خودم ربط داشت. چون اونی که 

 باید با
سال برگشته و هیچ حِس ۱۸ مادرش که بعد

بشه منم نه تو، نه بابا!  پشیمونی نداره طرف
 چون اون مادرِ منه! یعنی بود. دیگه

نیست! خواستم برم بگم دیگه نیست. سیم 
کارتمو شکوندم و دیگه نمیخوام هیچ 

پیغامی داشته باشم...اوضاع بیریخته؟ 



 کدوم

 « اوضاع بیریخته؟ چرا من نباید بدونم؟

طعنه میزنی؟ میگی همه » پوزخند زدم:
! مگه تو حرفات همش حرفام با تو نیست؟

 « با منه؟

مگه میگید به من چه خبره؟» داد زدم:  » 

 .نگاهش از روی صورت مهدیار جدا شد
نگذاشتم چشمهایمان در هم بیفتد، سرم را 

 .پایین انداختم
پاهایم تند به سمت در رفت. بارانی و شالم 

 .را برداشتم و در خانه را باز کردم
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 .دستش کمی باالتر از سرم قرار گرفت



 .در را هل داد و آن را محکم بست

نگاهم روی انگشتانم که روی دستگیره قالب 
دستتو بردار لطفا» شده بود، ماند: . » 

از پشت سرم کنار نرفت و دستش هم 
 .همانجا باالی سرم ماندگار شد

دستگیره را به پایین هل دادم، زورم نرسید 
دستتو بردار، می خوام » کنم: تا در را باز

 « .برم

نفسهای سنگین کوهیار با نفسهای پر از 
حرص و خشم خودم جوری درگیر شد که ته 

 .دلم را خالی می کرد

 « !مهدیار بهش بگو بره کنار» -

با جفتتونم دیگه مسائل بین شما به من » -



هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی. نه تو نه 
نین، بکنینکوهیار! هر کاری میخواین بک . 

جرات دارین یکبار دیگه بیاین با من حرف 
 « .بزنید

صدای وحشتناک بسته شدن در اتاق 
 .مهدیار شانه هایم را لرزاند

دستم از روی دستگیره برداشتم و 
چی می خوای؟ شنیدِن » برگشتم:

عذرخواهی؟ باشه ببخشید! شنیدی؟ بذار 
 «.برم. دستتو بردار

 « !سرتو بیار باال» -

گاه گردنم کج شد و به جای باال بردن ناخودا
سرم تا آنجا که می توانستم آن را پایین تر 



 بردم و تمام تمرکزم را گذاشتم تا حواسم
 . را به هر چیزی روی زمین بود، پرت کنم

 « .برو بشین حرف می زنیم» -

لب پایینم را به سختی از میان دندانهایم 
 درو باز» بیرون کشیدم تا جوابش را بدهم:

کن! تا همین چند دقیقه پیش جوری 
 حرفایی

که به من مربوطه رو زدی که انگار من وجود 
 « !خارجی ندارم، االنم همونطوری فکر کن

 « !برو بشین» -

 .دستهایم روی سینه اش رفت و هلش دادم

حتی ذره ای از جایش تکان نخورد ولی 
حداقل راهِ دیگری برای بیرون ریختن 



 .خشمم پیدا کردم و به کارم ادامه دادم

با من اینجوری حرف نزن! حق نداری » -
اینقدر منو بچه ببینی، نگفتم بهت چون 
 همیشه نگاهت همینه که با یک بچه دو

ساله احمق طرفی! نگفتم چون جلومو می 
صال به من اعتماد نداری، اعتماد گرفتی! تو ا

 نمی کنی. من بچه نیستم. احتیاج
به مراقبت ندارم. خسته شدم، خستم 
کردید. بسه دیگه! نمی تونم هی ادای 

 دخترهای خوشحالو دربیارم تا خیال تو و بابا

 « !راحت باشه. نمی تونم دیگه

دستهایش به دورم یک دایره امن ساخت، 
 .در آغوشش فرو رفتم



یم را جلوی صورتم گرفتم، نخواستم دستها
پیراهن دیگری را از اشکهایم خیس کنم. 
حساِب این لباسهای خیس شده با اشک 

 آن
 .قدر زیاد شده که توانایی جبران نداشتم

صورتم بین دستهایم قرار گرفت و 
دستهایش محکمتر بغلم کرد و من زمزمه 

بذار بزرگ » وار گالیه هایم را ادامه دادم:
 شم، تو

یگه مثل بابا نباش! خودت باش، تحت د
تاثیر اون نباش. بذار بفهمم دنیای کثافتی 
 که برام ساختن چه شکلیه. من مراقبت نمی

خوام. چرا کنارم نیستی؟ چرا همش جلوم 



 « !وایمیستی؟ دارید منو دیوونه می کنید

سرم را بوسید و نفسهای گرمش روی سرم 
 .ماند

 « .آروم باش، همه چیو میگم» -
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سعی کردم او را هل دهم و خودم را از 
 .آغوش دوست داشتنی اش جدا کنم

چقدر سخت بود خودم را از این گرما و بوی 
دست از سرم بردار! » چوب محروم کنم:

 « .دیگه هیچ توضیحی نمی خوام

دست از » مرا سخت تر از قبل نگه داشت:
شده! که این  سرت برداشتم که اینجوری

 شدی. تو باید همیشه سرجات باشی وگرنه



هیچ کدوم از این اتفاقای مزخرف نمیافته. 
تو باید همیشه، همینجا تو بغل من باشی، 

 « !اینکه سرجات نیستی تقصیرِ منه

سرم را باال بردم و با چشمهایی که تار می 
 .دید، سعی کردم تا نگاهش کنم

اک دستهایش چشمها و گونه هایم را پ
آروم باش! همه چیو میگم» کرد: . » 

 .دستم را گرفت و به طرف مبلها برد

 « .بشین، االن برمی گردم» -

روی نزدیکترین مبل جلوی رویم با حرص، 
 .دست به سینه نشستم

 .کنار مبل ایستاد و به حرکاتم نگاه کرد

 .سرم را به طرف مخالف چرخاندم



اینکارارو نکن ها، ببین بهت » صدایش آمد:
 «...کی گفتم من صبرم تموم بشه

جمله اش را تمام نکرد و بدون اینکه منتظر 
 .جواب من باشد، به طرف اتاق مهدیار رفت

صدای باز و بسته شدن در اتاق را که 
 .شنیدم، خیالم راحت شد که دیگر نبود

چقدرم آخه پررو تشریف داره، خودش » -
میاد نگاه به آدم نمی کنه، بعد االن رومو 

نیه برگردوندم تهدید می کنهیک ثا ! 

اونم کسی که خودشون فرمودند از درِ 
تهدید وارد نشم. چطور همه چی برای تو 

 خوبه به من میرسه ممنوعه؟ این دیگه

 « کیه؟



دستش از پشت سرم روی شانه ام 
نشست، جلو آمد و روی ترقوه ام جا خوش 

 .کرد

 .نفسم رفت
» صدای آرام و جدی اش از کنار گوشم آمد:
با من بودی اینارو؟ من دیگه کی ام؟ من 

 « پررو تشریف دارم؟ آره؟

سریع از روی مبل بلند شدم و خواستم 
 .عقب بروم که پایم به میز خورد

چرا » همانجا بین مبل و میز گیر کردم:
 « اینجوری می کنی؟

مگه نرفتی تو اتاق؟» به در اتاق اشاره کردم:  

» 

اخمهایش در هم رفت. آب دهانم را قورت 



مهدیار هیچی نمی دونست، اصال » دادم:
 نمی دونست کجا قراره بریم. آخرش که

رسیدیم بهش گفتم. باهاش کاری نداشته 
 « !باش

با اخمهای در هم گره خورده خیره به من 
 .نگاه کرد و چیزی نگفت

خُب چیه؟! راست گفتم! خودت اومدی » -
من بودم، بعد االنانگار نه انگار  ... » 

جلو آمد و من با پایم به میز فشار آوردم تا 
 .کمی عقب بروم

نترس کاریت ندارم! می خوام ببینم کی » -
 « !پرروِ؟

لبهایم را با زبانم خیس کردم و مثل خودش 



 .به چشمهایش زل زدم
چند روزه » نگاهش روی لبهایم ماند:

 « ندیدمت؟ دیشب چرا زنگ نزدی؟

- « وب نبود، قرص خورده بودم حالم خ
 « .خوابم برد
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 «!آهان» -

ای وای چرا این شکلی می » هول شدم:
 « کنی؟ االن من بدهکار شدم؟

من همیشه طلبکارم خُب! اینو قشنگ » -
 « .به خاطرت بسپر

 .چرخید و به سمت اتاق مهدیار رفت

بهش دیگه چیزی نگو، میگم نمی » -



دونست. چیکارش داری؟ بس نبود اونهمه 
 «.سرش داد کشیدی؟! بهش توهین کردی

امرِ دیگه! » با ابروهای باال رفته برگشت:
اینقدر نگرانی بیا برو خودت بیارش، کارتون 

دارم. خانم چه عالیه شما هوای همرو 
 «!داری

من » جلو رفتم و دستگیره اتاق را گرفتم:
منو نادیده  یادم نمیره کارتو! یادم نمیره

 « .گرفتی

دستش را روی دستم گذاشت و با دست 
دیگرش چانه ام را گرفت سرم را به طرف 

پرسیدم چند روزه » خودش چرخاند:
 ندیدمت



رو جواب ندادی!؟ من تورو نگاه می کردم، 
چشماتو می دیدم چطوری دعوات می 

 « کردم؟

خواستم سوال کنم که به دستم فشار آورد و 
مرا که کیش و مات شده  در را باز کرد و

 .بودم به داخل اتاق کشاند
 « چی میگفتی شما مهدیار خان؟» -

 ( کوهیار)

هر کاری کردم تا جوری بگویم که کمتر به 
هم بریزد، یا قبل از گفتن نیمی از چیزی که 

 می دانستم، حواسش کمی پرت شود،

 .نشد
امروز نسبت به حواس پرتی مقاومت 



دانگ  عجیبی داشت، حواسش را شش
جمع کرده بود تا معادله های مغزش را حل 

 کند و گره

 .ها را باز کند

 .طاقت دیدن ناراحتی اش را نداشتم

فقط تا جایی که می دانستم کمتر ناراحت 
 .می شد، گفتم

مهدیار هم که دست کمی از هیوا نداشت 
 .هاج و واج نگاه می کرد و چیزی نمی گفت

دیمهر دو لبه ی تخِت مهدیار نشسته بو . 

همین بود! من » دستش را آرام گرفتم:
دارم به پدرت کمک می کنم تا ماجرا تموم 

 « !بشه



 .پوزخند زد
به مهدیار نگاه کردم. اشاره کردم تا حداقل 

 .چیزی بگوید

کوه اینهمه سال گذشته االن اومده که » -
کارخونه رو صاحب بشه؟ واقعا؟ شوخیه 

 « !دیگه؟

 .نگاه شماتت باری به صورتش انداختم
نه خُب » کمی صندلی را با پایش چرخاند:

منظورم اینه که باشه پس با هیوا چیکار 
داره؟ می رفت حرفاشو به فریبرز می زد 

 !دیگه

مثال االن گیر داده به این بدبخت کارخونه 
 « مال اون شد؟



ای بابا مهدیار » کالفه چشمهایم را بستم:
چیزی بگی اصال نمی خواد . » 

راست میگه! با من چیکار داره؟ میرفت » -
اموالشو می گرفت. مجبور بود بعد اینهمه 

 سال بیاد به من بگه دوستم نداره؟

 « آره؟ چرا آخه؟
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به چانه چین خورده اش نگاه کردم، با تمام 
 .وجود در برابر گریه مقاومت می کرد

تو دیدیش؟» متم چرخاند:سرش را به س  » 

لبهایم را به هم فشار دادم و با سرم تایید 
 .کردم

خُب؟» مثل من سرش را تکان داد: ! » 



 « خُب چی عزیزم؟» -

چرا نگفتی؟» از جایش بلند شد:  » 

 .سرم را باال بردم و به سقف نگاه کردم

 « !من سوال پرسیدم» -

نمی خواستم ذهنت بیشتر » نگاهش کردم:
ه هم بریزه، در واقع گفتیم حلش از این ب

 کنیم و قضیه تموم بشه! همین سواالی شما

به ذهن پدرت و من هم رسیده. ببین هر 
کاری کردیم هر اتفاقی افتاده فقط برای این 
 « .بوده که سریعتر تموم بشه و طرفت نیاد

» مهدیار سریعتر از او تحلیلش را تمام کرد:
هیوا  کوه وقتی به شما میگه کارخونه، به

میگه کوهیار، به من میگه هیوا، معلومه 



 دیگه

اومده که همه چیو بهم بریزه! انتقام چیو 
 « می خواد بگیره؟

نگاهم را از هیوا گرفتم و موشکافانه مهدیار 
به تو چی گفته؟» را خطاب قرار دادم:  » 

 « !هیچی بابا بیخیال» -

چی گفته؟ بگو » هیوا قبل از من پرسید:
 « ببینم!؟

یارو اومد بهت گفت » ار پوفی کرد:مهدی
ماشینتون رو بد پارک کردید بعد تو رفتی و 
 اومدی گفتی ماشینو اشتباه گرفته، همون

یک دقیقه گفت من خیلی بهتر از کوهیارم 
 « !و اینا



تو چی گفتی؟» هر دو با هم پرسیدیم:  » 

خیلی مسخره اید » مهدیار دستی تکون داد:
 « !، چی میگفتم؟ هیچی نگفتم

غلط کردی هیچی نگفتی! االن با خودش » -
فکر میکنه خیلی زرنگه تو هم یک خرفتی که 

 اتفاقا هستی! وای خدایا چه زن
مزخرفیه، خجالت آوره ... این آدم مادرِ 

 « منه؟

خوب » دستم را روی شانه اش انداختم:
کاری کرده چیزی نگفته! بذار فکر کنه می 

 « .تونه یک کارایی بکنه

یعنی چی؟» نگاهم کرد:  » 

بذار فکر کنه بازی دست اونه، من خودم » -



به موقع تالفی تمام ناراحتیای شما رو 
 « !درمیارم

 « آخه چرا اینجوری میکنه؟» -

االن مثال من کوهیارو » رو به مهدیار کرد:
 « ..ول کنم

دستم را از روی شانه اش جلو بردم و روی 
یک » دهانش گذاشتم، گردنم را کج کردم:

یی رو بلند نگوچیزا ! » 

خیلی مراقب باش آزاد! » مهدیار خندید:
خیلی. دیدی که همین یک ساعت پیش با 

 « .چی طرف بودیم

دستم کل دهان و بینی اش را پوشانده 
بود، چشمهایش را ملتمسانه به نگاهم 



تکرار نشه» دوخت: ! » 

 .ابروهایش را باال انداخت
نفسهایش کف دستم را گرم کرد مثل قلبم، 
طاقت خیره شدن به چشمهای قشنگش را 

 .نداشتم
» پیشانیش را بوسیدم و دستم را برداشتم:

 « !آفرین
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جمع و جور کنید » دستم را برداشتم:
خودتونو، سوالم دیگه نپرسید. تا همینجا 

میگم. سرخود میدونم! بیشتر فهمیدم میام 
 کاری

نکنید که ایندفعه دیگه بخششی در کار 



نیست. جدی بگیرید حرفمو! به اندازه کافی 
از همه طرف فشار هست دیگه نگران شما 

 دو

 « !تا نباشم

 .از اتاق خارج شدم
یک راست به طرف سبد قرصها در آشپزخانه 
رفتم، اداره کردن موقعیتهای درهم و پشت 

بودسر هم برایم دشوار شده  . 

مسکن را از روکش بیرون کشیدم و در 
 .دهانم گذاشتم

 « بازم سرت درد میکنه؟» -

برگشتم. پشت اپن ایستاده بود و نگران 
 .نگاهم می کرد



 « !به به چه عجب یاد من افتادی خانم» -

از پشت اپن راه افتاد و داخل آشپزخانه 
چرا اینقدر طعنه می زنی؟ فهمیدم! » شد:

. سیم کارتمو شکوندمدیگه کاری نمی کنم  

دیگه نمی تونه پیام بده! عصبانی نباش! 
 «...همش تقصیر خودته دیگه

قرص را بدون خوردن آب قورت دادم و 
پشتم را به یخچال تکیه دادم و سر تا پایش 

 .را نگاه کردم

گذاشتم گله و شکایت کند، در عوض 
صدایش را برای روزهای بعدی ذخیره می 

 .کردم

این روزهای مزخرف را  فقط با یاد خودش



پشت سر می گذاشتم. اگر نبود همین حاال 
 همه چیز را رها می کردم، دست مهدیار را

می گرفتم و می رفتم جایی که دیگر خبری از 
هیچ اتفاقی نباشد. شبها فقط با دیدن 
 عکسهایش باعث می شد تا آرام بگیرم و

 .بتوانم چند ساعت بخوابم
دل منخودش نمی دانست چه کرده با  ! 

کم طاقت شده بودم، فقط دنبال بهانه 
بودم تا حرفهایی که دوست داشتم را بگوید. 

به تکانهای خوشایند قلبم، به این فرو 
 ریختن

 .های لذت بخش عادت کرده بودم

جلوتر آمد، دستش را جلوی صورتم تکان 



کجایی؟ سواالی من جواب نداره؟» داد:  » 

 .دستش را گرفتم و بوسیدم

چرا قرصو » ی روی لبهایش آمد:لبخند محو
 « بدون آب می خوری؟

 .کنار نرفتم و به نگاه کردنم ادامه دادم

کاش می دانست برای منی که یک عمر 
نقشم مراقبت کردن بود، این جمالت ساده 

و کوچک چقدر قشنگ و دوست داشتنی 
 .بود

کنارم ایستاد و با دستهایش هر چه قدرت 
لی کرد تا داشت را روی پهلو و بازویم خا

 .تکیه ام را از در یخچال بردارم
االن برات شیر گرم میکنم. اون دفعه ای » -



پروانه تو لیوان شیر داغ چوِب دارچین 
 گذاشت اینقدر خوب شد. بذار برات

 « .درست کنم

دلم می خواست فقط خودش بگوید...مرا 
 .ببرد هر جا که دلش می خواست

جواب نمیدی نه؟ آخه دیگه چوب » -
چین دارید یا نه هم نباید جواب بدی؟دار  » 

ناامید نگاهی به در بسته ی اتاق مهدیار 
ولش کن خودم پیداش می کنم » انداخت:

 « !... می دونم دارید

 .سریع یک صندلی را بیرون کشید

نگاهی به من کرد، جلو آمد دستم را گرفت 
بیا بشین، جلوی کابینتها » و کشید:



 « !وایمیستی نمیذاری بگردم
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دستهایش را باال آورد، شانه هایم را گرفت و 
به طرف پایین هل داد تا روی صندلی 

 .بنشینم
چانه ام را به کف دستم تکیه دادم و به 

 .حرکاتش نگاه کردم

» دوباره نگاهی به اتاق مهدیار انداخت:
خجالت کشیدم جلوی مهدیار! یعنی اون 

دیدن اون خانم هم خجالت موقع که رفتیم  

کشیدم ولی گفتم تنها نرم االن اینارو گفتی 
 « .انگاری خیلی بدتر شد

دوباره شروع به باز و بسته کردن کابینتها 



» کرد، بی حواسی نمی گذاشت تمرکز کند:
 « من شماهارو دارم. تورو دارم. مگه نه؟

چرخید و به لبهایم خیره شد. دنبال تایید 
خوب نبود و تا همانجا حرفش بود. حالش 

هم از همان نقش بازی کردن استفاده 
 کرده

 .بود
بیا اینجا » خم شدم و مچ دستش را گرفتم:

 « !ببینم

او را روی پایم نشاندم و دستهایم را دورش 
دلم برات تنگ شده بودا! » حلقه کردم:

 « خوبی؟

دستهایش را دور گردنم انداخت و سرش را 



یستم خوب ن» روی شانه ام گذاشت:
کوهیار! هر چی میگذره داره بدتر میشه. 

 انگار
 « .همه میخوان اذیتم کنن

من مُردم کسی تورو » گونه اش را بوسیدم:
 « اذیت کنه؟

خُب اینم از خونه » ماشین را خاموش کردم:
ی شازده خانم. ناراحت نباش، باشه؟ زمان 

 « !میگذره همه چی درست میشه

رستش خودم د» گونه اش را نوازش کردم:
 « .می کنم، همه چی میشه مثل روز اولش

 .نگاهش به رو به رو بود
دستش روی دستگیره درِ ماشین خشک 



 .شده بود

 «!آره تو هستی، کوهیار» -

کالفه سرم را تکانی دادم. حسابی زمان و 
 .مکان را گم کرده بود

 .حق داشت، هر کسی بود همین می شد

یک چیزی بگم؟» سرش را به طرفم چرخاند:  

» 

هر چی دلت میخواد بگو» چشمکی زدم: ! » 

نمیتونم برم، چند وقته شبا نمیتونم » -
بخوابم. فقط خواب بد میبینم. یکسره تو 
 خونه دارم فیلم بازی میکنم که مثال حالم

خوبه. تو... تو اون روز دیدی منو، دیدی 
چطوری بودم. یادته؟ از اون روز همش 

 «.... همونم ولی



 .ادامه نداد
ند را باز کردم و کامال به طرفش کمرب

 .چرخیدم

 .منتظر ماندم تا حرفش را تمام کند

 « کوهیار!؟» -

 « !جانم» -

 .به در خانه نگاه کرد و دوباره سکوت کرد
میدونم بابا » باالخره تصمیمش را گرفت:

دوست نداره ولی، ولی میشه من امشب 
پیِش تو باشم؟ خسته ام، میخوام به هیچی 

 فکر

ط پیش تو آروم هستم. بهشون نکنم، فق
 « میگم میرم خونه نگار. باشه ؟
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 .کمربندم را بستم و ماشین را روشن کردم

وای قبوله؟» با خوشحالی گفت:  » 

» بعد از مدتها شاهد ذوق کردن او بودم:
 « !ببند کمربندتو

قبل از بستن کمربند دستهایش را روی 
شانه هایم حلقه کرد و با تمام قدرتش گونه 

مرسی، مرسی، مرسی! اگه نه» ام را بوسید:  

میاوردی میرفتم خونه ولی مطمئن باش 
 « .نصفه شب دوباره برمیگشتم پیشت

چه زوری » دستی روی گونه دردناکم کشیدم:
هم داری! خوبه که یک راه دیگه رو امتحان 

 کردی. به روت نیاوردم ولی خیلی از



اینکه نصفه شب از خونه میزنی بیرون 
 « !شاکی میشم. یادت بمونه این کارتو

چرا یادم » با اشاره ام کمربندش را بست:
 « بمونه؟

تمام حرفایی که به من تا حاال زدی و » -
کارات عواقب داره، من حافظه ام عجیب 

 « !غریب خوبه

 « از اول؟» -

از اون اول، از همینجایی » خندیدم:موذیانه 
که دیدمت هی دزدکی منو دید میزدی! 

 پیش خودم گفتم این دوست دخترِ مهدیار
 «.عجب دخترِ چشم چرونیه

دروغ نگو من اصال اونطوری نگات » -



 «.نکردم

خوب بود به چیزی غیر از فکرهای آزار 
 .دهنده توجه نشان داد

- « م نه دیگه من خیلی ناراحت شدم، گفت
 !نگاه کن پسرم گیرِ چه چشم ناپاکی افتاده

» 

دستش را روی بازویم گذاشت و کمی فشار 
نگو اینجوری! بدجنس نباش. من » داد:

 « .اصال از اینکارا بلد نیستم

 « !به مهدیار گفتم این دیگه کیه» -

کوهیار» با حرص گفت: ! » 

باور کن شبا خوابم » جدی ادامه دادم:
یارم حیف شدنمیبرد، هی میگفتم مهد . » 

مهدیارم؟! اه . واقعا که! » ادایم را درآورد:



 « واقعا چطوری اینا به ذهنت رسید؟

اینهمه با هم خوب بودید! چی فکر » -
میکردم؟ من چه میدونستم برادرم دلش 

 « خواهر میخواد جای من؟

چطوری » حسابی حرصش را درآورده بودم:
 دلت میاد اینارو بگی؟ بیچاره مهدیار! اگه
 بهش نگفتم؟ بعد دو تا پسر دختر با هم
 « خوب باشن حتما باید یک چیزی باشه؟

 « آره دیگه! مگه اینجوری نیست؟» -

صورتش را کمی کج کرد تا در دایره دیدم 
آهان پس منم میتونم فکر کنم بین » باشد:

 !تو و اون دوستت پریسا یک چیزایی بوده
 « !وای به حالت اگه اینجوری فکر کنما



زبون بازِ زرنگ. چه هفت » د خندیدم:بلن
 « !خط شده برای من

تهدید نکن، میدونی که» لپش را کشیدم: ! » 

 « !خودت باعث شدی» -

 .پشت چراغ قرمز ایستادم
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من چرا فکر » به صورت خندانش نگاه کردم:
میکنم امروز باید خیلی اذیتت کنم؟ اولین 

ث شد بهت فکر کنم حرصچیزی که باع  

 « .... خوردنات بود و این چشمهای

چشمهای چی؟» کنجکاوانه پرسید:  » 

» نگاهم را به رو به رو دادم و با خنده گفتم:
 « .خُب سبز شد



اگه کاپشن تنت نبود االن گازت » -
 « !میگرفتم، لجمو درنیار

فرمان را چرخاندم و زیر چشمی نگاهش 
میریم خونه من کاپشنمم درمیارم » کردم:

 « .ببینم کی جرات میکنه گاز بگیره

خواست به بلبل زبانیهایش ادامه دهد که 
 .صدای موبایل من نگذاشت

 « .بگو مهدیار، پشت فرمونم» -

 « !کوه امشب بار میرسه» -

با ادامه دادن حرفش نگذاشت ناامید 
رهی اومده داریم با هم می ریم،  »شوم:

حواسمون حسابی جمعِ خیالت راحت. 
 موردی نیست



 « بگی فرمانده؟

چه حال خوبیه تو اینقدر » لبهایم کش آمد:
 « !بزرگ شدی

چاکرم رفیق، شما خواستی خودتو » خندید:
 « .بازنشسته هم بکن! همه جوره هستم

 « !دمت گرم» -

ون را باز هم دست به سینه با لجبازی بیر 
 .نگاه می کرد

 « خانم شما باز در قهر به سر می برید؟» -

چطور با » با همان حالت جوابم را داد:
مهدیار اینهمه خوبی بعد به من می رسی 
 « !اینهمه اذیتم می کنی؟ می دونم چرا؟

 « چرا باهوش جانم؟» -



دستهایش باز شد و کف یکی از دستهایش 
و چون هر وقت من» را به رانش کوبید:

اذیت می کنی من گیج می شم یا حرص 
 می

خورم بعد تو خوشت میاد، اون اینطوری 
نیست هم جواب میده، هم هول نمیشه و 

 « .حرصم نمی خوره

سرم را محکم به طرف پایین بردم و 
ببین چه خوب و » حرفهایش را تایید کردم:

دقیق تحلیل میکنی! آفرین. ما اصال به 
 مشکل

ری موارد کوچیک خاصی برنمی خوریم. یه س
هست که اونم من خودم باهات تمرین می 



 « !کنم

الزم نکرده! من اصال قصد عوض شدن » -
 «.ندارم

دستی روی لبهایم کشیدم تا خنده ام جمع 
اصال نمی ذارم کوچکترین تغییری » شود:

 بکنی، هیوای من همینجوری فوق العاده
 « ... است. گفتم که یه چیزای خیلی ریز

- « نم داری اذیت می کنی که من می دو
 « .من بگم دوباره منو ببری خونمون

هیوا» با اخم نگاهش کردم: ! » 

 .دیگر حرفی نزد تا رسیدیم

باز کنید لطفا» پشت در ایستادم: ! » 

 « من باز کنم؟» -



کلیدو یادم رفته بیارم، نگو کلید خونمون » -
 « !رو نداری
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نگی روی لبهایش نشستلبخند قش . 

چند تار مویی که روی چشمش بود را کنار 
وِردِ باز کردن در خوشگل خندیدنه؟» زدم:  » 

نه اون لبخند » لبهایش بیشتر کش آمد:
 « !نداره که

از کوله اش کلیدها را درآورد و کلید را در 
حاال ما فرض می کنیم » قفل انداخت:

چوب دستی داریم، ببین باید بگی 
مراآلوهو» .» » 

بفرما باز شد» بعد سریع کلید را چرخاند: . » 



اصال هم که » دستم را پشتش گذاشتم:
 « !تقلب نکردی

 ... ای بابا خودت بحثو شروع میکنی بعد» -
» 

دستش را گرفتم و او را به دیوار کنار در 
 .چسباندم

کی می » با دست دیگرم در را محکم بستم:
خواست گاز بگیره؟ بلبل زبون شدی برای 

 « من؟

 « ...مهدیار» -

لبهایش را بی طاقت بوسیدم، بوسیدم و 
 .شال و بارانی را از تنش درآوردم

انگشتانم را داخل موهایش بردم و همه را 
از روی صورتش عقب بردم. آنها را پشت 



ردم و سرم راسرش میان موهایش قالب ک  

 .کمی عقب کشیدم

برق شیطنت در نگاهش موج زد و با 
صدایی آهسته در حالیکه به سختی نفس 

چند بار می تونم بگم » می کشید، گفت:
 «مهدیار؟

قالب انگشتانم را محکمتر کردم تا سرش 
 .بیشتر باال بیاید

بدون گله و شکایت با لبخند قشنگش و آن 
خمارتر از  چشمهایی که حاال از این زاویه

 .همیشه بود، نگاهم کرد

هر بار بین دستانم شکارش می شد آنقدر 
راضی بود که تمام دنیا را به فراموشی می 



 .سپردم

» نفس عمیقم را روی موهایش فوت کردم:
تو چرا اینقدر دوست داشتنی هستی؟ چقدر 

 « !نفسگیری لعنتی

میز را نزدیک کاناپه گذاشته ایم، جوری که 
حت پاهایم را روی آن بگذارم تا من بتوانم را

 او هم بتواند سرش را روی ران من قرار
دهد و دستش به ظرف پر از کرانچی روی 

 .میز برسد

وای کوهیار اینجارو ببین، االن یک » -
 « !اتفاقی میفته اصال شوک میشی

اینجوری که تو گفتی احتمال شوک » -
شدنم منفیه هزار درصده، هیوا اینقدر قبل 



س کُد نده! این چه طرز فیلمهر سکان  

دیدنه. همرو یا لو میدی یا قبلش یک چیزی 
 « .می گی کال خرابش می کنی

هیچ توجهی به حرفهایم نداشت، با دستش 
ببین، ببین اینجارو » فشاری به زانویم آورد:

 « .گفتم

نفسی کشیدم و به صفحه تلویزیون خیره 
 .شدم

برای دهمین بار در طول فیلم بلند شد و 
دیدی؟ دیدی چطوری حالشو » شست:ن

 « گرفت!؟

با نگاهی از باال به پایین به نیمرخ پر از 
 .هیجانش نگاه کردم



دوباره سرش را روی پایم گذاشت و سرش 
خیلی این تیکه » را به طرف صورتم چرخاند:

 اش باحاله هر وقت می بینم هیجان زده
 « .میشم

 « !برای من که اینجوری نبود» -

- « تو اصال حواست به فیلم نیست چرا؟ بابا ! 

» 
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میذاری تو حواسم » سرم را پایین بردم:
باشه؟ یا قبلش هی توضیح میدی، یا صدای 

خرت خرت کرانچی خوردنت میاد یا هی 
 وول

 «.می خوری، نمیذاری من بفهمم چی شد



خواست جوابم را بدهد که باز صدای 
 .موبایل آمد

ای بابا! من هر بار میام یک چیزی بگم » -
 «!این زنگ میزنه

سرش را آرام بلند کردم و کوسن را زیر 
حتما چیزی شده تو نگاه » سرش گذاشتم:

 « .کن میام

 «!االن تموم میشه» -

 « .بهتر! خودت تعریف کن» -

از روی اپن موبایل را برداشتم و نگاهی به 
 .صفحه اش کردم

 .مهدیاره حتما چیزی شده، تو ببین میام» -

» 

بله؟» موبایل را به گوشم چسباندم:  » 



 !بهتر شدی کوهیار جان؟ عصبانی بودی» -
» 

وارد اتاق شدم و سریع خودم را به بالکن 
ممنون، خوبم! چیزی شده؟ خبر » رساندم:

 « جدیدی دارید؟

 « .نه عزیزم، فقط زنگ زدم حالتو بپرسم» -

» ابروهایم، پوزخندی زدم: حین باال رفتن
اگر شما دست به کارهای عجیب و غریب 
 !نزنید بنده قول میدم همیشه خوب باشم

» 

 « !من که گفتم یک کمی عجولم» -

 ...خُب من خوبم مرسی! اگر امری ندارید» -

» 

 « !می تونیم دوستای خوبی باشیم» -



بله درسته، »: زبانم را به لپم فشار دادم
گی هم هست ... منتها دوستی مقوله قشن

 « .یک چیزی این وسط هست

 « !چی؟» -

دیگر مطمئن شدم حالت عادی نداشت، 
 .بانیپال شریک مناسبی برای یلدا بود

اینکه من تو مقوله دوستی بسیار انسان  » -
تک بعدی هستم. حاال نمیگم تک پَر چون 

 ممکنه شما نفهمید منظورم چیه! به

رده بشهنظرم باید این خواسته من برآو ! » 

منظورت بانیه؟» خندید و گفت:  » 

 « .دقیقا، شب بخیر» -

منتظر هیچ واکنش و حرفی نماندم و 



 .تماس را قطع کردم
منزجر و ناامید نگاهی به موبایل انداختم و 

 .آن را سایلنت کردم
موبایل را روی تخت رها کردم و به سالن 

 .برگشتم
 .به طرف کاناپه رفتم

رش را در کوسن پشتش به تلویزیون، س
 .فرو کرده بود

کمی میز را هل دادم و پایین کاناپه 
 .نشستم

دستم را جلو بردم تا موهای پریشان شده 
اش را نوازش کنم که متوجه لرزش شدید 

 .دستهایم شدم



دستهایم را مشت کردم و سرم را به لبه 
 .کاناپه تکیه دادم
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بازی کثیفی که راه انداخته  حالم از خودم و
بودم به هم می خورد، این حس کثیف 
 .لحظه ای دست از سرم برنمی داشت

دوباره در فکرهای همیشگی این روزهایم 
گیر کردم که با نوازش انگشتهایش روی 

 .سرم چشمهایم باز شد

 « کوهیار؟ خوبی؟ چی گفت؟» -

دستم را روی دستی که روی سرم بود، 
 .گذاشتم

سرت درد میکنه؟ من باز » بوسید:سرم را 



اومدم بیخوابت کردم. خیلی دیر شد. 
 « ...کاشکی

هییش، اینارو نگو، یک داستان قشنگ » -
 « !بگو. یک داستان از هیوای من

موبایل را روی گوشم چسباندم و صندلی را 
 .به سمت پنجره چرخاندم

آخه چقدر احمقی تو » نفس عمیقی کشیدم:
با اینهمه گندی که باال آوردی واقعا می 
 خوای بمونی که چه غلطی بکنی؟ عوضِ 

 « .تشکرته؟ برو دستاشو ببوس

» صدای داد زدنش دوباره در گوشی پیچید:
مرتیکه بی پدر مادر اینا همش زیرِ سرِ تو!ِ 
 تا همین هفته پیش هیچ حرفی نبود، االن



د برم اونم اینقدر سریع!؟من بای  » 

 «!هی مودب باش مثل آدم حرف بزن» -

خفه شو، برای من ادای آدم حسابیارو » -
درنیار من تورو می شناسم چه کثافتی 

 «هستی. چی تو گوشش خوندی؟

االن » گردنم را با دستم کمی ماساژ دادم:
 « چه مرگته؟ من برات چیکار کنم؟

- « بمیری بمیر! تنها راه کمکت اینه که . » 

اونکه دسِت خداست، واقعا » خندیدم:
معذرت می خوام تو این یک مورد نمی تونم 

 « .کمکت کنم

من میدونم مخشو زدی! ببین منم مثل » -
خودت خوب بلدم این بازیای کثیف رو 



 « .چطوری راه بندازم

چرت نگو بانی، من از سن و سالش » -
خوشم نمیاد وگرنه مطمئن باش مثل قضیه 

رک بهت می گفتم، ما با هم پریسا  

ندارتر از این حرفاییم. ببین باز چه غلطی 
کردی، کجا زیرآبی رفتی می خواد َشرتو کم 

 « .کنه

دیگر داد نزد ولی تا به حال او را اینقدر 
همین » خشمگین و عصبی ندیده بودم:

 « .امروز، همین امروز منتظر من باش

دستم را از روی گردنم به سمت صورتم 
همیشه خسته ام می کنی با این » م:کشید

تهدیدا، بانی من نمی دونم تو کله ی 



 صاحابت

چی می گذره... ولی همینکه داره می 
فرستت بری به نظرم بهترین کار.ِ یکم 

منطقی فکر کن با اون افتضاح بمونی اَبَد رو 
 «!شاخته

 « ..کوهیار همین امروز» -

اونم به زودی » حرفش را قطع کردم:
رو صاحاب میشه و میاد ورِدلت، به کارخونه 

خاطر تو هم شده سریعتر راش میندازم که 
 زیاد

 « .دلتنگی نکشی

فکر کن حرفام شوخیه! » صدایش باال رفت:
 «... ولی همین امروز



 .حوصله شنیدن مهمالتش را نداشتم

قبل از تمام شدن حرفهای بی سر و ته اش 
تماس را قطع کردم و موبایل را روی میز 

ردمپرت ک . 

ای بابا ، ای بابا! عجب گیری کردما. وای » -
 « چرا تمومی نداره؟

تلفن روی میز را برداشتم و منشی را 
خانم آقای آزاد رو بگیرید وصل » گرفتم:

 «.کنید

مکالمه ی بعدیم کمی امیدوارم کرد. دیگر 
چیزی نمانده بود تا این تحمل کردنهای 

 .بیشمار تمام شود
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اگر از شر بانیپال راحت می شدم مرحله 
 .بعدی آسانتر بود

به نظرش تهدیدهایش را جدی نمی گرفتم، 
 !ولی فقط فکر می کرد

 .از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم
قبل از اینکه به در برسم ضربه ای کوتاه به 

 .در خورد و باز شد

سالم کوه، چطوری؟ ببین سپهر از » -
حاجی زنگ زد کارخونه ... » 

مهدیار کارو ول کن، » حرفش را قطع کردم:
 « .یه کاری برام بکن

جانم» کنجکاو نگاه کرد: ! » 

هیوا با » سردرگم دستی روی لبهایم کشیدم:



 « .نگار بیرونه، رفتن خرید برای مراسم نگار

 « .می دونم» -

مهدیار برو » گوشه لبم را گاز گرفتم:
دنبالشون، نمی دونم یک بهانه ای چیزی 
بیار. اصال به سپهر هم بگو با هم برید. 

 خودتم

 « .مراقب باش. آروم برو

 «چی شده؟ باز دوباره کی زر زده؟» -

 « .یک امروزو اداره کن دیگه آخراشه» -

نبینم کم » دستش را روی شانه ام گذاشت:
 «!بیاری کوه

برو دنبالش مهدیار، من االن چیزی بگم » -
 « .باز میخواد دنیارو بهم بریزه



داداش مارو؟ با این یال و » نیشخندی زد:
کوپال چی به روزش اومده یک دختر پنجاه 

 « !کیلویی شده تهدید

کم نطق کن، زنگ بزن ببین » لبخندی زدم:
 «.کجاست

مهدیار رفت و دوباره دلشوره مثل خوره به 
افتادجانم  . 

دستهای مشت شده ام را داخل جیبهایم 
فرو بردم و قدم زنان اتاق را وجب زدم. 
یکبار، ده بار، سی بار و دیگر از دستم در 

 رفت

 .این وجب زدن بی هدف
تا وقتی مهدیار پیام داد که رسیده است، راه 



رفتم و دلشوره هایم را با میز و صندلی، 
 .کتابخانه و گلدانهایش تقسیم کردم

کوه رسیدم، خیالت راحت» یام را خواندم: پ  

». 

دستهایم را به لبه میز تکیه دادم و سرم را 
 .باال بردم و نفسم را فوت کردم

 .تلفن روی میز را برداشتم و شماره را گرفتم
 « !بله مهندس» -

 « .تلفنهارو وصل کن» -

یک خانمی تماس گرفتن، یک لحظه » -
یاریاینجا اسمشونو نوشتم. خانم اسفند ! » 

 « .اول همینو بگیر و وصل کن لطفا» -

نگاهی به صفحه موبایل و تعداد زیاد 
 .تماسهای از دست رفته اش کردم



تلفن روی میز زنگ خورد، موبایل را روی 
بله؟» میز به طرف دیگری ُسر دادم: » 

سالم کوهیار جان، موبایلت همراهت » -
 « نیست؟

- « متمسالم، نه متاسفانه! بفرمایید در خد . 

» 
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 « چه کردی؟» -

سر و سامان دادن به مغزی که شبیه هزار 
کارا عالی پیش میره! » شده، سخت بود:

 چهار تا دستگاه اصلیشون از کار افتاده، علنا

تولیدی ندارند. مشتری های ناراضی! 
 « .سهامشون داره بی ارزش میشه



 « چقدر دیگه طول میکشه؟» -

فکر نمیکنم زیاد دووم بیاره! فقط وقتی » -
بهتون گفتم سریع باید وارد بازی بشید. من 

 شاید فقط بتونم یکی دو روز از

زمانی که اوضاع خیلی بحرانی میشه از ورود 
دستگاه های جدید جلوگیری کنم یا تو 

 تعمین کردنشون اختالل ایجاد
 «.کنم

متوجه هستم، از طرف من خیالت » -
 .راحت باشه! من آماده ام و منتظر خبر تو

» 

 « !خوبه» -

 « !بانیپال امشب میره» -

» سعی کردم لحنم را پر از بی تفاوتی کنم:



 « !زنگ زده بود صبحی، گفت بهم

یکم حالش خراب شده، حس میکنه » -
 « !میخوام دورش بزنم

 خُب حسش درسته! مگه» پوزخندی زدم:
 «غیر اینه؟

راستش زیادی میدونست» خندید: ! » 

پس به من زیاد » من هم با او خندیدم:
 « !نگید که زیاد ندونم

خیالت راحت! آدم یک اشتباه » بلند خندید:
 « .رو دو بار مرتکب نمیشه

با جمالت بعدی ام که همه کلمات را با 
جدی ترین حالت ممکن ادا کردم، خنده 

 .اش ته کشید



- « هدید نه میترسم نه کارامو رها من با ت
میکنم، این رفتن خواسِت شما بوده پس 

 آرومش کنید از هر راهی که بلدید و
میدونید، تا وقت رفتن بانیپال اگر 

کوچکترین آسیبی به کسی برسه مطمئن 
باشید یک رویِ جدیدی از من خواهید 

 «.دید

منتظر جوابش نماندم و گوشی را روی 
 .دستگاه کوباندم

ردن به بی فکری های بانیپال مغزم را فکر ک
دچار فرسایشی کرده که تمام دروغهای این 

 .مدت با من اینکار را نکرده بود

سعی کردم با تلفنها و کار حواسم را پرت 



 .کنم ولی یک لحظه هم موفق نبودم

خسته و درهم خودکار را روی میز پرت 
 .کردم

مهدیار » موبایل را برداشتم و نوشتم:
تموم شد همتون بیاید خونه،  خریداشون

 « شام مهمون من! منتظرم

از جایم بلند شدم و کت را بی حوصله از 
 .پشت صندلی برداشتم

» موبایل را در دستم گرفتم که در باز شد:
 !مهندس میرید؟ چند تا تلفن دیگه داشتید

» 

خودکار را از دستش گرفتم. حین خواندن و 
ر فردا، همرو بذا» امضا کردن ورقه ها گفتم:

 « .کار دارم



نزدیک خانه بودم که باالخره تماس گرفت تا 
من حداقل با شنیدن صدایش حالم بهتر 

 .شود

 سالم، باز منو یادت رفت؟ ساعت چنده؟» -

» 

سالم، » صدای خنده ریزش را شنیدم:
 « .حواسم پرِت پرِت پرت بود

باریکال خانم با صداقت، نمیگی من » -
حت هم بشم؟خدایی نکرده میتونم نارا  » 
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 « !کوهیار اینقدر حلقه هاشون خوشگله» -

آهان پرِت این شکلی؟» لبهایم کش آمد:  » 

مرسی که گفتی سپهر بیاد تا » با ذوق گفت:



قبل اومدنش نگار قشنگ عین یک االغ تو 
 گِل فرورفته بود. هر چی بهش نشون

کرد. تازگیا میدادم عین اسب فقط نگاه می
سپهرو میبینه لکنتش تموم میشه عین 

 « !بلبل حرف میزنه

چهار تا » خنده ام با حرفهایش بیشتر شد:
جمله گفتی و بهترین رفیقتو قشنگ وارد 
حیات وحش کردی ، این چه طرز حرف 

 !زدنه

من مهدیار نیستم، خیلی هم نمیخواد حس 
 «!راحتی کنی

 سکوت کرد، مطمئن بودم در حاِل جویدن
 .لبهای شکالتی اش بود



خُب میگفتی! » وارد خیابان اصلی شدم:
حلقه...بگو ببینم حلقه چه مدلی دوست 

 « داری؟

ذوق و شوقش برگشت، سکوت را 
من؟» شکست:  » 

پس کی؟ کوهیار برای کی باید حلقه » -
 « بخره؟

 « ... من، من» -

به جای شنیدن ادامه ی صدای سراسر بهت 
اش، همزمان با پرت شدن تنه ام به سمت 
 در و خارج شدن موبایل از دستم گوشهایم

در کسری از ثانیه از صدای مهیب مچاله 
 .شدن آهن و شکستن شیشه پر شد



 (هیوا)

صدای ترسناک و عجیبی در گوشم پیچید، 
موبایل را از گوشم دور کردم و با چشمهای 

د شده نگاهی به صفحه موبایل کردمگر  . 

موبایل را دوباره به گوشم چسباندم و با 
الو » ترس و وحشت صدایش کردم:

 « ...کوهیار؟ الو

 « .فرار کرد» -

 « !یکی شمارشو برداره» -

 « .زنگ بزن صد و پونزده» -

صداهای مبهم آن طرف گوشی پاهایم را 
سست کرد و دست لرزانم با قدرت بیشتری 

کوهیار» ل را به گوشم چسباند:موبای  



 « میشنوی؟

نگاهم به مهدیار که همراه سپهر و نگار 
 .جلوتر می رفت افتاد

پاهایم از حرکت بازماند. مثل ماهی که 
بیرون آب مانده بود و هوایی برای تنفس 

نداشت، لبهایم مرتب هم می خورد، گوشم 
 آن

طرف خط را می شنید و چشمهایم مهدیار را 
رددنبال می ک . 

 « .تکونش ندید! االن آمبوالنس میاد» -

آقا بیاریمش بیرون. بی پدر مادر از » -
 « .قصد زد

 « .یکی زنگ بزنه صد و ده» -



دستم که دیگر توان نگه داشتن گوشی را 
وای! وای» نداشت، پایین افتاد: . » 

مهدیار از کنار شانه اش به پشت سر نگاه 
 .کرد

 .چرخید و ایستاد
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 .با دست اشاره کرد که چرا ایستادم
کمی نگاه کرد، به چشمانم زل زد و دیدم که 
با دستش به شانه ی سپهر زد و با قدمهای 

 .بلند به سمتم آمد
 « چی شد؟ چته؟ کوهیار چیزی گفت؟» -

با سختی لبهای خشک شده ام را تکان 
» دادم، صدایم را خودم هم نشنیدم:



وای کوهیار! . » 

 .ترس را درچشمهایش دیدم
 .شانه ام را هل داد و مرا کنار زد

وقتی برای تحلیل موضوع نداشتم، برای 
 !هیچ چیز دیگر وقتی نداشتم حتی زندگی

چرخیدم و با تمام توانم به دنبال مهدیار 
 .دویدم

هر دو آدمهای پیاده رو را با دست کنار می 
 .زدیم و می دویدیم

موبایلش را بیرون  دیدم که حین دویدن
 .کشید و تماس گرفت

نمی دانستم کجا می رفت، فقط می دویدم 
 .تا جا نمانم



چند دقیقه بعد با سرعت داخل کوچه ای 
 .رفت

 .سرعتم را بیشتر کردم

همین که پایم به کوچه رسید دیدم که در 
 .ماشین رهی را باز کرد

با عجله خودم را رساندم و در ماشین را باز 
 .کردم

هنوز در را نبسته بودم که پایش را روی گاز 
گذاشت و نفس زنان با صدای بلند شروع 

چی شنیدی؟ کجا بود؟» به حرف زدن کرد:  

 « !هیوا

نمی دونم، یک صدایی اومد. یک » لب زدم:
 « ..صدایی



 « صدای چی؟ کجا بود؟» -

نمی دونم ، نمی » مثل خودش فریاد زدم:
کرد،  دونم. داشت حرف می زد. ازم سوال

 اومدم جواب بدم یهو... یهو یک صدای
وحشتناکی اومد. دیگه... دیگه جواب نداد. 
مهدیار وای مهدیار چی شد؟ کوهیار چی 

 « شد؟

اشکهایم روی گونه هایم ریخت. من شنیده 
بودم، صداهای مبهمی را که در پی آنها خبر 

 خوبی نبود را شنیده بودم. مکالمات

بدی می داد  آدمهای ناشناسی را که گواهی
 .را شنیده بودم

گریه نکن، االن گریه نکن. زنگ بزن » -



شرکت! بدو، بدو! بپرس کجا رفته؟ کی 
 «.رفته؟ با کسی بوده، نبوده؟ زنگ بزن

قفسه سینه ام سوخت، دستم را روی قلبم 
گذاشتم و مات شده با چشمهایی که همه 

 .چیز را درهم می دید به جلو خیره شدم

ز ترس بدنم تکان با صدای فریادش ا
 .شدیدی خورد

هیوا؟ هیوا جمع شو! زنگ بزن لعنتی » -
 « !سرعتم زیاده. هیوا

موبایل را باال آوردم و شماره شرکت را 
گرفتم. دستان لرزانم آیکون بلند گو را فعال 

 .کرد

باالخره بعد از چند بوق یک نفر که نمی 



بله؟» شناختم کیست برداشت:  » 

ای فروتن کجا آق» توانم را جمع کردم:
 « رفتن؟

شما؟» دختر جوابم را داد:  » 

منم مهدیار، کجا رفته؟ کی » مهدیار داد زد:
 « رفت؟
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سالم مهندس شمایید؟ تقریبا نیم » -
ساعت، چهل دقیقه ای هست رفتن. نمی 

 دونم کجا رفتن، منشی هم نیست. می

 « خواید زنگ بزنم بپرسم؟

تند، سریع » ار بیصبرانه دوباره داد زد:مهدی
 « !بپرس خبر بده! زود



 .تماس قطع شد
منو نگاه » ماشین را کنار اتوبان نگه داشت:

 « .کن! هیوا منو نگاه کن

تمام قد می لرزیدم و فقط به دنبال راهی 
 !بودم که صداهای ناشناس را حذف کنم

هیوا! فکر » شانه ام را گرفت و تکانم داد:
نگفته کجاست؟ لعنتی به خودت  کن ببین

 « .بیا

نمی دونم. نگفت. هیچی نگفت» جیغ زدم: . 

» 

هر دو پر از ترس و رنگ پریده به هم خیره 
 .شدیم

 .صدای زنگ موبایلش آمد

رهی» سریع جواب داد: ! » 



دیدم که نفسش بند آمد. دیدم که دستش 
 .مشت شد

حرکاتش را رصد کردم و با دیدن هر 
یکبار قلبم نزدکدامشان بیشتر از  . 

تماس را قطع کرد و پایش را روی گاز فشار 
 .داد

جرات پرسیدن نداشتم، فقط به مسیری که 
 .جلوی رویم بود خیره شدم

» آب دهانم را با سختی قورت دادم:
 « !مهدیار

صدای پر بغضش در سکوت ماشین 
میگه نزدیک خونه بوده! میگه » پیچید:

حالش بد نیست! میگه یکی از قصد کوبیده 



 !به ماشین
میگه بیمارستانه! هیوا بگو رهی راست 

میگه! هیوا به هر چی می پرستی بگو دروغ 
 « .نگفته داداشم سالمه

بغضش شکست و مثل یک پسربچه بی 
یک چیزی بگو  تورو قران» پناه زجه زد:

 « !هیوا، بگو می رسیم حالش خوبه. بگو

» بازویش را گرفتم و اشکهایم را پاک کردم:
حالش خوبه! کوهیار خوبه! رهی دروغ نمی 

 گه. االن میریم خودش به دادمون میرسه

 «.مثل همیشه

 .ماشین را بی دقت گوشه ای پارک کرد

 .با سرعت پیاده شدم و از روی جوب پریدم



که دویدن را شروع کنم، نگاهی به قبل از این
 .پشت سرم کردم

مهدیار با نگاهی مات شده پشت فرمان 
 .نشسته بود و تکان نمی خورد

با عجله خودم را به آنطرف ماشین رساندم 
 .و در را باز کردم

با دیدن لرزش چانه اش و کنترل کردن آن 
بوسیله گاز گرفتن لبهایش قلبم بار دیگری 

 . نزد
بیا بریم! هیچیش » م:دستش را گرفت

نشده. خوبه! حالش خوبه. مهدیار منو 
 « .بیشتر از این نترسون! بیا بریم

مچ دستش را محکمتر گرفتم و حین 



کشیدن، با دست دیگرم موبایلم را از جیبم 
 .درآوردم و شماره رهی را گرفتم

هیوا! کجایی تو؟ » همان بوق اول برداشت:
 « چرا جواب نمیدی؟

راست...راستشو » سیدم:بریده بریده پر 
 « گفتی دیگه؟ آره؟

 « با مهدیاری؟» -
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نیم نگاهی به پشت سرم انداختم، مهدیار با 
ترس و وحشت ساختمان بیمارستان را نگاه 

 .می کرد

کجا بیایم؟ رهی بگو جوِن هیوا! مهدیار » -
 « !داره سکته می کنه



- « سخوبه. بیاید اورژان . » 

موبایل را داخل جیبم فرو کردم. بغضم را 
مهدیار بیا! » برای هزارمین بار قورت دادم:

 « !گفت خوبه. االن می ریم، می بینیمش

با قدرت بیشتری مچ دستش را گرفتم و 
 .سرعت پاهایم را بیشتر کردم

 .وارد اورژانس شدیم

پرسیدم، جواب گرفتم و مهدیار را همراه 
نی اش را داده بودند، خودم به جایی که نشا

 .کشاندم

با دست لرزانم پرده سفید رنگ دور تخت را 
 .کنار زدم

روی تخت نشسته و سرباندپیچی شده اش 



 .را گرفته بود. تمام پیراهنش غرق خون بود

کوهیار! وای » مهدیار از کنارم رد شد:
 « .بدبخت شدم

سرش باال آمد و بعد از مهدیار که با احتیاط 
انه اش گذاشت، نگاهش دستش را روی ش

 .به من افتاد
لبهایم به پایین کش آمدند و سعی کردم 

بدون دیدن خونهای روی پیراهن، خوب نگاه 
 کنم تا مطمئن شوم بالی دیگری سرش

 .نیامده باشد
مهدیار بی طاقت بغلش کرد و او خیره به 

آروم باش! » چشمهای من با او حرف زد:
چهمهدیار! مردِ گنده خجالت بکش این   



 « وضعیه؟

صدای خش دارش را شنیدم و چانه ام 
 .لرزید

هر چه تا به حال توان گذاشته بودم تا 
 .مهدیار بدتر نشود، تمام شد

اشکهایم بی اختیار دوباره روی گونه هایم 
 .ریختند

همین که صدایش را شنیدم انکارها را کنار 
زدم و اگرها در سرم شروع به رژه رفتن 

 .کردند

 ...... خدایا اگر اتفاق بدتری می افتاد؟

 .اگرهایی که تمام بدنم را به رعشه درآوردند
یک دستش را باال آورد و به من اشاره کرد 



 .که جلو بروم

چه می دانست که چند جان را از دست 
داده بودم تا برسم به اینجا که بود!؟ چه می 

 دانست من از همان لحظه ای که می

ه هم بافته قشنگم بگویم خواستم از رویای ب
تا حاال که با خوش شانسی محض به 

شنیدن صدایش و اشاره دستش رسیدم 
 چند بار

مرده بودم!؟ اینقدر زیاد که خودم هم به 
 .زنده ماندنم شک داشتم

 .با دقت بیشتری نگاهم کرد
» شانه ی مهدیار را کمی به عقب هل داد:

 « !رهی براش آب بیار. بدو! بیارش اینجا



را ندیدم! از همان اول که رسیده بودم  رهی
حتی یکبار هم متوجه حضورش نشدم تا 
 حاال که شانه ام را گرفت و مرا کنار تخت

 .رساند

ناخوداگاه دستم باال رفت و روی گونه اش 
 .نشست

دست او باال آمد و اشکهایم را پاک کرد. 
دستش را پشت گردنم برد و سرم را در 

 .آغوش کشید
خوبم! » کنار گوشم شنیدم: صدای آرامش را

نترس. باشه؟ هیچی نشده، داشتی می 
 «گفتی حلقه چه شکلی دوست داری عزیزم؟
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دستهایم روی صورتم رفت و مثل بچه گی 
هایم ، مثل همان موقع که مادر داشتم و 
 هنوز بلد بودم بلند گریه کنم میان آغوش

د گریه کردممهربانش با صدای بلن . 

لبه تخت نشسته بود و من تمام مدت تا 
دکتر به همراه عکسهایی که از او گرفته 

 بودند، بیاید در بغلش ماندم و حریصانه با
چشمهای بسته یک گوشم را به صدای 

 .قلبش سپردم

دستش را زیر شالم برده بود، انگشتانش 
موها و گردنم را نوازش می کرد و به 

ار با خونسردی جواب سوالهای رهی و مهدی
 .می داد



اینقدر خونسرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده 
 .بود

اینقدر بیخیال که انگار در این حالت هم 
 .وظیفه آرام کردن ما باز هم با خودش بود

اصال از اینور خیابون ماشینتو دیدم » -
 « .مغزم یخ زد

چی شد آخه؟ تو که با سرعت رانندگی » -
 « !نمیکنی؟

- « یار اصال ربطی به کوهیار نداره، مهد
سرچهارراه معلوم نیست کدوم بی پدری 
 چنان از طرف شاگرد کوبیده به ماشینش

یک طرف ماشین کال نیست، شانس 
آوردیم. خیلی شانس آوردیم. از اونور می 



 «...خورد

با شنیدن صدایش دستهایم را بیشتر از 
قبل دور کمرش محکم کردم و او هم سرم 

گذشت » سینه اش چسباند: را بیشتر به
 !دیگه

بهش فکر نکنیم. فرار کرده، پیداش می 
کنم. شما هم دیگه ادامه ندید هی 

وایستادید اینجا کروکی می کشید. هیوا 
 ترسیده! بسه

 « .دیگه

ترسیده بود ولی » مهدیار روی شانه ام زد:
دمش گرم اگه نبود تا همین االن تو ماشین 

گکوبنشسته بودم. از ترس داشتم سن  



 «.میکردم

یکیتون بره ببینه چی شد این دکتر! » -
 « !خسته شدم. بریم دیگه بابا

کجا بریم کوه؟ بابا خطرناکه. حاال یک » -
شب بمونی بیمارستان قران خدا غلط 

 « میشه؟

مهدیار داری میبینی که خوبم، رهی بیا » -
برو بگو مرخص کنن بریم. به این باشه تا 

 «.صبح می خواد حرف بزنه

 .رهی با اصرار مهدیار را با خودش برد

بهتر شدی؟» پیشانیم را بوسید:  » 

چقدر ما بی دست » سرم را عقب کشیدم:
و پاییم؟! چقدر من ناشی ام! االن تو با این 



 « حالت باید حاِل منو بپرسی؟

لبهایم را به هم فشار دادم و به لبخندش 
 .نگاه کردم

تو » سرم را دوباره روی سینه اش گذاشت:
ترسیدی، فرق داره! من هیچیم نمیشه اینو 

 تو کله خوشگلت فرو کن. یک عالمه کار
 « .دارم با تو. حاال حاالها باید بمونی با من

» سرم را باال بردم و گونه اش را بوسیدم:
 « .قول میدم همیشه بمونم

حلقه رو نگفتی که؟» لبهایش کش آمدند: ! 

» 

رینگ ساده، شبیه هم. حداقل اینجا » -
 « .عیِن هم باشیم

پیشانیش را به پیشانی من چسباند و 



رینگ ساده» چشمهایش را بست: ! » 

با صدای دکتر مسنی که پرده را کنار کشید، 
 .خودم را کنار کشیدم

چطوری؟ کجا میخوای بری هی پیغام » -
 « پسغام میفرستی؟
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خونه نزدیکه دکتر، می دونم نباید » -
امشب بخوابم. حالت تهوع داشتم یا 

سرگیجه و چیزای شبیه این سریع خودمو 
 می

 « .رسونم

پزشکی؟» دکتر حین معاینه با خنده گفت:  

» 



نه دیگه! موارد این شکلی زیاد داشتم. تو » -
 « !فیلمها هم همینارو میگید دیگه

اما من  با دکتر می گفت و می خندید
خستگی و درد را در چشمهای خون گرفته 

اش می دیدم. متوجه می شدم که فقط به 
 خاطر

حاِل ما در حال پنهانکاری بود و سعی می 
 .کرد دردش را نشان ندهد

 .باالخره دکتر را راضی کرد تا مرخصش کند
رهی و مهدیار به دنبال کارهای ترخیص 

 .رفتند

! کاش می موندی» نگران نگاهش کردم:
 « خطرناکه. دیدی دکتر چی گفت؟



بیا کمکم کن بلند » دستش را جلو آورد:
 « !شم

دستش را گرفتم ولی گرفتن دستم فقط 
 .بهانه بود

 .خودش به راحتی از روی تخت پایین آمد

 « ...میگم کاشکی» -

آدم یکی حالش » سرش را کمی خم کرد:
بده و مریضه باید به دِل طرف راه بیاد این 

ط به همون رینگ ساده و بقیهیک، شما فق  

اش فکر کن که سواالی من جواباش همه 
آماده باشه این دو، به دلم راه نیای نمیذارم 

 « .شب بمونی مراقبم باشی اینم سه

آخر هم توانست لبخند را به لبهایم 



چهار نداره؟ مثال دوستت دارم » برگرداند:
 « باشه؟

فهمیدی صفحه موبایلم » چشمکی زد:
 « داغون شد؟

نمیخوام بگی! » آرام در بغلش فرو رفتم:
 « .فقط خوب باشی بسه

ای بابا چه بد شد، یکی از آیتم های » -
 « .حرص دادن رو از دست دادیم

 (کوهیار)

رهی ماشین را پارک کرد. سرم را باال بردم و 
به چشمهای زیبایی که هنوز نگرانی در آنها 

 .غوغا به پا کرده بود، نگاه کردم

خم شده ام را صاف کردم و تکیه زانوهای 



 .شانه هایم را از روی بدنش برداشتم

دستش را گرفتم و سریع بوسه ای به 
دیگه خوِب خوبم» انگشتانش زدم: ! » 

 .با کمک مهدیار از ماشین پیاده شدم
سپهر را دیدم. تکیه اش را از روی ماشین 

» برداشت و از آن طرف خیابان دوید:
 « کوهیار، یا خدا! چی شد؟

 « .س س سالم، ای وا وای» -

سالم، » با لبخند به هر دویشان نگاه کردم:
 « !کاراتونو ول نکردید که؟ چیزی نشده

داداش خودتو تو آینه » سپهر جلوتر اومد:
ظرت چیزی نشدهندیدی برای همین به ن . » 

چیزی نیست» دستم را به شانه اش زدم: ! 

» 



 « کی ِب به ُش شما زَ زد؟» -
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نمیدونم ولی اگر بدونم هم به » خندیدم:
شما اصال نمیگم خانِم نگار، شما سابقه 

 عجیبی تو کشیدِن نقشه های انتقام جویانه

 «.دارید

ماشاال همراه هم که » :نگاهی به بقیه کردم
 « !جهت اجرا زیاد دارید. بریم باال، سرده

 .همراه هم وارد ساختمان شدیم

ما با پله ها » نگار دست هیوا را گرفت:
 « .میایم

اینقدر سریع وارد پاگرد شدند که هیچ کدام 
 .نتوانستیم اعتراض کنیم



از آسانسور خارج شدیم و مهدیار سریع در 
 .را باز کرد

توجه به خط نگاهم که روی پاگرد رهی با 
بذار یک » بود، دستش را پشتم گذاشت:

 کم درد و دل کنه! ندیدی حالشو. از قبل کم

 « .داشت خودش حاال هم تو

از حرفی که زد تعجب کردم. جمله اش 
طوری بود که نشان می داد در جریان 

 .تمامی اتفاقات این مدت را بود
 .وارد خانه شدیم

- « د دوش بگیرم! لباس و مهدیار من بای
 « .حوله برام بیار لطفا

 « ...تنها نری ها کوه! وایستا» -



بی توجه به اخطارهایش در حمام را بستم و 
 .لباسهایم را از تنم کندم
 .شیر روشویی را باز کردم

صدای مهدیار را از پشت در باز هم شنیدم 
 .و اینبار دوش را هم باز کردم

هن را مغزم هنوز صدای مچاله شدن آ
تداعی می کرد. سرم پر از درد بود، پر از 
فکر، پر از احتماالت بدتر، معادله های 

 مجهولتر و

 .در کنارش اما نفسم راحت بیرون می آمد

 .بیشتر از هر زمان دیگری ترسیده بودم
 .... اگر هیوا جای من بود، مهدیار

 .از فکر احتماالت هم تیره پشتم یخ بست



ورتم پاشیدم، همین که مشتی آب روی ص
 .بوی خون و الکل در بینی ام پیچید

 .سرم را باال بردم و به باندپیچی نگاه کردم

بوی خون از سرم نبود، از خون خشک شده 
 .داخل بینی ام بود

جوری زیر دوش ایستادم که آب به 
پانسمان سرم نرسد. دستم را به دیوار تکیه 
دادم و چند بار کف دستم را محکم به دیوار 

 .زدم

انگار هر چه محکمتر دستم را به دیوار 
بکوبم صدای تصادف و ترسهایم کمتر می 

 .شد ولی این فقط یک تلقین بود

کجای بازی را اشتباه رفتم تا به آنجا 



رسیدم؟ به این ترس بزرگ! به این خشم 
کنترل نشده ای که داشت کار دستم می 

 .داد

 .دستهایم از عصبانیت مشت شد

به هوش آمدم در به  همینکه در آمبوالنس
در به دنبال موبایلم بودم تا زنگ بزنم و کار 

 را یکسره کنم، ولی بعد از پایین بردن

برانکارد رهی باالی سرم ایستاد. دیگر 
نتوانستم کاری که می خواستم را انجام 
دهم. آن قدر خشم و عصبانیتم را این 

 مدت فرو

خورده بودم که به یک آتشفشان متحرک 
 .تبدیل شده بودم



نیم بیشتر سردردم از این کنترل کردن 
خشم بود نه تعداد بخیه هایی که از کنار 
 !گیجگاهم به داخل موهایم کشیده شده
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کوه! خوبی» در حمام محکم زده شد: . » 

 « .میام االن» -

دوباره جلوی آینه روشویی دوش را بستم و 
میخوام بازی رو عوض کنم، توی » ایستادم:

 حرومزاده برو نیستی بانیپال! زنگ نمی

زنم. خبر غلط بهت میدم. می خوام از 
ترس خودتو خیس کنی و بعدشم سریع 

فرار کنی اونوقت به کل هیکلت می خندم! 
 با خیال



 « .راحت می خندم

حمام  از حمام خارج شدم. مهدیار کنار در
 .ایستاده بود

نگار و سپهر در آشپزخانه مشغول بودند، 
رهی و هیوا هم کنار اتاق مهدیار صحبت 

 .می کردند

 « .کوه بذار کمکت کنم» -

بیا پهنش کن » حوله را به دستش دادم:
 « .خشک بشه

 .بدون هیچ حرفی با حوله رفت
بهتری؟ » هیوا سریع خودش را رساند:
 « چیزی نمی خوای؟

- « چی؟ مثال  » 



نمیدونم هر چی! اینقدر محکم نباش » -
 « .دیگه بذار کمکت کنیم

چه کمکی بلدی بکنی بگو » وارد اتاق شدم:
 « !ببینم

به چشمهای قرمز شده اش و انگشتهایی که 
آنها را در هم می پیچاند با دقت نگاه 

یکارایی بلدم فقط وقتی هول کنم » کردم:
 یکم

را هم بی خرابکاری می کنم. باور کن اینقد
دست و پا نیستم. االن تو بگو چی الزم 

 داری یا مثال گشنته و اینا همینجا رو تختت

 « .بشین من همرو خودم آماده می کنم

اصال » باقی حرفش را با صدای آرامی گفت:



می خوای بگم همشون برن خلوت بشه؟ 
 خیلی زیادیم ما! سردرد داری اینهمه سر و

برم بگم صدا برات خوب نیست. می خوای 
همشون ساکت بشن؟ چیزه! من یک چیزی 

 « بگم االن عصبانی نمیشی؟

یکی یکی! ببین من » کف دستم را باال بردم:
تو حالت عادی هم مغزم گنجایش اینهمه 
 کمک رو نداره االنم که داغونه، از اول دونه

 «.دونه بگو

چطوری یکاری » کنارم لبه تخت نشست:
 « برات بکنم؟

کردم و سرم را برگرداندمبه در اتاق نگاه  . 

او هم به در اتاق نگاه می کرد، چانه اش را 



گرفتم و به سمت خودم چرخاندم. آرام و 
خُب اینم» سریع بوسه ای به لبانش زدم:  

 « !کمک بزرگت، بعدی رو بگو

هاج و واج نگاهم کرد و بعد از چند ثانیه 
چطوری اینقدر بیخیالی آخه؟» گفت:  » 

- « ه ها برن؟ نه نمی بعدی چی بود؟ بچ
خواد، قرار بود بهشون شام بدم. به مهدیار 

 بگو زنگ بزنه غذا بیارن. اینم کمک
 « !بعدیت

 « کوهیار واقعا خوبی؟» -

موبایلم شارژ نداره، موبایل مهدیارو برام » -
بیار باید یک تماس مهم می گرفتم، قراره 

 فردا یک بار مهم برسه. اینم یک



 « !کمک دیگه

 .دستش را روی گونه ام گذاشت
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سرم را کج کردم و کف دستش را 
چون خیلی کارت درسته و بی » بوسیدم:

 « .دست و پا هم نیستی تشنه هم هستم

االن همرو انجام » از جایش سریع بلند شد:
 « .میدم

کجا؟ چی » همین که چرخید صدایش کردم:
من قرار بود عصبانی می خواستی بگی که 

 «بشم؟

چیزه! من خُب » کنار در ایستاد و چرخید:
به بابا زنگ زدم می خواستم بگم اگه منو 



بکشه هم امشب خونه نمیرم. خُب گفتم 
 بهش

چی شده! ناراحت شد... خیلی زیاد ناراحت 
 « .شد. می خواست بیاد اینجا

 .از جایم بلند شدم
 ببین نمی خواستم بگم ولی» سریع گفت:

 « ...صداشو شنیدم یهویی

زنگ بزن بگو حتما بیان! به » جلو رفتم:
مهدیار بگو حواسش به کم و زیاد غذاها 

باشه! کمک ها زیاد شد. دیگه خسته 
 «.میشی

با ذوق و شوق چشم بلندی گفت و سریع 
 .از جلوی چشمم غیب شد



چرخی در اتاق زدم که سینی به دست وارد 
ال بوده را اتاق شد. هر چه آبمیوه در یخچ

 در لیوانهای جداگانه ریخته و کنار هم

گذاشته بود. یک لیوان شیر و لیوان دیگری 
 .از آب هم کنارشان بود

 .سینی را روی تخت گذاشت

موبایل مهدیار را هم از جیبش بیرون کشید 
بفرمایید، » و آن را کنار سینی گذاشت:

 مهدیار و رهی رفتن دنبال غذا. سپهر و نگار

ونه رو تمیز میکنن. بابا هم داره هم دارن خ
با پروانه میاد البته بازم بابت این یک مورد 

 «!ببخشید. زود میرن ولی

نگاه قدردانم را به چشمهای پر ذوقش 



خیلی هم متشکرم» دوختم: . » 

خواهش میکنم» گردنش را کمی کج کرد: . » 

دوباره غیبش زد و به مسیر رفتن او نگاه 
اگه تو بدونی » کردم و آرام زمزمه کردم:

 « !جات چقدر تو زندگی من خالیه

 .روی تخت نشستم و کمی آب خوردم

مطمئنم » موبایل مهدیار را برداشتم:
 « .شمارشو قبال به مهدیار دادم

 .شماره را پیدا کردم و تماس گرفتم

به به سالم رییس! چه عجب یاد من » -
افتادی. خدایی راست میگن از دل برود 

برفتهرآنکه از دیده  . » 

خُب نظرت چیه؟ مطمئنم خودش زده » -



چون رهی می گفت آدمهایی که کنار 
 ماشین بودن دیدن یک لکسوز شاسی

 « !بلنده سفید بوده

» صدای خنده اش در گوشی پیچید:
چیکارش کردی خودش اومده سراغت؟ بابا 
کوهیار کاش می موندم شاهد این روزای 

 قشنگ

 « .بودم

وارد اتاق شد خواستم جواب دهم که هیوا . 

نگاهی به موبایل کرد، در جواب بفرماییدم 
از ” مزاحم نمی شم“لبخندی زد و با گفتن 

 .اتاق خارج شد
کوهیار میخوای چیکار کنی؟ موضوع » -



 « !دقیقا چیه؟ خیلی خالصه گفتی

االن نمی تونم حرف بزنم، فقط یه کاری » -
بکن. می خوام ببینم از من خبر داره یا نه؟! 

ه من باید تو کما باشم بااگه ن  

وضعیت وخیم! یک همچین چیزی! می 
 « تونی آمار بگیری؟

ببین از » چند لحظه ای سکوت کرد:
دوستای مشترک که نمیشه. میدونی که چه 

عوضیایی هستن، اما یک فکرایی دارم. 
 خبرت

 « .می کنم
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 « !کار دست خودت و من ندی ها» -



نه خیالت راحت، تنها نمونی امشب! » -
خطریه ها! کاش بودم جبران اون دفعه رو 

 که مراقبم بودی، می کردم! چند تا بخیه

 « خوردی؟

پونزده تا فکر کنم» پوزخندی زدم: !» 

خُب پس سرِ منکه سی تا خورده » خندید:
 !هنوز رکوردشو حفظ کرده. خوشحال شدم

» 

 « احوالت چطوره؟» -

- « برای خوب بهت زنگ می زنمعالی. با خ . 

» 

تماس را که قطع کردم، کمی خیالم راحت 
 .شد

خودم را به باالی تخت رساندم، سرم را به 



تاج تخت تکیه دادم و باالخره توانستم 
 .نفس راحتی بکشم

چشمانم را بستم و یاد همان شبی افتادم 
که پریسا از خانه ی بانیپال فرار کرده بود و 

کنار خیابان پیدایش به من زنگ زد. وقتی  

کردم از تعجب زبانم بند آمده بود. تمام 
 .صورت و شالش خونی بود

 « .خوبی؟ قرص برات آوردم» -

به موقع اومدی»: چشمهایم را باز کردم . » 

قرص را در دهانم گذاشتم و لیوان آب را از 
 .دستش گرفتم

هیچ کدومو » نگاهش روی سینی بود:
 « نخوردی؟



حواسم به » ا برداشتم:لیوان آب پرتقال ر 
 « .تلفن پرت شد

اگه چیز دیگه ای دوست داری برات » -
 «.آماده می کنم

بفرما این » لیوان خالی را در سینی گذاشتم:
یکیش! ببینم تو چرا هیچ وقت تو منوهای 

 « پیشنهادیت هیوا نداری؟

با لبهایی که آنها را محکم بین دندانهایش 
 .گرفته، لبخند قشنگی تحویلم داد

با شنیدن صدای نگار هر دو به سمت در 
 .نگاه کردیم

 .ب بب بخشید، پ پدر هی هیوا او اومد» -

» 

» از جایم بلند شدم که بازویم را گرفت:



همینجا بمون استراحت کن خُب خودشون 
 « !بیان اینجا

دستم را پشتش گذاشتم و به سمت در هل 
دیگه طرف منی باش، خیلی هم » دادم:

لم بد نیست ایشونمخوبه ولی من حا  

 «!بزرگترن

هر سه جلوی در ورودی ایستادیم و سپهر 
 .در را باز نگه داشت

پروانه زودتر از آزاد داخل خانه شد و بی 
توجه به سالم ما کیفش را به هیوا داد و 

وای خدایا شکرت، چقدر» سمت من آمد:  

خوشحالم سرپایی! ای وای که من تا بیام 
ته خوبی تا من صد بار گفتم هیوا الکی گف



 زیاد ناراحت نشم! هر چی فریبرز گفت اگه

حالش خوب نباشه خونه نگهش نمی دارن، 
 « .باز هزار تا فکر دیگه کردم

سالم آزاد را جواب دادم و دستش را 
خیلی ممنون زحمت کشیدید » گرفتم:

تشریف آوردید، یک شکستگی ساده است. 
 ببخشید

 «.نگرانتون هم کردیم

- « خوبی خدارو شکر که ! » 

بفرما! گفتم که » آزاد دست پروانه را گرفت:
حالش خوب نباشه خونه نمیمونه. هیوا یک 

 « !لیوان آب برای پروانه بیار لطفا
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نگرانی های پر از صداقت پروانه، حجم 
بسیار زیادی از آرامش را به من هدیه داد. 

ربانی کنار خودشاز اینکه هیوا، پروانه ی مه  

 .داشت، خوشحال شدم

 .همه را به نشستن روی مبلها دعوت کردم

» آزاد همینکه که کنارم نشست آرام گفت:
کوهیار واقعا تصادف کردی؟ اون چیزی که 

 « ...تو فکر منه

اگه اجازه بدید من » حرفش را قطع کردم:
 « .بعدا باهاتون صحبت می کنم

شرمنده شدم، » دستش روی شانه ام رفت:
 « .از اون اول اشتباه کردم بهت گفتم

قضیه بیشتر شخصی بود، خودتونو » -



 « .ناراحت نکنید. بعدا بهتون توضیح می دم

هیوا با لیوان آب برگشت و آن را به دست 
بفرمایید» پروانه داد: !» 

نگاه کنجکاو هیوا را دیدم و برای جلوگیری از 
» آزاد از جایم بلند شدم: سوال بعدی

ببخشید من یک تماسی با مهدیار بگیرم، 
 میام

 « .خدمتتون

صحبتم با مهدیار تمام شد و خواستم از 
اتاق خارج شوم که سینه به سینه ام 

قضیه چیه؟ بابا چی داشت بهت » ایستاد:
 می

 «گفت؟



حالمو » موبایل را روی تخت انداختم:
 «.پرسیدن

که بازویم را  خواستم از کنارش رد شوم
یک چیزی هست که » محکم گرفت:

 « !نمیدونی

من گوشام خیلی تیزه » با اخم نگاه کرد:
کوهیار، از تاثیرات تنها موندنه زیاده. 

 «باشه؟

ابروهایم باال رفت و او با عصبانیت از اتاق 
 .بیرون رفت

با غیض و عصبانیت بیرون رفت ولی تمام 
آن مدت شام و بعد از آن دیگر خبری از 

قیافه درهم نبود در عوض همه حواسش به 



 من

 .بود و با احترام و آرامش رفتار کرد
سپهر و نگار هم بعد از رفتن آزاد و پروانه 

 .رفتند

بعد از رفتن آنها مهدیار را دیدم که در 
آشپزخانه ایستاده و با هیوا گرم صحبت 

 .بود
 .خواستم جلوتر بروم که رَهی جلویم ایستاد

چیکار کردی » اهم کرد:موشکافانه نگ
 « کوهیار؟

چیکار کردم؟» مثل خودش نگاهش کردم:  

» 

دستش را روی شانه ام گذاشت و مرا به 
 .سمت مبلها برد



کنارم نشست و با صدای آرامی شروع به 
می دونی چیه! تقصیر » حرف زدن کرد:

ماست که قبل از اینکه کارتون به اینجاها 
 برسه

ندادیم چند تا تیزر توپ از هیوا بهت . » 

چرا حس » لبخندی زدم و سرم را باال بردم:
 « .میکنم دارم تهدید می شنوم

ببین منو » مثل خودم لبخندی تحویلم داد:
این هر وقت خیلی آرامش داره و معقوالنه 

 « .رفتار می کنه یک چیزیش هست

چیزی » فرصتهای انکار را از دست دادم:
 « !نیست، حرفامو شنیده

هیچ کمکی از من » :سرش را تکان داد



 .نخواه، اینبار یک درصد هم طرف تو نیستم
» 

درستش میکنم! نمی خواد طرف » خندیدم:
 « .من باشی
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خدا به دادت برسه» از جایش بلند شد: ! » 

هر دو با مهدیار به سالن آمدند که رهی 
سریع بلند شد با خنده ی کجی به سمت 

من برم بهتره »در رفت: ! » 

با لحن محکم هیوا ناخوداگاه لبهایم جمع 
 .شد

 « .بشین! االن نوبِت تو هم می رسه» -

رهی قدمهای رفته را برگشت و روی مبل 



 .کنار من نشست

بذار » دستش را در موهای بلندش فرو کرد:
ببندمشون موقع دعوا نقطعه ضعف نداشته 

 « .باشم

االن وقت » مهدیار با عصبانیت گفت:
 « !مسخره بازی نیست مرتیکه

 .با تعجب به رهی نگاه کردم
به دادگاه » سرش را چپ و راست کرد:

 .خوش اومدی کوهیار! بشینیم حکمو ببرن

» 

با شنیدن صدای هیوا هر دو سرمان را به 
 .رو به رویمان چرخاندیم

رهی تو مدل ماشینی که بهش زده رو » -
نستی بعد تا االن هیچی نگفتی! تو می دو



 !می دونستی بانیپال زده بهش و نگفتی

داری کمکش می کنی که بازهمه چیو پنهان 
کنه، مگه نه؟ که دوباره ما هیچی ندونیم. که 

 دوباره اینهمه بال سرش بیاد

بعد همرو بریزه تو خودش و هیچی نگه! 
 واقعا که! ما به جهنم به خودش فکر کردی؟

» 

جمالت را کنار هم گذاشت تا هر پشت هم 
چه توان داشت در متهم کردن رهی به کار 
 گیرد و چقدر جالب بود که به جای ناراحت

و حتی نگران شدن، تمام مغزم پر شده از 
اینکه چقدر این دختر برایم جذابتر از 

 گذشته بود، لحنش و آن چشمهای جدی و

 .کشیده چقدر برایم زیباتر شده بود



کردن رهی هم نگرانیهایش حتی در متهم 
طرف من بود، اینقدر حس خوبی از اینکار 
 به من داد که با خیال راحت به مبل تکیه
زدم و در حال از بَر کردن تمام حرکات 

 .زیبایش بودم

چند ثانیه نگاهم کرد و نگاه مشتاق من 
 .حواسش را پرت نکرد

چرا فکر کردی پریسا از اونور دنیا بیشتر » -
کنه تا من؟میتونه کمکت   » 

 .با شستم چند بار کنار لبم کشیدم
کوهیار چرا ما همیشه » مهدیار گفت:

 « آخرین نفریم؟ آخه درسته اینجوری؟

چشمهایم چند بار نگاه نگران جفتشان را 



خُب حرف » رصد کرد، در نهایت گفتم:
 « !حساب جواب نداره

رفیق » مهدیار نفسش را با صدا بیرون داد:
فهمم از سن کم آخه نوکرتم من می

مسئولیت من افتاده رو دوشت تو هم 
 عادت داری

به تنهایی حل کردن همه چی ولی فقط یک 
کم تمرین میخواد تا عوض بشی، همین. 

 کوه به خدا واجب نیست اینهمه تنهایی

همه چیو حل کنی که آب تو دل من تکون 
 « !نخوره من دیگه بچه که نیستم

بله درست » سرم را با تایید پایین آوردم:
 « !میگی



راهی جز تایید نداشتم، حداقل در مقابل 
کسانی که دوستشان داشتم کوتاه آمدن 

برایم کار سختی نبود، آنهم در این شرایطی 
 که

توان بحث کردن نداشتم. فکر می کردم 
تمام حرفهای مهدیار درست بود و من 
خالف افکار خودم که همیشه خواستم 

 محکمتر از

 .من باشد عمل کردم

بنده قرار نیست بشنوم که درست » -
 « میگم؟ مهدیار فقط بشنوه؟

چقدر حسودی کردنهای عجیب و واضحش 
را دوست داشتم. چند دقیقه پیش پریسا و 



 !حاال هم مهدیار
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اوامرتونو بفرمایید بنده » سرم را باال بردم:
 « .تایید کنم

نخواستم تاییدم » چشمهایش باریک شدند:
 « !کنی

 « تو چی می خوای عزیزِ دلم؟» -

لبهایش کمی باز ماند، زیرچشمی و سریع 
 .نگاهی به مهدیار و رهی انداخت

باز هم توانستم بازی را از دستش خارج 
 .کنم

خیلی بده ها! آدم » تکیه ام را به مبل دادم:
تصادف بکنه، بعد سرش داغون بشه، دکتر 



اکه بعد بیاد خونهبگه امشب نخواب خطرن  

به خودش کلی وعده وعید بده اطرافیانش 
قراره چه شِب آرومی براش مهیا کنن یهو 
 سر از یک جا دیگه در بیاره! کجا؟ اونجا که

یکی از دوست داشتنی ترین افراد زندگیش 
 « ...بشینه جلوش عصبانی

صبر کن، صبر » سریع حرفم را قطع کرد:
ی یکاری می کن. ذهن منو بهم نریز. باز دار

 «.کنی من مقصر بشم

 « من گفتم بیاد بزنه به ماشین خانم؟» -

انگشتهایش را با قدرت به هم پیچاند. پیاِم 
 .واضحی که نشان داد، موفق شدم

نخیر، من حرفم اینه که اگر من اتفاقی » -



نمی فهمیدم تو به ما نمی گفتی!؟ راستشو 
 « !بگو

نه نمی گفتم، مثال االن فهمیدید جز » -
 نگرانِی بیشتر و حِس بد چی عایدتون شد؟

» 

نگران که شدیم » مهدیار با بدجنسی گفت:
ولی خُب ایمان بیار که ما هم می تونیم 

 بهت کمک کنیم، حاال نتونستیم هم حداقل
می تونیم گوش خوبی باشیم مثل خودت. 

 « .اینو می خوایم. چیز زیادی نیست

» پشت سر مهدیار بحث را پیش برد: رهی
اگر تو حکمم تخفیف میدید تو این یک مورد 

 « .باهاتون موافقم

کالفه بلند شدم و ایستادم: تا پولشویی و 



زندان رو که میدونید، من یک اهرم فشار 
 پیدا کردم که سریعتر بفرستمش بره شرش
کنده بشه! فهمیده االنم عصبانیه. صبح هم 

نتها من فقط نگران شما تهدید کرده بود م
 بودم خوشبختانه اومد سمت خودم. االنم

میخوام بفهمم از وضعیت من خبر داره یا 
 « .نه! تمام

نداره! ازت خبر نداره. هر خبرِ غلطی » -
میخوای برسونی همین االن برسون چون 
 حالش اصال خوب نیست هر چی بشنوه

 « !باور میکنه

چی؟» بهت زده نیم چرخی زدم:  » 

سرد از جایش بلند شد و جلو آمدخون . 



بیا» مچ دستم را گرفت و کشید: . » 

آقا طوفانو رد » رهی از جایش بلند شد:
کردیم من دیگه برم لب ساحل آفتابمو 

 « .بگیرم

آره بیا بریم میخوام » مهدیار هم بلند شد:
 « .قشنگ قهوه ای برنزه ات کنم

همانطور که در سر و کله هم می زدند، 
ردند و از در خارج شدندخداحافظی ک . 

 .بارِ دیگر مچ دستم را کشید
محکم سرجایم ایستادم، بازویش را گرفتم و 

چی » او را با قدرت به سمت چرخاندم:
 داشتی میگفتی چند لحظه پیش؟ از کجا

اونارو فهمیدی؟ بدون در و تخته زدن جواب 



 « !درست میدیا

 .ترس را در چشمهایش دیدم
- « عصبانیم من هنوز از دسِت تو ! » 
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سرم را کمی پایین بردم و انگشتم را کنار 
پس چرا اینا پیام ترس » چشمش کشیدم:

 دارن؟ اگه قضیه عصبانیته که من االن

 « !تضمین میکنم به پای من نمیرسی

 « !ازت نترسیدم، فقط عصبانیم» -

 « دیگه؟» -

 « ...دیگه ، دیگه» -

را رها کرد و یک قدم عقب مچ دستم 
حواسم بود، عمرا نمیفهمه من آمار » رفت:



درآوردم. عصبانی هم نباش برات خوب 
 .نیست

 « .رفته خونه یکی از رفیقای پرهام

من بهت نگفته » فاصله بینمان را پر کردم:
 « بودم طرِف این پسره نری؟

چرا اول به » دوباره قدمی به عقب رفت:
 « پریسا گفتی؟

جواِب من این بود؟» گاز گرفتم:لبم را   » 

» خواستم جلو بروم که دستش را باال آورد:
نیا جلو! واستا، اینجوری نیا، االن همونکاری 
 که از اون خواستی من انجام دادم. چرا اون

اول از همه باید بدونه؟ من نمیفهمم آدم 
واسه حسودی کردنم باید اجازه بگیره؟ هی 



 هر چی میشه زنگ میزنی به این پریسا! کار

 « و زندگی نداره؟

چشمهایش را بست و دستهایش مشت 
کوهیار، الکی من و هول نکن! یک » شد:

چیزی میخواستی بدونی من برات آمار 
 گرفتم. من

اگه قراره با هم باشیم همه چیو بهت میگم 
تو هم باید بگی! همین. دفعه پیش هم 
گفتم کنارم باش. خب باش! اول به من 

 بگو،
 « !مثل من

 .دستم را روی شانه اش گذاشتم

 .یک چشمش را باز کرد



بچه پررو تو چرا یکجوری » با اخم گفتم:
رفتار میکنی انگار روزی سه دفعه از من 

 « کتک میخوری؟

عصبانی » باز کرد: چشم دیگرش را هم
 « .نیستی! برات خوب نیستا

اینهمه کار میکنه بعد میگه » پوزخند زدم:
برات خوب نیستا! ما به کدوم ساز شما 

 « برقصیم؟

 .سرش را باال آورد

شانه اش را چرخاندم و او را به سمت 
قرصامو اول بیار ریکاوری » آشپزخانه بردم:

 « کنم ببینم حرف حساب تو چیه؟

زنگ » مسیر را عقب عقب رفت:برگشت و 



 « نمیزنی؟

 « به کی؟» -

 «!نمیدونم، به هر کی خبر برسونه دیگه» -

» راهم را عوض کردم و به سمت اتاقم رفتم:
 «.میرم زنگ بزنم

» برگشت و به سمت آشپزخانه رفت:
 « .قرصاتو میارم

با پریسا حرف زدم و خواستم باقی تماسها 
 .را انجام دهد

بود و منتظر که من تماس کنار در ایستاده 
 .را قطع کنم

لبه تخت نشستم، سریع خودش را کنارم 
 .رساند و لیوان آب را به دستم داد



قرصها را دانه دانه از روکشها خارج کرد و 
 .کف دستم گذاشت
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 « !خُب میگفتی» -

دیدی » موهایش را پشت گوشش فرستاد:
مهنتونسته بود بفه ! » 

ببین خیلی بد موقعی رو » دستش را گرفتم:
برای بحث های سنگین انتخاب کردی، من 

 « .خیلی خسته ام

خواست حرف بزند که انگشت اشاره ام را 
صبر کن، بذار » روی لبهایش گذاشتم:

 « .حرفامو بزنم

انگشتم را برداشتم و با پشت دستم گونه 



من بهت حق » اش را کوتاه نوازش کردم:
ناراحت بشی ولی فقط پنجاه درصد. میدم 

 قبل

این حرفا بذار ازت یک تشکر بکنم چون 
دیدم چقدر عصبانی شدی ولی تمام مدت 
 حتی وقتی حرف دلخوری پیش اومد احترام

منو نگه داشتی. بعدی، میرسیم به پریسا! 
ایشون دوست من هستن عین مهدیار برای 

 « تو یا رهی. دیدی من حسودی کنم؟

بردسرش را عقب  . 

خُب فکر کنم اینم حل شد. بعدی، چرا » -
 « !بهت نگفتم

یادته بهت یک » نگاهی به گلخانه کردم:



گلدون کوچولو دادم؟ گفتم مراقبش باش. 
 « .گفتی هستم

نکشتیش که؟» نگاهش کردم:  » 

بزرگ شده» لبخند زد: ! » 

من مطمئنم بیشتر از بقیه گلهات » -
بوده مراقبش بودی، نه برای اینکه کوچولو 

 که اونم هست بیشتر چون برات خیلی مهم

بوده و تو هم تازه باهاش آشنا شده بودی. 
 « درسته؟

فکر کنم درسته» کمی فکر کرد: ! » 

دسته ی از موهایش را میان انگشتانم 
من تازه دارم میشناسمت، مثال » گرفتم:

امشب واکنشنات برام جالب بود. هنوز 



 خیلی راه

مونده! بذار مراقبت باشم. اینجوری با 
عصبانیت برای من کاری نکن. ممنون که 
آمار گرفتی ولی یک احتمالهای وحشتناکی 

 این
وسط هست که من اصال نمیخوام بهشون 
فکر کنم. غیر اینا هم بذار یکیمون فقط 
حالش بد باشه! نفر بعدی اینقدر روبراه 

 باشه که
کنه.  بتونه حال خراب اون یکی رو خوب

متوجه میشی؟ الزم نیست کمک این شکلی 
 کنی! همینکه باشی و حالت خوب باشه

بهترین حالت ممکنه برای من. بذار بهت 



بگم من خیلی روزای بدی رو دارم میگذرونم 
 ولی میگذره! تموم میشه. تمام این روزا هر

وقت بهت فکر کردم یا دیدمت انرژی گرفتم 
 « .و حال خرابمو خوب کردی

م را از روی بازی انگشتانم برداشتم و نگاه
متوجه شدی؟» سرم را باالتر بردم:  » 

معذرت » لبهای چفت شده اش را تکان داد:
 « .میخوام

تکرار نشه» یک ابرویم را باال بردم: ! » 

اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که سریع 
 .سرش را هم باال و پایین کرد

برای اینکه از خنده ام جلوگیری کنم تک 
االن حل شد؟» رفه ای کردم:س  » 



بله» مظلومانه گفت: ! » 

خُب پس اون » لبخندی زدم و بلند شدم:
پنجاه درصد حقی که بهت دادم رو هم 

 « !میگیرم. کال دیگه تکرار نشه

زیرچشمی نگاه کردم. نشسته و به جلو خیره 
 .شده بود

یک قدم از تخت دور شدم که سریع بلند 
که من  کوهیار باز یکجوری شد» شد:

 « ... مقصرم! تو دوباره

دستهایم را دور کمرش حلقه کردم و حرفش 
 .را نیمه تمام باقی گذاشت

یک دستم را باال آوردم و موهایش را که از 
حرکت ناگهانیم روی صورتش پخش شده 



میگفتی» بود کنار زدم: ! » 
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 « .لجمو درآوردی» -

ی کوتاهی روی لبهایش خم شدم و بوسه 
 .زدم

من حق » لبهایش را روی هم فشار داد:
 « .دارم! خودتم میدونی

 .بوسه ی بعدی را هم روی لبهایش کاشتم
قرار » با زبان لب پایینش را خیس کرد:

نیست هر چی تو میگی بشه! ناعادالنه 
 « .است

سرم را کمی کج کردم و لب پایینش را به 
 .دهانم کشیدم



وی سینه ام گذاشتدستهایش را ر  . 

 .سرم را کمی عقب کشیدم

چشمهایش را بسته بود و من از این فاصله 
 .کم لبخند محوی روی لبهایش دیدم

 «...به خدا خیلی» -

نگذاشتم ادامه دهد، بیقرارتر از همیشه با 
حرص بیشتری لبهایش را بوسیدم، اینقدر 
به بوسه هایم ادامه دادم که نفسش بند 

 .آمد
هی به خودم کردمدر آینه نگا . 

دستم را میان موهایم بردم، دست از روی 
موهایم پایین کشیده شد و برای هزارمین 

 .بار داخل جیب کتم رفت



 .آسانسور باز شد و وارد سالن شدم
 « .سالم کوهیار جان» -

» دسته کیف را میان انگشتانم فشردم:
 « !سالم خانم اسفندیاری

 .از لحن جدی ام جا خورد
بی تفاوت از کنارش گذشتم و به طرف 

 .مبلها رفتم

صدای نگرانش در فضای سالن بزرگ 
یادم میاد تماس گرفتی و گفتی » پیچید:

 « کارها تمومه! اتفاقی افتاده؟

تشریف بیارید » روی یکی از مبلها نشستم:
 «.عرض میکنم

با طمانینه قدمهایش را برداشت و نزدیک 



نده خُب قیافه ات که نشون ده» شد:
 « .خبرهای خوبی نیست

البته برای من » در کیف را باز کردم:
 « .اینطوری نیست

 .مبل جلوی رویم را انتخاب کرد و نشست

همانطور که برگه ها را بیرون میکشیدم 
اگه قراره کسی برای پذیرایی بیاد » گفتم:

 لطف کنید بگید زحمت نکشن، من کلی کار
 « .دارم

- « قراره به  نه کسی نیست، فکر میکردم
مناسبت موفقیتمون یک جشن کوچیک 

 « .بگیریم

 « !اتفاقا جشن هم هست ولی نه اینجا» -



زیرچشمی نگاهی به قیافه ی آشفته اش 
 .کردم

 « چطور؟» -

نیم خیز شدم و برگه ها را به سمتش 
 .گرفتم
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کنجکاو و با عجله برگه ها را گرفت و شروع 
واندن کرد. تا متوجه شدم که لرزش به خ

 دستانش را با باز و بسته کردن مشتهایش

خُب خانم » کنترل می کند، شروع کردم:
اسفندیاری فکر کنم باید یک تماس با اون 
 شخصی که بانیپال آشوری رو از مرز خارج

کرد بگیرید، شما اوضاعتون از ایشون با 



 « !تخفیف هزار درجه بدتره

یدرنگش به وضوح پر . 

تمام این مدت کارخونه به بهترین نحو » -
کار میکرد، خبرهایی که بهتون میرسید 

 همگی دروغ بود. البته اگر پیگیر

میشدید که فکر میکنم اینکارو کردید باید 
متوجه شده باشید، تولیدات کارخونه تو 

 بازار داخلی تقریبا موجود نیستن خُب
این اتفاق هم برای این بود که تمامی 

والت یکجا صادر میشد. شما با محص
 اومدنتون و این نقشه ی انتقام بی حساب
کتاب علنا کارخونه جناب آزاد رو به اوجی 
رسوندید که تا به حال نداشته. در واقع پله 



 « .ترقی محسوب میشید

دهنتو » سرش را از روی برگه ها باال کشید:
 « .یک لحظه ببند

شما » با پوزخندی با حرفهایم ادامه دادم:
خودتون طبق این اسناد یکی از اصلیترین 
اشخاص تو جریان پولشویی هستید، اسناد 

 هم

تا یک ساعت دیگه تحویل مقامات قضایی 
داده میشه. به نظرم درست نیست وقتتونو 

 « .بگیرم

 .با خشم و عصبانیت از جایش بلند شد
مشخصه » برگه ها را روی زمین پرتاب کرد:
 « !داری بلوف میزنی



را بستم و از جایم بلند شدمکیف  . 

نزدیک شدم و با دقت به چشمهایش نگاه 
این یکی دو ساعت رو به نظرم » کردم:

غنیمت بشمرید. جدی بگیرید حرفمو. تمام 
 این

اسناد تحویل داده میشه و چون پای آدمهای 
مهمی وسطه که براشون کارهای شایانی هم 

 کردید سریع میان سراغتون! من

با یکی از این آدمها تو  مطمئنم یک تماس
ساعتهای آینده خبر موثق رو بهتون 

میرسونه، به هر حال شما وارد یک باند 
 بزرگ

شدید که همه جا آدم دارن. خودتون 



 « .پیگیری کنید

 .به سمت آسانسور قدم برداشتم
من میدونم هیوا رو دوست داری یادت » -

 « !نرفته که

او کمتر عقبگرد کردم و اینبار فاصله ام را با 
خیلی دلم میخواست بازم بازی رو » کردم:

 ادامه بدم و بگم هیوایی برای من وجود
نداره یا بگم من در قبال مقداری از سهم 

کارخونه زمان خریدم که همسر سابقتون از 
 « .شما آتو بگیره! اما نه، بسه این بازیا

من به » نفسم را با حرص بیرون دادم:
خاطر هیوا احترامتون رو نگه میدارم، 

توهین نمیکنم ولی جدا مادری ندیدم که به 



 خاطر

 « !کارش دخترشو بذاره وسط ماجرا

 « !خفه شو» -

چندین بار بهتون گوشزد کردم تهدید با » -
من جور درنمیاد، این یکی دو ساعت نفس 

طرکشیدن رو فقط و فقط به خا  

هیوا بهتون داده بودم که اونم چاره اش یک 
 « .تماسه و حل میشه

لبهایش مدام به هم می خورد بدون اینکه 
 .صدایی از آنها شنیده شود

یکبار تنها یکبار دیگه به هر طریقی حتی » -
یک پیام ساده به هیوا نزدیک بشید یا اثری 

 از شما تو زندگیش پیدا کنم حتی



شک باشه به راحتی اگر اون اثر یک قطره ا
آب خوردن پیداتون میکنم، اون موقع دیگه 

 «!خدا هم نمیتونه نجاتتون بده

چند قدم به عقب برداشتم و موبایلم را 
 .بیرون کشیدم

 .تماس گرفتم و روی آیفن گذاشتم
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 « !سالم مهندس» -

 « کجایی؟» -

 « !جلوی اداره پلیس» -

» صورت وحشت زده اش کردم: نگاهی به
منتظر نمون همین االن برو همه اسنادو 
تحویل بده. میدونی پیش کی بری دیگه؟ 



 قبال

کاراش انجام شده خودشون آدرسم دارن. 
 « ...اگه نداشتن

 « .چشم مهندس، آدرس برجو میدم» -

شروع به چک کردن آدرس کرد و من بی 
توجه به حال خرابش چرخیدم و وارد 

شدم آسانسور . 

پشت فرمان نشستم و نفسم را با چشمهای 
 .بسته فوت کردم

کیف را از بغلم روی صندلی کنارم پرت 
کردم. سبک شدم. دیگر کاری نداشتم جز 

 !خودم، جز هیوا

موبایل را که هنوز بی دلیل در دستم 



فشرده می شد ، نگاه کردم و آن را به 
 .دست دیگرم دادم

 .شماره اش را گرفتم

- « هیار! خوبی؟سالم کو  » 

شنیدن صدایش برای تمام احوالم کافی 
سالم عزیزِ دلم! آماده شدی؟» بود:  » 

 « .بله، منتظرتم» -

خیلی که خوشگلتر » ماشین را روشن کردم:
 « از همیشه نشدی؟

شده باشم چی میشه؟» با شیطنت پرسید:  

» 

عواقب بدی داره» کمربند را بستم: !» 

دارماینقدر عواقب بد دوست » خندید: .» 

 « .قطع کنیم، حواسم پرت می شه» -



شوخی نکن! مگه تو حواست پرتم می » -
 « شه؟

تازگیا » مثل خودش صادقانه جواب دادم:
زیاد! زیاد پرت میشه. رسیدم پیام میدم. 

 «.خدافظ خوشگله

 .خداحافظ آرامی گفت و قطع کردم

جلوی در خانه ماشین را متوقف کردم. 
اینبار قبل پیام دادن در حیاط باز شد و با 
کوله و وسایل در دستش به سمت ماشین 

 .دوید

وسایلش را روی صندلی عقب انداخت و 
 .سوار شد

 « .وای سرده! سالم» -



به پالتوی کوتاهی که تن داشت نگاهی 
سالم. چرا تو حیاط ایستادی؟ » انداختم:

سم خبر میدمگفتم بر  . » 

به نوک بینی اش که قرمز شده بود، نگاه 
 .کردم

کمربند را باز کردم و پالتوی خودم را از 
صندلی عقب برداشتم و روی پایش 

سرما میخوری! اینکارا چیه؟» انداختم:  » 

آخه » پالتو را تا روی گردنش باال کشید:
نمیگی کجا داریم میریم! اونم امروز. خُب 

فضولیدارم میمیرم از  . » 

با شنیدن صدای لرزاِن سرما زده اش درجه 
بخاری را بیشتر کردم و دریچه های آن را 



 .روی بدنش تنظیم کردم

مرسی، برو دیگه! میخوای برام چیزی » -
 «!بخری مطمئنم
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ماشین را روشن کردم و پایم را روی گاز 
از کجا فهمیدی؟» گذاشتم:  » 

واقعا؟ درست حدس » هیجان پرسید:با 
 « !زدم

به دست انداز رسیدم و ناخودگاه دستم را 
ببند کمربندتو» جلویش گرفتم: ! » 

چی میخوای بخری؟ یک » کمربند را بست:
چیزی هست که باید خودمو ببری، آره؟! 

 « چیه؟



 .راهی که باید می رفتیم زیاد دور نبود

تمام مدت حدس زد و جواب تمام 
را هم خودش داد سوالهایش . 

با هر سوال و جوابش خندیدم و در دلم 
 .قربان صدقه اش رفتم تا رسیدیم

 .ماشین را پارک کردم

پالتو را از رویش کنار زد و با کنجکاوی به 
اینجا که » خیابانی که در آن بودیم نگاه کرد:

 « !هیچ کدوم از حدسام نیست

از ماشین پیاده شدم و در را برایش باز 
تشریف بیارید بیرون خانم » کردم:

 « !خوشگل

دستش را گرفتم و به سمت ساختمان 



 .رفتیم

 وای» نگاهی به ساختمان کرد و ایستاد:
 « جای شرکتتو عوض کردی؟

من میدونم و » دلخور نگاهش کردم:
مهدیار! تا اینجا پس همه اون حدسا فیلم 

 « بود؟ نگفتم برای من فیلم بازی نکن؟

- « یدم! مهدیار نگفتهنه به خدا خودم فهم . » 

حاال معلوم میشه » اخمهایم در هم رفت:
 « .دیگه! سرده بیا

دستش را گرفتم و او را سمت در ساختمان 
 .کشاندم

وای نزدیک خونمونه! دیگه هر وقت » -
 « .بخوام زودی میرسی



مگه قراره خونه » دکمه آسانسور را زدم:
بمونی؟ یک روزی یادمه به تفکیک جنسیتی 

اشتی! نمیخوای کار کنی؟اعتراض د  » 

وای! پس االن علنا » ذوق کرده پرسید:
 « استخدامم کردی؟

دستم را پشتش گذاشتم و وارد آسانسور 
استخدام چیه؟ شما تشریف بیارید » شدیم:

 من خودم کارمندتون میشم واال تو از اون

مهدیار و بقیه هم که هی میرن کارخونه ها 
 « .اطالعاتت بیشتره

آخ » ری دستهایش را به هم زد:با ذوق بیشت
جون! بهت قول میدم از تعجب شاخ 

دربیاری تازه این مدت اطالعاتمو بیشترم 



 «.کردم

بله مهدیار گفته » از آسانسور خارج شدیم:
از پشت تلفن مشکل دستگاه رو تخمین 

 « !میزنی اعجوبه

 .بلند خندید و من در را باز کردم
 « بیا ببین خوشت میاد؟» -

وارد شد و با خنده قشنگش نگاهی به 
وای چه خوشگله! دوستش » اطراف کرد:

 « .دارم

به سمت راهرویی که به اتاقها منتهی می 
 .شد رفت وبرگشت

 .کنار ستون آشپزخانه منتظرش ماندم

یک دور در سالن زد و پنجره های قدی بلند 



 .و بالکن آن طرف پنجره ها را دید

قطع شد و خنده های ذوق زده اش کم کم 
اینجا میخواد » با تعجب به سمتم چرخید:

 « شرکت بشه؟

» نزدیک شدم و فاصله بینمان را پر کردم:
 « شرکت نشه اشکال داره؟

کمی سرش را کج کرد و اپن آشپزخانه را 
اینجا کجاست؟» هم دید:  » 
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دستش را گرفتم و کلید را کف دستش 
ن کلید در ساختمون ، این دو ای» گذاشتم:

 تا بزرگترا کلید ورودی خونمون، این کوچولو
 « !هم کلید انباریه



به چشمهای بهت زده اش نگاه کردم و 
البته چند تا مورد مهم هست، » خندیدم:

اولیش اینه که اگه از اینجا خوشت نمیاد 
 اصال

ایرادی نداره و میشه عوضش کرد، دومیش 
ار برای این بود که به اینکه حرفام راجع به ک

 یک حواس پرت دوست داشتنی تبدیل
بشی منتها همش جدی بود، از شنبه 

هشت صبح شرکت باش. آخریشم اینکه 
میتونم بهت مرخصی بدم با جوشکاری و 

 نجاری و
هر کاری که بلدی و دوست داری بیفتی به 

 « !جون اینجا



چانه لرزانش را دیدم و با خنده محکم 
سرِ جای خودت ببینم بیا» بغلش کردم: ! » 

 ( هیوا)

دستهایش دور شانه هایم امنیت ساخت، 
از ذوق داشتن یک خانه آن هم برای من و 

 .خودش در دلم هزاران پروانه بال زدند

 « !بیا سرِ جای خودت ببینم» -

مثل همیشه سرم را روی قلبش گذاشتم. 
چقدر جایم درست بود، این آغوش مهربان 

امی حس های خوب همان جایی بود که تم
 را

برایم به ارمغان می آورد. در آغوشش همه 
خوبی ها بود، پر می شدم از عشق از 



دوست داشته شدن، از امنیت ، این 
 آغوش به من

شجاعت بی حد و حصری می داد که خودم 
باشم، به من اطمینان می داد که دوست 
 داشتنی ترین آدم روی زمین هستم. هیچ

این اطمینان که  وقت این حس را نداشتم.
درست در بهترین جایی که باید ، بودم. 
 وقتی بود انگار همه چی بود ، هر چه می

 !خواستم داشتم

می دانستم گریه دوست نداشت. قورت 
 .دادن بغِض شادی هایم کار سختی نبود

 .صدایم را صاف کردم تا بغضم کمرنگ شود

ممنون! خیلی قشنگه! » سرم را باال بردم:



تا اومدم داخل هم دقیقا خیلی. دیدی 
 « همینو گفتم؟

خُب چون دختر » لبخند مهربانی به رویم زد:
حرف گوش کنی بودی و جواب همه 

 « !سواالمو درست دادی

 « !راجع به خونه؟ تو از من سوالی نکردی» -

حواست نبوده، من هم » لپم را کشید:
 « .واضح نپرسیدم

کمی فکر کردم، به غرغرهایم راجع به 
های نگار و سپهرانتخاب ! 

بدجنس، من با اونا میرفتم » بلند خندیدم:
دنبال خونه همه غر زدنهامو حفظ می 

 « کردی؟



لبخندش همان مهر تاییدی بود که احتیاج 
 .به حرف و سخن دیگری نداشت

صدای موبایلم ما را از دنیای اختصاصی 
 .قشنگمان بیرون کشید

وای » نگاهی به صفحه موبایل کردم:
میکشه منو مهدیاره! . » 

غلط کرده! بیا بریم » پیشانیم را بوسید:
 « .االن موبایل منو میگیره

هنوز در را باز نکرده بودیم که اینبار صدای 
 .موبایل کوهیار باعث شد هر دو بخندیم

وای دیر شد» کمربندم را باز کردم: ! » 
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مطمئنی اینجوری میخوای آماده بشی؟ » -



نمیخوای بری آرایشگاه؟ بعد بیای اونجا بگی 
 « ...وای اون بهتر شده و اینا

خندیدم و وسایل را از روی صندلی 
مثل ماه شده بود! بذار خودش » برداشتم:

 « .ماه بمونه

 .پیاده شد و وسایل را از دستم گرفت
 .با هم وارد آسانسور شدیم

سوالم را به وقت دیگری نمی توانستم 
کوهیار؟» موکول کنم:  » 

 « !جانم» -

خونهه خیلی قشنگ بود، یعنی دقیقا » -
همون بود که همیشه تو فکرام خیال 

 « ...میکردم. خیلی شبیه به فکرام بود فقط



 « فقط؟» -

مهدیار! مهدیار میدونه؟ بهش گفتی؟ » -
 «..ببین من بهش فکر کردما اگه بخواد

مهدیار برای »ام را بوسید: خم شد و گونه 
خودش مرد شده، بذار من دیگه نفس 

 « !بکشم البته اگه خودت بذاری

 « آخه... حاال میدونه؟» -

 .در واحد را زد

ای بابا کجایید؟ کلی » مهدیار در را باز کرد:
 « .کار دارم

بدو دیگه! طولش ندیا» نگاهی به من کرد: . 

» 

خواستم بروم که کوهیار مچ دستم را 
وایستا» رفت:گ ! » 



 « بله؟» -

هیوا میخواد بابت » نگاهی به مهدیار کرد:
 « .پیدا کردن خونه ازت تشکر کنه

تو؟ » هاج و واج نگاهم را به مهدیار دادم:
 « مهدیار تو اونجارو پیدا کردی؟

 « خوشت اومد؟» -

» نفسم را بیرون دادم و بغلش کردم:
ممنونم، دقیقا همون چیزی بود که 

داشته باشممیخواستم  .» 

قدردان نگاهش کردم، مهدیار از همان 
ابتدا هم برایم همان برادری بود که 

آرزویش را داشتم. چقدر آن روزها رویاهایم 
 قدرتمند



 .شده بودند

» خندید و آرام مشتی به شانه ام زد:
مبارکتون باشه! فقط میشه االن زودتر آماده 

 « بشی؟

ینقدر هیوا نرو! ا» کوهیار طلبکارانه گفت:
هولش نکن، تو اصال اینجا چیکار میکنی؟ 

 « !خب میرفتی

ماشینو الزم دارم گفتم برسونمتون بعد » -
 « .برم دنبال فرمایشات سپهر

خُب میگفتی من » وسط حرفش پریدم:
ماشین پروانه رو بگیرم! عجب آدمی 

 « .هستیا

گیج » دستش را روی شانه هایم گذاشت:



ش روی نیست این مهدیار؟ سوویچ ماشین
 « میزش بوده! چطور ندیدی؟

کوه خدا لعنتت کنه» مهدیار بلند خندید: ! » 

 .بعد هم سریع به طرف اتاقش دوید
اول صدای فریاد خوشحالش آمد و بعد هم 

 .خودش از اتاق بیرون آمد

دمت گرم رفیق! امروز » کوهیار را بغل زد:
 «برای همه برنامه داری؟

ت باشه مبارک» مشتی به شانه مهدیار زدم:
 « !مهدیار خان
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مهدیار ماشین هدیه نیست، حقوق این » -
 .چند ماه کار کردنته! با احتیاط رانندگی کن



» 

مهدیار کاور کت شلوارش را برداشت و 
نزدیک شد و من را کنار زد و بار دیگر او را 

 .محکم بغل زد

» خواستم تنها باشند، به طرف اتاق رفتم:
 « !من حسود نیستم

اصال» هر دو با خنده گفتند: . » 

 .به بازویش فشاری آوردم
نگاهش را از روی بچه ها برداشت و سرش 

جانم؟» چرخید:  » 

تو امروز همرو با کارات سکته میدی! » -
 « !نگاشون کن بال درآوردن

قوق کاری نکردم، ح» در کمال فروتنی گفت:
 « !این مدت کار کردنشونه



 « برم پیششون؟» -

» دستش را پشتم گذاشت و با اخم گفت:
 « آخه این سوال داره؟

 .سفره عقد را دور زدم و کنارشان ایستادم

نگار بلیط های مسافرتشان را به سمتم 
َح حتی نِم نمی نمیدونم چی بِگ » گرفت:

 « .بِگم

ماه شدیا! نمیتونم حسابی بوست کنم. » -
 « !گفت حقوقه سپهره

نکنه تو مثل » سپهر دستی به شانه ام زد:
یک دهن لق رفتی گفتی دوست دارم نگارو 

 « !ببرم اینجا؟ آره آزاد

میگیرم لهت » با اخم نگاهش کردم:



 « میکنما؟ عقِل کل اصال به من گفته بودی؟

نه! راست میگی، تو » کمی فکر کرد:
 « .نمیدونستی

هدیار و رهی هر سه سرمان را به طرف م
 .چرخاندیم

سپهر تا خواست چیزی بپرسد، مهدیار به 
ما گفتیم! که چی؟ چه تریپی » حرف آمد:

 برداشتی داماد شدی مسخره. نگار شوهرتو
 « !جمع کنا

وا وای مه مهدی مهدیار چ چط چطوری ا » -
 « ازش ت تش تشکر ک کنیم؟

من براش کار » سپهر گونه نگار را بوسید:
یکنممیکنم، جبران م . » 



رهی نگاهی عاقل اندر سفیه به سپهر 
» انداخت و سرش را با تاسف تکان داد:

احمق هدیه داده! دایره واژگان چیزیه که تو 
 اصال

 « .نداریش

بیاید بریم » دست مهدیار و رهی را گرفتم:
بابا حاال بعدا فکر میکنیم، زشته اینجا 

 « .وایستادیم

 .با هیجان و نفس زنان کنارش نشستم
ادامه میدادی دیگه! خوب » ستم را گرفت:د

 « .داشتی پیش میرفتی

عروسی دوستمه خُب، من چیکار کنم تو » -
 « دوست نداری برقصی؟



دست برد و موهایم را پشت گوشم 
االن من چیزی گفتم؟ داشتم » فرستاد:

لذت میبردم با مهدیار اون وسط هنرنمایی 
 «.میکردید

 « بابا و پروانه کجا رفتن؟» -

رفتن به » اهی به طرف دیگر سالن کرد:نگ
پدر مادر سپهر تبریک بگن! گفتن دیر 

 « .رسیدن ندیدنشون از نزدیک
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موزیک به یکباره قطع شد و صدای رهی در 
خُب رفیق من میخواد دسِت » سالن پیچید:

 گلشو پرت کنه! ما تبعیض قائل نمیشیم

تونن تو بازی شرکت آقایون مجرد هم می



 « .کنند

همه در حال خنده بودند و دوستهایی که 
دعوتشان کرده بودیم و فامیلهای دور و 

 .نزدیک نگار و سپهر جمع شدند
مهدیار نگاهی به من کرد و اشاره کرد که 

 .بروم
 .دستی تکان دادم و بازوی کوهیار را گرفتم

با حرکت من مهدیار چشمکی زد و جمع را 
رها کرد و همزمان با بابا و پروانه همه 
 .پشت میزی گردی که بودیم، نشستند

رهی بعد از کلی اذیت کردن باالخره شروع 
 .به شمارش اعداد کرد

 « ...ده، نه ، هشت، » -



با اشتیاق و هیجان صحنه را نگاه کردم. 
ه بودم. چقدر در رویاهایم این صحنه را دید

در خیالهایم دسِت گل نگار میان دستهایم 
 جا

خوش می کرد. آنجا در خیالهایم مطمئن 
بودم دسِت گلی که خودم به نگار هدیه 

داده بودم برای من می شد اما حاال دیگر 
 برای

رسیدن به آرزویم احتیاجی به آن گلهای زیبا 
 .نداشتم

به نیم رخ خوشحالش نگاه کردم و با ذوق 
 .خندیدم

 .عدد به یک رسید و سریع سرم را چرخاندم



رهی صفر را گفت و نگار و سپهر چرخیدند و 
 .دست در دست هم به سمت میز ما آمدند

بازویم را گرفت و منی را که در حال غش 
 .کردن بودم، از جایم بلند کرد

رهی هم دوید و با خوشحالی کنار مهدیار 
 .ایستاد

ا میان نگار گونه ام را بوسید و دسِت گل ر 
 .دستهای لرزانم گذاشت

چشمهایم میان دست و سوت و جیغ های 
 .پیچیده شده در سالن تار شد

اُمی امیدوارم ک » نگار با کوهیار دست داد:
 « !کمی جُ جبران ش شده ب باشه

 .سرم را باال بردم و نگاهش کردم



دستش را باال آورد و قطره اشک روی گونه 
 .ام را پاک کرد

یب کتش رفت و جعبه دستش آرام در ج
 .مخملی زیبایی از آن درآورد

 .حلقه زیبایی از آن درآورد

دست لرزانم را گرفت، نگاهی به بابا 
اجازه » انداخت و سرش را به طرفم چرخاند:

 « هست؟

زبانم کار نکرد فقط توانستم با ذوق سرم را 
 .باال و پایین کنم

حلقه را در دستم کرد و بالفاصله بعد از آن 
را بوسیددستم  . 

دیگر طاقت ایستادن نداشتم، سریع خودم 



 .را در آغوشش انداختم

رینگ ساده » سرش را کنار گوشم آورد:
 « !باشه برای بعد عشقم

پشت میز اتاقم نشستم و نگاهی به حجم 
 .زیاد برگه های روی میز انداختم

خودکار را برداشتم و همزمان نیم نگاهی به 
ش شومینه لپتاپ انداختم که روی صفحه ا

 .های قشنگ و سفید چشمک زدند

بدون نگاه دستم را بلند کردم و لپتاپ را 
ای بابا» بستم: ! » 
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 .لبهایم با دیدن برگه ها کج شد
همین » خودکار را محکمتر در دستم گرفتم:



 « .روزا اول اخراجم میکنه بعدم میکشتم

بابا » را گرفتم:خودکار را انداختم و سرم 
نمیتونم تمرکز کنم، میخوام برم خونمونو 

 « !درست کنم. عجب گیری کردما

بله؟» تلفن روی میز زنگ خورد:  » 

 « .آقای مهندس پشت خط هستن» -

وصل کنید » از ترس لبم را گاز گرفتم:
 « .ممنونم

قبل از اینکه چیزی بگوید خودم شروع کردم 
کوهیار، سالم » بلکه کمی فضا تغییر کند:

 .ببین من میخوام شومینه داشته باشیم
 « !جاشو هم انتخاب کردم. سفیدم باشه

 « عرایضتون تموم شد خانم مهندس؟» -



بله» آرام گفتم: ! » 

اینایی که گفتید عالیه! من االن کارخونه » -
آب معدنی هستم، یکسری دستگاه الزم 

 داشتن! مسئولش تا اونجا که یادمه

 « .شما بودید

» محکم با کف دستم به پیشانیم کوبیدم:
 « ...کوهیار ببین

تا آخر وقت اداری امروز دستگاه ها » -
 «.اونجا باشه! متشکرم

 .تماس را قطع کرد
نامرد! » با ناامیدی نگاهی به گوشی کردم:

 « .امروز میخواستم زود برم

سریع بلند شدم و برگه مربوط به کارخانه را 



 .پیدا کردم و مشغول شدم
با هزار بدبختی و بارها تماس توانستم کارِ 

 .کارخانه را انجام دهم

کنار پنجره ایستادم و سر داغ شده ام را به 
من اینکاره نیستم، یک » پنجره چسباندم:

 « !حواس پرته به درد نخور

 .در باز شد و از جایم تکان نخوردم

 « چطوریایی دردسر؟» -

مهدیار » در همان حالتی که بودم گفتم:
 « میشه بهش بگی منو اخراج کنه؟

نبینم کم بیاری» کنارم ایستاد و خم شد: ! » 

همش دارم خرابکاری » سرم را برداشتم:
میکنم! وقت کم میارم. بهم همش کار 



میده. میخوام برم تو خونمون کارهای 
 اونجارو انجام

 « !بدم

منو نگاه کن، تو از » شانه هایم را گرفت:
نکارارو میده هممون بهتری! اگه بهت ای

مطمئنه که از پسش برمیای! فقط مثل 
 همیشه

زمان بندیات غلطه. بعدشم کاری میمونه 
زنگ بزن من هستم، با کوه گشتی اخالقات 

 «!داره شبیه خودش میشه؟

 .کمی ماند و کارها را سر و سامان دادیم

 « باید برم، میای برسونمت؟» -

وای مرسی یک عالمه اش انجام شد، نه » -



دیگه میمونم تمومش میکنمیکم  . » 

خداحافظی کردیم و از ترس یادآوری خانه 
سریع لپتاپ را داخل کوله ام گذاشتم و 

زیپش را بستم و کوله را در دورترین نقطه 
 اتاق

 .گذاشتم
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گول نمیخورم. » پشت میز برگشتم:
 « !خرابکاری بسه. میکشتت هیوا

بله؟» ز دوباره زنگ خورد:تلفن روی می  » 

خانم مهندس آقای آزاد پشت خط » -
 «.هستن

بله » از ذوق شنیدن صدای بابا ایستادم:



 « !ممنونم

 .خط وصل شد و نفس من حبس ماند

 « .الو هیوا! سالم» -

حرفهای مادرم هنوز در تنهایی هایم مثل 
یک نجوای غم انگیز تکرار می شد. هنوز 

د می خوابیدم. زمانتمام شبها را با حال ب  

زیادی نگذشته بود تا من کابوس دیدنش و 
حرفهای پر از کوالک و سرمایش را فراموش 

 .کرده باشم

هیوا صدامو میشنوی؟ به خدا اصال » -
اونجوری که شنیدی نیست! میشنوی؟ قطع 

 « .نکن خواهش میکنم

چاره ای نداشتم جز داد زدن، نمی خواستم 



برای چی زنگ زدی؟ شهریار » گریه کنم:
 !دیگه هیچی نیستی برام، خیلی نامردی

خیلی. اینهمه دوستت داشتم. برای چی 
زنگ زدی؟ خیلی آشغالی! یادته رفتید؟ من 
 به خاطر تو دو هفته تب کردم. تو برام عین
داداش بزرگتر بودی همیشه، همیشه! کی 

لفن اینجارو بهت داده؟ از کجا آوردی؟ت  » 

 « !داد نزن، هیوا گوش بده» -

 « میگم کی بهت شماره داده؟» -

عمو فریبرز! گوش بده هیوا چند بار » -
پرسیدی که چرا اومدم این سر دنیا دور از 

 پدر مادرم زندگی میکنم! یادته؟ به خاطر
کارهای مامانم. نمیخواستم بگم! عمو گفت 



مامانم با مامانت رفیقه منم الل  تو نمیدونی
 شدم، اینهمه وقت هربار پرسیدی

یک چیزی سمبل کردم گفتم. االن راستشو 
 « !بشنو

دروغ میگی» بغضم را قورت دادم: ! » 

همرو به عمو هم توضیح دادم، باهاش » -
حرف بزن از وقتی مامانم حرف تورو پیش 

 «!کشید ولشون کردم. عمو میدونه هیوا

- « وهیارو گفتی! قضیه قرارداد گفت تو ک
دبی رو میدونست، فقط تو میدونستی 

 « .شهریار

همش تقصیر من بی حواسه! احمق » -
بازی درآوردم. بعد تو مامانم اومد باز 



 همون حرفهای قدیمی، اومدم بگم با کسی

 « .هستی بیخیالم بشه، بیخیالت بشه

 « بعد همه چیو گفتی؟» -

- « ون پیش من فقط گفتم اینقدر رابطتت
رفته که حتی اومدی اینجا برای قراردادش 

 هم تو رفتی، گفتم تورو فرستاده! هیوا

من نمیدونستم همین دو تا جمله تو 
عصبانیت اینهمه داستان میشه. گوش 

 « میدی؟

نفس های بریده بریده ام حالم را بدتر کرد. 
دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم و خم 

 .شدم

مرم را صاف کردمدر باز شد و با ترس ک . 



 « !سالم» -

 .چند ثانیه نگاه کرد و اخمهایش در هم رفت

گوشی را محکمتر به گوشم چسباندم ولی 
دیگر قدرت شنوایی برای شنیدن حرفهای 

 .شهریار را نداشتم

دلم می خواست در بغلش فرو روم تا این 
حاِل بدم از بین برود. بغلم کند تا دوباره 

میم درستی بتوانم بهترین باشم و تص
 .بگیرم

کی » با چند قدم بلند خودش را رساند:
 « پشت خطه؟
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نمی دانستم شنید یا نه! حتی خودم هم 



شهریار» صدایم را نشنیدم: . » 

خیره به چشمهایم نگاه کرد و بعد دستش را 
پشت گردنم گذاشت و سرم را به سینه اش 

 .چسباند

ه در حاِل مرگ بودند، حس های خوبم ک
 .احیا شدند

میشنوی؟ یک چیزی بگو! کاش باور » -
 «.کنی. کاش با عمو حرف بزنی

دست دیگرش حلقه ای دو شانه هایم 
 .ساخت

 « !هیوا» -

نمی خواستم صدایی خللی در شنیدن 
صدای قلبش که مثل همیشه محکم بود 



بهم » ایجاد کند برای همین به آرامی گفتم:
 گفت

 « .تمام این سالها از طریق تو خبر می گرفته

شهریار طاقتش تمام شد و حاال او بود که 
به خدا دروغه! من هیچ وقت » فریاد می زد:

ندیدمش. هیچ وقت باهاش صحبت 
 .نکردم

اصال کسی نمی فهمید تو میای پیشم! هیوا 
عمو تورو به من می سپرد، می دونی چقدر 

در بایدعمو فریبرزو دوست دارم؟ من چق  

بیشرف باشم بعد اونهمه کمکی که بهم 
کرده اینجوری از پشت بهش خنجر بزنم؟ 
 ...من هر چی تو زندگیم دارم از فریبرزِ آزاده



بفهم تورو خدا! تو منو اینجوری شناختی؟ 
 « چطوری پس میگی جای برادرت بودم؟

 .چند لحظه بینمان سکوت شد

 .دستم را دور کمرش نگه داشتم

سرم قرار گرفتلبهایش روی  . 

شهریار کی میای » نفس عمیقی کشیدم:
 « اینجا؟

 « حرفامو باور کردی؟» -

باور » سرم را بیشتر در آغوشش فرو بردم:
 « .کردم

زود میام! همین روزا. من هنوز » -
 « .کوهیارتو ندیدم

 « .باشه! بیا» -



مطمئنی باور کردی؟ با عمو حرف بزن » -
خودت  گفتم همه چیو بهت بگه! گفت تا

 نخوای چیزی نمیگه. باهاش حرف
 « میزنی؟

 « .باشه باهاش حرف میزنم» -

» تماس را قطع کردم و سرم را باال بردم:
 « .بهش اعتماد کردم

حتما کار » دستش را روی گونه ام گذاشت:
درستی داری انجام دادی! شک نکن به 

 « .فکرات

کوهیار» بدنم را کمی عقب کشیدم: ! » 

 « .جانم» -

- « بت خرابکاری امروز معذرت می خوامبا . 

» 



» شانه هایم را گرفت و مرا عقب کشید:
 « !درستش کردی؟ فرستادی لوازمو

دیگه االن می » نگاهی به ساعتم کردم:
 .رسن! مسافت کارخونه تا سوله زیاد نیست

» 

شد چند » دستهایش را در جیبش فرو کرد:
 « تا؟

 « چی؟» -
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گفته بودم بشمری اشتباهاتتو؟ میگم تا » -
 « االن چند تا شده؟

سرم را کج کردم و از کنار شانه اش به 
تقویم رومیزی و خط هایی که زده بودم، 



 .نگاه کردم
با امروزیه هشت تا» لبم را گاز گرفتم: ! » 

 « !تو سه هفته؟» -

 « !بله» -

بپوش پالتوتو بریم! کار » میز را دور زد:
گشنمه! شام بریم بیرون بسه. . » 

اخراجم کردی؟» لبهایم آویزان شد:  » 

نه، ولی از حقوق آخر ماهت خبری » -
 « !نیست، حقوقتو میدم مهدیار

چرا به اون؟» اخمهایم در هم رفت:  » 

آخه » پالتویم را باال گرفت تا آن را بپوشم:
اول به اون گفتی اخراجت کنم اونم گویا 

 «.زیاد کمکت کرده! گفتم مزدشو بهش بدم



 « .اخراجم کن! اصال من دیگه نمیام» -

 « .دست خودته مگه؟ بیا بپوش گشنمه» -

خیلی بدجنسی» جلو رفتم: ! » 

شومینه سفید شد؟» خندید و پرسید:  » 

 (کوهیار)

 .کلید را انداختم و در را باز کردم

انگار تا همین حاال پشت در ایستاده بود تا 
 .من برسم

 « !کوهیار روانی کردی مارو مرد حسابی» -

دسته چمدان را در جایش جا زدم و 
» دستگیره اش را گرفتم و آن را بلند کردم:

 « !سالمت کو پسر

سالم، رفیق کدوم آدم » گونه ام را بوسید:



دو روز مونده به عروسیش واسه کار عاقلی 
میره مسافرت، این بچه رو دق میدی تو! 

 گناه

 «!داره

چمدان را گوشه اتاق گذاشتم و پالتو را از 
مهدیار باز شروع کردی » تنم بیرون آوردم:

 که! هیوا هیچیش نیست همین االن زنگ

زده بود داشت غش غش از اینکه سرکارت 
د شما دو تا. گذاشته می خندید! روانیم کردی

 .صبر کن فردا بگذره جفتتونو آدم می کنم

 « .تو این دو ماهه زندگی برام نذاشتید

 «... دهنشو» -

جرات » چرخیدم و با اخم نگاهش کردم:



داری بقیشو بگو! صد دفعه نگفتم جلوی من 
عین بچه آدم حرف بزنید. بازم هیوا به تو 

 که

 « .کال امیدی ندارم

- « اینقدر شاکی خیلی خُب حاال چرا 
 « هستی؟ چی شده؟

به صورتش با دقت نگاه کردم، چطور درک 
نمی کرد این خشم از کجا می آمد. بعد از 
 یک عمر با هم بودن! چطور راضی باشم که

 تنها بماند. چطور خیالم راحت باشد؟
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چیزی شده؟» جلوتر آمد:  » 

هدیارم» گوشه لبم را گاز گرفتم: ! » 



 « جان؟» -

 « هیوا باهات حرف زده؟» -

خجالت نمی کشید شما دو » پوزخندی زد:
تا؟ به خدا عقلتونو از دست دادید؟ اون 
خنگه تو چرا؟ دختره ی ننر منو برداشته 

 برده
خونتون در یک اتاقو باز کرده میگه اینجارو 
دوست داری؟ یک پس گردنی بهش زدم 

 «!هم نونش بشه هم آبش

- « یش؟ خیلی احمقی! با کدوم دستت زد
 « زدی؟

اوه » دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد:
اوه! شما جمالت آخرو نشنیده بگیر! از 



 « .دستمون در رفت آقا

 .سریع از اتاق بیرون رفت

لباسهایم را عوض کردم که پیدایش شد. با 
یک ژست بوکس مشتش را به شانه ام 

یشم کوهتازه دارم از دستت راحت م» زد: ! 

 « .حکومت مستقل با شاه مهدیار

نگرانم نکن! آدم بمون» لبخند زدم: . » 

بیا آخرین لیوان شیر داغتو بهت بدم، » -
کم تو قانون اساسی حکومت من دخالت 

 « !کن برادرِ مهمان

می خوای با » لبهایم را به هم فشار دادم:
 « !اینکارا و حرفا منو به کجا برسونی

جواب همه حرص » لجوجانه نگاه کرد:



 « .دادنات کوه! جواب همشون

به خدا خوشحالم! » بعد هم بلند خندید:
چرا نمی فهمی؟ ای بابا بذار یک کم تنها 

بمونم ببینم چه مزه ایه! دیدم سخته جمع 
 می

 « کنم، میام اونجا وردلتون! خوبه؟

پس قول بده» دستش را گرفتم: ! » 

به همه » ه گرفت:دستم را محکم و مردان
مقدسات قسم دیدم نمی شه، نمی تونم، 

 میام! خوبه؟ راحت شدی؟ تو چته؟ چرا

 « دیالوگات شبیه مادرای نگرانه؟

 .شانه اش را گرفتم و محکم بغلش کردم

» دستهایش را چند بار محکم به پشتم زد:



 « !عاشق شدی عوض شدیا رفیق

 .لیوان شیر داغ را جلوی رویم گذاشت
- « فکر کردن به من به فردا فکر  به جای

 « .کن! عجیب خیالت راحته ها

دیگه هر کاری » مقداری از شیر را خوردم:
مونده بود، سپرده بودم به خودت خیالم 

 « !راحته

بابت کارها خیالت راحت، بابت منم » -
همینطور. رهی یک مدت تا اوضاعش 

 روبراه بشه میاد پیشم. می دونی که پدرش

گذاشته خانه سالمندان مادربزرگشو برده . » 

ای بابا. عجب بابایی داره » سرم را باال بردم:
 « .این بچه! خُب پس خیالم راحت تر شد



یعنی » از جایش بلند شد و با خنده گفت:
خوشم میاد حست به من پر از اطمینانه! 
 رهی حاال چه پیغمبریه که بیاد پیش من تو

 «خیالت راحت می شه!؟

- « ینان نیست. یک چرت نگو، بحث اطم
عمره با همیم. برای منم سخته نباشی! 

 « !سخته مهدیار. بفهم
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» خم شد و دستهایش را روی میز گذاشت:
نوکرتم چرا اینقدر سخته بگی این چیزارو! 
 بدبخت اون رفیق من چی .خب بگو دیگه

بکشه تو زندگی با تو! منم سختمه! نباشی 
ولی یک جا کار می کنیم. رهی هم سخته. 



 « .هست. منم هر روز خونتم خیالت راحت

کمرش را راست کرد و از آشپزخانه خارج 
 .شد

یک آن ایستاد و از پشت اپن جدی نگاهم 
فردا صبح زود باید بیدار بشیم، زود » کرد:

 « .بخواب! سریع

حال کن، خودم جاتو پر » بلند خندید:
 « .کردم

م و تلگرام را باز کردمروی تخت دراز کشید . 

 .با دیدن پیغامش زیر خنده زدم
» . « - 

 « جانم؟ » -

 « بیداری؟ زنگ بزنم؟ » -

بفرمایید خانم؟» خودم تماس گرفتم:  » 



دلم برات تنگ شده! خیلی. میشه بیام » -
 « .اونجا؟ فقط ببینمت! خواهش

 « !نه» -

 « .کوهیار» -

عین عروسهای » کالفه روی تخت نشستم:
فراری! نصفه شبه. بخواب فردا قراره بیام 
ببینم چقدر خوشگلتر شدی جریمه ات 

 «.کنم

 « !زود برمی گردم» -

 «.نه» -

باشه پس منم عکسای خونرو نمی » -
 « .فرستم

آهان پس بگو دو هفته » با خنده گفتم:



نذاشتی من وارد خونه بشم برای االن بود 
پررو؟ سوپرایزت این بود؟بچه   » 

 « !شب بخیر» -

 « .قهر نکن» -

قهر نیستم، می بوسمت. » کمی مکث کرد:
دوستت دارم. فردا دیر نکنیا. من دارم از 

 « !هیجان می میرم. شب بخیر

شب بخیر» لبهایم کش آمد: . » 

» تماس را قطع کرد و همان موقع پیام داد: 
 « عکسارو فرستادم

کردم و تکیه ام را از  سریع تلگرام را باز
 .تخت برداشتم

 .با اشتیاق به صفحه خیره شدم



هر یک عکسی که باز شد انگشتانم موبایل 
 .را بیشتر فشرد

 .وای خدا چیکار کردی! چقدر معرکه ای تو» -

» 

با دیدن عکس بعدی سریع سرم را به 
سمت بالکن چرخاندم و تازه متوجه شدم 

 .گلدانهایم سرجایشان نبودند

چقدر قشنگ » ره به عکس خیره شدم:دوبا
 « !چیدیشون
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میز و صندلی های حصیری کنار گلدانها 
همان چیزی بود که همیشه دوست داشتم 

روزی کنار گلدانهایم باشد و هیچ وقت 



 دست

 .به کار نشدم
شومینه سفید و فرشی با پرزهای بلند به 

 .رنگ طوسی عکس بعدی بود

 .هر عکسی دیدم مشتاقتر شدم

عکس آخر یک سلفی از خودش و مهدیار و 
 .رهی بود که وسط سالن گرفته بود

به چشمهای کشیده شده از خنده اش نگاه 
عاشقتم» کردم: . » 

خسته نباشی عزیزِ » برایش تایپ کردم: 
دلم، خونمون فوق العاده شده. بین همه 
گلهامون چشمم فقط اون شمعدونی که 

 بهت



ده بودم رو دید. چقدر بزرگ شده! چه دا
عشقی شده! چقدر دوست داشتنی تر 
شده! از االن فقط مشتاقم از نزدیک 

 ببینمش و
 .«ببوسمش

 « !کوه پاشو پاشو خواب موندیم» -

 .با ضرب از تخت کنده شدم و نشستم
همراه سپهر باال سرم ایستاده بود و با هم 

 .می خندیدند

بزمجه های » دستم را روی صورتم کشیدم:
 « .احمق سکته کردم

پاشو داداش آرایشگر » سپهر گفت:
 « !منتظرمونه



برید بیرون! » روی تخت دراز کشیدم:
 « .مسخره بازی درنیارید

کوه حرف گوش ندی گرون تموم میشه » -
 « !برات

 « !بیا برو بابا بچه» -

د آن قدر حرف زدند که کالفه ام کردند. بلن
یکی طلبتون تا » شدم و حوله ام را برداشتم:

 « !بعد. من میدونم و شما دوتا

از مسخره بازی های مهدیار، سپهر و 
آرایشگری که ادعا می کردند رفیقشان بود تا 

 .سرحد مرگ حرص خوردم

باالخره کارِ موهای همیشه آشفته مهدیار 
تمام شد و من با نگاهی به ساعت رو به 



ا! عجله های بیخود. گفتهبفرم» آنها گفتم:  

 .ساعت یک برم دنبالش...دوازده هم نشده

» 

بده مگه؟ خودمون » سپهر با خنده گفت:
خوش می گذرونیم! االن رهی ماشینم میاره 

 «.چهار تایی، خوش تیپ می ریم دور دور

مهدیار کف دستش را باال آورد و 
ایول» دستهایشان را به هم کوبیدند: ! » 

 « .خجالت بکشید» -

خواستم بیشتر مواخذه شان بکنم که 
 .موبایلم زنگ خورد

 « !سالم کوهیار ماشینو آوردم بیا» -

بریم رهی » نگاهی به مهدیار و سپهر کردم:
 « .اومد



 .هر سه با هم از آرایشگاه خارج شدیم

نگاهی به آسمان ابری و زمین پوشیده از 
برف انداختم. هوا سرد بود، نگران دختر 

. از گرفتن مراسم عروسی سرمایی ام بودم
 در این

هوا پشیمان بودم اما مگر دیگر می توانستم 
حریف دِل سرکشم شوم؟ مگر او می 

 توانست؟
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اومد» مهدیار به شانه ام زد: !» 

سپهر و مهدیار با کت شلوارهای مشکی یک 
 .شکل و مدل دو طرفم ایستادند

اه کردمبه آن طرف خیابان نگ . 



از دیدن ماشین سفیدم که غرق در گلهای 
 .زرد رنگ شده بود، لبخند زدم

رهی از ماشین پیاده شد، کت شلوار او هم 
 .دقیقا شبیه مهدیار و سپهر بود

 .برف شروع به باریدن کرد
 .آهی کشیدم و سرم را باال بردم

با اشاره سپهر که به شانه ام زد خواستم به 
ه با پایین آوردن آن طرف خیابان بروم ک

 سرم، چشمهایم به صحنه ای که جلوی رویم

 .بود، میخکوب شد
شهریار یک طرف در باز شده ماشین و رهی 

 .آن طرف دیگر بودند
 !و او... هیوای من



روی صندلی عقب نشسته و پاهایش را 
بیرون ماشین گذاشته بود. کفش های آل 

 .استار زرد را به پا داشت
هایش باال رفت و چشمانم از روی کتونی 

وقتی به کاپشن پفی زرد رنگ که روی لباس 
 عروس به تن داشت رسید ، لبهایم آنقدری

کش آمدند که مطمئن بودم از این فاصله 
 .خنده ی دندان نمایم را به وضوح دید

همه موهایش باالی سرش جمع شده و تاج 
 .ظریف و زیبایی روی آن بود

ن با دقت به صورتش نگاه کردم، با دید
چشمهای زیبایش که دیگر چیزی فرای 

منحصر به فرد شده بودند، نفس در سینه 



 ام حبس
 .شد

لعنت » نگاهی به مهدیار و سپهر کردم:
 « !بهتون

دیگر نتوانستم حریف تمنای قلب دیوانه ام 
شوم و مشتاقانه یک قدم به طرفش 

 .برداشتم
شهریار دستش را دراز کرد و کمک کرد تا از 

 .ماشین پیاده شود

رهی خم شد و از ماشین دوربین اش را 
 .درآورد

دامن لباسش را میان دستش مشت کرد. 
سرش را باال آورد و خنده پر ذوق و شوقش 



 .را دیدم

چند قدم من و چند قدم او... دقیقا وسط 
 .خیابان به هم رسیدیم

بعد از چند روز و  نفسم از دیدنش آن هم
 .با اینهمه زیبایی رفت

به سختی نفسم را بیرون دادم و بی تفاوت 
به هر کسی یا هر شرایطی بغلش کردم، 
 لبهایم را کنار گوش یخ زده اش گذاشتم و

دوستت دارم عزیزِ دلم» بوسیدم: .» 

صدای خنده های قشنگش گرمای وجودم 
شد. این سرما و دانه های برف برایم با 

های پر ذوقش بی اهمیت ترین خنده 
 موضوع



 .عالم شد

با صدای بوق ماشینهای خیابان و چند نفر 
که بلند تبریک می گفتند او را از خودم جدا 

 کردم و بعد از گرفتن دستش به سمت

 .ماشین رفتیم

 .کمکش کردم تا روی صندلی بنشیند

قبل از بستن در خم شدم و با دقت 
 .نگاهش کردم
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 .تمام وجودم پر شد از خواستن او
به خدمتت میرسم، » لبهایم را گاز گرفتم:

 « !زیادی خوشگل شدی

 .با خنده در را بستم



هر چهار نفر در لباسهای یکسان جلوی رویم 
 .ایستاده بودند

 .با همه دست دادم و بغلشان کردم
من و شهریارو باید تحمل » رهی گفت:

فیلمبردار و ساقدوش. کنید! عکاس و 
 « !خرجت رفت باال کوهیار

نگاه قدردانی به رهی کردم و فکرم رفت پی 
یکی از کارهای باقی مانده ای که هنوز به 

 .سرانجام نرسانده بودم

 .از همه تشکر کردم و سوار ماشین شدم
قرارمون این نبود، جای نفس کشیدن  » -

 « !نذاشتی که هیوای من

برای کاپشن و » :با خنده ی قشنگی گفت



 ...کفش ناراحت نشیا! نمی شد تو این برف

» 

خیلی کار خوبی کردی، نگرانت بودم » -
دخترسرمایی. نمی گی یهو از غیب پیدات 

 « می شه من سنگکوب می کنم؟

نمی شه که همیشه تو سوپرایز کنی! » -
 « .ناراحت شدی

تا حاال اینقدر خوشحال » دستش را گرفتم:
یک استپ کوتاه کرد وقتی نبودم! قلبم ولی 

 « .دیدمت

یک ماموریت :» ماشین را روشن کردم 
داشتی خانم زیبا! تا سرمون شلوغ نشده 

 « بگو ببینم چی شد؟

ماموریت موفقیت آمیز بود فرمانده، دو » -



ماه دیگه، دو هفته هند با همون استاد 
 هنگ درامی که رهی عاشقشه! فقط یک

 « !چیزی

 « چی عزیزِ دلم؟» -

برای مهدیارم بلیط گرفتم. با هم برن » -
 «.بهشون بیشتر خوش می گذره

دست » دستش را باال آوردم و بوسیدم:
 « .شما درد نکنه خانم

به دنبال ماشین رهی راه افتادیم. تمام 
طول مسیر از شیطنتهایش در آرایشگاه و 

حرص خوردنهای پروانه تعریف کرد و 
 .خندید

رهی ما را به جایی خلوت پر از برفهای 



 .سفید و دست نخورده برد

 .برای عکاسی باید کاپشنش را درمی آوَرد
نگاه نگرانم را از ماشین برداشتم و به رهی 

ببین اصال نمی خواد زیاد عکس » دادم:
 « .بگیری! سرما می خوره

نترس بابا هیچیش نمی شه! بیارش » -
شنشو دربیاره پایین. اندازه پنج دقیقه کاپ

 « .کافیه! برفم که بند اومده

به خدا سرما می » در ماشین را باز کردم:
 « !خوری

دامن را میان انگشتانش مشت کرد و 
 .بازویش را گرفتم تا پیاده شود

 .جایی که رهی می خواست، ایستادیم



خیلی خُب کاپشنو دربیار، راه نیای تو » -
دی برفاها، خرابشون می کنی. کاپشنو درآور 

 « !پرتش کن طرف من

بیا » زیپ کاپشن را میان انگشتانم گرفتم:
 « !بیخیال شیم، همین االنم داری می لرزی

دستهایش را از زیر کتم روی پهلوهایم 
طولش نده دیگه» گذاشت: ! » 

زیپ کاپشن را پایین کشیدم و آرام آن را از 
 .تنش بیرون کشیدم

 محو باال تنه ی زیبای لباس و ترکیب آن با
بدن و پوست زیبایش شدم. بدون اینکه 

 .نگاهم را بردارم کاپشن را پرت کردم
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ژست با خودتون! هر کاری خواستید » -
 « !بکنید. هر چی طبیعی تر بهتر

 .نگاهمان روی هم قفل شده بود
 .دستهایش را روی سینه ام گذاشت

سردمه» لبهایش واضح میلرزید: ! » 

بدون هیچ فکری فقط برای نلرزیدن 
 .لبهایش خم شدم و آنها را بوسیدم

دستهایش را گرفتم و آنها را میان مشتم به 
لبهایم رساندم و نفسم را رویشان پخش 

 .کردم تا گرم شوند

عالیه! االن تموم میشه! کوهیار یک » -
 « .حرکت توپ دیگه بزنی تمومه

 .بدن لرزانش اعصابم را به بازی گرفت



شماها همتون » سریع کتم را درآوردم:
 « !روانی هستیدا، داره می لرزه

کت را روی دوشش انداختم و سریع بغلش 
 .کردم

صدای خنده اش در بغلم لبخندم را 
برگرداند و شهریار از سمتی دیگر با دوربین 

فیلم برداری که در دست داشت، سوت 
عالی» زد:  

 « !شد رفقا

مدام رهی به بدون توجه به عکس گرفتنهای 
سمت ماشین رفتم و بعد از سوار کردنش 

 :درجه بخاری را تا آخرین حد باال بردم

 « !فقط جرات داری سرما بخور»



 .در ماشین را بستم

اون » با عصبانیت به سمت رهی برگشتم:
کاپشنو بیار ببینم، این ایده های عجیب 

 « غریب ماِل کدومتون بود؟

 چشمهایش را از روی صفحه دوربین
برنداشت و با همان حالت کاپشن را از روی 

 .زمین برداشت و به سمتم آمد

 « !عجب عکسایی شد کوهیار» -

یاد » با حرص کاپشن را از دستش گرفتم:
نگرفتی بزرگترت حرف میزنه سرتو باال 

 « بگیری؟

جان؟» سرش را باال آورد:  » 

 « میگم این ایده ها مال کی بود؟» -



نگار» تک خنده ای کرد: ! » 

ای » سرم را باال بردم و نفسم را فوت کردم:
 « !خدا

همینطور که اسم نگار را تکرار می کردم 
ماشین را دور زدم و سوار شدم، نفسی 
کشیدم تا همه چیز سر جای خودش 

 :برگردد
 « خوبی؟ گرم شدی؟»

نه، هنوز سردمه» در بغلم فرو رفت: !» 

دم و کمک کردم کتم را از روی دوشش کشی
 .تا کاپشن را بپوشد
االن گرم » زیپ کاپشن را برایش بستم:

 « !میشی



بذار یکم » سرش را روی سینه ام گذاشت:
 « بغلت بمونم. باشه؟

اینجا بودنت » کنار گوشش را بوسیدم:
اجازه نمی خواد، جای اختصاصی خودته 

 « !خوشگله

 .کمی در بغلم ماند

نمی  برای سرما» خودش را عقب کشید:
خواستم بغلت باشم، دارم از هیجان می 

 « !میرم
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دستهایم را روی گوشهای یخ زده اش 
تو » گذاشتم تا گرمای دستم گرمشان کند:

 که می دونستی ماِل منی! هیجان برای چی



 « دیگه؟

 .خنده شیرینی تحویلم داد

نتظر بریم؟ اونا هم م» دستهایم را برداشتم:
 « !ما اونجا موندن

به جهنم! » نگاهی به ماشین رهی کرد:
 « .اینقدر بیشعورا مسخره ام کردن

حرص نخور خودم » کمربند را برایش بستم:
 !حساب تک تکشونو میذارم کف دستشون

» 

تو خوشگلترین و » دستش را بوسیدم:
جذابترین عروس دنیایی! اینقدر خوشگل 

ه شدی که دیگه نفس کشیدن سخت شد
 هیوای

 « .قشنگم



دستم را بوسید و بعد هم رو به پنجره با 
خدایا » حالت ذوق زده ولی مظلومی گفت:

ازت متشکرم بابت ابراز عالقه ی کوهیار! 
 دیگه

واقعا داشتم به جلسات روان درمانی با 
 «.سطوح پیشرفته فکر می کردم

آن قدر به حرفهایش ادامه داد و من از ته 
نمک و پر از دل با تک تک جمالت با

شیطنتش خندیدم که متوجه نشدم کی به 
 محل

 .مراسم که ویالیی بزرگ بود، رسیدیم

بین سوت و دست مهمانهایی که اکثرشان 
جلوی ویال منتظر بودند از ماشین پیاده 



 .شدم و کمکش کردم تا پیاده شود

اینبار از کاپشن و آل استارهایش خبری 
ض نبود، نرسیده به ویال کفشهایش را عو

کرده بود و وقتی کنارم ایستاد سرش تا 
 شانه ام

 .می رسید

انگار همین دیروز بود که وسط بحثی که در 
شرکت داشتیم در حال تخمین زدن قدش 

 .با کفش پاشنه بلند بودم
آزاد دستش را جلو آورد و بعد از گرفتن 

 .دستم شانه هایم را بغل زد

کوهیار جان قهرمان داستان بودن خیلی » -
میادبهت  . » 



 « .ممنون که اجازه دادید جناب آزاد» -

به من » کمی سرش را خم کرد و آرام گفت:
بگو بابا، راحت نبودی بگو پدر! اینجوری 

 « .حس بهتری دارم پسرجون

خواستم جواب ابراز عالقه اش را بدهم که 
هیوا پروانه را رها کرد و خودش را در بغل 

 .آزاد انداخت
دستش را دور بازویم پروانه کنارم ایستاد. 

حلقه کرد و با چشمهایی که اشک در آنها 
 حلقه زده بود نگاهش را از من گرفت و به

مراقبش باش کوهیار» آزاد داد: ! » 

دستم را روی دستهایش که روی بازویم بود 
 .گذاشتم و آنها فشردم



هیوای بابا چه » آزاد پیشانی هیوا را بوسید:
 « !خوشگل شدی

نگاهی به من کرد و هیوا را خطاب قرار 
بابا جان همینکه بالهایی که سرِ من » داد:

 « .آوردی سرِ کوهیار نیاری کافیه

تمام مدت عقد، یک کلمه از جمالت عاقد و 
بقیه را نشنیدیم، فقط در آینه ی رو به 

 .رویمان به هم زل زده بودیم

او شیطنت می کرد و من دلم برایش می 
 .رفت

اسمان پرت بود، اینقدر که نگار با هردو حو
تشر زدن کنار گوشش متوجه اش کرد باید 

 .بله بگوید



 .هول شد، مثل همیشه و من عاشقتر شدم

 « !من بله بگم؟ وای ببخشید... بله دیگه» -
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من هم مثل باقی کسانی که دور تا دور 
نده سفره ی عقد بودند با سختی جلوی خ

 .ام را گرفتم
باالخره من هم با بی حواسی یک بله 

 .سرسری گفتم

همزمان به هم نگاه کردیم و نگار سریع 
 .جعبه های مخملی را جلوی رویمان گرفت

دو رینگ ساده طالیی مثل هم... همان 
چیزی که دوست داشت یا به قول خودش 

 .در رویاهایش دیده بود



که  تا انتهای مراسم تالفی تمام مواقعی
 .حواسش را پرت کردم را درآورد

به اندازه تمام زندگیم که حواسم را جمع 
کرده بودم، این یک شب را در بی حواسی 

 .محض به سر بردم

مرا به همانجا رساند که فقط در ذهنم 
 .پشت هم بگویم دیوانه اش شده بودم

قشنگ میرقصیدی ها! سوپرایز بعدیت » -
 « چیه؟

خوشت اومد؟ » م:با خنده فرمان را چرخاند
سوپرایز بمونه خونه. دیگه از چی خوشت 

 « !اومد؟ بگو ببینم

از پریسا، خیلی بامعرفته! ازش خوشم » -



اومد دیر اومد ولی خودشو رسوند. خیلی 
 « .دوسِت خوبیه

 « دیگه؟» -

دیگه فقط خودت» کمی فکر کرد: ! » 

موبایلم زنگ خورد، وصل کردم و آن را روی 
 .کنسول گذاشتم

س سالم! » ی نگار در ماشین پیچید:صدا
ب بب ببخشید، هی هیوا بر برنمی 

 « .برنمیداره

 «.بگو فدات شم می شنوم» -

 « .اَ از رو آی آیفن خا خارج کن» -

سریع گوشی را برداشت و آن را به گوشش 
چی شده؟» چسباند:  » 



فقط چند ثانیه یکبار خُب گفت و در نهایت 
ن قطع کردبا کلی تشکر و قربان صدقه رفت . 

چی شده؟» نیم نگاهی به او انداختم:  » 

 « !هیچی» -

از االن پنهانکاری؟» دلخور گفتم:  » 

پنهانکاری » موبایل را روی کنسول گذاشت:
چیه؟ هیچی بابا داشت می گفت فردا صبح 

 به پروانه زنگ بزنم تا نگران نشه و بیاد
 « .خونمون، خودشم همینکارو کرده بود

جره چرخاند تا گونه سرش را به طرف پن
های سرخ شده اش بیشتر از دیده نشود و 

اینقدر بدم میاد صبح بلند» آرام زمزمه کرد:  

میشن میان در خونه آدمو می زنن! که چی 



 « .بشه؟ پروانه بیاد میگم بابا طالقش بده

این رفیق تو » خنده ام را قورت دادم:
تخصص اصلیش نقشه کشیه! کال شماها 

خوندیداشتباهی مهندسی  . » 

مهدیار اینجور » با لبخند به سمتم برگشت:
مواقع میگه ما چند وجهی هستیم. کوهیار 
 اولین جمله ی مهدیار راجع به تو می دونی

 « .چی بود؟ هیچ وقت یادم نمیره

چی گفت؟» کنجکاو شدم:  » 

صدایش را صاف کرد و مثل خود مهدیار 
من یک داداشه چند » جمله را ادا کرد:

 « .وجهی دارم
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روی پایم کنار شومینه نشسته بود و 
سنجاقها را از میان موهایش بیرون می 

کشیدم. تمام چیزی که می خواستم خیال 
 .راحت بود

بیشتر از آن  جایی پر از آرامش و حاال حتی
 !نصیبم شده بود...عشق

دیگر هیچ نگرانی وجود نداشت! همه ی 
 .مانع ها و آدمهای مزاحم را کنار زده بودم

همه موهاتو ساده باالی سرت بستن، » -
 « اینهمه سنجاق برای چیه؟

خوابم » سرش را روی شانه ام تکیه داد:
 « .میاد

» چانه اش را به سمت صورتم برگرداندم:



یاد؟خوابت م  » 

سنجاق دیگری پیدا کردم و آن را بیرون 
تموم شد اون روزا که اختیار » کشیدم:

 « !خواب و بیداریتو داشتی

 .ریز خندید

 «میخندی؟ یادته به من چی گفتی؟» -

من بهت خیلی چیزا گفتم، اونی که هیچ » -
 « .وقت جواب نمیده تویی

اونکه بحثش جداست، یک روز بهم » -
دارم، قسم خوردم یه گفتی من حوصلتو ن

 کاری باهات کنم بگی حوصلمو نداشته

باش. االنم خواب و استراحتو فراموش کن. 
 « .می خوام حوصلتو داشته باشم



در بغلم فرو رفت و میان خنده هایش 
خیلی کینه ای هستیا» نفس زنان گفت: ! » 

صدای خنده هایش به خنده ام انداخت. 
شدبقیه حرفهایم میان خنده هایمان گم  . 

لعنتی این شکلی » پهلویش را فشار دادم:
 «.نخند

تموم » موهای باز شده اش را بوسیدم:
 « !شد

دستم را پایین آوردم و بوسه ای روی گونه 
چرا کتمو درنیاوردم؟ حواس » اش زدم:

 « !نذاشتی برام

از جایش بلند شد و سریع به سمت اتاق 
 .خواب رفت



ه میان راه برگشت و به من که بهت زده ب
فرارش نگاه می کردم با دستش اشاره کرد: 

 !بیا
از جایم بلند شدم و به سمت اتاق خواب 

 .قشنگی که درست کرده بود رفتم

 .کنار کمد دیواری زانو زده بود

تا داخل شدم با یک بسته در دستش بلند 
 .شد و ایستاد

این...این اولین » بسته را به دستم داد:
! وقتی رفته کادوم بود. کادو که نه، سوغاتی

بودم پیش شهریار. خجالت کشیدم 
 « !بدمش

در جعبه را باز کردم و نگاهی به داخل آن 



انداختم، یک جفت دستکش باغبانی و 
 قیچی باغبانی و کلی بیلچه و چنگک های

 .کوچک و ظریف

به به! عالیه . خجالت نداشت عزیز دِل  » -
کوهیار. هیچ وقت فرصت نداشتم 

هایی بود که همیشهبخرمشون اما جزو چیز   

 « .نداشتنشون ذهنمو مشغول می کرد

واقعا؟» با ذوق نگاهم کرد:  » 

واقعا» خم شدم و کنار گوشش را بوسیدم: ! 

» 

در جعبه را بستم و آن را روی میز کوچک 
 .کنار تخت گذاشتم

نور کم تک آباژور زیبای اتاق و این سکوت 
بعد از آنهمه نور و شلوغی برایم آرامش 



 .بخش بود
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با تمام وجودم می خواستمش، تمام و 
 .کمال. از صبر و کنترل خسته شده بودم

یک دستم را روی کمرش گذاشتم و او را به 
 .خودم چسباندم

 « .هیوایِ من» -

انگشت اشاره ام را نوازش وار از روی الله 
 .گوشش به طرف گردنش آوردم

همانطور که نگاهم می کرد، نفسش حبس 
 .شد

 « .عشِق من» -

انگشتم را به استخوان ترقوه اش فشار 



 .دادم

 « .خوشگِل من» -

 .نفسهایش نامنظم شد
سرم را به شانه اش نزدیک کردم و بوسه ای 

 .روی آن زدم

سرم را باال نبردم و بوسه هایم را به گردنش 
دم و رساندم و همزمان یک دستم را باال آور 
 .موهایش را یک طرف جمع کردم

انگشتانم بی اختیار نقاشی کردن پشت 
 .گردن و کمرش را شروع کردند

 .با دستهایش لبه های کتم را محکم گرفت
چرا حواس پرِت » کنار گوشش را بوسیدم:

 « من ساکته؟



 .نفسش را بیرون داد
دستهایش را گرفتم و آنها را دور گردنم 

 .گذاشتم

کمرش گذاشتم و  دستهایم را روی
 .نوازشهایم را ادامه دادم

انگشتهایم را به غزنهای پشت لباس 
با صدای نفسهات قراره منو به » رساندم:

 « کدوم بیراهه ببری؟

 .سرم را جلو بردم گوشه لبش را بوسیدم

بدنش منقبض شد و دوباره دستهایش روی 
 .سینه ام قرار گرفت

 .غزن اول را باز کردم

اصله کم دیدم که لبش زیر چشمی از آن ف



 .را گاز گرفت و چشمهای خمارش برق زد

اینبار لبش را آرام بوسیدم و غزن بعدی را 
 .باز کردم

نیمی از غزنها را همراه با بوسه هایم باز 
 .کردم

 .لبه های کتم بین انگشتانش مچاله شد
هیجانت خیلی » سرم را کمی عقب بردم:

ری، زیاده بیا یه کاری کنیم یکم آرامش بگی
 « چطوره؟

روی پنجه های پایش بلند شد و لبهایم را 
 .محکم و طوالنی بوسید

از فرصت استفاده کردم و حین بوسه اش 
 .بقیه غزنها را هم باز کردم



همین که لباس قشنگ سپید از تنش پایین 
افتاد، دستهایش جمع شد و خودش را 

 .بیشتر به من چسباند
» پیشانیش را روی قفسه سینه ام گذاشت:

 «.دوستت دارم کوهیار

دستتو ببر طرف جیبم، » سرش را بوسیدم:
جیبی که رو قلبمه. یک چیزی اونجاست که 

 « !حالتو خوب می کنه

 .دستش را آرام به طرف جیب برد
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این چیه دیگه؟» سرش را باال آورد:  » 

ازت بعیده! درساتو » لبخند کجی زدم:
 « نخوندی؟



بطری کوچک را که اندازه یک انگشت بود 
درسامو نخوندم؟! یعنی » کمی تکان داد:

 « چی؟

دستم را بین موهایش بردم و چانه ام را 
یک معجون نقره ای » بند شانه اش کردم:

که رنگ منحصر به فردی داره و یک 
 جذابیت

داره اونم اینه که یک بخار مارپیچ ازش میاد 
بیرون و بوشم نسبت به کسی که دوستش 

 داری تغییر میکنه، اگه بخوریش احتماال

یک بوی چوب همراه با تلخی می پیچه تو 
بینی خوشگلت. بوی عطر من! عشقم به 

 « نظرت این آمورتیشیا نیست؟



سرش را با هیجان عقب برد و یک دستش 
م گذاشت. چشمهای گرد شده را روی گونه ا

 .اش همان چیزی بود که منتظرش بودم
وای خدا باورم نمیشه؟ معجون عشق؟!  » -

 « هری پاتر خوندی؟ واقعا خوندی؟

با خنده نگاهش کردم، سرم را کج کردم و 
 .کف دستش را بوسیدم

من ... من یعنی عاشقتم. دیگه نمی » -
دونم از عشقت چیکار کنم. تو... تو منو با 

 « .کارات دیوونه می کنی. دوستت دارم

نگاهی به شیشه کوچک در دستش کرد و 
الزمش ندارم» آن را روی تخت پرت کرد: . » 

لبه های کتم را کشید و من را با خودش به 



 .سمت تخت برد

 .پشت زانوهایش به لبه تخت رسید
 « .خیلی دوستت دارم» -

چشمهای زیبایش مثل همیشه منتظر 
 .جواب من بود

بم دیگر گنجایش دوری نداشت، می قل
خواستم دستهایم شکارش کنند. همه 

وجودش را در خودم حل کنم. از صبح تا به 
 حال هر

 .بار نگاهش کرده عاشقتر شده بودم
 « !عاشقتم کوچولو» -

 .لبهایش را بوسیدم
خودش ادامه دهنده بوسه من شد و کت را 



 .از تنم خارج کرد
انگار هر دو  ناخوداگاه حرکاتمان سریع شد.

تشنه از نداشتن هم در حال مسابقه بودیم 
 .تا برنده شویم

 « .دیوونتم خوشگله» -

نفسهایمان در هم گره خورد، دیگر فقط 
نفسهایمان ماند و زمزمه های خواستنم. 

نفسهایمان ماند و گرمای تن او. نفسهایمان 
 ماند

 .و اوج احساساتمان

 چند ماه بعد

ج تخت تکیه داده با پاهای دراز شده به تا
 .بودم و کتاب میخواندم



چشمهایم روی کلمات حرکت می کرد، 
جمله ها ساخته می شدند و مغزم آنها را 
 .درک می کرد اما قلبم با گوشم همراه بود

صدای باز و بسته شدن در حمام آمد و بعد 
 .هم سشوار
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ر شدحاال صدای حرکاتش به گوشم دورت . 

به آشپزخانه رفت، مطمئن بودم دنبال 
 .خوراکی می گشت

 « !کوهیار» -

لبخندی زدم و سرم را به سمت در 
جانم» چرخاندم: . » 

 «کرانچی نداریم؟» -



 « !خوشبختانه تموم شده» -

دوباره کتاب را باال گرفتم و خواندن را شروع 
 .کردم

سایه اش را کنار چهارچوب در دیدم و بدون 
جانم» م را از کتاب بردارم گفتم:اینکه سر  ! 

» 

 « .می خوام فیلم ببینم» -

 « .عزیزم اجازه نمی خواد» -

با تکان تخت کتاب را از جلوی صورتم کمی 
 .پایین آوردم

روی تخت در حالیکه باز هم یکی از رکابی 
های من را به تن داشت ایستاده و منتظر 

 روشن شدن دی وی دی باالی تلویزیون

 .داخل اتاق بود تا فیلم را همانجا تماشا کند



طبق معمول من هم باید فاتحه کتاب 
 .خواندن را می خواندم

 « تو خودت لباس نداری؟» -

دی را داخل دستگاه گذاشت. گازی به  سی
شکالت در دستش زد و در حالیکه آن را می 

لباسای تورو بیشتر دوست» جوید، گفت:  

 « .دارم

لف دیواری که دی وی کنترل را از کنار ش
 .دی هم روی آن بود، برداشت و چرخید

 .روی تخت نشست و به سمتم آمد

به مچ پاهایم فشار آورد تا زانوهایم باال 
بروند. دنبال تکیه گاه برای آرنج هایش می 

 .گشت



خودش را بین پاهایم جا داد و تکیه اش را 
 .روی سینه ام گذاشت

به  گاز دیگری به شکالت زد و کنترل را
فیلمش قشنگه » سمت دی وی دی گرفت:

 « ها نمی بینی؟

مچ همان دستش که شکالت داشت را 
گرفتم و شکالت را به سمت دهانم بردم و 

نه، می خوام کتاب » گازی به آن زدم:
 «. بخونم

دوباره کتاب را جلوی صورتم گرفتم و دست 
 .آزادم را بین موهایش بردم
دستش  هنوز پنج دقیقه هم نگذشته بود که

» را روی صفحه ای که می خواندم گذاشت:



 «!وای اینجارو ببین

به صفحه تلویزیون نگاهی کردم و چیزی از 
 .صحنه ای که دیدم سردرنیاوردم

پنج دقیقه بعد دوباره کارش را تکرار کرد. 
مثل همیشه! انگار عادت کرده تمام توجهم 

 به خودش باشد، دیگر برای کتابهایم هم
 .نقشه می کشید

گوشه لبم را گاز گرفتم و کتاب را کنار 
 .گذاشتم

آرنج هایش را که روی زانوهایم گذاشته و به 
صفحه تلویزیون خیره شده بود. پاهایش را 

 که روی هم بود و متناسب با موسیقی

 .فیلم پنجه هایش را تکان می داد



آرنجهایش را گرفتم و دستهایش را باال 
 .آوردم تا دور گردنم قرار بگیرد
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زانوهایش را سریع خم کرد و خودش را 
 .کمی باال کشید

یکی از دستهایم را بلند کردم و مچ هر دو 
 .دستش که پشت گردنم بود را محکم گرفتم

با دست دیگرم کنترل را برداشتم و 
 .تلویزیون را خاموش کردم

 « !اِ داشتم می دیدم، دستامو ول کن» -

خورد تا بتواند از حالتی که در آن بود  تکانی
 .نجات پیدا کند

دستم را از روی شکمش رد کردم و محکم 



 .در بغلم فشارش دادم

تو دقیقا چی » سرم را کنار گوشش بردم:
 « می خوای؟

هیچی! کاری نکردم که، » با شیطنت خندید:
 « !داشتم فیلم می دیدم. ولم کن

- «  منم داشتم کتاب می خوندم... ولی
نذاشتی. بگو چی می خوای تا ولت کنم. 
 چطوری به کتاب خوندن هم حسودی می

 « کنی؟

خودتو میخوام. راستشو گفتم، حاال ولم » -
 « .کن

دستهایش را رها کردم و او را به سمت 
 .خودم چرخاندم



موهایش را کنار زدم و لبهایش را جوری 
 .بوسیدم که نفس کم آورد

وقتی » لبهایش را از بین لبهایم جدا کردم:
باشه دیگه از “ خودتو می خوام “ جوابت 

بودن خبری نیست. دفعه دیگه نذاری” آزاد“  

کتابمو بخونم بدون سوال جواب میرم سرِ 
خودتو می خوام“ موضوع زیبای   .”.» 

 «...راستی میدونستی مهدیار» -

در حالیکه لبهایش را می بوسیدم، روی او 
دیگه دیره برای پشیمونی به در » ه زدم:خیم

 « !و تخته نزن خوشگله

تیشرتم را میان مشتش گرفت و مرا سمت 
من هیچ وقت پشیمون » خودش کشید:



 «.نمیشم

مهدیه – پایان


