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شدن همچنان تو وجودم  داریب 6عادت سرساعت  یول رونیشده اومده بودم ب نیکه از اون فانوس نفر شدیم یماه 8 نکهیبا ا

 که هنوز باهام بود. يا گهید يعادت ها یلیمونده بود. مثل خ

رفتم داخل حمام. بعد  دمویکش رونیهم نبود ب ادیلباس هام که چندان ز ياز تو یشلوار مشک هیو يبلند سرمه ا نیآست زیبل هی

سوم  يطبقه  يسرم جمع کردم و از پله ها ينم داشت باال کمیهنوز  نکهیموهام روخشک کردم وبا ا ییدوش سرپا هیاز 

 اومدم. نییپا ارشمک یمن چ قایدق دنستمیکه هنوز نم یساختمون

ساعت. بعد از بلند شدن  میکردنش ن داریوب کشهیطول م یساعت کیکه آماده شدنش  دونستمیقرار داشت وم 9ساعت  عماد

هرصبح  نکهیوپاش بود. باا ختیشلوغ ور شهیساز خاموشش کردمو دوباره از پله ها باال رفتم. اتاق عماد مثل هم ییچا يصدا

 يتخت افتاده بود وگوشه  ي. دمر روزهیریبهم م ينجوریا نجایکه ا کنهیم ارک یکه چ دونستمینم یول کردمیم زیاتاقش رو تم

اش  قهیشق يکه تک وتوك رو يدیسف يگذاشته بود. موها شیکمرش رو به نما يرفته بود باال وعضله ها شیمشک شرتیت

درست مثل  وابخ يبه صورت برنزه اش که تو ی. نگاهکردیم ییخودنما یحساب یمشک ياون همه مو نیدراومده بود ب

 لب هام نشست.  يناخودآگاه رو يانداختم و لبخند شدیپسربچه ها م

کردن اتاقش رو واسه باز هزارم بدون نقص  زیتم ي هودهیکار ب کردمیم یوسع دمیکشیاتاقش رو م يکه پرده  يهمونجور

 .گهیها. حواست هست!؟ عماد!!! پاشو د يقرار دار ییبا رضا 9..... ساعت گهی: عماد....عماد. پاشو دزدمیانجام بدم صداش م

شد و با زور  زیخ میگفتم. سرجاش ن کردمیم یسطل آشغال خال يرو تو گارشیکه جاس یحالآخرم رو باحرص ودر  ي جمله

که هم پف کرده بود وهم قرمز شده بود نگاهم کرد. به غرغر کردن ادامه دادمو گفتم: چرا  ییتخت نشست وباچشما يرو

 ه؟؟؟ینجوریخدا صبح ها اتاقت ا ي شهیهم

 سالمت کو؟  ـ

 سالم! کیعل ـ

 به بعد هر روز .... نیطال خانوم از ا گمی! میکار کن يمگه مجبور ـ

 !کنهیم خیحرفش تموم بشه وگفتم: بلند شو صبحانه ات  نزاشتم

که آروم به خود  ییحرف ها شدیو باعث م دیچیپیاتاق م يتراشش تو شیر يتخت بلند شدو رفت سمت حمام. صدا يرو از

 رو نشنوم. گمیم

سرخ نبود.  گهیکرده بود وچشماش د غهیت 7 شهی. صورتش رو مثل همرونیاتاقش مرتب شده بود که از حمام اومد ب بایتقر

 ؟يکه گفت: تو خودت خورد رونیب رفتیداشت از دراتاق م

 .خورمیتو بخور من بعدا م ـ

بعد کارم تموم و شد و  قهیاومد. چند دق یاتاق م يکف تا تو يپارکت ها يرو خوردیکه م شیال انگشت يصندل ها يصدا

داشت  زوی. نشسته بود پشت مرونیآشپزخونه تا دوباره هوس نکنه بدون خوردن صبحانه از خونه بره ب يتو ششیرفتم پ
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دهتا  ي. گفتم: قهوه هم هستا. به جاختهیکه تازه ر دمیفهم شدیبلند م شییچا وانیکه از ل ي. بخاطر بخارکردیرو مزه م شییچا

 قهوه بخور. وانیل هی ییچا وانیل

 .چسبهیم ییصبح فقط چا ـ

 .ایرسیبه قرارت نم یکنیمعطل م يکه تو دار ينجوریا ؟يدیساعت رو د ـ

 .شهینگران نباش. اون قرار بدون من شروع نم ـ

 عماد؟ ـ

 ه؟یچ ـ

 یچیشدم: ه مونیبزنم پش خواستمیکه م ینگاه کردم و از حرف زدیم یبه چشماش که بخاطر نور المپ آشپزخونه به عسل کمی

 ولش کن.

 حرفتو نخور. ـ

 بهتره. امین دمید يبگم منم ببر خواستمیم ـ

 .ستیتو ن ياون جا جا ـ

 چرا؟ ـ

 بشه؟ یمردونه که چ طیمح هی يتو يایچرا نداره. تو ب ـ

 شرکتت؟ يمن رو ببر یوقت نخواست چیمردونش نداره چرا ه طیبه مح یربط ـ

رو بده تا خود صبحم  ینخواد جواب سوال یکه وقت دونستمی. مدیمال ریبرداشت و روش پنسبد  يتست از تو هیرو نداد و جوابم

 نداره. يا دهیفا یالتماسش رو بکن

بود از پله  شیکار يکه مخصوص قرار ها شیرسم پیبا ت شهیکه عماد مثل هم کردمیصبحانه رو جمع وجور م لیوسا داشتم

 قهیچند دق نکهیبا ا کردیم ییتوش خودنما یاسپرتش حساب دیکه بلوز سف یاون کت وشلوار مشک يتو دنشیاومد. با د نییها پا

 از درونم نفهمه. يزی. نگاه مشتاقم رو ازش گرفتم تا چتمدل ضعفه گرف بایصبحانه خورده بودم تقر ششیپ

نداشته  شیزندگ يتو یسهم چیوه کردمیم یکنارش زندگ دیبا یتاک کردم؟یطوفان وجودم روازش پنهان م دیبا ی! تا کایخدا

اضطرابم کمتر بود. اما حاال...خودت  کمیآروم بودم.  کمیمامان تنگ شده. اگه اون بود حداقل  ي! دلم براایخدا ؟یباشم؟؟؟ تاک

درانتظارمه که عماد  یوقت ولم کرد؟ اون وقت همون سرنوشت هیاگه  ای. خدادارمرو ن یکس چیمن به جز عماد ه یدونیم

 نزاشت بهش دچار بشم!!!

 ؟يخواینم يزیچ ـ

 ؟؟؟يپول بهم بد کمی شهی. گفتم: مزدیبار به سبز م نینگاهش کردم. چشماش ا گهیبار د هیاومدم و رونیصداش از هپروت ب با

 ؟يخوایم یچ يبرا ـ

 .میندار یچیتو خونه ه دیبرم خر خوامیم ـ
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 .رمیگیم رمیکن خودم بعداز ظهر م ستیل ـ

 آب وهوام عوض شه. کمیبرم  خوامیراستش م ـ

 دراورت هست. يتو کشو شهیپول هم ـ

 چقدره؟ ـ

 بشه. یتومن 200 دیشا ـ

 تومن؟؟؟  200 ـ

 . حاال اگه کمه بازم بدم؟ستیاونجا. خودت هواست ن زارمیپول برات م کمیمن معموال آخر هفته ها  ـ

 .هینه. کاف ـ

 . زودم برگرد خونه.يببر دینره کل ادتی رونیب يریم ـ

 باشه.  ـ

 باران... یکراوتش رو درست کرد وگفت: راست گهیبار د هیدم در  ي نهییآ يجلو

 بله؟ ـ

منو غافل  خوادیگذاشته اونجا وم يزیچ هیدوباره  دونستمی. مرونیرو گفت واز در رفت ب نیسر به کمدت بزن. من رفتم. ا هی ـ

رنگ کف  یوقلم مو وکل یبوم نقاش هیتوش نبود باز کردم.  یخاص زیچ چیه بایکه تقر يکنه. از پله ها رفتم باال ودر کمد ریگ

 کمد بود. 

که پام رو از حدم  دادیوقت اجازه نم چیه نکهیخاطر بود. عماد با ا تیکه از سر رضا يلب هام نشست. لبخند يرو يلبخند

خواهر  هیدرست با من مثل  شهیام. هم یاون خونه اضاف يکه فکر کنم تو کردینم يو داشت. کارهوام ر شهیفراتر بزارم اما هم

 .کردیرفتار م

 خواستیهمراهش باشم!!! دلم م خواستیخواهر عماد باشم. دلم م خواستیلب هام محو شد. من دلم نم يفکر لبخند رو نیا با

 ادامه بدم!!! تونستمیکه من بدون اون نم ينتونه بدون من ادامه بده. همونجور گهیبشم که د کیانقدر بهش نزد

خونه روهم  يحوصله  یزود بود ول دیرفتن به خر يبرا نکهیبه ساعت انداختم. با ا یها رو همونجا گذاشتم و نگاه لیوسا

وبعد از برداشتن پول  دمیبود پوش یمشک يومقعنه  یشلوار ل هیبا  یمشک يمانتو  هیکه  میرونیتنها لباس ب نینداشتم سر هم

 .رونیاز خونه زدم ب

. کردیدست پاچه ام م کمیجا  کی تیهمه جمع نیخودم بودم که ا ییتنها يبود. انقدر تو تیشلوغ و پرجمع شهیمثل هم بازار

 يآدم ها يبود. بدون حضور عماد همه  بیبرام غر کمی رهیکنار راه نم یکه کس نیبار ا نیوا رفتمیم رونیبا عماد ب شهیهم

زن رو  هیباشن که حرمت  يهرزه ا يها هم مثل همون آدم ها نینکنه ا نکهیا خطاراخطار رو داشت. ا هیدور وبرم برام حکم 

 .شکننیلذت بردن م يبرا
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بهم نگاه  یسمردم سرشون به کارخودشون بود وکمتر ک يهمه  گذشتیذهن من م يکه از تو یوجود تمام افکار منف با

کم بخرم وبرگردم خونه. چون اون حال وهوا واقعا داشت حالم رو بد  یلیمدت خ يها رو تو زیچ نیبهتر کردمیم ی. سعکردیم

 .کردیم

لوازم  يمغازه  هی نیتریبرگردم خونه که ناخودآگاه چشمم افتاد به و خواستمیتموم شده بود وم دامیخر بایتقر 5/11 ساعت

صرف نظر کنم. با  دنشیکردم نتونستم از خر ي. هرکارزدیداشت بهم چشمک م نیتریدفتر با جلد چرم پشت و هی. يریالتحر

 .دمیهم داشت خر ییباال متیق بایودفتر رو که تقر زهمغا يرفتم تو یتمام دستام پر بود ول نکهیا

 غامیپ يرفت رو دمیشنیاول م يقه زنگ خوردنش رو از طب يکه صدا یخونه. به محض ورودم تلفن دمیبود که رس 12 ساعت

 بهم .... يدیخونه؟... رس يومدی: الو...باران؟ هنوز نریگ

 سالم! ـ

 ؟يسالم . کجا بود ـ

 .دیخر رمیگفتم که م ـ

 ؟يکرد داتویخر ـ

 آره. جلسه ات تموم شد؟ ـ

 آره. ـ

 خونه؟ يایم یک ـ

 بشه. یک قایدق دونمیبعد از ظهر. نم ـ

 خوب. یلیخ ـ

 ؟يندار يکار ـ

 نه. ـ

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ

گاز گذاشتم تا  يناهار بخورم. غذا رو رو يدرآوردم تا به جا خچالیکه کوتلت بود رو از  شبیجابه جاکردم و شام د دارویخر

 يقهوه ا ياولش رو باز کردم. کاغذها يبودم که چشم به دفتر افتاد. رفتم جلو وصفحه  ستادهیگرم بشه. منتظر کنار گاز وا

 !!! کیوانت یمی. قدخواستمیبودکه من م يداشت. درست همون جور ینهم خو یه داشت با جلدش حسابک یروشن

دستمو زده  زیبود که از فانوس باهام مونده بود. پشت م ییاز عادت ها یکیاومد  یبعد از ظهر ها هم خواب به چشمام نم نکهیا

. حوصله کردمینگاه م نمیرو بب یآسمون آب زاشتیشهر که نم يباز اتاق به ساختمون ها وبرج ها يچونه ام واز پنجره  ریبودم ز

 يخاطرات گذشته ام رو روز نکهینگاه کنم. از ا رونیو از پنجره به ب نمیساعت ها بش نکهی. از ارفتیسرم يکاریب نیام از ا

 خودم مرور کنم خسته شده بودم. يصدبار برا
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 .دیباریاز سر و روش م یخستگ شهیدر اومد. عماد بود ومثل هم يرو گذاشتم که صدا يقورمه سبزخورشت  يقابلمه  در

 .یسالم.خسته نباش ـ

 سالم.  ـ

 ؟يناهار خورد ـ

 نه. ـ

 برات گرم کنم؟ يزیچ ـ

 نه. ـ

 يکه داشت موها یساعت بعد درحال میقهوه جوش رو روشن کردم . ن ریپله ها رفت باال تا لباساش رو عوض کنه ومن هم ز از

 م؟یاومد: قهوه دار نییاز پله ها پا کردیرو باحوله خشک م سشیخ

خوش  دیکه پشت اپن بود وگفت: خر ییها یاپن. نشست پشت صندل ي. وفنجون قهوه اش رو براش گذاشتم رودییبله. بفرما ـ

 گذشت؟

 نه. ـ

 چرا؟ ـ

 .ستیمهم ن ـ

 ؟يدیرو د یکس ـ

 نه. ـ

 ؟یپس چ ـ

 .ینقاش لیممنون بابت وسا ی. راستستیم نگفتم که... مه ـ

 ؟؟؟يرو دوست دار ی. حاال اصال نقاشکنمیخواهش م ـ

 کیبزاره  یحت نکهیرو بدون ا يو یت يشبکه ها شهیکاناپه ولو شد ومثل هم يبلند شد و رو یصندل ي. از روادیبدم هم نم ـ

 کرد. نییکانال بگذره باال وپا کی ياز موندن رو قهیدق

بلند  وارید هی شهیبشم. هم کیاز حد بهش نزد شیب زاشتیوقت نم چیعماد ه یچرا ول دونمیگرم کردم . نم يرو به آشپز سرم

 !نمیوقت نتونستم پشتش رو بب چیکه ه وارید هی. دیکشیخودش م يایمن ودن نیب

 کردیاز من پنهانش م شهیکه هم ي. اون خودنمیعماد روبب تیبارم شده اصل شخص هیواسه  نکهیمن محتاج بود. محتاج ا یول

 يزیتنها چ نیدوسش داشتم. ا تشیشخص يتمام مرموز بودنا اش،یبا وجود تمام گارد گرفتناش، تمام بد خلق ی. ولنمیرو بب

 بودکه مثل روز برام روشن بود.

 زیم زدیم يکه اون موقعه به قهوه ا ییکه با چشما ينشست وهمونجور زی. سرمادیوصداش کردم که ب دمیچ زیم يرو رو غذا

 وگفت: خوب شده. نییقاشق رو با ولع داد پا نیروش. اول ختیاز خورشت رو ر کمی. بشقابش رو لبالب پرکرد وکردیرو نگاه م
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لب هاش  يرو يور کی يخنده  دی. بشقابمو که ددمیاز حد معمول غذا کش شتریمدل غذا خوردنش به اشتها اومدم وب از

 روس؟ینشست. گفتم: چه خبر از س

 ؟يریگیشده تو خبر از اون م یچ ـ

 .ينجوریهم ـ

 گفت: نکنه دلت براش تنگ شده؟؟؟ باخنده

 حالم رو بد نکن! ـ

 کردم. یبا تو چ گفتیم شیاونم سرش به کارخودشه. چندوقت پ ـ

 ؟یبهش گفت یتو چ ـ

 .یشمیگفتم هنوز پ گفتم؟یم دیبا یچ ـ

 انگار که مزاحمتم! یعنیکه...  کنمی: عماد... من.... حس مدمیپرس دیدهنم بود رو قورت دادم و با ترد يکه تو يا لقمه

رو  یمشکل چیخونه ه نیا ي. بودنت تویرو بفهم نیا گهیمدت بگذره د هی کردمیفکر م ؟یگیم نویا يواسه بار چند هزارم دار ـ

 من بود؟ يجلو يقورمه سبز نیهمچ هیاالن  ي. اتفاقا به بودنت عادت کردم. اصال اگه تو نبودکنهینم جادیمن ا يبرا

درستش کنه.  تونستیبا اشتها غذا خوردن عماد هم نم ینگفتم. اشتهام کور شده بود وحت يزیچ گهیکردم و د سکوت

نگاهم  یچشم ریکردم. عماد ز يام بازجواب پس بدم پس سرجام نشستم وباغذ دیپاشم با زیاگه بخواماز سرم دونستمکهیم

 کردو از پله ها باال رفت.  یوخال. بعداز غذا تشکر خشک خوردیوبدون حرف غذاش رو م کردیم

 يصبح سر عماد ال 3که از االن تا ساعت  دونستمیاتاقم پناه بردم. م ییهارو جمع وجور کردم و بعداز شستنشون به تنها ظرف

به  یتخت نشستم ونگاه يرو حالی. پکر وبکشهیم گاریس زیر هیآوردم و  یت ازشون سردرنموق چیورق وکاغذه که من ه یکل

. سرم رو کردیم ییتنها ریدرگ شتریکه من رو ب يسرد يروشون نبود وفضا ییتابلو چیکه ه یآب يوارهایاتاق انداختم. د يفضا

 بود افتاد. زیم يبلند کردم وچشمم به دفتر جلد چرم که رو

رو درآوردم و به نوکش نگاه کردم. نفسم رو  خوردیم زخاكیم يکه ته کشو ي. خودکارزیبلند شدم و نشستم پشت م ازجام

. کردیم شتریگلوم رو ب يکه هر صحنه اش بغض تو یتلخ يگذشته ام رو مرور کردم. گذشته  یدادم وتمام رونیباحرص ب

 .دمیکش دشنو وتا نخور يصحفه  يدفتر رو باز کردم ودستم رو رو

و نابود  دیجویمغزم رو م يها اریتمام ش انهیکه مثل مور يکردن گذشته ا ریوشروع کردم به تصو دمیکش یاز سردرموندگ یآه

 :کردیم

 يانداخت. مادرش سر جاش نبود وجا یبالشتش برداشت وبه اطراف نگاه يامان در اتاق سرش رواز رو یکوبش ب يصدا با

 وارید ي هیبود همسا یکه چند سال يبود. با ترس از جاش بلند شد و در رو باز کرد. پسر خدمتکار نیزم يخوابش هم چنان رو

 پشت در بود. زدیکه نفس نفس م یشده بود درحال وارشونیبه د

 د؟یشده مج ینگاهش کرد وگفت: چ باتعجب
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 : باران...مادرت...دیمج

 ؟ی: مامان چباران

 ...ای...فقط بای: بدیمج

 دویسرش کش يرو رو شی. باترس و لرز روسرنییفانوس برگشت پا اهیوس یسنگ يکه اومده بود از پله ها یهمون سرعت وبه

آدم جمع شده  یکل ایخلوت در شهیساحل هم ي. تونییپا دیمعطل کنه پابرهنه از پله ها دو ییدمپا دنیپوش يبرا نکهیبودن ا

با  یپوش اهیس جونیاش شده بودند نگاه کرد. جسد ب رهیکه همه خ يزیهمهمه هاشون به چ ریرو کنار زد و ز تیبودند. جمع

 شن ها افتاده بود. يرو زدندیبه بدنش شالق م ایدر يکه امواج ها یدرحال دهیصورت رنگ پر

 لب گفت: مامان؟ ریبهت کنارش نشست و ز با

 بده. یباز نشد تا جواب زدیم یاهیکه به س ییلب ها اما

 گفت: مامان؟ يبلدتر ياما با صدا دوباره

 تنها پاسخش بود. تیجمع يهم همهمه  وباز

بار  هیکنه که چشماش رو باز کنه و شیبا حرفاش راض خواستیاش فشرد وم نهیزد: مامان... وجسد سرد مادر رو به س ادیفر

 يوموها دهیمادرش رو در آغوش کش جونیکجاست وچندساعته که جسد ب دیفهمیبه صورت دخترش نگاه کنه.نم گهید

رنگ بردنش. پشت  دیسف نیماش هی يبودند وتو دهیکش رونیجسد رو از آغوشش ب ادی. تا به خودش بکنهیرو نوازش م سشیخ

رو  دیسف نیماش ونیگر يشن ها افتاد وباچشما يکرد و باسر تو ریگ یمادرش رو صدا زد. پاش به سنگ ادیوبا فر دیدو نیماش

 يداشت تو ادیکه اون به  ییکه تا اونجا يرفته بود. مادر یراحت نیهمکه مادر مهربونش به  شدیدنبال کرد. باورش نم

چاقوها  هیزیخدا دستاش بخاطر ت ي شهیاون باغ رستوران کنار فانوس بود کار کرده بود وهم يفانوس که آشپزخونه  نیرزمیز

 لحظه هاش بود حاال مادر خوبش رو ازش گرفته. يتنها هم باز یکه از بچگ ییایدر شدیبود. باورش نم یوزخم دهیبر

اشکاش نداشت پسر خدمتکار رو  يرو یکنترل چیداد. ه هینم ناکش تک واریلرزون خودش رو به فانوس رسوند و به د يپاها با

شده  ی..چ.ی: چدیلرزون پرس يشد. با صدا دایپسر پ نیخاك آلود وغمگ يکه سروکله  دینکش قهی... وبه دقدی...مجدیصدازد: مج

 بود؟

 شد. رهیساحل خ سیخ يگرفت وبه شن ها شییایدر ينگاهش رو از چشما پسر

 شده بود؟ یچ گمی! مدیگفت: باتوام مج يبلند تر يصدا با

 غرق شده! ایدر يتو شبیکردم. انگار که د داشیساحل پ يصبح تو ـ

شب رحم نداره. حاال چرا  يایسمت ساحل. خودش بهش گفته بود که در رهیوقت شب ها نم چیکه مادر ه دونستیاون م یول

بودند و از گذشته  داریشب ب يها مهیبود و با مادر تا ن شیسالگ 22که شب تولد  یشب يساحل؟ اونم تو رفتینصفه شب م دیبا

 نیپشت ا يا گهیان دکه داست دونستیشب کشته باشه. م يایرو در خوبشکه مادر شدیها حرف زده بودند؟ نه. باورش نم

 بوده! یچ دیوقت نفهم چیکه ه یکشته شدن هست. داستان
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 یسرکرده بود. حت هیاتاق وبا گر يرو تو شترشیکه ب يروز 7روز بعد از مرگ مادرش شروع شد.  7هاش درست از  یبدبخت و

صاحب اون  روس،یبهش نگفته بودند که اون رو کجا دفن کرده اند. وفقط س یمادرش هم اون رو نبرده بودند. حت نیتدف يبرا

بود که  یلطف تینها نیروز برگرده سرکار. انگار ا 7بعداز  دیکه با بودباغ رستوارن وفانوس وصاحاب کارش بهش گفته 

 که حاال مادرش رو هم از دست داده بود بکنه. میتی يساله  22دختر  هیبه  تونستیم

 ایدر یسرش بود وآب يباال یچشم باز کرده بود آسمون آب یرو از اول مرور کرده بود. از وقت شیهفت روز تمام زندگاون  يتو

اش قرار داشت.  رهکنندهیساحل بااون عظمت خ یچند قدم يتو یمیفانوس قد انیپا یب یندوآبیچشمش ودرستکنار ا يجلو

بود  شیکه تمام زندگ یکه تک اتاق ی.فانوسزدیذوق م يوسط اون منظره تو هوکرم خورد اهیدندون س هیکه درستمثل  یفانوس

 خودش داشت. يرو تو

 کیکوچ يکه صبحا باغبون باغچه ها ي. پدردونستیبود م دهیکش ریپدرش فقط چند تا خاطره که مادرش براش به تصو از

پهن  يودستا زدیموج م ایدر شیآبیشماچ يکه تو يوبزرگ اون باغ رستوارن کنار فانوس بود وشبها گارسون مردم. پدر

 بخاطر برخورد با خاك ترك ترك بود. شهیمردونش هم

 شتریسال ب 22که  یواسهاون شهیوهم کردیم یبودکهزندگ يا يطبقه  يدرست باال روسیس يبود خونه  ادشی کهییتااونجا

 . نهیرو بب دیرسیم يتر دیکه به درسف دشیسف يسن فقط اجازه داشت پله ها اونیکه تو يقصر رو داشت. قصر هینداشت حکم 

. کردیترسناکش م شیبایاومد و با وجود تمام ز یم ییایاز اون قصر رو يآه وناله ا يصدا گذشتیم مهیشب از ن یوقت یبچگ از

. شیزندگ ریمدت شد جز جداناپذ کیدارند وبعداز  يچه کار روسیس يطبقه  يتو دونستیکه نم ییزن ها يآه وناله  يصدا

 ی. حتشندیکه اون زن ها از کجا وارد فانوس م دیوقت هم نفهم چی. هبردینم بشخوا دیشنیصداها رو نم نیشب ا هیر اگه انگا

معما  هیموضوع براش  نیآشپزخونه مشغول به کارشد هم ا يو وردست مادرش تو دیهم رس یسالگ 12-10که به سن  یزمان

 موند.

ظهر وبعداز ظهر ها بعداز پخت غذا  يغذا يوخورد کردن گوشت برا ازیو پ ینیزم بیکارشون بود پوست کندن س صبحا

مادرش  شهیکه هم یی. زن هاکردندیهم کار م گهیزن د 12. کنار اون ها حدود کردیم دایشام ادامه پ يکار برا نیا عشیوتوض

بزرگتر شد  یکه وقت کردیم دایپباهاشون رابطه  دیبودند واون نبا گهید يایدن هیباهاشون حرف نزنه. انگار اون ها از  گفتیم

 نشند. یازمادرش خواسته بوده که باهاشون قاط روسیس دیفهم

بود  وارید يباال بایآشپزخونه که تقر کیکوچ يشب ها ازپنجره  یوبعض کردیاون آشپزخونه کار م يتو یسالگ 12-10 از

به  نهیازشون بب يادیز زیچ تونستیاز مه پنهان بودند و نم يحاله ا هی يتو یی. آدم هاکردیرو تماشا م رونیب یصندل هیباکمک 

رو  ییها وانیول کردندیدود م گاریکه مدام س ییومردوها گشتندیباز م یلیخ يهاکه با لباس  ییزن ها انیجز تن وبدن عر

 .دندینوشیم

. اون آدم ها بااون سرو ضع انگار زاشتندیپابه اون باغ نم یشام معمول هیخوردن  يآدم ها برا نیکه ا دیشد فهم بزرگترکه

 هم دال بر صحت تفکرش بود. کردیفانوش رو پرم رونیب يکه فضا يتند يوآهنگ ها یعروس رفتندیم
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 يجور شدیم یمنته ایطرف هم به در هیانبوه واز  يطرف به جنگل ها هیاون فانوس که از  ییایجغراف تیکه موقع دونستیم

فانوس  يکه اطراف محوطه  یسقف کاذب یاون جا برگزار کرد. از طرف يرو ییها یمهمون نیچن شدیراحت م یلیبود که خ

از اطراف  يچشم انداز چیکه ه ییمراسم ادامه داشته باشه. جا نیا هم یبارون يشب ها يتو یکه حت کردیم يزده بودند کار

که  دونستیتا همه برن. م ادیب رونیاز آشپزخونه ب دینبا رسندیم يومهمون ها شهیشب م یگرفته بود وقت ادی ینداشت. از بچگ

 !روسهیس ياجازه  ازمندین کیاز اون فانوس نم ناك وتار رونیرفتن به ب ییجورا هی

صورت چاق وخپلش قرمز  اومدینم شیکه کم هم پ تیعصبان يکه موقعه  ییاخمو يبود. مرد دهید یرو از بچگ روسیس

که  ي. مردکردیم خیبدنش رو س يموها شهیکلفت وخشنش هم يکه صدا ي. مرددیجویرو م شیچخماخ يالیبیوس شدیم

 یفیغذا ، کث يبود که مادر بخاطر بد دهیکمربندش بود. کم ند يمزه  دنیچش یاز حرفش به معن یچیسرپ زدیم یحرف یوقت

 بود. ایخشن دنبد و  يها زیبراش نماد تمام چ روسیازش کتک بخوره. س گهید يپاافتاده  شیپ زیهرچ ایظرف ها 

انبوهش گذرونده بود.  يجنگل ها يوتو اشیفانوس وکنار ساحل در نیا يفکر کرد که تو ییروز رو به روزها 7اون  تمام

از  یینمایس لمیف هیعمرش مثل  قیودقا يبعدش. انگار که تمام روزها يتا خاطرات بد سال ها ریبگ یازخاطرات خوب بچگ

 .شدندیچشماش رد م يجلو

 

 روسیبه اطالعش رسوند که س دیبودکه مج 8. بعداز ظهر روز دیرو چش یبدبخت یواقع یروز بود که معن 7بعداز اون  درست

از  رتی. با بهت وحنهیاونجا رو بب خواستیدلش م شهیکه هم ییایبه اون قصر رو رفتیم دیخودش کارش داره وبا يخونه  يتو

خودشون گذشت. و  يطبقه  اهیوس یسنگ يلرزون از پله ها يبا پاها شدوازجاش بلند  روسیمعمول س ریغ يخواسته  نیا

 ياز تو یحت روسیس يخونه  دی. در سفدیرس روسیس يطبقه  دیسف يها کیدوم گذشت به سرام ياز پاگرد طبقه  یوقت

و با  دیدر رس يلوج زدیدو دو م ادیز ي هیکه بخاطر گر یونگاه دیلرزیکه از ترس واضطراب م یپاگرد هم معلوم بود. با دل

 شد. رهیبه درخ یدرموندگ

قصر  یپشت اون در که از طرف دونستیکه دربزنه. نم شدیم نیمانع از ا يزیچ یدر زدن باال برد ول يدستش رو برا يبار چند

درانتظارش بود. باخودش  یبود چ دهینالشون رو شن يکه تنها صدا ییشکنجه گاه زن ها شدیشب ها م یبود از طرف اهاشیرو

 خونه چنگ بندازم واز درد ناله کنم؟ نیا نیزم يرو کهمن نباشم  ياز کجامعلوم که نفر بعد گفتیم

ها  هیازاون بودکه بخواد مقاومت کنه. دستش رو باال برد و در رو زد. ثان شتریب روسیس تیافکار، ترس از عصبان نیتمام ا با

کمرش نشسته بود ودست  ي رهیت يرو ي. عرق سردردکیدهنش حس م ي. ضربان قلبش رو به وضوح توگذشتندیم رینفس گ

 يشد. بدون حرف از جلو انیرو به روش نما روسیخپل س يشد و چهره  ازبعد در ب يا قهیوپاش از ترس کرخت شده بود. دق

 مرموز گذاشت. يلرزون قدم به اون خونه  يورودش باز کرد. با پاها يدرکنار رفت وراه روب را

 يها واریشد. د رهیخ دیدیبه اون چه که م رتیرفت وباح نیتمام ترسش ازب قهیچند دق يموند وبراخونه دهنش باز  دنیباد

 ییطال ،ینیچ يشده بود. مجسمه ها بیکف ترک يها کیسرام يدیشده بود با سف دهیپوش ییطال هیواریخونه که باکاغذ د



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٢ 

دست به  ایکه شاد وخوشحال  ییاز دخترا وپسرا وزن ها ومردها ییها ه. مجسمشدیم دهیخونه د يگوشه به گوشه  يونقره ا

 فقط کنارهم نشسته بودند. ایو دنیرقصیم ایدست هم داده بودند و

با رنگ  یوراحت یسلطنت ي. مبل هاکردیم ییخودنما وارهاید يجا يجا يشفاف و روشن رو يبا رنگ ها ینیتزئ يتابلوها

 شهیبا ش نییسالن بزرگ به طورکامل از باال تا پا نیطرف ا کیشده بود و دهیسالن برزگ باال چ يتو دیوسف یکرم يها

 .گذاشتیم شیا به نمایکامل رو از در يویو کیکه  ییها شهیبود. ش دهیپوش

به اون  گذاشتیخونه قدم م يکرده بود. باتعجب تو یخونه رو عال يو قرمز نور پرداز دیو زرد وسف ینارنج کیکوچ يها چراغ

 یشور ونشاط چیه گهیکه بعداز رفتن مادر د يونمور کیبا اتاق کوچ ییای. چقدر اون قصر روکردینگاه م رهیخ ییبایز يهمه 

 توش نبود فرق داشت!

لب هاش اون رو  يرو ياز مبل ها لم داده بود داشت با پوزخند یکی يکه رو روسیس يکه روبه رو دیبه خودش اومد د یوقت

خشک وترك خوردنش رو  يدست وپاش رو جمع کرد و دوباره ترس به جونش چنگ زد. لب ها کمی. ستادهیا کردینگاه م

 د؟یداشت يکرد وآروم گفت: بامن...کار سیخ

 !نیپا انداخته بود و اون رو از نظر گذرونده بود به حرف اومد وگفت: بش يکه تااون موقعه پارو روسیس

شد.  رهیپف کرده اش بود خ ياون پلک ها ریکه ز روسیشکل س یشیم يجاخورد وباتعجب به چشما یمحبت ناگهان نیازا

نگاهش کرد. بعد به  گهید کمی روسینشست. س اطیمبل با احت نیتر کینزد يکنه و رو یچیبخاطر ترسش نتونست سرپ یول

 . چرا؟یپوشیم یمشک شهیهم يجلو خم شد وگفت: توهم مثل مادرت عادت دار

واسه سوال  یجواب چیشد. مغزش قفل کرده بود وه شتریب رتشیکه دور از انتظار بود ح یوسوال یمیلحن صم نیا بخاطر

باهاش گرم گرفته بود  نقدرینگاه کرده بود حاال چرا ا یموجود اضاف هیبه اون به چشمه  شهیکه هم ي. مردکردینم دایپ روسیس

 وقت غافل نشو. چیمرد ه نی: از مکر ادیمادرش افتاد و بدنش لرز فحر ادیسرحرف رو بازکنه؟  يجور هی خواستیوم

 باز کرد وگفت: چرا ماتت برده؟ يوکلفتش رو به خنده ا غوری يلب ها روسیس

 به جز سکوت نبود. يزیهم جواب اون چ وباز

! یشناسیکه نم یباکس یحت يوبخند یبگ دیکنار! با يسکوت رو بزار دیبا گهیبه جلو خم شدوگفت: از امشب د روسیس

 ؟یفهمی. میساق یشیوم رونیب يایبه آَشپزخونه. م يگردیبرنم گهیازامشب د

کلفت وخشن  يبودکه به جز تن صدا دهیبود. انقدر ترس دهیرو نشن روسیس ي. اصال انگار حرف هادیفهمینم زیچ چیه واون

 ه؟یک یدونیکه م یادامه داد: ساق روسیبود. س دهیرو نشن يا گهید زیچ چیه روسیس

رو پوش بلندش  يتابه حال به گوشش هم نخورده بود. گوشه  یکه حت ي. کلمه اگشتیم یساق یذهنش دنبال معن يتو واون

 لرزونش رو باز کرد وگفت: ن...نه.  يدستش گرفت تا لرزش دستش معلوم نشه. لب ها يرو تو
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که  یفهمیکوچولو! کم کم م ! اشکال نداره دخترسوزهی! آدم دلش میتیکرد وگفت: چه معصوم يا حانهیوق يخنده  روسیس

از همه خوش پوش  دیفانوس با نیا ی! ساقنمیتنت نب يچرك رو تو يلباسا نیا گهی! فعال اون لباس رو بردار. دهیک یساق

 ترباشه!

اشاره کرده بود حرکت کرد.  روسیکه س ییبه سمت جا ستادیپاهاش ا يداد وشق ورق رو یکه خواب رفته بود تکون ییپاها به

پارچه رو باز کرد تازه  یاز مبل ها بود رو برداشت ودر برابر خودش گرفت. وقت یکی يدسته  يکه رو يقرمز يپارچه 

خورده  ییکمربند طال هیودورکمرش  دیرسیزانوش م يکه به زورتا رو یکوتاهپارچه. لباس  کهیت هیلباسه نه  هی نیا دکهیفهم

 شده بود. نیتزئ ییطال يلباس هم با سنگ ها کیدوتا بند کوچ يبود و رو

 عیکه ما ییها وانیول دنیکشیم گاریکه مدام س ییاون مردا يلباس رو جلو نیقرار ا نکهیشدت باز بودن لباس جاخورد. ازا از

 يلباس رو نمپوشه که صدا نیوبگه که ا ادیکرد. خواست به حرف ب خیبپوشه بدنش  دندیکشیرو داخلش داشت سرم يقرمز

 يهم به صورتت بده! وباپوزخند ییصفا هیلچکم از سرت بردار.  نیولرزونش زد: ا کیروهم به قلب کوچ ریت نیآخر روسیس

 جمله اش رو تموم کرد...

سرد اتاقش انداخت.  نیزم يرفت وخودش رو رو نییپا ياز پله ها دیکشیکه وزنش رو به زور م یلرزون درحال يها باقدم

 7که هنوز  دیگنجیتصورشم نم يتو یسرد اتاق رو پرکرد. حت يقش فضاگلوش نشسته بود شکست وهق ه يکه تو یبغض

رها  يبا اون قهقه ها دنشونیاز دور د یکه حت ییمردا يبره جلو یتیوضع ینیچ هیرواز مرگ مادرش نگذشته باشه واون به 

 .کردیهم حالش رو بد م

شرف. انگار تمام  یب يمشت هرزه  هیلباس قرمز بره وبشه عروسک دست  هیکه هنوز عزادار مادرش باشه وبا  شدینم باورش

چه  نی. اگفتیم راهیبه روزگار نامراد بدوب کردیم هیباورش کنه. گر تونستیکابوس بود که نم هیبود  دهیکه د ییصحنه ها

 رسوند؟یم نجایا روبهکارش  يخفت وخوار نیبا ا دیبودکه با یزندگ

که به  یمیمال يضربه ها يصدا نکهیزانوهاش بلند کنه تا ا يمدند و نزاشتند سرش رو از روامون او یغروب اشکاش ب تا

واسه حرکت نداشت در  یجون چیکه ه ییوپاها هیقرمز از فرت گر ییمجبورش کرد که سرش رو بلند کنه وباچشما خوردیدرم

اشکش متعجب تر شد. دستش رو با لرز به سمتش گرفت  يتو رقغ يچهره  دنیبا د دیمتعجب مج يرو باز کرد. چشما

 .یباش نییداد بدم به تو...گفت تاقبل از غروب پا روسیرو س نینشوند وگفت: ا جونشیب يدست ها يرو تو يوجعبه ا

صورتش غلت بخوره. بسته رو  يو گذاشت اشک هاش رو دینشکنه در رو بهم کوب دیمج يگلوش جلو يبغض تو نکهیا بخاطر

 نیاش شدت گرفت. از ضعف خودش درمونده شده بود.از ا هیگر گهید يها زیوگل سروچ شیآرا لیوسا دنیرد وبادباز ک

 کس بهش نرسه. چیکه دست ه ییجا هبر خواستیفرار کنه. م خواستیسرش بود. م يکه باال ياجبار

به فرار فکرکنه.  نیاز ا شتریونزاشت ب دیچیذهنش پ يتو اومدیکه از طبقه باال م ییزن ها يگوش خراش ناله ها يصدا یول

. باپشت کنهیوبه عاقبت اون زن ها دچارش م کنهیم داشیکه بره پ ییدربره هرجا روسیکه اگه بخواد از دست س دونستیم

بود وتمام اندامش رو  دهیبه بدنش چسب یکه حساب یلرزون لباس رو تنش کرد. لباس يدست اشکاش رو پاك کرد وبادست ها
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بهش  یلیلباس خ گذشتیخونش م يقرمز وغرق تو يبه خودش نگاه کرد. اگه از چشما نهییآ يگذاشته بود. تو شیبه نما

رو با زور فرو داد  ضبغ یفکر دوباره اشک به چشماش هجوم آورد و ول نیمادرش بود. باا يکه لباس عزا ي. لباس قرمزاومدیم

 رها کرد. دشیسف يبازوها يرو رو شیپرپشت طال يوموها

ناراحت هم نبود. خودش رو سپرده بود به دست  یحت گهیبود. د دهیشده بود. انگارکه به خال کامل رس یخال ياز هرفکر شذهن

 بکشونه. خوادیکه م ییروزگارو اجازه داد که اون روبه هرجا

سرد وبرهنه اش کرد.  يپاها يآورده بود رو برداشت و تو دبراشیبودکه مج ياون جعبه ا يکه تو یسانت 3پاشنه  يها صندل

 نییاز پله ها پا دیلرزینم گهیکه د یی. در اتاقش رو بازکرد وباقدم هايکنار هیهمون جعبه جاداد وگذاشت  يروتو لیوسا یوباق

ونه  ینه خوشحال ینه نفرت ،یتوش نبود.نه خشم یچیه گهیکه د یی.چشم هازدیم قبر شهیمثل دوتا ش شیآب ياومد. چشما

 .گهید زیچ چیه

لب هاش ازهم باز  یبگه که از سرراهش بره کنار ول يزیبود. خواست چ ستادهیپشت به اون وا دیدرفانوس مج يجلو تدرس

 يزیسکوت چ يشد وتو رهیاز اون بزگتر بود خ یکه دوسال دیمج يپرپشت وقهوه ا ياز پشت به موها يا قهینشد. چند دق

 واریاش چند قدم عقب رفت و محکم خورد به د نهیس يباشن رو دهیبانگار که دوتا مشت کو دنشیبرگشت وبا د دینگفت. مج

هم گره  يپرپشت ومردونش تو يچشماش پراز سوال بود. ابروها يوتو کردیفانوس. با نگاه مبهوتش به سرتاپاش نگاه م

 .اومدیو م رفتیم یخورده بود ونفسش به سخت

 کردمیتنته. فکر م يشد: خوبه که درست اندازه  از پشت سرش بلند روسیس يبگه که صدا يزیلب باز کنه وچ خواست

 روسیبا خشم به صورت س دیسر داد. مج يا حانهیوق ي. وقهقه زهیانگار واسه خودت دوخته شده خاله ر یباشه ول کیکوچ

. چرخونهیرو م ینیگفت: از امشب باران س دیبه خشم مج جهبدون تو روسی. سدادیشده بود ومشتش رو بهم فشار م رهیخ

 .دیبده مج ادیکارش رو بهش 

 یبار از شدت خشم سرخ شده بود دوباره روش ثابت موند. ول نیا دکهی. نگاه مجرونیحرف از کنارشون گذشت ورفت ب وبدون

سکوت شکسته بشه لب باز کرد  نیا ستیقرار ن دید ی. وقتکردینگاه م دیبه مج یواکنش چینداشت. بدون ه یحس چیاون ه

. رونیتکون داد واز فانوس زد ب يبا خشم سر دیارکنم؟ وخودش هم از مصمم بودن لحنش جاخورد. مجک یدچیوگفت: من با

 فانوس گذاشت. رونیب يشب قدم به فضا يبار تو نیاول يکردو برا یمونده رو ط یباق يچند پله 

هق هق  نطورکهیبلند شدم. هم زیم يهل دادم از رو يدفتر رو به گوشه ا یتمام صفحات دفتر رو پرکرده بود. باخستگ اشکم

 .دمیچونه ام باال کش ریوپتو رو تا ز دمیتخت دراز کش يرو کردمیام رو جمع م هیگر يها

کردن اتاق درهم  زیکردن عماد، تم داریاز سرگرفته شد. آماده کردن صبحانه، ب یشگیهم يصبح دوباره کارها 6 ساعت

 و... . ختش،یر

وقت  ریتا د شبیسومش گفت: د ییکه عماد بعداز تموم کردن چا خوردمیصبحانه م صبحانه نشسته بودم وداشتم زیم پشت

 برق اتاقت روشن بود.
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 نکهیشدم. بدون ا رهیخ زدیم رهیبار به سبز ت نیعماد که ا يفروش دادم وبه چشما دهی. با زور ونجودیدهنم ماس يتو ي لقمه

 ؟يکردیم کاریخودش درست کرد وگفت: چ يبرا ينگاهم کنه لقمه ا

 !یچیه ـ

. فنجون ختمیبراش ر گهید ییچا هیبلند شدم و زیلب هاش نشست و لقمه اش رو فرو داد. از پشت م يرو يور کی ي خنده

افتاد. سرش رو باال آورد  ریمردونه اش گ يدستا يحلقه  نیب فمیرو گذاشتم جلوش وخواستم دستم رو بکشم که مچ ظر

 ات کل ساختمون رو برداشته بود! هیگر يصدا هک شبیدوباره د ؟ینکن هیگر گهیوگفت: مگه قرار نبود د

بخار فنجون  يکه چشم ازم برداره دستش رو گرفت رو نینشستم. بدون ا میصندل يدستش درآوردم ورو يرو از تو دستم

 !يجلوش وگفت: جوابم رو نداد

 هام رو ترکردم وگفتم: دلم گرفته بود. لب

 چرا؟ ـ

 مامان افتاده بودم. ادی... ادی ـ

 سرخاکش؟ میبر يخوایم ـ

 ؟يانداختمش وگفتم: مگه کار ندار نییکه سرم رو باال آورده بودم پا یزد وبه همون سرعت یبرق چشمام

 نه. ـ

 م؟یبر يخوایعماد دوباره بلندشد: م يشدم که صدا رهیاز تست که سوخته بود خ کهیت هینگفتم وبه  يزیچ

 .میمکث گفتم: بر بدون

 .دیکه درست کرده بود نگاه کرد وگفت: بعداز ظهر. ولقمه رو بلع شیبعد يلقمه  به

 تیاز سر رضا ينگاه کردم ولبخند زدیم یعسل هیبار  نیا دیکشیپنجره سرك م يکه از تو دینور خورش ریچشماش که ز به

 يا گهیشوق د هیآرومم کرده بود وکل روز رو با  کمیکنم  هیگر ریدل س هیبرم سرخاك مادر و تونمیم نکهیزدم. انگار که فکر ا

 درست کردم. مهیناهار ق يتشکر ازش برا يداره وبرا وستد یلیخ مهیعماد ق دونستمی. مکردمیکار م

 ی. دم کنکنهیرو م ریاتاق رو ز يوداره همه  گردهیم يزیکه باز داره دنبال چ دمیوفهم اومدیاز اتاقش م یتلق تلوق يصدا

 نیبود تمام زم ختهیر نیزم يکتابخونه اش رو يقابلمه رو گذاشتم واز پله هاباال رفتم. دراتاقش باز بود و کتاب هاش که از رو

 به زور اون رو کنار بکشه. خواستیبود وم ستادهیوا ونهاتاق رو پرکرده بود. کنار کتابخ

 ؟یکنیکارم ی: چرو لقد کنم گفتم یکتاب نکهیوبدون ا اطیاتاق وبا احت يتو رفتم

 شهیدست من رد نم ن،یکاغذ افتاده پشت ا هیوگفت:  دیخسته شده بود بانفس نفس کنار کش يخودیکه از زور زدن ب عماد

 برش دارم.

 من امتحان کنم؟ يخوایم ـ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٦ 

نگاه  نییبود به پا واریکتابخونه و د نیکه ب یکینشستم واز درز بار نیزم يتکون داد وجاش رو با من عوض کرد. رو يسر

وبلندم رو از درز بردم داخل و با زور وتقال کاغذ رو  کیبار يکتابخونه بود. انگشت ها يسانت دورتر از گوشه  10کردم. کاغذ 

 شد وخراش برداشت. دهیپشت کتابخونه کش یوبچ ي سهیدستم به پل یول رونیب دمیکش

بود  کیخوردم. نزد يکردو سکندر ریاز کتاب هاگ یکیکنارکه پام به  امیرو دادم دست عماد وخواستم از کنار کتابخونه ب کاغذ

 بغلش. يتو دیعماد دور کمرم حلقه شد ومن روکش يوعضله ا يقو ياون همه کتاب که دستا يبا سر برم ال

بغلم نکرده  یاون آغوش بمونم. چندسال بودکه کس يساعت ها تو خواستیعطر تلخش تمام وجودم رو پرکرد. دلم م يبو

 یآغوش مال من بود وتا ب نینوازشم نکرده بود؟ کاش ا یبود وبا مهربون دهیموهام نکش يدست رو یبود؟ چندسال بودکه کس

خودش رو  تیتونست وضع ی. وقتشدیترم کیو بهم نزد گرفتینم اردمن گ يهمه برا نی. کاش عماد اکردیم رابمیس تینها

اومدم. گل سرم باز شده بود تمام موهام دور  رونیگذاشت ومن هم به اجبار ازآغوش مردونه اش ب نیدرست کنه من رو زم

 وبرم ولو بود.

 ؟یوگفت: خوب دیپرپشتش کش يموها يال یدست عماد

 دادم وگفتم: آره! رونیرو ب نفسم

 ي. موهام رو از توکردمیم وداشتم کتاباش رو جمع نیزم يگذاشت و اومد سمت من که نشسته بودم رو زشیم يرو رو کاغذ

 صورتم جمع کردو برد باال وگل سرم رو زد روش. متعجب نگاهش کردم و آروم گفتم: ممنون.

از خراشش داره  دمیبه دستم انداختم و د یشد. نگاه یودادم دستم وگفت: دستت خون دیکش رونیجعبه ب يدستمال از تو هی

باز  يعماد به خنده ا يعماد نگاه کردم. لب ها یمحبت ناگهان نیب به ا. دستمال رو گذاشتم روش وبازهم با تعجادیخون م

تکون داد ونشست پشت  ياز سرتمسخر! سر ایاز سرترحمه و ه،یسرمهربون زبدم ا صیتشخ تونستمیکه نم يشده بود.خنده ا

 کتابخونه اش جا دادم. يکتاب هاش رو جمع کردم وتو یحرف چیوبه کارش ادامه داد ومن هم بدون ه زشیم

برگرده ونگاهم که سرتکون دادو  نکهیغذا حاضره. بدون ا گهیساعت د میسطل آشغال انداختم وگفتم: ن يرو تو یخون دستمال

زخمش زدم  يچسب زخم رو هیرو شستم و میآشپزخونه دست خون ياومدم وتو رونیدوباره مشغول کارش شد. از اتاقش ب

هنوزهم عضله  یاز اون لحظه گذشته بود ول يا قهیچند دق نکهیبغل عماد بودم. با ا يافتادم که تو يا هیچند ثان ادیودوباره 

 .کردمیاون آغوش رو حس م ینیریسفتش رو دور کمرم وش يها

زدم  یتیسبزش برق زد. لبخند رضا يخورشت چشما یرنگ نارنج دنیاومد وبا د نییعماد از پله ها پا دمیرو چ زیم یوقت

غذا رو فرو دادم. صدام رو صاف  يلقمه  نی. اولدیبشقاب پر برنج کش هیو زی. با همون لبخند نشست پشت مزیم ونشستم پشت

 کردم وگفتم: عماد؟

 بله؟ ـ

 چه کارست؟ روسیکه س یبهم بگ يخوایهنوزم نم ـ

 ؟يریگیرو م روسیچه خبره که دو روزه مدام سراغ س ـ
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 داکنم؟یجواب سواالم رو پ دینبا ـ

 بهتره. یلیخ یسواال روندون یجواب بعض ـ

 چرا؟ ـ

 .يتو خطر یسوال ها رواگه بدون ی. جواب بعضیکنیرو م تیراحت زندگ يچون اونجور ـ

 ه؟یقانون ریپس کارش غ ـ

 زدم؟ یحرف نیمن همچ ـ

 ؟يدینم یچراجوابم رودرست وحساب ـ

 االن جوابت رو دادم، نه؟ نیهم ـ

 عماد... کنمیخواهش م ـ

 ! دستت خوش نمک شده.يشورش کرد کمی ـ

 بحث رو عوض نکن! ـ

 اد؟یقراره ب یطال ک ـ

که اون  دمیفهمیم دی. بادمیفهمیم دیمن با یمن روخسته کنه تادست از سرش بردارم. ول خوادیحرفاش م نیکه با ا دونستمیم

. قاشقم رو با حرص دمیفهمیها رو م زیچ یلیخ دیسر مادرم اومده. با ییچه بال قایکه دق دمیفهمیم دیبوده، با یچ يناله ها برا

 ؟یهمه ابهام رو برام برطرف کن نیبارم شده ا هی شهیبشقاب انداختم وگفتم: م يتو

 که بخوام رفعش کنم. نمیبینم یگفت: ابهام تیرو باال آورد وبا قاطع سرش

سر  ییبدونم چه بال دی. من نباشینیبیباال نره: ابهام هست! تو نم دیکشیقلبم زبونه م يکه تو یکردم صدام بخاطر خشم یسع

اون فانوس خراب شده چه  يبفهمم که تو دینبا کردم؟یکارم یچه آدم يبدون تمام عمرم رو برا دیام اومده؟ نبا چارهیمامان ب

 بوده وهست؟ يخبر

 ؟یبدون يداره که بخوا یتیدهنش بود رو فرو داد وگفت: چه اهم يکه تو ییغذا شیشگیآرامشش هم با

 !یکنیام م وونهید يحرفات دار نیعماد باا ينداره!؟!؟ وا تیاهم ـ

 ات کنه. وونهینپرس که جوابش د یسوال ـ

 .یدونیرو م نیکه ا دونمیکشت؟ م یگفتم: حداقل بهم بگو که مامانم روک یدرموندگ با

 !ایدر ـ

 که اون رو کشتن. یدونیخودتم خوب م ـ

 ؟یمطمئن نقدریتواز کجا ا ـ

که  گهید لیدل کیلب آب. مطمئنم به هزار و  رفتیوقت شب نم چی. مطمئنم چون اون هشناختمیمطمئنم چون مامانم روم ـ

 قبال برات گفتم، نگفتم؟
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راجع به اون فانوس  يزیچ چیوقت ه چیخونه ه نیا يرو راحت کنم، تو التیداد وگفت: باران...بزار خ رونیرو باحرص ب نفسش

 . باشه؟زیسواالت اعصاب من وخودت رو بهم نر نیباا گهی. پس لطف کن ددیشن ینخواه

همه  نینگاه کردم واز جام بلندشدم و از پله ها باال رفتم.طاقت نداشتم ا زدیم يکه به قهوه ا ییحرص وخشم به چشما با

حق  یلی. درست بودکه به گردنم خکردیم. عماد داشت بد نمیرو بب سوزمیوم رمیگیم شیکه من دارم از تو آت یآرامش رو در حال

 یخونه راحت زندگ نیا يدرمونده بشم. خودش گفته بود که تو ينجویبزاره ا دیباخوردم کنه. ن ينجوریا دینبا یداشت ول

 .خوردیخره وجودم رو م نیسوال ع یکل یمن راحت نبود وقت يبرا یزندگ نیا ی. ولکنمیم

جواب سواالم  دیشده بودم وتمام گذشته رو مرور کرده بودم تاشا رهیخ واریمدت فقط به د نیبعدازظهر بود ومن تمام ا 4 ساعت

همه فکر  نیاضافه شد! خسته و درمونده از ا میقبل يهم به سواال يتر دیسواالت جد دانشد،یپ ینه تنها جواب یکنم ول دایروپ

درباعث  يعماد از جلو يصدا یسوال نجات بده ولهمه  نیاز ا یچند ساعت يرو برا منخواب  دیهم گذاشتم تاشا يچشم رو

 سرخاك؟ میبر يخوایشد چشم بازکنم: مگه نم

 بگو برم حاضرشم. میبر يخوا یحال بهش نگاه کردم. ادامه داد: اگه م یب

 حاضرشو. ـ

و عماد  رونیبتمام لباس تنم کردم. از اتاق که اومدم  یاتاق خودش. از جام بلند شدم و باکرخت يتکون داد وبرگشت تو يسر

اسپرتش ضعف  يها پیت نیا يدلم برا شهی. همدمید یتونیز بیج شیش نیج هیبا  یوآب دیاسپرت راه راه سف رهنیپ هیرو با 

 رفتم. نییانداختم وجلوتر از اون ازپله هاپا نیی. سرم رو پابودناراحتم کرده  یاون روز حساب یول رفتیم

نگاه  رونیشد. روم رو ازش گرفته بودم از پنجره به ب نیبود. درش رو باز کردم وبعداز من سوار ماش نگیپارک يکوپه اش تو بنز

 یرو به سمت نیوعماد سرماش می. از ساختمون خارج شددادمیم حیسکوت رو ترج ي. اگه بخاطر مامان نبود چند روزکردمیم

دفن  نجایکه اون رو ا گفتیخودش داشت. عماد م يانم رو توفبرمام بردکهیم يا فتادهچرخوند که مارو به اون قبرستون دور ا

داشته که روز دفن  یلیبفهمم که چه دل تونمینم یول روسِیس یمیصم قیرف نکهیاون روز اون هم اونجابوده! باا گفتیکردند. م

 .شتمبراش ندا یبود که جواب یسوال نمیمامان من اون هم اونجا وسرخاکش باشه. ا

رو کنار قبرستون نگه  نی. عماد ماشمیدیخودش داشت رس يکه اون قبرستون رو تو ییبه اون روستا یساعت رانندگ 2 بعداز

مثل  گهیبنز عماد عادت کرده بودند ود دنیما به د يماه رفت و امدها 8بعداز  گهیروستا د ی. اهالمیشد ادهیداشت وهردو پ

که از  یسنگ قبرهم نداشت. بابغض یکه حت يرفتم باال سر قبر زیهمه چ الیخ ی. بشدندینم رهیاول با بهت بهش خ يروزا

 لب گفتم: مامان... ریزانو کنار قبرنشستم وز يگلوم بود واونجا چونه ام روبه لرزه انداخته بود رو يظهر تو

 يبود. مادر دهیخواب ریز نی. تمام کس وکار من اچهیقبرستون بپ یخال يفضا يقبرانداختم وگذاشتم هق هقم تو يرو رو خودم

خاك  ي. دستم روبه نوازش روبردمینم ادیاز  دیسف يکبود و رنگ ورو يچهره اش روبا اون لب ها نیوقت اخر چیکه ه

ندارم؟؟؟  يا گهیمن به جز توکس وکارد یدونستیبکشه؟ مگه نم نجایبه ا ارمنکه ک یزود رفت نقدریوگفتم: چرا؟ چرا ا دمیهاکش

 يهمه عالمت سوال تو نیمامان...مامان... با ا ؟ينستادیوجلوش وا يدخترت رو بدره؟ چرا نموندحرمت  روسیس یچراگذاشت
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 هیکارکنم؟ مامان ...خودت  یچ دیدهمه تر نیهمه ابهام باا نیکارکنم؟ باا یپاسخ چ یب يهمه سواال نیکارکنم؟ باا یذهنم چ

 ...مامان...مامان...رونیب امیب یسردرگم نیپام...خودت کمکم کن که از ا يبزار جلو یراه

 دادیم هیتک نشی. به ماشگفتیبهم نم یچیوقت ه چی. عماد هم هرفتیزمان از دستم در م نجایبه ا دیرسیپام م یوقت شهیهم

. نیماش يتو نمیبرگردم وبش یکه خودم خسته بشم وباسر و صورت خاک کردی. انقدر نگاهم مکردیدود م گاریبه من س رهیوخ

 چیکه تاچند روز ه ی. انقدرخالکردیم میاومدن خال نجایا شهی. همگشتیو راه اومده رو برم نشستیرف مبعد اون هم بدون ح

 هیبعد صداش ازباال اومد:  قهیاتاقش وچند دق يبه خونه عماد برگشت تو دنمونی. اون روز با رسنشستیذهنم نم يتو يفکر

 ؟يزاریقهوه برام م

 نکهیبعداز ا قهیشده بود رو عوض کردم. چند دق یاتاق ولباسام که به کل خاک يقهوه ساز رو روشن کردم و برگشتم تو ریز

 رفتیموقعه نم نیحموم بوده. معموال ا دمیصورتش نشسته بود فهم يکه رو ییقطره ها يعماد هم اومد. از رو نییبرگشتم پا

 ؟ییجا يبر يخوایسبزش نگاه کردم وگفتم: م يحموم. به چشما

 ؟یتکون داد. گفتم: مهمون يسر دیکشیسرم که قهوه اش رو يهمونجور

 .روسیس يخونه  رمیآره. م ـ

 ؟یتنها باش يخوایبازم م ای شتیپ ادیاتاقم که صداش بلندشد: بگم طال ب يتکون دادم وخواستم برگردم تو يسر

ربع بعد  کیوچشمام رو بستم.  دمیتخت دراز کش ياکتفا کردم واز پله ها باالرفتم. رو نی. به گفتن همیبهش بگ خوادینم ـ

 شد. رهیبعد خواب بر وجودم چ قهیبسته شدن درخبر رفتن عماد رو داد. چشمام گرم شد وچند دق يصدا

شب گذشته بود. با دل ضعفه که از ظهر مهمون ناخونده ام شده بود ازجام بلند شدم و راهم  مهیچشم بازکردم ساعت از ن یوقت

مشغول خوردن شدم. خونه خلوت وساکت  يدرآوردم وهمونجور خچالی يسرد رو از تو يغذاروبه سمت آشپزخونه کج کردم. 

 دل ضعفه ام افتاد از پله ها باال رفتم. یتسخت شده بود. وق یلیبود وبدون عماد تحملش خ

ن کردم. اتاقش اتاقش وبرق رو روش ياتاقش کشوند. قدم گذاشتم تو ياتاقم که درباز اتاق عماد نگاهم رو تو يبرم تو خواستم

اتاق موج  يفضا يوعطر تلخش که تو دمیکش یقیتختش نشستم و نفس عم يتعجب آور بود! رو کمی نیمرتب بود و ا بایتقر

 زارهیکمدش م يرو تو شیاوراق کار شهیکه هم دونستمیچشم دوختم. م شیخال زیهام حبس کردم. به م هیر يرو تو زدیم

 . کنهیودرش رو هم قفل م

که  ییاز آدمها رفتیکه م ییها یآوردم. از مهمون یوقت از رفت وآمدهاش سردرنم چی. ههیکه کارش چ دمیوقت نفهم چیه

و  نی. همروسهیدوست س نکهیوا دونستمیاسم م هیبود. من فقط از اون  بیمرد برام غر نیا زی. همه چکردیباهاشون معاشرت م

 .نیهم

ته راه رو بهم چشمک زد. عماد رفتن به  ياتاق که پله ها ياومدم. خواستم برگردم تو رونیرو خاموش کردم واز اتاقش ب برق

 ادیاز  دیکه با یبخش هیبخش متروك بود.  هی. انگار اونجا رفتیوقت اونجا نم چیباال رو قدغن کرده بود. خودشم ه يطبقه 

. آروم به سمت پله ها قدم نهیبخش ممنوعه رو بب نیکه ا کردیعماد آدم رو وسوسه م ودنبودن خونه و نب یخال ی. ولشدیبرده م
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 گهید زیچ چیمحض ه یاهیپاگرد و س يپله سرم رو باال آوردم وباال رو نگاه کردم. به جز نرده ها نیاول يبرداشتم ودرست پا

 .دمیند يا

داشت با  یطوالن يراه رو هی نییچهارم هم مثل پا يخاك گرفته پاگذاشتم وآروم آروم باال رفتم. طبقه  يپله ها يرو آروم

خاك ها  يو رد پام به وضوح رو نشستیسنگ ها م يسرد يبرهنه ام رو يکه درهمشون بسته بود. پاها ییاتاق. اتاق ها یکل

 معلوم بود.

 یکس خواستی!!! درتمام اتاق ها قفل بود. انگارکه عماد نمي. وبعدنطوریهم هم ياتاق رو امتحان کردم. قفل بود. بعد نیدراول

حمام شستم. رفتم کنار پنجره  يخاك گرفته ام روتو ي. راه رفته روبرگشتم و پاهاارهیخاك گرفته در ب يطبقه  نیسراز اسرار ا

کدوم از ستاره هاش معلوم نبود. نگاهم  چیه دهیسربه فلک کش يکه بخاطر ساختمون ها ینوبه آسمون شب نگاه کردم. آسمو

که نوشته بودم روباز  يصفحه ا نیو آخر زیهوس نوشتن قلقلکم داد. نشستم پشت مشد و دوباره  دهیودفتر کش زیم يبه رو

 .شدیم دهیصفحات کاغذ د ياشک هام به وضوح رو يکردم.جا

 بود. شیزندگ يها یشروع بدبخت نی: وادمیکاغذ کش يدادم و دوباره خودکار رو رو رونیرو ب نفسم

به نظر  يا گهیباشکوه تراز هروقت د خوردیبه چشم م شیسنگ واریسطح د يکه رو يزیر يشب با اون چراغ ها يتو فانوس

 یهمچنان بااون صورت سرخ سع دی. مجانداختیوبدنش روبه لرزه م خوردی. باد سرد دم غروب به بدن برهنه اش ماومدیم

کجاست  دیفهمینم گهیشده بود. د یخال یمثلِ مغزش از هرحرف نشم. زبوگفتینم یچیداشت خشمش رو کنترل کنه. اون اما ه

 .دیلرزیم خوردیکه بهش م يوفقط از باد سرد کنهیکار م یوداره چ

مشت گرفته بود از حرص فشارش  يرو تو یخال ینیس يسرخ نگاهش کرد. دسته  يوباچشما ستادیا زهایاز م یکیکنار  دیمج

 اتاقت باران! ي. باالخره لب باز کرد وگفت: برگرد تودادیم

 دیروبا یگفت: چ اومدیکه از ته چاه درم ییرواز دستش گرفت وباصدا ینی. سگهیداره م یچ دیکه مج دیفهمیاما نم اون

لحظه به لحظه  دی. حال مجکردندینگاه م بشیبه اندام خوش ترک رهیخ يوبانگاه ها دندیرسیبچرخونم؟ مهمون ها کم کم م

گفت: برگرد  يبلندتر يباصدا گهیبار د کی. دادیطرفش دست اون بود رو فشار م کیکه  ینیس يو همچنان دسته  شدیبدتر م

 اتاقت! يتو

اش روبه چهره  رهیونگاه خ ؟يآوردند: باران...آماده شد رونیکه توش بودند ب يجو يبود که هردوشون رو از تو روسیس يصدا

 رنگ و رو؟ یب نقدریجعبه رو نداد بهت؟ چرا ا دیباال انداخت وگفت: مگه مج ییاش داد. ابرو

به سر و صورتتم  دیاز فردا با یزد وگفت: حاال روز اول اشکال نداره! ول يپوزخند روسیدادن نداشت. س يبرا یجواب چیه واون

 !نمیبب اریها رو ب يتوچراماتت برده؟ بدو برو بتر د؟ی!...مجیبرس

کنه پاش له  ریرو از حرص ز نیزم خواستیکه م ییباز شد وبا قدم ها ینیس ياز دور دسته  دیمج يمشت شده  دست

بازش رو باخودش  يبهش نگاه کرد ورفت سراغ مهموناش. باد موها رهیخ يباچشما گهیبار د هی روسیفانوس. س يبرگشت تو
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ها رو  ياز بتر یکیودر  ندیچ ینیس يها رو تو وانی. باحرص لگشتبر يا شهیش يبا چندتا بتر دیبعد مج ي قهی. چند دقبردیم

 .ختیها ر وانیل يهارو تو يقرمز داخل بتر عیلرزون ما يبازکرد. بادستا

فرار کنه.  خواستیدور شد. انگارکه م دیبود از کنار مج يکه بلندتر از حالت عاد ییرو برداشت وباقدم ها ینیحرف س بدون

 يبا چشما والیه هی چرخهیکه هرطرف که م کردیشده روش. احساس م رهیصدتا چشم خ کردی!!! احساس مدونستینم یازچ

. داکنهیپ یراه نجات دیتا شا کردیتا ببلعدش. درمونده به اطراف نگاه م هودهن باز کرد کنهیوخون گرفته داره نگاهش م رهیخ

 قدرت تکلم هم نداشت. یاومد. دهنش خشک شده بود حت یوم رفتیم ینفسش به سخت

 انهیوحش يکه باخنده ها ییاکه از ترس گشاد شده بود باوحشت به مرده ییوباچشما دیلرزیدستاش م يتو نیسنگ یینیس

. ی. احساس درموندگکردیم ی. احساس خفگارهیداره بهش فشار م تیکه جمع کردی. احساس مکردینگاه م کردندینگاهش م

 دیبرهنه اش پاش يپاها يها مثل خون رو وانیل يقرمز تو عی. ماشد کهیهزار ت یشن نیها رو زم وانیاز دستش افتاد ول ینیس

 .دیچیذهنش پ يتو يخفه ا غیج يوصدا

وبه  دیکش رونیب تیجمع نی. با زور خودش رو از بدید تیجمع نیلحظه ب هیجنگل رو  ي رگونهیغ يچرخوند و سبز چشم

 يتو تونستیکه م ییوتا جا زدی. نفس نفس مدیکوبیواونا رو محکم به صورتش م دیچیپیموهاش م ي. باد الدیسمت جنگل دو

مستانشون بهش  يو اون قهقهه ها رهیخ يبااون چشما والهایه ونپنهان بشه تا دست ا ییجا هی خواستیرفت. م شیجنگل پ

 نرسه!

 یحساب یدرخت وقت هی ي. پاکردیسرما تا مغز استخونش نفوذ م خوردیم سشیباد به بدن خ یوقت دویکیچیاز سرو روش م عرق

 هیمعلوم بود. به درخت تک یسرد به خوب يوااون ه يوبه نفس نفس افتاد. بخار نفسش تو ستادیدور شد ا تیجمع درسیاز د

 بشه. قیبرهنه تزر يکم گرما به اون بازوهای دیداد ودستاش رودور بازوهاش حلقه کرد تاشا

که از  يآهنگ تند ي. صداکردیم شتریوترسش رو ب دیچیپیجنگل م ياش تو هیگر يدرخت نشست به هق هق افتاد. صدا يپا

که بدن کرخت وسرمازده اش روبه اون  هیچه مدت دیفهمی. نمچسبوندیبه درخت م شتریوخودش روب دیشنیرو م اومدیفانوس م

آهنگ خفه که از  يچه مدت بود که به اون صدا دیفهمیکنه. نمیخفه م نهیس ياش روتو هیوهق هق گر دادیدرخت فشارم

 هم افتاد وخوابش برد. يرو چشماش یک دکهینفهم ی. حتدهیگوش داده و از ترس به خودش لرز شدیفانوس بلندم

زده اش روگرم  خیبدنش افتاده و داره کم کم بدن  يبرگ ها رو يال يروزنه ها يازال دینور خورش دیبه خودش اومد د یوقت

تکون  کمیدردناکش رو  يپف کرده به اطراف نگاه کرد. دست وپا ییبرداشت و با چشما نیزم يرو از رو نشی. سر سنگکنهیم

انداخت.  یاز جاش بلند شد وبه اطراف نگاه یبود رو جمع کرد. به سخت دهیچیبلندش پ يموها يکه ال ییداد و برگ ها

 لرزون به سمت فانوس راه افتاد. ییدرخت بود و درخت. باقدم ها کردیکه چشم کار م ییتاجا

سرش چرخ  ی. هراز گاهکرد یط يکه اون راه رو چه جور دیمفهمیکه نشکسته بود. ن ییپراز غصه بود. پراز بغض ها دلش

 اومدیم ایکه از سمت در ياز جنگل خارج شد باد یبده. وقت هیتک يبه درخت ها نینخوره زم نکهیا يبرا شدیومجبور م خوردیم
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ها جمع وجور شده  یصندل زوی. مکردیم ییخودنما ایکنار در شهیدوباره به بدنش خورد وتمام بدنش رو لرزوند. فانوس مثل هم

 هم انبار شده بود. يور يبود وگوشه ا

. خودش رو به فانوس رسوند از پله هاش دادیجواب پس م روسیبه س دیاالن که با ایبود  شتریجنگل ب يترس تو دونستینم

 ؟ي. باتعجب نگاهش کرد وگفت: تو کجا بوددیرو د دیدراتاقش مج يباال رفت. درست جلو

اتاق و در رو پشت سرش بست. صندل ها رو از پاش درآورد  يبده. بدون حرف رفت تو یکه جواب شدیلب هاش ازهم باز نم اما

جونش نفود کرده بود رو از خودش دورکنه.  يکه تو ییسرما دیتا شا چوندیکه دم دستش اومد رو دور خودش پ ییپتو نیواول

زانوهاش گذاشت واجازه داد اشک  ياز درد استخون هاش کم بشه. سرش رو رو کمی دیفشار داد تا شا واریخودش رو به د

 يخورد. چهره  واریکه دراتاق به شدت باز شد وبه د شدیپف کرده اش داشت گرم م يصورتش غلط بخوره. چشما يهاش رو

 لرزون و وحشت زده اش ظاهر شد. يچشما يجلو روسیسرخ شده و خپل س

 يبرا یواون جواب ؟يبود ی: کدوم قبرستوندیوداد کش ستادی. رو به روش والرزوندیاتاق رو م نیزم روسیمحکم س يها قدم

تمام بدنش رو لرزوند: حاال  روسیس يداد. داد بعد هیتک واریجمع کرد و سرش روبه د شترینداشت. خودش رو ب روسیس ادیفر

  ؟يواسه من دم در آرود طه؟یسل يزیریمن روبهم م یمهمون

ترس  دیکمربندش رو کش روسیس ینداشت. وقت روسیس يبرا یبوجوا خوردیصورتش غلط م ياراده رو یاون ب يها واشک

 پتوهم دردناك بود به بازوش خورد باعث شد ناله اش به هوا بلندشه. ياز رو یضربه که حت نیتمام وجودش رو پرکرد. اول

که نفسش رو گرفته  يو درد چهیپیسرش م يکه تو دیشنیخودش رو م يناله ها يو اون فقط صدا زدیم رحمانهیب روسیس

که اومده  یاز زدن خسته شد باهمون سرعت روسیس ینداشت. وقت یینا گهیبود والتماس کرده بودکه د دهیکش غیبود. انقدر ج

 بود برگشت ودر رو پشت سرش بست.

 دیچیپیقدرت ناله کردن هم ازش گرفته بود. دور خودش م یبه استخون دردش اضافه شده بود وحت روسیس يضربه ها درد

قلبش افتاده بود.  يبود که رو یها زخم نیا ي. بدتر از همه اومدیاز دهنش درنم ییصدا یتا ناله کنه ول کردیودهنش رو باز م

 نداره! یدرمون دونستیکه م یزخم

وداد ها رو  غیکه اون ج دیفهمیوجودش نشست. نم يصداناله کرد که خواب از سرِ درد رو يدور خودش چرخ خورد وب  انقدر

 یهوشیب نیا يتو یواون از ک گذرهیچقدر م دیفهمیسرش. نم يگرفته فانوس رو گذاشته رو يبا اون صدا اواقعای نهیبیواب مخ

 .زنهیدست وپا م

 دهیسپ گهیکه چند ساعت د دادیم نیهوا خبراز ا شیوگرگ وم اومدینم رونیاز ب ییصدا چیبود. ه کیکه بازکرد هوا تار چشم

 یسالم يجا چیگذاشته بود انداخت. ه شیبه نما یکه تنش بود اون هارو به خوب یبدنش که لباس يایبه کبود ی. نگاهزنهیم

 .ستیچندان جالب تراز بدنش ن رتشمکه وضع صو دونستی. مکردینم دایبدنش پ يتو

 ی. حتدیکشیم نیزم يکرم خودش رو رو هیتمام استخوناش خورد شده. قدرت تحرك نداشت ودرست مثل  کردیم احساس

سرد اتاق سقوط  نیزم يکه رو دیچسب واریکردن هم نداشت. به زور خودش رو سرپا کرد و با بدن لرزون به د هیگر ينا
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از خونه  يرد هیلبش جرخورده بود  يشده بود وگوشه  ودکب شیشونیوحشت کرد. پ دید نهییآ يخودش رو تو ينکنه.چهره 

وحشت زدش رو  ي افهیکامل ق زاشتیونم شدیتخونش بسته مپف کرده و قرمزش با درد اس يکنارش خشک شده بود. چشما

 نگاه کنه.

خون هاش رو گرفت.  دویزخم لبش کش يرو یدست اطیصورتش وبااحت يرو ختیآب ر کمیلزون  يرو باز کرد وبادستا رآبیش

 یکه چه سرنوشت دونستی. نمدیرسیوعاجز به نظر م فیورم لبش رو آروم نوازش کرد. چقدر ضع دویهم کش ياز درد چهره تو

 درانتظارشه.

 يوضو گرفت وجانماز مادرش رو پهن کرد ونشسته نماز صبحش رو خوند. چقدر دلتنگ مادرش بود. سرش رو رو یسخت به

داشته باشه. انقدر اشک  یسرنوشت نیچیهم دیکرد که چرا با تیخدا شکا شیشد. پ يسجاده گذاشت واز سرعجز اشکاش جار

 زد. دهیپوباخودش حرف زد که س ختیر

. با دیدرسرك کش ياز ال دیودرشت مج يقهوه ا يباز شد وچشما اطیکه دراتاقش بااحت گذشتیشدنش م داریاز ب یساعت چند

 .دیتو مج ای: بدوگفتیکه داشت چادر رو دورش کش یتنها جون

 ؟يکبودش نگاه کرد وگفت: بهتر يبه چهره  یوناراحت یقد راست کرد و وارد اتاق شد. با درموندگ دیمج

 ؟يدار يتکون داد وگفت: کار يسر

 ...دی...گفت که ...امشبم باروسیس ـ

 تکون داد ونزاشت حرفش روتموم کنه. يسر

 باران، امشبم فرار کن. ایعقب وگفت: ن دیموهاش روکش باحرص

 ام کنه؟ کهیت کهیت يخوایگفت: م یاز سرعجز ودرموندگ يخنده ا با

 يکه بندها یمشترك داشتند. درد اسارت. اسارت يهردو دردها دی. اون ومجرونیاز اتاق رفت ب دیتکون داد وبا ناام يسر دیمج

 داشت!  یومحکم ینامرئ

که بغضم شکسته نشه.  کردمیتخت ولو شدم. داشتم باخودم مبارزه م يگلوم نشسته بود رو يکه تو یرو بستم وبابغض دفتر

 گاهیگاه وب ينداشتم و فقط دلم به محبت ها یحام چی. هکردیداغونم م ينجوریگذشته ا ادی یتشده بودم. انقدر که ح فیضع

 عماد خوش بود.

. گشتیم يزی. عماد برگشته بود ومسلما دنبال چدمیاز خواب پر اومدیم نییکه ازپا یتلق وتلوق يصبح بود که باصدا 8 ساعت

هاکرده بود داشت دنبال  نتیاز کاب یکی يشدم. عماد کله اش رو تو ریپف آلود از پله ها سراز ياز جام بلندشدم وباهمون چشما

 : سالم.موگفت دمیکش يا ازهی. خمگشتیم يزیچ

 نیرو باال زده بود گفت: ا ناشیبود وآست زونیکه کرواتش شل دور گردنش آو یخسته درحال يآورد وباچشما رونیرو ب سرش

 کجاست؟ ایگاریجاس

 تو اتاقت که هست! یکی ـ
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 افتاد شکست! ـ

 .ارمیبرو باال خودم م ـ

 .اریقهوه ام برام ب هیگفت: پس  رفتیکه از پله ها باال م يهمونطور

 يبود وباچشما دهیتخت دراز کش يرفتم باال. طاق باز رو يگاریجاس هیبا  دنشیقهوه جوش رو روشن کردم وبعداز دم کش ریز

 یپاتخت يرو گذاشتم رو ینیبود گذشتم وس ختهیر نیکه کف زم ییخورده ها شهیش يروشده بود. از  رهیخسته به سقف خ

 بخواب! ریقهوه خوردن بگ يوگفتم: به جا

 !يشد داریب ریرو به سمت من چرخوند وگفت: د سرش

 بودم! داریب شبیوگفتم: د دمیپف کردم رو مال يچشما

 ؟يکردیکار م یچ ـ

 انجام دادن؟ يبرا شهیدامیهم پ يخونه مگه کار نیا يتو ـ

 درآورد وگفت: روشنش کن! گاریس هیبود یپاتخت يکه رو گارشیس يشد واز جعبه  خم

پک رو محک زدو دودش رو رو به باال  نی. اولگارشیس ریدور از دسترسش بود برداشتم وگرفتم ز زکهیم يرو از رو فندکش

ها شدم. بعداز تموم شدن جارو گفتم:  شهیکردن خورده ش مشغول جمع یوبعد از آوردن جارو برق رونیرهاکرد. از اتاق زدم ب

 ؟يندار يکار

روهم  ینی. سنییرم ببر پا ینیروش وقبل از بستن چشماش گفت: س دیله کرد. پتو رو کش يگاریجاس يرو تو گارشیس

مثل اون وقتاکه من  شد،یهاشون تا صبح تموم م یمهمون شهیبرگشته بود. هم رید کمیرفتم. امروز  نییبرداشتم واز پله ها پا

 کرد. داریرو ب لومگ يگذشته بغض تو يدوباره  ادیفانوس بودم.  يتو

صدا به  یوب زیم يشده. سرم رو گذاشتم رو سیگونه هام خ دمیکه د نییبدمش پا ییکردم به زور چا یوسع زیپشت م نشستم

حالت چهره ام هم  کردمیم هیگر یوقت یبودم. حتگرفته  ادیکردن رو از مامانم  هیگر صدایب نیشدن اشکام نگاه کردم. ا يجار

 يدوباره  يادآوریچند روز با  نیکردم. دل شکسته ام ا هیکه گر شدیمتوجه نم دیدیاشکام رو نم یاگه کس یعنی. کردینم رییتغ

 روحش نشسته بود. يزخم رو یکه کل یی. تنها شده بودم. تنهاانداختیواشکم رو راه م گرفتیم شتریگذشته ب

شستم  نکیس يبود رو جمع کردم. صورتم رو تو زیم يدست اشکام رو پاك کردم وبساط صبحانه که دست نخورده رو باپشت

کردن کانال ها. شده بودم  نییرو برداشتم و بعداز خفه کردن صداش شروع کردم به باال وپا يو ی. کنترل تییرایپذ يورفتم تو

 بخوام وقتم روباهاش بگذرونم رو نداشت. نکهیماهواره ارزش ا تیانه یب يکدوم از شبکه ها چیمثل عماد، انگار که ه

رو کنار  ییرایبلند پذ يمبل. پرده ها يکالفه ازجام بلندشدم وکنترل روپرت کردم رو يو یساعت کنجار رفتن با ت مین بعداز

که  ییونگاهم رو به درختا ستادمیبزرگ خونه بود وا اطیکه روبه ح يوارد خونه بشه. کنار پنجره ا دیازنور خورش کمیتا  دمیکش

 خسته ام دادم. يها هیخنک بهار رو به ر يبدنشون رو پوشونده بود دادم. پنجره رو باز کردم وهوا يسبز بهار يبابرگ ها
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که  دونستمینداشت نگاه کردم. نم یتیجذاب چیکه برام ه ییبایبه اون همه ز یحالیدادم وبا ب رونیب هیرو بعداز چند ثان بازدمم

بودکه مامان  ياز روز دیعالقه شدم. شا یب یبه روزگار وزندگ یکه از ک دونستمیبال رو سرم آورده بود. نم نیا ییچندوقته تنها

وقت بهش  چیکه ه هیعماد ایدن نیا يتو میتنها حام دمیبود که فهم یاز وقت دمیگله گرگ تنهاگذاشت. شا هی نیرفت ومن روب

 . رسمینم

رها کردم. موهام رو  رختیکه از دوش م یآب ریحسم رو ز یکوفته برگشتم باال ورفتم داخل حمام. بدن ب یوبابدن کرخت

 ریبود. چشمام رو بستم وتمام بدنم رو فرو کردم ز نیسنگ زدیکه توش موج م ي. سرم از حجم افکاردمیباحرص باال بردم وکش

بمون تا  ریز نیرو داشتم که انقدر ا نیجرعت ا خواستی. دلم ممکردیم یخفگ سافتاده بود واحسا یوان. نفسم به تنگ يآب تو

 اومدم. رونیب رآبیکه با نفس نفس زدن از ز دینکش قهیبه دق ی. ولادیجون از بدنم درب

 يسطح آب داخل وان رو يرو خوردیآب دوش که م يپام. صدا يبغلم جمع کردم وسرم رو گذاشتم رو يرو تو زانوهام

ترسم افتادم.  ادیخونه.  نیا يبار پام رو گذاشتم تو نیاول يانداخت که برا یم یاون شب بارون ادیرو  ومن رفتیاعصابم راه م

 گهیلطافت لحن عماد افتادم که بعداز اون شب د ای. کردیعماد فرار م ياچشم يشدن تو رهیکه از خ یاون نگاه لرزون ادی

 باهام حرف نزد. یلحن نیباچن چوقتیه

وابسته  نقدری... چرا ا؟ی: چرا؟... چرا لعنتدمیلب غر ریسطح آب موج درست کردم. ز يسطح آب زدم و رو يدستم رو تو یعصب

 ؟يام کرد

 میبلوز آب هیسرم جمع کردم وروش گل سر زدم.  يرو باال زدیروشن م يکه بخاطر نم دار بودنشون به قهوه ا مییطال يموها

چون صبحانه  یزود بود. ول کمیناهار گرم کردن  يبودو برا 10. ساعت رونیواز حموم اومدم ب دمیپوش میشلوار مشک يرو

مونده بود رو  روزیکه از د ییغذاها میکه ناهار رو باهم بخور شهینم داریب که عماد هم حاال حاال دونستمینخورده بودم وم

 درآرودم وبعداز گرم کردن مشغول خوردن شدم.

 چی! هلیدل یب يکارکردن ها ،يخودیب يها دنینفس کش ،یالک ي. غذاخوردنااومدیبه نظرم مسخره م یزندگ نیا زیچ همه

 شیواسه ادامه دادن زندگ لیدل یعماد کل دیبود. شا ينجوریمن ا ی. حداقل زندگدمیدینم یزندگ نیا يواسه ادامه  يدیام

 حیهم نبودن رو ترج نیبخاطرهم ستیمهم ن یکس يهم برا انبودنمی دنکه بو دونستمینداشتم. م یلیدل چیمن ه یداشت ول

 یمتیکردن. حاال به هرق یروتموم کنم. محکوم بودم به زندگ یزندگ نیبودم که ا دانکرهیجرعتش رو پ چوقتیه ی. ولدادمیم

 که شده.

اتاق  يبود. برگشتم تو ختهیبهم ر شیشونیپ يرو شیمشک ي. همچنان خواب بود وموهادمیکش یدر اتاق عماد سرک يجلو از

نقاش بزرگ بشم. بوم رو به بغل  هیآرزو داشتم که  شهی. همدمیکش رونیکمد ب يکه عماد برام گرفته بود رو از تو یلیو وسا

 هیشدم. مغزم خال رهیبوم خ دیوسف یخال يپالت گذاشتم وبه صفحه  يرو هارودادم وخودم هم نشستم کنارش. رنگ  هیتک زیم

 کنم. ادشیبوم پ يذهنم نبودکه بخوام رو يهم تو ریتصو هی یبود. حت یخال



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٦ 

تراز بوم روبه روم بود. باحرص  یذهن من خال يصفحه  یوسط بوم بلکه ذهنم باز بشه. ول دمیبرداشتم وکش یرنگ آب کمی

که هنوز جوهرش ته  يبا خودکار میانداختم. دفتر جلد چرم زیپشت م یصندل يانداختم وخودم رو رو يپالت وقلمو رو گوشه ا

بهم  یکی یکیدردها رو  نیکه ا یی. نوشتن روزهاکردیبود که سرگرمم م شتن. انگار که فقط نوزدیبود بهم چشمک م دهینکش

 داده بود. هیهد

تا معلوم نشه.  دیبدنش کش يها يکبود يو رو دیکش رونیب روسیس ییاهدا يجعبه  يغروب بود که کرم پودر رو از تو دم

همون خرت وپرتا بود رو برداشت وبا آروم  نیکه ب ي. رژ قرمزرسدیتربه نظر م رهیاون کرم پودر ت ریز شیوبرف دیصورت سف

دوباره خون ازش  يبود که بااشاره ا قیعم يلبش به قدر يگوشه  زخم. دیورم کرداش کش يلب ها يحالت ممکن رو نیتر

 .شدیم يجار

نگاه  نهییآ يبازوهاش رهاشون کرد. خودش رو تو يه زد وروبود وگره خورده بود رو شون دهیچیکه درهم پ شییطال يموها

گلوش رو  يمشت جماعت گرگ صفت بزك کرده بود. بغض تو هی يکه برا یعروسک هاشده بود. عروسک هیکرد. درست شب

فانوس  رونیکه ب ياومد. باد سرد نییپله ها رو پا روسیسکه داشت از ترس  يفرو داد وبا وجود استخون درد یبه سخت

 ختنیکه به زور مانع از ر ییبا چشما دویکرد. چهره اش رو توهم کش شتریخورد ودردش رو ب انشیعر مهیبه بدن ن دیوزیم

 گشت. دیبه دنبال مج شدیاشکش م

 یهمون باران ستادهیکه روبه روش وا يکه دختر شدی. انگار باورش نمکردیبود وبابهت بهش نگاه م ستادهیفانوس ا وارید کنار

که روبه  يعروسک بزك کرده ا نیبود. انگار ا یبیحس غر هیچشماش  يخواهر! تو گفتیبهش م شیند وقت پباشه که چ

 .شناختیبود رو نم هشد رهیبهش خ ییایدر يبود وباچشما ستادهیروش وا

 چی. هرونیب ختیاز دهنش ر یرفت. دهنش رو باز کرد واصوات نامشخص دیلرزونش رو حرکت دادو به سمت مج يپاها

 يجلو یتیوضع نیکه مجبور شده دوباره با چن شدیشده بود. خودش هم باورش نم یذهنش نداشت. انگار فلج عقل يرو یکنترل

 يها وانیرفت. ل زیگرفت وبه سمت م دیمج يحق داشت. نگاهش رو از نگاه بهت زده  دکهیمج گهیبده، د شیاون آدم ها نما

 لرزونش وبه زور باز کرد. يهارو با دستا ياز بتر یکیدر  ندویچ ینیس يبود رو تو زیم يروکه رو يدار هیپا

و  دندیرسیرو بست. مهمون ها کمکم از راه م يودوباره دربتر ختیها ر وانیل يرو تو دادیم یخاص يکه بو یقرمز رنگ عیما

 یرو برداشت وبغض ینینلرزه س کردیم یکه سع یی.بادستا شدیم شیتند وعصب يها یقیموس يشروع دوباره  يارکستر آماده 

 که بغض دوباره واز نو شکل گرفت. دینکش هیثانبه  یفرو داد ول یگلوش بود روبه سخت يکه تو

 ریپ ياز دستشون به جنگل پناه برده بود. مردها روزیکه د یتیزد .همون جمع تیهاش رو آروم برداشت و به قلب جمع قدم

که از شدت ترس  ی. اون اما بابدنگرفتندیهم که شده نگاه از طرف مقابلشون م هیچند ثان يشده برا یحت دنشیوجوون باد

. وحشت زده دور خودش کردینگاه م زدیکه از شدن حرص برق م ییچشما هوب داشتیقدم برم صیحر تیاون جمع نیب دیلرزیم

 از کنارگوشش بلند شد: سالم خوشگله! ییکه صدا دیچرخیم
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 روسیمرد اون رو شکل س یچخماخ لیبیکه روبه روش بود نگاه کرد. س يسبزه ا يه زده سرش رو چرخوند وبه چهر وحشت

ودستش رو دور کمرش حلقه  ؟يدیترس ه؟یسرداد وگفت: چ يبود. قهقهه ا روسیس يتراز چشما رهیچشماش خ یکرده بود. ول

 کشیوقلب کوچ زدیموج م شییایدر يچشما ينتونست. ترس تو یموجود متعفن جداکنه ول نیداشت خودش رو از ا یکرد. سع

 .دیکوبیاش م نهیمثل گنجشک خودش رو به س

 يبگه که صدا يزیو دهنش رو باز کرد تا چ دیرو برداشت ونصفش رو سرکش ینیس يتو يها وانیاز ل یکیدست برد و مرد

 قربان! دیخوش اومد یلی! خیومرثیک ياز پشت سرش بلند شد: سالم آقا روسیآشنا وخشن س

 ؟يکرده بود میلعبت رو کجا قا نیا نمی! ببروسیکرد وگفت: سالم س يانه امست يخنده  مرد

 !!!!زتونهیلب هاش جاخوش کرده بودگفت: کن يرو یتیکه لبخند رضا یاون داد ودرحال ياش روبه چشما رهینگاه خ روسیس

دوباره هوس کنه برگرده  یومرثیک نکهیشد. از ترس ا روسیدستش رو از دور کمرش باز کردو مشغول حرف زدن با س مرد

که هرلحظه  یتیونفس نفس زنان به جمع ستادیا ي. گوشه ادیدو تیاز جمع يا گهیوخودش رو بهش بچسبونه به سمت د

گفت:  يرترها نبود به سمتش اومد وبا لبخند منزجر کننده ایچشماش کمتراز پ یرگیکه خ ینگاه کرد. جوون شدندیم شتریب

 خانوم کوچولو؟ يندار گاریس

فرار کنه! دلش  دیکه کجا با دونستیگرفتن دستاش دراز شده بود فاصله گرفت. نم يکه برا یتکون داد واز دست يسر ترسون

 يهم نبودکه باچشما دیمج گهید یکمک صداکنه. حت يروبرا یکیداد بزنه و خواستیکنه. دلش م هیاز عجز گر خواستیم

بود از  يجار شیایدر يکه ازچشما یوبالتماس کردیطرف رو نگاه م ونطرف وا نیبده. سرگردون ا دیبهش ام شیرتینگران وغ

 .خواستیدور وبرش کمک م يآدم ها

دستش  يدور بشه باشصت رو ینیکامال از س نکهیرو برداشت و قبل از ا ینیس يرو يها وانیاز ل یکیاومد و  شیپ یدست

بود  یدست زن جوون يبود که دستش تو یانسالیبه صاحاب دست نگاه کرد. مرد م دوی. وحشت زده دستش رو عقب کشدیکش

 اون بود! دیسف يبه بازوها شدراصل حواس یول دادیاون گوش م يومثال داشت به حرف ها

افتاد.  نیزم ياز دستش رو ینیشد وس يمرد ي نهیبه س نهیبره س يا گهیبه سمت د دتایچرخ یعقب ازاون دور شد وقت عقب

ها رو  شهیهم کتک بخوره! خم شد وخورده ش نیا يبرا دیکه با دونستیشد. م رهیها خ وانیول یبانگاه وحشت زده اش به سن

تمام  روسیس یگوش خراش و وحش يبعد صدا قهی. چند دقختیر ینیس يجمع کرد وتو نیزم يلرزونش از رو يبا دستا

 ؟يکرد یوجودش رو لرزوند: باز چه غلط

 يبگه که دوباره صدا يزی. شق ورق از جاش بلند شد وخواست چداد روسیقرمز از خشم س يدرمونداش رو به چشما نگاه

 بزنم اون دندوناتو خورد کنم؟ ت؟یخواص یب يانجام بد بیکار رو بدون ع هیبار  هی یتونیبلند شد: م روسیس

باصورتش  روسیس نیدستاش پنهون کرد ومنتظر برخورد دست سنگ يزدن باال رفت. از ترس صورتش رو تو يبرا ودستش

 من بود! ری: تقصچدییگوشش پ يتو یکس يبم ومردونه  يصدا روسیدست س يشد. امابه جا
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 يکه برا يبود که باهاش برخورد کرده بود. چهار شونه وبلندقد بود، جور ينگاه کرد. همون مرد شیباز کرد وبه ناج چشم

 يتو روسیس ي. دست باال رفته زدیشب برق م یکیاون تار يوسبز تو يا لهیت ي. چشماگرفتیسرش رو باال م دیبا دنشید

 .کردیم نگاه روسیس يبهت زده  يبود وصاف به چهره  شیمشت قو

 دختره... نیباتعجب گفت: مهندس ا روسیس

از دستشون افتاد. و نگاهش رو به  ینی. خوردم بهشون وسدمیرو ند شونیبا همون لحن محکم و پراز غرورش گفت: من ا مرد

 شد. رهیخ شدیمردکه مدام رنگ به رنگ م يا لهیت يبود به چشما یحام هیلرزونش که دنبال  ياون داد. چشما

! وبا چشماش به اون چشم غره دی...خوش اومددییمهندس! بفرما دیدختر رو ببخش نیا دیصاف کرد وگفت: با يا نهیس روسیس

نداشت.  نانیبود اطم دهیوهنوز از اونچه که د زدیمنفس نفس  دیکه رس زیرو برداشت واز اونجا دور شد. کنار م ینیس عیرفت.سر

به نظر  بیعج کمیکرده بود  تیکه ازش حما يا بهیبود وحاال وجود غر نستادهیپشتش وا یکس شیزندگ يوقت تو چیه

غم  يانداخت وباچشما ی. نفسش که جا اومد به دور وبرش نگاهکردیرو مرور م شیپ قهیچند دق عیوقا رتی. با بهت وحدیرسیم

چشم  دیمج يبه چشما زگلوش چنگ انداخت وبا التماس وعج يرو به روشد. بغض دوباره تو شیچند قدم يتو دیمج يزده 

 دوخت.

 عیگذاشت توشون همون ما دیجد وانیدوباره ل دیمج ينگاه ها ریکرد و ز یخال يرو گوشه ا ینیس يتو يخورده ها شهیش

کس رون  چیزد. انگار ه تیدوباره به قلب جمع روسیس يرو بدست گرفت و از ترس کتک ها ینیکرد. س یقرمز رنگ رو خال

بود  يقهوه ا ،یعسل ایداشتند! سبز بود  یچشماش چه رنگ مهبفه تونستیکه نم يبود. مرد شیوفقط دنبال حام دیدیم

 يچهره  گهیبار د کی دیتاشا خوندچریم تیجمع يچشم تو دیشنیوجوون م ریکه از پ ییها ومتلک ها کهیت الیخ یب ؟یامشکی

 .نهیرو بب شیناج

از  یلیخ دیبودکه شا ییدست زن ها يکه دستشون تو یی. مردهادیدیروم يمنزجر کننده تر يچهره ها چرخوندیچشم م یهرچ

. خوردیبهم م ییصحنه ها نینیچ دنینداشت بود. حالش ازد یپناه چیکه ه یچشم اون ها دنبال اون یاون خوشگل تربودند ول

. ارهیرو باخودش به رقص درب شییطال يباد موها دادیبود واجازه م ستادهیوا يگوشه ا دیلرزیکه چونش م یوحشت زده، درحال

هاله از دود  هی. چشماش پشت کردیدود م گاریلم داده بود وس یصندل هی ي! رودیچشم چرخوند وباالخره اون رو د گهیبار د کی

 شده. رهیخ ينجوریبفهمه که به کجا ا تونستیپنهان بود ونم گارشیس

باحس حضور  یبود ول نیزم يرو ینامعلوم ينقطه  ي. نگاه مرد روستادیا شیچندقدم يشد وتو دهیبه سمتش کش ناخودآگاه

که اون  يپهن ومردونه اش نشست. لبخند يلب ها يرو ياون داد. لبخند یسربلند کردو نگاهش روبه نگاه لرزون وآب یکس

شد وبا  زدیم یمشک هیبار  نیکه ا ییچشما يتو رهیزده شده! خ وراصال بدون منظ ایلذت  ایتمسخره  يرو از دیفهمینم

 ببره. نجاینگاهش التماس کردکه اون رو از ا

 ینیبرو س االی. يستادیاونجا وا ي: توکه همونجوردیترک شونیخمپاره وسط ارتباط چشم هیدرست مثل  روسیس يصدا

 .اریرودوباره پرکن ب
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رو پرکرد  ینیس عی. سردیرو ند دیبار اما مج نیبرگشت. ا زیمرد ناشناس گرفت و دوباره به سمت م يحرف نگاه از چشما بدون

نجات  تیوضع نیاون رو از ا تونستیکس نم چیبود وبدون اون ه شیبرگشت. انگار که اون مرد تنها ناج تیو دوباره به جمع

رفت که مرد نشسته بود. اما  ییدراز شده بودند به سمت جا وانیبرداشتن ل يبراکه  ییوتوجه به دست ها یبده. بدون معطل

 مرد اونجا نبود.

آدم ها  يوجودش لونه کرد. سربلند کرد وبه چهره ها يمرد داد و دوباره ترس و وحشت تو یخال یروبه صندل دشیناام نگاه

شونه اش  يرو یدست تیاون وضع ي. توشدیتر م دیناام کردینگاه م شتریب ی. اما هرچنهیدوباره اون رو بب دینگاه کرد تاشا

 ؟یکنیزد وگفت: کجا رو نگاه م يقهقهه ا روسیشد. س رهیخ روسیخپل س ينشست. باترس برگشت وبه چهره 

لرزونش  يرو از دستا ینیس روسیچشم دوخت. س نیگرفت وبه زم روسیبگه. نگاهش رو از س يزیاز ترس نتونست چ اما

 . نییپا ایدست مانتو شلوار گذاشتم، برو بپوششون ب هیاتاقت  يگرفت وگفت: تو

مسخره  یبه اون مهمون ومدنشین يکه برا یروسیکه س شدیبود. باورش نم دهیکش روسیبه صورت س نیدوباره از زم نگاهش

. نییبود برگرده پا دهیکه پوش ییکه بره ولباسش روعوض کنه و با لباس ها خواستیکتکش زده بود حاال ازش م ياونجور

 مردا آب بشه. زینگاه ه ریروبچرخونه وز ینیس بودکهالزم ن گهید یعنیرم از دستش گرفته بود!  ینیس یحت

 نیزم يفانوس ودراتاقش رو باز کرد. رو يبلند ومحکم برگشت تو يدلش زده شده بود. با قدم ها يتو يدیام يجرقه  انگار

لب هاش پاکش کنه  ياز رو توسنتیکه نم يتاده بود. لباس ها رو برداشت وبا لبخنداف یشلوار مشک هیبا  یمشک يمانتو هی

 عوض کرد. خوردیکه حالش ازش بهم م ياون ها رو بالباس قرمز

 چراماتت برده؟ ه؟یچ ـ

شده بود وبا وحشت کلمات  رهیخ روسیس يبزنه. به چهره  یکه حرف دیچرخیدهنش نم يخشک شده بود وزبونش تو دهنش

 . شهی. از امشب کارت شروع ميامشب با مهندس بر دی: باکردیذهنش مرور م ياون روتو شیپ قهیچند دق

 شدیشد. باورش نم رهیخ کردیلب نگاهش م يرو يبود باپوزخند ستادهیکه چند قدم عقب تر ا شیناج يزده به چهره  وحشت

 یچ دیبا قایبفهمه که دق تونستینم ی. حتزنهیروبراش رقم م يحاال داره کابوس وحشتناك تر شهیحام کردیکه فکر م یکه کس

 بودکه قدرت درکشون رو نداشت. نیانقدر براش سنگ دیشنیکه م ییزهایکارکنه!.چ

تنت  ياستخون سالم تو ،يکرد یبه حالت اگه فردا بشنوم بدقلق ي. فقط واگهید فتیوگفت: راه ب دیلب غر ریز روسیس

رو باز  نشیدرماش زدیم ینور المپ به عسل ریکه ز یی. ودستش رو گذاشت پشتش وهلش داد سمت مرد. مرد باچشمازارمینم

باورکنه  تونستی. نمفروشهیداره نجابتش رو م روسیباورکنه که س تونستیقدم از قدم برداره. نم تونستیکرد ومنتظرش شد. نم

 آشغال! هیدست  يکه قراره بشه ملعبه 

بار به  نیکه ا ییچشما يو به سمت مرد راه افتاد. تو دیکش سیخ يشن ها يرو روسیس يرو با تشر دوباره  لرزونش يپاها

گلوش  يکه تو یقابل اعتماد هم نبود. بغض یول ترسوندشیکه نم يزیبفهمه. چ تونستیبود که نم يزیچ زدیسبز روشن م

 .کردیاشکاش نم ختنینر يبرا یمتمقاو چیواون هم ه لرزوندینشسته بود چونه اش رو م
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پرت  یصندل ي. خودش روبه زور روشدندیگم م شیمشک يمقنعه  يوتو خوردندیصورتش غلت م يدرشت اشک رو يبلورها

پشت فرمون نشست.  روسیاز س یشد. مرد در رو بست وبعد از خداحافظ رهیروش بود خ شیکه پ يا ندهیبه آ يکرد وبا ناباور

برگرده  خواستیاون ها سرگردون بود. دلش م نیزده ب وحشت شیپ ي قهیه چند دقنگاه کرد ک یتیچشم چرخوند وبه جمع

 بودکه روبه روش قرار داشت. یکه بود بهتراز کابوس یقدم برده. اون ترس هرچ تیاون جمع نیوباترس ب

روز  نیبهتر رونیدرها بره ب نیاز ا یکه وقت کردیفکر م شهیفانوس از پشت معلوم شد. هم يگذشتند و درها یشن چیراه مارپ از

درها رد بشه. سرش رو به  نیاز ا ونیگر يکه باچشما کردیتصورم نم ی. حتيروز آزاد ،یی. روز رهاکنهیروتجربه م شیزندگ

چه  دیکه با دیفهمینم زنهیبراش رقم م یچ ندهیآ دونستی. نمکردینگاه م اهشیس یداده بود وبه زندگ هیتک شهیش يسرد

 !یزندگ انیخودش رو سپرده بود به دست جر جینشون بده. سردرگم وگ یواکنش

حس  نیماش يها شهیش يبارون رو رو کیکوچ يبلند جنگل از نظرش محو شد برخورد دونه ها يفانوس پشت درختا یوقت

 من... یول بارهیم خوادیلب گفت: بارون آزاده! هرجادلش م ریچشم دوخت وز شدیکه هرلحظه تندتر م یبه بارون هیکرد. با گر

نجات دهندشه بفهمه که اون پشت  کردیکه فکر م يکه اگه مرد دونستیخفه کنه. نم نهیس يهق هقش رو تو کردیم یسع

 رهی. دستگرونیپرت کنه ب نیخودش رو از ماش خواستی. دلش مدهینشون م یچه واکنش کنهیم هیچمباته زده و داره گر یصندل

 روسیس شیرو پ شیومرد چوغول رهینم رونیباپرت شدنش به ب دیترسیم یجرعت باز کردنش رو نداشت. از طرف یرو گرفت ول

 است! رهیگناه کب یخودکش گفتیهم باخودش م یبکنه واز طرف

سرش  ی.حتکردیم یرانندگ یحرف چیگوش داد. مرد بدون ه نیماش يها شهیبرخورد رگبار به ش يروبست وبه صدا چشماش

 کشدینفس م یکه وقت يرو پرکرده بود. عطر نیعطر تلخش تمام ماش يبو یبود تاصورتش رو نگاه کنه. ول اوردهیال نرو هم با

 .سوزوندیهاش رو م هیر شیاز شدت تلخ

در رو باز کرد  موتیدربزرگ توقف کرده بودند ومرد بار  هیپف کرده وخمارش رو باز کرد. کنار  يچشما نیشدن ماش بامتوقف

بده که همه جارو  صیدرخت هارو تشخ يحجم برگ ها تونستیشب فقط م یکیاون تار يشد. تو یبزرگ اطیوارد ح نیوماش

 پنهان کرده بودند. دیپرکرده وعمارت رو از د

که بالکن  يطبقه بلند 4با  یشد. عمارت دایپ زدیم يبه خاکستر یکیاون تار يگذشت وباالخره عمارت که تو یچیاز پ نیماش

 نیخاموش بود. مرد ازماش 3 ي. برق تمام طبقات به جز طبقه خوردیبه چشم م رهیدا میهرواحد به صورت ن ياهاش به پهن

دوباره ترس به جونش افتاد  زدیبرق م یاون تارک يمرد که تو يچشما دنی. بادددر رو براش باز کر یحرف چیشد وبدون ه ادهیپ

. نگاه دادیعرق کرده اش اون رو فشار م يمشت گرفته بود وبادستا يبلند مانتوش رو تو نیکرد. آست دنیوپاهاش شروع به لرز

 انداخت.  نییمرد گرفت وسرش روپا ياز برق چشما

که بخاطر لرزش بدنش کوتاه تراز حد معمول شده بود تا  ییکه گرفته بود وقدم ها ينبود اما بخاطر رگبار يادیعمارت راه ز تا

شده بود  یدرشت بارون قاط يشده بود. اشک صورتش با دونه ها دهیمثل موش آب کش یر اصلبون د هیبه سا دنیرس

 .اومدیهم به چشم م یکیاون تار يتو یچشماش حت یوسرخ
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 دیلرزیتا داخل بره. نگاه ملتمسش رو به مرد داد. چونه اش از شدت بغض م ستادیدر رو باز کرد وکنار وا یحرف چیبدون ه مرد

. هیچ شدیداشت که متوجه نم انیجر يا لهیاون نگاه ت يتو يزیداشت. چ یبی. نگاه مرد عمق عجاومدیرنمازش د ییصدا یول

 به داخل عمارت گذاشت. قدملرزونش رو دور بدنش حلقه کرد و  يدستا

 يا گهید زیچ چیه خوردیگوشه گوشه اش به چشم م يکه تو یسلطنت يبود که به جز مبل ها یاول سالن بزرگ ي طبقه

. از پله دیکشیم نیزم يبده وفقط دنبال مرد قدم هاش رو رو صیرو تشخ اتیجزئ تونستیخونه نم یکینداشت. بخاطر تار

 یمشک یدست مبل راحت کیکه با یتربود وکنار سالن کیدوم کوچ يدوم رفتند. طبقه  يکه وسط سالن بود به طبقه  ییها

که از راه پله  يرنگش بخاطر نور دیسف يها نتیه هم قرار داشت که کابآشپزخون هیخانواده جلوش پرشده بود  نمایس هیرنگ و

شد. چون مدت  شندفعه برق رو کیکه  کردیبه اطراف نگاه م جیبودو گ ستادهی. وسط سالن ازدیبرق م اومدیسوم م يطبقه  ي

 کنه. تشیچشمش گرفت تاکمتر اذ يبود دستش رو جلو یکیتار يتو يادیز

کرده بود.  نیخونه رو تزئ یمتیق يداشت و وجود مجسمه هاو تابلوها یکف همخون یمشک يبا پارکت ها وارهاید یتوس رنگ

بار  نیمردکه ا يچونه اش از بغض به لرزه دراومد و به چشما گهی. بار ددید شیچندمتر يزد و مرد رو پشت سرش تو یچرخ

 .زدیبود وبخاطر بارون برق م ختهیر رتشصو يرو شیمشک يشد. موها رهیخ زدیم يبه قهوه ا

 ؟ینیبش يخوایرو به سمت مبل ها دراز کرد. گفت: نم دستش

واز عجز زار  فتهیبه پاش ب خواستیالتماس کنه که مرد بزاره بره، م خواستیبود. م ستادهیباهمون تن لرزون اونجا ا یول اون

اومد.  شیقدم پ کیکه  دید یچشماش چ يتوکه مرد  دینداشت. نفهم یحرکت چیدهنش خشک شده بود وقدرت ه یبزنه ول

 ندارم! تیگفت: نترس! کار یمیبردو بالحن مال نییآروم کردن اون باال وپا يدستش رو برا

 م؟یباران...ناهار دار ـ

 یکه سع ییبرگردم ونگاهش کنم باصدا نکهیاشکام رو پاك کردم وبدون ا عیام منفجر شد! سر هیعماد درست تواوج گر يصدا

 .کنمیلرزه گفتم: االن آماده من کردمیم

 زهیصورتم بر يام هم رو هیگر يتا ته مونده  زیم ي. سرم رو گذاشتم رورهیعماد بلند شد. فکرکردم که داره م يقدم ها يصدا

عماد نگاه کردم. آروم  یعسل يقرمز وپف کرده به چشما يموهام فرورفت. باترس سرم رو بلند کردم وبا چشما يتو یکه دست

 شده؟ یگفت: چ

 !یچیتابرم وبراش ناهار آماده کنم گفتم: ه شدمیکه از جام پا م يباپشت دست اشکام رو پاك کردم وهونجور عیسر

گفت:  یمیچشماش نگاه کردم. بالحن مال يبرم. برگشتم ودوباره تو زاشتیکرده بود ونم ریمشت مردونش گ يدستم تو مچ

 !ستین میزیکرد. سرم روبه اطراف تکون دادم وگفتم: چرو نثارم  يکه! ولبخند مردونه ا يبازم رگبار زد

 نیا نکهیمثل ا یسر خاك مادرت حالت بهتر بشه، ول يبر کردمیدستم رو ول کنه باهمون لحن ادامه داد: فکر م نکهیا بدون

 پره! یلیدفعه دل کوچولوت خ
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چشمام رو گرفته  يکه جلو یاشک يگلوم به وجود اومده بود به لرزه افتاد. از پشت پرده  يکه دوباره تو یام بخاطر بغض چونه

وبه  نییمردونه اش و زار بزنم! سرم رو انداختم وپا يها نهیس يسرم رو بزارم رو خواستیبود بهش نگاه کردم. چقدر دلم م

 نگاه کردم. ددستش که همچنان دور مچم قفل شده بو

 ... .نمتیشصتش باال آروردم وگفت: ببلرزونم روبا  ي چونه

صورتم برداشت وگفت: من دلم  ياشک رو از رو يقفل شد. با انگشتش دونه ها سمیخ يچشما ينگاهش تو گهید وبار

 شده باران؟ یبباره ها! چ ينجوریخونه ا نیا يباران کوچولو خوادینم

 !یچیلرزون گفتم: ه يرو تکون دادم وباصدا سرم

 ؟یکنیم هیگر يدار ينجوریا یچیبخاطر ه ـ

 ... کمیفقط...  ـ

 ؟یچ کمی ـ

 خسته ام... زینتونستم مقاوت کنم. هق هقم رو رهاکردم و گفتم: خسته ام عماد...از همه چ گهید

تلخ عطرش محتاج بودم. سرم رو  يآعوش رو دوست داشتم. چقدر به بو نیبغلش. چقدر ا يتو دیمن رو کش یحرف چیه بدون

 یحرکت ناگهان نیذهنم پراز عالمت سوال بود بخاطر ا نکهیکه تنش بود فرو کردم واز ته دل زار زدم. با ا ییمشک رهنیپ يال

 ينجوریشده که من رو ا خودیلحظه ازخودش ب کیعماد  کردمی! حس مدمسوال حروم نکر دنیوقتم رو باپ رس یعماد ول

 نیا ي هیثان هی یحت دین رو از خودش جداکنه. پس نباوم ادیکه به خودش ب یزمان ستین رید دونستمی. مدهیبغلش کش يتو

 .دیچیپیاتاق م يو صدام تو کردیم سیرو خ رهنشی. اشکم پدادمیآغوش روهم از دست م

بعد سرم رو بلند کرد وگفت: هنوزم  قهی. چند دقگفتینم یچیاما فقط مردونه دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود وه عماد

 شده؟ یچ یبگ يخواینم

هنوز محتاج گرماش بودم خودم رو ازش جدا کردم ومثل خودش که استاد بحث عوض  نکهینشده بودم، با ا ریهنوز س نکهیباا

  مه؟یق ای يخوریم يکردن بود گفتم: قرمه سبز

 !مهیزد و گفت: ق يلبخند

شد.  دایکه سرو کله اش پ مدیگاز تاگرم بشه. غذا رو کش ياومدم وبعداز شستن صورتم ظرف غذا رو گذاشتم رو نییپله ها پا از

 ؟یظرف هست گفت: پس خودت چ هیفقط  زیم يرو دید یوقت

 من خوردم! يتو خواب بود ـ

تو  نمیدادم وخوردنش رو تماشا کردم. سرش رو باال گرفت وگفت: باران..بب هیتک نتی. به کابزیتکون داد ونشست پشت م يسر

 ؟يرو دوست دار یقیموس

 !دونمی...نم؟یقیموس ـ

 .ادیب مانیبعداز ظهر قراره ا ـ
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 ه؟یک مانیا ـ

 از دوستام! یکی ـ

 گه؟ید يخونه ا ـ

 نه! ـ

 اد؟یداره م یپس... پس واسه چ ـ

 ؟يدید نییبزرگ رو پا انویاون پ ـ

 آره! ـ

 بده! ادی انویپ ادبهتیقراره ب ـ

 .خوادینم ـ

 .رهیحوصله ات سرنم شهیحداقل سرتم گرم م ينجوریچرا؟ ا ـ

 اخه...من ... ـ

داد وگفت: نترس. پسر  رونینفسش رو ب دادیکه لقمه اش رو قورت م يبهش بگم. همونجور يحرف رو چه جور دونستمینم

 سپردم دستش اونم تنها. ی. من بهش اعتماد دارم. اگه اعتماد نداشتم تو رونمهیخوب یلیخ

 ؟یتوام باش ادکهیب يموقعه ا هی یبگ شهینم ـ

 .گهیمن بهش اعتماد دارم د گمیران؟ مبا یترسیم یاز چ ـ

 ...یول دونمیم ـ

االنم محروم  یو بخاطر اتفاقات گذشته خودت رو از زندگ یمدام بهش فکرکن يدور. اگه بخوا يزی، بهتره گذشته روبر نیبب ـ

 که بوده گذشته. ی. قبول کن که گذشته هرچیکنیضرر م یلیکه خ یکن

تکون دادم وخودم روبه مرتب کردن ظرف ها مشغول کردم. عماد  يتموم شدن بحث سر يبرا یداشتم ول دیهنوز ترد نکهیا با

کت  هی. دمشیراه رو د يسمت اتاقم که تو رفتمیاز جاش بلندشد وبعد از تشکر رفت باال. ظرفش رو برداشتم وشستم. داشتم م

شرکت. تامن رو  رهیم دمیتش بود فهمکه دس یفیبود. بخاطر ک دهیپوش دیبلوز سف هیبا  شیمشک نیج يرو ياسپرت سورمه ا

 .خوبه؟ادیب 4گفتم که ساعت  مانیگفت: به ا دید

 آ...آره! ـ

 سر تکون دادن اکتفاکردم. هیراحت. فقط به  التی! خافتهینم یاتفاق چیه ـ

 ؟يندار يکار ـ

 نه. ـ

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ
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 دمیتخت دراز کش ياتاق. رو يدادم وبرگشتم تو رونیدر بلندشد نفسم رو ب يصدا یو رفتنش رو تماشا کردم. وقت سرچرخوندم

به جز  تونستمیکه چرا بازهم نم دونستمینم ی. ولهیکه عماد بهش اعتماد داره حتما مرد خوب یدادم که کس يوبه خودم دلدار

 با چشماشون من رو بخورند! خواستندیمردا م ماعتماد کنم. انگار که تما یعماد به کس

 یکه وقت ی. انقدر خالشدمیم یسطل آشغال. بانوشتن خال رختمیگذشته رو م دی. بااومدمیباخودم کنار م دیبه قول عماد با یول

 نوشتمیاونچه که بهم گذشته بود رو م دتمامی. بانوشتمیم دی. بارفتمیوم کردمیانگار خاکش م اوردمیکاغذ م يرو رو يزیچ

 برداره. مدست از سر یلعنت يبغض ها نیا دیتاشا

سرم.  يهم انداخته بودم رو یشال مشک هیتنم کرده بودم و يا دهیپوش يزنگ خونه بلند شد. لباس ها يبود که صدا 4 ساعت

بود رو روبه  مانیکه اسمش ا یمرد جوون ي. در رو باز کردم وچهره نهیحق نداشت که موهام رو بب یحداقل به جز عماد کس

 دیمج ادیو درشتش من رو  يقهوه ا يچهارشونه تر. چشما کمیچه بسا  بود ي. مثل عماد قد بلند وعضله ادمیخودم د يرو

بلوز اسپرت راه  هیرو برده بود باال.  شیخوش حالت مشک يو موها کردیم دایانداخت. صورت برنزه اش کنار چونه اش قوس پ

 .داشتهم به پا  يچرم قهوه ا يبود وکفش ها دهیسوختش پوش يقهوه ا نیج يرو يو قهوها دیراه سف

خونه گفت: سالم. باران  يتو اومدیکه م يزد وهمونجور يدر کنار رفتم. مردونه لبخند يلرزش سالم کردم و از جلو کمی با

 درسته؟ گه؟یخانوم د

 وانیکردم. از قبل دوتا ل تشیسالن بود هدا يکه گوشه  ییانوی. وبه سمت پدییآروم گفتم: بفرما یلیرو تکون دادم وخ سرم

 !دیدیاز مبل ها نشست و گفت: زحمت کش یکی يگذاشته بودم. رو زیم يبودم و روشربت آماده کرده 

با تکون تکون دادن پام لرزش بدنم رو پنهون  کردمیم یانداختم. سع نییروبه روش نشستم وسرم رو پا یحرف چیبدون ه من

 یدوست عماد بود ول مانی. هر چند که الرزوندیخونه تنهام تمام وجودم رو م هی يبه جز عماد تو گهیمرد د هیمن با نکهیکنم. ا

 نباشه؟ ياونجور مانمیوجود داشت که ا ینیپس چه تضم د؟هم دوست عماد بو روسیس نکهیمگه نه ا

 درسته؟ دیشربتش رو برداشت وگفت: عماد گفت تاحاال دست به ساز نزد وانیل

 ب..بعله! ـ

کوبش  کردمیم یوسع کردمیم يدستم باز يدون حرف با ناخون هااز شربتش رو خورد. ب کمیبهم انداخت و ینگاه یچشم ریز

 .دییشربتش رو که خورد گفت: خوب... بفرما يآروم کنم. تا نصفه  کمیمحکم قلبم رو 

 دهایکل يکه رفت و نشست پشت ساز. آروم ازجام بلند شدم و رفتم سمتش. دستاش رو رو دمیتعجب نگاهش کردم و د با

 گمیکه االن براتون م یینای. ادیریگیم ادیزود  یلیخ نیتمر کمیسازه! با  نیکامل تر یول ستین یتساز سخ انویوگفت: پ دیکش

 .دمیجزوه نوشتم که بهتون م هی يرو تو

اون  ی. ولکردمیلرزون بهش نگاه م يوبا چشما یحرف چینت ها وگام ها. بدون ه يدادن درباره  حیشروع کرد به توض بعد

نفس حرف زد و  کیساعت  کی. حدود زدینم يا گهیحرف د چیوه دادیم حیتوض يآورد. همونجور یسرش رو باال نم یحت

 فردا بود بهم داد. هبعدک يجلسه  يبرا نیخط حامل رو به عنوان تمر 5آخرشم 
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دادم وشالم رو از  رونیرفت. نفسم رو باحرص ب یرو برداشت وبعداز خداحافظ فشیمودبانه ک یلیبلندشد ، خ انویپشت پ بعداز

همه  يکه مثل عماد تو شدیکم کم داشت باورم م گهیلب زمزمه کردم واسه روز اول چندان هم بد نبود. د ری. زدمیسرم کش

 استثناعات بود. اوناز یکیهم  مانیا دیوشا میاستثنا دار زیچ

 یخودم تکرار کردم وسع ينت هارو برا گهیبار د کیگذاشته بود رو برداشتم ونشستم پشت ساز.  زیم يکه برام رو يا جزوه

که پشت  دادمیرو فشار م دهایانگشت کل هیسخت بود وبا  یلیانجام بدم. اولش خ یکه بهم داده بود رو به درست ینیکردم تمر

 گذر زمان هم از دستم در رفت. یساز شده بودم که حت ری. انقدر درگشدیوخراب م اومدیسرهم در نم

متر  5از پشت سرم بلند شد وباعث شد  یکس يدست سه تا نت رو هم زمان باهم بزنم که صدا هیگرفته بودم که با ادی بایتقر

 گذره؟یبپرم باال: خوش م

 یلیخ دمیتنش بود فهم یکه لباس خونگ نی. بخاطر استادهیپشت سرم ا نهیکه دست به س دمینفس برگشتم وعماد رو د بانفس

 !می... ترسونديقلبم وگفتم: وا يدستم رو گذاشتم رو وقته اومده ومن متوجه نشدم.

 مبل وگفت: روز اول خوب بود؟ ينشست رو باخنده

 تکون دادم وگفتم: بد نبود. يسر

 مردا ترس ندارن. يدید ـ

 بهتره. یلیخ یخودتم باش یول ـ

 من نباشم. ادکهیب ییمن عمدا گفتم وقتا ـ

 چرا؟ ـ

باشه واسه فکر کردن به  يادیماه زمان ز 8تو اجتماع. فکرکنم  يوبر ياریدرب تییالك تنها نیسر از ا دیبا گهیچون تو د ـ

خودت واسه نجات خودت  ی. وقتشهیحالت داره بدتر م دمید یول يایمدت خودت به خودت م هیبعداز  کردمیگذشته. فکر م

 !یغرق کن یکه واسه خودت ساخت یمرداب نیا يخودت رو تو یالک زارمیمن نم یکنینم يکار

 تکون دادم وگفتم: کدوم مرداب؟ يسر

ذهن تو مسموم شده باران.  ه؟یهرشبت وسکوتت واسه چ يها هیگر نیا فهممیمن نم یکنیداد وگفت: فکرم رونیرو ب نفسش

 .یزنیکار بدتر بهشون دامن م نیا يبه جا ی. ولیپاکش کن یاز افکار منف دیبا

 هم وگفتم: من حالم خوبه. يتو دمیرو کش اخمام

 به حال حال بدا. يپس وا یکه تو هست نهیاگه خوب بودن ا ـ

 ولم کن عماد. ـ

نبودم. من  ضیکه برگشته باال. من مر دمیپاش فهم ينگفت واز صدا يزیچ گهیرو گفتم وبرگشتم پشت ساز. اون هم د نیا

گذشته زخم خورده  يقسمت از روحم تو هیخودم حل کنم.  يبودم رو برا دهیگذشته د يکه تو ییزایچ یلیخ تونستمیفقط نم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٣٦ 

. اون کنمیپاك کردن گذشته نم يبرا یتالش چیکه من ه کردیفکر م عمادراحت ازکنارش بگذرم.  نقدریا تونستمیبود ومن نم

 رو فراموش کنم. زیکه همه چ کنمیم یکه من شب و روز دارم سع دیفهمینم

حوصله همه جارو مرتب کردم وبعد از خاموش کردن برق برگشتم  یرفت. ب نیاز ب نیواسه تمر اقمیعماد تمام اشت يها باحرف

 تخت ولو شدم واز هوش رفتم. يبودم رو دهیسوم وچون بعداز ظهر نخواب يبه طبقه 

 يا لهیت يچشمام رو آروم باز کردم وچشما يافتاد. ال یبه گزگز م شدیم دهیکه روش کش یسرد صورتم باجسم داغ پوست

 ؟يبهم شام بد يخوایموهام برداشت وگفت: نم ي. دستش رو از رودمیعماد رو روبه روم د

 شدم وگفتم: ساعت چنده؟ زیخ میسرجام ن باتعجب

 .10 ـ

که برق آشپزخونه رو روشن  نیاومدم. هم نییازجام بلند شدم و از پله ها پا یبودم ول جیبخاطر نوازشش هنوز منگ وگ نکهیباا

 يچرا برا احداقلیکرده بود؟  داریبودخشکم زد. عمادکه غذا گرفته بود پس چرامن رو ب زیم يکه رو ییتزاهایپ دنیکردم باد

بود که عوض شده بود، چراش رو  يبود از اونجا صدام نکرده بود؟ عماد چند روز نستادهیکنار در وا شهیکردنم مثل هم داریب

 .دونستمینم

 کنار؟ ياز سر راه بر يخواینم ـ

 ؟یآب دهنم رو قورت دادم وگفتم: توکه غذا گرفت شیقهوه ا يچشما دنیوبا د برگشتم

دست  يتزاینشست. نگاهم به پ زی. واز جلوم رد شد وپشت مدادیبهم مزه نم ییشونه باال انداخت وگفت: تنها یتفاوت یب با

 ؟يایوگفت: نم ختیر تزاشیپ يسس رو کمیمونده بود.  رهیخورده اش خ

 یبه چشماش نگاه کردم و وقت کمینشستم.  یصندل يچشمام از شدت تعجب چهارتا شده جلو رفتم و رو دونستمیم نکهیا با

گاز رو به غذام زدم که  نیاز غذا رو برداشتم. اول کهیت هیانداختم و نییسرم رو پا زنهیمن داره به غذاش گاز م الیخیب دمید

 .میدار یگفت: آخر هفته مهمون

 نجا؟یا ؟یرو باال گرفتم وگفتم: مهمون سرم

 طال خانوم؟ يبرم خونه  دیوگفتم: من با دمیاز نوشابه ام رو سرکش کمیزد.  تزاشیبه پ گهیگاز د هیتکون داد و يسر

 ؟ينگاهم کرد وگفت: چرا بر باتعجب

 منم باشم؟ یعنیخوب...  ـ

 ؟یچرا نباش ـ

 ست؟یمردونه ن تونیآخه... مگه مهمون ـ

 نه. ـ

  ست؟ین برم بهتر نم ـ

 ؟یکنیاز همه فرار م نقدریتو چرا ا ـ
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 اد؟یم روسیرو بهش دادم وگفتم: س دمیپراز ترد نگاه

 .ستین روسیامثال س يمن جا يها یزد وگفت: مهمون يپوزخند

 که من نباشم. گمیخودت م يبرا ـ

 .ینگران من باش خوادیتو نم ـ

 واجبه منم باشم؟ ـ

 اوهوم. ـ

 آخه... ـ

 باران؟ یکنیچرا بحث م ـ

 ؟يراجع به من دار یحیدوستات چه توض يکه... برا گمیم یعنیخوب آخه...  ـ

 داشتم؟ یحیچه توض نیتاقبل از ا ـ

 .دونمیخوب... من نم ـ

 تر. یمیصم کمی. حاال یکننیشرکت م یمهمون نیا يکه تو يا گهید يداد وگفت: توهم مثل تمام خانوم ها رونیرو ب نفسش

 تر؟ یمینگاهش کردم وگفتم: صم باتعجب

 .يتر یمیبرام صم گهید يها یلیمن حداقل ازخ شیپ یماه زندگ 8گفتم؟ بعداز  یبیعج زیآره خوب... چ ـ

 رو خراب... کنم. تیمهمون دی...شادیدهنم رو با زور قورت دادم وگفتم: شا يتو ي لقمه

 يافته. وبه دستا ینم یاتفاق چیدستات نلرزه ه ينجوریا ادیدم موتا اسم چهار نفرآ یاگه به خودت اعتماد به نفس داشته باش ـ

تکون داد وبه غذاخوردن  يانداختم. از سرتاسف سر نییپنهون کردم وسرم رو پا زیم ریلرزونم اشاره کرد. ازخجالت دستام رو ز

 مشغول شد.

. یمهمون يشلوغه. از فردا احتماال تاشب شرکت باشم ودنبال کارا یلیچند وقته سرم خ نیکه گذشت دوباره گفت: من ا کمی

 باشه؟ یمهمون يبرا يخریلباس مناسب م هیبازار  دیریباهم م نی. بعداز تمرادیصبح ب مانیفردا گفتم ا

 ان؟میوحشت زده گفتم: با ا یبود وبه سرفه انداخته بودتم رو بازور فرو دادم وبانگاه رکردهیگلوم گ يکه تو يا لقمه

 ه؟یتکون داد گفت: آره خوب، مگه چ يتفاوت سر یب

 .رمیمن...خوب من... با طال م ـ

 بوده؟ ییها یمهمون نیهمچ يچند بار تا حاال تو ؟یوبپوش یانتخاب کن دیرو با یبدونه که توچه جور لباس دیطال از کجا با ـ

 آخه... ـ

 ؟یآخه چ ـ

 عماد. شمیم تیسر عجز گفتم: اذ از

 .یکنیکه بگذره عادت م کمیتکون داد وگفت:  يسر
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 عادت کنم. خوامیمن نم ـ

 یوبگ يریرو بگ ينجوریهم قراره ا يبر نجایواز ا یازدواج کن يبخوا گهید يتواجتماع. چهار سوا يبر دی. بایعادت کن دیبا ـ

... 

ازدواج کنم؟ برم؟ عماد حق نداشت بامن  دمیشدم وتو دلم نال رهیبه چشماش خ ي. با ناباورگهیم یکه داره چ دمیفهمینم گهید

 ينجوریکنه. حق نداشت که ا دمیناام ينجوریا ییهویبهم بده وحاال  دیرفتار کنه. حق نداشت که اون همه ام ينجوریا

ولم کنه. حق نداشت که بهم بگه برم.  ییهویمن رو وابسته کنه وبعد  ينجوریدار کنه. حق نداشت که ا حهیاحساسم رو جر

 یحق چیروبزنه... نه!.. عماد ه يا گهیعماد...عماد...عماد... حق نداشت که من رو به اسمش عادت بده و بعدحرف کس د

 نداشت...

اران... : باران..بگفتیبه صداش که مدام م یباال. حت دمیحرفش ازجام بلند شدم واز پله ها دو يبه ادامه  يتوجه ا چیه بدون

اشک دونه  يچشمم باز شد بلور ها ي چهیاتاق انداختم ودر رو قفل کردم. بابسته شدن در در يهم توجه نکردم. خودم رو تو

 نره. رونیهق هقم ب يبالشت فرو بردم تاصدا يتخت پرت کردم وسرم رو تو ي. خودم رو رودیصورتم چک يرو يدونه 

 هیبا نکهی. ازدیم نمیبه زم ينجوریروز ا هیو بردیروز من رو به اوج م کی کهنی. اکشتیکاراش داشت من رو م نیبا ا عماد

خونه عادت بده  نیمن رو به ا نکهی. اشدمیارزش تر م یاز لباس تنشم ب يکه براش مهمم وبا حرف بعد گفتیحرفش بهم م

رو  يا گهیبکشم وبعد حرف کس د ریخونه به تصو نیا يام رو تو ندهیاجازه بده من آ نکهیبکشه. ا شیوبعدحرف رفتن رو پ

وعماد به  زدیبه بدنم زخم م روسیبود. س ایتمام بد يکه برام اسطوره  یروسیسنگ دل تراز س یبزنه. عماد سنگ دل بود. حت

 با روانم. نیکرد وا يروحم. اون با جسمم باز

که به خودم دادم  ییدهایاومده بعد از تمام اون ام شیسال برام پ هی نیا يکه تو ییاتفاقات، بعداز تمام ماجراها نیاز تمام ا بعد

. من تنها ستیمن ن یزندگ يکجا چیه يکه تو یِکه عماد تنها کس فهممینباشه عماد هست، حاال م یکس چیوگفتم اگه ه

کارا رو  نیا دیکه عادت کنم. عماد نبا زاشتیم دی. نباکردمیبهش عادت م دیبود. نبا هامفقط توهم بودن عماد با شهیبودم وهم

 .کردیم

. من رو آورد پاشمیتلنگر ازهم م هیشدم که با فیکه انقدر ضع دونستیکه چقدر شکننده شدم. م دونستیروز اول م ازهمون

شد تو سر وجودم. من خورد شده بودم. توسط  دهیگرز کوب هیخودش باحرفاش مثل  یتلنگر بهم نخوره ول نیخونه اش تا ا يتو

 تم.انتظارشم نداش یکه حت یکس

کردنم  داریب يهم تو قهیدق کی یکه حت کردیکار م يچه جور دونمیکه نم یبا ساعت شهیبود و من طبق معمول هم 6 ساعت

تموم بدنم  يتو یکرخت کردمیچشمام پف کرده بود واحساس م شبید يها هیشدم. بخاطر گر دارینداشت ازخواب ب ریتاخ

 رها کردم. دوشمداوم آب  زشیر رینشسته. ازجام بلندشدم و خودم رو ز

ساز رو  ییشدم وچا ریزدم. از پله ها سراز رونیاز اتاق ب میشلوار مشک يسه ربع رو نیآست هیتوس شرتیت هی دنیاز پوش بعد

از پله  ختمیر وانیل يآماده شد تو ییچا ی. وقتندمیچ زیم ياوردم و رو رونیب خچالی يروشن کردم. بساط صبحونه رو از تو
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بدگردنش تمام اتاق رو  تیکه بخاطر وضع ییخرناس ها يتخت افتاده بود و صدا يدمر رو شهیها باال رفتم. عماد مثل هم

کتابخونه جا دادم ورفتم سمت جا  يرخته بود رو برداشتم وتو نیزم يکه رو یی. کتاب هااومدیگاه م یپرکرده بود گاه وب

 بود. گاریکه طبق معمول پراز ته س شیگاریس

 عماد... عماد... پاشو... عماد... عماد! ـ

که  دشیژول يموها دنیباد یهنوز ازش دلخور بودم ول شبیبخاطر د نکهیشد. با ا رهیقرمزش بهم خ يزد و باچشما یچرخ

ام . سالم داد وبعد از جا بلند شد ورفت سمت حم هیپسربچه ها کرده بودتش نتونستم لبخند نزنم. جواب لبخندم رو با  هیشب

اومد. صورتش رو مثل  نییپا سیخ يبعد باموها قهینشستم. چند دق زیوپشت م ماومد نییاتاق رو که مرتب کردم از پله ها پا

 رو مزه کرد. شییاز چا کمینشست و زی. پشت مزدیبرق م شیقهوه ا يکرده بود چشما غهیت 7 شهیهم

 چت شد؟ شبید ـ

 .یچیآروم گفتم: ه یلیدادم وخ هیتک یوباعث شدجا بخورم. به پشت دیرو پرس نیمقدمه ا یب یلیخ

 ادامه داد: مسخره است. يوبا پوزخند ؟یچیابروش رو باال انداخت وگفت: ه يتا هی

بهم  ينجوریبه جز تو ازدواج کنم ا يا گهیباکس د دیبا یچون بهم گفت گفتمیم گفتم؟یم یگفتن نداشتم. بهش چ يبرا یحرف

رو  میکه زندگ يا لهیمرد چشم ت نیبه ا تونستمیم یداغون شدم؟ چ ياونجور يچون حرف رفتن رو زد گفتمیم ختم؟یر

 سکوت و نگاه. جزحرفش نداشتم به  يبرا یجواب چیبودم بگم؟ ه ونشیمد

 مانی: اگرفت وگفت شییبخار چا يرو پرکردم. دستش رو باال وانشیرو تموم کرد. ازجام بلندشدم ودوباره ل شییچا وانیل نیاول

 .ادیم 9ساعت 

 به چشماش نگاه کردم وگفتم: باشه. میچشمام رو نلرزونه. مستق ین ین میکردم ناراحت یسع

 . ریبگ یمجلس زیچ هیباز باشه. فقط  ادیلباست ز خوادینم ـ

 احساسم گفتم: باشه. يهم با سرپوش گذاشتن رو وباز

 ؟يخوایجشن نم ي...برایکردم وگفتم: کمک یدست شیوچند لقمه ازجاش بلندشد. پ ییچا گهید وانیخوردن چند ل بعداز

 .کنمیم فینه. خودم کارا رو رد ـ

 قهیبازار وبه سل رفتمیباعماد م خواستیرفته بود. چقدر دلم م نیاشتهام ازب يتکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم. همه  يسر

من حساب کنه. چقدردلم  يداره رو يندونه واگه کار یو دست وپاچلفتمن ر خواستی. چقدر دلم مگرفتمیاون لباس م ي

 ترحم بهم محبت کنه... چقدر تنها بودم و خودم هم خبر نداشتم. يکه عماد به جا خواستیم

 ي قهیعماد برداشتم. چند دق یصندل يام رو از رو رهیدادم ونگاه خ نییپا ییرو باچا گرفتیگلوم شکل م يکه تو یزور بغض به

 شیقهوه ا نیج يکه رو يمجذوبش شدم. کت سورمه ا شهی. سرچرخوندم ومثل همدمیقدم هاش رو از باال شن يبعد صدا

کرده بود. به ساعتش نگاه کرد وگفت:  شیچقدر خواستن شیچرم قهوه ا يکمرنگ واون کفش ها یبود. بااون بلوزآب دهیپوش

 ؟يندار يکار
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 تکون دادم و گفتم: نه. يسر

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ

 لهیکه بااون حال خرابم اگه نگاهم به نگاه ت دونستمیچشم بشم. م يباهاش چشم تو بندهیدر رو م یرو برنگردوندم که وقت سرم

نشستم وبا وجود  انویرفتم. پشت پ نییرو جمع کردم واز پله ها پا زیحوصله م ی. بفهمهیرو م زیاش بخوره همه چ رهیوخ يا

رو اعالم کرد ازجام بلندشدم وبه اتاقم رفتم.  میون 8ساعت  یکردم. ساعت سالن وقت نیرتم کمی ینداشتم ول یرقبت چیه نکهیا

 سرم انداختم. يهم رو یشال مشک هیبلند عوض کردم و نیآست ریبنفش س کیتون کیکوتاهم رو با نیآست شرتیت

 يکرم برداشتم ورو کمیاوت نداشت. طر دمیگود افتاده بود و پوست سف میآب يچشما ریبه خودم نگاه کردم. ز نهییآ يتو

نور  ریصورتم کرم زدم ز يرو نکهیبعداز ا مییپرپشت وطال ي. مژه هاادیکه داره درب یوضع افتضاح نیاز ا دیصورتم زدم تاشا

 ینیبود. شر دهیخر شیگشتم که عماد چند روز پ ییها ینیریدنبال ش خچالی يتو واومدم  نییپا ي. از پله هازدیالمپ برق م

 گاز گذاشتم. يو قهوه جوش رو رو ندمیچ سید هی يهارو تو

اومدم وبعد از مرتب کردن سرو وضعم در رو باز کردم.  نییزنگ بلندشد. از پله ها پا يدادم صدا هیتک نتیکه به کاب نیهم

بلوزش رو  يها نیبود وآست دهیپوش شیآب نیج يرو یآسمون یبلوز اسپرت آب هیروبه روم قرار گرفت.  مانیا يآشنا يچهره 

مبل هاکه نشست گفتم:  يخونه گذاشت. رو يزد وپاتو يرفتم تاوارد بشه. لبخند رکنارد يکردم واز جلو یباال تا زده بود. سالم

 . وازپله ها باال رفتم.امیاالن م دیداشته باش فیچندلحظه تشر

 ریها از پله ها سراز ینیریکنار ش ینیس يگذاشتمشون تو نکهیوبعداز ا ختمیفنجون ر يکه آماده شده بود رو تو ییها قهوه

رو جلوش گرفتم وآروم گفتم:  ینیشده بود. س رهیخ وارید يتو يچونه زده بود وبه نقطه ا ریمتفکرانه دست ز مانیشدم. ا

 .دییبفرما

 از فنجون هارو برداشت وگفت: ممنون. یکیرو به من داد و بالبخند  نگاهش

از قهوه اش رو مزه کرد  کمیوجودم بود نگاهش کردم.  يکه هنوز تو یاخوش کردم وبااندك ترسج شیمبل روبه رو يرو

 ؟يکرد نیوگفت: تمر

. از جام بلند شدم وشق ورق يکار کرد یچ نمیبب نیاشاره کرد وگفت: بش انویبله تکون دادم. باچشم به پ يرو به نشونه  سرم

وچشمام رو بستم. انقدر  دمیکش یقیگذاشتم. نفس عم دهایکل ينشستم ودستام رو رو یصندل يحرکت کردم. رو انویبه سمت پ

وبه صداشون  دادمیفشار م دهایکل يبزنمشون. انگشتام رو دونه به دونه رو تونستمیمنت ها رو زده بودم که چشم بسته هم  نیا

 .دادمیگوش م

بود!  یدهنش بود رو قورت داد وگفت: عال يکه تو ینیریش. نمیام رو بب یمرب يکه تموم شد به پشت برگشتم تاچهره  کارم

 . یانقدر استعداد داشته باش کردمیفکر نم
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 زاشتیم شیکه پ یشدنش رو نگاه کردم. هرقدم کیگرد شده نزد يواز جاش بلندشد. با چشما زگذاشتیم يرو رو فنجونش

عقب  کمیجاخوش کرد. خودم رو  انویپ یصندل فاصله پشت تیبا رعا یخشونت چی. بدون هرفتیضربان قلب من هم باالتر م

 .دمیونگاه وحشت زده ام رو ازش دزد دمیکش

. کردمیمنتقل م نیکه پام گرفته بود به زم یکه داشتم رو با ضرب ینگاهم کردوگفت: راحت باش. تمام استرس وخشم کمی

. حفظ کردمیکوتاه رو زد. بدون حرف تنها به حرکت انگشت هاش نگاه م یلیخ يقطعه  کیگذاشت و دهایکل يدستش رو رو

تا نتهاش رو برات  اریکه بهت دادم رو ب يشد گفت: برو جزوه ا منبود. قطعه که تمو یچندان کار سخت زدیکه م یینت ها

 .سمیبنو

که  ياون ها بود گذاشتم وقطعه ا يرو مانیدست ا شیکه تاچند لحظه ب ییدهایکل يازجام بلندشم، دستم رو رو نکهیا يبجا

کاهش ترسم حاضر بودم به  ي. انگار براکردمیرو به سرعت حفظ م يزیبود که هرچ یزده بود رو تکرار کردم. ذهنم انقدر خال

 خونه تنهام. يتو مانیمن با ا نکهیفکر کنم به جز ا يزیهرچ

 يانداختم. صدا ریقطعه تموم شد انگشتام رو برداشتم وسرم رو ز ی. وقتکردیگرد شده داشت کار من رو تماشا م يباچشما

 ؟يبار زدن من نت ها رو حفظ شد هیبا يداشت بلندشد: تو... تو... چه جور یکه از تعجب لرزش نامحسوس مانیا

 گفتم: خوب نبود؟ دیرو بلند کردم و با ترد سرم

 !يفوق العاده اتکون داد وگفت: خوب نبود؟!؟! دختر تو  يبازمونده سر بادهن

برگردم ونگاهش کنم از پله ها  نکهیانداختم از جام بلندشدم. بدون ا نییجاخوردم. سرم رو پا کمی یناگهان فیتعر نیا از

از  یبفهمم که هنوز متعجبه. ول تونستمیچشماش م ياومدم. ازتو نییکه بهم داده بود رو برداشتم و دوباره پا يباالرفتم وجزوه ا

حاال  يزیچ هیکه  يدار اجیباشه احت یخال يزیذهنت از هرچ یکارم وجود نداشت. وقت يتو یبیزعجیچ چیهنظر خودم اصال 

 ذهنت رو پرکنه. يوخم ها چیوتمام پ ادیباشه، ب خوادیم یهرچ

 يازش روخوردم. مزه  کمیبرش داشتم و یقهوه ام سردشده بود ول نکهیگذاشتم. باا زیم يمبل نشستم وجزوه ام رو رو يرو

 سی. لبم روخکردیسرخورد. داشت باهمون نگاه متعجب نگاهم م مانیونگاهم به سمت صورت ا دیچیدهنم پ يتلخ قهوه تو

 د؟یدینم دیجد نی: تمردمیآروم پرس یلیکردم وخ

 ادتیقطعه بودکه... نتاش  نیبهت بدم هم خواستمیکه م ینیتکون داد وگفت: تمر يحرف من به خودش اومد وسر نیا به

 مونده؟

بار زدن من تونسته  هیبا شهیمشتاق نگاهم کرد وگفت: باورم نم يتکون دادم وشروع کردم به خوندن نت ها. با چشم ها يسر

 .یحفظش کن یباش

کنه. عماد  فیبه جزعماد ازم تعر یانداختم. عادت نداشتم کس ریخجالت سرم رو ز ایترس بود  دنمیکه نم یبازهم از حس ومن

و  نیهات خوشمزه است. هم مهی: قشدیجمله خالصه م نیبه هم فاشی. تمام تعرکردینم فیازم تعر ظیغل قدرنیوقت ا چیهم ه

 .نیهم
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و  يقهوه ا يکنم. نگاهش کردم. چشما دیبرم وخر مانیقراره بعداز کالس باا نکهیا ادیعماد دوباره قلبم فشرده شد. با  ادی با

 يصدا یاز حد بم بود ول شیب کمیواز نظرمن  یمعمول یلیعماد نداشت. صداش خ يا لهیت يبه چشما یشباهت چیدرشتش ه

 ...گفتینشسته بود و م نجایعماد ا مانیا ياالن به جا خواستیعماد مردونه ورسا بود. چقدر دلم م

 رو بهت بگم. گهید يقطعه  هی نیبش ایب ـ

فاصله کنارش جا خوش کردم. انگشت هاش رو  نیشتریب تیا. ارجام بلندشدم و دوباره با رعختیافکارم رو بهم ر مانیا يصدا

زد  عیسر یلیرو چون خ شیباق یقطعه رو حفظ کردم ول يبلندتر روزد. تا وسط ها يقطعه  هیبار  نیفشار داد وا دهایکل يرو

 نه تکون دادم وآروم گفتم: فقط تا وسطاش... ينشونه  يسر ؟ي. موشکافانه نگاهم کرد وگفت: حفظ شددمیدرست ند

 بزن. یتونیوگفت: تاهرکجا که م دیرو کش دستاش

 هیواز جاش بلند شد. چند ثان دیموهاش کش يال یکه حفظ کرده بودم زدم. دست ییگذاشتم وتا همونجا دهایکل يرو رو دستام

 ازاول بزن. نه،یشاره کرد وگفت: اسمت چپ ا يمن بازش کرد. به صفحه  يبرگشت وجلو توریپارت هیبعد با 

دوبار  یکیکه با  دونستمیفشار دادم. م دهایکل يشده بودند انداختم ودوباره انگشتام رو رو فیکه کنارهم رد ییبه نت ها ینگاه

 توری. بعد دستش رو به سمت پارتهیعال یلینگاهم کرد وگفت: کارت خ زشیبرانگ نی. بانگاه تحسشمیحفظ م کمی نیا نیتمر

 رو نگاه کن... نجایسمت راست اشاره کرد وگفت: حاال ا يبرد وبه صفحه 

. دادمیبردارم به حرفاش گوش م توریپارت ينگاهم رو از رو نکهیزد کرد. بدون ا ينو برا يو ترفند دیجد ینت حیبه توض وشروع

صدمه زدن به من رو نداره. حرفاش اونم مثل عماد قصد  کردمی. احساس مختیریداشت م مانیکم کم ترسم از تنها بودن با ا

 .دادیم نیتحس يکردم. برق نگاهش هنوز بو شدادم ونگاه رونیکه تموم شد نفسم رو ب

 . میبرو حاضرشو که بر سمیامروزت رو بنو نیتمر يتامن نت ها ـ

انگار  ی. ولرونیرم ببره ومن مجبور نباشم پام رو از خونه بزا ادشیغم زده ام رو بهش دادم. دوست داشتم حداقل اون  نگاه

پام  شتریافتاده از جام بلندشدم و ب ي. باشونه هادیبفرستند خر مانیدست به دست هم داده بودند تا من رو با ا زیامروز همه چ

ناراحت  یلیکه نرفتم خ دیفهمیدربرم. اگه عماد م رشیاز ز تونمیکه نم دونستمیراه برم. م نکهیتا ا دمیکشیم نیزم يرو رو

 نیزدم: خودتو نشون بده دختر... بزار عماد باور کنه که توام ازا تیوبه خودم نه دمیکش یقیپله ها نفس عم ي. باالشدیم

 .یستین یراض تیوضع

 مال شماست؟ نی...انیجاخوردم.با تعجب نگاهش کردموگفتم: ا اطیح يتو مانیقرمز رنگ ا يپورشه  دنیباد

 اد؟یلب هاش نشست وگفت: بهم نم يرو يلبخند

انداخت  نیینگاهم کردو بعدسرش رو پا کمیتکون دادم و بدون حرف درعقب روبازکردم ونشستم. با نگاه متعجب  يسر

 م؟ی: کدوم پاساژبردیرفت پرس رونیکه ب اطیوسوارشد. از درح

 .دینداره...هرجاکه خودتون رفت یمن فرق يمن من گفتم: برا با
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رو دم گوشش گذاشت وگفت:  یبلندشد.گوش شیگوش يبعدصدا قهیتکون داد. چند دق ينگاهم کرد سر نهییآ يتو از

!...باشه...باشه گهید یماکس ی... خودت گفتدونمی... نمرونیب میهست که زد يا قهیدق 5 هی...قوربانت...آره ؟یبله؟...سالم خوب

 دستت... یباشه...آره...گوش

که  ییگوشم گذاشتم.باصدا يرواز دستش گرفتم ورو یگفت: عماده.گوشروگرفت سمتم و یبه پشت برگرده گوش نکهیا وبدون

 مرتعش بود گفتم: سالم. یهنوزهم کم

 ؟ی: سالم.خوبدیرسیپرصالبت ومحکم به نظرم شهیبم عماد مثل هم يصدا

 .یمرس ـ

 کالس خوب بود؟ ـ

 آره. ـ

 .مال خودت کهنه شده.ریمانتوشلوارم بگ هیدادم، توفقط انتخاب کن. مانیمن پول به ا نیبب ـ

 باشه... عماد؟ ـ

 بله؟ ـ

 ؟يایبرگشتنه، خودت...م ـ

 !يگردیبرم مانمیباا یرفت مانینه.باا ـ

 ؟يندار ي.انگار سرش شلوغ بودچون بالفاصله گفت:کاردمیکش یانداختم واه نییسرم روپا يدیناام با

 خونه؟ يایم یک ـ

 برم.مواظب خودت باش، خدافظ. دیبشه.من کار دارم باران با یک دونمیشب نم ـ

 خدافظ. ـ

 بایتقر نکهینگاه کردم.با ا رونیمن به ب يزوم بود رو نهییآ يتوجه به نگاهش که ازتو یگرفتم وب مانیروبه سمت ا یگوش

که  ییوارایاون خونه باوجودد يجو خارج ازخونه روبدون عماد تحمل کنم. هوا تونستمیهوزم نم یبود ول ختهیر مانیترسم از ا

 بدون عمادبود. رونیخفقان آور ب يهوا نیتراز ا لدورش رومصدود کرده بود برام قابل تحم

تمام شهربرام ناآشنا بود.  بایفانوس گذرونده بودم تقر يتمام عمرم روتو نکهیپاساژ بزرگ توقف کرد.بخاطرا هی يجلو نیماش

کردم  یوسع دمیکش یقیشدم. نفس عم ادهیپ نیزماشاز اون ا تیشد.به تبع ادهیپ نیوخودش از ماش میدیگفت: رس مانیا

به من انداخت وگفت:  ینگاه مانی. ارفتیخودم روحفظ کنم هرچندکه ضربان قلبم مدام باال م يخونسرد

باالخره وارد  يورود يلرزون به سمت پاساژحرکت کردم.بعداز باالرفتن از دوتاپله  ي.ومنتظرحرکت من شد. باقدم هادییبفرما

 .میشد

 يکننده قرار داشت.وسط سالن فضا رهیها خ نیتریبزرگ باو کیکوچ يبود.دورتادور سالن بزرگ وسط مغازه ها یپاساژبزرگ

رفتن به  يکه دور تادورش رونرده گذاشته بودند پله برا یخال يفضا نیا يشدوانتهایباز م نییپا يبه سمت طبقه  ییخال
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سالن وپله ها  يمحکم به سمت انتها يبه مغازه هابکنه با قدم ها ينکه توجه یبدون ا مانیقرار داشت. ا نییاپایطبقات باال 

 سستم به دنبالش حرکت کردم. يحرکت کردمن هم با قدم ها

 ستهیهم که شده کنارشون وا قهیچند دق يکه برا انداختیپرزرق وبرقش ادم رو به هوس م يها نیتریمختلف باو يها مغازه

حاصل  نانیبه پشت سرش انداخت تاازاومدن من اطم ینگاه مانیبود. ا يا گهیمن کس د يفعال راهنما یوبه تماشا بپردازه ول

باال رفت. من هم با حدفاصل چند پله پشت سرش  يشد وبه طبقه  یپله برق ارراحت سو یلیخ میدیبه پله ها رس یکنه. وقت

 م شد.سو ياعتنا گذشت و وارد طبقه  یدوم هم ب يدرحرکت بودم. از طبقه 

 یمجلس يبا لباس ها  ییپراز مغازه ها فروختندیقبل که عنوان واقسام کاالها رو م يسوم برخالف دو طبقه  يطبقه  تمام

هردو کنارهم راه  میدیبهش رس یبود. وقت ستادهیمنتظر من که چندپله ازاون عقب تربودم ا يبالبخند محو مانیزنانه بود. ا

نفر  کیاون  نکهیبخاطر ا یوالزم نبود که تنها باشم خوشحال بودم ول اومدیراه م کنارمنفر کی نکهیسمت مغازه ها. از ا میافتاد

 حالم گرفته بود. کمیعماد نبود 

مختلف به چشم  يوشب با رنگ ها وطرح ها یمجلس يرو از نظرگزروند. لباس ها نشیتریو و ستادیمغازه ا نیاول يجلو مانیا

که  فتمیب یاون لباس قرمز کوفت ادی شدیوباعث م شدیاون لباس ها بد م دنیحالم از د یبودند. حت یواکثرا هم باز ولخت خوردیم

 لشیکدومش باب م چیانگار ه یول گذروندیاز نظرم یکی یکیها رو  نیتریحرف و ونبد مانی. اکردمیتنم م روسیبه زور س

قدم به داخل مغازه گذاشت ولباس هارو  مانیپراز لباس بود. ا نشیتریکه و میدیرس یبزرگ ياواسط سالن به مغازه  باینبود. تقر

 .گذروندیاز نظر م یکی یکی

قشنگ سنگ  یلیهفتش رو خ ي قهیکه  یلباس ماکس کیثابت موند.  یلباس ينگاهم رو میقدم که داخل مغازه برداشت چند

 ،ینفت یآب نیب يزید پارچه که سانت بود چ. رنگ خوشدیآرنج باز م ریسه ربعش درست ز يها نیکرده بودند وآست يدوز راقیو

نرم از همون رنگ قرار داشت.  یلیخ ریحر کیپارچه  يو رو کردیونقره بودکه با حرکت دامنش مدام رنگ عوض م یمشک

 .خوردیم کیبار يکمربند نقره ا کی رهمیحر يرو

 یمعطل یلب هاش نقش بست وگفت: قشنگه! وب يرو تیاز سر رضا ي. لبخنددیخط نگاهم رو دنبال کرد وبه لباس رس مانیا

دادم که لباس رو  تیبلندش رضا يها نیبستش وآست ي قهی. بخاطر ارهیبه شاگرد مغازه گفت که اون لباس رو برامون ب

بود و  ختهیلباس ر يوبلندم رو ییطال يلحظه جاخوردم. موها کیاتاق پرو به خودم نگاه کردم  نهییآ يتو یبپوشم. وقت

 گذاشته بود. شیرو به نما کمیکمر بار خوردیکه دور کمر لباس م يکرده بود. کمربند جادیا یجالب یلیتضادخ

 حیمشت مرد بپوشم حالم بدشد! ترج هی يلباس رو قرار جلو نیا نکهیا يآور ادیبا یبه خودم زدم ول تیاز سر رضا يلبخند

کار  نیا زارهیکه نه عماد م دونستمیم یهم بزنم! ول هیشرکت کنم چادر سرم کنم وتازه پوش یمهمون ياگه قراره تو دادمیم

اومد. لباس روبه دست  رونیب زونیآو ي. به ناچار لباس رو در آوردم وبا شونه هادربرمیمهمون  ریاز ز تونستمیروبکنم ونه م

 دادم وگفتم:خوبه. مانیا

 ها. میبازم بگرد تمیتونیم ومدهیاگه خوشت ن ؟یمئنبه صورت درهم من انداخت وگفت: مط ینگاه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 خوبه. نینه نه. هم ـ

. میاومد رونیلباس ساکش رو به دست من داد واز مغازه ب يرفت. بعد از بسته بند شخوانیتکون داد وبه سمت پ يسر یباتعج

اگه منم بگم  یکه دستور عماد وحت دونستمیم ینه ول گفتمینه؟ اگه به من بود م يخوایرو کردبه من وگفت: مانتو وشلوار هم م

 ي. تومیتکون دادم و دنبالش به سمت پله ها به راه افتاد ي. به اجبار سرخرهیشلوار م توخودش برام مان ي قهیبه سل مانینه، ا

 يادبه زن ها هم اعتم گهید ی.حتدمیکشیخودم رو کنار م شدیکه از کنارم رد م يهرمرد میپاساژ بود يکه تو یتمام مدت

 نداشتم!

 دی. بعداز خررفتمیمغازه به اون مغازه م نیاز ا مانیوبه اجبار همراه ا دمیکشیسستم رو دنبالم م يوسرخورده فقط قدم ها مغموم

 کیتکون دادم و ياون رو بهم نشون داد فقط سر مانیا ینظر نداشتم و وقت چیانتخابش ه يرنگ که تو يریش يمانتو  کی

 گهی. ازنظرخودم کار ما تموم بود دمیدوم برگشت يوبه طبقه  میسوار آسانسور شد مانیدوباره به همراه ا یمشک نیشلوار ج

 دوم. يچرا دوباره برگشت به طبقه  مانیکه ا دمینفهم یول میخواستینم يزیچ

وگفت:  تادسیا یکفش فروش کی ي. جلواومدمیبدون حرف فقط دنبالش راه م لیدل نیخواست ازش بپرسم به هم ینم دلم

 کفش. هیصندل انتخاب کن  هیاصال حواسم به کفش نبود. 

 کردم وگفتم: چرا دوتا؟ سیهام رو خ لب

کفش هم  هی. بعدم فکرکنم بهتره يریصندل بگ هی دیبا ،يباکفش اسپرت بر یتونیکه نم یمهمون يزد وگفت: تو يلبخند

که از  يزوار در رفته ا يانداختم وبه کفش ها نیی. سرم رو پاستیقابل استفاده ن گهیچون کفشات د يریخودت بگ يبرا

رو از نظرگذروند. دستش  نیتریبدون حرف وارد مغازه شد و و مانیاشدم وازخجالت سرخ شدم.  رهیفانوس برام مونده بود خ

 : اون خوبه؟کارشده بود اشاره کرد وگفت یمشک نیداشت و چندجاش نگ رهیت یکه رنگ آب يروبه سمت صندل پاشنه بلند

نه  یبود ول کردهیپام بود وبخاطر پاشنه اش قدم رو بلند تر م يتکون دادم و مشغول امتحان صندل شدم. درست اندازه  يسر

 ستادیجلوم ا یعروسک یجفت کفش مشک کیبا  مانیآوردم که ا یباال تربزنم. داشتم صندل ها رو درم مانیکه از ا ياونقدر

 خوبه؟ نیوگفت: ا

من کالفه شده بود که  یتکون دادم. انگار از کم حرف يدستش انداختم وبازهم بدون حرف سر يتو يفش هابه ک ینگاه

فوت کرد. کفش ها رو هم امتحان کردم وبعداز مطمئن شدن از اندازه اش  رونیونفسش رو به ب دیموهاش کش يال یدست

 !میجا ناهار بخور هی میساعتش انداخت وگفت: خوب، بر هب ی. نگاهمیاومد رنیپولش روحساب کرد واز مغازه ب مانیا

 خونه. میکه تموم شد. برگرد داینگاهش کردم وگفتم: خر باتعجب

 مونده. دامیتوتموم شد. من هنوز خر يدایزد وگفت: خر يلبخند

 یهمراه نجایا ازشته اون من رو ت یلیخ دمید یبهش بگم که من رو برسونه خونه وخودش هرجا دوست داره بره ول خواستمیم

 انداختم وبدون حرف دنبالش راه افتادم. نییکرده وحاال من بخوام که بزارم وبرم. سرم رو پا
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 کی يرو مانی. با اشدیم دایتوش پ ییوبزرگ که همه جور غذا کیرستوران ش کیپاساژ بود.  نییپا يطبقه  يتو رستوران

از  یلیغذاها چشم دوختم. خ ستیمنو رو به سمتم گرفت وگفت: انتخاب کن. منو رو باز کردم وبه ل مانی. امیدونفره نشست زیم

 یمتعجبش به پشت يچشم ها يخوبه.جلو دیخودتون سفارش داد یوگفتم: هرچ مسرتکون داد یغذاها برام نا آشنا بود. عصب

 بشه.از اضطراب درونم کم  کمی دیدادم و چشمام رو بستم تا شا هیتک یصندل

انداختم وبا  نییبود. سرم رو پا کیشلیچشم باز کردم. غذا ش ندیچیم زیم يکه داشت ظرف غذاها رو رو یگارسون يباسروصدا

 ؟یقدر کم حرف نیهم شهیبلندشد: تو هم مانیا يگذشته بودکه صدا يا قهیغذا مشغول شدم. چند دق

 گفتن ندارم. يبرا یبهش انداختم وگفتم: حرف یکوتاه نگاه

تو فقط  گفتمیروهم م يا گهید زیکه نشونت دادم هرچ ییزای. مطمئنم به جز چينداد يانتخاب لباساتم نظر يتو یتوحت ـ

 نه من. یانتخابش کن دیلباس ها مال توِ وتو با نیکه ا ی. درحاليدادیسرتکون م

 باران؟ يدار یبلند شد: تو مشکلبعد دوباره صداش  قهی. چند دقکردمیم ينداشتم که در جوابش بگم. فقط باغذا باز یحرف

 ؟ینه. چه مشکل ـ

 .کنهیمعذبت م يحضور هرمرد کنمیاحساس م ـ

 برام نا آشناست. کمی رونیب ياجتماع نبودم. فضا يتو ادیمن ... ز ـ

 تو چند سالته؟ ـ

 .22 ـ

 تو... یآتشفشان درحال فورانن! ول هی یکنیهمسن وسال تو انقدر پرشر وشورن که فکر م يدخترا ـ

 جاناتشیاجازه ندادند که بخواد ه گرانیوقت د چیکه ه دونستیوقته خاکستر شده. نم یلیآتشفشان خ نیکه ا دونستینم مانیا

اون فانوس  يمن تو یکه تمام بچگ دونستینم مانیعرض اندام نداشته. ا يبرا یمجال چیتنها بوده وه شهیرو بروز بده. هم

 ...دونستینم یچیه مانیشده گذشته. ا نینفر

. يدار یخوب یلی... تو استعداد خیول يدار یخاص اتیتو بهم گفته بود که اخالق دنینگرانته. قبل از د یلیداد: عماد خ ادامه

.تازه  رهیبگ ادیقطعه نت هاش رو  هی يبار اجرا هیبودم که با دهیرو ند یچکسی. هيکرد زمیکه امروز واقعا سوپرا زنمیبلوف نم

 دی. فقط...فقط بایمعروف بش یلیخ ينوازنده  هی یتونیبره. توم نیاستعدادت از ب يبزار دینبا تو. یاونم بعداز دو جلسه آموزش

 .رونیب يایب تییاز الك تنها کمی

 امیر بباخودم کنا دیکه با دونستمیبراش نداشتم. م یوجواب اومدیم یحرفاش بازهم سکوت بود. حرفاش به نظرم منطق وجواب

که  شدیگذشته باعث م يادآوری نی. همکردیوقت ولم نم چیهمه جا دنبالم بود وه هیخاطرات گذشته مثل سا ی... ولیول

بودم عماد  دهید میزندگ يکه تو ییتمام آدم ها نیقابل اعتماده. از ب یهمچنان محتاط کار بمونم. هنوز باور نداشتم که هرکس

 مستثنا بود . هی

 برات دارم. شنهادیپ هی: من دیکش رونیب الیبازهم من رو از فکرو خ مانیا يصدا
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عماد وبهت درس  يخونه  امیمن ب نکهیا يبگه. لب هاش رو ترکرد وگفت: به جا خوادیم یکه چ دونستمیکردم. نم نگاهش

باعث بشه که دوباره  نیهم دی. شاشهیم يکم کم فضاش برات عاد انیهم م گهید يآموزشگاه من. اونجا هنرورا ایبدم، تو ب

 ه؟یبه اجتماع. نظرت چ يبرگرد

اونجا بودم، آرامش داشتم. اون  یمامن. وقت هی. اون خونه برام حکم سرپناه رو داشت. حکم رونینداشتم از خونه برم ب دوست

خودشم نبود بهم  یوقت یعماد، حت يخونه  ي. حظورم توکردیو آرومم م انداختیعماد م ادیخونه گوشه به گوشش من رو 

 تکون دادم وگفتم:توخونه راحت ترم. ي. سردادیاعتماد به نفس م

 که دست از ... ستیبهتر ن یول ،ياونجا راحت تر دونمیصورتش کنار زد وگفت: م يرو ازتو موهاش

د به زور من نظربده و بخوا یراجع به زندگ خواستی. دلم نمبردیداشت حوصله ام رو سرم گهیحرفش تموم بشه. د نزاشتم

 نشه؟ رید دتونیدادم وگفتم: خر هیتک یصندل ینظرش رو بهم احمال کنه. به پشت

تکون داد وبعد از تموم کردن غذاش بلندشد وبعد از حساب کردن پول غذا  يبحث ندارم. سر يبه ادامه  لیکه تما دیفهم

بخره نظرمن  خواستیکه م يزیانتخاب هرچ يمجبور بودم. تو یرو نداشتم. ول شیهمراه ي. حوصله میدوباره باهم راه افتاد

تموم شد و  داشیبعداز ظهر خر 3. باالخره ساعت گفتمیباسرتکون دادن م وتمام جوابش ر یحوصلگ یومن هم باب دیپرسیرو م

 یدرخونه ازش خداحافظ ي. جلودمیخوابیم نیماش يخسته شده بودم اگه دست خودم بود تو یسمت خونه. حساب میراه افتاد

ولو شدم وخوابم  تتخ يرو هم نداشتم. بعداز عوض کردن لباسم رو دنشید يحوصله  یخونه. حت يرفتم تو عیوسرکردم 

 برد.

 ؟یشیباران... پانم ـ

شدم  زیخ می. سرجام نکردیداشت صدام م نهیبود دست به س ستادهیدر ا يعماد چشمام رو باز کردم. طبق معمول جلو يصدا با

 ؟ياومد یگفتم: سالم. ک دمیمالیکه چشمام رو م يوهمونجور

 هست. وقت خواب خانوم؟ یساعت مین ـ

 مگه ساعت چنده؟ ـ

 ! 7 ـ

 نگاهش کردم وگفتم: دروغ نگو! باتعجب

 سمت اتاقش گفت: من گشنمه. رفتیکه م يهمونجور

باشم. از  دهیمه خوابه نیکه ا شدیبود. باورم نم 7ساعت  گفت،یانداختم. راست م زیم يبه ساعت رو یجام بلند شدم و نگاه از

 یکی يآشپزخونه. رو يکه عماد اومد تو کردمیها روسرخ م سیشدم ومشغول آماده کردن غذا شدم. داشتم سوس زیپله ها سرا

 ؟يدیخر ایگفت: چ کردیرو جابه جا م زیم يرو ياه يکه دکور يهانشست وهمونجور یاز صندل

 باالست. کنار تخت. دامیخر ـ

 باال. ایبعد صداش اومد: باران... ب قهیدق 5جاش بلندشد ورفت باال.  از
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دادم  هی. به چهارچوب درتککردیداشت نگاهشون م نیبود زم ختهیر دارویگاز رو خاموش کردم واز پله ها باال رفتم. خر ریز

 ه؟یوگفتم: چ

 .نمییکه گرفته بودم رو به سمتم گرفت وگفت: بپوشش ب یآب رهنیپ

 م: االن؟گفت رتیباح

 آره. برو تو اتاق من عوض کن. ـ

رو  رهنیعماد مهم باشه سخت بود. لباسام رو در آوردم وپ يلباس من برا نکهیاتاقش. باور ا يرو ازش گرفتم ورفتم تو لباس

 خوب بود. یلیرها کردم. به نظرخودم که خ رهنیپ يروهم رو شیاتاقش جمع کردم وباق نهیآ يتنم کردم. نصف موهام روجلو

لباس بسته  نکهی. با اکشدیکمرم رو به رخ م یکیاز حد بار شیمرد بپوشم. چون ب هعد هی يرو جلو نیفقط اگه قرار نبود که ا

داده بود  هیراه رو تک واری. عماد به درونیواز اتاق زدم ب دمیدامنش کش يرو یجذابت خاص خودش رو داشت. دست یبود ول يا

 چرخ بزن. هیشد وگفت:  نهی. دست به سدمیچشماش د يرو تو نیبرق تحس رونیاز اتاق اومدم ب یومنتظرمن بود. وقت

 مان؟یا ایوگفت: انتخاب خودته  دیصورتم پاش يتو ي. لبخندستادمیودوباره رو به روش ا دمیچرخ آهسته

 نه...خودم انتخاب کردم. ـ

اتاقش و بعداز  يزدم ورفتنش رو نگاه کردم. برگشتم تو يلبخند. متقابال یباش قهیخوش سل نقدریا کردمیخوبه. فکر نم یلیخ ـ

 عماد. شیآشپزخونه پ ياتاقم رفتم تو يدرآوردن لباس وگذاشتنش تو

 . ادیکه گفت: فردا قراره طال ب کردمیرو آماده م زیم داشتم

 .کردمیم زی. خودم خونه رو تمادیب یبهش بگ خواستینم ـ

. ارهیهارو ب وهی. آقا لطف اهللا هم قراره ميدیتومن بهش م 100 زمیم ي. کارش که تموم شد از کشویشیدست تنها خسته م ـ

 کارا رو مرتب کنه. یباق ادیکارگر قرار ب هی. پس فردا شونیبشور خوادینم

 ؟ينشد تیغذا رو فرو دادو گفت: امروز که اذ يلقمه  نیغذا رو جلوش گذاشتم وخودم هم نشستم. اول یحرف چیه یب

 .ياومدیتکون دادم وگفتم: کاش خودت م يسر

 .يخودت رو خودت انجام بد يکارا دیهم خودت با يروز هی. میستین مانیا ایکه من  شهی. همیعادت کن دیبا گهید ـ

 بودم؟ یمگه تاحاال سر بار کس ـ

 .یبش یاجتماع کمیبهتره  گمیزدم؟ من فقط م یحرف نیمن همچ ـ

 کردم. عماد هم کشش نداد ومشغول خوردن غذاش شد. ينزدم وبا غذام باز یحرف

. از شدت ترس به سکسکه افتاده بود لرزوندیرو م کشیغرش رعد وبرق جسم کوچ يوصدا دیکوبیم شهیخودش رو به ش بارون

 من جات امنه. شیگفت: نترس. پ گهیرو نداشت. مرد بار د یحرکت چیوقدرت ه

وهمه کس فرار کنه، مرد به  زیاز همه چ خواستی. دلش مدیلرزیخودش هم م يسکسکه  يانقدر بد بود که از صدا تشیوضع

 وگفت: بخور. ستادیا شیبرگشت. در دو قدم یآب وانیسمت آشپزخونه رفت وبا ل



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٤٩ 

از طرف اون  یهفت رنگ مرد داد. مرد که واکنش ينگاه کرد ودوباره با التماس نگاهش رو به چشما وانیوترس به ل دیترد با

 کردی. تمام استخوان هاش درد منیگذاشت درست پشتش و گفت: بش یصندل هیوسط سالن گذاشت و  زیم يرو رو وانیل دیند

رو به  يا گهید یانداخت. مرد صندل یصندل يپاهاش رو تا کرد وجسم خسته اش رو رو یحرف چیه یمقاومت نداشت. ب يونا

 ؟یترسیگفت: از من م یمیحن مالداد و با ل هیاون گذاشت و نشست. آرنج هاش روبه پاهاش تک يرو

 چینزارم ه یینجایا یتا وقت دمیغرش ابرها بود. دوباره گفت: بهت قول م ياون وصدا يسکسکه  نیسوالش تنها طن وجواب

 .دمیکنه. قول م تتیکس اذ

 يتو یدست يکرد خودش رو آروم کنه. مرد یکه سع دید یچ زدیم یبار به عسل نیمرد که ا يا لهیت يچشما يتو دونستینم

 ه؟یوگفت: اسم من عماده. اسم توچ دیکش شیپرپشت مشک يموها

گفت:  دهیبر دهیکه به جونش افتاده بود بر يکرد و بخاطر سکسکه ا سیخشک وترك خورده اش رو خ يزحمت لب ها به

 با...با...باران.

 ؟ي. باران خانوم شام خورديدار یاسم قشنگ یلیزد وگفت: خ یلبخند پر رنگ عماد

 .رمی...سیس ـ

 م؟یمن شام نخوردم.ا شکال نداره ازت بخوام باهم غذا بخور یول ـ

کس اعتماد کنه. هنوز تمام مردها  چیبه ه تونستیانداخت. هنوز نم نییکرد و سرش رو پا کیبهم نزد شتریوپاش رو ب دست

وهفت رنگ  لهیت يمرد با اون چشما نی. هرچند که نگاه اانداختیوحال بهم زن م رهیخ يرها ونگاه ها يقهقهه ها ادیاون رو 

 نبود. رهیاصال خ

 صدام کن. باشه؟ یداشت يآشپزخونه ام. اگه کار ي. من تویستیمجبور ن يگفت: اگه دوست ندار يا انهیبا لحن دل جو عماد

سکسکه. از جاش بلند شد ورفت سمت آشپزخونه. برقش رو روشن کردو بعد از برداشتن جعبه  يفقط نگاه بود وصدا وجوابش

بندازه.  يتر قیو به اطراف نگاه دق رهینشست. با رفتن عماد جرعت کرد سرش رو باال بگ یصندل يرو خچالی ياز تو تزایپ ي

رو  الشیخ نیداره. هم مانیدلش گفت: پس به خدا ا يقرار داشت. تو کادیبزرگ وان  يتابلو کیمقابل مبل ها  وارید يرو

 رو مرتب نکرده. نجایا یوقته کس یلیخونه گرد وخاك نشسته بود ومعلوم بود که خ لیتموم وسا يراحت ترکرد. رو

رو برداشت.  زیم يرو وانیلرزون دست دراز کردو ل يبود. بادست ها دهیقبل زبونش به دهنش چسب یقیترس مفرت دقا بخاطر

 دراومده بود وسکسکه اش هم قطع شده بود. یحس یرو سرجاش گذاشت. بدنش از ب وانیاز آب رو فرو داد و دوباره ل کمی

 يدسته  يوکتش رو دیرسیبه نظر م ختهیبهم ر اهشیپرپشت س يبه عماد که پشت به اون نشسته بود کرد. موها ینگاه

. کل فتهینگاهش کنه. بادستش شکمش رو فشار داد تا از سرو صدا ب نیاز ا شتریشکمش نزاشت ب يقرار داشت. صدا یصندل

 بود. نین ضعفش هم بخاطر همیبخوره وا یدرست وحساب يچند روز نتونسته بود غذا نیا
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 دونستی. نمکنهیچرا بهش ترحم م يا لهیمرد چشم ت نیکه ا دونستیکرد. نم يداد وبا انگشت هاش باز هیتک یصندل یپشت به

 یشک داشت وحت زهایچ یلیخام کردن اون باشه. هنوز به خ يآرامش فقط برا نیا دیرانتظارش قرار داره. شاد یچه سرنوشت

 اعتماد کنه. تونستیبه خودش هم نم

 نیی. سرش رو پادیبه صورتش پاش يدست خورده لبخند وانیل دنیوبا د ستادیا یگذشت که عماد برگشت. پشت صندل یقیدقا

نشست  یصندل يرو چرخوند وبرعکس گذاشت وخودش هم رو یعماد نگاه نکنه. عماد صندل يکرد به چشما یانداخت وسع

 ؟يگذاشت وگفت: بهتر یگاه صندل هیتک ییقسمت باال يودستاش رو رو

 ؟یترسیاز جابپره. عماد نگاهش کرد وگفت: از رعد وبرق م کمیغرش آسمون باعث شد از ترس  يصدا

 ؟یکنیکارم روسیس يفشار داد. عماد ادامه داد: باران خانوم، چند وقته برا یتکون داد ودوباره خودش رو به صندل يسر

 .میهفت رنگ عماد انداخت. آروم گفت: از اول بچگ يبه چشما ییبلند کرد ونگاه گذرا يسر

 ؟ياومد ایفانوس به دن يباال انداخت وگفت: تو ییابرو عماد

 هم قفل کرد. يشت هاش رو محکم توتکون داد وانگ يسر

 ؟يشد یساق یگفت: از ک عماد

دلش دعا دعا کرد که مرد بره وتنهاش  يانداخت و تو نییبحث نداشت. سرش رو پا نیا يراجع به ادامه  یحس خوب چیه

 . از جاش بلند شد وگفت: پاشو.دیبزاره. عماد که سکوت اون رو د

جز تکرار  يزیپراز عجز و التماس. وپاسخ نگاهش چ یلب داشت داد. نگاه يرو يوحشت زده اش رو به مرد که لبخند نگاه

 دستور نبود: پاشو.

شد که تنها  ییکنار آشپزخونه باال رفت و وارد راهرو يبلند شد ودنبال مرد راه افتاد. مرد از پله ها یصندل يزحمت از رو به

فانوس.  يدنبالت که برگرد امی. صبح میبخواب نجایا یتون یت: ماز اتاق ها رو باز کرد وگف یکیچند در روش قرار داشت. در 

 وراحت بخواب. یبترس خوادیپس نم ست،یخونه ن يتو یکس

بود وسردرگم به اطراف نگاه  ستادهیمسخ شده ها ا نیرفت واون رو تنها گذاشت. درست ع نییبدون حرف از پله ها پا وبعد

آباژور کنارش  کیبا یپاتخت کیو وارینفره کنار د کیتخت  کی. دیسرك کش اتاق ياز نبود مرد مطمئن شد تو ی. وقتکردیم

قرار  شدیبلند آسمون خراش باز م يشهر با برج ها يکه به فضا يا نجرهپ يدرست رو به رو یوصندل زیم کیقرار داشت. 

در  الشیراحت شدن خ يوبرا دیدر د يرو يدیکمد بود. آروم وارد اتاق شد و در رو بست. پشت در کل کیهم  زیداشت. کنار م

 رو قفل کرد.

شالش  ی. وقتدیکوبیاون م ي دهیوخودش رو به صورت رنگ پر دیباریکنار پنجره و اون رو باز کرد. بارون با شدت م رفت

وقت  چیتوش فرو رفت. ه کمیتخت نشست وبخاطر نرم بودنش  يشد پنجره رو بست وشال رو از سرش باز کرد. رو سیخ

بچگانه  یلب هاش نشست وبا ذوق يرو يبود. لبخند خشکسرد و نیزم شهیخواب اون هم يبود. جا دهیتخت نخواب يرو

 .دیتخت دراز کش يرو
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بود  دهیکه د ییکه برخالف تمام مردها دونستیرو م نیفقط هم کنهیکار رو درحقش م نیوچرا داره ا هیاون مرد ک دونستینم

 نکهیفکر کرد تا ا کنهیوچرا داره کمکش م هیموضوع که اون مرد ک نی. انقدر به اشدیم دایوجودش پ يتو تیانسان یکم

 خوابش برد.

حرکت ناگهان باعث شد تمام  نینشست وهم خیاطراف سرجاش س دنیشد. با د داریاز خواب ب 6ساعت  شهیمعمول هم طبق

 يا لهیمرد چشم ت يخونه  ياومد که کجاست. تو ادشیو باالخره  دیبازوش کش يرو ی. با درد دسترهیاستخوان هاش درد بگ

 که اسمش عماد بود.

که عماد خونه است  دونستیو قفل در رو باز کرد. نم دیسرش کش يتخت رو مرتب کرد. شالش رو رو يجاش بلند شد و رو از

آشپزخونه  يرو تو يا هیوسا دی. چرخدیرو ند یکس یچشم چرخوند ول نییسالن پا ياومد وتو نییاز پله ها پا اطینه. با احت ای

 نظاره گرش بود. آب دهنش رو قورت داد وگفت: س...سالم. يبا لبخندمحو نهآشپزخو يعماد جلو يچهارشونه  کلی. هدید

 ؟يدیمردونه و محکم گفت: سالم. خوب خواب يعماد پر رنگ ترشد وبا همون تن صدا لبخند

. من صبحانه ام رو خوردم. تو هم بخور که يخوردکه شام ن شبیمرد دوباره بلندشد: د ياکتفا کرد. صدا یسرتکون دادن به

 .میبر

 سرش رو باال گرفت وگفت: کجا؟ باترس

 .گهیگفت: فانوس د یبالحن آروم دید شینگاه شفاف آب يکه ترس رو تو عماد

بده. دلش  شیمردها نما يدوباره اون لباس قرمز مزحک رو تنش کنه وبرا خواستیبه اونجا برگرده. دلش نم خواستینم دلش

که  یکه صاحابش قول داده بود تاوقت ییجا بمونه. جا نیا خواستینگاهش کنن. دلش م دارانهیهمه بانگاه خر خواستینم

بود که اگه  روسیکه بود بهتراز س یهرچ یول شناختیرو نم يا لهیت ممرد چش نیکنه. هنوز ا تشیاذ ینزاره کس نجاستیا

 .دیخریطعم کمربندهاش روبه جون م دیبا دادیانجام م لشیرو خالف م يکار

 نجایا يگفت: دوست دار دی. عماد که حال خرابش رو داومدیم رونیب دهیبر دهیونفسش بر شدیگلوش مدام بزرگتر م يتو بغض

 ؟یبمون

موهاش برد وگفت: نگران نباش باران  يتو یبود. عماد کالفه دست دهیبر دهیبر يسوالش اما نگاه پراز التماس ونفس ها جواب

صحبت کنم. حاال هم  روسیبا س دیکه؟ با یدونیم کشه،یطول م کمی ی. ولشهی. واسه همنجایا ارمتیکه ب خورمیخانوم. قسم م

 .میصبحانه ات رو بخور که بر ایب

صدا کرد. عماد  یطرز وحشتناک جمله اش معده اش به انی. وقبل از پارمیگفت: س یلرزون يرو به زور فرو داد وبا صدا بغضش

آشپزخونه. چند  ي. ورفت تویافتیکه از پا م ينخور يزیاگه چ ؟یکنیلج م یوگفت: معلومه! دختر جون تو با ک دیبلند خند

 .رشیبرگشت واون رو به سمتش گرفت وگفت: بگ یبزرگ يبعدبا لقمه  قهیدق

 .گهیاون رو گرفت. عماد گفت: بخورش د یلرزونش رو به سمت لقمه دراز کرد وباتشکر کوتاه يها دست
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 ی. ولکردیوحالش رو بد م زدیم یدهنش به تلخ ینون بخاطر خشک نیریازکنارش زد. طعم ش یکیرو باال آورد وگاز کوچ لقمه

مبل برداشت  يراحت شد کتش رو از رو الشیعماد به ناچار فروش داد. عماد که از خورده شدن لقمه توسط اون خ يجلو

 .میوگفت: بر

. پس دادیبه حرف عماد گوش م دیبا رونیب ادیبتونه از اونجا ب نکهیا يبرا یبه اون فانوس برگرده ول خواستیدلش نم نکهیا با

 درپشت رو براش باز کرد ومنتظر سوار شدنش شد. گهیبدون تعلل پشت سرش راه افتاد. عماد بار د

 باشه؟ یبهم قول بده که نترس یاران خانوم، ولبهت بگم ب يزیچ هی خوامیراه بودند که عماد گفت: م اواسط

 امیداد. عماد ادامه داد: من امشبم م زدیبار به سبز روشن م نیعماد که ا يا لهیت يبه چشما نهیآ ينگرانش رو از تو نگاه

بفرستتد  يا گهیخواست باکس د روسی. اگه...اگه سامیدعوت ندارم که بخوام ب یعنی. امیب تونمیفردا شب نم یول برمتیوم

بهت بخوره.  یدست کس زارمی. نمامیدنبالت م رونیب يکه اومد نی. هممونمیم تاصال نگران نشو. من پشت درفانوس منتظر

 گم؟یم یچ يشنوی. میونترس ینکن هیفقط بهم قول بده که گر

 د؟یزنیحرف نم روسیامشب با س نیتکون داد آروم گفت: چرا...چرا هم يوحشت سر با

من بهت قول  ی. وليدیفهمیم هیکثافت چه جونور روسیاون س یدونستیوگفت: اگه م دیموهاش کش يتو یکالفه دست عماد

 که از فانوس ببرمت. رو قولم حساب کن. خورمیدادم باران خانوم. قسم م

شده  نیمرد همون شب اون رو از اون فانوس نفر نیبفهمه که چرا ا تونستی. نمکردیم دادیبدنش ب يتمام سلول ها يتو ترس

 دیفهم یکه وقت ییزهای. چدونستیها رو نم زیچ یلیکار وجود داره. اون موقعه ها خ نیا يبرا یکه چه مانع دیفهمی. نمبرهینم

 دورو برش بهم خورد. يوآدم ها یحالش از زندگ

وحشت زده برگشت  روسیس يصدا دنیبشه. با شن ادهیتاپ ستادیباز کرد وا شی. عماد در رو براستادیکنار فانوس ا نیماش

 آقا؟ دی. چطورزیشد وگفت: سالم مهندس عز کیباخنده به اون ها نزد روسیونگاهش کرد. س

 نقدریچرا ا ادیبدش م روسیکه اگه عماد از س دیفهمیبه طرفش رفت وهر دو مردونه دست دادند. نم یظیبا لبخند غل عماد

 يبلند هردو تو يخنده  يبه عماد گفت که صدا يزیچآروم  روسی. سادیجشن هاش م ياصال تو اچرای رهیگیم لشیتحو

 .ستیبدقلق ن یکنیکه فکر م درامتکون داد وگفت: نه بابا. اونق ي. عماد سردیچیساحل پ

 مهندس نه؟ يماشد يباخنده گفت: پس مشتر روسیس

 خودم بزارش کنار. ي: بعله! واسه امشبم براعماد

 بهتر از شما؟ یگفت: حتما. ک يچندش آور يباخنده  روسیس

 یپاهاش نمونده. حت يتو یجون چیه کردیحالش بدشد. احساس م زدندیراجع به اون حرف م ينجوریداشتند ا نکهیفکر ا از

 یازهمه فرار کنه. ب خواستی. دلش مخوردیهم بهم م دادیراجع به اون نظر م حانهیکه اونقدر وق يا لهیحالش از مرد چشم ت

خودش رو  دیگذشت و وارد فانوس شد. از پله ها باال دو دندیخندیبلند م ياصدابودند وب ستادهیتوجه به دو مرد که کنارهم ا
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بود که اون موقعه آرزوش رو  يزی. مرگ تنها چلرزوندیفانوس رو م يوارهایاش د هیهق هق گر ياتاقش پرت کرد. صدا يتو

 داشت.

کز کرده بود و  وارید يخودش حل کنه.گوشه  يکه اون رو تو ی. آرامشخواستیخسته شده بود. دلش آرامش م زیهمه چ از

. باپشت دست اشکاش رو پاك دیاتاق سرك کش يتو يچقدر گذشت که در بازشد و دوتاچشم قهوه ا دونستی. نمزدیزجه م

 د؟یمج يدار يکرد وبا بغض گفت: کار

 ينشست. آرانجاش رو رو نیزم يدر رو با صورت سرخ شده قدم به داخل اتاق گذاشت. در رو پشت سرش بست وکنار دیمج

 ؟يکجا بود شبی: ددیزانوهاش گذاشت وغر

 بکشم؟ دیازتو هم با کشمیاز همه م ؟ییبازجو يکه دوباره هق هقش شروع شده بود گفت: اومد یدرحال

 کثافت بهت...گفت: اون  لرزوندیرو م شینیب يکه پره ها یتی. با عصباندیموهاش زد واون ها رو به عقب کش يتو یچنگ دیمج

! حالم از همتون بهم دی. همتون فقط به فکر خودتوندی! همتون مثل همدیوگفت: همتون کثافت دیحرفش رو بر یلرزون يباصدا

 ...رونی. برو بنمتیبب خوامی. نمدیمج رونی! برو بخورهیم

 چشم دوخته بود. بابهت لب باز کرد وگفت: من...فقط... سشیخ يبا تعجب به چهره  دیمج

 !رونیبرو ب گمی: مدیکش غیج

 بهش انداخت ودر روبست. ینگاه میرفتن ن رونیودر رو باز کرد. قبل از ب دیاز جاپر دیمج غشیج يصدا از

 ؟یبخواب يخوایعماد از پشت سرم بلند شد: نم يکه صدا سمیرو بنو شیوخواستم باق دمیرو باال کش مینیب

 .خوابمیم رمیگی. گفتم: چرا. االن مفهمهیرو م زیلرزونم همه چ يبخاطر صدا دونستمیرو پاك نکردم. م اشکام

 باز شروع شد؟ ـ

 بوده. شیوقت پ یلیقصه از خ نیوباخشم به صورتش زل زدم وگفتم: شروع ا برگشتم

 تموم شده. گهید یصداش رو باال برد وگفت: آره، ول تن

من  ی. ولیصورت مسئله رو پاك کن يخوایمدام م حل مسئله يکه بجا ییتو نیتموم نشده. ا زیچ چی. واسه من هرینخ ـ

 .کشمینم زیچ چینکنم دست از ه دایتاجواب سواالم رو پ

 ؟یرسیبه جواب م هیترشده بود گفت: باگر میکه مال ییموهاش زد وبا صدا يتو یچنگ

 .کنهیحداقل سبکم م یچونه ام رو پنهون کنم گفتم: نه، ول دنیلرز کردمیم یکه سع یدرحال

روز اونقدر  هی. مراقب باش کنهیم نتیسبکت کنه سنگ نکهیا يبجا ادیز ي هیسمت در وقبل ازخارج شدن گفت: گر برگشت

 زجه زدنم هم سبکت نکنه.  گهیکه د ینش نیسنگ

 يعمر تو هیکه  ییتو کشم؟یدارم م یمن چ یفهمیتو اصال م ه؟یدرد چ یفهمی: تواصال مدمیدر رو ببنده داد کش نکهیاز ا قبل

 يتواصال تاحاال تو ه؟یچ هیکه گر یفهمیشرکتت بوده چه م يو تنها غصه ات جور دراومدن حساب ها يکرد یزندگ رفاه

 ؟يکرد هیگر تیزندگ
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زد و وارد اتاقش شد ودر رو بست. سرم  يخودش جا داشت نگاهم کرد. پوزخند يرو تو یقیکه غم عم ییوباچشم ها برگشت

پس  ایشدم. خدا رهیاتاقش خ يبه دربسته  کردمیچشمم رو پاك م يگوشه  يکه اشک ها يگذاشتم وهمونجور زیم يرو رو

 يمن نه برا يها هیقرار بفهمه گر یک شم؟ینابود م يدور نیاز ا مبفهمه که دار یموجود خودخواه دوست داشتن نیقرار ا یک

 ؟یصبرکنم خدا؟ تا ک یاالنه؟ تاک يگذشته که برا

پتو خفه  ریهق هقم رو ز يکردم صدا یوسع دمیچیتخت رها کردم. پتو رو دورخودم پ يرو رواز جام بلندشدم وخودم  یعصب

 کنم.

رفتم  نییشده تعجب کردم. از پله ها پا داریقبل از من ب یصبح وحت 6ساعت  نکهیکه حمامه. از ا دمیشرشر آب فهم يصدا از

اومد. گفتم:  نییاز پله هاپا کردیکه باحوله موهاش روخشک م یکه درحال ندمیچیرو م زیگاز رو روشن کردم. داشتم م ریوز

 .يشد داریسالم. زود ب

 زودتر برم. دیسالم. کار دارم شرکت، با ـ

کنم. سرش رو باال گرفت  یازش عذرخواه يکه چه جور دونستمیپا و اون پاکردم. نم نیرو جلوش گذاشتم وا شییچا فنجون

 شده؟ يزیوگفت: چ

 داد زدم. شبیکه د دیکردم. آروم گفتم: ببخش سیولب هام رو خرو ازش گرفتم  نگاهم

انداختم ومنتظر شدم  یصندل ي. خودم رو رونیاشاره کرد وگفت: بش شیرو به رو یوبه صندل نییسرش رو انداخت پا باخنده

. داد زدن آدم رو یرو تموم کرد. خواستم بلند شم وپرش کنم که گفت: اشکال نداره اگه داد بزن شیبزنه. فنجون چا یکه حرف

داد بزن. سرمن داد بزن.  يشد نیهروقت سنگ يبه بعد هرقت پرشد نی. از اکنهیسبکت م هیاز گر شتریب یلیخ کنه،یسبک م

 .یکن هیوگر ینیمدام بش نکهیواسم راحت تره تا ا یلیخ یاگه سرمن داد بزن

 ؟یشیپر نم ؟یشینم نیوقت سنگ چیرو کج کردم وگفتم: توه گردنم

بخوام سرتو  مونهینم يزیچ گهیکه د زنمیواون داد م نیشرکت سرا يلب هاش ادامه داد: من انقدر تو يلبخند رو باهمون

 کنم! یخال

 اد؟یم یجام بلندشدم وفنجونش رو پرکردم. گفتم: طالخانوم ک از

 کارا رو خودش بکنه. شتری. بزار بیخسته کن ادیخودتو ز خوادی. نمنجاباشهیا 8بهش گفتم ساعت  ـ

 مگه رباته که... چارهیاون زن ب ـ

 .رهیگیپولشو م ـ

چرا داره  چارهیکه اون ب یدونیحق اعتراض نداره؟ تواصال م گهید رهیگیپول م يکه دربرابر کار یکه هرکس یکنیچرا فکر م ـ

 ؟يخبر دار شیازمشکالت زندگ کنه؟یکارو م نیا

 .درنتیم یاگه گرگ نباش فیکث يایدن نیا يکرد وگفت: تو نگاهم

 آره؟ يبدر دیتر بود رو با فیکه ضع یبه کمرم زدم وگفتم: پس هرک یحرص دست با
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 یتونیداده که تو نم ادی ییزایاجتماع به من چ يتو یزندگ ؟یبامن کل کل کن يرو خورد وگفت: توچه عالقه دار شیازچا کمی

 گرگ باشم! کنهیم جابیکه ا فهیاونقدر کث رونیاون ب يای. دنیدرکش کن

گلوم به وجود اومده بود رو به  يکه تو یگرگا بودم؟ بغض نیهم نیمنم ب يروز هینرفته که  ادتیبودم عماد.  رونیب من اون ـ

موندم. وگرنه  نجایکه ا یفرق داشت رونیاون ب ي. تو واسه من باگرگ هایتوگرگ باش خوامیزور فرو دادم وادامه دادم: من نم

 .يفرق دار هی. عماد تو بابقکردمیم راز دست توهم فرا رونیب يمثل گرگا

 وقت خودمو بهت نشون ندادم. چیزد وگفت: فرق ندارم، فقط ه يپوزخند

 ؟یلعنت یهست یبهت نگاهش کردم وگفتم: توک با

 يرو بدره. ودر برابر چشم ها کنهیم یخونه اش زندگ يکه تو ییبره کوچولو ادیگرگ که دلش نم هیجاش بلندشد وگفت:  از

عماد رو  يکه هنوز گرما ییصندل يپاهام نمونده. رو يتو یجون چیه کردمیپله ها باال رفت. احساس ممن از  رهیمتعجب وخ

 يمرد بود مثل همه  هیبود؟ چرا حاضرشده بودم کنارش بمونم؟ اونم  یک عمادگذاشتم. واقعا  زیم يداشت نشستم وسرم رو رو

 .کنهیفکر نم یبجز خودش به کسکه  یکه دنبال منافع خودشه. کس یبودم. کس دهیکه د ییاون ها

بودم . ترس از  دهیناراحت باشم ترس ییتنها نیاز ا نکهیاز ا شتری. احساس تنها بودن. بکردمیم يدیبودم. احساس خال شد جیگ

قدرت  یکرده بود وحت خیدورو اطرافم پست تر باشه. بدنم  يآدم ها يسرکردم که از همه  یماه تموم کنار کس 8نکنه  نکهیا

 سر بلندکردن هم نداشتم.

 شده باران؟ يزیسرم اومد: چ ياز باال صداش

 دیمن رو که د ينگاه کردم. نگاه وحشت زده  دیرسیبه نظر م يکه قهوه ا ییسرم رو بلندکردم و وحشت زده به چشما بازور

 شده؟ یبه سمتم برداشت وگفت: چ یقدم

دادم وچشمام رو  هیتک یصندل ی. به پشتکردمیم ینیگردنم سنگ يسرم رو بکنم. یحرکت تونستمیبگم ونه م يزیچ تونستمیم نه

بعد قطرات  قهی... چه مرگت شد دختر؟...باران؟... وچند دق؟ی: باران.. خوبگفتیسرم تند تند م يمحکم بهم فشار دادم. عماد باال

 نیکه آب بهم داده بود چشم بازکردم وسردرگم به اطراف نگاه کردم. صورتم رو ب یوکشد. بخاطر ش يصورتم جار يرو یآب

 چت شده؟ ؟یدورگه شده بود گفت: خوب یکه کم ییدستاش گرفت و باصدا

بخورم  نکهیرفت. قبل از ا یاهیبرنداشتم که چشمام س یهنوز قدم یواز جام بلندشدم ول دمیکش رونیدستاش ب نیرو از ب سرم

 حالت؟ نیبا ا يریم رو گرفت وگفت: کجا مبغل ریز نیزم

 وگفتم: به من دست نزن! دمیکش رونیبغلش ب يخودم رو از تو باحرص

 نیزم يوبه زور قدم هام رو رو رفتیم جیباکمک نرده ها از پله ها باال رفتم. سرم مدام گ رشیمتح يبرابر چشم ها ودر

مدام  نکهی. حداقل تاقبل ازانمیعماد رو بب خوامیکه نم دونستمیرو م نیکار کنم. فقط ا یچ خوامیم دونستمی. نمدمیکشیم

 .زنهینم یبیگرگ باشه به من آس یهرک ياون برا هکنم ک یوخودم رو راض ارمیب ادمیرو  اشیخوب
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چشمم  يدوقطره اشک از گوشه  اریاخت یوب لرزوندیگلوم چونه ام رو م يشدم. بغض تو رهیوبه سقف خ دمیتخت دراز کش يرو

. خودم رو آماده کرده بودم که اگه در رو بازکرد مثل سگ دمیشنیرو م اومدیقدم هاش که ازپله ها باال م ي. صداختیر نییپا

 زنگ بزن. یداشت يشرکت. کار رمیربع صداش از پشت دراومد: من دارم م کینشد. فقط بعداز  ينجوریا یول رمیپاچه بگ

که فرصت  کارهیکه بخوام بهش زنگ بزنم، ونه اون اونقدر ب ادیم شیبرام پ يوقت نه من کار چیکه ه دونستیخوب م خودش

نزدن من به شرکت  ایراجع به زنگ زدن  یوقت حرف چیهم ه نیفکر کردن به مشکالت من رو داشته باشه. بخاطر هم

 نکهیا دیکرده. ترد دیکه باحرفاش منو دچار ترد دونستیم بکه خراب کرده. خو دونستیامروز خودش خوب م ی. ولگفتینم

 جواب ها. یب ستیتو ل رهیم گمیکه مثل تمام سواالت د هیهم سوال نیوا ه؟یواقعا عماد ک

 ییکه داشت دستکش ها یدر خونه رو زد ومن از زود اومدن اون متعجبم واون از سرپا بودن من. درحال 7خانوم ساعت  طال

 .دیونزارم کارکن ستی. گفتن حالت خوب نامیگفت: آقا زنگ زدن گفتن زودتر ب کردیکه از رخت شورخونه در آورده رو دستش م

 کمکت. امیزدم وگفتم: من خوبم. برم لباسام رو عوض کنم م يلبخند

 آقا گفتن... یاصرار گفت: ول با

برخورد  نی. بعد از چندآقا آقا نکن. من حالم خوبه نقدریکه بشنوه ادامه دادم: ا يلب گفتم: مردشور اون آقا رو ببرن. وجور ریز

که  یاول شروع شد. سالن بزرگ ياز طبقه  يکار زیدست تنها بمونه. تم زارمیکارخونه نم يکه حداقل تو دهیطال هم فهم

سوم هم به جز اتاق من وعماد که  يوطبقه  دیرسیدوم م ي. وبعدش به سالن طبقه هاون برگزار بش يمسلما جشن قرار تو

 نداشت. یبه کار خاص ازین کردمیم شونزیخودم هر روز تم بایتقر

ها رو آورد. سه تاسبد بزرگ پرتقال، دوتا سبد  وهیم رسهیم اطیح يوبه درختا ادیوقتا م یبعداز آقا لطف اهللا که بعض 4 ساعت

هاش رو جمع کرده بود  لی. طال وسالیسبدهم نارگ هیو بیوتمشک، دوتا سبد موز ، دوتا سبد س یدوتا سبد توت فرنگ ار،یخ

نشستم واز  اطیرحیساختمون کنار ش يبرگشتن تو يوتا دم دربدرقه اش کردم. به جا مکرد یرفتن بود. ازش خداحافظ يآماده 

که  یسبد بزرگ يوتو شستمیوم اوردمیها رو درم وهیقرار داده شده بودند دونه دونه م ریش کیکه به خواست خودم نزد ییسبدها

 .نداختمیده بودم مخونه آور يازتو

رو زدند  فونیکه آ دمی. فهمدندیرو کوب اطیرو شروع کنم که درح شیدوم خواستمیسبد پرتقال ها رو تموم کرده بودم وم نیاول

حال اون هارو که تا آرنجم باال برده  نیشده بود باا سیخ نامیآست يبه جون درافتادند. لبه  ينجوریا دمیوچون صداش رو نشن

 مانیوبه ا ؟یکنیکارم یچ اطیگفت: توح يکه در رو باز کردم جا خوردم. با لبخند نیسمت در. هم دمیودو دمیکش نییبودم پا

شسته شده رو  يها وهیها برگشتم. سبد م وهیکه پشت سرش بود اجازه داد که وارد بشه. به هردوشون سالم دادم وبه سمت م

 ها رو؟ وهیمن نگفتم نشور م مگهگفت:  یرفت وبا اخمسبد رو گ ریبه زور بلند کردم که عماد به کمکم اومد. ز

 نتیگاز رو روشن کردم که قهوه آماده کنم. به کاب ریتوجه به حرفش به سمت ساختمون راه افتادم واز پله ها باال رفتم. ز یب

 ؟ياریذهنم دنبال جواب سوال: چرا زود اومده گشتم که صداش بلندشد: دوتا قهوه م يدادم وتو هیتک

 ز آماده نشده.هنو ـ
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 ؟يآشپزخونه شدوگفت: بهتر وارد

 وپشت بهش گفتم: مگه حالم بد بود؟ دمیچرخ

 ...يخوب...صبح که اونجور ـ

 .يحرفش تموم بشه وگفتم: فکر نکنم درست باشه مهمونت رو تنها بزار نزاشتم

 توِ ها! هیگفت: مهمونه توِ نه من! مثال مرب باخنده

بدو  ،ينکرد نیکه تمر شبیرو از دستم گرفت وگفت: د ینیوخواستم از کنارش رد بشم که س ختمیدوتا فنجون ر يرو تو قهوه

مبل نشسته بود وبه اومدن ما نگاه  يرو مانیپشت سرش راه افتادم.ا یواکنش چی. بدون هچونهیپیاالن معلمت گوشت رو م

کنم، تا شما قهوه  نینتونستم تمر شبیوگفتم: دکردم  مانیبودم. روبه ا اومدهاز معذب بودن در کمی. بخاطر وجود عماد کردیم

 بندازم رو نت ها. ینگاه هیمنم  دیخوریاتون رو م

 ؟يرو از کجا آورد ستیانیپ نیتکون داد و رو به عماد گفت: عماد ا يسر

 باخنده گفت: هنوز که نشده! عماد

نت هارو  نکهیقطعه رو براش زدم بدون ا هیکه  نیکرد! هم رونیمنو ح يچه جور روزید یدونیخونش هست. نم ي: تومانیا

 همون قطعه رو برام زد. نیع سمیبراش بنو

 ؟يباتعجب گفت: جد عماد

 .شهیمشهور م ينوازنده  هی ندهی: آره. باورکن درآمانیا

بود که  نیتمر يوسط ها بایك پردم. تقر نینشستم وشروع به تمر انویگوش دادن به بحثشون رو نداشتم. پشت پ ي حوصله

 ؟يکند تر بشه: نگارم دعوت کرد دهایکل يباعث شد حرکت دست هام رو مانیال اسو

 : نه.عماد

 : چرا؟مانیا

 دعوتش کنم؟ دی: چرا باعماد

 چندتا از خواستگاراش رو بخاطر تو رد کرده؟ یدونیبسته! م دی: بابا اون دختر رو تو اممانیا

 خودشه. ریاز رفتار من کرده تقص ینگفتم. اونم اگه برداشت اشتباه يزی: من که بهش چعماد

 دعوتش کن. زشته اگه باباش بفهمه. ی: ولمانیا

 .کنمیم شیکار هی: حاال عماد

 ؟یکنیرو مشخص نم فشی: چرا تکلمانیا

دلم به ساده  ي! توستاین یهوا: باران خانوم استراق سمع کارخوب دمیبعدش دو متر پر يشد وباجمله  یطوالن یعماد کم سکوت

بار انگشت هام  نیبودم. بدون حرف دوباره شروع کردم وا دهیبود که دست از زدن کش قهیخودم فوش دادم چون چند دق یلوح
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پاندول ساعت در رفت وآمد بود که  نیسوال ع نیذهنم فقط ا يحواسم نبود. تو الاص یول دادمیفشار م دهایکل يرو محکم رو

 ه؟ی: نگار ک

 نیدوم ماش يسالن طبقه  ي. از پنجره دندیمهمون ها هم کم کم رس دیاون روز رس يعمر خودش تو يکه به انتها آفتاب

. کنندیم ی. از سر و وضعشون مشخص بود که همشون پولدار اند ومرفح زندگدمیدیم کردندیپارك م اطیح يهاشون رو که تو

 یاون همه آدم بهم حالت خفگ دنی. دیشب و مجلس يهم بالباس ها او اغلبا با کراوت و زن ه يمرد ها تمام کت وشلوار

 !؟یینجای: توکه هنوز ادمیعماد پرده رو رها کردم وبه سمتش چرخ ي. باصدادادیم

 يمرد نیجذاب تر شهیبود. مثل هم دهیپوش شیوکراوت آب دیبلوز سف يرو يبه سرتا پاش انداختم. کت وشلوار سورمه ا ینگاه

به  لیما یبار به عسل نیا شیا لهیت يالت به سمت باال برده بود وچشمابودم. موهاش رو خوش ح دهیشده بود که تابه حال د

 گفتم: عماد؟ آرومفوت کردم و رونی. نفسم رو به بزدیسبز م

 ه؟یگفت: چ کردیکه گره کرواتش رو سفت م یدرحال

 شال... هیمن  شهی...نمشهینم ـ

 حرفم رو تموم کنم ومحکم گفت: نه. نزاشت

 آخه... ـ

ساده نصفش رو بسته بودم  یلیبلندم که خ يموها يتو یشد. کالفه دست ری. وخودش از پله ها سرازینییپا گهید قهیدو دق ـ

به خودم نگاه کردم. به  نهییآ يبرم تو نییاز پله هاپا نکهی. قبل از ادمیشونه هام رها کرده بودم کش يونصفش رو باز رو

از حدپوستم وبور بودن  شیب يدیکم رنگ هم بخاطر سف شیابه صورت داشتم. همون آر یکمرنگ یلیخ شیخواست عماد آرا

 یلیلب بسم اهللا گفتم وخ ریمجبور بودم. ز یول نییبرم پا تیوضع نینبود که با ا ی. اصال دلم راضاومدیبه چشم م یلیموهام خ

 شدم. ریپاهام نلرزه از پله ها سراز کردمیم یکه سع یآروم درحال

 نیوخنده از هر طرف بلند بود ودرا یهمهمه وشوخ ي. صدازدیچشم رو م یکم ادشیسالن روشن بود ونور ز يبرق ها یتمام

 ستادهیا ینشسته وبعض ی. مردها وزن ها بعضخوردیبه گوش م یگاه شدیفضا پخش م يکه تو یتیال یقیموس يهم صدا نیب

کنکاش بدنم  يکس برا چیبا ورودم سره روسیس يها یمهمون فکنارهم مشغول صبحبت کردن و گاها خوردن بودند. برخال

 بودم. ستادهیکنار پله ها ا فیحال همچنان معذب بودم و بالتکل نیچشم چرخوند. باا عینگاهم کرد سر یواگرهم کس دینچرخ

باز هم برام قابل  گهیبخاطر وجود مرد هاوزن ها کنار همد یباخاطراتم داشت ول يادیتفاوت ز نکهیبا ا یاون مهمون يفضا

بود ودرحال خوش وبش کردن بااون هابود.  ستادهیا ی. کنار گروهدمید تیجمع ونیتحمل نبود. چشم چرخوندم و عماد رو م

که دور  دمیرو د يو زنونه ا فیظر يکه پنجه ها کردیاز مبل ها لم داده بود صحبت م یکی يکه رو یانسالیداشت با مرد م

گذاشته  شیوخوش تراشش رو به نما دیسف يکه بازوها یرهنیداشت با پ یفروبلند مشک يموهاکه  يبازوش حلقه شد. دختر

 او شد. يگفت که باعث خنده  يزیبود کنار عماد خم شد ودر گوشش چ
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از حسادت زنانه که تابه حال تجربه اش نکرده بودم به سمتم هجوم آورد. عماد مال من بود،  ی. موجدمیفهمیخودم رو نم حال

برم  خواستینداشت. فقط دلم م تیو وجود اون همه مرد برام اهم یمهمون گهید خواستند؟یم یپس اون پنجه ها دوربازوش چ

به عماد گفت که  يزیحالت داد ودوباره چ یکمرو  شیخمار مشک يکه چشما يترجانانه نثار اون دختر بکنم. دخ یلیس کیو

 ؟ي: دوسش داررمیاز بغل گوشم باعث شد چشم از اون منظره بگ یکس يباعث لبخند اون شد. صدا

دست  یبرام مهم نبود که اون بفهمه که من عماد رو دوست دارم. دوباره نگاهم رو به عماد که داشت به نرم یبود. حت مانیا

 شنهادیوقت به عماد پ چیه دونستمیشد وگفت: اگه م نهیکنارم دست به س مانیچرخوندم. ا کردیمدختر رو از بازوش جدا 

 که نگار رو دعوت کنه. دادمینم

بود.  اهیوبور بودم اون سبزه وس دیمقابل من بود. هرچقدر من سف يکه از نظر ظاهر درست نقطه  ينگار اون بود. دختر پس

بزنم  یحرف نکهی. قبل از ادیرسیمن از جاودگرهاهم زشت تر به نظر م يبرا یانکار بود ول رقابلیچهره اش غ ییبایکه ز يدختر

ونگار هم سواستفاده  زنندیم ییحرف ها يسر هیکه  انندیاطراف نیوقت قصد ازدواج با نگار رو نداره. ا چیگفت: عماد ه مانیا

 .انیبه نظرمن عماد ونگار اصال بهم نم یول کنهیم

 د؟یگیرو به من م نایا گفتم: چرا باحرص

 ست؟یبرات مهم ن یعنیگفت:  باخنده

 ؟یعماد مهم يبرا یلیتوخ یدونستیداد وگفت: م رونینگفتم. نفسش رو ب يزیچرخوندم وچ يسر

 !ستمین ـ

خوب  یلیرو خ نیا شمیمیصم قیکه رف یمن یول ،یدونیاز عماد نم يادیز زیچون چ یرو درك نکن نیخودت ا دی. شایهست ـ

.حداقل یمهمون نیپدرانه درقبالت داره. مثال هم تیاحساس مسئول ییجورا هیحساسه.  یلیتو خ يکه اون رو کنمیدرك م

 ینیبینگرفت. االنم که م یمهمون چیماهه ه 8عماد بخاطر تو  یول شدیخونه برگزار م نیا يها تو یمهمون نیدوبار از ا یماه

 شدیعماد مشروب سرو م يها یتموم مهمون ي. تازه تویباش يبخاطر خودته. چون دوست نداره تو منزو يایمجبورت کرده ب

 تونمینکرد. به جرعت م شیرو وارد مهمون یمشروب چیتو امشب ه یکه باهاش شد بخاطر راحت ییعالرقم تمام مخالفت ها یول

 داره. تیعماد اهم يکه فعال برا یهست یبگم تو تنها کس

به سمت  يسر تیسالن بود حرکت کرد. با عصبان ي گهیکه طرف د يکنار اون جمع دورشد وبه سمت جمع مردونه ااز  عماد

 کنه؟یهم فکر م يا گهیمگه به جز خودش به کس د یچرخوندم وگفتم: اون سنگدل از خودراض مانیا

نداشته. عماد سال هاست  شیتو زندگ یمشکل چیمرد مغروره که ه هینگاه نکن. فکرنکن  ينجوریزد وگفت: عماد رو ا يلبخند

 نیوا ادیبه نظرت عماد سنگدل به نظر ب دیبرده. شا نیرو از ب کنهیکه اون رو به گذشته وصل م يزی. هرچدهیکه ازهمه بر

هم که اون رو  یوقت به اون روزها برگرده. هرکس چیه ستیکرده وحاضر ن لتوگذشته چا ییجا هیاحساسش رو  نکهیبخاطرا

خودش دور  شترازیداره. اون داره هروز وهروز ب اجیاز تو به کمک احت شتریب یلیبندازه از اطرافش دور کرده. اون خ ادگذشتهیبه 
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سخت  نی. تمام ایتوتنها بمون خوادینمو کشهیزجر م شی. اون داره ازتنهایتو مثل اون بش خوادیهم نم نی. بخاطر همشهیم

 .نهیبخاطر هم راشمیگ

 بوده؟ یعماد... چ يگفتم: گذشته  دیردم وبا تردک سیهام رو خ لب

بگرد دنبال جواب سوالت  ی. ولیستیمستثنا ن هیقض نیبگم وتو هم ازا یوقت بهم اجازه نداد به کس چیزد وگفت: ه يخند تلخ

 .يبه اونم کمک کرد دیشا ينجوریباران. ا

 ؟يچه جور ـ

 يدیکه چرا تنهاست؟ چرا نپرس يدیوقت نپرس چیخودش؟ چرا ه يکه چراتو رو آورده توخونه  يدیوقت ازش نپرس چیچراه ـ

تو رو از  تونهیهم نم نیسرهم یبگرد دنبال جواب سوالت. تو واسه اون مهم خوره؟یعمارت داره خاك م نیا 4 يکه چرا طبقه 

ه جواب . دنبال جوابات بگرد وبه اون هم کمک کن کیکمکش کن یونکه بت یباش یتو تنها کس دیخودش برنجونه. شا

 کنه. فقط... دایسواالش رو پ

 ؟یفقط چ ـ

 حساسه. یلیوقت غرورش رو نشکن. عماد رو غرورش خ چیفقط ه ـ

که  ییزهای. چدمیشنیم يدیجد يزهایبود. چ ییسرم غوغا ينصفه کاره موند. تو مانیا يشدن عماد به ما حرف ها کینزد با

 د؟یبه فکر فرو برم. عماد کنارمون توقف کرد وگفت: خلوت کرد دایباعث شده بود شد

 تنها بزارم؟ بهیهمه غر نیباران خانوم شما رو وسط ا نیا دیسرتون گرمه منم با یجناب عال یباطعنه گفت: وقت مانیا

 ؟يندار یرفت که اون رو ساکت کنه. بعد رو به من کرد وگفت: مشکل مانیبه ا يچشم غره ا عماد

 یهفت رنگش انداختم ودر حال يا لهیت يبه چشما یاز اون بود که بخوام به وجود اون همه مرد فکر کنم. نگاه رتریدر گ ذهنم

 گفتم: نه. دمیپرسیرو م یهست یسوال رو که تو واقعاک نیدلم ا يکه تو

 یدست مردونه وپرقدرتش گرفت. هردوبه سمت کس نینفر آشنات کنم. ودستم رو ب هیبا خوامیم ایتکون داد وگفت: ب يسر

. عماد رو به دمیجویبود که اگه عماد نبود حتما خره خره اش رو م يسبزه ا ي. همون دختر مو فرفرشناختمشیکه م میرفت

 .میسابقم و دوست فعل ینگاره، منش نمیدوستام. باران ا نیتراز به یکیباران  کنم،یم یوگفت: معرف ستادیروش ا

وبعد دستش روبه سمت من دراز کرد  ؟یهمه جابه رخ بکش دیبودن ما رو با یمنش نیباال انداخت وگفت: توا ییبروا نگار

 کردمیداشته باشم نگاهش م تونستمیکه م ینگاه نیکه باغضبناك تر یوگفت: خوشبختم. به زور باهاش دست دادم و درحال

 کرده. فیازت برام تعر یلی. نگار گفت: عماد خيدید يا گهید زیاچی دیعماد به نگاه من خند دونمی. نمنیگفتم: همچن

 عماد نگاه کردم وگفتم: جدا؟ يوبا تعجب به صورت پراز خنده  برگشتم

 ارادت داره بهت. یلیادامه داد: آره. خ نگار

 گفتم: عماد لطف داره. رمیبود بگ رهیعماد که به من خ ينگاهم رو از چشم ها نکهیا بدون
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 م؟یباهم آشنابش شتریآدرسش رو داشته باشم که ب ایخونتون  يشماره  شهی: مفتمیکه باعث شد به تته پته ب دیپرس یسوال نگار

 ازت خوشم اومده. یلیخ

 خارجه. یراه گهیبگم عماد به کمکم اومد وگفت: باران تا چند وقت د يزیچ نکهیبه نگار نگاه کردم وقبل از ا باتعجب

 کدوم کشور؟ ؟يباال انداخت وگفت: جد ییابرو نگار

 .شیمن جواب داد: اتر يبازهم به جا عماد

بازوم رو گرفت  عیدست من رو فشرد. عماد هم سر گهیبار د کیخوشحال شدم. و دنتیاز د یلیحال خ نیگفت: خوبه. باا نگار

 ... نجایمن ا دونهیومن رو از نگار دور کرد. باتعجب نگاهش کردم وگفتم: نم

 .یبگ یبه کس دی. توهم نبادونهیکس نم چینه. ه ـ

 چرا؟ ـ

 .کنمیبعدا راجع بهش صحبت م ـ

 برگشت. تیدر برابر نگاه متعجب من به سمت جمع و

 ؟يخوریشام م ـ

 مونده؟ يزیچ ـ

 آره. ـ

 .اریب ـ

. کردیدود م گاریرو که براش آماده کرده بودم رو برداشتم وبرگشتم. طبق معمول س ییاومدم وظرف غذا نییپله ها پا از

 نجایمن ا دونهینم ینشستم وگفتم: چرا کس یصندل يبلوزش رو باال زده بود. رو يها نیتخت افتاده بود وآست يکرواتش رو

 کنم؟یم یزندگ

 بدونه؟ دیبا یچراکس ـ

 ؟یبگ یبه کس ادیعارت م ـ

 ذا کوفتم نشه؟غ نیا يزاریموهاش وگفت: م يتو دیکش یلب گفت: باز شروع شد. باحرص دست ریتعجب نگاهم کرد وز با

از تموم اون جمع خوشگل  یدونستیسکوت گفت: م قهیدادم. بعداز چند دق هیتک زیدادم و زانوهام رو به م هیتک یصندل یپشت به

 ؟يترشده بود

 .نهیبب یرو هر کس میدوست ندارم خوشگل ـ

 رتیوتحق دنیبهت خند یرکیز ریاگه همه با انگشت نشونت دادن و ز ی. ولایب یدوست داشت يهرجور يبعد يباشه. از جشنا ـ

 خودت! يکردن پا

 ها؟ یمهمون نیا يتو امیمن اصال ب هیچه اجبار ـ

 نبود. ياجبار یداشتیبرم ياگه دست از لجباز ـ
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 .مانیبرم آموزشگاه ا خوامیم ـ

 شد؟ عماد؟ یوبه سرفه افتاد. باترس ازجام بلندشدم وچند بار زدم پشتش وگفتم: چ دیدهنش بود به گلوش پر يکه تو يا لقمه

 گرفته گفت: خوبم. يرو باال آورد وباصدا دستش

متعجبش رو به من داد  يآب خورد وچشما کمیبرگشت.  يبه حالت عاد عیسر یکبود بود ول کمیکردم. صورتش هنوز  نگاهش

 ؟یگفت یوگفت: توچ

 آموزشگاهش. رمیمن م نجایا ادیب مانیا نکهیا يبه بعدبه جا نیگفتم از ا ـ

 خورده؟ ییبار پشت سرهم پلک زد وگفت: سرت به جا چند

 حرص گفتم: چطور؟ با

 يخوایحاال م ،یغش وضعف نکن افتادیدنبالت راه م دینفر با هی رونیب يخونه بزار نیپاتو از درا یخواستیم نیتو که تاقبل از ا ـ

 آموزشگاه؟ يبر

 .رمینم یگفتم: ناراحت يدلخور با

 ؟ینبود. فقط... تو مطمئن نیوگفت: نه. منظورم ا دیبه موهاش کش یدست

 نرم. دمیم حیبرخورد تو ترج نیسمت درگفتم: باا رفتمیکه م يجام بلندشدم وهمونجور از

 ؟یکنیچرا لج م ـ

 شهیرو دوباره مرور کردم: عماد هم مانیا يتخت ولو شدم وحرف ها ياتاقم ودر رو هم بستم. رو يرو ندادم و رفتم تو جوابش

مرد  کیکمتر از  یچیکه ه کننیوثابت م ستنیمیخودشون وا يپا يکه رو یی. زن هاادیخود ساخته خوشش م ياز زن ها

با نگار  يباز يتو يخوای. اگه مستین شونیزندگ يواسه پرکردن خالها شونندارند وازدواج يکمبود چیکه ه ییندارند. زن ها

چرا دست دست  دونمیفقط نم خوادیکه عماد م هیکم نداره، درست همونجور یچیباران. نگار ه یعوض ش دیبا یبرنده باش

 !کنهیم

مثل  تونمیکه منم م کردمیبهش ثابت م دیآوردم. با یکم م دی. نبازدمیجا م دیبدست آوردن عماد نبا ي. براگفتیراست م مانیا

 اطرافش باشم. يآدم ها يهمه 

رو جارو نکردم وهمه جا  نیزم گهیبار د کیتا  یکرده بودند ول زیکه عماد گرفته بود همه جا رو تم يدوتا کارگر شبید نکهیا با

تلفن بلند  يبعداز ظهر بود که صدا 5. ساعت دیرسیبه خدمتم م ینشد. عماد خونه نبود وگرنه حساب یرو مرتب نکردم دلم راض

 برداشتم: بله؟ رو یال رفتم وگوششد. ازپله ها با

 .يتوکه هنوز خونه ا ـ

 باشم؟ دیکجا با ـ

 اونجا. يریخونه توم ادیگفتم امروز ن مانیمن به ا ـ

 .ستمیمن که اونجا رو بلد ن ـ
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 دنبالت. امیحاضرشو دارم م ـ

 خوب. یلیخ ـ

کردم باچند تا نفس  یسع یوجودم افتاده بود ول يرفتن تو رونیبازهم استرس ب نکهیاتاق. با ا يتو دمیرو گذاشتم ودو یگوش

ومنتظر  دمیرو پوش میبود دهیخر مانیکه با ا يدیجد يتموم بشه. لباس ها دیبا ییجا هی يباز نی. باالخره اامیبه خودم ب قیعم

 رو برداشتم: بله؟ یبلند شد. گوش فونیآ يبعد صدا قهیدق 10از مبل ها نشستم.  یکی يعماد رو

 .نییپا ایبدو ب ـ

 . سوارشدم وگفتم: سالم.دمیرو باز کردم وعماد رو پشت فرمون د اطی. در حدمیدو اطیح يرو بستم وتو درخونه

 .ادیسالم. چقدر مانتو رنگ روشن بهت م کیبهم انداخت وباخنده گفت: عل ینگاه

 انداختم وگفتم: خوبه واقعا؟ میکرم يبه مانتو ینگاه

 کجاش بده؟ ـ

 ؟يمگه تو شرکت ندار ـ

 بد کردم اومدم دنبالت؟ ـ

 نه. ـ

 پس غر نزن. ـ

 آموزشگاهش کجاست؟ ـ

 .ستیدور ن ادیز ـ

 عماد؟ ـ

 ه؟یچ ـ

 !یچیانداختم وگفتم: ه نییشدم. سرم رو پا مونیبزنم پش خواستمیکه م یبه صورتش انداختم و از حرف ینگاه

 برگرد. مانیبرگشتنه با ا ـ

 مگه اون اونجا کار نداره؟ ـ

 سرکارش. رهیبعد م رسونهیچشمش کور، باران خانوم مارو م ـ

 .گردمیبده. خودم برم یلیکه خ ينجوریا ـ

 ؟یبهم انداخت وگفت: مطمئن ینگاه باتعجب

 مگه؟ هیآره خوب، چ ـ

 ؟يصدوهشتاد درجه فرق کرد هویدختر تو چرا  ؟يندادن بخور يزیچ شبید یباران مطمئن ـ

 گفتم: بده؟ باخنده

 ؟يپول دار نه! اصال. ـ
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 آره. ـ

 .رهیآژانس بگ هیبگو برات  مانیبه ا ـ

 .گهید امیم یآژنس چرا؟ با تاکس ـ

 .رینگاهم کرد وگفت: نه، آژانس بگ یخاص باحالت

 ازخدا خواسته گفتم: باشه. منم

 .ینیبیتوهم خودشو م يسوم. درش معلومه. بر يطبقه نگه داشت وگفت: طبقه  5 یساختمون يجلو

 .یلبخندگفتم: مرس با

 .کنمیگفت: خواهش م باخنده

نبود. حوصله  یراه پله ها کس يلب بسم اهللا گفتم و وارد ساختمون شدم. تو ریشدم. ز ادهیپ نیکردم واز ماش یخداحافظ ازش

بود: کنار در نصب شده  یی. تابلوزدمینفس نفس م میدیدرکه رس يبا پله رفتم. جلو نیآسانسور سوار شدن نداشتم سرهم ي

بود  ختهیرو کج ر شیشراب يکه موها يبعد دختر قهیباز شدن در شدم. چند دق ظر. زنگ رو زدم ومنتهانیک یقیآموزشگاه موس

 هم تنش بود در رو باز کرد. سرتاپام رو برانداز کرد وگفت: امرتون؟ یتنگ مشک يصورتش ومانتو يتو

 ...ي...آقايکردم وآروم گفتم: با...آقا سیهام رو خ لب

 د؟یکار دار یگفت: باک دیبگم؟ دخترکه مکثم رو د ی. حاال چدونستمیرو نم مانیا یلیفام

 هستن؟ مانیوگفتم: آقا ا ایوزدم به در دل

 يبعد سرش رو برد داخل و داد زد: آقا ؟یگیروم هانیک ي... هان نکنه آقامیندار مانیا نجایما ا مان؟یباال داد وگفت: ا ییابرو

 در باشما کار داره. يجلو یکی. هانیک

 یکیتو. ودر رو باز کرد تا وارد بشم. اتاق کوچ ایروبه روم بود. با لبخندگفت: به به! باران خانوم. ب مانیا يبعد چهره  قهیدق چند

نشسته بود  زی. همون دختر پشت ماومدیبود که به چشم م يزیچ نیتوش بود اول یوگلدون وسه تا صندل زیم کیکه تنها 

بزگتر بود  یکم ي. اتاق بعددییدختر بود رو باز کرد وگفت: بفرما زیکه درست کنار م يرد مانیبود. ا تورشیمان يوسرش تو

 .نمیاز مبل ها بش یکی ينشست وبه من اشاره کرد که رو زیدست مبل هم داشت. خودش پشت م کی زیوعالوه برم

. نگاهم کرد وگفت: فکر انویوپ الونیو و تاریمثل گ ییزها. سااومدیم رونیاتاقش بود به ب يکه تو ییاز درها یقیموس يصدا

 .يایازفردا م ي. گفتم خسته ايایامروز ب کردمینم

 عماد اومد دنبالم. ـ

 ا؟ خوب پس دستور از باالست. ـ

 تعجب کرد. یلیآموزشگاهتون خ امیب خوامیبهش گفتم م یوقت ـ

 تعجب کنه. دمیگفت: با باخنده

 د؟یدیشما...خودتون درس نم ـ
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 نه. ـ

 من... یپس...مرب ـ

 خودمم. استثناعا! ـ

 ؟يخوریم يزی. گفت: چزدیبرق م ییانداختم وبه کفش هام نگاه کردم. ازنو نییپا يسر

 نه،ممنون. ـ

 .نیسر تمر میپس بر ـ

 ازاتاق هارو باز کرد. یکیجاش بلند شد ودر  از

 

که خودش رو  يپسر يتموم شد صدا ی. وقتزدمیه بود رو مبهم داد مانیکه همون موقعه ا ينشسته بودم وقطعه ا انویپ پشت

 د؟یکنیکرده بود بلند شد: فوق العاده بود خانوم! چند وقته کار م یبابک معرف

 هفته. هیوگفت:  دیمن خند يبه جا مانیا

 ؟؟؟؟ی: چدیاتاق بودند باهم گفتن يکه تو يمرد سه

 ؟یچ یعنی ستیخانوم کارشما ن نیا سیتدر گمیبهت م یوقت يدیجان حاال فهم مانیشد وگفت: نر نهیدست به س مانیا

 که کنارهم نشسته بودند بود گفت: بله. الحق که کار خودته! يبابک وکسر یکه مرب مانینر

 همشو. يرو بزن. نت هاش رو بلد يبعد يباخنده برگشت سمت من و گفت: خوب، قطعه  مانیا

ام اما به زور سرم رو باال  بهیتامرد غر 4 ي رهیخ ينگاه ها ریز دونستمیم نکهیاکردم. با  دایرو ورق زدم وقطعه رو پ تورمیپارت

 دونستمیچون م کردمیتحمل م دیبخاطر عماد با یآوردم ول ینگاه هاکم م نیا رینگه داشتم وقطعه رو زدم. هر چند که هنوز ز

 .دهیبهش م هگزارش لحظه به لحظ مانیکه ا

 .میریمن م دیریآژانس بگ هی. فقط اگه شمیخودم وخودش قهوه سفارش داد. گفتم: مزاحم نم يبرا مانیکه تموم شد ا کالس

 حاال. يری. منیگفت: بش باخنده

 .یکنیمبارزه م يورودم روش نشسته بودم نشستم .گفت: خوب دار يکه موقعه  یهمون مبل يرو

 شیپاپ یلیمن خ یول یعماد رو ببخش دیگفت: با دیلب هاش بود. نگاه من رو که د يرو ينگاه کردم. لبخند معنا دار بهش

 شدم اونم گذشته ات رو بهم گفت.

 ی. حتمیکس بدونه من واقعا ک چیه خواستیوجودم شکست. دلم نم يتو يزیچ هیانداختم. احساس کردم  نییرو پا سرم

تو  دونستمیبودم که م یکمکم کرده بود. صداش دوباه بلند شد: من تنها کس یلیباحرف هاش خ ریچند روز اخ نیکه ا یمانیا

 امیب نکهیاون افتاده. قبل از ا يقبل از ورودت به خونه  یکه چه اتفاقات دونستمینم یول یستیدوست ساده ن هیعماد فقط  يبرا

که  دونمیم نوی. فقط هم دونمیرش رو مچقد دونمیرو بهم گفت. نم ییزایچ هیوبخاطر اصرارم عماد  دمیکالس ازت پرس يبرا

 ! يازمردا نفرت دار
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 د؟یریآژانس بگ شهیکردم وگفتم: م سیهام رو خ لب

 ؟يایرو که گذاشت گفت: بازم م یآژانس داد. گوش هیرو برداشت وسفارش  زشیم يرو یکنم. وگوش تتیاذ خوامیباشه. نم ـ

 گفتم: بله. یمعطل بدون

 ساعت منتظرتم. نیلبخند گفت: خوبه. پس فردا هم با

پژو  هیبعد  قهیومنتظر آژانس موندم. چند دق ستادمیا ابونی. کنار خرونیاز آموزشگاه زدم ب یتکون دادم وبعد از خداحافظ يسر

 د؟یپام ترمز کرد وگفت: خانوم شما آژانس خواست يجلو

من  يکه کار عماد درست بوده که گذشته  کردمیفکر م نیراه فقط به ا يرو باز کردم ونشستم. تو نیبله و درپشت ماش گفتم

هم  یوقت نخواسته بود که سواستفاده کنه. از طرف چیرو شناخته بودم ه مانیکه من ا یینجای. تا اانهیگفته  مانیرو به ا

کمکم کرده بود پس  مانی. ادمیرسینم جینتا نیبه ا کردمیسال هابهش فکر م ماگه خود دیرو بهم گفته بودکه شا یمسائل

 زایچ نیدوتا دوست ا نیدوست عماد بود و مسلما ب نیتر یمیصم یعمادم. از طرف يخونه  يحقش بود که بدونه من چرا تو

 وجود نداشت.

 .يگفتم: تو که خونه ا رفتمیکه از پله ها باال م يجاخوردم. وارد خونه شدم وهمونجور دمید اطیح يعماد رو که تو نیماش

 باشم پس؟ دیاتاقش اومد: کجا با يز توا صداش

 . گفتم: شرکت.کنهیدود م گاریکنار پنجره داره س دمیود ستادمیدر اتاقش ا کنار

 نگاهم کرد. گفت: کار نداشتم اومدم خونه. برگشت

 ونیتلوز يعماد از جلو يآشپزخونه که صدا ياتاقم. لباسام رو عوض کردم و خواستم برم تو يتکون دادم و رفتم تو يسر

 .نجایا نیبش ایبدم: ب رییرو تغ رمیباعث شد مس

 رو خاموش کرد وبرگشت سمت من. گفت:کالس خوب بود؟ ونیدوتا مبل کنارش نشستم. تلوز يجلو به فاصله  رفتم

 آره. ـ

 گه؟ید دهیبهت درس م مانیخود ا ـ

 آره. ـ

 د؟ییتو کالس تنها ـ

 و دوتا شاگرد هم هست. انوشیپ ینه. مرب ـ

 زنن؟ شاگرداش ـ

 نه. پسرن. ـ

 واست سخت نبود؟ ـ

 ؟یچ ـ

 ؟یکن نیتامرد تمر 4که کنار  نیا ـ
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 سخت باشه؟ دیچرا با ـ

 هان؟ ختهیکه تمام ترست از مردا ر یبگ يخوایوگفت: نم دیموهاش کش يال یدست

 گذشته بمونه. يتو يبزار دیبه قول خودت گذشته رو با ـ

 آموزشگاه آره؟ يریخوبه خوبه. پس بازم م ـ

 خوب معلومه. ـ

 ؟يشب تولدم بهم بد یتونستیبود که م يا هیهد نیبهتر نیا یدونیم ـ

 گفتم: تولدت؟ باتعجب

 زد وگفت: آره. فردا تولدمه! يلبخند

 !؟یچرا بهم نگفت ـ

 خوب حاال گفتم! ـ

 عماد؟ هیچ تیلیفام یمهندس عماد... راست يتولدت مبارك آقا ـ

 ؟یپرسیماه تازه االن م 8وگفت: بعداز  دیخند بلند

 بود. ومدهین شیپ تشیوقت موقع چیلب هام نشست وگفتم: خوب ه يرو يلبخند

 .ینیتکون داد وگفت: مع يسر باخنده

 !ینیگفتم: پس تولدتون مبارك جناب مهندس عماد مع باخنده

 خم کرد وگفت: ممنون. يسر

 ؟يحاال چند ساله شد ـ

 .35 ـ

 !یبچه ام داشته باش دیتو االن با شه؟یم ریداره واسه ازدواجت د کمی یکنیاوه! عماد حس نم ـ

 ؟يرو سراغ دار یگفت: تو کس اشادی نهیغمگ دمیکه نفهم یخاص بالحن

 گفتم: آره! يبار طنتیلحن ش با

 ؟یک ـ

 نگار! ـ

 بهم انداخت وگفت: نگار؟ يزیتند وت نگاه

 يبرا یساقدوش خوب دمی... مبارکتون باشه، قول مدیباهم گرم گرفته بود یلیکه خ روزیگفتم: بعله! د يمنظور دار بالحن

 عروست باشم!

 واس خودت؟ یگیم یتعجب نگاهم کرد وگفت: چ با

 ؟يبه نگار ندار يعالقه ا چیه یبگ يخوایتو که نم ـ
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 من به اون عالقه دارم؟ يتکون داد گفت: چرا فکر کرد يسر

 دم. مطمئنم.فکر نکر ـ

 .میباهم ندار يرابطه ا چیمطمئن نباش. منو نگاره ادیز ـ

 .يدوسش دار گمی. مدیکه رابطه دار گمینم ـ

 تو فکرکن دارم. ـ

 !يرو نفهمه گفتم: پس دوسش دار میلحن غمگ کردمیم یکه سع یدرحال

رفتارآخر عماد  یول زدیبه قلبم چنگ م يزیچ هی زدمیکه م یینگفت. تک تک حرفا يزیلبش نشست وچ يگوشه  يپوزخند

دهن باز  نیزم خواستی. دلم مکنهینگار رو اگه دوستم نداشته باشه، بهش فکر م یعنیبغض رو به گلوم نشوند. سرتکون دادنش 

شبش رو  دیزدم: امشب شب تولدشه. نبا بیرو نداشتم. به خودم نه یجهتو یهمه ب نیا دنیکنه ومن رو قورت بده. طاقت د

 باران. یب کنخرا

 تولدمه؟ کیوگفت: ک زینشست پشت م باخنده

 .پختمیم کمیک یگفتیاگه زودتر م ـ

 ؟يبپز يبلد کمیدهنش فرو برد وگفت: ک يرو تو مهیقاشق ق نیاول

 آره. ـ

 تکون داد وگفت: پس فردا درست کن. دیتاک يرو برا قاشقش

 برات؟ زمیباشه. ساالد بر ـ

 .زیبر ـ

 آموزشگاه؟ يبر دیو گذاشتم جلوش. وسط غذا گفت: فردا ساعت چند با ختمیساالد ر براش

 که امروز رفتم. یساعت نیهم ـ

 ؟يبر یتونیخودت م ـ

 رو. رشیگرفتم مس ادیآره.  ـ

 .خودت برو. گهیدنبالت د امیپس من نم ـ

 باشه. ـ

 ه؟یچ ي. ساز بعديپا استاد هیواسه خودت  گهیدوسه ماه د گهیم مانیکه ا ينجوریا ـ

 .الونیو دیشا ـ

 .یهم که هست قهیهوووم. خوش سل ـ

 آموزشگاه بزنم؟ هیخودم  ادگرفتمیبعدش... بعدش که  شهیم ـ

 ؟یگیم يدار يدهنش موند. باتعجب نگاهم کرد وگفت: جد يتو غذا
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 تفاوت نشون دادم وگفتم: خوب آره. یرو ب خودم

 .یکنیمتعجبم م شتریب يدار یرو فرو داد وگفت: ه غذا

 ؟یسکته کن هوی يکه ندار یقلب يماریگفتم: ب باخنده

 .گرفتمیزودتر م نهیکیرو به اون رو م نیتو رو از ا یمهمون هی دونستمیزد وگفت: اگه م یکمرنگ لبخند

 .ریبگ یبه بعد هر هفته مهمون نیخوب اشکال نداره از ا ـ

 حتما. ـ

 افته بخور. یاز دهن م ـ

 خوردم؟ مهیشب تولدم شام ق شهیهم یدونستیم ـ

 ؟يجد ـ

 برم! شی... به غذا اشاره کرد و ادامه داد: انگار امشبم قراره طبق عادت پیول خورمینم مهیامشب ق گهیاوهوم. فکر کردم د ـ

 درست کنم! گهید زیچ هی یگفتیم یاگه دوست نداشت ـ

 ام. مهیمن عاشق ق یدونینه. خودت که م ـ

 .یبهم نگفت يکرد يکار بد یلیخ ـ

 چرا؟ ـ

 برات نگرفتم. یچیخوب من ه ـ

 است. هیزد وگفت: تو وجودت برام هد يلبخند

که راجع به  ییکرد. بعداز اون حرفا ریکنم اون منو غافلگ ریمن اون رو غافلگ نکهیا يخوردم. امشب شب تولد اون بود به جا جا

نگاهش  رهیخ قهیچند دق نکهیبخاطر ا دم؟یدرست شن یعنی ایاست؟ خدا هیوجود من براش هد گفت؟یداشت م ینگار زد حاالچ

 ه؟یکرده بودم سرش رو باال آورد وگفت: چ

 .یچیانداختم وگفتم: ه ریبا خجالت سرم رو ز

 دیکلمه ام هی نی. انقدر با همکردمیم ریآسمون ها س ينبودم. داشتم تو نیزم يرو گهیغذاش رو خورد. د یتکون داد وباق يسر

 ظیتولد خودش وجواب لبخندهام رو غل يپا زاشتی. عماد هم لبخندام رو مزدمیلبخند م اریتاخ یشده بود که ب ریبه قلبم سراز

 .دادیم شهیتراز هم

بود که  يبار نیاول نی. امینگاه کرد لمیمبل نشستم وباهم ف يپناه بردن به اتاقم کنارش رو ياز شستن ظرف ها به جا بعد

که  ی. سکوتمیکردیبود نم نمونیکه ب یبراش شکستن سکوت یتالش چیکدوممون ه چی. همیکنار هم بود یمدت زمان طوالن

 .میشیراحت م یلیسر باز کنه هر دومون خ هاگ کردمیکه فکر م ییتوش پراز حرف بود. حرف ها

 بخوابم، گفتم: عماد؟ رمیازجاش بلند شد وگفت: من م یوقت

 سمتم وگفت: بله؟ برگشت
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 سوال دارم. یکنیاگه دوباره دعوا نم ـ

 داد وگفت: راجع به گذشته؟ رونیو بر نفسش

 ؟يداریچرا دست از سرگذشته بر نم یکنیخو م دتیجد یبه زندگ يتوکه تازه دار نم،یتکون دادم. گفت: بب يسر

 از سواالم جواب داده بشه حالم بهتر بشه. یلیاگه خ دیشا ـ

 .شهینم ـ

 ؟یدونیتو از کجا م ـ

 ؟يبد هیبهم هد یخواستیم ـ

 آره. یگفتیاگه بهم م ـ

 است. هیهد نیذهنت برام بزرگتر يفراموش کردن سواال ـ

 ؟يدیتو عمل انجام شده قرارم م يکج کردم وگفتم: دار يسر

 تو فکر کن آره. ـ

 .يتوکه نامرد نبود ـ

 برم بخوابم. ي. االنم اگه کار ندارنمیزم يمرد رو نیهستم باران. من نامردتر ـ

وقت نتونسته بودم زبونش رو باز  چیبعد برق راه رو خاموش شد. ه ینگفتم. ازپله ها باال رفت وکم يزیتکون دادم و چ يسر

 ونیوقت نتونستم بشکنمش. کالفه تلوز چیکه ه ي. سددیکشیسواالم م یمحکم در برابر تمام یلیسد خ هی شهیکنم. هم

 اتاقم. يروخاموش کردم وبرگشتم تو

شب صورتم رو نوازش  مهیخنک ن ينوشتن. رفتم کنار پنجره و بازش کردم. هوا يبرا دوباره وسوسه ام کرد زیم يرو دفتر

 رو. زیرو درست کن! همه چ زی... خودت همه چایلب گفتم: خدا ری. ززدندیآسمون بهم چشمک م ي. ستارها توکردیم

خوندمش و  گهیدور د هیتم. ورق نوشته هام انداخ نیبه آخر ی. دفتر رو باز کردم ونگاهزیرو بستم ونشستم پشت م پنجره

 بغض شروع شد. هیبا  تیاون جمع نیشب حضورش ب نی. از اول سطر شروع کردم به نوشتن: سومدمیخط کش هی رشیز

واکنش نشون  یحرکت چیبود ودر برابر ه نیی. سرش پاشدیومور مورش م خوردیبه پوست برهنه اش م يزییسرد پا يهوا

 شی. تمام سعرکنهیگ ییحصار دست ها نیب شدیمجبور م یگاه یوحت چرخوندیم تیجمع نیرو ب ینی. بدون حرف سدادینم

 . حداقل نه حاال.نهیرو بب عفشکس ض چیه خواستیگلوشه نشکنه. نم يکه تو یبودکه بغض نیبرا

بهش  روسیکه س یصداش کرد. با نگاه روسیس نکهیمحوطه موند تا ا يکار کرده بود تو شیکه شب پ یهمون ساعت تا

اتاقش.  يگذاشت و برگشت تو زیم يرو رو ینیس دیمج يبه خون نشسته  يکارکنه. درمقابل چشم ها یچ دیبا دیانداخت فهم

لبخند به اطالعش رسوند. سرش  هیرو با  نیمنتظرش بود و ا نیاومد. عماد کنار ماش نییلباس هاش رو عوض کرد واز پله هاپا

 زدیحرف م روسیباس رونیشد ومنتظر عماد که ب نی. بدون حرف سوار ماشنهیش رو نبلرزش چونه ا یانداخت تا کس نییرو پا

 موند.
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 دیچیپیگوشش م ياش تو هیگر ي. صداهیگر ریمقاوت کنه و زد ز نیا شترازیاز در فانوس فاصله گرفتند نتونست ب یوقت

اشک به صورت عماد که  ي. سرش رو بلند کرد واز پشت پرده ستادیکنار جاده ا نیبعد ماش ی. کمکردیم دیوسردردش رو تشد

 شده؟ یچ یبگ شهیبلند شد: م عماد ينگاه کرد. صدا کردینگاهش م نهییآ يداشت از تو

 ؟ی: از دست من ناراحتدیچیپ نیماش يعماد تو يمردونه  يصدا گهیبار د کینگفت وبا بغض سر چرخوند.  يزیچ

بودم  هیبق نیعماد در جوابش گفت: اگه ع یانقدر آروم گفته که عماد نشنوه ول کردیم . فکردیهم نیلب گفت: همتون ع ریز

داد و  هیتک نیماش يشد. پشت به اون به کاپوت جلو ادهیپ نیواز ماش دیموهاش کش يال ی! با حرص دستای... خداشبید

چرا  ؟یکنیکارو م نیو داد زد: چرا؟ چرا ا ستادیشد. روبه روش ا ادهیپ نیاشزد. بغضش رو باحرص فرو داد واز م شیآت يگاریس

 ؟یکنیبهم ترحم م يدار

از  یکی. گرفتیکام م گارشیاز س یوگاه کردینگاهش م دیازش فهم شدیرو نم زیچ چیکه ه ییبدون حرف باچشما عماد

ها واست  یلیبرت گردونم. امشب خ تونمیبهت ترحم کنم م يشلوارش فرو کرد وگفت: اگه دوست ندار بیج يدستاش رو تو

 .یونی. مطمئن باش تنها نمشکوندندیسرو دست م

جاده  يفضا يافتاد وهق هقش رو تو نیزم يطاقت وزنش رو نداشت. با زانو رو گهی. دختیعماد شکست وفرو ر يها باحرف

کرد لرزش شونه هاش رو کنترل کنه.  یدستاش پنهان کرد وسع نی. سرش رو بکردیرها کرد. عماد بدون حرف نگاهش م

. سهیرو از نو بنو شیرو پاك کنه وزندگ زیهمه چ خواستیوبد کدومه. دلش م هیخوب چ دیفهمیکار کنه. نم یچ دونستیمن

کدوم رو  چیه یکه براش دل بسوزونه. ول يبشه، مادر یرتیکه سرش غ يداشت که پشتش باشه، بردار يپدر خواستیدلش م

 نداشت. همه رو از دست داده بود.

 .يخوریپاشو، سرما م عماد بلند شد: يصدا

نگاه کرد. به  کنهیچرا داره کمکش م دونستیکه نم يا لهیصورتش برداشت و به عماد، مرد چشم ت يهاش رو از رو دست

که  نیداد. ماش هیتک یولو کرد وسرش رو به صندل یصندل يرفت. خودش رو رو نیاز جاش بلند شد وبه سمت درماش یسخت

 ؟یکنیم اروک نی: چرا ادیلرزونش رو صاف کرد وپرس يراه افتاد صدا

 بره. نیازب تتیجماعت گرگ صفت انسان نیدست ا ریز خوامیگفت: چون نم عماد

 ؟يکار دار یجماعت چ نیتو با ا ـ

 زد وگفت: تو فکر کن ازسر اجبار. يپوزخند

 یلیوز خوب نشده بود باعث شد خکه هن يواستخون درد یوخستگ نیماش ينگفت و چشماش رو بست. تکون ها يزیچ گهید

 زود خوابش ببره.

 باران خانوم؟ یبلند ش يخواینم ـ

 .دیشد وگفت: ببخش ادهیپ نی. از ماشدیعماد د يخونه  يوتو نیماش يرو باز کرد و خودش رو تو چشماش

 .امی: اشکال نداره. برو تو. منم االن معماد
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. نیعماد بلند شد: بش يبود که صدا ستادهیدوم ا ياز پله ها باال رفت. وسط سالن طبقه  یحرف چیخونه شد وبدون ه وارد

 ؟يخوریامشب که شام م

از جعبه ها رو  یکیدر آورد و اومد سمت اون.  تزایدوتا جعبه پ خچالی يمبل نشست. عماد از تو يتکون داد و رو يسر

از  کهیت هیدر جعبه اش رو باز کرد و  یحرف چیست. بدون هاز مبل ها نش یکی يگذاشت جلوش وخودش هم رو به روش رو

روز انداختت؟ وبه صورت  نیبه ا روسیعماد بلند شد: س يکه صدا وداول رو تموم نکرده ب يرو برداشت. هنوز تکه ا تزایپ

 کبودش اشاره کرد.

 زندت؟یم ينجوریا شهیداد وگفت: هم رونیتکون داد. عماد نفسش رو ب يسر گرفتیکه دوباره داشت شکل م یبغض با

 ... از فانوس فرار کردم... سر اون زد.شیدوشب پ ـ

 ؟يچرا فرار کرد ـ

 .رونیبود که اومده بودم ب یبار... بار اول ـ

 ؟ينبود یقبل از اون ساق یعنی ـ

 نه تکون داد. يبه نشونه  يجعبه اش انداخت و سر يرو تو تزایپ یلیم یب با

 باهات داره؟ ینسبت کنهیفانوس کار م يکه تو يون پسرادامه داد: ا عماد

 .کنهیکار م روسیس يبرا دمیتکون داد وگفت: مج يسر

 !میباهم بکن یگرد وخاك حساب هیبود امشب  کیتکون داد وگفت: نزد يبا لبخندسر عماد

 تعجب نگاهش کرد وگفت: چرا؟ با

 باران خانوم؟ مگه نه؟ یکنیفکر نم ينجوریام. توکه ا هیمن مثل بق کنهی: چون اونم فکر معماد

...حرف  روسیباس ي: چرا... چرا صبح اونجوردیکه ذهنش رو مشغول کرده بود پرس یسوال دیکرد و باترد سیهاش رو خ لب

 د؟یزد

شد. بعد از تموم شدن خنده اش  رهیعماد خ ينشست وبا وحشت به چهره  خیبلند عماد ترسوندش. سرجاش س يخنده  يصدا

 حفظ ظاهر بود. يبدونه. اون کارام برا يزیاز قول وقراره من وتو چ دیاون نباگفت: خوب 

 بدونه؟ دیچ... چرا نبا ـ

 باشه؟ ،یبگ يزیچ یبه کس دی. توام نبانجایا يایتو ب زارهیچون اگه بدونه نم ـ

 به صورت عماد که هنوز آثار خنده توش مشخص بود نگاه کرد. دیباترد یتکون داد وکم يسر

 يرفت. بازهم در رو قفل کرد و رو یشبیاون هم به اصرار عماد ازجاش بلندشد وبه همون اتاق د تزاهایخوردن نصف پ بعداز

دستش از همه جا کوتاه شد عماد هم بشه  گهیخونه ود نیاومد به ا یکه نکنه وقت کردیفکر م نی. مدام به ادیتخت دراز کش

 آدما. انقدر فکر کرد که خوابش برد. هیمثل باق
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. همون لباس قرمز تنش بود وجسد مادرش بردیطرف و اون طرف م نیبود وباد موهاش رو با خودش به ا ستادهیا ایدر کنار

منو  خوانیم نای: پاشو مامان. ادیاومد. با التماس نال یفانوس به گوش م يازتو يا انهیوحش يخنده  يپاش بود .صدا يجلو

 ببرن. تورو خدا پاشو!

هفت رنگش به رنگ خون  ي. چشماخندهی. بلند مخندهیکه داره م دی. برگشت و عماد رو دشدیم کینزدخنده هر لحظه  يصدا

عماد بهش  دیدویم شتریب یهرچ یول ایسمت در دیو دو دیکش غیگرفتنش دراز کرده بود. ج يدراومده بود ودست هاش رو برا

 . دیازخواب پر خودش غیج يکه از صدا دیکش غی. انقدر جشدیترم کینزد

اش جمع کرد  نهیس يعماده. پاهاش رو تو يخونه  يافتاد تو ادشیبه اطراف نگاه کرد و تازه  زدیکه نفس نفس م یدرحال

 شده؟ باران؟ يزیازپشت دراومد: چ یکس يبعد صدا قهیواجازه داد اشک هاش روون بشه. چند دق

 خفه اش رو صاف کرد وگفت: خوبم! يصدا

 دونستی. نمخوادیم یخونه چ نیا يتو دونستیبلند شد. نم گشتیکه برم ییقدم ها يبعد صدا قهیساکت شد و چند دق صدا

نشسته  يفکر کرد که همونجور اشیاز خودش. انقدر به بدبخت یخسته بود. حت زیکنه. از همه چ دایآرامش پ کمی تونهیکجا م

 خوابش برد.

تخت بلند شد. بازوهاش رو  يش رو کش وقوس داد واز روخود ی. کمکردی. تموم جونش درد مدارشدیبا استخون درد ب صبح

 یباز بود وکس ییانداخت. درب اتاق روبه رو یباکف دست ماساژ داد تا دردش ساکت بشه. قفل در رو باز کرد وبه راه رو نگاه

بلوز  ریکه ز پهن ومردونه اش ي نهیتخت خوابه. س يکه رو دید و عماد رو دیسرك کش اطیبود. بااحت دهیتخت دراز کش يرو

آماده کردن صبحانه  دونستی. نمستادیدر آشپزخونه ا ياومد وجلو نیی. از پله ها پارفتیم نییپنهان بود آروم باال وپا شیمشک

 يکه تو يوکره ا ریگشت. پن یدست شیپ داکردنیپ يهارو برا نتیزد و وارد آشپزخونه شد. کاب ای. دل به درانهی هیکار درست

 ساز رو روشن کرد. ییچا ریبود رو برداشت و ز خچالی

 عماد بلند شد: سالم. يآماده بود که صدا زیهمه چ بایتقر

 لب هاش نشست و گفت: سالم. يرو ياش ناخودآگاه لبخند دهیژول يقرمز عماد وموها يچشما دنیوبا د برگشت

 ؟يدینشست وگفت: چرا زحمت کش یصندل يرو عماد

 که وارد آشپزخونتون شدم. دی: ببخشانداخت وگفت نییرو پا سرش

 بخور.  نی. بشیکن تیخودتو اذ خواستیندره بابا. نم یاشکال ـ

نگاه  یچشم ریترس همراه بود. عماد هم اون رو ز یونشست. تمام حرکاتش محتاطانه وبا کم دیرو عقب کش یصندل اطیاحت با

داد  هیتک یصندل یعماد به زور خورد. عماد به پشت ينگاه ها ریسکوت و ز ي. صبحانه اش رو توگفتینم يزیوچ کردیم

 وگفت: امشب...

 د؟یایادامه داد: م یحرفش رو با سوال يرو تموم نکرد. ادامه  حرفش

 !ستمیتکون داد وگفت: بهت گفتم که دعوت ن يسر
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 ترس نگاهش کرد وگفت: پس... پس... با

 باران. امی. من دنبالت میقرار بود نترس ـ

 زارمی. نمامیکه ب دمیتوهم. قول م رهیکالهمون م یکن هیگر يپراز اشک شد. عماد باحرص گفت: اگه بخوا چشماش ناخودآگاه

 باشه؟ ینکن هیگر نکهیبهت بخوره. به شرط ا یسرانگشت کس یحت

 .میتکون داد. عماد گفت: پاشو بر يزور بغضش رو فرو داد و سر به

 گهیاگه بره د کردیاون روز احساس م یبره ول رونیخونه ب نیاز ا خواستیروز قبل هم نم نکهی. با ارونیدو از خونه زدند ب هر

حبس کرد. عماد  نهیس يشد و نفسش رو تو رهیطبقه خ 4نداره که باهاش به اون خونه برگرده. با بغض به اون عمارت  ینجابت

 ؟یسوارش يخوایزد وگفت: نم یبوق

 انداخت و سوار شد. نییرو پا سرش

 ؟يداریرا بتوچ ـ

 ؟يشد داری. تو چرا بخوابمیو گفتم: م دمیپاش يخواب آلود عماد لبخند يرو برگردوندم و به چهره  سرم

 موهاش وگفت: برق اتاقت روشن بود نتونسم بخوابم. يال دیکش یدست

 .کنمیباشه ، االن خاموش م ـ

کرده بود  يرو شیبغض تا مرز شکستن پ نکهیودفتر رو بستم . با ا دمیکش یقیاتاقش. نفس عم يتکون داد وبرگشت تو يسر

که  دادمیبه همه نشون م دی. بادادمیضعف نشون م دینبا گهینکنم وموفق هم شدم. د هیتمام تالش خودم رو کردم که گر یول

 کنم. رییتغ تونمیم

 يکردم پلکام رو رو یاومد اما سع یخوابم نم دایز نکهی. با ادمیتخت دراز کش يبلند شدم وبعداز خاموش کردن برق رو ازجام

 نییسروصدا از پله ها پا ی. کالفه از جام بلند شدم وبفتادین یاتفاق یمهمونش بشه. ول يا قهیخواب چند دق دیهم فشار بدم تاشا

 .رسهیسوم نم يبه طبقه  انویپ يکه صدا دونستمیرو باز کردم. م تورمینشستم وپارت انویپ یصندل يرفتم. رو

شش متر  دمیعماد رو شن يصدا یقطعه بودم که وقت ریبهم داده بود.انقدر درگ مانیبودم که ا يدیجد يقطعه  نیتمر مشغول

 ؟یبخواب يریگیباال: توچرا امشب نم دمیپر

 .میقلبم وگفتم: ترسوند يدستم رو گذاشتم رو زدمیکه نفس نفس م يهمونجور

. ادیخوابش م یلیخمار وقرمز بود ومعلوم بود که خ شیعسل ي. چشماکردیاز مبل ها لم داده بود و داشت منو نگاه م یکی يرو

 زده به کله ات؟ یخوابیچرا ب گمیگفت: م

 ؟یخوابی. تو چرا نمبرهی. خوابم نمدونمیچم ـ

 .برهیمن خوابم نم یتا تو نخواب ـ

 باال انداختم وگفتم: چرا؟ ییابرو

 حالت بدشه. ترسمیروش رو برگردوند وگفت: م کالفه
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 تخت بخواب. ری. برو بگشهیخونه ام حالم بد نم نجاشدهیا گهیبود. االن که د لیاون مال اون اوا ـ

 ؟یکنیقهوه برام درست م هی ـ

 بره ها. یقهوه؟ االن؟ خوابت نم ـ

 .کنهیاشکال نداره. سرم درد م ـ

 .یشیخوب م یبخواب يریبگ ـ

 .اریبهونه ن یرست کند يخواینم ـ

آشپزخونه مشغول درست کردن قهوه بودم که دوباره صداش  يرو گفتم و از پله ها رفتم باال. تو نی. اشنهادهی. پستیبهونه ن ـ

 ؟یسینویم يزیاومد: چ

 چطور؟ ـ

 اون دفتره. يکه سرت تو دمیآخه چند بار د ـ

 تو فکر کن آره. ـ

 ؟یسینویم یحاال چ ـ

 رمان. ـ

 ه؟یگفت: عشق باخنده

 زدم وگفتم: عشق؟ يپوزخند

 ؟يگفتم: عماد؟ ...تو تا حاال عاشق شد یدلم گرفت. با لحن تلخ یازچ دونمینم

 نگاهم کرد وگفت: چطور؟ متعجب

 نه؟یریقشنگه؟ ش گنیکه همه م يوقت حسش نکردم. همونجور چیمن ه ه؟یعشق چه جور ـ

! بعد با زهر زنهیکه آخرش دلتو م نیریانقدر ش نه،یریش یلیره.عشق خگفت: آ یمیفوت کرد وبا لحن مال رونیرو به ب نفسش

 .کنهیگفت: نترس، توام باالخره حسش م يخند

 رمیچشمام جمع شده بود رو گرفتم. فنجون قهوه رو جلوش گذاشتم وگفتم: من م يکه تو یانداختم واشک نییرو پا سرم

 بخوابم.

 ؟یبخواب يریبخوابم توم خوامیگفت: حاال که من نم باخنده

 مزاحمت باشم. خوامیکج کردم وگفتم: نم يسر

 ؟يمزاحم بود یتو ک ـ

 سوال بپرسم؟ هی شهینشستم وگفتم: م شیروبه رو یصندل يرو

 گفت: نه! عیسر

 .ستیگفتم: راجع به خودم ن باخنده
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 نگاهم کرد وگفت: بپرس. کمی

 .دونمیازت نم یچیمن ه ؟یاز گذشته ات برام بگ کمی شهیم ـ

 ؟یبدون يخوایم یزد وگفت: چ يلبخند

 پدر ومادرت کجان؟ نکهیمثال ا ـ

 خاك. ریز ـ

 ناراحتت کنم. خواستمی. نمدیانداختم وگفتم: ببخش نییرو پا سرم

 .ستیگفت: مهم ن یرو تکون داد و با لحن تلخ سرش

 ؟يتک بچه ا ـ

 نه. ـ

 ؟يذوق گفتم: جد با

 زد وگفت: دوتا برادر دارم. يمحو لبخند

 کجان؟ ـ

 ست. کایهم آمر شونیکیتهرانه،  شونیکی ـ

 تر از تو اند؟ کیکوچ ـ

 اما دوسال ازم بزرگتره. دوتا بچه ام داره. نی. اشککترهیچهار سال ازمن کوچ کنهیم یکه تهران زندگ اریآره. کام شونیکی ـ

 ؟یچ کتیداداش کوچ ـ

 اون هنوز عزب مونده. ـ

 .یستیگفتم: نه که تو عزب ن باخنده

 نازن. یلی. خانهیوشا نیلیشا ن،یاشک يزد و ادامه داد: اسم بچه ها يزهرخند

 خان عمو، چند سالشونه؟ ـ

 .5 انیسالشه شا 8 نیلیزد وگفت: شا يلبخند

 ؟يخوبه. خواهر ندار ـ

 چرا دارم. ـ

 ه؟یاسمش چ ـ

 باران! ـ

 ؟؟؟یگفتم: چ باتعجب

 من؟ يخواهر کوچولو ؟یهست یمن چ يتوبرا يوگفت: پس فکر کرد دیخند
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 دیبا اهایتمام اون رو یعنی. کردیفکر م یوعماد چ کردمیفکرم ی... من چای. خداختیوجودم فرو ر يتو يزیچ هیکردم  احساس

تا سرحد مرگ عاشق برادرش باشه؟ چرا؟ چرا  تونهیخواهر م هیکه من خواهرشم؟ مگه  یچ یعنیبره؟  نیاز ب يباحس خواهر

 ؟یتنها بمونم؟ تاک دیبا یبکشم؟ تاک دیبا یاکت ایمن بشه؟ خدا بینص دیبا یهمه بدبخت نیا

 شد؟ یگفت: چ دیرو د میدگیکه رنگ پر عماد

 .یچیتکون دادم وگفتم: ه يسر

 ؟یمثل من داشته باش يبرادر يزد وگفت: دوس ندار يپوزخند

برادر  نیتر یگفتم: تو... تو دوست داشتن يخفه ا يوبا صدا ستادمیپله ها ا ي. جلونهیجام بلند شدم که اشکام رو نب از

 هق هقم رو نشونه. يکه صدا دمیاز پله ها باال دو عی.سرییایدن

. با رخوت از جام بلند شدم رمیکه دل از رخت خواب بگ کردیمجبورمم 6ساعت بدنم سرساعت  یول دمیخوابیم ریهم د هرچقدر

 شبیکه عماد د دونستمی. مرونیورفتم ب دمیپوش میدامن سفد ياه روکوت نیآست یبلوز نارنج هیدوش رها کردم.  ریوخودم رو ز

 .دمیآشپزخونه بود فهم يگاریجاس يکه تو ییگارهایس لتریرو از ف نی. ا هدود کرد گاریمونده وس داریوقت ب ریتا د

. هر پختمیبراش م دیشدم. به عماد قول داده بودم وبا کیمشغول درست کردن ک ییچا هیخوردن صبحانه و تنها باخورد  بدون

که  يبهم گفته بود که هرفکر میمسق ریازم نمونده بود. عماد به طور غ یچیه گهیبا احساسم کرد که د يکار شبیچند که د

! شدینم ی. ولدونستمیاون رو مثل برادرم م کردمیماهه رو خاك م 8عشق  نیا دی. باردو زمیبر دیذهنم دارم با يراجع به اون تو

 وبراق دست بکشم. يا لهیازاون نگاه ت لحظه هیکه  شدینم

وبه خاطر  رفتیضعف م یفر توحالت گرم مونده بود. دلم از شدت گرسنگ يهم تو کیرو بار گذاشته بودم وک میسبز قورمه

 کیبود اون ک یمنصرف شدم. هرچ یبخورم ول کمیرو درآوردم وخواستم  کیچشمام به زور باز مونده بود. ک شبید یخوابیب

 فر برگردونم که صداش بلند شد: نزارش. يرو دوباره تو کیزد. خواستم کیچاقو رو توش م نیخودش اول دیتولد عماد بود وبا

داشت. باوجود  شیهم ته ر یپخش شده بود وکم شیشونیپ ياش نگاه کردم. موهاش تو ختهیبهم ر يوبه چهره  برگشتم

. زدیبه سبز م یبار کم نیبود وا سیبراق و خ شهیفت رنگش مثل هماما نگاه ه دیباریکه از سر و کولش م یتمام خستگ

 وگفتم: سالم. دمیبه صورتش پاش يلبخند

 .ادیکرد وگفت: رنگ روشن بهت م نگاهم

تولدش بود  نکهیفقط بخاطر ا دیبودم. شا دهیعماد رنگ روشن پوش شیبود که پ يدفعه ا نیاول نیلباس هام نگاه کردم. ا به

که شکالت روش کامال  کیبرداشتم. ظرف ک یدست شیاندختم ودوتا پ نییبا قبل تفاوت کنم. سرم رو پا کمی دیوحس کردم با

 آب شده بود رو باچاقو گذاشتم جلوش وگفتم: تولدت مبارك.

 بانو! ینثارم کرد وگفت: مرس یپر رنگ لبخند

 .یباشه تو فقط خواهر اون ادتیزدم:  بیبه خودم نه یشد ول یبه حال یحال دلم
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رو ببره. سرش رو کج کرد وگفت: برام  کینثارش کردم و منتظر موندم که ک یلبخند کمرنگ زونیآو يبا لب ولوچه  دوباره

 ؟یکنیشمع روشن نم

 گفتم: شمع؟ باتعجب

 خوب آره!  ـ

 خوب... شمع ندارم. ـ

رو برداشت. به اندازه  يآخرش جعبه ا يرو باز کرد واز طبقه  ییباال يها نتیازکاب یکی. در میبلند شد وگفت: چرا دار ازجاش

گذاشت. بافندك گاز شمع ها رو براش روشن کردم و منتظر  کیک يداخلش رو در آورد و رو کیکوچ يتا از شمع ها 35 ي

 روم. بهرو  نیموندم که فوت کنه. با لبخندگفت: بش

 سیچشمام خ اریاخت یب یچرا ول دونمیدم. نمنگاه کر دادیرنگ م ریینورشمع ها مدام تغ رینشستم وبه چشمام که ز یصندل يرو

چشمام  يقطره اشک از تو هی دنیشمع ها رو فوت کرد. فوت کردن شمع ها با چک هیشد. چشماش رو بست وبعد از چندثان

 چشمم. يدودش رفت تو يگفتم: چه خبرته؟ همه  یساختگ يرفتار باداشته باشم  يبهونه ا نکهیا يهمراه بود. برا

 بگه: دروغ؟ خواستیکرد که انگار م نگاهم يجور هی

اپن بلند شد. خم شد  ياز رو شیگوش يکه چاقو رو ازم گرفت صدا نیرو ازش گرفتم وچاقو رو به سمتش گرفتم. هم نگاهم

... ؟ی. توخوبمی،خوبیگوشش گذاشت: سالم ...مرس يرو رو یبه صفحه اش انداخت وگوش یرو برداشت. نگاه شیوگوش

 یمن بهش چ ادی...خوب االن اون ب نجاست؟یباران ا یدونی! مگه نمینفهم یلی...خ ؟؟؟ی...ک؟ی... کایکجا؟...خوب ب

 بگم؟...مرض! ...نه...باشه بابا...خدافظ.

 شده؟ یبه صورت گر گرفتش نگاه کردم و گفتم: چ باتعجب

 بلند بپوش. نیآست هیرو عوض کن  شرتتیوگفت: برو ت دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 اد؟یب قراره یکس ـ

 آره. ـ

 ؟یک ـ

 ونگار و برادرش. مانیا ـ

 ... من...دونهی. بعد از چند لحظه گفتم: اون... اون که نمختیاسم نگار دلم ر دنیشن با

 .يتولدم اومده بود کیبهش بگو واسه تبر دیاگه پرس ـ

 مانیا ياومد. باحرف ها یدختره خوشم نم نیچرا اصال از ا دونمیباال. نم يپاشدم و رفتم طبقه  میصندل يحرف از رو بدون

از سفراش آورده بود  یکیرنگ که ماه قبل عماد برام از  ییبلوز طال هیرو با  شرتمیعماد تور انداخته. ت يمطمئن بودم که برا

ره جو چیه دیکرم به صورتم زدم. نبا کمی. موهام رو نصفه باال جمع کردم ودمیبراق هم پوش یشلوار مشک هیعوض کردم و

 .موندمیدختره عقب م نیازا
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و در رو باز کرد.  فنیزنگ همراه بود. عماد اول با لبخند به من نگاه کرد وبعد رفت سمت آ ياومدنم از پله ها با صدا نییپا

 چی. گفت: نترس هدمیکش یقیزدم ونفس عم ي. لبخنديما رو تنت کرد يبار کادوها هیبرگشت سمتم وگفت: چه عجب تو 

 .ستین يما هم پسر بدین یشناسیرو که م مانی. افتهینم یاتفاق خاص

مواجه با نگار بود. عماد از  يبلکه برا ماین يبود ونه برا مانیا ينه برا قمینفس عم نیا دونستمیخودم م یتکون دادم ول يسر

 نیرفتم. اول نییپا مهمونا که اومد من هم از پله ها يدر وسر و صدا يرفت تا از مهموناش استقبال کنه. صدا نییپله ها پا

 یبزرگ دستش بود. با لبخند بهم سالم گفت ومن هم جوابش رو دادم. کم ینیریش ي عبهج هیبود که  مانیا دمیکه د یکس

نگاه  هی نکهیبغلش بود. بعداز ا ییکادو يجعبه  هیبود و ستادهیمردونه بود ا يبرابر اصل نگار با چهره  یکه کپ يباال تر پسر

 بهم انداخت گفت: سالم. یطوالن

از دستاش دست  یکیکه با  ی. نگار درحالاومدیرو به روم نتونستم جوابش رو بدم. نفسم باال نم يصحنه  دنیمن بخاطر د یول

. عماد هم بدون دیبوسیاش دور گردن عماد بود و داشت صورتش رو م گهیرز رو بغل کرده بود دست د ياز گل ها یگل بزرگ

 ...نکهیباورش برام سخت بود... باور ا ی. حتزدیم هنمد ي. قلبم توکردینگاهش مداشت  یواکنش چیه

 

بسته ام رو  يوچشما دمیکش یقی. نفس عمکردیداشت نگاهم م یبا لبخند تلخ مانیباال. ا دمیشونه ام پر يرو یاحساس دست با

 باز کردم. آروم گفت: آروم باش باران.

عمادم رو  یکس زاشتمیرو پنهون کنم. نم لرزوندیکه داشت چونه ام رو م یکردم بغض یحرف از پله ها باال رفتم وسع بدون

گاز گذاشتم  ي. قهوه جوش رو روستیاونم ن يمن هم نباشه برا يکه عماد اگه برا دادمیبه نگار نشون م دیتصاحب کنه. با

 .يدیباران ها. زودتر از من رس يدزرنگ بو یلی. توخنجاستیا یک نینگار اومد: به به! بب يکه صدا ختمیوتوش قهوه ر

 گفتم: سالم. ییکذا يو با لبخند برگشتم

گفت:  گشتیم يزیکه دنبال چ یها رو باز کرد و درحال نتیاز کاب یکیسالم. بعد در  کیوگفت: عل دیصورتم پاش يتو يلبخند

 گلدون بود. هی نجایقبال ا

 با همه جا. يباال انداخت وگفت: خوب آشنا شد ییها باال رو بازکردم وگلدون رو دادم دستش. ابرو نتیاز کاب یکی در

 ؟یتو گرفت نویسمت اپن: باران... ا میباعث شد هر دو بچرخ مانیا يصدا

 شد وگفت: نگرفته، خودش پخته. کیبا لبخند بهمون نزد عماد

که دستش بود اشاره کرد.  يبخوره؟ وبه جعبه ا یما رو ک کیبانو. پس حاال کباال انداخت و با خنده گفت: بابا کد ییابرو مانیا

 از هرکدوم دوست داشت بخوره. یگفت: خوب هرک مایرفتم جلو و جعبه رو ازش گرفتم. ن

 گفت: موافقم. کردیگلدون مرتب م يکه داشت گل ها رو تو یدر حال نگار

 ؟یچند تا قهوه برامون درست کن شهین، مبهم نگاه کرد وگفت: باران جا یظیبا لبخند غل عماد

 .کنمیگفت: من درست م عیسر نگار
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 .یبار امتحان کن هیحتما  دیباران حرف نداره، با يگفت: نه، قهوه ها شمیم یدارم عصب دیکه فهم مانیا

 گلدون رو برداشت وگفت: باشه. یتفاوت یبعد با ب ؟يابروهاش رو باال برد وگفت: جد نگار

فروکش کنه. نگار بعد از گذاشتن  تمیاز عصبان کمیبلکه  دادمیرو مشت کرده بودم و ناخون هام رو به کف دستم فشار م دستم

بود اصال حواسش به نگار  مایمبل دونفره نشسته بود نشست. عماد گرم گفت وگو با ن هی يکنار عماد که رو زیم يگلدون رو

. برگشت وباخنده گفت: نگران نباش... نگار هر چقدر کردیخط نگاه من رو دنبال مو ودب ستادهیمن ا يهمچنان جلو مانینبود. ا

 کنه. ریقلب عماد رو تسخ تونهیهم زور بزنه نم

. چندتا بشقاب هم آماده کردم وبا ختمیرفتم سمت گاز وچند تا قهوه ر خوردمیکه همچنان حرص م یتوجه به حرفش درحال یب

آوردن قهوه ها برگشتم  يگذاشتم وبرا زیم يها رو رو کیگاه همه برگشت سمت من. کها وارد سالن شدم. ن کیهر دو تا ک

 من ببرم؟ ایرو  کایک دیبری: خودتون مفتمآشپزخونه. بشقاب ها رو جلوشون گذاشتم وگ يتو

که  یکی. از کستادمی. با حرص چاقو رو بهش دادم وکنار ابرمیاز جاش بلندشد و چاقو رو از دستم گرفت وگفت: من م نگار

مبل برداره  ياش رو از رو هیتک نکهیبشقاب وگرفت سمت عماد. عماد بدون ا يوگذاشت تو دیبر کهیت هیبود  دهیخودش خر

 يبود که رو دهیبرام بزار. وبعد نگاه پرمحبتش رو بهم داد. انگار اونم فهم انبار کیدوست ندارم. از ک يخامه ا کیگفت: من ک

 دیمن رو بر کیاز ک کهیت هیگذاشت و زیم ي. نگار باحرص بشقاب رو روکردیآرامشم کمک مداشت به  ينجورینگار حساسم وا

 هم بزار. گهید کهیت هیگفت:  یحرکت چیو سمت عماد گرفت. عماد باز هم بدون ه

رو  کایک يهمه  یعماد رو ول کن نیبدو که اگه ا مایبه حرص خوردن خواهرش نکنه گفت: ن یتوجه ماین نکهیا يبرا مانیا

 نزاشته! یچیخورده واسه ماه

 باران؟ نجایا يچرا اومده بود یگفت: نگفت دیبریها رو م کیکه ک يهمونجور نگار

 .نجایا دیکه شما اومد یلیگفتم: به همون دل کردمیخون گرفته اش نگاه م يکه به چشما ینگار نشستم. درحال يوجا رفتم

 ش؟یاتر يزد وگفت: مگه قرار نبود بر يمسخره ا پوزخند

 به کمکم اومد وگفت: پروازش عقب افتاده. مانیا

 ؟يکج کرد وگفت: جد يسر نگار

ها از جاش بلند شد وکنار برادرش نشست. بخاطر  کیک دنیکردم. نگار بعداز بر دییرو با تکون دادن سرم تا مانیا حرف

 د؟ی: شما دوقلو ادمیاز حدشون پرس شیشباهت ب

 سه سال از نگار بزرگتره. مای. عماد با لبخند گفت: نه. ندندیو نگار بهم نگاه کردند وخند ماین

 همند. هیشب یلیآخه خ ـ

 خوب باشه. تیآشپز نقدریا کردمیگفت: فکر نم گذاشتیدهنش م يرو تو کمیازک کهیت هیکه داشت  مانیا

 .يهاش رو بخور مهیق دیبا خنده گفت: پس با عماد

 ؟يهاش رو خورد مهیباال انداخت وگفت: مگه ق ییابرو نگار
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 خونشون خوردم. شیداده با من من گفت: خوب..آره. چند وقت پ یسوت دیکه فهم عماد

 : خونشون؟نگار

 داره؟ ی: مشکلمانیا

 باران جان کجاست. ي: نه. فقط من مشتاقم بدون خونه نگار

 : تهران.عماد

 مگه خودش زبون نداره؟ زم؛یباال انداخت وگفت: عماد، عز ییابرو نگار

کردم وگفتم: خونمون  سیحرف نگار آروم لب هام رو خ نی. بااکردمیتموم مدت مکالمشون من فقط باتعجب نگاهشون م يتو

 است. هیتو االه

. عماد بعداز دمیشن زدیداشت باتلفن حرف م یبار از خود عماد وقت هیاسم روهم  نیبود که از تهران بلد بودم. ا ییتنها جا نیا

 يرو با حرص تو کشیاز ک کهیت هیداد و هیهم زد. نگار که انگار کنف شده بود سرش روبه مبل تکب يجوابم با آرامش لبخند

 دهنش فرو برد.

 ه؟یرو به من گفت: پروازتون ک ماین

 رفتم وگفتم: چطور؟ طفره

 .میهمسفر باش دیداشته باشم، گفتم شا شیمسافرت به اتر هی: آخه منم قراره ماین

  ؟يقراره بر یک. توي: نگفته بوددیپرس عماد

 .گهید ي: هفته ماین

 .رهیتکون داد وگفت: نه باران امروز فردا م يسر عماد

که  يلبخند کنمیدارم نگاهش م دید یگفته: بهتر! سرش رو چرخوند و وقت دمیفهم یگفت که با لب خون يزیلب چ ریز نگار

بود رو برداشت وگفت: خوب... آقا عماد... من مثل تو  شیکنار یعسل يرو که رو ي. جعبه ادیصورتم پاش يتو ییکذا دونستمیم

 .اركبره. تولدت مب ادمیکه هرسال تولدت  ستمین

 . درهرحال ممنون.رفتیم ادتیاسم خودتم  یزد وگفت: توهم اگه قد من مشغله داشت يلبخند عماد

 ؟یکنینم . نگار معترضانه گفت: باززیم يجعبه رو داد دست عماد. عماد جعبه رو گذاشت رو نگار

 باال انداخت وگفت: بازش کنم؟ ییابرو عماد

 .گهی: آره دنگار

اون جعبه رو  یرو ازش درآورد. وقت يتر کیکوچ يجعبه رو برداشت و ربان روش رو باز کرد. در جعبه رو باز کرد و جعبه  عماد

به مارکش انداخت  ی. عماد نگاهکردیم ییچهارگوش توش خودنما يبا صفحه  یخوش دست لیهم بازکرد ساعت بند است

 .یکن یول خرج نقدرینبود ا يازیوگفت: ن

 گفت: قابل نداره بابا! ماین
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 .دی: ممنون. لطف کردعماد

 بود باران؟ یتو چ يسرش رو چرخوند سمت من وگفت: کادو انهیموز نگار

 ...زهیمن... چ يمن من گفتم: خوب...کادو  با

 خودم و خودش. مگه نه باران؟ نیب هیزیچ هیازش بدونه.  يزیچ دینبا ین سکرته! کسبارا يبه کمکم اومد وگفت: کادو عماد

 خوش رنگش انداختم وسرم رو تکون دادم وبا لبخند گفتم: آره. يبه چشما ینگاه

 الت؟یو يبریعماد... امسال ما رو نم یشده بود باحرص گفت: راست یحرکت ما عصب نیکه از ا نگار

 ال؟یباال انداخت وگفت: و ییابرو عماد

 .دمیشن ادیرو ز فشیاونجا رو. تعر نمیدوس دارم بب یلیحرف خواهرش گفت: آره. خ دییدر تا ماین

 خوبه؟ گهید ي. هفته می: باشه برعماد

 .ستمیکه من ن گهید ي: هفته ماین

 .میبریتورم م يبعد يدفعه  شاالیجان. ا مایکار دارم ن یلیهفته خ نیا یدونی: آخه معماد

 م؟یخوبه. چند شنبه بر یلیباخنده گفت: خ نگار

 : دوشنبه خوبه؟مانیا

 : وسط هفته؟عماد

 ؟ی: خوب پس کمانیا

 . خوبه؟میگردیشنبه هم برم میریآخر هفته باشه. چهارشنبه م دی: بزارعماد

 یتونیکه شما نم فیح نگاه کرد وگفت: دادمیمجسمه فقط به حرفاشون گوش م نیخوبه! بعد رو به من که ع یلی: آره خنگار

 .يایب

که  یمسافرت نباشم. هر چند که با دروغ نیا ينداشتم که من تو ینگفت. اصال حس خوب يزیبهم انداخت وچ ینگاه عماد

بودم وتحمل اون جو رو نداشتم. ازجام بلند شدم و رفتم سراغ غذام. داشتم خورشت رو  یبرم. عصب تونستمیعماد گفته بود نم

 کردیعماد امتناع م یبلندش کنه ول خواستیدست عماد رو گرفته بود م نگارآهنگ از دستگاه بلند شد.  يکه صدا زدمیهم م

 .شهیبرنده م یک نمیدادم وبه اون صحنه نگاه کردم تابب هی. کالفه به اپن تکدندیخندیهم به اون دوتا م مایو ن مانیا

خودش رو تکون  يکش مکش باالخره با اصرار نگار عماد از جاش بلندشد و کنار نگار که به طرز مشمئز کننده ا یازکم بعد

شبانه... رقص زنا ومردا... اون  يها یاون فانوس... مهمون ادیبرام زنده شد.  زایچ یلیخ ادیاون صحنه  دنی. بادزدیدست م دادیم

دست دور  يکه نگار با لوند ینی... حالت تهوع داشتم. بدتر از همه ادنامیپا کش ادی.. زدنام. غیج ادیکنار اون مرد...  یشب لعنت

 گهیقلبم د کردمیام گذاشتم. احساس م نهیس يعشقم بود. دستم رو رو دادیگردنش انداخته بود وموهاش رو تکون تکون م

 شده سقوط کردم. یبفهمم چ نکهیرفت وقبل از ا یاهی. چشمام سدیچرخیدور سرم م ای. تمام دنزنهینم
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چشمام رو باز کردم وبه  ی. به سختدیلرزیبدنم م ی. تب داشتم و از گرما درحال مرگ بودم ولنهیتنم سنگ کردمیم احساس

. چند بار پلک هام رو بهم زدم زدیچشم رو م یحساب کردیکه از پنجره به داخل نفوذ م ياتاق ونور يدیاطراف نگاه کردم. سف

دستم بود و  يتو ی. سرممارستانمیکه ب دیفهم شدیاتاق بود م يکه تو ییها وتخت وارید دیت کنم. از رنگ سفتا به نور عاد

 .شدیتوش وارد بدنم م يقطره قطره ماده 

 ینشکسته بود ول مییخودم رو تکون دادم. خوشبختانه جا یتختا نبود. کم يهم رو یضیمر چیه یاتاق نبود. حت يتو یکس

ذهنم بود رو  يکه تو يصحنه ا نیسرم بود. چشمام رو بستم وآخر يرو ي. بانداژدمیبه سرم کش ی. دستکردیدرد م یلیسرم خ

 ؟يداریباعث شد چشمام رو باز کنم: ب یکس ي. صداشدیکردم حالم بد میفکر م قیاالنم که به اون دقا یمرور کردم. حت

عوض شده بود. زبون خشکم رو  یمشک نیشلوار ج هیبا  شیفقط شلوار گرم کن خونگ یبود. همون لباس هاتنش بود ول عماد

 نجام؟یچرخوندم وگفتم: چند وقته ا

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هست. یسه چهار ساعت ـ

 کجان؟ هیبق ـ

 ؟يرفتن. بهتر ـ

 شده؟ یآره. سرم چ ـ

 شکسته. ـ

 . تولدت رو خراب کردم.دیرو بستم و گفتم: ببخش چشمام

 تخت نشست. چشمام رو باز کردم وبه چشماش نگاه کردم. گفت: چراحالت بد شد باران؟ يبعد احساس کردم که رو قهیدق چند

 .ستین يزیچشمام رو بستم و گفتم: چ دوباره

 بود نه؟ رمنیتقص ـ

 .ستین چکسیه رینه. تقص ـ

 نگار ضبط رو روشن کنه. زاشتمیم دی. اما امروز... نباشدیحالت بد نم گهیوقت بود د یلیتوخ ـ

 .شهیمن حالم بدم دونستیرو سرزنش نکن. اون که نم یم و گفتم: کسنگاه کرد بهش

 .دونستمیتوش بود نگاهم کرد وگفت: من که م يکه غم گنده ا ییباچشما

 بس کن عماد. من حالم خوبه. ـ

 اد؟یتو از نگار خوشت نم ـ

 ؟یکنیفکرم ينجوریچرا ا ـ
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 . مطمئنم.کنمیلبخند گفت: فکر نم با

 رو دوست ندارم. نجایبرم خونه. ا خوامیرو چرخوندم وگفتم: م سرم

 .میریسرمت تموم شه م ـ

 ... من...الیو ی... که... رفتگهید يهفته  ـ

 .يایتوهم م ـ

 پرواز دارم. یو با تعجب نگاهش کردم. گفتم: اما تو که به دروغ گفت دمیچرخ

 .یبخاطر سرت نرفت میگیاش رو باال انداخت وگفت: م شونه

 ؟یگیچرا دروغ م ـ

 کنن. تتیاذ خوامیچون نم ـ

 کنه؟ تمیاذ دیچرا با ـ

 باران. یدونیرو نم ییزایچ هی ـ

 خوب بگو بدونم. ـ

 ؟يداریدست از سرکچل من برنم مارستانمیگفت: دختر تو رو تخت ب باحرص

 .يهمه مو دار نی. ایستیگفتم: توکه کچل ن باخنده

 خودت که خوشگلتره. يموها شه؟یم تیمن حسود دیویدوتا ش نیزد وگفت: توبه ا يلبخند

 عماد. من حالم خوبه. میسرم رو چرخوندم وگفتم: بر باخنده

 .میسرم رو بکشه بر ادیبرم بگم دکتر ب ـ

 

به  شدیم یکه چند ماه يکه عماد از در خارج شد درد پهلو هام شروع شد. درد نیتخت بلند شد و رفت سمت در. هم يرو از

کردم درد رو از خودم  یوسع دمیکش یقی. نفس عمدمیچیپیکه مثل مار به خودم م شدیم دیشد يبه حد یوگاه جونم افتاده بود

 دیفهم شدیکه از روپوشش م یانسالیبعد عماد ومرد م قهیدردش افتاد. چند دق دنیکش ریدور کنم وخوشبختانه بعد از چند بار ت

 داد. یمرخص يو اجازه  دیکه حالم خوبه سرم رو کش دیفهم یوقتکه پزشکه وارد اتاق شدند. دکتر بعد از گرفتن فشارم 

مانتوم رو نصفه  يچون دکمه ها مارستانیمن رو آورده ب یجام بلند شدم و دنبال عماد راه افتادم. معلوم بود که هول هول از

شده بود  دهیچیبانداژ پ يبه سرم که کامال تو نیماش ي نهیآ يو راه افتاد سمت خونه. ازتو میشد نیبسته بود. باهم سوار ماش

 ته؟سرم شکس ينگاه کردم وگفتم: کجا

 بزنن. هینشون داد وگفت: نزاشتم بخ یشونیپ يرو رو یدست خط با

 چرا؟ ـ

 . خودش جوش بخوره بهتره.مونهیجاش م ـ
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 بمونه توباند؟ دیتاچند وقت با ـ

 خوب شه. یتاوقت ـ

 بد شد. یلیخ ـ

 چرا؟ ـ

 .ایبرم تو در تونمینم التیو میچون اگه بر ـ

 ا؟یکرد وگفت: در نگاهم

 ا؟یچند وقته نرفتم در یدونیبرم شنا. م خواستمی. مگهیخوب آره د ـ

 نه؟ يگذروند ایدر يرو تو تیفکرکنم کل زندگ ـ

وگفتم:  دمیکش ی. آهدادیم فیک یلی. خایدر رفتمیم ییدوتا رونیب مینداختیرو م دیسفر منو مامان مج رفتیم روسیهروقت س ـ

 بود. ییچه روزا

 نه؟ یدوست داشت یلیرو عوض کرد وگفت: مادرت رو خ دنده

 ؟یمگه تو مادرتو دوست نداشت ـ

 دوسش داشتم. یلیچرا... خ ـ

 چرا فوت کردند؟ ـ

 کرد. يمادرم سرطان داشت. باباهم که سکته مغز ـ

 متاسفم. ـ

 .ادیم ارمیکام ـ

 کجا؟ ـ

 .الیو ـ

 ؟يجد ـ

 .مشیببر میمدت بمونه. مجبور هی خوادیشمال، م ادیم گهیزنگ زد گفت که دو روز د شیساعت پ هیآره.  ـ

 که من... دونهیکردم وگفتم: م سیرو خ لبم

 .یبهش بگ يزیچ خوادیتو نم دیازت پرس يزیچرا. اگه چ دونهینم یول کنهیم یزندگ شمیپ یکی دونهیم ـ

 چرا ؟ ـ

 .لشویدل یفهمیم ادخودتی... حاالباری. کامگمیواسه خودت م ـ

 انیدر اطرافم جر یکه اتفاقات گفتیچرا اما احساسم م دونمیدادم. نم حیبه خونه سکوت رو ترج دنینگفتم و تارس يزیچ گهید

 .کننیم رمیناخواسته درگ یول دونمیازشون نم یچیداره که ه
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واز  کردینگاه م تیبود. درست مثل بار اول باترس به جمع تمام اعتماد به نفسش رو گرفته تیجمع نیب يا لهیمرد چشم ت نبود

 یکنترل خودشون رو نداشتند. سع یواز شدت مست دندیرقصیبغل هم م ي. مردها و زن ها تودیلرزیسرما وترس به خودش م

 گهیکس د نیامشب قرار سوار ماش نکهیبزنه به جنگل. حس ا عیاومد سر شیپ یباشه تا اگه مشکل تیکنار جمع شتریب کردیم

اگه تنهام بزاره؟ اگه... اگه...  ؟یچ ادیاگه عماد ن گفتی. مدام باخودش ملرزوندیبه جز عماد بشه چهار ستون بدنش رو م يا

 اگه....

 يرو رو یکه جسم داغ دیپرسیسوال ها رو ازخودش م نیبود وداشت ا نیی. سرش پاکردیاش م وونهیاگه ها داشت د نیا

 صیتشخ تونستیاش م افهیکه از ق يکه رو به روش بود نگاه کرد. پسر یوبه کس دیش رو کشبازوش حس کرد. با ترس دست

که  رهی. خواست ازش فاصله بگکردینگاهش م يا رهیخ يچشمابود با  ستادهیازخودش سن نداره رو به روش ا شتریبده ب

ومست  یمشک يوبا وحشت به چشما دیخودش رو عقب کش یافتاد. باترس کم ریحصار مشت پسر گ نیب فشیظر يبازوها

 خانوم کوچولو؟ يستادیو آروم گفت: چرا تنها وا دیخودش رو جلو کش یپسر چشم دوخت. پسر کم

 یوسع کردیعطر پسر رو تنفس م يمشمئز کننده  يبود وقدرت تکلم نداشت. فقط بو دهیترس زبونش به سقه دهنش چسب از

بعد سرش رو درست  ؟يدیچرا ترس ه؟یبازوش رو هم گرفت و گفت: چ یکین پسر او ارهیبازوش رو از دست پسر در ب کردیم

 خلوت تر خانوم خوشگله؟ يجا هی میبر يخوایم ادیمصورتش گرفت و آروم گفت: اگه از سر وصدا خوشت ن يجلو

کرد  يرها کردن خودش از سر گرفت. پسر خنده ا ياش رو برا هودهیب ینه تکون داد وسع يوحشت سرش رو به نشونه  با

 .يبامزه ا یوگفت: چه عروسک خجالت

 گفت: و... ولم... کن... دهیبر دهیهاش رو تکون داد وبر لب

 بازشد از هم. یخوردن يلبا نیگفت: چه عجب ا يبازهم با لحن چندش آور پسر

 : تو... تورو... خدا... ولم کن...دیو نال ختیر نییچشماش جمع شده بود پا يکه تو یاشک

که کنارش بود  يزیم يرو از دستش گرفت و رو ینیس عیسر یلیآوردم؛ کجا ولت کنم؟ وخ رتیوگفت: تازه گ دیخند پسر

هق هقش بلند  يبود حرکت کنه. صدا تیکه دورتر ازجمع یگذاشت. دوباره هر دو بازوش رو گرفت و مجبورش کرد به سمت

 .کنمینم تتینکن خوشگله. اذ هیوگفت: گر دیش کشو بلند ییطال يموها يتو یکنترلش کنه. پسر دست تونستیشد بود ونم

 گفت: بزار... برم... هیگر ونیوم دیرو عقب کش سرش

  ؟يگفت: کجا بر پسر

 تورو... خدا... بزار... برم... ـ

 شرط. هیبه  يبر زارمیآورد وگفت: م کیسرش رو نزد پسر

 بوسه! هیشد وگفت: به شرط  رهیمست پسر دوخت. پسر به لب هاش خ يوحشت زده و پر از التماسش رو به چشما نگاه
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بخوره واون با تمام  نیبود که پسر زم یغفلت کاف قهیچند دق نیو باتمام زورش پسر روهل داد. هم دیرو عقب کش خودش

 ی. وقتکردیم شتریوسرما رو ب خوردیم سشیبه صورت خ يوباد ختیریصورتش م يبدوِ. اشکاش رو تیسرعتش به سمت جمع

 دیمج يچشمش تو نگاه قهوه ا انهیپسر دنبالش اومده  نهیکه بب دوبه پشت سرش نگاه کر ستادینفس نفس زنان کنار فانوس ا

 .دیچک نییدوتا قطره اشک از چشماش پا یول دیرو باال کش شینیقفل شد. ب

 شده باران؟ یبه سمتش قدم برداشت وگفت: چ تیبا عصبان دیمج

باخشونت شونه هاش رو گرفت و تکونش  دیبده. مج ینتونست جواب انشیپا یگلوش بود و هق هق ب يکه تو یبغض بخاطر

 شده؟ یچ گمی: مدیداد کش بایداد و تقر

. دلش اومدیبدش م کردیدرازتر م مشیکه پاش رو از حر ی. از هرکسدیترسیهم م دیاز مج ی. حتدیخودش رو عقب کش باترس

. شونه دیوحشت زده اش رو د يکه چشما دی. مجدادیبهش پناه م یمنت چیکه بدون ه خواستیرو م يا لهیفقط مرد چشم ت

 ...دمیوگفت: من... نترس باران... منم... مج دیشموهاش ک يتو یهاش رو ول کرد وچند قدم عقب رفت. دست

توش  ایکه در نگاه هینگاه هفت رنگ براش آشنا بود.  هی. فقط شناختیرو نم چکسیکه داشت ه يدیبخاطر ترس شد یول

گرفت و اشکاش رو پاك کرد. هر  دیمج ي. نگاهش رو از چشماهیچه رنگ یبفهم یتونستیوقت نم چینگاه که ه هی. زدیموج م

 .اومدیم رونیاش ب نهیس ياز تو یچند که بخاطر هق هقش همچنان اصوات نامشخص

 يهم گذاشت. سرو صدا ينمناکش رو رو يو چشما دیکش قی. چند تا نقس عمستهیداد تا بتونه سرپا با کهیفانوس ت وارید به

آرامش محض  هی. دلش خوردیبهم م کیدود گرفته وتار ي. حالش از اون فضاکردیم شتریارکستر سردردش رو ب ادیز

 ... تو...یبلند شد: ه روسیس يفکرا بود که صدا نیهم ي. تويداریخواب بدون ب هی. خواستیم

گفت: برو لباسات رو عوض  يبا لبخند چندش آور روسیچشم دوخت. س روسیپل سچشماش رو باز کرد وبه صورت خ باترس

اون رو طلب کرده بود. تمام ترسش از  یامشب چه کس دونستیکن. وحشت زده ناخون هاش رو به کف دستش فشار داد. نم

 کردیکردنش نم تیاذ يبرا یتالش چیه نکهیرو از ا نیبود. ا رداون بهش قول داده بود. عماد م ی. ولادیبود که عماد ن نیا

 ياز پله ها باال رفت و تو واریسست به سمت در فانوس راه افتاد. با کمک د يراسته. باقدم ها شهیبود. قول مردم هم دهیفهم

 اتاقش لباساش رو عوض کرد.

. کردیبود نگاهش م سیخ یکه کم ییداده وداره باچشما کهیفانوس ت واریکه مغموم به د دیرو د دیاومد ومج نییپله ها پا از

 فتیو مگ زدیدلش فقط خدا رو صدا م يبود حرکت کرد. تو ستادهیدورتر ا یکه کم روسیانداخت وبه سمت س نییسرش رو پا

 کرد. خیو  دیطالبش رو د يآورد وچهره  السرش رو با روسیرو بفرسته. کنار س شیکه ناج

قدم عقب گرد کرد.  هی. باترس کردیشت نگاهش مخشم توش به وضوح مشخص بود دا يکه شعله  ییمست باچشما پسر

به جلو هولش  ی. وبا دست کمفتیگفت: راه ب روسی. سدهیکه کرده اگه دست پسر بهش برسه امونش نم يباکار دونستیم

 يوتو دیچک نییدوتا قطره از چشماش پا دیکشیم نیمز يکه باترس قدم هاش رو رو يانداخت وهمونجور ریداد. سرش رو ز

 ... عماد رو برسون...ای: خدا دیدل نال
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پسر بلند شد.  يمستانه  يقهقهه  يکه از در فانوس خارج شدند صدا نیپسر شد ومنتظر راه افتادن شد. هم نیماش سوار

 يخوایاالن کجا م زه؟یخاله ر ياز دست من در بر یتونیم ي. بعد از خنده گفت: فکر کرددیخنده اش به خودش لرز يباصدا

 ها؟ ،یفرارکن

دلش  يرو که از کنارشون گذشت روحس کرد. تو ینیبرق ماش يا هیثان يبرا یول دیدیکجا رو درست نم چیه هیگر اطربخ

 ندارم... خودت نزار حرمتم رو بشکنن... ی... به جز تو پناهای: خدادینال

 گهیبفهمه که اگه عماد نرسه د تونستیم نهییآ ياش از تو رهیممتد وخ ياز نگاه ها ینگفت ول يزیتا آخر راه چ گهید پسر

شد ودر  ادهیوپسر پ ستادیکه حدس زد باال شهر باشه ا یقسمت يتو يطبقه ا نیبرج چند يجلو نی. ماشمونهیبراش نم يزیچ

آشنا سر  يچهره ا دنید دیبه ام ابونیخ يشد وتو ادهیپراز اشک پ ي. با چشماهبش ادهیسمت اون رو باز کرد ومنتظر شد که پ

 وبه ناچار به دنبالش راه افتاد. دیوساکت بود. پسر بازوش رو کش یخال ابونیخ یچرخوند ول

 نیوبا ترس نگاهش رو به زم ستادیممکن باپسر ا يفاصله  نیشتریب يآسانسور گذاشت و تو يبسته  يقدم به فضا باترس

 ته پس؟چ ستیبار اولت ن گفتیکه م روسیبه جلو برداشت و گفت: س یزد وقدم يدوخت. پسر پوزخند

مشت گرفت و سرش رو باال  ي. پسر دست دراز کرد وچونه اش رو تونهیپسر رو بب يکه چهره  اوردیسرش رو باال ن یحت

خوشگله عروسک! بانفرت صورتش  یلیزد وگفت: چشمات خ يپسر دوخت. پسر لبخند يرو به چشما شیبارون يگرفت. چشما

 ت نزن.و گفت: به من دس دیکش رونیپسر ب يدستا يرو از تو

 کردیبود رو باز م ستادهیمورد نظرش ا يبه طبقه  دنیکه در آسانسور که با رس يکرد و همونجور يا انهیوحش يخنده  پسر

 نکنه... شه؟یم یگفت: دست بزنم چ

به داخل  یدهنش فرود اومد. وحشت زده قدم يدرست تو ینکرد چون مشت دایجمله اش رو تموم کنه رو پ نکهیوقت ا و

درست وسط شکم پسر فرود اومد. سرش رو باال گرفت وبه  يآسانسور برداشت و به دهن خون آلود پسر نگاه کرد. مشت بعد

آسانسور  ي وارهی. به ددیکوبیمشت هاش رو به بدن پسر م مانا یضارب نگاه کرد. صورت عماد کبود شده بود وب يچهره 

 داد وبه اون صحنه نگاه کرد. هیتک

پسر  يمطمئن شد جور نکهی. عماد بعد از ازهیریکه داره م هیاشک خوشحال نیکه ا دونستیدوباره پر از اشک شد وم چشماش

 ادیکه  يکتک رو خورد نیگفت: ا زدیکه نفس نفس م یاش بلند شد ودرحال نهیس يرو زده که نتونه از جاش بلندشه از رو

کرد وخون  ي. پسر که قدرت جواب دادن نداشت سرفه اینکن يادیز يرفکر گه خو دهیم ریش يهنوز دهنت بو یوقت يریبگ

 باال آورد.

صورتش نشسته بود به سمت آسانسور قدم برداشت  يکه رو یبود وعرق ختهیبلوزش ر يکه رو یتوجه به خون یب عماد

 ي وارهیرو از داش  هیتک نکهیرو فشار داد. بدون ا نگیپارک يدکمه  ؟ی: توخوبدیپرسیکه م يوهمونجور ستادیوکنارش ا

 ...يکه... اومد یآسانسور برداره گفت: مرس
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قولم  ریوقت هم ز چیزد وگفت: من بهت قول داده بودم. ه يبود لبخند ومدهیهنوز نفسش سرجاش ن نکهیبا وجود ا عماد

 .زنمینم

 شد. ادهیو با عماد از آسانسور پ دیکش یاز سرآسودگ یزد ونفس يلبخند

 گهید يجا هیبود االن  دهیاگه عماد نرس نکهی. فکر ادیلرزیاون اتفاق م يدوباره  يادآوریکاناپه مچاله شده بود وبا  ي گوشه

عوض کرده بود وصورتش رو هم  یتوس شرتیت هیرو با  دشی. عماد که بلوز سفکردیحالش رو به حد مرگ بد م دیلرزیداشت م

 رو به سمتش دراز کرد. وانینشست ول کنارش يآب قند وانیاز خون ها شسته بود با ل

زانوهاش گذاشت وگفت: االن که جات امنه، چرا  يرو گرفت. عماد آرنج هاش رو رو وانیلرزونش رو جلو برد و ل يها دست

شد. به  رهیخ شییایدر ي. عماد سر بلند کرد و به چشماکردیجونش بود و ولش نم يترس همچنان تو یول ؟یکنیم ينجوریا

 اشاره کرد وگفت: بخور. وانیل

دهنش بود مخلوط شد و باعث شد به عوق زدن  يکه تو یآب قند با تلخ نیریرو خورد. طعم ش شیرو باال آورد وکم وانیل

 ییرو شو ي. تودیدو هییبار گفته بود دست شو کیکه عماد  يدهنش رو گرفته بود به سمت در يکه جلو ي. همونجورفتهیب

 واریبه گچ د شتریبود و ب دهینگاه کرد. صورتش رنگ پر نهییآ يخودش تو يکه خورده بود رو باال آورد. به چهره  یناهار کم

 .دیلرزیگود افتاده بود لب هاش همچنان م شیآب يچشما ریانسان. ز هیشباهت داشت تا صورت 

 به در زد وگفت: حالت خوبه؟ باران؟ يضربه ا عماد

 گفت: خوبم. یلرزون يباصدا

... خودت ایداد وتو دل گفت: خدا هیپشت سرش تک واریهم فشار داد. به د يگرفت و چشماش رو رو ریش ریرو ز صورتش

 ندارم. خودت پناهم باش. یپناه چیکه ه یدونیم

 يقهوه ا یکیتار يبه چشماش که تو ییبود. نگاه گذرا ستادهی. عماد همچنان پشت در ارونیرو خشک کرد واومد ب صورتش

 ... برم... بخوابم؟شهیانداخت وگفت: م زدیم

 ؟يخورینم يزی: چدیدر اتاق قبل از بسته شدن در پرس يکرد. جلو شیپله ها همراه يتکون داد وتا باال يسر عیسر عماد

 ست؟یگرسنه ات ن

صدام کن.  .میاتاق بقل نیحالت بدشد من هم ،یداشت يگفت: اگه کار گهیتکون داد ومنتظر رفتن عماد شد. عماد بار د يسر

 باشه؟

لرزش بدنش متوقف بشه.  دیتا شا دیچیوپتو رو دورخودش پ دیتخت دراز کش يهم سرش رو تکون داد و وارد اتاق شد. رو باز

 تا باالخره خواب روحش رو از جسمش جدا کرد. دیجاش لرز يانقدر تو

 باران؟... باران خانوم؟ ـ

نگاه کرد. عماد سرش رو  کردیبود صداش م ستادهیچهارچوب در ا يپف کرده اش رو باز کرد وبه عماد که تو يچشما باترس

 حالت بد شده باشه. دمیترس يشد داریب شهیاز هم رتریاومدم تو. د دیانداخت و گفت: ببخش نییپا
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 نیا يچه جور دونستیبود. نم 10اعت نگاه کرد. س زیم يرو تکون داد و رفتن عماد رو نگاه کرد. به ساعت رو نشیسنگ سر

رفت.  نییبا کمک نرده ها از پله ها پا رفتیم جیکه مدام گ ي. از جاش بلند شد وبعد از مرتب کردن تخت باسردهیهمه خواب

 .کردینگاه م رهیخ يچونه اش بود به نقطه ا ریکه دستش ز يونجوراز کاناپه ها نشسته بود وهم یکی يعماد رو

 داده بود گفت: س... سالم. هیتک شیپشت واریکه به د يهم قالب کرد وهمونجور يرو تو دستاش

 ؟يبلند کرد وبا لبخند گفت: سالم. بهتر يسر عماد

 بله. ـ

 ایآورد وگفت: ب رنیب خچالی يصبحانه رو از تو لیوسا عیسر یلیخدا رو شکر. بعداز جاش بلند شد و وارد آشپزخونه شد. خ ـ

 .یکنیصبحانه بخور. ضعف م

 يتست از تو کیها نشست. عماد هم رو به روش نشست و  یاز صندل یکی يلرزون به داخل قدم برداشت و رو يها باقدم

 .رشینونش رو به سمتش دراز کرد وگفت: بگ کنهینم یکه اون حرکت دید ی. وقتدیسبد برداشت و روش کره مال

 .کنمی. خودم درست میرو باال گرفت و با شرم گفت: مرس سرش

 .گهید رشیبا اصرار گفت: بگ ادعم

دراز کرد ونون رو از عماد گرفت. عماد منتظر نگاهش کرد که لقمه رو بخوره. نون رو به سمت لب هاش برد وگاز  دست

: االن که... دیخودش برداشت. آروم پرس يبرا يا گهیونون د دیصورتش پاش يتو ياز کنارش زد. عماد لبخند یکوچک

 د؟یگیم یچ روسی... فانوس... به.... به سمیبرگرد

زدم که حاال حاال  يجور هی. اون پسره رو هم کنمیم ادهیدر فانوس پ يتو. تو رو جلو امینگاهش کرد وگفت: من نم عماد

 .افتهینم یاتفاق چیپانشه. نترس. ه

 منو از اونجا... ی... کیگفت: ک دیباترد

 د.زو یلیوسط حرفش اومد وگفت: زود... خ عماد

 امشب... ـ

 خودم هستم. ـ

بخار فنجون گرفت  يشده بود رو دوباره پر کرد. سرجاش نشست و دستش رو باال یکه خال شییجاش بلند شد وفنجون چا از

نگاهش بود واون موقعه  يکه شب اول تو يزی. اون چشدیذوب نم رشیبود که ز یو نگاهش کرد. نگاه عماد تنها نگاه

چشماش بود.  يهم تو بیغر زیآرامش چ نی. اما در کنار اکردیم زیکه از چشماش سرر یآرامش بود. آرامش هیچ دونستینم

 .يکردیرو تجربه م دیحس از ترد يزدیبه چشماش زل م یکه وقت يزیچ

چنان سبز هم یفصل، فصل زمستون بود ول نکهیخونه باا اطیشد. ح نیتموم شدن صبحانه دنبال عماد راه افتاد وسوار ماش بعداز

بود وناخودآگاه باعث  دهیچیفضا پ يو نرگس تو یالله عباس اسی يگل ها ي. بودیازهمه جاش فهم شدیبود وطراوت رو م

 .بکشه قیآدم چشماش رو ببنده وچند تانفس عم شدیم
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 رو روشن کرد: نشیوارد جاده شدند عماد دستش رو دراز کرد وضبط ماش یوقت

 آروم شه آغوشم دیعکساتو شا رمیگیم بغل

 پوشمیم نهییآ يبرا یرو که دوست داشت یلباس

 اتیشم از رو یخال خوامیم یباور کنم رفت خوامیم

 بره چشمات ادمی دیشا بندمیچشمامو م همش

 آروم شه آغوشم دیعکساتو شا رمیگیم بغل

 پوشمیم نهییآ يبرا یکه دوست داشت یلباس

 خونه سرجاشه لیوسا هنوز

 اش مثل تو باشه قهیکه سل ستین یکس

 وارهید يعکس دوتامون رو هنوز

 عطر تو رو داره يدستام بو هنوز

 دارمیشبا تا صبح ب خوابمیبا قرص م روزا

 جنون دارم گنیهمه م ستیحالم خوش ن گنیم همه

 آروم شه آغوشم دیعکساتو شا رمیگیم بغل

 پوشمیم نهییآ يبرا یکه دوست داشت یلباس

 )یعبدالمالک یعل|(جنون

رو کنار در فانوس  نی. عماد ماشدینپرس يزیچ یول دهیرو گوش م یآهنگ نیبفهمه که عماد چرا همچ خواستیدلش م یلیخ

 افته. ینم یاتفاق چیچشماش نگاه کرد وگفت: مراقب خودت باش. باشه؟ اصال هم نترس. ه ينگه داشت وبرگشت به پشت. تو

به جونش افتاده  روسیشد و وارد فانوس شد. ترس مواجه شدن با س ادهیپ نیاز ماش یکوتاه یتکون داد و بعداز خداحافظ يسر

که  یو زخم روسیگفته باشه. ترس از کمربند س روسیس يرو برا زیزنگ زده باشه وهمه چ شبیکه اون پسر د نیبود. ترس ا

فوت  رونیو به بنفس هاش ر ایوبا نگاه کردن به در دیکشیفانوس م سمت. قدم هاش رو به ادیزخم هاش به وجود ب يرو

 ییابرو روسی. سدیقدم پس کش هیرو به روش ظاهر شد. با ترس  روسیچاق س کلیه دیکه به در فانوس رس نی. همکردیم

 ؟ياومد یباال انداخت و گفت: توک

 ... االن.نیکرد وآورم گفت: هم سیخشکش رو خ يها لب

 محوطه چرخوند وگفت: پس پسره کجاست؟ ينگاهش رو تو روسیس

 رفت. ـ

 وگفت: رفت؟ دیهم کش يابروهاش رو تو روسیس

 برو باال. ؟یکنیبز منو نگاه م نیع يستادیخوب. حاال چرا وا یلی: خدیداد کش روسیتکون داد. س يسر باترس
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 .دیاز پله ها باال دو عیوسر دیقدم هاش رو کش باترس

 دختر؟ ییباران؟ کجا ـ

 دفتر درآوردم ودر جوابش گفتم: تو اتاقمم. يرو از تو سرم

 ؟یینجایوگفت: ا ستادیدر ا ي. جلودمیرو شن اومدیقدم هاش که از پله ها باال م يصدا

 شده؟ یبلندشدم وگفتم:چ یصندل يرو از

 .یچیفوت کرد وگفت: ه رونیرو به ب نفسش

 ؟يدار يکار ـ

 ؟یکنیقهوه برام درست م هیاول  یهان؟... آره آره. ول ـ

 باشه. ـ

 شده؟ یچ یعنی: دمیگاز گذاشتم و از خودم پرس يکنارش رد شدم و رفتم سمت آشپزخونه. قهوه جوش رو رو از

 .رسهیبعداز ظهر م اریکه از پشت سرم اومد برگشتم سمتش: کام صداش

 چشمت روشن. ـ

 ؟یکنیوگفت: اتاق ته راه رو رو براش مرتب م دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 حتما. ـ

 ران؟با ـ

 بله؟ ـ

 ... بگو... دیازت پرس يزیاگه چ ـ

 شده عماد؟ ی: چدمیقهوه رو گذاشتم جلوش و پرس فنجون

 .يبفهمه که تو از کجا اومد دینبا اریداد وگفت: کام رونیرو ب نفسش

 رو باال انداختم وگفتم: چرا؟ ابروم

 چون... ـ

 نداره! يدیدیفانوس م يکه تو ییاز آدما یدست کمحرص دستش رو مشت کرد وادامه داد: چون متاسفانه برادر من  با

 شتریبرادر اون؟ نذاشت ب گفت؟یداشت م یچ نیذهنم مرور کردم. ا يکه گفته بود رو تو ينگاهش کردم وجمله ا بابهت

 یعنی نجاستیکه ا یمنه رو نداره. کس يخونه  يکه تو یبه کس يحق دست دراز اریفکرکنم وادامه داد: تو رو خدا نترس. کام

 ي هیاله يکه خونتون تو یمن ياز دوستا یکیبه خواست من بوده. تو دختر  گوب نجایا يچرا اومد دیکه مال منه! اگه ازت پرس

 تهرانه. باشه باران؟

 عماد؟ یگیم يدار یگفتم:چ باتعجب
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 چیه اریباشم کاممن  ی. مطمئن باش وقتیشرکت که تو راحت باش رمینم گهیاز قهوه اش رو خورد وگفت: از فردا من د کمی

 . باشه باران؟يبدونه که تو از فانوس اومد دیبهت نداره. فقط نبا يکار

 بغض گفتم: عماد... با

 ؟یترسیم ی. از چگهیمن هستم د گمی. میگفت: بغض نکن لعنت یعصب

 انداختم و آروم گفتم: من... برم اتاق رو مرتب کنم. نییرو پا سرم

که عماد گفته بود رفتم. فکر  یتوش بود نگاهم کرد. از کنارش گذشتم و بعد از برداشت جارو به اتاق یبیغر زیکه چ ییباچشما

اون به  زاشتیم دیبرادر عماد بود و عماد نبا اری. کامکردیبد باشن حالم رو بد م توننیعماد هم م يها يدورو بر یحت نکهیا

از  يا گهیحاال که تصور د یول کردیفرق م اریبا کام یلیرفتارم خ تمدونسیرو نم زایچ نیا هبشه. از اون گذشته اگ دهیلجن کش

 ذهنم ساخته شده بود حالم بد بود. ياون تو

 صیتشخ شدیکردن با غذاهامون م يرو از باز نیبود. ا ریونه من. ذهن هردومون درگ زدیم یناهار نه اون حرف يسفره  سر

 یبودم ول دهیرو ند اریهنوز کام نکهیداد. زودتر از معمول سفره رو جمع کردم و بعد از شست ظرف ها به اتاقم پناه بردم. با ا

. با روسهیمثل س یکیهم  اریکام کردمیجونم افتاده بود. احساس م يبود ترس تو هکه عماد برام کرد ییها فیبخاطر تعر

 .یشیآب م رشیکه ز يا رهینگاه خ وشکم جلو اومده و یچخماخ يها یبلیس

 ریکه ازپله ها سراز يزنگ بلند شد. عماد همونجور يکه باالخره صدا دمیفکر کردم ولرز فتهیکه ممکنه ب ییبه اتفاقا انقدر

 يبسته ا قهیبلند که  نیبلوز آست هیرو با  شرتمیبنداز سرت. من هم ت يزیچ هیبرادرش باز کنه گفت:  يکه در رو به رو شدیم

که صداش از  اریکام دنیاومدم و منتظر د نییاز پله ها پا دیانداختم. باترس و ترد رمس يهم رو یهم دشت عوض کردم و شال

که دو تا برادر از پله  یعماد نبود. وقت يصدا یعماد نداشت. تنها به بم يبا صدا یاومد موندم. صداش که چندان فرق یم نییپا

 .دمیروبه روم بود چند لحظه نفس نکشکه  یکس دنیها باال اومدند با د

. صورتش ادیبه نظر ب دهیکش یباعث شده بود که صورت گردش کم نیرو برده بود باال وهم شیخوش حالت قهوه ا يموها

پهن  يروشن تر بود. ابروها یلیتفاوت که خ نیعماد هفت رنگ بود با ا يبود و چشماش هم مثل چشما دیبرخالف عماد سف

نبود بلکه با قوس  زیت شینیداشت ومثل عماد نوك ب يا دهیوکش یمقل ینیچشماش مثل چتر باز شده بود. ب يباال شیقهوه ا

 يزیچ نی. اما مهم ترکردیم ییخودنما یکردش حساب غهیت 7صورتش  يتو شیدرشت وقلوه ا ي. لب هاشدیتموم م یمیمال

و  یاز عماد بلندتر بود. بلوز اسپرت راه راه آب یشونیپ هی يچهارشونه اش بود که به اندازه  کلی. هکردیکه نظر آدم رو جلب م

هم  دشیسف يها یهم به پاش بود که با کتون ینفت یآب نیج هیبود.  دهیچیرو هم دور گردنش پ یتنش بود وشال آب يدیسف

 چمدون هم پشت سرش بود. هیداشت.  یخون

 : سالم.میچون باهم گفت کردیاون هم داشت من رو برانداز م کردمیکه من داشتم براندازش م يفاصله ا يتو انگار

 فیازش برات تعر یکه کل یباران. همون نمیا اریبرادرمه، کام اریکام نیا کنمیم یبه سمتم برداشت و گفت: معرف یقدم عماد

ده اش نگاه کردم و بعد از به دست دراز ش دیبا لبخند دستش رو به سمتم دراز کرد وگفت: خوشبختم خانوم. با ترد اریکردم. کام



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٩٤ 

و دستش رو گرفتم. باگرفتن دستش انگار برق بهم وصل کرده بودند چون برعکس  کردممکث به اجبار دستم رو دراز  یکم

وبه  دمیدستم رو کش عیاون مثل کوره درحال سوختن بود. سر يمردونه ا يزدن بود دست ها خیدست من که درحال 

عماد توش  يچشما ياندازه  هب دیشا ینبود. حت رهیکه انتظار داشتم چشماش اصال خ يزین چآشپزخونه پناه بردم. برخالف او

 داشت. انیآرامش جر

 ؟ی. نگاهم کرد وگفت: خوبشمیبه اتاقش برگشت پ اریکام تیبعد از هدا عماد

 باشه. یآدم نیچیکه هم ادیتب دار بهش نگاه کردم وگفتم: بهش نم ییچشما با

 . باشه؟ریباهاش گرم نگ ادیوگفت: ز دیموهاش کش يتو یدست

: گفتیسالن بلند شد که رو به عماد م يازتو اریکام يبعد صدا قهیرو تکون دادم ومشغول قهوه درست کردن شدم. چند دق سرم

 که قبال بود. هی. درست همونجوريخونه دست نزد نیا زیچ چیهنوز به ه

 : مگه قرار بوده بهش دست بزنم؟عماد

 .يتو هنوز تو گذشته موند ی. وليدیم یو تحوالت رییتغ هی گهید شتی: خوب فکر کردم باران خانوم که اومده پاریکام

 گذشته برام تموم شده. یدونیبا پوزخند گفت: خودت که م عماد

 : کم تظاهر کن.اریکام

 گفت: باران، قهوه هات اماده نشد؟ یحوصلگ یبا ب عماد

 .ارمی: چرا. االن مگفتم

 .شمی: ممنونت معماد

 داداش خل وچل من بمونه. شیداده پ تیرضا يبانو چه جور نیکه ا دمی: من هنوز نفهماریکام

 : مگه مهمه؟عماد

 .بهی: نه. برام عجاریکام

 بمونه. بی: بزار عجعماد

د: خودتون بلند ش اریکام يخواستم برگردم تو اتاقم که صدا زویم يرو گذاشتم رو ینیقهوه وارد سالن شدم. س ینیس با

 د؟یخورینم

 ندارم. لیعماد انداختم گفتم: ممنون. م يبه چشما ینگاه کوتاه نکهیو بعد از ا برگشتم

 يعاد مانیاون هم برام مثل ا یبعد از مدت دیشا دادیبهم هشدار نم اریبرگشتم سمت راه پله. اگه عماد نسبت به کام عیوسر

 کنم. يازش دور خوادیوحشت داره که م نقدریبرادرش ا یدرك کنم که عماد از چ تونستمینم ی. ولشدیم

 باران؟ يآماده ا ـ

 گفتم: آره. فمینگاه کردم و بعد از برداشتن ک نهییآ يبه خودم تو گهیبار د کی
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 .کردیم نیینشسته بود و داشت کانال ها رو باال وپا يو یت يجلو يکاناپه  ينگاه کردم. رو اریاومدم و به کام نییپله ها پا از

 د؟یریم ییبهم انداخت و گفت: جا ینگاه

 کالس. رمیتکون دادم و گفتم: م يسر

 ؟یرو باال انداخت و گفت: کالس چ ابروش

 م؟ی: بردیپرس يوهمونجور بستیعماد برگشتم و به پشت نگاه کردم. داشت بند ساعتش رو م يصدا دنیشن با

 .میرو تکون دادم و گفتم: بر سرم

 ؟یکالس چ دی: نگفتدیپرس اریکام

 .انویپ ـ

 : هوووم. خوبه.اریکام

 رون؟یاز ب يخواینم يزی: چعماد

 ؟يگردیبرم ی: نه. کاریکام

 .گردمی: باران رو بزارم برمعماد

 .ی: اوکاریکام

رو هم روشن کن که  مانیگفت: ا میشد نیسوار ماش یاومدم. عماد هم پشت سرم بود. وقت نییکردم و از پله ها پا یخداحافظ

 نده. یسوت اریکام شیوقت پ هی

 ؟یراجع به چ ـ

 .يفانوس بود ينفهمه تو اریکام نکهی. اگهیراجع به تو د ـ

رفتار  ایحرکت  چیهمون چندوقت ه يعماد بود وتو يخونه  اریبود که کام یشدم. روز دوم رهیخ رونیتکون دادم و به ب يسر

سوال  نیا نی. سرهمکردیشدن به من نم کینزد يم براه یتالش چیبودند و ه یمعمول یلیبودم. سواالش خ دهیازش ند یخاص

 یول زنهینم لیدل یرو ب یکه عماد حرف دونستمیزده. م ییحرفا نیهمچ ادرشاومده بود که عماد چرا راجع به بر شیبرام پ

 باشه که بهم گفته. يزیهمون چ قایدق اریاز کام میدور يبرا لشیکه دل کردمیداشتم شک م

کرد و رفت. سوار آسانسور  یکه دوباره بهم گوش زد که با آژانس برگردم خداحافظ نیدر آموزشگاه نگه داشت و بعد از ا يجلو

درکنار رفت و وارد آموزشگاه شدم. چند  ياز جلو شناختیمن رو م گهیکه د مانیا یشدم. منش ادهیسوم پ يطبقه  يشدم و تو

 در رو باز کردم و رفتم داخل.  دییبفرما يجمله  دنینزدم و بعد از ش مانیضربه به دراتاق ا

 

 ؟یزد وگفت: سالم. خوب يلبخند دنمید با

 سالم. ممنون. ـ

 سرت بهتره؟ ـ
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 .ستیوگفتم: بد ن دمیبانداژ کش يرو یدست

 ؟يومدین روزید ـ

 کار داشتم. برادر عماد اومده. کمی ـ

 ن؟یباال انداخت و گفت: اشک ییابرو

 .ارینه. کام ـ

 شد. دایهوووم. پس هرکول دوباره سر وکله اش پ ـ

 خنده گفتم: هرکول؟ با

 ؟يدیند کلشوی. مگه هگهیآره د ـ

 که من از فانوس اومدم.  ینگ اریکام شیوقت پ هیام رو جمع کردم و گفتم: راستش... عماد گفت بهت بگم که  خنده

 د؟یبهش گفت یپس چ ـ

 تهرانه. ي هیاز دوستاشم که خونشون تو اله یکیعماد گفته دختر  ـ

 گه؟ینم اریتکون داد وگفت: چرا به کام يسر مانیا

 .دونمینم ـ

 .اوردمیعماد سر در ن نیا يوقت از کارا چیگفت: من که ه شدیبلند م شیصندل يکه از رو يهمونجور

 به منم بگو. ياگه سر در آورد ـ

رو بهش  يداشت با حرص نکته ا مانیبود و نر انویپشت پ يوش بود رو باز کرد. کسرت انویکه پ یخنده گفت: باشه. و در اتاق با

 . نوبت ماست.گهیبه ساعتش نگاه کرد وگفت: بسه د مانی. اکردیگوش زد م

 .نیا کنهیم سی. دهن منو سروگهید ایزودتر ب مانیاز خدا خواسته بلند شد و گفت: بابا ا يکسر

 حرف نزن بچه پرو. يادیگفت: ز مانینر

 رفت. یکوتاه یرو برداشت. و بعد از خداحافظ فشینگفت وک يزیچ يکسر

 ؟يقرار دار يگفت: واسه سه شنبه با احد کردیرو جمع م لشیکه داشت وسا مانینر

 : کنسلش کردم.مانیا

 : چرا؟مانینر

 عماد. يالیو میریم می: دارمانیا

 : ا ؟ پس دوباره سور و سات به پاست نه؟مانینر

 : آره.مانیا

 ؟يندار ي: کارمانینر

 : نه. سالم برسون.مانیا
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 .رسونمیکرد وگفت: چشم. حتما سالمت رو به سها م يخنده ا مانینر

 حوالش کرد وگفت: الزم نکرده. خودم زبون دارم بهش سالم برسونم. يچشم غره ا مانیا

 . نکبت.نمتینب مانیکه سرخ شده بودگفت: گمشو نر مانیخنده. ا ریگفت و زد ز يزیچ مانیخم شد و در گوش ا مانینر

 گفت: خدافظ. دیخندیکه همچنان م مانینر

 : خدافظ.مانیا

 وگفت: خوب. تا کجابهت درس دادم؟ دیبه سمتم چرخ مانیا مانیرفتن نر با

 سوال بپرسم؟ هینگاهش کردم و گفتم:  موشکافانه

 بپرس.کرد وگفت:  نگاهم

 ؟يتو ازدواج کرد ـ

 سوال نپرس. ينجوریمرد ا هیوقت از  چیه گهیخنده وگفت: د ریز زد

 چرا؟ ـ

 !يبهش عالقه دار کنهیچون اگه نشناسدت فکر م ـ

 م؟یپرسد يمگه چه جور ـ

 ولش کن. نه نامزد دارم. یچیسرش رو تکون داد وگفت: ه باخنده

 اسمش سهاست؟ ـ

 .هیدختر ماه یلی. خشینیبیم الیو ارمشیآره. حاال م ـ

بود که دل  نیبشه ا کیحد بهم نزد نیتا ا مانیا زاشتیعماد م نکهیا لی. پس دلانوینگفتم و نشستم پشت پ يزیچ گهید

تر شدم.  یمیباهاش صم یخوش حال شدم و کم یلیدست و پاش بسته است خ مانیا نکهیبود. از ا ریگ گهید يجا هیخودش 

 باشه. يا گهیگه امکان نداره چشمش دنبال کس دید بندهیم یدل به کس یوقت مانیمثل ا يمرد دونستمیم

 اریکام دیکه شا نیبالشت برداشتم. درد پهلوهام دوباره به سراغم اومده بود. با فکر ا يکه به در خورد سرم رو از رو يضربه ا با

 گفتم: بله؟ دمیکشیسرم م يکه شالم رو رو يپشت در باشه با زور از جام بلند شدم وهمونجور

مزاحم شدم. عماد حمامه وگرنه  دیقد راست کرد وگفت: ببخش اریتو رو کنکاش کرد. کام یهفت رنگ يباز شد وچشما در

 .شدمیمزاحم شما نم

 بلکه دردش کمتر بشه. دادمیپهلوهام فشار م ي. دستم رو روکنمیدادم و با زور گفتم: خواهش م هیتخت تک یپشت به

 اومده؟ شیپ ید وگفت: مشکلنگاهم کر کمی اریکام

 چطور؟ ـ

 .دیزرد شد یلیخ ـ

 د؟یداشت ينه... خوبم. کار ـ
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 کجاست؟ دیدونی. قبال عماد چند تا حوله اضافه داشت. شما مارمیراستش من فراموش کردم حوله با خودم ب ـ

 .دمیبهتون م امیبله. االن م ـ

بفهمه که درد دارم. وارد  اریکام خواستیراه برم. دلم نم يهم نکشم و عاد يکردم بخاطر درد چهره تو یجام بلند شدم و سع از

 اریحوله برداشتم و برگشتم سمت کام کیدست نخورده توش بود  يحمامش که چند تا حوله  ياز اتاق ها شدم و از تو یکی

حبس شد. دستم رو به  نهیس يکه نفسم تو دیکش يریرو بدم دستش پهلوم ت حولهکه خواستم  نیبود. هم ستادهیکه پشتم ا

 یبلند شد: چ اریکام يهم فشار دادم و با تمام زورم پهلوم رو فشار دادم. صدا ينخورم. چشمام رو رو نیدادم که زم هیتک وارید

 شده؟ حالتون خوبه؟

 يتو ی. اخماش کمدمیدر د يکه چشمام رو باز کردم قامت عماد رو جلو نی. همدمیشنیشدن قدم هاش رو م کینزد يصدا

 شونه اش بود گفت: چه خبره؟ يرو يکه حوله ا يهم بود وهمونجور

 .کنهی. فکر کنم پهلوهاش درد مدونمیو گفت: نم دیبه سمتش چرخ اریکام

 شده باران؟ یبازوم رو گرفت وگفت: چ ریبه سمتم اومد و ز عماد

 .ستین يزیتم: خوبم. چداد وگف رونیو نفسم رو ب ستادمی. سرجام صاف ارفتیم نیکم کم داشت از ب دردم

 ؟یمطمئن ـ

 يکه خواستم از تو نی. همرونیتشکر کرد و از اتاق رفت ب يوحوله رو دادم دستش. با لبخند اریآره. خوبم. رفتم سمت کام ـ

 عماد بازوم رو گرفت و گفت: چه خبر بود؟ رونیاتاق برم ب

 . اومدم بهش بدم.خواستی. حوله میچیه ـ

 کنه؟یوگفت: پهلوهات درد م دیموهاش کش يتو یدست

 .کشهیم ریوقتا ت یبعض ـ

 دکتر؟ میبر يخوایم ـ

 نه. االن خوبم. ـ

 اومدم. رونینگفت و من هم از اتاق ب يزیچ

   

 کیبخواد بهم نزد لیدل یب ای لیداشت که با دل يادیز يها تیموقع اریچند روز کام نیتختم نشستم وفکر کردم که ا يرو

 اریکام یکنن ول کیخودشون رو به آدم نزد يجور هی خواستنیفانوس بودند فقط م يکه تو ییآدم ها کارو نکرد. نیا یبشه ول

رفتاراش دچار  نی. سرهمگهید يجا هی رفتیکه بود م ییمعذبم از اونجا ورشازحض کردیکه حس م یگاه ینبود. حت ينجوریا

 .زدیدلم جوونه م يکم کم داشت تو يزده. حس بد یحرف نیشده بودم که چرا عماد همچ یدوگانگ

 دختر. یعماد بلند شد: تو که نشست يفکرا بودم که صدا نیهم تو

 کنم؟ کاریرو باال گرفتم و گفتم: خوب چ سرم
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 .مایفتیقراره راه ب 5به ساعتش انداخت و گفت: ساعت  ینگاه

 م؟یرو گرد کردم و گفتم: مگه قرار نبود فردا بر چشمام

 .میکن فیاوضاع اونجارو رد کمی میزودتر بر دی. ما باانیفردا بنه. بچه ها قراره  ـ

 ؟یخوب چرا زودتر بهم نگفت ـ

 ها. يببند دیساك منم با ـ

 کار دارم. یحرص گفتم: عماد.... خودم کل با

 جان باران منم کار دارم. ـ

 .کنمی. من وقت نمریناهار بگ رونیپس از ب ـ

 خوب. یلیخ ـ

سرم جمع کردم و  ي. موهام رو باال رونیگرفتم و اومدم ب ییحموم. دوش سرپا يجام بلند شدم و اول از همه رفتم تو از

 میسرم ببندم. باد کولر هم مستق يرفت باند رو دوباره رو ادمیمشغول جمع کردن لباس شدم. انقدر سرم گرم بود که اصال 

 چه وضعشه باران؟ نیعماد بلند شد: ااا! ا يه صدابه زخمم. مشغول جمع کردن ساکم بودم ک خوردیم

 شده مگه؟ یسمتش و گفتم: چ برگشتم

 ؟يدور سرت ببند شهیباند رو هم دیسمتم وگفت: مگه دکترت نگفت با اومد

 رفت. ادمیو گفتم: آخ.  میشونیبه پ دمیکش یدست

لخت  یشونیزخمم: با پ يرو دیپنبه رو کش زدیکه غر م ي. اومد سمتم وهمونجورختیر نیپنبه بتاد يتخت نشست و رو يرو

 .نمیباال سرت رو بب ریبگ له؟یزخمه سر باز کنه بند آوردن خونش کار حضرت ف نیا یگیکولر. نم ينشسته جلو

 بابا. چه خبرته؟ واشیصدام در آودم: آخ...  میشونیپ يرو دیپنبه رو محکم کش چون

 ریگ رشی. چون موهام زمیشونیدور پ دیچیبرداشت و پ زیباند تم هیبعد  دستش وبه کارش ادامه داد. يام رو گرفت تو چونه

 .رهیگیسرم درد م کشهیموهام رو م یچیپیباند که م ؟يریبرام کاله بگ شهی. گفتم: مومدیاصال ازش خوشم نم کردیم

 حوله ام رو هم بردار. یساك منو جمع کن یبرات. خواست رمیگیم رونیتخت بلند شد و گفت: رفتم ب يرو از

 ؟ی. ناهار گرفتدونمیخودم م ـ

 رم؟یبگ یچ ـ

 عماد. گهی. بدو د3فرق نداره. ساعت  ـ

 خوب. کم غر بزن. یلیخ ـ
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اتاق عماد. در کمدش رو باز کردم وبه  يسرم رفتم تو يساکم ازجام بلند شدم و بعد از انداختن شالم رو پیاز بستن ز بعد

. پس تماما لباس اسپرت براش برداشتم. ستین يخبر یمجلس يها پیاز ت گهید الیو يکه تو تمدونسیلباساش نگاه کردم. م

 از پشت سرم اومد: عماد کجاست؟ یکس يکه صدا شهیم اجشیاحت کردمیبودم که حس م یلیمشغول جمع کردن وسا

انداختم و گفتم: فکر کنم رفته  نیی. سرم رو پاکردیبود وداشت نگاهم م ستادهیدرا يو نگاهش کردم. جلو اریسمت کام برگشتم

 .رهیناهار بگ

 د؟یکنیساکش رو جمع م دیشما چرا دار ـ

 کاراشو انجام بدم. دی. من باگهیبرادرتون تنبله د ـ

 شده. ينجوریهست ا يسال و خورده ا کی هی یتموم خانواده زبون زد بود. ول يقبلنا تنبل نبود. قبال نظمش تو ـ

 .دهیشلختش به من رس تیشخص نی. فعال که همنمیبسعادت نداشتم قبلناشو ب ـ

 .نجایکه چرا شما رو آورده ا فهممیوگفت: تازه االن م دیخند

 باال انداختم و گفتم: چرا آورده؟ ییابرو

. شما دیمقابل خودش ينقطه  قایگفت: چون دق دادیم کهیکه به چهارچوب ت يجمع کرد و همونجور نهیس يهاش رو تو دست

 بوده. يقبال چه جور ادیب ادشیرو آورده که 

 د؟یکنیفکر م ينجوریشما ا ـ

 بله. ـ

 جالبه. ـ

 د؟یایکه ب دیداد تیشما چرا رضا ـ

 به اصرار خودش. ـ

 شدند؟ یپدرتون چطور راض ـ

 .شناسهیخوب م یلیبابا عماد رو خ ـ

 رو؟ دیعماد جد ایرو  یعماد قبل ـ

 داره؟ یچه فرق ـ

 فرق داره. یلیخوب خ ـ

 مثال؟ ـ

 د؟یدونیواقعا نم یعنی ـ

 .دمیرو ند یگفتم که عماد قبل ـ

براش عوض  زایچ یلیبعد از اون اتفاق خ یکم نداشت. ول ایدن نیا يتو زیچ چیکه ه یبهتر بود. آدم یلیخ یخوب عماد قبل ـ

 شد.



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٠١ 

 رو باال انداختم و گفتم: کدوم اتفاق؟ ابروهام

 ... . ـ

 باران کجاست؟ ار،یکام ـ

در کنار  ي. واز جلونجاستیبه داخل اتاق اشاره کرد و گفت: ا اریجوابم رو بده. کام اریعماد بود که بلندشد و نزاشت کام يصدا

 ؟یاتاق و گفت: ساکمو بست ياومد تو فیرفت. عماد با اخم خف

 آره. ـ

 .میناهار بخور میپس بر ـ

 گفت؟یم یکرد و گفت: چ کمینشنوه سرش رو نزد اریکه کام يجور بعد

 .یچیباال انداختم و گفتم: ه يشونه ا شدمیکه از کنارش رد م يهمونجور

. دندیخندیو م زدندیحرف م يزیعقب جا خوش کرده بودم. دو برادر از هرچ یصندل يکنار عماد نشسته بود ومن هم رو اریکام

کوتاه بود و مجبور نبودم چند  ریه مسبود ک نیکه وجود داشت ا یخوب زیانگار نه انگار که من هم اونجا حضور دارم. تنها چ

 .شناختمیکدومشون رو نم چیبود که من ه دیجد يکه پر از اسم ها ییها حرفدو برادر گوش بدم.  يبه حرف ها یساعت

پرتقال  يمجذوب اطراف بودم. درخت ها میباز شد و وارد شد یعماد. از اولش که درآهن يالیبه و میدیبعد رس قهیدق 45 حدود

با سقف  الی. ساختمون ودیشن شدینچندان دور م يرو از فاصله ا ایدر يو به و هلوم کل باغ رو گرفته بود. صداو نارنج 

ها  چکیکه کلش رو پ یآهن يبا بدنه  ییساختمون بعد از گذشتن از راه رو يرواز دور مشخص بود. درست رو به  شیروونیش

 يجا هیبا  یچوب قیدوتا آالچ یشن ي. کنار فضامیدیرسیدرست شده بود م بالیوال يکه برا یشن ییفراگرفته بودند به فضا

پارك کرد و  هیسا يرو تو نشیقرار داشت. عماد ماش یقشنگ یلیگل به طور خ يمنقل وجود اشت. اطراف ساختمون بوته ها

 .دییگفت: بفرما

که از  یاطرف بودم. کم دنیهمچنان مشغول د من یول ارندیرفتند که ساك ها رو ب اری. عماد و کاممیشد ادهیپ نیازماش هرسه

شور آب همه جابه  يشده بود و بو دهیتا افق کش ایدر کرانیب ی. آبدیدیساحل رو م یشن نیزم یرفتیساختمون به سمت چپ م

برام  ایداشتم. در ی. احساس خوبمیکشد یقیبودم. چشمام رو بستم ونفس عم دهیندرو  ایوقت بود که در یلی. خدیرسیمشام م

کردم با فکر کردن به خاطرات بدم حال خوبم رو خراب نکنم. برگشتم  یخاطرات تلخ! سع نیبود. همچن یآور خاطرات خوب ادی

 و ساکم رو از دست عماد گرفتم و راه افتادم سمت ساختمون.

ت وسط سالن قرار بود که درس یبزرگ میآکوار شدیم رهیرو به خودش خ یکه هر چشم يزیچ نیکه باز شد اول درساختمون

 گاهیجا نیی. پاگذاشتیم شیکامل رو از داخل به نما ي ویو کیقرار داشت که  یبزرگ يها شهیداشت. چهار طرفش ش

بود که به شکل مربع همه جا قرار  یسرهم يمبل ها میآکواربه شکل کمد بود که از چهار طرف در داشت. اطراف  میآکوار

 هیادم ناخود آگاه گرمش بشه. درست پشت سالن مربع شکل  شدیداخل ساختمون باعث م يوقهوه ا یچوب يداشت. فضا

 هیسوخته. درست ته آشپزخونه هم  يقهوه ا يها نتیقرار داشت. با کاب شدیکه اپنش رو به سالن باز م ینقل يآشپزخونه 
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و  ستادیا می. عماد کنار آکواررفتیدوم م ي و به طبقه خوردی. کنار آشپزخونه پله مشدیباز م ایپنجره قرار داشت که رو به در

 براشون شکلک درآورد.

 اریکام نکهیکه گرسنشونه چون به محض ا دمیفهم یباشند به سمت عماد حمله کردند ول دهیها انگار که صاحبشون رو د یماه

 يبریم نارویرو به من داد وگفت: ا اریبه سمت اون هجوم آوردند. عماد ساك خودش و کام ختیبراشون غذا ر گهیاز سمت د

 باال؟

پرشده بود. بعد از  يقهوه ا يتماما با ست ها نییدوم هم مثل پا يباال گذاشتم. طبقه  يها رو ازش گرفتم وقدم به فضا ساك

بزرگ پرشده بود به  يو یت هیرنگ و  يریدست مبل ش هیبود که با نییتراز سالن پا کیکوچ یلیسالن که خ هیگذشتن از 

اما به اتاق  يهم حمام بود. در بعد يبود. در بعد یبهداشت سیدر رو باز کردم. سرو نیکه تمام در بود. اول میدیرسیم یقسمت

 يساده ا لیافتاده بود. وسا نیزم يبخاطر رنگ پرده ها رو يشده بود و نور قرمز دهیقرمزش کش يکه پرده ها شدیباز م ینقل

رو باز کردم. اونجا هم  ياون اتاق گذاشتم و در بعد يتخت خواب. ساك خودم رو تو هیو نهییاتاق بود. مثل کمد و آ يهم تو

 حبس شد. نهیس يدر آخر رو باز کردم نفسم چند لحظه تو یرو هم اونجا گذاشتم و وقت اریبود. ساك کام گهیاتاق د هی

قرمز روش بود درست  یکه روتخت ي. تخت دو نفره ازدیچشم رو م یها حساب وارید يکف و رنگ نقرها دیسف يها پارکت

 يسمت راستش. دوتا پنجره  نهییاتاق قرار داشت. کمد سمت چپ تخت و آ يهم تو يوقرمز دیاتاق بود. ست سف يباال

 کردمینگاهشون م یکه وقت یی. عکس هاخوردیبه چشم م مادع ياتاق عکس ها ي. همه جاشدیباز م ایبزرگ درست رو به در

 عماد بلند شد: خوبه؟ يکه صدا کردمیداخل اتاق نگاه م نیزای. داشتم به دشدمیم وونهید

 چقدر خوشگله. نجایسمتش و گفتم: ا برگشتم

 اتاق مالتو. نیپس ا ـ

 نتونم برگردم باهات. گهیبمونم د نجایاگه ا ترسمینه. م ـ

 .یمونیم نجایوگفت: خوب هم دیخند

 ؟يبر میجا بزار نیمه يخوایم يازم خسته شد ه؟یدادم وگفتم: چ هولش

 گفت: تو فکر کن آره. باخنده

 .ایبرم لب در خوامیمن م ـ

 .میریباهم م ستایوا ـ

 برم. خوامینه. من االن م ـ

 خوب فقط زود برگرد. یلیخ ـ

 باشه. ـ

شن  ي. از کنار ساختمون گذشتم و پا رورونیاز ساختمون زدم ب اریکام يگرد شده  يشدم ودر برابر چشم ها ریپله ها سراز از

و  دمیکش قی. با آرامش چند تا نفس عمدیرسیبه گوش م دندیکوبیکه خودشون رو به ساحل م ییموج ها يها گذاشتم. صدا
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عظمتش برام  يبا همه  ایشن ها گذاشتم. در ندیخوشا یسیخ يبرهنه ام رو رو يدرست کنار ساحل کفشام رو در آوردم و پاها

 تک تک خاطراتم حضور داشت. يتو میکه تمام بچگ یمامن رو داشت. مامن هیحکم 

موهام  يقوزك پام باال اومد. شالم باز شده بود و باد ال يکه آب تا رو يقدم برداشتم جور کرانیب یآب نیقدم به سمت ا چند

 ي. عقب گرد کردم و روستین یمناسب تیکه موقع دونستمیم ی. ولایدر يبدو ام تو تونمیکه م ییتا جا خواستی. دلم مدیچیپیم

 کردمینگاه م ایبه در یشدم. وقت رهیخ ایزانوهام گذاشتم وبه در ي. سرم رو روستمکنار ساحل نش ياز تخته سنگ ها یکی

که بخواد با  يبود که بخواد تو ذهنم راه بره و مضطربم کنه ونه عماد یروسینه س گهی. دشدیم یخال يذهنم از هر فکر

 .نهیلبم بش يبخند رول شیادآوری

 نم؟یکنارت بش تونمیم ـ

تخته سنگ  ينگاه کردم. کنارم رو ایعماد نگاه کردم. سرم رو تکون دادم و دوباره به در يرو بلند کردم و به چهره  سرم

 نه؟ يخاطره دار یلیخ اینشست و گفت: با در

 .نیریهم تلخ وهم ش ـ

 باهاش ندارم. ینیریش يخاطره  چیهمش تلخه. ه ایاما خاطرات من با در ـ

 چطور؟ ـ

 .ترسونهیکرده که آدم رو م جادیدلم ا يتو یخوف هیعظمتش  شهیهم ی. ولستیمهم ن ـ

 .دهیمن عظمتش رو دوست دارم. به آدم احساس آرامش م یول ـ

 آرامش؟ هه! خنده داره. ـ

 خنده داره؟ شیکردم وگفتم: چ نگاهش

 احساس آرامش نکردم. ایوقت کنار در چیه نکهیگفت: ا رهیبگ ایچشم از در نکهیا بدون

 چشماش زل زدم و گفتم: چرا؟ يپام برداشتم و صاف نشستم. تو يرو از رو سرم

 .ستیلبخند نگاهم کرد و گفت: گفتم که، مهم ن با

 من مهمه. يچرا برا ـ

 نباشه. ـ

 عماد. یکنیم تیاذ يدار ـ

 .ستیسرت خوب ن يبرا شهیتو. هوا کم کم داره سرد م میسرجاش بلند شد و گفت: پاشو بر از

 .يجوابمو نداد ـ

 نداشت. یسوالت جواب ـ

 .یبزن یحرف يخوایداشت. تو نم ـ

 ؟یتمومش کن شهیم ـ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٠٤ 

 تو تموم نشده. يبرا زایچ یلیخ یدونیمنم تمومش کنم خودت بهتر م ـ

 بود؟ یسمتم. موشکافانه نگاهم کرد وگفت: منظورت چ دیو چرخ ستادیا سرجاش

 .یدونیخودت بهتر م ـ

 بهت گفته؟ يزیچ اریشد و گفت: کام کیقدم بهم نزد هی

 يزیچ هیبفهمم که  تونمیراحت م یلیماه خ 8بگه. بعد از  يزیچ یکس ستیتفاوت نگاهم رو ازش گرفتم وگفتم: الزم ن یب

 که هنوز برات تازه است. یمیکهنه وقد زهیچ هی. دهیداره عذابت م

 ماه. 9 ـ

 ؟یسمتش و گفتم: چ برگشتم

 ادته؟یخونم.  ياومد  يروز نیهمچ هیماه قبل تو  9خرداده وتو درست  3ماه. امروز 9زد وگفت:  يلبخند

 شو. هیبه ثان هیگفتم: ثان یلبخند تلخ با

 تنهاست. اریتو. کام میوگفت: پاشو بر دیموهاش کش يال یدست

 فتادم.جام بلندشدم و پشت سرش به سمت ساختمون راه ا از

 .نجاستیبارانم ا ي. عماد نگفته بودنجاستیا یک نیبه! بب ـ

 .یگفت: نگفتم که واسش جفت جور نکن کردیم يکه داشت ظاهر ساز مانیرو به ا عماد

 جفت جور کردم واسه هفت پشتم بسه. هیوگفت: من واسه خودم  دیخند مانیا

 مانیتو چشم بود از در ساختمون داخل اومد و رو به ا يسبزش بد جور يداشت و چشما یکه قد نسبتا کوتاه ییرو دیسف دختر

 ؟يکردیمنو م بتیگفت: غ

 شما رو بکنم. بتیباشم بخوام غ یبا لبخند گفت: من سگ ک مانیا

که بخاطر رنگ  ينگاه کرد پشت سر سها پسر مو فرفر مانیباز کرد و بامحبت به ا يرو به لبخند شیغنچه ا يلب ها سها

. دندیآغوش کش يتو گرویبه سمتش رفت و دو مرد همد اریوستش حدس زدم که مال شمال نباشه داخل شد. کامپ يسبزه 

 .دنیند گرویقرنه همد 10 کنهیندونه فکر م یعماد با خنده گفت: خوب بابا. کس

 .خواستیحرف نزن. برو نگار کمک م ادیرو به عماد کرد و گفت: ز يفرفر پسرمو

که از در  یبود من بودم چون هرکس بیکه غر یاون جمع تنها کس ي. تورونیتکون داد و از در ساختمون رفت ب يسر عماد

در گوش سها  ستادمیجا وا هیمظلوم  یلیخ دیکه د مانی. اکردیم یسالم واحوال پرس یمیصم یلیباتمام جمع خ شدیوارد م

 درسته؟ گه؟یو گفت: باران د ستادیکنارم ا اومد. تموبا لبخند به سم دیگفت که سها به سمتم چرخ يزیچ

 لبخند دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم: بله. با

 و دستم رو فشار داد و گفت: منم سهام. دیخند

 .شناسمتیکه م یباش یفکر کنم تنها کس یعنی. دونمیم ـ
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 گفت: البته بعد از نگار. باخنده

 .رفتیم ادمیآره نگارو داشت  ـ

 .کنهیم فیاز هوشت برام تعر ادیز مانیا ـ

 لطف دارند. مانیآقا ا ـ

جمع  نیا ي. ما همه توشمیبهش؟ ولش کن بابا من ناراحت نم یچسبونیآقا م ينجوریا يو گفت: بخاطر من دار دیخند بلند

 باهم. میا یمیصم

 .يندار تیکه نسبت به شوهرت حساس یهست یزن نی. اولبهیگفتم: عج باخنده

 .رمیگیبه وقتش خوب حالشو م یول دمیعمل م يکرد وگفت: من بهش آزادرو به سمتم خم  سرش

 .يدار استیخنده گفتم: پس س با

 شیچمدون نگار رو گرفته بود و نگار هم داشت با لبخند همراه ي. عماد دسته دیورود عماد و نگار سرم به سمت در چرخ با

 کو پس؟ نایگفت: م يسالن گذاشت و رو به پسر مو فرفر ي. عماد چمدون نگار رو گوشه کردیم

 نبود؟ رونیمگه ب ـ

 نه. ـ

 .گهید دهیبد دی. ندایرفته لب در دیشا ـ

 .یبزن یحرف نیهمچ يجلو خودشم جرعت دار نمیباخنده گفت: بب مانیا

 ان؟یو رها هم ب نیهم وارد بحث شد وگفت: مگه قرار نبود شرو اریکام

 کجا موندند. نیبزنگ بهشون بب مانی. اانی: چرا. قرار بود بعماد

 : عماد چمدونم رو کجا بزارم؟نگار

 .خوابنیسالن م يهم تو ونی: دوتا اتاقا مال خانوما. آقاعماد

باال انداخت و گفت: عماد؟ مگه باران قرار نبود بره  یینگاهش ثابت موند. ابرو دیکه به من رس نیچرخوند وهم يسر نگار

 ش؟یاتر

 کنه. يزیخون ر دینگاهم کرد وگفت: بخاطر سرش نرفت. دکتر گفت تو ارتفاع شا عماد

 .میباهاشون رو دار يباحرص گفت: عجب. پس سعادت همجوار نگار

 نگار. نیا هیودم گوشم گفت: عجب عجوبه ا دیخند زیر سها

زده بود  رونیشالش ب ياز پشت و جلو شیعسل يکه موها يموقعه دختر قدبلند نیرو تکون دادم. تو هم زدم و سرم يلبخند

 .افتهیبهشت م ادیچقدر خوشگله. آدم  رونیب نیا نیبب ایب امکیس يگفت: وا يرو به پسر مو فرفر جانیاومد تو و باه

 کمه. اشیباخنده گفت: آره فقط حور اریکام

 م؟یهست یچ نجایباال انداخت و گفت: پس ما ا ییقدبلند ابرو دختر
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 !دمیم حیشکل تو باشن که من همون جهنمو ترج اشیبه خودش گرفت وگفت: اگه بهشت حور يبامزه ا ي افهیق اریکام

 دمیشنیمو دختر رو از باال  اریکام ادیداد و فر يهم با خنده از پله ها رفت باال. صدا اریو کام اریدنبال کام دیسرخ شد و دو دختر

 دوتا افتادند به جون هم. نیبگذرونه. باز ا ریگفت: خدا بخ امکیکه س

رو جابه جا  التونیوسا دیبر دیخوب پاش د؟ینگاه کن گرویهمد نجایماست ا نیع دیخوایتکون داد وگفت: تا شب م يسر عماد

 برام؟ یکن خیاون جوجه ها رو س شهی. بعد رو کرد به من و گفت: باران جان، مگهید دیکن

 هیکردنشون شدم. بق خیخوابونده بودم رو درآوردم و مشغول س مویآب ل يتو شبیکه از د ییآشپزخونه و جوجه ها يتو رفتم

 يکه تو يدیبا افراد جد چکسیباال بردند تا جا به جاشون کنند. هنوز ه يهم ساك ها وچمدون هاشون رو به طبقه 

که در باز  کردمیفکر م زایچ نیکم از دست عماد دلخور بودم. داشتم به همینظر  نینداده بود. ازا ییگروهشون بودند بهم آشنا

 شیداخل شدند. سرم رو باال گرفتم وبهشون نگاه کردم. پسر پوست ب دیباریاز سر و کولشون م یکه خستگ يشد و دخترو پسر

. دختر هم کردیم جذوبادم رو م زدیم ییبورش که به طال يموها نییروشنش پا يقهوه ا يداشت و چشما يدیاز حد سف

 بزنه. رونیبلندش از پشت شالش ب يموها يباعث شده بود که دنباله  نیرو نبسته بود وهم شیمشک يموها

 باال انداختم و گفتم: سالم. ییابرو

 مبل انداخت و گفت: سالم. شما؟ يکوله اش رو رو پسر

. بابا پارسال دوست امسال آشنا. کجا نیلند شد: به به. آق شروپله ها ب ياز باال  اریکام يجوابش رو بدم که صدا خواستم

 د؟یکرد ریقدر د نیا دیموند

 کارم. چی. من هریبگ نویا ي قهیبه دختر اشاره کرد وگفت:  نیشرو

 . به من چه؟يمعطل کرد نیبا اعتراض گفت: ا؟ خودت تو پمپ بنز دختر

 .دیکندستاش رو باال آورد وگفت: باشه بابا. دعوا ن اریکام

 ه؟یک دیجد دیبه من اشاره کرد وگفت : ز نیشرو

 که. شیشناسیعماد. م دیاز هزاران ز یکیباخنده نگاهم کرد وگفت:  اریکام

 بابا دم داداش شما گرم. نو؟یو گفت: هم نگارو آورده هم ا دیخند نیشرو

عمه ات داره نه من.  دمی. زدیکن بتیعماد بلند شد: کم پشت سر من غ يکه صدا شدمیمکالمه دلخور م نیکم کم از ا داشتم

 .دمینجاتمه نه ز يبانو هم فرشته  نیا زونمهینگار که خودش آو

 نجاتن. يفرشته  یبه نوع دایز يباخنده گفت: همه  نیشرو

آماده  گهیجوجه ها که د ینیکه س يو اومد سمتم همونجور دیهم ساکت شد. چرخ نیبهش رفت و شرو يچشم غره ا عماد

 .ری. به دل نگکننیم ادیز یشوخ نایآروم گفت: ا گرفتیشده بود رو از دستم م

 .يبد ییآشنا هی ستیزدم و گفتم: اشکال نداره. فقط بد ن يلبخند

 .نییپا دیو گفت: بچه ها جمع ش دیکش یسوت ياونم به چشم. بعد ـ
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 نکهیماد از سمت راستم شروع کرد و گفت: خوب، اسالن جمع شدند. ع يکه اومده بودند تو ییکسا يبعد همه  قهیدق چند

که چند  نهیشرو نمی. اارهیمن و کام هی یمیقد ياز دوستا امکیس نیسها نامزدشه. ا نمی. اشیشناسیمغزه خودت م لیب مانیا

 نمی. بچه ها ایشناسی. نگارم که مامکهیزن س نایکه م شمی. بقلنهیشرو ي الهچند س قیرها رف نمی. امیقیهست باهم رف یسال

 رو بهتون داده. یگل روزگاره که افتخار همراه ياز فرشته ها یکیباران خانوم 

 .یکنیم فیازش تعر نقدریا رهیجوب نم يگفت: خوبه باباش اصن آبش باهات تو مانی. ارخندهیزدند ز همه

 !گهید میکنیدخترشون خام م میدار رهیگینم لمونی: خوب همون باباش تحوعماد

 بهتر بود. ينجوری. ادادمیمن محل نم یول خورهیکه داره حرص م دونستمی. مدندیجمع به جز نگار خند ي همه

 

آشپزخونه  ي. فقط من بودم که تودندیخندیوم گفتندیداشتند م قیآالچ يبودند پشت منقل و دخترها هم تو ستادهیا پسرا

 شیپ يای یبلند شد: چرا نم اریکام يکه صدا گشتمیبشقاب مدنبال  نتیکاب يناهار بودم. داشتم تو لیمشغول آماده کردن وسا

 ه؟یبق

 .امیرو آماده کنم م لیوسا دیرو بلند کردم و گفتم: بزار سرم

 ؟یهست يقدر کار نیهم شهیداد وگفت: هم هیاپن تک به

 زدم و گفتم: بده؟ يلبخند

 رابطه داشته باشه. ییدخترا نیچیبا هم خورهی. فقط به عماد نمستیرو تکون داد وگفت: نه. بد ن سرش

 خودش که کاراشو رتق و فتق کنم. شیمنو آورده پ دیشا ـ

 .یبمون ششیکه پ يداد تیکه چرا رضا دمیمن هنوز نفهم یبوده. ول يجور نیحتما هم ـ

 دراوردم؟ ییبده برادرتون رو از تنها ـ

 .بهیعج کمی. فقط ستینه بد ن ـ

 .ادهیز ایدن يتو بیعج يزایچ ـ

 عماد بلند شد: تموم نشد کارت؟ يبگه که صدا يزیچ واستارخیکام

. میکه غذا رو خشک نخور دیخریم يو سبز وهیم کمیتموم شد. فقط کاش  گهیاپن گذاشتم و گفتم: چرا. د يها رو رو ظرف

 .شهینم دایپ خچالتیتو  یچیه

 .ریبگ ستیرو ل يخوایم ی. هرچدیخر میری: بعد از ظهر معماد

چشمام نگاه کرد و  يدر بازوم رو گرفت و تو ي. جلورونیب میرو تکون دادم و رفتم سمت عماد و هر دوبا هم از در رفت سرم

 ر؟یگرم نگ اریبا کام ادیگفت: مگه نگفتم ز

 .شمینگاهش کردم و گفتم: خودش اومد پ مظلومانه

 باران... من نگرانتم. بفهم تو رو خدا. ـ
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 .يدار یخوب يدوستا ـ

به ظاهر خوبم هم  يدوستا نیاز هم دیبا یآوردند انداخت و گفت: ول یدرم يمنقل داشتند مسخره باز يبه پسرا که پا ینگاه

 .یش یباهاشون قاط ادیز خوامی. نمیکن يدور

 طال. يبرم خونه  یزاشتیم یسفر رو کوفتم کن ينجوریا یخواستیاگه م ؟يگفتم: پس چرا اصال منو آورد باحرص

 .يعوض شد نقدریا هویتو چرا  فهممیگفت: من نم دیموهاش کش يتو دست

 ؟يزاریمثل همه خوش باشم. چرا نم خوامیبحث و عوض نکن. فقط سفرمو کوفتم نکن. من هم م ـ

 .ستیبه من مربوط ن گهید دیافتاد که نبا یخوب، برو خوش باش فقط اگه اتفاق یلیرو ول کرد وگفت: خ بازوم

زد وگفت:  یکنارش برام جا باز کرد و نشستم. رها چشمک ییرو ازش گرفتم و رفتم سمت دخترا. سها باخوش رو تیعصبان با

 ؟ییتو چرا تنها

 داره. یهم واسه خودش عالم ییتنها ـ

 .یوگفت: شاعرم که هست دیخند نگار

 : نوازنده هم هست.سها

 ؟ي: جدرها

 .مانهی: آره بابا. استادش اسها

 .هینده و گفت: پس نوازنده آبکخ ریزد ز یپق نایم

 گارد گرفت وگفت: چرا؟ عیسر سها

 .گهیکارست د ی: چرا نداره گلم. از استادش معلومه چرها

 .دمیم زهیبهت جا يکرد دایپ یمرب مانی: دلتم بخواد. بهتر از اسها

 داد واسه هفت پشتمون بس بود. ادی تاریگ نیبه شرو نی: همرها

 هیکه بلده از صدقه سر نمی. همومدینصف کالساشم ن نیشرو مان؟یا سیداره به تدر یچه ربط جنبهیم نی: سرگوش شروسها

 بلده. مانیا

 بابا. یاز گشنگ میمرد کنند؟یکار م یپسرا چ نی. اگرویهمد سیگ دی: خوب بابا، حاال نکننایم

 همه در اومد و به اعتراض به پسرا گفتند که گرسنشونه. يصدا نایحرف م نیا با

 ! خورندایخودمون رو م دیاومده بود گفت: بچه ها ناهار رو آماده نکن رونیکه تازه از ساختمون ب رایکام

 .دونهی: من که تلخ تلخم. رها منیشرو

 ها. گانهیخوشمزه ام. دخترا تستم هم را یلیعوضش من خ ی: ولامکیس

 باال انداخت و گفت: جانم؟ ییابرو نایم

 نباش. لیبخ نقدریا گه،یتسته د هی: بابا اریکام
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 .يخوشمزه تر امکمیساکت باش که تو از س یکی: تونایم

 ؟يباال انداخت و گفت: مگه تست زد ییابرو اریکام

 ؟يکار دار یبا زن من چ کهیرو گرفت و گفت: مرت اریکام ي قهیرو درآرود و  یغرت يآدما يادا امکیس

 وکنما.ر اهتویس ي. نزار پرونده ایبابا س نیباخنده گفت: بش عماد

 .میرو مرتب کرد وگفت: اصن زن من مال شما. من وشما ندار اریکام ي قهی امکیس

 باغ.  يتو دیهوا پسته دو دیکه د امکمی. سامکیدنبال س دیو دو دیپر نییپا قی! و از آالچکشمتیم امک؟؟؟؟ی: سدیکش غیج نایم

 .میدیاز جوجه به کجاها رس نیباخنده گفت: بب اریکام

 . کبابا حاضره.دیسفره رو بنداز دیکباب ها رو برداشت وگفت: دخترا پاش ینیس عماد

. حالم دییپاینشسته بود و عماد رو م قیآالچ ينگار هم چنان رو ی. ولارمیرو ب لیکه وسا میسها و رها وارد آشپرخونه شد با

جمع رو نشون  نیا یراحت زانیبودم که م دهیشن شیپ قهیکه چند دق ییباحرف ها ی. از طرفخوردیرفتاراش بهم م نیداشت از ا

از  یلیخ تونستمی. من نمگفتیگارد گرفتم. عماد راست م يعماد اونجور يشدم که چرا برا یکم کم نسبت به خودم عصب دادیم

حال من رو بد  خندوندیها رو م نیکه ا ییازحرفا یلی. خامیجمع رو درك کنم وباهاشون کنار ب نیا يها وحرف ها یشوخ

 .کردیم

. پسرها هم بعد از پهن شدن سفره میپر ازخنده برگشت سفره رو انداخت یبعد با لب قهیکه چند دق نایسها و رها و م باکمک

کنار عماد رو نگار تصاحب کرده  يجا دمید یوقت دمیهمه جفت شده بودند و من هم که آخر ازهمه رس بایاومدند و نشستند. تقر

حداقل بخاطر من  یول ستین ینگار راض ياز رفتارا ادیکه عماد هم ز دونستمینشستم. م ودب اریکنار تنها جا که کنار کام یعصب

 ره؟یکه دوسش داره گارد بگ یخواهرش مقابل کس يبرا دی. به خودم تشر زدم: چرا بادادینشون م یواکنش هی دیبا

 رات؟کباب بزارم ب ؟یکشیبلند شد: چرا نم اریکام يفکر خودم غوطه ور بودم که صدا يتو

 .شمیرو تکون دادم وگفتم: ممنون م سرم

 نکن. بچه ها همه صاف وساده اند باهم. یبیغر نقدریبزرگ کباب برام گذاشت و آروم گفت: ا ي کهیت دوتا

کرد و با حرص دست  یعماد پنهان نمنوند چون اخم دیلبخند من از د نیا یانداختم. ول نییزدم به روش وسرم رو پا يلبخند

آوردم. عماد نسبت به  یداشت اصال سر در نم اریکام يکه رو یتیهمه حساس نیزانوش بود رو پس زد. از ا ينگار که رو

واکنش ها  نی. تمام اگرفتیکه نسبت به برادرش گارد م دادینم شونواکنش ن نجوریبودند ا بهیدوستاش که باهاش غر

 .کردیم شتریرو ب میسردرگم

با تشر رو  نای. مچرخوندشیساحل م ياز کمرش گرفته بود و داشت تو نیرها کل ساحل رو پر کرده بود. شرو يقهقهه  يصدا

 .ریبگ ادی کمیو گفت: نگاشون کن.  امکیکرد به س

 د؟یمسابقه هست ي هیآب بود داد زد: بچه ها پا يکه تا کمر تو اریکام
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نقطه شده بود ثابت مونده  هیافق درست مثل  يعماد که تو ي. نگاه من همچنان رودیهمه به جز من به سمتش چرخ نگاه

 ؟يو گفت: چه مسابقه ا اریبود. نگار رفت سمت کام

 اونجا. دیزودتر رس یمتر دورتر قرار داشت اشاره کرد و گفت: هرک 50که حدود  يبادستش به صخره ا اریکام

 ام. هیزد به آب و گفت: پا امکیس

 ؟يایآب به خط کرد. بعد نگاهش رو داد به من و داد زد: تو نم يهمه رو تو اریکام

 تکون دادم و گفتم: نه. یلبخند براش دست با

از همه جلوتر بودند. درست مثل  نایوم امکیکه س دمیدیآب. م يزدند تو رجهیرو تکون داد وبا عالمتش همه ش سرش

 کشهینفرهم نگار بود که معلوم بود داره به زور خودش رو م نیر. آخشکافتندیوآب رو م دادندیماهر به بدنشون حالت م يشناگرا

 ؟یسرم بلند شد: تو چرا نرفت باالعماد از  يکه صدا کردیجلو. داشتم نگاهشون م

. گفتم: بخاطر سرم زنهیبرق م دینور خورش ریوتموم موهاش ز ختنهیدرحال ر شرتشیت نییآب از پا دمیسمتش و د برگشتم

 تو آب. مینمر

 .یکنیم یموهاش رو گرفت و کنارم نشست. گفت: کار خوب آب

 .يتا برگرد کشهیگفتم طول م یکه تو داشت ي. با اون فاصله ایزود برگشت ـ

 برگردم؟ یناراحت ـ

 د؟یخر يریم یک ـ

 .میتو باهم بر میاالن. پاشو بر نیهم ـ

 ؟یگیبه بچه ها نم ـ

 .دیبرم خر خواستمیکه م دوننینه. م ـ

. وارد داشتیقدم بر م نیکرده بود سنگ سیکه لباس هاش رو خ یهاش راه افتادم سمت ساختمون. بخاطر آبشدم و با بلند

 نییکه از پله ها پا نی. همدمیبلوزم پوش ي. رفتم باال و مانتوم رو رونییپا يحمام طبقه  يرفت تو عیو سر میساختمون شد

 : باران... باران...دمیاومدم صداش رو شن

 ه؟یدر حموم گفتم: چ يجلو رفتم

 ؟يارینگاهم کرد وگفت: برام حولمو م سیدر رو باز کرد وبا صورت خ يال

 باشه. االن. ـ

ولباس ها رو  رونی. دستش رو آورد بنییساکش برداشتم و اومدم پا يدست لباس رو از تو کیپله ها باال رفتم و حوله اش و  از

 م؟یبه من کرد و گفت: بر یاومد. نگاه رونیموم بح يبعد عماد از تو قهیدستش گذاشتم. چند دق يرو

 .میسرم مرتب کردم و گفتم: بر يرو رو شالم
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 یصندل ي. نشستم رواومدیبچه ها از کنار ساحل م ي. صدارونیب میبرداشت و از ساختمون زد يدیجا کل يرو از رو چشیسو

. گفتم: خوردیتکون تکون م اومدیباز م يکه از پنجره  يبخاطر باد سشیخ ي. موهامیخارج شد الیبعد از در و قهیجلو وچند دق

 .يخوریپنجره رو بده باال. سرما م

 نه خوبه. ـ

 .يرو بدبخت کرد هیبق يسرمابخور یدونیخودت م ـ

 بخواد منو ترو خشک کنه. ادهیادم ز ؟ییشاک نقدریوگفت: تو چرا ا دیخند

 ؟ي. منو چرا آورددیدخریداوم یروم رو ازش گرفتم وگفتم: پس با نگارجونتون م باحرص

 .یحسود باش کردمیوگفت: فکر نم دیخند بلند

 .رهیم ادتیمن رو  رنیگیتا دونفر دورت رو م ادیخوشم هم نم ی. ولستمیحسود ن ـ

 رفت؟ ادمیتو رو  یاش رو خورد وگفت: من ک خنده

 هروقت نگار خانوم کنارته. ـ

وگرنه خودش اصال برام  دمیبهش رو م نقدریا یمیقد ییآشنا نی. بخاطر امیباهم رابطه داشت شیوقت پ یلیمنو نگار ازخ نیبب ـ

 کنه. تتینگار اذ خوامینم نکهیبخاطر ا کنمیبهت توجه نم ادیبچه ها ز يجلو ینیبینداره. اگرم م تیاهم

 بکن. يدوست دار ي. هرکارستیاصالبرام مهم ن ـ

 .يدار ادیطرفدار ز کرد وگفت: البته منم بهت توجه نکنم ماشاال یطانیش ي خنده

 ؟یگیچرا چرت و پرت م ـ

 حواسش به غذاخوردنش باشه به تو بود. نکهیاز ا شتریب اریسر ناهار کام ـ

 . ریداداشت رو بگ ي قهیبرو  ـ

 .ینزاشت بشینص یالبته تو هم از لبخندات ب ـ

 عماد؟ انهی یکنیبس م ـ

 نشو؟ یقاط ارینگاهم کرد وگفت: چند دفعه بهت بگم با کام دیلرزیاز شدت خشم م یکه کم ییباچشما

که  ستین يزیمشکلت چ دمیفهم دمیبرادرت رو د يچند روز که من رفتارا نیا يام جع کردم وگفتم: تو نهیس يرو تو دستام

 کنم عماد؟ يازش دور يخوای. چرا میبهم گفت

 ؟يدیکم د ياونجور يرو برگردوند وگفت: مگه آدما باحرص

 .ستیمثل اونا ن اریکام گمیکه دارم م دمینه. کم ند ـ

 است؟ افهیبعدم مگه به ق ؟یکنیم نیتو تع نویا ـ

 فرق داره. یلیخ ياونجور ياش رو نگفتم. رفتارش با آدما افهیمن ق ـ

 .شهیرفتاراشم عوض م فتهیپاش ب ـ
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همه مدت  نیبعد از ا گهیکنترل کنند. من د چندش آورشون رو يرفتارا ایچشم  یرگیخ توننیکاراند نم نیکه ا ییآدم ها ـ

 .ستین یکارست و ک نیا یک فهممیم

 باشم؟ ينجوریا خورهیفرمون وگفت: مگه به من م يرو دیمشتش رو کوب باحرص

 .یداشته باش ییرفتارا نیهمچ يکه بخوا یستین ينجورینگاهش کردم وگفتم: خوب... تو ا رتیوح باتعجب

 ؟یدونیوگفت: تو از کجا م دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 

 رو تکون دادم و گفتم: نگهدار. دیلرزیبود. لب هام که از شدت ترس م ریداد که انکار ناپذ یخودش رو به وحشت يجا رتمیح

 ؟یسمتم و گفت: چ برگشت

 نگهدار. گمی: مدمیکش غیج

 باران؟ يشد وونهید ـ

 : ببند درو.دیدر رو باز کردم. داد کش يوال دمیدر رو کش ي رهیدستگ

 نگه دار. گمی. منییپا کنمیخودمو پرت م ي: نگه نداردمیکش غیج

 ؟يبر يخوایترمز وگفت: کجا م يرو زد

باران؟ صبر  ؟يری: کجا ماومدیام رو رها کردم. صداش از پشت سرم م هیو هق هق گر دمیپر نییپا نیتوجه بهش از ماش یب

 وداد زدم: به من دست نزن. دمیتش کش. باحرص بازوم رو از دسدیبازوم رو کش نم؟یکن بب

 ؟يریم يتر آورد وگفت: کجا دار نیی. صداش رو پادیلرزیچشمش م ین ین

 نباشه. دیهمه ترد نیکه ا ییزدم: هرکجا زجه

راحت بهش اعتماد کرده  نقدریبود که من ا یبود؟ ک یکه اومده بودم برگشتم. عماد ک یبه حرفاش گوش ندادم و از راه گهید

 حیخودش صر ینباشه وقت ينجوریبود که خودش ا ینیبود، پس چه تضم روسیس يمراسم ها ياونم تو نکهیبودم؟ مگه نه ا

 نقدریماهه ا 9که  يباور کنم عماد تونستمیدر حال انفجار بود. نم الیکارست؟ سرم از شدت سوال و فکر و خ نیکه ا گفتیم

 بودند. میزندگ يکه تو ییآشغال مثل تموم آشغاال هیبودم و تموم روح و ذهنم رو تصاحب کرده بود راحت بهش اعتماد کرده 

کس رو  چیمن ه مان؟یسها وا یحت نا؟یوم امکیبود؟ س یک اریکاره بودند؟ کام یکه من توشون بودم چ یجمع نیا اصال

وحشت  زی. از همه چشیگرگ تو لباس م ایدوستند  خندمیکه کنارشون هستم و به حرفاشون م یینایا دونستمی. نمشناختمینم

 گرانیداشت که د یلیپس چه دل کردمینبوده که فکر م یاون گفتیم حیرص نقدریا میحام یخودم. وقت ي هیاز سا یداشتم. حت

 گفت؟یدروغ م یک گفت؟یراست م یک کردم؟یاعتماد م یبه ک دیبا گفتن؟یباشن که م يزیاون چ

. کردمیهم توجه نم شدندیکه از کنارم رد م ییها نیبه بوق ماش ی. حتدمیپرسیسوال ها رو از خودم م نیو تمام ا کردمیم هیگر

برم سمت ساختمون راهم روبه  نکهی. در رو آروم باز کردم و بدون االیو یپشت در آهن دمیکردم و راه رفتم که رس هیانقدر گر

 کج کردم. ایسمت در
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 باران خانوم. يخلوت کرد ـ

. رونیسنگ نشست و نفسش رو داد ب کهیت هی يباال تر ازمن رو ینگاه کردم. کم مانیرو پاك کردم و به صورت ا اشکام

 ؟يتنهام بزار شهیلرزونم رو صاف کردم و گفتم: م يصدا

 ست؟یبست ن ییسه ساعته تنها ـ

بعد صداش بلند شد:  قهیچشم دوختم. چند دق کردیخون آلود غروب م يایدر يکه داشت تو يدینگفتم و به خورش يزیچ

 ادیعماد انقدر گند زده که خودش روش نشد ب دونمیو هم تو. فقط م ختهیکه همه اون بهم ر دیباعماد داشت یچه بحث دونمینم

 من رو فرستاد. شتویپ

 اعتماد کرده بودم. يخودیدل خوش کرده بودم. من ب ینزده. من الک يگند چیو گفتم: عماد ه دمیرو باال کش مینیب

باشه  یکس یکه داشته باش یتنها کس ایدن نیا يتو نکهی. ايدار یسخت طیشرا یلیخ ،یدونیجات. م زارمیخودم رو م یگاه ـ

 بهیاز هر غر یکنیروز حس م هیو  یشناسیتمام تارو پود وجودش رو م یکنیروز حس م هیکه  ی. کسیدونیازش نم یچیکه ه

 دونمیرو م نیا ی. ولمیدرك کن میتونیکدوم از ما نم چیرو ه یرشیکه تو درگ ییباران. تنها يدار یسخت طیتره. شرا بهیغر يا

 مقاوت کنه. تونهیراحت م یلیمشکالت خ نیدر برابر ا ادیسخت کنار ب طیکه تونسته با اون همه شرا يدختر

 برم نمونده. یتوان گهید یوگفتم: ول دمیرو باال کش مینیب

سرسوزن هم به  هی یکه چرا ما. حت میکنیم يناله و زار مینیشیم خورهیم یبه توق یتق. تا میزنیرو م ییازما الف تنها یلیخ ـ

 دونمیتو... نم یتقاص همون گناه ها باشه. ول ادیکه داره سرمون م ییبالها نیا دیکه شا میکنیگذشتمون فکر نم ییگناه ها

 يبالها برا نیکه ا دونمی... نمينکرد يبارم نا شکر هیهمه بال سرت اومده اما  نیوا یشتندا یگناه چیکه ه ییبگم ...تو یچ

وقت فراموشش نکن. فقط  چیکه ه کنهیم شتیآزاما ينجوریدوست داره داره ا یلیخدا چون خ دمی. شاادیداره سرت م یچ

که با اومدن تو دوباره  کردیرو فراموش م زایچ یلی. اون داشت خیراه نجات هیعماد درست مثل  یبدون باران، تو واسه زندگ

ازت خواهش کنم اگه واقعا عماد رو  خوامیرو عماد نگفته که بهت بگم، خودم م نیآدم شد. ا کمیسرش به سنگ خورد و 

 يدی. تو قبل از اومدنت رو ندشهینابود م یترکش کن ياگه بخوا گرفت،یتنهاش نزار با وجود تو تازه داشت جون م يدوست دار

 یچیه ي. اگه برکنهیم هیتو تغذ تیکه داره از معصوم مونهیم اهیگ هیدر کمکش کرده. عماد االن مثل اومدنت چق یبفهم هک

 .مونهیازش نم

 .گهینباشه که م یاون ترسمی. مترسمیدارم. ازش م دی... من تردیگفتم: ول بابغض

به جرعت قسم بخورم که  تونمیم یکارا کرده ول یلیکنم، نه .عماد قبل از تو خ یرو الپوشون شیقبل يایگند کار خوامینم ـ

 از اون کارا رو کنار گذاشته. یلیبخاطر توخ

 گفت؟یاشک نگاهش کردم. آروم گفتم: پس... پس راست م يسمتش و از پشت پرده  برگشتم

 .ستین پست روسیس يبهت بگم که عماد اندازه  تونمیم نویبهت گفته. فقط ا یکه چ دونمیتکون داد وگفت: من نم يسر

 بهش اعتماد کنم. میمثل قد تونمینم گهیبمونم د ششیزانوهام گذاشتم و گفتم: اگرم پ يرو رو سرم
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 .دونهیخودش م ـ

که بلند  مانیا يپا يبچکه. صدا نییچشمام جمع شده بود پا يکه تو یاشک ينگفتم و چشمام رو بستم که دوتا قطره  يزیچ

 تو؟ عماد نگرانته. میوگفت: بر ستادی. رو به روم ادمیرو شن شدیم

سنگ خواب رفته بود ازجام  يکه بخاطر چند ساعت نشستن رو ییرو پاك کردم. با پاها سمیو صورت خ دمیرو باال کش مینیب

آشپزخونه  يکه برم تو. رها و نگار تو ستادیدر رو باز کرد وعقب ا مانیبلند شدم و آروم آروم به سمت ساختمون راه افتادم. ا

بودند.  ستادهیا میهم کنار آکوار اریوکام نیبود. شرو نایم يلب ها يرو يو لبخند دندکنارهم نشسته بو امکیوس ناید. مبودن

 دستاش گرفته بود. نیهاش رو ب قهیازمبل ها نشسته بود و شق یکی يپله ها نشسته بود. عماد رو يسها هم رو

صورتم  يرو تو یجون ینگاهم کرد و لبخند ب دیلرزیو م زدیکه به سبز م ییاومدن ما همه برگشتن سمت در. عماد با چشما با

 مانیبگه دست ا يزیچ نکهیو قبل از ا دیاز جا پر عی. نگاهم رو ازش گرفتم و بدون توجه بهش رفتم سمت پله ها. سردیپاش

 ياز اتاق ها و رو یکی ينشد. رفتم تو چمیهم پاپ یو کس ستیبودند که حالم خوب ن دهیشونه اش نشست. همه فهم يرو

مدت عماد نسبت بهم داشت از گذشته اش  نیکه تمام ا یبخاطر محبت دیاومدم. با یبا خودم کنار م دی. بادمیتخت دراز کش

 .کردیبوده که ازشون متنفرم حالم رو بد م ییاز کسا یکیعماد هم  نکهیفکر ا ی. ولگذشتمیم

 م؟یشام بخور يایتو. برق رو روشن کرد وگفت: نم در اومد يضربه به در زده شد وسر سها از ال چند

 بار پلک زدم وگفتم: مگه ساعت چنده؟ چند

 . 9 ـ

 چقدر زود گذشت. ؟يجد ـ

ودستم  دیصورتم پاش يتو يسرم انداختم و در رو باز کردم. سها لبخند يتخت برداشتم و رو يبلندشدم و شالم رو از رو ازجام

مبل ها نشسته بودند وبشقاب غذا  ي. با ورودمون سرهمه که رومیرفت نییباهم ازپله ها پا ییدستاش گرفت ودوتا يرو تو

 میکه لبالب پر بود رو به دستم داد. عماد مستق ییدستشون بود به سمت ما برگشت. سها من رو کنار خودش نشوند و ظرف غذا

که کنارش نشسته بود باحرص و تنفر نگاهم داشت. نگار هم  رنظریز یچشم ریرو به روم نشسته بود وهرحرکت من رو ز

 .کردیم

. دنیکش ریکه خواستم بخورمش پهلوم شروع کرد به ت نیدهنم. اما هم کیهمشون قاشقم رو پرکردم و بردم نزد الیخ یب

 شده؟ باران؟ یوگفت: چ دیبشقاب عماد از جاش پر هیبرخورد قاشق  يپهلوم گذاشتم وقاشق رو ول کردم. باصدا يرو یدست

 وگفتم: خوبم. دمیکش یقیعم فسن

 .ییهوی دهیرنگ پر ؟ینگاهم کرد وگفت: مطمئن سها

 دردم ساکت شده بود گفتم: نه،خوبم. چون

و غذا خوردنشون رو از  يداد. دوباره همه برگشتن به حالت عاد رونیوآسوده نفسش رو ب دیموهاش کش يتو یدست عماد

 ؟یگوشم آورد وگفت: عادت کیسرگرفتند. سها سرش رو نزد
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 نگاهش کردم وگفتم: نه. عیسر

 ؟ییهویپس چت شد  ـ

 .کشهیم ریوقتا پهلوم ت یگاه ـ

 حتما برو دکتر. ـ

 باشه. ـ

 

گذاشتم و مشغول  نکیس ي. از جام بلندشدم و ظرف ها رو توشدندیاپن گذاشته م يغذا بعد از خورده شدن رو يها ظرف

 بشورم. خوامیمن م نی. برو بشیظهرم تو شست يباران؟ ظرفا  یچ یعنیگفت: شستنشون شدم. رها اومد سمتم و 

 .شورمیزدم وگفتم: نه. خودم م يلبخند

هست  یخال يهم کنار سها جا دمیسالن و د ي. برگشتم تورونیمن رو از آشپزخونه انداختند ب ییهم به کمکش اومد دو تا نایم

 نمیبش خوامیمنو تصاحب نکن م يبازوم رو گرفت وگفت: جا مانیا نمیکه خواستم بش نی.هم کنار عماد. رفتم سمت سها وهم

 زنم. شیپ

که اگه بخوام برگردم باال همه  دونستمیمنتظر عماد نگاه کردم. م يزدم و جام رو بهش دادم. برگشتم وبه چشما يلبخند

دوست  یلیبهم گفته بود که غرورش رو خ مانی. اکردمیخراب م هیبق شیوجهشو پ دیبا عماد دارم. نبا یمشکل هیکه  فهمندیم

صورتم  يتو يو لبخند دینشسته بود رفتم و کنار عماد جاخوش کردم. چرخ اریکام رنگار که کنا رهیخ يداره. در برابر نگاه ها

زد وگفت: بچه مطرب سازتو در  نیشرو يبه شونه  ارینگاه کردم. کام يا گهید يتفاوت روم رو ازش گرفتم و به جا ی. بدیپاش

 بده به مجلس. ییصفا هی اریب

برداشت و دوباره سرجاش نشست. چشماش رو بست و شروع کرد به زدن آهنگ.  واریرو از کنار د تارشیبا خنده گ نیشرو

عد صداشم ب کمی. کردندینگاه م نیاپن به شرو يبودند و جلو دهیهم دست از کار کش نای. رها و مزدیقشنگ م یلیخ ییخدا

 کرد: یآهنگش رو همراه

 که من مجبور باشم یخواست خودت

 که از تو دور باشم ییجا برم

 کنم. يبشم. خودش خواسته بودکه ازش دور نیبد ب زینسبت به همه چ ينجوریخودش خواسته بود که من ا عماد

 يدیمنو از قلبت بر يپا تو

 باشم ينجوریکه من ا یخواست خودت

 سم بشه سردکه احسا یخواست خودت

 کرد میکار شهینم یخواست خودت

 کرد. شیکار شدی. خودش خواسته بود و نمرهیقلبم بگ يتمام محبتش رو تو يخواست که نفرت جا خودش
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 افتمیدارم از چشمات م دمیدیم

 نگفتم يزیکردمو چ مدارا

 نبود و يبودن تو باز برام

 نبود و یدلم راض يباز نیا به

 دونستمیاول آخرش رو م از

 من نتونستم یول یتونست تو

 .رسمیم نجایکه آخرش به ا دونستمی. خودم هم از اول مهیاون فکر کرد محبت من باز ینبود ول يبه اون دروغ و باز عشقم

 نبود و یبودن من کاف برات

 نبود و یبافیم نکهیا قتیحق

رو بهم نگفته بود. نگفته بود که  قتیخوردم کنه. عماد حق ينجوریانتظار نداشتم که ا ینبودم ول یعماد کاف يکه برا دونستمیم

 .هیک

 ياز درد دور کنمیدق م دارم

 ؟يمثل توشم اما چه جور خوامیم

 ؟يچه جور یبشم ول تفاوتیمثل خودش ب خواستمی. مکشوندیدردا داشت من رو به مرض مردن م نیا تمام

 .دمیام بلند شه از پله ها باال دو هیگر يصدا نکهیل از ا. وقبیگوشش بردم وگفتم: خودت خواست کیبغض سرم رو نزد با

 هی يشکر داشت که مجبور نبودم با نگار تو يازجام بلندشدم.سها همچنان خواب بود. جا6شب قبل ساعت  یخواب یب عالرقم

 يباال به طرز بامزه اسالن  يزدم. پسرها تو رونیسرم از اتاق ب ياتاق بخوابم. بلوزم رو صاف کردم و بعد از انداختن شالم رو

از ساختمون  شبیافتاده بود. عماد از د نییهم از کاناپه پا امکیبود ونصف بدن س اریامتو دهن ک نیشرو يبودند. پا دهیخواب

بلند نشه  ییباال سروصدا نکهیا ياومدم. برا نییسرو صدا از پله هاپا یزدم و ب يو هنوز برنگشته بود. لبخند رونیزده بود ب

آشپزخونه  ي. تواومدیآشپزخونه م ياز تو ییصدا رونیب ماومد یدوش. وقت ریرفتم ز عیسر یلیو خ نییلباسام رو آورده بودم پا

جواب سالمشو بدم از  نکهیتفاوت بدون ا یآب کنارشه. ب يبطر زویسرخ نشسته پشت م يعماد با چشما دمیو د دمیسرك کش

 .نییاشتن لباسام سرجاش دوباره برگشتم پاپله ها باال رفتم و بعد از گذ

گاز و  يرو پر کردم و گذاشتم رو يتوجه بهش کتر ی. بکردیسرخش نگاهم م ییاز جاش تکون نخورده بود وبا چشما عماد

محکم  یلیکرد. برگشتم سمتشو خ ریحصار مشت عماد گ يکه مچ دستم تو خچالیرو روشن کردم. خواستم برم سمت  رشیز

 گفتم: ولم کن.

به چشماش زل زدم و  میکه بتونم دستم رو آزاد کنم. مستق ينه اونقدر یاز فشار دستش کم شد ول کمیلحن محکمم  بخاطر

 گفتم: گفتم ولم کن.

 باران؟ یکنیم ينجوریگفت: چرا ا کالفه
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 .یدونیرو خودت بهتر م لشیدل ـ

 ؟يدیفهمی. نميدیفهمیروز م هیباالخره که  ـ

 نه. ایکنم  یمرد پست زندگ هی شیپ خوامیکه م يدادیبهم حق انتخاب م دی. بایگفتیزودتر بهم م دیبا ـ

 .دمیکش زیگفت: من بخاطر تو دست از همه چ باحرص

 زیتو چ يقبول کنم االن برا تونمی. نمادمهی نیخونت. هنوز پوزخند اولت کنار ماش يآورده بود گهیعنوان د هیمن رو به  یول ـ

 .میا گهید

 .يزدیزجه م یآشغال مثل من داشت هیدست  ریاالن ز ينبود يا گهید زیگفت: اگه چ یعصب

 نگفتم. باحرص گفت: نگام کن باران. يزیرو ازش گرفتم و چ روم

 بود؟ یچ لتیدل ؟ينگاهش کنم گفتم: چرا بهم دست نزد نکهیا بدون

از خودم بدم  نمیبیکه هر بار تو چشمات م یتیمعصوم نیچشمام نگاه کرد و گفت: بخاطر ا يدستش صورتم رو چرخوند و تو با

و من داشت حالم از خودم بهم  کردیکه اون شب داشت التماسم م ینگاه پاکت نتونستم بهت دست بزنم. نگاه نی. بخاطر اادیم

 .هینجوریکه چرا بخاطر من حال و روزت ا خوردیم

 نداشتن؟ ینگاه نیهمچ ایقبل یعنیزدم و گفتم:  يپوزخند

 رو برد باال وگفت: نه! نداشتن. صداش

 نگاهش کردم وگفتم: سرمن داد نزن. رهیخ

نگاه  الیخ یصبحانه رو آماده کردم. ب ينگفت. رو ازش گرفتم وسفره  يزیداد و چ هیها تک نتیرو ول کرد وبه کاب دستم

بلند  مانیا يبگه صدا يزیچ نکهینشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم. اومد رو به روم نشست وقبل از ا زیناراحتش پشت م

 ؟ياومد یشد: ک

 هست. یساعت مین هیونگاهش کرد وگفت:  دیچرخ عماد

 ؟يکنارمون نشست وگفت: کجا بود مانیا

 داد وگفت: قبرستون. رونینفسش رو ب عماد

 ابرو باال انداخت وگفت: قبرستون؟ مانیا

 داره؟ یبهش براق شد: آره. مشکل عیسر عماد

 : چته بابا.مانیا

 .مانی: حوصله ندارم اعماد

 د؟یداریبر نم يرو کرد به منو گفت: شما دوتا چرا دست از بچه باز مانیا

 بود. يزدم وگفتم: کاش بچه باز يپوزخند
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 هی ریز يچه جور یشما دوتا خروس جنگ دونمیادامه داد: من نم مانیتکون داد. ا يرو به من داد وسر نشینگاه غمگ عماد

 .دیکنیسر م سقف باهم

برگشت سمت من و گفت: چرا از  کردیکه رفتنش رو نگاه م مانی. ارونیازجاش بلند شد وبدون حرف از خونه زد ب عماد

 ؟ياینم نییپا طونیخرش

 .ستی. اصال ساده نمانیا ستیساده ن ـ

 ؟یاونا ببخش ينکرده که گذشته اش رو پا یعماد اصال بهت خوب یعنی ـ

 تو صورتش نگاه کنم. یحاضر نبودم حت گهیوگرنه د نجامیکه االن ا اشهیبخاطر خوب ـ

 باران. یپشتش باش دیخورد کردنش االن با ي. به جایکنیاشتباه م يدار ـ

 کارشم؟ یپوزخند گفتم: پشتش باشم؟ مگه من چ با

 . خواهرش دخترش مادرش. بفهم باران.یاون همه کس يگفت: درحال حاضر برا کالفه

 کار کنم؟ یچ دیاستعفا بدم با تیهمه مسئول نیم از امن اگه بخوا ـ

 خوردش نکن. ينجوریبهت عادت کرده. ا ـ

 یچیه کنهیرفتار م وونیح هیبامن مثل  ست؟ین یچیه کنهیم نیمن توه تیبه شخص ست؟ین یچیه کنهیاون منو خورد م ـ

 ست؟ین

 کرده؟ ییکارا نیهمچ یگفت: اون ک باتعجب

 که چرا نکرده. نهیکارا رو بکنه. مشکل منم هم نیا تونستیانداختم وگفتم: م نییرو پا سرم

 ؟یکه لهش کن نهیداده حقش ا تیزد وگفت: حاال بهت شخص يپوزخند

 .یدرك کن یتونی... نممانیا ستیحرفا ن نیبحث سر ا ـ

 .یکنیکار م یچ شیبا زندگ يدار نیبب یکنیتو که درك م یدرك کنم. ول تونمیباشه. من نم ـ

 تو سر من؟ یکوبیم شویزندگ یکه تو ه هیچ شیکوفت یزندگ نیبابا ا ش؟یزندگ ـ

 .ادیخواب آلود سها بلند شد: چه خبرته باران؟ صدات تا باال م يصدا

 خودم. يخواب آلو يبانو ریبهش زد و گفت: صبح بخ يلبخند مانیا

 .ریزد وگفت: صبح بخ يلبخند سها

 یلی. خکنهیاز عماد دفاع م نقدریا مانیدرك کنم که چرا ا تونستمی. اصال نمرونیازجام بلندشدم و من هم از خونه زدم ب باحرص

 .هیهمه عالمت سوال حق با ک نیا نیکه ب دونستمیو من نم دونستمیبود که منن م زایچ یلیوخ دونستیبود که اون نم زایچ

رو  يا قهیچند دق خواستمی. مدمیکش قیلب ساحل. چشمام رو بستم و چند تا نفس عم دمیکه رس زدمیداشتم قدم م ينجوریهم

 نشستمیمن م شهیکه هم یتخته سنگ يباعث شد چشم بازکنم. عماد رو یکس يبمونم که صدا ایدر يآرامش صدا يتو

روز که تو  هیز مادرم زنده بود هنو یوقت ش،یسال پ یلیکنه گفت: خ منگاه نکهی. بدون اکردینگاه م اینشسته بود و داشت به در
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و بهش نگاه  دمیتختم. دست از کارم کش ياومد تو اتاقم و نشست رو کردمیشرکت رو چک م ياتاقم داشتم حساب ها

عزب بودن در  نیقراره از ا یخودت؟ ک يبرا یهمراه باش هیدنبال  يخوایم یپسر؟ ک يریزن بگ يخوایم یکردم.گفت: ک

. گفتم: يریزن بگ دیرو دوست ندارم. گفت با تییمن تنها یرو دوست دارم مادرم. گفت: ول مییوگفتم: من تنها دمیخند ؟يایب

. يریگیوقت زن نم چیه گهیو د یکنیبهش عادت م یتنها بمون یلی. اگه خیپرکن يجور هیرو  تییتنها دیچرا؟ گفت: چون با

نداشتم.  مانیقبول نداشت. اون روز خودم هم چندان به حرفم ا یپرکرد ول شهیهم م فتنرو بدون زن گر ییبهش گفتم تنها

 ...یول

رو پر کرد. اون روز که آوردمت خونم  ییتنها شهیکه بدون زن گرفتن هم م فهممیاالن م یرو به صورتم داد وگفت: ول نگاهش

وجودم  يوقت بود تو یلیکه خ ییزایآوردم. چ ادمیرو  زایچ یلیچشمات خ تیمظلوم یبود. ول يا گهید زیاولش قصدم چ دیشا

بود که  یبودند فکر کردم. مدت دهیوقت بود خواب یلیوجودم که خ کیتار يها متبودند. اون شب تا صبح به اون قس دهیخواب

به وجود اومده بخاطر خاطرات  يخالها نیا دیتو احساس کردم شا دنیاون شب با د یول کردمیاحساس خال م میزندگ يتو

احساس خال نکنم.  گهیکنه. تاد يادآوریهم نگهت داشتم تا خاطرات فراموش شدم رو بهم  نیبخاطر همفراموش شدم باشه. 

و  زارمیاحترام م متیبه تصم يبر يرفتنت با خودته. اگه بخوا ای. موندن کنمیمجبورت نم گهیاالن د ی. ولامیدرب ییتا از تنها

 .يدرحقم کرد یکه... لطف بزرگ ي. اگرم موندکنمیم ایخوب رو برات مه یزندگ هیتمام امکانات 

 ياز جاش بلند شد وبه سمت ساختمون قدم برداشت. بغض گلوم رو گرفته بود. اشک تو يا گهید يحرف اضافه  چیه بدون

خودش داشت.  يرو تو قیعم یلیغم خ هیهفت رنگش  يبودم. چشما دهیتنها ند نقدریچشمام جمع شده بود. تا حاال عماد رو ا

 لرزون صداش زدم: عماد... ياباصد

 ينفس هاش تو یوداغ دیکشیم قیعم ي. نفس هاستادمیو رو به روش ا دمیبرنگشت. قدم هام رو کش یول ستادیا سرجاش

 ؟یلعنت یهست یگونه ام سرخورده بود رو گرفتم وگفتم: تو ک يکه رو ی. اشکخوردیصورتم م

 ست؟ین ادتیآشغال پست. بهت گفته بودم گرگم،  هیزد وگفت:  یتلخ پوزخند

قلب  هی شیسنگ يمرد مغرور که پشت چهره  هی. نمشیبیباش که من هر روز تو خونه م ینباش. گرگ نباش عماد. همون ـ

. کنمیم يکه هست حسود ییبه جا یتو اوجِ وگاه شهیباش که هم يتپنده و زنده وجود داره. پست نباش عماد، همون مرد

 باش عماد، بد نباش. عماد باش عماد...ن یعوض

 کم آوردم. تیپاک شیپ شهی. همچمیتو ه شیرو نوازش کرد وگفت: عمادم که باشم باز پ سمیرو باال آورد وصورت خ دستش

 هق گفتم: پاك شو عماد. پاك شو. باهق

 کن. هی. کم گرگهیبسه د ـ

 کنار. قول بده. يبهم قول بده گذشته ات رو بزار ـ

 بزنم. بیکه توخونم بود آس ییبه بره کوچولو ومدیکه دلم ن یوقته گذاشتمش کنار. از همون وقت یلیزد وگفت: خ يلبخند
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بشه. عماد هم  رهیبهشون خ کردیبود وآدم رو مجبور م یبار عسل نیکه ا ییوبه چشماش نگاه کردم. چشما دمیرو باال کش مینیب

چش  دمیزد و راه افتاد سمت ساختمون. نفهم يدفعه عماد من رو به کنار کی. کردیبود نم نمونیکه ب یبر شکستن سکوت یسع

همون تخته  ي. روای. پس برخالف جهت عماد دوباره برگشتم سمت درکردمیم دیافکر داشتم که ب یحال من کل نیشد. با ا

 شدم. رهیخ ایسنگ نشستم و به در

انگار االن هم بچه  یکرده بودم بهش برسم ول یسع میبچگ ي. چند بار تودیرسیو دور به نظر م یافتنیدست ن شهیمثل هم افق

کنم.  داشیپ تونستمی. شالم از سرم افتاده بود ونمکردمیافق شنا م يدور شدنم از ساحل به سو زانیتوجه به م یشده بودم که ب

دور بود و من وسط آب ها  یلیاحل خبه اطراف نگاه کردم. س زدمیکه نفس نفس م یحال رآوردم و د رونیآب ب ریسرم رو از ز

 معلق بودم.

 ریبا دهن باز رفتم ز ياخطار چی. بدون هدیدستم رو کش زیآب و شنا کنم سمت ساحل که حس کردم چ ریدوباره برم ز خواستم

 رونیدور کمرم حلقه شده بود سرفه کنان از آب ب یکه دست یبعد درحال قهیوارد دهنم شد. چند دق ایآب و تمام آب شور در

شنا  یبود وحاال من رو به خودش چسبونده بود وبه سمت دهیکش نییپا تیوضع نیمن رو با ا یبفهمم که ک نکهیاومدم. بدون ا

 گلوم رو به سوزش انداخته بود. یحساب ای. نمک دراوردمیو آب باال م کردمیسرفه م کردیم

 یحال یکمرم رو نگرفته بود از شدت ب دیکشیم یکه داشت من رو به سمت یسرفه کرده بودم که مطمئن بودم اگه کس انقدر

مرده. ناخون هام  هیکه  دمیکه من رو گرفته بود فهم یکس ي دهیچیدرشت و درهم پ ي. از عضله هاموندمیم ایهمون وسط در

 گفتم: و... ول.. ولم... کن... هامسرفه  نیب دهیبر دهیو بر دمیبازوش کش يرو رو

 نیقدرت ا ی. حتدیکشینگفت و من رو دنبال خودش م يزیبخاطر وزن من و شنا کردن به نفس نفس افتاده بود چ هم که مرد

 یانیکه پا یی. و سرفه هااومدیو ازشون آب م سوختیکه من رو گرفته. چشمام م هیک یوحش نیا نمیرو نداشتم که برگردم وبب

شن ها  يباال تر ازمن رو یمرد منو ول کرد و خودش کم دنیوبه محض رس میدیکه بود به ساحل رس ینداشت. با هر بدبخت

 ينجوریکه من رو ا یابله يکه مطمئن بودم بخاطر سرفه هام کبود شده ام سرم رو بلندکردم و به چهره  یولو شد. درحال

 کشونده بود سمت ساحل نگاه کردم.

... ينجوری... چه خبره؟... چرا انجایا ی... بگشهی: مدمیداد کش به سرفه هام خاتمه بدم کردمیم یکه سع یشدم و در حال یعصب

 ؟يدیساحل... چرا... منو باخودت کش اومدی.... من خودم داشتم... م؟يکرد

 ؟یخودت رو بکش یخواستی... نمیعنیمتعجب نگاهم کرد وگفت:  يبود با چشما ومدهیکه هنوز نفسش سرجاش ن اریکام

 خودم رو بکشم ابله؟ دیبا ي: آخه چرا فکر کرددمیداد کش یعصب

که از  یبود. عماد کنارم نشست ودرحال یهمشون مشوش و عصب يسمت ساحل. چهره  دندیمن بچه ها دو يسرو صدا بخاطر

 ؟یبکن یچه غلط یخواستیم ؟يبود ي: کدوم گوردیسرخ شده بود داد کش یشدت ناراحت

 ينجوریچه خبره؟ شما چرا ا نجایبه من بگه ا یکیمتعجب گفتم:  کردمیسرفه م یکه هنوز گاه ینشستم و درحال خیجام س سر

 د؟یکنیم
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 ؟یکنیم ينجوریگفت: تو بگو چرا ا یعصب مانیا

 ؟يچه جور ـ

 ؟یکار کن یچ یخواستیم گمی: مدیداد کش عماد

 شنا کنم. شنا کردن جرمه؟ خواستمی: مدمیشدم ومثل خودش داد کش یعصب

 ؟يپس چرا نبود میمحوطه رو گشت نیکل ا ؟یخودت رو بکش ای ی: شنا کنعماد

نگاه کردم وگفتم: من... خوب  زدیکه همچنان نفس نفس م اری. به کامسهیلباس همشون خ دمیبا دقت نگاهشون کردم د یوقت

 .وباخودش آورد دیمن رو کش ییهوی اریاصال متوجه نشدم. بعدم خواستم برگردم که کام یعنیرفتم جلو.  یلیمن خ

 م؟یشیما نگران م یگیوگفت: تو نم دیموهاش کش يال یکالفه دست مانیا

 .دیکنیم يفکر نیهمچ دونستمی. نمدخوبیانداختم و گفتم: ببخش نییرو پا سرم

 اریراحت شده باشه وهم کالفه باشند راهشون رو گرفتند و رفتند سمت ساختمون. فقط منو عماد و کام الشونیهمه هم خ انگار

 یازجاش بلند شد و دست اریسرخ بود. کام تی. عماد هنوز ازعصبانمیساحل موند يبود تو ومدهیکه هنوز نفسش سرجاش ن

انداخت دوباره نگاهش به سمت من  اریبه کام یکه نگاه کوتاه نیبعد از ا مادبچه ها. ع یباق شیعماد زد و رفت پ يسرشونه 

 تر.دخ يوگفت: همه مون رو جون به لب کرد دیچرخ

 .دینگران بش ينجوریا کردمی. فکر نمدیوگفتم: ببخش دمیرو باال کش مینیب

 .کشمتیسرم اشاره کرد وگفت: اگه زخمت عفونت کنه باران، خودم م به

 زدم وگفتم: قبل از اون فکر کنم گلوم عفونت کنه. يلبخند

 وگفت: چرا؟ دیباال پر ابروهاش

 .سوزهیم يآب بود رفت تو دهنم. االنم گلوم بدجور یتو آب هرچ دیمنو کش يجور هی ه؟یوحش نقدریداداشت چرا ا ـ

 .یشیخوب م يآب جوش بخور وانیل هیتو  میپاشو بر ـ

 خودمو بکشم؟ خوامیم ي: چرا فکر کرددمیجام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. پرس از

 دمیشد اومدم لب ساحل د رینت داومد یلیخ دمید یوقت يکه بهم زد ییبهم انداخت وگفت: بعد ازحرفا ییگذرا نگاه

 داتیپ یگشتم ول یزدم به آب. کل يچه جور دمینفهم گهیشالت رو موجا آوردن کنار ساحل. د دمی.خواستم برگردم که دیستین

 ؟ي. حاال کجا رفته بودمیگشتنکردم. بعدم که بچه ها رو خبر کردم باهم دنبالت 

 برسم به افق. خواستمیرفتم جلو. م يجور نیکه هم گمیم ـ

 ؟يوگفت: افق؟ بچه شد دیخند

 رو کرد. میبچگ يهوا هویبخندم گفتم: آره. دلم  نکهیا بدون

 .ری. پاچه گرفت به دل نگهیاز دستت کفر یلینگار خ ـ

 زدم وگفتم: پاچه گرفتنم که عادتشه. يپوزخند
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 ؟ياریجوش مآب  وانیل هی. عماد از همون دم در بلند گفت: سها، میوارد ساختمون شد باهم

 ای. بعدم بيخوریرفت سمت آشپزخونه. عماد دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت: برو لباسات رو عوض کن. سرما م سها

 سرت رو ببندم. نییپا

. موهام رو نییاومدم پا زیتم يحمام و با لباس ها يرو انداختم تو سمیخ يبهش زدم و از پله ها باال رفتم. لباس ها يلبخند

رو  کمشیآب جوش اومد سمتم با تشکر ازش گرفتم و داغ  وانیل هیمبل نشستم که سها با  يبودم. رو دهیچیحوله پ يهم ال

 میمبل رو به رو ا يکه خنک بشه. نگار رو زیم يرو گذاشتم رو وانیبشه. ل منر یلیباعث شد گلوم خ کمیخوردم. همون 

کمک  يو ازش گرفتم و به عماد که رو به روم نشست دادم. جعبه نگفتم و نگاهم ر يزی. چکردینشسته بود وباحرص نگاهم م

. از درد دیزخم سرم کش يرو روزانوهاش نشست و پنبه  ي. روختیر نیپنبه بتاد کهیت هی ياش رو باز کرد و رو هیاول يها

 : درد داره؟دیهم فشار دادم. فشار دستش رو کمتر کرد و آروم پرس يچشمام رو رو

 .سوزهیچشمام رو باز کنم گفتم: م نکهیا بدون

سرم  يکارش تموم شد دوباره حوله رو رو ی. وقتدیچی. وباند رو دور سرم پشهیزخمم گذاشت وگفت: خوب م يگاز رو کهیت هی

داشتم. صدام رو صاف  يحس بهتر یلیرو خوردم. خ شیرو برداشتم و باق وانیرو جمع کرد و رفت. منم ل لشیمرتب کرد و وسا

 به دردسر بندازمتون. ينجوریا کردمی. فکر نمکنمیم یند گفتم: بچه ها ازهمتون عذرخواهکردم وبل

 .زمیبا لبخند گفت: اشکال نداره عز نایم

 .يگردیزود برم ایدر یعماده که هولمون کرد وگرنه منم گفتم که رفت نیا ری: آره بابا. همش تقصسها

 .میناهار ندار د،یول کن ناروی: بابا ارها

 جام بلند شدم وگفتم: ناهار با من. از

 .میکمکت کن يبزار يخوایم ی. بگو چیتونیوگفت: دست تنها که نم دیخند رها

 .گهید گرهیکارو م يگوشه  هی یو سها هم اومدند وگفتن: آره هرک نایم

 د؟یفکرکنم خوب باشه، موافق یزدم و گفتم: خوب، ماکارون يلبخند

 .میرو بار گذاشت یو رها مشغول درست کردن ساالد شدند و من وسها هم ماکارون نایموافقتشون رو اعالم کردند وم دخترا

 ست؟ین ي: عماد سورو سات خبراریکام

 من رو نگاه کرد وگفت: خوب... راستش... یچشم ریز عماد

 ؟ی. کجا گذاشتيآورد يکه دوتا بطر دمی: بابا خودم داریکام

 گازه. ریز نتیوگفت: توکاب دیموهاش کش يال کالفه دست عماد

 یسازش رو در آورد وگفت: چ نیبرگشت. شرو وانیبزرگ وچند تا ل يبطر هیبعد با قهیرفت سمت آشپزخونه و چند دق امکیس

 بزنم بچه ها؟

 ؟یبخون يرو بلد نایگفت: م ختیریخودش م يبرا وانیل هیکه داشت  نایم
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 .خونمیرو نم شهیکه به تو مربوط م يزی: اصوال هرچنیشرو

 .يشعوریب یلیبا حالت قهرگفت: خ نایم

 نظر لطفته! زمیعز کنمی: خواهش منیشرو

من رو نگاه  یچشم ریکه ساز دستش بود. عماد هم چنان ز نیدستشون بود به جز من و عماد و شرو وانیل هیهمه  بایتقر

رو  ششونیکه ع خواستمینم یحالم گرفته شد ول کمیدستشون  يها وانیل دنی. هر چند که باددادمیمن محلش نم یول کردیم

ها و شروع کرد  میس يرو دیدستاش رو کش نیکه راحت تر باشند. شرو ستادمیکه رفتم پشت اپن وا نیخراب کنم. بخاطر هم

 خودش بلند شد: يصدا کمیبه زدن و بعد از 

 زنمیتوبودن و ازتو دلم خط م یب يروزا

 کنمیدل م یگات از همه چبه ن دنیرس واسه

 کنمیعاشقونمو مرهم قلبت م يحرفا

 کنمیعشقت م يآسمون حرف دل وفدا هی

 ایفانوس در يساحل توشد کیتار ي تو

 ایدن يتو ستیاعتراف کنم که مثل تو ن بزار

 خط و نشونه نیقسم به جونت آخر دمیم قول

 یجون خودت نباش به

 دارم يا گهید یتو کس ریغ ایمن تو دن مگه

 به تو بگم دوست دارم خوامیفقط م من

 دمیها رو خط کش یلیداشتنت رو اسمه خ واسه

 دمینشن ییصدا چیه دمیکس و ند چیه تاصبح

 با تو باشم اونا رو کنار گذاشتم نکهیا واسه

 باتو بودن از اونا گذشتم يازا در

 ایفانوس در يساحل تو شد کیتار ي تو

 ایدن يتو ستیاعتراف کنم که مثل تو ن بزار

 خط و نشونه نیقسم به جونت آخر دمیم قول

 یجون خودت نباش به

 دارم يا گهید یتو کس ریغ ایمن تو دن مگه

 به تو بگم دوست دارم خوامیفقط م من

 )1011 |(فانوس
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 يدود گرفته  يخطرات انداخت فضا یلیخ ادیمن رو  یقشنگ بود ول یلیاز نظر بچه ها خ دیشا خوندیم نیکه شرو يشعر

بود  نیشعر شرو يکه تو یکه دست بچه ها بود وفانوس یبود و مشروب امکیعماد وس زیر کی دنیکش گاریخونه که بخاطر س

وحس بچه  خورهیاون جو بمونم حالم بهم م يتو شتریکه اگه که ب دونستمیهمه دست به دست هم داد که حالم رو بد کنه م

 .رونیبدون حرف از خونه زدم ب نی. بخاطر همپرونمیها رو م

شدم.  رهیخ ایهمون تخته سنگ نشستم و به در يرو یهوا سرد بود ول نکهیافتاده بود. با ا ایدر يکامل بود و نورش تو مهتاب

. دمیرو ازپشت سرم شن ییپا يکه صدا کردمیهاش نگاه م ییبایکننده و قشنگ بود. داشتم به ز رهیشب هم مثل روز خ يایدر

تر نتونسته  میکه قد فیشب چقدر قشنگه؟ ح يایدر ینیبیهم بدون سر برگردوند گفتم: م نیکه عماده بخاطر هم مدونستیم

 ي. انگار همه ادیم ادمی زایچ یلیخ کنمینگاه م ایبه در یعماد وقت یدونیشب نگاه کنم. م يهاش تو ییبایبه ز نقدریبودم ا

 .اواخر نیگرفته تا هم می. از بچگشهیچشمم رد م ياز جلو یینمایس لمیدرست مثل ف میزندگ

 ندازه؟یم یچ ادیتو رو  ایسکوت کردم و دوباره ادامه دادم: در کمی

 ادی. ندازهیمادرم م ادیمن رو  شهیهم ایبلند شد که باعث شد با تعجب به پشت سرم نگاه کنم: در ییصدا قهیاز چند دق بعد

 .شیو مهربون یبزرگ

. دیانداختم وگفتم: ببخش نیی. سرم رو پاکردینگاه م ایتخته سنگ نشسته بود داشت به در هی ير ازمن روچند متر باالت اریکام

 فکر کردم عماده.

 .شهیم میبهش حسود کمیرو کنارخودش داره.  ییبانو نیهمچ هیخوش شانسه که  یلیعماد خ ـ

 .یکنیشرمنده م ـ

 شییتنها یچشم داشت چیبدون ه نکهی. اهیستودن یلیخ يکه نسبت به عماد دار يمادرانه ا تی. احساس مسئولگمیم ينه جد ـ

 کنه. بشیرو نص يفرشته ا نیهمچ هیعماد افتاد حقشه که خدا  يکه برا ی. هر چند که بعد از اون اتفاقيرو پر کرد

 کمی شهیهم از فرصت استفاده کردم و گفتم: م نی. سرهمارمیعماد در ب يسر از گذشته  خواستیوقت بود که دلم م یلیخ

 ؟یعماد برام بگ يازگذشته 

 ؟یدونیگفت: مگه تو نم یمتعجب بالحن

 .دونمینم يادیز زیچ ـ

 راجع به نفس برات نگفته؟ یچیعماد ه یعنی ـ

 راجع بهش بهم نگفته. يزینگاهش کردم وگفتم: نفس؟ نه چ باتعجب

 .یدونیفکر کردم م هبیعج یلیوگفت: خ دیموهاش کش يال یدست

 دونم؟یرو م یچ ـ

 که ... نیهم ـ

 کارت داشت. امکی... فکر کنم ساریکام ـ
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 د؟یگفتیم یاز جا بلند شد و رفت سمت ساختمون. عماد کنارم نشست و گفت: چ اری. کاممیو به عماد نگاه کرد میدو برگشت هر

 ه؟یکردم وگفتم: عماد؟... نفس ک کیرو بار چشمام

 ؟يدیاسم رو از کجا شن نیو گفت: ا دیولت برق بهش وصل کرده باشند. از جاش پر 220 انیحرف من انگار جر نیا با

 االن گفت. اریترس گفتم: خوب... کام کمی با

 گفت؟ یچ گهیگفت: د یعصب

 هست؟ ینگفت. حاال ک يزیچ گهیتو بوده. د ي. فقط گفت نفس قبال تو گذشته یچیه ـ

 اسم رو فراموش کن.  نیو گفت: ا گهیود رو شوت کرد سمت دپاش ب ریکه ز یسنگ یعصب

 گفتم: چرا؟ کالفه

 اسم رو فراموش کن. باشه؟ نی: بامن بحث نکن باران. فقط ادیکش داد

 تکون دادم و گفتم: باشه. يسر نیاست. سر هم دهیفا یحرف زدن باهاش ب تشیعصبان يبودم که موقعه  دهیفهم گهید

به  کنهیازش دفاع م مانیکه بخاطرش ا يتمام اون گذشته ا کردمیو رفت لب آب. احساس م دیموهاش کش يدست تو کالفه

 با عماد داره. يچه رابطه ا دونستمیکه نم یاسم ربط داره. اسم زن نیبه ا ينحو هی

 يفسش باالو بخار ن دیکشیم قیعم ي. نفس هاستادمیمشغول شده بود از جام بلند شدم و رفتم کنارش ا یذهنم حساب نکهیا با

 ک؟یبده نه کالس ادیبهم پاپ  یبگ مانیبه ا شهیآب نگاه کردم وگفتم: م يماه تو ری. به تصوشدیسرش مثل ابر م

 ؟یبخون يخوایکرد وگفت: م نگاهم

 رسه؟ینم نیشرو يصدا يمن به پا يصدا یعنیبه خودم گرفتم وگفتم:  یحق به جانب ي افهیق

 ؟یکنیم سهیمقا نیخز شرو يخودت و با صدا يوگفت: صدا دیخند

 م؟یگردیبرم یک ـ

 ؟يخسته شد ـ

 بدونم. خوامینه. فقط م ـ

 .میگردیشنبه برم ـ

 تو ساختمون؟ سرده؟ میبرگر ـ

 .میفوت کرد وگفت: بر رونیرو محکم به ب نفسش

و رها  امکیوگفت: بچه ها س دیگردن کش نای. ممیدیخندیم نیوشرو اریکام يوبه مسخره باز مینشسته بود قیآالچ يتو

 کجان؟

 .دهیرس يچرخوند وگفت: توباغ بودند دنبال هلو يسر اریکام

 فصل هلو کجا بود؟ نیاندا! تو ا یو گفت: روان رونیدماغش داد ب يدودش رو از تو دیکشیم ونیکه داشت قل عماد

 نکنا! نی: هووو! به شوهر من توهنایم
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 بابا. بااون شوهر توحفه ات. ری: بمعماد

 هیبهم دست داد. اولش فکر کردم  يکه احساس بد دمیخندیم گاهشونیگاه وب يها یپرون هیه بودم و به تکسها نشست کنار

توسرم  یچه خاک ابونیبرو ب نیهست. حاال تو ا ییخبرا هی يجد ينه جد دمیکه گذشت د قهیچند دق ینبود ول شتریتوهم ب

 گوش سها گفتم: سها؟ کیو نزد دمیگردن کش شدیمدام رنگ به رنگ م که یبگم. باصورت تونستمیبه عمادم که نم زم؟یبر

 سمتم وگفت: جانم؟ دیچرخ

 ادته؟ی د،یکش ریاون روز که پهلوم ت ـ

 خوب؟ ـ

 هست؟ میزیچ هی یگفت ـ

 خوب؟ ـ

 باشه! میزیچ هیفکرکنم االن  ـ

 ؟ياوردی. در گوشم گفت: خودت ننییخنده. باخنده سرم رو انداختم پا ریزد ز ینگاهم کرد وبعد پق کمی

 نه بابا. آخه االن وقتش نبود. افتاده جلو. ـ

 ساکم دارم. ياشکال نداره. من تو ـ

 ؟يبهم بد يایم ـ

 پیساکمه. ز ي کهیکوچ بیج يهست. تو يخبر هی فهمندیهمه م میفتیراه ب شهیکه نم یلیا م؟یچطوره بچه ها رو هم ببر ـ

 . خودت برو بردار.ینیبیم یبزرگ رو باز کن

 کنم. کاریچ دونستمی. واقعا نمیوگفتم: مرس دمیبه روش باش يلبخند

 سرشونه ام زد وگفت: اشکال نداره بابا. یدست

 شده باران؟ يزیگفت: چ شمیدارم از جام بلند م دیکه د نینظر گرفته بود هم ریکه ما رو ز عماد

 .گردمیدارم تو ساختمون االن برم کیکار کوچ هی. ستین يزیهان؟ نه نه. چ ـ

 هیبشه چون سرش رو بطرف خودش چرخوند وشروع کرد به حرف زدن. چه عجب باالخره  چمیپاپ شترینزاشت عماد ب نگار

عادتم  يهفته ا 1جلو افتادن  نیکه ا دونستمیسمت ساختمون. م دمیودو دمیکفش هام رو پوش عی. سردیاز نگار به ما رس يریخ

 دیهمه آدم چرا با نیکه آخه درست وسط ا دادمیجد آبادم فوش م وهفتبه خودم  نی. سر همهیا کردن طوالنبخاطر اون شن

 کنم. يخراب کار ينجوریا

توش باشه و نتونم  یکه نکنه کس دمیساختمون شدم و ازپله ها باال رفتم. آروم در اتاق رو باز کردم و داخلش رو سرك کش وارد

 يباشند تو دهی. انگار دو تامشت کوباومدینفسم باال نم هیروبه روم خشکم زد. تاچند ثان يمنظره  دنیباد یکارم رو بکنم. ول

 ي... سردشدیچشمم رد م ياز جلو دهیبر دهیبر ییوصحنه ها رفتیوم اومدیم دهیبر دهیبر فسمام دوقدم به عقب رفتم. ن نهیس
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زدنام...  غی... جدندیکوبیودشون رو محکم به صخره ها مموج ها که خ يمستانه... صدا ي... قهقهه هامیخاك... بدن خاک

 ...دنامیپاکش

کردن  دایقبل از پ یول نیبگردم که نخورم زم یگاه هیسرم گذاشتم وخواستم دنبال تک يدر حال انفجار بود. دستم رو رو مغزم

که بخاطر افتادنم بلند شد رها  ییداد. با صدا يناجور يخورد و صدا نیراستم محکم به زم يسقوط کردم. شونه  یدست يجا

 يزیچ گهیشد ود اهیچشمام س يجلو ایدن یول ؟؟؟یسرم نشست وگفت: باران؟... خوب . رها باالرونیب دندیاز اتاق پر امکیوس

 .دمینفهم

 یکس ي. صدااومدیکه از پنجره به داخل اتاق م يادیسقف بود وبعد نور ز يدیسف دمیکه د يزیچ نیرو که باز کردم اول چشمام

بابا تو که هممون  ؟يشد داریسرم بود وگفت: باالخره از خواب ب يباعث شد سرم رو به سمت چپ بچرخونم. سها با لبخند باال

 .يرو سکته داد

 گذاشتم وگفتم: من کجام؟ دیکشیم ریسرم که مدام ت يرو یدست

 کنه؟ی. سرت درد ممارستانیب ـ

 .کشهیم ریت ـ

 .میبرو خدا رو شکر کن که ضربه به سرت نخورد وجمجه ات دوباره باز نشد. وگرنه مکافات داشت ـ

 کجان؟ هیبق ـ

 . عمادم رفته دنبال داروهات.النیو ـ

 زحمت انداختم. يتورم تو د،یببخش ـ

 . يردیمیالت مباران وگرنه از خج يشد هوشیخنده وگفت: خوب شد ب ریاست. بعد زد ز فهیآخه. وظ یزنیم هیچه حرف ـ

 خودم رو تکون دادم وگفتم: چرا؟ کمیبود  دهیچیکمرم پ يکه تو يدرد بخاطر

 عیباال عماد سر میدیرس یکه مارو خبر کنند. وقت نییپا دندیدو امکیرها وس يغش کرد يوگفت: تو که اونجور دیخند دوباره

پاهات رو نگاه  یه يشد ی. اول فکر کرد زخمهیخون نیزم دیکه بلندت کرد د نیهم یول مارستانیبغلت کرد که ببرتت ب

 خانوم کوچولو پرپر شده. دندی. خالصه که همه فهمردنک دایپ ياثر یشده ول یکجات زخم نهیبب کردیم

. زد سر شونه ام دمیسها خودم هم خند يلحاف وباصدا ری. سرم رو کردم زمردمیخنده ام گرفته بود وهم از خجالت داشتم م هم

 گذشت. گهیکن. دوگفت: بهش فکر ن

 .الیو امینم گهیلحاف دراوردم وگفتم: من د ریسرم رو از ز باخنده

 .دوننیهمه م گه،ید هیعیطب زیچ هی. خوب اوردمیخودم هم نم يتو بودم به رو يوگفت: من جا دیخند

 کیدستش پالست یکیبود و اون  وهیدستش پراز کمپوت وآب م کیکه  یجوابش رو بدم که در باز شد وعماد درحال خواستم

. عماد دیخندیم یرکیز ریگند زدم. سها هم ز یحساب دونستمیانداختم ونگاهش نکردم. م نییداروهام بود اومدتو. سرم رو پا

 ؟يگذاشت وگفت: بهتر زتختیم يها رو رو کیپالست
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 سر بلندکنم گفتم: آره خوبم. نکهیبدون ا

 ؟يامون بزارتنه قهیدق هی شهیبعد صداش بلند شد: سها، م قهیدق چند

کن ازخجالت آب نشم. کاش سها  يکار هی ای. خدارونیبهم از در رفت ب یخنده اش رو خورد و بعد از حواله کردن چشکم سها

 نکهیتخت کنارم نشست. بدون ا يداره؟ عماد اومد جلو رو کاریبامن چ نیاوضاع ا نیشده ها! حاال توا ی. عجب اوضاعرفتینم

 ؟يدار ينگاهش کنم گفتم: کار

 .یشیبانمک م یلیخ یکشیخجالت م ی. آروم گفت: وقتدمیشنیرو م زشیر يخنده ا يصدا

به  يدوستا نیبه هم یبهت گفتم حت يدیخنده اش قطع شد گفت: د يبعد که صدا کمیرو سرم.  دمیلحاف رو کش باخنده

 ؟یبش کینزد دیظاهر خوبم هم نبا

اتاق رو پر کرد وبعد گفت:  قشینفس عم يافتاد. صدا دنیرکشیو سرم دوباره به ت دیلبم پر ياون صحنه لبخند از رو ياداوری با

دادم. منم  یحساب یگوش مال هیرو  امکیس ینبرد ول ییاز ماجرا بو یکردم رفتند. کس یرو همون موقعه راه نایو م امکیس

 نیبرام سنگ نقدریا کردندیکارو م نیا اریکام یحت ای نیبهم. اگه شرو ختیحالم ر دشده بو یبه چ یچ دمیفهم یمثل تو وقت

باخودته، بچه ها قراره فردا شب برگردن. اگه  می... تصمیول کردیمراعات م کمی دیزن داشت و با امکی. سامکینبود که س

 .میگردیامروز برم نیبرات سخته هم

 .میوگفتم: فردا برگرد دمیکش یقیلحاف نفس عم ریهمون ز از

. دمیبسته شدن در رو شن يبعد صدا قهی. پاشو بخور. برات خوبه. وچند دقدمیتو خر يبرا نارویتخت بلند شد وگفت: ا يرو از

فقط و فقط بخاطر  نهیمک يکه عماد هر کار دمیفهمینگاه کردم. حاال م یآوردم وبه اتاق خال رونیلحاف ب ریسرم رو از ز

 چی. من بدون عماد هدونستمیکه من نم دونستیرو م زایچ یلی. اون خرمیگارد بگ راشب دیگرفته بودم که نبا ادی گهیخودمه. د

 اجیاحت یبه چ يهرلحظه ا يکه تو دیفهمیکس مثل اون نم چی. هشناختیاون من رو خوب نم يکس به اندازه  چیبودم. ه

 دادم. رونیپرت کردم و نفسم رو محکم ب رونیدارم. نگاهم رو از پنجره به ب

. سرم درد دمیلرزیهنوز به خودم م روزیاتفاق د يادآروی. با میبه خونه. هرسه تامون خسته بود میدیشب بودکهرس 8 ساعت

تخت سفت گذرونده بودم ونتونسته بودم بخوابم. عماد  هی يو رو مارستانیب يرو تو شبیو محتاج خواب بودم. تمام د کردیم

 .يا برو بخواب. خسته ستیساکم رو از دستم گرفت وگفت: اگه گرسنه ات ن

 بعد... دیآماده کنم بخور يزیچ هیگفتم: بزار  شدیچشمام باز م يکه به زحمت ال یدرحال

 . تو برو بخواب.میکنیدست وپا م يزیچ هی ییهم به کمک عماد اومد وگفت: دوتا اریکام

 يوخودم هم رو یصندل يبه اتاقم رفتم. مانتوم رو پرت کردم رو یگفتن کوتاه رینتونستم مقاوت کنم وبعد از شب بخ گهید

. دونستینم یماجرا رو به جز من وعماد کس نی. اداشتیخواب هم دست از سرم بر نم يتو ی. اون صحنه حتدمیتخت دراز کش

 يا قهیهم فشار دادم تا خواب دق ياصل ماجرا رو بفهمه. چشمام رو رو هک ينه اونقدر یبرده بود ول ییبوها هی اریکام

 خوابم برد. عیاز حدم سر شیب یبخاطر خستگ یبود ول دنیحجم افکار مختلف در حال ترکسرم از  نکهیمهمونش بشه. با ا
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که از  یخواب بودند ومن 11جفتشون تا ساعت  ینمونداند ول داریبعد ازمن ب یلیو عماد هم خ اریمطمئن بودم کام نکهیا با

 اریکه کام کردمیم نییرو باال وپا يو یت يکانال ها یحوصله ام سر رفت. داشتم با کسل یبودم حساب داریصبح ب 6ساعت 

 . ری. سر جام صاف نشستم وگفتم: سالم. صبح بخومدا نییاز پله ها پا يباسرو صورت خواب آلود

 ؟يداریپف کرده نگاهم کرد وگفت: سالم. ب يباچشما

 . 6ازساعت  ـ

 ؟یکنیم ینگاهم کرد وگفت: شوخ باتعجب

 شه. داریزود ب شهینه. عادت داره هم بود گفت: ستادهیا اریکه پشت سر کام عماد

 .ریکردم سمت عماد وبا لبخند گفتم: سالم. صبح بخ رو

رو جمع نکرده بودم سر  زی. مختمیر ییلبخند جوابم رو داد وهر دو برادر رفتند سمت آشپزخونه. ازجام بلند شدم وبراشون چا با

 ؟يگفت: خودت خورد دیجویهردو مشغول خوردن شدند. عماد که داشت لقمه اش رو م نیهم

 باشه ومن صبحانه نخورده باشم؟ 11ساعت اشاره کردم وگفتم: تاحاال شده ساعت  به

 يگفتم: برا اریبه کام داشتمیکه فنجون عماد رو برم يشده بود. همونجور یهم خال اریکام وانی. لدیرو سرکش شییو چا دیخند

 زم؟یتو هم بر

 .زمیریکرد وگفت: خودم م نگاهم

شما  يتو خانواده  ينجوریخوردن ا ییرو برداشتم وبعد از پرکردن دوباره گذاشتم جلوشون. باخنده گفتم: چا وانشیحرف ل بدون

 ه؟یارث

 .خوردیم ییچا ينجوریصبح ا شهیتکون داد وگفت: بابامون هم هم يسر عماد

 و پر کرد وگذاشت جلو شون.فنجون هاشون ر دی. سه تا مرد که مدام بادهیکش یمادرتون چ چارهیگفتم: ب باخنده

 .میکردیم تیچقدر مامان رو اذ ییوگفت: خدا دیخند اریکام

 .ریبخ ادشیبا لبخند گفت: آره.  عماد

 درست کنم؟ یگفتم: ناهار چ کردمیم مانهیکه برنج پ يقابلمه برداشتم و همونجور هی

 .يخودت دوست دار ی: هرچعماد

 بگو. يزیچ هی. رسهیبه ذهنم نم يزیچ ـ

 .مهی: قاریکام

 ؟يدوست دار مهینگاهش کردم وگفتم: توام ق باتعجب

 .میا مهیگفت: ماخانوادتن عاشق ق ارویکام يزد سرشونه  عماد
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 نییسرم رو تکون دادم و مشغول کار شدم. دو برادر بعد از تموم کردن صبحانشون تشکر کردند و رفتند باال. من هم پا باخنده

بود که غذا حاضر شده بود. از پله ها باال رفتم وخواستم صداشون بزنم که  5/12ساعت  موندم و غذام رو درست کردم. حدود

 بود گفت: آخه چرا؟ یکه به نظر عصب اریو به حرفاشون گوش دادم کام ستادمیناخودآگاه بخاطر مکالمشون پشت در ا

   

 .ستیتو ن ي: چرا نداره. اون وصله عماد

 هی ستین نیاگه ا یول رمشیداداش من، اگه خودت ازش خوشت اومده بگو. انقدر مرد هستم که نخوام ازت بگ نی: بباریکام

 .اریقانع کننده ب لیدل

 که تا حاال دورو برت بودن نداره. ییبه دخترا یشباهت چیباحرص گفت: باران ه عماد

 نیکنم. هم یباهاش زندگ خواستمیل اونا بود که نم. اگه مثگهینداره ازش خوشم اومده د یشباهت چی: د خوب چون هاریکام

 کرده عماد. ریمنو درگ شیخانوم نینتونم بهش نگاه بد داشته باشم. هم ینجابتش باعث شده که حت

 : گفتم نه.عماد

 چرا؟ گمیگفت: م یعصب اریکام

 .یکنیکه فکر م ستین يزی: باران اون چعماد

 ...یعنیسکوت گفت:  يا قهیبعد از دق اریکام

 .ستی. گفتم که باران شکل اون دخترا نرینزاشت حرفش رو تموم کنه وگفت: نخ عماد

 ؟ی: پس چاریکام

 کنه. صدام رو صاف کردم وگفتم: عماد، ناهار حاضره. دایادامه پ خواستمیشده بودم. نم یمکالمه عصب نیا از

 .میای: االن معماد

که دوستش دارم خواستارم  یبرادر کس يروز هیکه  کردمیشم نمفکر ینشستم. حت زیاومدم وپشت م نییاز پله ها پا باحرص

من رو در  یعنی. رهیگیموضع م اریدربرابر کام ينجوریمن مثل خواهرشم چرا ا گفتیکه م يکه عماد دمیفهمینم یبشه. از طرف

. عماد شهیداره خورد م تمیشخص کردمیشدم. احساس م ریتحق کردمیم احساسکه بخوام همسر برادرش بشم؟  دیدیاون حد نم

 يعماد با خورد کردن من کار خواستمینم ینداشتم ول اریبه کام یلیم چیاصال ه نکهیبرادرش داشت؟ با ا يبرا یحیچه توض

 دست از سرم برداره. اریکنه که کام

حفظ ظاهر  يودم. براتر ب یمن از اونا عصب یهردوشون سرخ بود ول يو عماد هم اومدند. چهره  اریفکرا بودم که کام نیهم تو

صدام کرد. از  یعماد ک دمیبود که نفهم ریوباحرص چنگالم رو توش فرو کردم. انقدر ذهنم درگ ختمیبشقابم ر يساالد تو کمی

 باران؟ ییزد به پام وگفت: الو؟ کجا زیم ریز

 جام. نیرو بلند کردم وگفتم: هان؟ هم سرم

 شده؟ يزیکرد وگفت: چ کیرو بار چشماش
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 شده؟ ینه. چ ـ

 ؟يخوریپس چرا غذات رو نم ـ

 .رمیس ـ

 . چت شده؟یحرف هی میصبحانه خورد شیساعت پ هیکه  میریس میحاال مابگ ـ

 بابا خوبم. یچیه ـ

. و از پله ها باال رفتم. دمیاز جام بلند شدم وگفتم: من جواب م عیکنه. سر چمیسوال پ نیاز ا شتریزنگ تلفن نزاشت ب يصدا

پهلوم شروع  يها دنیکش ریکه درست دم در اتاقش دوباره ت نییبود. برش داشتم و خواستم برگردم پااتاق عماد  يتو یگوش

تا  دمیکش قیدادم و چند تا نفس عم هیول کن نبود. دستم رو به چهارچوب تک یول فتهیدردش ب دیتا شا ستادمیشد. چند لحظه ا

بار به  نی. درد اخوردیدستم همچنان داشت زنگ م يتو یها نبود. گوش دنیرکشیاز قطع شدن ت يخبر یبهتر شم ول دیشا

 شد باران؟ یاومد: چ نییعماد از پا يتکون بخورم. صدا تونستمینم یتحمل بود که حت رقابلیغ يقدر

 بلندشد: عمــــــــاد..... غمیج يبعد صدا قهیاز دستم افتاد وچند دق یگوش

 ودند. عماد بازوم رو گرفت وگفت: چت شده؟سرم ب يو عماد هردو باال اریکه کام دینکش قهیدق به

 داد زد: چته باران؟ بایبغل عماد افتادم. سرم رو بلند کرد و تقر يحال تو یرفت وب نیباره ازب هیتوانم  تمام

 گفتم: پ... پهلوم.... دهیبر دهیبر

 . بدو.اریمنو ب چیگفت: سو اریبغلش و روبه کام يتو دیمن رو کش عماد

 بود که از هوش رفتم ادیز يشد. درد به قدر ریدست هاش بودم از پله ها سراز يکه من رو يهمونجور وخودش

 

مجبور شدم دوباره ببندمشون. با زور پلکام رو باز کردم و به دستم نگاه  دیچیدستم پ يکه تو یرو که باز کردم باسوزش چشمام

 دمی. چشم چرخوندم و ددیرسیم یوصل بود که به دستگاه يدستم فرو رفته بود وهرکدوم به لوله ا يکردم. دوتاسوزش تو

 چه خبره؟ نجای. صدام رو صاف کردم و گفتم: استادهیافتاده کنار پنجره ا يعماد باشونه ها

 ؟يشد داریتلخ گفت: ب يسمتم برگشت وبا لبخند به

 شده؟ یچ گمیدستگاه اشاره کردم وگفتم: م به

 .یشیم زیالید يوگفت: دار ستادیا کمینزد اومد

 ؟یچ يبرا ز؟یالید ـ

 هست. يهات از کار افتاده. چند روز هیوگفت: کل دیموهاش کش يتو یدست

 باشم؟ ينجوریا دیاسترس نگاهش کردم وگفتم: تاچند وقت با با
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که رگ هات رو بهم وصل کنند.  شدیدستت م يرو کیعمل کوچ هی دیدستگاه رو تازه بهت وصل کردند چون قبلش با ـ

 6بار  هیبعدش هر دو روز  یدستگاه. ول ریز یبخواب یساعت 12 دینشده با هیهست خونت تصو يچند هفته ا نکهیبخاطر ا

 دستگاه. ریز يبر دیساعت با

 قراره تا آخر عمر... یعنیعماد؟  یچ یعنیچشمام جمع شده بود گفتم:  يکه تو یاشک با

 بشه. دایپ وندیپ يبرا هیکل هیکه  یوگفت: تا وقت دیحرفم رو بر کالفه

 دایپ ایزود نیبه ا یدونیلحاف. با بغض گفتم: خودت م ریچشمام بود چشم بستم و رفتم ز يکه تو یدرد دستم و اشک بخاطر

 .شهینم

 .کنمیم دایگفت: برات پ باحرص

 عماد. تنهام بزار. رونیو گفتم: برو ب دمیرو باال کش مینیب

 باران... ـ

 .کنمیخواهش م ـ

خودم کم بود که  يصورتم روون بشن. دردا يلند شد. هق هقم رو رها کردم و گذاشتم اشک هام رودر ب يبعد صدا قهیدق چند

من باشه. مادرم رو که  يبرا استیدن يتو یبدبخت یهر چ دیکه چرا با دمیفهمیهم بهش اضافه شده بود. نم یکی نیحاال ا

. حاال با دیکشیمعلوم نبود که کارم به کجا م شدینم دایپ میزندگ يعماد تو اگه. یساق هیزود از دست دادم و خودم شدم  یلیخ

 .کردمیرو هم قبول م گهیدرد د هی دیکه داشتم با یتلخ ياون همه خاطره 

خانوم  یکنیم هیگفت: چرا گر سمیصورت خ دنیپرستار در اتاق رو باز کرد و اومد داخل. باد هیکردم و زجه زدم تا  هیگر انقدر

 خوشگله؟

 صبر کنه؟ دیچقدر با رهیبگ وندیاالن بخواد پ یوگفتم: کس دمیرو باال کش مینیب

 یبخواب دیبا یدو سال یکی هی يریبگ هیکل وند،یاز سازمان پ يگفت: اگه بخوا کردیکه داشت دستگاه رو چک م يهمونجور

 خوب گرون تره. ی. ولخرنیها هم هستند که آزاد م یلیخ یها تو نوبتن. ول یلیچون خ

 يدار ينجوریکه ا ستیخوشگلت ن يچشما نیا فی. با لبخند نگاهم کرد و گفت: حکردمیاشکام نم ختنینر يبرا یتالش چیه

 ه؟یاسمت چ یراست ؟یکنیم شونیبارون

 وگفتم: باران. دمیرو باال کش مینیب

 یکه حت نمیبیصدتا بدتر از تو رو م يروز مارستانیب نینکن. من تو ا هی. گرستین یوگفت: اسمت بارانه، رسمت که باران دیخند

 .یشیخوب م شاالیصعب العالج دارند. به خدا توکل کن، ا يماریکه ب ارنیبه روشون نم

 رهی. اشک هام رو پاك کردم و روبه آسمون ترونیتکون دادم و چشمام رو بستم. پرستار بعد از تموم شدن کارش رفت ب يسر

 ... خودت کمکم کن.ایشب گفتم: خدا ي
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باران  گمیبه صورتم زد وگفت: م ي. لبخندستادیدسته گل وارد اتاق شد وکنارم ا هیردونم. سها بادر باعث شد که سر برگ يصدا

 .ینکشون مارستانیعماد بدبختم از خونه به ب یه گهیجا د نیاجاره کن بمون هم مارستانیب نیاتاق تو هم هی

 ؟يزدم وگفتم: تو چرا اومد يلبخند

 ها. یقمیسرت رف ری. خستمیمعرفت ن یباال انداخت وگفت: من که مثل تو ب ییابرو

 نجا؟یا ياومد يآخه االن که شبه. چه جور ـ

 .گهید خورهیوقتا م نیبه درد هم یپارت ـ

 .يبه زحمت افتاد ـ

 دختر؟ ينبود. چه طور یزحمت ـ

 که. ینیبیبه دستگاه اشاره کردم وگفتم: م بابغض

 .شاالیا یشیگفت: خوب م ینیتکون داد و با لحن غمگ يسر

 خوبه؟ مانیرو عوض کردم وگفتم: ا جو

 تو لکه. کمی یزد وگفت: خوبه. ول يلبخند

 چرا؟ ـ

 شاگردمو از دست دادم. نیبهتر گهیم ـ

 لطف داره. مانیا ـ

 .دهیبهش نم گهید مانیا شیپ ينر یزبون عماد که وقت ینه به تو. به پول ب یلطفو که داره ول ـ

 ه؟یوگفتم: مگه پولک دمیخند

 زد وگفت: چه جورم. یآروم سوت

 بهش بابا. خورهینم ـ

 بده؟ يبعدم پول نداشته باشه خرج منو چه جور افست؟یمگه به ق ـ

 .کنمیم یول خرج يادیگفتم: هان! بگو من ز باخنده

 .گهیبازوم وگفت: پرونشو د زدبه

 

به صورتم زد و بعد از  يخندو اون هم به من لبخند زد. درست همون موقعه در باز شدو عماد اومد داخل. لب دمیخند بهش

 مانیگذاشت. بعد اومد سمتمون رو به سها گفت: ا زیم يکه دستش بود رو رو ییها وهیکه نثارش کردم آبم یلبخند کوتاه

 ومد؟ین

 نبود مگه؟ رونیب ـ

 .دمشیمن که ند ـ
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رو  مارستانیوارد شد. به هممون سالم داد و رو به من گفت: باران تو هر روز کادر ب مانیبشاش ا يباز شد و چهره  در

 .ننتیبیها. هر روز م یکنیم ضیمستف

 کجاست؟ اریرو به عماد گفت: کام مانینگفتم. ا يزیزدم و چ یتلخ لبخند

 نداشت. يکه کار نجای: فرستادمش بره خونه. اعماد

 شه؟یمرخص م یک ینوم غشخا نیبه من اشاره کرد وگفت: ا مانیا

 رو به من داد وگفت: فردا صبح. نشینگاه غمگ عماد

 یشیم یها. خوب یکن هی. سها اشکارو گرفت و گفت: ا! قرار نبود گردیچک نییچشمم پا يدو تا قطره اشک از گوشه  ناخوداگاه

 بابا.

 ها. یخواست جو رو عوض کنه باخنده گفت: باران منو از نون خوردن انداخت مانینگفتم. ا يزیوچ دمیرو باال کش مینیب

 .میکردیرو م بتتیغ میبا خنده گفت: اتفاقا االن داشت سها

 سها وگفت: چشمم روشن. يزد به شونه  مانیا

 کرد. تیازت حما یباخنده گفت: نگران نباش شاگردت کل سها

 .نیا یعنیکرد وگفت: شاگرد  يمسخره ا میتعظ مانیا

 ؟يوگفت: تو مگه شب خونه مادر زنت دعوت ندار دیخند عماد

 .خورهیکه االن مامانت جفتمون رو م میشد. سها بدو بر ریبه ساعتش نگاه کرد وگفت: اوه اوه. د مانیا

 .زمیعز زنمیوگفت: بازم بهت سر م دیخم شد وگونه ام رو بوس سها

 .يزدم و گفتم: لطف کرد يلبخند

 رینشست و گفت: بگ یصندل يکرد و بعد برگشت کنارم. رو شونیکرد و رفت. عماد تادم در همراه یهم خداحافظ مانیا

 بهم بگو. یداشت يجام. کار نیبخواب. منم هم

و پشتم رو کردم به عماد تا  دمیچشمام رو بستم و غلت اومدیخوابم نم نکهیکس رو نداشتم. با ا چیحرف زدن با ه ي حوصله

 .نهیرو نب خورهیورتم سرمص يکه از رو ییاشک ها

سوزنارو در  يزاریبود و گفت: م ستادهیسرم ا يباال ي. پرستاردمیاز خواب پر دیچیدستم پ يکه تو یقابل تحمل ریسوزش غ با

 ارم؟یب

 یبود واطراف زخم حساب یمعمول يبرابر سوزن ها 4اومده بود. قطرش  رونیاز سوزن ها تا نصفه ب یکیدستم نگاه کردم.  به

 .اریهم فشار دادم وگفتم: درب يکبود شده بود. چشمام رو رو

که داشت نفس  ياز حد شیرفت هوا. درد ب غمیج رونیکه خواست بکشدش ب نیدوباره سوزن رو به دست گرفت و هم پرستار

 شده؟ یعماد اومدند وتو اتاق و با ترس گفتند: چ ارویکام غمیج ي. باصداکردیرو قطع م

 : دفعه اولشه؟با تعجب گفت پرستار
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 : آره.عماد

. من که از شدت درد رونیب دیهوا سوزن رو کش ی. و بارمی. بعد رو کرد سمت منو گفت: تحمل کن درش بهی: پس عادپرستار

 يزیاول ممکنه دستت خون ر يزخم دستم گذاشت و گفت: ماه ها يباند رو عیتخت. پرستار سر يضعف کردم سرم افتاد رو

که به سوزن  یدستاش گرفت. باحرکت نیکنارم و دست سردم رو ب اومدرفت سراغ سوزن دومم.عماد  . وشهیکنه. بعدش خوب م

. پرستار سوزن شهیودرگوشم گفت: آروم باران. االن تموم م دیبغلش کش يبلند شد که عماد سرم رو تو غمیدوم داد دوباره ج

 .هیگر ریو زدم ز اوردمیطاقت ن گهیهوا در اورد که د یدوم رو هم ب

کالفه  اریبلوزش بچکه. کام ياجازه داد اشک هام رو یحرف چیه ی. عماد بانداختیرو از پا م لیبود که ف ادیز يبه قدر دردش

صبح  10ساعت  گهی. دو روز ددشیببر دیتونیکرد وگفت: م یچی. پرستار دستم رو باندپکردیداده بود ونگاهم م هیتک واریبه د

 عاتمی. مازیالید يبرا دشیاریب دیبا عیکنه. اگرم خورد سر يلو و زردآلو و موزم هم خوددارمثل ه ییوهای. از خوردن مدشیاریب

 بخوره. غذاشم سبک باشه بهتره. ادیز

 ؟ياش جدا کرد وگفت: بهتر نهیس يدربسته شد سرم رو از رو یتکون داد و رفتن پرستار رو نگاه کرد. وقت يسر عماد

 يتخت بلند شم وهمونجور ينگفتم. عماد کمکم کرد از رو يزیلبم رو گاز گرفتم وچ کردمیکه هنوز احساس م يدرد بخاطر

 .گهیکن. تموم شد د هیگفت: کم گر

 هیتک یپشت نشستم و سرم رو به صندل یصندل ي. رودندیجونم رو دنبال خودشون کش مهیهم به کمکش اومد وجسم ن اریکام

 ؟ينگاهم کرد وگفت: بهتر نهیهم سوار شدند. عماد از آ اریدادم. عماد وکام

 رگاش باز نشه؟ ي هیداد و رو به عماد گفت: بخ رونینفسش رو باحرص ب اریرو تکون دادم و چشمام رو بستم. کام سرم

 .کنهینم يزیخون ر ادیآورد گفت: نه. دکترش گفت به دستش فشار ن یدر م نگیپارک يرو از تو نیکه داشت ماش عماد

 میناراحت یدستم بود که به کل ریهم قصد شکستنش رو نداشت. ذهنم انقدر درگ چکسیسکوت حکم فرما بود وه ریآخر مس تا

مسائل حال  نیبود که بخوام با فکر کردن به ا یبدتر از اون یلیخ تمیبرادرش فراموش کرده بودم. وضع شنهادیرو از عماد وپ

 ریبشم. با کمک نرده ها و دست عماد که ز ادهیوکمکم کرد که پ اط پارك کردیح يرو تو نیخودم رو بدتر کنم. عماد ماش

 یچیه روزیاز د ؟يخوریم يزیرو باز کرد وگفت: چ میروسر يتختم افتادم. عماد گره  يبازوم بود از پله ها باال رفتم و رو

 .ينخورد

 ندارم. لیرو چرخوندم و گفتم: نه. م سرم

 صدام کن. یتداش ينگاهم کرد وگفت: تو اتاقمم. کار کالفه

تخت بلند شد و رفت. بارفتنش چشمام رو باز کردم و به سقف  يبسته سرم رو تکون دادم و حس کردم که از رو يچشما با

چشمام جمع شد. باحرص چشمام رو پاك کردم و از جام  يسرم اومده دوباره اشک تو ییکه چه بال نیشدم. با فکر ا رهیاتاق خ

که  کردمیاتاقم نگاه م هیخال يکه دستم سوراخ دوتا ابر سوزنه. داشتم به فضا رهبب ادمیداشتم که  اجیاحت يزیبلند شدم. به چ

باند بود رو  ينشستم و دست چپم که کامال تو زیتوش ننوشته بودم. پشت م يزیوقت بود که چ یلیچشمم به دفترم افتاد. خ
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 رونیاخر رو خوندم. نفسم رو ب يها خطخرش رو باز کردم وا يگذاشتم و با دست راستم خودکار رو برداشتم. صفحه  زیم يرو

 دادم وشروع کردم به نوشتن:

عماد باشه تا اگه  کینزد شتریب کردیم ی. سعکردیگاه عماد دل گرمش م یگرگ صفت لبخند گاه وب ي بهیاون همه غر نیب

نشست و دو  کردیدود م گاریس زیر کی اومد وکنار عماد که روسینجاتش بده. س شیمثل اتفاق شب گذشته افتاد حام یاتفاق

هم رفته بود. برگشت کنار  يدوتاشون تو  يچون اخما هیجد یلیمرد مشغول صحبت شدند. معلوم بود که صحبتشون خ

ونه  دیکه عماد نشسته بود نه عماد رو د ییجا یکیبرگشت به نزد یوقت یشده رو پر کنه. ول یخال يها وانیفانوس که ل

 رو. روسیس

 گهینکرد. خواست بره سمت د داشیپ یوحشت زده اش دنبالش گشت ول يسرش رو به اطراف چرخوند و با چشما سرگردون

لبش  يگوشه  يگاریبود وس ستادهیکه رو به روش ا يمرد يافتاد. برگشت و به چهره  ریگ یحصار دست يکه بازوش تو ي

 د؟یولم کن شهیو آروم گفت: م دیرو کنار کش . خودشکردیم خیمو به تن آدم س شیومشک رهیخ يبود نگاه کرد. چشما

 .شهیگفت: نه. نم دادیگند م يکه بو یزردش مشخص شد. بانفس يزد ودندون ها يلبخند مرد

 عروسک؟ یکنیتقال م نقدریوگفت: چرا ا دیخودش رو جمع کرد که بازوش رو ازمرد جدا کنه. مرد خند زور

 هق گفت: تورو خدا ولم کن. باهق

 .پس کارتو بکن.نهیوگفت: توکه کارت هم دیدوباره خند مرد

ودنبال خودش برد  دینبود. مرد بازوش رو کش يخبر یکنه ول دایعماد رو پ دیچرخوند که شا تیجمع نیالتماس نگاهش رو ب با

 م؟یبریگفت: کجا م کردیم هیکه گر يهم دور بود. همونجور تیبود و ازجمع ایدر کینزد یلیاز جنگل که خ یسمت

رو چرب کرده  روسیس یبلیچقدر س هیمهندس قالب نیا دونمیکه راحت تر به کارم برسم. نم ییجا هیزد وگفت:  يپوزخند مرد

 مگه نه خوشگله؟ شه؟یاالن که م شهیخوب نده، شب نم ی. ولدهینم یرقمه امشب تو رو به کس چیکه ه

 التماس گفت: تو رو خدا ولم کن. با

دور شده بودند که  تی. انقدر از جمعنیزم يزود تمومش کنم باشه؟ و پرتش کرد رو دمیتقال نکن . قول م نقدریگفت: ا مرد

وحالت تهوع  شدیافتاد. داشت خفه م دیکه نبا یبخوره اتفاق یبتونه تکون نکهینشه. قبل از ا دهیاون همه سروصدا شن نیب غشیج

 که مرد رو کنار بزنه.  دیرسیداشت. زورش نم

که خودشون رو به صخره ها  ایدر يموج ها ي. صداردیفرو مک نیزم يو ناخون هاش رو تو نیزم دیکشیپا م هیو گربغض  با

 یزد وگفت: کس يزدن. مرد پوزخند غیحرکت مرد رو عقب زد و شروع کرد به ج کی. با دیرسیواضح به گوش م دندیکوبیم

 . منزن بزار کارمو کن غیج نقدریپس ا شونهیصدات رو نم

. باترس خودش رو جمع کرد و سرش رو نیاون طرف تر خورد زم کمیکنده شد و نیدوباره کارش روادامه بده که از زم خواست

که با لگد مرد رو از روش کنار  یبودند. کس ستادهیسرش ا ي. دوتا مرد باالدیباریم لیباال گرفت. اشک هاش همچنان مثل س

 يچهره  تونستیجنگل نم یتارک يتو یول ردینگاه مک روسیس يسرخ شده  و بعض به صورت رتیبود. باح روسیزده بود س
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بدم  ؟ینیمک يدست دراز میمن به ساق ي: آشغال تو رستوران من بدون اجازه دیداد کش روسیبده. س صینفر دوم رو تشخ

 ارن؟یبابات رو درب

که بهش وارد شده بود باعث نشد که دست از زجه زدن بکشه. مرد  یشوک یخورده بود ول کهی روسیس ياز حرف ها نکهیا با

 ی. بنهیهفت رنگ مرد رو بب يچشما دیرسیم نیکه از مهتاب به زم یزانو نشست و اون تونست با نور کم يدوم کنارش رو

دستش رو  کی یرفح چیه یآغوش عماد پناه برد و زار زد. عماد هم ب بهکرده باشه  دایکه مادرش رو پ يمثل بچه ا اریاخت

بود که بهش پناه داده  یبهش اعتماد کنه. تنها کس تونستیبود که م یبباره. عماد تنها کس یدورش حلقه کرد و گذاشت حساب

 بود.

سمت اون و عماد  دیچرخ روسی. ستیبود از جاش بلند شد و فرار کرد سمت جمع دهیترس روسیس يکه بخاطر حرف ها يمرد

 .گهیآدما د نیاز ا شنیم دایمهندس. پ دیوگفت: ببخش

 .برمیامشب باران رو م نیتکون داد وگفت: من هم ياز دستاش دور کمرش حلقه شده بود سر یکیکه هنوز  يهمونجور عماد

 .دیاز امشب باران متعلق به شماست مهندس. مختار گهیزد وگفت: د يپوزخند روسیس

عماد سرش رو بلند کرد وگفت:  روسیت و رفت. بارفتن سراهش رو گرف یحرف چیه یهم ب روسیتکون داد و س يسر عماد

 نکن. هیهمه رفتند باران. گر گهید

 ببر. نجایهق هقش گفت: تو رو خدا منو از ا نیرو باال گرفت و ب سرش

 نکن باشه؟ هیگر گهی. دبرمتیامشب م نیوگفت: هم دیکش سشیصورت خ يرو یدست عماد

 نیداده بود که زم هیعماد تک يکه به بازو يتکون داد. عماد کمکش کرد که بلند بشه. همونجور يوسر دیرو باال کش شینیب

نره شناسنامه ات رو هم  ادتی. فقط نییپا ایرو جمع کن ب لتینخوره برگشتند سمت فانوس. عماد دم گوشش گفت: برو وسا

 .يبردار

اومد.  نییو از پله ها پا ختیر يساك رنگ و رو رفته ا يرو تو فانوس باال رفت. تمام داروندارش يتکون داد و از پله ها يسر

 نگاه کرد وگفت: حاللم کن. دیبه صورت مج سشیخ يبود. باچشما ستادهیدر فانوس ا يبه غم نشسته جلو ییبا چشما دیمج

 داد وگفت: مراقب خودت باش. باشه؟ رونینفسش رو ب دیمج

 .نطوریتکون داد وبا بغض گفت: توهم هم يسر

 بهتر از من مراقبته. فقط فراموشم نکن. یلیوگفت: مطمئنم مهندس خ دیموهاش کش يکالفه دست تو دیمج

 .کنمیوقت فراموشت نم چیزد وگفت: ه یجون یب لبخند

بار سر چرخوند و به  نیآخر يعماد به راه افتاد برا نیکوتاه به سمت ماش ییدر کنار رفت و اون با قدم ها ياز جلو دیمج

داد و  رونیو آسمون قرار داشت. نفسش رو ب ایدر يبایز يدندون کرم خورده کنار منظره  هیکه مثل  یفانوس نگاه کرد. فانوس

 چشماش رو بست.
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جمع کرد وگفت:  نهیس ي. پاهاش رو توکردینگاهش م زدیبار به سبز م نیکه ا ییرو به روش نشسته بود و با چشما عماد

 شت؟یپ امیداد ب تیرضا يچه جور روسیس

 .دمتیوگفت: خر دیموهاش کش يال یکالفه دست عماد

برده اون رو  هیمثل  یعنی. گهیداره م یدرك کنه که عماد چ تونستیسرش هوار شد. اصال نم يرو ایحرف انگار تمام دن نیباا

. چونه اش دیفهمیو حال خودش رو نم رفتیم جیعماد بود؟ سرش گ ياالن برده  یعنیخونش؟  يبود آورده بود تو دهیخر

 شده باران؟ ی: چوگفت. عماد سرش رو باال گرفت دنیشروع کرد به لرز

 نه؟ يدیاش رو رها کرد وگفت: باران نه! بگو برده. منو مثل برده ها خر هیهق گر هق

کارو  نیا دیبا یاون سگ دونآوردنت از  رونیب ي. فقط برایستیمن ن يبلند گفت: تو برده  يشده بود با صدا یکه عصب عماد

 .يبر یمتون يرو دوست ندار نجایاگه ا ی. حتي. تو رو خدا بفهم باران. تو آزادکردمیم

 روسیکه س دونمیم ؟یکنیپول خرج م ينجوریپناه ا یدختر ب هیچرا بخاطر  ؟یکنیکارو م نیوگفت: چرا ا دیرو باال کش شینیب

 سطل آشغال؟ یختیدندون گرده، چرا پولت رو ر یلیخ

 آشغاال. هیقاط يبزارم تو بر نکهیسطل آشعال بهتر از ا زمیپولمو بر ـ

 چرا برات مهمه؟ ـ

 برات گردونم؟ یناراحت ـ

 ؟يدیگفت: چرا جوابم رو نم یعصب

خسته  یکه از فست فود خوردن راحت بشم. که وقت ی. برام غذا درست کنياریدرم ب ییکه از تنها نجایتو فکر کن آوردمت ا ـ

 .دیباشه که بهم بگه خسته نباش یکی گردمیاز سرکار برم

 .ریگفت: خوب برو زن بگ ختیریکه اشک م يهمونجور

توقع از  یتو دادم. زن کل يکه پا هیاز پول شتریب یلیخنده اش گفت: زن گرفتن خرجش خ نیوب دیخنده. بلند خند ریزد ز عماد

 .يتو ندار یآدم داره ول

 برده تم... گمیوگفت: پس م دیرو باال کش شینیب

 ؟يدیکلمه رو تکرار نکن باران. فهم نیا گهید ـ

 بهت اعتماد کنم؟ دیرو از اشک پاك کرد وگفت: چرا با چشماش

هم به گردن من  ینید چی. هيبر يهر جا که دوست دار یتونیخونه بازه، م نی. در ایستیجاش بلند شد و گفت: مجبور ن از

 و آزادت کردم. ي. فکر کن برده ام بوديندار

اعتماد کنه.  یبه ک دیبا گهیکه د دیفهمیکنه. نم کاریچ دونستیپاهاش گذاشت و هق هقش رو رها کرد. نم يرو رو سرش

که نجابت  يا لهیمرد چشم ت نیبه ا تونهیم دونستیعماد هم بمونه دو دل بود. نم شیپ نکهیرو نداشت که بره و از ا ییجا
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خودش فکر  اهیبود. داشت به روزگار س دهیاون رو درست مثل برده ها خر که ينه. مرد ایکنه بود اعتماد  ونشیاالنش رو مد

 ؟یبمون ششیکه پ يرو دار ی: کسدیکش رونیخودش ب يعماد اون رو ازحال و هوا يکه صدا کردیم

وگفت: پس  دیموهاش کش يال ینه تکون داد. عماد کالفه دست يپاش بلند کرد وسرش رو به نشونه  يرو از رو سرش

 ؟یکار کن یچ يخوایم

 .دونمیگفت: نم بابغض

 ؟یبمون نجایا يخواینم ـ

 ؟یبمون نجایا يدوست ندار ،گفتمیبمون نجایا يخوای: نگفتم نمعماد

هم و  يتو دمی. اخمام رو کشکردیبود و داشت نگاهم م ستادهیسرم ا يتعجب دفتر رو بستم و برگشتم سمتش. با لبخند باال با

 ؟يندگفتم: چرا خو

ها. نشوندتم  یضیدختر جون مثال تو مر ؟یکنیخاطرات خوش گذشته م دیتجد یحالت نشست نیرو گرفت و گفت: با ا بازوم

 برات باال؟ ارمیب ای نییپا يایتخت و خودش جلوم نشست وگفت: ناهار رو م يرو

 .رونی. پاشو برو بخورمینم یچیروم رو ازش گرفتم و گفتم: ه یناراحت با

 ؟يو گفت: االن مثال قهر دیرو کش مینیب باخنده

 .میخصوص میتو حر يپا بزار يگفتم: تو حق ندار باحرص

 بانو. اشتباه کردم. دیرو باال آورد وگفت: ببخش دستش

 .رونیپتو وگفتم: برو ب ریز دمیخز

 باال. ارمیپس ناهارت رو م ـ

 .خوامینم گمیم ـ

 .يخواینم خودیب ـ

 نکن عماد. تمیاذ ـ

 .یبش تیتقو دیدخترجون با ـ

 اون دستگاه مسخره. ریز رمیم رترینخورم بهتره. د يزیچ ـ

دستگاه. پس با اعصاب من  ریز يبر دیبا گهیدو روز د يچه نخور يبخور يزیموهاش وگفت: توچه چ يتو دیدست کش کالفه

 ناهارت رو بخور. مینکن پاشو بر يباز

 عماد. رونیبرو ب ـ

 به زور ببرمت باران؟ ای یشیپام ـ
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زانوهام و قبل از  ریهم رفت ز یکیو  رکمرمیاز دستاش رفت ز یکیاحساس کردم  کدفعهیرو ندادم و چشمام رو بستم.  جوابش

. بدون توجه به مقاومت من گفت: نییسمت پله ها. تقال کردم و گفتم: بزارتم پا رفتمیبغلش داشتم م يتو  امیبه خودم ب نکهیا

 .نهیاوضاع هم یکنیلج باز م یتا وقت

 .نییبزارتم پا گمیعماد! م ـ

ها.  یاز صندل یکی يمن رو نشوند رو اریکام يگرد شده  يرفت و در برابر چشم ها نییاز پله ها پا یحرف چیه یب عماد

جلو و قاشق رو گرفت  دیرو کش شی. خودش هم صندلیصندل يخواستم بلند شم که مچ دستم رو گرفت و دوباره نشوندتم رو

 به زور بکنم تو حلقت؟ ای يخوریسمتم وگفت: م

با زور قاشق رو  یول دمیدهنم. سرم رو عقب کش يغذا وگرفت جلو يحرص روم رو ازش گرفتم. قاشق رو تا ته فرو کرد تو با

خشم  يصدا یبود ول ینگاهش کردم. اونم عصب تیلباسم. باعصبان يرو زهیدهنم که باعث شد نصف برنج بر يفشار داد تو

 عماد؟ هیچ ایمسخره باز نی: اگفتیبود که م اریبلند شد. کام يا گهیآلود کس د

 خانوم بپرس که اعتصاب غذا کرده. نیگفت: از ا یحرص عماد

 ؟یرفتار کن ينجوریا دیتو با خورهی: خوب اون غذا نماریکام

از مبل  یکی يوسالن و ر يبفرما. و ازجاش بلند شد و رفت تو یکن شیراض ينگاهش کرد وگفت: شما بهتر بلد یعصب عماد

بود رو جمع کرد وگفت: فکر  ختهیبلوزم ر يکه رو ییعماد نشست. برنج ها يبه صورتم نگاه کرد و جا اریها ولو شد. کام

 شه؟یدرست م يزیبا غذا نخوردن چ یکنیم

 .یکنیکه داره نطق م یرو تحمل کن یسانت هی يدرد اون سوزنا ستیتو قرار ن ـ

 ؟یعصب نقدریوگفت: حاالچرا ا دیخند

 بخوابم. خوامیبرم باال. م خوامیم ـ

. پس لج ارهیعماد دمار از روزگارت در م رونیب ياگه غذا نخورده پا تو از در آشپزخونه بزار یدونیخودت م یول يبر یتونیم ـ

 نکن و دوتا لقمه بخور.

 .کنهیاون داره لج م ـ

 م بهتره.خودت یتو مثل اون بد نشو. واسه سالمت یاون که صد البته. ول ـ

رها شم قاشم رو برداشتم و به زور دوتا لقمه غذا خوردم.  تیزودتر از اون وضع نکهیبخاطر ا ینبود ول یاصال دلم راض نکهیا با

قاشق به دست گرفتم با تعجب از جاش بلند  دیداد ونگاهم کرد. عماد که د هیتک شیبه صندل تیاز سر رضا يبا لبخند اریکام

 شدمیکه از کنارش رد م ي. بشقابه نصفه خوردم رو پس زدم و از جام بلند شدم. همونجورستادیدر آشپزخونه ا يشد و اومد جلو

 از پله ها باال رفتم. نمیواکنشش رو بب نکهی. وقبل از اینیمهندس مع دیدار فیتشر یوحش یلیبانفرت گفتم: خ

 

 .نییپا ایباران، پاشو ب ـ
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 ز سرمبردار.بخوابم.دستا خوامیداد زدم: م کالفه

 .نمتیبب خوامینم رونیبرگردم سمت در گفتم: عماد برو ب نکهیبعد در باز شد. بدون ا قهیدق چند

 ؟یزنیچرا منو م يبلند شد وگفت: با عماد دعوا دار مانیا يخنده  يصدا

 ؟یکنیکارم یچ نجایسرجام نشستم و گفتم: تو ا متعجب

 هنرآموز دارما. هی نجایصاف کرد وگفت: فکر کنم ا يا نهیس

 ت؟یوضع نیاالن؟ تو ا ـ

 ت؟یتو کدوم وضع ـ

 خوب... ـ

 .شمایکه دلخور م ينکرد نی. نگو تمرستیباند ن يتو که انگشتات تو ـ

 چند روزه حالم خوب نبود. نیمن اصال ا ـ

 .نمینکن بب ی. پاشو تنبلشهیپشت ساز حالت خوب م ینیبش ـ

 .گهیوقت د هی يتو رو خدا بزارش برا ـ

 .نمیبرگردم؟ پاشو بب یکه دست خال نجایاومدم ا دمیهمه راه کوب نیباال انداخت وگفت: من ا ییرواب

 يشده بود و همونجور يهم برام عاد مانیوا اریوجود کام گهیرفتم. د نییزور ازجام بلندشدم وهمراهش از پله ها پا به

. دادمیمحلش نم یول ستین یکه راض دمیفهمیعماد م فی. هر چند که بخاطر اخم خفگشتمیعماد م شیکه پ گشتمیم ششونیپ

رو باز کردم و به  تورمیرفتم و پشت ساز نشستم. پارت نییدوم نشسته بود از پله ها پا يمبل طبقه  يبدون توجه به عماد که رو

ود باخنده گفت: بعداز من اومده ب کمیکه  مانیوبه صداشون گوش دادم. ا دمیکش دهایکل يها نگاه کردم. دستام رو رو دیکل

 ها. خوبه خوبه. يکرد دایخاص خودت رو پ لینشده است یچیهنوز ه

 .گهیدرست رو بده د ایرو تموم کردم وگفتم: خوب، ب قطعه

 !ینشست وگفت: چقدر عصب کنارم

 .مانیسرم رو تکون دادم وگفتم: حوصله ندارم ا کالفه

 .يریبگ ادیپاپ  يخوایعماد گفت م ـ

 آره. ـ

آهنگ سلطان قلب ها رو باز کرد وگفت: همه  يا گهید توریپارت ي. و از تودمیساده بهت م يقطعه  هیخوب پس درس اول  ـ

 .ينت هاشو بلد ي

آروم آهنگ رو  مانیا یکه زدم خودم باهاش نخوندم ول يبار نیآهنگ خوندم وبعد شروع کردم به زدن. اول يدور از رو هی

صدام  نقدریکه ا کردمیودتم باهاش بخون. صدام رو صاف کردم و با آهنگ خوندم. اصال فکر نمبار دوم گفت: خ ي. براخوندیم

گرد شده  يبا چشما مانیخودم هم از تن صدام جا خوردم. ا یبودم وحت هنخوند ينجوریوقت ا چیبا آهنگ قشنگ بشه. ه
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و  مانیبرگشتم و باخنده به صورت ا دست زدن سه نفر بلند شد. ي. آهنگ که تموم شد صداگفتینم يزیوچ کردینگاهم م

 !گهیکنسرت بزار د هیوگفت: بابا  دیخند اریو عماد نگاه کردم. کام اریکام

 خوب بود. یلی: خعماد

 رو دست گوگوش ها! ي: زدمانیا

 وگفتم: گوگوشم آدمه آخه؟ دمیهم کش يرو تو ابروهام

 .کنهیخنده وگفت: خانوم خواننده نشده نقد م ریز زد

 .گهید یکینگاه کردم وگفتم:  مانیسرحال اومده بودم. به ا یلیهم خ خودم

 .شهیم تیادیباال انداخت وگفت: نه. ز ییابرو

 .گهینکن د تیاذ ـ

 فردا. يکن برا نیقطعه سخت تره. تمر نیفرهاد بود اشاره کردو گفت: ا ياز شعرها یکیکه  ییروبه رو يصفحه  به

 هینگاه به نت ها و هی. يکردینت ها رو حفظ م بیترت دینداشت وفقط با یزخاصیصفحه نگاه کردم ونت هاش رو خوندم. چ به

 اومد؟یزد سر شونه ام وگفت: مگه خوابت نم یدست مانیپارت اولش رو زدم. ا دهاینگاه به کل

 .خوابمیم رمیبزنم م نویبزار ا ـ

 خودتو خسته نکن. ـ

 .شمیخسته نم ـ

 ؟ياریل نشستند. عماد گفت: باران خانوم، برامون قهوه ممب يو عماد رو اریبلند شد و باکام ازکنارم

 .کنمیم نیکه سرم رو برگردونم گفتم: خودت برو درست کن. دارم تمر نیا بدون

سازه! از  يساعته پا 24به بعد باران  نی. از ايواسه خودت دردسر درست کرد نی. ببایبلند شد وگفت: ب مانیا يخنده  يصدا

 .ستین يخبر گهیغذام د

 .خوامیوگفت: حالش خوب باشه، غذام ازش نم دیخند عماد

بخاطر  ای گهیحرفش رو داره از ته دل م نیا دونستمیفرستادم. هر چند که نم يبراش لبخند یول میدیخودش رو نم نکهیا با

صداش  رو مانی. ازدمیم بیر یقطعه ه يخرابش نکردم. وسط ها یمنف يبدمه. انقدر حالم خوب بود که با فکرها تیوضع

 ه؟یسرم وگفت: چ يکردم. اومد باال

 .ادیجاش درست در نم نیا نیاشاره کردم وگفتم: بب توریپارت به

 یکار کنم تشکر کردم و دوباره شروع کردم. وقت یچ دیکه با دمیفهم یبار برام زد. وقت هیدادن وخودش  حیکرد به توض شروع

و  یبود. بم یسخت یلیفرهاد کار خ يدر آوردن صدا یتونستم آهنگ رو کامل بزنم از اول شروع کردم و باهاش خوندم ول

 ساعد دست چپم به ذوق ذوق افتاده. کردمیدرد گرفته بود احساس م شتامکنم. انگ دیتقل تونستمیصداش رو نم یمردونگ
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انداختم  یمبل نشسته بودند وگرم صحبت کردن بودن نگاه يمه جا رواز ه الیخیکه ب يپشت ساز بلند شدم وبه سه مرد از

 .دیبخوابم. واسه شام صدام نکن رمیوگفتم: من م

 شروع شد؟ ي: باز لجبازعماد

 .خورمیهمون دوتا لقمه رو هم نم گهید یگفتم: عماد صدام کن باحرص

داد  هیشونه اش نشست وبا چشماش به سکوت دعوتش کرد. با حرص به مبل تک يرو مانیجوابم رو بده که دست ا خواست

بدونم.  خواستمیوجود داشت که م ایدن يتو زهایچ یلیتختم ولو شدم. هنوز خ يداد. از پله ها باال رفتم و رو رونیونفسش رو ب

 ياز آدما دونستمیقراره من رو به کجا بکشونه. هنوز نم ندهیآ دونستمینم هنوزبه خودم.  یشک داشتم حت زهایچ یلیهنوز به خ

که بعده  ییجواب بود. سوال ها یسوال ها بود که برام ب یلیدورو اطرافم کدومشون خوب اند و کدومشون گرگ صفت. هنوز خ

 به نفعم بود. یلیخ دمیفهمیاگه جوابش رو نم دمیها فهم

 دهیفهم گهی. درد پهلوهام دوباره شروع شده بود. دمیدر حرکت بود تانمارسیعماد به سمت ب نیماش يصبح بود وتو 10 ساعت

 ادهیپارك کرد و پ مارستانیب نگیپارک يرو تو نیحال بدم بدتر بشه. ماش شدیباعث م نیو هم هیچ يدرد برا نیبودم که ا

الکل که به دماغم  ي. بوکردیحالم رو بد م دشیسف واریدر و د دنی. دشتمرو هم ندا مارستانیب دنیتحمل د ی. حتمیشد

 دیرسیم نیکم نورش به زم يکه به زور از چراغ ها یو نور کم مارستانیب کیبار ي. راه رو هاگرفتمیحالت تهوع م خوردیم

 خفه ام کنه. خوادیمدور گردنم حلقه شده و  یکه دست کردمی. احساس مکردیهمه و همه فضا رو برام وحشتناك تر م

 ؟یشده؟ خوب یگفت: چ دیدکه رنگ کبود شدم رو  عماد

تخت نشستم  ي. رودیکش زیالیتر به سمت قسمت همود عیگرفتم وسرم رو تکون دادم. بازوم رو گرفت و سر واریرو به د دستم

 ؟یخوب یوگفت: مطمئن ستادیوچشمام رو بستم. کنارم ا

 زودتر شروع کنه. ادیآره. برو بگو پرستاره ب ـ

وگفت:  دیبه روم پاش يپرستار برگشت. پرستار لبخند هیبعد همراه  قهی. چند دقرونیسرش رو تکون داد و از اتاق رفت ب کالفه

 ؟یخوب ،یسالم خانوم

 باشه. یزدم وگفتم: تا خوب چ يپوزخند

 ریز ينداخت. کشوبه دوتا زخم متورم و کبود ا یدستم باز کرد و نگاه ينگفت. باندرو آروم از رو يزینگاهم کرد وچ متعجب

تحملش  رقابلیدرد غ يادآوریسوزن ها و دنید ی. حتدیکش رونیولوله هاش رو ب یسانت مین يدستگاه رو باز کرد و سوزن ها

حلق  يمعدم تا تو اتی. تمام محتوکنندیسوزن ها دارند سوراخ سوارخ م نیرو با ا نمتمام بد کردمی. احساس مکردیحالم رو بد م

دستاش وگفت: نگاه نکن  نیوصورتم رو گرفت ب ستادیام ا گهی. عماد سمت دداشتمیبه زور خودم رو نگه م یول اومدیام باال م

 باران.
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که قراره  يکردم به درد ینگاه کردم وسع زدیم یبه عسل اومدیکه از پنجره به داخل م ينور ریهفت رنگش که ز يچشما به

که پرستار موقعه کارکردن  ییپاره شدن پاکت سوزن ها وسر و صدا يصدا یفکر نکنم ول چهیتموم تنم بپ يبعد تو یقیتا دقا

 خوشگله؟ یلیچشمات خ یدونستیزد وگفت: م یجون یب ندذهنم رو منحرف کنم. عماد لبخ ذاشتیداشت نم

 غیهم فشار دادم وخواستم ج ي. چشمام رو رودیچیدستم پ يتو يریبدم که درد نفس گ یجوابش رو با لبخند تلخ خواستم

سوزن به طور  يجا یبشه ول هیکه داشتم گازش گرفتم بلکه دردم تخل یدهنم فرو رفت. باتمام توان يتو یسفت زیکه چ بکشم

که  يزیرو سوراخ کرده بود. خواستم چ یقبل يهمون نقطه  يدوباره رو ربود که پرستا نی. بدتر از همه اسوختیم یجانکاه

 خروج بدم که سوزن دوم هم فرو رفت. يوبه هق هقم اجازه  ارمیدهنم بود رو در ب يتو

قفل  يدندون ها ي. از الگرفتمیدهنم بود رو گاز م يکه تو يزیکه داشتم چ ي. فقط باتمام زوردمیفهمیحال خودم رو نم گهید

 يکار چی. قدرت هشدیدندونام ازهم باز نم یبود ول دهیچیدهنم پ يخون تو ي. مزه دیرسیناله ام به گوش م يشده ام هم صدا

تخت  يجونم رو رو مهیاومد. عماد جسم ن رونیدهنم بود ب يکه تو زیشل شد وچ بودعماد  يدستا يداشتم. سرم که هنوز تون

 .نمیخوابوند وتازه تونستم چشمم رو باز کنم وساعد خون آلودش رو بب

نفس  يبرا یحت یجون چی. هسوختیقبل م قی. دستم هنوز به شدت دقادیچک نییچشمم راه باز کرد وپا يازگوشه  اشک

دستاش گرفت و آروم  يهم فشار دادم و هق هقم رو رها کردم. عماد دست راستم رو تو ينداشتم. پلک هام رو رو دنیکش

 .گهیگفت: تموم شد د

 .یخانوم یآروم ش زنمیمسکن بهت م هیگفت: االن  کردیم یرو خال یسرنگ يلوله  يتو یاضاف يکه داشت هوا پرستار

 د؟یریخونم ازش بگ شیاآزام هی شهی: معماد

 ؟یچ ي: براپرستار

 .وندیپ ي: براعماد

 : باشه.پرستار

 دیگونه ام کش يرو یبود نگاه کردم. دست ستادهیسرم ا يباال ینیاشک آلودم رو بازکردم وبه عماد که بانگاه غمگ يچشما

 ستادیشده وارد اتاق شد وکنارم ا یچیبعد از رفتن پرستار با ساعد باند پ قهیدق 5. رونی. و از اتاق رفت بگردمیبرم يوگفت: زود

 ؟يوگفت: بهتر

اتاق بود رو آورد وکنارم نشست. به ساعدش  ي گهیکه سمت د ی. صندلدیچک نییهام رو بهم زدم که دوتا قطره اشک پا پلک

 بشه. ينجوریا خواستمی. نمدینگاه کردم وگفتم: ببخش

 ال نداره.زد وگفت: اشک يلبخند

 بزنم. غیج یزاشتیم ـ

 ها! مارستانهیکرد وگفت: مثال ب يبامزه ا ي خنده

 جمع کرد وگفت: دردش کم شد؟ نشیس ينگفتم. دستاش رو تو يزیرو جابه جاکردم و چ سرم
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 انداختم وگفتم: آره. شدیبه دست چپم که دردش رفته رفته کمتر م ینگاه

 چرا؟ یدونیباران، م یخدارو شکرکن یلیدخیداد وگفت: با رونیرو ب نفسش

 رو پاك کردم وگفتم: چرا؟ سمیخ يچشما

دارو گرفتن به  ي. موقعه شدیم یدرمان یمیش دی. مامان من بادمیکه من د هییآدما تیبهتر از وضع یلیتو خ تیچون وضع ـ

 سهیمامانم اصال قابل مقا ي . حال و روز تو با حال و روز اون موقعهشدیم هوشیکه تا چند ساعت ب شدیحالش بد م يقدر

 .یشیخوب م حتماتو  یبه خوب شدنش نداشت ول يدی. اون امستین

 سوزنا نکشتم. نیزدم وگفتم: البته اگه درد ا یتلخ لبخند

 ؟يدیناام نقدریحرص نگاهم کرد وگفت: چرا ا با

 ام؟یبرم وب یه رویمس نیا یچند سال دیبا یدونستیرو چرخوندم وگفتم: م سرم

 چرا؟ ـ

 ؟يتو اصال تقاضا داد یتا نوبت ما بشه. راست کشهیطول م یلیاند. خ وندیصف پ يها تو یلیپرستاره گفت خ ـ

 تکون داد وگفت: نه. يسر کالفه

 سرم گذاشتم و گفتم: زودتر درخواست بده. امروز بهتر از فرداست. ریراستم رو ز دست

 نگاهش کردم وگفتم: عماد؟ کمینگفت و چشماش رو بست.  يزیچ

 

عملم  ادهیهمه برات مهمم؟ تو االن بخاطر خرج ز نیکردم وگفتم: چرا ا سیرو باز کرد و نگاهم کرد. لب هام رو خ چشماش

 ؟یکنیکارا رو درحقم م نی. چرا ادمیوبهت حق م شمی. منم اصال ازت دلخور نميو بر يمنو بزار یتونیراحت م یلیخ

 چوپان بوده بره کوچولو. يروز هی نجاستیکه االن ا یگرگ نینره ا ادمی نکهیزد وگفت: بخاطر ا یتلخ لبخند

 يبر یتونیم یگذشته ات بندازه. تو حت ادیتو رو  تونهیم تشونیها هستند که معصوم یلیشدم وگفتم: خ رهیسقف خ به

 گذشته بندازن. ادیکه تو رو  یکنیم دایمعصوم پ يبچه  یپرورشگاه. اونجا کل

 درك کنن. توننینم اشونمیها رو درك کنن و بعض تیمعصوم نیاز ا یبعض توننیداره. آدما م ییرنگ و بو هی یتیهر معصوم ـ

 ؟یدرك کن یتونیمنو م تیتو معصوم ـ

 زد وگفت: نه. يلبخند

 ؟یتعجب گفتم: پس چرا نگهم داشت با

 زارهیهاست که نم نیباشم. هم تیآب يخط چشما دنیفهم يکه تو تکاپو نیدرکش کنم برام جذابه. هم تونمیکه نم نیهم ـ

 دست از سرت بردارم.

گرم و  يچشمام رو ببندم و عماد با صدا خواستی. دلم مدادیم یلب هام نشست. چقدر حرفاش بهم دل گرم يرو يلبخند

 یاصال مهم نبود که چ یحرفاش غرق بشم. حت يواژه واژه  يتو خواستیمردونه اش تا خود شب برام حرف بزنه. دلم م
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بهم بگه کثافت! برام  زیر هیو نهیحاضر بودم بش یبس بود. حت مبرا دمیشنیم ییکه تن صداش رو درست مثل الال نیهم گه،یم

بود.  یبرام خواستن زشیبس بود که به طرز تلفظ ك و ث از زبون اون گوش بدم. انقدر دوستش داشتم که همه چ نیفقط هم

 فوش دادنش. یحت

 آورد: باران؟ رونمیاز هپروت ب صداش

 کردم وگفتم: بله؟ گاهشن

 که ... بخواد ازت... یکی... یکیوقت  هیگفت: اگه... اگه  دهیبر دهیو بر دیموهاش کش يال یدست کالفه

 کار کنه؟ یبخواد چ یکی ـ

 ولش کن. یچیبه چشمام نگاه کرد وگفت: ه کمی

 حرفت رو نخور عماد. ـ

 !دخوردیرو با یحرف خوردن ـ

 بست؟ دیرو هم با ینکنه در بستن ـ

 نه؟ يدور لهیمعلومه مثل من عاشق فام ـ

 .خندهیم یول شهیهمسادم که له له م ينه! من عاشق آقا ـ

 وگفت: پس توام بخند. دیبه صورتم پاش يلبخند

. چقدر دلم شدیگاهم م هیپهنش تا ابد تک يشونه ها خواستیو چشمام رو بستم. چقدر دلم م دمیبه روش پاش یتلخ لبخند

باشه. چقدر تنها بودم و چقدر دوست داشتم  یشگیمحبتاش هم نیداشته باشمش. چقدر دوست داشتم ا شهیمواسه ه خواستیم

 يکه نسبت به عماد داشتم نبود روزها یقیمحبت عم نیکه اگه ا دونستمیهفت رنگ عماد پر کنه. نم يرو چشما مییتنها نیا

رو  انیپا ينقطه  هیبرام افتاده بود عماد برام حکم  یزندگ يکه تو ی. بعد از تمام اتفاقاتگذروندمیم يرو چه جور میزندگ هیخال

محبت  نیخواست آخر ا يروز هیکه اگه  خواستمیگذاشته بودم و فقط از خدا م میتلخ زندگ يسطرها يداشت که آخر همه 

 .يا گهید زیچ چینسبت به عماد نقطه بزاره اون نقطه خود عماد باشه. نه ه ظمیغل

 شیگوش شگرینما يبه صفحه  یتلفن عماد مجبورم کرد دوباره چشم باز کنم. نگاه يتازه گرم شده بود که صدا چشمام

... ؟؟؟ی... ک؟ی... ک؟ي... جدرسونهی... قربانت... اونم خوبه. سالم م؟یرو دم گوشش گذاشت: بله؟... سالم خوب یانداخت وگوش

... امیو گفت: ) باشه م دیموهاش کش يتو ینم حرف بزنم... آخه... ( کالفه دستم زار.... بابا بيخبر... راستش رو بخوا یچقدر ب

 نمتیبیم امی... شب متونمی... ازطرف من ازشون تشکر کن... باور کن االن نمتونمیبعد از ظهر... االن کار دارم نم گهینه د

 ... باشه... سالم برسون... قربانت خدافظ.گهید

 .يشد داریب دیباز من نگاه کرد و آروم گفت: ببخش يرو قطع کرد و به چشما شیگوش

 ؟يبر يخوایم ییجا ـ

 آره. ـ
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 کجا؟ ـ

 .یبرم مهمون خوامیشب م ـ

 روس؟یس شیپ ـ

 .گهید يجا هینه.  ـ

 کار کنم؟ یمن چ ـ

 ؟یکار کن یچ یچ یعنی ـ

 تنها بمونم؟ اریشب با کام یعنی ـ

 نداره. تینگران نباش کار ـ

 نداره؟ میداداشت لولو خورخوره بود، حاال چطور شد که کار نکهیشد؟ تا قبل از ا یباال انداختم و گفتم: چ ییابرو

 کنه. يوگفت: چون جرعت نداره بهت دست دراز دیموهاش کش يال یدست

 جرعتشو داشت؟ نیتا قبل از ا ـ

 آره. ـ

 و چرا االن نداره؟ ـ

 .تونهیچون نم ـ

 تونه؟یچرا نم ـ

 ؟یکنیم چیمنو سوال پ یباران. چرا ه گهیفت: بس کن دشد وگ کالفه

 ؟يدینم یتو چرا جواب آدمو درست وحساب ـ

بهم  نکهیدنبالت. و بدون ا امیکه کارت تموم شد م گهیساعت د هیبخواب  رینداره. بگ یچون سوالت جواب درست وحساب ـ

 .رونیفرصت حرف زدن بده از اتاق زد ب

 

موضوع کنار  نیراحت تر با ا یلیخ دیشا دونستمیرو نم زشینرم شدن تعجب برانگ نیا لیبودم. اگه دل یدستش عصبان از

 یمن نشه، ول کیبهش فهمونده که نزد يجور هی ایداده  یرو گوش مال اریکه کام کردمیخودم فکر م شی. مثال پاومدمیم

 شهیحس باعث کنترل کردن خودش م نیمکرده و ه دایار نسبت به من پیکه کام يعماد فقط بخاطر عالقه ا دونستمیم نکهیا

. اونم تو گذاشتیمن رو تنها م دی. در هر صورت عماد نباکردیحالم رو بد م میخونه تنها بمون يکه من و اون تو دهیداره اجازه م

 که تنها و تنها به وجود اون دلم خوش بود.  يبد طیشرا

اگه  اریکنه و بعد از گفتن گذشتم به کام کیبهم نزد شتریرو ب اریمن و کام خواستیبود که م نیکارش ا نیعلت ا یحت دیشا

به  يا گهیکس د يروز هیکه  نیفکر حالم بدتر شد. فکر ا نیکنه. از ا يهمچنان خواستارم بود من رو براش خواستگار اریکام

 یمهم ترم ول يا گهیدرحال حاضر براش از هرکس د گفتیم مانی. ادیکشیجنون م دباشه منو تا سر ح میزندگ يجز عماد تو



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

فرد  نیبوده برام مهم تر میلحظات سخت زندگ یکس رو ندارم خودش که حام چیکه ه یمن دادیدرصد احتمال نم هیچرا 

عاشقش شده  ونشهیرو مد شیکه از زندگ يفکر نکرده که دختر نیهم به ا قهیدق هی یماه حت 9 نیا يچرا تو مه؟؟؟یزندگ

 باشه؟

 گفتمیباخودم م کنهیوجودم رشد م يداره تو ياحساس ناشناخته ا کردمیوحس م رفتیم یلیو یلیدلم ق دنشیکه با د لیاوا

دادن  هیبه تک دیشد ازیاز حد و ن شیب یی. تنهاهیچ یوابستگ نیا لیبودم دل دهیهمه مدت فهم نیبعد از گذشت ا یچرا عماد؟ ول

بهتر ازمن  یلیرو خ نایبه عماد وابسته بشم. عماد ا ردمکیکه فکرش رو م يزیزودتر از اون چ یلینفر باعث شده بود خ هیبه 

که  نیهم دی. اصال شاارهیبه روش ن یممکن بود که از احساسم نسبت به خودش هم خبر داشته باشه ول ی. حتدونستیم

 .موابستش بش نیاز ا شتریب خوادینم نکهیتر کنه بخاطر ا کینزد اریمن رو به کام خوادیم

 نیبدب زیبه همه چ نقدریچرا ا زاشت؟یلحظه هم راحتم نم هیو  خوردیذهنم وول م يچه افکار بود که تو نیبه من! ا لعنت

 نقدرینداشت. چرا ا اریکه منو بسپاره دست کام نیبه جز ا يا گهیراه د چیوه یمهمون رفتیم دیوشکاك شده بودم؟ عماد با

داشت نگاه کردم. بخاطر وصل کردن  انیلوله جر يکه تو یدادم و به خون رونیبنفسم رو با حرص  بافتم؟یم الیخودم خ يبرا

سوزن ها احساس  يجا ریواضح ز یلیکه سوزن ها رو بهش وصل کرده بودند ضربان رو خ یرگ اهیاز سرخرگ هام به س یکی

از حد آب  شیخوردن ب بخاطر نیتوش بود پر از آب شده بود ا شدیکه از دستگاه خارج م يا گهید يکه لوله  ی. سطلکردمیم

 به آب. بستمیخوردن غذا خودم رو م يبه جا شدیدو روزه بود. هر وقت که گرسنم م نیا يتو

 دادمیاتاق نبود که باهاش حرف بزنم. کالفه بدنم رو تکون م يهم تو یبود وکس دهیام سر رفته بود. خواب از سرم پر حوصله

که  يدر آوردن سوزن ها برگشت. دوباره شروع درد يعت گذشت و پرستار براسا 1بود  ي. با هرجون کندادیدرب یبلکه از کرخت

 که همراهم بود کجاست؟ ییدست به کار بشه گفتم: اون آقا نکهی. قبل از ادیکشیتمام رس بدنم رو م

 گفت: رفت. ردیکه داشت دستگاه رو خاموش مک يهونجور

 نگاهش کردم وگفتم: رفت؟ کجا رفت؟ باتعجب

 دنبالت و بعدم خودش رفت. ادیم يا گهید يآقا هی.گفت دونمینم ـ

 منو تنها گذاشت و رفت؟ ؟یچ یعنی ـ

 .ارمیسوزنا رو درب خوامیباال انداخت وگفت: م يتفاوت شونه ا یب

دهنم فرو  يبزرگش رو تو ي کهیت هیبالشت فرو بردم و يشدن بهم نداد. سرم رو تو یعصب يبرا یدرد دستم مجال يادآوری

بالشت رو گاز  هیوبا گر دمیکشیکه درد م يآورد و من همونجور یخفه شه. پرستار آروم سوزن ها رو در م غمیج يبردم که صدا

وبهش  ادیب شیپ یمشکل دیفکر نکرد شا یعنیتنها گذاشت و رفت؟  تیوضع نیا: عماد منو تو کردمیباخودم فکر م گرفتمیم

بخاطر رفتن عماد. پرستار  ایام بخاطر درد دستمه و هیگر دونستمیموضوع ناراحت بودم که نم نیکنم؟ انقدر از ا دایپ اجیاحت

 .يبر یتونی. میوگفت: تموم شد خانوم چوندیدوباره باندرو دور دستم پ
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جز به  خواستمینم یچینرفته بوده. اون لحظه ه ییوبگه که جا ادیشدم تا عماد ب رهیاشک آلودم رو چرخوندم وبه در خ يچشما

تخت بلند شدم. کفش هام رو  ياز رو یوبه سخت دمیرو باال کش مینیدارم. ب تیعماد بهم بگه هنوزم مثل قبل براش اهم نکهیا

هم منتظر  ایو بعض رفتندیمثل من که کارشون تموم شده بود داشتند م ایاومدم. سالن شلوغ بود و بعض رونیو از اتاق ب دمیپوش

عماد گشتم.  يآشنا يسالن به دنبال چهره  يتو رفتیم جیگ یکه کم يو سر سیخ يبودند که نوبتشون بشه. با همون چشما

 منو بزاره و بره. تونستیاون نرفته بود. نم

. نیورم زمدادم که نخ هیتک واریسالن منتظرم نبود. همه مشغول کار خودشون بودند. دستم رو به د يتو ییآشنا يچهره  چیه

. نکنه بخاطر اون حرفم منو گذاشته و رفته؟ نکنه بخاطر پول عمل سوزوندیرو م مینیالکل ب يو بو خوردیسرم مدام چرخ م

وسرگردون  دیچکیشالم م يرو اریاخت یاشک هام ب ؟ییکجا ؟یلعنت ییکجا بدبختم؟همه  نیمن چرا ا ایسراغم؟ خدا ادین گهید

 زم؟یشده عز يزیبه سمتم اومد وگفت: چ ي. پرستارکردمیبه اطراف نگاه م

 ارم؟یبرات آب قند ب يخوایم ده،یتکون دادم. بازوم رو گرفت وگفت: رنگت پر يوسر دمیرو باال کش مینیب

 .شهیخونه حالش خوب م برمشیبلند شد: نه ممنون. االن م ییاومد وصدا رونیاز دستش ب بازوم

شدم. پس عماد کجا بود؟ با بغض گفتم: عماد  رهیخ کردینگاهم م يندکه با لبح اریکام يرو چرخوندم و به چهره  سرم

 کجاست؟

بگم  ای م،یدنبالت منو فرستاد. حالت خوبه بر ادیاومد نتونست ب شیبراش پ يمردونش گرفت وگفت: کار يدستا نیرو ب دستم

 ندت؟یدکترت بب

 .میهام رو پاك کردم وگفتم: نه بر اشک

 یعنیبود.  ومدهیوگذاشتم من رو دنبال خودش بکشه. عماد ن اوردمیدستش در ن يکه داشتم دستم رو از تو يا جهیسرگ بخاطر

 یپناه یهمه ب نیمن؟ چرا ا يبرا ییهمه تنها نی... چرا اایدنبالم؟ خدا ادیحاضر نشد خودش ب یازم دلخور بود که حت نقدریا

 یحت دیکه نبا دمیچرا؟ من دارم تقاص کدوم گناه رو پس م ؟يریگیمو ازم  میزندگ يها یقدر زود دلخوش نیمن؟ چرا ا يبرا

 احساس آرامش کنم؟؟؟ میزندگ يتو يا قهیدق

 

 ؟یخانوم یش ادهیپ يخوایـنم

. کردیپارك کرده بود وداشت نگاهم م بونیسا ریروز شیمشک يفرار ارینگاهکردم.کام اطیح يطآشنایروبازکردموبهمح چشمام

حوصله در رو باز  یعماد نبود پس هنوز کار مهمش تموم نشده بود. ب نیشدم .ماش ادهیپ نیبدون حرف در رو باز کردم واز ماش

و  دمی. شالم رو باحرص از سرم کششکستیما سکوتش رو م يقدم ها يوفقط صدا بودکردم واز پله ها باال رفتم. خونه ساکت 

 بچکه مانعش بشم. نییخواست پا یگذاشتم تا اگه اشک چشمام يتخت پهن شدم. دستم رو رو يرو

راحت تنها  یلیتونسته بود منو خ يبود حاال چه جور ختهیبهم ر ياونجور الیو ياون روزمون تو يکه بخاطر دعوا يعماد

 يبه همه  شهیکه هم يموند؟ عماد یمود ثابت نم هیوقت تو  چیبود؟ چرا ه ضیضد ونق نقدریبزاره و بره؟ چرا کاراش ا
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 داد؟یمن انجام م یرو درست تو اوج بد حال اشیلج باز نیچرا برنگشت؟ چرا داشت ا گردهیگفت برم یوقت کردیحرفاش عمل م

 دارم. اجیبه توجه احت يزیاز هرچ شتریکه ب دونستیکه خودش بهتر م یزمان

زدم و پشت  ی. غلتدندیبالشتم چک يورتم روچشمام راه باز کردند و از کنار ص يتوجه به فشار ساعدم رو یقطره اشک ب دوتا

 کردمیمغز خودم فرو م يرو تو نیا دیاومدم. با یباخودم کنار م دی. بانهیرو بب سمیصورت خ یکس خواستی. دلم نمدمیبه درخواب

 نی. عماد بهم پناه داده بود وهمگذشتیذهن من م يکه تو يزیچه برسه به چ ستین شمقدر خواهر یعماد حت يکه ارزشم برا

 ازش داشتم؟ ی. پس من چه توقعکردیم ونشیموضوع من رو تا آخر عمر مد

رو جبران کنه؟ توقع داشتم حاال که درخونه اش به روم بازه آغوشش هم به روم باز باشه؟  میزندگ يداشتم کمبودها توقع

 دیاون نامزد داشت. شا دیشا دونستم؟یم یصال من از عماد چا نه؟یبب يا گهیخودش اون رو متعلق به کس د دیکه شا یآغوش

عماد  ياون رو از ناهار دعوت کرده بود. من برا زبانشیکه م شدیم برگزارداشت  ينامزد نیامشبم به مناسبت هم یمهمون

براش  ادیکار ماز سر یوقت کنه،یرو مرتب م ختشیاتاق بهم ر پذه،یکه براش غذا م یساده رو داشتم. کس يهم خونه  هیحکم 

 .نیو هم نی. همشهیهم صحبتش م يدو کلمه ا رهیسرم ییحوصلش از تنها یوقت کنه،یقهوه درست م

 دیمنو از تو فانوس کش یگزاف یلیخ متیکه بهم کرد وبا ق یبود. عماد بعد از اون لطف ادیز یلیهم خودش خ نیخود هم تازه

خونش بهم جا داد. گاه  يکارو نکرد. تو نیا ی. وليدو قرون بزاره کف دستم و بگه خوش اومد تونستیراحت م یلیخ رونیب

من  دندیفهمیاگه م دیوارد که شا یجمع يانجام داد، منو تو میراحت يبرا يرنزاشت، هرکا بمینص یگاه از لبخنداش ب یوب

ها هم تا  نیهم يبرا خواستم؟یاز جونش م یمن چ گهی. دکردیم رییازکجا اومدم نظرشون صد وهشتاد درجه راجع به عماد تغ

محروم کنه؟ چه  یرو از خوش دشو خو نهیمن بش يدردا يبود که بخوام پا یبودم. پس چه توقع یممنونش م دیعمر داشتم با

 بود که من داشتم؟ ییجا یتوقع ب

 ارم؟یبرات ب ای نییپا يایناهار گرفتم، م ـ

 .امیم گهید قهیبچرخم سمت در صدام رو صاف کردم وگفتم: چند دق نکهیا بدون

که  یو هر حرف شدمیتو خونه سمم و بکم م دی. باکردمیرو فراموش م زیهمه چ دی. بادمیرو شن شدیکه دور م اریکام يپا يصدا

 یحت کردمیلج م دیغذا بخورم پس نبا خواستی. عماد ازم مکردمیبهش رو ادا م نمیاز د کمی دیتا شا دادمیگوش م گفتیعماد م

بود. ازجام بلندشدم و بعد از عوض کردم لباسم وشستن صورت  یسوزن ها م درد يهرروزه  دنیبه جون خر متیاگه به ق

بهش زدم  یجون یگذاشته بود که گرم بمونه. لبخند ب ویماکروو يرو که گرفته بود تو یجوجه کباب اری. کامنییرفتم پا سمیخ

 يها هی. بخياریبه دستت فشار ب ادیز دیبشقاب ها رو از دستم گرفت وگفت: نبا اریآوردم. کام رونیب ویازتو ماکروووغذا رو 

 دستت هنوز خوب نشده.

 گذاشتمیدهنم م يکه تو یخوردم. هر قاشق ينگفتم. رو به روش نشستم و به زور چند لقمه ا يزیانداختم و چ نییرو پا سرم

گلوم بود  يکه هنوز تو ی. بغضشدیم دهیگلوم کش يها وارهیخار به د کهیت هیبره درست مثل  نییاز گلوم پا خواستیم یوقت
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 نی. اواسط غذا گفت: باران؟ تو چند وقته انهیبه زور غذا خوردنم رو نب اریتا کام دبو نییهم حالم رو بدتر کرده بود. سرم پا

 ؟ییجا

 ماه. 9نگاهش کردم وگفتم:  یچشم ریز

 ؟يدید يچند وقت عماد رو چه جور نیرو تکون داد وگفت: تو ا سرش

 که هست. يکج کردم وگفتم: همون جور يسر

 بوده. يتو چه جور يبرا نمیبب خوامیجوره، م هی یهرک يزد وگفت: عماد برا يلبخند

شلخته است  کمینداره.  گهید يزایبه چ یمرد مغروره که به جز کارش توجه خاص هیدادم وگفتم: خوب... عماد  رونیرو ب نفسم

 یعنیاز ته دل خوشحالش کنه.  تونهیکس نم چی. هالیخیب یلیوقتا خ یو گاه نهیغمگ یلیوقتا خ یتذکر بشنوه، گاه دیو مدام با

وقتا  یبعض یداره ازهمه پنهانش کنه ول یتو وجودش هست که سع يزینداره. چ ییاز نظر عماد معنا یبه نظرم خوشحال

 ؟یپرسیرو م نایا يدار ی. واسه چ..دنیچشماش لوش م

 ؟يدیفهم یک قایرو دق نایگفت: ا دادیکه مشتاقانه به حرفام گوش م يهمونجور

بشه که شناختم نسبت بهش تا  یفکرکنم چند ماه یشد. ول رمیدستگ ییزایچ هیخوب ازهمون روز اول که اومدم کم کم  ـ

 درجه توقف کرده. نیهم

 ؟یاحساست چ ـ

 .فهممی. باتعجب نگاهش کردم وگفتم: منظورت رو نمجاخوردم

 ؟يکرد دایهم نسبت بهش پ یاحساس نکهیجمع کرد و گفت: منظورم ا نهیس يرو تو دستاش

 

 نسبت بهش داشته باشم؟ یاحساس دیبا يتکون دادم وگفتم: چرا فکر کرد يسر کالفه

 .دمیپرس ينجوریبه روم زد وگفت: هم يلبخند

 ؟يدیرو پرس نایا یچ يبرا یگفتم: نگفت رفتمیور مکه با غذام  يهمونجور

 .شناسمشیچون خودم نم ـ

 ؟یشناسیهم متعجب نگاهش کردم وگفتم: برادرت رو نم باز

هست که رابطمون فقط درحد  یچند سال یعنی. نمیبیعماد رو نم یلیدهنش بود رو فرو داد وگفت: آره. من خ يکه تو ییغذا

 .نی. همنجایا امیمن م ایتهران  ادیکه اون م يچند هفته ا

 .شیشناختیخوب قبل از اون که م ـ

 .شناسهیرو نم دیعماد جد گهیم یگاه قشهیساله رف نیکه چند یمانیا یکه حت ي. اونقدررکردهییتغ یلیعماد خ ـ

 کرده؟ رییچرا عماد تغ ـ

 زد و گفت: سالم. يلبخند دنمونیباعث شد سرمون بچرخه سمت پله ها. عماد با د اومدیکه داشت باال م یکس يپا يصدا
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نگفت و از پله ها باال  يزیجوابش رو دادم. چ يانداختم وبه سرد نییگلوم نشه سرم رو پا يبغض تو يمتوجه  نکهیا يبرا

کردم و از جام  يکردن با غذام خسته شده بودم تشکر ينگفت. منم که از باز يزیچ یموشکافانه نگاهم کرد ول اریرفت. کام

هنوز بخاطر  يهوا یول دادی. باد اواخر بهار درخت ها رو تکون مستادمیپنجره ا يوجلورفتم باال. در اتاقم رو بستم  بلند شدم و

 شیماه پ کیکه عماد  ینقاش لی. رفتم جلو و درش رو بازکردم. وسادمیگرفته بود. نگاهم رو چرخوندم و به کمدم رس یدود کم

. کردیم ییخودنما دیسف ياون صفحه  يشده بود رو دهیکه درست وسط بوم کش یبرام گرفته بود هنوز اونجا بود وخط آب

فکر کنم.  يکردم به منظره ا یمناسب گذاشتم و خودم هم نشستم. چشمام رو بستم وسع يجا کیآوردم و رونیرو ب لیوسا

 بود. یخال یباز هم ذهنم خال یول

انداخت.  یم زهایچ یلیخ ادیمنو  یکردم. رنگ آب یآب نییگذاشتم وکل بوم رو از باال تا پا یاز قلموها رنگ آب یکی يرو دوباره

بوم رو قهوه  نییبرداشتم و پا يقهوه ا کمی اریاخت ی. بگهید يزهایچ یلیخ ادیآسمون و  یآب ادیمادرم،  يچشما ادی ا،یدر ادی

 کردمیوقت فکر نم چی. هنشستیبوم م يرو یکی یکیزد ومشغول به کار شدم. رنگ ها  قهذهنم جر يتو يکردم. فکر يا

داشتم که کم کم داشت  یهم استعداد خاص ینقاش يتو یقیبرام لذت بخش باشه. درست مثل موس نقدریهم ا دنیکش ینقاش

 .شدیشکوفا م

 کمیرو جمع کردم و دوباره سرجاش گذاشتم. خواستم  لیکم کم دستم خسته شد. وسا یبوم بودم ول يرو پا یساعت کی

بسته  یاسیهم کروات  دشیبلوز سف يتنش کرده بود و رو یرنگ ياستراحت کنم که در اتاق باز شد. عماد کت و شلوار دود

 ؟يندار يگفت: کار بستیکه داشت بند ساعتش رو م يبود. همونجور

 تفاوت گفتم: نه. یخوم رو گرفتم وب يجلو یول دنیدوباره دلم شروع کرد به لرز شیمجلس پیت دنیبا د نکهیا با

 برگردم. یک ستیبگو. معلوم ن اریاومد به کام شیوگفت: اگه پ دیموهاش کش يال یدست

 تخت نشستم. يرو تکون دادم و پشت بهش رو سرم

 بعد صداش اومد: خدافظ . قهیدق چند

 خدافظ . ـ

که بخوام تمام احساس  نیتم و اشد. عماد رو دوست داش یوجودم از رمق خال يهمه  اریاخت یبسته شدن درکه اومد ب يصدا

از درد اون دوتا  شتریب یاحساس حت نیا ی. درد فراموشکشتیتفاوت باشم منو م ینسبت بهش ب یحت ایکنم  یدلم رو خال يتو

 نی. ایرو فراموش کن زیهمه چ دیکه شده با یمتیبه هرق یدادم و باخودم گفتم: ول رونیبود. نفسم رو باحرص ب یسوزن لعنت

 .یدرحق عماد بکن یتونیکه م هیتنها لطف

تخت بلند  يشد. از رو یقاط يو یت يصدا يال شدیم دهیکش اطیح یشن نیزم يعماد که رو نیماش يها کیالست يصدا

و عماد شد.  اریخوش وبش کام يصدا یهم قاط يزنونه ا يکه گذشت صدا یدر باز به راه رو نگاه کردم. کم يشدم و از ال

و اصالحواسم  کردمیبود؟ باتعجب داشتم دختر رو نگاه م یک گهید نیشدم. ا ریو از پله ها سراز دمیمثل برق گرفته ها ازجا پر

باعث شده بود درست هم قد عماد  شیطال يکفش ها یسانت 10 يبود و پاشنه  يعماد نبود. دختر قد بلند يبه حرف ها
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. شال دیرسیم شزانوها يدوشش بود که تا رو يهم رو یبود و شنل دهیبراقش پوش یب مشکشلوار جذ يرو ییبشه. بلوز طال

 يدرشت و برجسته ا يبزاره. چشما شیموهاش رو به نما یسرش آزاد گذاشته بود تا رنگ پرکالغ يرو هم رو یرنگ دیسف

گردش  يو درشتش باال چونه  يقلوه ا يداشت ولب ها ي. صورت سبزه اکردیآدم رو مجذوب م شیداشت که رنگ عسل

که  ییداشت. دستش رو با لبخند به سمتم گرفت و باصدا يا دوستانهبود. چشماش حالت  دیبخاطر رنگ قرمز رژش تو د

 بود گفت: خوشبختم. ییدرست مثل الال

 رو گرفتم وگفتم: شما؟ دستش

 ؟یخواب دمیم حیخنده وگفت: دو ساعته دارم توض ریکنارم زد ز عماد

 منه. کینزد یلیاز فام یکی ازین شونیبه صورت عماد نگاه کردم. عماد دوباره شروع کرد به حرف زدن وگفت: ا یمنگ با

 نداره. یعماده ها! به من ربط لیزد وگفت: فقط فام يا انهیلبخند موز اریکام

 نمک دون. زیوگفت: کم نمک بر دیخند ازین

 تکون دادم وگفتم: خوشبختم. يسر

 زم؟یشده عز یبه دستم انداخت وگفت: دستت چ ینگاه ازین

به ساعت  یحرفا. نگاه نیواسه ا ادهیحاال وقت ز نیبش ایوگفت: ب ازینگفتم. عماد رو کرد به ن يزیشدم و چ رهیدستم خ به

 وونهیم دزن اومده بود. داشت هیبود و حاال هم که اومده بود با  ومدهینصفه شب بود. عماد تا اون موقعه ن 3انداختم. ساعت 

توفقط هم خونه  ؟ي: باز شروع کرددمیانداختم و به خودم توپ نییدختر رو کنار عماد نداشتم. سرم رو پا هی دنی. تحمل دشدمیم

سالن  ياز تو ازین يگاز گذاشتم. صدا يسست به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه جوش رو رو ي. بفهم. باقدم هايعماد ي

 ؟يمن افتاد ادیهمه وقت  نیشد بعد از ا یچ ی: نگفتاومدیم

 برت گردونم؟ یداد وگفت: ناراحت رونینفسش رو ب عماد

 جا خورد وگفت: چته عماد؟ ازین

 چقدر اخالقش مزخرف شده؟ ینیبیزد وگفت: م يپوزخند اریکام

 شده عماد؟ ی: چرا؟ چازین

 .یدونیبگم؟ حاال خوبه تو بهتر از همه م دیتوهم با يزد وگفت: برا شیآت يگاریس عماد

 ؟يتکون داد وگفت: هنوز فراموش نکرد يسر ازین

 فراموش کرد؟ شهیزد وگفت: م يپوزخند عماد

 عماد. یبه زندگ يبرگرد دیبا ی: قبول دارم سخته ولازین

 .گهیکه اومدم دنبالت د یگرفت وگفت: برگشتم به زندگ گارشیاز س یکام عماد

 .ندتیبشه دوباره بب یراض يروز هیعماد  کردمی. فکر نمدمتیتکون داد وگفت: کپ کردم د يسر اریکام

 .شهیخوشحال م یلی. مامان اگه بشنوه خيکرد یزد وگفت: کار خوب يلبخند ازین
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 کنه؟یکار م یگرفت وگفت: مامان چ يا گهیکام د عماد

 .شهیداد وگفت: تازه تونسته دو کلمه حرف بزنه. داره بهتر م رونینفسش رو تلخ ب ازین

 تکون داد وگفت: بابا چطور؟ يبا تاسف سر عماد

 ازش نمونده. یچیشده. ه رانیاز تو و یول ارهیخودش نم ي: بابا به روازین

 يو رفتم تو ختمیفنجون ر يروشن کرد. قهوه ها رو تو يا گهید گاریخاموش کرد وس يگاریجاس يرو تو گارشیس عماد

 .زمیعز يفنجون برداشت وگفت: لطف کرد هیبه روم زد و يلبخند ازیسالن. ن

 ینگاهم کرد وگفت: نگفت ازیمبل نشستم. ن يو عماد هم گرفتم. بعد خودم رو اریکام يرو جلو ینیبهش زدم و س يلبحند

 شده؟ یدست تو و عماد چ

 سوراخ سوراخ شدم.  زیالید يبود انداختم وگفتم: برا دایبلوزش پ ریبه باند دست عماد که از ز نگاهم

 برات. چقدر سخته. رمیبموگفت:  دیهم کش يچهره تو ازین

 شده؟ یروشو کرد سمت عماد وگفت: دست تو چ ازیتکون دادم. ن يسر

 گازش گرفته. الیگودز هیکرد وگفت:  يخنده ا عماد

 کجا بوده؟ الیوگفت: گودز دیخند ازین

 .شهیم دایبهم نگاه کرد وگفت: پ عماد

 خوش طعمه. یلیوگفت: هوووم. خ دیاز قهوه رو چش یکم ازیانداختم. ن نییرو باخجالت پا سرم

استراحت  يبر يخوای. عماد نگاهم کرد وگفت: نمدیبه صورتم پاش يولبخند دیهم بعد از هم زدن قهوه مزه اش رو چش اریکام

 ؟یکن

به  يلبخند یاز جام بلند شدم و زورک یدلخور شدم ول نکهیحضور داشته باشم. با ا دیومن نبا هیکه حرفاشون خصوص دمیفهم

 . من برم بخوابم.دیزدم وگفتم: ببخش ازین

 بد موقعه اومدم. یلیخ زم،یعز دیبهم زد وگفت: ببخش یظیلبخند غل ازین

 برم. گهی. من ددیرو تکون دادم وگفتم: نه. شما ببخش سرم

که به عماد  ازیحرف ن نیحال ا نیخوشحال شدم. روم رو برگردوندم و از پله ها باال رفتم. با ا دنتیاز د یلی. خزمی: برو عزازین

 شباهت داشته باشه! نقدریا شهی: باورم نمدمیگفت رو شن

 یلیجواب خ دیکه شا هییخبرا نییاون پا دونستمیاتاق. م يباخودم مقابله کردم و رفتم تو یول مردمیداشتم م یاز فضول نکهیا با

تخت نشستم وبه ساعد دستم نگاه کردم.  يمکالمه محروم بودم. رو نیا دنیاز شن یاز سواالم رو تو خودش داشته باشه. ول

کرده بود. احساسم  یهاش معرف لیاز فام یکینسبت عماد نداشت. عمادم که اون رو  یحسادت چیاصال ه ازیبرخالف نگار، ن

به دست  يبرا یتالش چیاز خودش مطمئن هست که ه يبه عماد نداره. اگرم داشته باشه اونقدر يعالقه ا ازین گفتیبهم م
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تو  ي. عماد برایفکر کن یبه هر احتمال دیباحال به خودم گفتم:  نیبا ا اومدیاصال خوشم نم نهیگز نی. از اکنهیماد نمآوردن ع

 بفهم. نوی. استین

آسمون چشمک  يتو ي. ابرهاکردیشب صورتم رو نوازش م مهیخنک ن يازجام بلند شدم و پنجره رو باز کردم. هوا کالفه

صورتم  يبارون رو زیر يشدم که احساس کردم قطره ها رهیخ دهیسر به فلک کش يبه برج هاستاره ها رو ازم گرفته بود. 

رو به دست  یمطبوع یخنک نشستیدستم م يبارون که رو يها قطرهبارون گرفتم.  رینشست. چشمام رو بستم و دستم رو ز

 يا شهیش واریکه خودشون رو به د ییشد. پنجره رو بستم وبه قطره ها دتریکرد وبارون شد ی. آسمون غرشکردیداغم وارد م

 دی. شادیکوبیم شهیش هبا التماس خودش رو ب يجور نیبود که ا يزینگاه کردم. انگار بارون خدا هم درطلب چ دندیکوبیپنجره م

 اون هم محتاج محبت بود.

قلم به دست گرفتن  يشد. اصال حوصله  دهیکش زیم ينشستم. نگاهم به دفتر رو زیدادم و پشت م رونیرو محکم ب نفسم

 گهید خواستی. دلم نمرهیوم ادیذهنم م يهزار جور فکر مختلف تو ازیانجام ندم تا رفتن ن يکه اگه کار دونستمیم ینداشتم ول

شروع به نوشتن کردم. اول  ینوشتن نداشتم ول يبرا یرقبت چیه نکهیکردم وبا ا زبه عماد وعالقه ام بهش فکرکنم. دفتر رو با

 رو از سرگرفتم: شیعماد رو درست کردم وبعد باق یقبل يجمله 

 ؟یبمون نجایا يدوست ندار ـ

باران خانوم، تا  نیوگفت: بب دیموهاش کش يتو ینگفت. عماد کالفه دست يزیندونستن تکون داد و چ یبه معن يسر بابغض

گوشه  هیکه توام مدام  نی. به شرط اگمیچشم من. از گل نازك تر بهت نمو قدمت رو  یبمون نجایا یتونیم يکه بخوا یوقت

 يرو مثل خونه  نجایخالصه که ا ،يایب رونیب ي. بریواسه خودت بچرخ ،یش. بلند يریو صبح تا شب آبغوره نگ یغمبرك نزن

 ؟یبمون نجایا تیوضع نیبا ا یتونی. میخودت بدون

 رو دارم که برم؟ يا گهید يرو باال گرفت و با بغض گفت: مگه جا سرش

به  ي. لبخندنهیهفت رنگ عماد رو بب يآروم شدن خروش چشما تونستیچشماش بود م يکه رو یاشک يپشت پرده  از

 ارن؟یزنگ بزنم ب يخواریم یوگفت: شام چ دیصورتش پاش

 نداره. یهاش رو پاك کرد و آروم گفت: فرق اشک

 یییهم جا ی. از طرفخورهیرفتارش به برده دارا نم چیخودش گفت: عماد ه شیزد و از جاش بلند شد. پ يا گهیلبخند د عماد

 يآدم ها يسرور يشرف داره که بخوا یلیاون بودن خ يباشه ، برده  دهیبرده خر هیاگه عماد منو مثل  یندارم واسه رفتن. حت

 تونه؟یبزنه، م یبیبهم آس تونهیخونش که نم يمنو آورده تو یچشم داشت چیکه بدون ه يرو بکنم. عماد گهید

نگاه  یحت نکهیخونه خودش بدون ا ياون رو تو یاپیسه شب پ يا لهیمرد چشم ت نیکه ا نی. فکر اشدیکم داشت آروم م کم

کم کم به عماد اعتماد کنه. بدنش رو از اون حالت مچاله درآورد  شدیو باعث م کردیبهش بندازه نگه داشته آرومش م يبد

نگاهش کرد  ينکه به رستوران تلفن زد اومد و دوباره رو به روش نشست. با لبخندیکرد. عماد بعد از ا زونیوپاهاش رو از مبل آ

 ؟یاز خودت برام بگ کمی يخوایوگفت: خوب نم
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 بگم؟ یکرد وگفت: چ سیخشکش رو خ يها لب

 جمع کرد وگفت: مثال از پدر ومادرت بگو. نهیس يدستاش رو تو عماد

من سه سالم بود مرد.  یچشماش جمع شد. بغضش رو به زور فرو داد وگفت: پدرم وقت يمادرش دوباره اشک تو يادآوری با

 . مادرم هم...ونیکام هیتصادف کرد. با 

کبود مادرش  يو لب ها دهیرنگ پر يچهره  يادآوریادامه بده. هنوز با  شترینذاشت ب کردیگلوش داشت رشد م يکه تو یبغض

اش داشت  ندهیچند روز ترس و دلهره از آ نیا يکه هنوز چهل روز از مرگش نگذشته بود. انقدر تو ي. مادرشدیرو م رویدلش ز

دستاش  نی. سرش رو بدیچک نییچشمش پا يازگوشه  یدا نکرده بود. قطره اشکیمادرش رو پ يعزادار يبرا یمجال یکه حت

 نلرزه. فشینح يخودش رو کرد که شونه ها یپنهون کرد و تمام سع

 دستاش بلندکنه: اون روز منم اونجا بودم. يرو از رو سشیعماد باعث شد که صورت خ يبعد صدا یکم

 

 ؟یوگفت: ك...ک دیرو باال کش شینیعماد نگاه کرد. ب يبه صورت درهم رفته  يناباور با

 که مادرت فوت کرد. يتکون داد وگفت: همون روز يسر عماد

 دمت؟یگفت: پس... پس چرا ند یلرزون ي. باصدادیچک نییاز چشمش پا یاشک قطره

 .ادینم ادتیهم  میباش دهیزد وگفت: تو اونقدر حالت بد بود که اگرم د یلبخندکم رنگ عماد

 کجا خاکش کردن. دونمینم یتکون داد وگفت: حت يبغض سر با

 تنگ شده؟براش  یلیهم قالب کرد وگفت: دلت خ ياش دوخت. دستاش رو تو دهینگاهش روبه صورت رنگ پر عماد

 ...یلیتکون داد وگفت: خ يسر

 ببرمت سرخاکش. دمیمنم قول م ،يبهم بد یقول هیاگه... اگه  ـ

 کجاست؟ یدونینگاهش کرد وگفت: مگه م ریمتح

 تکون داد وگفت: آره. يسر عماد

 .ششیمنو ببر پ کنمیاش شروع شد. باناله گفت: خواهش م هیگر دوباره

 . باشه؟ینکن هیگر گهیکه د يقول بد دیبا ی. ولبرمتیم ـ

 .ششی. فقط تو رو خدا منو ببر پدمیاشک هاش رو پاك کرد وگفت: باشه. قول م عیسر

 که االن ببرمت؟ يکرد وگفت: انتظار ندار رونیبه ب ینگاه عماد

 يزنگ در شکست. عماد همونجور يانداخت. سکوت خونه رو صدا نییشب نگاه کرد وسرش رو پا رگونیق اهیبه س سردرگم

 رفت. نیی. واز پله ها پابرمتیگفت: فردا اول وقت م شدیاز جاش بلند مکه 

رو  يادیکار پول ز نیا يخونش وبرا يبخواد اون رو آورده بود تو يزیچ نکهیکه بدون ا يا لهیمرد چشم ت نیبود؟ ا یک عماد

. دونستیمرد نم نیاز ا يزیچ چیه داد؟یقبر مادرش کجاست ونگاهش بهش آرامش م دونستیکه م يخرج کرده بود؟ مرد
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 يمحض رضا يگربه ا چیکه ه ییایدن يخودش بهش پناه داده بود؟ تو يخونه  يچرا تو کرد؟یکارو م نیواقعا چرا داشت ا

رو  زیچ کیحال  نیافکار درحال انفجار بود. با ا نیسرش از حجم ا کرد؟یکارارو م نیچرا داشت بدون منت ا رهیگیخدا موش نم

 .کنه هیتک دونستیازش نم یکه هچ يمرد نیبه هم تونستیتنها م تیاون وضع يتو نکهیا دونست،یخوب م

 يبشقاب برگشت تو يکردن غذاها تو یآشپزخونه وبعد ازخال يغذا برگشت. رفت تو يبعد عماد با دوتا جعبه  قهیدق چند

 نکهیا يکباب به جا ي. بوگذاشت زیم يلرزونش ظرف رو گرفت و رو ياز ظرف ها رو گرفت سمتش. با دستا یکیسالن. 

بخوره .عماد که روبه  تونهینم يزیچ چیوه چهیپیبه هم م عدشم کردیهوش از سرش ببره بدتر حالش رو بد کرد. احساس م

 ؟يروش نشسته بود نگاهش کرد وگفت: دوست ندار

 ممنون. خوبه. یلیتکون داد وگفت: نه. خ عیرو سر سرش

 ؟يخوریپس چرا نم ـ

 . حالت تهوع دارم.ستیحالم خوب ن ـ

 دکتر؟ میبر يخوایم ـ

 .شمیبگذره بهتر م کمینه.  ـ

 ؟يدلهره دار ـ

 .ختیرو تکون داد وبرنج رو با چنگال بهم ر سرش

 چرا؟ ـ

 .دونمینم ـ

 هنوز؟ یترسیاز من م ـ

فسش رو محکم نگاهش رو برداره ن نکهینگاه کرد. بدون ا زدیم يبار به قهوه ا نیکه ا ییرو بلند کرد وبه چشم ها سرش

 داد وگفت: نه. رونیب

فرو داد.  یبه سخت دنیدهنش گذاشت و بعد از دوبار جو يتو یلیم ینگفت. قاشق اول رو با ب يزیزد و چ يلبخند عماد

داره.  انیذهنش جر يکه تو هیاالتیبخاطر فکرو خ شتریو ب ستیلرزش بخاطر ترس ن نیکه ا دونستی. مدیلرزیدستاش هنوز م

 يخوایتمام غذاش رو خورده بود. نگاهش کرد وگفت: م بایهم به زور خورد وبعد ظرف رو پس زد عماد تقر گهید يچند لقمه 

 ؟یبخواب يبر

. هنوز پاش دیتکون داد واز جاش بلند شد. ساك رنگ و رو رفته اش هم که کنارش بود رو برداشت ودنبال خودش کش يسر

 ارم؟یمسکن برات ب هی يخوایبود که عماد گفت: م دهیاول نرس يبه پله 

نه  ینداره. سرش رو به معن یاجیاحت زایچ نیبه ا دونستیحال نگاهش کرد. انقدر خسته و درمونده بود که م یو ب برگشت

 چیه کردیاحساس م خوردی. سرش مدام چرخ منیتکون داد و دوباره از پله ها باال رفت. نرده ها رو گرفته بودکه نخوره زم
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که  دینکش يا قهیتخت افتاد و دق يبرنگشت که در رو قفل کنه. رو یوحت ختبدنش نمونده. ساك رو کنار دراندا يتو یجون

 رو خواب ربود. شیآب يچشما

 ياریکه دستم  سمیگذاشتم وخواستم بنو سیکاغذ خ يدفتر رو ورق زدم. دستم رو رو دمیکشیرو باال م مینیکه ب يهمونجور

هست. خودکار رو  ادمیرو خوب  گفتمیکه به مامان م ییبرام سخت بود. هنوز تک تک کلمه ها یلیاون روز خ يادآورینکرد. 

 ؟ینیکه حال و روز دخترت رو بب یی: مامان... مامان خوبم... کجادمینال لمد يصورتم گذاشتم. تو يانداختم و دستم رو رو

 يسال ها یکه آغوش پر مهرت که حت ییجاک شه؟یدرست م زیهمه چ یموهام وبگ يرو یدست بکش میکه مثل بچگ ییکجا

خوب  یو بگ یدستم رو ببوس يزخم رو میکه مثل بچگ ییمامانم... کجا ؟یهم ازش محروم بودم رو به روم بازکن تیآخر زندگ

 شه؟یم

 دمی. ازجام بلند شدم و خزنمیمک هیکه عماد ومهمونش بفهمند که دارم گر خواستمینم یول شدیهق هقم داشت بلند م يصدا

 ي. توزهیبر لیدل یکه اشک هام ب خواستیهم گذاشتم. دلم نم يپتو. سرم رو به بالشت فشار دادم وچشمام رو محکم رو ریز

. دمیزدم و رو به کولر خواب ی. غلتخوردیبودن خودم بهم م فیحالم از ض اوقات یکرده بودم که بعض هیچند ماه انقدر گر نیا

خواب  اهیس يکه پرده  دیطول نکش یلی. خکردیاز حرارت بدنم رو کم م کمیو کردیرو نوازش م سمیصورت خ اومدیکه م يباد

 ذهنم رو پوشوند. يتو الیفکر وخ يرو

 

 ی. نگاهخوردیبود که حموم نرفته بودم حالم داشت از خودم بهم م يشدم. چند روز داریازخواب ب 6معمول هر روز ساعت  طبق

 رونیشدم و از اتاق ب الشیخیوان تنگ شده بود ب يتو دنیخواب يبرا یدلم حساب نکهیشدم انداختم وبا ا یچیبه دست باندپ

 يمن سرچرخوند. چشماش دوتا کاسه خون بود وبو دنیبا د یول شدیاومدم که چشمم به عماد خورد. داشت وارد اتاقش م

 .خوردیازاون فاصله هم به مشام م یحت گارشیس

 ؟يبود داریسالم. تا االن ب ـ

 بدنش داد وگفت: آره. به یوقوس کش

 مهمونت رفت؟ ـ

 وقته. یلیخ ـ

 برو بخواب. ـ

 ناهار صدام نکن. يگفت: برا شدیکه وارد اتاقش م يهمونجور

 لتریپراز ف زیم يرو يگاریجاس يهم خوابه. تو اریکه کام دمیفهم یرفتم. بخاطر سالن خال نییتکون دادم و از پله ها پا يسر

هنوز سرخ بود و معلوم بود که تازه خاموش شده. عماد  لترهایاز ف یکیجاخوردم.  گاریس لتریاون همه ف دنیبود. از د گاریس

کردم. اگه  شیسطل آشغال خال يرو برداشتم وتو گاریجا س یعصب کشد؟یم گاریس ينجوریکنه که ا یخودکش خواستیم

 .انهی دیدیسالن بازنبود معلوم نبود بخاطر دود االن چشم چشم رو م يپنجره 
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رو جمع  زیم ییچا وانیل هیدرست کردم. بعد از خوردن دوتا لقمه و يمختصر يخودم صبحانه  يرو مرتب کردم و برا سالن

نوك انگشتم رو قلقلک  دهایکل ي. سرددهایکل يرو دمینشستم و دستام رو کش انویرفتم. پشت پ نییپا يکردم و از پله ها

حالم رو  یلیاز شعرها خ یکیخوندم.  یکی یکیرو ورق زدم وشعرها رو  بودبرام گذاشته  مانیکه ا يدیجد توری. پارتدادیم

نت ها چرخوندم ومشغول زدن شدم وخودم هم آروم  يدگرگون کرد. به نت هاش نگاه کردم. همش رو بلد بود. چشمام رو رو

 کردم: شیآروم همراه

 یینجایکه چقدر سخته حس کنم ا آخ

 ییعالمه تنها هیجز  نمینب اما

 تو یچقدر تلخه رها شدن بکه  آخ

 توییتنها نهیکس نب چیو ه يبسوز

 شهیواسم بسه نگو تموم م خدا

 شهیکه تو دلم آت یدونیتو م فقط

 دارمیب يتا اشکام و چشا بزار

 زارمیچرا هرشب سر رو شونت م بگه

 پوسمیدارم م گهید نجایا

 دوسم ينگو ندار تنهام

 کهیواسم تار گهید ایدن

 کهیبگو به ما نزد گرمات

 یمونیم شهیبگو با من هم خدا

 یآسون نیبه ا گهیما د میشینم جدا

 ستین خوامیکه م یدور از تو اون یزندگ

 ستین اهامیرو هیشب ایدن نیتو ا یشکیه

 رمیس یآدما خستم از همه چ از

 رمیمیروزا از غصه ها م نیتو هم یب

 یفهمیدردامو فقط تو م هیتلخ

 یرحم یبا ب کشهیمنو از هرلحظه م که

 پوسمیدارم م گهید نجایا

 دوسم ينگو ندار تنهام

 کهیواسم تار گهید ایدن
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 کهیبگو به ما نزد گرمات

 )یاتیب ایپو|(خدا

 

 ی. وقتدمیبود رو نشن ستادیکه درست پشت سرم ا ییپا ي. انقدر توحال خودم بودم که صدازدمیرو م نایو ا ختمیریم اشک

سرشونم نشست. با تعجب  یبعد احساس کردم دست کمیگذاشتم و از ته دل زار زدم.  انویپ يآهنگ تموم شد سرم رو رو

 کردم؟ دارتی. بدیپاك کردم وگفتم: ببخش رونگاه کردم. صورتم  يا لهیجفت چشم ت هیبرگشتم وبه 

 ؟یخونیقشنگ م یلیخ یدونستیزد وگفت: م يلبخند

 ازت بپرسم؟ یسوال هی شهیوگفت: م مبل کنارم نشست يرو بستم. رو تورمیزدم وپارت یتلخ لبخند

 ؟يفکر نکرد يبر نجایاز ا نکهیوقت به ا چیو گفت: ه رونیرو تکون دادم ونگاهش کردم. نفسش رو داد ب سرم

 کجا برم؟ ـ

 دنبال سرنوشتت. ـ

به خودم تشر زدم: باز شروع شد؟ سرم رو باال گرفتم وگفتم: نه. تا  عیسر یخونه است. ول نیا يدلم گفتم سرنوشت من تو تو

 حاال بهش فکر نکردم.

 زد وگفت: باران؟ يلبخند

 بله؟ ـ

 .دونمیم زویمن همه چ ـ

 ه؟یسرجام نشستم وگفتم: منظورت چ خیس

 خواستمینرفتم. م یم ول. ازم خواست برم تو اتاقگفتیعماد داشت راجع به تو م شبیوگفت: د دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 ازین يبرادرم قبال کجا بوده. اونم گفت البته داشت برا یاومده وسط زندگ ییهو هیکه  یچشم آب يفرشته  نیبدونم که ا

 .دمیخوب منم شن یول گفتیم

بفهمه که من واقعا از کجا اومدم حاال چرا  یعماد که قبال حاضر نبود کس کرد؟یم کاریکرد. عماد داشت چ خیوجودم  تمام

 یلیاصال چه دل دونستم؟یازش نم یچیکه من ه يازیبه ن یاونم به برادرش که خواستگارم بود؟ و حت گفت؟یداشت به همه م

 آوردم. یسر در نم چیچه خبر بود؟ ه نجایراجع به من حرف بزنند؟ ا شبیداشته که د

 رو گفت؟ زی... همه چیعنینگاه کردم وگفتم:  اریبه کام مبهوت

 رو گفت. زیگفت: آره. همه چ یلبخند مهربون با

 کنه؟ يکار نیهمچ دیچ... چرا با ـ

 ؟یباال اندخت وگفت: ناراحت ییابرو

 ؟يشدیخوشحال م يمن بود يحرص گفتم: تو جا با
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 ی. وقتدمیبود رو نشن ستادیکه درست پشت سرم ا ییپا ي. انقدر توحال خودم بودم که صدازدمیرو م نایو ا ختمیریم اشک

سرشونم نشست. با تعجب  یبعد احساس کردم دست کمیگذاشتم و از ته دل زار زدم.  انویپ يآهنگ تموم شد سرم رو رو

 کردم؟ دارتی. بدیپاك کردم وگفتم: ببخش رونگاه کردم. صورتم  يا لهیجفت چشم ت هیبرگشتم وبه 

 ؟یخونیقشنگ م یلیخ یدونستیزد وگفت: م يلبخند

 ازت بپرسم؟ یسوال هی شهیمبل کنارم نشست وگفت: م يرو بستم. رو تورمیزدم وپارت یتلخ لبخند

 ؟يفکر نکرد يبر نجایاز ا نکهیوقت به ا چیو گفت: ه رونیرو تکون دادم ونگاهش کردم. نفسش رو داد ب سرم

 کجا برم؟ ـ

 دنبال سرنوشتت. ـ

به خودم تشر زدم: باز شروع شد؟ سرم رو باال گرفتم وگفتم: نه. تا  عیسر یخونه است. ول نیا يدلم گفتم سرنوشت من تو تو

 حاال بهش فکر نکردم.

 زد وگفت: باران؟ يلبخند

 بله؟ ـ

 .دونمیم زویمن همه چ ـ

 ه؟یسرجام نشستم وگفتم: منظورت چ خیس

 خواستمینرفتم. م ی. ازم خواست برم تو اتاقم ولگفتیعماد داشت راجع به تو م شبیوگفت: د دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 ازین يبرادرم قبال کجا بوده. اونم گفت البته داشت برا یاومده وسط زندگ ییهو هیکه  یچشم آب يفرشته  نیبدونم که ا

 .دمیخوب منم شن یول گفتیم

من واقعا از کجا اومدم حاال چرا بفهمه که  یعماد که قبال حاضر نبود کس کرد؟یم کاریکرد. عماد داشت چ خیوجودم  تمام

 یلیاصال چه دل دونستم؟یازش نم یچیکه من ه يازیبه ن یاونم به برادرش که خواستگارم بود؟ و حت گفت؟یداشت به همه م

 آوردم. یسر در نم چیچه خبر بود؟ ه نجایراجع به من حرف بزنند؟ ا شبیداشته که د

 رو گفت؟ زی... همه چیعنینگاه کردم وگفتم:  اریبه کام مبهوت

 رو گفت. زیگفت: آره. همه چ یلبخند مهربون با

 کنه؟ يکار نیهمچ دیچ... چرا با ـ

 ؟یباال اندخت وگفت: ناراحت ییابرو

 ؟يشدیخوشحال م يمن بود يحرص گفتم: تو جا با

 

 کردن تو نبود. دست و پاش رو جمع کرد وگفت: باور کن قصد عماد اصال خراب کمیجا خورد.  دیرو که د تمیعصبان

 بوده؟ یپس قصدش چ ـ
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 اومد که عماد مجبور شد بگه. شیپ یبحث هیخوب... خوب  ـ

 منو ببره؟ يآبرو ينجوریاومده که ا شیپ یمنو از همه پنهون کنه حاال چه بحث مهم تیهو خواستیکه م يعماد ـ

 ییها یکه تو چه سخت دمیفهم یوقت شبی. من از دکنهیکس تو رو بابت گذشته ات مالمت نم چیباران ه ؟ییچه آبرو ـ

 ؟یکشیشده. چرا از گذشته ات خجالت م شتریاحترامم نسبت بهت ب يدیکش

که  نی. ازجام بلند شدم و قبل از اکنهیکار م یآرودم که عماد داره چ یسر درنم چیشده بود. ه یباهم قاط تمیو عصبان بغض

بود هم  دهیاگه منو خر یکنم؟ عماد حت یزندگ تیوضع نیبا ا تونستمیاز پله ها باال رفتم. واقعا م چهیسالن بپ يهق هقم تو

رفتار  ياونا چه جور شدیداشت واسه همه رو م تمیحاال که هو یول کردینم رمیوقت تحق چیه کرد،ینم نیوقت بهم توه چیه

 کردند؟یپوزخند مسخره نگاهم م هیبا  ای کردندیرفتار م اریو کام مانیهمه مثل ا کردند؟یم

همه درد و زخم رو ندارم،  نیا شیکه من گنجا یدونیخودت بهتر م ؟یکنیرو سرم آوار م ییهو هی يرو دار زیچرا همه چ ایخدا

. خودت رونیو من رو بکش ب ریهمه فشار. خودت کمکم کن. خودت دستم و بگ نیا ریز شمیدارم خورد م ارم،یدارم کم م ایخدا

و ازم  زمیهمه چ يحاال که دار ریخودت رو ازمن گ ،يفقط تو برام موند ای. خدااعتماد به نفس از دست رفتم رو بهم بده

 .يریگیم

ومشغول درست کردن ناهار شدم.  رونیبعد از چند ساعت از اتاقم زدم ب یبد شده بود ول یلیحالم خ اریکام يباحرف ها نکهیا با

 هیکه  يریهمون باران گوشه گ شدمیتظاهر نبود. دوباره مبه  يازین گهیبود که من از کجا اومدم د دهیهم فهم اریحاال که کام

 خجالتش رو بزاره کنار. نیبه دست آوردن عماد ا يگرفته بود برا میتصم يروز

که تا اون موقعه خواب بوده.  دیفهم شدیسرخش م ي. ازچشماداشدیهم پ اریکام يخورشت کرفس که بلند شد سروکله  يبو

ها  یاز صندل یکی يوخودم هم رو ندمیچ زیم يحوصله ظرف ها رو رو ینکنم. ب دارشیناهار ب يعمادم که گفته بود برا

رو نداشتم.  ارینگاه کردن به کام يحوصله  یبا غذام شدم. حت دنکر يو مشغول باز دمیبرنج کش یکم یلینشستم. مقدار خ

 کردیمشتاق نگاهم م ينجوریمچنان ابود وه دهیمنو فهم تیهو اری. حاال که کاماومدیداشت سرم م دمیترسیکه ازش م يزیچ

 کنه. ینبود که بتونه عماد رو راض دیبع یعنی

 ؟یاز دست من ناراحت ـ

 عماد بود نگاه کنم گفتم: نه. يهفت رنگش که روشن تر از چشما يسرم رو بلند کنم وبه چشما نکهیا بدون

 ؟یکنیپس چرا نگاهم نم ـ

 زد وگفت: غذاتو بخور. ينگفتم. لبخند يزیمشتاقش وچ يزدم به چشما زل

 نکهی. بدون اکردیهمچنان داشت نگاهم م اریدهنم گذاشتم. کام يرو تو يانداختم و به زور قاشق نصفه ا نییسرم رو پا دوباره

صداش رو صاف کرد وگفت: عماد  دکهینگاه هاش معذب بودم. انگار اونم فهم ریخودم رو جمع کردم. ز کمیسرم رو بلند کنم 

 ؟یکنیرو صدا نم

 نکنم. دارشیگفت ب ـ
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 باران؟ ـ

 نگاهش کردم وگفتم: بله؟ یچشم ریز

 ؟يتاحاال عاشق شد ـ

درازتر کنه.  مشیپاش رو از گل یکس هی يروز هی نکهی. از ادمیترسیم نیرو بلند کردم وبا اخم نگاهش کردم. ازهم سرم

 دم؟یپرس يسوال بد ه؟یکه گفت:چ کردمیداشتم بااخم نگاهش م يهمونجور

 ؟یبدون يخوایانداختم وباحرص گفتم: چرا م نییرو پا سرم

 ه؟یعشق از نظر تو چه رنگ نمیبب خوامی... مگهید زهیخوب... خوب چ ـ

 دیدست از سرم برداره. با ردمیمک يکار هی دیبا گفتم؟یبشر م نیبه ا دیبا یحاال چ ای. خدادمیکش یقیرو بستم ونفس عم چشمام

 ظرمن هفت رنگه.تو برجکش. گفتم: عشق از ن زدمیم

 

زدم. باحرص قاشقم رو انداختم و انگشتام  يچه گند دمیلب هاش نشست. به چشماش نگاه کردم وتازه فهم يرو یقیعم لبخند

عاشق چشماشم؟ اه! من احمق چرا فکر نکردم که  کردیفکر م کرد؟یم يخودش چه فکر شیپ نیهم قفل کردم. حاال ا يرو تو

من  کنهیحرف منو به عماد بگه عمادم فکر م نیا اریکردم. اگه کام بخرا زویعماده؟ همه چ يمثل چشما نمیا يرنگ چشما

 زدم خدا! ي. چه گنددهیم تیرضا عیدوسش دارم وسر

 .یآسمون هی. آبهیلبخند نگاهم کرد وگفت: به نظرمن آب باهمون

 یکم رنگ شد وگفت: به چ مکیزدم. لبخندش  ي. نگاهم رو ازش گرفتم وبا تمسخر پوزخندهیمنظورش چ دونستمیم

 ؟يخندیم

 .یچیرو تکون دادم وگفتم: به ه سرم

چشمام انداخت  يهمراه بود. نگاهش رو تو یقاشق از غذاش رو خورد وچشماش رو بست. باز شدن چشماش با لبخند پرنگ هی

 خوبه. یلیوگفت: دست پختت خ

 .شدیدست پختت خوب م يکردیتو آشپزخونه کار م یسالگ 10حوصله گفتم: توام اگه از  یب

 یزندگ هیاالن  گهیتو د ؟یگذشته رو فراموش کن شهیهم وگفت: باران، م يتو دیکش کمیرفت. اخماش رو  نیاز ب لبخندش

 نداره. تیقبل یبا زندگ یشباهت چیه ی. زندگيدار دیجد

 نداره. یفرق چیدم. هعما يبرده  نجایبودم ا روسیس يپوزخند نگاهش کردم وگفتم: چرا داره، اونجا من برده  با

 تاحاال مثل برده باهات رفتار کرده؟ یول دهیوگفت: درسته که عماد تو رو خر دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 که بردش نباشم. شهینم لیدل نیا ـ

 اد؟یازش بدت م ـ

 ؟یاز ک ـ
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 عماد؟ ـ

بهش  یبراش نداشتم. چ یمن جواب یانداختم. منتظر جوابم بود ول ردیبه چشماش که داشت موشکافانه نگاهم مک ینگاه

 یچ زه؟یریدلم م نمشونیبیهفت رنگش که هروقت م يبلکه عاشقشم؟ عاشق اون چشما ادیاز برادرت بدم نم گفتمیم گفتم؟یم

 تونمیم ادیداد وگفت: اگه ازش بدت م رونینگفتم. نفسش رو باحرص ب يزیوچ نییداشتم بگم بهش؟ سرم رو انداختم پا

 .شینینب گهیکه د ییببرمت. ببرمت جا

 رو بلند کردم وگفتم: به اربابم عادت کردم. حوصله ندارم عوضش کنم. سرم

 

 کمیکردن با غذام شدم.  يو دوباره مشغول باز نییبفهمم. سرم رو انداختم و پا تونستمیرو از نگاهش م نیشده بود. ا یعصب

 ایبامن ب ادیبدت م نجایبشو سرورم. بشو خانوم خونم. اگه از ا ایباران. ب یمن بش يبرده  ستیبعد صداش اومد: تو... تو قرار ن

 کن. يکن. سرور یخودت خانوم يو برا ایباران. ب

من  تیوضع يکه تو یبودم وهم تا حد مرگ ناراحت بودم. هر ابله یبود. هم عصب نییسرم پا زدیکه داشت حرف م یمدت تمام

رو  نیاونقدر ابله نبود که ا ارمیبند باشه. کام گهید يمثل من دلش جا هنکیمگه ا کردیهوا قبول م يرو رو شنهادیپ نیبود ا

جفت چشم هفت رنگ  هیبهش بدم که دست از سرم برداره؟ بگم عاشق  یجواب چهخدا؟  کردمیکار م یچ دینفهمه. حاال با

چرا  ایارزش ندارم؟ خدا یکه براش سر سوزن يهمون پسر بچه ا ده؟یپسر بچه ها گرفته و خواب نیباال ع يام که طبقه  گهید

 دم؟یرو من پس م یدارم تقاص چ ؟يرسوند نجایمنو به ا

 ؟یخوب ـ

 نکهینشد. قبل از ا ینشه ول سیرو کردم که چشمام خ میچشم دوختم. تمام سع ارینگران کام يرو بلند کردم و به چشما سرم

پاهام گذاشتم. اشک هام  يدر اتاقم نشستم وسرم رو رواز جام بلند شدم به اتاقم پناه بردم. پشت  نهیاشکم رو بب دنیچک نییپا

واسه از دست دادن نداشتم.  يزیچ چیه گهیبودم. د دهیخورد. کالفه بودم. خسته بودم. بریگونه ام سر م يرو یزحمت چیبدون ه

 .خواستمینم اروی. منم کامخواستیعماد منو نم

و همه و همه رو پشت سرم رها کنم و فرار کنم. فرار کنم  مانیو ا اریعماد و کام خواستیفرار کنم. دلم م خواستیم دلم

 گهیتا د کردمی. همه رو پاك مکردمیکل حافظه ام رو پاك م خواستینباشه. خودم باشم و خودم. دلم م یچیه گهیکه د یسمت

نباشه  ياریکام گهید نگاهم هم نکنه. ینباشه که عاشقانه بپرستمش و اون حت يدعما گهینباشه که آزارم بده. د یالیفکر و خ

 گهیداره. د اجینباشه که با طعنه هاش بگه عماد بهم احت یمانیا گهیبهش بدم. د یکنه ومن ندونم چه جواب يکه ازم خواستگار

برج  هینباشه که مثل  یفانوس گهیشبم. د هرنباشه که بشه کابوس  یروسیس گهینباشه که با کاراش حالم رو بد کنه. د ينگار

 صر آرزوهام قد علم کنه.مخروبه وسط ق

 بلند شد: باران؟ حالت خوبه؟ اریکام يبه در خورد و بعد صدا يا ضربه
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. به زور از جام بلند شدم و در رو باز دنیبار يبود و آماده  ينگاه کردم. هوا ابر رونیپام برداشتم و از پنجره به ب يرو از رو سرم

. برو يریاصل و نسب بگ یزن ب هیباشه که  یزل زدم و گفتم: فکر نکنم روح مادرت راض ارینگران کام يکردم. به چشما

 خوشبختت کنم. تونمینم ن. ماریآقا کام گهید یکیدنبال 

اگه ناراحت  دی. دستش رو انداخت وگفت: ببخشدمیصورتم رو عقب کش رهیاشکم رو بگ نکهیرو بلند کرد وقبل از ا دستش

 باران خانوم. ستمیمن دست بردار ن ی. وليشد

 چیه ي. حوصله دمیرو شن شدیکه داشت دور م اریکام يقدم ها يدادم. صدا ییرها يدر رو بستم وبه هق هقم اجازه  باحرص

اتاقم نگاه کردم. پهلوهام شروع کرده بود  دیسقف سف هیو  دمیتخت دراز کش يخودم رو. رو يحوصله  یکس رو نداشتم. حت

 زاشتم؟یدلم م يکجا گهیرو د نیبه ذوق ذوق کردن. ا

ذوق داشتم.  یلیچون خ دیدو روزه تموم شده بود. شا ینقاش بای. تقردادمیرو انجام م اشیکار زهیبوم بود و داشتم ر يتو سرم

 .دییکمد جا دادم بعد گفتم: بفرما يرو جمع کردم و تو لیدر که اومد وسا يتمام نشسته بودم پاش. صدا یحال یاالن با ب یول

بود. ناخودآگاه  دهیپوش دشیگرمکن سف يرو یآسمون یآب شرتیت هیبه سرتاپاش انداختم.  یباز شد و عماد وارد شد. نگاه در

نشسته  نیزم يکه رو يتخت نشست. منم همونجور يخودم رو گرفتم. اومد و روبه روم رو يبزنم که جلو يخواستم لبخند

 ؟يبه دستم انداخت وگفت: بهتر یام جمع کردم. نگاه نهیس يبودم زانوهام رو تو

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . کالفه ام کرده.شهینم یبرم حموم ول خوامیم ـ

 برو حموم. بندمیدورش م کیپالست هیحرفام که تموم شد  ـ

 .شنومیم ـ

 .یاومدم جوابت رو بگ ،يدیها رو شن یدنیشن ـ

 ه؟یکردم وگفتم: منظورت چ سیرو بلند کردم و متعجب نگاهش کردم. لب هام روخ سرم

 بهت نگفته؟ یچیه اریکه کام یبگ يخوایباال انداخت وگفت: نم ییابرو

. پس عمادم رهیبرادرش رو بگ يگلوم شکل گرفت. پس عماد اومده بود جواب خواستگار يظهر دوباره بغض تو يادآوری با

 رمیحاضر بودم بم کنه؟یم يبرادرش خواستگار يکه عشقم اومده من رو برا هیچه زجر نیخدا ا يازدواج. ا نیبود به ا یراض

سهم  یهمه بدبخت نیچرا من؟ چرا ا اینباشه. خدا شتریخواب ب هی نیبدم و ا ور می. حاضرم تموم زندگفتهین یاتفاق نیهمچ یول

 به درگاهت؟ هیمنه؟ گناهم چ

 زور بغضم رو فرو دادم وگفتم: من جوابش رو دادم. به

 .یبه من بگ گهیبار د هی خوامیم ـ
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 ش کنم.خوشبخت تونمیمن نم ـ

 چرا؟ ـ

 چون بهش عالقه ندارم. ـ

 .ادیبه وجود ب تونهیعالقه بعد از ازدواجم م ـ

 .ادیراجع به برادرت به وجود نم ـ

 ار؟یچرا؟ مگه چشه کام ـ

 .خورهی. فقط به درد من نمستین شیزیچ ـ

 خوره؟یکه به درد تو نم يتومگه چه جور ـ

 .یدونیکه خودت بهتر از همه م يهمونجور ـ

 وگفت: تو چته باران؟ دیموهاش کش يال یدست کالفه

 .ستین میزیچ ـ

 دوستت داره. اریکام ـ

 .خورهیبه درد من نم گمیم نمیبخاطر هم ـ

 ه؟یمنظورت چ ـ

 .ستمیمن براش مناسب ن نیدوسش داشته باشم. سرهم تونمیمن نم یاون منو دوست داره ول ـ

 .یکنیم دایتوام باالخره بهش عالقه پ ـ

 باهاش باشم. تونمینم لیبه همون دل ؟یگفت یبهم چ ادیب اریکام نکهیقبل از ا ادتهی گفتم: باحرص

 داره؟ ینگاهم کرد وگفت: چه ربط متعجب

 ...هی...هیشوهرم  خوامینم نکهیربطش ا ـ

 کنه. ي. اون حاضره بخاطر تو هر کارکشهیدل ببنده دست از کاراش م یکیبه  یوقت اریوگفت: کام دیرو فهم منظورم

 .رمیخودم م ؟یبرادرت رو بدبخت کن يخوایچرا م یکن رونمیب يخوایپام گذاشتم وگفتم: م يرو رو سرم

 باران. يحرف رو زد نیتخت وگفت: بار آخرت باشه ا يرو باحرص کوبوند رو مشتش

 دونستمیدادم. م ونریو نفسم رو ب دمی. کالفه موهام رو با دوتا دست کشرونیمنتظر جواب من بشه از اتاق زد ب نکهیبدون ا و

که به برادرش بگه دست از سرم  کردمیم يوکار کردمیبا عماد صحبت م دیبا نیکنم. سرهم یرو راض اریکام تونمیکه خودم نم

 زشیم یصندل يبهش انداختم و راه افتام سمت اتاق عماد. رو یآوردم. نگاه رونیکمد بوم رو ب يبرداره. ازجام بلند شدم واز تو

به بوم  اقیبا اشت ردیرو دود مک گارشیکه س ي. رفتم جلو وبوم رو دادم دستش. همونجورکردیدود م گارینشسته بود وداشت س

 کرده بودم. یک عمر باهاش زندگیبودکه  يتنها منظره ا نیو فانوس بود. ا ایاز در ينگاه کرد. منظره ا
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 شد. رید کمی دیتولدته. ببخش يکادو ـ

 خوشگله. یلیت وبا لبخند گفت: خرو باال گرف سرش

 نجایا يزاریتا هر وقت دلم بخواد م یگفت ؟یبهم گفت یچ نجایا يکه من رو آورد یروز اول ادتهیدادم و گفتم:  رونیرو ب نفسم

خودت رو  ي. پس حاال هم حرف هارمیبگ میراجع بهش تصم دیخودمه وخودم با هیزندگ ی. گفتیگیبهم زور نم یبمونم. گفت

 ازت. کنمینقض نکن عماد .خواهش م

 ه؟یچ لتیخاموش کرد وگفت: دل يگاریجا س يرو تو گارشیس

رو ندارم. حال و روزم رو که  شیگفتم: من االن آمادگ دمیبلعیعطر تلخش رو م يکه بو يتختش نشستم وهمونجور يرو

خوبه. درست مثل خودت. من براش  یلیکم دارم. برادرت خ يزیچ هیکه  کنمیاحساس م شهیمن هم اری. بعدم کنار کامیبنیم

 کمم عماد.

 .يادیزد وگفت: تو از سرشم ز يلبخند عماد

 رفته؟ ادتی ،يروز چوپان بود هیبندازه  ادتیکه  يدار اجیآقا گرگه تو هنوز به بره کوچولوت احت یرو کج کردم وگفتم: ول سرم

بار بود که عماد جلوم  نی. اولدمیش منم خندم گرفت. به صورتش نگاه کردم وخندخند ي. از صدادیخنده. بلند بلند خند ریز زد

بودم شون دلم ضعف رفت.  دهیکه دوطرف لپش بود و تازه د کیکوچ یلیومن بخاطر دو تا چال خ زدیقهقهه م ينجوریا

 سمتش: چه خبره؟ میدیچرخ اریکام يباصدا

 . میخندیم میگفت: دار ارویمکه لبخند به لب داشت رو کرد به کا يهمونجور عماد

 ؟يخندیگفت: به من م یآروم يبود. اومد سمت عماد وبا صدا یعصب کمی اریکام

 ؟يدار ی. مشکلمیخندی: پاش برسه به توام معماد

 شد؟ یوگفت: چ دیموهاش کش يال یدست اریکام

 شد؟ یچ ی: چعماد

 باحرص گفت: عماد. اریکام

 بگم؟ یمن چ گهیخنده اش گفت: جوابت رو که داده. د ونیخنده وم ریدوباره زد ز عماد

 قافله؟ قیرف ای يدزد کیمتعجب نگاهش کرد وگفت: تو شر اریکام

 : من طرف بارانم. جواب اون جواب منه.عماد

کج کرد  يچشماش. سر يزل زدم تو تیداد و به من نگاه کرد. لبخندم رو جمع کردم وبا جد رونینفسش رو باحرص ب اریکام

 خوب؟ وگفت:

 جمع کردم وگفتم: قبال جوابتون رو دادم. ندادم؟ نهیس يرو تو دستام

 کالفه گفت: آخه چرا؟ اریکام

 دادم. حیترج يرو به سرور یبردگ دیشما فکر کن ـ
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 ؟یمتعجب نگاهم کرد وگفت: چ عماد

 .یچیزدم وگفتم: ه يلبخند

است راهش رو گرفت و رفت. از جام بلند شدم ومن هم خواستم برم که  دهیفا یب طیاون شرا يبحث کردن تو دیکه د اریکام

 بود؟ یچ هیعماد بلند شد: قض يصدا

 .گمیهفت رنگش نگاه کردم وگفتم: بعدها بهت م يوبه چشما برگشتم

 گرد کن انگشتاتو. گمیباران. م گهید حرف گوش کن د ـ

 .نیزد بب شهیم مینجوریخوب ا ـ

 شد؟ يدی. گفتم: دکردیباحرص داشت نگاهم م مانی. اکردم و قطعه رو زدم وشروع

 اشاره کرد. توریدو تا نت فاصله افتاد. وبا دستش به پارت نیا نینشد .ب رینخ ـ

 .ي. حوصلمو سر بردگهیاز جام بلند شدم وگفتم: بسه د کالفه

 نگاهم کرد وگفت: جانم؟ باتعجب

 بخور. وهیم ای. بسه. پاشو بمانیحوصله ندارم ا گهید ـ

 يپوست هلو بدجور ینوبرانه که عماد گرفته رو برداشتم. رنگ صورت ییاز هلوها یکیظرف  يمبل و از تو ينشستم رو وخودم

رو زدم و  يبود. گاز بعد نیریشد. هووم! چقدر ش ریبه هلو زدم که آبش از کنار لبم سراز ی. گاز محکمکردیآدم رو وسوسه م

 ؟یکنیمنو نگاه م یشستن هی. چگهید ایگفتم: پاشو ب مانیروبه ا

 خسته شدم. گهیخانوم واسه خودش م لهیتعط کالسیبگمک دیبخدا. من با يرو دار یلیلب گفت: خ ریجاش بلند شد وز از

 عماد حقوقت رو کم کنه ها. گمیم يبد ریگ يادی. زستیکه آموزشگات ن نجایا ـ

 ؟یزنیشنگول م ه؟ینگاهم کرد وگفت: چ باخنده

. و دستم رو جلو بردم که گاز آخر رو بزنم که عماد از پله یلیظهر افتادم. باحرص گفتم: آره خ ادیدادم و  رونیرو محکم ب نفسم

دهن بازم بود و  ينگاهم کرد. من که دست و هلو هر دو جلو رهیجا خورد وخ تیاون وضع يمن تو دنیاومد. با د نییها پا

 ه؟یتکون دادم وگفتم: چ يرمتعجب عماد نگاه کردم. س يگاز بزنم به چشما خواستمیم

 دختر؟ یکنیکار م یقدم به سمتم برداشت وگفت: چ هی

 توام بخور. ایچقدر خوشمزه است ب یدونیعماد نم ي. واگهید خورمیگفتم: خوب دارم هلو م باتعجب

 هم وگفت: پاشو برو حاضرشو. يتو دیرو کش اخماش

 باال اندختم وگفتم: کجا؟ يابرو

 .مارستانیب ـ

 که. ستیتعجب نگاهش کردم وگفتم: االن وقتش ن با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

. پاشو برو زیالید میبر دیبا يحاال هم که خورد ؟يبخور دیهم وگفت: مگه پرستارت نگفت که هلو نبا يتو دیرو کش ابروهاش

 آماده شو.

. گفته بود که گفتیم حرف پرستار افتادم. راست ادیبه صورت عماد نگاه کردم وبعد  دیچند لحظه با ترد زیالیاسم د دنیشن با

 .امیبشقاب وگفتم: من نم يدهنم بدتر از زهرمار شد. با حرص هلو رو پرت کردم تو يتو يهلو نیریش يهلو نخورم. مزه 

 ؟ياینم یچ یعنی: عماد

 دوباره سوراخ شم مگه زوره؟ خوامیبابا نم ـ

 خوبه؟ يری: بمعماد

 رم؟یتعجب نگاهش کردم وگفتم: بم با

 به اونجا هم بکشه. پاشو برو حاضرشو. دیشا زیالید يوگفت: اگه نر دیموهاش کش يتو یدست کالفه

کنه. به حماقت  خیکمرم  ي رهیت شدیدرد سوزن ها باعث م يادآوریگلوم دوباره شروع کرد به سد کردن راه نفسم.  يتو بغض

 يخوردیهلو نم هیاه مسخره. حاال اون دستگ ریبرم ز دیکردم که زودتر از موعدش با يکار هی. خودم دادمیخودم فحش م

 .میاومدم ورو به عماد گفتم: بر نییسرم. از پله ها پا يرو انداختم رو موشال دمیبا حرص و بغض مانتوم رو پوش ؟يمردیم

 .نجایا اریوگفت: برو شام سها رو بردار ب مانیرو کرد به ا عماد

 دارم. اریبا کام ییکار کوچولو هی. رمی. خودمم االن مگهی: نه دمانیا

 برم. دیمن با گهید دی. ببخشی: اوکعماد

 بابا. برو اشکال نداره. کنمی: خواهش ممانیا

کردم ودنبال عماد راه افتادم. نشست پشت فرمون وگفت:  مانیبا ا يسرد یتکون داد و راه افتاد سمتم. خداحافظ يسر عماد

 حواست کجاست دختر؟

عماد بدترش  يخورد بود که نخوام با حرف ها یدادم. اعصاب خودم به قدر کافن یوجواب گهیروم رو کردم سمت د یناراحت با

 ارمیخودم ن يکردم به رو یبه خودم دادم وسع یلب فحش ری. زدنیکش ریکه گذشت پهلوهام شروع کرد به ت قهیکنم. چند دق

 شو. ادهیوگفت: پ تنگه داش مارستانیب يکه درد دارم. عماد جلو

تند  ياز بو مینیبهم دست داد. ب یشگیهمون حال بده هم مارستانیکوتاه دنبالش راه افتادم. دوباره با ورودم به ب يقدم ها با

زخم هام  يجا یبه دستم وصل نشده بود ول یهنوز سوزن نکهی. با اومدمیبود و دنبال عماد راه م نیی. سرم پاسوختیالکل م

 دیدر اومد. عماد چرخ غمیشد ج دهیچیکه توش پ يفشار دادم که با درد بددستم رو  صشروع کرده بود به گزگز کردن. باحر

 شد؟ یسمتم وگفت: چ

 .یچیگفتم: ه ادیاشکم درن کردمیم یسع نکهیا با
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و  میرفت یشگیاتاق هم ياز دردم رو کم کرد. تو کمیبزرگش  يدستها ی. گرممیدستش ودوباره راه افتاد يرو گرفت تو دستم

 دنمیاومد تو. با د یبرد وپرستار رو صدا زد وچند لحظه بعد همون پرستار قبل رونیتخت. عماد سرش رو از اتاق ب ينشستم رو

 بار؟ نیا مدزود او ؟یگفت: سالم خانوم خوشگله. خوب

 نزدم عماد جواب داد: هلو خورده. یمن حرف چون

 شده؟ زیالید شیباال انداخت وگفت: عجب. چند وقت پ ییابرو پرستاره

 .روزی: دعماد

 . فکر کنم سه ساعت بس باشه.خوابهینم ادیگفت: پس ز زدیرو باال م نمیکه آست يزد وهمونجور يلبخند پرستار

زخم ها  دنیدستم باز کرد ومن با د يکه پرستاره کارش رو انجام بده. پرستار باند رو از رو ستادیتکون داد وکنار ا يسر عماد

اون سوزن ها چهره ام رو  دنیکشو سوزن ها رو درآورد من باز با د يرده. پرستار از تونک يزیخدا رو شکر کردم که خون ر

. رمیو بالشت رو گرفتم سمت دهنم تا به محض درد گازش بگ دمیتخت دراز کش يو چشمام رو بستم. رو دمیهم کش يتو

 دستم هنوز سالمه ها. یکی نیعماد باخنده اومد سمتم و گفت: ا

بالشت  عی. سردیچیدستم پ ينگذشت که درد تو يزینگفتم. چ يزیهاش رو نداشتم. چشمم رو بستم و چ یمزه پرون ي حوصله

شده بود چون دردش نسبت به دفعات قبل کمتر  يرو گاز گرفتم وبا تمام زورم دندون هام رو روش فشار دادم. انگار برام عاد

 .ارهیدرببود که اشکم رو  يهنوز اونقدر یشده بود ول

دندونام به وضوح روش معلوم بود. عماد جلو اومد واشک هام رو پاك کرد  يار که تموم شد بالشت پراز اشک بود جاپرست کار

 ؟یوگفت: خوب

 وگفتم: آره. دمیرو باال کش مینیب

 .امیم گهی: سه ساعت دپرستار

تخت. دستم رو گذاشتم  يسمت عماد که نشسته بود رو دمیتکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم. در رو که بست چرخ يسر

 . از کارتم انداختمت.دیچشمام وگفتم: ببخش يرو

 .ستیمهم ن ـ

 شرکت؟ يریچرا چند وقته نم ـ

 بس که خونم؟ يخسته شد هیچ ـ

 .دمیزدم و گفتم: فقط پرس یجون یب لبخند

 .رمیرو فشار داد وگفت: از فردا م مینیچشمام بود ب يحال که دستم رو باهمون

 ؟يکرد یرو راض اریرو بردم باالتر و چشمام رو باز کردم. بهش نگاه کردم وگفتم: عماد، کام دستم

 بهم زد وگفت: مثل خودت کله شقه. يلبخند

 رو اعصابم. رهیم زنهیتو روخدا. باورکن حرف که م ـ
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 رو اعصابت؟؟؟ رهیکرد وگفت: داداش من م یاخم

 باشه؟ رندهیبهم گ گهیکن د يکار هینشو.  یرتیوگفتم: حاال غ دمیخند

 .یکنیکه چرا ردش م دمیموهاش و گفت: من هنوز نفهم يتو دیکش یدست

 رو دوست دارم. گهید یک هیگفتم: تو فکر کن  باخنده

 

 ؟يباال انداخت وگفت: جد ییابرو

 ه؟یاکتفا کردم. صورتم رو چرخوند وگفت: ک ینگفتم وبه لبخند تلخ يزیچ

 ؟یچشماش نگاه کردم و گفتم: ک به

 ؟يکرد وگفت: منو احمق فرض کرد یاخم

 تو؟ یزنیم هیتعجب گفتم: چه حرف با

 ه؟یک گمیم ـ

 .ينجوریگفتم هم يزیچ هیبخدا.  یشکیه ـ

 دروغ نگو باران. ـ

 بخدا. گمیدروغ نم ـ

گند  ينجوریمعلوم بود که کالفه شده. ازخودم حرصم گرفته بود که چرا ا ینگفت. ول يزیچ گهیموهاش و د يال دیکش یدست

زنگ  يبود که من زدم؟ صدا یچه حرف نیآخه ا رم؟یزبونم رو بگ يجلو تونستمیچرا من نم کرد؟یم يزدم. حاال عماد چه فکر

... باران رو مارستانیانداخت و گذاشتش دم گوشش: بله؟... سالم... ب شیوشبه گ یفکر کنم. نگاه شتریعماد نزاشت ب یگوش

خوب... نه خدافظ  یلینه... خ گمیبشه؟... الزم نکرده... م ی... که چشهیکارش تموم م گهیدآوردم... هلو خورده بود... سه ساعت 

. 

 بود؟ یکردم وگفتم: ک نگاهش

 .اریکام ـ

 مارستان؟یب ياریمگه که منو م یبهش نگفت ـ

 رفت. ادمینه.  ـ

 کردم و گفتم: عماد؟ نگاهش

 ه؟یگفت: چ ارهیب رونیب شیگوش يسرش رو از تو نکهیا بدون

 نداشتم. ي. به خدا منظوردیببخش ـ

 .دونمیتکون داد وگفت: م ينگاهم کنه سر نکهیا بدون
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که واقعا  گفتمی. مگفتمیرو م تیبهش تمام واقع خواستیدلم م یلینگفتم و چشمام رو بستم. هر چند که خ يزیچ گهید منم

گلوم جمع شد و باعث  يدوباره بغض تو وزرید يادآوریبا  یبه جز خودت. ول ستین یرو دوست دارم و اونم کس يا گهیکس د

نداشت. سرم رو چرخوندم که اگه  يعالقه ا چیمن بشه. اون به من ه مال تونستیرقمه نم چینتونم بگم. عماد ه يزیشد چ

 موندم که خوابم برد. تیاون وضع ي. انقدر تونهیعماد نب ختیر رنیپلک هام ب يقطره اشک از ال هیغفلتا 

. چند بار پلک زدم تا تونستم دیدیچشم چشم رو نم نیاول خاموش بود و بخاطر هم يطبقه  يرو باز کردم. چراغ ها درخونه

عماد که پشت سرم  يقدم ها ي. رفتم سمت پله ها و باال رفتم. صدانمیرو بب کردیسوم راه باز م يکه از طبقه  ینور کم

فکر  يتو دیکلمه هم حرف نزده بود. شد هی یخونه حت میبودم و اومده بود شده داریاز خواب ب ی. از وقتدمیشنیرو هم م اومدیم

 .میکه بود بدتر کردم. هردو کالفه بود يزیکه خودم گند زدم و اخالق عماد رو از اون چ دونستمیبود. م

 ی.سالم خشککنهیداد وداره نگاهمون م هیکه به در اتاقش تک دمیرو د اریکام دیسوم رس يطبقه  يکه پام به راه رو نیهم

دوتا برادر  نیا يغم بزرگه لونه کرد. چون شباهت چشما هیچشماش  يتو کردمیگرفتم. احساس م يدادم وجواب خشک تر

چشماشون حدس بزنم. نگاهش رو ازم گرفت به عماد نگاه کرد.  يوحالت هاشون رو از ت تونستمیبود راحت م ادیز یلیخ

. انقدر خسته وکالفه بودم که حوصله نداشتم ازش بپرسم چه زدیتوش موج ماز ترس  ییرگه ها دمینگاهش گنگ بود. شا

 .دمیبهش توجه نشون م يفکر کنه ذره ا خواستیهم دلم نم یمرگشه. ازطرف

 .دیشام صدام نزن يسمت اتاقم گفتم: برا رفتمیکه م يهمونجور

  م؟یدار ییزیدر اتاقش رو باز کرد وگفت: چ عماد

 .کمیگفتم: از ناهار مونده  دمیکشیسرم م يوکه شالم رو از ر يهمونجور

 زدیم شهیکه نم نم خودش رو به ش یاتاق ودر رو بستم. چراغ رو روشن کردم وبه بارون يرفتم تو اریبدون توجه به نگاه کام بعد

 يبارون ها یبهار رو داشت ونه گرم لیاو يکه نه تند ییآخر بهار رو دوست داشتم. بارون ها يبارون ها نینگاه کردم. چقدر ا

هام  هیر يبود تو هیکه چند ثان ی. نفسیتاصبح قدم بزن رشیز دهیکه جون م یی. از اون هافیطبارون نرم ول هیرو.  یتابستون

 دادم ولباس هام رو عوض کردم. رونیب نیمونده بود رو سنگ

که فردا دستم رو ببنده تا  گفتمیحتما به عماد م دی. باردخویبود. حالم داشت از خودم بهم م دهیچرب شده و بهم چسب موهام

 اریاز کام يشدم و رفتم دم در اتاقش. خبر یخستگ الیخیبره شرکت؟! ب خوادیعماد که گفته بود فردا م یبتونم برم حموم. ول

 وگفتم: عماد؟ دمبه در ز يراه رو نبود. ضربه ا يتو

 تو. ایبعد صداش بلندشد: ب قهیدق چند

برگه هاش بود. رفتم  ينشسته بود وسرش تو زیعوض کرده. پشت م یسبز ارتش شرتیت هیبلوزش رو با  دمیرو باز کردم ود در

 ؟يبندیکنارش وگفتم: دستمو م

 حموم؟ يبر يخوایبهم انداخت وگفت: م ینگاه
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 يزیهم بود ومعلوم بود که چ يشد. اخماش همچنان تو ریآره تکون دادم. ازجاش بلند شد و از پله ها سراز يبه نشونه  يسر

و کش  زریفر کیکشو دوتا پالست ي. دنبالش راه افتادم. برق آشپزخونه رو روشن کرد واز تورکردهیدرگ دایذهنش رو شد

دور دستم. بخاطر  دیچیها رو پاره کرد و پ کیاز پالست یکیدستاش.  يتو فتآورد. اومد کنارم ودستم رو گر رونیاسکناس ب

دور  دیچیرو هم پاره کرد و پ کیپالست یکیاون  اطیعماد محض احت یاز پالستک هم اضافه اومد ول یکل بودن دستم کیبار

دستم بست. بخاطر  نییپارو هم  یکیکه جاش قرمز شد واون  يدستم محکم بست جور ياز کش ها رو باال یکیدستم. بعد 

 .زدیم يقرمز شده بود و ازحجم خون به کبود یاز دستم حساب کهیت هیکش ها رو محکم بسته بود اون  نکهیا

 عماد رگام پاره نشه. ـ

 .شهیسرد گفت: نه نم یلیخ

 .یزدم وگفتم: مرس یکج لبخند

دادم واز پله ها باال رفتم. در حموم رو باز کردم ورفتم داخل. وان رو  رونیرو تکون داد وبرگشت باال. نفسم رو محکم ب سرش

. چشمام رو بستم دادیگذاشتم. چقدر آب به آدم آرامش م رونیب اطیدستم رو محض احت یول دمیپر آب کردم و توش دراز کش

 کمیلب هام نشست. پوستم بخاطر آب  يرو يلبخند اریاخت یر گردنم باال اومده بود. بیآب رها کردم. آب تا ز يوموهام رو تو

 شهیکه نم دونستمیکه به زور چشمام رو باز کردم. م بردیبرگشت. داشت کم کم خوابم م يبه حالت عاد عیسر یمور مور شد ول

 بخوابم.

 کمی. خوردیبرهنه ام م ي نهیبه گردن وس می. حوله ام باز شده بود باد کولر مستقرونیخودم رو شستم و از حموم زدم ب عیسر

وآبش رو  دمیچیپ بود. حوله رو دورش سیهمچنان خ ی. موهام ولدمیو پوش دمیکش رونیدست لباس ب هی عیلرزم گرفت. سر

تمام  یهم حت قهیرفت. واسه چند دق نیبدنم بود ازب يکه تو یوسست رخوتسبک شده بودم. انقدر که تمام  یلیگرفتم. خ

لبم رو پرکرد. از جام بلند شدم و بعد از زدن کرم به  يگوشه  نیریلبخند ش هیو دیها از ذهنم پر الیخاطراتم، تمام فکر وخ

 زود خوابم برد. یلیخ یخسته نبودم ول گهید نکهیبا ا تخت ولو شدم. يصورتم رو

 دمیهم کش يو بهش فشار اومده بود. چهره تو رمی. دستم مونده بود زدمیاز خواب پر دیچیدستم پ يکه تو يدرد با

 ریبود. ز 6. ساعت رونیتخت بلند شدم. موهام رو شونه کردم و از اتاق زدم ب ياز رو دادمیکه دستم رو ماساژ م يوهمونجور

بود وگفت: صبح  ستادیپشتم ا اری. کامدمیازجا پر ییشدم که باصدا نهساز رو روشن کردم و مشغول درست کردن صبحا ییچا

 .ریبخ

 .يشد داریگفتم: چقدر زود ب زدمیکه نفس نفس م یدرحال

 .گردمیوگفت: آخه روز آخره. دارم برم دیموهاش کش يتو یکالفه دست اریکام

 ؟يباال دادم وگفتم: جد ییابرو

 از دستم. یکه راحت بش رمیزد وگفت: آره. م يپوزخند

 رو چرخوندم وگفتم: من راحتم. سرم
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 نشست وگفت: زخمت بهتره؟ یصندل يرو

 .شهیانداختم وگفتم: آره. داره کم کم خوب م یدستم نگاه به

 است برات. هیگفت: عماد دنبال کل رفتیور م زیم يرو يها يکه با دکور يهمونجور

 هنوز خوابه؟ ـ

 آره. ـ

اتاق  يتخت افتاده. رفتم تو يدمر رو شهیمثل هم دمیکنارش رد شدم و از پله ها باال رفتم. در اتاق عماد رو باز کردم و د از

 وصداش زدم: عماد... پاشو عماد...

خورد  یوبازم صداش زدم. تکون کردم یپرش رو خال يگارینور وارد اتاقش بشه. جا س کمیکه  دمیاتاقش رو کش يها پرده

 داد وگفت: ساعت چنده؟ رونیوچشماش رو باز کرد. نفسش رو محکم ب

 نشه. رتیشرکت د يبر يخوای. گفتم ممیون6 ـ

 آقا. ریوگفتم: صبح بخ دمیبه روش پاش يونگاهم کرد. لبخند زشدیخ مین سرجاش

وعطر  دمیکش یقیمرتب بود. نفس عم شهیحموم. اتاقش برعکس هم يتکون داد وبدون حرف از جاش بلند شدو رفت تو يسر

 ي. کاش مال من بوديسرد نبود نقدریدوستت داشته باشم عماد. کاش ا یزاشتیهام نگه داشتم. کاش م هیر يتلخش رو تو

رو  وانشینشسته بود. ل زیهم چنان پشت م اری. کامرونیب دماز اتاق ز عیسر گرفتیکه داشت شکل م یعماد. بخاطر بغض

 شد؟ داریپرکردم وگذاشتم جلوش. سرش رو باال گرفت وگفت: ب

 هیو یصندل يوفنجون عماد رو هم پرکردم. نشستم رو ختمیخودم ر يبرا ییچا وانیل هیآره تکون دادم.  يرو به نشونه  سرم

. چند گفتمینم يزیمن چ یول کردینگاهم م رهیهمچنان خ اریروش شدم. کام ریپن دنیسبد برداشتم ومشغول مال يتست از تو

. فنجونش رو دیچک زیم يکامل خشک نکرده بود وچند قطره از آبش رو روشد. موهاش  دایعمادم پ يبعد سروکله  قهیدق

 ؟يشد داریگفت: زود ب اروی. ازجام بلند شدم و فنجونش رو پرکردم. عماد رو کرد به کامدیبرداشت و الجرعه سرك کش

 .رمیکالفه گفت: دارم م اریکام

 باال انداخت وگفت: چقدر زود. ییابرو عماد

 شده! رمی. دستی: زود ناریکام

 ؟يبر يخوایم ی: کعماد

 : بعد از ناهار.اریکام

 گه؟یبعد برو د امیبعدازظهر من ب ستادی: واعماد

 برگردم. دی: نه. کار دارم تهران بااریکام

رو درك  اریکام يچشما ي. غم توخوردمیرو خورد. منم بدون حرف داشتم صبحانم رو م شییاز چا کمیتکون داد و يسر عماد

جازدن  نیا یسخته. از طرف یلیکه باورش براش خ دونهیرو م يزیکه چ کردمیوترسش رو نه. احساس م یگنگ یول کردمیم
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ازم  گهیبار د هی نکهیاونم بدون ا ره؟یحاال چرا داره م کشهیکه گفت عقب نم ياریدرك کنم. کام تونستمیبارش رو هم نم کی

 .دیکه نبا فتهیداره اتفاق م يزیچ کردمینداشتم. حس م هیقض نیراجع به ا یفکرکنم؟ احساس خوب شنهادشیپ يبخواد که رو

 ؟ینیبش قهیچند دق شهیم ـ

. برگشتم و دیکشیم پینشسته بود و داشت پ يو یت يمبل جلو ياول بود نگاهش کردم. رو يپله  يکه پام رو يهمونجور

. فندکش رو برد سر ختیکردو دوباره توش توتون ر یخال يگاریجا س يرو تو پشیمبل. توتون پ ينشستم رو ادیز يبافاصله 

من هر  دونهیگفت: عماد م ينگاه کرد. همونجور پشیوبه پ رونیب ددا ینیب يازش گرفت. دودش رو ازتو یقیوکام عم پیپ

 چرا ناراحتم؟ یدونیسمت دود. م رمیناراحتم م یلیوقت خ

 ه؟یمرد چ هیواسه  زیچ نیسختتر یدونیوگفت: م دیکش یقیتکون دادم. نفس عم يهفت رنگش نگاه کردم و سر يچشما به

چشماش  يکه دوسش داره جلو یکس ای نکهیگرفت و ادامه داد: ا پشیاز پ یکه فرصت جواب دادن رو بهم بده کام نیا بدون

 ره.ب گهید یکیبا نکهیا ایجون بده 

 یرو قبول کن شنهادمیپ کنمینگفتم. دستش رو گذاشت پشت سرش وادامه داد: بهت اصرار نم يزیوچ نییرو انداختم پا سرم

 است. گهید يجا هیدلت  دونمیچون م

 ه؟یسرم رو باال آوردم وگفتم: منظورت چ عیسر

 . فقط...يقلبت مهمون کرد يرو تو گهید یکی زنهیداد م تیآب ي. چشمایپنهان کن خوادیزد وگفت: نم يپوزخند

دور سرش جمع  اومدیم رونیب پشیکه از پ يلبش و دوتا پک محکم وپشت سرهم زد. دود يرو گذاشت گوشه  پشیپ دوباره

بهت بگه  نکهیقبل از ا ،يکه دوسش دار یبهش بگ نکهیداد وگفت: فقط باران... قبل از ا هیشده بود. سرش رو به دستش تک

بهت  رشمیاخ يایمجبورش کن گندکار یرو، از اول تا آخر. حت زیچگذشته اش رو بهت بگه. همه دوستت داره وادارش کن 

بدون دغدغه  یزندگ هیحق  ،يخوب رو دار یزندگ هیحق  ،یبگه. مجبورش کن که قفل اون دهنش رو بشکنه. باران تو پاک

 ریس یزندگ ازهروقت  دونمیکه م نی.فقط هم ینخواست یعنینشد.  یرو برات فراهم کنم ول یزندگ نیا خواستمی. ميرو دار

 چشمات آروم بشم برام بسه. دنیوبا د امیب تونمیشدم م

بود که من  دهیواسه خودش؟ اصال از کجا فهم گفتیم یداشت چ وونهید نیدادم. ا نییگلوم بود رو به زور پا يکه تو یبغض

 یعنی زد؟یمطمئن داشت حرف م نقدریچرا ا نیحاال ا دهینم تیبه من اهم یسرسوزن یکه حت يعماد رو دوست دارم؟ عماد

خوف و رجا  نیهمه منو ب نیچرا ا ؟یتاک یهمه شک و دو دل نیا ایبهش گفته؟ خدا يزیعماد چ یعنی دونه؟یم يزیچ

 ؟يبریو م یکشونیم

 

 يعالقه ا چی. عماد هاریبرگردم بهش گفتم: فکرت اشتباه کام نکهیپله ها بدون ا يجام بلند شدم و رفتم سمت پله ها. جلو از

 سادم. يهمخونه  هیاون فقط  يبه من نداره. من برا
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.گفت: دادیتوتونش رو م ي. نفسش بورونیوبرم گردوند. نفسش رو تو صورتم داد ب دیپام به پله برسه بازوم رو کش نکهیاز ا قبل

 ؟يتوام دوسش ندار ؟یتو چ

 !يدوسش دار يدیهش نکردم. با دست سرم رو باال آورد وگفت: دانداختم و نگا نییگفتن نداشتم. سرم رو پا يبرا یحرف

بچکه. با انگشت شصتش اشک رو  نییچشمام جمع شده بود پا يکه تو یهفت رنگش نگاه کردم و اجازه دادم اشک يچشما به

 خشک بشه. نقدریعماد باعث شده ا ينکن باران. گذشته  هیگر گهیگرفت وگفت: د

 زنن؟یکه همه ازش حرف م هیعماد چ يوگفتم: گذشته  دمیرو باال کش مینیب

 شدم وگفتم: تو رو خدا حرف بزن. کیقدم بهش نزد هیفاصله گرفت وکالفه نگاهم کرد.  ازم

 .یداغون بش یبفهم یوقت ترسمی. مترسمیکه ازش م يزیبه صورتم داد وگفت: چ یرو با لبخند تلخ نشیغمگ نگاه

 عجز گفتم: حرف بزن. با

 بهت نگم. به روح مادرم قسمم داده. درك کن باران. يزیتکون داد وگفت: قسمم داده چ يسر کالفه

هم  یلیبود. خ نیسنگ گفتیم اریکه کام ییزهایشده بود. باور چ نیکوه سنگ هیرو تکوندادم و ازپله ها باال رفتم. سرم قد  سرم

و  کردیم یبانیبخاطرش ازش عماد پشت یکیکه  يعماد مثل خوره به جونم افتاده بود. گذشته ا يگذشته  یبود. از طرف نیسنگ

هم فشار دادم  يتخت رها کردم و چشمام رو محکم رو يبود. خودم رو رو نیسنگ نفجار. سرم در حد اترسوندیمن رو م یکی

 نشد. یکم بشه ول االتیفکرو خ نیاز حجم ا کمیبلکه 

 !خورمایباره که دارم دستپختت رو م نیآخر ؟یار درست کنبرام ناه يخواینم ـ

بود. اشک هام رو پاك کردم و  ستادهیدم در ا نهیبه لب داشت و دست به س ينگاه کردم. لبخند اریکام يوبه چشما برگشتم

 تهران؟ میتخت نشستم. لبخندش پررنگ ترشد. ادامه داد: قراره گشنه بفرست يرو

بود.  یخوب یلیمرد خ اریشدم. کام ریو از جام بلند شدم. بدون حرف از کنارش گذشتم و از پله ها سراز دمیرو باال کش مینیب

رو دوست دارم که اگه اون بخواد بهم  یبود که من کس دهی. فهمدیقلبمه خودش رو کنار کش يتو دونستیکه م یبخاطر عشق

ازش بدم  تونستمینم یبهم گفته بود ول اریماد راجع به کامکه ع یی. با وجود تمام حرف هاکنهیم يبشه اون ازم دور کینزد

ازدستم دلخور باشه و بره. صورتم رو  رهیحاال که داره م خواستیبرادر دوسش داشتم. دلم نم هیدرست مثل  دی. برعکس شاادیب

 .پختمیداشت م وسترو که د ییغذا دیتشکر ازش با يرو آماده کردم. حداقل برا مهیق لیشستم و وسا

. دود کل سالن رو پر کرده بود و دیکشیم پیبند پ هیمبل نشسته بود و  يرو اریکام کردمیکه داشتم ناهار رو آماده م یمدت امتم

پنجره رو باز کردم و گفتم: چه  کردمیکه سرفه م يسالن وهمونجور ي. رفتم توکردیم تیچون کولر روشن نبود گلوم رو اذ

 ؟یخودتو خفه کن يخوایخبره؟ م

 يدستم رو زدم به کمرم وبا حالت طلب کارانه ا هیو  ستادمینگفت. رفتم جلوش ا يزیلب هاش نشست و چ يرو يپوزخند

 !یناراحت یلیکه خ ییوقتا یسمت دود حت ينر گهیگفتم: قول بده د
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 رو از پشیپ يکرد. جعبه  یخال يگاریجاس يرو تو پشیلب هاش نشست و بدون حرف خم شد و توتون پ يرو یحیمل لبخند

 گه؟یرو سر جاش گذاشت. سرش رو باال آورد به چشمام نگاه کرد و گفت: د پشیبرداشت وپ زیم يرو

 نیکه بهم داره مجبورش کنم به خودش ضربه نزنه. ا يبخاطر عالقه ا تونستمیو رفتم سرکارم. حداقل م نییرو انداختم پا سرم

ودستام رو شستم. صداش زدم که ناهار آماده شده. از جاش بلند  ندمیرو چ زیدرحقش بکنم. م تونستمیبود که م يحداقل کار

 کوفتم شد. يدرست کرد مهیکه ق يوگفت: دفعه آخر تنشس زیآشپزخونه. پشت م يشد و اومد تو

 .اریپس عوضش رو االن درب ـ

 ؟يکرد يآشپز یاز چند سالگ ـ

 رو بار گذاشتم. يقورمه سبز نیاول یسالگ 12 ـ

 ت: جون من؟تعجب نگاهم کرد وگف با

 آره. ـ

 ؟یدرس بخون يکردیوقت م یپس ک ـ

 .دادمیمدرسه شبانه امتحان م رفتمیم خوندمیخونه م يتو گرفتمیبرم مدرسه روزانه. کتاباش رو م زاشتیکه نم روسیس ـ

 ؟يمدرکم دار ـ

 .یاضیر پلمیآره. د ـ

 ؟يپس بچه زرنگ بود ـ

 خوبه؟ پلمید يبرا میون 19. معدل دونمینم ـ

 !هیخوب؟؟؟؟ عال ـ

 جو مدرسه نبودم. يوقت تو چیآخه من ه ـ

 .يرو از دست داد یزندگ يایاز خوش یلیپس خ ـ

 قسمت کوچکش رو از دست بدم. هینداشتم که حاال بخوام  یخوش میزندگ يمن تو ؟یوگفتم: خوش دمیکش یآه

 ناراحتت کنم. خواستمی. نمدیوگفت: ببخش نییسرش رو انداخت پا دیدرهمم رو که د ي افهیق

 .ستیمهم ن ـ

 ییتنها صدا دادیتکون تکونشون م خوردیم يکه به پرده ها يباد يسکوت غذاش رو خورد. صدا ينگفت و تو يزیچ گهید

 يگذشته  ریومن نه! درگ دونستیم اریکه کام یلیمسا ری. ذهن هردومون مشغول بود. درگدیچیپیخونه م يفضا يبود که تو

بوده به اسم نفس.  یکه توش کس ي. گذشته اکردیازش فرار م عمادکه  ي. گذشته اهیدم بدونم چعماد که چقدر کنجکاو بو

بوده که دوسش داشته  یکس دمیبراش افتاده؟ شا یبا عماد داره؟ نکنه خواهرش بوده واالن اتفاق یچه ارتباط ه؟ینفس ک یراست

 اد؟یسرش م ییبال ای کنهیبه عماد برسه ترکش م نکهیوقبل از ا
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من درست مثل گذشته ام  ي ندهیآ ایعماد. خدا يخودم. ازگذشته  يهمه عالمت سوال. از گذشته  نیخسته شدم از ا ایخدا

کم بود  میروح يهم که شده قوز باال قوز. دردا یلعنت يماریب نیبردارم. ا ندمیدرست شدن آ يبرا یقدم چیه تونمیمجهوله. نم

 ؟یروتحمل کنم؟ تاک تیوضع نیا دیبا یکتا ایخدا ؟يبهش اضافه کرد نمیکه حاال ا

 ه؟ینگاه کردم. باخنده گفتم: چ مانیمتعجب ا يبه چشما برگشتم

 ؟ینگرفت ادی انویپ ییچونه اش بود رو برداشت وگفت: جان من باران تو قبال جا ریکه ز دستش

 نه. ـ

 مرگ عماد؟ ـ

 .ستیبه قسم خوردن ن يازینه. ن گمیهم وگفتم: م يتو دمیرو کش اخمام

 یتونست ي. موندم تو چه جوردمیم ادیسه ماه به همه  یمن در ط يآهنگاش رو زد يهمه  یگیکه م يتوریپارت نیدختر ا ـ

 .یرو بزن نیا

 .یکن نیتمر دینداشت که. فقط با يکار ـ

 رفته؟ يحاال تو همه رو نگفته زد رنیبگ ادی يزیچ هیدنبال همه بدوام تا  دیمن با ـ

 کارکنم؟ ی. چرهیخوب آسون بود منم حوصلم تو خونه سرم ـ

 پا بتهوونه! هی نیوگفت: بخدا ا دیخندیم زیبرگشت سمت عماد که داشت ر مانیا

 !گهی: باران خانومه دعماد

 کرده. یکار اشتباه یآموزشگاه نزنه خل نی: به جان خودم امانیا

 .زنهیفرداش م نی. مدرکشو بده بهش همزنهی: معماد

 انه؟ی يآورد دیجد توریپارت مانیاصلن ا ؟یه یکنیبابا! چرا بحث م يا ـ

 : بعله خانوم. آوردم.مانیا

ها معلوم بود که سطحش  ي. برش داشتم و ورقش زدم. از نت بندانویپ يرو درآورد وگذاشت رو يتوریپارت فشیک يتو واز

 شیبرات پ یکن مشکل نی. خودت تمریبزن یتونینم یآسون نیرو به ا یکی نیکه گفت: ا خوندمیباالتره. داشتم شعراش رو م

 اومد زنگ بزن ازم بپرس.

 ؟يای ینم گهید ـ

 .زنمیبازم بهت سرم یول امینتونم هرروز ب دیمجوزشم. شا يکنسرت دارم، از االن دنبال کارا گهیراستش سه ماه د ـ

 رفت؟ یک اریکام یرو کرد به عماد گفت: راست بعد

 ناهار که خورده رفته. گهیباران م یل: من که خونه نبوم، وعماد

 زود برگشت؟ نقدری: چرا امانیا

 کار داره. گفتی: معماد
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 منتظرشن؟ اراشی ای: کار داره مانیا

 کاراش برداره. نیدست از ا خوادیم یک دونمی: نمعماد

 !يپاك وطاهر یلیخنده وگفت: حاال نکه خودت خ ریزد ز یپق مانیا

 یلیوارد خونه اش کرده بود هنوز برام خ یعماد من رو به چه عنوان نکهیساکت شد. فراموش کردن ا مانیعماد ا يغره  باچشم

 یکنم وگاه یخونش زندگ يتو گهید يلحظه  هی یحت خواستیکه دلم نم شدمیازش متنفر م يبه قدر یسخت بود. گاه

فکر که عماد  نیخودم رو با ا شدیبد م یلیلم خکه حا یبشه. گاه فراموشکم کم  زیمطلق تا همه چ یالیخیبه ب زدمیخودم رو م

 .دادیجواب نم ادی. هر چند که زکردمیکار ها رو گذاشته کنار آروم م نیا

 !ی: غرق نشمانیا

 ؟یرو آوردم باال وگفتم: چ سرم

 .یچیزد وگفت: ه يلبخند مانیا

 ؟یمونیگفتم: شام م يجام بلند شدم و راه افتادم سمت پله ها. همونجور از

 : نه.مانیا

 باران. یشام درست کن خوادی: نمعماد

 : چرا؟دمیونگاهش کردم. پرس برگشتم

 .رونیب میری: معماد

 حوصله ندارم. ـ

 سر جاش. ادی: حوصلتم معماد

 بگو خودم درست کنم. يخوایم ی. هر چگهینده د ریگ ـ

 ؟یدرست کن یتونیم ی: سلطانعماد

 .امیوگفتم: تو برو. من نم رونیرو باحرص دادم ب نفسم

 ؟يبر يخوای: چرا نممانیا

 رفته ها... وبه دستم اشاره کردم. ادتی. انگار ستیچرب واسم خوب ن يرفتن رو ندارم. بعدم غذا رونیب يحوصله  ـ

 .ستیمهم ن ادیز يبخور نیسنگ ي. امشب غذامارستانیب يبر دی: فردا که باعماد

 بودم؟ مارستانیب زرویانداختم باال وگفتم: فردا؟ چرا فردا؟ من که د ییابرو

 کردم. دایپ هی: برات کلعماد

 ؟یکنیم ی: شوخدمی. متعجب پرسوارفتم

 تکون داد وگفت: نه. يسر عماد

 زود؟ نقدری: ادیکه تعجب کرده بود پرس مانمیا
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 هاش رو بفروشه. هیاز کل یکی خوادیانگار پول الزمه م اروی: آره خوب .عماد

 ه؟ی: کمانیا

 کرده. یاز رفقا معرف یکیدرست.  شناسمشی: منم نمعماد

 مطمئنه؟ اروی: مانیا

 : آره بابا.عماد

 عماد؟ یگیم يکردم وگفتم: جد سیهام رو خ لب

 . احتماال پس فردام عملت کنن.يقبل از عمل بد دیبا شی. چند تا آزمایش يبستر يبر دی: آره. فردا باعماد

 : چقدر زود...مانیا

 .: خودم خواستم زودتر عملش کننعماد

که  شدیدستم رو تحمل کنم. هم خوشحال بودم وهم متعجب. باورم نم يدرد مسخره  نیا ستین يازین گهیکه د شدینم باورم

 شهیم یعنی... ایبشم؟ خدا تیاذ نیاز ا شتریب خواستیبراش مهم بودم که نم نقدریا یعنیمن باشه.  يکارا ریگ یپ نقدریعماد ا

 یاز جات بلند نش یمجبور بش یماه هی دیدرآورد: چون شا الیمنو از فکر و خ مادع يبه کام من بچرخه؟ صدا ایبارم دن هی

 .یشگیپارك هم دیایوگفت: توام برو سها رو بردار ب مانیببرم بگردونمت. برو حاضر شو. بعد رو کرد به ا خوامیامشب م

 د؟یافتیاز جاش بلند شد وگفت: االن راه م مانیا

 .میدیماهم رس ي. تا تو سها رو بردارگهیساعت د مین هی: عما

 .نمتونیبی: باشه. پس ممانیا

چرا بد  ه؟یوگفت: چ ستادیجلوم ا یمی. از جاش بلند شد وبا لبخند مالکردمیمن همچنان مات به عماد نگاه م یرفت ول مانیا

 ؟یکنینگاه م

 .شهیباورم نم ـ

 باورت بشه... ـ

 .یکار رو بکن نیزود ا نقدریا کردمیمممنونم ازت. اصال فکر ن یلیعماد... خ يوا ـ

 .يریبم ياز درد سوزنا نخوا گهیکارو کردم که د نیا ـ

 .یکنیترم م ونیمد يانداختم وگفتم: مدام دار نییلب هام پر رنگ تر شد. سرم رو پا يرو لبخند

 است. فهیوظ کنمیکه م ي. هرکاريبه من ندار ینید چیتو ه ـ

 .یگرگ باش شهیوقتا باورم نم یبعض ـ

 در منم اثر کرده وشدم گوسفند! نیکمال همنش دیگفت: شا باخنده

 .ادیفربهت نم يوگفتم: نه مو دمیخند

 برو آماده شو. ـ
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 از پله ها باال برم برگشتم سمتش و گفتم: عماد؟ نکهیو راه افتادم سمت پله ها. قبل از ا دمیصورتش پاش يتو يلبخند

 بله؟ ـ

 بازم ممنون. ـ

 .کنمیخواهش م ـ

وبه فکر  شدیم میاونقدر نرم ومال یگاه شیتفاوت یب نیکه درع ي. مرددونمیراجع به عماد نم یچیکه ه کردمیحس م یهگا

رو  میطاقت چند لحظه ناراحت یول دادیواکنش نشون نم يزیچ چیکه دربرابر ه يخودش باشه. مرد کردمیبود که شک م میراحت

 شیپ شتریکه من رو ب کنهیم يهرکار یبه من داشته باشه ول يا القهع نیوقت حس نکردم کوچکتر چیکه ه ينداشت. مرد

 چیکه ه هیک نم؟یبیم کیخودمو بهش نزد نقدریا یول دونمیازش نم یچیکه من ه هیک ه؟ی... عماد کایخودش داشته باشه. خدا

چقدر دور بودم از اصل وجود  ؟نهیرو بب دنمیدرد کش يا هیثان خوادینم یول دهیتب دار من نشون نم يدر برابر نگاه ها یواکنش

 جواب سواالم لذت بخش بود. داکردنیپ يتقال برا نیمرد و چقدر ا نیا

که از دستگاه پخش  یتیال کی. موزکردیپوست صورتم رو نوازش م اومدیبه داخل م نیباز ماش يخنک شب که از پنجره  باد

م داده بودند تا فضا از سکوت وتنش خونه دور بشه. که به لب من و عماد بود همه و همه دست به دست ه يو لبخند شدیم

قار قار کالغ  يباصدا دیرسیوسط حوض به گوش م يکه از فواره ها یشرشر آب ينگه داشت. صدا یرو کنار پارك بزرگ نیماش

بودند همه جا پخش  يباز يمنطقه  يکه تو ییبچه ها يوخنده  يباز ي. صدادادیشده بود. باد درخت ها رو تکون م یها قاط

 استفاده رو بکنم. نیاز فضا بهتر کردمیم یو سع دمیکشیم قیعم يشده بود.نفس ها

 شیذغال نیج يرو ینفت ی. بلوز اسپرت آبرفتیپارك راه م دیوسف یصورت يسنگ فرش ها يبلندش رو يباقدم ها عماد

 کمیگذاشته بود.  رهنشیپ بیج يش بود رو توچشما يقبل از غروب آفتاب رو قهیکه تا چند دق شیدود نکیبود وع دهیپوش

وسها  دمیدی. هر دو با هم چرخدمیدیرو از پشت سرمون شن نونهنازك و ز يخنده ا يصدا میکه به سمت مرکز پارك راه رفت

 ؟ي. با لبخند رفتم سمتش و دستش رو گرفتم. گفتم: چطورمیدیدست هم د يرو دست تو مانیوا

 شده؟ دایبرات پ هیکل دمیشن ؟ي: تو چطورسها

 شم. يآره. فردا قرار برم بستر ـ

 زودتر. یخوب ش شاالی: اسها

 .یمرس ـ

 پاتوق؟ میبر ،ینی: خوب مستر معمانیا

 .می: برعماد

 اریکام دمیاومدند. سها گفت: شن یجلوتر از ما باهم م یو عماد کم مانیو ا داشتی. سها کنار من قدم بر ممیراه افتاد ییچهارتا

 کرده؟! يرازت خواستگا

 ها! هیس یب یچه ب مانمیا نیگفتم: ا باخنده
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 . آره؟چونیوگفت: بحث رو نپ دیخند

 ردش کردم. ـ

 وونه؟یچرا د ـ

 .میخوردیچرا نداره. به درد هم نم ـ

 .هیپسرخوب یلیکه خ اریکام ـ

 ه؟یمگه من گفتم پسر بد ـ

 پس چرا؟ ـ

 رو نداشتم. شیاالن آمادگ ـ

 خواد؟یم یمگه آمادگ ؟یچ یعنیرو نداشتم  شیآمادگ ـ

 خواد؟ینم ـ

 کلک؟ يسر دار ریرو ز گهید یکینکنه  ـ

داره به  ینخواستم بهش بله بگم چه ربط ومدیخوشم ن افشیداره؟ اصن من از ق یبابا چه ربط کنن؟یفکرو م نیچرا همه هم ـ

 گه؟یکس د

 .یبه اون خوب افشیق ـ

 .ولش کن بابا. تموم شده رفته. ایکرد کیکل ـ

 .دیزبونت حرف کش ریاز ز شهینه؟ با شکنجه ام نم یگرفت ادیاز عماد  ـ

 .گهید زارهیاثر م نیوگفتم: باالخره کمال هم نش دمیخند

که سها وعماد بهش  ییها کهیوت مانیا يایبه مسخره باز ينگفت. اون شب به قدر يزیچ گهیتکون داد ود يسر باخنده

دل و زدم به  یدستم عذاب آور بود ول يفکر دوباره فروشدن اون سوزن ها تو نکهیکه دل درد گرفتم. با ا دمیخند نداختندیم

ماه که  هی نیا يبرا دیشام سفارش داده بود خوردم. به قول عماد با يبرا ادکه عم یلیچرب وچ ياز کباب ها ریدل س هیو ایدر

 .کردمیم رهیذخ يانرژ یتو مراعات حساب رفتمیم دیبا

عماد  نکهیخوشحال بودم. ازا یلیدست ازسرم برداره خ یدرد لعنت نیو قرار ا شهیسرعت داره درست م نیبه ا زیهمه چ نکهیا از

بهم عالقه  دیشا نکهیخوشحال بودم. از ا زهایچ یلیفراموشم نکرده خوشحال بودم. از خ نکهیبه فکرمه خوشحال بودم. از ا

بودم مثل  دواریکه ام يدیخوشحال بودم. ام شدیم ریقلبم سراز يداشت کم کم تو دیما نکهیداشته باشه خوشحال بودم. از ا

 نره. نیکه داشتم دو روزه ازب ییدهایام هیباق

و من با درد به مراتب بدتر مواجه شم تمام  رهینگ وندیکه اگه پ نیرو گرفت. فکر ا دمیتمام ام مارستانیخفقان آور ب يفضا

دستاش گرفته  نیبود دستم رو ب دهیام دلهره و استرسم رو فهم دهیگ پر. عمادم که از صورت رنکردیم خیبدنم رو س يموها
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با اون  مارستانیب يتنش و اضطراب مخصوص فضا نیا دیآرومم کنه. شا تونستیعمادم نم يدستا يگرما یحال حت نیبود با ا

 کم نورش بود. طیتند الکل و مح يبو

 کنم؟ دایپ تونمیرو کجا م يگفت: دکتر احد يو رو به پرستار ستادیاطالعات ا يجلو عماد

 به سالن انداخت و رو به ته سالن اشاره کرد وگفت: اوناهاشن. ینگاه پرستار

که قد  يمرد ي. رو به رودی. ومن رو دنبال خودش کشیگفت : مرس ينگاهش رو به سمت ته سالن چرخوند وهمونجور عماد

صورتش  يرو نکی. مرد عستادیا اومدیداشت که به صورت چاق وتپلش م يبرآمده ا کمیدرعوض ش یبلند وچهار شونه بود ول

 مهندس؟ يرو جا به جا کرد وبا لبخند گفت: چطور

 شدن. يبستر ي: خوبم. دکتر اومدم براعماد

 ش؟ی: آورددکتر

 .نجاستیبودم اشاره کرد وگفت: آره. ا ستادهیبه من که پشتش ا عماد

 د؟یشد. گفت: سالم خانوم. خوب دایصورتش پ يتو یگفتم. لبخند پررنگ یلب سالم کم قوت رینگاهم کرد. ز دکتر

 .یمرس ـ

 . مثال عمل داره ها.يکردیم تیرو تقو چارهیب کمی: بابا دکتر

 بهش کباب دادم. شبی: دعماد

 ش؟یبه کشتن بد يخوای: کباب؟ مدکتر

 !ی: بابا خودت گفتعماد

 بشه. زیالید دیبا يپاك ساز ي: اشکال نداره چون قبل از عمل برادکتر

عماد  زاشتم؟یدلم م يرو کجا زیالیسوزن د يتحمل دردا گهیبدم د تیهم. با اون وضع ياخمام رفت تو زیالیاسم د دنیشن با

 گه؟ید 589نگاهم کرد وگفت: اتاق 

 : آره بابا. پدرم دراومد تا دو تا اتاق بقل هم برات جور کنم.دکتر

 ده ات شدم.وگفت: شرمن دیبه بازور دکتر کوب عماد

 کنم. سیرو راست ور رشیپذ يکارا امیمنم االن م دی. شما برزی: کم مزه بردکتر

 تکون داد وراه افتاد. خودم رو بهش رسوندم وگفتم: چرا دوتا اتاق؟ يسر عماد

 .گهینگاهم کنه گفت: واسه اون پسره د نکهیا بدون

 ؟یک ـ

 بده. هیکه قرار بهت کل یهمون ـ

 پسره؟ ـ

 آره. ـ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ١٨٤ 

 چند سالشه؟ ـ

 خودم. يحدودا ـ

 بده؟ هیکل خوادیچرا م ـ

 داره. اجیبه پولش احت دی. شادونمیچم ـ

 ؟يچقدر قراره بهش بد ـ

. بعد در رو باز کرد وگفت: برو تو اتاق منم االن یفسقل ومدهیبه تو ن شیگفت: فضول يوبا لحن دوستانه ا ستادیا یدر اتاق يجلو

 .امیم

 ي نهییآ هی. تنها کردیفضا رو سرد م ینیتزئ چیوبدون ه دیسف يوارهاید گهید يتمام اتاق ها اتاق. مثل يگذاشتم تو قدم

ام جمع شده بود  نهیس يبود تو يا هیکه چند ثان یکه وسط اتاق بود قرار داشت. نفس یسمت چپ تخت وارید يرو کیکوچ

کنار اتاق نشستم تا بدنم کمتر  یصندل يکم نور بود. رو رونیبود که پنجره نداشت ومثل سالن ب نیاتاق ا يدادم. بد رونیب

 کردمیعمل داشتم. حس م نیراجع به ا ي. احساس بدکردیبلرزه. استرس عمل و ترسش بدجور به جونم افتاده بود و ولم نم

 .ستین ندیکه چندان خوشا فتهیقراره ب یاتفاق

 وگفت: خوبه؟به اطراف انداخت  یدر سرم رو بلند کردم. عماد نگاه يصدا با

 بمونم؟ نجایا دیماه رو با هیکله  ـ

 خونه. میریم ینه. اگه زودتر خوب ش ـ

 عماد؟ ـ

 بله؟ ـ

 .ترسمیم یلیمن خ ـ

 ؟ یاز چ ـ

 .گهید زیهر چ ای... رهینگ وندی. مثل پفتهیب یوقت... اتفاق هی ترسمیم ـ

 .یشی. زود زود خوب مافتهینم یاتفاق چی. هیبترس خوادینم ـ

 نه؟ يبر میزارینم ییهویتوکه مثل اون دفعه  ـ

 .رمیزد وگفت: نه. نم یکم رنگ لبخند

 مهندس؟ يایم قهیدق هیسرش رو داخل آورد وگفت:  ياتاق دوباره باز شد ودکتر احد در

 .شگاهیآزما میبرگشت و گفت: پاشو بر قهی. بعد از چند دقرونیروش رو برگردوند از اتاق رفت ب عماد

 ؟یچ يبرا شیراه گفتم: آزما يجام بلندشدم و دنبالش راه افتادم. تو از

 .خورهیپسره بهت م ي هیمطمئن بشن کل قیدق نکهیواسه ا ـ

 خودشم اومده؟ ـ
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 ؟یک ـ

 .گهیپسره د ـ

 داده. شارویآزما نیاون قبال ا ـ

 .امیم يزود رونیسر برم ب هیرو باز کرد وگفت: تا کارتو تموم بشه من  شگاهیدرآزما

دستاشو گفت: قول  نیزدو دستم رو گرفت ب يرو نداشتم. لبخند یاز رفتنش حاال که کس دمیترسینگاهش کردم. م دیترد با

 قالت نزارم. گهید دمیم

خارج شد سرم رو  درسمیاز د یسالن گذشت تماشا کردم. وقت چیکه از پ ییزدم و رفتنش رو تا جا نانشیاطم يبرا يلبخند

قصد بند  یلعنت يدلشوره  نیکه چرا ا دونستمینم یول گردهیکه برم دونستمیدادم. م رونیانداختم ونفسم رو محکم ب نییپا

 اومدن رو نداشت.

من سر بلند کرد واومد  دنی. با دزدیاز پرستارها حرف م یکیداشت با  يگذاشتم. دکتر احد شگاهیوقدم به داخل آزما برگشتم

 ؟ي. گفت: آماده اکمینزد

 بله. ـ

که  یتمام مدت يتکون داد وبه من اشاره کردکه دنبالش برم. تو يبهش گفت. پرستار سر يزیاز پرستارا وچ یکیکرد به  رو

نداشتم. خودم رو به دست دعاهاش  یدلشوره ونگران نقدریا گهیکه اگه مامان بود د کردمیفکر م نیبه ا دادمیم شیداشتم آزما

 شیپ ياز اون اجازه  شتریچشمام جمع شده بود که ب يتو یمامان ناخودآگاه اشک يادآوریهرچه بادا باد. با  گفتمیو م سپردمیم

 گهیکس د يبرا کردمیخودم رو هم نداشتم. حس م ی. نگراندادمیم يبه خودم دلدار دیبودم. با یم يقو دیبهش ندادم. با يرو

 کنم. يریوگاز وقوعش جل تونمیکه من نم وفتهیب یقراره اتفاق يا

 کارت تموم شد؟ ـ

موهاش ثابت بود. باخنده گفت:  ي. نگاهم همچنان روستادمیجا خوردم. ازجام بلندشدم و رو به روش ا دنشیوبا د برگشتم

 ؟يدیآدم ند ه؟یچ

 ؟يچرا موهاتو زد ـ

 خوب نشده؟ ـ

 يقاب موها گهید نکهیانداختم. صورتش بخاطر ا یازش نمونده بود نگاه شتریب يمتر یبه موهاش که چند سانت گهیبار د کی

کردم  زدیم ياون نور کم به قهوه ا يهفت رنگش که تو يبه چشما ی. نگاهدیرسیدورش نبود بزرگتر به نظر م شیمشک

 .ادیوگفتم: چرا بهت م

 کارت تموم شده؟ ـ

 آره. ـ

 دستگاه. ریز یکل شب رو بخواب دیکه دکتر گفت با میپس بر ـ
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اونجا بودند. به هردوشون  مانمیکه اول ورودمون منو برده بود. سها وا یدنبالش راه افتادم وبرگشتم به همون اتاق و وارفته پکر

 .یشیراحت م يدار گهیسالم کردم. سها با لبخند گفت: د

 بشه. ينجوریا دوارمیام ـ

 .شاالیا یشی: خوب ممانیا

 کارت دارم. رونیب ایب قهیدق هی مانی: اعماد

 واسه کمپوتا؟ یگذاشت لیزنب نجایا يتخت نشستم و رو به سها گفتم: از االن اومد ي. رورونیو عماد باهم رفتند ب مانیا

 برگردم؟ یباورم نشد. حاال ناراحت ا،یگفت بلبل زبون شد مانیوگفت: ا دیخند

 .دهیرس نایاز ا شتری. از مابه شما بگهیکمپوته د هینه بابا.  ـ

 .یزنی. چقدر شنگول مهیگر ریز یزنیتو اتاق من گفتم االن م يباهمه آره با مام آره؟ دختر تو اومد خنده وگفت: ریزد ز بلند

سها. همش فکر  ترسمیهمش دلخوش کنکه. انقدر م نایگفتم: نه بابا. ا یلحن فاحش رییو با تغ رونیرو محکم دادم ب نفسم

 .فتهیقراره ب یاتفاق هی کنمیم

دکترا صحبت  نیخونه. عماد با بهتر يگردیبرم یشیزود خوب م شاالی. ازمیکنارم و دستم رو گرفت وگفت: نترس عز اومد

 .شهیکرده. حتما حالت خوب م

 .دوارمیام ـ

 .ادیهم بود. عماد گفت: برم بگم پرستاره ب يبه وضوح تو مانیا يو عماد اومدند تو. چهره  مانیباز شد و ا در

 بعد؟ يبرا يبزار شهینمالتماس گفتم:  با

 بعد؟ چرا بعد؟ ـ

 ...زهیخوب... آخه االن... چ ـ

صبح فردا  8بخواد. ساعت  شترمیفکر کنم ب روزید يبشه که با اون کبابا يبدنت پاك ساز یساعت 12قبل از عمل  دیبا ـ

 .5شده. ساعت  رمیوقت تازه د هیعملته، باحساب پرت

دنبال پرستار. سها کنار  رهیکه داره م دمیوفهم رونیسکوتم از اتاق زد ب دنینگفتم. عماد با د يزیوچ نییرو انداختم پا سرم

 يزی. برگشتم سمتشون وگفتم: چدادیمدام جواب سر باال م مانمیکه چرا توهمه. ا کردیم چشیبود داشت سوال پ ستادهیا مانیا

 شده؟

 به من که. گهی: نمسها

 نشده بابا. يزی: چمانیا

 بهم؟ یختیر هوی پس چرا ـ

 پاشم برات پشتک بارو بزنم؟  يانتظار دار مارستانیب ي: اومدم تومانیا

 ؟يدی: چرا سرباال جواب مسها
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 شما دوتاها! دیداد يریبهم. چه گ ختیاعصابم ر دمیرو د یتصادف هیبابا! االن  ي: امانیا

 شده بود؟ یبد زخم یلیخ ؟ی: تصادفسها

 سفره شده بود. اروی کمی: آره بابا. شمانیا

 وگفت: اه! نگو بابا حالم بد شد. دیهم کش يچهره اش رو تو سها

 نده به من. ریگ یه يندار دنشمی: تو که طاقت شنمانیا

 رونیوارد اتاق شدند. نفسم رو باحرص دادم ب کشدیرو دنبال خودش م زیالیکه داشت دستگاه د يباز شد و عماد پرستار در

وگفت: فکرکنم  کمیکه اومده بود مشغول کارش شد. عماد باخنده اومد نزد ییتخت رو برداشتم. پرستار اخمو يوبالشت رو

 باشن. داشتهسالم ن ياز دست تو جا مارستانیب نیا يبالشتا

دهنم  يو روم رو از همه برگردوندم. بالشت رو جلو دمیتخت دراز کش ي. کالفه روکردیم میدستگاه عصب نیا دنید شهیهم

بعد  هیچند ثان دونستمیکرد. م یزخمم رو ضد عفون يدستم رو باز کردو رو يخشونت باند رو کمیآماده نگه داشتم. پرستار با 

 دهنم فرو کردم و.... ي. بالشت رو تورهیدستم فرو م يسوزن ها تو

توجه  یتخت. پرستار ب يرو دمیکوبی. دستم رو از درد مشت کرده بودم ومدیرسیبالشت به گوش م يخفه شدم از ال غیج يصدا

 دایکه تا استخون هام ادامه پ يریشده بود. درد نفس گ دهیبر دهیبه حرکات من سوزن دوم رو هم فرو کرد. نفسم مقطع وبر

بود و  مارستانیب یقفل شده ول يخواست از ته دل داد بزنم، بدون دندون هایتمام وجودم رو پر کرده بود. دلم م کردیم

 . تونستمینم

بالشت  يسرم رو از تو سیخ ي. با چشمادمیشنیپرستار که بعد از تموم شدن کارش عزم رفتن کرده بود رو م يقدم ها يصدا

هم به لب داشت. اشکام رو  یبود ولبخند تلخ نیاتاق نبود. نگاهش غمگ يتو یبرداشتم وبه اطراف نگاه کردم. به جز عماد کس

 و سها کجان؟ مانیپاك کردم وگفتم: ا

 ؟ي. بهتررونیرفتن ب ـ

 ؟یبرق رو خاموش کن شهیبخوابم. م خوامیآره. فقط م ـ

 .کنمیم دارتیشام ب يسمت در وگفت: بخواب. برا رفت

 بسته شدن در بلند شد. يبسته سرم رو تکون دادم. بعد از خاموش شدن برق صدا يچشما با

*** 

رفته بود  شیدو روز پ نکهیهم با ا اریکام ی.حتاز عماد نشده بود يهنوز خبر یبه سمت اتاق عمل حرکت کرده بود ول تخت

تخت تکون تکون  يکه رو ياز عماد نبود. همونجور يها خبر قهیدق نیآخر نیا يتو یتهران بخاطر عمل من برگشته بود ول

 : عماد کجاست؟دمیپرس ازشو واسه بار هزارم  مانیبرگشتم سمت ا خوردمیم

 . رسهیکار واجب داشت. تو نگران نباش م هی رونیگفتم که... رفت ب ـ
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اشک آلود  يعماد .... باچشما یسالن گذشت و در اتاق عمل ته سالن معلوم شد ول چی. تخت از پاومدیکم کم داشت در م اشکم

 .ينامرد یلیوگفتم: بهش بگو خ اریرو کردم سمت کام

 احمق. يلب گفت: پسره  ریداد و ز رونیرو محکم وکالفه ب نفسش

. دست ختیریم نییبستم هم پا يپلک ها ياز ال یاشک هام حت یرو محکم به بالشت فشار دادم وچشمام رو بستم ول سرم

نکن خانوم خانوما. با  هیکه صداشم بلند شد: گر کردمیرو حس م کردیواشک ها رو پاك م شدیم دهیصورتم کش يکه رو اریکام

 .دمیبهش م یحساب هیگوش مال هیخودم  اومدتو اتاق عمل. عماد که  يبر ستیخوب ن هیروح نیا

 نداشته باش. شی. گفتم: کاردمیرو باال کش مینیرو باز کردم وب چشمام

 گفت: چشم. باخنده

سر جاشون  مانیو ا اری.کامدیمنتظر بمون دیتونیجا م نیتخت بود در اتاق عمل رو باز کرد وگفت: هم يکه جلو يپرستار

عماد  دیرو. چشمم فقط به ته سالن بود که شا اریو نه کام میدیدیرو م مانینه ا ی. برگشتم به پشت سرم نگاه کردم. ولستادندیا

 چیومن هم ه ختیریم نییاز عماد نشد. اشک هام گلوله گلوله پا يشد وخبر بستهپشت سرم  يدرها یخودش رو برسونه. ول

 ؟یترسیوگفت: م دیصورتم کش يدکتر باشه دست رو دیرسیکه به نظر م ی. زنکردمیمتوقف کردنشون نم يبرا یتالش

 .یشیزد وگفت: نگران نباش. حتما خوب م يرو ندادم. لبخند جوابش

 خوادیکه م یگفتم: پس کس يبغض آلود ي. با صداخوردیبه چشم نم يا گهیتخت د چیبه اطراف انداختم. کنار تختم ه ینگاه

 بده کجاست؟ هیبهم کل

 آروم بخواب. ری. حاال بگیکه زود خوب بش کنمیکننده رو بزنم. برات دعا م هوشیب خوامی. مادیم ـ

 شد. اهیآمپول همه جا س يبعد از سوزش جا هیهم گذاشتم. چند ثان يرو رو چشمام

مسکن  جیگ ایکه  يرو نداشتم منتقل شدم به بخش. سه هفته ا یکس دنیبودم و حق د زولهیاتاق ا يکه تو يسه هفته ا بعداز

انتقال خواب بودم.  ي. موقعه اومدینم ادمیرو  يبشر یبن یچی. انقدر حالم بد بود که هدمیچیپیاز درد به خودم م ایها بودم و 

باعث شده بود که بدنم کرخت بشه.  نیخواب بودم و هم يادیز یلی. انگار مدت زمان خدیرسیاز اطراف به گوش م ییسرو صدا

 ؟يشد داری. باالخره بی: سالم خانومشدیصداها کم کم واضح م یول دیدیتار م کمیردم. چشمام پلک هام رو بازک يبه زور ال

کردم ونگاهم رو  سیخشک شده و ترك خوردم رو خ یی. لب هانمیرو بب اریخندون کام يبار پلک زدم تا تونستم چهره  چند

 نوازنده؟ يوگفت: چطور دیرو بوس میشونیهم بودند. سها باخنده پ مانیبه اطراف چرخوندم. سها و ا

 ومده؟یگفتم: عماد هنوز ن مانیبه ا رو

 افتاده؟ یگفتم: اتفاق يهم رفت. با ترس آشکار يباره تو کیهرسه تاشون  ي چهره

 . نگران نباش.ادیم يبود. زود رونی. بفتادهین یدستم رو گرفت وگفت: نه. اتفاق اریکام

 گه؟یکردم به سها وگفت: راست م رو

 . حالش خوبه خوبه.زمیفت: آره عززد وگ يلبخند
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 نیشد؟ ا یوگفتم: عمل چ دمیهم کش يپهلوم حس کردم. چهره ام رو تو يرو تو یخودم رو تکون دادم وتازه سوزش یکم

 به من نگفتن. يزیپرستارا که چ

 .ادیکنه. االنا م تتیزیو ادیخوب بوده. پرستار رفته صداش کنه که ب یلیخ گفتی: دکترت که ممانیا

 : بهت که گفتم نگران نباش.سها

گفت:  کردیکه به پرونده ام نگاه م يوهمونجور ستادیکنارم ا يشد. با لبخند دایپ يدکتر احد ياتاق باز شد و سرو کله  در

 ؟يبهتر

 .سوزهیرو تکون دادم وگفتم: پهلوم م سرم

 .شهیهاته. خوب م هیبخ يجا ـ

هم  يزیکرد وگفت: خوبه. خون ر یشده بود نگاه دهیچیباند پ يکه تو یخمکه تنم بود رو داد باال وبه ز مارستانیبلوز ب بعد

 نداشته.

 پرستار رو خبر کن. ییدستشو يبر دیبا يرو درست کرد وگفت: هر وقت احساس کرد بلوزم

 ره؟یسها سر پات بگ يخوایباخنده گفت: باران م مانی. ارونیتکون دادم. پرونده رو سر جاش گذاشت واز اتاق رفت ب يسر

 نجای. اصلن شما ادینکن تشیسها با اخم گفت: اذ یخنده ول ریزدند ز مانیوا اری. کامدمیخنده ام گرفته بود وهم خجالت کش هم

 .نمیبب رونیب دیبر د؟یکنیکار م یچ

نار ک خچالیرفت. سها در  دیبه صوتم پاش يلبخند نکهیبعد از ا ارمیتکون داد و راه افتاد سمت در. کام يبا خنده سر مانیا

 .مینباش کاریب نجایا میایرو پر کرده ما م خچالتیبده عماد رو که  ریتخت رو باز کرد وگفت: خدا خ

 گلوم رو فرو دادم وگفتم: کجاست؟ يتو بغض

 ؟یبود گفت: ک خچالی يکه سرش تو يهمونجور

 .گهیعماد د ـ

 بود. رونیب ـ

 .ومدیگفتم: قبل از عملم ن یلرزون يباصدا

 بود. مارستانتیب يگذاشت وگفت: دنبال کارا زیم يبرداشته بود رو رو خچالی يکه از تو یکمپوت

 .اومدیم دیبا یول ـ

 .فهممیم ـ

 هان؟ ؟یبهم بگ يخوایشده و نم يزیبه چشماش نگاه کردم وگفتم: نکنه چ برگشتم

 بهتر از توِ! یلیدختر. بخدا حالش خ یوگفت: چقدر شکاک دیخند

 پس کجاست؟ ـ

 گفتم که، دنبال کارات بود. ـ
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 سر بهم بزنه؟ هی ادیانقدر ارزش نداشتم که ب یعنی ـ

 .زدینم شیخودشو به آب و آت نقدریچند وقته ا نیا یجون، اگه براش ارزش نداشت وونهید ـ

ا با حضور تنه دونستیکه م یبفهمم که چرا عماد نه قبل از عملم اومد ونه بعدش در صورت تونستمیبودم. نم یو عصب کالفه

همه  نکهیا نیرو ندارم و چقدر بهش وابسته ام. پس چرا در ع یبه جز اون کس دونستیکه م ي. عمادگرفتمیاون آرامش م

 رمیگیکه به محض باز شدن چشمام سراغش رو م دونستیم یبود؟ وقت ومدهین مه دنمید يبرا یمدام دنبال کارامه حت گفتندیم

 چرا بازم نبود؟

 تو؟ یی: الو؟؟؟ کجاسها

 ه؟یهان؟ چ ـ

 . حالت خوبه؟کنمیدوساعته دارم صدات م ـ

 آره... آره خوبم. ـ

 ؟يخوریدستش اشاره کرد وگفت: م يکمپوت تو به

 نه. ـ

 .يبخور يزیفعال چ دی. دکترت گفته نبادادمیهم بهت نم يخوردیم ـ

 ؟يدیداد رو د هیکه بهم کل یتو کس ـ

 .دمشی.. آره د.زهیبا تعجب نگاهم کرد وگفت: خوب... چ کمی

 جوون بود؟ ـ

 آره. ـ

 کارو کرده؟ نیداشته که ا اجیبه پول احت ـ

 که وضعش بد باشه. خوردیبه سرو وضعش نم ـ

 کارو کرده؟ نیپس چرا ا ـ

 .دونمیباال انداخت وگفت: نم يا شونه

 

 سها؟ ـ

 جونم؟ ـ

 کجاست؟ ینیبب يدنبال عماد بگرد يریم ـ

 بخدا حالش خوبه. ـ

 . شهیراحت نم المیخ نمشیتا نب ـ

 کنم؟ داشیآخه از کجا پ ـ
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 .شیبگو زنگ بزنه رو گوش مانی. به اگهید مارستانهیب نیباشه تو هم ينجورینبال کارامه؟ خوب اگه ا دیگیمگه نم ـ

 .شهیم داشیبخواب، اونم پ ریگفت: تو بگ کالفه

 ...گهیبرو د ـ

 .انهیکنم  داشیپ تونمیم نمیخوب بابا. برم بب یلیخ ـ

بهم  خوانینم نایافتاده که ا یاتفاق کردمیبه جونم افتاده بود. حس م يبد ي. دلشوره رونیگذاشت و رفت ب زیم يرو رو تکمپو

 رهیاز من نگ يبره دنبال کاراش و خبر تونستیراحت م یلیکه سالمه. اگه اون خ شدیراحت نم المیخ دمیدیبگن. تا عماد رو نم

 کارو بکنم. نیا تونستمیمن نم

 یازش نشده بود. در اتاق باز شد ومن مشتاقانه برگشتم سمت در. ول يخبر یبود که سها رفته بود دنبال عماد ول يا قهیدق 10

 يکه تو يا عیعماد فرو کش کرد. پرستار بدون حرف ما دنید يتمام شور وشوقم برا شدیم کمیکه نزد يپرستار دنیبا د

 .رهیبلکه قلبم آروم بگ دمیکش قیو بستم وچند تانفس عمر شمامکرد و رفت. چ یسرمم خال يبود رو تو یسرنگ

که برام افتاده بود  یی. بعد از مرگ مامان و اتفاقاکردیافتاده باشه ولم نم میزندگ هیتنها حام يبرا ینکنه اتفاق نکهیا الیفکروخ

همون  يتا حد مرگ من رو بترسونه. حس تنها شدن و سر خوردن تو تونستیبود که م يزیفکر از دست دادن عماد تنها چ

که فکر کنم پرستار  یمسکن ریفکر کردم که کم کم تاث هیقض نینجات داد. انقدر به ا اونروز عماد من رو از  هیکه  یباتالق

 بود باعث شد خوابم ببره. ختهیسرمم ر يتو

 ؟یدارشیب يخوایاز جام بپرم: نم عیبغلم بلند شد که باعث شد سراز  ییهم روشن نبود. صدا یبرق چیبود وه کیتار هوا

برق رو روشن کرد وگفت:  اری. کامدمیتخت درازکش يرو درآرود. دوباره رو غمیکه ج دیکش يریپهلوم ت میبلند شدن ناگهان با

 هو؟ی. چت شد زمیآروم عز

 هم فشار دادم وگفتم: فکر کردم عماده. يرو محکم رو چشمام

 اومد بهت سرزد. يخواب که بود ـ

 رو باز کردم وگفتم: جداً؟ چشمام

 کنه. دارتیب ومدیآره. دلش ن ـ

 االن کجاست؟ ـ

 خسته بود رفت خونه. ـ

 باهاش حرف بزنم؟ یزنگ بزن شهیم ـ

 ؟یگفت: باهاش حرف بزن دیترد کمیبا

 آره. ـ

 .میزنگ بزن ارمشیجا گذاشتم. برم ب رونیرو ب میخوب... من گوش ـ
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گوشم  يرو رو یرو گرفتم. گوش شیرو گرفت سمت من وگفت: گوش یبعد برگشت. گوش قهیوچند دق رونیدر اتاق رفت ب از

 . باران خوبه؟اری: سالم کامدیچیپ یگوش يعماد تو يبعد صدا قهیگذاشتم. چند دق

 سالم. ـ

 ؟یباران؟ حالت چطوره؟ خوب ییسکوت گفت: تو قهیاز چند دق بعد

 دنم؟ید يومدیچرا ن ـ

 اومدم. يتو که خواب بود ـ

 چقدر منتظرت بودم؟ یدونی. مياومد یبودم م داریب یوقت دیبا یول ـ

 ؟ی. االن خوبدیببخش ـ

 ؟يایم یآره. ک ـ

 فردا صبح. ـ

 کن. باشه؟ دارمیاگه خواب بودم حتما ب ـ

 باشه. ـ

 عماد؟ ـ

 جانم؟ ـ

 حالت خوبه؟ یمطمئن ـ

 حال من چرا بد باشه؟ یگفت: تو عمل داشت باخنده

 .ينجوری... همیچیه ـ

 .یاستراحت کن يبهتره بر گهید ـ

 .نمتیبیصبح م ـ

 ؟يحتما. کار ندار ـ

 نه. ـ

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ

 

 راحت شد؟ التیگفت: خ ي. با لبخنداریرو دادم دست کام یگوش

 .یمرس ـ

 .کنمیخواهش م ـ

 توام برو خونه. من حالم خوبه. ـ
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 اومد انجام بده. شیپ يباشه که اگه کار نجایا یکی دیبا ـ

 .شهیزحمتت م ـ

 خانوم خانوما! ستین یزحمت ـ

 .ادیخوابم م نقدریچرا ا دونمیهم گذاشتم وگفتم: نم يرو رو چشمام

 بخواب. ریمسکن هاست. بگ ریتاث ـ

 يبخاطر درد کردمیبلکه حس م یعماد نه بخاطر خستگ يدلشوره همچنان باهام بود. صدا یهم گذاشتم ول يرو رو چشمام

. کردینشون بدن هم بدترم م يرو عاد زیداشتند که همه چ نیبر ا یکه مدام سع هیبق بیوغر بیعج يارتعاش داشت. رفتارها

 یلعنت يدلشوره  نیتا ا پرسمیرو از خودش م زیهمه چ ادیفردا که عماد ب یلخبر بودم. و یافتاده بود که من ازش ب یاتفاق هی

 .دمیفهمیرو م زی. باالخره همه چدست از سرم برداره

 . چشمام رو باز کردم وگفتم: باند سرم کجاست؟ستیسرم ن يرو يو تازه متوجه شدم که باند دمیکش میشونیپ يرو یدست

 به پانسمان نداشت. برش داشت. يازین گهیزخمت خوب شده بود ود د،یرو د تیشونیپ يزد وگفت: دکتر احد يلبخند اریکام

 جاش مونده؟ ـ

 .ادینه ز ـ

 ؟يدار نهییآ ـ

خودم انداختم و  ي افهیبه ق یبود رو برداشت و داد دستم. نگاه وارید يکه رو یکیکوچ ي نهییسمت چپم و آ واریسمت د رفت

 ختهیر میشونیپ يو نامرتب رو ختهی. موهام بهم رزدیم يپوستم به زرد دیچشمام گود افتاده بود ورنگ سف ریوحشت کردم. ز

 خون روش خشک شده بود. کمی. لب هام ترك خوره بود وکردیم ییخودنما میشونیسمت راست پ یزخم کیبار يبود وجا

 شدم؟ ينجوریترس گفتم: من چرا ا با

 .یشیبهتر م يغذا بخور یکه بتون گهیچند روز د ستین يزی. چيشد فیضع کمیبخاطر عملت  ـ

 يا دهیرنگ پر ي افهی. قنهیبب افهیق نیمن رو با ا یکس استخویلحاف پنهون کردم. دلم نم ریرو دادم دستش و سرم رو ز نهیآ

و چشمام رو  دمیکش قیتا مردن فاصله ندارم. چندتا نفس عم یکه قدم کردیبخاطر عمله شک نم دونستینم یکه اگه کس

زدم  یغلت اطی. با احتسوختیهمچنان م مینیب یول کردمیبود وحسش نم شده يالکل برام عاد يهم فشار دادم. بو يمحکم رو

بعد  یشد. کم يتنفسم عاد تمیکه ر دمیکش گهید قیبدنم خشک شده بود. چند تا نفس عم دنی. از صاف خوابدمیوبه پهلو خواب

 شد وخوابم برد. نیپلکام سنگ

 

 ه؟ی. با لبخند گفت: چاومدی. نفس هام مقطع شده بود وچشمام داشت از حدقه در مکردمیزده نگاهش م وحشت

 ؟يودت آوردسر خ ییچه بال ـ

 ؟ییچه بال ـ
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 ه؟یچه رنگ ورو نیچشمات گود افتاده؟ ا ریچرا ز ـ

چند هفته دست پختت رو  هی ،يوگفت: به غذاهات عادتم داد ستادی. کنار تختم ادیهاش رو با زور دنبال خودش کش قدم

 .يو برگرد یزودتر خوب ش دیبا فتمین افهیوق ختیاز ر نیاز ا شتریب يخوایشدم. اگه م یشکل نینخوردم ا

 ؟يشده؟ مسموم شد یجان باران عماد... چ ـ

بود که حالم  نیکه رفتم خونه سر ا شبمیبهم. د ختیخوردم معدم ر چیساندو شبیداد وگفت: آره. د رونینفسش رو ب باحرص

 برم که. نجایا کنمیخوب نبود وگرنه ولت نم

 االن حالت خوبه؟ ـ

 آره. ـ

هنوز برام  هیدرب داغون عماد و رفتار مشکوك بق يسوال داشت. چهره  يبرام جا زایچ یلیهنوز خ یدادم ول رونیرو ب نفسم

باعث شد سرم رو  یصندل ي هیشدن پا دهیکش يخبرم. صدا یافتاده که من ازش ب یمبهم بود. مطمئن بودم که اتفاق

زد وگفت:  يلبخند عین سرنگاه م دنیبا د یهم ول يتو دیاخماش رو کش کمی یصندل ينشستن رو يبچرخونم. عماد موقعه 

 ؟يدرد ندار ؟يبهتر

 آره خوبم. ـ

 نه. ایگرفته  وندیپ نندیکه بب شیآزما برنتیگفت امروز م يدکتر احد ـ

 داده بود کجاست؟ هیاون پسره که بهم کل یراست ـ

 .یپشت سرم اشاره کرد وگفت: اتاق بقل واریدست به د باد

 حالش خوبه؟ ـ

 آره. بهتر از توِ. ـ

 نمش؟یبرم بب تونمیم ـ

 چرا؟ ش؟ینیبب ـ

 داره؟ یتو بدنمه. اشکال یک ي هیکل نمیبب خوامیخوب م ـ

 .ادیفکر نکنم خوشش ب یاشکال که نه. ول ـ

 چرا؟ ـ

 داشته باشه. یمالقات ادیچون دوست نداره ز ـ

 نمش؟یبرم بب ادیخوشش نم یعنی ـ

 .يراه بر یتونیحاال فعال که نم ـ

 چرا؟ ـ

 هست. يزیاحتمال خون ر ـ
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 راه برم؟ تونمیم یک ـ

 خوب بشه. کمیهات  هیبخ یوقت ـ

 بمونم؟ نجایا دیبا ی. تا کرهی. دلگادیاتاق بدم م نیاز ا یلیعماد، خ يوا ـ

 خانوم خانوما. یتا هر وقت خوب بش ـ

 .رهیمن حوصلم سرم ـ

 ؟یبخون ارهیبرات کتاب ب اریبگم کام يخوایم ـ

 ؟یکتاب چ ـ

 .یمنو بخون يکتابخونه  يکتابا یعالقه داشت یلی. تو که خدونمیچم ـ

 .اریبره؟ خودت برو برام ب اریچرا کام ـ

 .رمیهم و گفت: هان... باشه خودم م يتو دیکش کمیرو  اخماش

 ؟ياریرم برام م هیخونه اون دفتر چرم يریم ـ

 ؟یخاطرات کن دیتجد يخوایگفت: بازم م باخنده

 ؟يکار دار یمن چ يگفتم: تو به کارا باحرص

 گه؟ی. دارمیباشه اونم م ـ

 بهم درس بده... مانیا شدیکاش م ـ

 رام؟؟؟یبردارم ب انوامیوگفت: چطوره پ دیخند

 نکن. تیزدم وگفتم: اذ يلبخند

بخواب. دو ساعت  ریابروهاش رو باز کنه ملحفه رو روم درست کرد وگفت: بگ يگره  کردیم یکه سع یجاش بلند شد. درحال از

 .شیاآزم يبر دیبا گهید

 ؟يکجا بر يخوایرو سفت گرفتم وگفتم: دوباره م دستش

 .رمیبرم داروهات رو بگ دیجام. فقط با نیکجا. هم چیزد وگفت: ه يلبخند

 .رهیبره بگ تونهیم ارمینرو. داروها رو کام ـ

 .یبخواب يریبهتره بگ ی. ولرمیسرجاش نشست وگفت: باشه. نم دوباره

 شتریوقت دوتا لباس رو ب چی. هيرو دوبار زد پیت هیتو بهیگفتم: برام عج کردمیکه نگاهش م يپهلوم غلت زدم وهمونجور به

 .یپوشیبار باهم نم هیاز 

 لباساش نگاه کرد وگفت: چطور؟ به

 تنت بود. مارستانمیب میکه اومد يلباسا رو روز نیآخه ا ـ

 .کردمینم یبودم که به لباسام توجه ریچند وقته انقدر درگ نیا ـ
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 مشکوکه. ییجورا هیرفتار همتون  کنمینشده؟ حس م يزیچ یعماد؟ مطمئن ـ

 .يشد نیکرده؟ چقدر بدب تیمغز يشستشو ایات رو عوض کرده  هیدکتر کل ـ

 مطمئن باشم؟ ـ

 .فتادهین یاتفاق چیآره. مطمئن باش ه ـ

 .دوارمیهم گذاشتم وگفتم: ام يرو رو چشمام

 د خوابم ببره.باعث ش ییمنظمش مثل الال ينفس ها يصدا

*** 

اون همه سروصدا به گوش  نیاز ب دیکشیکه زجر م یزن غیج ي. صداخوردیوسردم م دهیمحکم به صورت رنگ پر بارون

 کرد و بارون تند تر شد. ی. آسمون غرشکدیچیوبلندم آب م ییطال يبود واز سر موها دهی. لباس کوتاه قرمزم دورم چسبدیرسیم

کدومشون  چیچرخوندم. انگار ه تیجمع نیوحشت زده ام رو ب ي. چشمادیرو دور بازوم گره کردم واز سرما به خودم لرز دستام

دردناکم روبه درخت فشار دادم  يراه بود نشده بود. همه همچنان مست ودرحال رقص بودند. استخون ها يکه تو یلیمتوجه س

 .اومدیاز پشت سرم م يا قههقه يکردم. صدا کیو پاهام رو به خودم نزد

 دیرسیکه ازفانوس به گوش م ییزن وسروصدا غیج يطرف، صدا کیکار کنم. سرما واستخون درد از  یچ دیکه با دونستمینم

 .کردیکه پشت سرم بود همه وهمه وحشتم رو دو چندان م یکس يمستانه  يقهقهه  يطرف وصدا هیاز 

نگاه کردم. بارون هم چنان خودش رو به سرو بدن  دندیکوبیصخره ها مکه خودشون رو محکم به  ایدر يبغض به موج ها با

 .زدیضربه م سمیبه صورت خ یلیمثل س اومدیم ایهم که از سمت در ي. باددیکوبیلختم م

که  ختمیبه درخت چسبوندم وچشمام رو بستم و از عجز اشک هام رو ر شتری. خودم رو بشدیتر م کیهرلحظه بهم نزد صدا

 نجایبه اون آغوش گرم پناه ببرم. چقدر از ا خواستیمامان تنگ شده بود. چقدر دلم م ياون بارون گم شد. چقدر دلم برا نیب

 متنفر بودم.

به عقب بندازم رو نداشتم. چشمام رو  یبرگردم ونگاه نکهیجرعت ا یول سوزوندیدرست پشت گردنم رو م یداغ يها نفس

تاخدا،  نهینقطه چ هیبارون  گفتیبهم م شهی. مامان همدهیکه خدا جوابم رو م دونستمی. مهم فشار دادم وخدا رو صدا زدم يرو

 نداشت. یکه انگار تموم ي. زجه ازدمیبارون زجه م ری. و حاال داشتم زدهیم وخدا زودتر جوابت ر یبارون دعا کن يتو یوقت

. کردیدور بدنم حلقه شده بود و آروم نوازشم م یی. دستادیلرزی. صورتم عرق کرده بود و بدنم مدمیاز خواب پر غمیج يصدا با

 گلم. آروم باش. ستین یچی. هيدی... خواب دزمیسها بلند شد: آروم عز يصدا

 ؟ینگاهم گفت: خوب دنیبود. با د ستادهیمضطرب کنارم ا اریکردم. کام یرو ازش جدا کردم وبه اطراف نگاه خودم

 کردم وسرم رو تکون دادم. رو به سها گفتم: عماد کجاست؟ سیخخشک شدم رو با فرو دادن آب دهنم  يگلو

 ؟ي. بهتررونیرفته ب ـ

 آره. ـ
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 ؟يدیخواب بد د ـ

 دوباره اومده بود سراغم. میمیآره. کابوس قد ـ

 .يشدینم داریب زدمیصدات م یهرچ یول شگاهیآزما يکنم که بر دارتیپرستاره گفت ب ـ

 ازخواب بپرم. غمیج يوبعد خودم از صدا نمیرو بب یکابوس لعنت نیتا ته ا دی. بانهیهم شهیهم ـ

 ؟يشد داریزد وگفت: ب يبازم لبخند يچشما دنیداخل اومد. با د ياتاق باز شد و سر پرستار در

ببرمت. و از اتاق  امیم گهید قهیدق 5گفت:  کردیکه سرمم رو چک م يآره تکون دادم. اومد تو وهمونجور يرو به نشونه  سرم

 رو عماد آورده برات. نایها بود رو برداشت و آورد گذاشت کنارم وگفت: ا یاز صندل یکی يکه رو یباکس اری. کامرونیت برف

زود رفته خونه  نقدریکتابخونش و دفترم بود. با تعجب به ساعت نگاه کردم وگفتم: ا يداخل پاکت نگاه کردم. چند تا از کتابا به

 و برگشته؟

 و گفت: هان؟... آره خوب کار داشت خونه، رفت زودم برگشت. دیموهاش کش يتو یدست اریکام

 باال انداختم وگفتم: ا؟ ییابرو

 بوده. نصفشو داده باال. يآدم نامرد یلیبوده خ یخورده؟ هرک ی: باران کمپوتات رو کسها

 : حتما کار عماد بوده.اریکام

 ...تونهی: عماد که نمسها

 گردن عماد؟ هان؟ يندازیم يدار يحرفش روخورد و با خنده گفت: نکنه خودت خورد عیسر

 کارا؟ نی: من؟ من و ااریکام

 به بازوش وگفت: پس کار خودته. دیباخنده مشتش رو کوب سها

 

 ی. حتشدندیم ندهیپازل کنار هم چ هی يها کهیهزارتا سوال که مثل ت ریبود. درگ ریذهن من درگ یول دندیخندیو سها م اریکام

. اگه ستین شتریتوهم ب هی دمیکه بهش رس یکه جواب شدمیمطمئن م دی. باشدمیمطمئن م دی. باشدیفکرشم برام گرون تموم م

 . نابود...کردیداشت نابودم م تیواقع

اهم ناخودآگاه تختم رو به سمت در هل دادند. در اتاق پشت سرم بسته شد ونگ اریاومد و با کمک کام قهیبعد از پنج دق پرستار

که نگاهم به در افتاد در باز شد و  نیبود. هم يداده اونجا بستر هیبهم کل گفتندیکه م يشد که پسر دهیکش میبه سمت در کنار

دهنم  ي. قلبم تودیبود رس دهیتخت خواب يکه پشت به من رو یگذشت و به کس مانیاز ا اهم. نگرونیاز اتاق اومد ب مانیا

 .زدیم

... هیبق يها يرو از اول مرور کردم. نبودم عماد روز عملم... پنهون کار زیهمه چ دادمیها رو م شیکه داشتم آزما یمدت تمام

چهره  يبلندشدن تو ایکه هنگام نشستن  ي... صورت داغون عماد... درددادندیم گاهیکه گاه وب ییها ی... سوتاشونیبهونه تراش
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اشکم رو در  نایداده به عماد... تمام ا هیبهم کل گفتندیکه م يپسر يولباس ها کلیاز حد ه شیبودن ب هی... شبشدیم دایاش پ

 رو ثابت کنه؟ یچ خواستیکارو کرد؟ م نیکنه؟ اصلن چرا ا يکار نیتونسته بود همچ يآورده بود. عماد چه جور

 .نمشیاالن بب نیهم خوامیو گفتم: زنگ بزن به عماد م اریرو کردم به کام رونیاومدم ب شگاهیکه از آزما نیهم

 االن که نم... ـ

 .نمشیبب خوامیاالن م نینداره.گفتم هم شهینم ـ

 به خودم بگو. يدار يکار ـ

 .نمشیبب خوامیاالن م نی. گفتم هماریبامن بحث نکن کام ـ

 وگفت: باشه. دیموهاش کش يال یدست کالفه

 .گهیگفتم: زنگ بزن د کردیکه داشت نگاهم م اریاتاق سرجام نشستم وبه کام يکه برگشت تو تختم

 : عماد کار داشت...اریکام

 .ادیوقت ن چیه گهید ایو ادیاالن ب نیهم ایبهش بگو  ـ

 باران؟ یکنیچرا لج م ـ

 .ادی. فقط بهش بگو بیفهمیچراش رو م ـ

 نیکه تمام ا کردمیدلم مدام خدا خدا م يشدم. تو رهیدادم و به در اتاق خ هیتخت تک ی. سرم رو به پشترونیدر اتاق رفت ب از

که بتونم آرامش  کشدمیم قیعم يکه همش بخاطر حساس شدنم باشه. نفس ها کردمیباشه. دعا م مارمیذهن ب يافکار زاده 

 مانیو ا اریربع بعد در اتاق باز شد و عماد و کام کیبود و دستام عرق کرده بود.  فته. ضربان قلبم باال رارمیخودم رو بدست ب

زرد شده  ي. هر چند که با چهره نیگارد گرفته بود که انتظار داشت هر آن عماد بخوره زم يجور اریند. کامباهم وارد اتاق شد

 نبود. دمیبع دشیورنگ پر

 شده باران؟ یکه صبحم تنش بود ثابت مونده بود که با صداش سرم رو بلند کردم: چ ییلباس ها يرو نگاهم

 جلو. ایگلوم رو فرو دادم وگفتم: ب يتو بغض

بلوزش. سر دکمه  يشروع کردم به باز کردن دکمه ها یحرف چی. بدون هستادیو درست کنارم ا دیکش نیزم يهاش رو رو دمق

 ؟یکنیم يکار دار یدستم گذاشت و با تعجب گفت: چ يدوم دستش رو رو ي

 : ساکت شو بزار کارمو بکنم.دمیداد کش یعصب

 ه؟یچ ایمسخره باز نیدستم رو ول کنه گفت: ا نکهیبودند. عماد بدون ا یهر دو عصب مانیو هم ا اریکام هم

 د؟یگیدورغ بهم م نقدریشما؟ چرا ا ای کنمیم ينگاهش کردم و گفتم: من مسخره باز سیخ يچشما با

 ؟یچه دروغ ـ

 بزار باور کنم که فکرم غلطه. ستیاگه دروغ ن ـ
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 نییاش رو باال و پا نهیتندش س يدکمه هاش رو باز کردم. نفس ها هیو باق رونیب دمیدستش کش ریدستم رو از ز باحرص

. چشمام رو باز کردم و بلوزش رو کنار زدم. چشمام گرد دمیکش یقی. قبل از باز کردن بلوزش چشمام رو بستم ونفس عمکردیم

 مانعش بشم. عیسر ادیب رونیگلوم خواست ب يتو غیدهنم گذاشتم که اگه ج يشده بود. دستم رو رو

 ؟يدیراحت شد؟ به جواب سوالت رس التیبغل عماد رو گرفت وگفت: خ ریکالفه ز مانیدور پهلوش خون آلود بود. ا باند

 ...رونیب دی... همتون بررونیب دیگفتم: بر ختیریم نییکه اشک هام پا يهمونجور

 شد وگفت: باران... کیقدم بهم نزد هی اریکام

 .رونیب دیبر گمی: مدمیکش داد

سست  يباقدم ها کردیپنهون کردن دردش نم يبرا یتالش چیه گهیکه د يزخمش گذاشت و همونجور يدستش رو رو عماد

بالشتم فرو کردم و از ته  ينگاهم کرد و بعد رفت. سرم رو محکم تو يا قهیچند دق ارمی. کامرونیاز اتاق رفت ب مانیبا کمک ا

 یب نیرو ثابت کنه؟ دوست داشتنش رو درع یچ خواستیرو بکنه؟ م يزن بایتونسته بود بامن ا يدل زار زدم. عماد چه جور

 کمیخونش ج يتو یبه بعد نتونم حت نیاز ا گهیخودش کنه که د ونیمنو مد نیاز ا شتریب خواستیم نکهیا ایمحضش؟  یالیخ

 اد؟یدر ب

بدنم  ياون تو یی هیعماد کم بشه حاال کل يتار مو از موها هیاومد  یکه دلم نم یمن ؟یکنیکارو بامن م نیا يچرا دار ایخدا

 کنهیوقت به بودن با من فکر نم چیوقت ه چیه اشیباز نیبا تمام ا دونمیمن که م ایخدا کرد؟یمن رو جبران م يماریداشت ب

عماد منو  ایداشتم؟ خدا تیساده براش اهم يبرده  هیاز  شتریبودم؟ مگه ب یچ اون يکارو کرد؟ مگه من برا نیپس چرا ا

به  نیکه از ا کرد؟یخودش م يمنو وابسته  شیاز پ شتریچرا داشت ب کرد؟یهمه لطف در حقم م نیبود پس چرا داشت ا دهیخر

همه فشار رو ندارم. خسته  نیطاقت ا گهیکه د ریجون رو بگ نی. اریجون رو بگ نیا ایخدا اش؟یمحل یبعد بدتر عذابم بده با ب

 بسمه... گهیبسمه خدا... د گهی. دییهمه درد و تنها نیشدم از ا

 حالش خوبه؟ ـ

 .شهیخوب م یهاش باز شده ول هیوگفت: دوتا از بخ رونینفسش رو محکم داد ب سها

 .شدینم ينجوریا رفتیمنه. اگه راه نم ریوگفتم: همش تقص دمیرو باال کش مینیب

 .اومدینم شیدردسرا پ نیکه ا گفتیاز اول بهت م دیخودشم هست. با ریتقص ـ

 ؟یدونستیتو م ـ

 کس خبر نداشت. چیگفته بود. ه مارستانیکه آوردت ب يهمون روز مانمینه. به ا ـ

 بشه. دایپ هیتا کل کردمیصبر م ی. فوقش چند سالکردیکارو م نیا دینبا ـ

 .شدینم دایپ هیبرات کل ایراحت نی. به اهیمنف Oخونت  ـ

 وجودش گذشت؟ هان؟ کهیت هیاز  ينجوریکه ا میاون چ يکارو کرده. سها مگه من برا نیچرا ا فهممیهنوز نم ـ

 .یگذشته اش يایزد وگفت: تو براش مظهر تمام خوش يلبخند
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بخاطرش بهم  یکیو  ترسونهیبخاطرش منو م یکی کنهیم یبانیبخاطرش ازش پشت یکیکه  هیعماد چ یلعنت يگذشته  نیا ـ

 حداقل تو حرف بزن سها. ده؟یم دیام

رو درك  طتتی. شرایدرك کن یاز کاراش رو بتون يسر هیراحت  یلیخ یاگه بدون دی. شاگهیعماد چرا بهت نم دونمینم ـ

 .دهیداره عذابت م نی. همیدرك کن یتونیمحبتاشم نم نیا یول ستیکه عماد سهم تو ن یدونیباران. تو م کنمیم

 نزنه. شمیقدر آت نیبگو که ا یبه اون عماد لعنت نویپس حداقل تو ا ـ

 .ادیباالخره با خودش کنار ب دیبهش مهلت بده باران. شا ـ

 زایچ یلیذهنمه که مغزم درحال انفجاره. هنوز خ يخسته ام. انقدر سوال تو یلیاز همه فرار کنم. خ خوامیبرم سها. م خوامیم ـ

ون فانوس خراب شده چه جور ا يتو زیهمه چ یب روسیاون س دونمیچرا کشته شده، نم چارمیمادر ب دونمی. نمدونمیرو نم

 دونمینم دند،یکشیم غیوج نداختندیچنگ م نیاز درد به زم روسیاون زنا چرا هر شب تو واحد س دونمینم کنه،یم ییایکثافت کار

 ياالنش چه جور نیهم یحت دونمینم شه،یم یچ ندمیآ دونمینم م،یبراش چ دونمیخودش، نم يعماد چرا منو آورده تو خونه 

ادامه بدم. خسته  تونمینم گهید دم،یرفتار کنم، سها بر مهیزندگ ياز دردا یو هم باعث کل ونمیکه هم بهش مد يبا عماد دیبا

 ام. بخدا خسته ام...

 .شهیدرست نم یچیکارا ه نی. بخدا با ااریبه خودت فشار ن نقدری. ازمیوگفت: آروم عز دیبغلش کش يرو تو سمیخ صورت

چقدر  یفهمیرو ندارم... م یکس چی. سها من به جز عماد هکردمینم ییحس تنها نقدریداشتم که ا يکاش حداقل کس وکار ـ

 ؟یفهمیم ؟یازش ندون یچیباشه که ه یسخته که تمام کس وکارت کس

 ...فهممیآره گلم م ـ

مادر  ،یپدر داشتکه پشتت باشن.  یخانواده داشت هی شهی. همیکه بفهم يکس و کار نبود ی... تو مثل من بیفهمینه! نم ـ

 رو؟؟؟ نایا یبفهم یتونیم يپس چه جور ،يرو دار مانیاالن ا ،یداشت

 دختر... لرزهینکن. همه بدنت داره م هیگر ينجوریآروم باران.... تو رو خدا ا ـ

کس...  چی... مگه نه؟... همی: سها... من آدم... بدبختگفتمیم ونیشده بود. با همون حال تند تند مثل هذ دهیبر دهیهام بر نفس

 .... نفس...ادی... سها... نفسم... باال .... نموی... من... کسفهمهیکس... نم چیمنو دوست نداره... ه

 ادیب یکی: پرستار... دیداد کش يسمت در. همونجور دیاز جاش بلند شد و دو عیزده من رو از خودش جدا کرد. سر وحشت

 کمک...

. رفتی. تمام بدنم رعشه مرفتیم جیو سرم مدام گ دیدی. چشمام تار مکردیداشت خفم م ژنی. کمبود اکسکردمیم یخفگ احساس

 يارهایکه تمام ش يگونه ا ریق یاهیبه سمت تختم بود و بعد س مانیهمراه سها وا يپرستار دنیدو دمیکه د يصحنه ا نیآخر

 ذهنم رو پر کرد.

که تمام گوشم رو پر کرده بود به  یسوت يصدا ياز ال ی. صداها نا مفهوم و در هم و برهمسوختیداغ بود ومثل کوره م بدنم

کوه  هی. سرم مثل کردیم شتریافتاد و سر دردم رو ب یچشمام م يبستم تو يپلک ها ياز ال ی. نور زرد رنگدیرسیگوش م
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لب هام  ينداشت. زبون خشکم رو رو یفیترك خورده بود. وضع دهن وگلوم هم چندان تعر یبود و لب هام از خشک نیسنگ

 : آب...دمیو نال دمیکش

 يشد. پلک ها ریتبخ عیبدنم سر يبخاطر حرارت باال یکم خنک هیشد و همون  دهیکش میزخم يلب ها يرو یسیخ دستمال

 ياز مه پنهون بود رو نگاه کردم. کم کم تار يگنگ اطراف رو که هنوز پشت حاله ا یرو به زور باز کردم و بانگاه نمیسنگ

 بودند. ستادهیسرم ا يباال یبدم. همشون با ترس ونگران صیرو تشخ ازیو ن او سه اریو کام مانیرفت و تونستم ا نیچشمم از ب

 زم؟یزع یوگفت: خوب دیصورتم کش يبدنم آروم ناله کردم. سها دوباره دستمال رو رو یخودم رو تکون دادم و از خشک کمی

 آره. ـ

. به گمونم رفت که رونیاز اتاق رفت ب مانیا یاتاق ولو شد ول يها یصندل يرو اری. کامدندیکش ينفس آسوده ا مانیو ا اریکام

 اد؟یم ادتیوگفت: منو که  دیصورتم پاش يتو يلبخند ازیبه عماد خبر بده. ن

 د؟یزدم و گفتم: البته. خوب یزورک لبخند

 ؟ي. تو چطوری: مرسازین

 .ستمیبد ن ـ

 : خدا رو شکر.ازین

 ییخود نما یحساب دهیارک يگل ها يدیسف نیقرمز رز ب يانداختم. گل ها یکه کنار تختم گذاشته بود نگاه یدسته گل به

 د؟یدی. گفتم: چرا زحمت کشکردیم

 امروز خبردار شدم. نی. همومدمیکه زودتر ن دی. ببخشزمینداره عز ی: قابلازین

 .دیلطف کرد ـ

 ؟يدرد دار: سها

 گرسنمه. یلینه. فقط خ ـ

 .ينخورد یچیخوب. دو سه هفته است ه ي: حق دارسها

 بخورم؟ يزیچ شهینم ـ

 .یاز دکترت بپرس دی. بادونمی: نمسها

 عماد خوبه؟ ـ

 : بهتره. تازه خوابش برده.سها

 نمش؟یبرم بب شهیم ـ

 .هیاون باز شد کاف يها هیگفت: بخ یعصب اریکام

به عماد بزنم رو نداشتم. اصال مگه من  يصدمه ا نکهیهم. من واقعا قصد ا يموضوع اخمام رفت تو نیا يدوباره  يادآوری با

کار کرده بودم؟  یمگه من چ دونستند؟یکه عماد عمل کرده که بدونم راه رفتن براش بده؟ چرا همه من رو مقصر م دونستمیم
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 یلحاف وب ری. سرم رو بردم زرمیشدن چشمام رو بگ سیخ يجلو نمتویکه نم دونستمی. مکردیگلوم داشت رشد م يبغض تو

 .دمیشنیرو م اریجروبحث آروم سها وکام يکردم. صدا هیگر يصدا

 ؟يریجلو زبونت رو بگ يریمی: مسها

 نداشتم. ي: من منظوراریکام

 ؟یزنیزخم زبون م یخودش کم مشکل داره که توام ه چارهیب نی. ايناراحتش کرد ی: ولسها

 ناراحتش کنم. خواستمی: بخدا من نماریکام

. طفلک انهیبخوره  تونهیم يزیتوام برو از دکترش بپرس چ اریاستراحت کنه. کام دیبا رونیب میبر دی. پاشدی: حاال بحث نکنازین

 شده. فیضع یلیخ

گلوم رو کم  يو بغض تو ختیریبالشت م يمحابا رو ی. اشک هام بدمیشنیسمت در رو م رفتندیکه داشتند م ییقدم ها يصدا

صدمه زده  رفتیکه جونم واسه نفساش در م يکار کرده بودم؟ با دست خودم به عشقم، به عماد ی. من چکردیم یکم خال

راهم رو کج  يکجا دم؟یپس م نیسنگ نقدریا دارم تقاص کدوم گناه رو ایتحمل کنم؟ خدا دیکه با هیچه درد نیا ایبودم؟ خدا

زنده  گهیتارمو از سرش کم بشه من د هی... خودت مواظبش باش. اگه ایخدا ؟یکنیمجازاتم م يجورنیا يرفتم که حاال دار

 دست خودت. مواظبش باش... سپارمشی. ممونمینم

 يخوابش برده بود و از صدا یصندل يکنارم رو اریخوابم کرده بود. کام یکه همه جا رو فرارگرفته بود ب یاتاق و سکوت یکیتار

دستم بود کردم. تموم شده بود. آروم  يکه تو یسرم يبه محفظه  یشده. نگاه قیخروپفش کامال مشخص بود که خوابش عم

رو تکون دادم وسر جام صاف نشستم. پهلوم شروع کرد به ذوق ذوق کردن.  دم. خودمیکش رونیب وکتیآنژ يسوزن رو از تو

 .دادمیکارم رو انجام م دیبا یول

سنگ  يسرد يبرهنه ام رو رو يبهش ندادم. پاها یتیاهم یکردم. پهلوم به سوزش افتاده بود ول زونیآو رو از تخت پاهام

دستم  عیبه جونم افتاد. سر جهیقدم رو برداشتم سرگ نیکه اول نیشد. هم ریبه پاهام سراز يندیخوشا یکف گذاشتم. خنک يها

. عمادم رمیمن بم یپانسمان گذاشتم وفشار دادم. اله يدستم رو رو کشدیم ریت مدام. پهلوم نیگرفتم که نخورم زم واریرو به د

. با تمام رفتمیهرجور شده م دیبا یکرده بودم؟ ول یمن چه غلط ایراه رو اومده بود و برگشته بود؟ خدا نیدرد چند بار ا نیبا ا

 .رونیاه کردم و از اتاق زدم بخواب بود نگ انکه همچن اریزورم خودم رو به در رسوندم و بازش کردم. برگشتم وبه کام

تخت،  ياتاق نبود و عمادم رو يتو یو بازش کردم. کس يسمت در کنار دمیسالن نبود. قدم هام رو کش يتو يپرستار چیه

که  يشکست. همونجور دنشیگلوم با د يهم کنار بدنش بود. بغض تو یکیبود و  شیشونیپ ياز دستاش رو یکیخواب بود. 

 شهی. مثل همدمیخودم رو به کنار تختش کش نیبودند نخورم زم هکرد جادهیکه اشک هام ا يدید يربخاطر تا کردمیم یسع

 معصوم. ضیمر يپسر بچه  هیبار مثل  نیمعصوم شده بود. البته ا يپسر بچه ها هیخواب شب يتو

الغرترم شده. دست لرزونم رو جلو بردم و  کردمیتو رفته بود. حس م کمیخوش رنگش گود افتاده بود وگونه هاش  يچشما ریز

 یتیدرد برام اهم گهی. دنمیشده بود رو کنار زدم تا بتونم درست تر صورتش رو بب دهیصورتش کش يکه تا وسط ها يملحفه ا
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که خواستم ملحفه رو درست کنم بخاطر  نیبود. هم یخوبه برام کاف الشکه ح کردمیوحس م دمشیدیکه م نینداشت. هم

 باعث شد که چشم باز کنه. نیدستم محکم به گردنش خورد و هم جهیسرگ

 کنم. دارتیب خواستمی. نمدی: ببخشگفتمیم يعقب و تند تند اشک هام رو پاك کردم. همونجور دمیپر عیسر

 ؟یکنیکار م یچ نجایشد وگفت: تو ا زیخ میتعجب سرجاش ن با

 .انهیحالت خوبه  نمیاومدم بب ـ

 ؟يراه افتاد يابله کجاست که تو پاشد اریاون کام ؟يخودتو به کشتن بد يخوایم ؟يچرا راه افتاد وونهید ـ

 خواب بود. ـ

 برگرد تو اتاقت باران. ـ

 بمونم. شتیپ کمیحالم خوبه بخدا. بزار  ـ

 .ستیسر پا بودن برات خوب ن ـ

 در هم نشه. افمیکردم بخاطر درد پهلوم ق ینشستم وسع یصندل يرو عی. و سرنمیشیخوب م ـ

 گفتم برگرد. ـ

 .کمی. فقط کنمیخواهش م ـ

 ؟يکار دار یداد وگفت: چ هیتختش تک یبه پشت کالفه

عماد؟ چرا بهم  يکارو کرد نیگفتم: چرا ا يبغض آلود يرو گرفتم وبا صدا خوردیصورتم قل م يکه رو یقطره اشک دو

 ؟ینگفت

 ؟يکه حاال که نگفتم نکرد يکردیکار م یچ گفتمیبهت م ـ

 تو بدنم. ادیتو ب ي هیکه کل خواستیاصلن من دلم نم دی. شايدادیه من حق انتخاب مب دیتو با ـ

 ام؟ یفیآدم کث نقدریا یعنیزد وگفت: چرا؟  يپوزخند

 .یگفتیبهم م دیبا گمیمن م ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا ـ

 مهم نبود که بهت بگم. ـ

 کارت... نیبودم حاال با ا ونتیمد یکل ينجوریمهم نبود؟ مسخره است! عماد من هم ـ

 .دمیخر هیکل هی. فکر کن پول دادم برات فتادهین یاتفاق چیکارم ه نیبا ا ـ

 ؟یچ یعنیکارات  نیا ؟یزنیم شمیآت يات تو بدنمه. عماد چرا دار هیتار از سرت کم بشه. حاال کل هینبودم  یمن راض ـ

به  ینگاه هیکن و در دجله انداز، حاال منم خواستم خدا رو شرمنده کنم بلکه  یکیتو ن گهیهست م یمثل هیزد و گفت:  يلبخند

 ما بندازه.

 ؟یکنیم ينجوریا يام که دار یتو چ يمگه من برا ـ
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 ونیکه االن دارم رو مد یکرد. من هر چ یبزرگ رییمن چه تغ یبا اومدنت زندگ یفهمی. خودت نمییزایچ یلیمن خ يتو برا ـ

 غرق نشم. نیاز ا شتریبودم که قبال بودم. اومدن تو باعث شد ب يران من االن تو همون لجن زاربا يتوام. اگه نبود

کار تو...  نیا یدر بشه و تازه منو شرمنده اتم بکنه. ول نایا يبود که به همه  يانقدر يکه تو درحقم کرد ییحال کارا نیبا ا ـ

 ...ستیکار تو برام قابل هضم ن نیا

 ؟یبزارم تو درد بکش دیکار تو بدنم دارم چرا با یب ي هیکل هیمن  یوقت ؟يریگیسخت م نقدریچرا ا ـ

 ... تو به من...یعنیعماد... تو....  ـ

 بلند شد: عماد باران... اریکام يبه شدت باز شد وصدا دراتاق

 ؟یکنیکار م یچ نجایو متعجب نگاهم کرد وگفت: تو ا دیبه سمت من چرخ سرش

 گه؟یحواست بهش هست د يرنجویبا اخم گفت: ا عماد

 از جاش بلند شده. یک دمی: بخدا اصلن نفهماریکام

 .ستی: برش گردون تو اتاقش. سرپا بودن براش خوب نعماد

نگفت. پلک  يزیزد و چ يدر برگشتم وبه عماد نگاه کردم. بهم لبخند ياومدم سمتم و کمکم کرد از جام بلند شم. جلو اریکام

بالشت  يو سرم رو ال دمیتختم خواب ياتاق. رو ي. سرم رو چرخوندم و برگشتم توختیر نیزم يزدم و دو قطره اشک رو

 دختر؟ يازجات بلند شد يوگفت: چه جور دیملحفه رو روم کش اریپنهان کردم. کام

 ؟یبرق رو خاموش کن شهیگفتم: م يگرفته ا يباصدا

 شده؟ يزیوگفتم: چ دمیرو باال کش مینیبود. ب ستادهیسرم ا يباال نهیدست به س يهمونجور

 ؟یکنیم تیخودتو اذ نقدریداد وگفت: چرا ا رونیرو محکم ب نفسش

 .رونیبخوابم. لطفا برو ب خوامیبشنوم. م يزیهم فشار دادم وگفتم: دوست ندارم چ يرو رو چشمام

عماد  دنی. حالم اصال خوب نبود. درونیلج باز. رفت سمت در و بعد از خاموش کردن برق از اتاق زد ب يلب گفت: دختره  ریز

کاراش داشت منو  نیعماد با ا نکهی. ادادیمشکالت به خاطر من به وجود اومده زجرم م نیتمام ا نکهیوفکر ا تیاون وضع يتو

 کردمیخسته شده بودم. حس م زی. از همه چزدیراجع به خواستن من نم یحرف چیهم ه یو از طرف کردیخودش م بندیپا

بدترش  انمیاطراف ریاخ يرفتار ها یکه هر چند اتفاقات گذشته ترك دارش کرده بود ول یتی. شخصشهیخورد مداره  تمیشخص

 .کردیم

 ؟يگرد مارستانیب یرفت يپاشد شبید دمیشن ـ

 است. عهیزدم وگفتم: شا یتلخ لبخند

 آره؟ گه،یاست د عهیوگفت: که شا دیپهلوم رو محکم کش پانسمان

 وگفتم: دکتر... پهلوم.... دمیکش یکوتاه غیج

 .کشتدتینکرده وگرنه عماد م يزیبه زخم انداخت وگفت: برو خدا رو شکر کن خون ر ینگاه
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 رو به راهه؟ زیپلکام رو باز کردم وگفتم: همه چ يال

انگار از . کنهیبدنت داره عادت م کردمیکه فکر م يزیزودتر از اون چ یلیگفت: آره. خ کردیکه پانسمان رو عوض م يهمونجور

 بدن تو ساخته بودند. تیعماد رو ف ي هیاول کل

 آب بخورم؟ تونمیم یک ـ

 االن. نیهم ـ

 ؟؟؟يکردم وگفتم: جد سیبزاقم خ يهام خشکم رو با ته مونده  لب

 شده. فیضع یلیباشه بدن. بدنت خ نیریشربت که ش ایآره. به همراهات بگو بهت آب کمپوت  ـ

 ؟يا گهیرو درست کرد وگفت: امر د لباسم

 زدم وگفتم: ممنون. يلبخند

 کنمیخواهش م ـ

 بره که گفتم: دکتر؟ خواست

 و نگاهم کرد. گفتم: حال عماد چطوره؟ برگشت

 هیکل هیداره. تا بدنش به کار کردن با  اجیاز تو به استراحت احت شتریخورده ب هیداد وگفت: اونم خوبه فقط  رونیرو ب نفسش

 .کشهیعادت کنه طول م

 شه؟یرو فرو دادم و گفتم: خوب م بغضم

 خونه. فرستمتونیبا هم م گهی. هفته دشهیوگفت: معلومه که خوب م دیخند

 ياز تو یکمپوت يوارد اتاق شد وبا لبخند اریبعد از رفتن دکتر کام قهیزدم و رفتنش رو تماشا کردم. چند دق يبغض لبخند نیب

دهنم. انقدر محتاج  ياز آبش رو گرفت جلو کمیکه دستش بود  یقاشق در آورد وکنارم نشست. درش رو باز کرد و با خچالی

که بلند  اریکام يخنده  ينفس دادم باال. صدا هیکمپوت رو ازش گرفتم و آبش رو  مدهن يتوجه به قاشق جلو یآب بودم که ب

 ه؟یشد با پشت دست دور دهنم رو باز کردم وگفتم: چ

 

 .دیبریبود لبات رو م زیهول نزن. بغالش ت نقدریخنده گفت: دختر جون ا باهمون

 .يشدیم ينجوریا يخوردیرو دادم دستش وگفتم: توام اگه مثل من چند وقت آب نم کمپوت

 بخور. شمیقاشق رو داد دستم وگفت: باق باخنده

 خورده؟ يزیکمپوت انداختم و آروم گفتم: عماد چ يتو يها السیبه گ ینگاه

 زد وگفت: آره. یتلخ لبخند

بغضم بترکه و همه از حال درونم  دمیترسیبخورم. م يزیچ تونستمیگلوم نم يبخاطر بغض تو یگرسنه بودم ول یلیخ نکهیا با

 : مگه گرسنه ات نبود؟دی. پرسکردیموشکافانه بهم نگاه م یبانگاه اریخبر دار بشن. کام
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 ندارم. لیاالن م ـ

 وقت ناهاره. گهید رم؟یبرم برات غذا بگ يخوایم ـ

 نه. ـ

 شده؟ يزیچ ـ

 نه. ـ

 روز؟ید ي... بابت حرف ها؟یاز دست من ناراحت ـ

 نه. ـ

 ؟يقرص نه خورد ـ

 خنده گفتم: نه. با

 زد وگفت: نگرانش نباش. حالش بهتر از توِ. یتلخ لبخند

 ...شیزیخون ر ـ

 بند اومده. ـ

 ؟یدونستیتو م ـ

 .دمینه. من تازه بعد از عمل فهم ـ

 کارو کرد؟ نیعماد چرا ا ـ

 چون دوستت داره. دیاش ـ

 زدم وگفتم: چرند نگو. يپوزخند

 باورش برات سخته؟ نقدریچرا ا ـ

 ؟يکردیباور م يمن بود يچراسخت نباشه؟ تو جا ـ

 مطمئن باش دوستت داره. ی. وليکه تو دوسش دار ینه به اون غلظت دیعماد دوستت داره. حاال شا ـ

 رون؟یب يبر شهیوگفتم: م دمیسرم کش يرو رو ملحفه

 کنه؟یم تتیحرفام اذ ـ

حرف  نیبا باور ا دونستمیخودم رو دل خوش کنم. م اریکام يباحرف ها خواستمی. نمدمیکشیندادم و فقط تند تند نفس م یجواب

و  نیسادم. هم يهم خونه  هیعماد فقط و فقط  يکه من برا کردمیباور م دی. باشهیبلکه حالم بدتر م شهینه تنها از دردم کم نم

نتونستم تحمل کنم و  گهیبود د اریدر که نشون از رفتن کام يشدن بود. با صدا زرگترگلوم مدام در حال ب يبس. بغض تو

 .کردمیبود که فکرش رو م يزیسخت تر از چ یلیعشق خ نیهق هقم بلند شد. فراموش کردن ا يصدا

 يرو يافتاد لبخند یصورتش م يو رو شدیاتاق م که از پنجره وارد يو برگشتم سمتش. بخاطر نور دمیاتاقشروکش ي پرده

امروز که دکتر  یاز جام بلند بشم. ول زاشتندینم مانیو ا اریکام یعنیبودمش.  دهیکه ند شدیم يهفته ا کی. دمیصورتش پاش
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مخالفت  يجازه مونده بود ا اریکام يکه اون روز به جا مانیبه ا نکهیبدون ا عیاومدن از تخت رو بهم داده بود سر نییاجازه پا

 ریرنگش مثل گذشته بود. برنزه و براق. ز یبود ول شهیبدم اومدم به اتاقش. هم چنان خواب بود. صورتش الغرتر از هم

کوتاه شدش نگاه کردم. هنوز  يتخت نشستم و به موها يشده بود. کنارش رو اهیگود افتاده بود و س کمی شیا لهیت يچشما

کنم. نفس  دارشیاومد از خواب ب ی. نفس هاش منظم وکش دار بود. دلم نمشیشونیپ يرو زهینشده بود که بخواد بر ياونقدر

 یبدنم بود دلخور و ناراحت بودم ول يعماد تو ي هیکل نکهیهنوز از ا نکهیهم قفل کردم. با ا يو دستام رو تو دمیکش یقیعم

 بهش بگم. يزیخواستم چینم

وگفتم:  دمیصورتش پاش يتو يو چشماش رو باز کرد. لبخند دیکش یقیرو حس کرده باشه نفس عم یکه وجود کس انگار

 .ضیمر يسالم آقا

 ؟يجاش نشست و با تعجب گفت: باز تو راه افتاد سر

 ؟یزنیجوش م نقدریگفتم: بابا دکتر اجازه داده. تو چرا ا کالفه

 ؟يوگفت: بهتر دیکوتاهش کش يموها يرو یدست

 شما. يها یگفتم: از احوال پرس يدلخور با

 خوبه. یلیگفت: نه معلومه حالت خ باخنده

 ؟یخوب ؟یچشم نگاهش کردم وگفتم: تو چ يگوشه  از

 زد وگفت: آره. خوبم. يلبخند

 م؟یشیمرخص م یرو کج کردم وگفتم: ک سرم

 بمونم. دیبا گهیدو روز د یکی هیمن  یخونه. ول يگردیتو فردا برم ـ

 ترس گفتم: چرا؟ با

 استراحت کنم. گهیدو روز د یکی دی. فقط باستین یمهم زیلب هاش نشست وگفت: چ يرو یفیخف لبخند

 خوب برگرد خونه. اونجا استراحت کن. ـ

 کنه. يازم پرستار ستین یگفت: آخه اونجا که کس طنتیش با

 گه؟؟؟ید میجیگفتم: ما هو یعصب

 اریاخت یگونه اش ب يچال رو دنید. با دمشخص ش یگونش به خوب يخنده. بخاطر الغر شدن صورتش چال رو ریزد ز بلند

 ؟يگردیزدم. سرم رو کج کردم وگفتم: برم يلبخند

. نگاه ازش گرفتم لرزوندیدلم رو م زدیکه به سبز روشن م شیا لهیت يشد و به چشمام زل زد. چشما لیاش به لبخند تبد خنده

 .گهیم یچ نمیببداد وگفت: به دکتر بگم  رونیوبه انگشتام نگاه کردم. نفسش رو محکم ب

 

 ؟يزد وگفت: بهتر يمن لبخند دنیوارد اتاق شد. با د يموقعه در باز شد و دکتر احد همون
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 آره. ـ

 ؟؟؟یعماد نگاه کرد وگفت: تو چ به

 زد وگفت: زنده ام هنوز. يلبخند عماد

 میکه حالش چندان وخ کردمیلب دعا دعا م ریبود و ز دهی. رنگم پرارهیمن نم يبه رو يزیهنوز درد داره و چ کردمیم حس

من کرد  ي دهیبه صورت رنگ پر ی. بعد نگاهيدختر رو سکته بد نیا یتونیم نیعماد وگفت: بب ينباشه. دکتر زد سرشونه 

 .ترهبه یلیاز من و تو خ نیوگفت: نترس بابا. حال ا

 خونه. رمیبه بدنش داد وگفت: فردا منم م یسرش برد وکش و قوس يدستاش رو باال عماد

 .یبخواب دیبا گهیدو روز د هیگفت: زوده حاال.  کردیعماد رو چک م تیکه داشت وضع دکتر

 بخوابم. تونمی: تو خونه ام معماد

اون شرکت  يریم یشی. پا میدرست درمون رو تختت بخواب ضیمر هی نیع يریگیتو پات برسه خونه نم دونمی: من که مدکتر

 خراب شده.

 .رونیب ادیاز تختش ب زارمیوسط حرفشون وگفتم: من نم دمیپر

 التیکنار لبش نشست. رو کرد به دکتر و گفت: خ يو دکتر باتعجب نگاهم کردند. عماد زودتر به خودش اومد و لبخند عماد

 تو خونه بخوابم. دیهم با يهفته ا هی يپرستار نیتخت دکتر. با وجود چن

 يغذاها دیماه با هیهر دوتون تا  یندارم. ول یوب من حرفخ یلیتکون داد و گفت: امان از دست شما. خ يبا خنده سر دکتر

 .دیعادت کن دیجد تیتا هردوتون به وضع دیبخور یآبک حایسبک وترج

 يجور هیهفته  هی نی. باخنده به عماد نگاه کردم وگفتم: ارونی. دکتر که از اتاق رفت بمیتکون داد يو عماد هر دو سر من

 !یش ریس هیپرستار یکنم از هرچ يازت پرستار

 وگفت: اوه اوه! پس فاتحه ام خونده است. دیخنده دراز کش با

رو تو هم  افشیرو دادم دست عماد. ق کشیبرداشتم و  خچالی ياز جام بلند شدم و دوتا کمپوت از تو دمیخندیم همونطورکه

 ده.مشت کر يجوجه  هی. دلم هوسه خورهیکمپوت و سوپه بهم م یداره حالم از هرچ گهیکرد وگفت: د

 د؟یندار لیم گهید زیگفتم: چه خوش اشتها. چ کردمیکه در کمپوت ها رو باز م يهمونطور

 نیبه من بگه اخه ا ستین یکی. دایما گفت: سر خوش يصورت ها يخنده رو دنیوارد اتاق شد. با د مانیاتاق باز شد وا در

 ؟یکنیبهشون ولشونم نم يدیدارن که تو چسب اجیدوتا که از توام سالم تراند به مراقبت احت

 : چته باز غرغرات شروع شده؟؟؟عماد

 چته؟ یپرسیتازه م یانداخت ی: دو ماهه است منو از کارو زندگمانیا

 به من چه. نجایا يایبز م نیهست. خودت ع اری. کامیبمون خوادیتو نم گهی: من که گفتم دعماد

 .ي. خوب مزدمون رو دادگهیبه کمر شد وگفت: دستت درد نکنه د یدست مانیا
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 نداشت. یتکون داد و گفت: قابل يسر عماد

 شیبرگشت سمت منو با همون لحن جد مانی. ادمیبهشون خند يدل سر هی یِشوخ يتمام حرفاشون از رو دونستمیکه م من

 رك؟یس يدختر. مگه اومد يگفت: رو آب بخند

 .ستین رکمیشما کمتر از س يخنده گفتم: واال ادا اصوال با

 .گهی. جنسمون جور شده دنیاز ا نمی! اای: بمانیا

 .رهیدوتامون رو بگ صیبگو برگه ترخ اری: فردا به کامعماد

 .یبمون گهیدو سه روز د دیاز آناناس ها رو خورد وگفت: توکه با کهیدست دراز کرد سمت کمپوت عماد ودوتا ت مانیا

 باشه تو خونه هم بلدم بخوابم. دنی: به خوابعماد

 هات دوباره باز شد. هیوبخ ينکن پسر. اومد ي: لج بازمانیا

 با خنده گفت: جوش خورد رفت بابا. عماد

 تو بخدا. ي: من موندم تو کارامانیا

 .مونمیخودم هم توش م یبهش فکر نکن. گاه ادیزد وگفت: ز يپوزخند عماد

 نه؟ یرو کرد به منو گفت: توام مرخص مانیا

 آره. ـ

 شرکت. رهیم شهیباشه. به خودش باشه فردا پا م وونهیخل و د نیوگفت: حواست به ا دیموهاش کش يال یدست

 هفته از جاش جم بخوره. هی نیا زارمیحواسم هست. نم ـ

 د؟یکنیدرست م سهیبرام دس دیروم دار ي: جلوعماد

 ه؟ی: آره. مشکلمانیا

 .گمی: مشکلش رو بعدا بهت معماد

 .رونیب میشده باران. پاشو بر يخطر گهید نی: اوه اوه. امانیا

 ؟يندار يوگفت: کار دیموهاش کش يال یدست مانیتختم ولو شدم. ا يراه افتادم و رو مانیدنبال ا باخنده

 زحمتت دادم. یلی. خینه مرس ـ

 .ادیم گهیتا چند ساعت د اریخونه. کام رمیزد وگفت: خواهش. من دارم م يلبخند

 ریو ز دمیپهلوم کش يها هیبخ يدادم و دستم رو رو رونیشا کردم. نفسم رو محکم ببراش تکون دادم و رفتنش رو تما يسر

 ياز وجودت رو بهم داد کهیت هی يکه حداقل اگه قلبت رو بهم نداد یمرس یرو ندارم ول دنتیطاقت رنج کش نکهیلب گفتم: با ا

 خواب بشم. يایلبخند وارد دن هیحرف آرومم کرد و باعث شد با  نیتو رو کنار خودم حس کنم. هم شهیکه هم

هم  يتو يچهره  دنینداشت. د یبه کم کس يازین گهید یول دیکشیهم م يرو تو افشیراه رفتن ق يهنوز موقعه  عماد

که عذاب وجدان داشته  خوادینم کردمی. حس مزدیبهم م يلبخند دیدیهر بار که نگاه من رو م یول دادیشدش عذابم م دهیکش
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باال رفتن از پله ها کله پا  يبود و مواظب بود که موقعه  ستادهیکنار عماد ا اریبه خونه. کام میدیه بود رسک یباشم. با هر زحمت

چشماش  يتخت ولو شد. دستش رو رو يرو دیکه به اتاقش رس نی. همکردمینگاهش م نیینگران از پا ينشه. منم با چهره 

 گذاشت و گفت: در رو ببند.

دادم و وارد  رونی. نفسم رو محکم بیداره تا بتونه بشه همون عماد قبل ازیکه به استراحت ن میدونستیدر اتاق رو بست. م اریکام

دوش آب گرم بود. لباسام رو در آوردم و وارد حمام شدم.  هیداشتم  اجیکه احت يزیبه تنها چ يماه و اند کیاتاقم شدم. بعد از 

. پانسمان پهلوم کردیم ییخون مرده شده بود هنوز هم خود نما يادیشعاع ز. دو تا زخم که دورش تا دمباند دور دستم رو باز کر

. چند کردیآرومم م شهی. آب همدمیوان دراز کش يتو دادمیهام به خرج م هیباز نشدن بخ يکه برا یرو هم باز کردم و با دقت

 آب بسپارم. يت نوازش هارو به دس میتن زخم خواستمیفکر نکردم. فقط م یچیهم گذاشتم وبه ه يلحظه چشمام رو رو

 يسه رب قهوه ا نیآست کیتون هیبود.  یچشمم باق ریز يهنوزم گود یاومدم پوستم شفاف شده بود ول رونیحموم که ب از

 11رفتم. ساعت  نییاز پله ها پا کردمیسرم جمع م يرو باال سمیخ مهین يکه موها يو همونجور دمیپوش یکرم نیج هی يرو

 اریکام يرو آماده کردم و مشغول شدم. سرم به کارم گرم بود که صدا پسو لیدرست کردن غذا وقت داشتم. وسا يبود و برا

 ؟يبر يخوایم ییبود. با تعجب نگاهش کردم وگفتم: جا دهیپوش یرونی. چمدونش دستش بود ولباس بدمیرو شن

 تهران. گردمیزد و گفت: دارم برم یتلخ لبخند

 بمون حاال. يچقدر زود. چند روز ـ

 برگردم. دیهم کار دارم تهران با کمی. گذرهینه. نگران عماد بودم که مطمئنم با وجود تو بهش سخت نم ـ

 حداقل صبر کن ناهار بخور بعد برو. ـ

 .رمیس ـ

 .ی. هر جور که راحتکنمیاصرار نم شتریب ـ

برات  ادی. سر پا موندن زيو تازه عمل کردت اریبه خودت فشار ن ادمیشد وگفت: مواظب خودت باش. ز کیقدم بهم نزد هی

 .ستیخوب ن

 بهش زدم وگفتم: باشه. يلبخند

 . خدافظ.نمتیبازم بب دوارمی. امگهیوگفت: خوب د دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 تا دم پله ها بدرقه اش کردم وگفتم: خدافظ. یقدم چند

 رسم خارج شد. دیز دداد و ا رونیب نیپله برگشت ونگاهم کرد نفسش رو سنگ نیآخر يتو

خوردن راه افتادم سمت اتاق عماد. در  ییپارچ آب و دو تا کاسه ماست و سبز هیبا  ختمیدو تا بشقاب ر يکه آماده شد تو غذا

گذاشتم  زیم يرو رو ینیکه خوابه. س دیفهم شدیاز تنفس منظمش م یچشماش بود ول ياتاق رو باز کردم. همچنان دستش رو

 ؟یشی... برات ناهار آوردم... بلند ماد؟و رفتم کنارش نشستم. آروم صداش زدم: عم
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بهش زدم و گفتم: برات  يداد و چشم باز کرد. لبخند رونیچشماش برداشت. نفسش رو ب يخورد و دستش رو از رو یتکون

 سوپ درست کردم.

 ؟؟؟ين راحت بشم. حاال تو برام سوپ درست کردنشست و گفت: بابا من اومدم خونه که از دست سوپ خورد سرجاش

 .کنمیدرست م يکه دوست دار ییماه بگذره بعد همش غذاها هی نیو گفتم: بزار ا نمونیرو گذاشتم ب ینیس باخنده

 کجاست؟ اریقاشق از سوپ رو خورد وگفت: کام هی

 رفت. ـ

 نگاهم کرد وگفت: رفت؟؟؟ کجا رفت؟ دیلحظه با ترد چند

 برگشت تهران. ـ

 بعد بره؟ یناهار نگهش نداشت يچرا برا ـ

 بهش اصرار کردم. خودش قبول نکرد. ـ

اصرار کردم. خودش  یلیگفتم: بخدا من خ عیتکون داد. چون حس کردم ناراحت شده سر يو سر دیهم کش يرو تو اخماش

 گفت کار داره و...

 . غذاتو بخور.دونمیم ـ

نگاه کردم. سرم رو کج کردم و گفتم: از دست من  رفتیظرف سوپش فرو م يانداختم و به قاشق هاش که تو نییرو پا سرم

 ؟یناراحت

 گفت: نه. دادیدهنش رو قورت م يتو يکه غذا يهمونجور

 اهشیپرپشت و س يابروها نیب یخط یچهره اش نبود ول يتو شیپ قیدقا ظیاز اخم غل يبه صورتش انداختم. اثر ینگاه

عماد تموم  يغذا یچند قاشق غذا رو به زور فرو دادم و وقت یلیم یصورتش نشونده بود. با ب يرو رو یفیاده بود و اخم خفافت

ها. برگرد باال  يظرفا رو بشور یستیوا خوادیاز جام بلند بشم گفت: نم نکهیشد ظرف ها رو جمع کردم که ببرم. قبل از ا

 استراحت کن.

 نگاهش کنم گفتم: من حالم خوبه. نکهیا بدون

 حرف گوش کن باران. ـ

 بهش انداختم و گفتم: دکتر به تو چند روز استراحت مطلق داده نه به من. ییگذرا نگاه

 .یاستراحت کن کمی دیاالنت عادت نکرده. با تی. بدنت هنوز به وضعیتوام عمل داشت یول ـ

 .خوابمیبخواب منم م ریباشه بابا. تو بگ ـ

 یضیبکشه گفتم: عماد! مثال مر رونیب يگاریکه خواست س نیبرداشت. هم زیم يرو از رو گارشیراز کرد و پاکت سد دست

 ها.



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 ریکه نتونستم بکشم حاال هم تو گ مارستانینخم. دوماه تو ب هی نیلبش گذاشت و گفت: من خمار ا ينخ رو گوشه  هیخنده  با

 نده جون مادرت.

رو برداشتم و از اتاق زدم  ینیابروهام جاخوش کرده بود س نیب یظیکه اخم غل ينجورینم. همک شیراض تونمیکه نم دونستمیم

 .رونیب

زدن تنگ شده  انویپ يبرا یرفتم و نشستم پشت ساز. بعد از دو ماه دلم حساب نییاز پله ها پا اریاخت یاز شستن ظرف ها ب بعد

فشار  انویپ يپدال ها ي. پام رو رودادیانگشتام رو قلقلک م دهایکل یو چشمام رو بستم. خنک دمیکش دهایکل يبود. دستم رو رو

 دیچیپیسالن م يساز تو يدوسش داشتم. صدا یلیخ کردمیکار م کیکه کالس یکه زمان يدادم و شروع کردم به زدن قطعه ا

 . چند بار پشت سر هم قطعه رو زدم که خسته شدم.کردیم شتریرو ب جانمیو ه

در رو پام کردم و از  يجلو يها یی. دمپاکردیخونه رو باز کردم. باد گرم آخر بهار صورتم رو نوازش م جام بلند شدم و در از

 یالله عباس ي. بودادیم کردیکه تازه داشت رشد م یکیکوچ يها وهیشکوفه هاشون رو به م يجا ي. درخت هارونیخونه زدم ب

 یرو هم باخودش م يپرنده ها يآروم نغمه  يصدا دیچیپیم يدرخت ها يکه تو يبود. باد دهیچیفضا پ يو محبوب شب تو

 آورد.

که خواستم وارد  نیقدم زدم حس کردم پهلوم درد گرفته. برگشتم سمت خونه و از پله ها باال رفتم. هم اطیح يکه تو کمی

 زنه؟یبه سرت م يهوس هوا خور نستایسرپا وا گمی: بهت مدمیعماد رو شن ياتاقم بشم صدا

دادم وگفتم:  هیاتاقم تک ي. به در بسته کردیانگشتاش دود م يهم ال يگاریبود و س دهیتخت دراز کش يوسمتش. ر برگشتم

 ؟یزنیمنو چوب م اهیتو چرا زاغ س

 ؟يدیتو چرا حرف گوش نم ـ

 ؟يندار ي. کارادیبحث ندارم. خوابم م يروم رو برگردوندم وگفتم: حوصله  کالفه

 نه. ـ

 يبرام از خونه آورده بود هنوز کنار تختم بود و من تو اریکه کام یدادم. باکس رونیاتاق رو پشت سرم بستم و نفسم رو ب در

باکس دفتر جلد چرمم رو  ينکرده بودم. رفتم سمتش و از تو دایکدوم از کتاب هاش رو پ چیخوندن ه يحوصله  مارستانیب

نوشته بودم که عماد قرار بود من رو ببره سرخاك مامان.  ییدرست تا اونجا .مو ورقش زد دمیروش کش ی. دستدمیکش رونیب

 رو ندارم. شیتوان نوشتن باق کردمیحس م یول دونمینم

که  یعماد، عشق بیو غر بیعج يشبانم، اخالق ها يکابوس ها دم،یخونه کش نیا يبودنم تو لیکه او ينوشتن زجر توان

 فتهیب يحرف ها نوشته بشه و روز نیاگه ا کردمیهم حس م یرو نداشتم. از طرف گرفتیوجودم داشت شکل م يکم کم تو

هم که نوشته  ي. همون مقدارشدمیخاطرات خوش گذشته م دیبه قول عماد تجد الیخیب دیدست عماد پاك آبروم رفته. پس با

 گلوم رو کمتر کرده بود. ياز بار بغض تو یبودم کل
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پوستم رو مور مور  اومدیکه از کولر م یتخت ولو شدم. باد خنک يگذاشتم و خودم هم رو مینقاش لیکمد کنار وسا يرو تو دفتر

رهاش  نیبعد سنگ هیهام نگه داشتم و چند ثان هیر ي. هوا رو تودمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم ي. چشمام رو روکردیم

قلبم  يگذشته درست مثل خنجر تو يبرام گنگ بود. هنوز سوال ها ندهیدر انتظارمه. هنوز آ یکه چ دونستمیکردم. هنوز نم

 سوال هام رو بده. يتا مرور زمان جواب همه  کردمیصبر م دیبه جز صبر کردن نداشتم. با يچاره ا چیه ی. ولرفتیفرو م

تو دوتا  مانیگفت: ا يزیهم بود. آهنگ که تموم شد عماد قبل از هر چ يعماد اخماش تو یول کردینگاهم م يبا لبخند مانیا

 نه؟یچرا همش غمگ ؟يباران بد ادی یستیآهنگ درست و درمون بلند ن

بدم  ادشی تاریگ ادی. وگرنه بگهیبتونه بزنه د انویکه با پ ارمیبراش ب ییآهنگ ها دیبرگشت سمت عماد وگفت: خوب با مانیا

 آهنگ شاد خواست بزنه. یهرچ

 تموم کردما. تورمیپارت نیا مانیها رو دوست دارم. ا نیآهنگ غمگ نینه. من هم ـ

 گفت: نه! يگرد شد. با ناباور مانیا يچشما

 گفتم: آره. باخنده

 .رونیآلبوم بده ب دیعماد. با شهیم فیح ينجوریا نیرو به عماد گفت: بخدا ا مانیا

 .رانیکجا نه تو ا چیزد وگفت: اونم ه يپوزخند عماد

و همونجام پخش  میکنیداره. آهنگ هاش رو اونجا ضبط م ویاستد هیترک ياز رفقام تو یکیمن  ران؟ی: خوب چرا تو امانیا

 .میکنیم

 !داینظر خودم رو هم بپرس ستیوسط بحثشون وگفتم: بدن دمیپر

 ؟ي: مگه تو دوست ندارعماد

 معلومه که نه. ـ

 بود گفت: چرا؟ دهیکه ابروهاش باال پر مانیا

 کنسرت گذاشتن و آلبوم دادن. ينه برا یچرا نداره. خوندن رو دوست دارم ول ـ

 .نیداره ا يدیباخنده گفت: بابا چه عقا مانیا

 . اگه دوست نداره بهش اصرار نکن.مانینکن ا تشیلب هاش نشسته بود گفت: اذ يرو يکه لبخند عماد

 مجوز. يبرم ارشاد دنبال کارا دیا صبح بابرم. فرد دیرو برداشت وگفت: باشه داداش. من با فشیک مانیا

 : هنوز درست نشد؟عماد

 که. دنیمجوز نم ایراحت نی: نه بابا به امانیا

 بود بگو. ي: کارعماد

 دست عماد رو گرفت و گفت: حتما. فعال خدافظ. مانیا

 : خدافظ.عماد
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 خدافظ. ـ

 .چسبهیفنجون قهوه م هیمبل نشست و گفت:  يکه رفت عماد رو مانیا

 ؟یاستراحت کن يبر يخوایلبخند گفتم: نم با

 .خورهیاستراحته بهم م یچند وقته استراحت کردم حالم از هرچ نیبه بدنش داد و گفت: انقدر ا یوقوس کش

 درست کنم؟ يگفتم: عماد... شام کباب تابه ا رفتمیکه از پله ها باال م يهمونجور

 هوس کردم؟ یدونستیم ـ

باز هم به من  یعماد آزاد باش رو داده بود. ول يتر صبح اومده بود و بعد از سه هفته با غرغر هاوارد آشپزخونه شدم. دک باخنده

مدت  نیا يهم من و هم عماد تو ی. ولمیسر کن یآبک يرو هم با غذا ها يهفته ا هیکرده بود که اگه امکانش هست  هیتوص

 ي هیتوص الیخی. پس بشدیحالمون بد م ییغذاها نینچ دنیواقعا از د میخورده بود یآبک ياز بس که سوپ و آش و غذاها

 ومشغول آماده کردن مواد کباب شدم. ایدکتر شدم ودل رو زدم به در

. دمیاومد رو شن یعماد رو که داشت از پله ها باال م يقدم ها يصدا تابهیماه يتو ختنشیگوشت و ر هیاز آماده شدن ما بعد

 .کردمیم مانهیبود وداشتم برنج پ نتیکاب يسرم تو

 برام باران خانوم. ياریقرار بود قهوه ب ـ

 : آخ....دمیسرم و نال ي. دستم رو گذاشتم رونتیکاب يو جوابش رو بدم که سرم محکم خورد باال رونیب امیب خواستم

 شد؟؟؟ تیزیبازوم رو گرفت وگفت: چ ریشد و ز کیقدم بهم نزد هی عماد

 گفتم: نه. دمیمالیکه سرم رو م يهمونجور

 من کو؟؟؟ ي. قهوه اریدرن يباز بمیداد و با خنده گفت: ننه من غر رونیرو ب نفسش

 دونمی... من مای... خداادی: آخ خدا... سرم... مردم از درد... زنگ بزن آمبوالنس بدمیو نال يباز یخنده خودم رو زدم به کول با

 ....ي.... وايشدم... آ يضربه مغز

 .کنمیکه خنداش گرفته بود رفت سمت قهوه جوش وگفت: نخواستم بابا. خودم درست م عماد

 زویم يها یقهوه نشست پشت صندل وانیل هی ختنیو مشغول شستن برنج ها شدم. عماد بعد از ر نکیخنده رفتم سمت س با

 تونستمیبار واقعا نم نی. اکنهیم داره نگاهم دمیسمتش د دمیبعد از آبکش کردن برنج چرخ یمشغول خوردن قهوه اش شد. وقت

... ی. سبز... عسلشدیم یشده بود که گه گاه چشماش اون رنگ ییرنگ ها تماماز  یقی. انگار واقعا تلفهیبگم چشماش چه رنگ

. نگاه از چشماش گرفتم ینیرو هم بب یپرکالغ یمشک یتونستیعمق چشماش م يتو يکردی... و اگه باد قت نگاه ميقهوه ا

 انداختم. نییوسرم رو پا

 

 باران... ـ

 بده؟ ادیبهم  تارمیگ انویدرکنار پ یبگ مانیبه ا شهیحرفش رو بگه گفتم: م هیباق نکهیکردم وقبل از ا یدست شیپ
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 تار؟؟؟یگرد شد وگفت: گ چشماش

 داره؟ یباال انداختم وگفتم: خوب آره. مشکل يتفاوت شونه ا یب

 ر؟؟؟تایچرا گ ـ

 يرو دوست داشتم. سر اومدیدست به وجود م يتو تاریکه باگرفتن گ يدیانتخابش نداشتم. فقط استال يواسه  یخاص لیدل

 .يجور نیتکون دادم وگفتم: هم

 رو بهت نشون بدم. يزیچ هی خوامیم ای. بيدار ادیکارا ز نیا يجاش بلند شد وگفت: فعال وقت برا از

بود که عماد کمتر پاش  ییهم جز جاها نجای. استادیدراتاق مطالعه اش ا يدنبالش راه افتادم. از پله ها باال رفت وجلو متعجب

سمت چپ و راستم به طور کامل از باال  واری. درش رو باز کرد ورفت داخل. من هم پشت سرش وارد شدم. دذاشتیرو توش م

بزرگ  زیم هی شدیکه رو به در باز م يپنجره ا ياتاق رو به رو يبود. درست در انتها کتابشده بود و پر از  يقفسه بند نییتا پا

 زویکه سمت راست م یفرش کرم رنگ کف اتاق پهن بود و به جز سطل آشغال هیمطالعه از جنس چوب گرد و قرار داشت. 

 .خوردیتوش به چشم نم يا گهید زیکه سمت چپش قرار داشت چ يآباژور

 تو گرفتم. يبرا نارویاشاره کرد وگفت: ا يبه قفسه ا عماد

 بود. یدرس ياون کتاب ها جا خوردم. تمام کتاب ها کتاب ها دنیسمت قفسه و با د دمیچرخ

 ؟یگرفت یواسه چ نارویتعجب نگاهش کردم وگفتم: ا با

 .گهید یبخون ینیبش نکهینشست وگفت: خوب واسه ا زیپشت م یصندل يرو

 بخونم؟؟؟ ـ

 یاز وقت یشده ول رید یلیباران قبول دارم که خ نیگاه سرش کرد وگفت: بب هیداد و بعدش اون رو تک کهیت زیرو به م دستش

اتفاقات افتاد و اصال نتونستم بهت بگم.  نیخوب بعدش ا یفکر تو سرم افتاد. ول نیبه کار کردن ا يشروع کرد مانیتو با ا

که  دونمی. تو با اون معدل میدرست و شانست رو امتحان کن يپا ینیبش خوامیم یول يوقته درس نخوند یلیدرسته که خ

هماهنگ کردم هر جاشو مشکل  مانیهنر که اونارم با ا یچند تا کتاب تخصص مونهیکتاباتو. فقط م یدوره کن هی دیفقط با

 .یشیقبول مدانشگاه هنر  يوبه درست حتما ت یبچسب یسال رو حساب هی نیباهات کار کنه. من مطمئنم اگه ا ادیب یداشت

 آخه... ـ

 خوش حالتش رو به چشمام دوخت وگفت: بخاطر من... ي. چشماستادیجاش بلند شد و رو به روم ا از

. موندینم یحرف گهیبود. پس د یکیدر تار يریت هی نمیازم بخواد من قبول نکنم؟؟؟ ا يزیعماد چ شدیبسته شد. مگه م دهنم

که عماد ازم خواسته بود که درس  نیبود که عماد ازم خواسته بود. هم يکار نی. چون اکردمیتالشم رو م تینها دیفقط با

 .کردیبود که خودم رو هم خوشحال م ي. خوشحال کردن عماد تنها کارشدیم فهد هیهم بهش نداشتم برام  یلیبخونم اگه م

اون همه برگه  يال 3و تا ساعت اتاقش پناه برد تا دوباره سرش ر ییعماد به تنها یاز خوردن شام و شستن ظرف ها وقت بعد

اتاق من  يپنجره برعکس پنجره  نی. استادمیگرم کنه من هم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق مطالعه شدم. کنار پنجره اش ا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

کتاب ها  يو رفتم سمت قفسه. دستم رو رو دمیکش قی. چند تا نفس عمشدیاط باز میرو به ح شد،یباز م رونیکه رو به ب

صورتم  يکه گوشه  ي. با لبخندکردمیکه م ییها ياز نکته بردار شدیکناره هاش پر م شیکه چند سال پ ییاب ها. کتدمیکش

 يانگار که تک تک کلمه هاش تو ب. با باز کردن کتازیونشستم پشت م دمیکش رونیاز کتاب ها رو ب یکیجا خوش کرده بود 

 نایرو ع ختمیریکه توش م يزیکه هرچ بتیمص هی ایموهبت بدونم  هیرو  میذهن خال دونستمیذهنم شروع کرد به رژه رفتن. نم

 دراز مدتش. يدست حافظه  سپردشیو م کردیحفظ م

. گفتیرو از حفظ م يبعد يذهنم سه کلمه  خوندمیکلمه رو م کیکه  نیرو به خوندن روز نامه وار کتاب گرم کردم. هم سرم

شون برام آشنا بودند  خوندمیکه م یبودم هنوز مثل روز اول دهیرو هم ندکتاب ها  نیرنگ ا گهیسال که د 4بعد از  نکهیاز ا

نمره پاس کنم.  نیهر سال امتحانات رو با بهتر شدیو دست نخوردم بود که باعث م یخال يحافظه  نیهم دی. شابردمیلذت م

 2انداختم. ساعت  زیم يبه ساعت رو یکتاب رو بستم. نگاه ازهیبا خم دمیرس 100 يبه صفحه  یصفحه بود و وقت 240کتاب 

 بود.

 يداده بود پا هیسمتش. به چهار چوب تک دمیهنوز؟ چرخ يداریعماد از پشت سرم بلند شد: ب يازجام بلند شم که صدا خواستم

 .کردیدود م يگاریدست چپش س يفنجون بود و تو هیدست راستش  يداده بود. تو هیچپش تک يراستش رو از پشت به پا

 ؟یبخواب يخوایبخوابم. تو نم رفتمیبلند شدم وگفتم: داشتم مجام  از

 يکه قهوه است جرعه ا دیفهم شدیم دیچیپیفضا م يوتو خواستیکه ازش بر م يکه دستش بود و بخاطر عطر یفنجون از

 بخواب. من کار دارم هنوز. ریکارام عقب افتاده. تو برو بگ یلیچند وقت خ نیوگفت: نه. ا دینوش

اتاقش  يرفت تو گرفتیم گارشیاز س یکه کام يتکون دادم و بعد از خاموش کردن برق از کنارش رد شدم. همونجور يسر

 نکن. دارمیشرکت. ب رمیوگفت: صبح نم

نشستم  ی. خسته بود ولدیرسیبود که به گوش م ییتنها صدا يکولر گاز يپره ها يخفه  ياتاقم شدم و در رو بستم. صدا وارد

اون  يتو میآب يصورتم زدم. برس رو برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدم. چشما يکرم رو یو کم شمیآرا زیپشت م

 تخت ولو شدم. يرخوت از جام بلند شدم و رو حسو با  دمیکش يا ازهی. خمزدیبهم چشمک م یکیتار

لباس  ياز تو یتنگ توس شرتیت هیو  یمشک يشلوار راسته  هیطبق روال هر روز چشم باز کردم. بعد از برداشتن  6 ساعت

و من با لذت چشم بسته بودم و  دندیکوبیآب با خشونت خودشون رو به صورتم م يدوش رها کردم. قطره ها ریهام خودم رو ز

اومدم و بعد از عوض کردن پانسمان پهلوم لباس هام رو تنم کردم و از  رونیب. از حموم کردمیبرخورد احساس آرامش م نیاز ا

خندام گرفت. دمر  دنشیخواب تیوضع دنی. از ددمیاتاق عماد سرك کش يبرم تو نییاز پله ها پا نکهی. قبل از ارونیاتاق زدم ب

و دهنش باز بود. پتوش دورش  بود هشکمش موند ریافتاده بود. دستش ز نییراستش از تخت پا يتخت افتاده بود وپا يرو

 اتاق رو پر کرده بود. ونشیدرم یکی يخرناس ها يشده بود و صدا دهیچیپ

بوده و  داریوقت ب ریکه عماد تا د دونستمیاومدم و مشغول درست کردن صبحانه شدم. م نییلبم از پله ها پا يلبخند رو باهمون

وسفره رو جمع کردم. حس وحال ساز زدن رو  دمیساز رو از برق کش ییپس بعد از خوردن صبحانه چا شهینم داریب ایزود نیبه ا
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از  یکیصبرانه مشتاق ورق زدن کتاب ها بودم.  ینداشتم پس از پله ها باال رفتم و وارد اتاق مطالعه شدم. انگار که خودم هم ب

 خوندمشیم يشتریبود با دقت ب دی. چون کتاب برام جدزیکه عماد گرفته بود رو برداشتم ونشستم پشت م یتخصص يکتاب ها

 .کردمیداشت م ادیونکات مهمش رو با مداد کنار همون صفحه 

رو با  یخال يهمه فضا نیا يجور هی دی. بامی. عطش داشتم. عطش پرکردن ذهن خالخوردمیکتاب رو م يبه کلمه  کلمه

نقدر محو کتاب شده بودم که گذر زمان رو نکنند. ا دایجلون پ يو مفهومم اجازه  یمعن یب يکه سوال ها کردمیاشغال م يزیچ

عماد همچنان  يجا خوردم. صدا 12ساعت  دنیراه رو بلند شد سرم رو بلند کردم وبا د يعماد از تو يصدا یحس نکردم. وقت

 ؟؟؟یی: باران؟... کجااومدیم

 دهنم رو قورت دادم وگفتم: تو اتاق مطالعه ام. آب

 دادیشدنش م داریکه نشون از تازه ب دهیژول ی. در باز شد و عماد با سر و وضعنمشیبب کنهیکه در رو باز م یتا وقت دمیچرخ

 خوش خواب. يآقا ریبهش زدم وگفتم: ظهرت بخ يشد. لبخند انیدر نما يجلو

 یاز وقت بندمیکه. شرط م یدرس بخون. نگفتم خودت رو خفه کن نیوگفت: گفتم بش دیکش شیموهاش چند سانت يرو یدست

 .یاتاق نیاتو  يدارشدیب

 درست کنم؟ يدوست دار یناهار چ زهی. حاال به عنوان جايخنده از جام بلند شدم وگفتم: شرط رو برد با

 گرسنمه. بیدرست کن. فقط زود باش که عج يخوایکه م یزد وگفت: هرچ يلبخند

 ها. حواست باشه. ياریم کمیکم کم ش ياز کنارش رد شدم گفتم: دار باخنده

بدون تراس  يمثل خونه  کمیو خندم شدت گرفت: مرد بدون ش دمیصداش رو شن رفتمیم نییکه از پله ها پا يهمونجور

 .مونهیم

هم به  يزیناهار درست کنم. چ دیرفت با ادمی یرو باز کردم. انقدر گرم درس بودم که حت خچالیآشپزخونه شدم و در  وارد

مشغول پوست کندن  يگرفتم کتلت درست کنم. سر میتا باالخره تصم دمیدور خودم چرخ کمیکه درست کنم.  دیرسیذهنم نم

 يشد.حوله ا دایعمادم پ يکه خوب باهم مخلوط بشن که سر و کله  زدمیکتلت رو چنگ م ي هیشدم. داشتم ما ینیزم بیس

 ؟یوگفتم: پهلوت رو بست دمی. دست از کار کشکردیشونه هاش بود وداشت گوشش رو پاك م يرو

 .گهیها وگفت: ولش کن بابا. خوب شده د یاز صندل یکیپشت  نشست

 آخه؟ يدیچرا حرف گوش نم الست؟یاگه زخمت سرما بخوره واو یدونیم ؟یچ یعنیگفتم:  ظیغ با

باند و  هیاول يکمک ها يجعبه  يباال انداخت ومشغول خشک کردن موهاش شد. دستام رو شستم و ازتو يشونه ا باخنده

هاش  هیوبه بخ دمیرو باال کش شیقهوها شرتیت يو نشستم کنارش. لبه  ختمیر نیبتاد کمینبه پ هی يچسب برداشتم. اول رو

 شیدلم ر تشیوضع دنیکرده بودند پهلوش پر از زخم بود. با د هیبخ دوبارههاش باز شده بود و  هیبار بخ هینگاه کردم. چون 

 دیفهم شدیشکمش م يزخمش. از منقبض شدن عضله ها يرو دمیگلوم رو فرو دادم و پنبه رو آروم کش يشد. به زور بغض تو

 انداخته بودم و مشغول پانسمان پهلوش بودم. نیی. سرم رو پارمیاشک هام رو بگ زشیر يجلو تونستمیکه هنوزم درد داره. نم
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به چشمام  مشتش شد. صورتم رو باال گرفت و ریرو ازش پنهون کنم چونه ام اس سمیاز جام بلند بشم و صورت خ نکهیاز ا قبل

 .گهیزخمه د هیدختر.  یباال انداخت وگفت: چقدر دل نازک ییشد. ابرو رهیخ

عماد. من اصال  یگفتیبهم م دیگفتم: با کردمیرو جمع م لیکه وسا ي. همونجوردمیوصورتم رو عقب کش دمیرو باال کش مینیب

... اه! هیمنه عوض ریهمش تقص ؟يچقدر الغر شد يدیند ؟يبه خودت نگاه کرد نهیی. تو آنمیبب ينجوریتو رو ا خواستیدلم نم

 لعنت به من.

 .نمیتو رو بب دنیدرد کش اومدیکه دلم نم هیمنه عوض ری. تقصستین یعوض يتو ریلب هاش نشست و گفت: تقص يرو يلبخند

 سمتش و با عجز گفتم: چرا؟ چرا من برات مهمم عماد؟ برگشتم

 بود. زیعز یلیکه برام خ يندازیم یکس ادیتو منو  ـ

 گفتم: نفس؟ دیترد یباکم

 اسم رو فراموش کن؟ نیگفت: مگه نگفتم ا ضیبه خون نشسته نگاهم کرد و با غ يچشما با

شده باشه از جا بلند  یاسم عصب نیا دنیو مشغول سرخ کردن کتلت ها شدم. عمادم که انگار از شن دمیاز سر حسرت کش یآه

تو گذشته بود که عماد داشت ازش  يزیچ هیدرکش کنم.  تونستمیبفهمم چه مرگشه. نم تونستمیشد و از پله ها باال رفت. نم

 نیا دنیخونه با شن نیا يگوشه گوشه  کردمی. نفس... . حس مشدیاسم مربوط م نیبه صاحب ا دیکه شا يزیچ هی. کردیفرار م

. کالفه بودم. کردندیاسم رو صدا م نیا خونه داشتند با هم يبه خودش گرفته. انگار تک تک اجزا يا گهید ياسم حال وهوا

 ذهنم درد گرفته بود. يتو يکننده  وونهیسرم از حجم افکار د

که به قول خودش  يدرحقم کرده بود. عماد یهمه خوب نیکه ا يبه عماد بکنم؟ عماد یکمک چیه تونستمیاحمق چرا نم من

درد  نیتسک يبرا يکار چیوقت ه چیدم؟ چرا هزخمش بو يدردم رو نداشت. پس من احمق چرا فقط نمک رو دنیطاقت د

هفت رنگش رو ازم  يچشما يکه طاقت زل زدن تو شدیم زیچنان از چشماش سر یکه گاه يدرد کردم؟ینم نشیس يتو

 .دمیفهمیکه کنارش بودم م یرو فقط من نیتنها. ا یلی. عماد تنها بود. خگرفتیم

آوردم. در  یدلش در م ياز تو يجور هی دیاز دستم دلخوره با دونستمیکتلت ها رو سرخ کردم از پله ها باال رفتم. م یوقت

 گرفتش بلند شد: بله؟ يگذشت که صدا يا قهیدر زدم. چند دق ياتاقش بسته بود. دستم رو باال بردم و بعد از گفتن بسم اهللا 

دستش بود. دست دراز کرد  يبود تو دهیسکه به انتها ر يگاریبود و س ستادهیرو باز کردم وبه داخل نگاه کردم. کنار پنجره ا در

ازش گرفت و  یقیکه کام عم نیروشنش کرد و بعد از ا یقبل گاریس لتریجعبه اش برداشت و با ته ف ياز تو يا گهید گاریوس

 داد گفت: کار تو بگو. رونیب شهیش يدودش رو تو

 خوب... ناهار آماده شده. ـ

 االن. امیزد و گفت: م گارشیبه س يا گهینگاهم کنه پک د نکهیا بدون

عماد. من اصال  دیپا و اون پا کردم و گفتم: خوب... ببخش نیا کمی. ادیهم بگم تا از دلش در ب يا گهید زیچ دیبا دونستمیم

 .دمیکرده بود. ناخود آگاه از دهنم پر ریذهنم رو درگ ياسم بدجور نیا یناراحتت کنم. ول خواستمینم
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 گرسنمه. یلیکه خ می. برستیخاموش کرد و گفت: مهم ن يگاریجا س ينصفه اش رو تو گاریس عماد

 یمن نم يبه رو ی. ناراحت شده بود به دل هم گرفته بود ولشناختیعماد رو خوب م ياخالق ها گهیهمه مدت د نیاز ا بعد

راحت تر از سکوت  یلیخ دیکه دلخوره شا گفتیاگه م گفتی. اگه دردش رو بهم مکردیام م وونهید شتریکاراش ب نیآورد. هم

. با دادیعذابم م شتریسکوتش ب نیمن سکوت کرده بود. هم يبرابر خطاها در شهیاون هم ی. ولشدیبرام قابل هضم م نشیسنگ

 شروع به خوردن کردم. یلیم یبرداشتم وبا ب کهیوجلوش گذاشتم. خودم هم دوتا ت ختمیتمام غذاش رو ر یحوصلگ یب

 اد؟یب مانیبگم ا یگفت: ک هویغذا  وسط

 ؟یچ يتعجب نگاهش کردم وگفتم: برا با

 .گهیدرس د ـ

 .پرسمیداشتم ازش م یاگه مشکل خونمیکار داره. خودم م ی. خودش کلياونو به زحمت بنداز خوادینم ـ

 راحته درسا؟ ـ

 ها کار کنم. یرو تخصص دیرو بلدم فقط با یعموم يدرسا ـ

 .ادیبه کارت م یلیخ یاگه موسسه بزن يریبگ یقیموس سانسیدانشگاه هنر و اونجا ل ياگه بر ـ

 خنده گفتم: اوه! حاال کو تا اون موقعه. با

 .ستین رید ـ

. خودم هم بدم زدمیموسسه رو م گهیو تا چند وقت د گفتیعماد راست م دینگفتم. شا يزیچ گهیدادم ود حیرو ترج سکوت

 کردمیم يکار هی دیخودش.با يبود برا يدراندشت مسئله ا ياون خونه  يتو يکاریگرم بشه. ب يجور هیاومد که سرم  ینم

 .ارهیزوم کنه و پدر مغزم رو با سواالش در ب زیهمه چ يتا ذهنم کمتر رو

و بعد از حموم کردن و آماده کردن صبحانه مشغول  شدمیم داریاز خواب ب 6روال سابق. صبح ساعت  يافتاده بود رو زیچ همه

اتاق  یچوب زیپشت م شستمی. بعد از رفتن عماد به شرکت مکردمیو صداش م شدمیعماد م ي ختهیجمع کردن اتاق درهم ر

خودم غذا  يو برا شدمیاز جام بلند م کردیرو اعالم م شیگرسنگ شکمم يصدا ی. وقتخوندمیمطالعه و تا ظهر فقط درس م

پشت  رفتمیم حیتفر يو بعدش برا خوندمیبه کوب درس م 4و تا ساعت  زیپشت م شستمی. بعد از ناهار دوباره مکردمیآماده م

 نیبرام گذاشته بود که همه رو تمر دیدج توریبه آقا باال سر ندارم چند تا پارت ازیزدن ن يبود من برا دهیفهم گهیکه د مانیساز. ا

و با  دمیشنیرو م کردیم فیاز صدام تعر يجور هیعماد رو که هر بار  يصدا شدمیساز م يکامال غرق صدا ی. وقتکردمیم

. بعد از خوردن شام و شستن ظرف ها عماد به اتاقش شدمیو مشغول درست کردن شام م کردمیم ییرایازش پذ یخوشحال

 .شدمیهوش م یتخت ب يرو شدیچشمام باز نم یاز خستگ کهو من هم  رفتیم

هم  یگذران زمان غصه نداشتم خوشحال بودم. از طرف يبرا گهیو د کردیمنظم حرکت م يبرنامه  هیطبق  میزندگ نکهیا از

 قهیو تا دق بردمیرخت خواب هم م يکتاب ها رو با خودم تو شدیمرور کردن درس هام شوق و ذوق داشتم که اگه م يانقدر برا

 گفتیمدام م. شدمیاتاقم م یو راه شدمیبلند م زیهر بار با تشر عماد از پشت م ی. ولخوندمیکه چشمم باز بود درس م يآخر
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که خودم مشتاق  دونستیدرس غرق کردم و نم يخودم رو تو ينجوریکه بخاطر اون ا کردی. فکر مرمیبه خودم سخت بگ دینبا

 ام. يا گهیتر از هرکس د

 .کردمیم نیرو تمر يدی، پشت ساز نشسته بود وداشتم آهنگ جد4روز طبق معمول هر روز ساعت  اون

 مونهینم یواسم راه یاز درد دلتنگ پرم

 من بدون تو دلم خونه یب یکه خوب و خوش تو

 خــــــــــونه دلم خـــــــــونه دلم

 تو داغونــــــــــه دلم خــــــــونه یب وجودم

 دونـــــــــــهینم دونـــــــهینم

 دونــــــــــــــهیحالمو جز خــــــــدا نم یکس

 به تو بستم امویقرصه که من هستم که دن دلت

 تو دم دستم يباشه برا یوقت مشکل هر که

 دارم که مثل خود من باشه ویک یمن چ یول

 شه دایهر وقت عشقو کم دارم مثل معجزه پ که

 خــــــــــونه دلم خـــــــــونه دلم

 تو داغونــــــــــه دلم خــــــــونه یب وجودم

 دونـــــــــــهینم دونـــــــهینم

 دونــــــــــــــهیحالمو جز خــــــــدا نم یکس

 دلم خونه شونمیپر یستین توکه

 وونهیو د رونمیو ح هراسونم

 خــــــــــونه دلم خـــــــــونه دلم

 تو داغونــــــــــه دلم خــــــــونه یب وجودم

 دونـــــــــــهینم دونـــــــهینم

 دونــــــــــــــهیحالمو جز خــــــــدا نم یکس

 )یشهرام شکوه|( دلم خونه

 صدا دلت خونه؟؟؟چرا؟ نیبا ا ـ

مبل. دستاش رو پشت سرش قالب کرده بودو داشت  یدست يمبل وکتش رو انداخته بود رو يسمتش. نشسته بود رو برگشتم

 .یزدم وگفتم:سالم.خسته نباش ي. لبخندکردینگاهم م

 چرا دلت خونه؟ یسالم. نگفت ـ
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 .یکنیتم:تو دل منو خون ماز جام بلند شدم وگف باخنده

 باال انداخت وگفت: من؟ ییابرو

 اقهوه؟ی ییگفتم: چا رفتمیکه از پله ها باال م يهمونجور

 نکن. تلخ تلخ باشه. نشمیریبلندشد: قهوه.ش نییاز پا صداش

داده بودم که سروکله اش  هیها تک نتیگازگذاشتم.منتظر درست شدن قهوه به کاب يآشپزخونه شدم و قهوه جوش رو رو وارد

 خون شه. شتریبگم دلت ب يزیچ هی خوامیوگفت :حاال م ستادیشد. پشت اپن ا دایپ

 ؟؟؟ینگاهش کردم وگفتم:چ باتعجب

 .امیهم نم گهیرم.تا سه هفته د رمی:فردا دارم مدوگفتیبلندشده بود کش کمیموهاش که تازه  يرو یدست

خونه تنها  نیسه هفته تو ا دیبا یعنی! ایسه هفته؟ بدون من؟ خدا ا؟؟؟یتالیره اب خواستیم گفت؟یم یرفتم. عماد داشت چ وا

سه هفته  دیحاال با شدمیخفه م یکه از شرکت برگرده از دلتنگ يکه تا بعد از ظهر ینه! من يکه دق کنم؟ وا موندم؟یم

 ...ي... وايوا دمش؟؟؟یدینم

 خون شده نه؟ يجد يگفت: دلت جد دیدرهمم رو که د ي افهیق

 طال. شیپ رمیگفتم: از االن بگم که من نم ختمیریفنجون م يکه قهوه رو تو يرو ازش برگردوندم وهمونجور روم

 چرا؟ ـ

 درس بخونم. خوامیخونه راحت ترم. بعدم م ـ

 دیفهمیم دی. نبادادمیجلوش ضعف نشون م دی. برگشتم سمتش و فنجون رو گذاشتم جلوش. نبادمیرو شن قشینفس عم يصدا

خودم هم جا خوردم. پاسخم رو با لبخند  شیکه از تلخ ي. لبخنددمیصورتش پاش يتو يکه با حرفش داغونم کرده. پس لبخند

اگه نگاهش کنم اشک چشمم لوم  دونستمیچشماش زل بزنم. م يتو تونستمیانداختم. نم ریگرفتم و سرم رو ز يا گهیتلخ د

 ؟یکنیگفت: چمدونم رو جمع م دی. سکوتم رو که ددهیم

. با دمیکش یقیهواش که پر بود از عطر تلخش نفس عم يپله ها شدم. در اتاقش رو باز کردم و تو هیتکون دادم و راه يسر

 یسفر. ول رفتیو درش رو باز کردم. بار اولش نبود که م دمیکش رونیتختش ب ریگلوم بود چمدونش رو از ز يکه تو یبغض

داشتند سد سر  یکه سع یی. مقاوت در برابر اشک هاگشتیسه روزه بر م ود شهی. همشدینم یطوالن نقدریوقت سفراش ا چیه

بود که  یاز دلتنگ یکه ناش ی. ضعفدیدیعماد ضعف رو م دیخودم رو نگه داشتم. نبا یسخت بود. ول یلیراهشون رو بشکنند خ

 رو گرفته بود. بانمینرفته گر

چمدونش جا دادم. چند دست بلوز  يکاور گذاشتم و تو يرو تو شهیم اجشیاحت دونستمیکه م یدست کت وشلوار مجلس چند

 يهم از تو یشمیلباساش گذاشتم. چند دست کروات ابر هیرو هم تا زدم و کنار باق ادیبه کت و شلواراش م کردمیکه حس م

دادم. رفتم سراغ مسواك و شونه و چمدون جا  يو با حوله اش تو مهم براش برداشت یکمدش برداشتم. دو دست لباس راحت

تختش نشستم و چند تا نفس  يبشه عقب گرد کردم. کالفه و بغ کرده رو اجشیصبح احت دیشا نکهیتراشش که با فکر ا شیر
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شروع کرد به  مبدتر با فرو دادن عطر تلخش چونه ا یدست از سر گلوم برداره. ول یبغض لعنت نیا دیتا شا دمیکش قیعم

 .دنیلرز

نبودنش  قهیدق هیحاال که فکر  دم،یکشیاز وجودش نفس م کهیت هیشده بود، حاال که داشتم با  شتریه عشقم به عماد بک حاال

قبل کم  ياز جو متشنج روزها کمیحاال که تازه  خوندم،یاون درس م يحاال که داشتم به خواسته  د،یکشیمنو به مرز جنون م

جون من به عماد بنده.  یدونیم یخودت که بهتر از هرکس ؟یستیبه فکر من ن کمیچرا  ایخدا رفت؟یم دیشده بود عماد با

چرا  ای... خدااشیمحل یمردونه اش محتاج ب يمن چقدر محتاجشم. محتاج نگاه هفت رنگش محتاج صدا یدونیخودت که م

 چرا؟؟؟ ؟؟؟یکنیکارو م نیا يدار

 پاکشون کردم: باران؟؟؟ عیعماد سر يصدا دنیحض شنبه م ی. ولدیچکیگونه هام م يتوجه به مقاومتم رو یهام ب اشک

 ؟يگفت: جمع کرد نیزم يچمدون رو دنیدر اتاق بود. باد يبعد جلو قهیدق چند

 هم فقط سرم رو تکون دادم. نینکنه. بخاطر هم دایجولون پ يباز نکردم که بغضم دوباره اجازه  لب

 .رونیب میزد وگفت: پاشو لباست رو بپوش بر يلبخند

تکون داد و مشتاقانه  يلب هاش بود. سر يشدم. لبخندش هنوز رو رهیخ زدیبار به سبز م نیچشماش که ا يتو یگنگ بانگاه

 .گهیگفت: پاشو د

اطراف واقعا فوق العاده بود.  ي. محوطه کردیرهنگاهممیبهتمنخ نهمهیبودم. عماد بالذت بها رنشدهیاطرافس دنیهم ازد هنوز

داشت که  یو مشک يو نقره ا یآب ياز رنگ ها یبیترک ینیزایکه د یبخش داخل هیشده بود.  لیرستوران از دو بخش تشک

همون پشت بوم رستوران بود که  یبخش خارج نی. امیکه ما نشسته بود یجبخش خار هیکرده بود و  کیرمانت یلیفضا رو خ

. بردیم نیهوا رو از ب یاحتمال ياطراف سرد یو شکالت یو کرم يشده بود. رنگ گرم قهوه ا نیزاید يبه طرز فوق العاده ا

که بخاطر حالت  يا شهیرو دو چندان کرده بود. طاق ش ریتاث نیکه فضا رو روشن کرده بود ا يو زرد یقرمز و نارنج ينورها

ون ستاره بار يسر رو به طرز فوق العاده ا يباال يفضا کردیم شونیاصل يتر از فاصله  کیمانندش ستاره ها رو نزد یعدس

 یلیتپه قرار داشت خ هی يرو بای. چون رستوران تقردید شدیبود که از اون باال م ییویقابل توجه و زیچ نیکرده بود. اما مهم تر

که  یکرانش تا افق ادامه داشت و سمت چپمون کوه با جنگل یبا وسعت ب ایما در زی. سمت راست مدیاطراف رو د شدیراحت م

 .کردیم دایروش رو فرش کرده بود تا آسمون ادامه پ

 : باران!!!!زدیداشت داد م بایاومده. عماد تقر یگارسون ک دمیمحو اطراف بودم که نفهم انقدر

که دستش بود رو گرفتم. عماد که  ییخودم رو جمع و جور کردم و منو عیگارسون سر دنیتعجب سرم رو برگردوندم و باد با

انتخاب غذا رو نداشتم رو به گارسون  يمنتظر من بود. من که واقعا حوصله  نهیسفارش داده بود دست به س غذاش رو ایگو

. عماد زودتر از کردندیگرد شده نگاهم م ي. گارسون و عماد هر دو با چشمادیاریمن هم ب يآقا سفارش دادن برا یگفتم: هرچ

 .ارنیمن هم ب يبرا يدتو سفارش دا یگارسون به حرف اومد: من گفته بودم هرچ
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 متشیبه ق نکهیبدون ا گویخوراك م دنی. با درونیبرداشتم و نفسم رو فوت کردم ب زیم ي! بازم گند زدم. دوباره منو رو از رواه

 رهیخ هیمن بود تا چند ثان يکنم منو رو بستم و روبه گارسون غذا رو سفارش دادم. گارسون که انگار هنوز هنگ کارا یتوجه

نشده  ریس ایدر يکرد و راه افتاد سمت پله ها. من که هنوز از تماشا یکوتاه میاومد. تعظ دشبهم موند که با تشر عماد به خو

 فوق العاده است! نجایعماد! ا يبودم سرم رو چرخوندم وگفتم: وا

 ششیلبش و با فندکش آت يه نخ در آورد و گذاشت گوش هی گارشیپاکت س يداد و از تو هیتک شیصندل یدوباره به پشت عماد

نگاهش مشخص بود نگاه کردم.  نیریاون همه نور گرم فقط عسل ش ریعماد که ز يگرفتم و به چشما ایزد. نگاهم رو از در

 نجا؟یا ياوردیزد و گفتم: چرا زودتر منو ن يلبخند

 .ينجوریباال انداخت وگفت: هم يشونه ا گرفتیم گارشیاز س یکه کام همونطور

 ایدر نیب ییلب هام پاك نکردم. نگاهش به دور دست ها جا يلبخندم رو از رو یهنوز بخاطر رفتنش ناراحت بودم ول نکهیا با

نور  ریکه ز کرانیب یآب نی. چقدر اایخودم هم برگشتم و دوباره چشم دوختم به در دمی. من که سکوتش رو دکردیم يباز

که پشت غرق  دونستمیمن م یباعث مرگ مامان بوده ول ایدر فتندگیرو دوست داشتم. هر چند که همه م زدیمهتاب برق م

متوقف  ایدر ي. نگاه عماد هنوز رودمیدادم و چرخ رونیهم وجود داره. نفسم رو محکم ب يا گهید انیمامان جر یشدن ساختگ

پشت عماد نشسته درست  که يبه دوتا دختر دی. نگاهم از عماد فاصله گرفت و رسکردیدومش رو دود م گاریبود و داشت س

 یهم و زل زدم به هردوشون بلکه از رو برن. ول يتو دمیاخمام رو کش اریاخت یب رشونینگاه خ دنیما بودند. با د خیبودند وم

 .زدندیلب باهم حرف م ریو آروم ز کردندینباشن به عماد نگاه م ایدن نیا يانگار که تو

انداختم و اخمام  یبه اون دوتا دختر م ینگاه یگرفته شد. من هم هر از گاه ایکه غذامون رو آورد نگاه عماد از در گارسون

اون دوتا دختر  ينگاه ها ریمن ز یرو خاموش کرد ومشغول غذاش شد ول گارشی. عماد بدون حرف سشدیتر م ظیغل

نگاهش اخمام رو باز  ندیکه نگاه عماد روم ثابت شد. با د کردمیم يزداشتم با غذام با ينجوریبخورم. هم يزیچ تونستمینم

 به وجود اومده؟ یمشکل ؟يخورینم يزیزدم. ابروش رو باال انداخت وگفت: چرا چ يکردم و بهش لبخند

 نشده. يزیاراده دوباره به اون دوتا دختر نگاه کردم و با اخم گفتم: نه. چ یب

درحد انفجار بود.  تیصورتش از عصبان دیبه سمتم چرخ یبه دخترها انداخت. وقت یبرگشت ونگاه دیکه رد نگاهم رو د عماد

از جاش بلند شد و اومد  عیکرد وسر فیرو تعر يزیچ جانیکرده باشه رو به دوستش با ه یاز دخترها انگار که کشف مهم یکی

 سمت ما.

 

 با تشر گفت: غذاتو بخور و نگاهشون نکن. کنمیهنوزم دارم به اون دوتا نگاه م دیکه د عماد

کوتاه قرمز  ينتونستم چشم ازش بردارم. مانتو نمیشدن دختر تازه تونسته بودم وضع افتضاحش رو بب کیمن که با نزد یول

هم  یرنگ یبود. شال مشک دهیچرمش مونده بود پوش یبلند مشک يچکمه ها ریزانوش ز يکه تا رو شیذغال نیج يرو یرنگ

هم به صورت داشت که سنش  يقرمز ظیغل فوق شیبود. آرا کردهبلوند وفرش رو مشخص  يسرش بود که تمام موها يرو
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که  نیآورد و هم ورشیبه سمتمون  دیدویداشت م بایکه تقر يو جور جانی. دختر باهدادیکه بود نشون م يزیاز چ شتریرو ب

 ....زمیزد: عماد!!!! عز غیج جانیاز زور ه زمونیبه م دیرس

 دونستمیصحنه نم نیا دنیبغل عماد پهن کرد. من که از د يخودش رو تو میبکن يکار میمن بتون ایعماد  نکهیقبل از ا و

 عی. عماد سرکردمیعماد حلقه کرده بود نگاه م يبه دختر که دستاش رو دورشونه ها دهیپر یشوك زده با رنگ ایناراحت باشم 

گفت: خودتو جمع  تیرو گرفته بود دختر رو پس زد و با همون اوج عصبان وهاشابر نیکه ب یظیبه خودش اومد و با اخم غل

 کن.

. ستادیو شق ورق سر جاش ا دیکش رونیبغل عماد ب يمتعجب مونده بود خودش رو از تو کمیعماد  یکه از تشر ناگهان دختر

 ي. وانمتیبیهمه مدت دوباره دارم م نیبعد از ا شهیگفت: باورم نم هیاول جانیشد و دوباره باه رهیعماد خ يچشما يتو کمی

 ؟ییهویزد  بتیمعرفت کجا غ ی. بتمنداش يقت بود ازت خبرچند و یدونیعماد! م

 ارم؟؟؟یمن کرد و کالفه گفت: به جا نم ي دهیبه رنگ پر ینگاه عماد

 هیعماد... تو پارت ادینم ادتی! نگو الیگفت: منم... ژ دیترکیکه از زور تعجب داشت م یجا خورده بود با صورت یکه حساب دختر

 اومد؟ ادتی... میما بود يالیو يکه تو ي... دو هفته امیباهم آشنا شد ریام

 لطفا. دیمزاحم نش دیی. بفرماریموهاش فرو کرد و دوباره به من نگاه کرد وگفت: نخ يتو یکالفه دست عماد

بود رو با  زیم يعماد که رو يو روش نشست و دست مشت شده  دیها رو عقب کش یاز صندل یکی عیوا رفت. سر دختر

... المیناخوناش جا خوش کرده بود رو گرفت و گفت: نگام کن عماد... من همون ژ يرو يکه الك قرمز شدیسف يدستا

. یخودت باش شدیاومدم تو کفت بودم. باورم نم یمعرفت من از وقت یاومد؟ ب ادتیخانومم...  یگفتیروز بهش م هیکه  یهمون

 يپک ها دنیکش گاریس يو موقعه  یکشیم کتوری. هنوزم ومهیهنوزم مثل قد دنتیکش گارینشستنت، س زیپشت م ژیپرست یول

 کمیکه  دخوب شناختمت هر چن یلی... نامرد من خيدیقهوه سفارش م هی. مطمئنم بعد از غذات یکشیم قیاول رو محکم وعم

 اد؟ینم ادتی التویژ اد؟ینم ادتیتو منو  یول يالغر شد

 دنیهرزه. حالم از د يخودت دختره  زی: گمشو برو سر مدیاد کشکنترل خودش رو نداشت ازجا بلند شد و د گهیکه د عماد

 .خورهیبهم م افتیق

نفس نفس  میبود داشت دهی. هر دو رنگمون پرمیکردینگاه م دیلرزیهر دو متعجب به عماد که داشت از خشم م الیو ژ من

از جاش بلند شد و قبل از رفتن اول به من و بعد به عماد  هی. با گرهیرگریزودتر از من واکنش نشون داد و زد ز الی. ژمیزدیم

 بد... یلیعماد... خ ینیبی: بد مدیانداخت و نال ینگاه

 رفت. نییبدون حرف از پله ها پا و
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. عماد که کامال مشخص بود هنوز دمیفهمی. حال خودم رو نمرفتیم یاهیبود و چشمام س دهی. رنگم به شدت پردمیلرزیم داشتم

بر و  نستایاونجا وا اریآب قند ب وانیل هیداد زد: برو  کردیکه داشت با تعجب نگاهمون م یرص خوردنه رو به گارسوندر حال ح

 بر منو نگاه نکن.

قرمز بود  تیرفت. عماد که هنوز صورتش از شدت عصبان نییعقب گرد کرد و از پله ها پا عیسر دیکه از داد عماد ترس گارسون

 باران؟ یداغش گرفت وآروم گفت: خوب يدستا يکردم رو تو خی يزانو نشست و دستا يکنارم رو

 بود؟ ی... کیونفس زنون گفتم: اون... دختره... ک دهیبر دهیبر

 آشغال هرزه. هیکرد وگفت:  شتری. نفسش صورتم رو سوروند. فشار دستاش رو برونیباحرص نفسش رو محکم داد ب عماد

 ... کار... داشت؟ی... چیبا... باتو... باتو چ ـ

 دختر. يلرزیم يباران. دار ریتو رو خدا آروم بگ ـ

 شد پس؟ یآب قند چ نی: ادیدوباره داد کش بعد

برامون  ییرستوران نبود وگرنه آبرو ییقسمت باال يتو يا گهیبود که اون شب به جز ما و اون دوتا دختر کس د نیا خوبش

 وانیآب قند توش بود رو گرفت سمت عماد. عماد ل وانیکه ل یوبشقاب زیبه م دی. گارسون دوان دوان ونفس زنون رسموندینم

و حالم رو بدتر  زدیم یدهنم به تلخ يشدن آب قند تو ختهیدهنم. دهن خشک شدم با ر يرو با خشونت چنگ زد وگرفت جلو

. دست عماد رو پس زدم و صاف سرجام نشستم. تنفسم تونمینم گهیرو که خوردم حس کردم د وانیل ي. تانصفه هاکردیم

 خونه. می. از جام بلند شدم و آروم گفتم: بررفتیم نیکم کم داشت از ب جمیو سرگ شدیم يداشت عاد

. ذهنم در حال انفجار بود. یسمت خروج میچنگ زد وباهم راه افتاد یوکالفه بود کتش رو از پشت صندل یکه عصب عمادم

مدرك  هیکه  یعماد بود. انگار تا زمان تیو اونم اصل دیداشتم به زور فراموشش کنم دوباره به روحم خط کش یعکه س يزیچ

مثل  يروز هیبود  میزندگ یکه حاال تنها دلخوش يکه عماد شدینم اورمب میدیبودم نم دهیکه شن ییدال بر صحت حرف ها

که دارم کنارش قدم  يمرد نیا نکهیکننده بود. فکر ا وونهیفکرشم برام د ینه! حت يدو رو برش... وا يوآدم ها روسیس

 بودم. يبوده که از دستشون فرار یفیکث يروز جز آدم ها هیخودش  دارمیبرم

باهم  ریام هیخانومم... پارت یگفتیروز بهش م هیکه  ی... همونالمی: من همون ژشدیذهنم مدام تکرار م يدختر تو يها حرف

امکان نداشت...  نیخدا!... ا ي... وامیما بود يالیو يکه تو ي.... دوهفته امیما بود يالیو يکه تو ي. دوهفته ا..میآشنا شد

... بگو که رمیمیباشه؟... خدا دارم م فیکث شهیمگه م زدینگاه هفت رنگ معصوم که توش غم موج م نیعماد من پاك بود... ا

 ... بگو... بگو...فهیمشت اراج هیهمش دروغه... بگو که همش 

کنم.  یخودم رو خال دیبود که با دهیبهم نگفت انگار که اونم فهم يزیو عمادم چ کردمیم هیطول راه تا خونه رو داشتم گر تمام

 یکنه. وقت هیخون گر خواستیبود و م دهیبارش. انگار که اونم حال خرابم رو فهم يو آماده  شدیم يآسمون هم کم کم ابر

از مبل  یکی يقدرت باال رفتن از پله ها رو هم نداشتم. رو یو وارد خونه شدم. حت مشد ادهیپ نیاز ماش بدون حرف میدیرس

عنوان  چیرو به ه هیقض نیا خواستمیدستام. نم نینشستم و سرم رو که از درد در حال انفجار بود رو گرفتم ب نییسالن پا يها
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بودن عماد  فیبا فکر کث خواستمیباور کنم. نم خواستمیباورم نشد. االنم نم دمیحرفا رو شن نیا یوقت المیو يباور کنم. تو

 کنم. لیعشقش رو تو دلم به نفرت تبد

 ي. با انگشتش اشک روسمیخ يچشما يپام نشست. سرم رو باال گرفت و زل زد تو يبرق سالن رو روشن کرد و جلو عماد

... رونیب زیفکرا داغونت کنه... بر نیکن... نزار ا ی.. خودت رو خالصورتم رو گرفت و گفت: بگو... بگو باران... فوشم بده.

 نکن... بگو... فقط بگو... يخودخور

: تو رو خدا... عماد... بگو که همش دروغه... بگو که تو دمیو با عجز نال دمیحرفاش هق هقم بلند تر شد. خودم رو عقب کش با

... بگو عماد... ستیچشمات دروغ ن يتو تیاشتباه گرفته بود... بگو که معصوم يا گهی... بگو که اون دختره تو رو با کس دیپاک

کردم... تو رو  یزندگ وونیح هی شیمدت رو پ نیحرف بزن... نزار خوردشم... نزار فکر کنم تمام ا اکن... بگو... تو رو خد میراض

 خدا حرف بزن... حرف بزن عماد...

بودم باران...  فیگفت: من کث شیشگیکه باحرفام بغض کرده باشه به زور آب دهنش رو قورت داد و با همون لحن هم انگار

 ... انقدرکه....فیکث یلیخ

دستاش گرفت وشروع  نیصورتم رو ب یناگهان یلیشد و بعد خ رهیکف خ يبه پارکت ها ي. چند لحظه ادیرو ازم دزد نگاهش

حرفا کلنجار  نینگفتن ا ایگفتن  يانگار که مدت ها بوده با خودش برا ختیریم رونیو باحرص بکرد به حرف زدن. کلماتش ر

 نیپاك. ا یلی. خينتونستم باران. تو پاك بود یخونم رو هم بدرم. ول ي کوچولوبره  خواستمیم یکه حت فیرفته بوده: انقدر کث

که وادارم  یلعنت يتو يتو. به جز چشما يبه جز چشما اوردیفرود ن میسر تسل چکسیروت نشسته در برابر ه يکه جلو یگرگ

 فمیکث يکارا يتو من از همه  بخاطرکه بودم. تو... آره فقط  ي. که دوباره بشم همون عمادفمیکث يایکرد دست بکشم از دن

به من. د  يبود خدا ي هی. باران تو هديو پاکم کرد ی. االن من پاکم باران. بخاطر تو پاك شدم. تو منو شستدمیدست کش

 نکن. وونمید نیاز ا شتریاشکا رو دختر. ب نیا زینر

 یدستاش که صورتم رو قاب گرفته بودند و گفت: قسم بخور... قسم بخور که پاک يبغض و هق هق دست گذاشتم رو با

 عماد...

که دست از همه  خورمیسرم قسم م يباال ي... به همون خداخورمیهم فشار داد و با حرص گفت: قسم م يهاش رو رو دندون

 برداشتم. امیکثافت کار ي

 يچشما ي. صداقت رو توزدیدو دو نم گهیام آروم گرفت و چشمام د هیدرونم. گر يشعله  يرو ختیر یحرفش انگار آب نیا با

رو  خمی يدادم و چشمام رو بستم. دستا هیمبل تک یحال به پشت یدستاش برداشتم وب ي. دستم رو از رودمیدیهفت رنگش م

 ؟يدستاش گرفت وگفت: بهتر يتو

که دستاش رو گذاشته  دمیمبل نشست. چشمام رو بازکردم و د يتونستم سرم رو تکون بدم. از جاش بلند شد وکنارم رو تنها

 ؟يخوریدادم وگفتم: قهوه م رونیرو ب نمیس ي. نفس مونده توکشهیم قیعم يصورتش و نفس ها يرو

 .یگفت: آره. مرس یا لبخند تلخصورتش برداشت و ب يرو از رو دستش
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 شرتیت هیاتاقم.  يگاز گذاشتم و بعدم برگشتم تو يو از جام بلند شدم. اول قهوه جوش رو رو دمیبه صورتش پاش يلبخند

قبل رو نداشت.  قهیچند دق یدگی. صورتم رنگ پردمیموهام کش يتو یو دست دمیکه پام بود پوش یذغال نیج يرو دیسف

 هیوکنارش هم  ختمیدوتا فنجون ر يرفتم. قهوه که آماده شد تو نییپا هازدم و از پله  نهییآ يخودم تو یدلگرم يبرا يلبخند

 رفتم.  نییگذاشتم و از پله ها پا تیسکویبسته ب

 

رو  ینیرو خاموش کرد. س گارشیزد وس يلبخند دنمی. با ددیکشیم گاریهمون مبل نشسته بود و داشت س يهنوز رو عماد

 بزنم؟ انویبرات پ يذهنش رو کم کنم گفتم: دوست دار یاز آشفتگ یکم نکهیا يجلوش گذاشتم و برا

 يکارم رو برا نیبهتر خواستمی. مدمیکش قیکرد. نشستم پشت ساز و چند تا نفس عم دییزد وبا سر حرفم رو تا یبرق چشماش

 يها فشار دادم. صدا هیکالو ير دادم و انگشتام رو روپدال فشا يوجودم بود. پام رو رو يکه همه  يعماد بخونم. عماد

 کرد. شیخودم هم همراه يکه از آهنگ گذشت صدا کمی. دیچیپیسالن م يتو انویپ يمسحور کننده 

 نفس باشه کیمن وتو  نیباشم ب کترینزد خواستمیم

 فاصله بس باشه نیهم دیشا یشیلحظه ازم دورتر م هر

 قدم تا تو کیبمونه  بزار

 دستاتو يدیبه من نم یوقت

 ستیجان کترینزد نیاز ا یوقت

 باتو یول مونمیاز تو م دور

 نهیشینم نیتر از ا کیستارمون کنار هم نزد دیشا

 نهیبیتو رو که م سمیخ يچشما ستیفاصله هم بد ن نیهم دیشا

 باشم کترینزد خواستمیم

 يدور نیبه ا میراض من

 خدا دلش به رحم اومد  دیشا

 ينجوریهم میراض من

 )یاتیابیپو |تر کی(نزد

 یلیخراب بود. خ یلی. حالم خزاشتینم هیگر یوسط خوندن صدام نلرزه ول کردمیم یسع یلی. خاومدینفسم باال نم هیزور گر از

 يکرده جلو خی يو به عماد نگاه کردم. فنجون ها دمیکش رونیخراب بود. آهنگ که تموم شد خودم رو از پشت ساز ب یلیخ

. هر دو انگار محتاج سکوت ستیبفهمم مثل من حالش خوب ن تونستمیم تشیاز وضع ی. ولرهیخ نیزم يهش روروش بود نگا

پاشو  ؟يپرواز ندار 6دست نخورده رو برداشتم وگفتم: مگه ساعت  ینیو رفتم سمتش. س ستادمی. به زور سر پا اییو تنها میبود

 .گهیبرو بخواب د
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. دیلرز یپله ها شد. پاهام م هیواز جاش بلند شد و زودتر از من راه دیپاش یلبخند تلخ سمیرو بلند کرد وبه صورت خ سرش

 .دیفهمیم يزیچ دی. فعال نبادمیفهمیم يزیچ دیآودرم. عماد نبا یدووم م دیبا یول دیلرزیاصال تمام وجودم م

وزن خودم رو نداشتم. رفتن عماد به  تحمل ی. حتدمیخسته خودم رو از پله ها باال کش یرو برداشتم و با تن زیم يرو ینیس

اتفاق چرا  نیکه ا دمیفهمیاتفاق آخر بدترش کرد. نم نیکنه و اضطراب ا ينجوریبرام سخت بود که حال و روزم رو ا يقدر

 .میکن یاز هم خداحافظ یگرفته واعصاب خط خط یکه هردومون با دل فتهیب قروز قبل از رفتن عماد اتفا هیدرست  دیبا

اتاق.  يجعبه برگردوندم و بعد از مرتب کردن آشپزخونه برگشتم تو يها رو تو تیسکویکردم و ب یخال نکیس يها رو تو قهوه

هم نشده بود. وارد  11. ساعت هنوز دارهیکه هنوز ب دیفهم شدیم زدیم رونیدر ب نییکه ازپا ياز نور یدر اتاق عماد بسته بود ول

 یامروز کل نکهیگلوم با ا يچشمام گذاشتم. بغض تو يتخت ولو کردم و دستم رو رو يور رواتاقم شدم و در رو بستم. خودم 

 رونیهوس ب دیکوبیها م شهیکه خودش رو به ش یبارون يبودم. با صدا یهنوزم مثل اولش پا بر جا بود و بارون یبودم ول دهیبار

 .رونیهام از اتاق زدم ب ونهتخت رو چنگ زدم و انداختم رو ش يرو یمسافرت يرفتن به سرم زد. پتو

هوا سوز داشت. پتو  یتابستون بود ول نکهی. با ادیکوبیشدم. بارون خودش رو محکم به صورتم م اطیخونه رو باز کردم وارد ح در

 اطیح يتاپ تو يفلز يها لهیم يبارون از رو ي. قطره هااطیح يو راه افتادم سمت انتها دمیچیرو محکم تر به دور خودم پ

زانوام گذاشتم.  يشکمم جمع کردم رو سرم رو رو يتاپ نشستم و پاهام رو تو ي. روختندیریم نیزم يو رو دندخوریسر م

 صورتم رو نوازش کنه. شدیکه با اشک صورتم مخلوط م یچشمام رو بستم و اجازه دادم بارون

 یگاه سرم و مامن هیوت مندانه تکسخا یآغوش گرم چیکه ه نیخسته شده بودم. از ا ییتنها نیبودم. از ا دهیبر یهمه چ از

همه سوال خسته بودم. از  نیاز ا د،یهمه ترد نیاز ا ،یپناه یب نی. از اشدمیداشتم داغون م شدیکردن اشکام نم یخال يبرا

خسته بودم.  دمیفهمیعماد رو نم يمحبت ها لیدل نکهیبود خسته بودم. از ا خودشفقط و فقط دلخوش  میزندگ یدلخوش نکهیا

قلبم  تونستمیقلبم خسته بودم. کاش م يرو کشدیخنجر م شیتفاوت یوب یتوجه یبا ب دادمیم یهر بار به خودم دلگرم نکهیاز ا

قلب  نی... کاش اشدیم میکس یب يروزها اهپن ی. تا کسامیدرب یپناه یب نیجواب مثبت بدم تا از ا اریرو آروم کنم وبه کام

 مرد سنگ دل نبود... کاش... هی ریگ یلعنت

سرم  ينکنه باال سشیکه محافظ سرش کرده بود تا بارون خ يچشم باز کردم. عماد با چتر شدیم کیکه نزد ییپا يصدا با

. پاشو يخوریتو االن سرما م می. پاشو بريشد یخال سیدختر؟ خ یکنیکار م یچ يبود. باحرص گفت: معلومه دار ستادهیا

 .نمیبب

 یب ی. وقتدمیدیپام رو نم يدر اصل اصال جلو یدنبالش راه افتادم ول یمقاومت چیافتاد. بدون ه ریدستش گ يحلقه  يتو بازوم

از لرزم رو کم کرد. عماد وارد خونه شد وبدون  کمیبدنش  ندیخوشا يدستش رو دور کمرم انداخت . گرما دیمن رو د یاطیاحت

دست لباس  هیحموم و رفت سمت کمد.  يرو پرت کرد تو سیخ يشد و پتو تاقمسمت پله ها. وارد ا دیحرف من رو کش

حرف  چی. و بدون هيخوریو داد دستم و گفتم: زود لباست رو عوض کن. سرما م دیکش رونیاون فصل رو ب ينسبتا کلفت برا

که عماد انتخاب کرده بود  ییها سلبا دنیو بعد از پوش دمیکش رونیلرزونم ب ي. لباس ها رو با دستارونیاز اتاق زد ب يا گهید



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

. مطمئن بودم که سرما دمیشده بود رو باال کش پیکه ک مینیو ب دمیگردنم باال کش يتخت انداختم. پتو رو تا رو يدم رو روخو

از جام  شهیو فردا سرحال تر از هم دادیانجام م روسیو یآنت هیبدن عماد کار خودش رو مثل  يگرما دیخوردم. هر چند که شا

 يبشم افکار مزاحم رو از تو داریب شهیزودتر از هم دیصبح با نکهیهم گذاشتم و با فکر ا ينم ناکم رو رو ي. چشماشدمیم لندب

 تا بتونم بخوابم. ختمیر رونیذهنم ب

گلومه. تمام بدنم داغ بود به  يگردو تو هی کردمیچشمام رو باز کردم. چشمام متورم بود و احساس م یحس رخوت و سست با

 دیسرجام نشستم. با عیگذاشتم. هوا روشن بود. سر میشونیپ يداشت. دستم رو رو انیجرپاهام  يرو یمطبوع یجز پاهام. خنک

هم  یسیلختم نگاه کردم. دستمال خ يبه پاها رتیلگنه. با ح يپاهام تو دمید تمکه سرجام نشس نی. همکردمیم داریعماد رو ب

 دیخوایشد: سالم خانوم. کجا م دهیچهارچوب در شن يطال از تو يتخت بود. خواستم از جام بلند بشم که صدا يکنارم رو

 د؟یبر

 کنم. دارشیب دیگفتم: آقا پرواز داره. با کردمیتخت بلند م يکه به زور خودم رو از رو يهمونجور

 8وقته رفتن. ساعت  یلیتخت خوابوند وگفت: آقا که خ يزد و اومدم سمتم. دستم رو گرفت و دوباره من رو رو يلبخند طال

 .ستی. گفتن حالتون خوب ننجایاومدن دنبال من آوردنم ا انمیآقا ا

 به اطراف نگاه کردم وگفتم: مگه ساعت چنده؟ یسردرگم با

 .11 ـ

بارون  ریرفتم ز شبی! منه احمق چرا دایسه هفته؟ خدا ؟یراحت نیکنم رفت؟ به هم یاز عماد خداحافظ نکهیبدون ا یعنی! يوا

هم  يو متورمم رو رو سیخ يعماد باشم؟ لعنت به من. چشما دنیه غصه دار ندمسخر یسرماخوردگ نیکه حاال بخاطر ا

کوره  هیصورتم هنوز مثل  یآورده بود ول نییاز تبم رو پا یآب کم یخنک. دمیشدم رو به زور باال کش پیک ینیگذاشتم و ب

 یول کردمیرو پاك م ختیریصورتم م يکه رو ییبا خشونت اشک ها اریاخت یبودم که ب ي. انقدر از دست خودم کفرسوختیم

 .رمیرو بگ زششونیر يجلو تونستمینم

 ؟یخواب ـ

 صورتم رو پاك کردم وگفتم: رفت؟ يرو ي. اشک هادمیچهارچوب د يرو تو مانیسمت در و ا برگشتم

 قینفس عم گلوم دوباره چونه ام رو به لرز انداخت. سرم رو برگردوندم و چند تا يآره تکون داد. بغض تو یبه معن يسر

 به خودم مسلط شدم سرم رو برگردوندم وگفتم: طال رو بفرست بره. ی. وقتدمیکش

 تعجب نگاهم کرد وگفت: آخه تو که... با

تنها باشم.  خوامیانداختم گفتم:من حالم خوبه. فقط م یرو به حمام م سیکه لگن و دستمال خ يجام بلند شدم و همونطور از

 بفرستش بره.

 نکن. يلج باز ـ

 . بفرستش بره خودتم برو.تونمیدرس بخونم اون که باشه نم خوامی. مکنمینم يلج باز ـ
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 .میزنگ بزن به گوش یداشت يکار ایداد. گفت: اگه حالت بد شد  رونیو نفسش رو محکم ب دیموهاش کش يتو یدست کالفه

مدام  مانیا یبخاطر حالم بمونه ول کردیکه اصرار م دمیشنیم نییطال رو از پا يتکون دادم و رفتنش رو نگاه کردم. صدا يسر

... دنشیند شب،یکنم. رفتن عماد، اتفاق د هیکل روز رو گر خواستیکس رو نداشتم. دلم م چیه يبره. حوصله  دیکه با گفتیم

 آخه؟؟؟ حداقل گناهم رو بگو و بعد مجازات کن. هیهمه عذاب واسه چ نیا ایخدا

اومدم  نیزم يگلوم شکست و هق هقم بلند شد. با زانو رو يبغض تو دادیرو م مانیدر که خبر از رفتن طال وا يصدا با

مرد مغرور و  هی میکس که تنها دلخوش ی. منه بچمیکه بدون عماد ه دمیفهمیدستام پنهون کردم. تازه م نیوصورتم رو ب

اون خونه  واریانگار در و د. بدون عماد ختیریوجودم م يتو ایدن رسبدون اون تمام ت يبود لحظه ا يا لهیدلسنگ چشم ت

از جام بلند شدم و از پله ها  شیخودم هم وحشت داشتم. با ترس و تشو ي هیسا یحت زیمن رو بخوردند. از همه چ خواستندیم

مشت  هیحرفا  نیا يهمه  بفهممکنم. بلکه  دایبلکه عماد رو پ کردمیآدم گم شده اطراف رو نگاه م هی نیرفتم. درست ع نییپا

 ییدراندشت نبود. حس تنها ياون خونه  ياز عماد تو يخبر چینبود. ه یچیه یبه خوردم دادن. ول گرانیبوده که د فیاراج

 .گرفتندیاطراف رو ازم م دنید يواجازه  ختندیریصورتم م يمحابا رو ی. اشک هام بکردیبود وداشت خفم م دهیگلوم رو چسب

 یخودم رو خال دیفقط وفقط سازم بود. با طیاون شرا يتنها هم دردم تو دی. شاستادمیا انویکنار پ دمیکه باز کردم د چشم

سرخورد.  دهایکل يرو ياراده  ی. نشستم پشت ساز و دستاهام بکردمیم یهمه حس خال نیخودم رو از ا يجور هی دیبا کردمیم

هق هقم بلندتر شد  دیکل نی. با فشار اولکردیرو امر م خواستیکه م يزیزدن نداشتم و دلم هر چ يبرا ياراده ا چیانگار که ه

. انقدر آهنگ رو زدم که زدمیو م دادمیپدال ها فشار م يلرزونم رو به زور رو يام گم شد. پاها هیگر يصدا نیساز ب يوصدا

. اشک هام کنندیدارن تحمل م يدهایکل رو مییتمام بار تنها کردمیشدم. حس م یخال کردمینوك انگشتام درد گرفت. حس م

 کرد... شیلرزون خودم هم همراه يبعد صدا یبار آخر آهنگ رو از اول شروع کردم. کم يو پاك کردم و برار

به اعتراض شکم گرسنه ام هم  شدیظهر م یوقت ی. حتکردمیکتاب هام فرو م ياون خونه سرم رو تو يتو ییفرار از تنها يبرا

پام رو  يو جلو کردمیضعف م یو از زور گرسنگ شدیم کیهوا تار ی. وقتخوندمیسره تا غروب درس م هیو  کردمینم یتوجه

که اکثرا تخم مرغ بود. بعد از خوردن  کردمیخودم سرهم م يبرا يزیچ هیو  دمیکشیم نییخودم رو به زور از پله ها پا دمیدینم

ماه تمام  10 نیا يه توک ي. به عمادکردمیو به عماد فکر م شدمیم رهیخ يو به نقطه ا نشستمیسالن م يمبل ها يغذا رو

 يو برا کردمیم يادآوریخودم  ه. تک تک محبت هاش رو بکردمیوجودم رو پرکرده بود. تک تک خاطراتم رو از اول مرور م

به خودم  یکه خودم هم به صحتش شک داشتم. وقت ییها يکه عمادم دوستت داره. دلدار گفتمیبه دل شکستم م يدلدار

و دوباره  رفتمیو از پله ها باال م شدمیو ساعت هاست همونجا نشستم. به زور از جام بلند م سهیکه صورتم خ دمیدیم اومدمیم

 خوابم ببره. زیکه همونجا پشت م خوندمیو انقدر درس م کردمیمطالعه حبس م تاقا يخودم رو تو

که  کردمیخودم جدا نملحظه هم از  هیخونه رو  یازش نداشتم. گوش یتماس چیو ه گذشتیاز رفتن عماد م يروز شیش پنج

به جونم افتاده بود در  زیپشت م دنیکه بخاطر خواب يو کمر درد یخواب یمبادا عماد زنگ بزنه و من حواسم نباشه. از شدت ب

بعد از ظهر بود و  3کاناپه ولو شدم. ساعت  ياومدم رو نیین که از پله ها پایحال مرگ بودم. انقدر منگ خواب بودم که هم
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رو بخوابم و بعد بلند شم و شام درست  یچند ساعت دیکه با نیمن. با فکر ا شیپ انیفته بودند که شب قراره بو سها گ مانیا

ها  دهیجن د نیبود که تلفن زنگ خورد. ع هنشده بود که خوابم برد قهیدق 5هم افتاد. به نظر خودم که هنوز  يکنم چشمام رو

زدم سمت  رجهیرو متوجه بشم. ش تمیو موقع امیبه خودم ب دیطول کش يا هیو به اطراف نگاه کردم. چند ثان دمیاز جا پر عیسر

 لو؟... ااد؟ی. گفتم: بله؟.. صدا نمشدیاومد مدام قطع و وصل م یکه از اون طرف م ییاتصال رو زدم. صدا يتلفن و دکمه 

بدم: سالم باران.  صیبم و مردونه عماد رو تشخ يمن تونستم صداالو الو گفتن صدا صاف شد و  قهیبعد از چند دق باالخره

 ؟یخوب

 لرزون گفتم: سالم. خوبم. خوب خوب. يافتادم. با همون صدا هیو به گر دیصداش بغضم ترک دنیمحض شن به

 . باران؟ادیالو؟ صدات نم ـ

کردم خودم رو  یزجه زدن به خودم اومدم و سع قهیشکستنم رو. بعد از چند دق يشنویو نم رهیدلم گفتم: بهتر که صدا نم تو

به  زدیاز سالن که هر وقت عماد تلفن م یاومد. از جام بلند شدم و رفتم سمت یالو الو گفتن عماد همچنان م يکنترل کنم. صدا

که  ییو با صدا دمیکش یقیو نفس عم ستادمی. همون گوشه ادادیخونه بود که آنتن م ي. انگار تنها نقطه ستادیا یخارج اونجا م

 اد؟یگفتم: صدا م دیلرزیکمتر م

 .ستایآره آره. همونجا وا ـ

 ؟یخوب ـ

 ؟ی. تو خوبیمرس ـ

 ؟يایم یک ؟ییخوبم. کجا ـ

 ؟یکنیکار م ی. تو چامیم گهیدو هفته د یکی شاالیاالن که من رمم. ا ـ

 .خونمیمنم زنده ام هنوز. درس م ـ

 .یتب داشت يبد جور یلی. حالت بهتره؟ اون روز که رفتم خیتالشت رو بکن يهمه  خوادی. دلم میکنیم یکار خوب ـ

 به زور قورتش دادم و گفتم: خوبم. یاون روز دوباره بغض به گلوم چنگ زد ول يآور ادی با

 بگو. مانیبه ا یداشت يهر کار ـ

 باشه. عماد؟ ـ

 بله؟ ـ

بگم زودتر برگرده تا  خواستمی. مشمیم وونهید شیاز دوربگم دارم  خواستمیبهش بگم دلم براش تنگ شده. م خواستیم دلم

و فقط گفتم: مراقب خودت  دمیلب برچ ی. ولیفهمیچرا نم یداد بکشم دوستت دارم لعنت خواستمی. ماوردمیسر خودم ن ییبال هی

 باش.

 ؟يندار يا گهی. کار دنطوریتو هم هم ـ

 نه. ـ
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 خدافظ. ـ

کردم لرزش چونه  یمبل و سع يرو پرت کردم رو یچه برسه به عماد. گوش دمیبود که خودم هم نشن فیانقدر ضع خداحافظم

 شتریرو ب شیصداش نه تنها حالم رو بهتر نکرد بلکه دلتنگ دنینشه. شن لیگلوم بود به هق هق تبد يام که نشونگر بغض تو

 ي. نگاهم رو براکردیود حالم رو بدتر مبرام زنده کرده ب شترینبود رو ب نیا دنشکه با تلفن ز نی. عماد نبود و همدیبه رخم کش

صورت  ي. دستم رو روپختمیبچه ها غذا م يبرا دیبود. با 7خارج شدن از اون حال و هوا به سمت ساعت چرخوندم. ساعت 

 و راه افتادم سمت آشپزخونه. دمیکش سمیخ

در رو باز  عیام رو عوض نکرده بودم. سر. هنوز لباسدمیزنگ از جا پر يآماده بود. با صدا بایمن هم تقر يبود و غذا 9 ساعت

موهام  يتو یدست نکهیو بعد از ا دمیپوش میمشک نیج يرو ینفت یسه ربع آب نیآست کیتون هیباال.  دمیکردم و از پله ها دو

بغلم گرفتمش  يرفتم سمت سها و تو یی. با خوش رودندیکه بچه ها تازه رس دمیدر فهم يدارفتم. از ص نییاز پله ها پا دمیکش

 .زمیعز يگفتم: خوش اومد

 بابا. رهیبگ لیما رو تحو یکی: مانیا

 نمک دون. زیرو گرفتم و گفتم: نمک نر مانیخنده دست ا با

 ؟یگیم یما چ يجمع زنونه  ي. اصن تو توگهید گهی: راست مسها

 برم؟ يخوای: ممانیا

 .ادیدر ب دینبا کتمیج گهید یباال ول ای: دلم برات سوخت. بسها

از مبل ها ولو شد و شالش رو از  یکی يکردم. سها رو تشونیدوم هدا ينگفت. به سمت سالن طبقه  يزیو چ دیخند مانیا

کنارش جا خوش کرد. عقب گرد کردم و وارد آشپزخونه شدم که  کردیهم که داشت با لذت نگاهش م مانی. ادیسرش کش يرو

 .میخودتو ببن میخوایم نیبش هقیدق هی ایسها بلند شد: زحمت نکش باران. ب يصدا

 داره. دنیمن د يخوردن غذا يشما ها موقعه  ي افهیق یندارم. ول دنیمن که د ـ

 .میمونیشام نم ي: دختر گفتم که برامانیا

 .يتا تهش رو بخور یستیوا دیآقا. من غذا گذاشتم با يکرد الیخ ؟يبر زارمیم يفکر کرد ياومد 9ساعت  ـ

 .می: زحمتت دادسها

 ؟یزنیم هیچه حرف نیزدم و گفتم: ا يوارد سالن شدم و رو به سها لبخند ینیریقهوه و ش ینیس با

 ورا؟ نیرو کنار مبل گذاشتم و خودم هم نشستم. گفتم: چه عجب از ا ینیبرداشتند. س ینیریدوشون با تشکر قهوه و ش هر

 .میبر میپاش میو بپاش میبخور نجایا ریدل س هی میایمام ب ستی: گفتم عماد نمانیا

 آره؟ يدیپس چشم صاحب خونه رو دور د ـ

 .گهی: آره دمانیا

 سپرده. ی. صاحب خونه خونش رو دست خوب کسيکرد الیخ یول ـ
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 بابا. ي: خودت صاحب خونه اسها

 : زنگ نزد؟مانیا

 .دایم گهیدادم و گفتم: چرا. چند ساعت قبل. حالش خوب بود. گفت دو هفته د رونیب نمیس يرو با آه تو نفسم

آشپزخونه  يدوتاشون معلوم بود که گرسنه اند. از جام بلند شدم و برگشتم تو ي افهینگفت. از ق يزیتکون داد و چ يسر مانیا

 تونستمیبود که م يتنها کار نی. اادیعماد دوباره اشکم در ن ادیکه با  کردمیگرم م يجور هیسرم رو  دیرو آماده کردم. با زیو م

فر  يمن که از تو يبرشته  يایالزان دنی. سها با ددمیندیرو چ زیبا هم م ییاومد و دوتا مکمبعد سها هم به ک کمیبکنم. 

 .میبخور ییخودمون دوتا نی. بشدهیذرشم به ما نم هی ادیاگه ب مانیا نیدرآوردم آب دهنش رو قورت داد و گفت: ا

رو برداشت و گذاشت تو  ایاز الزان کهیت هیدراز کرد و و دست  دیبود از پشت سرش سرك کش دهیکه صداش رو شن مانیا

 بانو. میندار يدهنش. گفت: تک خور

 نکنه. تمیچشماشون اذ يتو يبرگشت و با لبخند نگاهش کرد. سرم رو چرخوندم تا عشق جار سها

خونه  واریکردند و رفتند، در و د یکه خداحافظ نیهم یرفت. ول ادمیکه واقعا عماد  دمیخند مانیشب انقدر از دست سها و ا اون

کتابم غرق کنم.  نی. با سرعت از پله ها باال رفتم تا دوباره خودم رو بشدمی. داشتم کالفه مدندیدوباره نبود عماد رو به رخم کش

. من واقعا شدیرو بکنم برآورده م میسع تیو هم در خواست عماد که گفت نها رفتیم ادمی میتهم خودم و بدبخ ينجوریا

 .گرفتیآروم م کمیقلبم  دیشا ينجوری. اخوندمیو داشتم تا مرز مردن درس م کردمیتالشم رو م تینها

 يا گهیتاب تر از هر وقت د یب نهیس يطبق روال گذشته بود و فقط دلم تو زیاز سر گرفته شد. همه چ زیبعد دوباره همه چ روز

گشته بودم که  گهید يفکر نکردن بهش دنبال سوژه ها يذهنم برا يبودم. انقدر تو دهیهفته بود که عماد رو ند 1بود. درست 

 .شدیکه داشت هر لحظه شعله ورتر م یشده بود و فقط و فقط عماد مونده بود و عشق مذهنم تمو هیاضاف يتمام فکرها گهید

 اریاخت ی. بکردیم دادیمن ب یپله ها شدم. باز هم غروب شده بود و باز دلتنگ یبلند شدم و راه زیرخوت و کمر درد از پشت م با

و  دمیچوب در کش يسرد يهفته نتونسته بودم در اتاقش رو باز کنم. دستم رو رو 1 نی. تو کل استادمیدر اتاق عماد ا يجلو

 يرو دمیشد. مشتم رو کوب نشیگزیجا يدیرو فرو دادم بغض جد میبغض قبل نکهیمحض ا هب یبغضم رو به زور فرو دادم. ول

کار  یبامن چ ؟يرینم رونیب یذهن لعنت نیلحظه از ا هیکه  يکار کرد یچ ؟يکار کرد ی: لعنت به تو. با من چدمیدر و نال

به تو! لعنت به من! چرا عذابم  لعنت ؟یشیزانوهام سست م یزنیصدام م یکه وقت لرزه؟یاسمت م دنیکه قلبم باشن يکرد

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ ؟یکنیخوردم م يچرا دار ؟يدیم

اشک هام رو هم  ينشستم. تحمل و زنم رو نداشتم و جلو نیزم يداده بودم سر خوردم و رو هیه به در تکک يهمونجور

 يبغلم گرفتم و سرم رو رو ي. پاهام رو توکردیو حالم رو بدتر م زدیم رونیعطر تلخش از منافذ در ب ي. بورمیبگ تونستمینم

 یراه هی. بلکه بفهمه چقدر داغونم. بلکه خودش نهیبلکه خدا حال خرابم رو بب زانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم. زجه زدم

 کردم و زجه زدم که همونجا خوابم برد. هیپام بزاره. بلکه خودش دلش به حالم بسوزه. انقدر گر يجلو
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اومد  یکه از کولر م يبادکه تمام بدنم رو گرفته بود چشم باز کردم. بدنم کنار در اتاق عماد مچاله شده بود و  ییحس سرما با

کردم از جام بلند بشم.  یتمام استخون هام خشک شده. با ناله بدنم رو تکون دادم و سع کردمی. حس مکردیبدنم رو نوازش م

 يچشم ها ریخودم زل زدم. ز ي افهیرسوندم و به ق ییشده بود. خودم رو به دستشو پیدوباره ک مینیو ب سوختیگلوم م

رو باز کرد وسرم  ریشده بود. ش دهیچیهم پ يتو دهیو موهام ژول کردیقرمز بود. سرم درد م مینیبود و نوك بمتورمم گود افتاده 

 کنم. ارجبود رو خ دهیچیجونم پ يکه تو ییاز سرما کمیآب گرم گرفتم بلکه  ریرو ز

بود که دستم به ساز نخورده بود  يهفته ا 1رفتم.  نییبود از پله ها پا چمیساکت شدن دلپ ينون که برا کهیت هیاز خوردن  بعد

 يرو نداشتم. سرم رو رو دهایفشار دادن کل ییتوانا یدستم بودم. با بغض پشت ساز نشستم ول ریز دهایو دلتنگ حرکات کل

 تا بغضم نشکنه. دمیکش یقیعم يگذاشتم و نفس ها انویپ

 باران... ـ

. دارم صدات رو شمیم وونهیدارم د گهی. دزارهیراحتم نملحظه  هیلعنت به تو که فکرت  ينبود. ا یبه عقب. کس دمیچرخ

 شه؟یجوره پر نم چیه مییکه تنها ینیبینم شم؟یکه دارم خورد م یبنینم ؟ینیبیضعف رو نم ؟ینیبیطاقت ندارم. نم ای. خداشنومیم

 شتریدرده که هر روز داره ب نیپس کو جوابت؟ جوابت ا ؟يدیجواب م میکنیم صدات یوقت گفتیخدا؟ مگه مامان نم ینیبینم

 شهیهم يخدا؟ جوابت چشما هیجوابت چ داره؟یلحظه هم دست از سر گلوم بر نم هیکه  هیبغضه لعنت نیجوابت ا شه؟یم

 بد... یلی. خیکنیم يبد باهام باز ي... دارایشدنمه؟ خدا وونهیتوهماته؟ آره؟ جوابت د نیجوابت ا سمه؟یخ

 یکنم که وقت يهم نکرده بود. به خودم قول داده بودم که کار هیگر گهید یهفته رو فقط و فقط درس خونده بودم. حت تمام

بود. غصه خوردن  لیتعط هیشک کنه. پس گر زیداغونم به همه چ ي افهیق دنیکه باد نیخوشحال بشه نه ا گردهیعماد برم

فقط درس خوندن مجاز بود. هر چند که بخاطر کم اشتها شدنم الغرتر و  طبود و فق لیتعط يخود یبود. فکر کردن ب لیتعط

برگرده الغرتر خواهد بود.  یکه عمادم وقت دونستمیچندان مهم نبود چون م یکه بودم شده بودم. ول یاز اون پوست و استخون

 نی. اکردیالغرش م ينجوردو سه روزش او يبخوره که سفرها يزیچ تونستیمسافرت نم يبود. انگار تو ينجوریهم شهیهم

 سه هفته بود. گهیکه د

تخت انداختم و وارد  ي. لباسم رو روکنهیم وونمیروز ازاول صبح غصه به جونم افتاده بود. مطمئن بودم که فکر نبود عماد د اون

آب ولرم وان رها کردم و چشمام رو بستم.  يداشتم. خودم رو تو اجیاحت یحموم و درست و حساب هیحموم شدم. واقعا به 

و زمزمه کردم: اگه جونم رو هم پاش بزارم از  دمیپهلوم کش ي. دستم رو روکردیم رزخم پهلوم حالم رو بهت ينوازش آب رو

 از وجود عشقمه... کهیت هیکه  يا هی. کلکنمیمثل چشمام محافظت م هیکل نیا

اومدم. باد کولر  رونیگرفتم و از حموم ب ییبه زور چشم باز کردم دوش سرپا که بردیآب خوابم م یکم داشت بخاطر گرم کم

 نییو بعد از گرفتن آب موهام از پله ها پا دمی. لباس هام رو پوشکردیاز سردردم رو کم م یو کم خوردیم سمیخ يبه موها

رو باز کردم و  خچالیبرسم. در به شکمم  یبود که درست و حساب نیا میتصم دنیکش یهمه مدت گرسنگ نیاومدم. بعد از ا
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دو تا همبرگر توش انداختم و منتظر سرخ شدنشون  تابهیماه ي. بعد از داغ شدن روغن تودمیکش رونیآماده رو ب يهمبرگرها

 بود. یشدنم حتم وونهیو گرنه د کردمیسر خودم رو گرم م يجور هی دیموندم. با

بود  دهیدست به سر و گوش خونه نکش یبود کس يهفته ا 2کردن خونه شدم.  زیمشغول تم مونیناهار پر و پ هیاز خوردن  بعد

شد به جز اتاق  زیسوم هم تم يطبقه  ياول شروع کردم و تا غروب تمام اتاق ها ي. از طبقه شدیو خاك از همه جا بلند م

ه برش گردونم سر جاش که رو جمع کردم و خواستم دوبار ی. جارو برقداشتمعماد. هنوزم جرعت باز کردن در اتاقش رو ن

گرفتم اتاق اون رو هم مرتب  میکه گفته برسه تصم یعماد زودتر از زمان دیشا نکهیدر اتاق عماد متوقف شدم. با فکر ا يجلو

 کنم.

از عطر تلخش  یگذاشتم. چشمام رو بستم و در رو باز کردم. موج رهیدستگ يدهنم رو هم قورت دادم و دست لرزونم رو رو آب

عطر رو دوست داشتم. چشمام رو باز  نی. چقدر ادمیکش قیچشمام رو باز کنم چند تا نفس عم نکهیم خورد. بدون ابه صورت

پر از  یپاتخت يرو يگاریتختش نامرتب بود و آباژور کنار تخت هنوز روشن بود. جاس يرو يکردم و به اتاقش نگاه کردم. پتو

. چند تا کتاب دادیاتاق باز بود و باد پرده رو تکون م يبود. پنجره  ختهیر یپاتخت ياز خاکسترش هم رو یبود و کم گاریته س

 بود. دهاتاق افتا یکه روز آخر تنش بود کنار چوب لباس ییپخش بود. لباس ها زشیم يرو

اتاق  يو گوشه  دمی. جارو رو به زور پشت سرم کشدیچک نیزم ياتاق گذاشتم دو تا قطره اشک رو يکه پام رو تو نیهم

عماد رو هم دوست  یشلختگ ی. حتزدمیاتاق رو بهم نم بیترک گشتیکه عماد برم یتم. اگه دست خودم بود تا زمانگذاش

و  زدمیرو پرکرده بود. زجه م مینیعطرش تمام ب يگرفتم. بو لمبغ يتختش پهن کردم و پتوش رو تو يداشتم. خودم رو رو

شده بودم. حال  وونهی. ددمیکه محافظ عمادم از سرما بود. پتو رو هزار بار بوس یی. پتودادمیبه خودم فشار م شتریپتوش رو ب

 . انقدر پتو رو به خودم فشار دادم و زار زدم که از زور اشک خوابم برد.دمیفهمیخودم رو نم

عادت  وقت به بوش چیداشت که ه یتیعطرش چه خواص دونستمی. نمدیچیپ مینیب يعماد تو يکه باز کردم دوباره بو چشم

تخت رو مرتب  يرو ي. از جام بلند شدم و پتوکردیات م وونهیتر از قبل د ظیبوش غل يدیکشی. هر بار که نفس ميکردینم

رو سرجاشون گذاشتم و  زیم يرو يکردم. کتاب ها یآشغال خال لسط يرو تو يگاریکردم. آباژور رو خاموش کردم و جاس

رو برداشتم و مشغول جارو زدن شدم. دلم  یبندازمشون. جاروبرق نیماش يتا توانداختم  رونیرو ب یکنار چوب لباس يلباس ها

خاطره  هیگوشه اش  گوشهکه  یاون اتاق عذاب آور بود. اتاق ي. بودن تورونیکنم و برم ب زیزودتر اون اتاق رو تم خواستیم

دادم و از  رونیرو ب نمیس يکرده تو ریو در رو بستم. نفس گ رونیاز اتاق زدم ب يریاز عماد داشت. بعد از جارو زدن و گردگ يا

محلش ندادم و مشغول خوردن صبحانه  یگلوم جا خوش کرده بود ول يگوشه  شهیبغض مثل هم نکهیشدم. با ا ریپله ها سراز

 شدم.

تم شبکه ها رو باال رو روشن کردم. داش يو یمبل رها کردم و ت ينداشتم خودم رو رو يکار گهیظرف ها رو شستم و د یوقت

 یکردم که دستم درد گرفت. ت نیی. انقدر شبکه ها رو باال و پاستیاون خونه تنهام و عمادم ن يبره تو ادمیکه  کردمیم نییوپا

: د چه مرگته؟ چه مرگته دمیدستام گرفتم و نال نیپرت کردم. سرم رو ب يگوشه ا ورو خاموش کردم و با حرص کنترل ر يو
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نگرانت  یکس یوقت ست؟یمنتظرت ن یکس یطرفه؟ وقت هیعشق  نیاز ا یکشیچرا دست نم ؟يریگیآروم نم قهیدق هیکه 

 بس کن... تو رو جون همون عمادت بس کن... ست؟ین

 نیقطره آرامش بودم تا از ا هیمعتاد دنبال  يآدم ها نی. درست عشدمیم وونهیداشتم د يجد يهق هقم بلند شد. جد يصدا

سالن  يگوشه  يانویرفتم. باز هم پ نییاز پله ها پا کردندیم سیکه اشک هام صورتم رو خ ي. همونجورامیمحض درب يخمار

و به  ستمیسرجام با شتریحال وسوسه نزاشت ب نیداشت؟ با ا يچه سود نمبز يزیچ تونستمیمن نم یوقت یبهم چشمک زد. ول

 میانرژ ي. پاهام رو با ته مونده دمیاگشتام رو روشون کش ختیریها م هیکالو يکه اشک هام رو ي. همونجوردمیسمتش کش

 دیچیپیسالن م يکه تو ازس يهق هقم بلندتر شد. صدا يحرکت دادم. صدا دهایکل يپدال ها فشار دادم و انگشتام رو رو يرو

 ... کردیحالم رو بدتر م

 یحوال نیهم کنمیحس م عطرتو

 یالیدفعه فراتر از خواب وخ نیا

 يگردیکه برم گهیحافظم م فال

 یتا پربشه قاب عکس خال ایب

 کجا عاشقت از عشق بسوزه تا

 کجا چشم به در خونه بدوزه تا

 ستیتو کم ن يدور يغصه  بخدا

 روزه 365 ي قصه

 جنونم دل نگرونم غرق

 برگرد به خونم یکه هست هرجا

 هم زبونم یب ینباش یوقت

 تنها بمونم خوامینم گهید

 من يبسته  يچشا شهیتو وام با

 من يخسته  يبزار رو شونه ها سر

 رهیگیجون م يادگاریعکس  هی با

 من يشکسته  هیعکس خال قاب

 جنونم دل نگرونم غرق

 برگرد به خونم یجا که هست هر

 هم زبونم یب ینباش یوقت

 تنها بمونم خوامینم گهید
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 )يبهانم صفو |یحوال نی( هم

 باران... ـ

 

که  گرفتمیشدت گرفت. دوباره داشتم تو آهنگ اوج م میفکر گر نی. و با همالهیخودم تشر زدم: همش توهمه. همش خ به

 غیجفت چشم هفت رنگ گره خورد. ج هیبه  سمیو نگاه خ ستادمیبرق گرفته ها سرجام ا نیرو سر شونم حس کردم. ع ییگرما

که خواب  شدیحس کردنش باورم م بغلش انداختم. انگار فقط با يخودم رو تو رهیجلوم رو بگ نکهیو قبل از ا دمیکش يخفه ا

 !يا ژهی. باخنده دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت: چه استقبال وستادهیو عماد واقعا رو به روم ا ستمین

 يبود. بخاطر لبخند رو ختهیر شیشونیپ يبلندتر شده بود و رو کمیشونش برداشتم و نگاهش کردم. موهاش  يرو از رو سرم

. دوباره سرم رو به زدیرنگ شده بود برق م یبار عسل نیهفت رنگش که ا يمعلوم بود و چشما یلبش چال گونه هاش به خوب

 .ستمی: بگو که خواب نملرزون گفت يشونه اش فشار دادم و با همون صدا

 باشه. یواقع نقدریکه خواب ا کنمی. زد سرشونم و گفت: فکر نمدیچیخونه پ يخندش تو يصدا دوباره

انداختم که نگاهم به  نییو با خجالت ازش جدا شدم و سرم رو پا دمیخودم رو فهم تیتپش قلبم آروم گرفت تازه موقع یوقت

. سرم رو بلند کردم و به دیچیبلندش تو گوشم پ يخنده  يبود. صدا اریاخت ی. انقدر دلتنگش بودم که تمام کارام بفتهینگاهش ن

 ؟يگفتم: اصن تو چرا زود اومد يرو پاك کردم و با دلخور سمیصورت خ. فتنگاه کردم و ته دلم ضعف ر دنشیخند

 برگردم؟ یسمت در و گفت: ناراحت دیچرخ

 لوس نشو. ـ

 ؟یزد و گفت: کارم تموم شد برگشتم. خوب يلبخند

شد. . در اتاقش رو باز کرد و وارد دیلب هام نشسته بود سرم رو تکون دادم. چمدونش رو پشت سرش کش يکه رو يلبخند با

 .شهیخود آدم نم يکجا خونه  چیاتاق گذاشت و گفت: آخه که ه يچمدونش رو گوشه 

 م؟یناهار بخور یمونیم داریب ای يدادم گفتم: خسته ا هیخنده به چهارچوب تک با

 همه مدت دستپخت تو رو نخورم؟ نیبعد از ا شهیزد و گفت: مگه م يلبخند

که  نهیریش يایرو هیهمش  کردمیپر رنگ تر شد و راه افتادم سمت آشپزخونه. هنوز حضورش رو باور نداشتم. حس م لبخندم

 تونستمیکه نم یخواب نبود. عماد واقعا برگشته بود. با خوشحال نیبود. نه! ا یواقع یلیوجودش خ يگرما ی. ولشهیزود تموم م

 تیدرست کنم تا خودم هم از اون وضع یبرنج يغذا هیهمه مدت  نیاز ابعد  خواستیکنم مشغول کار شدم. دلم م فشیتوص

 هیعوض کردم.  گهیدست لباس د هیاتاقم و لباس هام رو با  ي. خورشتم رو که بار گذاشتم برگشتم توامیآسف بار معدم درب

کردم. به صورتم هم کرم زدم و  جمعسرم  ي. موهام رو شونه کردم و بااليشلوار کتون قهوه ا هیو  ینارنج هیهفت قهی شرتیت

 بفهمم که رفته حموم. تونستمیآب م يشدم. از صدا ریاز پله ها سراز
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گفت: چه  کردیکه موهاش رو خشک م يدرست کردن ساالد بودم که حوله به دوش وارد آشپزخونه شد. همونجور مشغول

 چند وقته خوش گذشت؟ نیخبرا؟ ا

 بود! یزدم وگفتم: عال يپوزخند

 بمونم. گهیماه د هیبرم پس من  ـ

 .يخنده. نشست رو به روم و گفت: الغر شد ریبهش رفتم که زد ز يغره ا چشم

 .ينه که تو نشد ـ

 پوست استخون؟ يبخورم تو چرا شد يزیچ تونمیمن تو سفر نم ـ

 درس بود. يسرم تو شتریب ـ

 خودتو نه؟ ي. خفه کردگهید نیهم ـ

به خورشتم  ي. سررمیرو از خودم بگ یخوش نیا یعنوان چیبه ه خواستمینگفتم. انقدر حالم خوب بود که نم يزیو چ دمیخند

زدم و دوباره مشغول خورد کردن کاهوها شدم. دستاش رو پشت سرش قالب کرده بود و با لبخند کار کردن من رو تماشا 

 ؟يدیآدم ند ه؟یشده بود سرم رو باال گرفتم و گفتم: چمعذب  کمیو هم  بردمینگاهش هم داشتم لذت م ری. من که زکردیم

 !دمیهست ند يخواهر خودم رو دو هفته ا ـ

 نیکه با ا دادمینشون م دینبا یوقت دووم نداشت. بغض دوباره به گلوم چنگ زد ول چیمن ه یخوش نیلعنت که ا يرفتم. ا وا

 . ادیس انقدر نگاه کن تا چشمات در بلبم چسبوندم و گفتم: پ يرو ییکذا ي. پس لبخندشمیحرفاش خورد م

 نگفت. يزیو چ دیخند

نشستم. باز  زشیم یصندل يوارد اتاقش شدم و رو نیپاورچ نیکه خواب خوابه. پاورچ دمیفهم نشیرفتن منظم س نییباال پا از

هفته  3لبم. واقعا معلوم نبود اگه سفرش به  ينشست گوشه  يمظلوم شده بود. لبخند يخواب مثل پسر بچه ها يهم موقعه 

 يافتاده بود رو کنار زدم. کبود شیشونیپ ياز موهاش که رو کهیت هیکردم و  درازاومد. دستم رو  یسر من م ییچه بال دیکشیم

رفع شده  يچشمش تا حدود ریز يو کبود يداشت. گود دیکشیکه م ییگارهایخوش فرمش نشون از شدت س يوسط لب ها

عطرش داشت  ي. بودمیکش یقی. چشمام رو بستم و نفس عممیبرگشت مارستانیبود که از ب یصورتش الغرتر از زمان یولبود 

 قلبم رو آروم کرده بود. یتاب یب دنشی. درونی. از جا بلند شدم و آروم از اتاق زدم بکردیخلم م

 ایراحت نیبه ا دونستمیداشتم که م جانیسر ذوق اومده بودم و انقدر ه یحساب دنشیاتاقم شدم ودر رو بستم. بخاطر د وارد

 یبه سرم زده بود. به بوم خال یهوس نقاش ی. حسابرونیب دمیرو از توش کش دی. در کمد رو باز کردم و بوم سفبرهیخوابم نم

و  دمیکش رونیپنبه رو ب يجعبه  شمیآرا زیم يکشو يداشتم. از تو نهیزم شیپ هیبه  اجیبکشم. احت یچ دونستمینگاه کردم. نم

 يا گهید يکار باعث جرقه  نیگذاشتم. با پنبه شروع کردم به ضربه زدن به اطراف بوم و هم يو خاکستر یروش رنگ آب

کار فوق العاده سخت  هیخواستم بکنم یکه م يبودم و کار اوردهیبدست ن ینقاش يتو يذهنم شد. هنوز چندان سر رشته ا يتو

 خواستمیکه م یباعث بشه استار کارم رو بزنم. اول با مداد طرح نیداشت که هم انیپوستم جر ریز یانقدر خوش یبود. ول
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 خواستیخودم. دلم م يزده بودم. رنگ چشما یکردم و بعد کارم رو از سرگرفتم. بک گراند کارم رو آب ادهیبوم پ يبکشم رو رو

 .تهفیمن ب ادی نهیبیتابلو رو م نیکه عماد ا بارهر 

رو زده بودم در  یطرح اصل ي نهیزم شیکه پ یو زمان رو فراموش کردم. درسط زمان نیسرگرم کارم شده بودم که زم انقدر

کمد گذاشتم.  يبوم رو برداشتم و تو عیاومد تو. سر دادیم دراشدنشیکه خبر از تازه ب دهیژول یاتاق باز شد و عماد با سر و وضع

 .شینیبیتموم شد م یدستش گذاشتم و محکم گفتم: وقت يخواست در کمد رو باز کنه که دستم رو رو طنتیبا ش

 نمش؟یرو باال انداخت و گفت: چرا االن نب ابروش

 !زهیچون سوپرا ـ

 خانوم خونه؟ میدار یزد و گفت: شام چ يلبخند

دنگ به  شیقلب عماد ش شدیم یچ شد؟یچشما مال من م نیا شدیم یچ ایچشماش. خدا ي. با عطش زل زدم تودیلرز دلم

 يدوست دار یزدم وگفتم: چ یلبخند کج شد؟یم یچ شد؟یم یچ دم؟یکشیهمه حسرت نم نیا شدیم یچ خورد؟یاسم من م

 خونه؟ يآقا

 ؟یدونیتو نم یعنیرو فشار داد وگفت:  مینیلبخند نوك ب با

 .گهید يدادم خورد مهیظهر ق ـ

 .شمینم ریبخورم س مهیق یمن هرچ یدونیتو که م ـ

 بگو. گهید زیچ هیدفعه  نیحاال ا ـ

 ؟یکوفته درست کن يفکر کردن رو درآورد وگفت: بلد يادا

 تعجب گفتم: کوفته؟؟؟ با

 .شدیهم خوشمزه م یلیخ کردیدرست م يزیکوفته تبر شهیآره. مامانم هم ـ

 خراب بشه. ترسمیراستش تا حاال درست نکردم. م ـ

 درست کن. يخودت دوست دار ی. هر چستیزد وگفت: مهم ن يلبخند

 

 :کردمیم یهم همخون شدیپخش م يو یکه از ت یلب با آهنگ ریز دادمیکه کارم رو انجام م همونطور

آهنگ تموم شد سر  یرو متوجه نشدم. وقت يو یاومدن ولوم ت نییخودم و پا يکارم بودم که باال رفتن ولوم صدا انقدرگرم

 ه؟یو گفتم: چ دمی. خنددمیخودم د ينگاه مشتاق عماد رو روچرخوندم و 

 .ایآهنگ ضبط کن هیترک يندارم که بر یتو. من حرف يصدا نیا فیزد وگفت: بخدا ح يلبخند

 بشنوه. یصدام رو هر کس خوادیهم و گفتم: باز شروع شد؟ بابا جون من دلم نم يتو دمیرو کش اخمام

 !يدنده ا هیبس که  ـ

 ؟يتو دار هیچه اصرار ـ
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 .گمیخودت م ي ندهیآ يبرا ـ

عماد که منو با چه  اریب ادتی یچشماش و گفتم: هر از گاه يتخته گذاشتم. برگشتم سمتش. زل زدم تو يحرص چاقو رو رو با

تا دست هر  یباش میکوه حام هیهوس باز به تو پناه آوردم که مثل  يتو خونت. من از دست مردا يو از کجا آورد یطیشرا

آدما کنسرت بزارم و براشون  نیاز ا گهید يسر هیکه واسه  ییجا يببر يبردارخودت منو  نکهیبه سمتم دراز نشه. نه ا یکس

 ؟یفهمی. مشهیصدام لذت ببره حالم بد م دنیبخواد با شن یکس نکهیاز فکر ا یبدم. من حت شینما

 ناراحتت کنم. خواستمیتکون داد و گفت: نم يابروهاش نشست. سر نیب یفیلب هاش محو شد. اخم خف يرو لبخند

 .ستیتکون دادم و گفتم: مهم ن يسر کالفه

 شام حاضره. ایکه آماده شد صداش زدم: عماد. ب شام

 داره. یگفت: به به. چه رنگ زیم دنیو با د دیجاش بلند شد و اومد سمتم. از پشت اپن سرك کش از

 رنگشه.و گفتم: طعمش بهتر از  زیخنده نشستم پشت م با

 ه؟یخارجک يبه روم نشست گفت: غذا رو

 گرفتم. ادیمنم  کردیدرست م نایاز ا ی. مامان هر از گاهدونمینم ـ

باال انداخت و گفت: هوووم.  ییشد. ابرو دنیمختلف بود فرو کرد و مشغول جو جاتیاز سبز یغذا که مخلوط يرو تو قاشقش

 خوبه.

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .شنیخوشمزه م گهیفلفلم بخور. با هم درو به سمتش هل دادم و گفتم:  يفلفل ها ظرف

 ن؟یریش ایتنده  نیبهش انداخت و گفت: به نظرت ا یاز فلفل ها رو برداشت. نگاه یکی

 .نهیریباخباثت تمام گفتم: ش یکه تنده ول دیفهم شدیکه دستش بود کامال م یفلفل یو سفت ینازک بخاطر

و گفتم:  ختمیآب براش ر وانیل هیکه صورتش سرخ شد. خندم گرفته بود.  دینکش قهیفلفل رو تا ته گاز زد. به دق الیبخ عمادم

 !؟يرینگ شیآت

 آره؟ نهیریگفت: که ش زدیکه برق م یی. هنوز صورتش سرخ بود. سر بلند کرد و باچشمادیرو برداشت و تا ته سر کش وانیل

 بعد. يرکتکش رو بخو ستایکه خواستم فرار کنم مچ دستم رو گرفت و گفت: کجا؟ وا نیهم

 .ایصورتم گرفتم و باخنده گفتم: جون من عماد نزن يرو جلو دستم

 .یبش ریس ایاز دن کنمیم يکار هی یول زنمتینم ـ

 .دمیآبم بهت نم ییجویدونه فلفل مثل فلفل خودش برداشت و گرفت سمت دهنم و گفت: تا تهشو م هیدراز کرد و  دست



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٤١ 

بخورم هم  یباال حاال من هم خال ینفس آب رفت هیگرفت بعدم  شویو نصف تند ي! تو با غذات خوردگهینکن د يا! نامرد ـ

 بهم؟ انصافت کجاست پس؟ يآب ند

 .دمیآب بهت نم یخوب با غذات بخور ول یلیخ ـ

 عماد! ـ

 .نمیبب االیعماد.  یعماد ب ـ

که جا  ییم سرجام و دهنم رو تا جاکه فاتحم خوندست دوباره نشست دمیفلفله فهم ي افهیکه هم خندم گرفته بود و هم از ق من

دهنم.  يگرفتم و گذاشتم تو کردینگاهم م یطانیش يداشت با غذا پر کردم. بعد فلفل رو از دست عماد که داشت با لبخند

. به هر شدی. لبخند عمادم هر لحظه پر رنگ تر مگرفتمیبود و داشتم گر م شده. صورتم سرخ زدیم شمیفلفل داشت آت يتند

 مامان! سوختم. ي: واااااااااااادمیکش غیدهنم رو قورت دادم و ج يتو يبود غذا يجون کند

 زد وگفت: حقته! يقهقهه ا عماد

لباسش  يجا خورد و چشماش رو محکم بست. آب از صورتش رو میرو صورتش. از حرکت ناگهان دمیآب رو پاش وانیهوا ل یب

 يکه باعث شد چند تا قطره  رونیاش رو باز کرد و نفسش رو داد ب. چشمارمیخنده تا حرصش رو در ب ری. منم زدم زدیچکیم

 نیو صورتش رو پاك کرد. گفت: ا دیکش رونیب زیم يرو ياز جعبه  يذدستمال کاغ هیصورت منم بپاشه. با خنده  يآب رو

 .کنهیم خیباشه طلبت. فعال غذات رو بخور  یکی

 عوض نداره. یکی نی. ایزرنگ ـ

 چرا اونوقت؟ ـ

 .ییبچه پرو يادیچون تو ز ـ

 ؟یچ گهیرو کج کرد و گفت: د سرش

 دنده. هیغد و  ـ

 و؟ ـ

 کله خر و زبون نفهم. ـ

 خنده گفت: و؟ با

 .شیرو اصالح کن تا باق نای. فعال برو همگهیبسته د نایهم ـ

ام سرگرم کردم که ماتم انداختم و خودم رو با غذ نییخندش دلم ضعف رفت. سرم رو پا دنیو من دوباره با د دیغش خند غش

 نگفت و تو سکوت غذاش رو خورد. يزیچ گهیکه د دینبره رو صورتش. انگار اونم فهم

گفتم:  دمیخودم د يرو که رو مانیبلند بشه. نگاه ا يبد يکه باعث شد صدا دهایکل يرو دمیحرص هر دوتا دستم رو کوب با

 معلومه حواست کجاست؟
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و مشغول حرف زدن شد. کالفه از جام بلند شدم و  شیبرداشت سمت گوش زیبگه که تلفنش زنگ خورد. خ يزیچ خواست

و تلفن رو  رونینفسش رو محکم داد ب مانینفس رفتم باال. ا هیمبل کنار عماد نشستم. فنجون قهوه ام رو برداشتم و  يرو

 قطع کرد. رو کرد به عماد و گفت: درست نشد.

 ؟یکار کن یچ يخوای: حاال معماد

 .دونمی: چممانیا

 ؟یزنی: چرا خودت نمعماد

 هم زمان دو تا ساز بزنم که. تونمی: نممانیا

 شده؟ یباال انداختم وگفتم: چ ییتکون داد. ابرو ياز قهوه اش رو خورد و سر يجرعه ا يعماد

 .ادینم رشیزده ز انومیپ ي: نوازنده مانیا

 چرا؟ ـ

 آخه؟ می. شانسه ما دارهی: قراره با زنش بره ترکمانیا

 اد؟یباران ب يخوای: معماد

 تعجب نگاهش کردم وگفتم: من؟ با

 .یساز بزن يخوای. فقط میبخون يزیچ ستیخوبه. قرارم ن یلی: خوب آره. تو که ساز زدنت خعماد

 .شهیخوب م یلیآره! خ يمشتاقانه نگاهم کرد وگفت: وا مانیا

 .تونمیمن نم ه؟شیخوب م یلیو خ یچ یوگفتم: چ دمیپر ازجام

 : چرا؟مانیا

 ساز بزنم. تیاون همه جمع يجلو تونمیچرا نداره. من نم ـ

 : بخدا کارم لنگه باران. لج نکن جان من.مانیا

 .کنمیهول م نمیرو که بب تی. جمعتونمینم يجد ي. جدکنمیلج نم ـ

 .ینیبیرو هم نم یکس ينجوری. امیزاریم تی: خوب ساز رو پشت به جمععماد

 .گهی: راست ممانیا

 .دیو ندوز دی! لطفا واسه خودتون نبریه یه یه ـ

 نیدو ماهه هم که باهاشون تمر نیاکثرا هم زن وبچه دارن. ا نیخوب يبچه ها یلیخ پمونیاک نیباران. بب اری: بهونه نمانیا

 . باور کن کارم بد لنگه.یکنیزود بهشون عادت م یلیخ یکن

 آخه... ـ

 .گهیبرات د هیجور سرگرم هی نمی. ارهی: آخه نداره. حوصلت تو خونه سرمعماد

 وگفتم: عماد! نیزم يرو دمیپام رو کوب باحرص
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 .گمیباال انداخت وگفت: دروغ که نم يشونه ا عماد

 .یکمکم کن نکهیمگه ا دمیها! اصن مدرکتو نم تمیسرم مرب ریباران. بابا خ کنمی: خواهش ممانیا

 ؟یکنیم دی: تهدگرفت. گفتم خندم

 : آره.مانیا

 قبول کرده. یعنی دیخند یگفت: وقت مانیرو به ا داشتیبرم ینیریش کهیت هیکه خم شده بود و  يهمونجور عماد

 عماد. یبدجنس یلیخ ـ

 .کنمیآورد وگفت: خواهش م نییرو پا سرش

 .نیواسه تمر ای: پس از فردا بمانیا

 جمع کردم وگفتم: کجا؟ نمیس يدادم. دستام رو تو رونینفسم رو ب باحرص

 بعد از ظهر. 7تا  3آموزشگاه. ساعت  ـ

که اگه باز بخوام خونه  دونستمیم یوحشت داشتم ول تیجمع ياز اجرا جلو نکهینگفتم. با ا يزیچ گهیرو تکون دادم و د سرم

 يرو برا میتمام سع دیکه عوض شدم. با کردمیبه عماد ثابت م دیبا ی. از طرفکنهیم تمیاذ میشگیبشم افکار مزخرف هم نینش

تمام تالشم رو  دی. پس باچمیکه بدون عماد ه دونستمیوجدانم ناراحت نباشم. م شیکه بعدا پ دادمیبدست آوردن عماد انجام م

داشته باشم که من تمام تالشم رو کردم و عماد خودش من  لیقلبم دل يعماد خواست ترکم کنه برا يروز هیکه اگه  کردمیم

 رو نخواست.

 ؟یمنو خواننده کن ياصرار دار نقدریدستم رو زدم به کمرم و گفتم: تو چرا ا يبرگشتم سمت عماد و با دلخور مانیاز رفتن ا بعد

 .شهیزد وگفت: حرص نخور پوستت خراب م يدستاش رو پشت سرش قالب کرد. لبخند الیخیب

 : عمــــــاد!دمیکش غیج

 گفت: چته؟ یمتعجب ي افهیگوشش و با ق يرو گذاشت رو دستاش

نشده. زنگ بزن  ریهنوزم د نیبه کنسرت دوستت؟ بب یگند بزن یخواستی. فقط مشمیهول م تیجمع يمن جلو یدونیتوکه م ـ

 باشه. گهید یکیبهش بگو به من دلخوش نکنه دنبال 

 .یکنیباال انداخت و گفت: خراب نم ییابرو

 ؟یدونیتو از کجا م ـ

 .شناسمیمن خوب تو رو م گهیهمه مدت د نیبعد از ا ـ

 .يزدینم مانیبه ا یحرف نیهمچ یشناختی. اگه میشناسی. نمگهینه د ـ

 .یکنیتکون داد و گفت: من مطمئنم خراب نم دییرو به تا سرش

 گردن تو. ندازمیم رارویتقص يپس اگه گند خورد تو کار من همه  ـ

 باشه. ـ
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باران تو  یعماد باعث شد دوباره بچرخم: راست يصدا دمیه به پله ها رسک نیتکون دادم و راه افتادم سمت پله ها. هم يسر

 ؟يریبگ ادی یرانندگ يخواینم

 ؟یرانندگ ـ

 .يدینم یپول تاکس نقدریو ا يراحت تر یداشته باش نیآره خوب. خودت که ماش ـ

 تا حاال بهش فکر نکردم. ـ

 سر کالس. يبر دیچون فردا صبح با یفکر کن دیبه بعد با نیاز ا ـ

 ؟؟؟؟ی: چــــدمیکش داد

 ؟یکشیم غیج نقدریدختر. چه خبرته ا يگوشمو پاره کرد يکرد و گفت: پرده  یاخم

 ؟يرو انجام بد يکار هیبعد  یاول به من بگ دیتو نبا ـ

 نداره من بخوام کارامو به تو بگم. یلینه. دل ـ

 .یبهم بگ دیکه به من مربوطه رو با ییحرص گفتم: کارا با

 دفعه که گذشت. نیحاال ا ـ

 نه؟ يکل روزم رو پر کرد ـ

 .یمسخره کن الیتو خونه فکر و خ ینیبش نکهیمگه بده؟ بهتر از ا ـ

 .رمیگیبزار نوبت من بشه عماد، حالت رو م ی. ولیچرخونیرو مشت کردم و گفتم: فعال که دور شماست و خوب م دستام

 زد و گفت: باشه کوچولو. هر وقت دور تو شد توام بچرخون. قهقهه

 کردم و با حرص از پله ها باال رفتم. یپله ها خال يرو رو تمینگفتم و عصبان يزیچ گهید

 

 کنم؟ دارتیمن ب دیبچه کوچولوها صبحا با نیخرس گنده... ع گهیعماد... پاشو د ـ

و دستش رو  دیهم کش يصورتش صورتش رو تو يو با افتادن نور تو دمیاتاقش رو کش ينگفت. پرده  يزیزد و چ یغلت

 !قهید 5چشماش وگفت: فقط  يگذاشت رو

 .گهیساعت. اه! پاشو د مین شهیات م قهید 5 ـ

صورتم  ياخم رو يچشماش لبخند جا يسبز دنیرو باز کرد و چند بار پشت سر هم پلک زد تا به نور عادت کنه. با د چشماش

 چه عجب چشم اعالحضرت باز شد!رو گرفت و گفت: 

 کردن برداشتن. غیج غیدست از ج احضرتیگفت: چه عجب اول دادیکه بدنش رو کش و قوس م یجاش نشست و در حال سر

باعث شد عماد غش غش بخنده. با  نیو هم نشیس يرو پرت کردم به سمتش. ساعت خورد رو زشیم يحرص ساعت رو با

 .یافتیم يبه چه روز نمیبب کنمینم دارتیبه بعد ب نیاز ابستم گفتم:  يدندون ها يحرص از ال

 ور شکست شدم. دهیگفت: مطمئن باش به ماه نکش يجد یلیهمون لبخند روز لبش خ با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٤٥ 

 گفتم: شک نکن! زهیخشک شده بر يکه خاکستر ها دمیکوبیسطل آشغالش م يرو به گوشه  شیگاریکه جا س یحال در

 وانینشستم. ل زیاومدم و پشت م نییتختش از پله ها پا يحمام. بعد از مرتب کردن رو يجاش بلند شد و صاف رفت تو از

که حوله به دوش وارد آشپزخونه شد. حوله رو  کردمیخودم لقمه درست م يرو برداشتم و مزه مزه اش کردم. داشتم برا مییچا

که فنجونش رو پر  يبرداشتم و همونجور زیم يرو از رو ي. قوردیکش سررو داغ داغ  شییو چا دیکش غشیت 7صورت  يرو

 گفتم: کالس ساعت چنده؟ کردمیم

 .برمتی. خودم م8 ـ

 راهش دوره؟ ـ

 .نیهمچ يا ـ

 درس بخونم؟ ی. پس من کیزاشتیخودم م ي. حداقل صبحا رو براایبرنامه ام رو پر کن نقدریالزم نبود ا ـ

 .يدار ادیدرس خوندن ز ي. بعدم وقت برایگرفتیم ادی دیتو باشم. خودت با يراننده  تونمینم شهیمن که هم ـ

 کجا بود؟ نمیماش رم،یبگ ادمیحاال  ـ

 اونو نخور. يلبش وگفت: تو غصه  ينشست گوشه  يمرموز لبخند

 .ایدونیخودت م يریبگ نیبرام ماش یالک يبخدا عماد بخوا ـ

 برات. رمیگینم نیو گفت: نترس. ماش دیخند

 ؟یپس چ ـ

 .یفهمیباالخره م گرتیدختر. دندون بزار سر ج یچقدر عجول ـ

 ینیریش يکردن خود ناپلئون تو دایپ یعنیقفل دهنش بود.  نیومات ا شیک شهیهم در برابر سد دهنش کم آوردم. هم باز

و  7ساعت . میتا آماده بش میراحت تر از باز کردن قفل دهن عماد بود. بعد از خوردن صبحانه هر دو به اتاق هامون رفت یناپلئون

 يروشن رو يکت قهوه ا هیحبس شد.  نمیس يعماد نفس تو دنیاز د دمیکه چرخ نیاومدم. هم رونیبود که از اتاق ب مین

. چند بار پلک زدم تا تونستم زدیچشمک م شیبلوز نخود يرو شیکرم يبود و کراوت قهوه ا دهیسوختش پوش يقهوه ا نیج

 یگرفتم و به چشماش که عسل االنشم. با صداش دوباره سرم رو ب رشیخ گهیتا د نیی. سرم رو انداختم پارمینگاهم رو ازش بگ

 م؟ینگاه کردم: بر کردیگرمش رو کامل تر م پیشده بود و ت

 .میو گفتم: بر دمیشالم کش يرو رو دستم

ت موهاش گذاشت و به اون سم يبنش رو باال ير نکینگه داشت و ع یآموزش رانندگ يموسسه  هی يرو جلو نیماش

 برگرد خونه. ریآژانس بگ هیآژانس هست. کارت که تموم شد  هیاشاره کرد و گفت: اونجا  ابونیخ

 ؟يگردیبر م یباشه. تو ک ـ

 بعد از ظهر. گهید شهیمثل هم ـ

 .مانیا شیبرم پ دیمن که بعد از ظهر با ـ
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 دنبالت. امی. برگشتنه خودم مدونمیم ـ

 بگم؟ یتو چ نیباشه. فقط برم ا ـ

 .يکجا بر گهیخودش م يدی. بگو ترم جدیچیه ـ

 .زی. بابت همه چیبهش زدم و گفتم: مرس يلبخند

 .کهینداشت خواهر کوچ یزد وگفت: قابل يجوابم لبخند در

 نیکردم و از ماش یو با همون لبخند ازش خداحافظ ارمیخودم ن يبه رو يزیکردم چ ی. سعختیکلمه دلم ر نیا دنیباز باشن و

که عماد از احساسم  کردمیداد. احساس م قیعم یخودش رو غم يازم دور شد لبخندم جا نشیه ماشک نیشدم. هم ادهیپ

 نکهی. از ااومدی. از خودم بدم مکنهیم دیخودمون تاک نیب هیچند روز مدام به خواهر برادر نینسبت به خودش باخبر شده که ا

حس که  نیو من... لعنت به من... لعنت به ا دونستی. اون منو مثل خواهرش مکنمینسبت به اعتماد عماد دارم سو استفاده م

 .کنهیم چارمیداره ب

انداختم و رفتم  نیی. سرم رو پاستادمیا ابونیکه وسط خ هیادیزمان ز دمیفهم شدندیکه از کنارم رد م یمردم ي رهینگاه خ با

هم شلوغ بود و مردم مدام در رفت و امد بودند. رفتم  یلیکه خ مدیرس يمتر 12اتاق  هیسمت آموزشگاه. از در که وارد شدم به 

کردم که متوجه من شد.  ي. سرفه ادادیجواب ارباب رجوع ها رو م ینشسته بود و با کالفگ زیم کیکه پشت  يسمت دختر

 کجا برم؟ دیمن با د،یقفل کردم وگفتم: ببخش شیتوس يچشما نینگاهم رو ب

 ؟يدیجد هیثبت نام ـ

 بله؟ ـ

 .ومدهیاونجا. استادتون هنوز ن دیسمت راست خودش اشاره کرد وگفت: بر يدر به

هم  يها يجلو نشسته بودند و به مسخره باز فیبود. چند تا پسر رد یتکون دادم و راه افتادم سمت در. کالس شلوغ يسر

هستند که پدرومادرشون  ییدسته دخترابعد چند تا دختر نشسته بودند که از سر و وضعشون معلوم بود از اون  فی. رددندیخندیم

باالتر بود  یکه سنشون کم ییمرد و زن ها يبعد فیکردند به امون خدا. رد نتو دست و بالشون و ولشو ختندیفقط پول ر

 ينشسته بودند. آب دهنم رو قورت دادم و به سمت دخترها که تنها جا گهیدسته پسر د هیباز هم  يبعد فینشسته بودند و رد

نگاه ها عرق  نیا ریجلو و پشت روم زوم شده بود و من ز فیرد ينشستن اونجا بود راه افتادم. از بدو ورودم نگاه پسرهامناسب 

که به چهره  یظیغ شیاز دخترها برگشت سمتم. آرا یکی. نجایکه چرا منو آورده ا دادمیکرده بود. تو دلم داشتم به عماد فوش م

گفت: بار  دیجویدهنش رو م يکه وسط حرف زدنش مدام آدامس تو یدر حال ینازك و لوس يداشت حالم رو بد کرد. با صدا

 ؟ياومد چندمته

 ا... اول. ـ

. انگار جونش در دونهیکه خدا م نجایداره ا یمعلم سگ کیما هممون بار چندممونه.  یکرد وگفت: ول يمنزجر کننده ا ي خنده

 نمره بده. ادیم
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 .یهان دنیکه نمره نم یبه برگه خال از پسرها از جلو گفت: آخه یکی

 .يایو م يریراسته رو م نی: تو برو به فکرخودت باش که دوساله ادیبهش توپ عیسر دختر

 ؟یکنیپسر گفت: تو سازمان اطالعات کار م دوست

 .چوننیگوشت رو بپ گمیم یبزن يادی: آره. بابامم سرهنگه. زر زدختر

که بخاطر  یانداختم. گرما و عذاب نییپا شتریهمه وقاحت سرم رو ب نیبا هم شروع کردند به هو کردن دختر و من از ا پسرها

منو  ياز پسرها نگاهش رو قفل کرد رو یکی. زمیعرق بر یهمه دست به دست هم داده بودند که مثل چ دمیکشینگاه ها م

 کنه هان؟ مونیساتور بخوادکه  ستیتو قصاب ن يخوشگله؟ بابا یگفت: تو چ

 نگفتم. دوست پسر با خنده گفت: زبونتو موش خورده جوجو؟ يزیاز طرز حرف زدن پسر بهم خورد. روم رو برگردوندم و چ حالم

که  رونی. خواستم از کالس بزنم بدمیرسیکه روم بود به مرز جنون م يجواب من باز هم سکوت بود. داشتم از شدت فشار و

صورتش قدمت سنش رو  يمرد و چروك رو دیسف يالس شد و همه به احترامش بلند شدند. از موهاوارد ک یانسالیمرد م

کار بود. با اومدن مرد پسرها و  يتو تشیکرده بود نشون از جد وشابروهاش جا خ نیهم که ب یظیداد. اخم غل صیتشخ شدیم

 ی. ولشناسمیچرخوند وگفت: نصفتونو که م تیجمع نیب ی. مرد نگاهبردندیازش حساب م یلیدخترها ساکت شدند. انگار که خ

 رو خوند. یاسام ستشیل ي. و از روکنمیم ابیحضور غ یبخاطر باق

ساعت فقط  می. نریو سخت گ يجد یلیهم خ یکارش وارده و از طرف يکه چقدر تو دمیشروع کرد به درس دادن فهم یوقت

بود که صدا از  نیکالسش ا ی. خوبحینامه شروع کرد به توض نییکتاب آ يدرس دادنش حرف زد و بعد از رو يراجع به نحو

 عیسر رونیو از کالس رفت ب دیگفت خسته نباش ی. وقتکردیرو کم م هیاز حالت عذاب آور اول یکم نیو هم اومدیدر نم یکس

 هی ابونیاون طرف خ یرد شدم و از آژانس ابونینکنه. از خ ریپسرها بهم گ ياز کالس خارج شدم که دوباره ترکش متلک ها

 گرفتم و راه افتادم سمت خونه. نیماش

که در عرض دو  ستیانیپ هیبارانه.  نیکنم. ا یرو بهتون معرف مونیدوست جد خوامی. مقهیدق هی دیخوب بچه ها. ساکت باش ـ

ه اومده. پس هم منت سرمون گذاشته ک یرو تونسته بزنه. کل رنیگیم ادیساعت  کی يها تو ستیانیکه تمام پ يماه کار

دستشه اسمش باربده. هنوز  یبرق تاریکه گ يگل پسر نیمان. ا پیاک يبچه ها نامیجا قدغن! باران جان ا یب هیموخ یشوخ

خوشگل  نیاومد. ا ایبه دن شیماه پ هیگله که دختر کوچولوش  اوشهیکه نشسته پشت ترومپت آقا س شیعزب مونده. بقل

مثل خودت مجرده.  زنهیسل م الونیکه و نمیدستشه. نگ تاریکه گ استیعرش نیدستشه هماست که نامزد ا النیکه و میخانوم

 مجرده. زنهیم بوردیاحسانم که ک

خوب بچه ها همه برن سرجاشون.  یلیوگفت: خ دیدستاش رو بهم کوب مانیزدم. ا يتکون دادم و لبخند يهمشون سر يبرا

روش رو ورق زدم.  توری. نشستم پشتش و پارتانویسمت پ میاشاره کرد. با هم رفت وارید کنار يانویسمت منو به پ دیبعد چرخ

 خودتم بود آهنگش. توریپارت ي. تومیکن نیتمر میخوایم نویا الناز آهنگ ها دست گذاشت و گفت ا یکی يرو مانیا

 تکون دادم وگفتم: آره داشتمش. دییخوندن اول آهنگ سرم رو به تا با
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 ست؟ین یپس مشکل ـ

 وگفتم: نه. دمیکش دهایکل يرو رو دستام

 ياش همه شروع کردند به زدن. صدا 3 2 1 يرو برداشت و آماده شد. با صدا تارشیتکون داد و برگشت سرجاش. گ يسر

باربد هم بلند شد.  يکه گذشت صدا کمیرو به وجود آورده بود.  یجالب یسمفون هیشده بود و دهیچیهم پ يتمام ساز ها تو

 کردند:یم یبچه ها هم باهاش هم خون هیباق یکه گاه ییصدا

 یدست کردیکه داشت نگاهم م مانیا يزدم و برا يبرداشتم. لبخند دهایکل يو دست بچه ها انگشتام رو از رو غیج يبا صدا

 یخستگ چی. و بچه ها باز شروع کردند به زدن. انگار همیریم گهیبار د هیگفت:  جاناتیبعد از تموم شدن ه مانیتکون دادم. ا

اون قطعه و چند قطعه  7. درست مثل خود من. تا ساعت دندیرسیو به آرامش م گرفتندیاوج م یقی. با موسرفتیتنشون نم يتو

من هم از  .لشونیکات داد و بچه ها هرکدوم رفتند سمت وسا مانیانگشتام درد گرفت ا ی. وقتمیکرد نیرو هم تمر گهید ي

 يو گفتم: خوب، کار ستادمیمنتظر منه. رو به روش ا نییکه االن عماد پا دونستمی. ممانیبلند شدم و رفتم سمت ا انویپشت پ

 ؟يندار

 برسونمت. ستایوا ـ

 دنبالم. ادی. عماد قرار بود بیمرس ـ

 . سالم برسون.یاوک ـ

 .نطوریتو هم هم ـ

 .يبازم ممنون که اومد ـ

 .کنمیخواهش م ـ

 يکوچه منتظرم بود. رفتم سمتش و نشستم. با لبخند يعماد تو ی. بنز مشکرونیکردم و از ساختمون زدم ب یخداحافظ ازش

 .دیگفتم: سالم. خسته نباش

 . خوش گذشت؟یسالم. توام خسته نباش ـ

 بد نبود. يا ـ

 ؟یکالس صبحت چ ـ

 ! اونو که اصن نگو.يوا ـ

 شده مگه؟ یچرا چ ـ

 بود پاشده بودم برگشته بودم خونه. ومدهی. اگه استاده نفهیکث يپسرا بابا کالسه پره ـ

 حرفاست. یخراب تر از ان یلیاش اوضاش خ هیکالسشونه. بق نیاون مثال بهتر ـ

 ؟ینبود که منو ثبت نام کن گهید يقابل تحمله. واقعا جا ریکه هست غ یهر چ ـ

 تورم داره. يخودمه هوا قیاستادتون رف نی. اشناسمیدوره و هم من استادشون رو نم یلیهم به خونه خ یچرا بود. ول ـ
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 .ومدیخوشم ن یلیدر کل خ ـ

 ؟يرینم گهید یعنی ـ

 .رفتمیبا خودم بود نم ـ

 .ستیپس خوبه که با خودت ن ـ

 بدجنس. ـ

 نیون پارك کرد و هر دو از ماشب هیسا ریرو ز نیبه خونه. ماش مینگفت. من هم سکوت کردم تا برس يزیچ گهیو د دیخند

 هیر يها رو تو یو عطر الله عباس دمیکش یقیابر هم توش مشخص نبود. نفس عم کهیت هی. آسمون صاف بود و میشد ادهیپ

 يگوشه  یمشک يانویهام نگه داشتم. چشمام رو باز کردم و راه افتادم سمت خونه. در خونه رو باز کردم و وارد شدم. به پ

گرمکن  يرو دکهیسف شرتیت هی. عماد با رونیزدم و از پله ها باال رفتم. بعد از عوض کردن لباسم از اتاق زدم ب يسالن لبخند

 اد؟یدادم و گفتم: خوابت م هیبود. به در اتاقش تک دهیتختش دراز کش يبود رو دهیپوش شیمشک

 .کنهینه. کمرم درد م ـ

 چرا؟ ـ

 .شهیدراز بکشم خوب م کمیماله اونه.  ستادمیسر پا وا ادیامروز ز ـ

 ماساژت بدم؟ خوامیم ـ

 گرسنمه. دیچون شد يلطف رو در حقم کرد نیبزرگتر یو گفت: نه! تو همون غذا رو آماده کن دیخند

 .دمیاتاق شن يخنده اش رو از تو يبلند گفتم: شکمو. و صدا رفتمیم نییکه از پله ها پا همونطور

که  یتنها کس دیانداخت. شا یداد و هوار راه م یکیبا هر اشتباه کوچ شهیتر از هم یعصب مانیبود. ا نمونیآخر تمر يروزها

آهنگ رو خراب کردند  هیکه بچه ها  يبهش اصابت کرده بود من بودم. بعد از چند بار مانیا يداد و هوارا يکم ترکشا یلیخ

داده بودم و نگاهشون  هیتک میصندل یف به پشت. بدون حرمیمن و دخترا اجرا نداشت عهدوباره دستور شروع داد. اون قط مانیا

گفته بود  مانی. اکردیم تمیاذ یلیباربد خ ي رهیبود که نگاه خ يبود و وسطاش رپ هم داشت. چند روز ي. آهنگ تندکردمیم

و  رونینفسش رو محکم داد ب مانیشد ا ومآهنگ تم ی. وقترهیداشته باشه قصدش خ میو اگه قصد هیپسر خوب یلیکه باربد خ

 بچه ها. خوب بود. یگفت: مرس

گذاشت و از سالن خارج  يرو گوشه ا تارشیولو شدند .باربدم گ یهرکدوم سمت دیباریاز سرو کولشون م یها که خستگ بچه

من  يرو گرفت جلو ینی. سکردندیخوش ازش استقبال م يبرگشت. همه با رو کیپر از شربت و ک ینیبعد با س قهیشد. چند دق

 .دی. خسته شددییبفرما و باخنده گفت:

 .دینداشتم. شما خسته شد يادیز يوگفتم: من که امروز اجرا دمیخند

 در جوار شما بود و خسته شد؟ شهینه بابا. مگه م ـ

 .دیلطف دار ـ
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 داشتم. یعرض خصوص هی د؟یبعد از کالس بمون شهیباران خانوم م ـ

 با من؟ ؟یرو باال انداختم و گفتم: عرض خصوص ابروم

 انداخت و گفت: بله. نییرو باشرم پا سرش

 خوب. اریسرم رو تکون دادم و گفتم: بس کالفه

 .ینشست و گفت: مرس شیقهوه ا يچشما يتو یبرق

از ازدواج بزنه چشماش رو  یمطمئن بودم که اگه بخواد حرف نویبا من داشته باشه. فقط ا تونهیم يکه باربد چه کار دونستمینم

 چیبه ه خواستیو دلم نم دمیدیمن خودم رو مطعلق به عماد م یول دونستیمن رو خواهر خودش م عماد نکهی. با اارمیدر م

 و گفت: باران؟ کمیاومد نزد مانیرو بکنه. بعد از دور شدن باربد ا گاهیجا نیا تصاحبفکر  یاجازه بدم که حت یبه کس یعنوان

 رو بلند کردم و نگاهش کردم. گفتم: بله؟ سرم

 ازت بکنم؟ تونمیم یخواهش هی ـ

 شده؟ یجا خورده بودم گفتم: چ مانیکه از لحن ا من

 .یکن یقطعه رو تک خون هی خوامیو گفت: خوب، م دیموهاش کش يرو ال دستش

 ؟؟؟ی: چـــــــدمیداد کش بایتقر

 ! شششیو گفت: ه شینیب يرو گرفت جلو دستش

 ؟یگیم يدار یهمچنان با تعجب گفتم: چ یآوردم ول نییرو پا صدام

 .شیکه تو بخون خوامی. ممیاریدرش ب یدرست و حساب میتونیما نم ینازك ول يداره به صدا اجیقطعه هست احت هیخوب  ـ

 چه برسه به خوندن. گهید شهیحالم بد م کنمیرو م تیاون همه جمع يکه فکر اجرا جلو نی. من هممانینبودا ا نیقرارمون ا ـ

 جان عماد. ـ

 اخم گفتم: قسم نده. با

 .یهول کن يکه بخوا نهیبیخوندن نم يتو رو موقعه  یو کس تهیدختر؟ تو که پشتت به جمع یبا من لج نقدریبابا تو چرا ا ـ

 .يبشنو یصدام رو هر کس خوادی. من دلم نمستین زایچ نیبحث ا ـ

 دکلمه است. هی نینداره. ع شیقر و قم ادمیبخدا. ز ستیبد ن یکه قراره بخون یآهنگ ـ

 نه. ـ

 دوباره قسمت بدم؟ دیبا ـ

 !مانیا ـ

 .زمیریتو سرم م یخاک هیاون وقت  ومدیبخونش اگه خوشت ن یبار امتحان هیبابا تو  ـ

 نه! ـ

 .یبار امتحان هی ـ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٥١ 

 خوب. یلیتکون دادم و گفتم:خ يسر کالفه

. برگشت سر نهیرو نشونم داد و گفت: هم يرو ورق زد و صفحه ا توری. بعد پارتیچشماش نشست و گفت: مرس يتو یبرق

 خونمیکنسرت نم يکه تو دونستمیم نکهیجاشو به بچه ها گفت که حاضر بشن. چند بار سرفه کردم تا صدام صاف بشه. با ا

 با اوج گرفتن آهنگ شروع کردم به خوندن: پسبندازم.  نیرو زم مانیا ياالن هم رو خواستمینم یول

 نییزدم و سرم رو پا يبود. لبخند نیو تعجب و تحس رتیسوت و دست بچه ها سرم رو بلند کردم. نگاه همه پر از ح يباصدا

اومد سمتم و گفت: فردا صبح  مانیرو جمع کردند و راه افتادند سمت در. ا لشونیانداختم. بچه ها که خسته شده بودند و سا

 ؟يخونه ا

 آره. ـ

 .میباهم صحبت کن امیپس م ـ

 به خودت زحمت نده. حرف من همونه. ـ

 .امیمن م یول ـ

 ؟يدیباربد رو ند ی. راستایباال انداختم و گفتم: خوب ب يا شونه

 ؟يکارش دار یچ ـ

 اون منو کار داشت. ـ

 برق گرفته ها رفت. نیخوندنت که تموم شد ع ـ

 رفت؟ کجا رفت؟ ـ

 .دونمیچم ـ

 ؟ي. کار نداررمیخوب. پس منم م یلیخ ـ

 الم برسون.نه. س ـ

 .نطوریتوام هم ـ

دست تکون  کردیعماد که پشت رول نشسته بود و با لبخند نگاهم م ي. برارونیکردم و از ساختمون زدم ب یخداحافظ ازش

 شدم. نیرد شدم و سوار ماش ابونیدادم و از خ

کنم. منم گفتم  یرو تک خون کهیت هی گهیم مانیعماد، ا یافتادم و گفتم: راست مانیحرف ا ادیکه وارد خونه شدم تازه  نیهم

 نه.

 ؟يجد ـ

 .کنمیاجرا نم تیجمع يکه جلو گمیهنوزم م یبار خوندم از روش ول هیهم اصرار کرد. همونجا هم  یآره. کل ـ

 . با خودت.کنمیاصرار نم یشیم تیاذ دونمیچون م ـ

 .یزدم و گفتم: مرس يلبخند
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 ه؟یک تیامتحان عمل ـ

 پس فردا. ـ

 نامه رو قبول شدن؟ نییکالستون آ يچند تا از بچه ها یراست ـ

 نفر. 15 ـ

 تا؟ 15همش  ـ

 .ادهیز نمیآره بابا. هم ـ

 نکردن؟ تتیاذ گهیکه د یگفتیاون پسرا که م ـ

 يزیچ شدیاونام فکشون بسته م میشدیبعد باهم وارد م ادیتا استاد ب رونیب ستادمیآموزشگاه وام رفتمیم یوقت گهینه د ـ

 بگن. تونستندینم

 خوبه. ـ

 ؟يخوریم یشام چ ـ

 هوس املت کردم. ـ

 تعجب نگاهش کردم وگفتم: املت؟ با

 مگه؟ هیباال انداخت وگفت: آره. چ يا شونه

 .یچیوگفتم: ه دمیخند

 .یتو درست کن خوادینم ـ

 هم متعجب نگاهش کردم و گفتم: چرا؟ باز

 .یبهت بدم تا حاال تو عمرت نخورده باش یاملت هیخودم درست کنم.  خوامیم ـ

 نگاه کردم وگفتم: تو؟ کلشیگرفت. به ه خندم

 خوب آره. چمه مگه؟ ـ

 !یچیوگفتم: ه دمیغش خند غش

 پشت شونه ام وگفت: برو بچه پرو. برو به خودت بخند. زد

 گفتم: شام امشب خوردن داره. رفتمیکه از پله ها باال م يهمونجور

 نهییآ ي. به خودم تودمیصورتم مال يهم کرم رو کمیباس هام رو عوض کردم. موهام رو شونه زدم و اتاقم شدم و ل وارد

پله  چیکه عماد مشغوله کاره. از پ دیفهم شدیم اومدیآشپزخونه م يکه از تو یرفتم. از تلق تلوق نییزدم و از پله ها پا يلبخند

 يمن رو دور کمرش بسته بود دستکش هام رو هم به زور تو یگل گل شبندی. پمیدیدبلند بلند خن دنشیها که گذشتم با د

من سرش رو بلند کرد و  يخنده  ي. با صداکردیدستش بود و داشت گوجه ها رو رنده م يبزرگش کرده بود. رنده ا يدستا

 باال انداخت و گفت: ... ییابرو
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 .يرو آب بخند ـ

 !يشد پیخوش ت یلیعماد! خ يوا ـ

 بودم. پیخوش ت ـ

 !يشنوینه نم يخواستگار يهر جا بر ژیپرست نیبا ا ـ

 کمک من. ای. بزیخنده گفت: کم نمک بر با

 خواد؟یاملت درست کردن کمک م هیوگفتم:  دمیاپن سرك کش يباال از

تا  5 4ها و داشت  نتیکاب يبزرگ گذاشته بود رو یلیخ ي تابهیماه هی. دمیکه درست کرده بود دوباره خند یاوضاع دنیبا د و

هم چاقو و تخته  یکرده بود. کل فیشده بود و کل آشپزخونه رو کث ختهی. آب گوجه ها همه جا رکردیگوجه رو توش رنده م

 و گفت: کم بخند. مینیبه کنار ب زد شیولو شده بود. با دست گوجه ا زیم يرو

. خودم ينکرد فیرو کث نجایا نیاز ا شتریتا ب رونیبرو ب ایگفتم: تو رو خدا ب کردمیکه به زور خنده ام رو جمع م يهمونجور

 .کنمیدرست م

گفت: نه!  شهیکه حس کردم االن دستکش هم باهاش رنده م يجور دیکشیرنده م يکه به زور ته گوجه رو رو يهمونجور

 درست کنم. خوامیخودم م

 بخدا. يکرد فی. همه جا رو کثرونیبرو ب ایعماد! جون من ب ـ

 تو اصلن؟ یگیم ی. چکنمیم زیبابا خوب خودم تم يا ـ

 .ندازندیگندست. گوجه ها آب م یلیخ تابهیبا تو. فقط اون ماه زیمبل و گفتم: باشه پس امشب همه چ يخنده ولو شدم رو با

 .کهیمن تازه فکر کردم کوچ ؟يکرد و گفت: جد تابهیبه ماه ینگاه

 ؟يکرد يخنده و گفتم: تو اصلن تا حاال آشپز ریزدم ز دوباره

 نه. ـ

 همون. ـ

 کنه؟یآدم رنده نم نیرندهه چرا ع نیدهعه! ا ـ

 .کننیرنده نم گهیبابا پوست گوجه رو که د ـ

 کنن؟ینگاهم کرد و گفت: واقعا رنده نم متعجب

 رست کردم.کار کنم؟ من تو عمرم فقط کباب د یو گفت: خوب چ دیمن خودشم خند يخنده  يصدا با

 .کنمی. خودم درست مرونیبرو ب ایکه دلم رو گرفته بودم گفتم: جان من عماد، ب يجام بلند شدم و همونجور از

 .ستمیکاره ن نیکه من ا نارویا ریبگ ایبده. ب رتیو گفت: خدا خ رونیب دیکش ها رو به زور از دستش کش دست
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سر و وضع و  ادیوسط کارم  یاملت شدم. هر از گاه هیاز همه آشپزخونه رو مرتب کردم و بعد مشغول درست کردن باق اول

 یبهم م يا کهیخندم ت يبا صدا یمبل نشسته بود هر از گاه يانداخت. عمادم که رو به روم رو یعماد به خندم م يکارا

 کردم. یچ نیگفت: به به! بخور بب زوی. نشست پشت مزیسرم ادیانداخت. باالخره غذا که آماده شد صداش کردم که ب

 گه؟ید يتعجب گفتم: تو درست کرد با

 گوجه اش رو که من رنده کردم. نکردم؟ هیباالخره  ـ

 بخدا! يرو دار یلیخنده و گفتم: خ ریز زدم

 دیجویکه لقمه رو م يدهنش. چشماش رو بست و همونجور يخودش درست کرد و گذاشت تو يبزرگ برا يلقمه  هیخنده  با

 شده بودم. چشماش رو باز کرد و گفت: هووووم! چقدر خوشمزه است. رهی. با خنده بهش خدادیبا لذت سرش رو تکون م

با  گهید يلقمه  هیمشتاق شده  یدرست کردم. عمادم که مشخص بود حساب يخودم هم لقمه ا يبهش زدم و برا يلبخند

درست کردم و  يخودم لقمه ا يعماد اشتهام باز شده بود برا يلقمه ها دنیاندازه درست کرد و خورد. من هم که با د همون

 .کردیو خوشمزه ترش م شدیدندون آب م ریز رشت يخوشمزه شده بود. گوجه ها میخوردم. از حق نگذر

مبل. کنترل رو دستم گرفتم و شروع کردم به باال  يو بعد از شستن ظرف ها ولو شدم رو میو خنده غذا رو خورد یشوخ یکل با

داشت رقص والس رو آموزش  شیآموزش رقص بود. مرب غینگاه کردم. تبل رهیشبکه موندم و خ هی يکردن کانال ها رو نییو پا

بلد نبودم چه برسه به والس! ساعت شروع برنامه رو نگاه  شمیرقص معمول یبرقصم. ول یمدل نی. چقدر دوست داشتم ادادیم

 نیتمر خواستیبود که عماد خونه نبود. دلم م یمیزدم. درست تا يلبخند یبعد از ظهر بود. با خوشحال 2تا  12کردم. ساعت 

 .اومدیبعدا به کارم م دی. شارمیبگ ادیکنم و 

 :آخهچرا؟گفتیبا کالفگ مانیا

 .مانیاصرار نکن ا خوادیتکون داد وگفت: اگه نم يسر دخوریکه داشت قهوه م عماد

 مونهی.فقط م ستیهما هم اصال مناسب ن يصدا اره،یکه نفس کم م نیتو گروهمون. نگ میندار شتری: بابا ما سه تا دختر بمانیا

 .کنهیخانوم که داره ناز م نیا

 .تونمی. نمکنمیناز نم ـ

 : چرا؟مانیا

 .شهیم تی: اذعماد

 : آخه...مانیا

خوب.  یلیتکون داد وگفت: خ يهم. سر يبه وضوح رفت تو مانیا يگفت که اخما يزیچ مانیخم شد و در گوش ا عماد

 .کنمیاصرار نم

  ؟یبهش گفت یباال انداختم و گفتم: چ ییابرو

 موقوف. یو گفت: فضول دیخند عماد
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 آخره. نیاز جاش بلند شد و گفت: بعد از ظهر منتظرمت. تمر مانیا

 مشخص شد؟ قشیباالخره روز دق ـ

 دوشنبه. گهید يآره. هفته  ـ

 م؟یندار نیتمر گهیتکون دادم و گفتم: پس د يسر

 .یمرخص دیرینبود تا دوشنبه م ی. اگه مشکلمیزنیدور از اول م هیآهنگ ها رو  ينه. امروز همه  ـ

 تکون دادم و گفتم: باشه. يسر

 ؟یبهش گفت یکرد و رفت. برگشتم سمت عماد و گفتم: چ یخداحافظ مانیا

 تو؟ يکار دار ی. چیگذاشت و گفت: هرچ ینیس يرو تو فنجونش

 بدونم. خوامی. ماید! عماد. راجع به من حرف زد ـ

گفتم:  یاز پله ها باال رفت. عصب يا گهی. و بدون حرف دیرو بدون زیو گفت: الزم نکرده هر چ ستادیبلند شد. کنارم ا ازجاش

 عماد!

 نکن. غیج غیاز باال اومد: ج فشیضع يصدا

 .ينامرد یلیپله ها باال رفتم و گفتم: خ از

 ؟يبرم شرکت. کار ندار خوامیم ـ

 !رینخ ـ

 دنبالت. امیخوب. بعد ازکالس خودت برگرد. من نم یلیخ ـ

رو به اون رو  نیرو از ا مانیزده بود خوب نبود که هم ا مانیکه به ا یاتاقم. مطمئنا حرف يتکون دادم و رفتم تو يسر کالفه

حساس شده  زدیم انشیکه عماد راجع به من به اطراف ییراجع به حرفا نقدریچرا ا دونمی. نمگفتیکرد و هم خودش به من نم

من  یول دادیخاطرات فانوس عذابم م يادآوری یفرض کنن. هر چند که گاه فیضع تردخ هیهمه من رو  خواستیبودم. دلم نم

 پناه آورد فرق کرده بودم. نجایکه از فانوس به ا یبا باران یلیخ

 انویبه پ یو هرکدوم سرشون به ساز خودشون گرم بود. نگاه دندیرسیبودم. بچه ها کم کم م نیسالن تمر يتو 3ساعت  سر

باربد  يبزنم که صدا ینیقطعه رو تمر هیو خواستم  دمیکش دهایکل يانداختم و از کوك بودنش مطمئن شدم. دستم رو رو

 باعث شد برگردم: باران...خانوم.

 ؟يزدم و گفتم: سالم. چطور ينگاهش کردم. از سر و وضعش مشخص بود که کالفه است. لبخند برگشتم

 و گفت: خوبم. دیو کوتاهش کش یمشک يموها نیرو ب دستش

 ؟یکارم داشت یچنکردم.  داتیپ روزید یباال انداختم و گفتم: راست ییابرو

 بغل؟ نیشاپ هم یکاف می... باهم برشهیانداخت و گفت: بعد از کالس... م نییرو پا سرش

 شاپ؟ به چه مناسبت؟ یتعجب گفتم: کاف با
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 .یفهمیم يایب ـ

 شاپ. یکاف امینداره بخوام ب یلیکه دل يندار ي. اگرم کارشنومیجا م نیهم يدار ياگه کار ـ

 لطفا. ـ

 گفتم: نه. يجد یلیهم و خ يتو دمیرو کش اخمام

 .میصبر کن تا با هم حرف بزن نیخوب. پس بعد از تمر یلیداد و گفت: خ رونیرو ب نفسش

 رو تکون دادم و گفتم: باشه. سرم

. از وضع آشفتش مشخص دونستمیباهاش داشته باشم رو نم يچه رفتار نکهیا یبگه. ول خوادیم یحدس بزنم که چ تونستمیم

واسه صدم  ستیکرده و حاضرن ریعماد گ شیصاحاب فقط و فقط پ یدل ب نیچرا ا ایمن... خدا یول هیجد یلیبود که مسئله خ

 بکن. يکار هی. خودت ییتنها نیخسته شدم از ا ایخدا م؟تنها بمون یفکر کنه؟ تا ک يا گهیبه کس د هیثان

. باربد که کالفه تر از من میمن و باربد بود دندیاز همه تذکر شن شتریکه ب ییبود. اون روز کسا ریذهنم درگ نیطول تمر تمام

شنبه از  2روز  نکهیا يادآوریبا  مانیتموم شد و ا نیکه بود تمر ي. با هر جون کنددندیرو از طرز ساز زدنش همه فهم نیبود ا

رداشتم. باربد رو ب فمیرو تموم کرد. از جام بلند شدم و ک نیتمر میحضور داشته باش کنسرتسالن  يصبح هممون تو 9ساعت 

 . رفتم سمتش و گفتم: خوب؟کردیکاورش گذاشته بود منتظر نگاهم م يرو تو تارشیهم که گ

 اونجا.  میبود اشاره کرد وگفت: بر یسالن که چند تا صندل يگوشه  به

رو رو به روم گذاشت و خودش هم نشست.  یصندل هیها نشستم. باربد هم  یاز صندل یکی يحرف دنبالش راه افتادم. رو بدون

 ؟يبگم آخه... باران تو نامزد دار يوشروع کرد: خوب... چه جور دیموهاش کش يال یدست

 داشته باشه. یبه شما ربط کنمیباال انداختم و گفتم: اول از هم باران خانوم نه باران. دوم از همه فکر نم ییابرو

 ؟یممکنه داشته باش یعنینگاهم کرد وگفت:  یچشم ریز

 تو فکر کن دارم. ـ

 دنبالت نامزدته؟ ادیمطمئن بشم. اون پسره که هر روز م خوامیفکر کنم. م خوامینم ـ

 سرم رو تکون دادم و گفتم: نه. کالفه

چشمام وگفت:  يزل زد تو میخدا رو شکر رو زمزمه کرد. سرش رو باال گرفت. مستق هیشب يزیو چ رونیرو محکم داد ب نفسش

 ؟یکنیبامن ازدواج م

نگاهش  ي. توامیتا به خودم ب دیرو ازم بپرسه. چند لحظه طول کش نیباره ا کیقدر رك و  نیخوردم. انتظار نداشتم ا جا

جلوم رو گرفت و  عیهم و از جام بلند شدم. بدون حرف راه افتادم سمت در. سر يتو دمی. اخمام رو کشدید شدیخواهش رو م

 .ستایلحظه وا هیگفت: 

بود حرفتون رو  نمونیکه ب یکوتاه مدت یباربد... بخاطر دوست يآقا نیقفل شدم شمرده شمرده گفتم: بب يدندون ها نیب از

 کنار. دیراحت باهاش برخورد کنم. حاال هم از سر راهم بر نقدریکه ا دمیاگه تکرار بشه بهتون قول نم ی... ولکنمیفراموش م
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 باران... ی: ولدیعجز نال با

 تکون دادم و گفتم: باران خانوم... دیتهد يبه نشونه  رو دستم

راه افتادم سمت خونه.  ادهیبودم. پ ی. کالفه و عصبرونیاز کنارش گذشتم و از ساختمون زدم ب يا گهیحرف د چیبدون ه و

من رو از  تونستیکه م ییها تیطرفه داشتم تمام موقع کیعشق  هیبخاطر  نکهیراه برم و فکر کنم. از ا یداشتم که کم اجیاحت

 انتیقلبم خ يبه عشق تو تونستمیهم نم یبودم. از طرف ياز دست خودم کفر کردمیخارج کنه رو خراب م ییهمه تنها نیا

 شهیت تونستمیدونده بود و رشد کرده بود. نم شهیگوشت و پوستم ر يسال لحظه به لحظه تو کیبه  کیکه نزد یکنم. عشق

 داشت. انیقلبم جر يتو که یعشق ي شهیبردارم و بزنم به ر

مبل  يکه عماد خونه است. در رو باز کردم و از پله ها باال رفتم. عماد رو دمیبه خونه از روشن بودن چراغ ها فهم دمیرس یوقت

 ؟يرکردیباال انداخت و گفت: د ییابرو دنمیدوم نشسته بود. با د يطبقه  يها

 اومدم. ادهیسمت اتاقم گفتم: پ رفتمیکه م يتکون دادم و همونجور يسر کالفه

 تو. ایبدنم مرتب کردم و گفتم: ب يرو رو شرتیکه چند ضربه به در خورد. ت کردمیلباس هام رو عوض م داشتم

 شده؟ يزیدر رو باز کرد و گفت: چ عماد

 نه. ـ

 .يگرفته ا ـ

 حالم خوبه. ـ

بفهمه.  يزیعماد چ خواستیکنم. دلم نم فیاش تعرداستان رو بر خواستینگفت. من هم دلم نم يزیچ گهیتکون داد و د يسر

 یکنم که قبل از من با هزار نفر رابطه داشته باشه. ول یزندگ يبا مرد خوادیبود که دلم نم نیا لمیرو رد کردم دل اریکام یوقت

بود که  یتنها راه نیا دینفهمه وشک نکنه. شا يزیتا چ کردمیسکوت م دی. پس بامنداشتم که بد یحیدر مورد باربد توض

 کنم. دیمدت زمان بودنم با عماد رو تمد تونستمیم

که دختر ها  ییها غیج یهنوز کنسرت شروع نشده بود ول نکهیکننده بود. با ا وانهیاومد د یکه از پشت پرده ها م ییو صدا سر

خودشون  ينجوریاشتند و دخترها ازن و بچه د پمونیاک يمردها شتریکه ب گرفتیخندم م نی. از اکردیآدم رو خل م دندیکشیم

 نیاز ا شتریماجرا ب نیا خواستیبه باربد نگاه هم نکرده بودم. دلم نم یشده بودم حت لنوارد سا ی. از وقتکشتندیرو براشون م

رو داشتند و مدام سازهاشون  جانی. بچه ها هم هدادیمدام در رفت و آمد بود و کالفه به همه دستور م مانیکنه. ا دایادامه پ

 می. باالخره بعد از ندمیدیکس رو نم چیکارم ه ي عهگذاشته بودند که من موق تیرو درست پشت به جمع انوی. پکردندیچک م

 نقدریکه بچه ها ا شدی. باورم نممینیکه کل سالن رو پر کرده بودند رو بب يادیز تیجمع میپرده ها باز شد و تونست ریتاخ یساعت

رو پر کرده  وجودماسترس  تیاون همه جمع دنی. با دمیکردیم میتعظ تیو به جمع میبود ستادهیطرفدار داشته باشن. همه ا

. دمیاول کنار سها د فی. چشم چرخوندم و عماد رو درست ردکردمیبودن م یواحساس ته اومدیباال م یبود. نفسم به سخت
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بچه ها رفتم و سر جام مستقر  هیود مثل باقکه هنوز دست و پاهام سست ب یلبخند گرم هردوشون استرسم رو کم کرد. درحال

 ما مشخص بشه. يسازها يهمه صدا صدا نیا نیکه از ب دونستمیم دیو بع ودب ادیشدم. سر و صدا واقعا ز

دلم  ي. چشمام رو بستم و تودمیکش قی. چند تا نفس عمشدیشروع بودند و سر و صداها کم کم داشت قطع م يها آماده  بچه

 نکرده. رییتغ يزیچ چی. هشهیزدم: کارت رو بکن دختر. مثل هم بیبه خودم نه

جا به  هیفشار دادم. به خواست باربد  دهایکل يانگشت هام رو رو مانیا 3 2 1آروم  يرو باز کردم و همزمان با صدا چشمام

صداش  یبودند. وقت رو جلو انداخته خوندیم یباربد که خودش تک يشنهادیپ يقطعه ها شده بود و قطعه  يتو کیکوچ ییجا

 شد: شیبود که دلم به حالش ر نیغمگ يبه قدر صداش. خونهیبلند شد حس کردم داره از ته دلش م

 بخاطرم خطر نکن يدار یزندگ فرصت

 هدر نکن تویشکسته دل جوون نیا يپا به

 خانمون یباغمه عشق منه ب یبمون فیح

 جون مهیشمعه ن هیشعله هام نگاه بکن منم  به

 مثل خودم يخوب من وابسته ا يا شناسمتیم

 که من شدم یبش يدرد نیا ریدرگ خوامینم من

 بهت بگم خسته و وامونده شدم نقدویهم

 مهمون ناخونده شدم گهیوفا م یب ریتقد

 نکن که راحته الیبرو خ گمیبهت م نکهیا

 تهیکه بعد رفتنت دلم فکره شکا بدون

 از برگشتنت هیتفاوتم ترس یب نگاه

 از سرت عادت دلتنگ شدنت فتهیب خواستم

 مثل خودم يخوب من وابسته ا يا شناسمتیم

 که من شدم یبش يدرد نیا ریدرگ خوامینم من

 بهت بگم خسته و وامونده شدم نقدویهم

 مهمون ناخونده شدم گهیوفا م یب ریتقد

 بخاطرم خطر نکن يدار یزندگ فرصت

 هدر نکن تویشکسته دل جوون نیا يپا به

 ستین یکه پوچ و خال یون عشقگذشتن از هم سخته

 ستین یمجال گهید یکرد وقت شهیسرنوشت چه م با

 )یلیسامان جل |ی( فرصت زندگ
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 ییقطعه ها ی. حتدادمیفشار م دهایکل يدستام رو رو میشگیهم يقطعه کم کم استرسم کمتر شد و با حالت عاد نیزدن اول با

. بعد از دو ساعت ساز دمیشنیتماشاگرها رو هم نم يدست و سوت ها يحس که صدا يتو رفتمیم يداشتم جور یکه تک زن

عذر  مانیبچه ها خسته بودند ا يچون همه  یگرفتند: دوباره دوباره... ول مآخرهم زده شد و همه د يزدن مداوم باالخره قطعه 

ها  میس يبس که رو چارهیب ي. دست هما نیزم يهم افتاد. با افتادن پرده ها همه ولو شدند رو يکرد وپرده ها رو یخواه

 .بستیداشت دور دستش چسب زخم م نیشده بود و نگ یارتعاش درست کرده بود خون

 برم خونه. خوامینا ندارم م گهیمن که د م؟یصبر کن کننیم یرو خال نجایا نایتا ا دیوگفتم: با مانیکنار ا رفتم

 بره اونجا. زنمی. عمادم زنگ مدیبر ینه. از در پشت ـ

 .دیبود. خسته نباش یتکون دادم و بلند رو به بچه ها گفتم: بچه ها کار همتون عال يسر

درك  تونستمیرو خوب م نیبه باربد انداختم. چشماش پر از غم بود و ا ییگفتند. نگاه گذرا دیها هم همه به من خسته نباش بچه

. کردیخنک شب پوستم رو نوازش م يشدم. هوا بونایتکون دادم و راه افتادم سمت در. در رو باز کردم و وارد خ يکنم. سر

که  يا قهی. چند دقادیتا ب ستادمیوا نشیدادم. رفتم سمت ماش صیتشخ تیجمع نیب روبه اطراف انداختم و بنز عماد  ینگاه

بلندتر از  ابی. قد مرد تقرزدیحرف م اومدیکه پا به پاش م يشد. البته تنها نبود و داشت با مرد دایگذشت باالخره سر و کلش پ

دستم رو گرفت و گفت:  ییعماد با خوش رو دندیسبه من ر ی. وقتزدینور المپ ها برق م ریعماد بود و کت و شلوار چرمش ز

 خوب بود. یلی. خیخسته نباش

 .یزدم و گفتم: مرس يلبخند

 گفتیعماد م نکهیبود. خصوصا ا ی: واقعا کارتون عالدمیمرد کنار عماد سرم رو به سمتش چرخوندم و صورتش رو د يصدا با

 باور بود. رقابلیواقعا غ دیگرفت ادیماه  4 يرو تو نایتمام ا

 نییداشت پا یدرشتش که رنگ خاص يبود. چشما ختهیر شیشونیپ يرو شیقهوه ا يداشت و موها دیصورت سف مرد

کلفتش  يلب ها ياش باال یقلم ینیرنگه. ب ییکهربا دمیپهن و مردونش قرار داشت. به چشماش که دقت کردم د يابروها

 ممنون. یلیتکون دادم و گفتم: خ ي. سرشدیل میمتما نییبه سمت پا یکم دیخندیم یقرار داشت. فک چهارگوشش وقت

 گل منه. ياز دوستا یکیپندار راد  يآقا شونیبه پشت مرد زد و گفت: ا یدست عماد

 تکون دادم و گفتم: خوشبختم. يسر

 خونه. شیبرسون دیعماد جان، من برم. باران خانوم هم خسته است با گهیدستش رو به سمت عماد گرفت و گفت: خوب د پندار

 خوشحال شدم. یلیداداش. خ ی: مرسعماد

 .نطوری: منم همپندار

شد  نیاشولو شدم. عماد باخنده سوار م یصندل يرو یحرف چیرو زد و منم بدون ه نشیماش ریعماد دزدگ یاز خداحافظ بعد

 ؟يوگفت: خسته شد

 بخوابم. خوامیعماد فقط برو خونه. از صبح سرپام فقط م ي. وایلیخ ـ
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 داشتم که. زیبرات سوپرا یبابا. من امشب کل يا ـ

 ؟یبه چه مناسبت ز؟یکردم و گفتم: سوپرا نگاهش

 .ینیبیهمم بخاطر... در داشبورت رو باز کن خودت م احضرتیاول يفوق العاده  ينگاهم کنه گفت: هم بخاطر اجرا نکهیا بدون

 ه؟یچ نیانداختم و گفتم: ا دیبه پاکت سف یکه توش بود رو در آوردم. نگاه یتعجب در داشبورت رو باز کردم و پاکت با

 .نیبازش کن بب ـ

 ياسم خودم به باال دنیادکارت انداختم و ب يبه اسم رو یآوردم. نگاه رونیکه توش بود رو ب یرو باز کردم و کارت پاکت

 .دمیکش یاز خوشحال یغیکارت نگاه کردم و ج

 با خنده گفت: چه خبرته دختر؟ عماد

 !ناممهی! گواهيوا ـ

 .گهیآره د ـ

 اد؟یب گهیهفته د هیقرار بود  نکهیتعجب نگاهش کردم وگفتم: ا با

 .شهیدرست م زیهمه چ یاز بند پ استفاده کن یباال انداخت و گفت: خوب وقت يا شونه

من که  یشد و رو به عماد گفتم: ول یدفعه بادم خال کی یکردم وگفتم: آخ جونم. ول نییباال و پا یصندل يخنده خودم رو رو با

 ندارم. نیماش

 بد شد. یلیزد وگفت: آره واقعا. خ يلبخند

 تو سرته؟ يموشکافانه نگاهش کردم وگفتم: چه نقشه ا ینگاه با

 نگفت. يزیو چ دیخند

گوشاش گذاشته بود گفت:  ي. عماد که دستاش رو رورهیخودم هم درد بگ يو باعث شد گوشا دیچیسالن پ يتو غمیج ياصد

 ها. یکشیم غیبار آخرته ج

 دم؟یوقت ند چیرو ه نایها نگاه کردم و گفتم: پس چرا من ا نیبه ماش جانیه با

 .کردمیوقت ازشون استفاده نم چیزد و گفت: خوب چون من ه يلبخند

 باال انداختم وگفتم: چرا؟ ییابرو

 خودم راحت ترم. حاال از کدومش خوشت اومده؟ نیبا ماش ـ

و  ينقره ا يتایتو هی شیبود. دوم یمشک يکمر هی شیخونه بود انداختم. اول ریز نگیپارک يکه تو ینیبه سه تا ماش ینگاه

و گفتم:  دمی. خودم رو به سمتش کشدیلش رو دداخ شدیباز شده بود و م يام و یرنگ. سقف ب دیسف يام و یب هی شیسوم

 .نویا

 زد وگفت: پس مبارکت باشه. يلبخند عماد

 سوارشم؟ نویمن ا يجد يتعجب نگاهش کردم و گفتم: جد با
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 مگه؟ هیآره خوب چ ـ

 .خوامیکنارو گفتم: نه. نم دمیرو کش خودم

 هم و گفت: چرا؟ يتو دیرو کش اخماش

 ندارم. نانیخداتومن پول خسارتش رو بدم. بعدم من تازه کارم به خودم اطم دیمن با نیا يرو فتهیخط ب هیخوب بابا  ـ

. بعدم مطمئنم انقدر دست یکنیو فکر خسارتشم نم یشیرو سوار م نیبه چشمام نگاه کرد و گفت: تو ا میسمتم مستق اومد

 تار موت. هی ي. اگرم داغون شد که فدايخط هم بهش ننداز هیفرمونت خوبه که 

 دمیسف نیبه ماش گهیبار د کی. ارمیحرفش حرف ب يحرف زد که نتونستم رو ي. انقدر جدکردمیو بهت نگاهش م عجببات

رو  نیلبخند من خودش هم خندش گرفت و گفت: حاال بپر باال ماش دنیلب هام نشست. با د يرو يانداختم و لبخند ینگاه

 .اطیتوح اریبردار ب

 چش؟یرو کج کردم و گفتم: سوئ سرم

گفتم  يلب بسم اهللا  ریبهش زدم و نشستم پشت فرمون. ز يرو گذاشت کف دستم. لبخند یچیو سوئ بشیج يکرد تو دست

 ي. عماد همونجورشهیداغون م نیماش رمیفرمون رو کج بگ کمیاگه  کردمیرو روشن کردم. هنوز ترس داشتم. حس م نیو ماش

 یبون پارك کردم و نفس راحت هیسا ریعماد ز نیرو کنار ماش نی. ماشاومد اطیح يپابه پام تا تو کردیکه با لبخند نگاهم م

 ترس نداشت. يدیبه سمتش: د دمی. باصداش چرخدمیکش

 و گفتم: بد نبود. نییپشت فرمون اومدم پا از

 .فتهیدستت راه م ینیپشتش بش کمی ـ

 .اتیخوب ينگاه کردم و از ته قلبم گفتم: ممنونم. بابت همه  زدیعماد بهم چشمک م نیکه کنار ماش دمیسف نیبه ماش دوباره

 وگفت: قابل بره کوچولوم رو نداره. ختیشالم رو بهم ر باخنده

 هی. رفتم سمتشون و گفتم: سالم مربکردیبود و داشت خوش و بش م ستادهیشدم. کنار عماد ا ریاز پله ها سراز مانیا يصدا با

 گرام.

 .ایشاه کار کرد شبیدختر؟ د يت: سالم هنرآموز محترم. چطورسمتم و با لبخند گف برگشت

 .ویموس یپام رو کج کردم و گفتم: مقس یاز شاهزاده ها کم دیتقل به

 من کو؟ هان؟ پلمیبهش براق شدم: د عی. سردندیعماد خند با

 نداره. یکه قابل پلمیداد. د سانسیل دی: به شما بامانیا

 من کو؟ پلمید گمی. مزینمک نر ـ

 بابا. نزن منو. ایکه دستش بود رو داد دستم و گفت: ب یپاکت

موسسه  ي. گفتم: آخ جون! حاال جلودمیدور خودم چرخ یبا خوشحال میقیموس پلمید دنیپاکت رو باز کردم و با د یخوشحال با

 !ادیتا چشمت در ب زنمیموسسه م هیخودت  ي
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 باطل. الیخ یبا خنده گفت: زه مانیا

 م داده.عماد قولش رو به ـ

 سمت عماد و گفت: آره؟ دیچرخ مانیا

. دمیخونه د کیرو نزد ییجا هیتو  يموسسه  يبراش آموزشگاه بزنم. حاال نه جلو ي. قرار بود اگه مدرکشو دادگهی: آره دعماد

تا کارش  ششیپ یو اول کارم چند تا از هنرآموزات رو بفرست یخوب براش بفرست یچند تا مرب یکمکش کن دیالبته توام با

 .رهیبگ

 باماست. اشیخر حمال ي! بازم همه گهی: بله دمانیا

 .یشعبه دوم بزن ادیوگفت: نه که خودت بدت م مانیا يزد به شونه  عماد

 ندارم. یدوم آموزشگاه خودم باشه حرف ي: حاال اگه شعبه مانیا

 . من تازه اسمشم انتخاب کردم.ستین ي. از شعبه معبه خبررینخ ـ

 ؟يبزار يخوایم یچ ؟ي: جدمانیا

 اوپال. ـ

 ؟یچ یعنی: اوپال؟ مانیا

 که هفت رنگه. هیمتیسنگ ق هیاسم  ـ

 تکون داد وگفت: قشنگه. يسر مانیا

 کار کنم؟ یچ دیمجوز با ي: براعماد

 آشپزخونه که براشون شربت ببرم. يخودشون شدند و من هم برگشتم تو يمرد مشغول حرف ها دو

. عماد کردمیرقص م نیتمر يو یکه با ت شدیم یماه کیباال.  دمیرو خاموش کردم و از پله ها دو يو یت عیدر سر يصدا با

و هم به شدت عرق  زدمیکه داشتم هم نفس نفس م یتیمتعجبم کرده بود. بخاطر فعال نیبرگشته بود و هم شهیزودتر از هم

: باران؟ نییعماد در اتاق رو باز کردم و رفتم پا يرو تنم کردم. با صدا شرتمیت و رونیب دمیتاپم رو از تنم کش عیکرده بود. سر

 کارت دارم. ایب ؟ییکجا

 ه؟یچ نایباکس که توش پر از عروسکه دستشه. با تعجب نگاهش کردم و گفتم: ا یکل دمیرفتم د نییپله ها که پا از

همه  نیرفت. دنبالش رفتم و گفتم: ا نییاز پله ها پا بعد دوباره ؟ینیبی. نمگهیمبل گذاشت و گفت: عروسکه د يها رو رو باکس

 ؟يدیخر یعروسک واسه ک

برگشتم بهت  یببر باال وقت ریرو بگ شیباق ایندارم باران. ب حیگفت: االن وقت توض رونیب رفتیکه از درخونه م يهمونجور

 .گمیم

 چیدنبالت. و بدون ه امیمنتظر باش م 5اعت شد و گفت: س نشیباکس ها رو از دستش گرفتم. سوار ماش هیرفتم و باق دنبالش

بسته شد  اطیدر ح یرو دنبال کردم. وقت نشیعروسک ها دستم بود ماش يکه باکس ها یرفت. من متعجب و درحال یحرف
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 دهیخر یچ يهمه عروسک برا نیها رو کنار هم گذاشتم. عماد ا سکخونه. عرو يدادم و برگشتم تو رونینفسم رو محکم ب

 يتعجب داشت که عماد برا يهم بود. واقعا برام جا گهیخرت و پرت د یوکل مایو هواپ نیبود؟ فقط عروسک هم نبود، ماش

 دهیهم خر دوستاش يبچه ها يکه بچه داشته باشه نداشت. تازه اگه برا یدوست اومدیم ادمیکه  یی. تا جادهیعروسک خر یچ

 بود. دهیخر نارویبود که عماد ا يا گهید زیچ هی. نه! مطمئنا قضخرهیهمه که نم نیباشه ا

شد  میو ن 4نکردم. ساعت که  دایپ يزیچ یهمه عروسک گشتم ول نیا دنیخر يبرا لیدل هیذهنم دنبال  يمدام تو یساعت دو

رو برداشتم و قبل  یبه صدا دراومد. گوش فونیآ 5. سر ساعت میکه قراره کجا بر دونستمیاتاقم و آماده شدم. هنوز نم يرفتم تو

 .نییپا ایعماد اومد: عروسکارو بردار ب يبگم صدا يزیکه چ نیاز ا

عقب  یصندل يکوچه منتظرم بود. باکس ها رو رو يزور تمام باکس ها رو با هم گرفتم و راه افتادم سمت در. عماد تو به

 ؟يدیهمه عروسک خر نیا یاسه چو ه؟یچ هیگفتم: عماد قض میکه راه افتاد نیگذاشتم و خودم هم نشستم جلو. هم

 پرورشگاه. میریم میرو به چشم زد وگفت: دار نکشیع

 تعجب گفتم: پرورشگاه؟ با

خرت و پرتا براشون  نیاز ا ی. هربارم کلزنمیپرورشگاه سر م هی يو به بچه ها رمیهست م یسال هیتکون داد وگفت: آره.  يسر

شد که اومدم  نیشرکت. ا رفتمیم دیاومده بود با شیپ يکار فور هیبرم از شرکت زنگ زدند  خواستمیامروز که م ی. ولخرمیم

 خونه.

 پرورشگاه؟ يریم یواسه چ ـ

 دوست دارم. یلیبچه ها رو خ ـ

 دل نازك باشم؟ خورهیبهم نم ه؟ینگاهش کردم. باخنده نگاهم کرد وگفت: چ متعجب

 بشناسمت؟ تونمیوقت نم چین هعماد؟ چرا م یهست یتکون دادم و گفتم: توک يسر

 زوده واسه شناختن من. يادی. زیو گفت: حاال حاالها مونده که منو بشناس دیخند بلند

داخل. نگهبان با احترام بلند شد و  میو رفت میپرورشگاه نگه داشت. با کمک هم باکس ها رو برداشت هی يرو جلو نیماش

 گفت: سالم مهندس. نشیس يکه دستش رو گذاشته بود رو يهمونجور

 ؟یتکون داد وگفت: سالم آقا رحمت. خوب يبا لبخند سر عماد

 .میآقا. دست بوس ی: مرسمرد

. دندیدویو دنبال هم م کردندیم يمحوطه باز يقد داشتند تو میقد و ن يزد و وارد محوطه شد. بچه ها يا گهیلبخند د عماد

ازبچه ها  یکیبدون سرپرستند.  شدیخوشگل بودند که آدم باورش نم يبه قدر اشونیرو پر کرده بود. بعض اطیصداشون کل ح

 دینکش هی. به ثاندیحرف سر تمام بچه ها به سمت عماد چرخ نیعماد اومد. با ا مووگفت: عمو اومد! ع دیکش غیعماد ج دنیبا د

در آغوش  یکی یکیزانو نشستو بچه ها رو  يرو کشونیرفت سمتشون. نزد يسمت عماد. عماد با لبخند دندیکه هم دو

 عمو؟ يکرد ری: چرا دگفتندیوبا اخم م شدندیگردنش م زونیگرفت. بچه ها هم آو
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که  يزی. چدیبوسیو صورت هاشون رو م دادیباکس ها به هرکدومشون م يتو يتمام از عروسک ها ییبا خوشرو عمادم

عماد  یگاه ی. حتدندیخندیو م زدندیحرف م یجون جون ي. عماد و بچه ها درست مثل دوست هاشدیرو باورم نم دمیدیم

مرد دل  هیبود؟  یگلوم چنگ انداخته بود. واقعا عماد ک به. بغض دادیو جواب بچه ها رو م کردیکلفتش رو بچگونه م يصدا

گونه ام سر خوردند. عماد اسم تک  يرو يهشدار چیاشک هام بدون ه ؟یمرد احساسات هی اینداشت  یاحساس چیکه ه یسنگ

 . کردیو به اسم صداشون م دونستیتک بچه ها رو م

ساپورت  يرو یگل گل دیو سف یصورت رهنیکه پ یسه چهار ساله در حال ي. دختر بچه ادیافتاد که دلم دلرز یاتفاق بعد

تپلش  يگونه ا يرو خوردیسر م شیآب يکه از چشما ی. اشکستادیعماد ا يرو کنار زد و رو به رو تیبود جمع دهیپوش دشیسف

 یعمو؟... پس مامان خوشگل يبچگونه گفت: اومد یو با بغض و لحن دصورتش کنار ز يرو از رو شییطال ي. موهاختیریم

. پس کننینم يبچه ها با من باز نجایعمو من خسته شدم. ا ؟ياریمامان ب هیبرام  يکو؟ مگه بهم قول نداد ياریکه قرار بود ب

 و منو ببره؟ ادیمامان ب یگیچرا نم

که  یو با لحن دیسرش کش ي. دستش رو به نوازش رودیموهاش رو بوس يو رو دیبغلش کش يدختر بچه رو محکم تو عماد

 گهیکه د یبه شرط کنمیم دایمامان خوشگل واست پ هیزود  یلیمعلوم بود بغض داره گفت: چرا الهه خانوم. من قول دادم. خ

 ؟ینکن هیگر يدیم قول مباشه؟ به ،ینکن هیگر

دختر رو  ي. عماد با محبت گونه دمیزد و گفت: باشه. قول م يو اشک هاش رو پاك کرد. لبخند دیخودش رو کنار کش دختر

 میگر سشیخ يچشما دنیبا د رهیباکس ها رو بگ یهیشده بود اومدسمت من که بق یدستش خال يو چون باکس ها دیبوس

بچه  هیاشک  دنیکه سراسر احساس بود و با د يبودم؟ عماد ختهرو نشنا یمرد دوست داشتن نیشد. واقعا من چرا ا شتریب

 قلب زنده و تپنده داشت؟ هیکه  یچرا بهش گفته بودم دل سنگ درحال گرفت؟یاش م هیخودش هم گر

م. خودم رو به نداشت ستادنیباکس ها رو از دستم گرفت. تحمل ا هیزد و باق یمن لبخند تلخ سیخ يچشما دنیبا د عماد

 دادیم يطرفش بهش اسباب باز اومدیکه م يرسوندم رو روش نشستم و از همون فاصله به عماد نگاه کردم. هر بچه ا یمکتین

بچه ها رو جمع کرد و بهشون  يتمام کادوهاش تموم شد همه  ی. وقتيعدسراغ نفر ب رفتیو م دیبوسیبا محبت صورتش رو م

که اسمش الهه  يرو گرفتند. عمادم دست همون دختر گهیهمد يو دست ها دندیکش یغیج یگفت. بچه ها با خوشحال يزیچ

 ي. بچه ها حلقه رهیبگ وخم بشه تا بتونه دست بچه ها ر کمیرو گرفت. بخاطر قد کوتاه بچه ها مجبور بود  گهیپسر د هیبود و 

از ته دل  ي. خنده هاخوندیباهاشون شعر م یلشدند و عماد با خوشحا يباف باز ریرو درست کردند و مشغول عمو زنج یبزرگ

 همه احساسات برام سخت بود. نی. باور اکردیم شتریعماد اشکم رو ب

 يتو یظیاز بچه ها دل کند غم غل نکهیکدوممون خوب نبود. عماد بعد از ا چی. حال همیراه برگشت هر دو سکوت کرد تو

 نجایکه اومدن به ا دمیبرگشت تازه فهم يموقعه  یکنه ول دایرو پ يزیتا چ نجایا ادیم کردمیچشماش به وجود اومد. حس م

بودم  دهیپرورشگاه د يکه تو ییصحنه ها دنیرو گم کرده. من که هم بخاطر د يزیگذشته چ يکه تو اندازهیم ادشیتازه 
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کنه.  یودش رو خالباهاش حرف بزنم و ازش بخوام که خ خواستیحال خراب عماد بدترم کرد. دلم م دنیحالم بد بود و هم د

 دادم سکوت کنم. حیترج رمیگیازش نم یجواب چیه دونستمیچون م یول

 باال؟ يایکرد. برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: مگه نم ادهیدرخونه پ يمن رو جلو عماد

 برگردم. یک ستیتکون داد و گفت: نه. تو برو تو خونه. منتظرم من هم نباش. معلوم ن يسر کالفه

 ؟يریجا مک ـ

 .دونمیموهاش زد وگفت: نم يتو یچنگ

 .ستیباال عماد. تو حالت خوب ن میبر ایب ـ

. حال دیگاز گذاشت و من رو تنها گذاشت. با رفتنش دوباره اشک چشمام جوش يرو تکون داد و بدون حرف پاش رو رو سرش

 یبود. ول یمیدارو قد شهیهم ر یکه حساب يزی. چکردیم تشیداشت اذ يزیدق کنم. چ خواستیدلم م دمیدیخرابش رو که م

 .کردیم دترحالم رو ب نیبراش بکنم. هم تونستمینم يکار چیمن ه

دستم گرفتم. اون روز  نیمبل ها پهن کردم و سرم رو ب يخونه شدم و با پشت دست صورتم رو پاك کردم. خودم رو رو وارد

خنده  يکه تنها حس عماد رو تو یاحساسات عماد بود. من نشیسخت بود و مهمتر یلیبودم که هضمش برام خ دهید ییزهایچ

درك کنم. عماد برام  تونستمیرو نم دمیدیچشماش م يحرف زدن با بچه ها تو یکه موقعه یبودم حاال اون شعف دهیاش د

اشک رو  ی. وقتشدمیعاشقش م شیاز پ شیب شدیباز م شمیوجودش پ ياز جنبه ها یکی یمجهول بود. انقدر ناشناخته که وقت

 یو ب کمرد خش هیهمون جا زجه بزنم و بهش بگم که چقدر دوسش دارم. عماد من  خواستیدلم م دمیچشماش د يتو

 .دمیفهم دمیهفت رنگش د يعمق چشما يکه امروز تو یرو از محبت خالص نیاحساس بود. ا ياحساس نبود. اون خدا

تا  ستادمیدوش ا ری. خودم رو به حمام رسوندم و زکردیام م وونهیداشت که داشت د انیسرم جر يبودم. انقدر فکر تو خسته

. بعد از حموم همونطور که شدیصورتم حالم بهتر م يآب رو ياز حجم افکارم رو کم کنه. با برخورد قطره ها یبلکه آب کم

زود رس بود صورتم  زیینشون از پا شیکه سرد یو باد خنک شبانگاه ستادمیا هپنجر يرو باز گذاشته بودم جلو سمیخ يموها

کردم  یتخت رها کردم و سع يو پنجره رو بستم. خودم رو رو دمیکش قی. رو به آسمون شب چند تا نفس عمکردیرو نوازش م

 بخوابم تا بلکه سردردم خوب بشه.

 

در اتاق. با  يو. از جام بلند شدم و رفتم جلدهیکه عماد تازه رس دمیبود و از صداها فهم 6. ساعت دمیدر از خواب پر يصدا با

 ختهیر شیشونیپ يو بخاطر موهاش که رو کردیانگشتاش دود م يهم ال يگاریاومد. س یآشفته از پله ها باال م یسر و وضع

اتاقش که جلوش رو گرفتم. سرش رو بلند کرد و به چشمام نگاه  ي. خواست بره تونمیدرست صورتش رو بب تونستمیبود نم

نگاهم قفل شد  ينگاهش تو ی. چقدر شکسته بود. وقتدیرسی. چقدر خسته به نظر مدیرزچشماش دلم ل يکرد. بخاطر غم تو

 ؟یگفتم: خوب یآروم ي. بغضم رو به زور فرو دادم و با صداکنهیم ینیشونه اش سنگ يرو ایحس کردم تمام بار دن
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. ارهیب ادیرو به  يزیمن چ يمجسمه زل زده بود به صورتم. انگار که بخواد از پشت چهره  هیدرست مثل  یحرکت چیه بدون

 گفتم: تو رو خدا عماد... حالت خوبه؟ دیلرزیکه به وضوح م ییبازوش رو گرفتم و تکونش دادم. باصدا

چشمام برداشت و از کنارم گذشت و در اتاقش رو پشت سرش بست. رفتم سمت در و خواستم بازش کنم  يرو از تو چشماش

خلوتش رو  دیلب از لب باز کنه. پس نبا خوادیاز نگاهش مشخص بود که هنوزم نم. زاشتمیتنهاش م دیکه دستم خشک شد. با

موهام گذشت و پوست  يآب سرد. آب از رو ریش ریشدم و تمام سرم رو گرفتم ز ییوارد دستشو ی. کالفه و عصبزدمیبهم م

رو نداشتم. سرم رو بلند  تیوضع نیا يعماد تو دنیکار کنم. طاقت د یچ دیبا تونستمیسرم رو خنک کرد. داغ کرده بودم. نم

: پس وجود تو به چه دمینگاه کردم و سرخودم داد کش نهییآ يتو سمیخ ي. به چشمارختیصورتم م يکردم. آب از موهام رو

 ؟یذره از دردش رو کم کن هی یتونینم یوقت خورهیم يدرد

 ر کنم؟کا یبراش چ هیدردش چ دونمینم یوجودم شکست و با بغض گفت: وقت يتو يزیچ هی

چنگشون زدم. دردم  تیکردم و با عصبان یموهام خال ي. حرصم رو رودمیسرم کش يرو بستم و حوله رو رو ریحرص ش با

لگد زدم. سطل با  زمیتخت پرت کردم و با حرص به سطل کنار م ي. کالفه حوله رو رواوردمیخم به ابرو ن یگرفته بود ول

. کردمیم يکار دی. باخوردیدستام گرفتم. حالم از خودم بهم م نیتخت نشستم و سرم رو ب يافتاد. رو نیزم يرو يبد يصدا

رو  مانیا يبود. برش داشتم و شماره  زیم يرفتم. تلفن رو نییاز پله ها پا عیذهنم جرقه زد. از جام بلند شدم و سر يتو يفکر

 ه؟بلند شد: بل یگوش يخواب الودش تو يگرفتم. بعد از چند تا بوق صدا

 . بارانم.مانیسالم ا ـ

 شده؟ یگفت: چ عیشده باشه سر اریانگار هوش دیمضطربم رو که شن يصدا

جواب منم نداد.  یداغون بود. حت یلیاالنم که اومده حالش خ رونیپرورشگاه. همون شب از خونه زد ب میبا عماد رفت روزید ـ

 نگرانشم.

 اونجا. امیخوب. االن م یلیخ ـ

 کجاست؟ ـ

 تو اتاقش. ـ

 یو چند ضربه به در زد و گفت: عماد؟ خوب ستادیدر اتاق عماد ا يحرف راه افتاد سمت راه پله و من هم دنبالش. جلو بدون

 داداش؟

شده  رهیبود و به سقف خ دهیتخت دراز کش يو در رو باز کرد. عماد رو دیکش نییرو پا رهیکالفه دستگ مانی. اومدین یجواب و

داغونش بغض باز هم  يچهره  دنیبود. با د گاریهم پر از س یپاتخت يرو يگاریجا س يانگشتاش بود و تو يال يگاریبود. س

عماد دوست نداشته باشه که  دیکه حرفاشون مردونست و شا دونستمیدر وارد اتاق شد و در رو بست. م مانیمهمون گلوم شد. ا

چشماش بزرگ  يدادم. چقدر غم تو هیتک یو سرم رو به پشتسالن نشستم  يمبل ها يرفتم. رو نییبشنوم پس از پله ها پا

که  يبود؟ عماد ختهیبهمش ر ينجوریبود که ا یبود. انقدر که تمام وجودم رو به لرزه انداخت. عماد چه مرگش شده بود؟ چ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 نقدریپرورشگاه ا يبچه ها دنید یعنیرو به اون رو شده بود؟  نیحاال چرا از ا میدیخندیو باهم م زاشتیسر به سرم م یکل

 نشده بود؟ ينجوریقبل ا يها يپس چرا سر ششون؟یپ رهیساله داره م کیحالش رو بد کرده بود؟ مگه خودش نگفته بود که 

 ی. گفتم: چستادمیو جلوش ا دمینداشت. از جام پر یفیشد. حال اون هم چندان تعر دایپ مانیا يفکر کردم که سر و کله  انقدر

 شد؟

 کم کم. شهیکارش نداشته باش. بزار تو خودش باشه. خوب م به يامروزو کار ـ

 گرفته شد؟ عماد که حالش خوب بود؟ نقدریا ییهویچرا  مان؟یشده ا یچ ـ

 به کارش نداشته باش. ينپرس... فقط کار ـ

 بغض گفتم: باز هم محکومم به ندونستن؟ با

 .گهیو گفت: اگه صالح بدونه خودش بهت م دیموهاش کش يتو یدست

 نیی. سرم روپادمی.لبم روگزشهیم يگونهام جار يلب از لببازکنم اشکهام رو دونستمکهاگهبخوامینگفتم.م يزیتکوندادموچ يسر

 ؟يبرم. کار ندار دیکرد و گفت: من با یپوف مانیانداختم. ا

در  يباال رفتم. ال. از پله ها کردیگلوم داشت خفم م ينه تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم.ب غض تو يرو به نشونه  سرم

 گاریسفق مونده بود. س يبود و نگاه گنگش رو تیهمون وضع يدر به داخل نگاه کردم. هنوز تو ياتاق عماد باز بود ازگوشه 

 کردمیشکسته بود که حس م يبود. چهره اش به قدر ختهیپارکت ها ر يرو سترشبود و خاک دهیرس لتریانگشتش به ف يال

و  دمیدو نییبودم هق هقم تمام خونه رو پر کرده بود. از پله ها پا ستادهیاونجا ا گهید قهیچند دقتر شده. اگه  ریپ یچند سال

 يکه رو يبار ریز شدیمن داشت له م د. عماختمیصدا اشک ر یدهنم رو گرفتم و ب يآشپزخونه انداختم. جلو يخودم رو تو

که  یداشت که بشه سنگ صبورش بشه همدردش و من اجیاحت یکه بشکنه. اون به کس زاشتمیم دیشونه هاش بود. من نبا

 .کردمیکارو براش م نیا دیعماد بودم با ونیرو مد میتمام زندگ

خوردم به سمت عقب.  يآشپزخونه سکندر يچهارشونه اش جلو بتیه دنیاز جام بلند بشم و برم سمت اتاقش که با د خواستم

تعادل خودم رو بدست آوردم و  عیبرداشت و دستم رو گرفت. سر زیخافتادم سمتم  یب نیزم يبا کله رو نکهیدرست قبل از ا

 ...عماد: دمیبود با تعجب نال سیکه صورتم خ يهمونجور

 ؟يدیترس ينجوریکه ا يدیزد و گفت: چه خبرته دختر؟ مگه جن د یتلخ لبخند

 لکنت گفتم: تو... تو حالت... خوبه؟ با

 ؟يکرد هی. چرا گرستیفکر کنم تو حالت خوب ن یمعلومه که خوبم. ول ـ

نگاهش  يبهم دروغ بگه. غم تو تونستیلبش داشت چشماش نم يو به چشماش زل زدم. اگه لبخند رو دمیرو کنارکش خودم

 ؟يبود ختهیبهم ر نقدریشده عماد؟ چرا ا یبود. گفتم: چ یهمچنان باق

 .ستین میزیصورتم رو گرفت. آروم زمزمه کرد: من خوبم. چ یسیرو باال آورد و خ دستش
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 يجلوش و صورتش رو باال آوردم. نگاهم رو تو دمی. خودم رو کشستهیبره که به بازوش چنگ زدم. مجبور شد با خواست

 عماد... جان باران حرف بزن. زیتو خودت نر نقدری. ایشیسبک م یچشماش قفل کردم و گفتم: بگو... بخدا اگه حرف بزن

 .ستین میزیرو باخشونت پس زد و گفت: قسم نده. گفتم که چ دستم

که عماد خودش نخواد قفل دهنش شکسته  ینداره و تا وقت يا دهیکه اصرار فا دونستمیروم رو ازش برگردوندم. م يدلخور با

 کردمیم یه سعک ییکردم و با صدا یی. صورتم رو شستم و مشغول درست کردن صبحانه شدم. فنجون عماد رو پر از چاشهینم

 .يشام نخورد شبمیصبحانه بخور. حتما د ایرو نشون نده گفتم: ب میدلخور

انداختم. بدون  نییرو به روش نباشه نشستم و سرم رو پا ادیکه ز یصندل ينشست. رو زیداد و پشت م لمیتحو یکج يلبخند

. اومدیشت تا حرف دلش رو بهم بگه از خودم بدم موقت بهم اعتماد ندا چیعماد ه نکهی. از ادادمیحرف لقمه ها رو به زور فرو م

لب از لب باز کنه و دردش رو بگه. حاال کمک کردن و حل مشکلش  خواستینم یبودم که حت کیمن انقدر درنظرش کوچ

 نیکرده. تو هم يفکر نیانقدر رفتارام بچگانه بوده که عماد همچ نکهی. از ااومدیبودن خودم بدم م کیبخوره تو سرم. از کوچ

 ؟يخوریفکرا بودم که صداش بلند شد: چرا نم

 .خورمیدهنم گذاشتم و آروم گفتم: م يدستم رو تو يتو ي لقمه

 شده؟ يزیچ ـ

 نه. ـ

 شده. يزیچ هیچرا  ـ

 ؟یدردت رو بهم بگ یستیحاضر ن یکه حت امیبغض سرم رو بلند کردم و گفتم: من انقدر در نظرت بچه م با

که من چقدر  یدردم رو بهت بگم و تو فکر کن ترسمیم یبزرگ یلینه. چون تو در نظرم خلباش نشست و گفت:  يرو يلبخند

 بچم!

 حرص روم رو برگردوندم و گفتم: خرم نکن. با

. شدمیزود رو به راه نم نقدریبود که ا یبزرگ یلینبود. اگه مشکل خ یخاص زی! باور کن چایبه خودت فوش ند گهیاخم گفت: د با

 یابروهات رو باز کن و بزار درست و حساب ي. پس لطف کن گره یمن تو ام ناراحت بش يمشکالت بچگانه  نیبا ا خوامینم

 صبحانم رو بخورم.

که اوضاع رو به راهه. نفسم رو  دادیم یلبش بهم دلگرم يلبخند رو ینشد. ول رمیچشماش دستگ ياز تو يزیکردم. چ نگاهش

 نم شدم.صبحا هیدادم و مشغول خوردن باق رونیمحکم ب

 خوب شده! یلیخ نجایرو به عماد گفتم: ا ی. با خوشحالهیسمت بق دمیگذاشتم و چرخ زمیم يو قرآن رو رو نهیآ

و همه جا رو نگاه کردم. درست سمت  دمیدور خودم چرخ گهیبار د کینشست.  یسالن اصل يمبل ها يزد و رو يلبخند عماد

کمد قرار داشت.  هیو  یگردان مشک یصندل هیخورده بود قرار داشت که پشتش  شهیکه روش ش یبرزگ چوب زیم هیچپ اتاق 

 يبزرگ قهوه ا يانویپ هیمشخص نبود  یکه از سالن اصل ییاتاق جا ستگلدون پر از بامبو بود و سمت را هی زیسمت راست م
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وجود داشت. از اتاق زدم  ید تا صندلچن زمیم يکرده بود. رو به رو دایپ یها هم خون وارید يرنگ قرار داشت که با رنگ نخود

دست مبل  هیو رو به روش  وتریپکام هیبا یمنش يبرا کیکوچ زیم هیسالن کنار پنجره  يو به سالن نگاه کردم. گوشه  رونیب

 یمختلف به چشم م يسالن چند تا گلدون با گل ها يو اونجا نجایداشت. ا یکف هم خون دیسف يروشن که با پارکت ها یآب

 .نندیروش بش نیتمر يداشت که بچه ها موقعه  یفقط چند تا صندل گهیاومد. دوتا اتقاق د

 ان؟یم یک تاریو گ الونیو یو گفتم: مرب مانیکردم به ا رو

 : فردا.مانیا

 گال رو کجا بزارم؟ نیاتاق گفت: باران ا ياز تو سها

 یکه سمت چپ سالن اصل یکیکوچ يمت آشپزخونه که دستش بود رو گرفتم و رفتم س یسمتش و با لبخند دسته گل رفتم

. زیکه سها برام آورده بود رو توش گذاشتم و بردم گذاشتم وسط م يرز يو گل ها ختمیآب ر کمیپارچ  هی يقرار داشت. تو

 داد و گفت: مبارکت باشه. يرو با لبخند وابمسرم رو بلند کردم و با لبخند به عماد نگاه کردم. ج

 .یهمه خرج کن نیازت تشکر کنم. انتظار نداشتم ا يچه جور دونمینم ـ

 يرینکردم. بهت قول داده بودم اگه مدرکت رو بگ يبرداشت و گفت: کار زیم يرو از رو شییچا وانیحرف خم شد و ل بدون

 برات آموزشگاه بزنم که زدم. مرده و قولش.

 ؟یرو امتحان کن گهید يسازا يخواینم گهی: دمانیا

 دوباره مزاحمت بشم. الونیو ياحتماال برا فتهیراه ب نجایا يکه کارا کمیسمتش و گفتم: چرا.  برگشتم

 .ستمیبلد ن الونیباال انداخت و گفت: متاسفانه من و ییابرو

 ؟يجد ـ

 بده خوب. ادتیبه کارش وارده. بگو همون  یلیبرات بفرستم خ یکه قراره به عنوان مرب ینیهم ی: آره. ولمانیا

 کارکنم. نجایا انیکه م ییبچه ها يجلو خوامینم ـ

 ها! کنهیکه داره کار م یهست ییجا ری! مثال مدزارهیهم برات م یکالس خصوص يزد و گفت: تو بخوا یخنده چشمک با

 .نمیبب سینفر اسم خودم رو بنو نیاول ایب یو گفت: خانوم مرب دیاتاق سرك کش ينگفتم. سها از تو يزیو چ دمیخند

 .گهیبده د ادتی مانیتعجب گفتم: تو؟ خوب بگو ا با

 تو لنگ بندازه. يجلو دیبا مانی: اسها

 منه! هیباشه هنوزم مرب یخنده گفتم: هرچ با

 !میخم شد وگفت: نوکر مانیا

 ؟يایب يخوایم يجد يسمت سها و گفتم: جد رفتم

 مگه؟ هی: آره خوب. چسها

 مال منن ها! دتیجد يشاگردا مانیا یبهتر. راست شتریهنرآموز ب هیندارم.  ی. من حرفایب ـ
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. فردا حتما شهیکالسا شروع م گهی. بهشون گفتم تا سه روز دزتهیم يکه رو یاول لیفا يرو گذاشتم تو ستشیخنده گفت: ل با

 ها. يقراردادها رو ببند

 3و  تارینفر گ 10 الون،ینفر و 5. بهش انداختم یبرداشتم و نگاه لیفا يرو از تو ستی. لزمیتکون دادم و رفتم سمت م يسر

 دنیخر يافتادم که موقعه  ییدادهایداد و ب ادیو  دمیکش یقی. خوب بود چون کار خودم از همه کمتر بود. نفس عمانوینفر پ

تو کتش  یول رهیبگ سیتازه تاس يموسسه  هیواسه  زینداره همه چ لیکه دل گفتمیبودم. مدام بهش م دهیسر عماد کش لیوسا

 دی. باکنهیبودم که اگه بخوام باهاش کل کل کنم بدتر لج م دهیفهم گهی. دگرفتیرو م نشیبهتر يزیو از هر چ رفتینم

 .گذشتیم یاضاف ياز خرج ها یخودش کم دیشا ينجوریکه دوست داره بکنه. ا يهرکار زاشتمیم

سرم گرفته بود رد شدم. برگشتم و با  يکه باال یقرآن رینگاه کردم و با لبخند از ز زدیم يبار به قهوه ا نیچشماش که ا به

 ؟يایب يخوایخنده نگاهش کردم وگفتم: واقعا نم

 کار؟ یچ امیمن ب ییاونجا ریباال انداخت و گفت: نه. تو مد يا شونه

 شرکت؟ يریم ـ

 .گردمیآره. بعد از ظهر برم ـ

 درست کنم؟ یشام چ ـ

 ها. شهیم تری. حاال هم بدو برو که داره ديدوست دار یهر چ ـ

 ي. بعد راه افتادم و نشستم پشت فرمون. بسم اهللا یگیکه مچ دستم بسته بودم کردم و گفتم: آره راست م یبه ساعت ینگاه

بابات همه  یرو دور بزنم و برم سمت در برگشتم سمت عماد و گفتم: مرس اطیح نکهیرو روشن کردم. قبل از ا نیگفتم و ماش

 .زیچ

 .يک نخوردخنده گفت: برو تا کت با

رو درست کنار در موسسه  نیگاز فشار دادم و رفتم سمت محل کارم. ماش يو دستم رو براش تکون دادم. پام رو رو دمیخند

 یول دندیکش یام و ام سوت یمن پشت فرمون ب دنیبودند با د ابونیخ يکه تو يشدم. چند تا پسر ادهیپارك کردم و پ

تابلو به طرز کامال  يانداختم. اوپال رو با هفت رنگ رو یساختمون نگاه يباال يمحلشون ندادم. سرم رو بلند کردم و به تابلو

بود که  یدوم ساختمون يکه عماد برام گرفته بود طبقه  يزدم و وارد ساختمون شدم. دفتر ينوشته بودند. لبخند يهنر

زدم و  يون همافر بود لبخندیکه اسمش کتا يدختر دنیر دفتر رو باز کردم و با دبود. د يهنر یفرهنگ يموسسه ها شترشیب

 جان. یگفتم: به کارت برس کت

به  نیتعجب نکن. توام از ا نقدریگرد شده نگاهم کرد. باخنده رفتم سمتش و گفتم: ا يمن جا خورد و با چشما یمیلحن صم از

 بعد منو باران صدا کن باشه؟

 انداخت و گفت: آخه خانوم... نییبود سرش رو پا یلتکه دختر خجا ونیکتا

 .می. فکر کن دوتا دوستگهی. منم مثل خودتم دیکن یبیغر خوادیخانوم نداره. دلم نم ـ
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 لبخند سرش رو باال آورد و گفت: چشم. با

 نیممنون بودم که همچ یلیخ مانی. از اختمیاز مقعنه اش زده بود رو بهم ر رونیکه ب شیقهوها يمو کهیو چند تا ت دمیخند

مدام بهش  کردیو خمارش آدم رو مجبور م یمشک يکه چشما يکرده بود. دختر یبهم معرف یرو به عنوان منش يدختر ناز

که مستقل  شدی. باورم نمدمیچند دور دورخودم چرخ جانینشستم و با ه زمیو کم رو بود. پشت م یخودش خجالت ینگاه کنه ول

بار از تشکر کرده بودم و باز هم  100به  کیموسسه درست شده بود نزد ياد بهم گفته بود کاراکه عم يشده باشم. از روز

بچه که  هیبود. درست مثل  وندهرس نجایعماد بودم. عماد منو ساخته بود و به ا ونیرو مد زمیکه کمه. من همه چ کردمیحس م

که  کردمیحس م يا گهیاز هر وقت د شتریب یچند وقت نیا کرده بود و بزرگم کرده بود. يبه مراقبت داره ازم نگهدار اجیاحت

خواستم به  يچند بار یرو نفهمه. حت نیکنم که از چشمام ا يکار تونستمیبود که نم دیشد يحس به قدر نیدوسش دارم و ا

 خودم رو گرفتم. يبه زور جلو یکه چقدر دوستش دارم ول ارمیزبون ب

 رو فشار دادم و گفتم: جانم؟ فونیآ يتلفن به خودم اومدم. دکمه  يصدا با

 و راد اومدند. یرانیشم يبلند شد: خانوم آقا یکت يصدا

 کن داخل. شونیراهنما ـ

. سر و وضع خودم رو مرتب هیرانیبرام در نظر گرفته راد و شم الونیو و تاریگ يکه برا ییها یبهم گفته بود که اسم مرب مانیا

بود که قرار بود با دوتا مرد مواجه داشته  يبار نیاول نیبود. ا ییدلم غوغا يکردم و منتظر مواجهه شدن باهاشون شدم. تو

کردم به خودم مصلت بشم. چند تقه به در خورد و در باز شد. از جام  یسع قیتا نفس عم چندبا  یاسترس داشتم ول یباشم. کم

جو  يقد بلند با موها يلب هام نشوندم. مرد يرو يدادم و لبخند رونیبود رو با فشار ب نمیس يکه تو یبلند شدم و نفس

دادم و با  یسالم بهش یی. با خوشروبودهم تنش  یرنگ یداشت و کت و شلوار توس یوارد اتاق شد. صورت معمول یگندم

جا خوردم. مرد جلو اومد  زدیچهار چوب در بود و بهم لبخند م يکه تو یکس دنیلبخند جوابم رو گرفتم. سرم رو چرخوندم و باد

 .یو گفت: اوه! چه سعادت

 .دیشما باش کردمیراد. فکر نم يبه خودم اومدم و گفتم: آقا عیسر

گفت: واقعا باعث  کردیبهم نگاه م شییکهربا يکه با چشما یزد و در حالکنار  شیشونیپ يرو از رو شیقهوها يموها پندار

 .دیشما باش کردمیکه بهم گفت فکر نم مانیافتخارمه که با شما کار کنم. ا

 .يندیبنش دییها اشاره کردم و گفتم: بفرما یصندل به

تلفن رو فشار دادم و رو  يرو حفظ کنم دکمه  میخونسرد کردمیم یکه سع یاز نشستن دو مرد خودم هم نشستم و در حال بعد

 لطفا. اریگفتم: سه تا قهوه ب یبه کت

من خودم شاگرد  دیخوشحالم. راستش رو بخوا یلیخ دیبا من موافقت کرد يبا همکار نکهیکردم به هر دوشون و گفتم: از ا رو

همه جوره رو بهم داد و بعدم که  يقول همکارقراره آموزشگاه بزنم  دیهم که فهم یبهم لطف داشت. وقت یلیبودم و خ مانیا

 کرد. یشما رو بهم معرف
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 .دیاالن شما استاد اون گهی. هر چند که خودش مدیشاگرداش بود نیاز بهتر یکیبهمون گفته که شما  مانی: ایرانیشم

 به من لطف داشته. شهیهم مانیلبخندگفتم: ا با

 .میرو هم قبول دار کنهیم یرو که اون معرف یکس میرو قبول دار مانیکه ا ي: ما همونجورپندار

 يکه رو یینداشته باشه. و دوتا برگه ها یمشکل دینیبب دینگاه بهشون بنداز هیکردم.  میممنونم. من از قبل قرارداد ها رو تنظ ـ

گذاشت  زمیم يمن رو رو يقهوه  نکهیقهوه رو بعد از ا ینیهم وارد شد و س یموقعه کت نیبود و رو بهشون دادم. هم زیم

تومن رو در  300 یهر دوشون حقوق ثابت ماه يتشکر کردم و به مردها نگاه کردم. برا شاز يگذاشت. با لبخند ونیآقا يجلو

 .داشتندیدرصدش رو برم 40که داشتند هم  ينظر گرفته بودم و از هر هنرآموز

 تکون داد و گفت: از نظر من که خوبه. يسر پندار

 تکون داد و گفت: منم موافقم. يهم سر یرانیشم

 افته. یاز دهن م دییاشاره کردم و گفتم: بفرما ینیس به

بود و تونسته بودم که  دهیدست و دلم نلرز شهیمثل هم نکهیاز قهوه رو تلخ خوردم. از ا کمیهم فنجونم رو برداشتم و  خودم

که قهوه  يکم کرده بود. پندار همونجور نقدریم رو اکنسرت بود که اضطراب راتیتاث دیدرست حرفم رو بزنم خوشحال بودم. شا

 يتو سیگذاشت و با خودنو زیم يفنجونش رو رو یرانیزد. شم يو لبخند نداختبهم ا ینگاه یچشم ریز خوردیاش رو م

که  يکردم. همونجور يبرگه رو ازش گرفتم و تشکر ییبرگه رو امضا کرد و گرفتش سمت من. با خوش رو ریز بشیج

 ه؟یگفت: کالس ها از ک بشیج يتو زاشتیرو م سشیخودنو

 .تونهیکار يبرنامه  نیو گفتم: ا دمیکش رونیرو ب يچاپ شده ا يبود برگه  زیم يکه رو یلیفا يتو از

 د؟یندار يا گهیزودتر برم. شما امر د دیکار دارم و با یبه برگه انداخت و گفت: خوبه. ممنون. راستش من کم ینگاه

 .دی. لطف کردستین ی. عرضریتکون دادم وگفتم: خ يسر

 يبه برگه  گهیبار د کیرفت. پندار که قهوه اش رو تموم کرده بود  رونیاز من و پندار از در اتاق ب یبعد از خداحافظ یرانیشم

 دستش نگاه کرد و رو به من گفت: خودکار هست خدمتتون؟

 بشیج يرو تو سمیخودنو لکسیر یلیگذاشت و امضاش کرد. بعد خ زیم يرو بهش دادم. برگه رو رو سمیلبخند خودنو با

 کردیم ییخودنما شیمویبلوز ل بیج يباال شییکه سر طال سمیگذاشت و برگه رو گرفت سمتم. با تعجب و بهت به خودنو

دادم و برگه رو از دستش گرفتم. نفسش رو  لشیتحو یکج بخندروم نشد که بهش بگم بهم برش گردونه. ل ینگاه کردم. ول

 یلیپشت سازتون معلوم بود که خ دیاز استال یول نمیفوت کرد و گفت: من که در طول کنسرت نتونستم چهرتون رو بب رونیب

 .مواقعا تعجب کرد دیریبگ ادیرو  انویپ دیماه تونست 4 یعماد بهم گفت همش در ط ی. وقتدیبه کارتون ماهر

 .نی. همنیتمر کمیو  خوادیم یذهن خال هی. فقط ستین یبیچندان عج زیتکون دادم و گفتم: چ يلبخند سر با

 یکیکوچ یلیخ يکه بخاطر باز بودن روزنه  يزد و به چشمام نگاه کرد. ناخودآگاه محو لبخندش شدم. لبخند ینیریش لبخند

آدم  یداشت. چشماش گاه ینیدلنش يگذاشته بود. چهره  شیرو به نما شیصدف ياز دندون ها یلب هاش بود قسمت نیکه ب
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 نیاز ا شتریانداختم و خودم رو با برگه ها سرگرم کردم که ب نییاداشت. سرم رو پ یبیعج تی. شخصکردیخودش م خیرو م

 .کنمیم انتیمرد دارم به عماد خ هیبا نگاه کردن به  یکه حت کردمیداشتم. احساس م ينشم. حس بد رشیخ

گفت:  کردیم شیشلوار ماکس بیج ياز دستاش رو تو یکیکه  ینگاهش معذبم از جاش بلند شد و در حال ریز دیکه د پندار

 .مونیاز اون بخاطر همکار شتریخوشحالم و ب دارتونیاز د یلیخ

 .نطوریمن هم هم ـ

 اون رو هم به سمتش گرفتم و گفتم: سر ساعت لطفا. يبرنامه  ي برگه

 و گفت: حتما. رو از دستم گرفت برگه

 يدادم و رو رونیب ی. نفسم رو به آسودگرونیتکون داد و از در رفت ب شیشونیپ يخداحافظ گوشه  يدستش رو به نشونه  بعد

 !یبرخورد گل کاشت نیلب گفتم: واسه اول ریزدم و ز يولو شدم. لبخند میصندل

اومدم. بعد از برداشتن لباس،  نییبه بدنم دادم و از تخت پا یشدم. کش و قوس داریمن هم ب دیخورش ياشعه ها نیاول دنیتاب با

 یلیبودم و خط نسبتا طو دهیبود که کش یپهلوم رو چند وقت يها هیدوش رها کردم و با لذت چشمام رو بستم. بخ ریخودم رو ز

هام از اتاق زدم مو یبود که عماد بهم داده بود. بعد از خشک کردن نسب يادگاریسمت چپم نشون از  يپهلو يدرست رو

 يرفتم و تو نیینبود. با تعجب از پله ها پا ياز خودش خبر یبه اتاق عماد انداختم. تختش نا مرتب بود ول ی. نگاهرونیب

شدم. به در حمامش ضربه زدم و گفتم:  اتاقشاونجا هم نبود. دوباره از پله ها باال رفتم و وارد  یول دمیآشپزخونه سرك کش

 عماد؟ ؟ییاونجا

 نشیماش یکه رنگ مشک رونیمواجه شدم. خواستم از اتاق برم ب کیو تار ی. در رو باز کردم و با حمام خالومدین ییصدا یول

نرفته. کالفه شده بودم. صدام رو بلند کردم و گفتم:  یینشونم داد که هنوز خونه است و جا کردیم ییخودنما اطیح يکه تو

 ؟؟؟ییعماد... کجا

که عماد کجاست که جوابم رو  دونستمیافتادم. نم ی. داشتم به دلشوره مدمیبه سوالم نشن ییپاسخ گو يبرا ییباز هم صدا یول

رو  شیگوش يبرم سمت تلفن و شماره  خواستمیرفتن. م نییذهنم شروع کرد به باال و پا ي. هزار جور فکر مختلف تودهینم

اول  يپاگرد طبقه  يعماد رو تو ی. وقتدمیدو نییتم و پابه سمت پله ها رف عیسراول اومد.  يدر از طبقه  يکه صدا رمیبگ

 ؟يگفتم: کجا بود دمیحوله به دوش د

 حضرت. ایکرد و با لبخند گفت: سالم عرض شد اول نگاهم

 کل خونه رو گشتم. ؟يکجا بود گمیگفتم: م کالفه

 .ایکینزد نیجا هم هیکنارم رد شد و گفت:  از

 گفتم: عماد! باحرص

گوشم از دست  ينزن. تازه چند وقته پرده  غیباال برد و گفت: جون من ج میتسل يسمتم و دستاش رو به نشونه  برگشت

 راحت شده. غاتیج
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 ؟يکجا بود گمیخودم رو گرفتم و گفتم: م يبه زور جلو یخندم گرفته بود ول نکهیا با

 باشگاه. ـ

 که خونه بود؟ نتیباال انداختم و گفتم: ماش ییابرو

 از خونشون باشگاه؟ رونیبرن ب دیزد و گفت: مگه همه با يمرموز لبخند

 ؟يباشگاه دار نجایتعجب گفتم: مگه تو ا با

 خنده گفت: فکر کن نداشته باشم. با

 دمش؟یجلوش و گفتم: جون من؟ پس چرا من تا حاال ند میپرد

 ش؟ینیبب يخوایزد و گفت: م يلبخند

 آره. ـ

 .دمینشونت م برمیم بعد میصبحونه بخور میبر ایخوب ب ـ

 االن. ـ

 بعد. میصبحانه بخور می. من االن گشنمه. برگهینه د ـ

 و دنبالش رفتم. نیزم يرو دمیبدون توجه به اصرار من رفت سمت پله ها و باال رفت. با حرص پام رو کوب بعد

 نیزم ریز يهم تو ییجا نیکه همچ شدیمجسمه سر جام خشک شدم. باورم نم نیرو به روم چند لحظه ع يمنظره  دنید با

پا درست شده بود پوشونده شده بود.  یراحت يکه برا يپنبه ا يبا پارکت ها نیباشمش. تمام زم دهیخونه باشه و من ند نیا

قرار داشت که از آب  يرو گرفته بود. درست پشت دستگاه ها استخر ضااز ف یبزرگ يمحوطه  يمختلف بدنساز يدستگاه ها

رو زودتر بهم نشون  نجایگفتم: چرا ا يکه تازه آبش عوض شده. برگشتم سمت عماد و با دلخور دیهمف شدیو شفافش م زیتم

 ؟ينداد

گفتم  یکه تو رفت روزی. دخواستیم راتیشده بود و هم تعم فی. هم کثنجایاومدم ا یوقت بود که نم یلیخنده گفت: چون خ با

 رو مرتب کنن. نجایا انیب

 من چقدر عاشق شنام. یدونی. تو که میبد جنس یلیخ ـ

 .يآب باز نجایا ایبه بعد هرروز پاشو ب نیخنده گفت: خوب از ا با

از پله ها باال رفتم.  عیشد! و سر رمیتو سرم و گفتم: د دمیکوب یدو دست وارید يساعت رو دنیجوابش رو بدم که با د خواستم

 زیم يرو از رو نمیماش چیعوض کردن لباسم شدم. سوئاز پله ها باال رفتم و مشغول  عیعمادم با خنده پشت سرم اومد. سر

 امروز؟ يمبل ها نشسته بود. گفتم: خونه ا يدوم رو يطبقه  يوبرداشتم و راه افتادم سمت در. عماد ت

 .امیناهار م يبرا یول رونینه. کار دارم ب ـ

 پس. رمیباشه من م ـ

 مواظب خودت باش. ـ
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رو روشن کردم و راه افتادم.  نیکمک راننده پرت کردم و ماش یصندل يرو رو فمیرفتم. ک نییتکون دادم و از پله ها پا يسر

 یجوب ول يبود که با سر برم تو کیداشتم نزد نیشدن از ماش ادهیپ يکه موقعه  یبخاطر سرعت دمیبه آموزشگاه رس یوقت

مبل ها چند تا پسر نشستند.  يرو دمیه باز کردم درو بستم و راه افتادم. در رو ک رد يتعادل خودم رو بدست آوردم و با خونسرد

و رو به پسرها  رونیگذاشتم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم دوباره رفتم ب زیم يرو رو فمیگفتم و وارد اتاقم شدم. ک یسالم

 د؟یگفتم: شما هنرآموز

 اومده گفت: بله. تاریآموزش گ يکه برا دیفهم شدیاز پسرها که از کاور سازش م یکی

 د؟یاومد تاریگ يانداختم و گفتم: شمام برا گهیبه دوتا پسر د ینگاه

 .دیاومدند کالس رو شروع کن یرانیشم يآقا یوگفتم: وقت یتکون دادند. رو کردم به کت يدو سر هر

دندونم  ریکم کم داشت ز استیوارد اتاقم شدم و در رو بستم. حس ر يا گهیحرف د چیتکون داد و من هم بدون ه يسر یکت

 خودم رو با پرونده ها مشغول کردم که زنگ تلفن بلند شد: بله؟ یساعت کی. کردیمزه م

 خودتونم اومدند. يخانوم هنرورا ـ

 کن داخل. شونییراهنما ـ

 يبهم زد و من هم جوابش رو با لبخند یوارد اتاق شدند. با خنده چشمک گهیبعد در باز شد و سها همراه سه نفر د هیثان چند

راحت  یلیشد. اونم خ يباز یببره که بعدا بگن پارت ییاز رابطمون بو یکالس کس يموقعه  خوامیم. بهش گفته بودم که نمداد

. همه نشستند. رو کردم بهشون و يندیبنش دییکردم و گفتم: بفرنما شناختمشونیکه نم يربه دختر و دوتا پس یقبول کرد. نگاه

 د؟یآراد بهنام کدومتون يگفتم: آقا

 زد وگفت: منم استاد. يلبخند یآب يو چشما ییطال يپوست با موها دیسف يپسر

 . درسته؟ییایمیشهاب ک يگفتم: شمام آقا يزدم و رو به پسر بعد يلبخند

 استاد. میزد و گفت: مخلص یطونیدرست کرده بود لبخند ش یغیت غیرو ت شیکوتاه مشک يکه سبزه بود و موها يبعد پسر

 ؟ییرزایم بایم: شمام خانوم دکردم به دختر و گفت رو

 صورتش کنار زد و گفت: بله. يبلند بلوندش رو از رو يبا لبخند موها دختر

 .دیخانوم سها ارجمند باش دیکردم به سها و گفتم: شمام که با رو

 .گنیم ينجوریگفت: واال مردم که ا يدهنش و با حالت بامزه ا يانگشتش رو گذاشت تو سها

 زدم و گفتم: کدومتون قبال پشت ساز نشسته؟ یفیخنده. لبخند خف ریها زدند ز بچه

 نشستم. ادیگفت: من ز سها

 گه؟ید دیخنده گفتم: خوب پس بلد با

 .نی. فقط واسه ژست گرفتن نشستم. همگهی: نه دسها

 ؟یچ هیبق ـ
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 بلدم بزنم. ییزایچ هیاز شمام پنهون نباشه  ستی: واال از خدا که پنهون نشهاب

 .نمیاتاق اشاره کردم و گفتم: بزن بب يگوشه  يانویپ به

بارش  یچیخط حامل. البته انقدر بد زد که معلومه ه 5پشت ساز نشست و شروع کرد به زدن  يگریجاش بلند شد و با ناش از

 بود استاد؟ يکارش تموم شد گفت: چه جور ی. وقتستین

 تکون دادم و گفتم: بد نبود. يسر

 استاد. هی دییداشتم به تا ازیکارت خوبه ها. فقط ن گنیزد و گفت: همه م يگل و گشاد لبخند

 یخط. وقت 5سر جاش. خودم نشستم پشت سازو شروع کردم به زدن  نهیخنده ازجام بلند شدم و بهش اشاره کردم که بش با

 بود استاد؟ دیجد نیکارم تموم شد شهاب گفت: تمر

 خنده گفتم: بله. با

 رونیب توریکمدم چهارتا پارت ي. از توارهیخودش نم يبه رو يزیچ یاز خنده ول ترکهیمعلوم بود داره م افشیهم که از ق سها

 یبود که زدم. شهاب با سر خوش ياول قطعه ا يجمع کردم و گفتم: صفحه  نهیس يو دادم دستشون. دستام رو تو دمیکش

هم.  يتو دیشد و اخماش رو کش یش بسته بود بادش خالصفحه نق يکه باال ملخط حا 5 تریت دنیرو باز کرد و باد توریپارت

 .شهی. درست مستیزدم و گفتم: مهم ن يلبخند

دادن نت ها وگام  حیشده. شروع کردم به توض عیضا ینگفت. معلوم بود که حساب يزیتا آخر کالس چ گهیتکون داد و د يسر

که بهشون گفتم رو برام  ییزایتمام چ گهیبار د هیپشت سازو  نندیحرفام تموم شد از هر کدومشون خواستم که بش یها و وقت

 .یبهش زدم و گفتم: مرس يدادن شروع کرد به زدن همون قطعه. لبخند حیوارده بعد از توض یلیبگن. سها که معلوم بود خ

 

و گفت: پسره چه به  خنده ریدر خبر از رفتنشون داد زد ز يکه صدا یرفتن شد همه بلند شدند به جز سها. وقت يموقعه  یوقت

 .کردیخودش افتخارم م

 .چارهیشد ب عیخنده گفتم: بد ضا با

 ؟یخوش ؟یچه خبرا خانوم مرب ـ

 .استیر دهیم يچه فاز یدونیسها نم يدادم و گفتم: وا کهیت میصندل یپشت به

 .یخوش یلی. پس معلومه خگهیبعله د ـ

 ؟یشناسیرو م الونمیو یمرب یجام صاف نشستم و گفتم: راست سر

 .مانهیفابه ا قیپندار؟ آره بابا. رف ـ

 .شمونیبودمش. شب کنسرت با عماد اومد پ دهیمنم د ـ

 آره دوست اونم هست. ـ

 اون باشه. گهیم مانیکه ا يهنگ کردم. انتظار نداشتم که راد دمشید ـ
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 داره؟ یمشکل ـ

 مان؟ینه بابا فقط تعجب کردم. چه خبر از ا ـ

 .رهیگیسراغ ما رو نم گهیمعرفت شده د یباران ب گهیم ـ

 .لیاوا نیبهش بگو بخدا سرم شلوغه ا ـ

 .يزدیبهش سر م یمعرفت داشت یلیحرف رو زد دوتا زدم پس کلش گفتم تو اگه خودت خ نیا یبابا. وقت دنمیم ـ

 بچه هاشو گرفتم. يترم مهم که من همه  نی. ادهیمنو کش يکه تمام زحمت ها چارهیبابا اون ب ـ

 تو؟ شیپ فرستهیهمه رو م يها! بچه هاشو نصف کرد. فکر کرد يساده ا ـ

 ؟يجد ـ

 آره بابا. ـ

 ه؟یک یعروس یها. راست نمیداره ا یاستیعجب. س ـ

 .شاالیا گهیدو سال د ـ

 ا! چرا؟ ـ

 زوده بابا. ـ

 د؟یستیکجاش زوده. مگه دوساله نامزد ن ـ

 چرا. ـ

 رو هوا زدنشا. خاطرخواه کم نداره. يدید ییهوی یدست نجمبون نیشده. بب رمیخوب تازه د ـ

 ؟یشونیکیرفت و گفت: نکنه توام  يچشم غره ا بهم

 رو. بابا من دلم رو صابون زدم. تونیعروس دیریزودتر بگ یخنده گفتم: من غلط بکنم به شوهر تو چشم داشته باشم. ول با

 ؟یکنیخودت چرا شوهر نم ـ

 کو شوهر بابا؟ ـ

 ؟یگینه نم مناسب باشه سیاگه ک ییخدا ـ

خودم شوهر مورد  دیهم گفتم: من فعال قصدش رو ندارم. بعدم من با يتو دمیاخمام رو کش عیشده سر يبحث جد دمید یوقت

 کنم. دایعالقم رو پ

 گاد. يزد و گفت: اوه ما یخنده چشمک با

 يکه جلو تونستمیحرفا عادت نداشتم. نم نیدادم. هنوزم به ا رونیدادم و کالفه نفسم رو ب کهیت یصندل یرو به پشت سرم

 .دادیهم عذابم م يا گهیفکر کس د یو حت دونستمی. من خودم رو مطعلق به عماد مرمیمورد بگ نیرو در ا تمیعصبان

 .سالم

 .گردمیتا شب برنم من



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٧٨ 

 نگران بشه. یکس وامیخبر نده. نمخ یکس به

 .ردمیبر مگ خودم

 . عماد.قربانت

روز قبل از... . با  کیشده بود. اونم درست  بیمشتم فشارش دادم. عماد دوباره غ ير جدا کردم و تود يکاغذ رو از رو کالفه

: آموزشگاه دیچیپ یگوش يتو یکت يآموزشگاه رو گرفتم. بعد از چند تا بوق صدا يخونه و شماره  یحرص رفتم سمت گوش

 د؟ییاوپال بفرما یقیموس

 . منم باران.یسالم کت ـ

 ؟ییسالم. کجا ـ

 ها هم تموم شد دفترو ببند برو خونه. یمرب هی. کالس رو کنسل کن کار بقامیمن امروز نم ـ

 شده؟ يزیچرا؟ چ ـ

 ؟يها .کار ندار ینره درو قفل کن ادتینه نه. خوبم.  ـ

 نه ـ

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ

خوب  یلیرو خ نیود و عماد اب ختهیقبل بخاطر فردا عصابم بهم ر يمبل ها ولو کردم. تمام طول هفته  يخودم رو رو یعصب

کنه. سرم  ياعصابم باز يرو نیاز ا شتریزده بود تا ب بشیروز قبل از سالگرد مامان خودش هم غ کیبود. حاال درست  دهیفهم

 چیگذشته بدون ه يهفته  کیهام محکم فشارش دادم. اشک طبق معمول  قهیشق دنیکش ریدستام گرفتم و بخاطر ت نیرو ب

به روز من  یسال چ هی نیا يتو يدیفهم چی... هیستیساله که ن هی: مامان... دمیدلم نال يکرد. تو سیگونه هام رو خ يهشدار

که دلم پر از درده.  یدونیاالنشم داغونم. به خنده ام نگاه نکن مامانم. خودت م نیکه داغون شدم؟ هم يدیفهم چیاومد؟ ه

کار  یبعد از تو چ ینگفت ؟یچرا تنها دخترت رو تنها گذاشت ؟یتنهام گذاشت که چقدر تنها و شکستم. پس چرا یدونیخودت م

 سرم اومده بود؟  ییچه بال یدونیمن االن کجا بودم؟ م یدونیکنه؟ مامانم... اگه عماد نبود م

 وونمیگذروندم د يسال رو بدون مامان چه جور کی نیا نکهیکردم. فکر ا هیهمون مبل مچاله شدم و گر يها رو ساعت

گاه عماد. انقدر زجه  یگاه و ب يبا محبت ها یجوره پر نشد. حت چیه مییسال چقدر تنها بودم و تنها کی نیا نکهی. فکر اکردیم

 همون مبل خوابم برد. يزدم که رو

که شب شده. از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم. عماد هنوز  دیفهم شدیهوا م ی. از تارکدمیحس دل ضعفه از خواب پر با

رو  خی يمعدم دو تا قاشق غذا يساکت شدن صدا يتمام و فقط برا یلیم یآشپزخونه و با ب يبود. کالفه برگشتم تو ومدهین

عماد جا  دنیشده بود. با دراه رو هم پر  يتو یحت گاریس ي. بودمیدو نییو از پله ها پا دمیدر از جام پر يخوردم. با صدا
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که  يگاریزانوهاش بود. صورتش در هم شده بود و داشت از س ينشسته بود و دستاش رو نیزم يخوردم. درست کنار در رو

 .شناسهیگنگ بود که حس کردم من رو هم نم ي. نگاهش به قدرگرفتیانگشتاش بود کام م يال

 چیعماد ه ؟یی: معلومه کجادمیداد کش تیپرت کردم. با عصبان يدستاش گرفتم و گوشه ا ياز ال گارویحرص رفتم جلو. س با

روز قبل سال مامان حالم رو  هیتو اونم درست  يرفتارها نیکه با ا شهیم تیحال ؟یکنیکار م یبا خودت و من چ يدار یفهمیم

 ؟یکنیکه هست بدتر م ینیاز ا

 یلعنت ؟يدیعذابم م نقدریچه مرگته عماد؟ چرا ا یگیگفتم: خوب چرا نم هیبا گر و دیاز احساسش بغضم ترک ینگاه خال دنید با

قفل  یکنیچرا باز نم ؟یبگو؟ چرا خفه خون گرفت يزیچ هیحالت واسم سخت تر از درد خودمه؟ د  نیتو تو ا دنید یفهمیم

 ؟يدیدوتامون رو دق م يدهنت رو؟ چرا دار

دل خراش  يدستام پنهون کردم. زجه هام به قدر نیاومدم و صورتم رو ب نیزم يقدرت تحمل بدنم رو نداشتم. با زانو رو گهید

من خارج بود. هم غم نبود مامان و  ياز عهده  تیوضع نیواقعا تحمل ا ی. ولتراشهیداره سنگ رو هم م کردمیبود که حس م

سر جام  عیشد. سر دهیکه دستم به شدت کش کردمیم هیمچنان داشتم گر. هکردیام م وونهیهم عماد و هم خودم داشت د

 و درد و رنج و نفرت و.... ادینگاه عماد حل شم. نگاهش پر بود از غصه و خشم و سکوت و فر يو تو ستادیا

. با دمیرو باال کش مینیانداختم و ب نییچشماش نگاه کنم. سرم رو پا ينتونستم تو نیاز ا شتریبود که ب نیسنگ يبه قدر نگاهش

 .ییجا میری. ماریب چتویو پر از خس بود گفت: برو سوئ شدیم دهیکه به زور شن ییصدا

 .دمیدیو جبر رو م دیینگاهش تا يرو بلند کردم و با بهت بهش نگاه کردم. تو سرم

 شیآت يا گهید گاری. سهکنینم یکه چرا خودش رانندگ دمینپرس یشدم. عماد هم با حال خرابش کنارم نشست. حت نیماش سوار

 اومدم گفتم: کجا برم؟ رونیداد. از در خونه که ب رونیزد و دودش رو ب

 فانوس. ـ

 يچه کار تیوضع نیا يکه تو دونستمی. نمزدیپک م گارشینگفت و پشت سر هم به س زیچ یوحشت بهش نگاه کردم ول با

 گهی. دکشوندیبود که من رو تا مرز جنون م یکه گوشه به گوشش پر از خاطرات تلخ یبا فانوس داشته باشه. فانوس تونهیم

مردن  نی. اامیدر ب یهمه سردرگم نیتا از ا رفتمیم دی. بارفتمیم دیبا یمطمئن شدم که عماد امشب قصد جون منو کرده. ول

که فانوس  یشهر خارج کردم و به سمت رو از نیدوست داشتم. ماش يخبر یب يتو یجیاز مردن تدر شتریب یلیباره رو خ کی

همه رو  میدادیم حیترج یول ماز خش می. هر دو پر بودمیسکوت کرده بود یول ادیاز فر میکردم. هر دو پر بود تیقرار داشت هدا

 دیکه شا ییراز و رمز توش پنهان بود و رازها یداشت. کل یمعن یداشت کل انیجر نمونیکه ب ی. سکوتمیخودمون خفه کن يتو

 .شدیامشب برمال م

 . خواستم برم سمت فانوس که گفت: نه. برو چپ.شدیم یکه راه سمت راستش به فانوس منته یبه دوراه دمیرس

 تیسمت چپ هدا يرو به سمت جاده  نیبگم پس ماش تونستمینم يزیچ یبهش نگاه کردم ول يمن باز هم با بهت و ناباور و

رو از  یفیضع يشب پر بود از صدا و سکوت. حرکت ها رگونی. جنگل قکردیکه درست از وسط جنگل عبور م يکردم. جاده ا
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 یبود و از گرفتگ یطوالن ریاونجاست. مس یکه چ يدیفهمیم ترکم يکردیدقت م شتریب یهر چ یول دید شدیعمق جنگل م

وارد  ی. وقتمیدیکه مد نظر عماد بود رس ییبه جا یساعت رانندگ میراهه. باالخره بعد از ن يهم تو یکه بارون دیفهم شدیهوا م

 شدم گفت: نگه دار. یشن يمحوطه 

خودشون رو با شدت به صخره هاش  ایدر يبود که موج ها یکیکوچ جی. اونجا خلستادمیرو خاموش کنم ا نیماش نکهیا بدون

بود و آسمون و جنگل.  ایو فقط در شدینم دهیداون محوطه  يتو یخاص زیچ چیدرست وسط جنگل. ه جیخل هی. دندیکوبیم

که به مرور  ییصورتم نشست. دونه ها يبارون رو زیر يو دونه ها ردک یشدم آسمون غرش ادهیکه پ نی. از ماشنیو هم نیهم

شد.  رهیآب ها خ ونیم یینشست و به جا یتخته سنگ ياز همه جا رو الیخی. عماد بشدیم لیطوفان تبد هیو به  شدیبزرگتر م

از دور هم  یکه حت یبتیحبس شد. فانوس بود. باهمون ه نمیس يدرست سمت راستم نفس تو ينور دنیبا د یرفتم سمتش ول

. رو کردم سمت عماد و يتندش رو بشنو یقیموس يصدا یتونستیم يدادیاگه درست گوش م ی. حتانداختیبدنم رو به لرزه م

 کجاست عماد؟ نجایگفتم: ا

 و گوش کن. نیخوبپس بش ؟يبشنو یخواستیگفت: مگه نم رهیبگ اینگاهش رو از در نکهیا بدون

 درست رو به روش نشستم و گفتم: منتظرم. یتخته سنگ يرو

 طور شروع کرد:... نیشد و ا رهیخ ایداد. دوباره به در رونیبهم انداخت و نفسش رو ب ییگذرا نگاه

 ریهنوزم که هنوزه ز شیکه تلخ یداد. اتفاق رییمن رو تغ يایکه کل دنافتاد  یاتفاق جیخل نیا يتو شیدرست دو سال پ ـ

 .کنمیحس م میزندگ يدندون ها

 ؟یچه اتفاق ـ

 ؟يدی. فهميرو ندار شتریب يکنجکاو يباران و توام اجازه  گمیرو که بتونم بهت م شیداد زد: هر چ یعصب يصدا با

و هردومون  دیباریبودم خودم رو جمع تر کردم و بازوهام رو بغل کردم. بارون هم چنان م دهیترس یدادش کم يکه با صدا من

متحرك شده  يمرده  هی نیو دوباره شروع کرد: تا دو ماه بعد از اون اتفاق درست ع دیکش یقی. عماد نفس عمکردیم سیرو خ

که پلکاش از  دیخوابیم یو وقت خوردمیسه لقمه غذا مدو  انینداشت. به زور اطراف دهمر هیبا  یفرق چیکه واقعا ه يبودم. مرد

بعد از دو  نکهی. تا اشدیشکستم که خودم هم باورم نم يشدم. به قدر ریسال پ 20اون دو ماه قدر  يباز نمونن. تو یخواب یزور ب

 یبرم ول خواستمیدعوت شدم. اول نم یمهمون هیبه  ماومدن از حال و هوا رونیب يدوست نما برا ياز دشمنا یکیماه به لطف 

گوشه نشسته بودم و  هی یبودم و تمام مدت مهمون یبندازم. کالفه و عصب نیخودش اومد دنبالم نتونستم روش رو زم یوقت

اومد سمتم و گفت: بزن  کیپ هیشب بود که با  يهم بدتر بود. آخرا یکه چه عرض کنم از پارت ی. مهمونکردمیدود م گاریس

رو  نیو من هم رهیم ادتیخودتم  يبخور یوقت گفتندیرو ازش گرفتم. همه م کیبره. و من با پوزخند پ ادتی ایغم دن

 هیرو  کیصاحابه رو فراموش کنم. پس پ یقلب ب نیا يکه تو یهم که شده خودم و هر چ یکه واسه چند ساعت خواستمیم

 ...یمستم کرد و چهارم یسوم رفتم،گر گ یگرم شدم، با دوم ینفس رفتم باال. با اول
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دست و پام رو به خودم  دمیلرزی. من که هم از سرما و هم از زور هق هق مدیرو چنگ زد و عقب کش سشیخ يموها کالفه

صورتش رو رو به بارون گرفت. آب از  يا قهیفرستاد و چند دق رونیحرفش شدم. چند بار نفسش رو ب هیفشار دادم و منتظر باق

صورتش رو روشن کرده بود. باالخره نگاهش رو از  اومدیم نیماش شنرو يکه از چراغ ها ينورو  کدیچینوك موهاش م

کجام. هنوز  ادیب ادمیکه  دیطول کش يا قهیشدم چند دق داریشد و ادامه داد: صبحش که ب ایدر ي رهیآسمون گرفت و دوباره خ

 شمیپ ی. اونم نه تنها... کسالبا ياز اتاقا یکی يه توسالن. بلک ينه تو یداده بود. ول یبودم که مهمون یهمون يخونه  يتو

وضع خودم رو  ی... وقتیوقت یول کنهیم یچه غلط نجایشدم و خواستم داد بزنم و بگم که ا یعصب دمشید یدختر. وقت هیبود. 

بودکه لباسامو بپوشم و از اونجا  نیکه تونستم بکنم ا يافتاده. حالم ازخودم بهم خورد .تنها کار یکه چه اتفاق دمیفهم دمید

اضافه شده بود. دو هفته  میقبل ي. نه تنها حالم خوب نشده بود بلکه بدترم شده بودم. حاال عذاب وجدان هم به دردارونیب نمبز

 و سرم رو کردمیبه خودم هم رحم نم شدیحالم خراب م یلیخ یوقت ی. حتگفتمیم يور يو به خودم در رفتمیتمام فقط راه م ي

 کیمردونه گرفتن.  یمهمون هیشد و گفت  دایپ گشونید یکی يباز هم سر و کله  ت. دو هفته که گذشواریتو د دمیکوبیم

ها  کیشدم که برم. و باز هم پ یراض ستیجمعشون ن يتو يدختر چیاصرار کرد وگفت که ه یکل یوقت یول امیکالم گفتم نم

سرم اومده. اما صبحش باز هم  ییببره که کجامو چه بال ادمی تونستیم یرفتم باال. انگار فقط مست يگریبعد از د یکیرو 

 چیکه ه يو گفتم مگه نگفته بود ختمیو تمام اثاث خونش رو بهم ر دمیبار سکوت نکردم. داد کش نیهمون بساط رو داشتم. ا

من گوش  یداشتند آرومم کنن و حرفشون رو بهم بزنند ول یبقل من. همشون سع هیک نیپس ا نجایا ادیب ستیقرار ن یزن

کردم که با  یخودکش يبار شدت گرفت. چند بار نیا ی. باز هم همون آش بود و همون کاسه ولرونیزدم ب ونجاندادم و از ا

 که... نی. تا اایو نزاشتن برم اون دن مارستانیرسوندنم ب اریو کام مانیکمک ا

 يوقت بود کار یلیخ گهیخودم داد. منم که د يخونه  يتو یمهمون هی اریکام بتیماه از اون مص 4که بعد از گذشت  نیتا ا ـ

بکنه. پس  یغلط چیه تونهینم یخودم کس يخونه  يرو مطمئن بودم که تو نینکردم. ا یمخالفت چینداشتم ه یبه کار کس

. انقدر گاریس گمیدست د يبود و تو کیدستم پ هی. تو کل مراسم تو نبودم یشگیاون عماد هم یحاضر شدم. ول یمهمون يتو

که کنارم  يدختر دنیشدم. چون صبح که چشم باز کردم با د هوشیکه ب کردمیشدم. البته فکر م هوشیو خوردم که ب دمیکش

 شدم. انگار اراده تو خورد دمیخودم کنار خودم د يخونه  ياون دختر رو تو ینشده بودم. وقت هوشیب شبیکه د دمیبود فهم

هم نتونستم بگم.  یچیه گهید یکنم... ول يکثافت کار نیخودم همچ يخونه  يتو يروز هیکه  شدیوجودم شکست. باورم نم

شب قبل عماد مرده و کس  کردمیهم نکردم. حس م يبد رفتار گهید یلب هام چسبونده بودند. حت يمهر سکوت رو هیانگار 

که  ي. درست بعد از اون شب بود که من شدم مردکردیم یزندگ یالیخ یب يایکه انگار تو دن یجاش اومده. کس يا گهید

و من هم بدون  گرفتندیرنگ و وارنگ دورم رو م ي. هر شب دختراینداختیتفم تو صورتش نم دشیدیمطمئنم اگه اون موقعه م

سمتم. خودشون اومدند  یبا جون و دل م نکدومشون نخواستم. خودشو چیوقت از ه چیباهاشون بودم. من ه یاعتراض چیه

که واسه خودم ساخته بودم غرق شده  یفیکث يایدن يکنم باهاشون بودم. انقدر تو یاعتراض نکهیو منم بدون ا دادندیم شنهادیپ

 که کردندیم حتینگرانم شده بودند و مدام نص اشونیمهمون يمنو ببرند تو خواستندیم يروز هیکه  ییقایرف يبودم که همه 
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بشه مرده  کشینزد یحت دادیاجازه نم یکه به هرکس يوقت بود که عماد مغرور یلی. ختونستمینم یدست از کارام بردارم. ول

 که... نیخودم غرق بودم تا ا فیکث يایدن يسال تموم تو کیبود. 

 شدیبا بارون مخلوط م که يا هیو با بغض و گر دمیلرزیکرده بود. من م سیخ یشدت گرفته بود و هر دومون رو حساب بارون

که برام مظهر تمام  يها رو از زبون عماد بشنوم. عماد نیا يروز هیکه  دیگنجیباورم هم نم يتو ی. حتکردمیبه عماد نگاه م

صورتش رو  يداد و آب رو رونیکه باورش سخت بود. نفسش رو ب گفتیبرام م ور ییزهایبود حاال داشت چ ایدن یمردونگ

هام ازش شروع  یکه تمام بدبخت یی. جانجایاومدم ا یشب نیهمچ يدرست تو شیسال پ کیکه  نیگرفت و دوباره گفت: تا ا

 کنهیم سمیبارون خ یرش. وقتیز رفتمیم اومدیبارون م یوقت شهی. تند تند. همدیباریشده بود. اون شبم مثل امشب بارون م

شدم. به  سیخ سیبارون موندم که خ ری. بخاطر همون هم اون شب انقدر ززهیریم و شهیکه گناهانم شسته م کنمیحس م

پاك  یکه داشت يبخاطر گذشته ا یتونیم ؟يکه قبال بود يبه همون عماد يبرگرد یتونیم ؟یپاك بش یتونیخودم گفتم: م

قدم از قدم بردارم. من  تونمینم گهیسست شده که د يارادم به قدر کردمیسوالم نداشتم. حس م يبرا یاون شب جواب ؟یبمون

شد سمت فانوس.  دهیشدم و خواستم برگردم نگاهم کش نیسوار ماش یکه خودم ساخته بودم غرق شده بودم. وقت یمرداب يتو

از جاده  ی. پس وقتهییکه بدونم چه جور جا مکنجکاو بود شهیبودم. هم دهیدور دست ها د ياون رو تو شهیکه هم یفانوس

 دیهم گذشته بود و بع 3سمت راست. ساعت از  يسمت جاده  دمیچینگاه کنم پ یاصل يکه به جاده  نیخارج شدم بدون ا

هم  ياز فانوس پارك بود و نور رونیب نیحال رفتم. هنوز چند تا ماش نیشب اونجا باشه. با ا ياون موقعه  یکه کس دونستمیم

و  رونیمست مست ازش اومد ب يدر بودم که در باز شد و مرد ی. چند قدمکتریشدم و رفتم نزد ادهیپ نی. از ماشاومدیداخل م از

 من از هوش رفت. يپا يدرست جلو

پهن  يها لیبیمرد چاق با س هیاومدند.  رونیهم ب گهیکار کنم که در باز شد و دو نفر د یچ دیبا دونستمیبودم و نم جیهنوز گ ـ

برگرده داخل با  خوادیمعلوم بود که عجله داره و م روسیبود. س دیپسر جون که همون مج هیو  روسهیس دمیکه بعدها فهم

 يکه فانوس بوده ها. بگو از گوشه  ی. نگییجا یمارستانیب هیبرسون  نویو گفت: ا دیمن رو کرد به مج يپا يمرد جلو دنید

کرد  یاومد سمت مرد و سع دیبرگشت داخل. مج عیسر یلیهم خ روسیتکون داد و س يسر دی. مجيکرد داشیپ ابونیخ

گفت: نه  دی. مجرسونمتیمن م نیناخواسته کمکش کردم و بهش گفتم: بزارش تو ماش یچرا ول دونمیکمکش کنه. نم

پرستارها و دکترها  يها نیج نیس ریاز ز ی. وقتمارستانیب میمرد رو رسوند دیاصرار با مج ی. خالصه بعد از کلشهیزحمتتون م

راه افتاد. از طرز راه رفتنش  ادهیکرد و پ یازم خداحافظ دیباریم دیاز سر و کول مج ی. خستگصبح شده بود میخالص شد

. بهش گفتم امیبرسونمت. گفت نم ایرفتم سمتش و گفتم: ب یچرا ول دونمیبره. باز هم نم ادهیرو پ انوسمشخص بود قراره تا ف

سوار شد و راه  يا گهیحرف د چیخسته بود بدون ه یلی. اونم که خرمیرو م ریمس نیخودم هم اون طرف کار دارم و دارم ا

نگفت و فقط  يزیچ کنهیکار م یاون فانوس چ يکه تو شمزبونش بک ریکردم از ز یسع یراه هرچ يسمت فانوس. تو میافتاد

ت. من چند قدم عقب تر نگف يزیشدم. اونم چ ادهیپ دیدنبال مج اریاخت یبه فانوس ب میدیرس یرستورانه. وقت هیگفت که اونجا 

 تیجمع دمی. دجلوسمت ساحل. رفتم  دیو بعد دو ستادیمسخ شده ها ا نیع قهیبه در فانوس چند دق دیکه رس نیهم دیبودم. مج
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 نیزم يرو یرو کنار زدم. زن تیچه خبر شده. رفتم جلو و جمع نمیساحل جمع شدند. کنجکاو شده بودم که بب کینزد يادیز

. چند کردندیو با هم پچ پچ م کردندیکه خفه شده. همه متعجب به جنازه نگاه م دیفهم شدیکبودش م يافتاده بود. از لب ها

کردم. الغر و خوش  یابیاول اندامش رو ارز دنشیساله با د کیه دختر برگشت. طبق عادت اون یبا  دیکه گذشت مج قهیدق

 يطره از موها هیدختر که پر از اشک بود و  یآب يکردم. چشما یقالب ته دیکه نگاهم به صورتش رس نیبود اما هم کلیه

دختر  ي. چهره کردیتر و معصوم م یداشتن تچهره اش رو دوس کردیم يکه دست باد افتاده بود و داشت باهاش باز شییطال

آرومش  خواستی. دلم مکردیدلم رو خون م زدیکه م یی. با زجه هارمیچشم ازش بگ تونستمی. نمنداختیگذشته م ادی بیمنو عج

 .شهیکه نم دونستمیم یکنم ول

. دیکوبیام سرش رو چرخوند و نگاهم کرد. بارون شدت گرفته بود و خودش رو به سر و صورتمون م هیگر يباال رفتن صدا با

تر بشه. از سرما و ترس فضا روشن  شدیبرق آسمون باعث م یو آسمون تو هم مخلوط شده بود و هر از گاه ایغرش در يصدا

و ادامه  دیکش یقیمرگ مامان هم بدترم کرده بود. عماد نفس عم يادآوری. نبودبرام راحت  زایچ نیا دنی. شندمیلرزیم هیو گر

جنازه رو از تو بغلت  یپاره بشه. وقت خوادیحنجره ات م کردمیکه احساس م يزدیچنان هق م ينبود ایدن نیا يداد: انگار تو

 ياون صحنه ها رو مثل تو تو تک... من تک نیزم يو خورد يدیدو نیپشت ماش یوقت ن،یو گذاشتن تو ماش رونیب دنیکش

و رو  ریدلم ز دنتیراه افتادم. با د نیدنبال ماش اریاخت یشدم و ب نمیفانوس من هم سوار ماش يتو یرفت نکهیذهنم دارم. بعد از ا

تو و  دنیکه زمونه اون رو ازم گرفت. با د يزیبود. عز زیبرام عز یلیخ یزمان هیکه  یهست یکس هیشب یلیشده بود. تو خ

رو  یلعنت یزندگ نیدلم بخواد زودتر ا شدیکه کرده بودم باعث م یفیکث يکارا ادی. ختیبهم ر شتریگذشته حالم ب يادآوری

همون روستا متوقف شد. جنازه رو در  يتو نیماش نکهی. تا ارفتمیم نیو دنبال ماش کردمیفکر م ينجوریتمومش کنم. هم

 نیاز قبرها که تازه کنده بودنش خاك کردند. من تمام مدت به ماش یکی يغسال خونه تو يکه بردنش تو نیآوردند و بعد از ا

 گرفت... میمادرت اون روز گر تی. بخاطر مظلومکردمینگاهشون م کردمیدود م گاریکه س يداده بودم وهمونجور هیتک

دفن شده  بینبودم. مامان من غر دمیکشیکه م ییها غیرو نداشتم. انقدر حالم بد بود که متوجه ج شیباق دنیشن تحمل گهید

کس بود... من خاك بر سر کجا بودم  یچاك کنه و براش نوحه بخونه... مامان من ب نهیبود... دخترش نبود سر خاکش که س

داشتم با  يو تو سر و صورتم بکوبم؟... همونجور رهیبگ میعماد گر يکه جا دمخاك کردند؟... کجا بو بیمامانم رو غر یوقت

غرش آسمون بلند شد: بس کن  نیعماد ب يکه حس کردم دست و پام قفل شد. صدا زدمیصورتم م يو تو دمیکشیم غیناله ج

 ؟ياریدر م يباز وونهیباران... چرا د

 ... مامان من... آخ مامانم... مامانم...بود عماد... مامان من تنها رفت عماد بیزدم: مامان من غر زار

 نیرو پر کرده بود خبر از ا مینیکه کل ب یالکل ياتاق و بو دیسف واریرو آروم باز کردم و به اطراف نگاه کردم. در و د چشمام

 ؟يشد داریبهم زد و گفت: ب ي. لبخنددمیسرم د يرو باال ي. سرم رو چرخوندم سمت راست و پرستارمارستانمیکه ب دادیم

 برم. دیگفتم: من با دادیم یکه نشون از سرماخوردگ يگرفته ا يخشکم رو تکون دادم و با صدا بدن

 . هنوز بدنت ضعف داره.ستیتو حالت خوب ن ؟یکجا خانوم ـ
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که هلش  رهی. خواست جلوم رو بگرونیکه خون از جاش زد ب دمیکش رونیدستم رو به زور ب يخشونت پسش زدم و سرم تو با

نکردم. پرستار از پشت بازوم رو  دایعماد رو پ یرفتم سمت در. به سالن نگاه کردم ول خوردیکه مدام چرخ م يو با سردادم 

: عماد... عماد دمیداد کش اوردمیدستش در م يکه دستم رو از تو يونجورتختم. هم يکه برگردم رو گفتیگرفته بود و م

 ... عمــــــــــاد!؟ییکجا

. با هق هق گفتم: تو رو خدا رونیب دیاز من نداشت پر یکه دست کم یتاق ها باز شد و عماد با سر و وضعاز ا یکیدر  غمیج با

 مامانم. شیبرم پ خوامیمنو ببر. من م

آورد و در  نییکه منو ببره. سرش رو پا کردمیو بهش التماس م زدمیاومد سمت و سرم رو تو بغلش گرفت. داشتم زار م عماد

 نکش. غیفقط ج برمتی... باشه مبرمتینکش باران... م غیگوشم گفت: ج

 شهیو گفت: م کردندیکه با وحشت به ما نگاه م ییآوردم. عماد رو کرد به پرستارها نییآروم شدم و صدام رو پا کمیحرفش  با

 د؟یما رو بد صیترخ

 .ستیکدومتون خوب ن چیحال ه یاز پرستارها اومد جلو و گفت: ول یکی

 .میریخودم م نی. با تضمستیو گفت: مهم ن دیکش شیشونیپ دستش رو به عماد

 گردمیسالن نشوند و گفت: االن برم يها یصندل يتکون داد. عماد من رو رو يداد و سر رونیبا حرص نفسش رو ب پرستار

 باشه؟

. دیبعد برگشت. دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش قهیسرم رو تکون دادم و نگاهش کردم. رفت و چند دق هیگر با

با خوردن باد بهم لرزم گرفت. دستم رو بغل کردم و به  میرفت رونیکه ب مارستانیدنبالش را افتادم. از در ب یمقاومت چیبدون ه

 ؟. برگشت سمتم و گفت: سردتهدمیخودم لرز

شونه ام. کتش رو محکم دور خود  يکتش رو در آورد و انداخت رو. عماد دمیشدم رو باال کش پیک ینیرو تکون دادم و ب سرم

 ستادیرو باز کرد و منتظر ا نمی. در ماشدمیرو بلع دیرسیباز هم به مشام م مینیبودن ب پیو عطر تلخش رو که با وجود ک دمیچیپ

که هر  یگرفتم و بدن يصدا دادم و با هیتک ینشستم خودش هم سوار شد و راه افتاد. سرم رو به صندل یتا سوار بشم. وقت

 مارستان؟یب يگفتم: منو چرا آورد شدیم شتریلحظه تبش ب

 اد؟ینم ادتی. یاز هوش رفت شبید ـ

گرفته تر از صدا من گفت: بخواب. اونجا که  ییسرخش نگاهم کرد و با صدا ينه تکون دادم. با چشما يرو به نشونه  سرم

 .کنمیم دارتیب میدیرس

 که خوابم برد. دینکش هیهم گذاشتم و به ثان يداغ و متورمم رو رو يچشما

 .میدیباران... رس ـ

 ادهی. به زور دستم رو به سمت در دراز کردم و پسوختیو بدن تب دارم از حرارت م کردیرو به زور باز کردم. سرم درد م چشمام

 اریاخت یفت و کمکم کرد که برم سمت قبر. اشک هام ببازوم رو گر ریز ینداشت ول یفیحال خودشم تعر نکهیشدم. عماد با ا
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 يکنم. خودم رو به قبر رسوندم و رو هیتک کهیخودم رو ت خواستیعماد دلم م شبید ياحرف ه ادی. با کدیچیگونه هام م يرو

و بارون خورده گذاشتم و از ته دل زار  سیخ يخاك ها يسنگ قبر هم نداشت. سرم رو رو هی یخاك ها افتادم. مامان من حت

توجه به زمان و  ی... بایبودم از دن ریچقدر دلگ هباشم... آخ ک دهیخواب ریز نیمامانم ا يمن جا خواستیزدم... آخ که چقدر دلم م

د که مامان سال بو کیآغوشش رو نداشتم...  یسال بود که گرم کیبودم...  دهیسال بود مامانم رو ند کی... زدمیمکان زجه م

 گهی... اصلن مگه بعد از مامان ددم؟یکشیبود... پس چرا من زنده بودم؟... چرا هنوز نفس م دهیهمه خاك خواب نیا ریمن ز

 هم داشتم که بخوام نفس بکشم؟ یدلخوش

 هی... دمیفهمی... حال خودم رو نمدمیبوسیقبر رو م يخشک و ترك خوردم رو يو با لب ها دمیکشیخاك ها م يرو رو سرم

... داغ کردمیو ناله م دمیکشیم غیبعد با تمام وجودم ج ي قهیو دق کردمیو بهت زده به قبر نگاه م کردمیزانوهام رو بغل م قهیدق

که تمام کس و کارم بود... پدرم بود، برادرم بود، خواهرم بود، همه  يبودم... مادر دهیرو د مبودم... داغ مامان دهیرو ند یکم کس

سر کردن بهم فهمونده بود  ییسال تنها کی.. کردمیداغ رو بهتر حس م نیسال ا کیبود... و بعد از گذشت  لمیفک و فام ي

جسم  هیباهاش دفن شد... حاال من مونده بودم و  نموجودم رو از دست داده بودم... بعد از رفتن مامان روح م يکه همه 

 نداشت... یچیکه ه ی... جسمیتوخال

 یکنم. وقت یدارم خودم رو خال اجیکه احت دونستیو ناله زدم که از حال رفتم. عمادم جلوم رو نگرفت. م دمیکش غیج انقدر

 شدیدستاش م یرو از داغ نیداغش رو حس کردم. حال اونم بد بود ا يدستا دیکشیم نیجونم رو به سمت ماش مهیجسم ن

 خوابم برد. یعصب یکیبلکه بخاطر ت یگن بار نه از خستیهم افتاد و ا يچشمام رو نی. با حرکت ماشدیفهم

هم به چشم  ینازک یپنس نکیداشت و ع یکوتاه يها شیکه ر يچشمام رو باز کردم. مرد دیچیدستم پ يکه تو یسوزش با

. حرارت بدنم کم نشده کردی. سرم رو چند بار تکون دادم از درد ناله کردم. تمام استخون هام درد مکردیداشت با لبخند نگاهم م

 .یشیبهتر م یتحمل کن قهیزد و گفت: چند دق يلبخند. مرد کردیو سرم در حد انفجار درد م بود

 نمناکم رو باز کردم و گفتم: عم... عماد کجاست؟ يچشما

 تو اتاق خودش خوابه. ـ

 ... یاتاق خودم بودم. دوباره نگاهم رو به مرد دادم و گفتم: شما... ک يبه اطراف انداختم. تو ینگاه

 .یشی. بخواب خانوم کوچولو. زود خوب منایعماد ا ی. دکتر خانوادگمیریمن ام ـ

 و خوابم ببره. فتهیهم ب يحرف رو الزم داشتم که دوباره چشمام رو نیانگار هم و

تخت خواب افتاده  يهفته هم من وهم عماد تو کیبه  کینزد میکه هر دومون خورده بود یحساب یسرما خوردگ بخاطر

. بخاطر کتک زدیبهمون سر م یهم هر از گاه يریو دکتر ام کردندیم يو سها ازمون پرستار مانیدت هم ام نی. تمام امیبود

من  یو کبود شده بود. حال عماد زودتر از من خوب شده بود ول بودکه خودم به خودم زده بودم صورتم خش برداشته  ییها

بودم و داشتم به اون شب  دهیتخت دراز کش ي. رورفتیم جیسرم گ شدمیتخت بلند م يکه از رو نیهنوز ضعف داشتم و هم
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نشست و گفت:  نارمبهش زدم و سرجام نشستم. ک یغذا وارد اتاق شد. لبخند تلخ ینیکه در باز شد و عماد با س کردمیفکر م

 ؟يبهتر

 پام و گفت: بخور. خوبه برات. يتکون دادم. ظرف سوپ رو گذاشت رو دییرو به تا سرم

 گفتم: عماد؟ رمیرو از نگاهش بگنگاهم  نکهیا بدون

 چشمام و گفت: جانم؟ يزد تو زل

 ؟یگیرو برام م شیاون شبت نصفه موند. باق يفرو دادم و گفتم: حرف ها یدهنم رو به سخت آب

 که داد شاگردات در اومده. یزود خوب بش دی. فعال بايدار ادیز دنیزد وگفت: وقت واسه قصه شن یتلخ لبخند

چشماش و گفتم:  يو برگرده سمتم. زل زدم تو نهیبشه ك همچ دستش رو گرفتم. مجبور شد دوباره بش از جاش بلند خواست

 بدونم. خوامی. مکنمیخواهش م

 حالت بهم بخوره. ترسمیو گفت: تو هنوزحالت خوب نشده باران. م دیموهاش کش يتو یدست کالفه

آشنا  روسیبا س يبدونم که چه جور خوامی. فقط مدونمیم شیرو خودم کم و ب شی. باقدمیزدم وگفتم: سختاشو شن يپوزخند

 .يشد

گفته بود اونجا رستوارنه  دیداد و برگشت و صاف رو به روم نشست و شروع کرد به حرف زدن: چون مج رونیرو ب نفسش

اون مرد  دیاومد سمتم. منم بهش گفتم که با مج دیدر فانوس د يکه شب قبل منو جلو روسمیشام رفتم اونجا. س يشبش برا

دادم.  حیو منم براش توض دیاز کارم پرس کمیباز شد.  مونییآشنا بابشد که  ينجوری. خالصه امارستانیب میمست رو رسوند

بودم  دهیکه قبال از فانوس شن ییشبونش حضور داشته باشم. از سر و صداها يها یاگه تو مهمون شهیاونم گفت خوشحال م

شدم بس که اومدم و  ستهشب خ هیاز تو نشد.  يخبر یحال اومدم. ول نی. با استیساده ن یمهمون هی اشونیکه مهمون دمیفهم

ذهنم  يبه قدر دمتیکه د ياز اون روز یباورت نشه ول دیاونجا. شا اومدمیتو م دنی. چون من فقط و فقط بخاطر ددمیتو رو ند

تمام  ی. ولومدمی. خالصه که اون شب نشمیکه آروم م کردمیحس م دمتیدیم یکه حد نداشت. وقت يرو مشغول کرده بود

فانوس  يشب تونستم تحمل کنم و شب بعدش باز هم تو هیفقط همون  یچرا. ول دونمیبودم. نم فهداشتم. کال يشب حس بد

مثل گلوله  يزیچ هی. خواستم برگردم سمت فانوس که کردمیدود م گاریو س رفتمیداشتم کنار ساحل راه م شهیبودم. مثل هم

 یکنیها رو جمع م وانیل يها کهیت يو دار یشستمعصوم ن يبچه  هیمثل  دمیآوردم و د نیی. سرم رو که پاکممیاومد تو ش

. يندازیم زیعز هی ادیدستش رو گرفتم. بهت که گفتم تو منو  عیخواست بزندت سر روسیهم که س یدلم برات سوخت. وقت

بهم  روسیس ی. اون شب وقتادیسرت ب ییبزارم بال تونستمیهم نم نیرو. بخاطر همنه خودت  میدیاون رو م دمتیدیم یوقت

نبود  نی. اولش واقعا قصدم ابرمشیلحظه حالم بد شد. برگشتم بهش گفتم خودم م هیو اون  نیگفت که قراره تو رو بده به ا

طرز فکر رو کنار بزارم.  نیا یراحت نیبه هم تونستمیکرده بودم و نم یزندگ ينجوریسال ا کیمن  ی. ولارمیسرت ب ییکه بال

 يکرد هیگر ياونجور یراه وقت يتو ی. ولادینم شیپ یکه مشکل میبا هم باش مشب ه هیخودم فکر کردم خوب حاال اگه  شیپ

 افتادم و... زیاون عز ادیمن دوباره 
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 نکن. هیو رو بهم گفت: گر دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 سرم رو برگردوندم.و  دمیرو باال کش مینیب

 .گهید گمیبهت نم یکنیم ينجوریکه ا نیبخاطر هم ـ

 .يبود ينجوریتو ا شهیعماد... باورم نم شهیلرزونم گفتم: باورم نم يصدا با

گذشتم  فیکث یباران. تو منو از زندگ ونمی. من بهت مدیمیگذشته رو ولش کن. مهم االنه که بخاطر تو شدم همون عماد قد ـ

باشم و به چشمات نگاه کنم. پس  فیکث تونستمی. نماومدیاز خودم بدم م کردمی. هر بار که به چشمات نگاه ميدیکش رونیب

 بخاطر توِ. یمیرو از تو دارم. اگه دوباره شدم همون عماد قد نایا يهمه  منداشتن نگاهت پاك شدم و پاك موندم.  يبرا

 سوال بپرسم؟ هی شهیم ـ

 .شهینه. نم گمیم یبپرس يخوایم یچ ونمدیزد و گفت: چون م یتلخ لبخند

 بپرسم؟ خوامیم یچ ـ

 . مگه نه؟هیک زیاون عز یبپرس يخوایداد و گفت: م رونیرو ب نفسش

 ؟یگیتکون دادم و گفتم: چرا نم دییرو به تا سرم

 که نرفته؟ ادتینکن.  يگفت: اون شب بهت گفتم کنجکاو یفیرو روم مرتب کرد و با اخم ظر ملحفه

 دیبود رو. باز هم محکوم بودم به ندونستن. باز هم با نشیس يکه تو ی. باز هم عماد نگفت اون غمکردمیسکوت م دیهم با باز

 بالشتم فرو کردم و چشمام رو بستم. يفکرا سرم رو تو نیا ي. کالفه از همه کردمیصبر م

 .یخوابیدختر. چقدر م گهیباران... پاشو د ـ

 خوب. ادی؟ خوابم معماد هیرو باز کردم وگفتم: چ چشمام

 .رونیببرمت ب خوامیچهار چوب در نگاهم کرد و گفت: پاشو م يتو از

 وگفتم: حوصله ندارم. تو رو خدا ولم کن. دمیچیرو دوم خودم پ پتو

 تنبل خانوم. گهیو گفت: پاشو د دی. پتو رو از روم کشکمینزد اومد

 ؟يببر يخوایحال و روز کجا م نیحرص نگاهش کردم و گفتم: آخه منو باا  با

 .یکنیخودتو لوس م يدار ی. الکستین تیچیباال انداخت و گفت: تو ه ییابرو

 حرص داد زدم: عمـــــاد! با

 .یکشیم غیج ينجوریکه ا يدار يچه زور نی. ببایخنده گفت: ب با

 م؟یببر يخوایتخت و گفتم: کجا م يرو دمینق نق مشتم رو کوب با

 .یفهمیم یآماده ش یپاش ـ

 بپوش. تیمشک وریرو با پل تییرفت سمت اتاق وگفت: اون مانتو طال بعدخودش
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خودم چند دست لباس  يکه از آموزگشاه در آورده بودم برا یحقوق نیغر غر از جام بلند شدم و رفتم سمت کمدم. با اول با

رو  ورمی. پلدمیسرم کش يهم رو ییطال یشال مشک هیو  دمیپوش یذغال نیج هی يرو رو مییطال يگرفته بودم. مانتو یرونیب

رنگ  ییبلوز طال هی. عماد هم رونیبه صورتم کرم زدم و از اتاق رفتم ب کمیرو نبستم.  پشیز یول دمیمانتوم پوش يهم رو

 يبه کمرم زدم و گفتم: خوب االن با من ست کرد یدور گردنش گره زده بود. دست ورشمیبود و پل دهیپوش شیمشک نیج يرو

 بشه مثال؟ یکه چ

 ؟يکار دار یباال انداخت و گفت: اصلن دلم خواست باهات ست کنم. تو چ يشونه ا باخنده

 امیب دمیمنم قول م ارنیب يزیچ هی رونیشو. زنگ بزن از ب الیخیب ایعماد. ب ستیدادم و گفتم: بخدا حالم خوب ن هیتک وارید به

 شام بخورم. شتیپ نییپا

 .نمیبب میبر االیممنوعه.  یسمت پله ها گفت: امشب تنبل رفتیمکه  يرو گرفت و همونجور بازوم

 میریم دمیفهم رفتیکه داشت م ی. از راهمیرو روشن کرد و راه افتاد نی. ماشرونیب میزور دنبالش راه افتادم و از خونه زد به

 .گهید يجا هی می. کالفه گفتم: برختیبهم ر زیو با اومدن اون دختره همه چ میکه اون شب رفته بود یهمون رستوران

 ومد؟یچرا؟ مگه از اونجا خوشت ن ـ

 ...یخوب بود ول یلیچرا خ ـ

 امشب باال رو واسه ما غرق کنن. هیخنده گفت: نگران نباش. سپردم  با

 تعجب بهش گفتم: مگه امشب چه خبره؟ با

 .یفهمیزد و گفت: م يمرموز لبخند

خاموش بودند و تنها  یاصل يسر دادم. چراغ ها یکوتاه يدهنم گرفتم و ناله  يرو جلوکه رو به روم بود دستم  يزیچ دنید با

به وجود اومده بود که اطرافش پر بود از  یراه زیروشن شده بود. از پله ها تا م یقرمز و نارنج زیوسط با چند تا المپ ر زیم

بود روش قرار داشت. آسمون صاف بود و  23که به عدد  یبود که شمع کیکوچ کیک هی زیم يبلند و کوتاه. رو يشمع ها

فضا  ياومد تو یکه از سمت جنگل م يو باد دیرسیآروم به نظر م ایکرده بودند. در یسرمون رو چراغون يستاره ها باال

 .احضرتی. عماد با لبخند نگاهم کرد و گفت: تولدت مبارك اولدیچیپیم

 منون.عماد! م يمحبت نگاهش کردم و گفتم: وا با

 ؟یستیجا وا نیهم يخوایاشاره کرد و گفت: م زیم به

برات تولد  ریمنم گفتم با تاخ يداد ریمنو با تاخ يبشه گفت: تو کادو یکه نور شمع ها باعث شده بود چشماش عسل یحال در

 .گهید دی. ببخشرمیبگ

 .يکرد رمیغافلگ شهیزدم و گفتم: هم يلبخند

 بره. ادتیاون شب و  یتولد رو برات گرفتم که تلخ نیا ـ

 بهش فکر نکن. گهیدور. پس توام د زیگذشته رو بر یگیم شهیزدم و گفتم: خودت هم یتلخ لبخند
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 ه؟یچ نیقرار داشت رو برداشت و به سمتم گرفت. با تعجب گفتم: ا زیکنار م نیزم يکه رو یزد و خم شد و باکس يلبخند

 شه؟یکرد و گفت: مگه تولد بدون کادو م یفیظر اخم

 برام ارزش داشت. یبود خودش کل ادتیکه  نقدریعماد! بخدا هم يوا ـ

 .اریدر ن میبازش کن. لوس باز ـ

خوش  یلمس یگوش دنیکه توش بود رو در آوردم و درش رو باز کردم و از د يخنده دستم رو داخل باکس بردم و جعبه ا با

 من. يکه توش بود جا خوردم و گفتم: اوه! خدا يدیدست سف

 الزم داشت، نه؟ یگوش هی ریلبخند گفت: باالخره خانوم مد با

 .یبهش زدم وگفتم: مرس يلبخند

 هم داره. گهیمناسبت د هیتکون داد و گفت: البته امروز  دیرو با تاک انگشتش

 ؟یکردم و گفتم: چ یفیظر اخم

 .یچ گهیمنه تازه م شیساله پ هیباال انداخت و گفت: به! خانوم  ییابرو

 سال شد؟ هیمن.  ي: خدادمیدهنم گذاشتم و نال يرو رو دستم

 ؟یمونیسال گذشته پش هیحاال که  ه؟یو گفت: چ دیخند

 رو تکون دادم و گفتم: نه! اصال. سرم

 ؟یفوت کن يخوایاشاره کرد وگفت: نم زیم يرو کیک به

 نیاز ا شتریاگه عماد قسمت منه ب ایدلم گفتم: خدا ينگاه کردم. چشمام رو بستم و تو شدیشمع ها که داشت کمکم آب م به

 منتظرم نزار...

اون همه نور فقط عسل خالص  رینگاه عماد قفل شد. ز يشمع ها رو فوت کردم. با لبخند چشمام رو باز کردم و نگاهم تو و

 .شدمیو سر مست م میدینگاهش رو م

رو فراموش کردم. هر  میماریده بودم که بز جانیو خنده شام رو با عماد خوردم. انقدر خوشحال و ه یشوخ یشب با کل اون

خونه. خواستم از  میدیبود که رس 12 يها یکیهم کم رنگ شده بود. ساعت نزد يماریب نیهفته کم کم ا کیچند که بعد از 

 پله ها باال برم که عماد مچ دستم رو گرفت و گفت: کجا؟

 ه؟یو با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: چ برگشتم

 .نمیبب االی. خوامی. منم کادو ميوقته برام نخوند یلیکرد و گفت: خاشاره  انویپ به

. امشب که شب سالگرد بودنم ارمیب ادیذهنم به  يآهنگ خوب رو تو هیو نشستم. چشمام رو بستم تا  انویخنده رفتم سمت پ با

پدال ها  ي. پام رو رودمیکش دهایکل ي. چشمام رو باز کردم و انگشت هام رو رودادمیخوب بهش م يکادو هی دیبا عماد بود با

 فشار دادم و شروع کردم:

 کنار تو با شعله ها هم نفسم یول يسرد
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 رسمیبا تو به بارون م یول میریکو یشب

 دم به دم شمیم وونهیبا بودنت د یول یتلخ

 کنمیرو نفس نفس حس م یزندگ ینیریش

 نو رو شبنمه ياما تو چشات غوغا یساکت

 که مبهمه يا ندهیآ دنِیاز رس ترسمیم

 کسم یاگر چه دور و ب میشاد ایدن هی باتو

 رسمیم ایبه مرز در میرسیم اینگاه تو به مرز در یخشک از

 که غرق طوفان توام ییخود خود تو ایدر

 کنمینگاهت م یوقت شهیم ییبایغرق ز شب

 که غرق طوفان توام ییخود خود تو ایدر

 کنمینگاهت م یوقت شهیم ییبایغرق ز شب

 کنار تو باشعله ها هم نفسم یول يسرد

 رسمیبا تو به بارون م یول میریکو یشب

 دم به دم شمیم وونهیبا بودنت د یول یتلخ

 کنمیرو نفس نفس حس م یزندگ ینیریش

 بابک جهان بخش) |ای( در

. نفسم رو ستادمی. از جام بلند شدم و رو به روش ازدینور کم سالن برق م يتو شیا لهیت يو بهش نگاه کردم. چشما برگشتم

 ...یخوب نقدریکه ا یتباه شم. مرس یکه نزاشت ی. مرسيداد یکه بهم زندگ یگفتم: مرس یآروم يدادم و باصدا رونیمحکم ب

واسه ادامه.  يدیم دیکه با بودنت بهم ام ی. مرسیکه هست یو گفت: مرس دیصورتم کش يپشت دستش رو رو ینیریلبخند ش با

 ...یخوب نقدریکه ا یمرس

 زدم و گفتم: سالم. ي. لبخنددیو پندار به سمتم چرخ یورودم به آموزشگاه سر کت با

 .يبود ضیمر دمیو گفت: باران! حالت خوبه؟ شن ستادیبا تعجب ا یکت

 که خوبم. یبنیم ـ

 متاسفانه آدرس خونتون رو نداشتم. یول ادتیع امیب خواستمی: مپندار

  که بهترم.. الحمداهللادیکنیتکون دادم و گفتم: لطف م يسر

 .شهیو گفتم: زنگ بزن به بچه ها بگو که امروز کالس برقرار م یتکون داد. رو کردم به کت يبا لبخند سر پندار

جا خوش کردم  یصندل يکه رو نیگذاشتم. هم زیم يرو رو فمیتکون داد و مشغول کارش شد. وارد اتاقم شدم و ک يسر یکت

 ست؟به در زد و گفت: اجازه ه يپندار ضربه ا
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 .دییلبخند گفتم: بفرما با

 سوت و کور بود. يادیز نجایا يکه نبود یچند وقت نیها نشست و گفت: ا یصندل يرو

 .يلطف دار ـ

 بد بوده. یلیاول حالت خ ياون روزا گفتینگرانت بود. م یلیسها خ ـ

 سخت بود که خوب خدا رو شکر بهتر شدم. یسرماخوردگ هیرو تکون دادم وگفتم: آره  سرم

 .یکه عمل داشت نی. مخصوصا ایمواظب خودت باش شتریب دیتکون داد و گفت: با يسر

 ؟یدونیتعجب نگاهش کردم و گفتم: تو از کجا م با

 منه ها. یمیرفته عماد دوست صم ادتیکه  نیزد وگفت: مثل ا یحیمل لبخند

 خودش بهت گفته؟ ـ

 اش رو داده به تو. هیکه کل دمی. فهمدمیتورم د یاتفاق ادتشینه. اومده بودم ع ـ

 بپرسم؟ یسوال هی شهیابروش رو انداخت باال و گفت: م يتا هینگفتم.  يزیتکون دادم و چ يسر کالفه

 .دییکردم و گفتم: بفرما نگاهش

 د؟یدهنش رو قورت داد و گفت: تو و عماد با هم نامزد کرد آب

 ؟یپرسیم یچ يتعجب نگاهش کردم و گفتم: نه. برا با

 .دیا یمیبا هم صم یلیداد و گفت: آخه خ رونیرو ب نفسش

 .میرو تکون دادم و گفتم: نه. نامزد نکرد سرم

ورود  ياجازه  يانقدر عوض شده باشه که باز به دختر کردمیفکر نم یعوض شده بود. ول کمیتکون داد و گفت: عماد  يسر

 جا خوردم. کمی تتونی یمیصم دنیهم با د نیرو بده. بخاطر هم شیبه زندگ

 کردم و گفتم: من و عماد رابطمون مثل خواهر و برادره. یاخم یو عصب فهکال

 کردم. یفوضول يادیز دیلبخند گفت: ببخش با

 یپندار اومدن از جاش بلند شد و بعد از عذرخواه يشاگردا کردیکه اعالم م یکت ينگفتم. با صدا يزیتکون دادم و چ يسر

هم هر  نمونیب تیمیکه پشت سر عماد بود. هر چند که با صم ییعادت کرده بودم به حرف ها گهی. درونیمجدد از اتاق رفت ب

دلم  يدستم گذاشتم و تو ي. سرم رو روشدیم یواقع خواستیکه چقدر دلم م ی. حدسزدیحدس رو م نیپندار بود ا يجا یکس

 رو. یلعنت ییتنها نی... خودت پر کن اای: خدادمینال

 کردمیکه در اتاق رو قفل م يو همونجور رونی. از اتاقم اومدم بمیکه بر میکردیجمع م دیو کم کم باها تموم شده بود  کالس

 گفتم: همه رفتن؟ یرو به کت

 موندند. تارمیگ ي. دوتا از بچه هانهیراد هنوز تو اتاق تمر يتکون داد و گفت: آقا يسر

 ؟یچ يباال انداختم و گفتم: برا ییابرو
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 .دونمیباال انداخت و گفت: نم شونه

از  فمیرو به روم خشکم زد. ک يصحنه  دنیکه با د لهیرو باز کردم و خواستم بهشون بگم آموزشگاه تعط تاریگ نیاتاق تمر در

چشمام شروع کردند به رژه رفتن. دستم  يبه جونم افتاد و خاطراتم جلو ی. دوباره نفس تنگدمیکش یکوتاه غیدستم افتاد و ج

 افتادم. نیزم يچون با شونه رو میدیجنب رید ینخورم ول نیکه زم وارگرفتمیه درو ب

صورتم بود. گنگ  يو پندار درست رو به رو ینگران کت يچشم باز کردم. چهره  شدیم دهیصورتم پاش يکه رو یآب یخنک با

اون صحنه  يدوباره  يادآوری. با دمیاتاق بودند رو د يکه تو يدورتر از اون ها همون دختر و پسر ینگاهم رو چرخوندم و کم

 میشونیبه پ ی. دستدندیبوسیم گرویپسره نشسته بود و داشتند همد يپاها يرو تره. دخستادمیسرجام ا خیمثل برق گرفته ها س

 .رونیب دیبر دیقلم پاتونو خورد کردم. گم ش نجایا دیایب گهید يو داد زدم: دفعه  دمیکش

بود دست دختر رو گرفت و با هم از آموزشگاه  دهیو پندار متعجب نگاه کردم. پسر که ترس یکتداد من هم دختر و پسر و هم  با

سر دادم. پندار  یکوتاه يدست گرفتم و ناله  يدردناکم رو تو يولو شدم و شونه  یصندل يحس دوباره رو ی. برونیرفتند ب

 ؟یکنارم نشست و گفت:خوب

 رو به زور باز کردم و گفتم: آره. چشمام

 .واریبخور. رنگت شده مثل گچ د نیاز ا کمیدهنم و گفت:  يآب قند رو گرفت جلو وانیل یکت

 لیتحو یصبر کنن تا همه برن. کالس رو خال یگیها م یبه بعد به مرب نیگفتم: از ا گرفتمیرو از دستش م وانیکه ل همونطور

 ؟يدیبدن بعد خودشون برن. فهم

 باشه. تکون داد و گفت: يبود سر دهیکه ترس یکت

بار آخر به من داد از در رفت  ينگاه نگرانش رو برا نکهیهم از جاش بلند شد و بعد از ا یاشاره کرد که بره. کت یبه کت پندار

 دستم اشاره کرد و گفت: بخور. يتو وانی. پندار به لرونیب

 کردند؟یم یداد و گفت: داشتند چه غلط رونی. کالفه نفسش رو بدمیزور چند جرعه نوش به

 تکرار بشه. تیوضع نیا گهید خوامی. فقط نمستیهام فشار دادم و گفتم: ولش کن. مهم ن قهیشق يرو رو دستم

 ییکه مثل الال یآروم يدستم نداشتم. با صدا دنیکش رونیب يبرا یجون چیداغش گرفت. ه يدستا يکردم رو تو خی دست

 یعادت کن دیبا ياریجامعه دووم ب يتو يخوای. اگه مشنیم دایپ ادیآدما ز نیاز ا ؟ياریبه خودت فشار م نقدریبود گفت: چرا ا

 شه؟یم شه،یدرست نم يزیبا ضعف و غش کردن چ یول گرفتجلوشون رو  دیبهشون. کارشون غلط هست و با

 بودم سرم رو تکون دادم و گفتم: نه. شییکهربا يکه محو چشما يهمونجور

ضعف مسخره تمام  هی ياجازه بد دی. نبايدار يادیز یلی. تو استعداد خیباش يکن قو یگرمش ادامه داد: پس سع يصدا با

 رو نابود کنه. ندتیآ

دور کمرم انداخت و  ی. دستکردیبود که آدم رو مسخ م ي. صدا و نگاهش جورردمیحرفاش بودم و با بهت بهش نگاه مک جیگ

 ؟يبر يخوای. اشاره به ساعت کرد و گفت: نمستمیکمک کرد که با
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 برم. دیتکون دادم و گفتم: چرا. با يبعد از ظهر بود. سر 6نگاهم رو ازش گرفتم و به ساعت نگاه کردم. ساعت  و منگ جیگ

 برسونمت؟ يخوایم ستیبه دستم داد و گفت: اگه حالت خوب ن یفیلبخند فشار خف با

 .رمیگفتم: نه.خودم م فمیرو از دستش در آوردم و بعد از برداشتن ک دستم

 اس ام اس بهم بده. باشه؟ هیخونه  يدیرس یتکون داد و گفت: پس وقت يسر

بهش زل بزنم. سرم رو تکون دادم و  کردیمجبورم م ينجوریداشت که ا یچشما چ نیچشماش قفل شد. ا يدوباره تو نگاهم

 گفتم: باشه.

 زد و گفت: مواظب خودت باش. ینیریش لبخند

شده  ينجوریچرا ا دمیفهمی. نمرونیازش کردم از اتاق زدم ب يسر سر یخداحافظ هنکینگاهم رو ازش گرفتم و بعد از ا کالفه

 يواکنش نشون بدم. پشت فرمون نشستم و حرصم رو رو تونستمیحرکتش نم چیبودم. انگار جادوم کرده بود که در برابر ه

چند  يذهنم رو برا یبشه و حت کیهم نزدحد ب نیمرد تا ا هیگذاشته بودم  نکهیا ز. ااومدیکردم. از خودم بدم م یپدال گاز خال

و گفتم:  دمیفرمون کوب ي. باحرص روکردمیم انتینداشتم. انگار داشتم به عماد خ یخودش بکنه حس خوب ریدرگ يا قهیدق

 نه. گهی. دفتهیاتفاق ب نیا زارمینم گهید

 

دوباره حس عذاب وجدان به جونم افتاد.  یگوش يعکس عماد رو دنیزنگ خورد. با د میخونه بودم که گوش يها یکینزد

 رو گذاشتم دم گوشم: بله؟ یو گوش دمیرو کش یلمس يدکمه 

 ؟ییسالم. کجا ـ

 خونه ام. کینزد ـ

 ؟يکرد ریچرا د ـ

 ؟ي. کار ندارگمیبهت م امیم ـ

 نه. ـ

رو کنار  نیشدم. ماش اطیدر رو باز کردم و وارد ح موتیبه در خونه با ر دمیرس یانداختم. وقت فمیک ییرو قطع کردم و تو یگوش

. يو یت يدوم نشسته بود جلو يطبقه  يشدم. در خونه رو باز کردم و وارد شدم. عماد تو ادهیعماد پارك کردم و پ نیماش

 ؟ي: کجا بودتباال انداخت و گف ییمن ابرو دنیباد

نجا رو با کجا اشتباه گرفتن. انگار نه انگار که اونجا آموزشگاهه. او ستیمعلوم ن نایو کالفه نشستم رو به روش و گفتم: ا یعصب

 با کاباره اشتباه گرفتنش.

 شده؟ یتعجب نگاهم کرد و گفت: چ با

کالس  یبهشون بگ دیتکون داد و گفت: با يسر یحرفم تموم شد عصب یکردن ماجرا. وقت فیشروع کردم به تعر تیعصبان با

 بدن. لتیتحو یرو خال
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 و کردم.کار نیهم ـ

 .هیبق يبرا شهی. درس عبرت ميکرد رونشونیب يکرد ي. خوب کارافتهیب یاتفاق نیهمچ گهیاشکال نداره. فکر نکنم د ـ

کردم.  یکوتاه يو ناله  دمیروش کش یبلوزم رو باال زدم. شونه ام کبود شده بود. دست نیمانتوم رو باز کردم و آست يها دکمه

 ؟يکرد و گفت: باز غش کرد یشونه ام اخم دنیعماد از جاش بلند شد و با د

 .نیزم ومدمیگفتم: خوب شد با کله ن کردمیکه لباسم رو مرتب م همونطور

 مواظب خودت باش. شتریب کمیتکون داد و گفت:  يسر

دم که کر يکار نیرو برداشتم و از پله ها باال رفتم. اول فمیتکون دادم. ک يلب هام نشست و سر يرو يحرفش لبخند نیا با

عماد زنگ بزنه و من دوباره محو حرفاش  يکه جلو خواستی. اصلن دلم نمدمیزدم که رس یپندار اس ام اس يبود که برا نیا

 تره؟بعد جوابش اومد: حالت به قهیبشم. چند دق

 آره. ـ

 خوبه. مواظب خودت باش خانوم کوچولو. ـ

 رفتم تا به فکر شام باشم. نییجوابش رو ندادم از پله ها پا گهید

 دهیچرم هم روش پوش يپالتو هیبود و  دهیپوش شیدود رهنیپ يرو یکت و شلوار مشک هیدلم غوغا شد.  يتو پشیت دنید با

. باالخره نگاهم رو کردیموهاش رو مرتب م نهییآ يرو دور گردنش رها کرده بود و داشت جلو يدیسف یبود. شال گردن مشک

 ؟يزد پیازش گرفتم و گفتم: چه خبره عماد؟ ت

 .يخواستگار رمیسمتم و گفت: دارم م دیچرخ يلبخند با

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

لرزونم رو  يداشت. بدنم به لرزه افتاد. لب ها یچشماش برق خاص يبه لبخندش نگاه کردم. تو يشد. با ناباور یدلم خال ته

 ؟؟؟ياومد گفتم: خواستگار یکه از ته چاه در م ییتکون دادم و با صدا

 ترشم؟یدارم م یخودت مگه نگفت ه؟یآره خوب مگه چ ـ

 ه؟یعروس خوشبخت ک نیزدم و با حرص گفتم: حاال ا یزورک لبخند

 نشدم. ریس میکجا بود؟ من فعال از مجرد ي! نه بابا خواستگاریگرفت يخنده و گفت: چه جد ریزد ز بلند

دونه دونه  خواستمی. ميخواستگار يریم يبه بازوش و گفتم: کوفت. فکر کردم بدون من دار دمیکوب تیحرص و عصبان با

 موهاتو بکنم.

 .برمیتو رو به عنوان مادربزرگم م ییو گفت: نترس. هروقت خواستم برم جا دیخند بازم

 خودم بپسندمش. دی. باپسندمیان مامانم نمرو که به عنو ی. تازه من هرکسيمنو به عنوان دخترت ببر دیتو با زمیعز ریا؟ نخ ـ
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 ؟يگفت: کار ندار يرو برداشت و با لحن سرد فشیهم. ک يرفت تو هویحرفم اخماش  نیا با

 ؟يتعجب نگاهش کردم و گفتم: ناراحت شد با

 اخماش رو باز کنه گفت: نه. نکهیتکون داد و بدون ا يسر

 هو؟یپس چت شد  ـ

 برم باران. خدافظ. دی. کار دارم بایچیه ـ

 کیکه  نیاحمق سر جام موندم. هنوز از ا يآدم ها نیرفت. درست ع نییکه منتظر جواب من بمونه از پله ها پا نیبدون ا و

باال انداختم و  يناراحت شد. شونه ا نقدریهم نزده بودم که ا يرو به اون رو شد متعجب بودم. حرف بد نیدفعه حالش از ا

خودشون رو به شوفاژها داده بودند. کار هر روزم  يخودش رو داشت. کولرها جا هیماه بود و هوا سرد يسالن. د يبرگشتم تو

شام درست  گشتمیخونه درس بخونم و بعد از ناهار برم آموزشگاه. بعد از ظهرم که از آموزشگاه برم يبود که صبحا تو نیا

بود که  نیکه بود ا ی. تنها مشکلشدیم يخودش رو داشت و روزها مثل هم سپر انیجر ی. زندگخوردمیو کنار عماد م کردمیم

از پندار متنفر بشم.  تونستمینم کردمیم ي. هر کارادیاز خودم بدم ب شدیمسخ کنندش باعث م يبا حرف ها یپندار هر از گاه

جنبه  یب یلیکه من خ کردمیاحساس م یول زدیاز حرف ها رو م يسر کیو فقط بخاطر کمک به من  يقصد چیاون بدون ه

آروم  یبا پندار نداشتم و اعصاب متشنجم کم يبود که برخورد یحال چند وقت نی. با ارمیخودم رو بگ يجلو تونمیام که نم

 گرفته بود.

که به خواست  شدیم یماه کیشدم.  نوشتمیکه داشتم م يآهنگ آخر ينت ها میو مشغول تنظ میشگیهم يسر جا نشستم

 میکه گوش دادمیکه دوستش گفته بود رو به عهده گرفته بودم. داشتم کارم رو انجام م ییچند تا از شعرا يآهنگ ساز مانیا

رو برداشتم و  ی. سابقه نداشت که پندار بهم زنگ بزنه. گوشخوردماسم پندار جا  دنیبا د زویم يزنگ خورد. خم شدم رو

 درگوشم گذاشتم: بله؟

 ؟یسالم. خوب ـ

 ؟یخوب . تویمرس ـ

 منم خوبم. ـ

 ؟یداشت يبله کار ـ

 آموزشگاه جا مونده. ياز دفتر نت هام تو یکیباران من فکر کنم  ـ

 برام آوردش. یبعد از رفتنت کت روزیآره آره. د ـ

 شته؟یاالن پ ـ

 آره چطور؟ ـ

 .رمشیبگ امیراستش الزمش دارم. آدرس خونتون رو بده ب ـ

 ؟یآموزشگاه صبر کن امیتا ظهر که م یتونینم یعنیواجبه؟  یلی... خزهیتته پته گفتم: آخه... چ با
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 وجود داره؟ یراستش کارم مهمه. مگه مشکل ـ

 مشکل که نه. ـ

 .رسمیزود م ابونمیپس آدرس رو بده. من االن تو خ ـ

 .ستمیخوب... راستش من خونه ن ـ

 ؟ییکجا ؟يجد ـ

 .رونمیب ـ

 .امیبگو ب یهرکجا هست ـ

 ؟يفروشگاه ... رو بلد ـ

 ناست؟یعماد ا يخونه  کیکه نزد یهمون ـ

 آره. ـ

 اونجا؟ امیآره بلدم. ب ـ

 آره. ـ

 اونجام. گهیربع د هیخوب من تا  یلیخ ـ

 .نمتیبیباشه پس م ـ

چکمه هام رو باال  نمیج يرو عیو سر دمیخزم رو پوش يمتا آماده بشم. پالتو دیاز پله ها باال دو عیرو قطع کردم و سر یگوش

رو برداشتم و راه افتادم. تمام طول راه  چمیاومدم. دفتر نتش با سوئ نییسرم انداختم و بدو از پله ها پا ي. شالم رو رودمیکش

 کنمیم یزندگ ششیکه من پ نی. عماد بهم گفته بود که پندار از اشهیم يزیکه زودتر از من نرسه که آبرور کردمیخدا خدا م

. نفس نفس زنون وارد دمیپر نییپا نیاز ماش عیرو پارك کردم و سر نیهش بگم. ماشنداشتم که ب يخبر نداره و من هم قصد

 پندار رو گرفتم. يرو در آرودم و شماره  میفروشگاه شدم و گوش

 ؟یی. تو کجادمیسالم. من رس ـ

 .رونیب امیفروشگاهم. االن م يسالم. من تو ـ

 نیدرست پشت ماش دشیسف يرو نگاه کردم. پاجرو ابونیخ يکه وارد فروشگاه شده بودم رو برگشتم و تو یچند قدم همون

کت و  يرو یکرم يپالتو هیشده بود.  رینفس گ شهیشد. مثل هم ادهیپ نیاز ماش دنمیمن پارك شده بود. رفتم سمتش. با د

 مزاحم توام شدم. دیو گفت: سالم. ببخش ماومد سمت يبود. با لبخند دهیپوش شیشلوار قهوه ا

 .یبشه و بهش گفتم: نه بابا. چه زحمت يتنفسم عاد تمیکه ر دمیکش یقیعم نفس

 نجا؟یا ياومده بود یکرد و گفت: واسه چ میخال يبه دستا ینگاه

 .گهید دیخنده گفتم: واسه خر با

 دات؟یتعجب گفت: پس کو خر با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

 بخرم. يزیبودم. وقت نکردم چ دهی... من تازه رسزهینگاه کردم و با تته پته گفتم: خوب... چ میخال يترس به دستا یکم با

 بکن. داتویخر میخوب پس بر ـ

 نشه؟ رتید ـ

 ندارم. ينه. کار ـ

 اده؟یز داتیو گفت: خر ستادیدادم و دنبالش راه افتادم. کنار فروشگاه ا رونیرو با حرص ب نفسم

 .بایتقر يا ـ

 چرخ دار رو برداشت و گفت: چه خبر؟ ياز سبدها یکی

هم جوابش  يانداختم و همونجور یسبد م يو تو داشتمیاومد رو بر م یکه به چشمم م يزیچ دست به سر کردنش هر واسه

 . تو چه خبر؟ستین ی: خبر خاصدادمیرو م

 خاص خودم رو دارم. يمنم مشغله ها ـ

 ره؟یگیسخت بهت م یلیچرا؟ زنت خ ـ

 تعجب نگاهم کرد و گفت: زن؟؟؟ با

 ؟ي. مگه ازدواج نکردگهیآره د ـ

 به تو گفته ازدواج کردم؟ یخنده و گفت: ک ریز زد

 ؟يازدواج نکرد یعنی ـ

 .یزنیم یینه بابا. حرفا ـ

 .يتکون دادم و گفتم: من فکر کردم ازدواج کرد يسر

 تو فکرش هستم. یزد و گفت: نه. ول يلبخند

 باال انداختم و گفتم: جدا؟ ییابرو

 همون لبخند گفت: آره. با

 بهم بگو. ادیاز دست من برم یپس اگه کمکرو ازش گرفتم و گفتم:  نگاهم

 تکون داد و گفت: حتما. يسر

 تموم شد. دمیکه گرفته بودم پر شده بود انداختم و گفتم: خوب من خر ییاز خرت و پرت ها بایبه سبد که تقر ینگاه

که واقعا هم بدون استفاده  ییها لیکردم نزاشت که من حساب کنم. پول وسا ي. هر کاريسمت صندوق دار میهم راه افتاد با

لبش  يدر آوردم و دادم دستش. با لبخند رو فمیک ي. دفترنتش رو از تونیبودند رو داد و کمک کرد که بزارمشون پشت ماش

 .يبه خودت زحمت داد نقدریا نیکه بخاطر دادن ا یسرش رو کج کرد و گفت: مرس

 .نکردم ينبود. من که کار یزدم و گفتم: زحمت یزورک لبخند
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. يهم دروغ سر هم کرد یکل يکرد يخودیب دیخر یکل نجا،یا ياومد يدیهمه راه کوب نیتر شد و گفت: چرا. ا ظیغل لبخندش

کجا  یبدون خوامیکالم بگو نم هیکه.  ستین يهمه پنهون کار نیبه ا يازیآدرس خونتو بدونم ن يخوایخوب دختر خوب اگه نم

 .کنمیم یزندگ

 . من...یکنیاشتباه م يدار نیکنم و گفتم: نه. ببخواستم از خودم دفاع  عیسر

. فقط کنمینگو. من ناراحت نشدم. درکت م يزیچ نیاز ا شتری. بشششیلب هام گذاشت و گفت: ه ياشاره اش رو رو انگشت

 .نجایا ياومد يدیهمه راه بخاطر من کوب نیسرما ا نیا يناراحت شدم که تو نیاز ا

 : پندار...دمینال

 و گفت: جانم؟ دی. خندزدمیبود که به اسم صداش م یزد. بار اول یبرق چشماش

 .یکنینبود که تو فکر م یقصد من اون ـ

 .يسرما بخور ترسمیتکون داد و گفت: باشه خانوم کوچولو. باور کردم. حاال زودتر سوار شو برو خونه. م يسر

 .دیادم و نشستم. نگاهش کردم و شرم زده گفتم: ببخشد رونیرو باز کرد و منتظر نگاهم کرد. کالفه نفسم رو ب نمیدر ماش و

بهش  يتکون داد. لبخند یرو بست و برام دست نیزد و گفت: گفتم که ناراحت نشدم. حاالم زود برو خونه. و در ماش يلبخند

 نقدریو ا گمیکه بفهمه دارم دروغ م شدیجا خوردم. اصال باورم نم ادشیز هیزیزدم و راه افتادم. هنوز مبهوت حرفاش بودم. از ت

 خاص بود. ییجورا هیداشت.  یبیعج تی. واقعا شخصادیراحت کنار ب

انداختم و جواب سالمش رو آروم دادم.  نیی. سرم رو پاخورهیمبل ها و داره قهوه م ينشسته رو دمیآموزشگاه که شدم د وارد

چشماش نگاه کنم.قفل در اتاقم رو باز کردم و  يتو شدیروم نم که صبح زده بودم حاال ي. با اون گندکردمیاحساس خجالت م

آروم گرفته بودم که با صداش از  ی. کمدمیکش یقیگذاشتم و نفس عم زیم يوپخش کردم. سرم رو ر یصندل يخودم رو رو

 ست؟ی: حالت خوب ندمیجام پر

 نه نه.خوبم. ـ

 ؟؟؟یشیم دیسرخ و سف ينجوریزد و گفت: بخاطر صبح ا يلبخند

چشم بهش نگاه کردم. چند قدم  يخنداش اومد. سرم رو بلند کردم و از گوشه  ينگفتم. صدا يزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 ؟یکنیم ينجوریآرومش گفت: من که بهت گفتم ناراحت نشدم. چرا ا يچشمام و با صدا يشد و صاف زل زد تو کمینزد

 شهی. مثل همدیصورتم کش يو شدم. دستش رو بلند کرد و روجاد شییکهربا يو چشما شینرم و مخمل يهم با صدا باز

که آدم  یی. همونایمونیبامزه م يدختر بچه  هیرو نداشتم. صداش رو آروم تر کرد و گفت: درست مثل  یواکنش چیجرعت ه

 بغلش و موهاش رو ناز کنه. يتو رتشونیبگ خوادیدلش م

 ...شهیگفتم: فکر... کنم کالست داره... شروع م یآروم يبا صدا رمیچشم از نگاهش بگ نکهیدهنم رو قورت دادم و بدون ا آب

 الونیو شمیپ يایگفت: تو مگه قرار نبود ب شیشگیهم يقدم عقب رفت و با تن صدا هی. دیزد و دستش رو عقب کش يلبخند

 ؟يریبگ ادی
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 .يبد ادیبچه ها بهم  يجلو خوامینم یتا بتونم به خودم مسلط بشم. گفتم: چرا ول دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 . خوبه؟دمیم ادتی یبچه ها. بعد از کالست بمون تک يلب هاش گفت: چرا جلو يهمون لبخند رو با

 .شمیگفتم: ممنون م یفیرو تکون دادم و با لبخند خف سرم

صورتم  يدستم رو روافتادم.  یصندل يرو کننیم یکه بادش رو خال ی. من هم مثل بادکنکرونیزد و از اتاق رفت ب یچشمک

بهم دست نداده بود. نوازشش درست مثل  يحس بد چیه شهیبرعکس هم یپوستم بود. ول يدستش هنوز رو يگذاشتم. گرما

 نی: عشق اول و آخرت عماده. ادمیبود. سرم رو با حرص به اطراف تکون دادم و به خودم توپ ینوازش عماد برام دوست داشتن

 بره. زیچرت و پرتا رو بر

دوست  یلب هام نشست. چقدر با لباس مشک يرو يصبح عماد فکر کردم و ناخودآگاه لبخند پیو به ت دمیکش یقیعم نفس

 یلیبه اون هم خ یبود. مشک دهیپوش یمشک يپالتو هیتن پندار. اون هم  ي. ناخودآگاه ذهنم رفت سمت لباس هاشدیم یداشتن

. دست مشت شدم رو کنهیعماد و پندار نوسان م نیچرا مدام ذهنم ب که دمیفهمی. از دست خودم کالفه شده بودم. نماومدیم

تنها بمونم؟  یوجودم جواب داد: تا ک يتو يزیچ ی. ولیرو تموم کن تیوضع نی: بهتره ادمیو سر خودم داد کش دمیپام کوب يرو

لب باز  يسال و اند هی نیا يتو خواستیعماد خودم رو دل خوش کنم؟ اون اگه من رو م داریناپا يمحبت ها نیبه ا یتا ک

 . چقدر صبر کنم؟ چقدر تنها بمونم؟گفتیو م کردیم

بودند تمرکز ندارم ازم  دهیحواسم رو جمع کنم. بچه ها هم که فهم تونستمیموضوع بود و نم نیا ریطول کالسم ذهنم درگ تمام

زبونم حرف  ریسها خواست بمونه و از ز برگزار کنم و منم از خدا خواسته قبول کردم. گهید يجلسه  هیخواستند که کالس رو 

 خودم هم نداشتم چه برسه به سها. يکردم چون اون لحظه حوصله  رونشیمحترمانه ب یلیبکشه که خ

 ؟یپندار اومد: خواب يکه صدا کردمیمبهمم فکر م ي ندهیبود و داشتم به آ زیم يرو سرم

 گفتم: نه. يرو بلند کردم و با لبخند سرم

 م؟یشروع کن گهیروز د هی يخوایم يبه دست وارد اتاق شد و گفت: اگه حوصله ندار الونیو

 تکون دادم و گفتم: نه. حالم خوبه. يسر

کنارش نشستم. با همون لبخند  یصندل هی يها. از جام بلند شدم و با فاصله  یاز صندل یکی ينشست رو يلبخند با

و صداش رو گوش  کردمیو طرز دست گرفتن ساز. به چشماش نگاه م دادن راجع به نت ها حیشروع کرد به توض شیشگیهم

 .نمیبب ریبگ ال. حرفاش که تموم شد ساز رو داد دستم و گفت: خوب حادادمیم

 يها حرکت دادم که صدا میس يکه خودش گفته بود گرفتمش. آرشه رو رو یرو از دستش گرفتم و به همون حالت ساز

 سخته ها. الونمیهم و گفتم: و يتو دمیکشازش بلند شد. اخمام رو  يناهنجار

 .يریگیم ادیزود  یگفت: سخت که هست ول يلبخند با
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. کردیخود م یقشنگ بود که آدم رو از خود ب يآهنگ. صدا سازش به قدر هیساز رو دستش گرفت و شروع کرد به زدن  بعد

. چشمام دیلرزیها م میس يشده بود و انگشتاش رو لی. سرش به سمت راست ماگرفتیو اوج م دیکشیها م میس يآرشه رو رو

 گفتم: فوق العاده بود. يرو بستم و با لذت به صداش گوش دادم. با تموم شدن آهنگ چشمام رو باز کردم و با لبخند

 .گهیدرخور شانشون آماده کنه د زیچ هیخانوم فوق العاده  هی يبرا دیزد و گفت: باالخره آدم با يلبخند

بشم  خودیدوباره با حرفاش از خود ب نکهیباهاش بمونم چون احتمال ا شتریب خواستمیدم و از جام بلند شدم. نمبهش ز يلبخند

 برم. تو کارت تموم نشده؟ دیبرداشتم و گفتم: خوب، من با زیم يرو از رو فمیوجود داشت. ک

 برم. دیبه ساعتش انداخت و گفت: چرا. منم با ینگاه

کاورش  ياون داشت سازش رو تو ی. وقترونی. از جاش بلند شد و رفت بدییلبخند به در اشاره کردم و گفتم: پس بفرما با

 گفتم: کارت تموم شده؟ یمن در اتاقم رو قفل کردم و رو به کت زاشتیم

 .گهیرو خاموش کرد و گفت: آره د وتریکامپ

 برسونمت؟ يخوایش گفتم: مدر رو قفل کرد. به یو کت میاومد رونیسه با هم ب هر

 .رمی. خودم با اتوبوس میزد و گفت: نه مرس يلبخند

 برسونمت. ای. بکنمایتعارف نم ـ

 .یانداخت و گفت: نه.مرس نییخجالت سرش رو پا با

 ؟يندار ي. بعد رو کردم به پندار و گفتم: کاریشونه اش زدم و گفتم: باشه هر جور راحت به

 مت.زد و گفت: نه. به سال يلبخند

 شدم و راه افتام سمت خونه. نیبراش تکون دادم و رو به هر دوشون گفتم: خدافظ و بعد از گرفتن جوابم سوار ماش يسر

داشته  يپارتنر دیبودند که حتما با ییو منم غرق کارم بودم. چون والس و سالسا رقص ها دیچیپیسالن م يتو ویاستر يصدا

اصلشم انعطاف بدن بود. چند  نیبود و مهم تر ی. رقص جالبرمیبگ ادیگرفتم که باله  میتصم يانجامش بد یکه بتون یباش

 يتاپ تنگ و چسبون قرمزم رو رو شهی. اون روز هم طبق معمول همکردمیم نیعماد خونه نبود تمر یکه وقت شدیم یماه

افتاد و  یم دادیم ادیه داشت سالسا ک يو یهم چشمم به ت ی. هر از گاهکردمیم نیبودم و داشتم تمر دهیپوش میساپورت مشک

هدف دور خودم  یو ب ردمآو یدر م يخل باز کیهم وسط کار با تند شدن موز یکنم. گاه دیکه حالتش رو تقل کردمیم یسع

 نیکنم. سخت تر نیانگشت پا رو تمر يکردم حرکت بلند شدن رو یشد سع تیکه آروم و ال کی. موزدمیخندیو م دمیچرخیم

دادم و دستام رو کنار بدنم نگه  رونیانجامش بدم. نفسم رو ب دیکه با ياز باله بود که تا حاال نتونسته بودم اونجور یحرکت

کردم وزن  یو سع دمیپا بلند شدم. بدنم که به اون وضع عادت کرد خودم رو باال کش يپنجه  يو رو بستمداشتم. چشمام رو 

تحمل کردم و  یآورد ول یکه داد آدم رو در م شدیبهش وارد م يادیز یلیفشار خپام بندازم.  يانگشت بزرگه  يبدنم رو رو

 یدرست زمان یتعادلم بهم خورد و سقوط کردم ول کیک باره موزیموندم که با تند شدن  یهمون حالت باق يتو  يا هیچند ثان

 سپرم شد. یدست امیب نیزم يبود با مغز رو کیکه نزد
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هفت  يچشما يبه عماد انداختم و تو ی. تمام بدنم عرق کرده بود و تنفسم تند بود. نگاهدمینفس زنون خودم رو باال کش نفس

.دستام رو گذاشتم سرشونش و آب  شدیم نییباال و پا نشیس ياز من نداشت. قفسه  یرنگش فرو رفتم. حال اونم دست کم

که  دمیگلوش فهم بی. از تکون خودن سدیرسیبه ذهنم نم یحرف یبگم ول يزیدهنم رو قورت دادم. دهنم رو باز کردم که چ

که تا اون  زدیموج م يزیچشماش چ يبعد دوباره بست. تو قهیاونم آب دهنش رو قورت داده. دهنش رو باز کرد و چند دق

 خواهش.  هیشب يزیبودم. چ دهیموقعه ند

انداختم. با  نیی. من هم چند قدم عقب رفتم و سرم رو پادیبار ولم کرد و عقب کش کیداد و  رونیصورتم ب يرو رو نفسش

از پله ها باال  عیندونستم و سر زیرو جا شتریبه عرضه گذاشته بود موندن ب یلباس هام که تمام اندام بدنم رو به خوب دنید

موهام رو  کردهیبود و به رقص من نگاه م ستادهیاونجا ا يا قهیعماد چند دق دیکه شا نی. فکر ادمیفهمیرفتم. حال خودم رو نم

 ینگاهش چه معن يبرق تو زد؟یعماد... عماد چرا نفس نفس م یمبود ول ادیز تی. نفس نفس زدن من بخاطر فعالکردیم خیس

 داشت؟

ب آ ي. سردستادمیا رشیحموم پرت کردم. دوش آب سرد رو تا ته باز کردم و ز يلباس هام رو در آرودم وخودم رو تو کالفه

 یچرا ول دونمیدوش به موهام چنگ زدم. نم ریآب گرم رو هم باز کردم و ز یحبس کرد. با رخوت و سست نهیس ينفسم رو تو

خودمون  نیب شهیبود که خودم هم نین همه وقت ارادش نشکسته بود بخاطر ایکردم. عماد اگه ا يکه کار بد کردمیاحساس م

اگه دوباره هوس گذشته به سرش بزنه؟  ره؟یخودش رو بگ يندام من نتونه جلو. حاال اگه با فکر رقص و اشدمیقائل م میحر

 نه. ایکه هنوزم قابل اعتماد هست  دیفهم شدیعماد م يبا عکس العمل بعد ی. ولکردیام م وونهیفکرا داشت د نیا

 دونستمی. هنوز نمکردمیناهار رو آماده م دیو وارد آشپزخونه شدم. با رونیاتاقش مطمئن شدم از اتاقم زدم ب ياز بودن تو یوقت

عماد از  يشدم که صدا یزمن بیگاز گذاشتم و مشغول خرد کردن س يکه عماد چرا اون وقت روز اومده خونه. قابلمه رو رو

 شگاه؟آموز يریپشت سرم بلند شد: امروز نم

 یبرق خاص چینگ نگاهش مه مون بود و ه. ریبود و نه خجالت رهیبود. نه خ شهیو بهش نگاه کردم. نگاهش مثل هم برگشتم

 .رمی. عماد من هنوز نشکسته بود. هنوز پاك بود. گفتم: نه. نمرونیزدم و نفسم رو آسوده دادم ب يچشماش نبود. لبخند يتو

 تکون داد و گفت: چرا؟ يسر

 خونه؟ ي. تو چرا اومدمیکالس ندار ـ

 و گفت: کار نداشتم اومدم. دیموهاش کش يال یدست

بابت ازش ممنون بودم  نی. و از افتادهین یاتفاق چیبود که انگار ه يکارم شدم. رفتار عماد جور هیتکون دادم و مشغول باق يسر

و  یصندل يو صداش کردم. نشست رو دمیرو چ زی. غذا که آماده شد مشهیم یچ ارهیکه اگه بخواد به روم ب دونستمیچون نم

 گفت: کارا خوبه؟

 .است شهیآره. مثل هم ـ

 شه؟یشروع م یک دتیترم جد ـ
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. بعدش ترم بعد رو شروع ایبه مرب دمیم یترم بعد دو هفته مرخص ي. بعدم تا ثبت نام براشهیتموم م یترم قبل گهیسه روز د ـ

 .کنمیم

 ؟یتکون داد و گفت: خوبه. کالس خودت با پندار چ يسر

 درس رو بده. هیبرم آموزشگاه و باق میشتکه کالس دا ییاون دو هفته همون روزا ياون پا برجاست. گفت تو ـ

 ؟یدرس بخون یکنیوقت م ـ

 پاش. نمیشیم ياز فردا جد شاالیامروز تموم شد. ا یول کردمیرو م مانیا يآهنگ ها یسیامروز که داشتم نت نو نیتا هم ـ

 موثره. یلیکارتم خ يبرا يریبگ یقیموس سانسیل هیخوبه. اگه  ـ

خوشحال  یلیمن خام بشه خ شیحرفا بود که با دوتا قر و غم نیعماد خود دارتر از ا نکهینگفتم. از ا يزیتکون دادم و چ يسر

به  تونمیکس رو نم چیدلم اعتراف کردم: ه يبه صورت برنزه اش انداختم و تو یداشت. نگاه یبودم. عماد مرد بود و مردونگ

 .سک چیتو دوست داشته باشم. ه ياندازه 

 نیکه اون داستان تکرار نشه تمر نیا يداشت. من هم برا انیجر شهیمثل هم یروز از اتفاق اون روز گذشته بود و زندگ دو

غروب بود.  يها یکی. نزدنهیبب تیاون وضع يمنو تو گهیبار د هیخواست که عماد  یکرده بودم. اصال دلم نم لیهام رو تعط

 ي. عماد روگردوندمیکه درست کرده بودم رو برم يبودم و داشتم کباب تابه ا زگا يو گرفته بود. پا يابر شهیآسمون مثل هم

. شام که آماده شد رو کردم به دیرسیهم از دستگاه به گوش م یتیال یقیموس ي. صداخوندیمبل نشسته بود و داشت روزنامه م

 . غذا حاضره. ایعماد و گفت: ب

و گفت: کار  زیله کرد. از جاش بلند شد و اومد سمتم. نشست پشت م يگاریجا س يرو تو گارشیس لتریتکون داد و ف يسر

 ؟يدار

 کار؟ یتعجب نگاهش کردم و گفتم: چ با

 ؟ي. بعد از شام کار داريهرکار ـ

 ؟یپرسیم یچ يتکون دادم و گفتم: نه. برا يسر

 که نگاهم کنه گفت: بعد از شام باهات حرف دارم. نیا بدون

 ؟ی و گفتم: چه حرفابروم رو انداختم باال يتا هی

 .گمیظرفم اشاره کرد و گفت: غذا تو بخور بعد از شام بهت م به

 ه؟ی: راجع به چدمیکنجکاو شده بودم پرس یکه حساب من

 داد گفت: گفتم غذا تو بخور. صیرو تشخ تیاز عصبان ییرگه ها شدیانتهاش م يکه تو یلحن با

 زدیکه داشت سر شام م یهر حرف شهیداشت. هم یبیامشب رفتار عج انداختم و بدون حرف مشغول شدم. عماد نییرو پا سرم

. گشتیبعد از شام بشنوم. ذهنم مدام هول اون روز م یمهم يافتاده و قراره حرف ها یکه اتفاق مهم کردمیحاال... حس م یول
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منو جدا کنه؟ اصال نکنه  يباهام حرف بزنه و خونه  خوادیم ارهیسر من ب ییبال زنهکه ن نیا يبا خودم فکر کردم نکنه عماد برا

 ...دمیتو خونش؟ شا ارهیکنه و بعد اونو ب رونیاول منو ب دیو دختره بهش گفته که با رهیبره زن بگ خوادیم

 .هیکه موضوع چ یفهمیم گهیساعت د میکن. باالخره تا ن یباف الی. کم خگهی: بسه ددمیخودم داد کش سر

. انگار دندیها کوب شهیدرشت بارون خودشون رو به ش يکرد و دونه ها یکه آسمون غرش کردمیم يبا غذام باز یو عصب کالفه

 ی. حال عمادم دست کمدادیشوم رو م یخبر از اتفاق زیدرست شده بود و همه چ یو کالفه بود. جو متشنج یآسمون هم عصب

همه  نی. از اخوردیغذاشو م لکسیر یلیمن که کامال از اشتها افتاده بودم، خ کسبود که بر ع نیاز من نداشت و تنها تفاوتش ا

 .خورمیکه بپرسه چرا غذام رو نم ردیسرش رو بلند نمک یحت یول گرفتیحرصم م شیخونسرد

 يبند رو با حرص در آرودم و رفتم تو شیظرف ها رو شستم و خشک کردم. پ تونستم،یکه م یحالت نیتر عیاز شام با سر بعد

اومدم  دید ی. وقتدیکشیسومش رو م گاریزانوهاش گذاشته بود س يکه خم شده بود و آرنج هاش رو رو يسالن. عماد همونجور

چپش انداخت و نگاهم  يپا يراستش رو رو يداد. پا هیمبل تک یپشت بهرو خاموش کرد و  گارشیو رو به روش نشستم س

طور شروع  نیکرد که صداش باز بشه و ا ي. سرفه ایاز هر احساس یو خال يا شهینگاه ش هینبود.  یچینگاهش ه يکرد. تو

 کرد:...

 ؟يرو دوست دار نجایا ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: معلومه. یبهت ونگران با

 ؟یچ تویزندگ ـ

 .فهممیتکون دادم و گفتم: منظورتو نم يسر

 ؟يدوست دار وتیزندگ گمیمبل وگفت: ساده است! م يرو در امتداد سرش گذاشت رو دستش

 دوست دارن. شونویخوب معلومه. همه زندگ ـ

 ؟یرو چ ییتنها ـ

 ؟ییتنها ـ

 اوهوم. ـ

 نه. دوسش ندارم. ـ

 ؟یتنها بمون يخوایپس نم ـ

 معلومه که نه. ـ

 اومده بود شرکتم. دیمج شیدو روز پ ـ

 د؟یسرجام نشستم و گفتم: مج صاف

 هیبه  کی. گفت که نزدکنهیکار م یچ نجایخودم هم تعجب کردم. بهش گفتم ا دمشیتکون داد و گفت: آره. اولش که د يسر

 .رونیساله از فانوس اومده ب
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 ؟یگیم ي: جددمیبهت نال با

شرکت بهش کار دادن.  هی يکه بلد بوده تو يدنبال کار گشته و باالخره بخاطر جوشکار یکل رونیاومده ب یآره. گفت وقت ـ

 .ي. قرار دادیالبته نه رسم

 زدم و گفتم: خوشحالم. يبخندل

 چرا؟ ؟یباال انداخت و گفت: خوشحال ییابرو

 اون فانوس نموند که عمرش تلف بشه. ي. خوشحالم که توموندیمثل برادر من م دیخوب مج ـ

 ؟يبار با تعجب پلک زد و گفت: جد چند

 به؟یبرات عج شیگفتم: چ کالفه

 و اون... یدونیکه تو اون رو برادر خودت م نیا ـ

 ؟یدهنم رو به زور قورت دادم و گفتم: اون چ آب

 کرد. يداد و گفت: ازت خواستگار رونیرو محکم ب نفسش

ذهنم  ي. حرفش رو چند بار توکردمیبهش نگاه م ي. با ناباوردمیمبل چسب یبه پشت نمیباشن به س دهیتا مشت کوب انگاردو

کرده؟  يکه مثل برادر دوسش داشتم ازم خواستگار ی... کسدیمجکرد....  يکرد... ازت خواستگار يتکرار کردم: ازت خواستگار

 ...یکنیم یدهن خشک شدم چرخوندم و گفتم: شوخ ي. زبونم رو توشدیباورم نم

 تکون داد و گفت: ابدا. يسر يحالت با همون لحن جد رییتغ بدون

. هنوز تو بهت بودم. قدرت حرف زدن ازم دیبودم به جز مج دهید یام رو با هر کس ندهی. آنیبه جز ا کردمیفکر م يزیهر چ به

رو  شیشگیهم طونیکه همون حالت ش کردمیحالت عماد چشم دوخته بودم و آرزو م یب يصلب شده بود و فقط به چشما

 .کردیمنطقش فرو رفته بود و نگاهم م نیپوست يتو بیعماد عج یکردم بابا. ول یو با خنده بگه: شوخ رهیبگ

خونه  هی تونهیو با پس اندازهاش م کنهیهست که داره کار م یارم خودش ادامه داد: گفت چند ماهقصد حرف زدن ند دید یوقت

و همه جوره  یبکش یسخت زارمیازش خوشم اومد. البته من نم یلیکه داره خ ياجاره کنه. بخاطر جنم و جربزه ا ینقل ي

هات رو درك  تیخوب حساس یلیبوده و خ يبود که تو ییفضا يتو دیمج ونبهت بگم چ دیهواتون رو دارم. حس کردم که با

خودم سبک  شیدو روزه پ نیبوده باشه. ا نتونیب يعالقه ا دیو حس کردم شا دیبا هم بود یهم شما دوتا مدت ی. از طرفکنهیم

 ی. باالخره زندگیکه بدون وِکه حقه ت دمیرس جهینت نینه. بعد به ا ای هیموضوع بهت کار درست نیکردم که گفتن ا نیسنگ

 يو قدمت رو یبمون نجایا یتونیم یکه تا هر وقت که دوست داشته باش یدونی. ميریبگ میراجع بهش تصم دیخودت و تو با

 دی. حاال هم اگه با مجرمیگیرو برات م یعروس نی. خودم بهتریبهم بگ هیفقط کاف يبر یخواست يروز هیاگه  یچشم منه. ول

 گردهیبرم یبگم که بهم گفته اگه قبول نکن نمی. اپرسهیو نظر تو رو م زنهیچون دو روزه مدام زنگ م بگمکه بهش  یموافق

 عاش.... یلیکنه. انگار که خ یکه با تو خاطره داشته زندگ ییتو جا خوادیم گهیهمون فانوس. م يتو

 : بســـــــه!دمیکش داد
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و از شدت  زدمیکه نفس نفس م یداد باال و بدون حرف به منابروش رو  يتا هیداد من جا خورد. صاف نشست و  يصدا از

. بار کردیم يخواستگار يا گهیکس د يبود که عماد داشت منو برا یبار دوم نی. اکردیحرص خوردن قرمز شده بودم نگاه م

از  يروز هیام که  يکه همون دختر کرد؟یراجع به من فکر م یحاال... عماد چ یبهش نگفتم ول يزیاول چون برادرش بود چ

 نیساله با ا کی نیا يفکر نکرد که تو یعنیخور؟  يتو سر ریدختر سر به ز هیبود؟  دهیکش رونمیب روسیدست امثال س ریز

 دونستیکه خودش م يدیجبشم؟ اونم م دهایرفته که بخوام همسر امثال مج یکه من کردم شأنم باالتر از اون یشرفتیهمه پ

به کار من نداشته  يسپر نکرد و بگه که کار نهیبار س هیمردها  يدست دراز يقعه که مو يدیبهش ندارم؟ مج یحس چیه

 با خشم نگاهش کردم و گفتم:... د؟یمنو بده به مج خواستیباشن؟ حاال م

 

 غیکه شب از ترس کابوس هاش ج ستمین ياون دختر گهی. دستمین شیسال پ کیاون باران  گهی. من دنیعماد... منو بب ـ

 ستمین ياون دختر گهی. دستمین نیتو زم رفتیم شدیکه با سالم گفتن تو آب م ریبکشه و همه رو خبر کنه. اون دختر سر به ز

اون  گهید ینرفته از کجا اومدم ول ادمیمثل کوزت کار کنه. من اصلم رو فراموش نکردم.  دیبرده است و با هی کردمیکه فکر م

 يزاریکه نم شدیادعات م نقدریکه ا یی... حاال تو... توستمین رونمیب يدیاون فانوس کش يکه از تو ونمیدخترك لرزون و گر

نداشت که  یکه انقدر مردونگ یکس ندازه؟یگذشته م ادیمنو  دنشیکه د یکس شیپ یفرستیمنو م يبهم برسه دار یبیآس چیه

رو مثل  دیمن مج د؟یسپر کنه و بگه دست به ناموس من نزن نهیس شدیبه سمت من دراز م یدست هر کس و ناکس یوقت

 يفقط به قدر رتشیذره رو هم نداشت. غ هیاون همون  یداره ول رتیذره غ هیدادشم هم نبود. برادر  یول دونستمیداداشم م

تو رو بعد منو سر  اول ينه. که اگه کرد ای يکرد يتو تو بهم دست دراز ياومدم خونه  یبزنه و بگه وقت دادکه سرم  دیرسیم

دو تا مرد رو  یکه وقت ش،یرسوند نجایکه با خون دل به ا یمن... باران ؟یآدم نیچیهم شیپ یمنو بفرست يخوایببره. عماد م

 آره؟ ه؟به گذشت یبفرست يخوایهول نکنه رو دوباره م نهیبیم

 که... خواستمی. من نمیو گفت: نه. من فقط گفتم حقته که بدون دیموهاش کش يتو یدست کالفه

که  ؟یخوردم کن ينجوریتو خونت؟ که ا يآورد ی. عماد منو واسه چیکنیبدترش م ينگو که دار یچی! تو رو خدا هسیه ـ

برات  یگیهم که م يواست؟ اگه همون خواهر میعماد من چ ؟يریدارو ندارم و بگ يو بعد همه  يبد تیبهم شخص ينجوریا

گندست.  یلیباران واسه تو خ یگفتیتو دهنش و م يزدیم دی. باادیدر ب دیاز دهن مج یحرف نیهمچ یزاشتیم دینبا یباشم حت

 نیبا ا دیبود شا شیسال پ هیحداقل بهم حق بده که خودم رو هم مثل گذشته ندونم. اگه  یول نمیبیمن خودم رو بزرگ نم

 ؟يه کارگر قرار دادیبه  يمنو بد ياخویحاال... حاال که خودم شدم خانوم خودم م یول کردمیدق م یاز خوشحال شنهادیپ

هر دومون به خون نشسته بود. اون از خشم و  ي. چشماکردیم تمیگلوم اذ يسرخ شده بود و نفس هاش تند. بغض تو صورتش

ام  یام؟ چ یتو چ يگفتم: عماد... من برا ی. با لحن لرزونهیگر ریرعد زدم ز يو با صدا ارمینتونستم طاقت ب گهیمن از بغض. د

 یابونیخ يد المصب خوب اگه من برات مثل همون دخترا ؟يگذریسال هم دمت بودم م کیکه  یراحت از من نقدریا يکه دار
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 فمیخار و خف ينجوریا يکه حاال بخوا يچرا بزرگم کرد ؟يبهم بال و پر داد نقدریچرا ا ؟یسال نگه داشت هیبودم چرا منو 

 ؟یکن

 : بس کن!دیمشت شده داد کش ياز جاش بلند شد و با دست ها یعصب

 .کنمیبس نم یهمه مدت نگه داشت نیچرا منو ا ی. تا امشب بهم نگکنمی: بس نمدمینال هیگر با

بهم قفل  يدندون ها نی. از برفتیم جیو سرم گ ختیریصورتم م يمشتش گرفت. اشک رو يبرد سمتم و بازوم رو تو ورشی

  ؟یهست یبرام چ یبدون يخوایشدش گفت: م

 رو تکون دادم و گفتم: آره. سرم

 ؟یکنیکار م ی. با زجه گفتم: چدیکشیافتاد سمت پله ها و من رو هم دنبال خودش م راه

 و فقط تماشا کن. ندیپس دهنت رو بب ؟یهست یبارم چ یبدون يخوایسمتم و گفت: مگه نم دیچرخ یناگهان یلیخ

 شکستیدستش داشت م يدنبالش رفتم. بازوم تو کردمیم که هق هق يچهارم. همونجور يطبقه  يراه افتاد سمت پله ها و

خاك گرفته گذشت. با حرص بازوم  يچهارم گذاشت و از راهرو يطبقه  يرو تو دشیکش ينکردم. عماد پاها یاعتراض یول

 ها رو باز کرد و هولم داد تو. قاز اتا یکیبود در  بشیج يکه تو يدیرو ول کرد و با کل

 وارهاشیکه سر تا سر د یبه اطراف نگاه کردم. اتاق بزرگ يام بند اومد. با بهت و ناباور هیکه رو به روم بود گر يزیچ دنید با

کنار  یها داشت. تخت کوچک واریبا د یجالب یقرمز کف هم هم خون يپوشونده شده بود. پارکت ها یصورت يواریبا کاغذ د

 کیعروسک کوچ هیتخت نامرتب بود و هنوز  يرو یصورت یود. روتختب زونیآو الشاز با یرنگ دیسف ریپنجره بود که حر

 گهیکمد د هیجورواجور بود و سمت راستش هم  يکمد بزرگ پر از عروسک ها هی. سمت چپ تخت خوردیروش به چشم م

 نمیس يتخت نگاه کردم و نفس تو ي. به رو به رودیکه داخلش بود رو د یرنگ و وارنگ يلباس ها شدیکه از در بازش م

از دختر بچه  یتک يعکس ها عکس ها شتریپر بود از عکس. ب واریاومد. سر تا سر د رونیب نمیس ياز تو يحبس شد و ناله ا

 دشیصورت سف يدختر تو یدرشت و آب يبسته بود. چشما یکه اکثرا خرگوش ییطال يسه چهار ساله با موها يبود. دختر يا

داشتم افتادم.  میکه از بچگ یتنها عکس ادیدختر  دنیبدون لبخند نبود. با دهرگز  شیا چهو غن کیکوچ ي. لب هازدیبرق م

بود که هر سه شون لبخند به لب  یدختر بودم. چند تا عکسم بود که دختر کنار عماد و زن نیدرست شکل ا میبچگ يمنم تو

چشماش  يرو داشته. برق تو یخوشروزگار  چقدرکه  دیفهم شدیلبش م يداشتند. عماد جوون تر از االنش بود و از لبخند رو

 شیو خمارش کمتر آرا یعسل يزن قد بلند و الغر بود. چشما هیکه کنار عماد و اون دختر بود  ی. زنکردیم دییهم فکرم رو تا

 يقلوه ا يداشت و لب ها يا دهیبود که چشماش رو قاب گرفته بود. صورت کش يداشت و اگرم داشت تنها خط چشم ساده ا

 .دیرسیهم بلند و پرپشت به نظر م شیفرو قهوه ا ي. موهاکردیم ییخود نما شیقلم ینیب نییو سرخش پا

دختر رو برداشت و با خشم رو به روم  یتک ياز عکس ها یکی. واریاتاق اومد رفت سمت د يتوجه به بهت من تو یب عماد

چقدر  یبنیم ؟یبنی. چشماش رو ممیغزل زندگ عشق من بود. عشق باباش بود. غزلم بود. نیا ؟ینیبیم نوی: ادی. داد کشستادیا

 هیآورد. من هر دوشون رو تو  ادمیدختر فراموش شدم رو به  دمتید یکه وقت یلعنت يتو يچشماشه؟ چشما هیتو شب يچشما
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. يدخترم بود ادآوری. تو واسه من نه خواهرم که یکه تو عاشقش یلعنت يایاون در يروز از دست دادم. نفس و غزل رو. تو

 ؟؟؟یلعنت یفهمیم ؟یفهمینشده. م دایکه هنوزم که هنوزه جنازش پ يدختر

 و با هق هق گفتم: عماد.... دیدوباره ترک بغضم

 یو حت دهیبلع ایکه زن و بچش رو در دیفهم یوقته مرده. عماد وقت یلیدوباره بلند شد: عماد مرده. عماد خ ادشیفر

باعث  شهیچشمام دور نم يلحظه هم غزل از جلو هی دمتید یکه از وقت یلعنت يوتو... ت یاستخوناشونم پس نفرستاده مرده. ول

نفس بکشه و  يتمام خاطرات خوبش بود ادآوریکه براش  ییکنار تو تونهیم. که حس کنه رهیمرده دوباره جون بگ نیا يشد

 زنده بمونه.

خونه رو  يوارهایو بعد دادش دوباره د زهیبر نیزم يکه باعث شد قابش بشکنه و رو وارید يتو دیرو با حرص کوب عکس

راحت شد؟ حاال که منو بعد از دو سال  التیخ يدی. حاال که فهممیمن واسه تو چ م،یبگو من واسه تو چ یلرزوند: حاال ه

 راحت شد؟ آره؟ التیراحت شد؟ خ التیرو چاك بدم خ نمیس خوامیم نجایا امیم یکه وقت یاتاق کوفت نیتو ا يکشوند

 یرنج يادآوریلعنت به من... با  يکار کرده بودم؟ ا یدستام پنهون کردم. من چ نیفرود اومدم و صورتم رو ب نیزم يزانو رو با

بود  دهیکش یشد. چ شتریشد و شدت زار زدنم ب کهیت کهیدوباره دلم ت کردیم دادیعماد ب يچشما يتو دنیداد کش يکه موقعه 

روز زن و بچش رو  هیمرد تو  هیبرنگرده... چقدر سخته که  گهیو د ایدر يره توروز ب هیت یعماد... چقدر سخت بود تمام زندگ

رو  ایداره عشق دن کردمیغمه... فکر م یعماد ب کردمیاز دست بده... چقدر سخت بود که غرورش بشکنه... آخ خدا! من فکر م

تر از  نیسنگ يخم شدش داره بار يهاکه شونه  دمی... چرا نفهمکشه؟یداره م یکه چ دمی... چرا از غم چشماش نفهمکنهیم

 کشه؟یتحملش رو م

خودش جمع شده بود و شونه هاش  ي. تودیکش ریقلبم ت وارید يبدن مچاله شدش گوشه  دنیرو باال آوردم و با د سرم

... چه کرده بودم من باهاش؟... بعد زدی... عماد من، اون کوه غرور داشت زار مکردیم هیخدا... عماد من داشت گر ي. وادیلرزیم

حال و  نمیجوون و اما نزار بب نیا ریبگ ایانصاف بودم... خدا ی... آخ که من چقدر بم؟از دو سال زخم کهنه اش رو تازه کرده بود

درد رو  نیخودت به دادش برس... خودت بهش تحمل ا اینزار عماد بشکنه... خدا یمنو بکش ول ای... خداينجوریروز عمادم رو ا

 بده...

 : عماد...دمیهق هقم نال نیو از ب دمیرو به سمتش کش خودم

بود و بدنش  سیخ سی. صورتش خدیاز جا پر یببره وحش هیباشم مثل  دهیصدام دوباره نمک به زخمش پاش دنیکه با شن انگار

که  یخواستیمگه نم ؟یخواستیرو نم نی: مگه همدیانداخت. داد کش یچشماش بدنم رو به لرزه م ي. غم و خشم تودیلرزیم

 رم؟یبه درد خودم بم يزاریچرا نم ه؟یدردت چ گهید يدیمن بوده؟ حاال که فهم يتو گذشته  یچ یبفهم

 زدم: بخدا من... زار

. گمشو رونی: گمشو بدیو داد کش دیکوب شیرو به رو وارید يرو تو واریچهار ستون بدنم رو لرزوند. گلدون کنار د صداش

 .نمتیبب خوامی. نمتنمیبب خوامینم
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 دونستمی. مدیکوبیم وارید يکه دم دستش بود رو تو زیعماد پر از خشم بود و هر چ يزده چند قدم عقب رفتم. چشما وحشت

اومدم و اون رو با خاطرات دخترش تنها  رونیاز اتاق ب زدمیکه زار م يپس همونجور شهیمن فقط داغ دلش تازه م دنیکه با د

 گذاشتم....

بودموفقط  رونزدهی.از خونه بدونستمکجامیفرمونگذاشتم.نم يو سرم رو رو دمیروکنار کش نیماش میزنگ گوش يصدا با

زنگ  ي. صدازدمیبود و هنوز زار م ومدهیبند ن هامهنوزیباشم.گر خواستازاونخونهدوریفقطدلمم رمیرفتهبودم.براممهم نبودکهکجام

به صفحه اش نگاه کنم گذاشتم  نکهیرو برداشتم وبدون ا یبود. گوش کرده فمکال یگذاشته بودم حساب میگوش يکه رو يشاد

 : بله؟دمیدم گوشم و نال

 پندار از اون سمت خط بلند شد: الو... باران... يصدا

 .شنومیبگو م ـ

 .لرزهیحالت خوبه؟ چرا صدات م ـ

 .ستیقطع کن پندار. حالم اصال خوب ن يندرا ياگه کار ـ

 ؟ییکجا ـ

 .دونمینم ـ

 ؟ییکجا گمیم ؟یدونینم یچ یعنی ـ

 .يرشت به سار يجلوتر تابلو داشت. جاده  یبه اطراف انداختم. کم ینگاه

 ام. يرشت سار يرو به زور فرو دادم و گفتم: تو جاده  بغضم

 .امیاالن م ستایهمونجا کنار جاده وا ـ

 تنها باشم. خوامیپندار. م ای: ندمینال

 ششیپ تونستمیعماد و زجه هاش بود. خودم نم شیآروم گرفت. دلم هنوز پ یکم میبوق تلفن بود. گر يتنها جوابم صدا یول

 بعد جواب داد: بله؟ یرو گرفتم. کم مانیا ي. شماره موندیتنها م دینبا طیاون شرا يتو یبمونم ول

 . بارانم.مانیسالم ا ـ

 لرزه؟یشده؟ صدات چرا م يزیسالم. چ ـ

 .ششی. برو پستیحال عماد خوب ن ـ

 ؟ییتو کجا ـ

 : قبرستون.دمیکش داد

 ؟ییتو کجا گمیشده باران؟ م یچ ـ

 رو قطع کردم. یتنها بمونه. و منتظر جوابش نشدم و گوش دی. نباششیبغض گفتم: نپرس. فقط برو پ با
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 نینگاه کردم. بنز شگرینما يبه صفحه  جیروشن نشد. کالفه و گ نیماش یرو چرخوندم ول چیهام رو پاك کردم و سوئ اشک

. درست مثل کردیم سمیو خ دیباریدادم. بارون با شدت م هیشدم و به کاپوت جلو تک ادهیپ نیاز ماش یتموم کرده بودم. با کالفگ

 دایپ انیصورتم جر يرو بایز یهم آغوش هیو تو  شدندیم یو اشک هام با هم قاط ارونب میبود جیخل يکه با عماد تو یاون شب

قصد و قرض بود چون نه به من  یتمام محبت هاش که ب یعماد رو بفهمم. معن ياز کارا یلیخ یمعن تونستمی. حاال مکردندیم

 ياون شب تو نکهیا لیدل ی. حتکردیکه نه به غزل بلکه به من م اشیتمام کم محل لی. دلکردیباران بلکه به دخترش غزل م

زن و بچه اش رفته  يروز هیکه  کردینگاه م یی. چون حتما داشت به جادمیفهمیرو هم م دیچرخیم ایدر نینگاهش ب جیخل

داشت  نایبودم و هم دهیکاراش رو فهم يهمه  لیبودم. دل دهیچشماش رو فهم يغم تو لیبرنگشته بودند. دل گهیبودند و د

 يآب ها نیب ییروح عماد جا نکهیعماد رو داشته باشم. غافل از ا خواستمیفقط م میکه بخاطر خود خواه نی. همکردیم وونمید

فکر  نیبه ا یسر سوزن یعالقش و حت يعماد رو گذاشته بودم پا يکه محبت ها نی. بخاطر ااومدیبود. از خودم بدم م ایدر

کرده  يبودم که بخاطر افکار بچگانم کار زاریپنهان باشه. از خودم ب يا گهید زیمحبت ها چ نیپشت ا دینکرده بودم که شا

کلم رو بکوبم  خوادیدلم م افتمیم سشیخ يلرزش شونه ها و چشما ادی یچشمام خورد بشه... آخ که وقت يبودم که عماد جلو

 ااااااا! ـــــــــــــــدااااااا: خـدمیرعد و برق داد کش نیبارون با بغض و هق هق ب ری. سرم رو باال گرفتم و زواریبه د

گه من غرور عماد رو نشکسته بودم؟ پس حاال جزام مرگ بود. پاره مهم نبود. م ی. ولشهیحنجره ام داره پاره م کردمیم حس

 سر شونه ام نشست. ینبود. خواستم دوباره داد بکشم که دست يزیشدن حنجره که چ

 خوامیبود. دستش رو پس زدم و داد زدم: برو. مگه نگفتم م ختهیبه پندار نگاه کردم. کالفه و بهم ر سیخ يو با چشما برگشتم

 ؟يرا اومدتنها باشم؟ چ

 ییبال ادیب یکس یگیخلوت؟ تنها؟ نم يجاده  هیاونم تو  ؟یستیبارون وا نیا يتو يخوایگفت: م شیشگیلحن آروم هم با

 اره؟یسرت ب

بمونم که از  نجایانقدر ا خوادیداره؟ اصن دلم م یتی! چه اهمارهیزدم: خوب ب غیکردم و ج یحرص و بغضم رو سرش خال تمام

تموم  خوامیم ؟یفهمیم رمیبم خوامینکنه. م دایپ یاستخونامم کس گهیکنن که د کهیت کهیبدنم و ت انیبزنم که گرگا ب خیسرما 

پس  دمیند یزندگ نیاز ا يریخودتون. من که از اولش خ هی. همش ارزونخوامینم ور شیچیه گهی. دینکبت یزندگ نیبشه ا

 خودم... ییتنها يانقدر تنها بمونم که بپوسم تو خوامیتنها باشم... م خوامیخودتون. برو... برو م يهم برا شیباق

 : برو... تور خدا برو...دمیدستام پنهون کردم و نال يکنار آسفالت افتادم و صورتم رو تو يگل ها يزانو رو با

مانتو  هیاشته بودم و با اون پالتوم رو هم برند یاومده بودم حت رونیاز خونه ب یکرده بود. وقت سیتمام لباس هام رو خ بارون

سرد و  نیزم يرو ي. همونجورشدیم شتریب میو شدت گر دمیچیپیبه خودم م اومدیکه م يرعد ي. با هر صدادمیلرزیم یحساب

بغلم رو  ریشونه ام انداخت و ز يچرمش رو رو يشونه ام افتاد. پندار پالتو يرو یگرم زیکه چ زدمینشسته بودم و زار م سیخ

کمک  یصندل يو رو نشیرو نداشتم. من رو دنبال خودش کشوند سمت ماش يکار چیه يزده بودم که نا غیگرفت. انقدر ج

 دنینلرز يبرا تونستمینم يکار چی. هتمدادم و چشمام رو بس هیسرد تک ي شهیبه ش رفتیم جیراننده نشوند. سرم رو که مدام گ
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کرد و بعد راه  میمن تنظ يهاش رو رو ي. اول بخارنیماش ياومد و نشست تو نمیدر ماشبدنم بکنم. پندار بعد از قفل کردن 

 زدههم نداشتم. انگار انقدر زار  هیگر ينا یحت گهیانداخت. د یو لرزم رو م کردیتنم نفوذ م يکم کم تو نیماش يافتاد. گرما

. به زور ستادیا نیکه ماش گرفتیو کت پندار داشت خوابم م يبخار هیاشکم خشک شده بود. کم کم بخاطر گرم يبودم چشمه 

شد و در سمت  ادهی. پندار پمیشهر بود ياز محله ها یکی يانداختم. تو یمتورمم رو باز کردم و به اطراف نگاه يپلک ها يال

رفته بود رفت سمت من رو گ يبازو ریکه ز يرو فقل کرد و همونجور نشی. در ماشبشم ادهیمن رو باز کرد و کمک کرد که پ

 ... کجاست؟نجایگفتم: ا دهیبر دهیخونه. بر هی

 زد و گفت: خونم. یگرم لبخند

 مخالفت نداشتم پس دنبالش رفتم. قدرت

رو گذاشته بود و سمت چپش به  شیو یو ت يقهوه ا يکه سمت راستش مبل ها کیکوچ ییرایپذ هیداشت.  ینقل ي خونه

 یکی يو آشپزخونه اش بود وجود داشت. رو ییرایکه حد فاصل پذ ییراه رو ي. دو تا اتاق خواب هم توشدیآشپزخونه اش باز م

از  یکیشوفاژ انداخته بود و  يو شالم رو رو سیخ يبودم. مانتو فتهبغلم گر ياز مبل ها نشسته بودم و بدن سردم رو تو

 هیبا  دمیبود. نگاهم رو به سمت آشپزخونه چرخوندم و د یچیبهتر از ه یول زدیپندار تنم بود. بلوزش به تنم زار م يبلوزها

سردم فنجون رو گرفتم و از  يداغ رو به سمتم گرفت. با دست ها یی. کنارم نشست و فنجون چاشهیم کیداره بهم نزد ینیس

 شده؟  یچ یبگ يخوایچپش انداخت و گفت: خوب. نم يپا يراستش رو رو يلذت بردم. پا شدیگرماش که به پوستم منتقل م

 نشده. يزینگاهش کنم گفتم: چ نکهیا بدون

 سمتم و گفت: نگام کن... دیخودش رو کش کمی

 .ستاین ینگاه کردم. سرش رو کج کرد و گفت: دروغ گفتن کار خوب شییکهربا يزور سرم رو باال گرفتم و به چشما به

 . پس نپرس.یبدون هیاز قض يزیدوست نداشته باشه چ دیکه شا هیرو فرو دادم و گفتم: راجع به کس بغضم

 بدونم حال خودت چرا بده. خوامیم ی. ولپرسمینم هیک دونمیزد و گفت: چشم، راجع به اون شخص که نم يلبخند

 گفتم که، خوبم... ـ

گفت: انقدر قابل  یداره. با لحن آروم انیچشماش مثل آب جر ییرنگ طال کردمیدستاش صورتم رو قاب گرفت. حس م با

 رو بشنوم؟ کتید دل کوچکه در ستمین

لرزونم رو حرکت دادم و  يبا هر دو شصتش اشکام رو گرفت. لب ها عی. سرختیر نییزدم و دو قطره اشک از چشمام پا پلک

 ؟؟؟یچ یعنی یکس یب یفهمیگفتم: تو م

دارن عشق و  ایدن ي نگهیکه، مادر و خواهرم ولم کردند و رفتن  ینیبیکسم. م یزد و گفت: آره. چون خودمم ب یتلخ لبخند

 .رنیگیبارم از پسرشون خبر نم کی ی. سالکننیحال م

 دمیرو دارم که امشب فهم نی. درد ایی. درد تنهایهم زبون یدارم پندار. درد ب یکس یو گفتم: درد ب دمیرو باال کش مینیب

 آدم بهم. نیتر بهیشب شد غر هیرو دارم که تمام کس و کارم برام تو  نی. درد ادمیدینبودند که من م یاون انمیاطراف
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رو سر راه  ییآدم ها شهیما هست. هم هیکس یحواسش به ب شهی. اون هممیستیوقت تنها ن چیباران. ما ه میما خدا رو دار یول ـ

 .خوادی. بهش اعتماد کن باران. مطمئن باش که صالحت رو مارهیدر ب ییکه ما رو از تنها دهیما قرار م

 یلیبخوابم؟ خ شهیچشمام فشار دادم و گفتم: م ي. کف دستام رو رودمیکش رونیدستاش ب نیرو فرو دادم و سرم رو از ب بغضم

 خسته ام.

 استراحت کن. ریتو اتاق راحت بگ می. پاشو برزمیزد و گفت: آره عز يلبخند

 جا... نیهم ياریبالشت برام ب هینه. فقط اگه  ـ

مبل بخوابه.  يمهمونم رو زارمی. من که نمیشب مهمون من هیحرفا نشنوما. تو  نیاز ا گهیدهم و گفت:  يتو دیرو کش اخماش

 پاشو دختر خوب. پاشو.

 هیبه اتاق انداختم. کف اتاق  ی. نگاهستادیاز اتاق ها رو روشن کرد و عقب ا یکیاجبار بلند شدم و دنبالش راه افتادم برق  به

 یقرار داشت که رو تخت ينفره ا کیاتاق سمت چپ تخت  يمدرن انداخته شده بود. درست انتها یبا طرح دیسف یفرش مشک

. سمت راست اتاق کنار خوردیبه چشم م یقرار داشت که روش لپ تاب زیم هی ختت يروش بود و درست رو به رو يسورمه ا

هم سه تار.  یکیو  الونیو شیکیو  تارهیگ شیکیکه  دمیکاوراشون قرار داشت که از اندازشون فهم يچند ساز تو یچوب يکمد

. پندار برق رو خاموش کرد و گفت: خوب دمیروش دراز کش یبه سمت تخت رفتم و بعد از کنار زدن رو تخت جهیبا سر گ

 . در رو بست و رفت.یبخواب

رو مرتب کردم و از در  یبه بدنم دادم. رو تخت یمن هم باز شد. سر جام نشستم و کش و قوس يروشن شدن هوا چشم ها با

هم توش نبود. برگشتم  یاتاق کار بود و کس یول دمیهم سرك کش ییاتاق رو به رو ياز پندار نبود. تو يخبر یول رونیرفتم ب

مبل نشستم و سرم  يسرم انداختم. رو ي. شالم هم رودمیبرداشتم و پوش شوفاژ يخشک شدم رو از رو يو مانتو ییرایپذ يتو

بغض به گلوم  سشیصورت خ يادآوری. باز هم با هیکه درچه وضع دونستمینداشتم. نم يفتم. هنوز از عماد خبردستام گر نیرو ب

. من با کنهیم هیمرد گر هی گذرهیدن میکش گاریکار از س گهید یخونده بودم که وقت ییجا هیکرده بود!  هیچنگ زد. عماد گر

فکرا بودم که در خونه باز شد. سرم رو باال آوردم و  نینه؟ تو همهم نتونسته بود آرومش ک گاریعماد چه کرده بودم که س

 .ریزدم و گفتم: سالم. صبح بخ یهم به لب داشت. لبخند تلخ يدستش بود و لبخند ينگاهم به پندار افتاد. نون بربر

 ...يشد داریسالم. زود ب کیسمت آشپزخونه گفت: عل رفتیکه م همونطور

 .دارمیساعت ب نیهم شهی. من همستیزود ن ـ

 .يزیپس سحر خ ؟يجد ـ

 برات؟ رمیبرم تست بگ ای يدوست دار ینون سنت یآورد و گفت: راست رونیسرش رو از آشپزخونه ب بعد

 خوبه. نیتکون دادم و گفتم: هم يسر

 . دیزحمتت دادم. ببخش یلی. گفتم: خکردیجام بلند شدم و رفتم پشت اپن. داشت بساط صبحانه رو آماده م از

 !مایکرد و گفت: نداشت یاخم
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 .شمیبود ممنونت م نمیکه ماش ییهمونجا یو منو برسون یاگه لطف کن ـ

 دره. يجلو نییپا نتیزد وگفت: ماش يلبخند

 تموم کرده بود؟؟؟ نیتعجب گفتم: اون که بنز با

 .ستین یبیعج یلیخ زیزدم. چ نیخوب بنز ـ

 .يلطف کرد ـ

 چشی. همون شب رفتم آوردمش. البته با اجازت سوئادهیبدزدتش ز یکیکه  نینکردم. گفتم اگه بمونه اونجا احتمال ا يکار ـ

 در آرودم. فتیک يرو از تو

 .ستیتکون دادم و گفتم: مهم ن يسر

 .دییسفره اشاره کرد وگفت: بفرما به

 برم. دیندارم. با لیم یزدم و گفتم: ممنون ول يلبخند

 گفت: کجا؟کرد و  یاخم

عماد. هنوز جرعت مواجه شدن باهاش  يبرم خونه  تونمیکه نم دونستمیرو م نیکجا برم. فقط ا دیکه با دونستمیهم نم خودم

 .دونمی... هنوز نمدونمیتکون دادم و گفتم: نم يرو نداشتم. سر درگم و کالفه سر

 .میزنیصبحانه بخور بعد راجع بهش حرف م ایسمتم. از اون طرف اپن دستم رو گرفت و گفت: ب اومد

دادم و رفتم سمت  لشیتحو یجون یب ي. لبخندکردیم ادیصداقت رو فر شیکهربا يچشماش. چشما يرو انداختم تو نگاهم

 آشپزخونه.

 بود. با مانیرو برداشتم. ا یزنگ خورد. خم شدم و گوش فیک يتو میاومد سمتم که گوش یرو جمع کرده بود و داشت م زیم

 مان؟یرو دم گوشم گذاشتم: الو، ا یو گوش دمیاسترس دکمه رو کش

 ؟ییباران تو کجا ـ

 بغض گفتم: حالش خوبه؟ با

 ؟ییکجا گمیجواب منو بده، م ـ

 .ستمین يبد يجا ـ

 .نمتیبب دیبا ـ

 .نمشیبب تونمی. نمامیمن خونه نم ـ

 ؟يشاپ ... رو بلد یخوب، کاف یلیخ ـ

 آره. ـ

 .نمتیبیاونجا م گهیساعت د کی ـ

 باشه. ـ



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

هام رو فشار دادم. پندار کنارم نشست و گفت: هنوز  شهیدستام گرفتم و شق نیرو قطع کردم و کنارم انداختم. سرم رو ب یگوش

 شده؟ یچ یبگ يخواینم

سرم  يچه بال ستیبشه... وگرنه... وگرنه معلوم ن ریختم به خ زیتلخ گفتم: فقط دعا کن همه چ يرو کج کردم و با لبخند سرم

 .ادیب

 اد؟یاز دست من برنم یکمک یباران. مطمئن یکنینگرانم م يدار ـ

 کس... چی... هادیبرنم یکس کمک چیزدم و گفتم: از دست ه يپوزخند

 .کنمیکارو م نیو گفت: اگه دعا کردن تنها راه کمک به تو باشه، حتما ا دیصورتش کش يرو یدست

 بمونم. نجایا ياجازه داد نکهیاز ا یزدم وگفتم: مرس يلبخند

 .نجایا يایب یتونیم یخونه مطعلق به خودته. هر وقت دوست داشت نیحرفا نزن. ا نیاز ا گهید ـ

 برم. دیرو برداشتم و گفتم: من با فمیتکون دادم و از جام بلند شدم. ک يسر

 آموزشگاه؟ يایجاش بلند شد و گفت: امروز نم از

 .امینتونم ب یچند وقت دیفکر نکنم. شا ـ

 .يدر حقم کرد یبهش گفتم: بازم ممنونم. لطف بزرگ ينگفت. رفتم سمت در و همونجور يزیچ گهیتکون داد و د يسر

که  یشاپ یشدم و راه افتادم سمت کاف نیاومدم. سوار ماش رونیکردم و ازخونه ب ینگفت. ازش خداحافظ يزیزد و چ يلبخند

 گفته بود. مانیا

نشسته سرم رو باال آوردم.  ییرو به رو یصندل يرو یکس نکهیهزار تا فکر مختلف. با حس ا ریبود و ذهنم درگ زیم يرو سرم

زدم و  ی. لبخند تلخدهیرو نخواب شبیکه د دیفهم شدیسرخش م يافتاد. صورتش در هم بود و از چشما مانینگاه ا ينگاهم تو

 گفتم: سالم.

 سالم. ـ

. بعد از رفتن گارسون سکوت برقرار ارهیگفت که دو تا قهوه ب یبا کالفگ مانیبه سمتمون اومد و سفارش خواست. ا یگارسون

خشکم رو  يسکوت لب ها قهیدق 5. باالخره بعد از میرو نداشت میسکوت رو بشکن نیا نکهیکدوممون جرعت ا چیشد. انگار ه

 : حالش خوبه؟دمیکردم و آروم پرس سیخ

 !هیو گفت: خوب؟؟؟ عالزد  يپوزخند

 اورد؟یکه سر خودش ن ییبغض گفتم: بال با

 تکون داد و گفت: نه. يسر یو عصب کالفه

 شد دوباره پاشو بزاره تو اون طبقه؟ یشد که راض یسرش رو باال گرفت و گفت: چ یناگهان یلیخ بعد

من  یوقت ینبال جواب سواالم؟... مگه نگفتبگردم د ی... مگه تو نگفتمانیگفتم: ا دیلرزیکه بخاطر بغضم صدام م يهمونجور

که عماد اگه  ی... مگه نگفتم؟یاز وجودش که چالش کرده تو قد کهیبه گذشته اش؟... به اون ت گردهیبه جوابم برسم عمادم برم
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 دیزنیکه همتون ازش دم م ي... فکر کردم گذشته اجیاون شب منو برد تو خل ی... وقتشه؟یبرگرده به گذشته حالش خوب م

شونه  يبار رو نقدریکه ا دونستمی... نمدهیزجر کش نقدریکه ا دونستمی... نمدونستمی... بخدا من نمگهیکه برام م هییهمون ها

حال  ی... هنوز وقتمانیا ي... واارمیرو در ب شکشنبودم که بخوام ا یهاشه... وگرنه احمق نبودم که بخوام حساسش کنم... روان

که عماد منو بخاطر دخترش آورده تو خونش...  دونستمی... نمدونستمیمن نم مانیبهم... ا زمیریم ادیم ادمیرو  شبشید

داره...  وسمعماد د کردمیاعصابش راه برم... من... من فکر م يرو دیکه نبا دونستمیآورد گذشتشم... نم ادیکه براش  دونستمینم

نه بخاطر من که به  کردهیکه م يهر کار دمیفهم ی... وقتدمیحرفاشو شن روزید ی... وقتمانیمحبتاش به منه... ا کردمیفکر م

به من  شهیمن عمادو دوست داشتم... هم مانی... ا؟یفهمی... خورد شدم... له شدم... ممانیا ي... وادادهیدخترش انجام م ادی

 یگفتیبهم م دی... بایگرفتیم منو يجلو دی... تو بایدونستیتو م مانی... ادمیوقت اونو برادر خودم ند چیهمن  یخواهر ول گفتیم

 مان؟یبکشه؟... چرا ا نجایکار به ا ی... چرا گذاشت؟یدل خوش نکنم... چرا بهم نگفت

به من  نشیغمگ يبا چشما مانمی. اختیریفنجون قهوه ام م يو تو خوردیصورتم قل م ي... اشکهام از روگفتمیو م زدمیم زار

انداختم  نییحرف زدن رو بهم نداد. سرم رو پا ياجازه  نیاز ا شتری. هق هقم بدادیسرش رو تکون م یو هر از گاه کردینگاه م

 آروم گرفتم شروع کرد به حرف زدن:... یکنم. وقت یو گذاشت خودم رو خال فتنگ یچیه مانمیو بغضم رو رها کردم. ا

 ی. رشته هامون چندان ربطيمعمارو من  خوندی. اون عمران ممیکه دانشجو بود ی. از وقتشناختمیم شیسال پ 10عماد رو از  ـ

کم نداشت. سرزنده و شوخ بود.  یچی. هکردیم یکامال مرفح زندگ يخانواده  هی. عماد تو میشد قیبا هم رف یبهم نداشت ول

دانشگاهمون عاشقش بودند. اون موقعه ها  يدخترا ي. همه نیرو زم شدیولو م دهکه کنارش بود بعد از دو ساعت ازخن یکس

بودم. همشون  دیپوشیکه م ییتو کف لباس ها شهیبود و هم خوش پوش. هم دینبود. هم خوش استال اریکمتر از کام کلشیه

. ییکنسرت دانشجو هیشد.  روعکنسرت ش هیما سر  یتموم بود. دوست ی. خالصه که همه چیبرند دار و اکثرا هم اون ور آب

. چون در میذوق کرد یبزنه کل انویاز بچه ها بلده پ یکیخبر دادند که به گروهمون  ی. وقتزدمیم تاریاون موقعه ها من فقط گ

که داشت بلد باشه ساز  يهمه غرور نیبا ا شدیباورم نم دمیعماد رو د ی. وقتمینکرد دایو پ میبود یآدم نیبه در دنبال همچ

 ينشست پشت ساز و شروع کرد هممون جادو یوقت یباشه. ول یکه احساس خوردیحرفا نم نیبه ا پشیاصن ت یعنی. هبزن

داد. بعد از اون داستان  ادیرو عماد بهم  انوی. پبردیرو با هم م نتیکه دل و د زدیقشنگ م ي. به قدرمیسازش شد يصدا

سر از من بزرگتر بود و  ی. عماد دو سالمیبود با هم بود يبرنامه ا تفابه هم. هر وق قیرف میکرد تا شد دایرابطمون ادامه پ

 نیکه باباش براش دست و پا کرده بود مشغول شد. با ا یشرکت يهم تو عیزودتر از من دانشگاهش رو تموم کرد و سر نیهم

گروهمون  يهم تو يه دختری. هیترک میو رفت میشد پیاک هیبا چند تا از بچه ها  شیسال پ 7حال رابطمون قطع نشد. درست 

. گرفتیپسرا رو م يبود که بدجور پاچه  ییمنو عماد بود. اسم دختره نفس بود. از اون دخترا ياز رفقا یکیبود که خواهر نامزد 

. خالصه کل سفرو با هم کل کل داشتند. روز آخر سفر که نویاون ا ایو  دیکوبیاونو م نیا ای. زاشتیسر به سرش م یلیعماد خ

حالش  رانیا میبرگشت ینداد. وقت یجواب درست و حساب یچشه ول دمیتو لکه. ازش پرس یلیعماد خ دمید میبرگرد بودقرار 

دور منو خط بکش. تو چشماش  ایشده  یچ یگیم ایشدم و گفتم  ياز دستش کفر یلیروز خ هیبدترم شد.  چیخوب نشد که ه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٣١٥ 

 هیکرد و گفت که از نفس خوشش اومده. مامانشم که فقط منتظر  باز. باالخره بعد از دو ماه لب کردمیبود که درك نم يزیچ

شده  یخجالت یسالگ 28برم به مامان بگم. تو  شهی. بهم گفت خودم روم نمرهیاشاره از طرف عماد بود که بره و براش زن بگ

زود  یلیباشه خ هکرد ریعماد گ شینفسم پ ينفس. انگار که گلو يبود. خالصه که من به مامانش گفتم و رفتن خواستگار

شد.  ریگ نیعماد سکته کرد و زم يبابا ادیز یبود که بخاطر خوشحال شونیقبول کرد و با هم ازدواج کردند. درست شب عروس

 یلیخ دیفهم یدو هفته بعدش که از ماه عسل برگشتند، وقت یخونشون کردند ول یالبته نزاشتن عماد و نفس بفهمن و راه

نبود و  ایانگار عمرش به دن یدوا درمون کرد ول یخبر ندادن. باباش رو برد خارج از کشور و کل بهششد که چرا زود تر  یعصب

خبر سرطان مامانش اوضاع رو بدتر کرد.  نکهیبود تا ا ختهیفوت کرد. حال کل خانوادشون بهم ر شونیسال بعد از عروس هی

 کردینم یوقت اعتراض چیکنن. نفسم ه يجا بستر نیرو هم نشده بود مامانش ی. راضرانیپاش ا هیپاش خارج بود و  هیعماد 

از دردشون رو کم کرد. ماه  کمیکه خبر حامله شدن نفس  نیچون واقعا مامان عمادو مثل مامان خودش دوست داشت. تا ا

 دمتو راهش  يبخاطر نفس و بچه  یکلمه شکست ول یواقع یبود که مامان عمادم رفت. عماد به معن شیاول باردار يها

بودم.  دهیقبر پدر و مادرش فقط من د ي. زار زدنش رو باالدمیدیباشه. حال خرابش رو فقط من م يقو کردیم یو سع زدینم

اومدن غزل کم کم عماد برگشت به  ایاومد. با دن ایداغونش کرده بود که غزل دن یمرگ مادرش حساب یعماد وابسته نبود ول

تو  نشستیغم عالم نم يشدیاش م رهیخ یوقت گهیبرق نگاهش برگشته بود. د . انقدر خوشحال شد که باز هميحالت عاد

تو همون  بردنشیعماد م ایهر روز نفس  بایبود. تقر ای. غزل عاشق درگرفتیو عمادم باهاش جون م شدیدلت. غزل بزرگ م

 . تازه سه سالش شده بود طفلک.کردندیم يباهاش باز یو کل جیخل

و خاص بود. اون  کیآنت يزایچ نیبدون موتور. نفس عاشق ا یچوب قیقا هیرو داد.  قیقا هیبه خواست نفس عماد سفارش  ـ

حاضر شده. عماد  قیبهم زنگ زدند و گفتند که قا يکه از نجار یرفته بود دب يمسافرت کار هی ي. عماد براادمهیروز رو خوب 

بود. طرح  یخوشگل قی. قاجیرو بردم خل قیم و قا. خالصه که رفترمیبگ لشیتحوآماده شد برم و  یبهم سپرده بود که وقت

که نفس بهم زنگ زد. گفت داره با  گشتمیبرم جی. داشتم از خلخواستیبود که نفس م يزی. درست همون چکیچوب و کوچ

ده بودم به شهر که دلشوره به یبشن. تازه رس زیگرفتم. گفتم بزار سوپرا لیرو تحو قی. منم بهش نگفتم که قاجیخل رهیغزل م

که برادرم زنگ زد و گفت حال مامانم بد شده. مامانم  جی. خواستم برگردم برم خلفتهیب خوادیم یاتفاق کردمیجونم افتاد. حس م

 11 يکایپس رفتم دنبالش. شبش عماد برگشت. ساعت نزد هیقض نیهم يتنها بزارم و دلشورم هم گذاشتم پا تونستمیرو نم

. گفت نه. بهش گفتم که قرار بود ستیتعجب کردم. گفتم مگه خونه ن یلی. خگرفتی. خبر از نفس ممیزد رو گوش نگبود که ز

داره  دمیاونجا د دمیرس یاونجا و منم که دلشوره به جونم افتاده بود راه افتادم. وقت رهی. گفت داره مجیبعد از ظهر با غزل بره خل

 یدرخت ها بود ول ریگوشه ز هینفس و غزل  لیعماد بود و وسا نینفس کنار ماش نی. ماشچرخهیها دور خودش م وونهید نیع

که با  يتو جنگلن. همونجور ییجا هیکه  کردی. فکر مزدیو نفس رو صدا م زدینبود. عماد فقط نعره م قیاز خودشون و قا يخبر

. ایها نگاهم افتاد به در نیماش شیپ میشتو برگ میخسته شد ی. وقتیزنگ زدم به امداد و آتش نشان میگشت یهم جنگال رو م

و نتونستند برگردند.  ایدر يرفتن تو قیبا قا دی. با خودم گفتم شاخوردیبه چشم م هیسا هیاون دور دورها  ییجا هیبود.  یطوفان
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خودشو  مینکن شوندایو پ ایتو در میکه اگه بر دونستمیو اومدند. چون حال عماد خوب نبود و م میخبر داد ییایبه امداد در عیسر

 قیآورده بود. قا رونیصخره سر از آب ب هیدرست  ایوسط در ییجا هیو خودم با گروه رفتم.  ادینزاشتم ب ایتو در کنهیپرت م

به  کی. نزدستادیاون صحنه قلبم ا دنینفس نبود. با د ایاز غزل  يخبر یکرده بود بود ول ریدوتا صخره گ نیواژگون شده هم ب

 ادهی. پاومدیعماد م ينعره ها يصدا میساحل که شد کیازشون نشد. نزد يخبر یول میاون محوطه رو گشت فاطرا لومتریدو ک

که  دی. انقدر داد کشزدیمشتش گرفته بود و نعره م يموجا لباس غزل رو با خودشون آوردند. عماد لباس رو تو دمیکه شدم د

 میتو درختا. اگه ما اونجا نبود دیجنگل و سرش رو کوب متس دیاومد دو یصداش در نم گهیحنجره اش زخم شد. بعدم که د

. فرداش هم از صبح تا غروب با مشیو به زور مسکن خوابوند مارستانیب مشیبرد ی. با هزار بدبختکردیحتما خودشو تلف م

بود. بعد از  ادمشت عم يکه همچنان تو یشکسته بود و لباس قینشد. فقط و فقط اون قا دایازشون پ ياثر چیه یگروه رفتم ول

. حال و روز عماد نیمفقود ستیبهمون نکرد و اسمشون رفت تو ل یکمک گهیازشون نشد امداد د يخبر چیکه ه يهفته ا کی

 دیکشیکه داد م يو همونجور شدیبلند م ای شدیم رهینقطه خ هیو ساعت ها به  کردیگوشه کز م هی ایبود.  یدنیاون روزا د يتو

ماه که  کی. بعد از گردندیبرم يروز هی. انگار هنوز باور داشت که نفس و غزل جیخل رفتیم شترمی. بختیریهمه جا رو بهم م

افتاد  یو م کردیبعد از دو روز غذا نخوردن که ضعف م دیمرده. با هیشد  گردندیوقت برنم چیکم کم باورش شد اونا ه گهید

نفس  ایاومد و در طول روز فقط خودش رو تو اتاق غزل  ی. خواب به چشماش نممیزاشتیدهنش م يبه زور دو تا لقمه تو نیزم

که  یاومد و اتفاقات شیپ یداستان اون مهمون نکهیبراش سخت بود. تا ا یلی. خکردیم هیعکساشون گر دنیو با د کردیحبس م

نداشت که  باور. عماد دیکشیپاشو تو اتاق نفس نزاشت. انگار ازش خجالت م گهیبرگشت د یاز اون مهمون ی. وقتیدونیخودت م

بدتر شد. بعد  یکرده. حالش بعد از اون مهمون انتیکه به نفس خ کردیحس م نمیگم شدن بخاطر هم کردیاونا مردن و فکر م

رو  زیکرد. انگار همه چ رییتغ هویچهارم نزاشت. عماد  يطبقه  يپاشو تو گهیخونش افتاد د ياتفاق تو نیاز بار سوم که ا

ماه رابطه  5با خود من هم تا  یقطع کرد. حت کردنیکه به گذشته وصلش م ییبا تمام آدم ها وفراموش کرده بود. رابطش ر

به  اشیخبر کثافت کار یوقت ی. ولگرفتمیسراغش رو نم ادیز نمیداره بخاطر هم اجیاحت ییکه به تنها کردمینداشت. منم حس م

 اوردیدختر ن گهیبعد از اون دعوا به خودش اومد و د ارباهاش راه انداختم. انگ یدرست و حساب يدعوا هیرفتم و  دیگوشم رس

که تو  نیگم شده بود. تا ا گارشیتو دود س ایمست بود و  ای شهیها پالس بود. هم یتو مهمون شهیخودش هم یخونه ول

 ...ياومد

 نکهیفتم. تا انگر یجواب دمیچیهم به پرو پاش پ یهم بود. هر چ يتو بیکه از فانوس برگشت رو. عج یصبح ادمهیخوب  ـ

تو خونست. فکر کردم  یکیتعجب کردم گفتم چرا؟ گفت چون  یلی. خامیخونش گفت ن امیروز که خواستم ب هیروز،  10بعد از 

کرد. من از همون  فیسر فحش رو بکشم سرش که داستان تو رو برام تعر وبارهو خواستم د کنهیدوباره داره کاراش رو شروع م

که  نی. تا ادمیفهمیدختر پناه داده رو نم هیراحت به  نقدریکه ا نیعلت ا یرو آورده تو خونش. ولکه چرا تو  دونستمیاولش م

 دمتید یبازار. وقت دیو رفت رونیب دیاومد خونه. با هم از دمی. اون روز اومده بودم دم در خونه و کارش داشتم که تو رو ددمتید

 هیشب یلیدادم. حالت چشمات خ ینم صیلحظه حس کردم غزله. اگه سنت باال نبود تو رو با اون تشخ هیشوکه شدم. واقعا 
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داره با  کردمی. حس مدی. بعد از اومدن تو کم کم از تمام کاراش دست کشکنهیکه چرا داره کمکت م دمیاون بود. اونجا فهم

هاش  يکار فینشد. عماد فقط دست از کث یول یمیقدهمون عماد  شهیبه گذشته. فکر کردم دوباره م گردهیوجود تو برم

 یو عصب ریحس کرد. هنوزم گوشه گ شدیشونه هاش م يغم رو رو نیهنوزم تو هم و گرفته بود. هنوزم بار سنگ یبرداشت ول

اصالت دست از کاراش برداشت. چند ماه که  نیآورده بود و بخاطر هم ادی بهنکرده بود فقط اصل خودش رو  يرییبود. عماد تغ

آموزش تو برم  يبهم خبر داد که برا نکهینکرد. تا ا یول کنهیم رییکردم با وجود تو تغ یشدم. فکر م دینا ام رشییگذشت از تغ

 هیو توجهش به ت نیو هم کردینم يکار یکس يبرا گهیوقت بود که د یلیجا خوردم. عماد خ یحساب دمیرو که شن نیخونش. ا

پر از  ي. توام گذشته ییتنها یلیکه توام خ دمیفهم دمیو ساکت بودنت رو د ریسر به ز دم،یتو رو د یخوب بود. وقت ينشونه 

عماد  تیبرگزار شد. من با هر حساس یکه اون مهمون نی. تا ایاعتماد کن یبه کس یراحت نیبه هم یتونستیو نم یداشت يدرد

که چه  دمیشب جشن د ی. وقتکردمیداشتم رو ابرا پرواز م رهیبگ یمهمون خوادیم میدیشن یو وقت شدمیتر از قبل م وشحالخ

شروع باشه  ينقطه  هیعالقه  نیا دی. با خودم فکر کردم شايحس کردم که به عماد عالقه دار یکنیبه نگار نگاه م يجور

 نکهیخبر از ا ی. بیکن کیبه عماد نزد رشتیکنم که خودت رو ب کتیتحر مکرد یواسه عماد. پس بهت اون حرفا رو زدم. سع

 يزیو چ میدیعشق رو م نیا يتو تو ينگاه کنه. غرق شدن هر روزه  يبه تو به جز چشم پدرا تونهیوقت نم چیعماد ه

 ...نشددرست  زیچ چیو ه ختیبهم ر زینشد... همه چ یول شهیدرست م زیهمه چ ينجوریا کردمی. فکر مگفتمینم

 

 کار کنم؟ یچ دی: االن... االن من بادمیلرزونم صورتم رو پاك کردم و نال يکرده بود. با دستا سیهام تمام شالم رو خ اشک

 یتون یو تو همون حالت گفت: تو م دیداد. با دو دست موهاش رو عقب کش رونیبهم انداخت و نفسش رو محکم ب ینگاه

که عماد به جز نفس  یدرك کن یتونیم يدیرو شن نای. باران حاال که اینبودن با عماد رو فراموش ک دیبا یول یبهش کمک کن

دوتاتون زجر  یباش ششیپ میباز هم با همون احساسات قد يبخوا هراه بده، اگ شیزندگ يرو تو يا گهیکس د تونهینم

 ؟؟؟یکمک بهش از عشقت دست بکش يبرا نیتوی. مدیکشیم

. فکر نبودن عماد. کردیم چارمیداشت ب شبیبود که از د يهمون فکر قای. حرفاش دقکردمیزده و متعجب نگاهش م بهت

. گفتمیدنبالم. به خودم دروغ م ادیو م ادیموضوع کنار م نیعماد باالخره با ا گفتمی. با خودم مکردمیکه مدام انکارش م يفکر

داشت همون  مانی. حاال اهدیقلبش راه نم يرو تو یکس گهیکه عماد با وجود نفس و غزل گم شده د دوسنتمیخودم خوب م

بود. سرم رو با عجز تکون  نیموضوع برام سنگ نیفکر ا ی. حتکردیم يآور ادیبر انکارش داشتم رو بهم  یکه من سع یقتیحق

 ادیتحمل کنم.  تونستمیهم نم نشحال اال یول زدیبودن با عماد پر م يگفتن نداشتم. دلم برا يبرا ی. جوابختمیدادم و اشک ر

 .زدیقلبم رو چنگ م سشیصورت خ

 نیکه ا ییتو يحرفا دی. هر چند که شادنشیبه د ينر یفراموش کن یکه نتونست یگفت: بهتره تا زمان یآروم يبا صدا مانیا

و چند  ریاتاق بگ هیهتل  هی. برو یبش تیاذ خوامینم یداشته باشه ول ریاز من روش تاث شتریب یلیخ يهمه مدت هم خونش بود

 حالش بهتر شد. دیوقت اونجا بمون. شا
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انقدر عاشق  نکهی. اکردمیرو به خودم ثابت م يزیچ هی دی. باگرفتمیم میتصم دی. باختمیریاشک نم گهیرو بلند کردم. د سرم

اشک هام رو پاك کردم و صاف نشستم. دستام رو  يجد یلیدوست داشتن بزارم. خ نیهم يعماد هستم که بخاطرش پا رو

 .خونه گردمیهم قفل کردم و گفتم: بعد از ظهر برم يتو

 ؟؟؟یتعجب نگاهم کرد و گفت: مطمئن با

 نیا ن،یقبل از ا دیداره. شا اجیتلنگر احت هی. عماد االن به ادیبهش بگم که به خودش ب یچ دونمیتکون دادم و گفتم: م يسر

و حرفم  امی. مادیبه خودش ب شهیتلنگر باعث م نیاالن که برگشته به اون حال و هوا ا ینداشت ول يریتاث زدمیحرفا رو بهش م

 .مانیبهتره ا ينجوری. ارمیو بعدم م زنمیرو بهش م

 دهنم کف کرده بس که باهاش حرف زدم. شبیدرسته عمل کن. من که از د یکنیتکون داد و گفت: هر جور که فکر م يسر

 .میبزار تنهاش دیاالن برو خونه. نبا ـ

 منتظرت باشم؟ یتکون داد و گفت: پس ک يسر

 .5ساعت  ـ

زدم. هوا سوز داشت و  رونیرو برداشتم و از کافه ب فمیک یحرف چی. من هم بدون هيتکون داد و رفت سمت صندوق دار يسر

 رو بهمون حروم کرده بودند. نشستم پشت رول و راه افتادم. دیابرها هم طبق معمول نور خورش

 از اول شروع کردم به خوندن: گهیبار د کیو  دمیرو باال کش مینیشده بود. ب سیگه خبر کُله

 .سالم

 عماد.  گمیبهت م شهیحالت گرفته بشه مثل هم خوادیچون دلم نم یپدر صدات بزنم ول خواستیدلم م یلیخ

همون عماد  يکه حالت خوب شده و شد یخونیرو م نیا يروز دونمیفقط م ،یخونیم ینامه رو ک نیا دونمینم زم،یعز عماد

که  یخونیم یرو زمان نیا دونمیبوده. م یکه پر از شور زندگ ي. عماددهیخندیشوخ بوده و م گنیکه همه م ي. عمادیشگیهم

 ایکه برات بودن  دونمی. میخال يجا هیتو  يبار خاطره مونده و از من برا هکول هیمن  يکه از تو برا ي. روزستمین گهیمن د

 .یتحملش کن یکه نتون ستین یو حاال رفتن من غم بزرگ يتر از من رو هم از دست داد زینداره. تو عز تینبودنم اهم

. رفتیم نیهفت رنگت از ب يچشما دنیهام با د یخونت گذاشتم تمام ترس ها و نگران يکه پام رو تو ياز روز زم،یعز عماد

کردم  یتو آروم گرفتم و سع يکه با چشما يسال و خورده ا کی نیبعد از ا داره. یچه رنگ قایدق دمیکه هنوزم نفهم ییچشما

 هیبود که من  نیتو ا يکه آرزو دونمیم یقابل تحمله ول ریغ کمیاون خونه برام  زا رونیب يایبه ترس هام غلبه کنم حاال دن

که بدون تو پام  يخبر رو بهت بدم که انقدر شجاعت بهم داد نیا تونمیو خوشحالم که م ستمیخودم وا يپاها يروز بتونم رو

 .رونیرو از اون خونه بزارم ب

کنارت نفس بکشم ازت ممنونم.  یکه گذاشت یسال کی نیو با کدوم واژه ازت تشکر کنم. بابت تمام ا یبه چه زبون دونمینم

 یداد، که گذاشت هیمرد تک هیبه  شهیکنم که م بار حس نیاول يبرا یبهت لبخند بزنم، که گذاشت یکه گذاشت نکهیبخاطر ا

 یتونیبازم م یاگه خورد هم بش يکه بهم فهموند ،يوجود کردن رو داد اظهارکه بهم جرعت  ره،یخونت رنگ بگ يتو اهامیرو
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پا بزارم تو  یو گذاشت يکس و کار اعتماد کرد یازت ممنونم. ازت ممنونم که به منه ب يرو از اول بساز اتیو دن یبلند ش

که  ياجازه رو داد نیا یخودت ول رفک يهر چند تو نکهیازت ممنونم. از ا يبهم محبت کرد یمنت چیکه بدون ه نیخونت. از ا

 یبود. درسته من پدر نداشتم ول يحس فوق العاده ا یلیدختر گم شدت رو برات پر کنم ممنونم. حس داشتن پدر خ يجا یگاه

 .يو هم پدر فوق العاده ا یهست یهم برادر خوب یبدون دیازت ممنونم. با يدکر يکه برام پدر نیبخاطر ا

بابت داد  ،يزدیدم نم یول دادیبچگانه وگاها احمقانه ام که زجرت م يکنم. بابت تمام کارها یازت عذرخواه يچه جور دونمینم

 کردم،یم تیعصب نکهیجام، بابت ا یبابت انتظارات ب م،یخود یب يها غیج غیبابت تمام ج دم،یکشیوقتا سرت م یکه بعض ییها

تند  نقدریروز آخر ا نکهیاز ا خوامی. معذرت مخوامیآوردم ازت معذرت م ادتیرو به  یتکه دوست نداش ییها زیکه چ نیبابت ا

 .یدرك کن دوارمیمجبور بودم. ام یباهات حرف زدم ول

 دونمیرو م نیبرم. فقط ا دیچرا با دونمیچون خودم هم نم یبهتره نپرس یول یرفتنم رو بدون لیدل خوادیدلت م یلیکه خ دونمیم

به جز شناسنامه ام و  دارمیبرنم یچیخودمه. از خونه ات ه یتر از حس درون يقو یلیکه خ يدیدر کار هست. با يدیکه با

کنم  دایکار پ ییجا هی نکهیاون آموزشگاه به دست اومده تا بتونم تا قبل از ا يتو کارمپس اندازم که از پول  ياز پول ها یکم

بگم انقدر بهم شجاعت  خوامیبلکه م ستمیکارم خواستم بهت بگم من محتاج تو ن نیرو بچرخونم. فکر نکن با ا میبتونم زندگ

 .يداد لیرو به جامعه تحو يخونده ادختر  نی. پس به خودت افتخار کن که همچدونیبزنم به دل م یکه با دست خال يداد

که  يعماد ادی. مونهیم یذهن من باق يتو تا ابد تو ادی. هر چند که يوقت دنبالم نگرد چیکه ه نیدارم، ا یخواهش هی ازت

کم  یلیهر چند خ دوارمی. امکنمیوقت فراموشت نم چیکرد. من که ه يو برام پدر دیکش رونیگله گرگ ب هیپدرانه منو از وسط 

 باشم. داشتهته ذهنت حضور  ییجا هیرنگ اما من هم 

 در آخر باز هم ازت بابت تمام محبت هات تشکر کنم. منو حالل کن. دیبا و

 باران

لختشون  يکه از تنه  اطیح يدرخت ها يدر چرخوندم. نگاهم رو رو يرو تو دیگلوم رو به زور فرو دادم و کل يتو بغض

 اطیح ي. پام رو توکردیم ییخود نما شهیمثل هم اطیح يانتها دیعمارت چهار طبقه و سفچرخوندم.  کدیچیقطرات بارون م

افتاد نه  یرفتم داخل. با خودم عهد کرده بودم که هر اتفاق رمیرو بگ نلرزششو يجلو کردمیم یکه سع ییگذاشتم و با قدم ها

داغون شدم. در خونه رو آروم باز کردم و نگاهم رو  يکه عماد بفهمه چه جور زاشتمیم دیکنم. نبا هیضعف نشون بدم و نه گر

بار آخر پام رو  يکه برا ي. روزمخاطرتم ثبت کن ياون روز رو تو يلحظه به لحظه  خواستیچرخوندم. دلم م نییسالن پا يتو

 يبل هاهم رنگش و اون م يو پارکت ها شییطال يها يواریکه طبق معمول با کاغذ د نییخونه. سالن پا نیا يگذاشتم تو

سالن  يگوشه  يانویبه پ کردیکه لحظه به لحظه رشد م ی. با بغضکردیم يخونه بود خود نما يجا نیبزرگتر يقهوه ا یسلطنت

سمت پله ها و ازش باال رفتم. سالن  دمیساز داشتم. قدم هام رو کش نیافتادم که پشت ا یتمام خاطرات ادیو  تمانداخ ینگاه

سالن با عماد حرف زده بودم. چه قدر به حرف  نیا يکه داشت برام آشنا بود. چقدر تو یمشک دیسف نیزایدوم با د يطبقه 

آشپزخونه خونِ دل خورده بودم که غذاهام  نیا يچرخوندم. چقدر تو نه. نگاهم رو به سمت آشپزخومیبود دهیخند گهیهمد يها
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تمام حواسش به  یغذا خوردن وقت يودم. چقدر موقعه با عماد غذا خورده ب یو صندل زیم نی. چقدر پشت اادیخوب از آب در ب

 يانداخت رو به زور فرو دادم که صدا یبه چشماش نگاه کرده بودم. بغضم که داشت چونم رو به لرز م یکارش بود دزدک

 باران؟ يراه پله ها اومد: اومد ياز تو مانیا

 دادم و گفتم: آره. کجاست؟ تکون يبود. سر یرو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. کالفه و عصب سرم

 .ومدهین رونیاز اتاق غزل ب شبیاز د ـ

که لحظه به لحظه  یته راه رو وارد اتاقم شدم. اتاق يبرم سمت پله ها نکهیتکون دادم و راه افتادم سمت پله ها. قبل از ا يسر

 یبود که جون گرفته بود و حاال درخت بزرگ یکه شاهد عشق یکرده بود. اتاق يبود و صبور دهیهام رو د هیها و گر ییتنها ي

 يرو رو دمیو دسته کل یو گوش فیو ک نیماش چی. سوئدمیکوبیم ششیبه ر شهیدست خودم ت با دیکه امروز با یشده بود. درخت

 ییتابلو گذاشتم. رفتم سمت کمدم و شناسنامه و پول هام رو برداشتم. خواستم در کمد رو ببندم که نگاهم به تابلوم افتاد. زیم

 یوقت فرصت نشد. تابلو طرح چیه یبه عماد ول دمشب خواستمیکه م ییخون دل خورده بودم. تابلو دنشیکش يکه چقدر برا

چهره اش وقت گذاشته بودم.  ياجزا هیاز باق شتریچشماش ب يرنگ. برا یآب يا نهیاز صورت خود عماد بود. با پس زم

که قبل از گم شدن نفس و غزل داشته.  یدرست شکل همون نگاه دی. شايدبودم، پر از شا دهیچشماش رو پر از برق کش

در بود. تابلو و نامه رو به سمتش  يجلو مانی. ارونیصورتم سر خورده بود رو با حرص گرفتم و از اتاق زدم ب يرو هک یاشک

 ؟؟؟یفهمیخوب شد، م یحال عماد خوب شد بهش بده. فقط وقت یرو وقت نایگرفتم و گفتم: ا

دادم و راه افتادم سمت پله ها.  رونیب نیو بازدمم رو سنگ دمیکش یقیتعجب نگاهم کرد و سرش رو تکون داد. نفس عم با

حالت ممکن به  نیتر يا شهی. پس تمام عجز و زجر نگاهم رو پنهون کردم و با شبودمیم يقو دیمواجهه با عماد با يبرا

مشخص بود. رفتم سمت اتاق غزل و نفس  یچهارم به خوب يطبقه  ي هفتخاك گر نیزم ياطراف نگاه کردم. رد پاهامون رو

 .دمیکش نییرو پا رهی... خودت توانش رو بهم بده... و دستگای: خدادمیدلم نال ي. چشمام رو بستم و تودمیکش يا گهید قیعم

. سرش دادیفشار م نشیغزل رو در آغوش گرفته بود و به س ياز عکس ها یکیتخت غزل چمباته زده بود و  يگوشه  عماد

 هیگر ری. خواستم بزنم زدیصورتش باز هم دلم لرز ياشک رو دنیمژه هاش بود. با د يقطره اشک رو هیزانوهاش بود و  يرو

لب هام چسبوندم و  يرو یکیمن ثابت شد. لبخند ف يعماد رو يا شهیحس و ش یکه با تمام زورم خودم رو نگه داشتم. نگاه ب

 تشیکه خودم هم از جد ییتخت و با صدا ي. درست رو به روش نشستم روکردیفقط نگاهم م یحرف چیرفتم سمتش. بدون ه

 .کردمیاصال روت حساب نم دمیرسیسن م نیغزل بودم و به ا يمن اگه جا ؟یدونیتعجب کرده بودم گفتم: م

دادم و  رونینگاهم کرد. نفسم رو ب يا شهینگفت و با همون نگاه ش يزیچ یبه بدنش افتاد ول یفیاسم غزل لرز خف دنیشن با

که بعد از دوسال  یالنفس فیموجود ضع هیعماد.  یستی. تو... تو اصال مرد نیفیضع یلیچرا؟ چون خ یبدون يخوایادامه دادم: م

 .يهات بردار يدست از بچه باز يخواینم

پاهاش  يو سرش رو از رو تکون خورد ی. کمخواستمیرو م نیو من هم هم گرفتیکم کم رنگ خشم به خودش م چشماش

نفر بخواد  هیکه  نیسخته برات ا ه؟یبگه پس ادامه دادم: چ يزینشده که بخواد چ یکه هنوز اونقدر عصب دونستمیبرداشت. م



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٣٢١ 

 یرو بهت بگن من ترس قتیکه حق ترسنیم انتیاگه اطراف ینیعماد مع ياصل وجودت رو به رخت بکشه؟ آره؟ اما بدون آقا

داشته باشم.  فیپدر ضع هی خواستیشم. چون اصال دلم نم هیو فقط شب ستمیغرل ن يخوشحالم که جا یلیخ یدونیندارم، م

 پدر که همه جوره بشه روش حساب کرد. هی. خواستیپدر مرد م هیمن دلم 

. زدیم رونیب شیآت يهفت رنگش شراره ها يچشما ياز حرص مشت شده بود و عکس غزل کنارش افتاده بود. از تو دستاش

 حیکه ترج یفیعماد، تو انقدر ضع گهیخونت حاال داره بهت م يتو يکه خودت آورد یآخر رو هم زدم: من، باران يضربه پس 

 یتکونش بده ول تونهینم يزلزله ا چیکه ه یهست يکردم تو تنها مردیحس م نیکنارت نمونم. چون تا قبل از ا گهید دمیم

 قتی. تو از مواجه شدن با حقیهست یعماد. تو خال ی. تو پوچهیکه تمام کارات اداست. تمام کارات ظاهر ساز فهممیحاال م

و  یرو به رو بش اهاشب یستیکه غزلت مرده. حاضر ن یکنی. انکار میکنیرو انکار م زیهمه چ يدار نمیبخاطر هم یترسیم

 ...شیریبپذ

تا منفجر شدن  يزیکه چ یو در حال دی. از جاش پردیلرزیز شدت دادش بدنم منتونستم ادامه بدم. ا گهینعره اش د يصدا با

 ...ی: خفه شو. خفه شو لعنتدیفاصله نداشت نعره کش

سپر  نهینداشت. پس بغضم رو فرو دادم و س يا جهینت چیآوردم حرفام ه یآوردم. اگه کم م یکم م دینبا نجایکه ا دونستمیم

 تیواقع یرو بکوبه تو سرت؟ آره؟ ول تینفر واقع هیبهت برخورد؟ برخورد که  ه؟یبلند گفتم: چ يکردم و مثل خودش با صدا

 ...یکنیازش فرار م يکه دار ینی. همنهیهم

نه چهره  یبزنم ول غیبود ج کینزد کردیکه بهم وارد م يمشتش گرفت. از شدت فشار يگرفت سمتم و شونه هام رو تو زیخ

اگه منو  یکنیفکر م ه؟یزدم و گفتم: چ يرو از چشماش گرفتم. به جاش پوزخند میو عصب هریو نه نگاه خ دمیهم کش يتو

وجود  قتیحق نی! چه من باشم و چه نباشم اریهم وجود نداره؟ نخ یتیواقع گهید يصدام رو نشنو گهیکه د یو خفم کن یبکش

 ؟؟؟يضعف نشون بد يخوایم یتا ک ؟یفرار کن يخوایم یداره. پس مرد باش. مرد باش و قبولش کن عماد. تا ک

وجودش  يداشت تو يزی. انگار چشدیشونه هام هم کم م يو فشار دستاش رو شدیچشماش کم کم خاموش م يتو ي شعله

قدم به سمت  کی. شونه هام رو ول کرد و با بهت کردیم يریوقت بود داشت از شکستنش جلو گ یلیکه خ يزی. چشکستیم

چشم ازم برداره. نگاهش  تونستینم یافتاد ول نیزم يرو زانوو درد شد. زانوهاش خم شد و با  عقب برداشت. نگاهش پر از غم

که از  یقطره اشک نیکنه. با اول يآور ادیرو بهش  نایکه بهش پناه آورده بوده ا یروز کس هیبود. انتظار نداشت  يپر از ناباور

پشت  مانیاز اون بمونم. ا شتریب تونستمیو نم کردیندونستم. بغض خودم هم داشت خفم م زیرو جا شتریموندن ب دیچشماش چک

از  شتریرو براش کردم. ب تونستمیکه م يلرزونم بهش گفتم: من هر کار يمن عقب گرد کرد. با صدا دنیبود و با د ستادیدر ا

 .ادیاز دستم برنم نیا

 .ادیکه به خودش ب دوارمیحرفا رو بهش بزنم. ام نیت نداشتم ابود. راستش من جرع یعال نمیزد و گفت: هم يلبخند

 نییهق هقم رها بشه از پله ها پا نکهینشسته بود انداختم و قبل از ا نیزم يبه قامت خم شدش که رو یبار آخر نگاه واسه

زدم  رونیاز خونه ب يا گهیحرف د چیدادم و خودم رو به دست نوازش هاشون سپردم. بدون ه یی. به اشک هام اجازه رهادمیدو
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رو باز کردم و  اطی. در حزدیم یلیس سمیباد به صورت خ دنمیو بخاطر دو خوردیم تمسر و صور ي. بارون رودمیدو اطیح يو تو

که  ییجا هیبرم  خواستیاز اون خونه دور باشم. فقط دلم م خواستمی. برام مهم نبود که کجا برم فقط مابونیخ يتو دمیدو

 هیکنم. دلم  هیگر دادمیم تیبهش اهم دیانب یول سوزوندیکه داشت تمام وجودم رو م یبه حال خودم و عشق ریدل س هیبتونم 

 تمام اشک هام باشه. يرایپذ یحرف چیآغوش گرم که بدون ه هی. خواستیمامن م

من همه  یداشت وقت یتیچه اهم گرانی. نگاه دختمیریو اشک م میدودیم ابونیخ يمردم تو ي رهیخ يتوجه به نگاه ها یب

دستم گرفته بودم و  شهیکه خودم ت یفرض کنن در حال وونهیمنو د گرانیداشت د یتیرو از دست داده بودم؟ چه اهم زمیچ

باعث شد سرجام  یممتد بوق يکه صدا دمیدویتوجه به همه م یب داشتم دم؟؟؟یبریم خیساله رو از ب کی یعشق شهیداشتم ر

بود و پندار هم پشت فرمون بود داشت با تعجب و بهت  ستادهیا ابونیکنار خ يدیسف ي. پاجروو به اطراف نگاه کنم ستمیبا

د جلوم و با تعجب گفت: یدفعه پر کیتوجه بهش به راهم ادامه بدم که  یو خواستم ب دمیرو باال کش مینی. بکردینگاهم م

 باران؟ حالت خوبه؟؟؟

اعتماد  تونستمیکه م یبعد از عماد به تنها کس دیشدت گرفت. شا میگر زدیموج م شییکهربا يچشما يکه تو ینگران دنیبا د

. بدون دادیبهم دست نم يحس بد چیبودن باهاش ه يوقت قصد ضربه زدن بهم رو نداشت و موقعه  چیکنم پندار بود چون ه

آغوش تا بتونم  نیتم به اداش اجیآغوشش انداختم و از ته دل زار زدم. احت يخودم رو تو کنمیکار م یکه بفهمم دارم چ نیا

 سیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و اجازه داد اشک هام و بارون کتش رو خ یحرف چیکنم. پندار هم بدون ه یخودم رو خال

 کنه.

. کردیدستم بود و دستام رو گرم م ییچا وانیل هیاز بلوزهاش تنم بود و باز هم  یکیپندار بود و باز هم  يخونه  يهم تو باز

گفته بودم و حاال احساس  یکس يبرا یبود که تمام گذشتم رو از بچگ نیداشت اونم ا یفاحش یلیفرق خ هیبار  نیا یول

رو براش بگم و چقدر  کنهیم تمیکه اذ يزیمجبورم کرده بود که هر چ شیجادو ي. پندار با چشماش و حرف هاکردمیم یسبک

 تونمیشونه ام برداشته و حاال راحت م يرو از رو یبزرگ یلیخبار  هی کردمیموضوع ازش ممنون بودم. چون حس م نیبابت ا

 نفس بکشم.

 .کنهیم خیداره  ش؟یبخور يخوایدستم اشاره کرد و گفت: نم يبه فنجون تو يلبخند با

صورتم نگه داشتم تا  يفنجون رو جلو یرو مزه کردم. خوش طمع و خوش بو بود. کم شییاز چا کمیبهش زدم و  يلبخند

 ؟يدیآدم ند ه؟ی. سرم رو باال گرفتم و گفتم: چکردینگاهم م يرو نوازش کنه. پندار با لبخند سمیبخارش صورت خ

 .دمیهمون لبخند گفت: آدم چرا، فرشته ند با

 يحس بد دونستیگذشتم رو م نکهیبا وجود ا یبود که حت ينفر نیانداختم. پندار بعد از عماد اول نییلبخند و شرم سرم رو پا با

 حاال اجازه دارم منم حرف بزنم؟ ،يهمه حرف زد نیداد و گفت: تو ا رونیراجع بهش نداشتم. نفسش رو محکم ب

 که. خوب حرفت رو بزن. خوادیخنده گفتم: اجازه نم با
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 که دونمیم نمیزد و صاف رو به روم نشست. بلوزش رو مرتب کرد و گفت: من به عشقت نسبت به عماد احترام قائلم. ا يلبخند

 ختهیعشق با گوشت و پوست و خون آدم آم نی. چون اکنهیتا آخر عمرش عشق اولش رو فراموش نم شهیکه عاشق م یکس

 چون خودم هم عاشق شدم. گمیرو م نای. اشهیم

 .يکه عاشقش شد يپس خوش به حال دختر ؟يرو کج کردم و گفتم: جد سرم

 خنده گفت: چرا؟ با

محبت رو داشته باشه و قدرش رو بدونه مطمئنا  نیا اقتیکه ل یصداقت عشقت رو خوند. هر کس شدیچون از چشمات م ـ

 .نهیزم يدختر رو نیخوشبخت تر

 نگاه کنه؟ ينجوریعماد تورم ا یزد و گفت: دوست داشت يلبخند

 و زمزمه کردم: آرزوم بود... دمیکش یآه

 تلخ شد و گفت: باران؟ لبخندش

 : بله؟رو باال گرفتم و گفتم سرم

 بشه؟ تیوارد زندگ یکس ياجازه بد يخواینم گهیتو د ـ

 .دونمی: نمدمیتکون دادم و نال يعجز سر با

 ؟یتا آخر عمرت تنها بمون يخوایم یعنی ـ

 شتریب میزندگ يتو ادیب یمطمئن هم هستم که اگه کس ی... ولیپندار ول ییرو باال گرفتم و گفتم: من خسته شدم از تنها سرم

 يگریبرام نمونده که به د يزیچ گهیعماد خرج کردم. د يبهش بدم. من تمام عشقم رو پا تونمیدوست داشتن ساده نم هیاز 

 بدم.

 ؟یباهاش باش يبشه و ازت عشق نخواد حاضر یبشه که به دوست داشتن تو هم راض دایپ یکیاگه  ـ

داشته تو  يروز هیو  هیا گهیکس د شینه که ذهنش پازدواج ک یحاضر باشه با زن يمرد چیزدم و گفتم: فکر نکنم ه يپوزخند

 .سوختهیم يا گهیتب کس د

 ؟؟؟یبشه چ دایزد و گفت: اگه پ يلبخند

 ه؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم: منظورت چ با

 ییطال يچشما يکه از تو یصداقت ایدن هیگذاشت. جلوم زانو زد و با  يمبل ها رو برداشت و کنار يجلو زیجاش بلند شد. م از

. من انقدر عاشقتم باران که ینرفت رونیفکرم ب يلحظه هم از تو هی دمتید یاز وقت خورمیگفت: قسم م کردیرنگش فوران م

خاکسترت مال من باشه.  یول یسوخته باش يا گهیکه تو حسرت کس د میضرا م،یتو هم راض يبه دوست داشتن ساده 

 باران؟ یکنیپرستم... با من ازدواج مخاکسرت رو عاشقانه ب نیتمام ا ییحاضرم خودم به تنها

. باورم کردمیگرد شده نگاهش م ییکه پندار زد رو درك کنه. با چشما یتا مغزم بتونه حرف دیطول کش يا هیخوردم. چند ثان جا

 فیتلخم براش تعر يداشتم از گذشته  يبا زار شیکه چند ساعت پ یکرده باشه. من يکه پندار از من خواستگار شدینم
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 نیکرد. حاال ا نمیبخاطر مقاومتم تحس یدر عوض کل یبهم ترحم کنه ول فمو انتظار داشتم بعد از تموم شدن حر کردمیم

 تونستمینداشت؟ نم يکس و کار چیکه ه یاز باران کرد؟یم يکه رو به روم نشسته بود داشت ازم خواستگار ییچشم طال يمرد

بود که حرفام رو  نیرو دوست دارم باز هم در خواستش رو بگه. اگه قبل از ا بود چقدر عماد دهیکه فهم نیباور کنم با وجود ا

حاال... حاال که بهش  یعشق اون بکنم ول ریاس تونمیراحت م یلیفکر کرده من دلم آزاده و خ گفتمیبود با خودم م دهیشن

باز هم بهم در خواست  رمیصدبار بم یاز خوشحال خوامیم نمشیبیم یاعتراف کرده بودم که چقدر عماد رو دوست دارم، که وقت

 لرزون؟ يصدا نیهمه صداقت؟ اونم با ا نیازدواج داد؟ اون هم با ا

دل بشکنم  ستمیمن بلد ن یدونیخودت خوب م ایبگم؟ خدا تونمیم یپسر چ نیا يچشما يتو يمن در برابر عشق جار ایخدا

 میزندگ ریبا گذاشت پندار تو مس يعماد سهم من بشه که دار ستیقرار ن گهید یعنیکار کنم؟  یچ ایکار کنم؟ خدا یپس چ

و باورش  شدمیمواجه م قتیحق نیبا ا دیمنم با یعنیدفن کنم؟  شهیهم يبراعماد رو  دیبا یعنی ایخدا ؟یکنیدرد رو کم م نیا

 هر چند که تلخ باشه؟ کردمیم

 اریاخت یو اشک هام ب رمیخودم رو بگ يجلو تونستمینم یول کردیافتاد. پندار مات و مبهوت نگاهم م هیو به گر دیترک بغضم

 زم؟یعز یکنیم هی: باران... باران من... چرا گردیدستاش گرفت و نال يدفعه پندار صورتم رو تو کی. ختیریگونه هام م يرو

 آره؟ ؟يازم ناراحت شد نقدریحرفم ا نیکه با ا ادیاز من بدت م نقدریا یعنی

 ... من... من فقط...ستی... نينجوریهق هقم گفتم: نه... نه ا نیو ب دمیرو باال کش مینیب

 نکن. هیات رو ندارم. تو رو خدا گر هیگر دنینکن. من طاقت د هیاز جاش بلند شد و گفت: گر یبا کالفگ پندار

نم ناك گفتم:  يو با چشما ستادمیخودم رو گرفتم و صورتم رو پاك کردم. از جام بلند شدم و رو به روش ا يزور جلو به

. يرو دار اقتشیکه عاشقت باشه و تمام وجودش رو به پات بزاره. تو ل ي. دختریدخترا ازدواج کن نیبا بهتر یتونیپندار... تو م

 خوشبختت کنم. تونمیخودت رو بدبخت نکن. من... من نم

مگه  ؟یفهمیم خوامی. من فقط تو رو مباران خوامیرو نم ی: من خوشبختدیشد. با عجز نال ریقاب دستاش اس نیصورتم ب دوباره

 راحت ازت بگذرم؟ چطور؟ يراحت از عشقش بگذره؟ پس چطور ازم انتظار دار یلیخ تونهیآدم نم ینگفت

 يباز نیا يچرا دار ؟يبود که برام رقم زده بود یچه سرنوشت نیا ایبهش بدم؟ خدا تونستمیم یانداختم. چه جواب نییرو پا سرم

پندار  نیا یچیحاال خودم ه ؟يدیسرنوشتم قرار م يرو تو يا گهیو کس د یکنیم میا گهیچرا عاشق کس د ؟یکنیرو باهام م

دستام گرفتم.  نیمبل نشستم و سرم رو ب يرو یبا سر درگم ؟؟؟یکنیم يباهاش باز ينجوریا يداره که دار یچه گناه چارهیب

 آوردم. یسخت و طاقت فرسا که داشتم کم مبدتر از برزخ بود. انقدر  تمیذهنم در حال انفجار بود. وضع

که تو  ییحرفا نیکردم. باالخره با ا يکه ازت خواستگار گمیعماد. بهش م يخونه  رمیکنارم نشست و گفت: من فردا م پندار

 . خوبه؟میکنی. اگه اجازه داد با هم ازدواج میاون يدختر خونده  ییجورا هیتو  يزد

 .یحرفا رو هم بهش بزن نیا يخوایکه تو م ستینگاهش کردم و گفتم: عماد حالش خوب ن عیسر

 . چطوره؟میکنیتو به خودش اومده. حاال اگه حالش خوبم نشده بود صبر م يحرفا دنیزد و گفت: مطمئنم بعد از شن يلبخند
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 آخه... ـ

احتمالش هست که عماد بعدها  یکنیعماده. حس متو بخاطر  یکه سردرگم دونمیو گفت: من م دیگونه ام کش يرو رو دستش

 يکار نیچن يکار هر دومون رو نجات بدم. اگه عماد دوست داشته باشه بهم اجازه  نیبا ا خوامیم نمیدنبالت و بخاطر هم ادیب

 نداشته باشه... هتب یدنبالت. اگرم حس ادیو خودش م دهیرو نم

راه  نیبکنه بهتر خواستیکه م يو مطمئنا کار کردیتر از من برخورد م یطقمن تیوضع نیا يانداختم. پندار تو نییرو پا سرم

من رو  ییپندار تنها یول موندمینجات بده. اگه دست خودم بود تا آخر عمرم منتظر عماد م یبود که من رو از سردرگم

بدست آوردنم  يبرا خوادیکار کرده بودم و حاال نوبت عماد بود که اگه منو م مه. پس به ناچار سر تکون دادم. من هخواستینم

 کنه. یحرکت

 دل کند و رو به من گفت: خوب شدم؟ نهییباالخره بعد از دو ساعت از آ پندار

باال هم زده بود. موهاش رو برده بود  يکروات سورمه ا هیبود و  دهیآسمونش پوش یبلوز آب يرو یدست کت و شلوار مشک هی

 زدم و گفتم: آره. یکه خوش بو بود. لبخند تلخ ینیریعطر غرق کرده بود. عطر ش يو خودش رو تو

 شکالت تلخ بزنم. يکار خونه  هی تونمیتلخ تو م يلبخندا نیسمتم و گفت: من با ا اومد

 ؟؟؟يموقعه رفته خواستگار نیا ینگفتم. به ساعت نگاه کرد و گفت: تا حاال کس يزیو چ دمیخند

 .دیباال انداختم و گفتم: شا يصبح بود. شونه ا 10 ساعت

 . من برم.گهینگاه کرد و گفت: خوب د نهییآ يبه خودش تو گهیبار د هی

 اضطراب گفتم: پندار؟ یکم با

 گفت: جان پندار؟ شیشگیهم نیریلبخند ش با

 اگه... اگه حالش خوب نبود... ـ

 يحس کردم تو یبود، اگه حت ینبود، اگه حوصله نداشت، اگه عصبدنبال حرفم رو گرفت و گفت: اگه حالش خوب  عیسر

 گه؟ی. دگمیبهش نم يزینشگون هست چ هیدرد  ياندازه  کیدرد کوچ هیچشماش 

 توام. شینگو من پ ـ

 باال انداخت و گفت: چرا؟ ییابرو

 ...يخونه  ی... کسیانداختم و با تته پته گفتم: خوب... خوب تا حاال... کس نییرو پا سرم

 خونه داماد نبوده، نه؟ يقبل از خواستگار یو گفت: تا حاال عروس دیخند

 گه؟یبه چشم. امر د نمیجمع کرد و گفت: ا نهیس يتکون دادم. دستاش رو تو دییرو به تا سرم

 .نیزدم و گفتم: هم يلبخند

 تا برگردم. ییجا يداد و گفت: نر رونیرو ب نفسش
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 یحد سبزنم که چه اتفاق تونستمیکه در رو بست دلشوره به جونم افتاد. نم نیرو تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم. هم سرم

 نکهی. با اکردیلحظه هم ولم نم کینکنه عماد ساده ازم بگزره  نکهیقراره رد و بدل بشه. فکر ا ییو چه حرف ها فتهیممکنه ب

شده بود و من  نیبدنم عج ي. وجود من تو عماد حل شده بود. عماد با تک تک سلول ها..دعما یبود ول یپسر خوب یلیپندار خ

 نی... بعد از اای: خدادمیدستام گرفتم. تو دلم نال نیمبل ولو شدم و سرم رو ب يازش دست بکشم. رو تونستمینم یراحت نیبه هم

که دوستش دارم برسم؟ خدا... حقم  یبه کس که ستیبه کام من بچرخه؟ حقم ن ایبارم دن هی ستیحاال حقم ن یهمه سخت

 نه؟ ایهست 

پندار نگاه کردم. از صورتش  يکه در خونه باز شد. سرم رو باال گرفتم و به چهره  گذشتیساعت از رفتن پندار نم کی هنوز

 شد؟ ی. اومد تو و بدون حرف نشست رو به روم. لب هام رو تر کردم و گفتم: چدیفهم يزیچ شدینم

 خونه نبود. یو گفت: کسزد  يلبخند

 ؟؟؟یتعجب گفتم: چ با

 عمادم که در دسترس نبود. يباز نکرد. شماره  یدر زدم کس ینبود. هرچ یکس ـ

 کجا رفته؟ یعنی ـ

 .دونمیباال انداخت و گفت: نم يا شونه

 که کجاست؟ یبپرس مانیبه ا یزنگ بزن شهیکه دلم به شور افتاده بود گفتم: م من

 تکون داد و گفت: باشه. يسر

داشت به من  نکهیو با ا کردیخوب حالم رو درك م یلیکه خ نی. اکردیم فتشیمنو ش شیاز پ شتریپندار داشت ب يکارها نیهم

. انگار واقعا به همون دوست داشتن دادیبه خرج نم تیحساس شدمینگران عماد م یوقت یول کردینگاه م ندشیبه چشم زن آ

رو گذاشته  یرو در آورد و شماره گرفت. چون گوش شیبمونه. گوش یعماد باق شیسادم اکتفا کرده بود و گذاشته بود روحم پ

 رو بشنوم: بله؟ مانیا يصدا تونستمیم فونیآ يبود رو

 ؟یسالم. خوب ـ

 ؟یقربونت تو خوب ـ

 ؟يندار ياز عماد خبر مانیخوبم. ا ـ

 چطور؟ ـ

 .ستیدر دسترس ن شمیکار واجب باهاش داشتم رفتم دم در خونشون نبود گوش هی ـ

 .ششیواجبه برو پ یلیکه کجاست؟ اگه کارت خ ي. بلدجیکه بعدش گفت: رفته خل دمیرو شن مانینفس کش دار ا يصدا

 گرده؟یبر م یک ـ

 برگرده. دیاالنا با گهیاز صبح رفته د ـ

 .ششیپ رمیبعد از ظهر م کنمیصبر م گهینه د ـ
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 پندار... ی. راستیاوک ـ

 ه؟یچ ـ

 نه؟ ایآموزشگاه  ادیامروز باران م يخبر ندار ـ

 بود. امروز رو خبر ندارم. چطور مگه؟ ومدهین روزمیداد و گفت: د رونیبلند کرد و نگاهم کرد. نفسش رو ب يسر پندار

 ؟يندار يکار گهی. خوب دیچیه یچیه ـ

 نه. قربانت. ـ

 خدافظ. ـ

 خدافظ. ـ

 راحت شد خانوم خانوما؟ التیرو قطع کرد و گفت: خ یگوش پندار

 تکون دادم و زمزمه کردم: ممنون. يسر

 تو؟ امیضربه به در خورد و سر پندار اومد تو و گفت: اجازه هست ب چند

 .ایجام صاف نشستم و گفتم: ب سر

 زنگ بزنم به عماد. خوامیمتخت نشست. نگاهم کرد و گفت:  ياتاق شد و کنارم رو وارد

 چرا؟ ـ

 .ششیکه اگه حالش خوب بود برم پ ـ

 تکون دادم و گفتم: باشه. زنگ بزن. يسر

 گه؟ینه د ایحالش خوبه  یبفهم یتونی. تو از صداش ميتوام صداشو بشنو خوامیرو در آورد و گفت: م شیگوش

 تکون دادم و گفتم: آره. يسر

 بهتر بشه. کمیحال توام  دیحالش خوبه شا یبفهم یوقت ،يگفت: صداشو که بشنو گرفتیکه شماره م يهمونجور

عماد  یشگیهم يبوق صدا 7. بعد از دیچیپیاتاق م يتو شدیکه از تلفنش بلند م یبوق ينگفتم. صدا يزیکردم و چ سکوت

 : بله؟دیچیاتاق پ يتو

 عماد؟ یکرد و گفت: سالم. خوب کیرو به دهنش نزد یگوش پندار

 داداش؟ يپندار؟ چطور ییتو ـ

 ؟یخوبم. تو خوب ـ

 ؟يما کرد ادیقربانت. چه عجب  ـ

 .رهیبه من انداخت و گفت: امره خ ینگاه پندار

 ؟يریچه خ ر؟ی: خدمینفس محکم عماد رو شن يصدا

 خدمتت برسم؟ يحضور یعماد جان... هست يو گفت:خوب راستشو بخوا دیموهاش کش يتو یدست پندار
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 ؟يایب يخوایآره خونم. االن م ـ

 نباشه. یاگه زحمت ـ

 منتظرتم. ای. باشه بهینه بابا زحمت چ ـ

 . فعال خدافظ.نمتیبیپس م ـ

 خدافظ. ـ

 راحت شد؟ التیرو قطع کرد و با لبخند به لب گفت: خ یگوش

و آروم زمزمه کرد: صورتم  يرو دیدادم و سرم رو تکون دادم. پشت دستش رو کش رونیرو ب نمیس يحبس شده تو نفس

 بهتره. یلیحرفات کاره خودشو کرده. حال عماد از من و تو خ

 زدم و گفتم: خوشحالم. ياز بابت عماد راحت شده بود لبخند المیکه خ نیا بخاطر

 تو خوشحالم. یگفت: منم ازخوشحال شدیکه از جاش بلند م همونطور

   

. استرس و اضطرابم دمیچرخیرو گم کرده باشم دور خودم م يزیچ نکهی. تمام مدت مثل اگذشتیساعت از رفتن پندار م سه

بابت اون نبود.  میبفهمم که حالش خوبه و نگران تونستمی. از طرز صحبت کردن عماد خوب مدیلرزیبود که دستام م ادیانقدر ز

بودم و حاال ممکن بود در عرض  دهیکش ریسال آزگار اون رو با عماد به تصو کیکه  يا ندهیخودم بود. آ ي ندهیبابت آ مینگران

بهش بگم که چقدر دوستش دارم... که بهش  هیزنگ بزنم به عماد و با گر خواستی. دلم مزهیچند ساعت تمام باورهام بهم بر

 يبگذرم. عماد سهم من نبود. عماد هنوز پا عمادبه خودم قول داده بودم که از  ینداره... ول ییبرام معنا یبگم بدون اون زندگ

 کنه. شیرو وارد زندگ یکس تونستید نفس بود و نمبن

بخاطر  ارمیکه بتونم تعادلم رو بدست ب نیزدم و قبل از ا يفکرا بودم که در خونه باز شد. چرخ صد و هشتاد درجه ا نیهم تو

. با تعجب و شدیکنده م نهیاومد و قلبم داشت از س یافتادم. نفسم باال نم نیزم يدر بود از پشت رو يکه جلو یکس دنید

 : تو...دمیگرد شده نال يچشم ها

در هم بود  یپندار کم ي افهی. قنمیو تونستم پشت سرش پندار رو هم بب دیدر کنار کش يچهارشونه اش رو از جلو کلیه عماد

زد  اومد سمتم و بلندم کرد. زل دیبار یاز چهره اش م تینذاشت. عماد که عصبان بینص یباز هم من رو از لبخنداش ب یول

 رو جمع کن. لتیخونه. وسا میریچشمام و گفت: م يتو

که شناسنامه و  لمیو تمام وسا دمیعماد از جا پر يرو نداشت. با داد بعد تیتو شوك بودم. هنوز مغزم قدرت درك وضع هنوز

اومدم. بازوم همچنان  رونیبه پندار زدم از در خونه ب یلبخند تلخ و کوتاه نکهیاپن برداشتم و بعد از ا يپولم بود رو از رو فیک

بود که بخاطر  يدرست مثل بچه ا تمیانداختم. وضع نییشدم و بدون حرف سرم رو پا نیدست عماد بود. سوار ماش ریاس

تازه شروع کرده بود به  قهی. انگار بعد از چند دقامیکه از جا کنده شد تازه تونستم به خودم ب نی. ماشهیخطاش منتظر تنب

 ....نجویچرا ا یبگ شهیهم و گفتم: م يتو دمی. اخمام رو کشتیپردازش و سنجش موقع
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 به سقف: خفه شو. فقط خفه شو باران... دمیدادش چسب با

گر  ينجوریبهش گفته که ا یکه پندار چ دمیفهمی. نمدونستمیحال عماد رو نم نیا لیفکر. دل يسکوت کردم و رفتم تو دوباره

 یلیعقب بکشه. انتظار داشتم عماد خ کنهیداره من من م یحس کرد عماد سر سوزن یگرفته. پندار بهم قول داده بود که اگه حت

داشت  یلی...؟ چه دلتشیعصبان یبرام قابل درك بود ول شمیناراحت یحت ای د،یبش بختبرگرده و به پندار بگه خوش  الیخ یب

 جوش آورده؟؟؟ ينجوریکرده بودند که ا يبشه؟ مگه رفته بودند زنش رو ازش خواستگار یعصب يجور نیکه عماد بخواد ا

ممکن بود؟ که عمادم  یعنی. دیلرزی. قلب من هم داشت مدیلرزیم شینیب يبود و پره ها یچهره اش نگاه کردم. هنوز عصب به

خونه برگرده بهم بگه تا ابد تو  دمیرس یقتممکنه و یعنیباشه؟  رتیکاراش از حرص و غ نیبهم عالقه داشته باشه و تمام ا

 ؟؟؟يدیصدام رو شن یعنی... ایبود. خدا يتر از آزاد نیرین اسارت برام صد برابر شیبخدا ا ؟يرینم ییو جا یمونیاون خونه م

 ممکنه؟ یعنی ونده؟یبپ قتیقراره آرزوم به حق یعنی

 .نیرفت سمت مبل ها و با تحکم گفت: بش میکه وارد سالن شد نیهم

 یکردم همون حالت عصب یسع یبود ول یدلم عروس يکه تو نیانداختم. با ا نییمبل نشستم و سرم رو پا هی يبه روش رو رو

عقب و  دیهو نپرم تو بغلش. کالفه با دو تا دستش موهاش رو کش کیحفظ ظاهر داشته باشم تا  يخودم رو برا يو اخمو

چشماش آروم تر شده بود. کم کم لب هاش به  يتو يکرد. شعله  ازم بداد و چش رونیب نیچشماش رو بست. نفسش رو سنگ

. کردیم وونهیشده بود و داشت منو هم د وونهید يجد ي. عماد جدکردمینگاه م یناگهان رییتغ نیباز شد. با تعجب به ا يلبخند

 ؟؟؟يخندیم یبه چ یبگ شهیچون از انتظار خسته شده بودم با حرص گفتم: م

 .دمیکه چقدر کودن بودم که نفهم نیرو پشت سرش قالب کرد و گفت: به ا دستاش

 رو؟؟؟ یباال انداختم و گفتم: چ ییابرو

کتک مفصل نزنم  هیکنار. من امشب تا تو رو  میزاریبحث رو م نیصورتش پاك کرد و با اخم گفت: فعال ا يرو از رو لبخندش

 .شهیدلم خنک نم

 وقت؟ گرد شده گفتم: چرا اون يچشما با

بعد تو رو. دختر تو با  شکستمینبود اول گردن اون رو م قمیچرا؟ بخدا اگه پندار رف یگیم يبهم براق شد: چرا؟؟؟ تازه دار عیسر

 يدیکرده؟ اصلن تو خودت خجالت نکش يکه ازت خواستگار یکس ؟یک يخونش؟ اونم خونه  یرفت يپا شد یچه حساب

 ؟یدوشب اونجا بمون

پندار از  يرفتم خونه  یبعدم من وقت دم؟یخوابیتو کوچه م رفتمیگفتم: چطور بود م يبلند يهم با صدا يتو دمیرو کش اخمام

 غلط. يدرسته چه کار يچه کار کردینم ياریقصدش خبر نداشتم. انقدرم حالم بد بود که مغزم  نیا

 من مغزم کار نمکرد؟ یگیسرت آورد اون وقت تو م ییبال هیحالت خوب نبود اومد  ینفر وقت هیو  ي. اومدگهید نید هم ـ

 داره به اون؟ یچه ربط نیداره عماد؟ ا یگفتم: چه ربط یعصب
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 تونیاز زندگ یدو سال یخانوم خونش، وقت ي. دختر پندار خواستگار توِ، پس فردا که شدگمیآهان. االن ربطش رو بهت م ـ

 یزن گهیم گه؟یبهت م یچ گردهیبر م يشد يکم کم براش عاد هگیبه ظاهر عاشق که د يآقا نیگذشت و دعواتون شد، هم

 ؟؟؟یفهمیم یتونی. مستیمن بخوابه زن ن يدوشب خونه  يکه قبل از خواستگار

 ؟؟؟یبفهم نویا یتونی. توام مدونستمیمن نم گمیزدم: م غیو ج دمیجام پر از

 شش؟یپ يبهت نگفته؟ پس چرا بازم موند روزیاخم گفت: مگه د با

برم هتل  خواستمیکه همون شب م یازش بپرس یتونیبرم. م زاشتیرو نداشتم که برم بعدم خودش نم ییچون اول از همه جا ـ

 نزاشت. یول

 ؟یفتیب دیتو چاه تو با فتیاون به تو بگه برو ب ـ

 ؟يبد لمیحرفا رو تحو نیا نجایا يآورد یبس کن عماد. منو برداشت ـ

سرجاش بعد با هم حرف  ادیب کمیتا اعصابت  يریدوش بگ هی ياول بر دمیم حیترج یبدم. ول لتیدارم تحو ادینه. حرف که ز ـ

 .میبزن

 کردمیم یکه سع ییرفتم سمت در و با صدا یول یکوبیام م نهیو قلبم از حرص خودش رو به س کردینم ياریکه پاهام  نیا با

 هتل. هیبرم  دمیم حیندارم. ترج يجا کار نینلرزه گفتم: من ا

 تونستمینگاهش نم يافتاد. برگشتم و بهش نگاه کردم. از تو ریمشت عماد گ يبرسه بازوم تو رهیکه دستم به دستگ نیاز ا لقب

 ،يریکجا نم چیگفت: تو ه يزیتحکم آم يشده بود و بدون احساس. فقط با صدا يا شهیبفهمم چه مرگشه نگاهش باز هم ش

 ؟یفهمیم

 .فهممیحرص گفتم: نه. نم با

نفر مورد اعتماد رو  هیبتونم  نکهیتا قبل از ا يمن پدر خوندتم؟ پس حق ندار یکرد و گفت: مگه نگفت شتریدستش رو ب فشار

 اون مغزت فرو کن. يرو تو نیا رون،یب يخونه بزار نیکنم پا تو از در ا دایدخترم پ يندیآ يبرا

عماد تا بچه دار  نیماش يافتادم که تو یم يلحظه ا ادیوان افتاد.  يرو ختیریکه از دوش م یهام قبل از قطرات آب اشک

به من  دشیکه عماد د کردمی. من احمق چطور فکر مختیحاال... دوباره تمام باورهام بهم ر یول دمیشدنمون با عماد رو د

با  شهیم یمن احمق چرا فکر کرده بودم که عماد راض ده؟یدیمدت من و مثل دخترش م نیکه تمام ا یکرده؟ در حال رییتغ

من خودشو به  ي... لعنت به عماد که مدام در برابر نگاه پر تمناالمیخوش خ نقدریخدا... لعنت به من که ا يدخترش باشه؟؟؟ وا

 ... لعنت به پندار که دو دلم کرده... لعنت...زنهیم ینفهم

به بعد  نیاومدم و از ا یا خودم کنار مب دی. باکردمیرو تموم م يباز نیا دیاومدم و لباس هام رو عوض کردم. با رونیحمام ب از

اومدم. سر  نییاز پله ها پا یخی يا افهیراسخ و ق یپندار باشه نه عماد. پس با عزم ادیذهنم م يکه تو یتنها اسم کردمیم یسع

... خوندیکه باهاش م یکس يصدا یول دادمیم صیتشخ یرو به خوب انویپ يساز شدم. صدا يامسخ صد نییپا گرد سالن پا

... از شعرش اومدیم رونیپر از احساس ب یکه از دل ینرم و مخمل ییعماد باشه... صدا يصدا، صدا نیکه ا شدیباورم نم
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بعد از مرگشم عماد  یکه حت شدیم می... به نفس حسودخوندیو چقدر هم قشنگ م خونهینفس م يمشخص بود که داره برا

 نداده... یجاشو به کس

 متو هم نفس یب دهیبر نفسم

 رسمیبه تو نم گهیکه د دونمیم

 مونمیو تنها م رسمیتو نم به

 تنها کسم يتوا یب رمیمیم تنها

 ه ه ه دل مـــــن رهیگیم

 تــــــورو يه ه ه  بهونه

  کنــــــمیگم م م م م اما

 تــــــورو يخونه ه ه ه  من

 رسونهیصدامو به تو م یشکیه نه

 مونهیما م نیب گهید يزیچ چیه نه

 دونهینم یبه سرم کس ادیم یچ

 تونهینم یشکیدادم برسه ه به

 ه ه ه دل مـــــن رهیگیم

 تــــــورو يه ه ه  بهونه

  کنــــــمیگم م م م م اما

 تــــــورو يخونه ه ه ه  من

 پاکدامن) یعل |( نفس

که سر جام خشکم زد.  انویسمت پ دمیشد. چرخ شتریگفتن حرفم بهش ب يشعر عماد عزمم تو نیرفتم. با ا نییپله ها پا از

عماد کمتر تعجب  شیو االن پ شدیاگه خود نفسم زنده م یداشتم به جز... حت تیموقع نیا يرو تو یهر کس دنیانتظار د

 تا... کردمیم

 ؟يدیجن د ه؟یباال انداخت و گفت: چ ییابرو نگار

کنار کس  خوندینفس م يبرا د؟کریم یشده بودم. عماد داشت چه غلط یدادم. عصب رونیرو ب نمیس يحبس شده تو نفس

. به خودم رونیب زمینگار براش نبودم که... سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا افکارم رو بر يمن اندازه  یعنی ؟يا گهید

 زدم و گفتم: فقط تعجب کردم. ينکنم. پوزخند شیراجع به عماد و زندگ يفکر چیبه بعد ه نیقول داده بودم که از ا
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ما بود همچنان پشت ساز نشسته بود. رفتم رو به روش  يپا انداخت. عماد که شاهد مکالمه  يتکون داد و پا رو ينفرت سر با

و  دمیکش یقی. نفس عمخی کهیچشماش زل زدم. نگاه اون پر از عالمت سوال بود و نگاه من درست مثل دو تا ت يو درست تو

 با پندار ازدواج کنم. خوامیگفتم: من م

 .دونمیرو که خودمم م نیلب هاش نشست و گفت: ا يکم کم رو يلبخند هیاناز چند ث بعد

 تکون دادم و کالفه گفتم: زود... يسر

 ؟يدار يباال انداخت و گفت: چه عجله ا ییابرو

 بدزدتش. يا گهیکس د ترسمیحرص گفتم: آخه م با

 .دزدتشینم یزد و گفت: نترس کوچولو. کس يقهقهه ا نگار

 .شهیم دایپ ادیخوب رو بدزدن ز يکه پسرا ییدو رو زمونه زنا نیتو ا یدونیو گفتم: آخه م تمسخر نگاهش کردم با

 ینگفت: پندار از تو بدتره. ول يزیعماد سکوت کرد و چ يبا صدا یانفجار ول ينظورم خودشه سرخ شد و آماده  دمیفهم چون

 .میبزن ییحرفا هیبا هم  دیقبلش با

 ؟یچه حرف ـ

 .میکنیبخواب فردا با هم صحبت م ری. برو بگياالن که مطمئنم خسته ا ـ

 که نگار نشنوه گفتم: خوش بگذره. يصورتش و جور کیزدم. سرم رو بردم نزد يپوزخند

به عماد  ي. با ناباورسوختیبتونم صورتم رو عقب بکشم صورتم به سمت چپ پرت شد. نصف صورتم از درد م نکهیاز ا قبل

که تا حاال به من  يزد؟ عماد یلینگار به من س ي. عماد منو زد؟ عماد جلودیکشیچشماش شعله م يشم از تونگاه کردم. خ

. خواستم فرار دیجه رونیچشمام ب يرو تکون دادم و دو قطره اشک از تو رم. با بهت سشدینگفته بود تو منو زد؟؟؟ باورم نم

 .ی: ولم کن عوضدمیکرد. داد کش ریمشتش گ يکنم سمت پله ها که بازوم تو

 ؟؟؟يدی. فهمادیم رونیاز دهنت ب یچ یزدم که بفهم نویهمون صورت گر گرفته گفت: ا با

همه وقاحت رو از  نیهق هقم کل خونه رو پر کرده بود. ا ي. صدادمیو از پله ها باال دو دمیکش رونیدستش ب يرو از تو بازوم

برام سخت بود  يذهنم بود به قدر يکه با پندار تو یگنگ یو زندگ دمیکشیعشقم م یکه از فراموش ي. دردکردمیعماد باور نم

 دیحرف با نینفسه و با زدن ا شیکه دلش پ دونستمیخودمه. من م ریکه تقص دونستمیعماد برام نمونه. م یلیس يکه تحمل برا

تا دلش  رهیچقدر منتظره که عماد حال منو بگ دونستیکه م یکس ينگار. نه جلو ينه جلو یول دمیکشیرو هم م شیلیانتظار س

 خنک بشه...

. عماد که میبود دهیبود و نه من ونه عماد شب قبل رو نخواب 6چشمام متورم و قرمز شده بود. ساعت  شبید ي هیگر بخاطر

بلند و  ينگشت هاکرده بودم. اثر ا هیراهرو هم اومده بود و من هم فقط گر يکه دودش تا تو يجور کردیدود م گاریبند س کی

صورتم رو شستم. من هنوزم  ییدستشو ي. به زور از جام بلند شدم و توکردیم ییعماد سمت راست صورتم خود نما ي دهیکش

. پس از دادمیرو درست انجام م فمیوظ قهیدق نیتا آخر دیخونه پس با نیا يروز عماد آوردتش تو هیبودم که  يهمون برده ا
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 ینداشت که واقعا چ یبرام فرق گهیدشده بود.  یخال یل درست کردن صبحانه شدم. قلبم از هر حسرفتم و مشغو نییپله ها پا

انتخاب شده بودم و  الیخ یبود. پس ب دیعذاب جد هیهر طرفش برام  یزندگ نیبا پندار. ا ایکه با عماد بمونم  اد،یبه سرم ب

 رو برام رقم بزنه. خوادیکه م یگذاشته بودم که سرنوشت هر چ

و پاشو  ختیاز کنارش گذشتم و از پله ها باال رفتم. اتاق ر یحرف چیاومد. بدون ه نییعمادم از پله ها پا ندمیرو که چ سفره

به ناچار از پله ها  یبا عماد مواجه بشم ول خواستمیشلختش که بعد از سه روز نبود من بدتر هم شده بود و رو مرتب کردم. نم

دهنم گذاشته  يشدم که به زور تو یانداختم و مشغول سق زدن تکه نون نیینشستم. سرم رو پا زیم هیال یرفتم و تو منته نییپا

سرم رو بلند  یحت یداد و نگاهم کرد ول هیتک نتیرو پر کرد. همونجا رو به روم به کاب وانشیبودم. عماد از جاش بلند شد و ل

 نکردم که جوابش رو بدم.

مشتش گرفت و مجبورم  يو نشست. چونه ام رو تو دیکنار من رو عقب کش یو صندل دیکوب نتیکاب ينصفش رو رو فنجون

 گهید یول دیرو د یمونیو پش یناراحت شدیچشماش. از نگاهش م يزل زدم تو میا شهیکرد بهش نگاه کنم. با همون نگاه ش

 بشه... ينجوریا خواستمی: باور کن نمفتو گ دیانگشتاش کش يجا يرو ینداشت. دست یمن فرق يبرا

 نیوقت ا چیه رهیدل من کجا گ یدونستیدوباره خودش گفت: اگه نم دینگفتم. سکوتم رو که د يزیانداختم و چ نییرو پا سرم

. خوبه قبال بهت گفته بودم نگار برام يزدیاون حرف رو م دیبند نفسم نبا يمن هنوزم پا یدونیتو که م ی. ولکردمیکارو نم

 دوست سادست. نگفته بودم؟ هیدرست مثل 

 .ستیگفتم: مهم ن یفیضع يتکون دادم و با صدا يسر

 ؟يباهات حرف بزنم. حوصلشو دار خوامیو گفت: م دیموهاش کش يتو یدست

 .شنومیتکون دادم و با همون صدا گفتم: م يسر

ل ها. رو به روش نشستم و سمت مب دیدستش گرفت و من رو کش يجمع کرد. دستم رو تو عیجاش بلند شد و سفره رو سر از

نداشت. عماد با کار  تیاهم گهیکه قرار بود بشنوم هم د ییحرف ها یچشمام بهش نگاه کردم. حت يتو خی کهیبا همون دو تا ت

نشون  یواکنش چیاالن ازم درخواست ازدواجم کنه ه نیاگه هم کردمیم حس یتمام احساسم رو ازم گرفته بود. حت روزشید

رو بهت گفتم  دیداد و شروع کرد: اون روز که درخواست مج رونیسکوت نفسش رو محکم ب قهیدق 5عد از . باالخره بدمینم

اون حرفا  دنی. شنمگرفت شیآت دمیحرفات رو شن یذهنت باشه. وقت يتو يا گهیکس د دیکه شا دیرسیبه فکرم هم نم یحت

بود به اون اتاق نرفته بودم و با رفتنم دوباره حال بد اون موقعه ها بهم  یبرام راحت نبود بعدم که اون اتفاق افتاد. من دوسال

با اون اخم و  يباورم کنم که تو بود تونمیتو بهم داد. هنوزم که هنوزه نم يداشتم که حرفا اجیشوك احت هیدست داد. به 

نفس و  مانیرو باور کنم. به قول ا تقیو حق امیتو بود که به خودم ب يحرفا نیهم ی. وليباهام حرف زد ياونجور تیاعصبان

برگشتم  یکردم. وقت یخودم رو خال ریدل س هیو  جیبا خودم قهر کنم. پس رفتم خل نیاز ا شترینبودند که من ب یغزل هم راض

 تونهیم يبفهمم که چه کار تونستمیبود نم بیزنگ زد. حرفاش برام عج پنداربودم خونه که  دهیبهتر بود. تازه رس یلیحالم خ

کاراتو  ی. با خوندن نامت گر گرفتم. معندمید زمیم يتو رو رو ياتاقم و تابلو و نامه  يداشته باشه. تلفنش که تموم شد رفتم تو
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 خودیب يحرفا نیاز ا گهیبزنم در گوشت و بگم د یکیکنم و  داتیپ یهر جا هست خواستیفقط اون موقعه دلم م دمیفهمینم

هم که پندار اومد و  ی. وقتيکه منو به خودم آورد ي. تو بودونمیباران، تازه من به تو مد يربه گردن من ندا ینید چینزن. تو ه

 گفترو  هیاصل قض یوقت یول گهیروز د هیبهش بگم بزاره واسه  خواستمیبودم که م يانقدر کفر ینیشروع کرد به مقدمه چ

. دونهیم ییزایچ هیکه  دمیلبش فهم يرو ي. با اون خنده ییکجا دونمیجا خوردم. بهش گفتم که من ازت خبر ندارم و نم

گفت خونه  ی. وقتییکه کجا دمی. پس ازش پرسدمیدیتو رو م دیرو بزاره بعد. اول از همه با يخواستگار نیبهش گفتم بحث ا

رفش راه افتادم پندار. بدون توجه به ح يخونه  یرفت یبه چه حساب دونمینم نوزماز حرص. ه دمیترکیداشتم م گهید یخودش ي

دلم  دمیترس و تعجب ترو که د یجانانه بهت بزنم ول یلیهمون موقعه دو تا س خواستی. دلم منجایسمت خونه و تو رو آوردم ا

حرفا مهم  نیرو برده خونش... حاال اصال ا توشد. بعدم که با حرفات قانع شدم که پندار از حال بدت سو استفاده کرده و  شیر

پندار باهات  شنهادیکه راجع به پ هیمناسب تیشده. فکر کنم االن موقع يعاد زیخونه و همه چ یره برگشتچون تو دوبا ستین

و  ي. اگه واقعا دوسش داررسهیو دستش به دهنش م هی. پسر خوبشناسمیهست که م یحرف بزنم. من پندار رو چند سال

بشه حق نداره از گل نازك تر  هیتوج یبا خودشم حرف بزنم که حساب دیندارم. فقط قبلش با یمن حرف یباهاش باش يخوایم

 بهت بگه.

 گرفتمیم میتصم دیکه با ینداشتم که بهش بگم. نه موافق بودم نه مخالف. من يزیچ یکرد و منتظر جواب من موند ول سکوت

 نیا زیهمه چ دیکه چرا با دمیپرسیو مدام از خودم م سوختیم روزید یلیدرد س يرو داشتم. ذهنم هنوز تو يرا نیممتنع تر

 گفت: باران... دی. عماد که سکوتم رو ددمیرسینم یو باز هم به جواب زهیبهم بر يجور

بخاطر لج  يخوایفکر بود. گفت: تو که نم يتو بیابروهاش بود و عج نیب یفیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم. اخم ظر سرم

 تیمسخره با زندگ زیچ هی. سر نمیبهت رحم نمک يجد يدفعه جد نیبوده ا ينجوریاگه بدونم ا ؟یکارو بکن نیبا من ا يباز

 نکن باران... يباز

نبود. من قسم خورده بودم که عماد رو فراموش کنم پس حاال وقتش بود. از جام بلند شدم و  زیجا نیاز ا شتریب سکوت

 .نجایا ادیحرفا ب هیباق يسمت پله ها گفتم: به پندار بگو شب برا رفتمیکه م يهمونجور

 

 ي. امشب عماد قرار بود نقش پدرم رو بازدادیگلوم عذابم م ي. سکوت خونه و بغض تودیشب رفته بود خر یمهمون يبرا عماد

. از جام بلند شدم و از دمیترکیوگرنه م کردمیم یخودم رو خال يجور هی دیسال از دخترش بزرگتر بود. با 12که فقط  يکنه. پدر

پدال ها فشرده  يلرزون شروع کردم به زدن. پاهام رو ییهم نشستم و با بغض و دستا ییرفتم. پشت همدم تنها نییپله ها پا

 ...گرفتیو آهنگ اوج م شدیم

 برام ينبود یهم سقف خوب تو

 زنمیم خیکه  يآغوش سرد هی

 کنهیتو تنها ترم م نگاه
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 کنمیتو دل م يروز از چشا هی

 یدادم ول هیعشق و به تو هد من

 به من يداد یجز درد و غصه چ تو

 بگو قلبم آروم بشه يزیچ هی

 بزن یحرف هیقبل رفتن  ایب

 بزن... یحرف هیبزن...  یحرف هی

 تو قلب توِ درك کن یکی

 کسه یکه تو قلب تو ب یهمون

 ادیسقف تو بارون م ریز نیبب

 پسه یلیسقف تو خ ریز هوا

 ما دستمه ییجدا طیبل

 برمیدارم از عشق دل م نیبب

 منو ینیکه تو خوابم نب رمیم

 خورمیجون دوتامون قسم م به

 هیطوفان يلدایسرد  نگات

 زد شیآت مونویزندگ نیهم

 تلخ يباشه روزا خداحافظت

 باشه هم سقف بعد خداحافظت

 تو قلب توِ درك کن یکی

 کسه یکه تو قلب تو ب یهمون

 ادیسقف تو بارون م ریز نیبب

 پسه یلیسقف تو خ ریز هوا

 ما دستمه ییجدا طیبل

 برمیدارم از عشق دل م نیبب

 منو ینیکه تو خوابم نب رمیم

 خورمیجون دوتامون قسم م به

 )يافشار دیوح|( هم سقف

 باران... ـ
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اشکام رو پاك کردم و بهش  عیباشه. سر دهیباشه و شعرم رو نشن دهیکه تازه رس کردمی. خدا خدا مدمیصداش از پشت ساز پر با

 با خودت؟ یکنیکار م یچ يکج کرد و گفت: دار ي. سردادینجش مر ينگاه کردم. نگاهش بو

 .ادیگفتم: من برم آماده شم. پندار االنا م کردمیم يریجلو گ دنشیکه از لرز ییرو چرخوندم و با صدا سرم

 باران... ـ

: زنمیصدام کنه همون جا داد م ياونجور گهیبار د هیاگه  دونستمیاز پله ها باال رفتم. م عیو سر گهیم یکه بشنوم چ ستادمینا

 حال خرابم رو؟ ینیبیکه نم یرحم یقدر ب نیدوستت دارم؟ چرا ا یفهمینم سوزم؟؟؟یدارم از غم عشقت م یفهمی... نمیلعنت

آب گم  يصدا نیهق هقم ب يحمام و دوش رو باز کردم. صدا يتو دمیپر عیخونه رو بر نداره سر میگر يکه صدا نیا واسه

آخه؟... به  یبه چه جرم ؟يریگیازم م يکه دار هیچه امتحان نیزجر، تقاص کدوم گناهمه؟... ا نی... اای. تو دلم زار زدم: خداشدیم

دست  يپس چرا دست رو ؟ینیبیمگه داغون شدنم و نم ؟ینیمگه له شدنم رو نب ایخدا ؟یکس یبه جرم ب ؟یپناه یجرم ب

 ....؟؟؟یلعنت يشنویم ؟؟؟يشنویاصال صدام رو م ؟یکنیمن يکار چیچرا ه ؟یکنیو فقط نگام م یگذاشت

 دمیکنم که د دایپ یاومدم خواستم برم سمت کمدم و لباس مناسب رونیحمام زار زدم که صدام گرفت. از حمام که ب يتو انقدر

 یبلند سرخاب نیبلوز آست هیو  کردیقاچ م وهیکه خط اتوش م دیسف يشلوار پارچه ا هیدست لباس بود.  هیتختمه.  يرو يزیچ

 یکه عماد برام گرفته. آه دیراحت فهم شدیروش م کتینداشتم از ات یلباس نیچکرده بودند. هم يدوز پوریکه روش رو گ

که  يکنم. دختر خونده ا يعماد باز يخوب رو برا يدختر خونده  هیامشب نقش  خواستی. دلم مدمیو لباس ها رو پوش دمیکش

 از احساس نبرده بود... ییبو چیکه ه يعاشق پدرشه... پدر

 يرو یرنگ داده بود. دست یکم دمیبلوز به صورت رنگ پر یکه خودم جا خوردم. رنگ سرخاب اومدیبهم م يها به قدر لباس

و  مردمی. کاش مشدمیبلند نم گهیکه د زدتمی. بغض باز هم به گلوم چنگ انداخت. کاش انقدر مدمیعماد کش يانگشت ها يجا

وقت  چیعماد برام گرفته بود و به جز شب جشن ه لیکه همون اوا یشیآرا يو جعبه  زمی. نشستم پشت مدمیدیروزو نم نیا

 نیهم خواستیمشخص نباشه. دلم نم یلیتا رد س دمیصورتم کش يکرم پودر رو ینشد که ازش استفاده کنم رو باز کردم. کم

شده بود.  شهیروح تر از هم یب دمیم زدم صورت سفصورت يپنکک رو رو یپندار و عماد خراب بشه. وقت ياول کار رابطه 

کم رنگ  شی. با همون آرادمیصورتم مال يهم رو یکم رنگ يو رژ آجر ملیر یواقعا ترسناك شده بود. پس به ناچار کم افمیق

. با خودم گفتم: دیلرزیلب هام نبود و چونم از بغض م يرو يلبخند چیحال ه نیشده بودم. با ا یخواستن یلیو اون لباس ها خ

. اصال بزار فکر کنه منم عاشقشم. بزار ششیبرم پ ينجوریا خوامیداره که م تیبرام اهم یلیکنه که پندار خ کراصال بزار عماد ف

آورده به  یدلشه بشه حسرت. بزار اونم حسرت داشتنم رو بکشه... بزار اونم بسوزه... بزار اونم بفهمه چ يهم تو يزیاگه چ

 روزگارم...

 قیصورتم بکشم و بغضم رو پنهون کنم. چند تا نفس عم يرو رو میتفاوت یزنگ در مجبورم کرد که باز هم ماسک ب ياصد

رفتم. پندار و عماد پشت به من  نییو از پله ها پا دمیموهام کش يتو یبعد دست قهیتا بتونم به خودم مسلط بشم. چند دق دمیکش

رنگ لباسش  تونستمیبود. از پشت سر هم م زیم يکه پندار آورده بود رو يل رزسالن نشسته بودند. سبد گ يتو يمبل ها يرو
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که  یرنگ يمبل بود بلوز قهوه ا يدسته  يهاش که رو نیتنش بود و از سر آست یرنگ یبدم. کت و شلوار کرم صیرو تشخ

 دادم. صدام رو صاف کردم و بلند گفتم: سالم. صیتنش بود رو هم تشخ

بدم.  صیتشخ تونستمیرو م نینگاه هر دوشون تعجب و تحس ي. هر دو مات شده بودند. تودیهر دوشون به سمتم چرخ سر

اون  يو عاشق. و من چقدر عاشق تند ییطال يگریهفت رنگ و تند و نگاه د یک ینگاه ینگاه هر دوشون پر از عجز بود. ول

انداختم و آروم رفتم  نیی. سرم رو پاییاون نگاه طال يتو يعشق جار همجبور بودم که دل بسپارم ب ینگاه هفت رنگ بودم ول

 نیهر چه زودتر ا خواستیرسوم مسخره رو نداشتم. دلم م نیآوردن و ا ییچا يحوصله  یاز مبل ها نشستم. حت یکی يو رو

عماد زحمت آوردن قهوه رو  دمیدنگاه کردم  زیبه م یاتاقم پناه ببرم. هر چند که وقت ییمراسم تموم بشه و من دوباره به تنها

 .دهیکش

 نمیگفت: خوب آقا پندار، ا کردمیخوب حس م یلیبودنش رو من خ ییکه کذا يداد و با لبخند رونیب نینفسش رو سنگ عماد

 دختر خوشگل من.

 قیعم . عماد نفسشدیعماد مات چشمام نم يشده بود و جلو یخجالت یانداخت. کم نییزد و سرش رو پا ینیریلبخند ش پندار

بهت.  دمیم یگلم رو الک يزد و گفت: خوب آقا داماد، فکر نکن من دختر دسته  يو نگاهش رو بهم داد. لبخند دیکش يا گهید

 .يدار ایچ نمیاول از همه بگو بب

و قدر خودم دارم. خدا رو  مونمیکار نم یکه ب هیخونه. شغلمم جور هیدارم و  نیماش هیآب دهنش رو قورت داد و گفت:  پندار

 دار و ندار من ماله... باران خانومه. يحساب پس انداز هم دارم. البته همه  هیشکر. 

رو برام  شیخوشبخت یکه بتون نیواسه من ا يزیمهم تر از هر چ ی! ولستین یزد و گفت: در اون که شک يلبخند عماد

 .ادیبدست نم زایچ نیهم با ا ی. خوشبختیکن نیتضم

 چشمام و ادامه داد)... من عاشقه بارانم. ي. زل زد تودیکش یقیبهت گفتم عماد جان، من.... ( نفس عم روزمی: درپندا

 ست؟یعشقت زود گذر ن نیا ی: مطمئنعماد

 بدون مکث گفت: ابدا. پندار

 ؟يدونفره باشه، توام پندارو دوست دار دیرابطه با نیباران؟ ا ی: توچعماد

. کردیگلوم سخت بود. نگاه عماد منتظر بود و نگاه پندار پر از عذاب. حالم رو درك م يچقدر نگه داشتن بغض تو دونهیم خدا

عماد نگاه کردم. رنگ چشماش  يکه دوسش دارم چقدر سخته. به چشما یحرف ها از زبون کس نیا دنیشن دونستیخوب م

 خواستی. دلم م چرخهیمتحد المرکز م ي رهایچشمش تو دا يتو يرنگ ها يبود. باز هم انگار که همه  صیتشخ رقابلیباز غ

که فقط به خودش فکر  یمرد مغروره از خود راض هینفرو دوست دارم...  هی... دوسش ندارم... من فقط یبکشم: نه لعنت غیج

... ؟یفهمی. مرو.. المح يدیبودم و نفهم شتیپ يسال و خورده ا کیکه  ییرو دوست دارم... تو یعوض ي... من توکنهیم

 ؟؟؟یفهمیم

 باران؟؟؟ ـ
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 و آروم گفتم: بله. دمیکش یقیعماد نفس عم يصدا با

 بله؟ یباال انداخت و گفت: بله؟ چ ییابرو عماد

شدم و  رهیکار. با خشم به چشماش خ نیاز ا بردیخوردم کنه. انگار که لذت م خواستی. مرهیاعتراف بگ خوادیم دونستمیم خوب

 : دوسش دارم.دمیقفل شدم غر يدندون ها ياز ال

. نگاه من پر بود از خشم و حرص و بغض و عجز و ضعف و حسرت و میبود رهیهم خ يچشم ها يرو تو يا قهیدق چند

 نهیس دیازت بپرسم چرا... من با دیسرش داد بزنم: من با خواستیبزرگ بود. دلم م يچرا هیحسرت و حسرت و نگاه عماد فقط 

متهم کنم و  یبشم و تو رو به خودخواه رهیبا حرص تو چشمات خ دیا. من بیکنیرو م يباز نیمن ا با يجر بدم که چرا دار

 تیوضع نیعذاب ا يخوایم ؟يحرصم بد نیاز ا شتریب يخوایم ه؟یتو چ يچشما يتو یلعنت يچرا نیبپرسم چرا... پس ا

 ؟یآره لعنت ؟؟؟یکن شتریرو برام ب یکوفت

پندار  ي. با صدادادمیهم قفل کرده بودم و به هم فشار م يعرق کردم رو تو يرفته بود باال و تنفسم تند شده بود. دستا ضربانم

 با باران صحبت کنم؟ قهیچند دق تونمی: عماد جان... ممینگاه از هم گرفت

از  عی. و سرامیاالن م اطیسر برم تو ح هیم من دیزنیگفت: ا... آره آره... تا شما حرفاتون رو م دیرسیم جیگ یکه به نظر کم عماد

داد و به  رونیدر خروج عماد از ساختمون رو اعالم کرد پندار نفسش رو ب يصدا یرفت. وقت نییجاش بلند شد و از پله ها پا

اون از همه سخت تر بود چون مجبور بود نگاه حسرت بار من رو  يمراسم برا نیبه لب داشت. ا یچشمام نگاه کرد. لبخند تلخ

 حاال... یول اومدیراحت ترکنار م یلیخ دیشا دونستیماجرا رو نم نیبه عماد تحمل کنه و دم نزنه. اگه ا

 حالت خوبه؟ ـ

 دادم و گفتم: آره. رونیرو ب نفسم

زبون عماد رو بکشم  ریکردم که ز يم باران... هر کارتالشم رو کرد يبخدا من همه  ی. وليدار یسخت طیکه شرا دونمیم ـ

 ...یول

 رو بسازم. ندمیآ خوامیبردم و م یدل بستم. االنم به اشتباهم پ ی. مقصر خودمم که دو ساله الکیستی. مقصر تو ندونمیم ـ

 .سازمیرو برات م یزندگ نیلب هاش نشست و گفت: بخدا به تر يرو يلبخند

دادن به  يبرا يزیچ گهیعماد رفته بود. د يگفتن نداشتم. تمام حس من به پا يبرا يزینگفتم. چ يزیزدم و چ یزورک لبخند

تا به بودنش عادت کنم و  کشهیطول م یکه چند سال دونستمی. خوب مسوختیاز همه م شتریپندار ب يپندار نداشتم. دلم برا

 من. يها یبا کم محل دیاون زجر خواهد کش همهاز  شتریچند سال ب نیا يمطمئن بودم که تو

 ؟يگفتن ندار يبرا يزیچ ـ

 رو تکون دادم و گفتم: نه. سرم

 .يصادقانه جواب بد خوادیازت دارم، دلم م یسوال هیگفت: باران...  کالفه

 باشه. ـ
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 ؟یدوسم داشته باش یتونی... تو میول یعاشقم باش یتونیکه نم دونمیتو... م ـ

 .ينبود نجایمطمئن باش االن ا تونستمیزدم و گفتم: اگه نم يلبخند

چشمام  یبود که داشت از آب يچشمام شد. درست شکل تشنه ا ي رهیزد و خ هیمبل تک یداد و آسوده به پشت رونیرو ب نفسش

از دست رفتم رو  یچشماش زندگ يتو يجار یی. من هم سخاوت مندانه نگاهم رو بهش دادم بلکه بتونم با طالشدیم رابیس

 م.کن ییدوباره طال

.به اصرار انداشتیهمچنانجر ی.زندگمینامزد هم شدهبود یومن وپندار به عنوان گذشتیم يهفتهاز روز خواستگار سه

ناهار رو  اومددنبالم،یپندار م 11برگشتمسرکارم.هر روز ساعت  رونداشتمامایچکاریدلودماغ ه گهید نکهیعمادباوجودا

 الونشیآموزش و يادامه  رفتندیهمهم یوقت وقت زدوآخریباربهمسر م 10 شترازیب نکاری.بمسرکاریرفتیوبعدهم م میخوردیباهمم

نداشتهباشم.هرچندکهخودشخوب  باهاشیرفتاربد کردمکهیمیکهباهاش بودم سع ی.تماممدتگرفتیروازسر م

 یدونستتاوقتیبهم بگه.خوبم يزیچ تونستیروخواستهبود ونم تیوضع نیخودش ا یحسرته.ول دکهلبخندامهمهتلخوپرازیفهمیم

که مراسم عقد و  زدیهم تمام زور خودش رو م نیدارم رو فراموش کنم. بخاطر هم نمیس يکهتویتونمعشقینم عمادمیخونه  يتو

 زودتر برگزار بشه. مونیعروس

در خونه رو باز کردم و رفتم  میشگیهم یو سردرگم یپندار منو رسوند خونه و رفت. با کالفگ شهیروز طبق معمول هم اون

مبل نشستم و  ي. با همون لباس ها روومدهیبفهمم که عماد هنوز ن تونستمیخونه خوب م يوش بودن برق هاداخل. از خام

کم  یلیشده بود. خ شهیرفتار عماد سرد تر از هم يبرق رو هم روشن نکرده بودم. بعد از شب خواستگار یچشمام رو بستم. حت

اتاقش و در رو  يتو رفتیخونه بود م يکه تو یجز سالم و خداحافظ نبود. تمام مدت يزیچ میزدیو اگرم م میزدیبا هم حرف م

که  يآخر يروزها نیکه ا نیکرد. از ا یم شتریکاراش عذابم رو ب نیاومد. هم یم رونیشام ب يو فقط موقعه  بستیهم م

حسابش  یب يفکر پندار و محبت هابا  کردمیم یهر چند که سع گرفتیاز وجود بهره مند باشم بغضم م تونمیکنارشم هم نم

 .ستین نیعالج درد من ا دونستمیخودم خوب م ی... ولیقلب ترك خوردم رو آروم کنم ول

. دمیاز خواب پر میگوش ينشد بود که با صدا نیشده. هنوز خوابم سنگ نیکم کم چشمام سنگ میخونه و خستگ یکیتار بخاطر

عکس پندار  دنیدرآوردم. با د فمیک يرو از تو یو گوش دمیصورتم کش يرو یکه عماد برگشته. دست دمیاز برق روشن فهم

 دادم و جواب دادم: بله؟ رونینفسم رو ب

 خانوم؟ یسالم بر بانو باران خودم. خوب ـ

 ؟یتو خوب یمرس ـ

 آدم تو رو داشته باشه و حالش بد باشه؟ شهیمگه م ـ

 ؟یداشت يجانم؟ کار ـ

 م؟یحال همسرمون رو بپرس میزنگ بزن ينجوریو هم میما کار نداشته باش شهیحاال نم ـ

 ...شهیچرا نم ـ
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 بار استثناً کار دارم. نیا یول ـ

 ؟یچ ـ

 من. چطوره؟ يشام عاشقانه و شاعرانه تو خونه  هی م،یشامو با هم بخور خوامیم ـ

 آخه... من هنوز شام عمادو... ـ

 به فکر خودش باشه. تونهی. خودش مستیعماد که بچه ن زم،یعز ـ

 ؟يایگفت: م هینگفتم. بعد از چند ثان يزیدادم و چ رونینفسم رو ب کالفه

 باشه. ـ

 اونجام. گهیساعت د میذوق گفت: پس آماده شو تا ن با

 .نمتیبیم ـ

از پله ها  بود. ممیق ییجورا هیبود اون  یعماد برم. هر چ يبدون اجازه  تونستمیمبل انداختم. نم يرو قطع کردم و رو یگوش

و با  دمیکش قیاومد. چند بار نفس عم یاز پشت در بسته هم م یعطر تلخش حت ي. بوستادمیدر اتاقش ا يباال رفتم و جلو

 گفت: بله؟ هیبه در زدم. بعد از چند ثان يو ضربه ا آوردمحسرت بغضم رو فرو دادم. دستم رو باال 

چشماش  يتخت افتاده بود و دستش رو يکه سرم بتونه بره تو باز کردم و به داخل نگاه کردم. طاق باز رو ياتاق رو به قدر در

 دنبالم. ادیبود. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: پندار قراره شام ب

 نداره. یباشه مشکل گه؟ید رونیب دیریم ـ

 خونشون. مینه قراره بر ـ

چشماش برداشت و بهم نگاه کرد. نگاهش پر از سوال بود. سر جاش  يرو از روبرداشت. دستش  یفیکردم بدنش لرز خف حس

 نشست و گفت: خونش؟

 دیکه رسما زن و شوهر بشد نیتا قبل از ا خوادیباران دلم نم نیتو هم و گفت: بب دیتکون دادم. اخماش رو کش يسر

 ؟یکنیبشه. درك که م شرفتهیپ یلیروابطتتون خ

بهم نزنه. کالفه نفسش رو  یحرف نیعماد چن یول رمیتم و باز هم سر تکون دادم. حاضر بودم بمانداخ نییشرم سرم رو پا با

بعدم اگه خواست  يخونه. دفعه  يگردی. برمیبمون يشب حق ندار یبرو ول يدفعه چون بهش قول داد نیداد و گفت: ا رونیب

 خونه. رونیب دیبهش بگو بر نهیبچ يبرنامه ا نیهم چ

گلوم هر لحظه داشت بزرگ تر  ي. بغض تورونیبزنه از اتاق اومدم ب يا گهیکه حرف د نیگفتم و قبل از ا یفیضع ي باشه

 یسفت لعنت يبغض ها نیاگه ا دیکردم مقاومت کنم. شا یفروش دادم و سع یسه هفته به سخت نیطبق معمول ا ی. ولشدیم

 نیج هیو  ییویدست بلوز ل هیکنم. رفتم سمت کمدم و  رونیرو ازش ب ادمهر عم تونستمیو م شدیم یدلم سنگ دادمیرو قورت م

 گفتیاومد و م یخوشش نم شی. خوشبختانه پندار از آرادمیصورتم مال يرو یآوردم. موهام رو شونه زدم و کرم رونیب يقهوه ا

 نهییآ يم رو جلولحاظ ممنونش بودم چون اصال حوصله نداشتم که دو ساعت وقت نیدوست داره و از ا شتریخودم رو ب يچهره 
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 هیبعد تک زنگ پندار به معن قهیپله ها شدم. چند دق هیراه فمیو بعد از برداشتن ک دمیلباس هام پوش يبگذرونم. پالتوم رو رو

 رو روشن کرد. میگوش يصفحه  دنشیرس

چشماش تکون دادم  يپندار شدم. دستم رو جلو يبهت زده  ي افهیق يشدم و بعد از بستن کمر بندم تازه متوجه  نیماش سوار

 ؟ییو گفتم: کجا

بهت  دیرو لمس کرد و زمزمه وار گفت: چقدر سف دمیسف ریشال حر يبه خودش اومد و دستش رو دراز کرد. گوشه  يلبخند با

 .ادیم

 ؟؟؟یمنو نگاه کن نجایا ینیتا صبح بش يخوایزدم و گفتم: م يلبخند

تو رو تماشا  یگفت: من که هر چ کردیرو روشن م نیکه ماش يلبهاش جا خوش کرد. صاف نشست و همونجور يرو يا خنده

 .شمینم ریکنم بازم س

 اشاره کردم. شی. و به شکم هشت ترکه و عضله اشهیپر نم ایراحت نیتو که به ا کمیش نی. ایبش ریهم س دیخنده گفتم: نبا با

 .اهایاون دن میدوتامون با هم رفت يدید ییهو هیرو بکنم.  مینکن وروجک من. بزار رانندگ یطونیو گفت: ش دیخند

 .ینیبیمنو نم گهیجهنم د يریچقدر بد. اون وقت تو م ـ

 چرا برم جهنم؟ ـ

 جهنم. يبر دیبا شهی. قتل عمد حساب مگهید يچون منو به کشتن داد ـ

 زبون تو. نیو گفت: از دست ا دیبلند خند دوباره

که  خوردیحالم از خودم بهم م زدمیحرف ها رو م نیپندار ا یلخوشد يبرا یدادم و صاف سر جام نشستم. وقت رونیرو ب نفسم

کرده که  یچه گناه چارهیپسر ب نی: ادیکشیوجدانم سرم داد م ی. ولکشوندمیلبم م يدلم عزا بود خنده رو يکه تو نیبا وجود ا

 تونستمیکم م یلیکارو نکن. هر چند که خ نیکرد، تو با اون ا کهیت کهیبد کرد و قلبت رو ت وعماد با ت نه؟یتور بب هیکم محل دیبا

. انگار زدمیبهش زل م اریاخت یمن هم ب شدیپندار مقاومت کنم. هر وقت مسخ چشمام م يچشم ها ییطال يدر برابر جادو

 ازش چشم بر دارم. تونستمیچشماش آهن ربا کار گذاشته بود که نم يتو

در رو باز کرد و گفت:  رهیکه دست من بره سمت دستگ نیشد و قبل از ا ادهیپ نیاز ماش عیسر دیکه به خونه اش رس نیهم

 .يدیل دییبفرما

 شدم و گفتم: ممنون.  ادهیلبخند پ با

رو باز کرد  یکه در اصل نیاومد. در خونه رو باز کرد و باز هم اجازه داد که من اول برم. هم یافتادم و پندار هم پشت سرم م راه

 کیکوچ يفضا هیکف  يها کیسرام يخونه خاموش بود و درست وسط سالن رو يمقابلم شدم. تمام چراغ ها يصحنه  خیم

 یگل سرخ بود. پندار ب يقلب پر از گلبرگ ها نیبود. وسط ا ندهیکنار هم چ قلبپر از شمع شده بود. شمع ها رو به صورت 

کل خونه رو پر کرد. کم کم از اتاق  تارشیگ يبعد صدا قهیتوجه به تعجب من از کنارم گذشت و رفت داخل خونه. چند دق

. از خودم بدم کردمیاحساس شرم م ندارهمه احساس پ نی. از استادیلبخند پر از مهر درست وسط اون قلب ا هیاومد و با  رونیب
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. کردیم رابیو سمحبت هاش خالص و ناب بود که آدم ر يکه به قدر ي. پنداردمیاومد که چرا تمام قلبم رو به پندار نم یم

من... من احمق همچنان  یول کنهیمن خرج م يکه عاطفش بکر و دست نخورده است و داره همش رو به پا دونستمیخوب م

با پندار به  میزندگ زاشتمیم دیچشمام حلقه زد. نبا ياشک تو میهمه خودخواه نیاحساس داشتم. بخاطر ا یدل با عماد ب

 .کردمیو در برابر محبتاش بهش محبت م دادمیدل بهش م دیپس با میزندگ يروزها کیبکشه. پندار قرار بود بشه شر يسرد

 ...کردیم جیبم و مردونه که آدم رو گ ییدادم و به صداش گوش کردم. صدا هیپشت سرم تک واریچشم به د يهمون اشک تو با

 نیچند لحظه کنارم بش فقط

 نیکوتاه تنها هم يایرو هی

 شده نیمن ا يآرزوها ته

 نیما رو بب يآرزوها ته

 نیچند لحظه کنارم بش فقط

 چند لحظه به من گوش کن فقط

 من تو جهان ریغ ویاحساس هر

 چند لحظه فراموش کن واسه

 عمر هیچند لحظه  نیهم يبرا

 ریاز من بگ امویسهم دن همه

 رو با من بساز ایرو هی نیا فقط

 ریآرزوهامو از من بگ همه

 کن فقط با نگاه کردنت نگا

 یانداخت ییایتو چه رو منو

 میندارم ازت راض یهر چ به

 یرو برام ساخت یزندگ نیا تو

 بده یمن فرصت هم زبون به

 عمره بهت باختم هیمن که  به

 چند لحظه خرابش نکن واسه

 عمر ازت ساختم کیرو که  یبت

 چند لحظه به من فکر کن فقط

 کنهیرو عوض م یلحظه چ نگو

 عمر هی يچند لحظه برا نیهم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا* MaHtab*  –فانوس                               

wWw.98iA.Com ٣٤٣ 

 کنهیعوض م مویزندگ همه

 عمر هیچند لحظه  نیهم يبرا

 ریاز من بگ امویسهم دن همه

 با من بساز ارویرو هی نیا فقط

  ریآرزوهامو از من بگ همه

 )يریاحسان خواجه ام|( لحظه

 : پندار...دمیبغض نال با

 گفت: جان پندار... یلرزون يآورد و با صدا نییرو پا سازش

 لرزون گفتم: پندار، من... يافتادم. با همون چونه  نیزم ي. سرخوردم و رودیلرزیم پاهام

چونه رو بارانم. نکن با  نیپر از غمش گفت: نلرزون ا ي. کنارم نشست و با چشماکیمبل پرت کرد و اومد نزد يرو رو سازش

 .ينجوریخودت ا

 کنم... فقط... فقط بهم فرصت بده.فراموش  دیقطره اشک از چشمام سر خورد. با عجز گفتم: بهم فرصت بده. من... من با هی

 نمیمن بهشته. بخدا من به هم يبرا ایدن یکه کنارم باش نینکردم. هم يدستش اشکم رو گرفت و زمزمه کرد: من که گله ا با

 نکن عشق من. تیخودتو اذ نقدری. امیراض

 دیرو که انتخاب کرده بودم با يری. مسزدمیجا م دیآوردم. نبا یکم م دیکردم به خودم مسلط بشم. نبا یزدم و سع يمحو لبخند

 شب شاعرانست. هی. از جام بلند شدم و گفتم: واقعا شدیختم م یستیاگه تهش به ن ی. حترفتمیتا تهش م

 .یزد و گفت: خوبه که دوسش داشت يلبخند من لبخند دنید با

 رو کج کردم و گفتم: پندار... سرم

 جان پندار؟ ـ

 ازت بکنم... یخواهش هی ـ

 بانو. دیحرفم رو تموم کنم و گفت: امر کن نزاشت

 ؟؟؟یزنی. حرف دلتو برام مشنهیبه دل م ادیب رونیکه از دل ب یاون گنیم ،یحرف دلتو برام بزن خوادیلبخند گفتم: دلم م با

 ناراحتت کنه... دیفوت کرد و گفت: شا رونیرو به ب نفسش

 .دمی. قول مشمینه. ناراحت نم ـ

 کرد و شروع کرد: میمبل برداشت و نشست. سازش رو تنظ يرو از رو تارشیبرگشت و گ يلبخند با

 عادت دارم هر روز یدلتنگ نیا به

 شهیچوب م کهیت هیکه  یقلب به

 و یزنیکه امشب م ییزخما به
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 شهیزود خوب م دنتیقبل د تا

 عادت دارم هر روز یدلتنگ نیا به

 ادیاز  رمیکه ساده دارم م نیا به

 يدیم ادیکه بستم  ییچشما به

 خوادیکه دلش آغوش م یزمون

 لحظه به لحظه باتم اتمیمحل یب با

 يگردیبرم یچشم به راتم ک شهیهم

 هاتم هیگر کیپا به پاتم شر شهیهم

 يگردیبر م یخاطراتم ک تموم

   

 و نبوده ستیاندازه من عاشقت ن یکس

 زوده یلیجدا شدن از من و خونه خ واسه

 بمون کنار من بزار تموم شه دردم ایب

 نکردم هیکه واسه عشقمون گر ییشب ها چه

 وارهید يتو سرم رو شونه  يشونه  يجا

 غصه داره یکنار من نباش یوقت دلم

 يقرار یب یدونیکه بعد رفتنت م نیا با

 يتنهام بزار يبازم بر خوادیدلت م یول

 لحظه به لحظه باتم اتمیمحل یب با

 يگردیبرم یچشم به راتم ک شهیهم

 هاتم هیگر کیپا به پاتم شر شهیهم

  يگردیبر م یخاطراتم ک تموم

 )يدیاحمد سع |ی( دلتنگ

 قرارم؟؟؟ یپندار. من برم ب ییپرو یلیقولم بزنم با خنده گفتم:خ ریز خواستمیو نم شکستیبغضم دوباره داشت م چون

 ما نساخته. يشعرو برا نیکه ا روایخوب  یقرارم. ول یگفت: نه گلم. من ب يلبخند با

پندار  ي. سکوت خونه و نگاه مسخ کننده دیکشیبه رخ م شتریچشماش رو ب ییصورتش افتاده بود طال يشمع ها که تو نور

بلند شدم و برق رو روشن  عیسر یاز هر اتفاق احتمال يریجلوگ يو برا دمیکش یقی. نفس عمبردیداشت ضربان قلبم رو باال م

 من گشنمه ها! ست؟ین يشام خبر ازو گفتم:  دمیآشپزخونه سرك کش يکردم. بعد تو
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 زد و گفت: گرسنته؟ يلبخند کردیکه با دست شمع ها رو خاموش م يهمونجور

 نخوردم. يزیچ گهیتکون دادم و گفتم: بعد از ناهار د يسر

کارات بدترش  نیبا ا ،یهست فیکه ضع شینجوریها. هم يدینم یت گشنگبه خود گهیاومد سمتم و گفت: د یفیاخم ظر با

 .یکنیم

 کج کردم و گفتم: چشم. يسر

چشماش  يتو یرو به خوب ازیداد. ن رونیصورتم ب يو نفس داغش رو تو ستادیشد. درست رو به روم ا لیتبد يبه لبخند اخمش

صورتم چند بار پلک زد.  يداغش گرفت. سرش رو جلو آورد و رو به رو يدستا نی. دستش رو دراز کرد و دستم رو بدمیدیم

 يو با صدا دمیخودم رو عقب کش عیاالن موقش نبود. پس سر یول کردیدوباره داشت مسخم م شییخمار و طال يچشما

 : پندار...دمینال یفیضع

و بدون  رونی. نفسش رو محکم داد بموهاش ي. دستم رو ول کرد و برد تودیعقب کش عیبار پشت سر هم پلک زد و سر چند

لب  يرو يتا بتونم به خودم مسلط بشم. لبخند دمیکش قیدادم و چند تا نفس عم هیحرف راه افتاد سمت آشپزخونه. به اپن تک

رو که  ایرستوران نیبده ا ریآورد. با خنده گفتم: خدا خ یفر در م يرو از تو يهام چسبوندم و رفتم کنارش. داشت مرغ درسته ا

 .میکردیاگه نبودند ما چه م

 خنده گفت: خودم درست کردم. با

 چشمم رو نازك کردم و گفتم: جون عمت. پشت

 ؟یکنیخنده گفت: باور نم با

 !ونینه مرغ بر یچیبلدن؟ اونم ه میمعلومه که نه. مگه مردا آشپز ـ

 دروغ نگفتم. یفهمیچشمت درست کردم م يبار که جلو هیتکون داد و گفت:  يسر

 .ادهیپا خودت باشه. من مشغلم ز یسر خونمون قراره همچ میبر ی. وقتزمیتکون دادم و گفتم: نگران نباش عز يسر

 خودمون. يسر خونه  میبر یبا من باشه ول یزد و گفت: خدا از دهنت بشنوه. من حاضرم همه چ يلبخند

 ...ستین ریزدم و آروم گفتم: د یزورک لبخند

برام ساز زد و خوند. صداش واقعا  11و پندار تا ساعت  میمبل کنار هم نشست يرو با پندار داشتم. بعد از شام رو یخوب شب

که شد از جام بلند شدم و گفتم: خوب  میو ن 11که دل درد گرفتم. ساعت  دمیخند اشیمحشر بود. انقدر از دست مسخره باز

 ؟یرسونیمنو م زم،یعز

 ؟یمونیکج کرد و گفت: شب نم يسر

 . برم بهتره.گهیانداختم و گفتم: نه د نییرو پا سرم

. پندار هم کتش رو دمیسرم انداختم و پالتوم رو پوش ي. شالم رو رویو گفت: باشه. هرجور که راحت دیموهاش کش يال یدست

 نمت؟یبب یگفت: فردا ک میکه شد نی. سوار ماشمیزد رونیبرداشت و از خونه ب
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 .دونمینم ـ

 دنبالت؟ امیناهار ب ـ

 فردا رو بزار بمونم خونه دست پخت خودم رو بخورم. هیور اون ور.  نیا میپندار... بخدا خسته شدم از بس ناهارا رفت يوا ـ

 ام؟یب یخوب پس ک ـ

 .ایبعد از ظهر ب ـ

 م؟یکجا بر ـ

 .يشهرباز میفکر کردم و گفتم: امممم... خوب بر کمی

 ؟؟؟يتعجب گفت: شهر باز با

 نرفتم. گهیکه با عماد رفتم د لیبار اون اوا هینرفتم؟  هیمن از ک یدونیخنده گفتم: آره. م با

 .گردونمیبعد برت م میخوریدنبالت، شام رو با هم م امیم 5تکون داد و گفت: پس  يسر

 خوبه. ـ

نور عمارت که از دور  یب يره هاباز کردم. از پنج دیشدم و در خونه رو با کل ادهیازش پ یبعد از خداحافظ میدیخونه که رس به

با تعجب وارد خونه  دمیخودم ند نیعماد رو کنار ماش نیو ماش دمیبه عمارت رس یوقت یبود حس کردم که عماد خوابه. ول دایپ

. از پله ها باال رفتم. در اتاقش گفتیبره حتما بهم م یقرار بود جشن ایداشت و  يبرنامه ا اگهعماد کجا رفته بود؟  یعنیشدم. 

 ایکه هست  شدمیمطمئن م دیبا یکارم ناراحت بشه ول نیخونه باشه و با ا دمیترسیبسته بود و جرعت نداشتم که بازش کنم. م

چشم به داخل  ياتاقش و آروم در رو باز کردم. از گوشه  درتخت انداختم. رفتم سمت  ينه. کالفه پالتوم رو در آوردم و رو

در رو تا ته باز کردم و برق رو روشن کردم. نبود. وارد اتاقش شدم و به اطراف نگاه کردم.  شیتخت خال دنیبا د یاه کردم ولنگ

افتاده بود و چند تا  زشیم يتختش هم نامرتب بود. چند تا کتاب رو يافتاده بود و رو يگوشه ا شیتو خونه ا يلباس ها

که با  رونیو خواستم از اتاقش برم ب دمیافتاده بود. موهام رو با دست کش یپاتخت يرو که تا ته پر بود شیگاریاز جا س گاریس

اتاق نشده بودم و  نیوارد ا يبودم درست مقابل تختش خشکم زد. از بعد از خواستگار دهیکه خودم ازش کش ییتابلو دنید

... یکی نیا ینزده بود ول واریرو هم به د میقبل يتابلو یبود. عماد حت بیعج کمیچشمش  يدرست رو به رو ونمتابلوم ا دنید

 زدم. رونیانداختم و از اتاق ب نییسرم رو پا

 نقدریکه چرا رفتار عماد ا دمیفهمیسوال داشت، نم يبرام گم بود و جا زایچ یلیآوردم. هنوز خ یسر در نم زهایچ یلیاز خ هنوز

نکنه تا راحت تر  ریدرگ ادیذهنم رو ز خواستیکارش م نیا چون از حس من نسبت به خودش خبر داشت و با دیسرد شده. شا

شده  شتریمن نسبت بهش ب اقیاشت اشیمحل یواکنش من کامال برعکس بود چون با وجود تمام ب یبتونم به پندار فکر کنم ول

عماد عذاب وجدان داشته باشم چون  شیپندار و هم پ شیباعث شده بود که هم پ ضیضد و نق ياحساس ها نیبود و هم

 حیعماد ترج يایبد اخالق بهپندار رو  يها یخوب یشون در نوسان بود. گاه نیکدومشون بودم و قلبم مدام ب چیرسما مال ه

 .کردیم میو عصب دادیفکرا روحم رو خراش م نی. همدمیکوبیعشقم به عماد رو تو سر احساسات پندار م یو گاه دادمیم
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طول و عرض خونه رو  یهم خاموش بود. کالفه و عصب شیبود و گوش ومدهیخونه ن شبیاز ظهر بود. عماد از دبعد  4 ساعت

 مانیکه به ا کردمیباشه. از دلشوره در حال مرگ بودم. جرعت هم نم فتادهین یکه اتفاق کردمیدلم خدا خدا م يو تو کردمیمتر م

کلم رو  خواستیمثل بچه ها چکش کنم. دلم م ادیبودم که عماد خوشش نم مئنچون مط رمیزنگ بزنم و سراغش رو ازش بگ

اتاق  يکه تو یانیبعد از اون جر کردمیشده بود. فکر م بیو غر بیعج یلیچند وقته خ نیا يعماد تو ي. رفتارهاواریبکوبم تو د

بره عادت نداشت تو  ییخبر جا یب اشتکه حالش بدتر بشه. عماد عادت ند نینه ا نمیبیرو ازش م یخوب راتییتغ میغزل داشت

 .دادیچرا عذابم م دونستمیکه نم نیو هم شدیخونه سکوت کنه و لب از لب باز نکنه... عماد داشت عوض م

از  عیدر اومد. سر يکه صدا رمیرو بگ مانیا يبشم و شماره  نشیدرشت و سنگ يعماد و حرف ها يدعوا الیخ یب خواستمیم

رو نشون  يزیبود و چهره اش چ شهی. مثل همدمیاومد د یکه داشت از پله ها باال م یرفتم. عماد رو در حال نییپله ها پا

 آموزشگاه؟ یمگه نرفت ؟یکنیکار م یجا چ نیمن تعجب کرد و گفت: تو ا دنی. سرش رو بلند کرد و با ددادینم

 من نگران نشم؟ يخبر بد هی دینبا رونیب یرفت شبیاز د ؟ییدادم و گفتم: معلومه تو کجا رونیحرص نفسم رو ب با

 ؟يتو چرا خونه ا گمیم ـ

 امروز کالس نداشتم. ـ

که از  يقرارم با پندار افتادم. همونجور ادیبود. تازه  5ربع به  کیبه ساعت انداختم.  یتکون داد و از کنارم گذشت. نگاه يسر

 .گردمی. بعد از شام برمرونیب رمیش بتونه بشنوه گفتم: من دارم ماتاق يکه عماد از تو يبلند جور يبا صدا رفتمیپله ها باال م

 جلوم و گفت: چرا؟ دیپر هویکه خواستم وارد اتاقم بشم  نیهم

 .رونیب میبر میخوایدنبالم م ادیچرا؟ پندار داره م یتعجب گفتم: چ با

 .دیو گفت: ا؟... باشه بر دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 حالت خوبه عماد؟ یتعجب گفتم: مطمئن با

 تو اتاقش گفت: آره خوبم. خوش بگذره. گشتیکه برم يهمونجور

 یرفتن رو نداشتم ول رونیب يداغون ذهنم اصال حوصله  ياوضا نیاتاق و آماده شدم. با ا يو کالفه رفتم تو متعجب

سرد  ي. هوارونیم و از خونه زدم برفت نییاز عماد از پله ها پا یدل پندار رو بشکنم. با تک زنگش بدون خداحافظ خواستمینم

هم  يتکون داد و با لبخند یبرام دست شهیهام نگه داشتم بلکه از التهاب درونم کم بشه. پندار از پشت ش هیر يرو تو یزمستون

 سالم کردم. شدمیکه سوار م يرو باز کردم و همونجور نیکرد. در ماش میراه

 ؟یسالم خانوم خودم. خوب ـ

 .ستمیبد ن ـ

 شده؟ يزینگاهم کرد و متعجب گفت: چ کمی

 نه. چطور مگه؟ ـ

 .یناراحت کنمیگفت: حس م کردیکه به چشمام نگاه م همونطور
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 تکون دادم و گفتم: نه خوبم. برو. يسر

 تکون داد و بدون حرف راه افتاد. يسر

از جامون بلند  دیغروب خورش يکه درست رو به افق بود بعد از تماشا یکتینم يتازه غروب کرده بود و ما هم از رو آفتاب

 م؟یاونو سوار ش يایکه از دور هم معلوم بود اشاره کرد و گفت: م يپارك. پندار به رنجر يسمت شهر باز میو راه افتاد میشد

از ترس سکته  يخوایو معلوم بود که ترسناکه. با خنده گفتم: تو م اومدیدخترها از دور هم م غیج يرنجر نگاه کردم. صدا به

 بزنم؟

 .شمیمرگت م شیمن هستم تو چرا؟ خودم پ یمحبت دستم رو فشار داد و گفت: تا وقت با

 حرص گفتم: ا... پندار... با

 جون باران... گمیو گفت: راست م دیخند

 فداکار. يباشه آقا ـ

 م؟یسوار ش يایپس م ـ

 زدم و گفتم: باشه. ي. لبخندنیروش رو بندازم زم ومدیچشماش نگاه کردم. دلم ن به

دور خودش  یهیفج یلی. رنجر به طرز خکردمیکه سوار رنجر بودند نگاه م یتیو به جمع ستادمیمن ا رهیبگ طیبره و بل تا

. داشتم جا کننیم یمعلوم بود که دارن قالب ته غشونیج يافتاد. از صدا نیزم يکه شال چند تا از دخترها رو يجور دیچرخیم

 يوارد محوطه اش شد و رو عیرنجر سر ستادنیبگم با ا يزیکه فرصت کنم چ نیرو گرفت و قبل از اکه پندار دستم  زدمیم

 پندار. خونمیهاش نشست. با خنده کنارش نشستم و گفتم: من اشهدمو م یاز صندل یکی

 .شهیم هیتخل تیانرژ یکشیم غیج کمیافته فقط  ینم یاتفاق چینزن. ه خودمیب يحرف ها نیاز ا نیاخم گفت: بش با

 يرو بستم و دسته ها یبا مرگ از شدت ترس بودن. کمربند صندل کیپر شد. انگار همه مشتاق مالقت نزد عیسر یلیخ رنجر

. با حرص کردیجمع کرده بود و با لبخند نگاهم م نهیس يراحت دستاش رو تو الی. پندار با خدمیچسب یرو دو دست یصندل

 ه؟ی: چدمیبهش توپ

 ... ينجوریکه ا فتادهیخنده گفت: دختر هنوز راه ن با

چند تا از دخترا بلند شد. پندار  غیج يصدا یباال هم نرفته بود ول یحرفش تموم نشده بود که رنجر راه افتاد. هنوز حت هنوز

 .ناهایاند ا يریو گفت: چه جوگ دیخند

 مامان. يلب گفتم: وا ریز باالتر رفتن رنجر کم کم ترس من هم گل کرد. چشمام رو بستم و با

 ؟؟؟یدستم و آروم دم گوشم گفت: خوب يدستش رو گذاشت رو پندار

. با هر بار چرخش رنجر دمیکش غیپندار کردم و از ته دل ج زونیاز ترس مرگ خودم رو و اریاخت یرنجر ب یچرخش ناگهان با

 غیج يشد. از صدا ادیهام ز غیدم باز شد و شدت جدفعه کمربن کیکار بود که  ي. درست وسطادیچیپیتمام دل و رودم به هم م
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بودم. پندار سرش رو  دهیپندار رو چسب یهم نداشتم و فقط دو دست دنیکش غیج ينا گهیخودم منگ شده بودم. آخراش د يها

 ؟؟؟یآورده بود و آروم گفت: خوب نییپا

 تکون داد و با عجز گفتم: فقط ولم نکن پندار... کمر بندم باز شده. يسر

کرده بود و بدن اون عرق کرده بود. حرکات رنجر داشت آروم تر  خیرو محکم تر کرده بود . بدن من از شدت ترس  دستاش

 مهمون من. بچرخون. گهیدور د هی تیجمع نیا يداد پندار بلند شد: آقا همه  يکه صدا شدیم

هم  گهیده دور د گمیبه من باشه که مبراش کف و سوت زدند. دم گوشم گفت: اگه  یو باق دمیکش غیفقط از حرص ج من

 .یتو بغلم باش شهیبچرخونه تا تو هم

 پندار... اصلن ولم کن... یبدجنس یلی: خدمیحرص نال با

افتادم. پس دوباره  یم گرفتیافتاد که کمربندم بازه و اگه پندار منو نم ادمیازم فاصله گرفت. تازه  یرو شل کرد و کم دستاش

تو  ي. با خنده من رو به خودش چسبوند و آروم گفت: پس غر غر نکن خانوم خوشگلم. جادمیکش غیبهش چنگ انداختم و ج

 جاست. نیهم شهیهم

 داد و گفتم: پندار... رونینفسم رو ب شدیم يرنجر برام عاد يکه کم کم حرکت ها من

 که سرش کنار گوشم بود گفت: جان دلم؟ يهمونجور

 کنم؟یم تتیاذ یلیمن خ ـ

 ؟؟؟يکردنم بلد تیکرد و گفت: مگه اذ شتریدستاش رو ب فشار

 .گمیم يجد ـ

 امیمرد دن نیمن خوشبخت تر یو نگاهمم نکن یاگه باهام حرفم نزن یحت یاست تو که باش هینه خانوم. تو بودنت برام هد ـ

 .یچون تو کنارم

 دیکه با کردمیباورم م دی. باکردمیوش عادت مآغ نیکم کم به ا دیدادم و چشمام رو بستم. با هیستبرش تک ي نهیرو به س سرم

 بکشم نه با عماد... ریسرنوشتم رو با پندار به تصو

 ستادهیروگرفت وکشوندسمت اتاقک نگهبان.مسئول رنجر ا ربازومیشدم.پندار ز ادهیپ زدیم جیکه مدام گ يباسر ستادیکه ا رنجر

 ي افهیهم بود و ق يتو یپندار نگاه کردم. اخماش حساب يدور رو بده. به چهره  کیبود ومنتظر بودکه پندار پول اون 

اصال با کدوم  د؟یرنجره ساخت نمیگفت: ا عیبگه که پندار سر يزیآورد و خواست چ کرده بود. مرد دستش رو باال دایپ یخوفناک

 د؟یرنجرو راه انداخت نیمجوز ا

 آقا؟ یچ یعنیجا خورده بود گفت:  یکه حساب مرد

 نیتو وا شدیتار مو از سرش کم م هیاز شده بود. اگه نگرفته بودمش که از اون باال افتاده بود. اگه فقط کمربند همسر من ب ـ

 .دمیکشیم شیپارك رو به آت

 کمربنده شله آقا... دونستمیبود و هم متعجب بود گفت: نم دهیهم ترس مردکه
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 .یفهمیکردم م تیرفتم مامور آوردم ازت شکا یشد جواب؟ وقت نمی. امیدونستینم یچ یعنی ـ

دور رو در  کیپولش پول اون  فیک يتوجه به حرفاش از تو ی. پندار بکردیم یبه غلط کردن افتاده بود و تند تند عذرخواه مرد

اخمش رو گرفت و گفت: حاال چنان  يجا يلبخند میکه ازشون فاصله گرفت نیو بعدم راه افتاد. هم زشیم يرو دیآورد و کوب

 .فتهین یقاتفا نیهمچ گهید حواسش رو جمع کنه که

 ...يرو سکته داد چارهیخنده گفتم: بابا ب با

 ه؟یزیخانوم من کم چ یسکته کنه. مگه زندگ دیبا ـ

 ...وونهیلبخند بازوش رو فشار دادم و گفتم: د با

 نهیگز نیمناسب تر کردمی. پندار انقدر با محبت بود که کم کم داشتم حس ممیرستوارن همون اطراف خورد هی يرو تو شام

با ولع تمام  یو من هم گاه کردیم رابیمنتش س یکه حسرت به دل محبت بودمه. پندار من رو با عشق ب یمن ي ندهیواسه آ

داشتم به محبت که دلم داشت خود به خود عماد با اون غرور مسخره اش رو  ازی. انقدر محتاج بودم و ندمیبلعیمحبت رو م نیا

بودمشون فکر نکنم.  دهیگاه د یبه احساسات عماد که گاه و ب کردمیم یسع شدیذهنم مرور م ياورها توب نیا ی. وقتزدیپس م

اتاق  يکمر خم شدش تو کردمیم یشد... سع سیچشماش خ يبچه اونجور هی ي هیگر دنیفکر نکنم که با د کردمیم یسع

خودم و پندار، عماد رو آدم بده نشون بدم تا بلکه قلبم دست از  یخوشبخت يبود که برا نیا می... تمام سعارمین ادمیغزل رو به 

 عشق برداره. نیسر ا

 اونجا؟ میپارك اشاره کرد و گفت: بر يباال يها قیکه تموم شد پندار به آالچ شاممون

 ست؟یپالتوم فرو کردم و گفتم: سرد ن بیج يسردم شده بود دستام رو تا ته تو کمیکه  من

 شدیصورتم پخش م يحرف زدن نفس داغش تو يکه موقعه  ياه کرد. سرش رو جلو آورد و جورو به صورتم نگ برگشت

 گفت: سردته؟

 .کمیتکون دادم و گفتم:  يسر

 .یشیگرم م نجایسمت خودش و گفت: ا دیهوا من رو کش یب

 .نجاستیجات ا شهی... تو همسیبکنم و خودم رو کنار بکشم که آروم دم گوشم گفت: ه یاعتراض خواستم

 زشته. ننیبیزدم: پندار... مردم م غر

 . زن خودمه دوست دارم بغلش کنم.ستیزشت ن چمی. هننیگفت: خوب بب یالیخیب با

 یصندل يها. رو قیخودم رو رها کردم . دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و آروم راه افتاد سمت آالچ شمینم فشیحر دمید یوقت

 . میها نشست قیاز آالچ یکیداخل  يها

 : باران...گفت

 هوم؟ ـ

 ؟یکه با من خوشبخت یتو... تو مطمئن ـ
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 ؟یبحث رو تمومش کن نیا شهیشونش برداشتم و گفتم: باز شروع شد پندار؟ نم يحرص سرم رو از رو با

 يپر از شاد تیزندگ خوادیگل من. دلم م یحسرت داشته باش یتو زندگ خوامیو گفت: من نم دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 چشمات غم داشته باشه. خوادیباشه. دلم نم

 .دمی. بهت قول مشهیگفتم: بهت که گفتم، بهم وقت بده پندار. کم کم درست م یآروم يدادم و با صدا رونیرو ب نفسم

 .دوارمیو گفت: ام دیبغلش کش يمن رو تو دوباره

   

فوت  رونینفسم رو به ب اومدیدوم م يطبقه  ينجرهاکه از پ ينور دنیاز پندار در خونه رو باز کردم. با د یاز خداحافظ بعد

 میپالتوم فرو کردم و راه افتادم سمت عمارت. تصم بیج ي. دستام رو تورونیکردم و خدا رو شکر کردم که عماد بازم نرفته ب

من و پندار  مونیعروس يشدن کارها سیبه عماد بگم که تا قبل از راست و ر یفیبالتکل نیخارج شدن از ا يگرفته بودم برا

که عقد  يبا حس تعهد دیعماد کنم. شا ریفکرم رو درگ تونستمینم گهیاومد د یشناسنامه ام م ياسم پندار تو ی. وقتمیعقد کن

 .شدیهم تموم م یدو دل نیا کردیم جادیا

 یم کیکه از سمت راست سالن تار یفیدادم و در رو باز کردم. با حس نور ضع رونیب نینفسم رو سنگ دمیدر خونه که رس به

 دمیدیرو پشت ساز م یکس هی. ساکردیاز اطراف رو روشن م یبود و کم انویپ يباال کیاومد سرم رو چرخوندم. دو تا شمع کوچ

ساز  يکه صدا هیک نمیکه بب کردمیتوجه م هی. داشتم به سانمیسالن رو بب هیباق تونستمیچون تمام برق ها خاموش بود نم یول

ساز  يصدا یهم قاط یکس يساز اوج گرفت صدا يکه صدا نی. همزدیساز م يادیز یلیکه بود با مهارت خ یبلند شد. هرک

 يبه قدر یکه گاه یو مخمل نرم يصدا هی. ادیب رونیعماد ب يبود از حنجره  بیاعجاب آور که عج يشد. باز هم همون صدا

 انداخت... یم مادرش يها ییالال ادیکه آدم رو  شدیم میمال

 من بعد از تو نابوده يایدن

 رفتنت زوده يکن برا بس

 خونه نیمرد ا یبفهم دیبا

 جونش عاشقت بوده يپا تا

 يقرارمو تو خونسرد یب من

 ينه انگار عاشقم کرد انگار

 گرفت از بس صدات کردم میگر

 يکردم تا تو برگرد هیگر من

 جاده بن بسته نیآخه ا برگرده

 هم دسته ییجاده با تنها نیا

 کن ییایتو قلبت موم عشقو
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 نشکسته وونهید نیبغض ا تا

افتادم و از ته دل زار زدم.  نیزم يرو نداشتم. همونجا دو زانو رو زدیکه م ییحرفا دنی. طاقت شنهیگر ریو زدم ز دیترک بغضم

 یلرزون يوج گرفت. با صدادوباره آهنگ ا هیبعد از چند ثان یسازش کم شد ول يکم از صدا کی میگر يصدا دنیبخاطر شن

 ادامه داد...

 ما هم سن بارونه ياشکا

 سهم هر دو تامونه هیگر نیا

 الیل نیتر نیریمن بمون ش با

 مجنونه يتو بدجور فرهاد

 تونمیتو نم ینکن ب ترکم

 ونمیبه تو مد مویزندگ من

 دارم يتو احساس بد یب من

 تو حرفشم نزن جونم یتو... من ب یتو... من ب یب من

 يتو خون سرد قرارمویب من

 ينه انگار عاشقم کرد انگار

 گرفت از بس صدات کردم میگر

 يکردم تا تو برگرد هیگر من

 جاده بن بسته نیآخه ا برگرد

 هم دسته ییجاده با تنها نیا

 کن ییایتو قلبت موم عشقو

 نشکسته وونهید نیبغض ا تا

 ) یاتیب ایپو |من يای( دن

چرا حاال؟ چرا حاال که اسم کس  ر؟ید نقدریچرا ا ی. عماد باالخره اعتراف کرد... ولدیچکیصورتم م يهام گلوله گلوله رو اشک

 ر؟؟؟ید نقدریشدم؟ چرا حاال که دو دلم؟ چرا ا دیچرا حاال که نا ام کنم؟یاومده روم؟ چرا حاال که دارم ازش دل م يا گهید

بگم که چشماش چه  تونستمی. باز هم نمنمیفت رنگش رو ببه يچشما تونستمینور شمع ها م ریاز جاش بلند شد. ز عماد

بودم  دهیلب هاش ند يکه تا اون روز رو ینیری. با لبخند ششدیچشماش خالصه م يتو ایدن ي. انگار تمام رنگ هاهیرنگ

 ... یانقدر تو بغلش زار بزنم که از حال برم ول خواستی. دلم مآغوششپر بکشم تو  خواستیدستاش رو از هم باز کردم. دلم م

 يکه عشقم برگشته؟ چه جور گفتمیبه پندار م يسمت پله ها. من بلد نبودم دل بشکنم پس چه جور دمیجام بلند شدم و دو از

من  یلو گهینم يزیاگه بهش بگم چ دونستمیهر چند که م رون؟یبره ب میبکنه و از زندگ ریخ يکه برام دعا خواستمیازش م
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تاوان از دست دادن عماد باشه. پس  نینبود ا دیو بع دادمیم دیپندار رو من با يطاقت تاوان دادن نداشتم. تاوان دل شکسته 

. اگه باز هم سر خودم رو دادمیو بعد از دستش م کردمیوجودش رو حس م يچند روز نکهیبهتر بود تا ا دمیرسیاگه بهش نم

 به من داره راحت تر بودم. يه اعالق چیکه عماد ه دمیمالیم رهیش

که خودم داشتم  نیاومد. از فکر ا یهم بند نم میو گر زدمیاتاق رو پشت سرم بستم و هق هقم رو رها کردم. از ته دل زار م در

چرا داشت  کرد؟یرو با من م يباز نی. عماد چرا داشت اشدیحالم بدتر م بستمیبود م وستهیپ تیکه به واقع ییآرزو يچشم رو

که به من دل بسته بود؟ آخ خدا... چرا  يپندار یمن و هم زندگ یهم زندگ کرد؟یم يباز میچرا داشت با زندگ کرد؟یداغونم م

 يهمه زجر برا نیا ؟یکنیچشمام کابوس م يآرزوهام رو جلو یکی یکی يچرا دار ؟يبریم شیپ ينجوریرو ا میزندگ يدار

من رو ببر  ای... خداخوادیگرم مامانم رو م وشخستم... دلم آغ اتی.. خستم... باور کن از دنخدا. ه؟یهمه درد تاوان چ نیا ه؟یچ

 و آدمات رو ندارم... ایطاقت دن گهیکه د

بود  دهیچیکه تو کل خونه پ میگر يدر برابر صدا یمقاومت چیشد. ه سیکه کل بالشتم خ دمیتخت افتادم و انقدر بار يرو دمر

حاال که عاشقم شده  خواستیرو نابود کرده. دلم م امیتمام دن يعماد مغرور هم بفهمه که چه جور یحت خواستینداشتم. دلم م

از درد من رو هم  کمیکه  شدیم یعذابش بدم، چ خواستینزاشته. دلم م یباق جودماز و یچیه شیسکوت لعنت نیبفهمه با ا

 آوردم. یرمکه سکوت کرد رو د ییتمام روزها هیتالف ينجوریا دیشا د؟یکشیاون م

 همون تخت خوابم برد... يزار زدم که رو انقدر

اون همه سر و صدا به گوش  نیاز ب دیکشیکه زجر م یزن غیج ي. صداخوردیو سردم م دهیمحکم به صورت رنگ پر بارون

کرد و بارون تند تر  ی. آسمون غرشکدیچیوبلندم آب م ییطال يبود و از سر موها دهی. لباس کوتاه قرمزم دورم چسبدیرسیم

 شد.

 چیچرخوندم. انگار ه تیجمع نیوحشت زده ام رو ب ي. چشمادمیرو دور بازوم گره کردم و از سرما به خودم لرز دستام

دردناکم روبه  يراه بود نشده بود. همه همچنان مست ودرحال رقص بودند. استخون ها يکه تو یلیکدومشون متوجه س

 .اومدیاز پشت سرم م يا هقههق يکرد. صدا کیه خودم نزددرخت فشار دادم و پاهام رو ب

 دیرسیکه از فانوس به گوش م ییزن وسروصدا غیج يطرف، صدا کیکار کنم. سرما واستخون درد از  یچ دیکه با دونستمینم

 .کردیکه پشت سرم بود همه وهمه وحشتم رو دو چندان م یکس يمستانه  يقهقهه  يطرف وصدا هیاز 

نگاه کردم. بارون هم چنان خودش رو به سرو بدن  دندیکوبیکه خودشون رو محکم به صخره ها م ایدر يبغض به موج ها با

 .زدیضربه م سمیبه صورت خ یلیمثل س اومدیم ایهم که از سمت در ي. باددیکوبیلختم م

 نیکه ب ختمیاز عجز اشک هام رو ربه درخت چسبوند وچشمام رو بستم  شتری. خودم رو بشدیتر م کیهر لحظه بهم نزد صدا

متنفر  نجایبه اون آغوش گرم پناه ببرم. چقدر از ا خواستیمامان تنگ شده بود. چقدر دلم م ياون بارون گم شد. چقدر دلم برا

 بودم.
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به عقب بندازم رو نداشتم. چشمام رو  یبرگردم و نگاه نکهیجرعت ا یول سوزوندیدرست از پشت گردنم رو م یداغ يها نفس

 نهینقطه چ هیبارون  گفتیبهک م شهی. مامان همدهیکه خدا جوابم رو م دونستمیهم فشار دادم و خدا رو صدا زدم. م يرو

 یکه انگار تموم ي. زجه ازدمیبارون زجه م ری. و حاال داشتم زدهیرو م ابتخدا زودتر جو یبارون دعا کن يتو یتاخدا، وقت

 شت.ندا

به خون نشسته  یی. عماد بود... با چشمادمیکش غیوحشت زده ج افشیق دنیروم و من از د يجلو دیکه پشت سرم بود پر یکس

که  نیزد و دستش رو به سمتم دراز کرد. درست قبل از ا يقهقهه ا غمیج ي. از صداکردیم خیکه مو به تن آدم س يو خنده ا

 ییکابوس شبونه  نیآخر ا شدی. باورم نمدیلرزی. بدنم عرق کرده بود و مدمیپر بخوا از غمیج يانگشتش به بدنم بخوره از صدا

پاش قالب  يقدم ها يکه پشت درختا بود و با صدا ياون مرد شدیتموم بشه. باورم نم يجور نیا دادیکه مدت ها عذابم م

 عمادم باشه... کردمیم یته

 ؟يدیشده باران؟ خواب د یداخل. کنارم نشست وگفت: چ دیپر دهیدر اتاق باز شد و عماد رنگ پر غمیج يصدا از

تموم بشه. عماد رو به  یترس لعنت نیکه بتونم کنارش زار بزنم بلکه ا یداشتم. به کس اجیاحت یحام هیاون لحظه فقط به  يتو

داختم و از ته دل زار آغوشش ان يکابوسه. خودم رو تو هیفقط  نیبه آغوشش پناه ببرم و باور کنم که ا خواستیروم بود. دلم م

کنار گوشم گفت:  زدمیکه هق م يپر از عضلش رو دورم حلقه کرد و من رو محکم به خودش فشار داد. همونجور يزدم. دستا

نکن  هیبارانم. گر مونمیم شتیپ شهیتموم شد. من تا هم زیتموم شد. همه چ گهیدلم. آروم باش فدات شم. د زیآروم باش عز

 .زمیعز

 : اما... عماد... پندار...دمینال

 نیباران. من حقم رو به هم ی. تو حق منکنمیم شی. خودم راضزنمیکرد و گفت: خودم باهاش حرف م شتریدستاش رو ب فشار

 .دمینم یبه کس یراحت

 وقت... تو رو... تو رو... هی... ترسمیاش چنگ زدم و گفتم: عماد... من... من... م قهی به

 کس. چی. هرهیتو رو ازم بگ تونهیکس نم چی. آروم خانومم. هششیه ـ

 يتو ينگاهش. لبخند يبودم تو دهیکه کمتر د يزیرو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم. چشماش پر بود از محبت. چ سرم

 : عماد...دمیو با دستش اشکام رو پاك کرد. با بغض نال دیصورتم پاش

 ينجوریباران. ا فهیضع یلیصدام نکن. من قلبم خ ينجوریوقت ا چیگفت: ه يجد یلیلب هام گذاشت و خ يرو رو انگشتش

 من... يخوای. تو که نمکنهیکار نم گهید یکنیکه صدام م

 : نگو... تو رو خدا نگو...دمینال

 گهیمن هستم د ی. تا وقتینکن هیگر گهی. تو ام قول بده دگمیو گفت: باشه عشق من. نم دیصورتم کش يرو یخنده دست با

 باشه؟ زه،یاشکا بر نیا خوامینم

 تکون دادم و گفتم: باشه. يسر
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 نگاه کنم. دنتیو به خند نمیبش ریدل س هی خوادیدلم م دم؟یچند وقته خندت رو ند یدونیکج کرد و گفت: بخند باران. م يسر

 رو... ی... همه چیبرام بگ دیزدم و گفتم: قبلش با یکم رنگ لبخند

 ؟یبا پندار حرف بزنم. موافق دیقبلش با یتکون داد و گفت: حتما. ول يسر

 و گفتم: باشه... دمیکش یپندار آه ادیانداختم. با  نییرو پا سرم

 بگو که من خودم رو... يرو بلند کرد و گفت: باران اگه ... اگه پندارو دوست دار سرم

 نفر، بفهم تو رو خدا... هینفرم. فقط  هیعاشق لب هاش گذاشتم و گفتم: من فقط  يبار من دستم رو رو نیا

در برابر  یبودم؟ حت فیمرد ضع نیدر برابر ا نقدریانداختم. چرا من ا نییعماد پر از لبخند شد. با خجالت سرم رو پا يچشما

 آره؟ خوام؟یکه من م ياونجور شهیداره م زیهمه چ یعنیدرست شد؟  زیهمه چ یعنیآوردم. آخ خدا...  یمحبت هاش هم کم م

رو  یرفتم و کنار عماد نشستم. دست راستش رو دور شونم انداخت و با دست چپش گوش نییاز شستن صورتم از پله ها پا بعد

 : بله؟دیچیسالن پ يپندار تو يبرداشت و شماره گرفت. بعد از چند تا بوق صدا

 يا گهید يکه من دلم جا دونستیخودش م ای. خدازدیافتادم که با تمنا و عشق صدام م یوقت ادی. دیصداش بدنم لرز دنیشن با

من نبود  ریتقص ایخودش خواست... خدا ایمقاومت کنم... خدا تونمیروز برگرده سمتم من نم هیاگه عماد  دونستیبود. خودش م

 خودت بهش صبر بده... خدا... ای... خدایدونیخودت بهتر م

 ؟یگفت: سالم پندار. خوب یفیتر کرد و با اخم ظردستاش رو تنگ  يحلقه  لرزمیکه حس کرد دارم م عماد

 ؟یقربانت، تو خوب ـ

 .یمرس ـ

 ؟یداشت يجانم کار ـ

 بارانه. يرو بهت بگم. درباره  يزیچ خواستمیبله. م ـ

 .شنومیسکوت گفت: م هیاز چند ثان بعد

 بودن شما دوتا باهم از اولم غلط بود. یعنیبا تو ازدواج کنه.  تونهینم گهیداد و گفت: باران د رونینفسش رو محکم ب عماد

 لرزون پندار بلند شد: چرا؟ يبعد صدا یکم

پندار بشکنه. با  خواستیاصال دلم نم یچرا ول دونستمی. نمختیر رونیقطره اشک از چشمم ب هی اریاخت یصداش ب دنیشن با

اشکم  دنی. عماد با دنمیبیش رو بشکستن خواستمیدوست و حاال نم هیدوسش داشتم. درست مثل  یکه عشقم نبود ول نیا

 قسمت کنم. یرو با کس مییدارا خوامیباران سهم منه. منم نم نمحکم گفت: چو یلیتو هم و خ دیکش شتریاخماش رو ب

 .دیچیسالن پ يبوق تو ي... و بعد صدادیپندار بلند شد: خوش بخت بش فیضع يسکوت شد. بعد صدا يا قهیدق چند

گفتن نداشتم. عماد  يبرا ی. حرفدمیبغلش. به بازوش چنگ زدم و نال يتو دیرو قطع کرد و من رو کش یکالفه گوش عماد

 ...یکن هیگر ينجوریمرد ا هی يبرا خوادیگوشم آورد و گفت: نزار حسود بشم باران. دلم نم کیسرش رو نزد

 که نکنه آه پندار... نیا ي. براکنمیم هیخودمون گر يبغض گفتم: من برا با
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 هست. پس نگرانش نباش. باشه؟ يخبر هیجا  هیبود که  دهیما دوتا فهم ي. پندار از اولم با نگاه هارهیگینم ـ

بود که براش دعا کنم. دعا کنم که بتونه تحمل  نیپندار بکنم ا يبرا تونستمیکه م ينگفتم. تنها کار يزیتکون دادم و چ يسر

زدم و اشک هام  يلبخندش ناخودآگاه لبخند دنی. با ددیصورتم پاش يرو تو یقیکنه. عماد صاف رو به روم نشست و لبخند عم

 ؟؟؟يمن رو بشنو یعشق يکه قصه  يگرفت و گفت: آماده ا ستاشد يرو پاك کردم. هر دوتا دستم رو تو

 تکون دادم و گفتم: آماده و مشتاق... يخنده سر با

 داد و شروع کرد:... رونیصورتم ب يرو تو نفسش

و صبح  رونیب رفتمیاول م يشب ها یباشه حت ادتیخونه هنوز اون قدرا سرم به سنگ نخورده بود. اگه  نیتو ا يداوم یوقت ـ

معصومت  يبا چشما دمید یکه دو سه بار وقت نیکارام هم چنان برقرار بود. تا ا یول یکه متوجه نش کردمی. مست نمگشتمیبرم

. پس گرفتمینگاهت عذاب وجدان م دنیکار کردم. با د یکه کجا بودم و چ يخوندیاز نگاهم م کردمیحس م یزنیبهم زل م

 دیبا یکه بمون خواستمیو اگرم م يبر شمیاز پ خواستیبه طور کامل گذاشتم کنار. چون اصال دلم نم امویکثافت کار يهمه 

آب شد و سر و صدات تو خونه  تخی هکه کم کم ک نیافتادم تا ا یغزل م ادی میدیهر بار که تو رو م لی. اون اواشدمیپاك م

 یلیوقتا خ یکه بعض يدختر پر شر و شور بود هی. ياومد نبود یصداش هم در نم لیکه اوا ی. تو اون دختر مظلومدیچیپیم

دست  ت،یکه حد نداشت. بهت عادت کرده بودم. به همه چ گرفتیخندم م طنتاتیانقدر از دست ش ی. گاهيشدیم طونیش

 مانیا یکه حد نداشت. وقت شدمیانقدر دل تنگت م ییجا رفتمی... دو روزم که متیدوست داشتن ي چهرهنازت،  يپختت، صدا

 نشستمیساز م نیپشت هم یاقیافتادم که خودم با چه اشت ییاون روزا ادیمات شده بودم.  دمیساز زدن د ياومد و مهارتت رو تو

 تییتنها دادیکه عذابم م يزی. تنها چيکردیم شیخال يجور هی دیپر از احساس که با ،ي. درست مثل خودم بودزدمیو آهنگ م

 دمیترسیکه م ی. محبتیداشت اجیو مطمئنا به محبت احت يبمونه. خصوصا تو جوون بود ينجوریا خواستیبود. اصلن دلم نم

 نیسر هم کردیبخواد کنارم باشه حالم رو بد م يا گهیکه کس د نیبند نفس بودم. فکر ا يچون هنوز پا دمیترسیبهت بدم. م

 ی. بعد از جشن که تو گفتیکن دایو هم سفرت رو پ رونیب ياز خونه بر خواستی. دلم مشدمینم یمیباهات صم ادیخودم ز

 دمیرو به اون رو کنه. البته بعدا فهم نیبتونه تو رو از ا یمهمون هی شدیواقعا هنگ کردم. باورم نم مانیآموزشگاه ا يبر يخوایم

 بوده. مانیا يحرفا ریتاث

 ؟يدیتعجب نگاهش کردم و گفتم: تو از کجا فهم با

تو  يخانومم. من اگه خبر نداشته باشم تو سر کوچولو یدست کم گرفت یلیرو فشار داد. گفت: منو خ مینیو ب دیمحبت خند با

 .ستمیعماد ن گهیکه د گذرهیم یچ

نکن باران. مظلوم که  يجور نیگرفت و گفت: ا بغلش يخشونت من رو تو یانداختم. با کم نییشرم و خجالت سرم رو پا با

 ...رمیخودم رو بگ يجلو تونمینم یشیم

 بگو. شویخنده پسش زدم و گفتم: بق با
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 تیاذ خواستی. اصلن دلم نمگرفتمیگزارش لحظه به لحظه م مانیآموزشگاه از ا یرفت یصاف نشست و ادامه داد: وقت دوباره

رو  لشیدل یبرخورد کردن برات سخته ول يعاد نیکه ا دونستمی. میکنیبرخورد م يکه تو عاد گفتیم مانی. اما ایبش

از کارا و نگاه هات  یاز بعض ی. هم خوشحال بودم و هم متعجب. گاهیکنیمبارزه م تیبا حس درون يکه چرا دار دونستمینم

 نمی. بخاطر همیبندم بش يپا خواستیباور کنم. دلم نم خواستمینم یعنی. کردمیباور نم یبخاطر منه ول دیکه شا زدمیحدس م

 نیادامه داشت تا ا مچنانکشاکش ه نی. و امیبه حالت اول گشتمیبرم يشدیم يتو دوباره عاد یوقت ی. ولشدمیباهات سرد م

خودم رو فوش  یکل یختیبهم ر يبهت زدم و تو اونجور نیماش ياون حرف رو تو ی. وقتيدیاصل من رو فهم الیو يکه تو

زده  یو باهات حرف بزنم. گند بزرگ امیخودم ب تونستمیهم نم ی. از طرفزهیباورت از من بهم بر خواستیدادم. اصلن دلم نم

 شهینم ایراحت نیبه هم دمیهنوز رفتارت سرد بود فهم یول الیتو و یبرگشت ی. وقتشتیرو فرستادم پ مانیا نیبودم. سر هم

 يو زل زد يستادیجلوم ا يبعد از حرفا اونجور یخودم اومدم و باهات حرف زدم. وقت نی. سرهمارمیدوباره اعتمادت رو بدست ب

که با نگاهت  يبود یچون تنها کس یبرام با همه فرق داشت توو بغلت نکنم.  رمیخودم رو بگ يسخت بود جلو یلیتو چشمام خ

 ...يآورد ادمیاصل خودم رو به 

 

بشم. خوب اون موقعه ها هنوز برام مثل دخترم  وونهیبود د کیبهم گفت که ازت خوشش اومده نزد اریو کام میبرگشت یوقت ـ

باز هم درخواست خودش رو تکرار کرد. فکر  یشمیبود چرا پ دهیفهم يکه از شباهتت به غزل تا حدود نیبا ا ارمیو کام يبود

و  دونستیتو نم يراجع به گذشته  يزیچ اریکام می. از طرفکردیم میعصب کنهازدواج  شییکه دختر من بخواد با دا نیا

 دنتیعذاب کش دنیتر شدم. طاقت د یاومد عصب شیات پ هیهم که داستان کل ی. وقتزیهمه چ ریبفهمه بزنه ز یوقت دمیترسیم

 .شدمیو زنده م مردمیمن م يزدیم غیو ج رفتیدستت فرو م يرو نداشتم. هر بار که سوزها تو

. سرش رو بلند کرد و به چشمام نگاه کرد دیکش کردیم ییدستم خود نما يکه هنوز رو یزخم يدوتا جا يدستش رو آروم رو و

 .دیاونجا بود و شن ارمیتو رو براش گفتم. کام ياومد و من گذشته  ازیکه ن نیو ادامه داد: تا ا

 ؟یمن رو براش گفت يچرا گذشته  ه؟یک ازین یوسط حرفش و گفتم: راست دمیپر

کردم  دایاز شباهتت به غزل جا خورد. اصرار کرد که بگم تو رو از کجا پ دیترو د یخواهر نفس بود. وقت ازیو گفت: ن زد يلبخند

تو بود  مارستانیب يکارا ریهم بود. منم چون ذهنم درگ يتو بیعج اریکام ي افهیحرفام تموم شد ق یو منم براش گفتم. وقت

که  یبعد گفتم تو حق داشت یشدم و ول یاز ظهر فرداش بهم گفت که بهت گفته. اول عصب دکه بع نینشدم. تا ا چشیپاپ ادیز

. ستیجور ن اریکه اخالقت با کام دونستمیراحت شد چون م المینه خ یگفت ی. وقتدمیپس اومدم و ازت نظرت رو پرس یبدون

 دونستمیآهم در اومد. م هیمنف Oم که خونت دیفهم یبدم. وقت شیدنبالت رفته بودم آزما ومدمین مارستانیب ياون روز که تو

هامون بهم  هیکه کل دمیفهم یدادم. وقت شیخودم رفتم آزما یتعلل چی. پس بدون هشهینم دایپ هیبرات کل ایراحت نیکه به ا

 .یبش تیاذ نیاز ا شتریب خواستیمقدمات عمل رو اماده کردم. دلم نم عیخوشحال شدم و سر یلیخ خورهیم

 ؟یرو کج کردم و گفتم: چرا بهم نگفت سرم
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مطمئن شده بودم که دوسم  گهی. اون موقع ها دفتهیب یاتفاق نیهمچ يزارینم یاگه بفهم دونستمیزد و گفت: چون م يلبخند

 یکل دیفهم ی. وقتدیبود که فهم ينفر نیاول مانیکس نگفتم. ا چیبه ه یعنیکار کنم.  یچ خوامی. پس بهت نگفتم که ميدار

که  یکن دایپ اجیانقدر به وجود من احت کردمینکردم. فکر نم يبهش توجه  یول تهیخر کنمیکه دارم م يشد و گفت کار یعصب

به  ي. اون روز که شروع کرددمیکشیجورش رو م دیخودم بود و با ری. هر چند که برام مهم نبود. تقصیمنو از رو تخت بلند کن

 يزیچ یکه کس دمیفهم یوقت یول مبهش گفته. تو ذهنم همه رو مقصر کرد یک یعنی دمیباز کردن دکمه هام از خودم پرس

 یب خواستیحالت بد شد دلم م ی. وقتشهیخراب م تیکه روح دونستمی. مدادمیفوش بود که به خودم م لیبهت نگفته باز هم س

 یلیکه خ دمیتو اتاقم فهم يکه اومد یخوب دکتر نزاشت. وقت ی. ولنمیسرت بش يشب تا صبح باال امیبشم و ب زیهمه چ الیخ

باورش نداشتم.  یافتاد ول یبه تاپ تاپ م دنتیبود با د یدل کوچولوت خرابه. هر چند که دل خودم هم چند وقت نیاوضاع ا

که ازم  يهفته ا هیخونه اون  میبرگشت یبند نفس بمونم... وقت يتا ابد پا دیبا کردمی. حس مزدمیداشتم خودم رو گول م یعنی

 یبیو غر بی. حس عجبستمیچشم م دنتیو با د کردمیچشم باز م دنتیدعمرم بود. چون با  يروزا نیبهتر يکرد يپرستار

 اومد... شیپ ایتالیکه سفر ا نی. تا اهیچ دمیفهمیداشتم که نم

 عمرم بود. يروزا نیو گفتم: بدتر دمیهم کش يتو چهره

 تیآب يچشما نیا ریوقته اس یلیکه قلبم خ دمیرم تازه فهم يبود. تو نطوریمنم هم يگونم رو نوازش کرد و گفت: برا بامحبت

کنم و  رونیدوست داشتن تو رو از قلبم ب تونستمیتو و نفس در نواسان بود. نه م نیباور کنم. ذهنم مدام ب خواستمینم یشده ول

تو منو  یکنم ول رتیغافلگ خواستمی. مسر و صدا وارد خونه شدم یب دمیرس یدور. وقت زمیفکر نفس رو از ذهنم بر تونستمینه م

باران  ي... واشدمیتو متن شعرت گم م یوقت ،يخوندیبا بغض م یوقت شد،یم یصدا خودت و ساز قاط ی. وقتيرکردیغافلگ

 شتری. خودم بزنهیکردم قلبم داره تو دهنم م حس يبغلم کرد يو اونجور میدید یکه چقدر دوستت دارم. وقت دمیاونجا تازه فهم

 رو ازت نداشتم... يرفتار نیانتظار همچ یاز تو محتاج بودم ول

 ي. بعدم که مشغول کار توارمیکه نبودم رو در ب یچند مدت نیعوض ا کردمیم یها و خنده هام سع یبعدش با شوخ يروزا ـ

اون کنسرت  يتو . حاضرم قسم بخورمچمیبدون تو ه يبر يروز بخوا هیکه اگه  دمیتازه فهم دمتیدیو کمتر م يکنسرت شد

بخواد تو رو ازم  يروز هی کردمیفکر نم ی. ولکنهینگاهت م ینگاه خاص هیبا  دارکه پن دمیتر بود. اون روز د یکارتو از همه عال

تو من رو هم  یکردم. خوشحال سیمعطلش نکردم و کار رو راست و ر دمیزدن آموزشگاه د يشوق و ذوقت رو برا ی. وقترهیبگ

 نیخوشحال بودم. تا ا یبرقرار کن تباطخوب با اجتماع ار يکه تونسته بود نیو من از ا ي. تو مشغول کارت بودکردیخوشحال م

 که...

 ادی بی. اون شب عججیکه بردمت خل یاومد. همون شب شیپ یکه اون شب لعنت نیداد و گفت: تا ا رونیرو محکم ب نفسش

کردم نتونستم داستان نفس  يهر کار یبشم. ول یحرف بزنم و خال یبا کسداشتم که  اجینفس و غزل افتاده بودم واقعا هم احت

لحظه  یتو داشت نکهیبشم. غافل از ا یاز اون رو گفتم. انقدر گفتم تا خال عدکردم. پس شروع کردم و ب فیو غزل رو برات تعر

واقعا  دیکشیکه م ییها غیج دم،یرو د دتیرنگ پر یاون روز سال مادرته. وقت ي. اصال حواسم نبود که فردايشدیبه لحظه پر م
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 ،ییکه چقدر تنها دمی. اون روز تازه فهمشدیم کهیت کهیقلبم ت يزدیزار م يسر خاکش و تو اونجور می. فرداشم که رفتدمیترس

و بهت بگم که  امیب خواستیمدت حواسم بهت نبوده. دلم م نی. اون روز از خودم بدم اومد که چرا تمام ايدیچقدر عذاب کش

 ...یول یچقدر دوستت دارم. که مال خودم بش

که به زبون  نیو حرفاش رو زد حالم خراب تر شد. همه جرعت ا شمیاومد پ دیمج یموهاش زد و ادامه داد: وقت يال یچنگ

خودم ازت  يرو بهت بگم و اگه قبول نکرد دیهمون شب درخواست مج خواستمیرو داشتن اال من. م خوانیتو رو م ارنیب

 یباران از اون روز هرچ ي... وادمید دنیخونه و تو رو مشغول رقص اومدم یوقت یتموم بشه. ول یدو دل نیکنم تا ا يخواستگار

و من به خودم  رفتینم نیاز دست بره. اگه تعادلت از ب ارمیبود اخت کیکه نزد يبامن کرد يکار هیبگم کم گفتم. اون روز تو 

 افتاده بود. ینبود چه اتفاق اومدم االن معلوم ینم

 ؟؟؟یشیم دیسرخ و سف يجور نیا هیو گفت: چ دیانداختم. با خنده خودش رو به سمتم کش نییخجالت سرم رو پا با

 خنده پسش زدم و گفتم: لوس نشو. با

 يرو بهت گفتم هر رفتار دیمج يخواستگار انیجر ی. دوباره صاف نشست و ادامه داد: وقتدیو خودش رو عقب کش دیخند بلند

و  دمیدیرو نم یچیه گهیشدم. د وونهی. واقعا هم دکردیم وونمیاومد. حرفات داشت د شیکه پ يزیرو ازت انتظار داشتم جز چ

 لیاتاق غزل س ي. با ورود دوبارم تويکردیکه خودت فکر م ينبود يزیچ نمن او يبهت بفهمونم تو برا خواستمیفقط م

 ی. وقترونیب ياز خونه زد دمینفهم یاموششون کرده بودم بهم هجوم آورد. حالم انقدر بد شد که حتکه به زور فر یخاطرات

تو  ی. اما وقتکردمینمرو حس  یچی. انقدر غرق گذشته شده بودم که هدمیکلمه هم از حرفاش رو نفهم کیاومد  مانیا

. حرفات درست يزدیتو چشمام و اون حرف ها رو م يبا اون همه خشم زل زده بود شهیخدا... هنوزم باورم نم ي... واياومد

به خودم  یتو هضمش عاجز مونده بودم. اما وقت یبود که تا چند ساعت نیاومد. انقدر سنگ یسرم فرود م يپتک رو هیمثل 

ر جا دنبالش و ه يبر دیگفتم با مانیتمام حرفات راسته. به ا دمید دمیخودم ساخته بودم رو د يبراکه  یزندگ یاومدم وقت

 يتا ته مونده ها جیازت خبر نداشت. کالفه شده بودم. پس رفتم خل یهر جا که خبر گرفت کس یول یکن داشیهست پ

کنم  داتیکه پ نهیا کنمیکه م يکار نیبرگشتم خونه با خودم گفتم اول یخاطرات نفس و غزل رو هم باهاشون به آب بدم. وقت

فکرشم برام  ی. حترهیتعجب کردم. خصوصا که گفته بود امر خ یلیزد خپندار زنگ  یدارم. وقت یو بهت بگم که چه حس

 ومدهبود که ا نیخرخرش رو بجوام. برام سنگ خواستمیپندار اومد و اون حرفا رو بهم زد گر گرفتم. م یکننده بود. وقت وونهید

آخر.  میزدم به س گهید یاون يگفت خونه  یو گفتم ازت خبر ندارم. وقت چوندمشی. پس پکردیم يبود عشقم رو ازم خواستگار

مرد  يمن پاتو تو خونه  يبه جز خونه  يدونه بزنم تو گوشت و داد بکشم غلط کرد هی نمتیبیکه م نیهم خواستیدلم م

 ...ی. ولیگذاشت يا گهید

 

 کمیداشتم که  اجیاحت یرو بهت بگم. ول زیهمون شب همه چ خواستیچشمات تمام خشمم فرو نشست. دلم م دنیبا د یول ـ

زشت بود.  یدر رو باز نکنم ول خواستمیبودم که م يمحل اومد. انقدر از دستش کفر یحمام خروس ب یتو رفت یآروم بشم. وقت
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 ياومد یدوسش داشتم رو زدم. وقت یلیکه خ یآهنگ هیبخاطر فراموش کردن حضورش نشستم پشت سازو بعد از مدت ها 

اون حرف رو  یوقت یهنوزم حست به من سر جاشه و خوشحال شدم ول دمیفهم يقرمز کرد ينگار اونجور دنیو با د نییپا

کس به  يکردیم رکه فک نینفس بلکه بخاطر ا ادیدستمو قلم کن... من نه به  خوادیافته دلم م یم ادمی ی... هنوزم وقتيزد

حق نداره پاشو  گهیکردم و گفتم د یالبودم که همه رو سر نگار خ یذهنمه زدمت. انقدر از دست خودم عصب يجز خودت تو

از  عیترم کرد. حمله کردم سمتش که بزنم لهش کنم که سر يپشت سر تو گفت که جر فیاراج يسر هی. اونم نجایبزاره ا

. تا قبل از یبا پندار ازدواج کن يخوایم يو گفته بود يبه چشمام زل زده بود تیکه با جد بود نی. بدتر از همه ارونیخونه زد ب

 يچرا دار دمیفهمیتموم شده. نم زیکه همه چ دمیفهم دمیچشمات د يرو تو تیجد یوقت یول هیشوخ هیفقط  کردمیاون فکر م

. اون شب یخودت رو نابود کن ي ندهیآ يخوایچرا م دونستمینم یول یکنیلج م يدار دونستمی. میکنیم ينجوریبا خودت ا

بد بود.  یلیتموم شده. حالم خ زیکه همه چ دمیفهم دمید متیتصم يرو تو تتیفرداش جد یرو سرم هوار شد. وقت زیهمه چ

اومد.  یهم از دستم بر نم يکار یول یکنیلج م يبدتر شدم. مطمئن شده بودم که دار دمیهم شعر هم سقفت رو شن یوقت

چقدر سخت بود خودم رو بزنم به  یدونی. نميراحت بله رو به پندار داد یلیخ یول یرو بهم بزن يبود که خواستگار نیا مآرزو

چند وقت  نیدنبالم نگم اون غلط کرده با تو. آخ که ا ادیپندار قراره ب یگفتیبهم م یچقدر سخت بود وقت یدونی. نمیتفاوت یب

که  نی. فکر اخوردیخونش خون خونم رو م يقراره بر یگفت یپندار. وقت يخونه  یتچقدر بهم سخت گذشت. تا اون شب تو رف

. جمیتو خل دمی. به خودم که اومدم درونیزدم ب نمیخونه رو نداشتم. سر هم ي. تحمل فضاکردیم وونمیبهت دست بزنه د بخواد

که  هیخاطرات تو لعنت ریهمش تقص دمیکه هنوزم از دور معلوم بود گفتم اگه باران رو دارم از دست م یقیبه قا یو عصب يکفر

تنش بود. شاد بود و  دیلباس سف هی. دمیداد کردم تا همونجا خوابم برد. تو خواب نفس رو د ی. انقدر داد و بيدو دلم کرد

 ينشده. گفت بهت بگم. گفت که برامون دعا ری. بهم گفت هنوزم دکردیم يدورتر از اون داشت باز کمی. غزل هم دیخندیم

کار کنم.  یچ دیبا دمیفهمیو منگ بودم که نم جینقدر گصبح شده بود. ا دمیازخواب پر یازدواج موافقه. وقت نیو با ا کنهیم ریخ

 یبرام نمونده بود. ول دیترد چیه گهینفس رو هم داشتم د دییچون تا رمیبرات بگ یبزم درست و حساب هیشبش  خواستیدلم م

حرفم رو  یبرگشت یخودم رو گرفتم و گفتم وقت يجلو یشدم ول یعصب رونیب يریم يارکه د یاومدم خونه و تو گفت یوقت

آخرشم  تونستمیجوره نم چیه یبهت بگم ول يکردم که چه جور نیتمر نهییآ يبار جلو ستیدو يکه نبود ی. وقتگمیبهت م

که  دمیفهم هیگر ریز يزد یوقت دم،و برات شعرم رو خون ياومد یراحت تر بودم. وقت ينجوریگرفتم که برات بخونم. ا میتصم

تو  يتنت بودم که حد نداشت. انتظار داشتم بپر يگرما يو دستام رو باز کردم. انقدر تشنه هنوز دلت با منه. از جام بلند شدم 

 ...یبغلم ول

 !ایکرد وونمید یحساب شبیچشمام و گفت: د يرو انداخت تو نگاهش

 عماد... ستمیدل پندار رو بشکنم. من دل شکستن بلد ن تونستمیزدم و گفتم: نم یتلخ لبخند

 شدم. تتیمعصوم نیزد و گفت: قربون اون دل کوچولو و نازکت برم من. عاشق هم يلبخند

 دادم و گفتم: عماد... هیخنده سرم رو به شونه اش تک با
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 رو دورم حلقه کرد و گفت: جان دلم؟ دستاش

 ...شهیباورم نم ـ

 ...شهی: نه که من باورم مگفت

صورتش  یچند سانت يترو تو کی. سرم رو بردم نزدزدیبرق م یاز غم گذشته نبود. چشماش حساب يخبر گهیچشماش د يتو

کمتر متوجه  کردمیدقت م شتریب یهر چ یداره. ول یچشما چه رنگ نیباالخره بفهمم که ا خواستمیبه چشماش زل زدم. م

 .هیعمره خودم هم نتونستم بفهمم چه رنگ هیگلم.  زنتوش واضح نبود. با لبخند گفت: زور ن یرنگ چی. هشدمیم

 ست؟یپاش بلند شدم و گفتم: گرسنت ن يخنده از رو اب

 غذاهات رو نخوردم؟ یچند وقته درست و حساب یدونی... میلیگفت: چرا. خ کردیکه با لذت تماشام م يهمونجور

عماد رو  وانیبساط صبحانه رو آماده کردم. داشتم ل عیهم. سر يتو چدیپیم یبود. معدم از شدت گرسنگ 9ساعت نگاه کردم.  به

 ...هیتولد امام عل گه؟یدو هفته د میرو بنداز یو گفت: عروس دیکش یقیکه کنار گردنم نفس عم کردمیپر م

 ست؟یزود ن ـ

 .میکن یفردا عروس نیهم گمیهست. به من که باشه م رمیزود؟ تازه د ـ

 !يدله ا یلیخنده گفتم: عماد خ با

 ؟؟؟يافتاد یبه له له نم يازش محروم بود یول يکردیم یزندگ دختر خوشگل هیانصاف تو ام دو سال کنار  ید ب ـ

 .یخنده پسش زدم و گفتم: برو اون ور پسر بد. معلومه از همون اولش بهم نظر داشت با

 ؟یکن همیتنب يخوایحاال م ـ

 تکون دادم و گفتم: اون که صد البته... يسر

 ؟؟؟یهیو گفت: چه تنب دیخند

 سمتم. يایب يحق ندار گهیگفتم: تا دو هفته د یبد جنس با

 کن نگفتم بزن بکش که... هیسمتم و گفت: گفتم تنب دیپر

 ؟يریمیم یعنیاش و گفتم:  نهیس يرو گذاشتم رو دستام

 ؟يآورد و گفت: شک دار نییرو پا سرش

که  ییمرد کامال استثنا هیمن تک بود.  يبودنش رو هم دوست داشتم. عماد برا ایح یب یشدم. حت رهیخنده به چشماش خ با

 ممنونتم... زیفوت کردم و تو دلم گفتم: ممنونتم خدا... بابت همه چ رونیکجا لنگش وجود نداشت. نفسم رو به ب چیه

 

. سرم رو کج کردیاز مبل ها نشسته بود و با لذت تماشام م یکی يبرداشتم و بهش نگاه کردم. رو دهایکل يرو از رو دستام

 ود؟کردم و گفتم: خوب ب

 بود. یزد و گفت: عال یظیغل لبخند
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 دادم. دستش رو دور شونم انداخت و گفت: باران... هیجام بلند شدم و کنارش نشستم. سرم رو به شونش تک از

 جانم؟ ـ

 ؟؟؟یکنیبگم م يکار هی ـ

 ؟یچ ـ

 ؟یرقصیباهام م ـ

 ؟؟؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم: چ با

 .دمیرو د تییکه خودم هنرنما یستیخنده گفت: نگو بلد ن با

 آخه... ـ

 بخاطر من. ـ

 زدم و گفتم: باشه. يلبخند

 ؟يریدوم هم گذشت و رفت سمت اتاق. گفتم: کجا م ي. و راه افتاد سمت پله ها. از طبقه ایجاش بلند شد و گفت: ب از

 .ینیبیتو م ایاتاقش رو باز کرد و گفت: ب در

و گفت:  دیکش رونیرو ب يزیاز باکس ها چ یکی ي. از تودیکش رونیکمدش ب نییکمدش رو باز کرد و چند تا باکس رو از پا در

 بپوش. نویا

 شتریب یکم شیهفت ي قهیبود. دوتا بند نازك داشت و  دیکوتاه سف رهنیپ هیدستم بود نگاه کردم.  يکه تو یتعجب به لباس با

 رو؟ نیافتاد. با تعجب به عماد نگاه کردم و گفتم: ا یبدن م ياز لمه بود و رو از حد معمول باز بود. جنسش

 زد و گفت: آره. يلبخند

 بوده؟ یمال ک نیا ـ

 خوب وقت نشد بهت بدم. یرو از رم برات گرفته بودم ول نایها رو به سمتم گرفت و گفت: مال خوت. ا باکس

 لبخند باکس ها رو از دستش گرفتم و گفتم: ممنونم. با

 . منتظرتم.ایب يداد سمت اتاقم و گفت: زود هولم

بفهمه  خواستمیکنم. عماد مال من بود و من هم مال اون. م وونشید خواستیبراش زدم و در اتاقم رو بستم. دلم م یچشمک

صورتم از  خواستی. دلم مشیو شروع کردم به آرا شمیآرا زی. نشستم پشت مزارمیبراش کم نم یچیمن باشه ه يبرا یکه وقت

که با رنگ چشمام ست باشه. چون خط چشم بلد نبودم  دمیمژه هام کش يور يسورمه ا ملی. رادیب رونیب یدگیرنگ پر نیا

هم  یسرخاب ي. رژ گونه دمیهم برق لب مال یو کم دمیلب هام کش ي. رژ بنفش کم رنگم رو رودمیچشمم مداد کش يفقط تو

که عماد بهم داده  يدیفبستم و نصفش رو باز گذاشتم. لباس هام رو در آوردم و لباس س یو موهام رو نصف دمیگونم مال يرو

و لباس جذاب  شیاون آرا يگذاشته بود. واقعا تو شیبدنم رو به نما يقوس ها یبود رو تنم کردم. لباس تنگ بود و به خوب

 ردم و در اتاق رو باز کردم و راه افتادم سمت پله ها.فوت ک رونیشده بودم. نفسم رو به ب
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 دیچرخ امیم نییکه حس کرد دارم از پله ها پا نی. همکردیم نییبود و داشت آهنگ ها رو باال و پا ستادهیا ویکنار استر عماد

. با خنده ستادمی. خرامان رفتم سمتش و رو به روش ازدیپلک هم نم یچشم ازم برداره و حت تونستیسمتم و ماتش برد. نم

 ...یگفتم: غرق نش

 ؟یکن وونمید يخوای. دستش رو باال آورد و گفت: مرونیداد ب نیبار پلک زد و نفسش رو سنگ چند

 ؟یستیزدم و گفتم: مگه ن یناز پلک با

 دختر... نیخودت صبر بده به من با ا ایلب گفت: خدا ریو ز دیرو کنار کش خودش

بلد  یی. رفتم سمت عماد و گفتم: من رقص دوتادیچیآهنگ تو سالن پ يروشنش کردم. صدا ویخنده رفتم سمت استر با

 !ستماین

 . دمیم ادتیخودم  ـ

. رقصش هم مثل دمیدیبود که رقص عماد رو م يبار نیبه تکون خوردن. اول میزدم و با اوج گرفتن آهنگ شروع کرد يلبخند

 کننده. وانهیخودش مردونه بود و د

 چقدر قشنگه خوب منبا تو  یزندگ

 رنگه یعشق چه آب آسمون

 نمیریشونم ش يبزار آروم به رو سر

 زمونم نیکه خسته از ا یوقت

 من يغمه عشق تو چاره  يا

 من يعمر دوباره  بودنت

 ستاره یب يشب ها نیا يتو

 من يمن ستاره  يقشنگ تو ستاره  يچشما

دادم و به  یسمتم که جا خال رهیبگ زیکرد و خواست خ يبلند يبراش عشوه اومدم. خنده  یرو با دستام گرفتم و کم موهام

 ...دیرقصیرقصم ادامه دادم. اون هم با لذت کنارم مردونه م

 با تو چقدر قشنگه خوب من یزندگ

 رنگه یعشق چه آب آسمون

 من ماریمهربون دل ب بیطب يمن ا خوب

 من چشماتو چراغ روشن ز شب تار من ماه

 غم خوار من ییونم توکه پر از به یمن وقت داغ

 با تو چقدر قشنگه خوب من یزندگ

 رنگه یعشق چه آب آسمون
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 من يغمه عشق تو چاره  يا

 من يعمر دوباره  بودنت

 ستاره یب يشب ها نیا يتو

 من يمن ستاره  يقشنگ تو ستاره  يچشما

 با تو چقدر قشنگه خوب من یزندگ

 رنگه یعشق چه آب آسمون

 ) نیمع|با تو ی( زندگ

 دونستمیرو م نی. فقط افتهیب یکه امشب قراره چه اتفاق دونستمیمن شروع شده بود. نم يها دنیکش ازهیبود و خم 11 ساعت

 نی. با دومدهیبرام د ییکه خواب ها دیفهم شدیعماد م يلب ها يرو یطانیش ياز خنده ها یرو ندارم. ول شیکه هنوز آمادگ

 اد؟یسمتم و گفت: خوابت م دیچرخ ازمیخم

 . بهتره من برم بخوابم.زمیکون دادم و گفتم: آره عزت يسر

 گفت: کجا؟ طنتیاز جام بلند بشم که مچ دستم رو گرفت و با ش خواستم

 التماس گفتم: عماد... خواهش... با

 نگاهش گفت: نوچ! جون باران راه نداره. طونیهمون حالت ش با

 زدم و گفتم: همش دو هفته صبر کن، باشه؟ يلبخند

 باران... شهینم ـ

 ...زهیو گفتم: آخه من... االن... چ دمیموهام کش يال یدست کالفه

 عادتت نبود. يباال انداخت و گفت: تو که االن موقعه  ییابرو

 : عماد...دمیکردم و با حرص نال قرمز

 کار کنم؟ ی. چگهیمونده د ادمی الیو يو گفت: خوب بعد از اون اتفاق تو دیخند بلند

 ...يبد یلیوندم و گفتم: خرو ازش برگرد روم

 نیبه ا ازی. نهیعیطب یلیخ زیچ هی نیمن، ا ی. صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت: خانومستادیجاش بلند شد و کنارم ا از

 شدن نداره که... دیهمه سرخ و سف

 ...کشمیمن... خوب... خجالت م یول ـ

 ؟یبخاطر خجالتت ازمن فرار کن يخوایتا آخر عمرت م یقوربونت برم من. ول ی: الهگفت

 : عماد...دمینال آروم

 جان دل عماد؟ ـ
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خنده و  ریو بهش چشم دوختم. بلند زد ز ختمیچشمام ر يگفتن نداشتم فقط تمام عجز و التماس وجود رو تو يبرا یحرف

 ...یجورشم بکش دیبا رخودتهیبا اداهات حاال تقص يکرد وونهیمنو د ینگام نکن که راه نداره. امروز کل يگفت: اونجور

رو برداشت.  یلحظه جلوم نگه داشت و خم شد و گوش هی يبکنم که تلفن زنگ خورد. دستش رو به نشونه  یاعتراض خواستم

رو گذاشت دم گوشش. دو قدم ازم فاصله  یتو هم. دکمه رو فشار داد و گوش دیبه شماره انداخت و اخماش رو کش ینگاه

 چی... لعنت... نه... نه نه! فعال ه؟ی... مطمئن؟يدیداش؟ قربونت... خوب؟... خوب... از کجا فهمدا یگرفت و گفت: سالم... خوب

 ... باشه... مراقب خودت باش... قربانت خدافظ.میکن سکیر دینبا ی... خطر داره علشهیم یچ نمیتا بب دینکن یاقدام

 شده؟ يزیو سرخ شدش تعجب کرده بودم رفتم جلوش و گفتم: چ ختهیبهم ر ي افهیکه از ق من

 نشده. يزیچشمام و گفت: نه نه. چ يانداخت تو یکوتاه نگاه

 .ی. خوب بخوابدمیم فیبه اتاقم اشاره کرد و گفت: برو بخواب خانومم. امشب استثنا بهت تخف يبا لبخند بعد

چشماش.  يو زل زدم تو ستادمیسر خودشه بدون حرف سر جام اباز کردن من از  يکاراش برا نیتمام ا دوسنتمیکه م من

گرفتم و مجبورش کردم بهم نگاه کنه. نگاهش پر از ترس و  کمیمشت کوچ ي. چونش رو تودیدزیمدام نگاهش رو ازم م

 شده عماد؟ یترس گفتم: چ یتعجب و درد بود. با کم

 کنم. ریتورم درگ خوامی. نمکنمیش م. خودم حلستین یمهم زهیو گفت: چ دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 شه؟یبه منم مربوط م ـ

 ...ادینه ز ـ

 شده عماد بگو. ی. چشهیمربوط م یعنی ادینه ز ـ

 ...ستیگفتم که مهم ن ـ

 شده. ی. پس از روز اول خرابش نکن. بگو چمی. عماد قرار بود به هم اعتماد کنشدینم یمدل نیاگه مهم نبود نگاهت ا ـ

 نیاز مبل نشست. من هم رو به روش نشستم و منتظر نگاهش کردم. سرش رو ب یکی يداد و رو رونیرو با حرص ب نفسش

 ...روسهیدوتا دستش گرفت و گفت: راجع به س

 يکابوس ها گهیکه د کردمی. فکر مدیلرزیاسم بدنم م نیا دنیو وحشت بهش نگاه کردم. هنوز بعد از دو سال با شن باترس

و  دیاز جاش پر دیو لرزش بدنم رو که د یدگی. رنگ پرختیرو بهم ر زیهمه چ روسیهم اسم سباز  یتموم شده ول میزندگ

 .ستین یچی. هزمیکنارم نشست. و گفت: نترس عز

 شده؟ ی... چیگفتم: چ یلرزون يصدا با

 نشده.  یچی... هیچیه ـ

 بدونم... دیبه بازوش زدم و با التماس گفتم: دروغ نگو عماد... بگو... من با یچنگ

 .افتهیهم ب یکه اتفاق نیبه حال ا يوا گهید يلرزیم يجور نیا ينشده دار یچیگفت: معلومه. هنوز ه یعصب

 ما رو از هم... ترسمی... مترسمیبغض گفتم: من... من فقط م با
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 ...یچیه ؟؟؟يدیما رو از هم جدا کنه. فهم تونهینم یچیخشونت گفت: ه یباکم

 يزیاز چ دیعماد رو داشتم نبا یآروم گرفته بود. تا وقت کمیدادم. لرز بدنم  رونیدادم و نفسم رو ب هیرو به شونش تک سرم

 يناراحتم کنه. دستش رو به نوازش رو یچیخونم نزاره ه نیا يتو ی. عماد قول داده بود، قسم خورده بود که تا وقتدمیترسیم

 گهیکابوس بوده که تموم شده. د هی روسی. سیخودت رو خورد کناعصاب  زایچ نیا ابتب یالک خوادیو گفت: نم دیبازوم کش

 بهش فکر نکن.

 بدونم. خوامیم…التماس به چشماش نگاه کردم و گفتم: بگو عماد با

 تو اون فانوس فقط رستوران نداره... روسیسرش رو تکون داد و گفت: س کالفه

اومده بود  شیپ تشیاون فانوسه. پس حاال که موقع يتو يوقت بود که منتظر بودم بفهمم چه راز یلیسر جام نشستم. خ صاف

 باند قاچاقه. هیعضوِ...  روسیگفت: س دی. عماد که نگاه منتظر من رو دکردمیبا ترسم خرابش م دینبا

 ؟؟؟یهام رو تر کردم و گفتم: چاقاق چ لب

 رو ازم گرفت و آروم گفت: اعضا... نگاهش

کرده باشم. حاال  یزندگ ییجا نیهمچ ي. باورش برام سخت بود که تمام عمرم رو تودنیدور سرم شروع کرد به چرخ ایدن

بار  کیهر دو ماه  روسیکه چرا س دمیفهمیاومد. حاال م یم غیج يصدا روسیس يکه چرا نصفه شب ها از طبقه  دمیفهمیم

از طعمه هاش  یکیخود من هم  دیشا که نیآورده. با فکر ا یرو م یخاصافراد  اشیمهمون يوقتا تو یو چرا بعض زنهیم بشیغ

 ؟يدی. با بغض گفتم: از... کجا فهمدنیبدنم شروع کرد به لرز شدمیم

شب از  هی. کنهیکار م یکه چ دونستمینم قایدق یتو کار خالف باشه. ول دیبا روسیشک کرده بودم که س شیوقت پ یلیاز خ ـ

. از ومدهین شیپ تشیکه موقع هیموضوع چ نمی. خواستم برم باال و ببادیم غیج يصدا دمیرفتم داخل فانوس و د يسر کنجکاو

آوردم که اونجا چه  یسر در م دیاز دوستام گفتم فانوس رو بزاره تحت نظر. با یکیبه  نمیبود بخاطر هم ریاون روز ذهنم درگ

آمبوالنس  هی 4بار راس ساعت  هیکه هر دوشب  نیخصوصا ا شدیبه اون فانوس م یمشکوک یلیخ يخبره. رفت و امدها

گفت با  یعل یول کنهیم آدمقاچاق  کردمیفکر م لیقاچاق باشه. اوا هیقض دیمشکوکم کرد که شا نایتو فانوس. هم رفتیم

تو خونش و بعدم  کشونهیهرزه رو م ي. طعمه هاشونم همشون زنن. زناکننیکه قاچاق اعضا م دهیاز آدماش فهم یکی دنیخر

 .ارهیدخلشون رو م

 ؟یکارکن یچ يخوایوحشت گفتم: حاال...م با

 .یچیموهاش زد و گفت: فعال ه يتو یچنگ

 چقدر خطرناکه؟ یدونی. ممیبگ سیبه پل دیاما با ـ

 برده... ییبوها هیروسیس کنمیکنم. حس م يفعال کار خوامیچون خطرناکه نم ـ

 ؟؟؟ی...چیعنیگفتم:  یلرزون يوحشت نگاهش کردم و با صدا با

 .افتهینم یاتفاق چیبغلم کرد و گفت: نگران نباش عمر من. ه محکم
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 ؟يدیزدم و با اصرار گفتم: بگو عماد... از کجا فهم پسش

و بفهمن  فتهیب ابیتا آبا از آس میصبر کن یچند وقت هی دی. باکنهیم بمیتعق رمیهرجا م یکی کنمیگفت: چند وقته حس م کالفه

 .سیپل شیپ رمیآروم شد م یه چ. بعد که هممیبه کارشون ندار يکه کار

 بشه... رید دیشا ـ

 ...شهینم رید زمیاون فانوس رو ببنده. نترس عز تونهینم گهیسال د 3تا  روسیس گهیدارم که م یاطالعات هی. شهینم ـ

 وقت نفهمن... هی: عماد... دمیاش چنگ زدم و با بغض نال قهیترس به  با

 تخت باشه. التیبه جا نزاشتم. خ يرد چی. من هزمیلبخند گفت: نه عز با

 رو ندارم... یکس چی: تو رو خدا مواظب خودت باش. عماد من به جز تو هگفتم

 رو دارم؟ یموهام فرو کرد و گفت: مگه من به جز تو کس يرو تو دستش

 یفتینده گفت: نم. با خفتمیوقت ن هیاش چنگ انداختم که  قهیرو بستم دستش رو برد دورکمرم و از جا بلند شد. به  چشمام

 من. يجوجه کوچولو

جام تکون خوردم و گفتم: من برم لباسم رو عوض کنم. با  يتو یتخت گذاشت. کم يپاش در اتاقش رو باز کرد و من رو رو با

 بخوابم. تونمینم نیا

 باال انداخت و گفت: چرا؟ ییابرو

 ....خورمیغلت م يادیکوتاهه... منم که ز يادیخوب... ز ـ

 بدم دستتا. يکار هیخجالتت بشم و  الیخینکن امشب ب يکار هیباران  نیو گفت: بب دیخند بلند

 حرص گفتم: ا... عماد... با

 نکن. تیمنو اذ نقدرمیبخواب ا ریو گفت: پس بگ ستادیا کنارم

 کنم؟یم تتیباال انداختم و گفتم: من اذ ییابرو

 و گفت: کم نه. دیت دراز کشتخ ياز خاموش کردن برق اتاقش دوباره برگشت کنارم. رو بعد

 .ییبچه پرو یلیو گفتم: خ دمیحرص مشتم رو به بازوش کوب با

 دنده وکله خر و زبون نفهم! هیخنده گفت: و غد و  با

 ...ادتهی: چقدر خوب گفتم

 ...یمن رو بهم بگ يصفتا یکه باق کنمیکار م نایآره. هنوز دارم رو ا ـ

 االن بگم؟ ـ

 بگو. ـ

 خل وضع، مغرور، لج باز، سرتق، و... وونه،ید ـ

 ؟یو چ ـ
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 عاشق. ـ

 : باران...گفت

 هوووم؟ ـ

 ؟يدوسم دار ـ

 نه! ـ

 نه؟؟؟ ـ

 ...وونهیعاشقتم د ـ

 

زد  ياز دستاش رو ستون سرش کرده بود لبخند یکیبود و  دهیرو باز کردم و چند بار پلک زدم. عماد که کنارم دراز کش چشمام

 ؟؟؟يدی. خوب خوابو گفت: سالم باران خانوم

 بود. میخواب زندگ نیخنده گفتم: بهتر با

 ...يدیخواب 9محبت گفت: معلومه چون تا ساعت  با

 نبند! یتعجب گفتم: خال با

 .نیاشاره کرد و گفت: خودت بب وارید يساعت رو به

رفت. برگشتم  ادمیتابلوم قفل شد. حرفم  يبود. خواستم برگردم سمتش که نگاهم رو 9 يجد يبه ساعت انداختم. جد ینگاه

 نجا؟یا يزد نویعماد... چرا ا یسمتش و گفتم: راست

که  کردمیم یخودم رو راض کردمی. بهش که نگاه ميبود دهیرو با عشق کش نیبه تابلو نگاه کرد و گفت: چون ا يلبخند با

 .يهنوزم دوسم دار

 ...تتایخصوص ستیبزار تو ل میخنده گفتم: از خود راض با

 به ما؟ يصبحونه بد يخوایتخت نشست و گفت: نم يرو

 مگه؟ شهیم یبار تو به من صبحانه بده، چ هیصورتم کنار زدم وگفتم: حاال  يرو از تو موهام

 رفته؟ ادتیمنو  يخنده گفت: مگه آشپز با

 .یکن ییهنرنما خوادیفقط تو نم کنمی. خودم نوکرتم هستم درست مخالیسر جام نشستم و گفتم: نه نه! جان مادرت ب يسر

خانومم  ،یخونه هست نی. تو سرور و خانوم اادیکلمات از دهنت درب نیا خوامینم گهیخشونت دم گوشم گفت: د یکم با

 ؟يدی... فهمیمونیم

رو به  یگفتم بردگ اریکه؟ به کام ادتهیرو هم دوست دارم.  یبردگ یشونش گذاشتم و آروم گفتم: من کنار تو حت يرو رو سرم

 ...یاگه تو کنارم باش دمیم حیترج يسرور

 حرفا؟ نی: مگه نگفتم نشنوم از اگفت
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به من دستور  یتو هم. با خنده گفتم: تا تو باش دیولم کرد و از درد چهره اش رو کش عیخنده گوشش رو گاز گرفتم. سر با

 ...يند

سمت در. وارد اتاقم شدم و در رو از  دمیو دو دمیپر نییاز تخت پا عیسر یول رتمیرو باز کرد. دست دراز کرد که بگ چشماش

 ...گهید رونیب يایبلندش از اون طرف در اومد: م يپشت قفل کردم. صدا

که بخاطر باز بودنش روم  ییآوردم. لباس ها رونیدست لباس ازش ب هیو از در فاصله گرفتم. رفتم سمت کمدم و  دمیخند بلند

 یآسمون یتاب آب هیو  یجوب مشک ینیم هی دم؟یپوشیعماد مال من بود چرا نم گهیه دحاال ک یعماد بپوشم ول يجلو شدینم

. مداد دمیلباس ها رو پوش کردمیکه موهام رو خشک م يدوش گرفتم. همونطور عیحمام انداختم و سر يبرداشتم. خودم رو تو

از  ي. خبردمیکش ی. در رو باز کردم و به اطراف سرکدمیرنگم مال یب يلب ها يهم رو يو رژ دمیچشمام کش يتو يساده ا

 .اومدیآشپزخونه م ياز تو یرفتم. تلق تلوق نییعماد نبود. راه افتادم و از پله ها پا

 يو من بخاطر سفرها رهیچشم ازم بگ تونستیمن نم يآشپزخونه که شدم هر دومون ماتمون برد. عماد بخاطر لباس ها وارد

عماد درست نکرده بودم که اون درست کرده  يتا به حال برا يصبحانه ا نیم قسم بخورم من همچبود. حاضر بود ندهیکه چ

. رهیو غ وهیتا تخم مرغ و آب پرتقال و م ری. از انواع و اقسام مربا ها بگشدیم دایپ زیم يرو کردمیکه فکرش رو م يزیبود. هر چ

 .شهیباورم نم کار توِ که نایعماد. نگو ا يسرم رو بلند کردم و گفتم: وا

که باورم  يهمه خوشگل بود نیزد و گفت: توام نگو ا یطونیشد. لبخند ش رهیبدنم برداشت و به چشمام خ يرو از رو نگاهش

 .شهینم

 !رمایم زارمیحرص گفتم: عماد...م با

 خنده گفت: کجا؟ با

 فانوس اصلن. گردمیبرم ـ

 ...یخودم شیر خیبه بعد ب نی. از ايریکجا نم چیتو هم و گفت: تو ه دیرو کش اخماش

 ...يدار شیر یلینشستم و گفتم: نه که توام خ زیخنده پشت م با

 .گهی... خسته شدم عماد. بسه ديوا ـ

گذاشتم. عماد با محبت  نیزم يدستم رو رو يتو يزده بود نشستم و باکس ها رونیاز مغازه ها ب یکیکه کنار  يسکو يرو

 .یذوق یها. چه عروس ب دمونهیتازه اول خرخانوم  ؟ينگاهم کرد و گفت: خسته شد

. قبال که زود یی. بخدا بدتر از زنا تویکشیمغازه به اون مغازه م نیساعته منو از ا 4حرص به ساعتش اشاره کردم و گفتم:  با

 ؟يشد ریسختگ نقدریا هویچت شده  يکردیانتخاب م

 !گهیخوش پوش باشم که خانومم بپسنده د دیلباس بپوشم االن اما با يو گفت: آخه اون وقتا مهم نبود که چه جور دیخند

 من دوست دارم. یام بپوش یزدم و گفتم: تو گون يلبخند

 . خوبه؟پوشمیم یگون مونیعروس يو گفت: باشه پس برا دیخند بلند
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 د... عماد؟ ـ

 خوب. یگیخودت م ـ

خنک بده بهم که گلوم  ي وهیآب م هیاونجا  میبر ایب یش کنحرف گو يبچه  نقدریجام بلند شدم و گفتم: پس حاال که ا از

 خشک شده. یحساب

که اون طرف پاساژ  یفروش وهیدستم رو گرفت و راه افتاد سمت آب م يتو يکه دست خودش هم پر بود اما باکس ها نیا با

نفس همش رو خوردم. عمادم بدون حرف و با  هیرو داد دست من. انقدر تشنم بود که  شیکیبود. دوتا آب پرتقال گرفت و 

 بخور. نمیا ایخودش رو گرفت سمتم و گفت: ب وانی. لطلس يرو که انداختم تو وانشی. لکردیخنده نگاهم م

 نه خودت بخور. ـ

 ...گهید رشیبگ ـ

 ؟یپس خودت چ ـ

 .ستیمن تشنم ن ـ

رو  شیرو گرفتم سمتشو گفتم: باق وانیل یداشتم ولکه هنوز عطش  نیرو گرفتم و نصفش رو خوردم. با ا وانشیخجالت ل با

 خودت بخور.

 نارویا میبهش زدم و گفتم: بر يرو خورد. لبخند وهیآب م هیکه من خورده بودم باق ییرو از دستم گرفت و درست از اونجا وانیل

 .شهیم نی. دستمون سنگنیتو ماش میبزار

که گفته  ی. از وقتدمیکش کشی. دستم رو دور بازوش حلقه کردم و خودم رو نزدنگیها رو برداشت و راه افتاد سمت پارک باکس

از  دونستمیبود که خودم هم نم يخونه خوف داشتم ازش دور بشم. ترس ناشناخته ا رونیب شهیهم کنهیم بشیتعق یکیبود 

باهام بود. عماد صندوق رو  شهیحس هم نیا یول دمیدینم یمشکوک زیچ کردمی. هر بارم که به اطراف نگاه مرهیگینشات م یچ

 میگشتیکه برم يدست بزرگش گرفت. همونجور نیرو توش گذاشت. بعد دوباره در رو بست و دستم رو ب دامونیباز کرد و خر

 ...ایسراغ اصل کار میبر گه،یسمت پاساژ گفت: خوب د

 ؟؟؟یچ ـ

. سیسراغ حلقه و سرو میریم میسراغ لباس عروس خانوم، بعدم کت شلوار من، بعدش اگه هنوز حوصله داشت میاولش بر ـ

 باشه واسه بعد. دامیخر هیباق

 هم مونده؟ يا گهید زیچ میکه کرد يدیهمه خر نیمگه با ا ـ

 ...یدونیانقدر دنگ و فنگ داره که نم یو گفت: اوف! عروس دیخند

 م؟یریساده بگ یعروس هی شهیگفتم: حاال نم کالفه

 ...میریرو برات بگ رانیا یعروس نیبهتر خوامیکرد و گفت: معلومه که نه. م یاخم

 !فتهیو گفتم: اون که وظ دمیخند
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 ...کردمیاصلن نگاتم نم یکنیم چارهیب ينجوریو من رو ا یبلبل زبون نقدریا دونستمیو گفت: باران اگه م دیغش خند غش

 ؟؟؟یمنو نگاه نکن یتونستیگفتم: مگه م کنهیم یشوخ دونستمیکه م من

 ...تونستمینگاهم انداخت و آروم گفت: نه...نم يمحبت نگاه هفت رنگش رو تو با

 

بزرگ که پر بود از لباس عروس. به سر در مغازه اشاره کرد و گفت:  يمغازه  هینگفتم. من رو کشوند سمت  يزیو چ دمیخند

 نه. ایدر خور خانوم من داره  يزیچ مینیتو بب میشهره. بر یلباس فروش نیبهتر نجایا

از چشمم  ی، قبل يبعد دنیبا د یهمون رو بردارم ول خواستمیم دمیرسیکه م ی. از همون اول به هر لباسمیهم وارد مغازه شد با

داشتم  ينجوری. همکردیخوشگل تربود و واقعا انتخاب رو سخت م یکیاز  یکیافتاد. لباس هاشون واقعا فوق العاده بود.  یم

 یلباس دنیو با د کردیکه داشت اشاره م یبه سمت دمی. چرخدیدفعه دستم رو کش کیو محو لباس ها بودم که عماد  رفتمیجلو م

نسبتا  يرنگ که پشت دامن پف دارش دنباله  يریلباس ش هیبود.  ي. لباس واقعا فوق العادهاومدیکه اونجا بود نفسم باال ن

پر  يحالت کمربند هیکمرش  يبود. درست رو کرده جادیرو ا يدامن تا خورده بود و حالت برجسته ا يداشت. پارچه رو يبلند

. ریو نفس گ بایحال ز نیلباس ساده و در ع هیو قسمت باالش هم دکلته بود.  شدیقرار داشت. دور کمرش تنگ م دیاز مروار

 مشتاق به عماد اشاره کردم و گفتم: خوبه. ياومد. با چشما یم یلیبلند داشت که به لباس خ یلیتور خ هی

. دختر لباس رو از تن مانکن در آورد و داد دست من. به میخوایکه اونجا بود اشاره کرد اون لباس رو م يزد و به دختر يلبخند

تنم کردم. با  خودم رو درآرودم و لباس رو ي. راه افتادم سمت پرو. لباس هادیاز مغازه اشاره کرد و گفت: اونجا پرو کن یسمت

 یقشنگ یلباس هارمون يریموهام واقعا با رنگ ش یی. رنگ طالشدیتن واقعا فوق العاده م يتو یبود ول نیسنگ یلیکه خ نیا

 خانومم؟ يدیعماد بلند شد: پوش يکه چند ضربه به در خورد و صدا خوردمیخودم رو م نهیآ يکرده بود. داشتم تو جادیرو ا

 م: خوبه؟پرو رو باز کردم و گفت در

 یقیچشم ازم برداره و چند بار پشت سر هم آب دهنش رو قورت داد. نفس عم تونستیعماد خندم گرفت. نم ي رهینگاه خ از

 و گفت: باران... دیکش

 ست؟یزدم و گفتم: جانم؟ خوب ن يلبخند

 تکون داد و گفت: فوق العادست... يسر

 .امیبرو منم االن م ينکرد زیآب رو ر نیاز ا شتریتا ب گهیخنده هولش دادم و گفتم: خوب د با

 ...کشهیناجور م يبمونه کار به جاها شتریبود اگه ب دهی. انگار خودشم فهمرونیاز اتاق رفت ب عیزد و سر يلبخند

خوبه. بعد  نیبود. لباس رو به دختر دادم و گفتم: هم جی. نگاه عماد هنوز گنگ و گرونیرو در آوردم و از اتاق زدم ب لباس

 از تو حس. رونیب ایم سمت عماد و گفتم: بابا ببرگشت

 .ارمیپدرتو در ب یلبخند دستم رو گرفت و گفت: حاال انقدر منو تشنه بکشون لب آب و برگردون که شب عروس با

 شد؟یم یچ يهمه پرو نبود نیخنده گفتم: عماد تو ا با
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 شد؟یم یچ يشدیبد نم نقدریکرد و گفت: تو ام ا کمیرو نزد سرش

 حد؟؟؟ نیتا ا یعنیرو کج کردم و گفتم:  سرم

 حد... نیاز ا شتریب یلیعجز سرش رو تکون داد و گفت: خ با

 دلم برات سوخت... ـ

 ...یعنیبرق زد و گفت:  چشماش

 راجع بهش فکر کنم. دیخنده ازش فاصله گرفتم و گفتم: حاال با با

 ...یبدجنس یلیحرص گفت: خ با

 .شهیحرص نخور پوستت خراب م ادیز میبر ای. بزمیعز دونمیو گفتم: م دمیخند

 ...خورهیحرص م یک یفهمیخونه، م میدستاش گرفت و گفت: بزار برس نیرو ب دستم

پاهام درد گرفته بود. عماد با  میکرده بود نییمبل گذاشتم وخودم هم ولو شدم. از بس بازار رو باال و پا يها رو رو باکس

 ؟يکنارم نشست. گفت: خسته شد يلبخند

 ...یلیخ ـ

 ....رهیدوتامون درم یخستگ يفنجون قهوه بد هی ـ

 ...يبریم شیکارت رو پ استیباس يچه جور نیمارمولک، بب يخنده گفتم: ا با

کار دارم باهات. راه افتاد سمت پله ها. باحرص  یتو اتاقت آماده کن که امشب کل زارمیرو م نایجاش بلند شد و گفت: تا ا از

 ...یبعد از عروس يبزار گفتم: عماد قرار بود

 .گهیعروس د یشیلباستو تن کن،م يخوای...اصلن ممیمن و توام االن کم از عروس دومادا ندار زمیباال صداش اومد: عز از

گاز گذاشتم و منتظر  يآشپزخونه. قهوه جوش رو رو يمبل انداختم و رفتم تو يغر غر از جام بلند شدم. پالتو و شالم رو رو با

خودش رو داشت. خودم هم  ضی. اونم مرد بود و غرارمیبگ دهیعماد رو ناد يچشما يتو ازین تونستمیموندم. نمآماده شدنش 

نداشتم. همش فکر  هیقض نینسبت به ا یتو معرض تجاوز قرار گرفته بودم حس خوب چون قبال یبدتر از اون محتاج بودم ول

 .شدیعماد م یکیذهنم شکل گرفته بود و حاال مانع از نزد يبود که تو یکه با ترس همراهه. تفکر غلط کردمیم

بود  دهیپوش شیگرم کن مشک يرو يتاپ تنگ سورمه ا هیوارد آشپزخونه شد. لباساش رو عوض کرده بود.  يبا لبخند عماد

 .زمیری. اومد سمتم و گفت: برو لباسات رو عوض کن خانومم. من مزاشتیم شیدستش رو کامل به نما يکه عضله ها

 ياومدم. عماد رو نییو از پله ها پا دمیپوش دیسف شرتیت هیو  یشلوارك مشک هیپله ها باال رفتم و لباسام رو عوض کردم.  از

 نشد؟ روسیاز س ي. کنارش نشستم و گفتم: خبرکردیسالن نشسته بود و قهوه اش رو مزه م يمبل ها

 ازش نشه. يوقت خبر چیه دوارمیو گفتم: ام دمیکش یقیتکون داد. نفس عم يتو هم و سر دیرو کش اخماش

 رو انداخت دور شونم و گفت: نگران نباش. دستش

 .ستمینگران ن یدادم و گفتم: تا تو هست هیتک نشیرو به س سرم
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 شهیبهش زدم و بعد از گرفتن جوابم خم شدم و فنجونم رو برداشتم. قهوه مثل هم ي. لبخنددیموهام رو بوس يمحبت رو با

 ...زمیبرگشت سمتم و گفت: خوب عز یطانیش يگذاشت و بالبخند زیم يرو رو شیدرآورد. عماد فنجون خال رو میخستگ

 ها... شهیم تیزیچ هیخنده گفتم: عماد امشب  با

 خانوم.  شهیم تیزیچ هیباال انداخت و گفت: نچ! تو  ییابرو

 ؟يخوایم یرو کج کردم و گفتم: چ سرم

 ؟؟؟یدونیتو نم یعنیخنده گفت:  با

 ...تونمیو گفتم: عماد من... من نم دمیخجالت خند با

 تعجب گفت: چرا؟ با

 نسبت بهش ندارم... یخوب تیخوب... آخه... ذهن ـ

 ؟؟؟یگفت: مگه تجربه داشت دیترد یکم با

 حرص گفتم: عماد! با

 ؟يندار یخوب تیذهن یگیم يچه جور یتجربه نداشت یو گفت: خوب وقت دیخند

 ؟یکن بحثو تمومش نیا شهیم ـ

 ...شهیرو؟ نه نم ینیریش نیبحث به ا ـ

 ...کنمی:خواهش مدمیعجز نال با

رو  ضمیآروم گفت: دو ساله صبر کردم... دو ساله تمام غرا يچشمام وبا صدا يزل زد تو میآورد و مستق نییرو پا سرش

 يزیبه هر چ خوامیشدن خودم م یخال يابرازش کنم و برا يچه جور دونمیکشتم... چون انقدر از دوست داشتنت پرم که نم

 ... خوبه؟زنمیحرفش رو نم گهید يخودت نخوا یخوشحالت کنم نه ناراحت... پس تا وقت خوامیچنگ بزنم... من م

بغلش انداختم.  يخودم رو تو اریاخت یچشماش ناب بود... ب يبود... چقدر احساس تو یمرد چقدر دوست داشتن نیا ایخدا

چون از  یابرازش کن ستین يازی. دم گوشش گفتم: عشق تو انقدر برام مسلم شده که نچوندیدستاش رو محکم دور کمرم پ

 کرده. زیچشمات سر ر

 ...یدونیوار دم گوشم گفت: خوشحالم که م زمزمه

چون  شمیکار تو ناراحت نم چیوقت با ه چی... من هه،یبرام دوست داشتن زتیو گفتم: تو هم چ دمیبازوش کش يرو رو دستم

حرفت  ي... االنم حرف رويکه فقط و فقط به فکر خود من بود يبود یمدت تنها کس نیدارم... چون تمام ا مانیبهت ا

 که؟ یفهمیکشم... می... خجالت م کمی ی... منم محتاجم عماد ولارمینم

حاال بودن با  یتن با کلبعد از رابطه داش یدونیبا من... م یکنیچه م یدونینم یزنیحرفارو که م نیباران... ا يخنده گفت: وا با

 داره... یچه حال رهیگیپاك دخترونه نشات م يایدن هیکه تمام حرکاتت از  ییتو

 دختر دورو برت بودن. یکه کل ياریب ادمی یه خوادیرفت تو هم و با تشر گفتم: دلم نم اخمام
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 شه؟یم تیچرا؟ حسود ـ

 بشه؟ دیخشونت گفتم: نبا کمی با

سمت اتاقش گفت: آخ که حس  بردیدستاش م يکه من رو رو يمبل بلند شد. همونجور يکرد و از رو شتریدستاش رو ب فشار

 داره... یبودن چه لذت ریاس

 لذت... نیتو ا یو گفتم: غرق نش دمیناز خند یکم با

تورم با خودم  خوامیساله که غرق شدم... حاال م هیوقته غرق شدم...  یلیو گفت: خ دیکش یقیرو برد دم گوشم. نفس عم سرش

 غرق کنم.

 يزیتنها چ یگذشت بماند ول یما چ نیکه اون شب ب نی. ادیتخت دراز کش يآرنجش برق اتاق رو خاموش کرد و کنارم رو با

 نبود... داریکه متاسقانه چندان پا ییناب و طال یعمرم بود... لذت يها هیثان نیکه بهتر نیراجع بهش بگم ا تونمیکه م

 بشه؟ داریب خوادیتنبل خانوم من نم ـ

 عماد...بزار بخوابم... يکردم و گفتم: وا یبود اخم دهیعماد که کنارم دراز کش دنیپلکام رو باز کردم. با د يال

 از خواب؟ ينشد ریخانومم. س 11و گفت:ساعت  دیبازوم کش يرو رو دستش

 هم فشار دادم و گفتم: نه! يحرص پلکام رو رو با

 تکون خوردم. گفت: باشه بخواب. یکمتخت  يبلند شدنش از رو بخاطر

چشم بستم و با خجالت روم رو  عیبود سر ستادهیبدنش که کنار در حمام ا دنیرو باز کردم که جوابش رو بدم که با د چشمام

 ...ایشیم یخوردن شبینشو که مثل د دیسرخ و سف يخنده و گفت: اونجور ریبرگردوندم. عماد که حواسش به من بود بلند زد ز

 حرص گفتم: ا...عماد... با

 جان عماد؟ ـ

 ؟یکنیمنو نگاه م يستادی. چرا واگهیکه روم رو برگردونم و نگاهش کنم گفتم: برو حمامت د نیا بدون

لب هام  يرو يلبخند شبید يادآوری. ازجام بلند شدم و با اومدیکه در حمام رو هم بست م نیبعد از ا یخندش حت يصدا

 کرد. دایپ تشیراجع به شخص شدیم يادیباهاش هنوزم نقاط کور ز یسال زندگ 10بعد از  یبود که حت ینشست. عماد کس

و دستم رو  دمیکشیهم م ي. همونطور که چهره ام رو تودیکش ریو به حمام اتاقم برم که کمرم ت امیب نییاز تخت پا خواستم

افتاده بود رو برداشتم و راه افتادم سمت اتاقم. آب گرم حتما بهترم  نیزم يخم شدم و لباس هام که رو زاشتمیکمرم م يرو

اومدم  رونیاز دردم رو کم کرد. از حمام که ب یآرام بخش آب کم ي. گرمادمیکش از. وان رو پر از آب کردمو توش درکردیم

موهام رو باز گذاشتم که خشک لباس هام رو تنم کردم.  يو بالبخند دمیرو شن خواندیاتاقش آواز م يشاد عماد که تو يصدا

حضرت.  ی. با خنده گفتم: سالم اعلزدیبود و داشت موهاش رو شونه م ستادهیا نهییآ يبشن و راه افتادم سمت اتاقش. جلو

 .ریصبح بخ
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کمرم و  ي. بعد دستش رو گذاشت روریحضرت. صبح شما هم بخ ایشد و گفت: سالم اول کیسمتم و با لبخند بهم نزد اومد

 ؟یبگفت: خو

 .ستمی... بد نيا ـ

 دکتر؟ میبر يخوایم ـ

 .یشلوغش کن خوادیو گفتم: نه بابا. نم دمیخند

 نه... ایحال بچم خوبه  نمیبب میگوشم آورد و گفت: خوب بر کیخنده سرش رو نزد با

 .ستیخبرا ن نی... از انمیهولش دادم عقب و گفتم: برو بب باحرص

 ...کنمیکار م یحواسم بود چ شبیآخه من د ؟یو گفت: مطمئن دیخند

 : عماد!دمیغر تیعصبان با

 .رمایگیدختر خوشگل م هی رمیاون وقت م یشیم ریو گفت: حرص نخور خانوم جان... پ دیغش خند غش

 .یکنیم خودیتو ب ـ

 ...میکنیم خودیب م،یکن خودیب يخوای. حاال ممیکنیما همون کارو م دییشما بفرما یهر چ ـ

 سر سفره عقد بهت گفتم نه! يدید هویهنوز خرت از پل نگذشته،  ارا،یرفتم و گفتم: عماد حرصمو درن نییپله ها پا از

 ...ياز دستم بر زارمینگهت دارم نم غهیص نیعمر با هم هیاز باال اومد: شده  صداش

نگاه کرد و گفت: به  زیشد. با اشتها به م دایبودم که سروکلش پ ندهیو مشغول درست کردن صبحانه شدم. سفره رو چ دمیخند

 کرده... یبه! خانوم خونه چ

 از ضعف. رمیمیخونه که دارم م يآقا نیبش ـ

 !کننایروزه ما رو ول نم هی نیتکون داد و گفت: ا ياز باال بلند شد. سر شیگوش يکه صدا زیپشت م نهیبش خواست

 صبحانت رو بخور. ایولش کن عماد. ب ـ

 .امیم يکار واجب داشته باشه. زود دیسمت پله ها گفت: شا رفتیکه م همونطور

 هی دیضعف داشت و با یتکون دادم. بدنم حساب يسر زاشتمیدهنم م يکه درست کرده بودم رو تو يکه لقمه ا يهمونطور

: ستمیوا خیس عیعماد از باال باعث شد سر يعربده  يلقمه ام بودم که صدا نی. مشغول خوردن سومخوردمیکامل م يصبحانه 

 بـــــاران...

 شده؟ ی. با ترس گفتم: چگشتیم يزیکمدش دنبال چ ي. داشت توستادمیو دم اتاقش ا دمیاز پله ها باال دو عیسر

 .میبر دیحاضر شو با ـ

 کجا؟ ـ

 شده... ری... بجمب که ديدار ازیکه ن ییزای... فقط چيبردار خوادینم یچیه گمیبجمب باران. بعدا بهت م ـ
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انداختم. خواستم پالتوم رو بپوشم که  فمیک يالزمه رو برداشتم و تو کردمیکه فکر م يزیاتاقم و هر چ يتو دمیوحشت دو با

 داره؟ نیبنز نتیصداش باز بلند شد: ماش

 گفتم: آره. کردمیکه لباس تنم م همونطور

 بردار. چشمیسوئ ـ

کمرم پشت  يدنایکش ریتوجه به ت یو منم ب دیدویم نییز پله ها پا. عماد با عجله امیو راه افتاد میآماده شد قهیدق 3عرض  در

پشت فرمون  دیباز بود از باال پر نمیدر رو قفل کرد. چون سقف ماش یزد و با مهارت خاص رونیاز خونه ب عی. سردمیدویسرش م

 ...چیو رو کرد به من: سوئ

که انقدر  دونستمیشده فقط م یچ دونستمی. هنوز نملرزوندیرو انداختم سمتشو خودم هم نشست. وحشت تمام تنم رو م چیسوئ

که  نیبدون ا میزد رونیرو راه انداخت. از در خونه که ب نیماش يادی. عماد با سرعت ززهیبهم بر ينجوریبد بوده که عماد رو ا

ها  ابونیخ يتو يم آورو با سرعت سر سا دادیپدال فشار م يبست. پاش رو تا ته رو رو اطیدر ح موتیاز سرعتش کم کنه با ر

سقف رو بست و تونستم  میکه از شهر خارج شد نیقدرت حرف زدن نداشتم. هم میکه از شهر خارج بش ی. تا زماندادیم راژیو

 ...يتو که منو نصفه جون کرد شده عماد؟ د ی. رو کردم به سمتش و گفتم: چامیبه خودم ب قیبا چند تا نفس عم

 ...روسهیس يعضو دارو دسته  میعوض نیکه ا دمیفهمیم دیموهاش زد و گفت: با يتو یچنگ کالفه

. آب دارهیبر نم میدست از سر زندگ ایزود نیکابوس به ا نیکه ا دونستمی. مدنیدوباره بدنم شروع کرد به لرز روسیاسم س با

 شده؟ یدهنم رو به زور قورت دادم و گفتم: چ

ارتباط داشته  روسیبا س کردمیفکر نم یبودم ول دهیفانوس د يتو يت: پندار رو چند بارگف رهیکه نگاه از جاده بگ نیا بدون

 باشه...

 نیاز ا يبود جز زیکه صداقت از چشماش لبر یبود؟ اون روسیس التیاز تشک يضربه هم بهم وارد شد. پندار عاشق جز نیدوم

 ...شهی... باورم نمایبود؟ خدا فیباند کث

 ؟؟؟ی: چدمیبهت نال با

که  ی. انگار اون کسکنهیکار م یچ میدونیکه ما م دهیفهم روسیتکون داد و گفت: االن پندار بود که زنگ زد. گفت س يسر

جا  هیو  رونیب میکه ما بر ستادندیدرخونه منتظر ا يکه به ما گفته. گفت دو نفر جلو دنیلوش داده بود رو شکنجه کردن و فهم

سر  ییبال خوامینم گهی... کثافت مرونیب میسرشون رو گرم کنه تا ما از خونه بزن تونهیم رو يا قهیدق 5. گفت ارنیدخلمون رو ب

 خود کثافتشه... ریکه اون رانندهه رو شکنجه دادن... تقص گهیلومون داده... مطمئنم داره دروغ م شیخود عوض ی... ولادیباران ب

 یرو باور کنم... پندار ما رو لو داده بود؟ اون دمیشنیکه م ییها زیچ تونستمیاطالعات به دوران افتاده بود. نم نیاز هجم ا سرم

دستام پنهون کردم و  نینفس بکشه حاال من رو به مرگ فروخته بود؟ سرم رو ب تونهیبدون من نم گفتیروز بهم م هیکه 

رزش بدنم ل يرو یکنترل چی. هدیچیپیم نیماش يهق هقم تو يشکستم. صدا رو کردیگلوم داشت خفم م يکه تو یبغض

 ...رسهیاونا دستشون به ما نم افته،ینم یاتفاق چی... هزمینکن عز هیکمرم نشست و گفت: گر ينداشتم. دست گرم عماد رو
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 ؟یرو بلند کردم و گفتم: اگه برسه چ سرم

 ؟ينگاهم کرد و گفت: به من اعتماد ندار یاخم با

 عماد... ترسمی: من مدمیتکون دادم و نال يسر

تار مو از سرت  هی یحت زارمینترس، نم یچیاز ه شتمیکه من پ یدستاش گرفت و گفت: نترس... تا وقت نیکردم رو ب خی دست

 ...دمیکم بشه، قول م

مواظبم بود...  شهی... همستادیا یحرفش م يرو گفتیم یهرچ شهیراست بود، هم شهیعماد هم يآروم گرفتم. قول ها یکم

بود که بهش اعتماد کامل  یوجودم بود... تنها کسم بود... و تنها کس يبود... عماد همه  گمیاون بود که به فکر زند شهیهم

  ؟يریم يبود گفتم: حاال کجا دار زیکه تو نگاهم لبر يداشتم پس اشک هام رو پاك کردم و با اعتماد

هماهنگ کنم بره  مانیتا با ا میبش یآفتاب رانیا يتو دینبا ی. چند وقتیدب يبرا میریگیم طیتهران، از اون ورم بل میریم ـ

 .دمیگری. باندشون که جمع شد برمروسیسروقت س

 تکون دادم و گفتم: خوبه... يسر

... هر دو مون میدیترسیهر دومون بود. هر دومون م یدرون شیکه نشون گر تشو یبرقرار شد. سکوت نمونیب نیسنگ یسکوت

 ...میهر دو بهم اعتماد داشت چون میکردیلب باز نم یول میشک داشت ندمونیراجع به آ

بپره. با ترس سر جام صاف نشستم و گفتم:  رفتیچشمام م يکه کم کم تو یجاده داد باعث شد خواب يکه عماد تو يراژیو با

 شده؟ یچ

 کردن... دامونیپدرا پ یو گفت: ب دیکش ییال گهید نیماش هیحرص از بقل  با

نحس  اهیس ي. درست مثل دوتا پرنده دمیبودند رو د بیکه پشت سرمون در تعق یاهیس نیوحشت برگشتم و دو تا ماش با

گوشش گذاشت و بعد  يرو رو یو شماره گرفت. گوش دیکش رونیرو ب شیگوش ی. عماد عصبانزندیرو بهم م میداشتند خوشبخت

اگه زنگ نزدم  گهیساعت دندارم فقط گوش کن، دو  یاحوال پرس ت... وقمانیمکث شروع کرد به حرف زدن: سالم ا یاز کم

 کهیجوون رو ت يکه زنا ییاز باند قاچاق اعضا یسرنخ یگیاونجا بهشون م يری... د خفه شو بزار حرفمو بزنم، مسیپل يریم

 گمیگفتم؟... اگه زنده موندم بهت م یچ يدیفانوس، شن يبریم يداری. برشون ميکرد دایپ ایدر يتو ختنیریو م کردنیم کهیت

 ...گهیفقط دو ساعت د مان،یا گهینره، دوساعت د ادتیحرف بزنم فقط  تونمیشده، فعال نم یچ

پشت سرمون  يها نی. ماشدیمکش ییو ال کردیرد م گهید يها نیماش نیرو از ب نیدست ماش هیبا  زدیکه حرف م همونطور

 شه؟یم یلرزون گفتم: حاال چ ییچنگ زدم و با صدا میبودند. با وحشت به صندل بیهم با همون سرعت در تعق

 ...دونمیگفت: نم کالفه

 يها نیکه بوق تمام ماش يجور کردیم یرانندگ یداشت و عصب ییباال یلیهم سبقت گرفت. سرعت خ گهید نیماش هیاز  و

شد؟  داشیاز کجا پ گهید نی: ادمیآرومش رو شن يدوباره برگردم و به پشت نگاه کنم که زمزمه  خواستمیدر اومده بود. م گهید

 ي. راننده با لبخندکردینگاه م کنهیم یما و سمت من رانندگ يکه درست مواز ینیبه ماش دمیخط نگاهش رو که دنبالم کردم د
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ازمون  یبعد کم کمی. اومدیما م يپابه پا نیماش یول شترکنهی. عماد خواست سرعتش رو بکردیداشت ما رو نگاه م انهیوحش

 اهیس نی. ماشدیکه عماد کنار کش نیاز بغل بکوبه به ماش خواستیفاصله گرفت و بعد با سرعت به سمت در من حرکت کرد. م

به  یمشک نیو ماش رهیما حرکت کرد. عماد نتونست فاصله بگ نیبه سمت ماش يشتریبار با شتاب ب نیکرد و ا زیدوباره دور خ

زد و گوشه  یچرخ نیکنم. ماش يریاحتماال جلوگ يتا از صدمه  دمیـماد... و به سمتش پر:عــ دمیکش غیما برخورد. ج نیماش

 ؟؟؟یمتوقف شد. عماد نفس نفس زنون بهم نگاه کرد و گفت: خوب هجاد ي

 ریمونده بود و ت یدر قور شده و صندل نیعماد نشستم. پام ب يپا يو رو دمیکش رونیب یدرد پام رو از اون طرف صندل با

 : آره....دمیحال نال نی. با ادیکشیم

لب  ریساق پام افتاده بود نگاه کرد. ز يکه رو یقیو به خراش عم دیشلوارم رو باال کش يپاچه  عیپامه سر يدستم رو دید چون

 : کثافت...دیغر

 نیزم يعماد کنده شدم و رو يپاها يبکنم از رو يکه بتونم کار نیبکنه که در با شدت باز شد و قبل از ا يکار خواست

 افتادم. عماد نعره زد: ولش کن کثافت...

افتاده بود  نیزم ياز پشت بهش حمله کردند. عماد رو گهیکه دو نفر د رهیبگ زیکه من رو گرفته بود خ يبه سمت مرد خواست

رمون رد ها که از کنا نیاز ماش یگم شده بود. بعض دندیکوبیسر و صورتش م يکه اون دو نفر تو ییمشت ها نیو نعره هاش ب

قبل از  ی... ولدی: ولش کندمیکدوم جرعت دخالت نداشتند. با بغض نال چیه یول کردندیصحنه نگاه م نیبا تعجب به ا شدندیم

که دستش  یدستام رو برد پشت و با چسب عیکه من رو گرفته بود سر يکنم همون مرد يکه بتونم از جام بلند شم و کار نیا

 زدم: ولم کن عوض... غی. جدیرسیبهش نم یخون چیکه ه يبود دستام رو سفت بست جور

و پام  رفتیم یاهی. چشمام سدیچیدهنم پ يدهنم فرود اومد. طعم شور خون تو يکه حرفم تموم بشه مشت مرد تو نیاز ا قبل

ستاش. بلند شدن رو ندارم رفت کمک دو ينا دیفهم ی. مرد با همون چسب دور دهنم رو هم بست و وقتدیکشیم ریبه شدت ت

به دوستاش گفت که بخاطر  يزیو چ دیعماد کوب يپهلو ي. با لگد توکردمینگاهشون م ونیبه خون نشسته و گر ییبا چشما

عماد رو هم بست. دو  يدست ها یکیبرش گردوند و اون  زدندیکه داشتند عماد رو م يفاصلم نتونستم بشنوم. اون دو مرد

 يو خون رو شکخودشون. سر و صورت عماد پر از خون بود. من که ا نیمرد عماد رو بلند کردند و کشوندند سمت ماش

 غیبود. چون دهنم بسته بود از ج دهیو انگار ضربه د دیلنگیم یعماد کم ي. پاکردمیشده بود به اون صحنه نگاه م یصورتم قاط

که دستام رو بسته بود اومد سمتم و با خشونت بازوم رو  ي. همون مردشدینم دهیشن يزیهموم چنامف ییهام به جز صداها

 دنبالش راه افتادم. شدیم دهین کشیزم يکه رو یی. با پادیکش

 

. چون وسط دوتا از اون غول تشنا بودم تا حد ممکن خودم رو گهید نیماش هیبردند و من رو هم تو  گهید نیماش يرو تو عماد

که کنارم  ییاز همون مردها یکیاومد.  یو اشکم بند نم زدیدهنم م يکردم که باهون برخورد نداشته باشم. قلبم توجمع 

 ...ری: خفه خون بگدیداشت و داد کش تکه جراح ییبه پا دینشسته بود با پاش کوب
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که شکسته بود.  ي. انگاررهیم رونیاالن روح از بدنم ب کردمیضربه حس م نیبود که با کوچکتر يکردم. درد پام به حد ضعف

 گردنیمعلوم بود که دارند برم رفتندیکه داشتند م يری. از مسدمیجام لرز يصدا تو یهق هق هام رو خفه کردم و ب يصدا

بود که از حال  نی... بدتر از همه اادیسرمون ب ییکه قراره چه بال دوسنتمیدر انتظارمونه... نم یدونستم چ یسمت شمال. نم

... از ترس امیآخر دن کردمی... حس مکردیم شتریام رو ب هیوگر زدیبه دلم چنگ م شیصورت خون ریخبر نداشتم... تصوعماد 

افتاد و تمام دست و پام از  یجونم م هبا کمربند ب روسیرو داشتم که س يتمام دست و پام سر شده بود. حال همون موقعه ا

 ...دیکشیم ریسوزش ت

فانوس از  بتیه دنیکه بره داخل شهر از کنار شهر رفت سمت فانوس. د نی. راننده بدون ادمیساعت به شهر رس کیاز  بعد

رو هم حس  یفرض يسوزش و درد گوله ها یآتش... حت يسمت جوخه  رمیدارم م کردمیدور لرزه به بدنم انداخت. حس م

 نیومن رو از ماش دیبود بازوم رو با خشونت کش دهیاد کشکه سرم د يها کنار هم نگه داشتند. همون مرد نی... ماشکردمیم

چشماش قفل شد.  يکردند. نگاه لرزونم با وحشت تو ادهیها با دست و دهن بسته پ نیاز ماش یکیکرد. عماد رو هم از  ادهیپ

 ...ینگاه هفت رنگش پر بود از خشم و نفرت و حرص و نگران

دستش بود من رو به سمت فانوس هول داد و من بعد  ریکه بازوم اس يزد... مرد میدلگرم يبرا یجون یب يچشماش لبخند با

که  دمیفهمیبودند. نم ستادهیا یکلیراه پله ها چند مرد ه يشده گذاشتم. تو نینفر يفضا نیا ياز مدت ها دوباره پام رو تو

 حاال... یبود ولن يخبر گاردیبودم از باد نجایکه من ا ی. تا وقتنجایآورده ا نارویچرا ا روسیس

 نیزم يکه دستاشون داشت هر دو رو يادیباز بود. من و عماد رو به داخل هول دادند و بخاطر شتاب ز روسیس يخونه  در

با بدنش کمک کرد که  یدستاش از پشت بسته بود ول نکهیآورد. عماد با ا یرو در م غمیو ج دیکشیم ری. پام به شدت تمیافتاد

 ی. عماد سرش رو به سرم فشار داد ولدیتمام وجودم لرز روسیس یشیم يچشما دنیاال آوردم و با د. نگاهم رو بنمیدرست بش

و پوزخند منزجر کننده  دیرسیبه نظر م شهیتر از هم یوحش شیشیم ي. چشمادمیلرزیپناه م یب يمن همچنان مثل بچه کبوتر

و از جا بلند شد. با ترس به  ردله ک یعسل يرو يگاریجا س يانگشتاش بود رو تو يکه ال يگاریلب هاش بود. س يهم رو يا

من از ترس  یاز من نداشت ول یدادم. حال عمادم دست کم رونیتند و داغم رو نامنظم ب يدادم و نفس ها هیعماد تک يشونه 

 يدش آورصورتم و با لبخند چن ي. دستاش رو برد پشت بدنشو خم شد روستادیرو به روم ا روسیو اون از خشم. س دمیلرزیم

 گفت:...

کردن با بچه  يومناز باز ي.اون موقعه هابچه بوديبزرگ شد نباری.هرچندکهامیدیدوبارهبهم رس که؟یچقدر کوچ ایدن ینیبیم ـ

. حتما ستیکم ن نای... اینیمع يعروس خانواده  يشد ،يخودت آموزشگاه زد ي. برايحاال بزرگ شد یاومد، ول یها خوشم نم

  نه؟مگه  گه؟یکه عماد قبولت کرده د ستیکم ن

که  نیبخاطر هم شهی. هميکه دل ببر يبلد نبود يکه عماد قبولت کرده وگرنه عشوه گر يو گفت: بزرگ شد ستادیا صاف

 حاال... یباهات نداشتم. ول يو به درد نخور کار يبود کیکوچ

 نه؟ رمشیکه واسه مجازاتت ازت بگ اتیزد و رو کرد به عماد گفت: فکر کنم اونقدر بزرگ شده تو دن يپوزخند
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که پشتمون  ییحمله کنه که مردها روسی. خواست به سدیشد و از جا پر وونهید روسیحرف س نیبا ا دیلرزیکه از خشم م عماد

 بزرگ شده... یلیزد و گفت: پس معلومه خ يقهقهه ا روسیبکنه. س يبودند گرفتنش و نزاشتن کار ستادهیا

 ي. من هم که از ترس روتونستینم یخودش رو از دست اون مردها رها کنه ول خواستیو م زدیهمچنان دست و پا م عماد

 يوارید يجلو روسیاتفاقات نشه. س دنیچشمام بود مانع از د يکه تو یتا اشک زدمیمچاله شده بودند تند تند پلک م نیزم

تکون داد و گفت:  يسر قهی. بعد از چند دقدیکش قیو چند تا نفس عم ستادیا زاشتیم شیرو به نما ایکه در تشیسوئ يا شهیش

تو اشتباه  ینداشتم... ول تیبه زندگ ي... من کاريکردیدخالت م شدیکه بهت مربوط نم يتو کار دی... نبايکردیدخالت م دینبا

 ...یختیبهم ر توی... خودت زندگيکرد

 ؟؟؟يمتوجه شد کنم،یداغون م تویکه دارم زندگ هیبار دوم نیگفت: ا يسمت عماد و با پوزخند برگشت

 روسیبا تعجب به س يلحظه ا زدیکه دستاش رو از پشت گرفته بودند تنه م ییبود و با خشم به مردها یکه هنوز عصب عماد

نداشته باشه نه؟ اونم  يبده آدم از زن و بچش خبر یلیزد و گفت: خ يبلند يقهقهه  دیکه مکثش رو د روسیشد. س رهیخ

 دوسال!

که عماد  دونهیاز کجا م روسیکه س دونستمیاز اون نداشت. نم یوا رفت. حال خودم هم دست کم روسیحرف س نیبا ا عماد

 گهید گاریمبل نشست. س يزد و رو يا گهید يخنده  بردیکه داشت از بهت ما لذت م روسیزن و بچش رو از دست داده. س

! میمنصف یلیکه من آدم خ ینیبیلطف درحقت بکنم، م هی خوامی: متگف دادیم رونیکه دودش رو ب يزد و همونجور شیآت يا

 ...کنمیبه دشمن خودم هم لطف م یحت

از زن و بچت بهت خبر  خوامیشد و گفت: م رهیعماد خ يچشما يزانوهاش گذاشت. تو يجلو خم شد و آرنجاش رو رو به

 بدم...

 روسیبود. س دهیداغ رو د نیکه ا يبود چه برسه به عماد نیمن سنگ يحرف برا نیا دنیافتاد. شن نیزم يدو زانو رو عماد

 يکوچولو هم فکر نکرد هی یعنی دم؟یراه م نجایرو ا یکس یراحت نیکه من به ا يزد و گفت: واقعا فکر کرد ي گهید يقهقهه 

 شناختمت؟؟؟یاز قبل م دیشا

از اون  یبود. حال من هم دست کم دهیاومد و رنگش پر یخته بود. نفسش به زور باال مدو روسینگاه گنگش رو به س عماد

نفس و غزل سه ساله  دیکه شا نیبود... فکر ا ياومد. نگاهم پر از ناباور ینداشت. نفس هام مقطع شده بود و به زور باال م

 ..شدیم خیس تنمبوده باشن مو به  روسیس ياز طعمه ها یکی

 دمیفهم يدیپلک یدورو بر باران م ادیکه ز لمیباران بود. اون اوا هیشب یلی. خیداشت ینیریزد و گفت: دختر ش يپوزخند روسیس

 ...هیچ هیقض

 رونیکه از پشت چسب دور دهنش ب يخفه ا ي. از صداروسیبود دوباره حمله کرد سمت س دهیکه خشمش دوباره جوش عماد

از افرادش که عماد رو گرفته بودند اشاره کرد که چسب دهن عماد  یکیبه  سروی. سکشهیکه داره عربده م دیفهم شدیم زدیم
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کار  یعربده هاش فانوس رو لرزوند: کثافت آشغال... باهاشون چ يصداکه چسب دور دهنش رو باز کردند  نیرو برداره. هم

 ... زیهمه چ یب ؟يسرشون آورد ییچه بال ؟یعوض يکرد

 ینکن دادیو داد و ب یباش ی! آروم پسر. اگه پسر خوبسیگذاشت و گفت: ه شینیب يرفت جلوشو دستش رو رو روسیس

 سرشون اومده... ییچه بال یفهمیم

با لذت  روسمی. سدیکشی. خشم و نفرت از چشماش زبونه مدیرو به فحش کش روسیکه از خشم سرخ شده بود باز با داد س عماد

 نیزم يبدنش نمونده بود. باز رو يتو ینا و رمق گهیصداش گرفت. د. عماد انقدر داد زد که کردیبه حرص خوردن عماد نگاه م

 لتریف روسیچشم دوخت. س روسیبه س شدیم نییتند تند باال و پا نشیس يو قفسه  دیلرزیکه بدنش م یافتاد و با خشم در حال

شما  يتو خانواده  دنی. انگار داد کشدیکشیداد م ينجوریانداخت و گفت: زنتم مثل خودت هم يگاریجا س يرو تو گارشیس

 نه؟ هیارث

ادامه  روسینگهش داشت. س نیزم يبود به زور رو ستادهیسرش ا يکه باال يباز داغ کرد و خواست از جا بپره که مرد عماد

 بود، نتونستم ازش بگذرم... يا کهیبد ت ییداد: خدا

نداره!  يسال هم مورد 18بزار! مثبت عشقته  یناموس... آشغال .... بووووق ( هر فحش یب ي: هرزه دیعربده کش عماد

 حقشه....)

زن تو  یندارم. ول نجایا انیکه م ییبه کسا يترش کنه گفت: من اصوال خودم کار يکه جر نیا يزد و برا يقهقهه ا روسیس

 بود! گهید زیچ هی

خوب فروختم.  یلیحال اعضاش رو خ نی! با اپروندیم ادیکرد و گفت: مثل خودت جفتکم ز يا گهید يعماد خنده  يعربده  با

 بود... زیتم رونشیناکس توشم مثل ب

. رگ گردنش زده بود شهیاالن از حرص منفجر م کردمیکار کنه. صورتش انقدر قرمز شده بود که حس م یچ دونستینم عماد

دادنش ازم  يدلدار يابر يکار چی. هختمیر یصدا اشکم یو ب میدیاومد. خورد شدنش رو م یو م رفتیم نیباال و نفسش سنگ

 میمهندس، من از بچگ یدونینه؟ م گهیکارشون کردم د یچ یبه من انداخت و گفت: گفت ینگاه روسیاومد. س یبر نم

که  ارمیم دتیعروسک جد نیچشمت سر ا يبودم. االنم همون بال رو جلو یعمل يتو کارا شتریچندان خوب نبود. ب اتمیحفظ

 ؟یسر زنت اومده! موافق ییچه بال یبفهم قایدق

 وجود... ی... آشغال بزارمی: خفه شو کثافت... دستت به باران بخوره زندت نمدیداد کش عماد

فعال شد و از جام  عیببرن. رادارام سر رونیکرد و به افرادش اشاره کرد که عماد رو از اتاق ب يا گهیبلند د يخنده  روسیس

که باعث شد پخش  دیپهلوم کوب يکه عماد رو گرفته بود با لگد محکم تو ییاز اونا یکیو خودم رو به عماد چسبوندم.  دمیپر

و  رفتیم رونیکه ب يعماد که همونجور يداد ها يکرده بود و صدا چارمی. درد پام هم بدمیچیپیبشم. از درد به خودم م نیزم

 .دمیشنیرو م کردیم دیو تهد دادیفحش م
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که اون  يشدم. همونجور رهیخ روسیس ي دهیدر يو به چشما دمیبسته شد. باترس خودم رو عقب کش يناهنجار يبا صدا در

سفت برخوردم.  زیچ هیکه به  نیتا ا رفتمیو عقب م دمیکشیم نیزم يمن هم خودم رو رو شدیتر م کیقدم به قدم بهم نزد

چشم دوخته  روسیس يبه چشما یمقطع يها هم نداشتم. با نفس وکه برگردم و به پشت سرم نگاه کنم ر نیجرعت ا یحت

. از درد دیخم شد و چسب دور دهنم رو محکم کش ي. با پوزخند منزجر کننده ازدیچشماش حالم رو بهم م يبودم. شهوت تو

 يبه درد باز هخانوم کوچولو... اونقدر بزرگ ک يزد و گفت: بزرگ شد يهم فشار دادم. قهقهه ا يگفتم و چشمام رو رو یآخ

 ه؟ینظرت چ ف،یکث يباز هی... اونم يخوریکردن م

 ...ی: دست از سرم بردار لعنتدمیترس و بغض نال با

کرد و اون بال  یبچه پرو تو کار من فوضول نیکه مامانت مثل ا ي... اون موقعه ایدونیتوجه به التماس من گفت: م بدون

... هر چند که اگه یداشت یوحق زندگ يجوون بود یلیو خدلم برات سوخت. ت یآب کنم. ول ریسرش اومد خواستم سر تورم ز

 .دیکش ینم نجایااالن به  کردمیرو تموم م هیقض نیاون موقعه ا

گاه پشتم که فکر کنم مبل بود خودم رو  هیخودم جمع کردم به تک ي. دست و پام رو تودیلرزیم هیاز شدت ترس وگر بدنم

که زجر کشتون کنم، مرگ ساده  نیا زتیپام بلند شد و گفت:حاال مجازات تو و اون شوهر عز ياز جلو روسیفشردم. س

 واستون کمه...

شده بود آهنگ  شدیم دهیراه پله شن يعمادم که هنوز از تو ي. دادهاکردیو حالم رو بدتر م دیچیپیسالن م يهق هقم تو يصدا

از  کردمیم یو سع دمیکشیم غیو من رو دنبال خودش کشوند. ج دیبا خشونت بازوم رو کش روسیهام. س هیگر ي نهیزم شیپ

عربده  نیب یعمادم بلند تر شده بود. گاه يمن نعره ها غیج ي... با صداجازور اون کجا و زور من ک یدستش فرار کنم ول

از  یکیسمت  رفتیتوجه به دست و پا زدن من م یب روسی... سزننشی. معلوم بود دارن مدمیشنیآه و نالشم م يهاش صدا

در خونش به شدت باز  شهبک نییرو پا رهیو خواست دستگ دیکه به در س نی. همکشوندیاتاق ها و من رو هم دنبال خودش م

 شده؟ یبا تعجب گفت: چ روسینفس نفس زنون اومد تو. س گارداشیاز باد یکیشد و 

 ...نجایا انی... دارن مسایتند تند گفت: قربان... پل مرد

 شد؟ داشونیاونا از کجا پ ؟؟؟ی: چدیو داد کش دیار برق بهش وصل کرده بودند از جا پرکه انگ روسیس

 ...میدونیتکون داد و گفت: نم يسر مرد

رو  نجایا دیاالن با نی. همقایسمت در و داد زد: همه برن تو قا دیدو کشوندیکه من رو دنبال خودش م يهمونجور روسیس

 ...عی... سرمیکن یخال

 

و  ستادیا روسینالم س نیدر اومد. با اول غمیج کشوندیپام من رو دنبال خودش م تیبدون توجه به وضع روسیس نکهیا بخاطر

که حس کردم چند تا از دندونام شل شد. خون از کنار لبم راه افتاد و تمام دهنم سر شد.  دیدهنم کوب يچنان با پشت دست تو

 از دست توِ... کشمیم یهر چکه  طهیر سلیبا صورت سرخ شده داد زد: خفه خون بگ
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که چند متر جلوتر از من دنبال  دمیعماد رو د میکه از فانوس خارج شد نیرفت. هم نییبا همون سرعت از پله ها پا بعد

 دهیکه تا حاال ند ییپشت فانوس. جا ییجا هیادامه داد و رفت  دنشیهمچنان به دو روسمی. سشدیم دهیکش گهید يمردها

هم  روسیشد. س قیقا نیسوار بزرگتر گهید ي. عماد همراه دوتا از مردهاشتو بزرگ اونجا قرار دا کیکوچ قیبودم. چند تا قا

که  یها پر شد و از اسکله جدا شد و راه افتاد سمت قیتمام قا قهی. در عرض چند دققیقا يتو دیمن رو دنبال خودش کش

 يگاردهایو غفلت باد یاز عرشه انداختند. عماد از سردرگم ي. من و عماد رو کنار هم گوشه اشهیم یبه کجا منته دونستمینم

 اورد؟یکه سرت ن ییبال ؟یگفت: خوب زدیکه نفس نفس م ياستفاده کرد و رو کرد به من. همونجور

 تند سرم رو تکون دادم و گفتم: نه. تند

 .کننیم دامونیبکنه. باالخره پ تونهینم یغلط چیوگفت: نترس. ه دیکش یراحت نفس

 پهلوم و گفت: خفه... يتو دیبود با پاش کوب کمونیکه نزد گاردهایاز باد یکی

دستمو  ياگه مرد رسه؟یزن م هیزورت به  زیهمه چ یعماد افتاد. عماد داد زد: ب يجونم رو یدرد تا مرز مرگ رفتم. بدن ب از

 ... آشغال...یطرف یباز کن تا بهت بگم با ک

 .دمیجا خرخرت رو نجو نی: توام خفه شو تا همدیغر تیبا عصبان مرد

 .نمیبب نجایا دیاریبلند شد: اون دوتا رو ب نیکاب ياز تو روسیداد س يصدا

 دنی. با دکردیرو متر م نیهام عرض و طول کاب وونهید نیع روسی. سنیکاب يتا از افرادش مارو با چک و لقد انداختند تو دو

از  یکیشد. خواست از خودش دفاع کنه که  يلباسش جار يدماغش. خون رو يتو دیبعماد به سمتش حمله کرد و با مشت کو

 نیذره بهت رحم کنم با ا هی یحت خواستمیسر تو آشغاله... اگه م ری: همش زدیداد کش روسیهمون مردها از پشت گرفتش. س

 ...کشمتی... میعوض کنمی. داغونت مستیدر کار ن یبخشش چیکارت ه

 يخودم مچاله کردم که ضربه ها يکرد سمت من و با چک و لقد افتاد به جونم. با ترس و بغض و درد تمام بدنم رو تو حمله

دست از سر من برداره  خواستیم روسیاز س دیو با تهد دیکشینداشت. عماد عربده م يا دهیفا چیه یبه بدنم بخوره ول يکمتر

انقدر منو زد که خودش خسته شد. با  روسمیاومد. س یدر نم گهیم که صدام دبود دهیکش غیول کن نبود. انقدر ج روسیس یول

دادم. نگاه پر از خون و اشکم رو واسه  هیتک وارشیکه از چهره ام مشخص بود به د يو با درد نیکنار کاب دمیزجه خودم رو کش

 .کردیبود و با عجز نگاهم م ستهنش نیزم يحالم رو بدتر کرد. دو زانو رو سشیخ يبه عماد دادم. چشما يا قهیدق

 ... زود...دیاریبرام ب یسکیو شهیش هی: دیغر روسیس

 سراغش. امیهرزه رم ببر تا ب نیاز افرادش و به من اشاره کرد و گفت: ا گهید یکیرو کرد به  بعد

مونه... با دهنش ب يکه گرفته بودتش باعث شد دهنش از خون پر بشه و حرفش تو یبگه که مشت همون يزیخواست چ عماد

 ناله گفتم: نزنش کثافت...
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 دهیکش نیزم يکه پاهام رو یبازوم رو گرفت و در حال ریز يبهش اشاره کرد بود با لبخند مشمئز کننده ا روسیکه س یهمون

بود رو باز کرد و من رو هول داد داخل و در رو هم  نیکه پشت کاب يرو دور زد و در نی. کابدیکش رونیب نیمن رو از کاب شدیم

 بست.

بدنم از  نمیکه تونستم اطرافم رو بب نیهم ی. ولنمیتا بتونم اطرافم رو بب دیطول کش يا قهیبود چند دق کیداخل اتاق تار چون

. دهنم ازخون پر بود و خوردیاون فضا به چشم م يبود که تو يزیاتاق تنها چ يتخت دو نفره گوشه  هیوحشت به لرز افتاد. 

که دو سال  ییهمون بال دیکه شا نیشست. وحشت تمام وجودم رو پر کرده بود... فکر ایمهابا گونه هام رو م یاشک هام ب

که تمام وجودم ازش نفرت داشت...  یروسی... اونم با سکردیم خیمو به تنم س ادیاالن سرم ب ومدیبه لطف عماد سرم ن شیپ

 بار... دو بار... صد بار... هی... زدمیمدلم خدا رو صدا  يحاال که عماد رو هم نداشتم تنها پشته بانم خدا بود... تو

. نهیخورد شدنم رو نب یپام گذاشتم تا کس ي. سرم رو رودمیهم جمع کردم و از ته دل نال يباز شدن در تمام وجودم رو تو با

 که بلند شد باعث شد با تعجب گردن راست کنم: باران... حالت خوبه؟ ییبعد صدا هید ثانچن

که واقعا  شدیچشم دوختم. باورم نم کردیبدنم نگاه م يتعجب به پندار که رو به روم نشسته بود و با بهت و درد به زخم ها با

کنم؟ چشم از زخمام گرفت و  دایپ شیگناه یب يبرا نستمتویم یلیحاال که رو به روم بود چه دل یباند باشه ول نیپندار جز ا

 ...يایبا من ب دیگفت: با يجد یلیخ

 کجا... چی. هامیکجا نم چینفرت نگاهش کردم و گفتم: من با تو ه با

. االن ادیبر نم يکس کار چیاز دست ه گهید نجایا ادیاگه ب روسی... سستین يعجز گفت: ترو خدا باران... االن وقت لج باز با

 تا اونجا ببرمتو نجاتت بدم... تونمیعرشه است. م ریز کیکوچ يموتور قیقا هیفراره...  يتنها فرصت برا

 ...رمیکجا نم چیخودم سراغ داشتم گفتم: من بدون عماد ه يکه تو یلحن نیمحکم تر با

 ...رسهین ماال روسی... تو رو خدا باران... سادیاز پس خودش بر ب تونهیالتماس گفت: عماد م با

 ...امیکجا ن چیباتو ه یول رمیبم نجای. حاضرم اکنمیدروغ گو اعتماد نم ينفرت گفتم: من به آدما با

 : باران...دینال پندار

 بلند شد: دختره کجاست؟ یکینزد ياز فاصله  روسیس يصدا

در رو بست.  عینگاهم انداخت و سر يرو تو یآخر نگاه گذرا و پر از شرم يزد. لحظه  رونیو از اتاق ب دیاز جا پر عیسر پندار

مامان افتادم: خدا  ياز حرف ها یکی ادیتا آروم بشم.  دمیکش قیپام گذاشتم و چشمام رو بستم. چند تا نفس عم يسرم رو رو

 ...کنهیزود در رحمتشو به روت باز م یلیبدون خدا خ يشد دی. هر وقت نا امزارهیوقت بنده اش رو تنها نم چیه

دادم  رونیکرده بود نفسم رو ب دایپ انیقلبم جر يکه تو ی. بخاطر آرامشدیبه داخل تاب رونیاز ب يباز شد و نور یتق يصدابا  در

 تو... يبه راضا میو زمزمه کردم: راض
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تخت گذاشت و  يرو درست جلو یبود. صندل یصندل هی شونیکیوارد اتاق شدند. دست  گارداشیو عماد و دو تا از باد روسیس

تخت  يکه رو روسیشد. س ینشوند و با طناب مشغول بستن دست و پاش به صندل یصندل يعماد رو به زور رو یکیاون 

 يدوباره با چسب بسته شده بود و از دادهاش فقط صداها عماد. در دهن کردینگاهم م ينشسته بود با لبخند چندش آور

تکون داد و دو مرد از اتاق  یدست روسیس دیچسب یشد و عماد محکم به صندلکار مرد تموم  ی. وقتشدیم دهیشن ینامفهوم

و گفت: حاال  ردبه عماد نگاه ک ياتاق بود رو روشن کرد تا فضا روشن بشه. با پوزخند يکه تو یالمپ روسیرفتند. س رونیب

 کهیت کهیت يکه بدنش چه جور نیو بب نی... بشکنمیآبرو م یچشمات عشقتو ب يکه جلو نیو بب نیو تماشا کن... بش نیبش

دخالت  ستیکه بهش مربوط ن يکه تو کار هیکس يجزا نیو داغون شو... ا نی... ببنیو پر پر شدنش رو بب نی... بششهیم

 ...کنهیم

خفه  يدادها يبلند کرد و کشوند سمت تخت. صدا نیزم يجونم رو از رو مهیاز جاش بلند شد و اومد سمت من. بدن ن بعدش

ند تر شد. صورتش سرخ شده بود و گردنش کش اومده بود. نگاه قرمزش پر بود از نفرت و خشم و عجز و التماس... عماد بل ي

که خورده  ییبا کتک ها یبکشم ول رونیو خواستم خودم رو از دستش ب دمیل. ناکردیحالم رو بد م نیبود و هم سیچشماش خ

: دمیچند تا از استخون هام شکسته. نال کردمی. حس مکردیوجودم درد منبردم. تمام  شیاز پ يکار چیکه داشتم ه یبودم و ضعف

 ولم کن آشغال...

 يدستش مشغول باز کردن دکمه ا یکیبود با اون  چوندهیاز دستاش رو دور کمرم پ یکیکه  يزد و همونجور يپوزخند

 يا جهیتالشاش نت یول دیکشیو داد م دیکوبیم نیزم يرو رو یبلند بشه. صندل یصندل ياز رو کردیم یبلوزش شد. عماد سع

بود که باعث شد چند  یمحکم یلیجوابم س یبلکه ولم کنه ول داختمچنگ ان روسیبه صورت س میانرژ ينداشت. با ته مونده 

کردم  یکردم و سع دایپالتوم رفت دوباره خودم رو پ يبه سمت دکمه ها روسیکه دست س نیهم یبشم ول جیرو گ يا قهیدق

. شدیم دهیکوب میسر و صورت زخم يبود که تو ییجواب تالشام کتک ها ایو  گرفتمینم يا جهینت ای یات بدم ولخودم رو نج

 .زدمیدلم خدا رو صدا م يزدن رو هم نداشتم. فقط تو غیکردن و ج هیگر ينا یحت

عماد باعث شد چند  يعربده  يکه دستش به سمت تاپم رفت صدا نیانداخت. هم يو گوشه ا دیکش رونیپالتوم رو ب روسیس

زد و گفت: تازه  يپوزخند روسینمونده بود. س دنشیتا ترک يزیقرمز شده بود که چ يلحظه مکث کنه. صورت عماد به قدر

 اولشه... صبر داشته باش جووون...

صورتش رو به سمت من  دیخوب خند ی. وقتکردیو حالم رو بد م دادیگند م يسر داد. دهنش بو يمستانه ا يقهقهه  و

 یبا حرص چنگ روسیس یکنم ول يریآورد. چند بار سرم رو تکون دادم تا از برخورد لب هامون جلوگ نییچرخوند وسرش رو پا

مونده بود  یوجودم باق يکه تو ي. با تمام زوردیچشمم جوش ي گوشهدراومد و اشک از  غمی. جدیموهام زد و محکم کش يتو

 و بدقوارش رو گاز گرفتم. قوری يلب ها

 یوحش ری: آروم بگدیدر گوشم خوابوند و داد کش یمحکم یلی. سدیکش شیبه لب خون یو دست دیدرد سرش رو عقب کش با

 ته؟؟؟ی... حالیبش ریس یکه از زندگ کنمیم يوگرنه کار
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دوباره دست برد سمت  روسینداشت. س جهیتالشش نت یداشت خودش رو آزاد کنه ول یو سع دیکشیهمچنان عربده م عماد

 تاپم که در اتاق به شدت باز شد...

 ...نجانیا سای... پلسایکه در رو باز کرده بود داد بکشه که مرد زودتر به حرف اومد: آقا پل يخواست سر همون مرد عماد

 ؟؟؟؟ی: چدیو داد کش دیبا وحشت از جا پر روسیس

 اند! یجنگ قیقا ... چند تاادنیبا ترس سرش رو تکون داد و گفت: ز مرد

عمادم خاموش شد و فقط با  يصدا روسی. با رفتن سرونیب دیبلوزش مکث کنه دو دنیپوش يکه برا نیبدون ا روسیس

لرزونم مشغول باز  يو با دست ها دمیجونم رو به سمتش کش یبدن ب قهیو درد به من چشم دوخته بود. بعد از چند دق ینگران

 کردمیحال تمام تالش خودم رو م نینداشتم با ا یسفت بسته شده بود و من هم جون یلیکردن طناب ها شدم. طناب ها خ

عماد متوجهش شدم. سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. به چسب دور دهنش  يخفه  ينداشت. با صدا يا دهیفا یول

 زم؟؟؟یعز یو چسبش رو باز کردم. با نفس نفس زدن گفت: خوب دمی. به زور و با درد خودم رو باال کشکردیاشاره م

با حرفاش  کردیم یسع یکه دستاش بسته بود ول نیپاش انداختم و زار زدم. با ا يجونم رو رو ی. بدن بهیگر ریصداش زدم ز با

نکن  هیبارانم... گر دمیمکس بهت بخوره. قول  چیدست ه زارمینم گهیتموم شد. د زیهمه چ گهیگلم. د ریبده: آروم بگ میدلدار

 نکن خانومم... هیعشق من... گر

 ي. بخاطر حرف هاکردیکس به ما فکر نم چیبودن که ه ریهمه درگ رونی. انگار بدیرسیبه گوش م رونیاز ب يراندازیت يصدا

نکردم. با  دایعماد رو باز کنم پ يکه بتونم باهاش دست و پا يزیچ چیبه دور و برم انداختم. ه یجون گرفتم. نگاه یعماد کم

 ...اینر رونی. عماد با ترس گفت: بستادمیتر بود ا المکه س ییپا يدرد از جام بلند شدم و رو

 کنم دست و پاتو باز کنم. دایپ يزیچ هیزدم و گفتم: برم  یجون یب لبخند

 خطرناکه باران، جان من نرو... رونیسراغمون. ب انیکه تموم بشه خودشون م يریگفت: الزم نکرده. درگ یظیاخم غل با

گلوله  يداد و با لذت به صدا رونیتخت نشستم. پاهام تحمل وزنم رو نداشت. نفسش رو آسوده ب يتکون دادم و رو يسر

. به زور پالتوم رو تنم کردم تا شهیزود تموم م یلیخ هیقض نیکه ا میدونستیگوش سپرد. هر دو مون م شدیم کیکه شل ییها

 ...يرفع شد... همه  امونینگران يکابوس هامون تموم شد... همه  يگه همه یزد و گفت: د ي. عماد لبخندنهیبدنم رو نب یکس

زدم. مرد به سمت  يلبخند اریاخت یکه تنش بود ب یلباس نظام دنیبا د یوارد اتاق شد. با ترس بهش نگاه کردم ول یکس

: شما دیپرس يجد یلیاز جاش بلند شد و به مرد نگاه کرد. مرد خ یبه سخت دست و پاش رو باز کرد. عماد عیعماد رفت و سر

 د؟یهست ینیمع يآقا

 تکون داد و گفت: بله... يسر عماد

 .رونیب دیایامنه. ب رونیتکون داد و گفت: ب يسر مرد
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. ستمیکمک کرد که باپهلوم رو گرفت و  ریاومد سمتم. ز یکه وضع خودش بهتر از من نبود ول نیتکون داد و با ا يسر عماد

رمق بدنم  نیبود که آخر یضربه کاف نیتخت خورد. هم يمحکم به گوشه  میزخم يچون اصال حواسم به دور و برم نبود پا

 بشه. اهیچشمام س شیپ ایبره و دن نیهم از ب

کم  یتار بود ول زیرو باز کردم. اولش همه چ نمیمتورم و سنگ ياومد پلکا یسرم م يضربان قلبم که از دستگاه باال يصدا با

 يبود که تو نیکه بهم وصل بود نشون از ا یالکل و دم و دستگاه ياطراف و بو دیسف ي. فضانمیکم تونستم اطراف رو بب

که دست  دمیتکون خوردن فهم یو آسمون معلق بود. با کم نیزم نیوزنه ب توسطگچ بود و  ياز پاهام تو یکی. مارستانمیب

رو  يا قهی. چند دقکردیو درد م سوختیم یلیچند تا از دنده هام هم شکسته باشه چون خ کردمیگچه. حس م ياستم هم تور

 ؟يشد داریبا تعجب گفت: ب بازم يچشما دنیوارد اتاق شد. با د يکه در باز شد و پرستار نینگاه کردم تا ا یخال يبه فضا

 گفتم: عماد کجاست؟ يگرفته ا يدهنم رو به زور قورت دادم و با صدا آب

 ه؟یباال انداخت و گفت: عماد ک ییابرو

 ...نجایکه با من اومد ا یگفتم: همون کالفه

 ؟یگیکدومشون رو م نجا،یا يآدم اومد لیا هیزد و گفت: تو با  يلبخند

 که حالش خوب نبود. یحرص گفتم: همون با

 که مثل تو درب داغون بود؟ یهان! همون ـ

 م و گفتم: آره.تکون داد يسر

 .هیبستر مارستانیب نیکه سرش به چک کردن دستگاه ها گرم بود گفت: تو هم همونطور

 بغض گفتم:حالش خوبه؟ با

 .دیخواب آلو هم سه روز نخواب يو گفت: آره. مثل تو دیخند

 تعجب گفتم: سه روز؟؟؟ با

 .يدی. دو روزم بخاطر دردت با نظر پزشکت با مسکن خوابيبود هوشیآره. سه روز ب ـ

 ؟یاون چ ـ

 گهیرو گذاشته رو سرش م مارستانیروز رو بخاطر درداش مسکن گرفت. االنم کل ب هیخوب  یهوش نبود. ول یاون اصال ب ـ

 زن من کجاست.

 ؟یزد و گفت: تو زنش يلبخند بعد

 تکون دادم و گفتم: بهش بگو حالم خوبه. يسر

 مالقات. حالت خوبه بفرستمشون داخل؟ انیمنتظرن ب رونیو تبارت ب لیتکون داد و گفت: ا يسر

 و تبار من؟ لیتعجب گفتم: ا با

 .گهیآره د ـ
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 .انیتکون دادم و گفتم: بگو ب يسر

بود که اتاق پر شد از آدم. همه بودند. سها،  دهینکش قهی. به دقرونیکرد و از در زد ب ادداشتیتخت  نییپا يپرونده  يتو يزیچ

. سها با دادندیم هیداشتند بهم روح ی. همه با خنده و شوخامکیو س نیشرو نا،یباربد، رها، م ،یکت ،یرانیشم از،ین ار،یکام مان،یا

 !دایهست ییلمایعماد عجب ف نی. بابا تو و ايدر آورد يباز سترگانگ دمیخنده گفت: شن

 و گفتم: حالش خوبه؟؟؟زدم  یتلخ لبخند

. اون از عماد که دیگفت: بابا شما دو تا که ما رو کشت مانیهم زمان شروع کردند به هو کردن من. خندم گرفته بود. ا همه

 .يریعرق تنمون خشک شه بعد سراغ عشقتو بگ يزاریاز تو که نم نمیا پرسهیحال تو رو م کنهیکه چشم باز م نیهم

که من به در خواست عماد جواب مثبت دادم با خنده گفت:  ارهیخودش ب يکه به رو نیبدون ا ارینگفتم. کام يزیو چ دمیخند

 جا عقد کنن شرشون بخوابه بابا! نیهم نایا ادیعاقد ب هی میبگ میبر گمیم

 با من. تونمی: آقا مجلس گرم کننیشرو

 .نجایرو هم یعروس میری. آقا بگگهی: به! جنسمون جور شد درها

 .دیکن تیه گفت: کم زن داداش منو اذبا خند ازین

باال انداخت و گفت: خوب عماد مثل برادرم  ي. با خنده شونه اکردمینگاه م ازیلفظ تعجب کرده بودم با بهت به ن نیکه از ا من

 .مونهیم

 يرو کم کم از تو یقبل يو تمام صحنه ها بردمیجمع بود واقعا لذت م نیا نیکه ب ینگفتم. از محبت يزیزدم و چ يلبخند

حاال  یاومد ول یو پندار چ روسیشد و سر س یداستان چ نیکنجکاو بودم بودنم آخر ا یلی. هر چند که خکردمیذهنم پاك م

. بعد از دمیبه حرف ها و ادا اصول هاشون خند ایاز دن الیخ ی. پس بگذشتهسرد  يبود نه برگشتن به فضا هیروح دیوقت تجد

 دل کندن و رفتن و من هم بخاطر اثر مسکن ها دوباره به خواب فرو رفتم. دو ساعت فک زدن باالخره

 

توجه به درد دست  یو هفت رنگ ذوق زده ب يا لهیجفت چشم ت هی دنیگونم چشم باز کردم و با د يرو یحس نوازش آروم با

 خانومم. زخمات تازه خوب شده... واشیآغوشش انداختم. با خنده گفت:  يو پام خودم رو تو

چپش تا مچ  يهم الغر شده بود. پا کمیزخم بود و  يصورتش چند تا جا يو به چشماش نگاه کردم. رو دمیرو عقب کش رمس

 ؟یسرت آورده اون عوض یی: چه بالدمیگچ بود و دستش رو هم آتل بسته بودند. با عجز نال يتو

 ؟ینیبیخودتو نم ـ

 ...ستمیتکون دادم وگفت من که مهم ن يسر

 حرفم و گفت: چرا اون وقت؟ يتو دیپر

 .خورهیکه آب تو دلم تکون نم دونمیم یشدم و گفتم: چون تا تو هست رهیچشماش خ يعشق تو با

 موندم؟یمن زنده نم اومدیسرت م ییاگه بال یدونیکرد و گفت: م یفی. اخم ظر
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 .فتادین یاتفاق چیحرفا نزن عماد، فعال که ه نیاز ا ـ

 شکر... زد و گفت: خدا رو يمحو لبخند

 کردن؟ دامونیپ يچه جور سایپل ،یراست ـ

 مون رو بهشون گفته بود. تیتکون داد و گفت: پندار بهشون زنگ زده بود و موقع يسر

 : نه...دمینال يناباور با

 داره. قتیحق یول شه،یتکون داد و گفت: خودمم باورم نم يسر کالفه

 کرده؟ يکار نیدهنم رو به زور قورت دادم و گفتم: چ... چرا همچ آب

 ...دونمینم ـ

 االن کجاست؟ ـ

 باشه اونم جز اون باند بوده. یشده. هر چ ریدستگ ـ

 شد؟ یچ روسیس ـ

 کشته شد. يریچشمام وگفت: تو همون درگ يزد تو زل

 ...دمیکنه. قول م تتیاذ يزیچ چیه زارمینم گهیزد و آروم گفت: د يچشمام لبخند يشدن آرامش تو يجار دنید با

 کج کردم و آروم زمزمه کردم: عماد...رو  سرم

 مثل من گفت: جان دلم؟ یآروم يآورد و با صدا نییرو پا سرش

 سوال بپرسم؟ هی ـ

 بپرس گل من. ـ

 نفس و غزل... ـ

 انداخت و گفت: دفنشون نکرده. نییسرش رو پا یناراحت با

 کارشون کرده؟ یدستم گرفتم و گفتم: پس چ يرو سفت تو دستش

 .دنیپوس دینور خورش ریز ایشدن  ایخوراك ماه ای. که احتماال تا االن ایدر يوسطا ییجا هیجسدشون رو انداخته تو آب.  ـ

 کرده؟ دایاونا رو پ يچه جور ـ

 ...کنهیم داشونیپ روسمیسمت فانوس. س بردشونیآب م انیتو آب جر شنیبه صخره وپرت م خورهیم قیقا نکهیبعد از ا ـ

گوشه از  هیاگه  یداغ برات سخته. حت نیکه چقدر ا فهممیعماد. م کنمیگفتم: من درکت م تونستمیکه م یحنل نیگرم تر با

 ...یستیچون تو تنها سهم من ن ستیوجودت هنوز تو گذشته بمونه برام مهم ن

 هیهمون گذشته بمونه. نفس و غزل برام شدن  يتو يبزار دیخشونت و شمرده شمرده گفت: صد بار بهت گفتم گذشته رو با با

به خاطرات تلخ گذشتم. بعدم بدون من  چسبمیوقت نم چیمحض رو کنارم دارم مطمئن باش ه يایرو هیخاطره. االن که من 

 فقط و فقط سهم توام! فقط تو...
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 عاجزم... انشیدوستت دارم... انقدر که از ب یلی: عماد... خگفتم

 ...شتریب یلیخ... من شتری: من بگفت

بغلش و از پله ها باال رفت. با اعتراض  يمنو کشوند تو عیخونه سر میدیکه رس نیهم یگچ بود ول يخودشم تو يکه پا نیا با

 .رهیگیگفتم: ا... عماد! پات درد م

 باال. ياز پله ها بر یتونیپات نم نی. من خوبم. تو با اشیه ـ

 دکتر به توام استراحت داده ها. ـ

 که حاال من گوش بدم؟ يدادیاومدم و دکتر به توام استراحت داده بود تو حرف گوش م مارستانیمگه اون موقعه که من از ب ـ

 من اون موقعه حالم خوب بود. ـ

 خوب منم حالم خوبه. ـ

 .ادینکن عماد... زنگ بزن طال ب تیاذ ـ

 ؟یطال واسه چ ـ

 غذا درست کنم. نییپله ها رو برم پا یه تونمیخوب من که نم ـ

 .رمیخودم م ؟يتو چرا بر ـ

 باز شروع شد؟ ـ

 ادیمنم راحت ترم. طال که ب يجور نیکرد گفت: ا یمانتوم رو باز م يتخت اتاقش نشوند و همونطور که دکمه ها يرو رو من

 راحت باشم. تونمیمدام بچسبه ور دل تو من نم خوادیم

 ؟یخنده گفتم: پس تو به فکر خودت با

 .گهیو گفت: آره دزد  یچشمک

 بخواب. ری. بگکنمی. گفت: ناهار که حاضر شد صدات مدمیتخت دراز کش يرو درآوردم و رو مانتوم

 ؟یدرست کن يخوایخنده گفتم: حتما تو م با

 .ایدست کم گرفت يادیمنو ز ـ

 تو. یتونستم ازجام پاشم دو روز تمام خونه رو بسابم از دست شلختگ ینکن وقت يکار هیعماد،  يوا ـ

 و گفت: اون عماد مرد خانومم. دیرو کش مینیخنده ب با

 .میکن فیو تعر مینیبب ؟يجد ـ

 

مدت کنارم بود و  نیخودمو انجام بدم. عماد تمام ا يکم کم کارا تونستمیم گهیو د گذشتیهفته از برگشتم به خونه م دو

تمام کارا رو خودش انجام  ینبود ول یفیخودشم چندان تعر يوضع پا نکهی. با اادیزخمام ب يرو کیفشار کوچ هی یحت زاشتینم

که حد  کردیکار م زیو تم دادینشون م قهیاز خودش سل يبود که جا خوردم. به قدر هکرد رییتغ ي. کار کردنش هم به قدردادیم
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که  ییغذاها شدیمو پاش باشه. دست پختشم انقدر خوب بود که باورم ن ختیگوشه از خونه نبود که ر هی یحت گهینداشت. د

 کار خودش باشه. ارهیم

آشپزخونه است. وارد آشپزخونه شدم  ياومدم. از سر و صدا معلوم بود که تو نییکه برام گرفته بود از پله ها پا ییکمک عصا با

کرد و با  خندم سر بلند يکرده بود. با صدا دایپ یمزحک ي افهیبند بسته بود و ق شیمشغول خوردن کردن گوشته. بازم پ دمیو د

 ن؟ییپا ياخم گفت: چرا اومد

 صحنه رو از دست بدم. نیا خواستمیهمون خنده گفتم: نم با

 .نستای. سرپا وانیباز شد و گفت: بش اخماش

 ؟ينشستم. گفت: بهتر یصندل يبه روش رو رو

 تکون دادم و گفتم: آره. يسر

 .یگچ تو باز کن يایب گهیدکتر گفته دو روز د ـ

 چرا مال تو رو زودتر باز کرد؟ ـ

 برداشته بود. نشکسته بود. ییمال من مو ـ

 .شهیفردا آماده م میبود دهیکه د ییکارتا یکرد و گفت: راست یمکث

 چقدرخوب. ؟يجد ـ

 خوشگل شده. یلیآره. خ ـ

 افتاد؟ یک يمراسم برا یراست ـ

 .دی.روز عگهیهفته د هی ـ

 گه؟یباغ پدرت د ـ

 تکون داد و گفت: آره. يسر

 شده؟ يزیانداختم. موشکافانه نگاهم کرد و گفت: چ نییسرم رو پا یو با ناراحت دمیکش یآه

 خلوته. مونیکه عروس فیح ـ

 چرا خلوت؟ ـ

 ندارم. يکس وکار چیخوب من ه ـ

 م؟یغرورگفت: پس من چ با

 .یزدم و گفتم: تو که همه وجودم يلبخند

 ...یمن بس ي. تو برايغصه بخور خوادیپس نم ـ

 .یهس یمن کاف يگفتم: توام برا عیسر

 .میندار گرانیبه د يازین میرو دار گهیزد و گفت: پس غصه نخور گلم. ما تا همد يلبخند
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درست شده ومن هم قراره طعم  زیکه همه چ شدیبهش زدم و با لذت نگاهش کردم. کم کم داشت باورم م یقیعم لبخند

 رو بچشم. یخوشبخت

پرم مرتب شده بود  يچهره ام رو عوض کنه. ابروها نقدریاصالح ساده ا هیکه  شدیجا خوردم. باورم نم نهییآ يخودم تو دنید با

نور مشخص  ریز یصورتم که هر از گاه يرو ییطال يرو قاب گرفته بود. موها میآب يچشما يحالل باال هیو درست شکل 

بود.  میو ن 4به ساعت انداختم. تازه ساعت  ی. نگاهاومدیچشم م ياز قبل تو شتریصورتم ب يدیرفته بود و سف نیهم از ب شدیم

 د؟یو ساده هم بکن میمال یلیخ شیآرا هی شهیو گفتم: م شگریوقت داشتم. رو کردم به آرا یساعت مین

 ي هیبه خودم انداختم. سا نهییآ ينگاه تو هیکارم تموم شد.  5خوش قبول کرد و مشغول کار شد. درست راس ساعت  يرو با

ذوق  یصورتم رو رنگ داده بود. داشتم کل یلب هام زده بود حساب يکه رو یپشت چشمام رو گرفته بود و رژ سرخ يبژ

 دنی. با ددمیکش رونیرو ب میرو باز کردم و گوش فمیگچ بود ک يکه هنوز تو یبلند شد. به زور با دست میکه زنگ گوش کردمیم

 حضرت. یرو گذاشتم دم گوشم: سالم اعل یزدم و گوش يلبخند یگوش يعکس عماد رو

 حضرت. کارتون تموم شده؟ ایسالم اول ـ

 آره. ـ

 که منتظرتم. نییپا ایپس ب ـ

 باشه. اومدم. ـ

که از  نیرو به چشم زدم. هم میدود نکیآسانسور ع يرو دادم و عصام رو برداشتم و راه افتادم سمت در. تو شگریآرا پول

 شیمشک نیج يرو یکت اسپرت مشک هیصورتش بود و  يبنش رو ير نکیکه ع یارج شدم عماد رو در حالساختمون خ

بغلم رو  ریاومد سمتم و همونطور که ز عیتکون دادم. سر یدست راش. با لبخند بدمیداده بود د هیتک نشیبود و به ماش دهیپوش

 گفت: سالم خانوم خونه. گرفتیم

 خونه... يخنده گفتم: سالم آقا با

آخه!... اگه واسه بدست آوردن دل ما مرداست که من بهت  هیشما زنا واسه چ يبزك دوزکا نیا دونمیغرغر گفت: من نم با

 .شگرایآرا نیدست ا ریز يصورت خوشگلتو بد ستین يازی. نوونتمید شمینجوریگفتم هم

 اد؟یتو خوشت نم یعنیخنده گفتم:  با

 .ادیو گفت: من نگفتم بدم م دیخند يموز

 عماد... یبد جنس یلیخ ـ

 رو برام باز کرد و گفت: نظر لطفته! نیماش در

رو در آوردم و بهش  نکمیدرست کردم و منتظرش موندم. در سمت خودش رو باز کرد و نشست. آروم ع یصندل يرو رو جام

 که پلک بزنه گفت: اوپس! نیبدون ا قهیشد. بعد از چند دق رهیشدم. با بهت به صورتم خ رهیخ

 و گفتم: جمع کن آب لب و لوچه رو! دمیغش خند غش
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 تازه اشتهام باز شد. شه؟یتکون داد و گفت: مگه م يخنده سر با

همش به ضرر خودته  یکنیکه م ییکارا نیرو روشن کرد و گفت: بخند... بخند تا به موقش بهت بگم ا نی. ماشدمیخند بازم

 .چارهیب

 شد؟ یکارتا چ یدادم و گفتم: راست هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 داشبورته. يتو ـ

رنگ اسم  ییطال یبود که توش با خط ییبای. کارت فوق العاده زدمیکش رونیرو ب مونیداشبورت رو باز کردم و کارت عروس در

 تکون دادم و گفتم: خوبه. يمن و عماد رو کنار هم نوشته بودند. با لبخند سر

 .میگچ دست و پاتو باز کن میبر دیفردا با ـ

 عماد؟ ـ

 جونم؟ ـ

 ؟یگیازت بخوام نه نم زیچ هی ـ

 باشه... ینگاهم کرد و گفت: تا چ موشکافانه

 تا من بگم. یکنی. بگو قبول مگهینه د ـ

 .کنمیقبول م يخواینم يبد زیچ دونمیتکون داد و گفت: چون م يسر

 مالقات پندار. میفردا بر ـ

 داد زد: ... بای. با حرص برگشت سمت من وتقرشهیش يبود پخش بشم تو کینزد ترمز که يزد رو يجور هی

 ؟؟؟؟؟یمالقات ک يبر ـ

 زدم؟ يگفتم: چت شده عماد؟ مگه حرف بد باتعجب

آورد که استخون هام درد گرفته بود. با خشم از  یمحکم فشار م يمشتش. به قدر يآورد سمتم و بازو هام رو گرفت تو ورشی

بار  هی زارمیبار زنمو از دست دادم، اون رو خدا گرفت. مطمئن باش نم هی: من دیبهم قفل شدش غر يدندون ها يال به ال

 .فتهیاتفاق ب نیا گهید

 ؟؟؟یگیم يدار یترس گفتم: معلومه چ یکم با

اول ولش چرا از  یکن ينطوریا یخواستیاگه م یفرمون و گفت: د لعنت يرو دیداد سمت عقب و مشتش رو محکم کوب هولم

 ...یحرفش رو بزن يکه حاال بخوا يکرد

مشت  يهم و چونش رو تو يتو دمیاخمام رو کش ی. عصبدیداشت مخم سوت کش انیسر عماد جر يکه تو يفکر بخاطر

احمق نبودم که با دوتا شعر تو خر بشم  خواستمشیگرفتم و صورتش رو چرخوندم سمت خودم. با حرص گفتم: اگه م کمیکوچ

 ياومد تو ی... اگه دوسش داشتم وقتگرفتمیوجدان نم ابعذ گرفتیو ولش کنم... اگه دوسش داشتم هر وقت که دستم رو م
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ننشسته  یلعنت ي... اگه دوسش داشتم االن کنار تومیرفتیباهاش م میفرار کن ایو بهم گفت ب روسیس قیقا ياون اتاق تو

 .هتا شکت برطرف بش رمیکنم... پس م یکه بهم شک داره زندگ یکنار کس تونمیعماد... منم نم يتو شک دار بودم...

 تیبا نها یراه برم ول عیسر تونستمیشدم. بخاطر گچ پام نم ادهیپ نیاز ماش عیبرده بود. از بهتش استفاده کردم و سر ماتش

تموم شده بود  زیحاال که همه چ شدیبود. باورم نم دنیگلوم در حال ترک ي. بغض تورفتمیو راه م دمیکشیسرعتم عصا رو جلو م

و اشک  دینوشته بودند. چونم شروع کرد به لرز یی. انگار که سرنوشت من رو با تنهانهبهم بز امویشک مسخره و مزحک دن هی

 شد. دهیبارش بود که بازوم به سمت عقب کش يهام آماده 

از نگاهش خوند.  شدیرو م ینگاهش نبود و فقط شرمندگ يتو تیاز عصبان ياثر گهیردم. دبهش نگاه ک يو با دلخور برگشتم

 ؟يریم يو گفت: کجا دار دیموهاش کش يتو یکالفه دست

راحت بشم از  رمیبم خوامیمامانم... م شیبرم پ خوامینباشه... اصلن م یهمه بدبخت نیکه ا ییهمون حال داغون گفتم: هر جا با

 ...یکوفت یزندگ نیا

 باران... ستیخوب ن ابونی. وسط خمیزنیخونه حرف م میبر ایو گفت: ب دیرو به سمت خودش کش دستم

 ...امیکجا نم چیرو ازش گرفتم و گفتم: من ه يبادلخور

 ...میحرف بزن مینیبش نیتو ماش میبر ای. بکننی. همه دارن نگاه مابونیآورد و آروم گفت: خانومم، زشته وسط خ نییرو پا سرش

 باهات ندارم. یحرف چیمن ه يندارم. تا تو بهم شک دار یمن حرف ـ

 خودم شک داشته باشم... يبه بره کوچولو شهی: مگه مگفت

 کنه نه؟ انتیبه عشقش خ خواستیزن هرزه بودم که م هیبره ات نبودم،  يکشدیسرم داد م یزدم و گفتم: وقت يپوزخند

 .يحرف زد ينجوریکرد و گفت: بار آخرت باشه راجع به خودت ا یفیظر اخم

 ...نمتیباران! بب ؟؟؟یکنیم هیمشتش گرفت و گفت: گر ي. چونم رو تودیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 هیموهاش زد و گفت: گر يتو یبهش نگاه کردم. ولم کرد. چند قدم عقب رفت. چنگ سمیخ يو با چشما دمیرو باال کش مینیب

 نکن... هیکن... جان عماد گرن

قلبم شک  ي... به عشق تویبه من شک نکن يکه شک کرد یبه هر چ یزندگ يبغض گفتم: قول بده... بهم قول بده تو با

 ... قول بده عماد...ینکن

 قول مردونه... هی... دمیزد و گفت: قول م يلبخند

 

 هیواسه  یحت خواستیتخت اتاق خودم ولو شدم.هنوز ازدست عماد دلخور بودم.دلم نم يوکالفه از پله ها باال رفتم ورو خسته

 دایجولون پ يهم گذاشتم تابغضم دوباره اجازه  يوچشمام رورو دمی...به پهلوم خوابکنمیم انتیلحظه فکرکنه که دارم بهش خ

 تنها باشم... خوامیکه چشم باز کنم گفتم: م نیکه کنارم نشسته. بدون ا دمیفهم ختشدن ت نیبعد با سنگ قهینکنه. چند دق

 ؟؟؟ی. گفت: هنوز ناراحتدمیرو شن نشینفس سنگ يصدا
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 ؟؟؟يدیرقصیم يزدیحالت خوب بود و م يشدیمتهم م انتیزدم و گفتم: تو به خ يپوزخند

 ناراحتت کنم... مخواستیلحظه کنترل خودم رو از دست دادم... نم هی... باور کن دیخشیو گفت: بب دیموهام کش يرو یدست

 ...یرو خودت کنترل داشته باش یبتون یزندگ يتو ستیمعلوم ن ـ

اون داره. من  ینداشته باش یاگه توام بهش حس دونمیحساسم. چون م کمیمورد  نیا يمن بهت شک ندارم بارانم، فقط رو ـ

 خانومم... رتشیبهت ابراز عالقه کنه... مرد و غ يا گهیمرد د مخوادیدلم ن یحت

 ...نیازش بپرسم چرا... هم خواستمیباز کردم وگفتم: من فقط م چشم

 آلودش کرد... یراحت نیبه ا شهی. روح تو انقدر پاکه که نمدونمیم ـ

گذاشت و دم گوشم زمزمه کرد:  میشونیپ يرو يبوسه ا یهم گذاشتم و با نوازش دستش آروم شدم.کم يرو دوباره رو چشمام

 اد؟یدر ب شیاز خستگ کمیبلکه  ارهیب ییچا هیدرست بکنه،  یشام هیخستش  يآقا يبرا دخوایحاال خوشگل خانوم ما نم

 گفتم: نه! يپرو گر با

بود که  نیواسه ا کردمیم يکار فی... اون موقعه ها که کثکشمیو گفت: اشکال نداره، چشمم کور خودم جوره همشو م دیخند

 .ارمیحرص تو رو در ب

 ؟یکن تیمنو اذ یداشت يو گفتم: چه عالقه ا دمیبه بازوش کوب یحرص مشت با

 ...یشیبا نمک م یلیخ يخوریحرص م یبغلش و گفت: آخه وقت يتو دیمن رو کش باخنده

 .یبدجنس یلیخ ـ

 ...دونمیو گفت: م دیلذت گردنم رو بوس با

تخت گذاشته  يرو پشتش رونکشه از جام بلند شدم و مانتوم رو از تنم در آوردم. عماد دستاش  کیبار يکه کار به جاها چون

 لباس عموض کنم. خوامیم رونیگفتم: پاشو برو ب یفیاونا انداخته بود. با اخم ظر يبود و وزن بدنش رو رو

 خوب عوض کن. ـ

 .رونیبرو ب گمیعماد... م ـ

 .دونمیمن نم يدست از خجالت بردار يخوایم یتو ک ـ

 هر وقت اومدم خونت. ـ

خنده. خودم هم از حرفم خندم گرفت. با حرص و خنده مانتوم رو شوت کردم تو بغلش و گفتم: نخند،  ریغش غش زد ز عماد

 .رونیپاشو برو ب

 .ندیحضرت بفرما ایاول یتکون داد و گفت: چشم. هر چ يسر

ارگچ دستم اضافه دنبالم نبود.پرست زیچ هی شهینبودوهم نیسنگ گهیشد.پام د ریبهم سراز يندیباز شدن گچ پام حس خوشا با

.چون پام سبک شده بود ستمیبازوم روگرفتوکمک کردکه با ریروهم بازکرد و هردوگچ رو انداخت داخل سطل کنار اتاق.عماد ز
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.عماد میشد نیوسوار ماش میرفت رونیب مارستانیتاعادت کنم.با عماد از ب دیکشیبرام سخت شده بودوطول م یراه رفتن کم

 کنارم نشست و راه افتاد.

 کردن چقدرسخت بود. يآشپز یدونی.نمشیرو چندبار بازو بسته کردم وگفتم:آخ دستم

 نکن. يآشپز گهید ـ

 ؟يچرا؟ازدستپختم خسته شد ـ

 .کنمیعوض نم یچینه بابا.من دستپخت تورو باه ـ

 ؟یپس چ ـ

 .یشیخودت خسته م ـ

 تونگران من نباش.من عادت دارم به کار کردن. ـ

 .شنیعادتاعوض م ـ

 ترك عادت موجب مرض است... ـ

 م؟یری:کجا مدمیباتعجب پرس شهیداره ازشهرخارج م دمیرو به سمت پنجره چرخوندم و چون د سرم

 خوب... يجا هی ـ

 م؟یری میکجادار ينه جد ـ

 زندان. ـ

 کجا؟؟؟؟؟ ـ

 زندان. ـ

 ؟؟؟یزندان واسه چ ـ

 ؟ینیپندار رو بب یخواستیمگه نم ـ

.آب دهنم رو قورت دادم کردیرو م شیراحت داشت رانندگ یلیانجام نداد وخ یواکنش خاص چینگاهش کردم.ه باتعجب

 زندان؟ میریم میوگفتم:واقعا دار

 ؟يمگه شکدار ـ

 ...يکه اونجور روزیآخه...د ـ

 شم.با يزینداره بخوام نگران چ یلیدارم پس دل مانی. من بهت ارمیروبگ تیدآزادیکه من نبا دمیرس جهینت نیا روزبهید ـ

 يرو نقدریمن ا يقهر ساده  هیشدی. باورم نمکردیعماد واقعامتعجبم م يازکارا ینگفتم.بعض يزیچ گهیشدم ود رهیجلوم خ به

 ریتکون دادم وز نی.سرم رو به طرفیکن دسواستفادهینبا يداکردی.به خودم تشر زدم:حاالکه نقطه ضعفش روپربزارهیرفتارش تاث

 دارم رو از عماددارم... یوقت...چون هرچ چی.هشمیموقت خودخواه ن چیلب زمزمه کردم:من ه
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حالم  کردیما رو مشخص م يایاونا و دن يایدن نیحد فاصل ب شهیش هیکه با  ییاون همه خالفکار که پشت اتاقک ها دنید با

دستم رو محکم تر فشار داد  دیرو د میدگیانداختند. عماد که رنگ پر یخاطرات گذشتم م ادیهاشون من رو  یلی. خختیبهم ر

دو ماهش صورتش رو قاب  شینشسته بود. ر زی. پندار پشت ممیدینظر رس موردشد. باالخره به اتاقک  کیبه من زد یو کم

کرد  یاخم دنشیگذشته رو داشت. عماد ناخودآگاه با د يچشماش هنوزم همون جذبه  یالغر تر شده بود ول یگرفته بود و کم

 یسر بلند کرد و با نگاه ارنشستم. پند یصندل يرو ستمیسر پا وا تونستمینم گهیمنقبض شد. من که د یو عضالت بدنش کم

فشار داد. سرم رو باال  یقوت قلبم کم يچشمام. عماد دستش رو گذاشت سرشونم و برا يزل زد تو دونستمیرو نم شیکه معن

رو برداشت.  یاز من گوش دیرو برداشتم. پندار هم به تقل یبردم و گوش شیبهش زدم. دست لرزونم رو پ یجونیگرفتم و لبخند ب

رو بدون حرف به من نگاه کرد. نفسش  يا قهیچند دق رهیکه نگاه از چشمام بگ نیخودش شروع کنه. بدون ا تانگفتم  يزیچ

 .یکه اومده باش شهیداد و گفت: باورم نم رونیب نیرو سنگ

 .ومدمین زایچ نیا يکردم و گفتم: من برا یفیظر اخم

 .دونمیزد و گفت: م یمبهم لبخند

 ؟؟؟يشد میوارد زندگ یدادم و گفتم: واسه چ رونیرو ب نفسم

نظر  ریکه بتونم حرکات عماد رو بهتر ز نیا يگفته بود برا روسیداد و گفت: س رونیهم. نفسش رو ب يرفت تو یکم اخماش

شد. به روح پدرم قسم  ریاس شتیدلم پ دمتیکنسرت دهمون موقعه که بعد از  خورمیقسم م یبشم. ول کیبه تو نزد رمیبگ

 ...خورمیم

 ازت که االن بخوام حرفت رو باور کنم. دمیکم دروغ نشن ـ

 بهت نگفتم. یمن دروغ ـ

 ...یهست یچه آدم پست ی... نگفتیچرا تو اصل وجودت رو بهم نگفت ـ

 باران... ـ

 بمونه. ادتی نوی. اینیخانوم مع ـ

 ...فتمیها ب لهیم نیمن دوست داشتم. دوست داشتم که بخاطرت حاضر شدم خودم پشت ا ـ

 ه؟یچه جور دوست داشتن نی... ايریعشقمو ازم بگ یخواستی. مینابود کن مویزندگ یخواستیحال م نیبا ا یول ـ

 باران... ـ

و ازشون فاصله گرفتم. عماد چند  دمیجاش کوب يرو رو یگوش زدمیکه نفس نفس م يحرص از جام بلند شدم. همونجور با

 گفت: حالت خوبه؟؟؟ یبعد اومد کنارم و با نگران قهیدق

 .کنهیحالم رو بد م نجایعماد. ا میتکون دادم و گفتم: بر يسر

دستاش گرفت و گفت: اون  نیصورتم رو ب نیماش يتو میکه نشست نی. هممیرو گرفت و با هم از ساختمون خارج شد بازوم

 گفت؟یم یچ یعوض
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 ؟یبهش گفت ی.... تو چزدیزر مفت م ـ

 نشه. داشیماهم پ يمتر لویدو ک یحت گهیگفتم د ـ

 یلیخودم که خ ی. از سادگکردیم تمیدادم و چشمام رو بستم. تمام خاطراتم راجع به پندار اذ هیتک یصندل یرو به پشت سرم

من اتفاق افتاده از  یها بخاطر سادگ يریاتفاقات و درگ نیتمام ا دیکه شا نی. از اگرفتیراحت بهش اعتماد کرده بودم لجم م

 ...خورمیقدر بد ازش م نیا دونستمینم یول زنهیبهم ضربه م يروز هی میسادگ دونستمیم شهیاومد. هم یخودم بدم م

 

 یمانتوم رو ب يپرت کردم. دکمه ها يو گوشه ا دمیسرم کش يشالم رو از رو یکالفه و عصب میدیکه به خونه رس نیهم

 نیاومد کنارم. دستم رو گرفت ب کردیموشکافانه نگاهم م یمبل ولو شدم. عماد که داشت با نگاه يحوصله باز کردم و رو

 شده؟ یدستاش و گفت: چ

 ...یچیتکون دادم و گفتم: ه يسر

 یآروم ي. با صدالرزوندیشد. رنگ سبز روشن چشماش دلم رو م رهیچشمام خ يانگشت اشارش صورتم رو باال آورد وتو با

 شده خانومم؟ یگفت: چ

 .شدیداشت نابود م امونیابلهم عماد... بخاطر اشتباه من دن یلیبغض گفتم: من خ با

همه مدت بازم بهت بگم؟  نیبعد از ا دیداد و گفت: با هینشست و دستش رو انداخت دور شونم. سرش رو به سرم تک کنارم

 .میکن یدور. بزار تو حال زندگ زیگذشته رو بر

 هم تکرار بشه... ندهیاتفاق تو آ نیا ترسمیعماد... م ترسمیم ـ

 ...فتهیب ندمونیآ يتو ياتفاق بد چیه میزارینم گهی. با همدستمیتنها ن گهی. منم دیستیتنها ن گهی. چون تو دشهینم ـ

 ...دوارمیانگشتاش قفل کردم و گفتم: ام نیرو سفت ب دستم

 دارم. زیسوپرا هیبرات  ایبلند شد و گفت: حاال پاشو ب ازحاش

 ؟؟؟یشدم و گفتم: چ دهیخنده دنبالش کش با

  .یفهمیم ایسمت پله ها گفت :ب رفتیکه م همونطور

 

با  یطبقه نداشتم. ول نینسبت به ا یاصل حس خوب یچرا ول دونمیچهارم شد. نم يسوم هم گذشت و وارد طبقه  يطبقه  از

گل  يشده بود و گل دون ها يمغز پسته ا هیواریها تماما کاغذ د واریرو به روم با بهت به اطراف نگاه کردم. د يمنظره  دنید

 دیکه به در رس نی. همرفتیته راه رو م ياز اتاق ها یکیتوجه به سمت  یب اد. عمخوردیاطراف راه رو به چشم م یعیطب

  ؟يسمت منو گفت: آماده ا دیچرخ
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 دیسف يبود که پارکت ها یو در رو باز کرد. اتاق بزرگ دیکش نییرو پا رهیدر چشم دوختم. عماد دستگتکون دادم و به  يسر

تخت  هیدر ته اتاق  ي. درست رو به روکردیم ییخودنما دشیسف يوارهایهم کنار د يقرمز ریحر يداشت. پرده ها يقرمز

بود قرار داشت. کنار  زونیهم از باالش آو يقرمز دیسف ریبود و حر روش يقرمز یکه رو تخت دیبه رنگ سف يبزرگ دو نفر

 يقد ي نهی. سمت راست اتاق دو تا کمد بزرگ که درش آشیآرا زیم هی گشیوکنسول قرار داشت و سمت د یپاتخت هیتخت 

ماجرا قاب عکس  خشب نیجالب تر یبود قرار داشت. ول سیبود قرار داشت و سمت چپ اتاق دو تا در بود که احتماال سرو

خونه گرفته شده  يمختلف تو يمن با لباس ها يمن و عماد. عکس ها يرو پوشونده بود. عکس ها وارهایبود که کل د ییها

دادم و گفتم:  رونیحبس شدم رو ب نهیس يگرفته شده که من متوجه نشدم.نفس تو یک دونستمیکه اصال نم ییبود. عکس ها

  ؟؟؟؟یگرفت یرو ک نایا

 

که  ییلمایف يعکسارم از تو نیمدار بسته است. ا نیخونه پر دورب نیا ي. تونجایا يکه امد یلزد و گفت: از روز او يلبخند

  ضبط کرده در آوردم. خوب شدن؟ نیدورب

 

 خوشگله... یلیعماد... خ يخنده گفتم: وا با

 داد و گفت: خوبه که خوشت اومد. هیتک وارید به

 ؟يندیچ یرو ک نایا ـ

 رو. نجایا ندمیچ روزمیرو آوردن. د لشیموسسه وسا یکه رفت شیچند روز پ ـ

 ... واقعا خوشگل شده...یمرس ـ

 خانوم خوشگل. هی ياتاق خوشگل برا هی ـ

 عماد... ـ

 جانم دل؟ ـ

 تموم شد؟ زیواقع همه چ یعنی ـ

 تموم شد... زیو گفت: آره. همه چ رونیرو آسوده داد ب نفسش

 ...یلیدوست دارم عماد... خ یلیچشماش و گفتم: خ يسمتشو دستاش رو گرفتم. زل زدم تو رفتم

  بغلشو دم گوشم زمزمه کرد: نه به قدرمن...خانوم خونه. يتو دیکش منو

 

 يزییپا سیشب خ آن

 تر شهر يپلک ها ریز

 آن فانوس يباال از
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 !دمتید

 یکه تو حت داندیخدا م و

 !يباران خدا هم پاك تر بود از

 

 انیپا

 

 

26/6/92 

 

 

 

  92 شهریور  : یینها انیپا

  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member233159.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member202821.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member192119.html    ناظر :

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 
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