
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ن به کشوری که با چشم گریان  بعد از پنج سال برگشت 

 و دل

خون از آن فرار کردیم کیم وهم داشت، وهم زنده 

 شدن

 خاطرات... نه اینکه

در این پنج سال یادش آزارمان نداده باشد نه، ویل 

 فرق

میکرد دیگر، نمیکرد؟ برگردی جایی که هوایش هم 

 بوی

 خاطرات میدهند، جای جایش



 .یادآور خییل اتفاقهاست... میدانستم وهم دارد

ون فرستادم، موهایم را پشت گوشم  نفسم را با آه بیر

 مهار

ه شب کردم و ساعت گوش یام را چک کردم، یازد

 بود. ی  

 اراده کیم در صندیل

جابجا شدم و رس چرخاندم و به ساختمان بلند و 

 عریض

هتل پشت رسم نگاه کردم، میان آن همه پنجره 

 دنبال اتاق

ن   مامان و بابا گشت 

مسخره بود. صاف نشستم، با آن قرصهایی که به 

 خورد

مامان داده بودم بیشک خواب بود، خوای  که هفت 

 پادشاه

ود و فقطدر آن نب  

حرست بود و دل تنگ... خودش بارها گفته بود که 



 قرصها

را بیخودی به خوردش میدهم او در خواب هم 

 هشیار خییل

 روزهاست، روزهایی 

 !که ظاهرا گذشته بودند و باطنا... آه
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   غم تماشا ندارد 

ن بودم تا روزها خواب به چشمم نمیآید.  مطمت 

 زخمهایی که

وع کهنه شده بودن د باز داشت رسباز میکرد و رسر

 دردهایش

 .را حس میکردم

 .رمز گوش ی را زدم و صفحیه اینستاگرام را باز کردم

خییل وقت بود گوشیه گوش یام بیاستفاده مانده 

 بود. چقدر

 پیام تلنبار شده در

 .دایرکت داشتم! کامنتها که دیگر هیچ



 مثل خییل از روزهای این سالها که از خودم و صدای

ستهام لیو میگرفتم و پیامهای مخاطبینم مهر تایید خ

 بر زنده

 بودنم میشد

سینهای صاف کردم، الن زیادی به القای این حس 

 نیاز

وع کردم  .داشتم و ضبط لیو را رسر

یم  واسه سفرایی که دیگه نمیر

یم  عکسایی که قسمت نمیشه بگیر

 واسه هر یقینن که تاوان شک نیست

ک نیست  واسه خاطره هایی که مشی 

لبم را با زبان تر کردم، گلویم خشک نشده بود بغضم 

 داشت

خفهام میکرد. دلم نمیخواست روی صدایم اثر  

 ...کند

 ...آروم باش طیال

م کرد ن یک جمله آرامی   .همتر
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   غم تماشا ندارد 

 میخوای باز بسوزم

 میخوای کوه یخ شم

ببخشمکمک کن کمک کن خودمو   

 رفت
ی

 واسه باوری که از این زندگ

 که ی  خداحافظن رفت
 واسه عشق 

 و این غ ِ م ی  رس و تهش
 پشیموین

 واسه حرفایی که نرسیده موقعش

م  واسه روزایی که تو قهرت اسیر

م  تو رو قد بوسیدنت قرض میگیر

 تمومش کن این سالهاست از تو دورم

 بدهکارم این رفتنو به غرورم

زممیخوای باز بسو   

 یم 4

 خوای کوه یخ شم

 کمک کن کمک کن خودمو ببخشم



ن اندکم را  ن مخاطبتر  و تحستر
ی

کامنتها و ابراز دلتنگ

 دیده

بودم اما حاصلش فقط همان لبخند کم جان میان 

 یک انبار

 !بغض بود و بس
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   غم تماشا ندارد 

ویل خب فهمیدم زندهام، هنوز صدا از سینهام در 

 میآید،

نشدهامهنوز خفه  . 

گر چه من میان تکتک کلمات این ترانه، شعلهور از 

 آتش

 حرست بودم... خاطرای  که قرار نبود ساخته شود،

 پشیمانیای که سودی

نداشت، کس ی که دیگر برنمیگشت تا به حرفهایم  

 گوش

دهد و بعد قضاوتم کند! قضاوتش برایم مهم بود، 



 خییل زیاد

 ویل... بعد از قاض ی

 مثل سابق نمیشد. آی  که 
ن شدنش هم هیچ چیر

 ریخته بود

 دیگر جمع نمیشد... کس ی هم که رفته بود دیگر

 !برنمیگشت

ب  های با دستم به قلبم زدم و با  به عادت همیشه ضن

 لبخندی

ن آوردن گوش ی آه   ضبط لیو را پایان دادم و با پایتر

 .کشیدم

از روی صندیل بلند شدم. قهوهام را هم دست 

و نخورده  

ن رها کردم و به اتاقم رفتم  .رسد شده همانجا روی میر

خواب با چشمهایم غریبه شده و بیقرار بودم. حق 

 داشتم،

 خسته بودیم از پنج سال به دوش کشیدن 
ی

همگ

 ...خاطرات



پشت پنجره ایستادم. از طبقیه پنجم هتل محوطه 

 نمای

ن نبود  .زیبایی داشت. فنجان قهوهام هم روی میر
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   دارد غم تماشا ن

رسم را بلند کردم، آسمان صاف و یکدست با تعداد  

 کیم

ستاره، چقدر آرام بود انگار در عالم بیعاری بود. 

 خوش به

 .حالش

با به صدا در آمدن زنگ گوش ی متعجب شدم! ویل 

 به آین 

نکشیده اضطراب جای بهت را گرفت و رسی    ع گوش 

 ی را

 .دست گرفتم

 الو؟-

بود. این وقت شب مردی با  از قسمت پذیرش هتل



 نام

 غریب و آشنا با من چه کار داشت! به اضار مسئول

 پذیرش را راض ی کرده بود تا

د و اضار داشت که کارش واجب است  .تماس بگیر

تماس را قطع و از اتاق خار ج شدم. در اتاق مامان و 

 بابا

بسته بود. کاش مامان آرام باشد و مثل من آشفتیه 

 پا

ن به خاک ایران گذاشت   

 .نباشد

در دیوار آینهای آسانسور از مرتب بودن موها و 

 صورتم

ن شدم و سمت پذیرش رفتم، ترگ بلد نبودم و  مطمت 

 به

 زبان انگلیس ی شب بخیر 

 .گفتم

شب بخیر خانوم. آقایی که درخواست دیدار با من -



 رو

؟ ن  داشتند کجا هست 

7 

   غم تماشا ندارد 

 .با لبخند رس تکان داد

5 - 

 ...شب شما هم بخیر 

هنوز حرفش تمام نشده بود که با صدایی مردانه و به 

 زبان

 .فارس ی به نام خوانده شدم

 خانوم طیال؟-

 !برگشتم و نگاهش کردم. چقدر ریش داشت

 خودم هستم... و شما؟-

 .لبخند زد

ریشش جنبیه مذهن  نداشت و انگار تیپ خاصش 

 بود،

کامال اصالح شده و مرتب بود! با مزه بود   ابروهایش



 و

 کیم... نه کیم نه، زیادی به

 !چشمم آشنا میآمد

 .دستش را پیش آورد

 .کیوان هستم. رهام کیوان-

 نبودم 
ی

رهام کیوان؟ اسمش هم آشنا بود. دخی  خنگ

 ویل

امشب افکارم خییل شلوغ بود و تمرکز نداشتم تا 

 برای

 شناختنش بیشی  تالش

 .کنم
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   تماشا ندارد  غم

برخالف میل باطنیام رسرسی و رسد دستش را 

دم. او  فرسر

د و رها کرد ام و ادب دستم را فرسر  .هم در حد احی 

م؟-  وقتتون رو بگیر
 میتونم دقایق 



ن احضارم کرده بود و حال اجازه  نصف شب تا پایتر

 !میخواست

از نگاهم انگار متوجه درخواست مسخرهاش شد که 

 معذب

 .شد

 میدونم کارم زشت بود که اضار به دیدارتون تو این-

ساعت از شب داشتم و تا صبح صی  نکردم ویل 

 رومو

ن نندازید لطفا! زیاد  زمتر

م  .وقتتونو نمیگیر

ن ادب  از نوع درخواست کردنش خوشم آمد، در عتر

 !خودماین و راحت

هموطن بود! چه اشکایل داشت کیم کوتاه میآمدم، 

 به هر

اب نبودم. کیم هم کنجکاو شده بودم حال من که خو 

 بدانم

 کیست و چه کارم



 !دارد

ون از  رسی تکان دادم و با اشارهاش به محوطیه بیر

 .ساختمان کنارش همقدم شدم
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 منو نشناختید؟-

. باید بشناسم؟-  خیر

 اعالعلیان رو چطور میشناسید؟-

 ...اعال ته

ا صورتش را دوباره ببینم! با شتاب رس کج کردم ت

 داشت

 .یادم میآمد این مرد کیست

 !اعالی خواننده؟-

 .لبخند به لبش آمد

ن -  !بله. خداروشکر ایشونو شناختتر

سیع کردم رفتار بیارادهای که از شنیدن نام 



 اعالعلیان

ان کنم و صادقانه  نشان داده بودم را با متانت جی 

 جواب

 .دادم

 !کیه که نشناسه ایشونو-

خره شناختمشبال ! 

ن کردم. اگر ریش بلندش  با دقت کل صورتش را آنالیر

نبود... خودش بود. انگشت اشاره ام را سمت 

 سینهاش

 .گرفتم

ن -  .و شما منیجر کارهای آقای اعال هستتر

 .با حالت بانمگ نفس راحن  کشید
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 !کمکم داشتم به خودکش ی فکر میکردم-

همه جا کنار اعالعلیان بود و حق داشت توقع کند  

 که چرا



 !نشناختمش

میبخشید ذهنم درگیر بود وگرنه ارادت دارم -

 .خدمتتون

ام رس خم کرد  .با احی 

 .بزرگوارین بانو. بفرمایید-

 .روی صندلیای که تعارفم کرد نشستم

 .در خدمتم بفرمایید-

7 

اشارهای به نوشتیه درشت روی ساختمان هتل  

دکر  . 

 .این تابلو منو به شما رسوند-

 .ابروهایم خودکار بال پریدند و توضیح داد

ن  -  .لیوی که یک ساعت پیش گرفتتر

 .آهان

دو مایه میشه براتون توی پیج اینستاتون پیام -

 میذارم ویل

ظاهرا ندیدید. امشب شانس ی هم من تو استانبول 



 هستم

 برای کاری و هم شما و

و ی  فوت وقت خودمو  این رو به فال نیک گرفتم

 رسوندم

 .بهتون
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 داشت جالب میشد! چه کارم داشت؟

 این فال نیک بابت چیه؟-

 .دوباره لبخند زد

ن امضا ازتون. بانو صداتون  - بابت عرض ادب و گرفت 

 کم

ه  !نظیر نه بینظیر

در صورتش بیشی  دقت کردم! نکند رس کارم  

 !گذاشته

رهام کیوان مدیر برنامههای اعالعلیانخودش بود؛  . 

 شوخن میکنید با من؟-



 .لبخندش غلیظ شد و رس تکان داد

ببخشید من یهکم شوخم! البته فقط قسمن  که  -

 گفتم اومدم

مو شوخن کردم  .امضا بگیر

هاج و واج نگاهش میکردم که با رسفهای مصلحن  

 جدی

 .شد

احتتون شدم - ببخشید منو، نصفه شب مزاحم اسی 

 شوخن هم

 !میکنم

 نزدم و ادامه داد
ن
 .حرف

برای همکاری پیگیر دیدار باهاتون بودم. برای چند -

 ترک

از آهنگ های اعال نیاز به همخواین با صدای یه 

 خانوم

 داریم که اعال به هیچ
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   غم تماشا ندارد 

سیدش که چقدر صدایی رضایت نداده میشنا

 حساسه روی

 !کارش

خصوصیات اخالقیاش را نمیشناختم! فقط 

 آهنگهایش را

 .دنبال میکردم

 همخواین یه خانوم! مگه مجوز این کار داده شده تو-

 ایران؟

8 - 

 مشکیل نداره صدای شما توی چند مرص ع از ترانه و

 .زیر بند صدای اعالس

 چه برای خودش برید و دوخت و تنم کرد! من گ

 قبول

 .کردم که این منیجر برنامه ریزیاش را هم کرد

خییل ممنون از اعتماد و لطفتون ویل من ساکن  -

 !کاناداام



 .ایران نیستم

 !حس کردم حالش گرفته شد

 جدی میفرمایید؟-

 .بله-

لزم ندیدم بیشی  برایش توضیح دهم. حوصلیه این  

 کارها

را هم نداشتم! من فقط برای دل خودم میخواندم، 

هاتن  

 تفرییح که نگذاشتم
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 دلمردگیهایم او را هم درگیر کند؛ گرچه سالها پیش

ن خواندن و ساززدن بود ین آرزویم همتر
 ...بزرگی 

ی نبود  .دیگر از آن شوق اولیهاش خی 

یعنن الن رایه ایران نیستید؟ فکر کردم ایران -

 ساکنید و

 .برای تفری    ح رفته بودید کانادا و الن دارید برمیگردید



 روی چه حسای  این حدسها را زده بود؟

خیر ساکن ایران نیستم و الن بابت فوت اقوام رایه -

 ایرانم

 .و یک ماه بعد دوباره برمیگردم کانادا

 .غم آخرتون باشه-

 .متشکرم-

ن بلند شدم. مهماین دو دوست نبود که!  از پشت میر

ودآمده ب  

پیشنهاد همکاری دهد و با جواب منقن من جلسه 

 باید ختم

 .میشد

منده و ممنون از پیشنهادتون. به آقای اعال هم - رسر

 سالم

 .گرم من رو برسونید

 رت

 .بلند شد و به زور لبخند زد و کا ی سمتم گرفت

اعال هم از صدای شما خوشش اومده. خوشحال -



 میشم

 .بهمون رس بزنید تو مدی  که ایرانید

رس تکان دادم و بیجهت و از روی ادب کارت را  

 .گرفتم
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***** 

فتیم و خوابیدن  یک ساعت دیگر باید به فرودگاه میر

 دیگر

 .بیفایده بود

9 

لبخندی از یادآوری دیدارم با رهام کیوان روی لبم 

 .نشست

از پیشنهادش شاید باید بال درمیآوردم ویل فقط یک 

 حس

 خوب بهم دست

داده بود آن هم میان این همه حس بد! البته این 



ن   اولتر

پیشنهادم نبود و سالها پیش هم از طرف یک گروه 

 موسیق  

 پیشنهاد همکاری داشتم

 ...ویل

ون آمدم، عکس و  گوش یام زنگ خورد و از فکر بیر

 اسم

جاوید روی صفحه نمایان شد. سه صبح بود و 

 بیدار... دلم

 گرفت، بیشک از زور

ده بود. از دست دادن مادر امر   خوابش نی 
ی

دلتنگ

 پیشپا

 میدهد و 
ی

افتادهای نیست. مادر است، بوی زندگ

 اگر

 نباشد... تصورش هم

 .وحشتناک و نفسگیر است

 جاوید؟-



 !نگو جاوید بگو نابود-
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 خدانکنه چرا؟-

- تهس کمرم تشک تخت از کت و کول افتادم. یه هف

 رو لمس

 .نکرده

م. کارا همه رو دوش تو بود. نشد زودتر رایه - بمیر

 .شیم

 .پرواز نبود

 فدا رست. لدن خوبه؟-

 .آه کشیدم

 .آره آرومه ظاهرا-

ن ک هنوز ظاهرش آرومه - همینم خوبه همتر

 معلومه یعنن 

ه دیگه  تونسته. الیک هم یه نگید بریده آدیم ک بی 

 تو



وب باشهظاهرم نمیتونه خ . 

 !فیلسوف شدی-

 .هوم تو فکرشم-

؟-  تو فکر خی

 !فرار مغزها شم-

خندهام گرفت. دیوانه بود دیگر ساعت سه 

 نیمهشب و شب

 را کنار نمیگذاشت
ی

 .هفت مادرش هم لودگ

 خودت خوی  جاوید؟-

 !توپ-
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10 

پشت این تویی که گفت یک توپ بزرگی  پنهان بود 

 آن هم

 ...درست وسط گلویش

 .نخندیدم. دلم هوایش را کرد



؟- ن  مهمونا رفت 

ون گفتم از فردای هفت - به زور پرتشون کردیم بیر

 دیگه

ی نیست فقط  از کباب و جوج و مرغ و چنجه خی 

 .املت

 دیگه خودشون

ن و شعورشون کشید تو اوج چلوبره هاشونو خورد

 خدافظن 

 .کردن

 بود که در 
 
به قول خودش باز جای شکرش باف

 ظاهر

 .فرونریخته بود و محکم بود

نبودم کنارت جاوید، غم آخرت باشه، جاش -

 .بهشت باشه

هست شک نکن بهشت زیر پای مادراس. میدوین -

 چند تا

شکم زاییده؟ هفت شکم شوخن نیستا ماشال 



 پدرجون زمانم

 نمیداده به بنده

 !خدا

ه زور جلوی خندهام را گرفتم و ماخذهگرانه ب

 صدایش

 .زدم

 !جاوید-
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 .بیخیال خندهای کوتاه کرد

چطور میتوین تو این موقعیت بخندی اخه جاوید؟ -

 جای تو

 ...بودن سخته. خییل سخت

اتفاقا الن باید بخندم. راحت شد دیگه. پنج سال -

 دق زدن

و روز مامانت بسش بود. کم عذاببرا دوری و حال   

 نکشید دو سال توی جا



افتادن مگه الکیه! راحت شد. هفت شبه آروم 

 .خوابیده

 .چشمهایم سوختند

 !عزیزم-

 .معلوم بود نمیخواهد از تک و تا بیفتد و ترسر زد

هوی جوجو اومدی لباس درست حسای  بپوشا -

 اون خی 

 .بود تنت کرده بودی! لیوتو دیدم

خندیدم و نگاهم روی یک باریکه پوست شکمم که 

ن   بتر

ن کوتاه و شلوار فاقکوتاهم پیدا بود کشیده شد  .بولیر

 !دیوونه-

 زهرمار! خوب برا خودت اروپایی شدیا! داری میای-

 .ایران درست بیا پا رو رگ گردن من نذار

11 

 !میدانستم دارد چرت و پرت میگوید

 !جاوید-
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جاوید و زهرمار. ننیه من کفنش خشک نشده -

 روت شد

! فقط مونده بود بشکن بزین و  ی بخوین لیو بگیر

 !برقص ی

د نفهمم حالش خوب  ن اشکم چکید. داشت زور میر

 .نیست

 .دلم برات تنگ شده جاوید-

فردا میای دیگه قد پنج سال بوس و بغل طلب -

 .دارم ازت

 ...برو بخواب خستهای-

- دب حکم میکنه صی  کنن کس ی که ی  نزاکت ا

 تماس

 .گرفته قصد قطع کردن کنه

 .بیجان خندیدم

 .باشه من بیادبم برو. شبت بخیر -



 .شب تو هم عشقم-

ن آوردم ویل صدا زدن  گوش ی را از کنار گوشم پایتر

مش  .بیجان جاوید باعث شد دوباره بال بی 

 طیال؟-

 جان؟-

 ...زر زدم -

روی تخت از بغص صدایش دلم آتش گرفت و 

 نشستم و

 .اشکهایم فرو ریختند و نالیدم

 !جاوید-
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کاش نمرده بود همون تن نحیف و مریضش تو -

 خونه برام

 ...یه دنیا بود... جاش خییل خالیه

 ...عزیزم-

 ...کاش امشب اینجا بودی-
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خوبه نبودنم کنارت، فقط امشب حس شده. من -

 تموم این

پنج سال نیاز داشتم کنارم باش ی جاوید. سخت  

 .گذشت

ن   ثانیه به ثانیهش عتر

 
ی

 ...لحظیه جون دادن گذشت. تو دوری و دلتنگ

 .گری  هام گرفت و صدایم لرزید

 .از رس دلجویی در آمد و بغضش را به کل نابود کرد

خییل خب غلط کردم خوب شد رفت راحت شد.  -

 گریه نکن

 .طاقتشو ندارم

رفتگری  هام شدت گ . 

 .دیوونه-

به خدا خستهم طیال گریه نکن دیوونه میشم.  -

 میای ایران

 کیل حرف داریم برا هم بزنیم، خب؟



 .با نوک انگشتهایم اشکهایم را گرفتم

ون تو خونه نمون-  .باشه. تو هم پاشو برو بیر
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ساعت سه صبح کجا برم! خی فکر کردی راجع به -

 !من

احت کنم. فردا هزارتا کار برو  بچه بذار یهکم اسی 

یزید  میر

 رسم با ورودتون. درد

رسید دیگه تازه از رسر فک و فامیل مفت خور راحت 

 شده

بودم فردا باز برا تسلیت به مادرت خودشونو 

 !میندازن رسم

 .خندیدم

 .دیوونه ای ب خدا-

 !دیوونه باباته یه هییحی نمیگم-

***** 



وی موهایش انداخت و شال مشگ توریاش را ر 

 جلوی آینه

 .ایستاد

 مامان؟-

 .از داخل آینه نگاهم کرد و بعد سمتم چرخید

 جانم؟-

 :لب زدم

؟-  خوی 

13 

 .پلک زد

 .خوبم نگران نباش-
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؟-  از اینکه داریم برمیگردیم ایران ناراحن 

 .سمت در راه افتاد

ن منتظرمونه-  .بریم عزیزم، بابات پایتر

بلند شدم و دستیه چمدانم را گرفتم و دنبالم  



 .کشیدم

ن به زادگاه و وطنش و کنار - میشه آدم از برگشت 

 خانوادهش

ناراحت باشه؟ نیستم عزیزم. زیادی نگرانیم طیال. 

 من

 خوبم. القل میتونم

 .صادقانه بهت بگم کنار اومدم

 .بازویش را لمس کردم

- ا خییل قویایدشم . 

 .لبخند زد

د، کاش درددل میکرد، کاش گایه کالیم ن  کاش حرف میر

یادی از گذشته میکرد... من نیاز داشتم با یگ درددل  

 کنم،

 خییل نگوها در دلم

، با در  ن تلنبار بود. حس میکردم با حرف زدن، با گفت 

 میان

فت. ویل من و ها بهی  پیش میر ن ، خییل چیر ن
 گذاشت 



یک فعل راخانوادهام فقط   

ن   ...انتخاب کردیم؛ رفت 

گرچه من با بابا هم که همیشه گوش شنوای 

 دردهایم بود

ن پیدا نکردم  .هیچ وقت آنقدر که باید جسارت گفت 

22 

   غم تماشا ندارد 

 .کاش برگشتنمان به تلیحن رفتنمان نباشد

بابا با دیدنمان پیش آمد و دستیه چمدان را از دستم  

 .گرفت

- خیر باباصبحت ب . 

 .صبح شما هم-

 .دستش را دور شانیه مامان حلقه کرد

 لدن؟-

 .مامان نگاهش کرد و لب زد

14 

آرومم خرسو. عمر دست خداست به قول جاوید -



 رفت و

 .راحت شد شکر کنیم براش

چمدانها را تحویل رانندیه تاکس ی داد و سیع کرد 

 شاد

 .جلوه کند

 پیش به سوی وطن، آمادهاید؟-

لبخندم تلخ بود، پنج سال بود برای خوب کردن حال 

 مامان

هر کاری کرده بود ویل انگار مامان آنقدرها هم که 

 میگفت

 کنارآمدهام، کنار

ین مسئلیه   ما لینحلی 
ی

نیامده بود. انگار مشکل زندگ

 دنیا

 .بود
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 سیع کردم دل هر دو را بدست آورم. شانههای مامان



 را

اشش داخل  گرفتم و با بوسهای به گونیه خوشی 

ن   ماشتر

 هدایتش کردم و با

 :نشاط رو به بابا گفتم

 !آمادیه آماده-

***** 

 .تنها آمده بود، دسته گل هم خریده بود

چشمهایم سوختند و دلم برای دل دریایی و بزرگش 

 ضعف

رفت. تمام توجه و نگاهش روی مامان بود و وقن  پا 

 در

ر فرودگاهسالن انتظا  

گذاشتیم از همان فاصله آغوش برادرانهاش را برای 

 مامان

باز کرد. بغض ی که از بعد از اعالم مهماندار هواپیما  

 که



 گفت وارد خاک ایران

شدهایم در گلوی مامان نشسته بود در آغوش 

 جاوید

شکست. اشکهایم فرو ریختند و جاوید با چشمهای 

 رس خ

 شده رس مامان را چندین بار

سیدبو  . 

 .خوش برگشن  لدن-
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مامان با دستمایل که بابا دستش داد اشکهایش را  

 گرفت و

به دستهگیل که جاوید سمتش گرفته بود با لبهای 

 لرزان

 .لبخند زد

 !نیازی به این نبود تو این موقعیت-

هر مناسبت مراسم خاص خودش رو میطلبه. -



 خوشحالم که

 .برگشن  

ن دسته گل داد  .بالخره مامان با آه رضایت به گرفت 

جاوید و بابا مردانه هم را در آغوش کشیدند و 

س  احوالیی

 ی کردند و در آخر نوبت م ِ ن کوچکی  شد، لبخند و

 چشمکش همزمان بود، بازویم

 .را گرفت و در آغوشش کشید

15 

 !بیا اینجا ببینم جوجو چه مظلومم شده الیک-

کمرش حلقه کردم و رسم را بوسید. بادستهایم را دور    

اینکه در این پنج سال دو بار به دیدنمان آمده بود 

 بیشی  از

 بقیه دلتنگ او

بودم، حسابش با همه فرق میکرد، بیشی  از اینکه 

 داییام

باشد با اختالف سنن شش سال دوست و برادرم 



 .بود
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  صورت زبرش را بوسیدم. کیم
ی

لغر شده بود و خستگ

 از

رس و رویش میبارید. دستش را دور شانهام حلقه کرد 

 و

 سمت خروخ  راه افتادیم

 .و برای مامان توضیح داد

ساعت فرود رو به کس ی نگفتم چون میدونستم -

ن   راه میافت 

میان اینجا وجهه خوی  نداشت اینجا گریه زاری راه 

 بندازن

 .جلو ملت

 :آهسته لب زد

 .خوب کردی-

 .بابا تایید کرد



راض ی به زحمت تو هم نبودیم. تاکس ی -

 میگرفتیم

 تو زحمت 
ی

میاومدیم. با این حجم از کار و خستگ

 .افتادی

 .جاوید دلخور رس کج کرد

بفرما با چوب بزن خرسوجان! وظیفهمه زحمت -

 !چیه

 .سوییچش را سمتم گرفت

 کن من بشینم پشت پیش خواهرم-
ی

 .رانندگ

از دستش گرفتم و پشت فرمان نشستم. مامان با 

 لبخند

شانیه جاوید را لمس کرد و دایی خم شد و برای بار 

 دهم

 رس مامان را بوسید و

 .پشت نشستند و بابا کنارم نشست
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ن را راه انداختم و از آینه دیدم رس مامان را به  ماشتر

 سینه

افتادند. از دیدنشان لب  گرفت و هر دو به گریه 

 گزیدم و

 .اشکهایم روان شد

داغ دیده بودند و نمیدانستند برای عزیز از دست 

 رفتهشان

گریه کنند یا خاطرای  که بیشک برای همگیمان زنده 

 شده

 بود و البته میدانستم

 .کس ی به روی دیگری نخواهد آورد

دقایق  طولنن در سکوت اجازه دادیم هر دو آرام 

باشوند. با  

در صندیل سمت عقب مایل شد و نرم اسم مامان را 

 صدا

 .زد

 لدن جان؟ خانومم-



 .صدای خفیه مامان درآمد

 .خوبم خرسو-
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ون کشید و  خودش را از آغوش داییجاوید بیر

 اشکهایش را

پاک کرد و جاوید نفس عمیق  دم کرد و نم زیر پلکش 

 را

 .پاک کرد

 :مامان هم کیم آرامی  شده بود و پرسید

 جهانگیر و جهانیار اومدن؟-
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آره دیروز رسیدن ایران. اما زن و بچههاشونو -

 نیاوردن

 .تنهان

 .راه دوره دیگه. نشده بیارن لبد-

هوم گلهای نیست. برا ماها هم اینجوری نوشته -



 شده دیگه

هر کدوممون یه گوشیه دنیا از حال هم بیخی  

 ...باشیم و

ن آمد و ادامه دهد  :تن صدایش پایتر

 ...گایه هم دیر برسیم -

 .مامان رس تکان داد

 ...حق با توئه. بیچاره مامان -

 .دوباره به گریه افتاد ویل کوتاه

 ...هلل گفت شب خوابیده صبح بیدار نشده-

ن - روز قبلش به فتانه گفته بوده پنج دیس حلوا بیی

 بریم

 خاک و رسخاک مردههام. با ویلچر بردمش رس 

 .برگشتیم

 مامان لرزان پرسید: رسخاک همه؟

 ...آره همه ...-

همه... با یک حساب رسانگشن  مردهها و پنج دیس 

 حلوا



》 حدسش سخت نبود که این خییل هم 《 همه

 همه را

 شامل نمیشد. دلم از
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 دست مادرجون گرفت، خدا رحمتش کند، شاید حق

انمداشت... نمید ... 

همه ساکت شده بودند و شاید مثل من داشتند با 

 انگشتهایشان

حساب و کتاب تعداد دیس حلوا و مردههایمان را 

 .میکردند

 .جاوید آه کشید

ن بی  برای - اومدیم خونه به فتانه گفت یه دیسم بیی

 .بچههات

ات میدادند...  فتند ویل برایش خیر رسخاکش نمیر

 خودم

ن فرصت فتم در اولتر  ...میر
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بعدشم گفت کمکش کنم نمازشو بخونه و بعدم -

 ...خوابید و

صبح رفتم قرصاشو بدم که دیدم... دیگه نیازی به 

 قرصها

 ...نداره

صدای آهستیه گری  یه مامان در آمد. آنقدر مظلوم 

 و

 .غریبانه گریه میکرد که دلم برای دلش آتش گرفت

به دستور جاوید، دستم را روی بوق گذاشتم و 

 دقایق  بعد

در توسط سلمان )رسایهدار خانیه مادرجون( باز 

 شد. از

 دیدنش لبخند زدم

ویل او برعکس من با دیدنمان دستش را روی 

 صورتش

 .گذاشت و شانههایش لرزیدند
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- هسبرو تو دایی جون سلمان الن هفت روزه ر  و ویی  . 

وع کنه به مرثیهخوین   !برو اعصاب ندارم باز از نو رسر

بیچاره جاوید، حق داشت خسته باشد، دو برادر و 

 یک

شوهرخواهر و کیل خواهرزاده و برادرزاده داشت و 

 برای

 کفن و دفن و مراسمهای

 دیر رسیده 
ی

مادرش تک و تنها مانده بود و همگ

 .بودیم

ر داشت و احتمالخاله للیه بیچاره هم که نه شوه  

 پرسهایش هم برای مراسم از

اسپانیا نیامده بودند که دایی تا اینحد آش و لش بود. 

 درکش

د  .میکردم برگزاری مراسم عزا خییل جان از تن میی 

ن را داخل حیاط بزرگ و   برایش ماشتر
 
با تک بوف



ن   رسسی 

 .مادرجون حرکت دادم

ی ن ودلم برای این خانه که برایم پر از خاطرات شیر  

خندههای بیامانمان بود تنگ شده بود. روزهای 

 خوش

 کودکیمان در بدوبدو کردن در

ن حیاط و میان دار و درخت و دور استخرش   همتر

 گذشت،

 
ی

 چه خوش هم گذشت... یادباد. شیطنتها و رسزندگ

 نوجوانیمان، چهقدر این

ین خاطرهها، بوی بگو و  خانه پر بود از بوی بهی 

 بخند

شبهای یلدا و نوروز، بوی بارانهایها، بوی اعیاد و   

 بهاری و چمن های خیس شده با
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ن شده و میوههای ، بوی برگهای تازه سی 
 آب آسماین



ش هم قشنگ  ن نوبرانیه روی درختها، حن  بوی پاییر

 بود با

 همیه غرغرهای سلمان و

همرسش الما به خاطر جاروزدنهای یکریز برگهای 

 خشک

ن   .شده از روی زمتر

 بوی 
ن
وای زمستانش؛ بوی برف بوی آدم برف

 چوب  های

ذغال کرده و کباب و صدای گیتار و آوازخوانیهای 

 دسته

 جمیع... صدای

قهقهههای از ته دل مادرجون، قربانصدقهرفتنهایش، 

 به نام

با پسوند جانان صدازدنهایش... این خانه بوی عشق 

 .میداد

... اشکه
ی

ایم فرو ریختندآخ امان از دلتنگ . 

دلم برای سلمان هم تنگ شده بود که رسب  هرسش 



 بگذارم و

بگویم سلمانخان هندوستان چه خی  و او ضعف کند 

 برای

 سلمانخان

واقیع و دانه دانه اسایم فیلمهایش را برایم بشمارد و  

 گایه

هم آلمای زبانبسته را آیشواریا صدا بزند و او با تمام  

 گنگ

هبودنش با ایما و اشار   

اضش را به سلمان نشان دهد  .اعی 

پاهای مامان میلرزیدند. نگاه اشکیاش روی ساختمان 

 خانه

مانده بود و یک کتفش را دایی چسبیده و بازوی 

 دیگرش

 در آغوش بابا بود تا
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د و  ن نیفتد و قدم از قدم بردارد. زیر لب ضجه میر

 اینطور

را کباب میکرد، من این  خفه عزاداری کردنش دلم

 مدل

 عزاداری مامان را قبال دیده

بودم، بعدش به تب و هذیان ختم میشد. باید 

 خودش را خایل

میکرد نباید میگذاشتم در خودش بریزد و از درون 

 داغان

 .شود

در ورودی باز شد و خاله هلل و پشت رسش 

 داییجهانگیر و

ون آمدند. خاله هلل بالفاصله با دیدن  داییجهانیار بیر

 حال و

 روز مامان

 .تقریبا جیغ کشید

18 



هلل فدات شه لدن اومدی؟ خوش اومدی لدن -

 خوش اومدی؟

ه برات مادر نیست بیاد بهت بگه خوش  هلل بمیر

 برگشن  

جانان  .دخی 

 .بغض مامان پرصدا شکست

در آغوش هم فرو رفتند و صدای ضجههای مامان 

 هم بلند

شد و من میان گریه خدا را شکر کردم که مامان هم 

 پا به

 پای خاله مرثیه

 .خواین برای سوگ مادر رس داد
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شانههای چهار مرد سیاهپوش از شنیدن عزاداری آن 

 دو

میلرزید و نتوانستم زنانه گریه رس ندهم و در آغوش 



 جاوید

 به عزای مادربزرگم

مگریه رس داد . 

بوی مادرجون هم به خاطرهها پیوست، بوی 

 عطرهایی که

پرسها و نوهها از لندن و اسپانیا و ترکیه برایش به 

 سوغات

 میآوردند و او به

یادشان از آنها استفاده میکرد و یه تاکید داشت این 

 عطر

را سلنا دخی  جهانیار از لندن آورده بوی خودش را 

 میدهد،

 این ادکلن را پیمان

نگیر از اسپانیا آورده به سن و سالم نمیآید پرس جها

 ویل

 ...بوی پیمان را میدهد

 میداد، از 
ی

تا یک زماین خاطراتمان بوی عطر زندگ



 یک

ر و چه  فت و پرستیر دوره به بعد که همه برای پیرسر

 میدانم

 هزار دلیل و برهان قصد

هجرت کردند کمکم این خانه بوی ادکلنهای یادگاری  

 گرفت

 
ی

 ...جای زندگ

نار مامان نشستم، خالهلله هم سمت دیگرش جا  ک

 گرفته بود،

خسته بودم دیشب را هم نخوابیده و به شدت نیاز 

 به

احت داشتم  اسی 

ویل نمیخواستم در این روز سخت مامان را تنها 

 .بگذارم
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جو آرام شده بود، البته بعد از یک گری  یه پرصدا و 



 مفصل

 .از مامان که با دیدن اتاق مادرجون حاصل شد

آلما گریان پذیرایی را انجام داد و مامان با نوازش 

 شانهاش

 .تشکر کرد

ن رد کردن تعارف چای گفت  :خاله هلل حتر

آلما خرماها و میوهها رو آماده کن حلوا هم اگر -

 تموم شده

یم رسخاک مادر ن برای بعد از ناهار که بی   .بیی

تکان داد که یعنن چشم و به  آلما با بغض رس 

خانه ن  آشیی

 .رفت

ن خم شد و چایش را با دانهای  دایی جهانیار سمت میر

 خرما

ن تکیه به مبل رو به جاوید کرد  .برداشت و حتر

من سه روز دیگه پرواز دارم جاوید، هر کاری لزمه -

 بگو



 ...انجام بدیم

پوزخند جاوید خییل واضح بود، گوش یاش را دست  

 گرفت

وع به مکالمه  و بدون ج واب دادن به داییجهانیار رسر

 .کرد

 ...ایزدی سالم-

 ...ممنون

19 

 ...نه جای نگراین نیست

 ...امروز وقت داری؟
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 ...آره، بیای اینجا

 ...هوم

 !...الن، نشد شب

 ...باشه بیا دمت گرم. یا عیل

 .دایی جهانیار اخمهایش در هم شده بود



- و چیکارش داری؟ایزدی ر   

جاوید خونرسد یک خرمای درشت در دهانش 

 .انداخت

بعد چهلم میخواستم زنگ بزنم ویل ظاهرا عجله -

 دارید س

ی نداره با هم  !ی روز پس و پیش خییل هم توفیر

تو لفافه حرفتو نزن بچه! صاف بگو منظورت  -

 چیه!؟

 .خاله هلل پوف کشید و به هر دو ترسر زد

 !بس کنید-

جاوید کوتاه آمد ویل دایی جهانیار که اولد بزرگ 

 مادرجون

 .بود اخمهایش درهمی  شد

کارام گره خورده باید برگردم، درک این مطلب -

 اینقدر

سخته که از یه علف بچه حرف بشنوم!؟ با موندن 

 من تو



 این خونه دردی دوا

 میشه؟
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ش را هورت کشید جاوید یک نفس فنجان چای داغ

 و رسش

را سمت انتهای سالن که آن سمت دیوارش به 

خانه ن  آشیی

 ختم میشد کج کرد و

 .داد زد

آلما مگه نگفتم وسط خرماهای من گردو نذار -

 زبونم زخم

 !میشه

 .بالفاصله نرم و خونرسد رو به دایی جهانیار کرد

گفتم که نیا خاکش کردم خودم. فاتحه رو از اونجا -

 هم

!   میتونسن    نزدم که جبهه گرفن 
ن
. النم حرف بفرسن 



 گفن  

ی زنگ زدم  داری میر

ایزدی بیاد وصیتنامیه مادر رو زودتر باز کنه و 

 .بخونه

 .دیر یا زود باید حق و حقوقتون رو بدم دیگه

20 

 تا به یاد دارم دایی جهانیار همیشیه خدا طلبکار بود،

ی روی مالحظهاش  ایط و ضوابط هم هیچ تاثیر رسر

 .نداشت

من نیازی به بردن یه گوشه از این خونه ندارم، -

 بزرگی  

ی رست بشه بچه  .کوچکی 

جاوید ظاهرا خونرسد بود ویل من زوزیه طوفان 

 درونش

 .را میشنیدم
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حوصلیه امانتداری ندارم. الن ایزدی میاد لیست -

 اموال

این  رو هم میاره. پونزده درصد سهام کارخونهس و 

 خونه،

 مابق  رو که خود بابا

 .قبل مرگش تقسیم کرد

ن -  .باشه برات، شب بدوین کجا رس بذاری زمتر

 .جاوید از کوره در رفت

موندن من توی این خونه برای دل مادرجون بود  -

 که ته

عمرش نگه همیه عمرم پای اولد رفت و اولد قبل 

 تشکر

 رفت. موندم که هر شب

برم بهش بگم دستت درد نکنه منو زاییدی بزرگم  

 کردی من

س من هستم که نفست رفت  قدر میدونم، نی 

 بشورمت و



 کفن و دفنت کنم، که

ن.  اون رس جنازهت رو اجازه ندم نامحرما دست بگیر

 قد

 ... چنارم کردی میتونم تنهایی بردارمت بذارمت تو قی 

 س

 ی درصد اون کارخونه سهام

کل این خونه رو خریدم صدقه منه، اراده کنم  

 میدی؟

کارتون خوابم مگه نگراین شب کجا رس رو بالش 

 بذارم؟

کاش کنار جاوید نشسته بودم تا آرامش کنم، داشت 

 از

 !حرص زیاد کبود میشد

 .دایی جهانگیر نوخی کرد و میانه را گرفت
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- هفت خییل خب بس کنید، حال حتما باید فردای 



 مادر و

زن  موقع اومدن آبیح  بیفتید به جون هم! تن اون پیر

 رو تو

 گور بلرزونید و لدنم

ن به ایران پشیمون کنید! بس کنید دیگه  از برگشت 

ن هابیل  عتر

 !و قابیل افتادید به جون هم

 .هر دو آتش بس کردند و بابا رو به جاوید کرد

زنگ بزن ایزدی نیاد جاویدجان، صورت خوش ی -

 .نداره

جاوید دوباره در جلد آرام خود فرو رفت و تنش را 

 روی

 .مبل ولو کرد

نه خرسو بذار بیاد، ایزدی از خودمونه مشکیل -

 .نیست

بابا کوتاه آمد تا با کش آمدن ماجرا دوباره تشنج 

 .پیش نیاید



من حق را به جاوید میدادم، یک تنه سالها برای 

 مادرجون

، این پنج سال در مقام سه پرس ایفای نقش کرده بود 

 اخیر که

 گایه در جلد

انه خر ج  مامان هم برای دل تنگ مادرجون دخی 

 .میکرد

انگار لم دادن آرامش نکرد، بلند شد و با عذرخوایه 

 سمت

 .پلههای منتیه به طبقیه بال رفت

21 

 .دایی جهانگیر آه کشید
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جهانیار ازش به دل نگیر این چند روز خییل فشار -

 روش

 .بوده



 .خاله هلل تایید کرد

یه تنه همه کارارو کرد حن  فرصت نکرد عزاداری  -

 کنه

بچه، همیه فکر و ذکرش خوب و آبرومندانه برگزار 

 شدن

 مراسم بود... به مادر

خییل وابسته بود، شبا که میاومد خونه فتانه رو 

 مرخص

دش کارهای مادر رو انجام بده، حن  میکرد که خو 

 اجازه

 .نمیداد من کاری کنم

 :دایی جهانیار پراخم نق زد

ی رو نگه - ام کوچکی  بزرگی  اینها دلیل نمیشه احی 

 !نداره

به نظرتون من اگه گرفتار نبودم بدم میاومد چند روز 

 بیشی  

 بمونم کنارتون



و مجبور نباشم از کوچکی  از خودم درشت بشنوم! 

لراحی  

هم دوست داشت بیاد ویل نمیشد ِ سودا پا به ماهه 

 نتونست

 تنهاش بذاره از زایمان

 .هراس داره

 .مامان برای دلجویی از دایی لب باز کرد

ی- ایط راحیل هم... بزرگی  ایطت قابل درکه. رسر  .رسر

خستگیها و دلتنگیهای جاوید رو به برادر بزرگ 

 بودنت

 .ببخش
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چه جالب همیه کاسه کوزهها به رس جاوید 

 شکست،

 ...کوچکی  بود دیگر

احت  بلند شدم و با اجازهای گفتم و به بهانیه اسی 



 رایه

طبقیه بال شدم، در اتاق جاوید نیمهباز بود، روی 

 تخت

 نشسته بود و داشت

تلفنن با مخاطب پشت خطش بحث میکرد. 

 نخواستم مزاحم

فتم هم فالگوش  مکالمهاش شوم ویل اگر پیش نمیر

 ایستادن

 محسوب میشد، با

ب  های آهسته به در زدم که رسش  انگشت اشارهام ضن

 را

 .بال آورد و با دست اشاره کرد داخل شوم

الن اصال اعصاب ندارم قطع کن بعدا حرف -

نیم ن  ...میر

ی رس خونیه اول یه! من اصال  پوف کیمیا چرا میر

 وقت

داشتم که بتونم ردیف و قطعیه قی   رسخاروندن ... 



 ...استغفرهللا

 اصال درک میکنن موقعیتمو؟ بالکش کن خالص. من

 ...حوصلیه بچه بازی ندارم کیمیا

تماس را قطع کرد و گوش یاش را روی تخت انداخت 

 و

 .محکم به موهایش چنگ زد و پوف کشید

کنجکاو شده بودم ویل نمیخواستم با سوالم راجع به 

 فرد

شت خطش بیش از این به هم بریزد، به وقتش پ

 احتمال

 خودش برایم تعریف
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 !میکرد این کیمیاخانم کیست

22 

کنارش نشستم. رسش را بلند کرد و لبخند زد، آن هم 

 از



نوع دنداننمایش! از این محکم بودنش خوشم میآمد، 

 با یک

 پلک بر هم زدن

ین خوش ی تغییر  میتوانست از بدترین حال به بهی 

 چهره

 .دهد. بازویم را گرفت و در آغوشش کشید

 !بیا اینجا ببینم جوجو. چه بزرگم شدی-

رسم را از روی سینهاش بلند و میان خنده چنی 

 نگاهش

 .کردم

ن یک سایل که همو ندیدیم بزرگ شدم!؟ -  تو همتر

 .ابروهای خوشفرمش را بال انداخت

- م اینه چه چاق شدینه از اون لحاظ! منظور  ! 

ون  دست روی نقطه ضعفم گذاشت، از آغوشش بیر

 آمدم و

 .با مشت به بازویش کوبیدم

 !جاوید-



خندید و بخشیدمش؛ شوخن لوسش به شنیدن 

 صدای خندیه

 .از ته دلش میارزید

 جاوید؟-
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 تکیه به تاج تخت پاهایش را روی هم انداخت و در

ین حالت لم داد  .راحتی 

 .هوم-

 دهن به دهن داییجهانیار نذار خب؟-

 ...من غلط بکنم دهنمو به دهن-

 .با مشت روی ران پایش کوبیدم

 !دایی -

به کشید  .خندان دستش را روی جای ضن

 قربون اون دایی گفتنت برم، آخ آخ زور بازوت به گ-

 !رفته

 :دست از ماساژ پایش کشید و ادامه داد



- یاد اومده رفع تکلیف کنه و بره! یک ماهه زورم م

 دارم

نم مادر نفسای آخرشه سه ساله  ن مدام بهش زنگ میر

 نیومدی

 دیدنش بیا چشم به

 .راهته، انگار نه انگار. دیر اومده زود بره

23 

 چشمهایم سوخت، جای خایل مادرجون را لبالی

دنهای جاوید میدیدم  .حرضن

 .موهایم را به هم ریخت
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 !با اون چشما ورقلنبیدهت اینجوری نگام نکن-

دوست نداشتم با این حال داغان ببینمش، لبهایش 

 بخندد،

 .حن  چشمهایش هم بخندد ویل دلش گرفته باشد

 زده شه که ناراحت ش -
ن
جاوید دوست ندارم حرف



 .ی

 .با محبت رسم را در سینهاش کشید

س پوست تمساح به تنمه-  .نی 

را عقب کشیدم و خط دکمیه لباس مشکیاش را  رسم

 لمس

 .کردم

 .پوست من که از تمساح نیست، اذیت میشم-

 .دستم را در مشتش گرفت

 !خییل خب، جوجو نشو گربه میشما-

کنارش تکیه به تاج تخت پاهایم را در بغلم جمع  

 .کردم

حال جدی جدی میخوای خونیه مادرجونو -

 بفروش ی؟

 چیه خریداری؟-

 .سقلمهای به پهلویش زدم

 .جدی باش-

 .آره میخوام بفروشم-



آه کشیدم، بیشک دلم برای جای جای این خانه 

 .تنگ میشد

* 
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24 

چقدر دلم میخواست راه کج کنم و بعد از 

 فاتحهخواندن

برای مادرجون به رس خاک عزیزترینم بروم ویل با 

 وجود

یدهمراهانم نمیشد، با  

ون  طاقت میآوردم... حس میکردم از آرامگاهش بیر

 آمده و

ش  چشم به راهم جلوی درخت خوشساییه کنار قی 

 نشسته

 و توقع رس زدن دارد،

حالم بد بود، بغض چنگ گلویم داشت خفهام 



 میکرد، دلم

ن جاوید  داشت آتش میگرفت از اینکه سوار ماشتر

 شدم و

 چشمهای منتظری را

 .ناامید کردم

لم را میفهمید که لب زد: میگذرهجاوید حا ... 

 .در را بست و خودش پشت فرمان نشست

بله میگذشت ویل یک جور خفهای داشت 

 میگذشت، یک

جوری که انگار دلت فریاد زدن میخواهد، جیغ  

 کشیدن و

 گله کردن ویل دهانت

 ...بسته است

فتم یا اشکان، حق او نبود  ...من باید جای او میر

، الن حال لدن خوب نیست دیر بعدا میایم دوباره -

 برسیم

 .خونه میفهمه کجا رفتیم
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 رس تکان دادم و اشکهایم را با نوک انگشتانم گرفتم و

وع به خواندن فاتحه کردم  .رسر

سه جاوید-  .میگن فاتحه به مرده میر

ن را پشت رس  دستم را در مشتش گرفت و ماشتر

ن خاله  ماشتر

 .راه انداخت

-  ، تو باید با این حجم از اطالعات دینن مذهن 

 مرجع تقلید

 !میشدی! حیف شدی ناموسا

 بغضم رس باز کرد و رس چرخاندم سمت مسیر ردیف

آرامگاهش. من مثل جاوید محکم نبودم که به وقت 

 تنگدیل

 خودداری کنم. من با

یادآوری روزی که برای همیشه از دستش دادم جان 

 از تنم



میکشید و دردش تا استخوانهایم را درگیر میکرد پر  . 

دنیاست دیگه، خودتو اذیت نکن برا بازی  هاش. من -

 و تو هم

 رفتنیایم. گ تا ابد مونده؟ کافیه باور کنن دنیا جای

 کوچیکیه، یگ میاد یگ

ه. برا همه جا نداره. این چرخه هم ادامه داره  میر

 دونه دونه

وای برا هر رفته حذف و جایگزین میکنه، اگه بخ

 اینجوری

 پرپر بزین فقط خودتو

 .اذیت کردی. کنار بیا باهاش

 :فقط توانستم خشدار بگویم
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 ...دلم تنگه-

 .و گری  هام شدت گرفت

دست دور شانهام انداخت و در آغوشش کشید و 



ن   حتر

 رسش را به رسم تکیه داد
ی

 .رانندگ

25 

- ه منتظرمونه. بذار وصیتنامیه ایزدی اومده تو خون

 مادر

مت دور دور حال و هوات  رو بخونه بعدش میی 

 عوض

 شه. به رفتهها فکر

ن   .نکن، زندهها رو دریاب تا هست 

 یا *

ون کشید  .زدی پوشهای از کیفش بیر

خدا رحمت کنه خانوم رسمدی رو، این پاکت رو -

 یک ماه

ن بعد  ...پیش دادن بهم گفت 

 ...مکنی کرد و ادامه داد: مرگشون

اشک حلقه زده در چشمهای خاله و مامان فرو 

 ریخت و



ن ادامیه حرفش  آقای ایزدی با کشیدن یک آه از گفت 

 ضف

 .نظر کرد

 کنار جاوید روی مبل دو نفریه کنار تک مبل ایزدی

 .نشسته بودم. پاکت را سمت جاوید گرفت

 .شما بازش کن جاوید جان-
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جاوید آرام نبود، ویل محکم بود، پاکت را گرفت و 

 بال و

ن قفسیه سینهاش نشان از بغض فرو  ن رفت  پایتر

 خوردهاش

 داشت. برای تسیل

دستم را روی بازویش گذاشتم. آرام دهان باز کرد و 

 نفسش

ون فرستاد  .را بیر

 داداش اجازه هست؟-



مآلود رس تکان دایی جهانیار مغموم و گرفته و کیم اخ

 داد

و جاوید لبیه کناری پاکت را پاره کرد و کاغذی از 

 داخلش

ون کشید  .بیر

چه لحظیه دردنایک بود، به تک تک اعضای خانواده 

 نگاه

 مشگ به تن، گرفته و پر از بغض و آه
ی

 کردم، همگ

یه فرش زیر پایشان  خیر

چشمهای اشکیشان را از دیگری پنهان کرده بودند. از 

 دیدن

یه غمبار دورهمیمان چانهام لرزید و من هم صحن

 رس به

 زیر شدم و جاوید

 :بوسهای به دستخط مادرجون زد و آرام زمزمه کرد

 قدر آیینه بدانید چو هست-

 ...نه در آنوقت که افتاد و شکست



 به یکباره رس بلند کردیم و جاوید تلخ لبخند زد 
ی

همگ

 و

 .برگه را چرخاند و سمت بقیه گرفت
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   شا ندارد غم تما

26 

 ...وصیت مادره-

حه  ن بغض مامان و خاله دل همگیمان را رسر شکست 

حه  رسر

 .کرد

ن مادرجون که جای خود داشت  ...رفت 

از کنار جاوید بلند شدم و کنار مامان نشستم، 

 اشکهای خودم

 .هم روان شد

 ...مامان-

بت گالب و بهارنارنج پیش آمد.  آلما با دو لیوان رسر

 یگ را



 از دستش گرفتم و به خورد مامان دادم و آن یگ را

 خودش با گریه به خورد خاله

 .داد

آقای ایزدی خدارحمت کنهای گفت و پشتبندش 

وع به  رسر

ن امر باعث بند آمدن   خواندن فاتحه کرد. همتر

 گری  یه مامان

 و خاله شد. لبها

برای خواندن فاتحه تکان میخوردند و سکوت جمع 

 را فرا

 .گرفت

 دایی ج
ی

هانیار هفده سال بود که خارج از ایران زندگ  

میکرد و خییل کم به ایران میآمد و به مادرجون رس 

د، ن  میر

 دایی جهانگیر هم... حن  
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خاله هلل هم هفت سایل همراه همرس و پرسهایش 

 رفته بود

ویل بعد از مرگ حجتآقا و ازدواج پرسهایش تنها شد 

 و

رجون برگشتنزد ماد ... 

ن پنج فرزند فقط نامشان را در  مادر جون از داشت 

 شناسنامه

و قلبش یدک میکشید وگرنه خییل طعم عشق و  

 گرمای

 حضورشان را

نچشیده بود، بیچاره خییل دلتنگ بود، همیشه... 

 ویل دم

د و حال این بیت شعر قدییم ویل پر از حرف...  ن نمیر

 آه از

 ...دل تنگ و تنهایش

رفت و 》 م حرف جاوید را درک میکردم؛تازه داشت

 راحت



 و دوری از《 شد 
ی

 واقعا با رفتنش راحت شد، دلتنگ

 عزیزان آدم را از پا در

میآورد... مادر نشده بودم ویل بیست و شش سال 

 سن داشتم

 برای اولد جدای 
ی

و میتوانستم تشخیص دهم دلتنگ

 از هر

 ...دلتنگیست

 .ایزدی رو به جمع کرد

تمام اموال لیست شده، مراحل قانونیش هم انجام -

 شده و

فقط امضای جمع رو میخواد، منتها جاوید جان  

ن   گفت 

 عازمید به سالمن  آقا
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ن و این خونه نیازه   جهانیار. برای فروش سهام و زمتر

 که به



جاوید که ایرانه یا هر شخص ی که براتون امینه 

 وکالت

که پیگیر فروش باشه  بدید  . 

جاوید بالفاصله بعد از عرایض ایزدی تکیهاش را از 

 مبل

 .گرفت و داییها را مخاطب قرار داد

اگه مشکیل نداشته باشید بعد از کارشناس ی -

 قیمت،

 ...سهمتون از این خونه رو میخرم

اخمهای داییجهانیار درهم شد، احتمال فکر کرده 

 بود تصمیم

ظهرشان ربط دارد و جاوید  جاوید به بحث پیش از 

 ادامه

 :داد

من و هلل ساکن این خونهایم، فعال نه اعصاب -

 جابجایی 

دارم نه دلم میخواد به این زودی دست از خونیه 



 مادر

 بکشم، جلو دوست و

 .دشمن هم خوبیت نداره
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 .دایی جهانیار رس تکان داد

نیازی به فروشش نیست، تو بمون اینجا هلل هم -

 بمونه

ر مادره گایه ما هم میایم ویادگا ... 

گرفته و مغموم لب بست و ادامه نداد و جاوید 

 دسن  به

 .مویش کشید و دلجویانه نگاهش کرد
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، ویل من اینجوری - داداش نمیخوام برداشت بد کنن

 راحت

نیستم تو این خونه. شما هم هر وقت اومدید ایران 

 قدمتون



 .رس چشم من

 را قانع کرد و ایزدی بعد از  
ی

حرف ضیحش همگ

ن   گرفت 

 .امضا و توضیحات لزم خداحافظن کرد و رفت

ن همگیمان دست  شعر کوتاه دستنویس مادرجون بتر

 به دست

 میکردم. 
ی

میچرخید و فضا تلخ شده و احساس خفگ

 بلند

 شدم و برای

ون رفتم ن دیم از هوای آزاد حیاط، بیر
 .گرفت 

ستور مادرجون شب که سلمان عادت داشت به د

 میشد

رسی    ع چراغهای زرد و سفید پایه دار در دالن ورودی 

 و

 اطراف باغچهها و

نگ زمینن دور استخر را روشن   نورافکن های آبیر

 .کند



پا روی سنگهای مرمر سفید و زمردی کف حیاط  

 گذاشتم،

دلم برای قدم زدن در این حیاط باصفا تنگ شده 

 بود، حیاط

 خانیه

  بود مدرنی  و امروزیی  ویل اینجا یکخودمان بزرگی  

ن دیگر بود  .چیر

تا تاب فلزی سفیدرنگ کنار استخر پیش رفتم و با 

 نفسهای

آرام ری  ههایم را پر از هوای خنک اردیبهشتماه کردم. 

 دسن  

 روی بدنیه تاب
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کشیدم و از یادآوری تمام نشستنهایم روی این تاب 

 لبخند

. یک جور عجین  آرامش دهنده بود! نمیدانم زدم



 چرا ویل

 رویش که مینشستم و

 تاب میخوردم انگار چون نوزادی روی ننو باشم و با

د، ارام میگرفتم... نشستم و به  تکانهایش خوابم بگیر

 آب

 زلل داخل استخر چشم

دوختم، عکس ماه کامل درونش لرزش خفیقن 

 داشت، رس

ه شدم. امشب  بلند کردم و به ماه درون آسمان خیر

 دلگیر 

 ...بود خییل دلگیر 

ن ننویم را به حرکت انداختم و  با فشار پایم روی زمتر

نمیدانم چرا حواسم یی رهام کیوان و حرفهایش  

 کشیده شد،

 شاید به خاطر ترانیه

》 اعال با نام بود که خییل دوستش 《 ماهشبم

 .داشتم



زدم و بیدلیل گوش یام را از لبخندی از یادآوریاش 

 جیبم

 درآوردم و بیهدفی  پیج اعالعلیان را باز کردم و آهنگ

 ماهشبم را هم از گالری

موسیق  گوش یام پیل کردم. صدایش گوشنواز و 

گذار  تاثیر

ا  !بود، زیادی بم و زیادی مردانه و زیادی پخته و گیر

 چهرهاش هم... خییل گنگ در
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ذهنم بود و روی یگ از عکسهایش را لمس کردم و  

 کل

صفحه را اشغال کرد... خوب بود، زیادی خوشتیپ 

 و از

 !نوع مردانهاش زیادی خوب

 دادن از تمام 
ن
از افکارم خندهام گرفت، بیوگراف

 صفاتش با



پسوند زیادی، زیادی نشاندهندیه طرفدار 

 پروپاقرص بودنم

 !بود

ویل به مد روز، پوستش...  موهایش کوتاه و مردانه

 اوم نه

ه، چشمهای  ن سفید و نه سیاه، تقریبا گندیم رو به سی 

 براق

 و درشت مشگ شاید

هم قهوهای سوخته... ژست اکیی عکسهایش بر 

 خالف

ن ابروانشان  ن بتر
خییل از خوانندهها که با گره انداخت 

 تینی 

 امروزی و جذاب از خود به

لب داشت و نمایش میگذاشتند، اعال لبخند به 

ین  جدیی 

ه و محو بود  ...عکسش نهایتا به نقطهای خیر
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ن موشکافانیه اعالعلیان دست   با تغییر آهنگ از آنالیر

 کشیدم

 و متعجب از این کنجکاوی یکهوییام عکس را بستم و

 بیاراده و بیصدا

خندیدم. خب میخواستم ببینم چه کس ی از 

 صدایم خوشش

آمده! تازه داشتم عمق پیشنهاد همکاری رهام کیان را 

 درک

 میکردم؛ فکرش را
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بکن من بشوم همکار و همخوان اعال، یگ از 

 خوانندگان

محبوب و خوشنام کشور! صدایش معرکه است 

 !محرسر 

 .آهنگ را قطع و گوش ی را داخل جیبم گذاشتم

ن و  البته برای تشکر از شاید برای سلقن گرفت 



 پیشنهادش

فتم، بدم هم  شخصا یک روز به محل کارش میر

 نمیآمد از

 نزدیک ببینمش. از

این حال و هوا هم خارج میشدم خوب بود... من 

 عاشق

موسیق  بودم، عاشق خواندن، عاشق ترانهها... 

 عالقهای

 ریشه دار و ذای  که

وع روزم با گوش دادن  مش. رسر نمیتوانستم ندید بگیر

 به

آهنگهای مختلف آغاز و شبم هم با خاموش  

 کردنشان ختم

 میشد، موقع انجام

، پیاده روی... شاید به عمد
ی

 کارهای روزانهام، رانندگ

 !خودم را در ترانهها غرق کرده بودم... نمیدانم

ذوق و لبخند چند دقیقیه پیشم با این فکر کور شد 



 و بلند

 .شدم و رایه اتاقم قدم برداشتم

ن و از جلوی  ن فتر اتاق خاله که رد میشدم صدای فتر

 درددلش

 .با مامان باعث شد بایستم و ناخواسته بشنوم

تو این چند روز از دوست و آشنا فقط تیکه -

 شنیدم، حال

 یگ تو لفافه میگفت یگ هم رک برام پوست میکند

 ...میذاشت جلو روم
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 .آه کشید

سه تا پرس دارم یکیشون برا تسلیت نیومد، بگن -

 مادرش

 رو از دست داده، مگه عزیزتر از مادرم داریم!؟ از یه

 طرفم مدام فامیل ازم

سیدن پس جهانیار کجاست پس جهانگیر   مییی



 کجاست پس

 لدن کجاست پس بچههاشون کوشن؟

 .مامان دست روی زانوی خاله زد

- توش برات یه بهش فکر نکن، مردم هر کار کنن از 

 ایراد

 .در میارن

یه لدن دردم درد جاویده. بچه راست میگه الن -

 موندم به

دردش که چهلم پرسیدن جهانیار کجاست چجور 

 بگیم کار

 داشت صی  نکرد

سیاه از تن خواهراش دراره و ریش عزای داداشاشو 

 .بزنه

؟ باز  یه کلمه بهش گفتم نمیشه چند روزو بموین

 یقیه

من زن و جاویدو چسبید که  

 .بچه دارم هزارتا گرفتاری دارم باید برگردم رسکارم



جاویدم اگه زن و بچه داشت تا الن رفته بود یی 

 .زندگیش

 .مامان هم آه کشید

بذار برن یی زندگیشون، اونوقت که باید میبودن -

 نبودن الن

که دیگه به چه کار مادر میاد بودنشون. خودم رو 

 هم

 میگما، روی صحبتم
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   اشا ندارد غم تم

 .فقط با جهانیار نیست

-  
ن
چه بدونم... از اونورم جاوید شنید حرفشو. حرف

 نزد

بچه ویل جهانیار که رفت خواستم آرومش کنم 

 برگشت یه

 حرفایی زد جیگرم

کباب شد... از قضاوت جهانیار خییل دلگیر شده 



 بود گفت

ن زنم و مادرم مادر رو  مگه زن نداشتم مگه بتر

ابانتخ  

 نکردم جهان خی میگه این

ن دیروز اصال  ن لدن من تا همتر
میون! خاک بر رسم کتن

 خی  

نداشتم اختالفش با شقایق رس این خونه بوده. انگار 

 پدر

 شقایق میگه تکلیف

29 

شقایقو روشن کن و جاویدم میگه مادرم مریضه 

ا  دکی 

ن مشکیل نداره ویل بعد  جوابش کردن، با جشن گرفت 

 ازدواج نمیتونه مادر رو به حال

خودش بذاره و شقایق باید بیاد تو این خونه که 

 شقایقم نه

میذاره نه برمیداره میگه نه که نه! جاویدم میگه 



 دیدم انقدر

 بیمنطق و

 ...بیمعرفته گفتم حرفم یک کالمه

ن جاوید و شقایق  انگار دنیا روی رسم آوار شد، بتر

 اختالف

مافتاده بود و خی  نداشت . 

 بریم جوجو؟-
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هاش شدم، جاوید  به صدایش چرخیدم و مات خیر

 قدش قد

چنار بود پهنای این شانه تا آن شانهاش دوبرابر یک 

 مرد

 معمویل بود ویل

دلش... آخ دلش... به خدا به قدر دل گنجشک  

 کوچک و

نازک بود. مطمئنم از رفتار شقایق خرد و شکسته 



 شده

دبو  ... 

 ...جاوید-

 .ترسیده در صورتم خم شد

؟- ین ن  خی شده طیال؟ چرا گیج میر

رسم را آهسته به چپ و راست تکان دادم تا آرام 

 شوم و

 .نسنجیده کنجکاوی نکنم و ارامشش را به هم نزنم

 خی گفن  جاوید؟-

 ولش کن حالتو بگو چطوره؟ رنگت پریده چرا؟-

سمت به زحمت لبخندی زدم و دستش را گرفتم و 

 اتاقم

کشیدم تا احیانا او هم هوس فالگوش ایستادن 

 !نکند

هییحی بابا فال گوش وایساده بودم صدام زدی -

 ترسیدم

 !مامانینا بفهمن



لبش را با اخم زیر دندان کشید و این یعنن حرفم را 

 باور

نکرده. تا رس از احوالم در نمیآورد ولم نمیکرد و 

 مجبور

 .شدم بگویم
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 چرا نگفن  بهم؟-

 .اخمهایش باز شد

 چیو؟-

 ...لب گزیدم، آخه جاوید عاشق شقایق بود

 ...شقایق-

ن بود به موقع  خندید، با صدا و بلند... جاوید همتر

 محکم و

خوددار ویل گرد شدن چشمهایم دست خودم نبود، 

 آخه

 ...جاوید عاشق
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 .خندهاش را قطع و افکارم را به هم زد

ه - به خاطر به هم خوردن نامزدی من و اون دخی 

 اینجوری

 !سکته کردی

 .سمت کمدم رفت و درش را باز کرد

به درک! بهی  که نشد خییل وقت بود دنبال بهونه -

 بودم به

 هم بزنم... مانتو نداری!؟

 .جلو رفتم

 جاوید؟-

 .دستش را روی بینیاش گذاشت
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- نگو تموم شد رفت حوصلیه نبش هیس هییحی 

شو  قی 

 !ندارم، این قی  توش پر از مور و ماره



 .دوباره به رگال خایل کمد نگاه کرد

 مانتو نداری؟-

 .رس تکان دادم

ن -  .چرا دارم منتها مشگ نیست 

 .میفهمیدم عصبیست ویل خندان لپم را کشید

 اونور فقط بال ناف میپوشیدی آره؟-

 .حوصلیه مسخره بازی نداشتم

 کیمیا کیه جاوید؟-

 .دوباره با صدا خندید

 !طاقت نیاوردی نه-

 .با مشت به شانیه آهنیاش کوبیدم

دارم ناراحت میشم جاوید! چرا اینقدر غریبه شدم -

 برات؟

مه. بریم خرید؟ مانتو مشکیل نیازه - دوست دخی 

 برات

 .فعال
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نمیخواست حرف بزند یعنن نمیتوانست... شک 

 نداشتم یک

 !داستان بزرگپشت این دوستیست
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ون رس تکان دادم  .با فوت کردن نفسم به بیر

 .خییل خب. بعدا حرف بزنیم الن اعصابشو نداری-

 .لبخند زد و یک مدل پر محبن  نگاهم کرد

 .بچیه حاللزادهای دیگه به دایی کوچیکهت رفن  -

***** 

ی اعالعلیان تهیه  دستهگل کوچک و شکییل که برا

 کرده

بودم را از صندیل کناریام برداشتم و پیاده شدم و با 

 ریموت

ن را قفل  در ماشتر

کردم. با رهام کیوان هماهنگ کرده بودم و از آمدنم 

 به



 .استودیو خی  داشت

دم و چند ثانیه بعد صدای رهام در   زنگ را فرسر

 گوشم

 .پیچید

 .به به طیال خانوم، بفرمایید-

ری بود و لبخندی روی لبهایم نشاندم و آیفون تصوی

 با باز

شدن در داخل رفتم. گفته بود اعال مشغول ضبط 

 آهنگ

 جدیدش در اتاق

ن بروم. برایم دیدن ضبط  ریکورد است و به زیرزمتر

ن  آهنگش از نزدیک خایل از هیجان نبود، گرچه اولتر

 بارم

 نبود و زماین با بچههای کالس
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موسیق  آهنگهای زیادی ضبط کرده بودیم، 



 نمیدانستم بگویم

 ...یادش بخیر یا نه

سیع کردم به خوش یها و ناخوش یهای ان روزها 

 فکر

نکنم و پله ها را در پیش گرفتم، در استودیو نیمه باز 

 بود،

 .هلش دادم و داخل رفتم

کف دستهایم عرق کرده بود و هیجان و کیم هم 

 اضطراب

بان  از این دیدار مطمئنا جذاب و لذتبخش روی ضن

 قلبم

 .تاثیر گذاشته بود

 رنگ و نمایان شدن رهام 
 
با باز شدن در چریم فندوف

 در

 .چهارچوبش لبخندم پررنگ شد

 .سالم-

 .سالم بانو. خوش آمدین-



به داخل اتاق اشاره کرد و با لحنن وسوسهکننده 

 :ادامه داد

- یه ضبط میشهبفرمایید که اعال داره آماد . 

سیع کردم اشتیاقم را بروز ندهم و با طمانینه داخل 

 .رفتم

برای پرس جواین که هدفن به گوش پشت دیوار 

 شیشهای

منتیه به اتاق ریکورد نشسته بود رس تکان دادم. با 

 لبخند

 یگ از گوش یهای

 .هدفن را کیم کنار زد و سالم داد

32 
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 .سالم-

دوباره هدفن به گوش تمرکز کرد و رهام یک صندیل 

 در



جایی که به اتاق عایق دید نداشت برایم گذاشت و 

 هدفنن را

 خودش روی گوشهایم

 .قرار داد

خندیدم و چشمک زد و خودش کنار آن پرس قرار  

 گرفت و

 .هدفن دیگری به گوش خودش وصل کرد

صدای اعالعلیان در گوشم پیچید، درست حدس 

 زده بودم

ی بود  .تجرب  یه محرسر

وع-  ...رسر

رهام و آن پرس با نشان دادن شست دستشان 

 موافقتشان را

نشان دادند و آهنگ در گوشم پخش شد، قشنگ 

 بود

ن   مخصوصا ریتم سنگتر

 ...و پرنقش گیتارش



ا مثل دیگر ترانههایش روی آهنگ  صدایش بم و گیر

 .آمد

 گفته بودم عاشقت هستم ویل

ین  ن  تو فقط آتش به جانم میر

 بغض تلیحن مانده از تو یادگار

ین  ن  کارد را بر استخوانم میر
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ن صدای اعالعلیان با   بان قلبم با اوج گرفت  وای، ضن

 کلمیه

《  .بال رفت《 استخوانم

 در میان خنده ام بغض ی ویل

 خنده ات قلب مرا جان یم دهد

 ی  تو بودن عمر من را ی  وفا

 شک نکن حتما که پایان یم دهد

33 

ن فرصت این اهنگ را بازخواین  ی  شک در اولتر



 !میکردم

 ...محرسر بود

 
ی

 کردم به جای زندگ
ی

 مردگ

 جز غم، دگر معنا نشد
ی

 زندگ

 هر چه کردم، هر چه کردم یه نشد

 ...چه کنم؟ رایه به قلبت وا نشد

با نفس کالفهای که کشید و ترانه را قطع کرد از حس 

 و

آهنگ جدا شدم حال . 

، خراب شد-  ...قطع کن امیر

اض اعال بود  !صدای اعی 

 .هدفن را از گوشم برداشتم

 :رهام شانهای بال انداخت و رو به امیر گفت
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 !خوب بود که-

ن بلند شد و همان لحظه با باز شدن  امیر از پشت میر



 در اتاق

شدم ریکورد من هم از روی صندیل بلند  . 

ن خم شد و هدفون را به گوشش زد و رو  اعال روی میر

 به

 .امیر کرد

 .بزن پخش-

از دیدنش لبخند روی لبم نشست ویل او حواسش 

 به من

نبود چون مشخص بود تمام فکر و ذهنش را آهنگ 

 و

 .ترانهاش اشغال کرده

متمرکز و هماهنگ با آهنگش رس تکان داد و یکهو 

 پوف

 .کشید و صاف ایستاد

از ریتم بیس تو کورس آهنگ خوشم نمیاد با گام  -

 صدام

 .نمیخونه



 .امیر ابرو بال انداخت

ن چطور میشه. امتحاین -  خب گام صداتو بی  بال ببتر

 بریمش؟

34 

اعال گوشیه لبش را زیر دندان کشید و رس بال 

 انداخت و

 .نوخی کرد

 .نه جور نیست-
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   غم تماشا ندارد 

ین به بدنم دهم و برای جلب توجهش بدون اینکه تکا

 پیش

 :بروم گفتم

گام صداتون خوبه به نظرم یه پرده ریتم رو بیارید  -

ن   پایتر

تر بعد اون فضای خایل پیش اومده رو با گیتار 

یک  الکی 



 اوج بدید، فکر کنم

 .دلنشینتون بشه اینجوری

وع صحبتم سمتم چرخیده و نگاهم میکرد.  با رسر

 حس کردم

در برابر خوانندیه کارکشته و بنایم  با اظهار نظرم

 مثل

 اعالعلیان جسارت

کردهام، گرچه رو هوا نظر نداده بودم و کارم را بلد 

 !بودم

 .سبد گل را سمتش گرفتم

 .جسارتمو ببخشید فقط نظر شخصیم رو گفتم-

 و شاید تعجب اولیه خار ج شد و با 
ی

گ نگاهش از خیر

 لبخند

 .اخم ریزی کرد

 خانومطیال؟ -

خند پلک زدمبا لب . 

 .بله طیال-



 .گلها را از دستم گرفت

 .مشتاق دیدار خانوم طیال. خییل خوش اومدین-

 .به گلها اشاره کرد
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 .چرا زحمت کشیدید -

رهام دست دور شانیه اعال انداخت و حرفش را  

 کامل

 .کرد

 راست میگه شما خودتون گلید مخصوصا با نظر-

 !شخصیتون که مهندس موسیقیمون کف کرد

به امیر که دست از کار با سیستم کشید و با خنده به 

 رهام

 :نگاه کرد لبخند زدم و گفت

 .دارم تنظیم میکنم ضبطو بریم-

 .اعال به خار ج از اتاق اشاره و رو به امیر کرد

35 



 .باشه برای فردا. خسته نباش ی-

ی خروجمان نشان سمتم نگاه کرد و با دست راه را برا

 .داد

 .بفرمایید خواهش میکنم-

 در اتاق روبرویی را باز کرد و منتظر ماند داخل شوم و

 .خودش پشت رسم آمد

 نوشیدین خنک یا گرم؟-

زحمت نکشید غرض از مزاحمت فقط دیدار و -

 عرض

 .ارادت بود

 .نفرمایید خواهش میکنم-
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و  ن بردرسش را از در بیر . 

ینن و آبمیوه-  .رهام شیر

 .داخل آمد و به مبلها اشاره کرد

 .بفرمایید-



 .روی مبل چریم مشگ نشستم و روبرویم نشست

 چه حس خوی  بود دیدار دوستانه با یک خوانندیه

معروف، بعد از یک هفتیه پر از درددل شنیدن از 

 خاله و

 مامان در آن خانیه عزازده

 .امروز فوقالعاده روز خوی  به حساب میآمد

 .پیشنهادتون عایل و کارشناسانه بود-

 .بیصدا و کوتاه خندیدم

 .خوشحالم بیجا نبود-

 اختیار دارید. موسیق  کار میکنید؟-

بله کم و بیش... منتها برای دل خودم نه به عنوان -

 .شغل

پایش را روی پای دیگرش انداخت و دو دستش را 

 روی

ی مبل تکیه داد. ژستش عایل بود، اعالعلیان دستهها

 از آن

بال بود و ر  تیپهای پرستیر



ام خاص ی  من برای مردهای مودب و جنتلمن احی 

 قائل

بودم. همینکه سالها بود به دور از حاشیه و حرف و 

 حدینی 

 میخواند و شعور و ادبش
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ام انسان را خواه ناخواه بر زبانزد بود حس احی 

 .میانگیخت

36 

تون اغراق نکردم-  .اگه بگم حیف از هین

 میکنم و-
ی

 ممنون. من سالهاست خارج از ایران زندگ

 .محیط موسیق  غرب رو دوست ندارم

 .به نشانیه تفهیم رس تکان داد

متوجهم و البته برای تیم خودم متاسف. خییل زیاد -

 مایل به

 ...همکاری بودیم. که نشد



 .متاسفانه-

 .رس تکان داد

 .بله متاسفانه-

** 

ی  توجه به آسین  که ناخونهای مانیکور شدهام 

 میدید

ش را میخراشیدم و از  خرمای خشک شدیه روی قی 

 بیکس یاش اشکهایم

ش میچکید. یک طایفه   بیاراده روی سنگ سیاه قی 

 کس و

کار داشت و هیچ کدام به رساغش نمیآمدند... مقرص  

 گ

 بود؟ خودش؟ اشکان؟

 من؟
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کنده نمیشد لعنن  انگار با سنگ یگ شده بود، با درد 



 چشم

 :بستم و نالیدم

 ...کنده نمیشه جاوید، کنده نمیشه-

 .دستش را دور شانهام حلقه کرد و رسم را بوسید

 .آروم باش دایی -

بالخره بغضم شکست و گری  یه بیصدایم به هقهق 

 .تبدیل شد

 ...نمیتونم-

آغوش جاوید آرامم نمیکرد، خودم را از حصار 

 بازوانش

در آوردم و روی سنگ سیاه خم شدم و پیشانیام را 

 روی

 اسمش چسباندم و زار

زدم. چقدر دلتنگش بودم را فقط خدا میدانست. 

 جداییمان

سخت بود خییل سخت، با بدترین خداحافظن دنیا 

 از هم جدا



 شدیم، او شد

ن از منفور قصه و من ماندم  و یک کولهبار سنگتر

 حرفهای

نگفتهاش که با خود به گور برد و من هیچ وقت 

 نتوانستم

 برای کس ی بازگویشان

 ...کنم، خودش گفت نگو گفت با من دفنشان کن

37 

69 

   غم تماشا ندارد 

چشمیه اشکم خشک نشد ویل ضجههایم کیم بار 

 دلم را

رد، آنقدر سبک کرد و رس بلند کردم. قلبم درد میک

 دردم

 بزرگ بود که در قلب

د، داشت کم میآورد، از زور  یک مشتیام جای نگیر

 فشار



 ...غم بزرگم داشت متالش ی میشد

؟-  دایی

با رس سوییچش به جان خرمای خشک شده افتاده 

 بود و

 .بالخره کنده شد

؟-  جان دایی

 .صدایش بغضدار بود

شیشیه گالب را روی سنگ خایل کرد و با کف 

 دستش

 .خاکهایی که گل شد را پس زد

 تو چرا نمیاومدی رس خاکش؟-

 .و در شیشیه بعدی را باز کرد

 .یگ دوبار اومدم-

 .لبهایم میان لبخند زدن لرزید

 پس تو هم مثل من ازش متنفر نشدی نه؟-

 .رسش را بلند کرد

 چرا اسمشو نمیاری؟-
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 .لب گزیدم

- م بد میشه جاوید... اینکه نیست دلشو ندارم. حال

 ...و

وع به  به به سنگ زد و رسر با سوییچش چند ضن

 خواندن

 .فاتحه کرد

ن  بیشی  از اینکه فاتحه خواندن آرامم کند گرفت 

 حاللیت به

 .گناه کرده و نکردهام آرامم میکرد

 ...منو ببخش-

بیصدا و دردناکی  از قبل به گریه افتادم و جاوید کم 

 آورد،

و بلند شد و همزمان شانههایم را گرفت و  پوف کشید 

 با

 .خودش بلندم کرد



 .بسه دیگه خودتو کشن  بریم-

38 

از پشت پردیه ضخیم اشک نگاه آخر را به اسمش 

 در دل

سیایه سنگ انداختم و با کشیده شدنم توسط 

 جاوید راه آمده

 .را پیش گرفتم

ه. - ن میی  بهش فکر نکن. بر نمیگرده فقط تو رو از بتر

 به

رفت، چهجور رفت،  هییحی فکر نکن... به اینکه چرا 

 اصال

 به اینم فکر نکن که یه

 کن طیال بخند شاد باش
ی

 ...روزی بوده... زندگ
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ن بوده جاوید منتها یه - تموم سعیم تو این سالها همتر

 وقتا



ارادی  بدجوری فکرم خرابش میشه. گایه خییل غیر

 حس

 یم کنم من هم مردم

 !باورت میشه جاوید

 .آه کشیدم

این چند وقته که تصمیم بر این شد برگردیم ایران  -

 مدام

 .جلو چشمامه

 ...چشماتو روش ببند. بگو به درک که رفت-

 .یک مشت وحش ی قلبم را چنگ زد

 .نگو جاوید-

. منم مردم بگو به درک و زندگیتو بکن-
ی

 .باید بگ

ون  فرستاد و بحث را عوض کردنفسش را عمیق بیر . 

 امروز قبل ظهر کجا بودی؟ -

 :بیحوصله گفتم

 .قضهش مفصله-

 .میشنوم-



ی که در پیش گرفته بودیم رس مزار مادرجون  مسیر

 .بود

 از طرف منیجر اعال... میشناسیش؟-

 فکر نکنم. کیه؟-
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 ...خوانندهس. اعالعایان-

ش بال پریدایستاد و تای ابروی . 

 خب؟-

39 

 .بیاراده از تعجبش لبخند زدم

 شناختیش؟-

آره کیه نشناسه. یه جوری گفن  اعال که فکر کردم -

 پرس

 !همسایمونه

خندهام گرفت، پوست صورتم گزگز میکرد و رویش 

 دست



 .کشیدم و باقیماندیه خیس ی اشکهایم را پاک کردم

- تا از روی لیوام بهم پیشنهاد همخواین توی دو سه 

 از

ترانههاشون با اعالعلیان رو داد منم گفتم ایران 

 نیستم و

 .نمیشه

رس مزار مادرجون رسیدیم و حرفم را خوردم و با 

ن   نشست 

 .دایی من هم نشستم

 خب؟-

داشتم فاتحه میخواندم و برایش پلک زدم تا صی   

 .کند

هییحی امروز رفتم استودیوش از نزدیک دیدمش -

 باهاشم

 .سلقن گرفتم

 !برا خودت خری هستیا-
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   غم تماشا ندارد 

 .چنی نگاهش کردم که خندید

ن -  .جدی میگم. ایول خوشم اومد ستارهها دنبالت 

 .لبخند زدم

ن - ی داشت   .محیط اروم و دلی 

 !پس دلتم برد؟-

 .خندیدم

 !جاوید-

 شیشیه گالب را روی پارچیه ترمیه روی خاک قی  

 .مادرجون خایل کرد

 .بلند شد

 .پاشو داره تاریک میشه-

 ...دسن  به ترمه کشیدم. خدا رحمتش کند

40 

 .همراه جاوید شدم

رفن  تو محیط جدید چشمهات پر ستاره شده. -

 سیع نکن از



روی محبت و عالقه جور اشتباه دیگرون رو بکش 

 .ی

اشتباه!؟ اشتباه اصیل را چه کس ی کرد؟ من حن  

 این را

 .هم نمیدانستم
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   ارد غم تماشا ند

پنج سال زمان کیم نیست، نمیگم داغ عزیز  -

 فراموش

شدنیه نه ویل خاک رسده، ندیدن تحمل میاره، 

 عادت

 میاره... گذر زمان... هوم گذر

 .زمان آدمو رسد میکنه رسد شو

سم، - من خوبم جاوید. میگم میخندم، به خودم میر

 خرید

میکنم، آواز میخونم... فقط گایه دلم تنگ میشه 

 .حق دارم



 ندارم؟

 .به تایید حرفم رس تکان داد و این یعنن حق داشتم

؟-  اگه برنگردی کانادا پیشنهاد اعال رو قبول میکنن

اعال را یک طور خاص ی تلفظ کرد که فهمیدم قصد 

 اذیت

 .کردنم را دارد

- هرو امجاوید خان یادت که نرفته من خییل قهرق ! 

ی  خندید و در ماشینش را برایم باز کرد و با ترسر

 
ی

 ساختگ

ن هلم داد  .داخل ماشتر

ن بینم بابا یه وجب جوجو داره منو تهدید - بشتر

 .میکنه

 .خندهام گرفت و پشت فرمان نشست

میخوام با لدن حرف بزنم. بابات دلش به موندنه -

 میخواد

 .بیاد کارخونه

- ده تو این مدت  قبول میکنه؟ مامان حن  حاضن نش



 که

 .برگشتیم یه رس بره خونهمون
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ه من فقط - کس ی نمیتونه براش تصمیم بگیر

 باهاش حرف

ن  نم همتر ن  .میر

 ول

استارت زد ی با پیچیدن سمند زرد رنگ جلوی 

ن و  ماشتر

 که زد از حرکت منرصف شد، رد نگاهش را
 
 دو بوف

ی سیاهپوش  دنبال کردم، دخی 

ز سمند پیاده شد و دستپاچه و هول برای جاوید ا

 دست تکان

داد. پوف عصن  جاوید نگذاشت درست چهرهاش 

 را نگاه

 کنم. اخمهایش درهم



 .شده بود

 کیه جاوید؟-

ن رفت. بیاراده و ن را باز کرد و پایتر ب در ماشتر  با ضن

ن رفتم. دخی  کراییه تاکس  نگران از خشم جاوید پایتر

 ی را

ی را حساب کرد و تاکس  

 .مرخص کرد

41 

 کنار جاوید که میان درب باز ماشینش ایستاده و با

اخمهایش قصد درآوردن چشمهای دخی  را داشت 

 .ایستادم

ی شده جاوید؟- ن  چیر
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نیمنگایه سمتم کرد و به جای جواب دادن به سوال 

 من به

 .دخی  خونرسدی که پیش آمده بود ترسر زد



 اینجا چه غلظ میکنن کیمیا؟-

 !پس کیمیا این دخی  زیبا و زیادی امروزی بود

 .اخمهای کیمیا درهم شد

 !ا عشقم ی  ادب نشوِ -

 .زهرمار و عشقم-

کیمیا شالش را پشت گوشش زد و سینه به سینیه 

 جاوید

انه غر زد  :دلی 

 !من باید طلبکار باشما نه تو-

میفهمیدم  جاوید کالفه دسن  به صورتش کشید، ن

 کیمیا

 .کیست و چرا جاوید برایش اینطور توپ و ترسر میآید

 بس میکنن کیمیا؟-

خندیه پشت لب کیمیا را تشخیص دادم ویل با 

 اخیم

 .ساخن  رس بال انداخت

نوچ بس نمیکنم. باید رس مزار مادر باهام سلقن -



ی  .بگیر

جاوید عصن  کنارش زد و خواست پشت فرمان 

 بنشیند که

سد راهش شدکیمیا رسی    ع  . 

 !هر وقت تو گفن  گفتم چشم این دفعه نوبت منه-
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 ا پولشم میدی؟ِ -

کیمیا به یکباره باروت شد و محکم تخت سینیه 

 جاوید

ن کشیدم  .کوبید. ی  اراده هتر

 :غرید

 پولتو به رخم نکشا قرارمون خی بود؟-

گفت و  《 الهلل اله هللا》 جاوید پلک بست و 

 کیمیا همانطور

 :عصن  تیکه انداخت

42 



 !تقبل هللا-

ی بهت - ن مگه مادر مرحوم من... استغفرهللا یه چیر

 میگما

ن پیدا نکردی؟  کیمیا! جای دیگه برای سلقن گرفت 

ی روی  ن کیمیا چشمهای آبیاش که معلوم بود لین

 قهوهای

 .چشمهایش است را در حدقه چرخاند و نالید

 چرا بهم نگفن  خب!؟-

پوف کیمیا نرو رس خونیه اول. من اصال تو حایل -

 بودم

که یادم بیفته به تو هم خی  بدم مادرم فوت شده! 

 عوض

 تسلیت گفتنته یه هفته

 !س خونمو کردی تو شیشه! خرس شدی بزرگ شو

 .کیمیا بغ کرده نگاه دزدید

78 

   غم تماشا ندارد 



من روز فوت مادر کلیپ دنس جدیدمو رونمایی  -

 کردم تو

صفحهم بعد زیر همون کلیپ شقایق پیام تسلیت  

 گذاشت

 .برام

ه  مستقیم به صورت کبود شده از خشم جاوید خیر

 .شد

م خرخرهش رو میجوم-  !آدرسشو گیر بیارم میر

 .جاوید کالفه دسن  به صورتش کشید

 .الن نقشهت چیه واضح بگو-

به یه عکس سلقن باهات رسخاک مادر نیاز دارم تا -

 شقایقو

ن   .باهاش خفه کنم. همتر

 :گیج شده بودم و بیاراده پرسیدم

 جریان چیه جاوید؟-

نگاهشان سمتم برگشت. کیمیا با لبخندی شیطنت 

ن به  آمیر



 .جاوید اشاره کرد

 .افتخار نمیده یه عکس باهام بندازه-

 .دخی  بامزهای بود و رو به جاوید کرد

 !جاوید عشقم-

ن را بست  .انگار کوتاه آمد که در ماشتر

 .همینجا بگیر -

43 
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 .کیمیا یک دور چرخید و اطرافش را از نظر گذراند

ه میدونم خرت یه پا - اوم عیب نداره از هییحی بهی 

 .داره

 !خندهام گرفت منظورش مرغ بود

ن جلوی گوش یاش را تنظیم کرد و خودش را  دوربتر

باتقری  

 .در آغوش جاوید جا داد

 .دستتو بنداز دورم-



 .جاوید دندان قروچهای کرد

 دور گردنت برا خفه کردنت؟-

 .با پررویی سقلمهای به شکم جاوید زد و دستور داد

 .حداقل از خشمت کم کن تریپ ناراحتها رو بردار-

 .عکسش را گرفت و نق زد

 .بد شد وایسا جاوید تکون نخور-

آغوشش به جلو پرتاب کرد جاوید کیمیا را از  . 

 .تا یه مدت دور و برم نیا کیمیا اعصاب ندارم-

 .پشت فرمان نشست و رو به من کرد

 !چرا وایسادی-

ن همان عکس سلقن  کیمیا که انگار تنها هدفش گرفت 

 بود

 .برایش دست تکان داد

 !فعال بای عشقم-
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ن جاوید را و رو به من که قصد سوار شدن  به ماشتر



 داشتم

 .کرد

شم  - شناختمتا جوجوی جاوید. منم دوست دخی 

 کیمیا

 .خوشوقتم. از شقایق هم حداقل ده کله رسترم

 :با خنده جواب دادم

 .خوشوقتم کیمیا جون-

44 

د  .با ترسر جاوید سوار شدم و پایش را روی گاز فرسر

یه دیوانه-  !دخی 

 !بچه سال بود انگار-

 .بیست و یک سالشه خیر رسش-

برگشتم و از میان دو صندیل و شیشیه پشت 

 نگاهش

ها راه افتاده بود  .کردم، میان قی 

سوندیش- ن نداشت کاش میر  .ماشتر

 .اعصابشو نداشتم-



لب گزیدم. مشخص بود اعصابش حسای  خورد 

 !شده

 نمیخوای تعریف کنن جریان چیه!؟-

 .دست سمت سیستم پخش برد

 ...بعدا-
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جاوید و کیمیا رادر ذهنم کنار هم گذاشتم، چقدر با 

 هم

 !متفاوت بودند

ن موضوع دوستیشان را برایم عجیب تر  و همتر

 !میکرد

پخش سیستم را قطع کردم و جدی سمتش کج 

 .نشستم

 نگو، زور که نیست دایی انقدرم -
ی

نمیخوای بگ

 بیمنطق

مسائل خصوص ی  نیستم که به زور وادارت کنم



 زندگیتو

 ویل یه منو
ی

 برام بگ

 .نپیچون خوشم نمیاد

 .گذرا نگاهم کرد و نفسش را فوت کرد

 پیج شقایقو چک نکردی تو این دو ماه نه؟-

نه. میدوین که خییل اهل مجازی نیستم در حد -

 همون لیو

ن چند ماه یه بارمه. چطور؟  گذاشت 

 .به گوش یام اشاره کرد

 .یه چک کن-

45 

ن درخواسن  کرده ویل حس نمید انستم چرا چنتر

 خوی  هم

نداشتم و یک نفر در مغزم زمزمه میکرد با مسبب 

 حال

 خراب جاوید روبرو

 .خواهم شد
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صفحیه شقایق را باز کردم و از دیدن عکسهایش 

 انگار

 !یک پارچ آب یخ روی رسم خایل شد

 در تمام عکسها و لیوها و کلیپهایش خییل عاشقانه و

رسمست در آغوش مردی غریبه بود که تا به حال 

 ندیده

 .بودمش

ن   دمای بدنم افت کرد و انگشتهایم جان نگه داشت 

 گوش ی

 .را از دست داد

موی رس آدم تقریبا چند وقت طول میکشه سه -

 چهار سانت

 از ریشه دربیاد؟

بط جاوید نگ اهم را از عکسهای پرخندیهبا سوال بیر  

هاش شدم. خونرسد بود؟ نه  شقایق گرفتم و خیر



 نبود! ادایش

 .را در میآورد

 ...جاوید-

ن عکس ی که تو صفحهش گذاشت و - اولتر

 نامزدیش با این

 شاخ مدلینگ رو اعالم کرد دقیقا فردای شن  بود که

 .نامزدیمونو به هم زد

کسا برا فرداش یه کلیپ و چند تا عکس که یگ از ع

 وقن  

بود که موهاش سه سانت ریشه زده بود. میشه یه 

 روزه

 موی رس سه سانت رشد

 کنه؟
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قلبم مچاله شد، حالم بد شد، فک جاوید سخت 

 شده بود و



 !داشت درد میکشید. شقایق چه کار کرده بود؟

ی - عکس برای سه ماه قبل بود... هنوز ریشه گیر

 نکرده

ود موهاشو. وقن  تو محرمیت من بود. میفهیم؟ ب

 وقن  زن

 ...من بود

 دلم ریخت. خیانت کرده بود؟

؟-  دایی

 .مستقیم و خونرسد نگاهم کرد

؟-  جان دایی

 نداشتم بزنم. چه میگفتم که دردش را مرهم 
ن
حرف

 .باشد

 !اصال مگر زخم خیانت را میشد ترمیم کرد

دستش را سمت پخش برد و صدایش را کم کرد و در 

 فکر

ب گرفت  .و چشم به جاده روی فرمان ضن

شقایق چه کار کرده بود! جاوید را به چه فروخته 



 بود! یادم

ن دنیای مجازی و طرز استفادیه  است دایی رس همتر

 درست از آن همیشه با

شقایق بحث داشت، شقایق از رس صبحش تا ته 

 شبش را در

به نمایش میگذاشت و دایی انتقاد داشت  صفحهاش 

 که غذای

احت  ظهر و اسی 
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 تو چه ربظ به مردم دارد  
ی

عرص و تفری    ح شب زندگ

 که

آن را ثبت و به نمایش میگذاری و شقایق باز هم با 

 لباس

 جدید و رنگ موی به روز و

46 

 هزار قر و فر دیگرش عکس میگرفت و در صفحهاش



 با

زیرنویس کامل استوری میکرد و برای اضافه شدن 

 یک

 فالور به مخاطبینش از ذوق

روی پا بند نبود و این کارها ادامه داشت تا جایی که 

 تبدیل

شد به یک فرد شناخته شده و به اصطالح شاخ 

 !مجازی

ش این  دایی اهل دنیای مجازی نبود یا تعریف بهی 

 بود که

دنیا را بلد بود و لبد از  بگویم استفادیه درست از این

 نظر

 شقایق این تفاوت

زیادی نخنما بود که در آخر به شکافته شدن حریم 

 بینشان

 ...ختم شد

ن کشیدم تا بلکه بادی به رس و صورتم  شیشه را پایتر



 بخورد

 .و نفسم بال بیاید

 .برا من ناراحت نباش-

 .با بغض برگشتم. لبخند زد

- خوشحال  یه آشغال از زندگیم حذف شد برام

 باش. حیف

 .یک سایل که کنارش حروم کردم
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 کیمیا کیه جاوید؟-

 :حرص زد

 .خریت دوممه-

 دوسش نداری نه؟-

 .با صدا خندید

دیوانه! کیمیا اصال دوست داشتنن هست که من -

 دوسش

 !داشته باشم؟



 .دوباره خندید

 !جدی گرفتیشا-

 پس... پس رابطهتون با هم چیه؟-

 .خندهاش را جمع کرد و اخمهایش درهم شد

 .یه خریت که به زودی پاکش میکنم-

 .یعنن خی جاوید! درست بگو-

 .کیمیا دنرسه. یه آدم بیارزش و احمق مثل شقایق-

ته!؟-  مگه نگفن  دوست دخی 

47 

 .خندید

ه. دشمنمم نیست پس میشه - جنسیتش ظاهرا دخی 

 بهش گفت

وست دخی  د ! 
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وای که چقدر از شوخیهای جاوید میان بحث جدی 

 لجم



 .میگرفت

 !جاوید-

 .پشت ترافیک چراغ قرمز ترمز کرد و سمتم برگشت

 باهاش آشنا شدم. دو سه روز بعد از به هم -
 
اتفاف

 خوردن

نامزدیم با شقایق، مهرداد خیر رسش بردتم توی یه 

 مهموین 

انه که حالمودوست  

خوب کنه. کیمیا هم همراه زن مهرداد اومده بود. 

 تنها بود

منم تنها بودم اومد نشست پیشم یه کم حرف زدیم 

 بهم گفت

 افتخار میدم باهات

م  بگیر
 .سلقن

 .خندید

بچه پررو بود کال هنوزم هست. گفت میخوام یه -

 چالش راه



یم.  بندازم با عکسمون. برام مهم نبود گفتم بگیر

 نمیدونستم

 میذاره تو پیجش

و گذاشت. میدوین جالبیش خی بود؟ اینکه شقایق 

 پیام

یک گذاشت براش. نمیدونم این کک از کجا به  تی 

 جونم

 افتاد که برا اینکه بهش

بفهمونم رفتنش برام مهم نبوده به کیمیا گفتم 

 چالشو بیخیال

یق تشکر کن و نگو اشتباه فکر کرده بذار شو و از شقا

 فکر

 .کنه با همیم
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کیمیا رودرباس ی نداشت راحت قبول کرد و گفت 

 خر ج



داره. خریت کردم کلهم داغ بود قبول کردم و قرار شد 

 به

 ازای دستمزد چند مایه کنارم

 .باشه و عکسامونو بذاره تو صفحهش

 .پوزخند زد

- نن که دنیای مجازی زندگیمو ازم گرفت دسن  م

 دسن  

خودمو انداختم وسط همون دنیا. النم کیمیا افتاده 

 تو لجبازی

 با شقایق منم کوتاه

 .بیام کیمیا ول کن نیست

باورم نمیشد دایی از این اشتباهها نمیکرد! به  

 گوشهایم

اعتماد نداشتم حس میکردم یا جاوید هذیان میگوید 

 یا من

بینمکابوس می ! 

صدای باز و بسته شدن در اتاقش باعث نگرانیام 



 شد،

ن شام هم بیمیل غذایش را  دیروقت بود و رس میر

 خورده

 بود، حن  در دور هیم

ا به مبل لم داده و خسته چشم  شبانهمان هم اکیی

 .بسته بود

ون زدم و از بایل پلهها رسک کشیدم.  از اتاق بیر

 صدای

 .بسته شدن در ورودی هم آمد

اقم برگشتم. جاوید را از خودم بیشی  دوست به ات

 داشتم،

حاضن بودم خودم آزرده شوم ویل او نه و حال 

 میدیدم

 دردی به سنگینن کوه
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ند. لحظیه پیاده  ن کمرش را خم کرده و دم هم نمیر



 شدن از

من خیال کردم رشد موهاش 》 ماشینش گفت

 خوب بوده،

ن خیالو  تو هم همتر

 《 کن جایی درز نکنه

48 

پشت پنجره پرده را پس کشیدم. روی صندلیهای 

 فلزی

 .تراس روبروی استخر نشست

یک زماین شقایق ناموسش بود، همان زماین که 

 موهایش

ی نکرده بود! مرد بود و  را برای رنگ هنوز ریشهگیر

 نمیخواست آبروی ناموسش

 .برود

فتیه گلویم از زور سنگینن بغض حرفهای گفته و نگ

 جاوید

 .درد میکرد



دل دیدن دود غلیظن که از پکهای محکمش از سیگار 

 به

 .هوا میفرستاد را نداشتم

پرده را روی پنجره کشیدم و تکیه به تاج تخت 

 .نشستم

 ...کاش گیتارم اینجا بود

ن فرصت برای آوردنش به خانهمان  باید در اولتر

فتم  .میر

ش جاوید عادت داشت ناراحتیهایش را با سیگار 

 درمیان

 بگذارد و من هم عادت
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 داشتم از زبان گیتارم درددلهایم را بیان کنم... اگر الن

 گیتارم بود انگشتانم را محکم رویش میکشیدم و بلند

 ...میخواندم

 ماندم در آغوش غمت



 در دل تو جا ماندی فقط

 اشکم فرو ریخت. اگر اخالق جاوید را نمیشناختم و

ن  ش باشم پایتر نمیدانستم که موقع ناراحن  نباید دمیی

فتم  .میر

یک بگذارم؛  دلم خواست برای شقایق پیام تی 

 بنویسم عشق

جدیدت مبارک! میخواستم خجالتش دهم... اما... 

 مهم بود

 برایش؟ اصال آدم

اشتبود؟ ارزشش را داشت؟! نه نبود. نه ند ... 

ن صفحیه مجازیام  با انزجار از لیست مخاطبتر

 حذفش

کردم. دلم نه دیدنش را میخواست نه بودنش را. از 

 
ی

 زندگ

 جاوید رفته بود، با پای

 من نداشت، حن  در 
ی

خودش، پس جایی هم در زندگ

 یک



 .گوشیه گوش ی همراهم

اعال در حال ضبط لیو بود، داشت با مخاطبینش 

 صحبت

 ...میکرد

- ه درخواست رهام میخوام یه آهنگو زنده امشب ب

 اجرا کنم

 ...براتون و تقدیم کنم به
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لبخند بیجان و پری که بازتاب چهریه مهربانش بود  

 کنج

 .لبم نشست

گوش ی یک حسن خوب داشت، موقع تنهایی 

 همدم خیلیها

بود، شاید گوش یباز نبودم ویل میفهمیدم که برای 

انهایانس  

ین مونس  تنها بهی 



شده. گایه سنگ صبور هم میشد، گایه حواس آدم 

 را از

دردهایش پرت میکرد، حن  گایه دلت را هم شاد و 

 به

 خندهات میانداخت و در

دنیای دیگری غرقت... این خوب بود؟ فکر کنم  

 گایه

 .خوب بود

49 

با شنیدن ترانهای که از ذهنم گذشته و لب زده بودم 

 لبخند

بم نشست. بدون حواسجمیع از اینکه این کنج ل

 ترانه از

 ...اعالست

با آرامش و پر از احساس رس تکان میداد و میخواند، 

 رهام

 .هم کنارش بود و همراهیاش میکرد



 بعد از تو هیچ میماند از قلبم برای من

 بغضم حریف گریه هایم نیست خدا ِ ی من

وع ماجرای من  ...این گریه ها یعنن رسر

 .تعداد پیامها بیشمار بود

91 

   غم تماشا ندارد 

 :بیاراده من هم تایپ کردم

چند دقیقیه پیش ذهنم پر از این ترانه بود، 》

 صدام بود

ویل حیف گیتارم نبود... چه خوب که خوندیش 

 اعالی

 عزیز... که شنیدنش با

ه  《 صدای شما دلنشینی 

 گوش ی را روی پاتخن  گذاشتم و صدای اعال 

 همچنان

 ...پخش بود

 عاشق شدم عاشق چرا از دور میبینم تو را



 وای از این درد دوری

پای پنجره رفتم. جاوید هم همچنان سیگار دود 

 ...میکرد

 ای عشق خرابم کرده ای آخر

 تو را تا گ کنم باور

 نمیبینن مگر دلم گرفته

50 

طاقتم طاق شده بود، نتیجیه خلوت کردنش به 

 دست آوردن

فتم، اول آرامش  بود وگرنه به دو به حیاط میر

 سیگارش را

 از دستش

میکشیدم و زیر پایم له و خاموش میکردم بعد محکم 

 در

آغوشم میگرفتمش و میگفتم بگو به درک که رفت... 

 درس

 ی که خودت امروز یادم
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 را ادامه 
ی

دادی، هر کس ی رفت بگو به درک و زندگ

 .بده

 ...لعنت به تو شقایق، لعنت

با صدای پیام گوش یام چشم از جاوید گرفتم و روی 

 تختم

 .برگشتم و گوش یام را برداشتم

پیام از سمت اعال بود و با تعجب ابروهایم خودکار 

 بال

 .پریدند

 میدوین برای یه خواننده خی خییل سخته؟ -

 منظورش از پرسیدن این سوال چه بود!؟ دوباره

نمیدانم چرا خندهام گرفت خواندمش...  . 

 :تایپ کردم

؟-  خی

اف کنه-  اینکه ترانهش رو یگ دیگه بخونه و اعی 



 .گوشنوازتر و بهی  از صدای خودشه

 :بیاراده تایپ کردم

 مگه این اتفاق براتون افتاده؟-

من قبال این ترانهم رو با صدای تو شنیدم، تو یگ  -

 از

 .لیوهات

ند کش آمد. در همان لبهایم از مفهوم پیامش به لبخ

 یک

ساعن  که همکالمش شده بودم فهمیده بودم بسیار 

 مردمدار

 .و متواضع است
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 :تایپ کردم

من اینجوری فکر نمیکنم شما خییل لطف دارید و  -

 اغراق

 .میکنید. سالم



ن پیامهای دیگه - سالم طیالی عزیز. پیامتون رو بتر

 دیدم و

؟وظیفه دون ن ستم جواب بدم. خوبتر  

بیمنظور گفته بودم اعالی عزیز و حس کردم آن 

 عزیز

این همقافیه است شاید هم به  کنار اسمم به جی 

 تقلید، شاید

 ...هم بیمنظور

51 

ممنون لطف کردین این نهایت تواضع شما رو -

 .نشون میده

اختیار دارین خانوم. در جریان فوت مادربزرگ -

 عزیزتون

منده. آدرستون رو لطف  نبودم که تسلیت بگم، رسر

 بفرمایید

 برای عرض تسلیت

 .خدمت خانواده برسم



داشت تعارف میکرد یا جدی بود؟! در جواب دادن 

 مردد

شدم. اگر آدرس نمیدادم زشت میشد و اگر میدادم 

 باعث

 !زحمت

 .به ناچار تایپ کردم

ن که گفتید خییل - راض ی به زحمت نیستیم همتر

دهارزشمن  

 .برام، ممنون
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 :آدرس را ضمیمیه پیام کردم و اضافه کردم

 .البته از دیدارتون خوشحال میشم و باعث افتخاره-

یف - ل ترسر ن خواهش میکنم وظیفهس. فرداشب مین

 دارید؟

جدی جدی میخواست بیاید! نمیدانم چرا هیجانزده 

 .شده بودم



یم عجیب ویل خوشایند این آمدن بیمقدمه کیم برا

 .بود

تمام شب به هزار فکر و خیال گذشته و صبح شده 

 بود،

 با کیمیایی که 
فکر دل جاوید، اشتباهش در دوسن 

 هیچ

 سنخین  با او نداشت، به

ن دوباره یا ماندن در  مامان و تصمیمش برای رفت 

 ایران،

ند... به اعال و  ن جاوید گفته بود با مامان حرف میر

 آمدن

به خانهمان یکهوییاش ! 

ن آمدم  .کسل از تخت پایتر

ان و رسحالم کرد  .یک دوش آب ولرم بیخوابیام را جی 

لباس پوشیده و موهایم را در کاله حولهای جا دادم و 

 برای

 ضف صبحانه و البته با



ن بابا و مامان و بقیه از آمدن اعال برای  خی  ساخت 

 عرض

ن رفتم  .تسلیت پلهها را پایتر

الن نشسته بودند، ضف صبحانه مامان و بابا در س

 را

بیخیال شدم و پیش رفتم. سخت مشغول گفت و  

 گو بودند که

 متوجه حضورم
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نشدند. لبخندی از دیدن محبت و صمیمیت بینشان 

 روی لبم

ن بود همیشه آرام و خوددار  نقش بست، مامان همتر

 و بابا هم

 همیشه مالحظهگر

 .و پر از عشق نسبت به مامان

مامان در جواب حرف بابا که نمیدانم چه گفته بود 



 رس تکان

 .داد

نه خرسو به خاطر تو نیست. من خودم دلم موندن -

 میخواد،

میخوام به وصیت مادر عمل کنم. باور کن نه کاری 

 به

 حرفای جاوید دارم نه

 ...هیچ دلیل دیگهای که فکرت مشغولشه

مان تمام وجودم مملوع از خوش از شنیدن حرف ما

 ی شد،

من هم دلم ماندن میخواست، هیچ تعلق خاطری به 

 جایی که

 را
ی

 پنج سال دلتنگ

در آن متحمل بودم نداشتم، اینجا آرامی  بودم. انگار 

 
ی

 همگ

اینجا آرام بودیم، من میفهمیدم که مامان برخالف 

 تصورمان



 اینجا و در دل

 .خاطراتش حالش بهی  است

52 

بابت این پنج سال هم که از کار و هدفت دورت   ...-

 کردم

منده  ...رسر
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 .انگشتهای بابا روی لبهای مامان نشست

هیش... هیچ خی تو این دنیا برای من مهمی  از -

 آرامش تو

نبوده و نیست خودتم خوب میدوین پس فکرای الیک 

 .نکن

ینشان بردم و باپیش رفتم و رسم را از پشت مبل ب  

 .رسخوش هر دو را بوسیدم

. طبق معمول ی  منظور حرفاتونو - صبحتون بخیر

 .شنیدم



 مامان کف دستش را روی صورتم کشید و بابا خندان

 .چشمک زد

 !بیمنطوره دیگه عیب نداره-

ا بابا! به خدا فالگوش وانمیستم یهویی پیش میاد ِ -

 !همهش

 :کشدار پرسید

 !همهش-

 :مامان با اخیم الیک گفت

مو-  !خرسو اذیت نکن دخی 

 .سفت و محکم گونهاش را بوسیدم

 .من قربون مامانم-

 .خدانکنه-

 .رسم را عقب کشیدم و روبرویشان نشستم
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همان موقع جاوید اوازخوان از پلهها رسازیر شد. از 

 دیدن



م و حال خوشش خوشحالیام کامل شد. ی  سال 

 :علیک پرسید

 صبحونه زدید؟-

 .مامان رس تکان داد

 .آره عزیزم-

 .رو به من کرد
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 جوجو اگه امروزم طبق هر روزت بیکاری باهام بیا-

 .کارخونه

 :بیتوجه به شوخیاش گفتم

 .امروز مهمون دارم یه کم باید به کارهام برسم-

 .مامان ریز ابرو در هم کشید

 !مهمون؟-

ند زدمبرای کنجکاویاش لبخ . 

اومدم که بهتون اطالع بدم حرف تو حرف اومد  -

 یادم

رفت ببخشید. راجع به پیشنهاد همکاری از سمت 



 منیجر

 اعالعلیان که باهاتون

صحبت کردم... راستش خودشون امشب برای 

 عرض

ن و چون  تسلیت میخوان بیان اینجا. آدرس خواست 

 پیشم

م مجبور  نبودید که اجازه بگیر
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 .شدم ادرس بدم

 به بابا نگاه کردم، اخمهایش کیم در هم شده بود، بابا

ی  های خاص خودش را داشت؛ ان هم فقط  سختگیر

 .برای من

 دلیلش را همه

 ...میدانستند

ن به - فکر میکنن علت اومدنش به اینجا تسلیت گفت 

 مادرته؟



 .شانه بال انداختم

 .خودش اینجور گفت-

 باور کردی؟-

عیه اعالی بیچاره از بدبینیهای بابا رسی    ع  برای تی 

 توضیح

 :دادم

بله بابا. احتمال چون من برای تشکر از دعوتشون -

 برای

ن  ان کتن ن جی 
 .همخواین خدمتشون رسیدم خواست 

 فکر نمیکنن باید قبل از رفتنت مشورت میکردی؟-

مستاصل به جاوید که همانطور ایستاده بود نگاه  

 کردم، با

ایم رس جنباند و پیش آمدارامش بر  . 

 .سخت نگیر خرسو-

 .کنارم نشست

 .بابا گره ابروهایش را باز کرد ویل از جدیتش کم نکرد
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 که -
ن
ن نیست جاوید جان. حرف بحث سخت گرفت 

نم از ن  میر

ی. صدای طیال نظر  رس تجرب  هس نه سختگیر

 اعالعلیان

 رو جلب کرده،

خودش بارها تو مصاحبههاش گفته  خوانندهای که

 برای به

ثمر رسوندن یه ترک ترانهش از جون مایه میذاره و تا 

 دل

 خودش راض ی نشه از

ش نمیده. خب این آدم برای  خوب بودنش نرسر

 بدست آوردن

صدای کس ی که برای ترانهش انتخاب کرده هر  

 کاری

 میکنه. نمیکنه؟



ی کرد ه بودبابا تا مصاحبههای اعال را هم پیگیر ! 

 .جاوید خونرسد و به عادت لم داد

هفتتیر که رو شقیقهش نمیذاره بیا بخون باهام! -

 فوقش

ه میاد و طیال میگه نه و تمام دیگه.  چهار دفعه میر

 غیر از

 اینه؟

س ی که حرفهایشان  من چرا باید میگفتم نه!؟ اسی 

 به جانم

 .انداخت نمیگذاشت درست فکر کنم

بابا موشکافانه نگاهم کرد و سیع کردم آرام جلوه  

 .کنم

 نظر تو هم همینه طیال؟-

ن هر سه چرخاندم  .نگاهم را بتر
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نمیدونم خب خی بگم. گفت... گفت میاد برا -



ن   .تسلیت همتر

 شما ناراحتید از دستم که آدرس دادم؟

 .از جایش بلند شد

- چرا! مهمون حبیب خداست نه باباجون. ناراحت . 

 :رو به جاوید ادامه داد

 .برو صبحونهت رو بخور تا آماده شم. منم میام-

 .و از پلهها بال رفت

 .مامان هم بلند شد

برم به آلما و سلمان بگم یکم خونه و حیاط رو -

ن   مرتب کتن

 .برای شب

! نه طرف من ایستاد نه طرف بابا و ی  هیچ 
ن همتر

 دخالت و

طور بیحرفیهای مامان گاها به  نظری رفت. این

 شدت اذیتم

 .میکرد

 .رو به جاوید کردم



 نظر تو هم نظر باباس؟-
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 .دستم را کشید و بلند شد

 بریم صبحونه بزنیم مغزم راه بیفته نظر بفرسته رس-

 .زبونم
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حال که بنا به ماندنمان شد دلم برای همکاری با تیم 

 اعال

یل نبود. هم رسگریم بود هم کاری بود که دوست بیم

 داشتم

 هم از بیکاری در

ن نبودم حن  اگر جاوید ِ  میآمدم. من آدم کارخانه رفت 

 سمت

 !ریاست هم به من واگزار میکرد

 .لقمهاش را جوید

 .اوم مغزم نظر داد-



خندهام گرفت، با تمام فکرمشغولیام خدا را شکر  

 کردم که

 .حالش رو به راه است

به نظرم اگه جای تو لیالفروهرم بیاد با اعال بخونه، -

 اعال

به دلش نمیچسبه چون صدای تو به دلش چسبیده. 

ن لباس  عتر

 میمونه یه لباس ی

رو دوست داشته باش ی بخوای همونو بپوش ی و 

 پیداش

، صد دست دیگه برات لباس بیارن باز چشمت  نکنن

 رد

 .اون لباسهس

 ضا

یان با آن رزومه و ابهت مثال زدنش یع بود. اعالعل

 مگر

لنگ حضور من در تیمش بود! اینها زیادی جدیام  



 گرفته

 !بودند

 و اگه من بخوام پیشنهادشو قبول کنم؟-

102 

   غم تماشا ندارد 

 .چشمک زد

م-  .من اجازهت رو میگیر

 .بیاراده و با دیل راض ی لبخند زدم

 ...البته فکرامو نکردم هنوز-

که خندهام گرفت  چنی نگاهم کرد  . 

***** 

ام  رهام هم همراهش بود، هر دو تینی رسیم و به احی 

عزادار بودن اهل این خانه مشگ به تن داشتند. 

 صحبتها

ن و  از تسلیت گفت 

س ی سمت کار و حرفیه اعال و رهام مسیر  احوالیی

 تغییر 



اه هم  داده بود و داشتم فکر میکردم بابا پر بیر

 نمیگفت،

ید کرد کهرهام دوباری تاک  

اعال سه ترانهاش که نیاز به همخوان خانوم دارد را 

 به کل

 .کنار گذاشته و قصد خواندنشان را ندارد

اعال چشمغرهای نامحسوس به رهام که بحث را به  

 کار و

 .حرفهاش کشانده بود رفت

رهام جان وقت و مکان رو اشتباه انتخاب کردی -

 برای

 برنامهریزی کارهای من. سه ترکه که جایگزینش ترانه

 !داریم دیگه
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کنار اعال نشسته بودم، شاید علت اینکه خواستم تا 



 این حد

نزدیکش باشم تسلط کاملم روی بابا بود که اگر 

 خواست در

 لفافه اعال را از

یایم. انتخاب من پشیمان کند برایش چشم و ابرو ب

 راستش

ودربایسن  نظرش را ن بود، بیر  بدترین اخالق بابا همتر

 میگفت و الن دقیقا زماین 

 آماده دارد که 
ن
بود که از چشمهایش میخواندم حرف

 به اعال

 !بفهماند طرفش را به اشتباه انتخاب کرده است

کاش القل جاوید بود. چند دقیقیه پیش داشت 

 تلفنن با کیمیا

 بحث میکرد، در اتاقش را رس نمیدانم چه موضویع

 بستم

ن   صدایش پایتر

 !نیاد ویل انگار مکالمهاش زیادی طولنن شده بود



 .رهام در تایید حرف اعال رس تکان داد

من قبول دارم که کیفیت کار برات خییل مهمه ویل   -

 گایه

 .حساسیتهات خییل سخت میکنه کار رو

بابا خواست لب باز کند که رسی    ع سوایل مسخره و 

ه ازبداه  

 .زبانم پرید

میگن دنیای چهرهها با بقیه خییل فرق داره. شما -

 تایید

 میکنید؟

لبخندی زد و کیم اریب نشست تا طرف جوابش 

 .باشم
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ن مردم-  به هر حال نمیشه منکرش بود. کم و بیش بتر

 شناسیم و باید بیشی  از آدمهای عادی حواسمون به

شهرفتارمون با . 



توضییح که داد را از بر بودم و خودش هم انگار 

 متوجه

شد که بیشی  کشش نداد، درواقع تنها هدفم از به 

 حرف

 کشیدن اعال به حرف

 .نیامدن بابا بود. رس تکان دادم

 .سخته-

با صدای بابا قلبم فرو ریخت و نگاهم را سمتش 

 .برگرداندم

چهره شدن اولش شاید جذاب باشه ویل بعدش   -

 که به

ی شاید بشه کابوس. کافیه یه چراغ  عمقش یی بی 

 قرمزو

 رد کنن اون وقته که باید

ن هزاران نفر رو به  جواب هزاران نفر رو بدی و توهتر

 .جان بخری

 .رهام رس تایید تکان داد



. چراغ قرمز که خوبه  - دقیقا همینطوره جناب معینن

 کافیه

ین رفتار از یه چهریه مشهور رس بزنه، مثالعاد یی   

 حواسش نباشه و توی

حرفش یه تپق بزنه و یه سوی  بده، بعدش باید 

 منتظر خییل

برخوردا باشه، از جوک و کلیپ تمسخر بگیر تا 

 فحاش ی

 .و ایل آخر
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بابا پا روی پا انداخت و باز قلب من فرو ریخت و 

بهچشم   

 .دهانش دوختم

ن به وادی شهرت.  - دل و جرات میخواد پا گذاشت 

 من یگ

که اگر موقعیتش پیش بیاد هرگز این ریسک رو 



 نمیکنم

 چون مهر و موم موندن

رفتارها و طرز زندگیم برای حفظ آرامشم برام 

 اولویته و

دوست دارم آخر هفتهها بیدغدغه همراه خانوادهم 

 به گردش

دربرم جاهای عمویم و   

57 

آرامش و به دور از ترس از چشم دوربینها از 

 لحظههام

ین موردیه   م. تازه این جزئیی  کنار خانوادهم لذت بی 

 که

 شهرت رو نمیپسندم. در کل

 !عطاش رو به لقاش میبخشم و خالص

مستقیم که چه  تمام تالشم به باد رفت! بابا غیر

 عرض کنم

 !رک و چکش ی منظورش را به اعال فهماند



تک خندهای زدرهام  . 

 ...میشه مدیریتش کرد اگر-

 میان حرفش به یکباره خانه در تاریگ فرو رفت و با

شوک این خاموش ی ناخواسته و بیاراده جیغ  

 کوتایه

 کشیدم و همان دم دسن  بازویم را
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 .گرفت

س برقا رفت -  ...نی 

صدای اعال بود، رسی به تایید تکان دادم و دستش را 

 پس

 .کشید

د ن  :مامان آلما را صدا میر

 .آلما؟ آلما چراغ شارژی  ها و شمعها رو بیار تو سالن-

ی نیومد؟ ن  بابا: صدای افتادن یه چیر

 .صدای نالهای از آن سمت آمد



 ...آی-

 جاوید بود؟

ه من بودم فکر کنم! کدوم ذلیل - ن خرسو اون چیر

بود شدهای  

ن. آلماا! پام پیچ خورد...  ن جیغ کشید؟ پلهها چرا لیر

 ...آخ

 یگ بیاد دست منو از

 !زیرم دراره نمیدونم کجام گیر کرده در نمیاد

 با روشن شدن پروژکتور گوش ی اعال کیم از حجم

تاریگ کم شد. بلند شد و در یی پیدا کردن جاوید  

 گوش ی

 .اش را دور خانه چرخاند

دم یا تاریگ  نمیدانم از حرکت ن اعال بود که گیج میر

 ذهنم

ن پلهها را  را کند کرده بود که جهت قرار گرفت 

 نمیتوانستم

 .پیدا کنم
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با حرکت جمع به سمن  من هم دنبالشان دویدم و 

 تازه

ن پلهها افتاده بود شدم  .متوجه جاوید که پایتر

ن همان موقع سلمان با چراغها آمد و  نور سالن تامتر

 .شد

 اعال که فرزتر از همه به پلهها رسیده بود کنار جاوید

 .نشست

58 

 خوی  داداش؟-

جاوید برای دیدن صورت اعال رسش را سمت 

 مخالف

 .گوش ی کج کرد

 !ناموسا گوشیتو اون وری کن کور شدم-

 .اعال خندید

 .ببخشید-



گوش یاش را سمتم گرفت و بیاراده در حایل که 

 چشم از

جاوید برنمیداشتم گرفتمش و خودش شانههای 

 جاوید را

 .چسبید

ون-  .بلندت میکنم دستتو بکش بیر

 .رهام جلو آمد

 .طیال برو عقبی  وایسا بذار کمک اعال کنم-

حرفش را گوش کردم و راه باز کردم و رهام و اعال 

 جاوید

 .را بلند کردند که دادش به هوا رفت
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 ...آی-

نگران و ترسیده جلوی پایش نشستم. یک دستش را 

 با دست

 .دیگرش چسبیده بود و محکم پلک بسته بود



 !اگه بفهمم گ جیغ کشید-

 .لب گزیدم

من بودم جاوید. یهو برقا رفت ترسیدم. خی شدی؟ -

 دستتو

 .ببینم

 .پلک باز کرد

 ...بر پدرت-

 .به یکباره به بابا نگاه کرد و خندید

- ه باباتم که اینجاساوه او  ! 

 .مچ دستش را گرفتم

 !الن وقت شوخیه-
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 .دستش را عقب کشید

آخ دست نزن بابات اینجا وایساده دهنم وا میشه -

 !باز

 .اعال بالی  از مچش را گرفت

احتمال شکسته. جای دیگهای از بدنت آسیب -



 ندیده؟
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 معلوم بود درد دارد رنگش هم پریده بود ویل زبانش

 !همچنان به مزاح کار میکرد

همیه همه رو که الن صددرصد نمیتونم بهت بگم -

 سالمه

ن به  باید چک کنم! ویل پاهام سالمن اگه برا رفت 

 بیمارستان

س ی  !مییی

اعال خندهاش را محار کرد و بابا خندان به شانهاش 

 .زد

- یمتظاهرا همه جات سالم ه. برم کتمو بپوشم بی   

 .بیمارستان

 .خاله هلل و مامان هم احوالش را پرسیدند

 خوی  جاویدجان؟-

 !پس حواست کجاست بچه-



 :جاوید نق زد

نه به - ن سید خی برای شست و شو میر از اون آلما بیی

 پلهها و

سید که جیغ میکشه  .از این ذلیل شده بیی

بان خواستم از در عذرخوایه درآیم که آلما با ز 

 مخصوص

 .خوردش جمع را متوجه خود کرد

خاله هلل بهی  از بقیهمان زبانش را متوجه میشد و 

 رسی    ع رو

 .به بابا کرد

امبد و خانومش اومدن. شما با لدن برو-  خرسو داییر

استقبال برا دیدن شما اومدن حتما. من همراه جاوید 

م  .میر
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ه جاوید پرسیدبابا به ناچار رو ب : 

 میتوین بری؟-



 .اعال از کنار جاوید بلند شد

 .من همراهیشون میکنم شما بفرمایید-

د مزده دست دراز شدیه اعال را فرسر  .بابا معذب و رسر
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 !خییل بد شد که شما مهمان ما هستید-

این فکرها رو نکنید. فرصت برای دیدار زیاده -

 بفرمایید

 .خواهش میکنم

 .رو به اعال کردم

 .منم میام صی  کنید مانتومو بردارم-

 :رو به خاله ادامه دادم

 .خاله نیازی به اومدنتون نیست. من هستم-

این جاوید و تعارف تکه پاره   منتظر شنیدن مزهیی

 کردن

مامان و بقیه با هم نشدم و برای تعویض لباس پلهها 

 را بال

 .رفتم



دست جاوید از استخوان شستش مو برداشته بود. 

ردکی  د  

اتاق را بست و به اجبار چشم از جاوید که از درد 

 رنگ به

 صورت نداشت
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 .برداشتم

 حادی نبود
ی

 .اعال: نگران نباشید خداروشکر شکستگ

 .سمتش برگشتم و به تایید لبخند زدم

 .آره خداروشکر-

 .به نیمکتهای کنار اتاق آتل اشاره کرد

- ل بکشه کارشون. یه ساعته بشینید فکر کنم طو 

 .روپایید

 .تشکر کردم و نشستم، خودش هم کنارم نشست

 جاوید داییتونه؟ -

 دوستمه تا دایی  -
 .بله. البته بیشی 



لبخند زد گرچه حالت لبها و ابروهایش طوری بود که 

 در

سید.  حالت عادی هم خندان و مهربان به نظر میر

 خوشم

 میآمد و خواه ناخواه

دم انگار که میمیک خاصاز همکالمیاش  لذت میی   

صورتش انرژی مثبت به شخص مخاطبش منتقل 

 .میکرد

 .خییل هم شوخن فکر کنم-

 .بیصدا و آرام خندیدم

 ...خییل-
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مسار ادامه دادم  :لبخندم را جمع کردم و رسر
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اوم راسن  ببخشید امشب شب خوی  نبود. شما -

 مهمان ما



 ...بودید و الن تو

 .به فضا اشاره کردم

 ...بیمارستان-

 .حرفم را برید

 که -
 
خییل هم شب خوی  بود. البته به جز اتفاف

 برای

 .داییت افتاد

 !جاوید. زیاد عادت ندارم بهش بگم دایی -

 .حرفش را تصحیح کرد

 .جاوید-

 رژ

 .از لبخندش دوباره ان ی گرفتم و لبخند زدم

- م پدرت علت اومدنم رو به نمیدونم چرا حس میکن

 خونتون

 .جور دیگهای برداشت کردن

 .لب گزیدم

 من یه عذرخوایه به شما بدهکارم. امشب حسای  -



ی  های خاص  مندهتون شدم. راستش بابا سختگیر رسر

 خودش

 رو داره ویل باور کنید

ن برداشن  نکردن و قدردان زحمت و محبتتون  چنتر

ن   .هست 

ن   .بابا خییل زیاد مهمون دوست 
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لب گزید. موقع اخم و لب گزیدنش هم لبخند 

 ضمیمیه

 !لبهایش بود

. شایدم تقصیر رهام - ئه نگفتم که عذرخوایه کنن

 بود که

بحث رو کشوند به حرفه و اون سه ترانیه آرشیو 

 .شده

خجالت کشیدم بگویم نه اعالی عزیز همان حدس 

 اولت



 !درستی  بود

- ه دیگه. یه گفت و گوی دوستانه حرف حرف میار 

 .بود

 .خندید و چشمک زد

 .البته با چاشنن خط و نشون-

 .خندهام گرفت

62 

نه اینجوری که فکر میکنید نیست. بابا همیشه -

 حرفش رو

نه و علت مخالفت یا موافقتش رو میگه و در  ن میر

 آخر

ی رو به  تصمیمگیر

عهدیه خودم میذاره، هیچ وقت نظرش رو تحمیل 

 .نمیکنه

 .نفس ی عمیق کشید

 .پس صد حیف که ایران نیسن  -

ن صمیمیتش  افعال و ضمایرش مفرد شده بود و همتر



 باعث

شد راحتی  تصمیمم برای قبول پیشنهاد همکاری را 

 بازگو

 .کنم
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به عادت پلک بستم و نفس ی تازه کردم و با باز  

 کردن

 .پلکم لبخند زدم

- یم کان ادانمیر . 

از این یکهویی و بیحاشیه سوپرایز کردنهایم خوشم 

 میآمد،

 .چهریه شخص مقابلم دیدین بود

 .اولش تعجب کرد و بعد تک خندهای زد

؟-  !یعنن خی

 یعنن مامان تصمیم گرفته بمونه ایران، تو خونیه ما-

 .حرف مامان برای بابا حجته



 !آفرین مامان-

 !شیطنت هم بلد بود

 ...و تو-

ادمرس تکان د . 

 .دوست دارم حرفهتون رو-

 .صدای زنگ مالیم گوش ی نگذاشت حرفش را بزند

 .گوش ی منه-

ن پله ها به دستم  تازه یادم افتاد گوش یاش را پایتر

ده بود  سیی

و وقن  برای تعویض لباس رفتم، داخل کیفم گذاشتم 

 تا به او

 .برش گردانم
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گوشیتونبله بله دست منه   - . 

 .زیپ کیفم را کشیدم و گوش یاش را دستش دادم

63 



 الو رهام؟-

... 

 جانم؟

... 

 .تو برو کارمون طول میکشه

... 

 .باشه یاعیل

فتید حسای  تو زحمت افتادید - کاش شما هم میر

 .امشب

زحمت! شب به این خوی  نشستیم داریم گپ -

نیم ن  .میر

د لبخند مهمان  ن لبم کش آمد. کال اعال که حرف میر

 صورتم

فت که بیاید  !بود. اصال نمیر

؛ از حرفیه ما خوشت میاد و؟-  داشن  میگفن 

 ...پیشنهادتونو با افتخار قبول میکنم البته-

 پدرت؟ -



 .هوم. باید بشینم پای نصیحتهاش و تذکرهاش -
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- حساب کنن  رو منم میتوین  . 

 !که بیاید با بابا حرف بزند یا نصیحتم کند

در اتاق باز شد و بیاراده بلند شدم. جاوید با دست 

 وبال

ون آمد، قلبم مچاله شد و آتل دستش را  گردنش بیر

 لمس

 .کردم

؟-  خوی 

 .با دست سالمش لپم را کشید

 !دست پختته دیگه-

 :بغ کرده لب زدم

64 

 .ببخشید-

 .خندید



- گه! بخشیدمت دفعه آخرت باشهبامرامم دی . 

با اتمام جملهاش به پشت رسم نگاه کرد و پیگیر 

 جهت

 .نگاهش چرخیدم و اعال پیش آمد

 را کنار گذاشت و دست سالمش 
ی

جاوید این بار لودگ

 را

 .پیش برد

منده-  .باعث زحمتتون شدم امشب رسر

دند  .دست هم را فرسر
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ین؟-  نفرمایید وظیفه بود. بهی 

 .دسن  به آتلش کشید

 هوم عایل! جیغ این مغزبادوم هولم کرد قدممو بلند-

برداشتم زیر پام خایل شد کله پا شدم دستم موند 

 .زیرم

 :نق زدم



 !جاوید-

 .جدی لبخند زد

 !شوخن میکنم عزیزم. خودم دست و پا چلفتیام-

 .از جوابش هم خندهام گرفت هم دلم رفت

عد از تسوی  هحساب هزینیه بیمارستان، جاوید ب

 تعارف کرد

خودمان با تاکس ی به خانه برمیگردیم ویل اعال 

 ناراحت

 شد و با قاطعیت گفت

ن جاوید و اعال بحث را به  ساند. در ماشتر ما را میر

 حرفیه

موسیق  کشاندند، بحث جذای  بود و من هم 

 همکالمشان

 .شدم

تعارف کردجلوی در خانه ترمز کرد و جاوید  . 

 .دمت گرم داداش خییل زحمتت دادیم-

! ناراحت میشم تکرار نکنید-  .چه زحمن 



 .پیاده شدیم و جاوید به در خانه اشاره کرد

118 

   غم تماشا ندارد 

65 

 .بفرما یه چای در خدمت باشیم-

. هم شما خستهای هم - انشاهللا یه وقت مناسبی 

 .دیروقته

احافظن کردیم، ایستادیم تا با هم دست دادند و خد

 اعال

 .حرکت کند و داخل حیاط خانه رفتیم

ن در به تاریگ خانه اشاره   جاوید بالفاصله بعد از بست 

 کرد

 :و گفت

 !جاوید برو حالشو بی  چقدر نگرانت بودن -

 .خندهام گرفت

صد دفعه زنگ زدن حالتو پرسیدنخیالشونو راحت  -

 کردم



ن خوابیدن  .که رفت 

شاخههای بلند درخت بید را کنار زدم که هنگام عبور 

 به

یاش نفس  ن رس و صورتم نخورند و با حس بوی رسسی 

 ی

 .عمیق کشیدم

 جاوید؟-

 .دارمت-

 .ابروهایم بال پریدند

 مگه میدوین خی میخوام بگم؟-

 .پوزخند مغرورانهای زد
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- ! تو جیم جاوید هه! یه درصد فکر کن جاوید ندونه

 رو که

 من تا ته حرفاتو میخونم جوجو
ی

 .بگ

 خب حال ته حرفام چیه؟-



س-  .بابات آدم سخن  نیست نی 

آیه از رس استیصال کشیدم و به قدمهایم چشم 

 .دوختم

ی میکنه حس بدی - هر بار که اینجوری سختگیر

 میشم. یاد

ی های اون سالش میافتم  .راحتگیر

ددستش را دور شانهام گرد کر  . 

شک- ن مت پیش روانیی  یه بار دیگه از این فکرا کنن میی 

 !دیوانه

 .جدی میگم-

66 

انقدر عاقل هسن  که نخوام نصیحتت کنم.  -

 بالخره پدره

 .درکش کن

د دیگر... دوست ن  درکش میکردم که دلم شورش را میر

نداشتم هیچ کدام از اعضای خانوادهام لحظهای به  

 ِ گذشته



 .سیر کنند

ویض کردم و زیر پتوی نازک روی تختملباسهایم را تع  

خزیدم. با صدای پیامگ که به گوش یام آمد 

 روشنش

 .کردم
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 پیامک از سمت اعال بود و با تعجب و کنجکاو بازش

 .کردم

بابت رفتارم معذرت میخوام... کامال غیر ارادی و  -

 نشات

 .گرفته از ترس یهوییت بود

احساس کردم گونههایم گرم شدند و لب گزیدم. حال 

 با

 ترسو و جیغجیغویی 
خودش فکر میکند چه دخی 

 !هستم

جیغ بیمالحظه و غیر ارادی امشبم حسای  دردرس 



 ساز شده

بود! خودم هم متوجه شدم که از شنیدن جیغم 

 ناخواسته

 پناهم شد و نیت

 .بدی در کار نبود

شدم نیازی به نوشتم: خواهش میکنم کامال متوجه  

عذرخوایه نیست خجالتم ندید... تو فکر بودم از 

 تاریگ

 .یهویی فضا شوکه شدم

 .پیامش با تاخیر آمد

 .شبت بخیر طیالی عزیز-

 با لبخند شب بخیر را تایپ کردم و گوش ی را کنار

 .گذاشتم

***** 

موهایم را با دقت در توربان مشگ ست لباسم جا 

 .دادم
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به بابا که گفتم دلم قبول پیشنهاد اعال را میخواهد 

 بر خالف

 مبنن بر مخالفتش با تصمیمم نزد فقط  
ن
تصورم حرف

 گفت

 اعال را برای شام

 .دعوت کنم

نمیدانستم قرار است چه صحبتهایی میانشان رد و 

 .بدل شود

راستش موضع بابا را میدانستم و اینکه قرار است  

 کوتاه

ا نه رابیاید ی  

ن افکار و  ن بودم بیحرف و گفت  نمیدانستم اما مطمت 

 نظراتش

بله نخواهد داد! اعال باهوش بود همان شب هم 

 راحت

 متوجه افکار بابا شده بود



 .و امشب... خدا به خیر بگذراند

جاوید را باید با خودم همراه میکردم گوش یاش را 

 هم

خاموش کرده بودم که کیمیا باز هم مثل آن شب 

 بیپناهم

 .نکند

خانه رفتم و نق زدنم دست خودم نبود ن  .داخل آشیی

 !آلما بوی غذا تو خونه پیچیده چرا تو مطبخ نپخن  -

67 

چهاش را درآورد و  رسی    ع و دستپاچه خودکار و دفی 

وع  رسر

ن کرد  .به نوشت 
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- ختم خانوم. شامیه شما قویه! الن تو مطبخ پ

نم ن ی میر  اسیی

 .به کل خونه



 طیال؟-

ون رفتم  .با صدای مامان بیخیال بوی غذا شدم و بیر

 جانم مامان؟-

طیال جان نیازی به حضور من و خالهت نیست. -

 آقای

خواننده هم معذب میشه جمعتون کمتعداد و 

 خودموین باشه

ه. با خاله هلل  بهی 

یم تا خونیه دایی   . پرویزمیر

 .آقای علیان مامان-

 .لبخند زد

 .بله آقای علیان-

 .مخالفن  نکردم و بعد از بوسیدن گونهاش رفتند

با ورود اعال ناخودآگاه ذهنم سمت برق رفت. 

 !نرود؟

س حرفهای بابا حسای  آشفتهام کرده بود
 .اسی 

ن رد شدن آهسته زمزمه   سبد گل را دستم داد و حتر



 .کرد

 . اوگ میشهنگران نباش همه خی  -

 ...چه زود از احوالم رس درآورده بود

 .سبد را روی عسیل کنار سالن گذاشتم
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خودم گفته بودم دیگر. گفتم که بابا مخالف است. 

 خود بابا

مستقیم گفته بود  .هم غیر

ید   برای فرار از فکر و خیالم که هر دم به جهن  مییی

 کنار

 .جاوید نشستم و آلما را برای پذیرایی صدا زدم

 چرا اضار به همخواین با اعال داشتم؟

 کار و
ی

 داشت در کمال ادب برای بابا از چگونگ

د ن  .همکاریمان حرف میر

 یعنن زود تصمیم گرفته بودم؟
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چهطور شد منن که پنج سال محتاطانه حن  در 

 خیالم هم

ن دوبارهام در وادی موس یق  را از رسمفکر پا گذاشت   

ون کرده بودم حال  بیر

ویع دوباره میخواست؟ به هیچ وجه  عجیب دلم رسر

 منکر

عالقهام نبودم، من به جز آن شش ماه منحوس و 

 غمبار یک

 روز هم دست از

 ...موسیق  نکشیدم. ویل همکاری با اعال

 ...نمیدانم

ی را دارد که دلیلش را  ن گایه دل آدم تمنای چیر

 خودش هم

برسد به عقل! گر چه من هیچ زمان و نمیداند چه 

 هیچ گام

 از زندگیام را با عقلم
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 ...پیش نرفته بودم ویل با دلم چرا

این بار هم دلم راهنمایم بود. دلم کیم تالش 

 میخواست،

ن از این سکون پنج ساله، کیم  کیم فاصله گرفت 

 نشاط،

 کیم جواین کردن، کیم

یقن بود القل میان  نپوسیدن در  خود... اعال انسان رسر

 مردم

ن  اعتبار داشت، نباید خودم را برای دیل تصمیم گرفت 

 مردد

 .میکردم

جاوید موافق دلم بود پس مشکیل نبود، او با عقلش 

 پیش

فت... البته بگذریم از به قول خودش خریت  میر

ش که  اخیر

 آن هم از سوز خیانت



 .شقایق بود

؟-  کجایی

 .از فکر پریدم و صورتم را سمت جاوید برگرداندم

 جان؟-

 :آهسته پرسید

؟-  اخمات تو هم به خی فکر میکنن

اخم کرده بودم!؟ ابروهایم را بال دادم تا گرهشان باز 

 .شود

 ...خوبم-

 نیاز به تاییدش داشتم. نگایه به بابا و اعالی در حال

 :صحبت انداختم و آهستهی  پرسیدم
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   ارد غم تماشا ند

؟-  تو تصمیمو تایید میکنن

 .تلنگری به گوشواریه بلندم زد

 ترسیدی؟-

 .صادقانه رس تکان دادم



 .هوم-

69 

ط اینکه رو  - این تحول بزرگ خوبه برات. به رسر

 حرفای

ا باش ی ن  .بابات فکر کنن و مواظب خییل چیر

مگه بابا چه حرفهایی زده بود؟ آنقدر فکرم درگیر 

 شده بود

وجه نشده بودمکه مت . 

سمت بابا برگشتم و سیع کردم در آرامش و با دقت 

 حواسم

 .را جمع علت دورهمیمان کنم

دیشب طیال گفت دلم قبول پیشنهاد آقایعلیان رو -

 میخواد منم

ام میذارم. حرفهامو نزدم  گفتم به خواستهت احی 

 بهش. گفتم

 در

ه. جلو خود طیال میگم  حضور شما صحبت کنیم بهی 



 تو

دنیا یه بچه دارم که تمام دارایی و زندگیم فدای یه دار 

 تار

 موشه. من اون شب گفتم
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 از شهرت باید کناره گرفت روی حرفم هم هستم ویل

منظورم این نبود که طیال رو از تصمیمات و عالیقش 

 منع

 ...میکنم که

 .سمتم نگاه کرد

س ...-  !از دیروز کل ناخوناتو جویدی از اسی 

 :لبخند زدم و دوباره رو به اعال ادامه داد

از لبالی حرفهاتون متوجه شدم که وقن  طیال بیاد -

 توی

تیمتون جدای از خوندن نوازنده هم میشه و کال 

 عضو



 خانوادیه اکیپتون

میشه. کمکم توی کنرستها و آلبومها اسم و چهرهش  

 کنار

میشه، شما شخصیت مطرخ هستید و هر   شما تیی  

 کس تو

 شعاع

یتون سالم کنه اونم به چشم میاد چه  چندکیلومی 

 برسه به

همکارانتون! دلیل اینکه امشب خواستم با جفتتون 

 حرف

 بزنم فقط یه قول یا

ه بگم یه نصیحت و درخواست از شما و از خود  بهی 

 .طیال

. مادر  ن طیالدلم نمیخواد درگیر حواش ی بشه همتر  

 روحییه بسیار حساس ی داره و

 .خودم هم دلم اذیت شدن خانوادهم رو نمیخواد
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سید، از تجربه  درست حدس زده بودم بابا میی 

سید از  میی 

 تکرار تجربه، از تلیحن تجربه... با کلمات بازی میکرد

 ویل میفهمیدم در دلش

 .چهها میگذرد

ردمبیاراده لب باز ک . 

 باباجون من بدون رضایت قلن  شما هیچ تصمییم-

م  .نمیگیر

 .پدرانه لبخند زد

رضایت قلن  من به لبخند توئه و میدونم که دلت -

 به این

کاره. بهت ایمان دارم طیالجان خودت خوب میدوین 

 از

 چشمهام بیشی  بهت

ت نکنه دنیای شهرت  اعتماد دارم. نگرانیهام دلگیر

 دنیای



تجربهسختیه و تو کم . 

 .لب زدم

 .متوجهم-

70 

 .اعال نگاه آرامش را از صورتم گرفت و رو به بابا کرد

 من بیش از دوازده ساله که توی این حرفهام. تمام-

نگرانیهاتون برای من تجرب  هس. دوست دارم حرفم 

 رو سند

 بدونید انقدر که تجرب  یه
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 کار دارم همون قدر هم راه دور بودن از حواش ی رو

 بلدم. اگه طیالخانوم رو امشب در حضور شما برای

ن   همکاری با تیمم دعوت میکنم مطمت 

 و آبروی 
ی

باشید همون قدر که حواسم به زندگ

 خودم هست

حواسم به ایشون هم هست. دوست دارم باور کنید  



 که قبل

 از منافع حرفه و

که امشب بهتون میدم برام   کاریم حرف و قویل

 .اولویته

لبهای بابا که به لبخند رضایت باز شد من هم لبخند 

 .زدم

قول اعال موخ  از آرامش و اطمینان شد و افکار  

 گزنده را

 کنار زدم. من دلم

تغییر میخواست یک تحول بزرگ... و اعال راه را 

 برایم

باز کرده بود تا قدم بردارم. آن هم دوشادوشش با 

ه برتکی  

 حرفهایی که به بابا زد و

 .لبخند بابا که شد مهر تاییدش

 . ن چقدر ممنون بابا بودم، بابت همهچیر

 مهربانیهایش،



ایم که برای خودم و عالیقم قائل بود، حن  به  احی 

 خاطر

 نگرانیهایش... خجالت

کشیدم که تا این حد نگران حرفهایش بودم. حرفهایی  

 که

من یادم رفته بود همه از جنس خاص پدرانه بود و 

 بابا تمام

 عمرش برای
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خشنودی من و خانواده از جان و تن و دل مایه  

 گذاشته

است... ویل این چند روز فقط به خاطر 

ی  های  سختگیر

ش از او یک مانع در  اخیر

 .ذهنم ساخته و به قول خودش ناخون جویده بودم

صمیمیی  و شادتر  بعد از موافقت بابا جمع و جو 



 .شد

موقع بدرقه جلوی در ورودی ساختمان اعال رو به 

 بابا

 .کرد

جناب معینن خواهش میکنم زحمت نکشید -

منده میشم  رسر

م  .بفرمایید. من اینجوری راحتی 

ام دست پیش برد  .بابا با احی 

پس به خاطر راحن  شما همینجا خداحافظن  -

 .میکنم

دند و بابا داخل رفت و من و جاوید  دست هم را فرسر

 برای

 بدرقه قدیم برنداشته، آلما گوش ی به دست به زبان

 خودش جاوید را متوجه خود

 .کرد

یادداشتش را نشان جاوید داد. احتمال کیمیا پشت 

 خط بود



که پوف جاوید بلند شد. تقصیر خودش بود گوش 

 یاش را

 .روشن کرد

گرفتگوش ی را کنار گوشش   . 

نم- ن  ...زنگ میر
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 .اعال رسی    ع به شانیه جاوید زد

 .قطع نکن جاویدجان جواب بده شاید کار واجبیه-

71 

 .رو به دایی کردم

 .من آقای علیان رو بدرقه میکنم-

جاوید خواست مقاومت کند که اعال برایش دست 

 .تکان داد

 .یا عیل-

وی جاوید را گرفت دو قدم عقب گرد کرد و  راه پیرسر

 ویل



 نکرد و همپایش شدم
ن
 .به من هیچ تعارف

بابت امشب ممنون شب خییل خوی  بود. پدر -

 فوقالعاده

 .فهییم داری

 .به بابا افتخار کردم

 .ممنون. بله شب خییل خوی  بود-

 فردا میای استدیو؟-

 .هیجان و ذوق زیر پوستم دوید

 بیام؟-

 .کوتاه خندید

اگه برنامیه خاص ی نداری حتما بیا که کیل عقب -

 افتاده

وع کنیم  کارا و باید زودتر تمرین رو رسر
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 .رس تکان دادم

 ساعت چند بیام؟-



 ساعت چند بیدار میش ی؟-

م معمول- ن  .سحرخیر

هشت بیا. وسیله داری؟ میدونسن  خونهم یه -

 خیابون بالی  

تونم بیام دنبالتاز اینجاست؟ می . 

 .تا این حد مزاحمت از من بر نمیآمد

ماشینم خونیه خودمونه. باید برم بیارمش ویل -

 فردا رو با

ن خاله میام  .ماشتر

 :نگایه به پشت رسش و نمای ساختمان کرد و پرسید

72 

 مگه اینجا خونهتون نیست؟-

 ...خونیه-

دستش را جلوی صورتم آورد که یکه خورده عقب  

 .کشیدم

خههای بلند بیدمجنون را عقب کشید که تازه شا

 متوجه



 هدفش شدم و لبخند

 .زدم

 .ممنون-

 .رد شدیم و ادامه دادم
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خونیه مادربزرگمه که فوت شدن و الن دیگه -

 خونیه

جاویده. از وقن  که برگشتیم هنوز خونیه خودمون 

 نرفتیم

 وگرنه حتما دعوتتون

ل خودمونمیکردم بیا ن ید مین . 

 .رس تکان داد

 نمیکنه مهم دیداره که انجام شد-
 
 .فرف

 .ایستادیم و زبانیه قفل در را کشید و در را باز کرد

 .فردا میبینمت-

وع  چقدر دلم میخواست الن فردا بود و کارم را رسر



 .میکردم

داخل کوچه رفت و من هم میان چهارچوب 

 .ایستادم

ون ریخته از  روبرویم نگاهش سمت موهای بیر

 توربانم

 .کشیده شد

 با اجازه؟-

تا بیایم بفهمم برای چه کاری اجازه گرفته دستش را 

 سمت

رسم پیش آورد. برگ کوچگ روی موهایم افتاده بود 

 از

 همان درخت بید برداشت

 .و سمتم گرفت

 ...خوشحالم که قبول کردی. خییل-

برگ را از دستش گرفتم کوتاه و بیصدا خندیدم و  . 

من هم خوشحالم بابت انتخاب من برای -

 .همراهیتون
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 :به تقلید از او اضافه کردم

 ...خییل-

73 

ی جلوی در که در آن  بیحرف دیگری دالن یک می 

 پنهان

بودیم را عقب گرد کرد، نگاه از صورتم گرفت و 

 سمت

 ماشینش رفت. نشست و با

 برایم رس تکان داد و حرکت کرد
 
 .تک بوف

نایستادم که خییل دور شود و داخل حیاط رفتم و در 

 را

بستم. به برگ کوچک توی دستم نگاه کردم و لبخند 

 پهن

 صورتم شد. چهقدر تمام

 رها



حرکات و کا یش با آرامش بود. فکر کنم همکار خوی  

 بود

 .و کار با او سخت نبود

ن   بیندازم ویل دلم نیامد. خواستم برگ را روی زمتر

 نمیدانم

چرا! حس خوی  در آن برگ کوچک اهدایی از اعال 

 نهفته

 .بود

با باز شدن اتوماتیک در سمت پارکینگ جهت 

 حرکتم را

 تغییر دادم و کنجکاو باغچه را دور زدم و به پارکینگ

 رسک کشیدم. با دیدن

134 

   غم تماشا ندارد 

جاوید پشت فرمان ماشینش برایش دست تکان دادم 

 و مقابل

ن داد  .پایم ایستاد و شیشه را پایتر



 جانم؟-

 افتاده؟-
 
 اتفاف

 .نه نگران نباش زود برمیگردم-

 گاز داد و رفت. به عادتم هنگام نگراین لب زیرینم را

مکیدم. نمیدانم چرا حس میکردم رفتنش به کیمیا 

 مرتبط

 !است

اچار چشم از دری که پشت رسش رفته بود و به ن

 داشت

بسته میشد گرفتم و داخل رفتم. بابا مقابل تلویزیون 

 اخبار

 گوش میکرد و

احت به  میدانستم تا مامان نیاید برای خواب و اسی 

 اتاقش

ود  .نمیر

یک تشکر جانانه بدهکارش بودم. از پشت مبل خم 

 شدم و



 .گونهاش را محکم بوسیدم. موقر لبخند زد

ر زدم و کنارش نشستم. تمام محبتم را درمبل را دو   

هاش شدم  .چشمهایم ریختم و خیر

نمیدونم بگم مرس ی بابا یا ببخشید که باعث -

 .نگرانیتونم

د. چشمهای روشنش پر از درد بود ویل  شانهام را فرسر

هاش میخواست با لبخند انکار کند  .لبهای تیر
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- تو آرزوی منه. فقط نگرانم.  موفقیت و خوشحایل

 میدونم

 .که درک میکنن 

 .به تایید لب زدم

 .میدونم-

 .لب تر کردم

ویل قول میدم طوری رفتار کنم و پیش برم که هیچ -

 وقت



س ی به خانواده وارد  از طرف من ناراحن  و اسی 

 .نشه

74 

دستش را دور شانهام گرد کرد و کنار شقیقهام را 

 .بوسید

 .مبارک باشه-

نفس ی آرام از رس به قلیان درآمدن احساساتم  

 .کشیدم

وع میکنم. ساعت هشت-  .از فردا کارمو رسر

 .موفق باش ی-

 بابا؟-

 .منتظر نگاهم کرد

نتوانستم رس صحبت را باز کنم؛ هیچ وقت نتوانسته 

 ...بودم

 ...کاش میشد درددل کنیم

 .دوستت دارم بابا-
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چشمهایش برق زد. بلند شدم و قبل از  حس کردم

 اینکه از

نگاهم خییل حرفها را بخواند شب بخیر گفتم و به 

 اتاقم

 .رفتم

بدجوری دلم هوایش را کرده بود، کاش میشد به 

 دیدنش

ان تمام پنج سایل که نبودم تا بروم  ...بروم؛ به جی 

توربان را از رسم برداشتم. سنجاق موهایم را هم باز  

 کردم

هایم پشت کمرم ریخت. داخل تراس رفتم. نباید و مو 

 فکر

 میکردم، نباید در این

 یکهویی پیش یم رفتم، بیشک حالم بد 
ی

حس دلتنگ

 میشد

مثل تمام حالهایم میان فکر کردنم به جای 



 ...خالیاش

 ...نبودنش... رفتنش

 ...چهطور رفتنش... چرا رفتنش

پلک بستم... نه، وقت گریه کردن و افرسده شدن 

ود. مننب  

وع میکردم  .باید پر از انرژی کارم را رسر

پلک باز کردم، برگ هنوز در مشتم بود، لبهایم کش 

 ...آمد

 کرد و 
ی

میشد کنار آدمهای خوب و رسزنده، شاد زندگ

 از

 غمها فاصله

 ...گرفت؟ از عذاب چه؟

*** 

به ساعت بزرگ دور مچ دستم نگاه کردم، راس 

 ساعت

داخل استودیو  هشت بود. لبخند زدم و پا به 

 .گذاشتم
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 .با ورودم رهام به استقبالم آمد

؟ اعل؟ا مریم؟ سایم... - بهبه ببینید گ اومده! امیر

 بیاید

 .استقبال از عضو جدید تیم

75 

 باز و امیر و 
 
از ذوقش من هم به وجد آمدم. در اتاف

 یک

ون   همسن و سال خودم بیر
پرس دیگر و یک دخی 

 آمدند و

وع به دست  با دیدنم رسر

 .زدن کردند و ابراز خوشحایل کردند

 .خوش اومدی-

 .صفا آوردی-

 .به جمع تیممون خوش اومدی-

پیش رفتم و تشکر کنان به مریم دست دادم و برای 



 امیر و

ام رس تکان دادم ن به احی   سامتر

انرسی با اعال در آنجا رهام سمت همان اتاق که 

 مالقات

 .کرده بودم رفت

ن دمت گرم یه سینن چای بیار-  .سامتر

ینن را از دستم گرفت و ادامه داد  :جعبیه شیر

ینیها بزنیم جا صبحونه-  !با این شیر

 .تقهای به در زد
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 .صدای اعال آمد

 .بفرمایید-

ش در در را باز کرد. اعال با اخم و ج ن دی پشت میر

 حال

 .کار با لپتاپش بود و با ورودمان رس بلند کرد

 .آهسته سالم دادم



گره ابروهایش باز شد و بدون نگاه دیگری به لپتاپ 

 درش

 .را بست

 !سالم خانوم! چه آنتایم-

ن سمتمان آمد  .و از پشت میر

 .رهام خودش را روی مبل انداخت

نیم نشنیدی- ن  !یه ساعته کف و صوت میر

 .خندید

76 

کار هر روزتونه شنیدم منتها مناسبتشو متوجه -

 ...نشدم

 .به مبیل اشاره کرد

 .به جمعمون خوش اومدی-

 روی مبلها جا گرفتند
ی

 .تشکر کردم و نشستم. همگ

 .اعال رو به جمع کرد

 هست-
ی

 .طیال که معرف حضور همگ
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 .امیر دست بال برد

ن دیدارمونه-  .بله دومتر

 .لبخندی به رویش زدم

م. خوشوقتم-  .من امیر

 .ممنون منم همینطور-

ینن خودش را  ن باز کردن در جعبیه شیر مریم حتر

 
ن
 معرف

 .کرد

منم که مریمم دیگه رهام صدامون زد فکر کنم -

 اسممو

متوجه شدی. هم ترانهرسای گروهم هم گیتاریست. 

 زیاد

 اینجا نمیام، امروز کار

شتم اومدم ویل تو دورهمیها هستم، باش ی حتما دا

 .میبینمت

 .خوشوقتم عزیزم. من هم طیالام-



 .نگایه به اعال کردم

 .آقای علیان زحمت معرفیم رو کشیدن-

 .اعال اخم کرد

اعالام. اینجا کس ی به کس ی خانوم و آقا نمیگه. -

 همه یه

 خانوادهایم. هوم طیال؟

 تو هم راحت این طیالی بیپسوند و پیشوند یعنن 

 .باش

 .خندهام گرفت
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 .چشم اعال-

77 

ن سینن به دست داخل آمد  .سامتر

منم سامینم طیال. یه تیم پنج نفره هم دارم بعدا -

 آشنا میش ی

 .باهاشون



 .رهام اضافه کرد

مهندس موسیقیه اهنگای محرسر اعال رو همهشو -

ن   سامتر

 .ساخته

 .از دهانم پرید

 .اهنگاتون حرف ندارن-

 .سینن به دست تعظییم کرد

اختیار دارید وهللا شنیدم کار آخرم رو اصال حیه -

 !دادید

 .لب گزیدم

 .جسارت کردم-

 .اعال چایش را برداشت

 !خوب کردی. به جا و باب میل من-

ن خندید  .سامتر

اینجا همه به هم نظر میدیم اصال خودتو معذب -

 نکن به

 میکنم
ن
 .زودی تالف
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ن   جمع خندیدند. مریم چایش را نیمه خورده روی میر

 گذاشت

 .و بلند شد

 بچهها من برم. کاری ندارید؟-

ن هم بلند شد  .سامتر

 منم برم بچهها منتظرمن. اعال نمیای امروز؟-

 .چرا عرص میام-

 .خوبه تا عرص میبندم کارو-

 .امیر و رهام هم بلند شدند

78 

ینن دومش مخاطبم قرار دادامیر ح ن شیر
ن برداشت  تر . 

ینن ممنون. من قند خونم زود به زود - بابت شیر

 میافته. الن

 .تنظیم تنظیم شدم برم رس کارم

 .نوش جان-



 بود و حالم در  
ی

جمعشان پر از شور و رسزندگ

 کنارشان

 .خوب شد

ش برداشت ن  .رهام لپتاپ اعال را از روی میر

- میکنم. چند تا  فهمیدم خوشت نیومده. درستش

 سکانس دیگه

ن   .دارم برا جایگزین. میکس کردم میارم ببتر
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اون تیکه آخر رو عوض کن. مگه قرار نشد آخرش -

 لب

 دریا تموم شه؟

 .حله درستش میکنم-

ون رفتند اعال بلند شد  که بیر
ی

 .همگ

؟-  خب بریم رس تمرین. موافق 

 .بله-

ن برداشت و روبرویم نشست  .برگه ای از روی میر



 .این تیکه که دورش خط کشیدم رو بخون-

 .برگه را از دستش گرفتم

 ریتم بدم بهش؟-

 .نه روخواین کن حفظ ش ی -

 :لب تر کردم و روخوانیاش کردم

ه شک داری مگه-  جونم واسه تو در میر

م تو میذاری مگه  من برم گیر

 دو طرفه ست این حسه دل باخت
ی

گ  

 آفرین حفظ شدی؟-

79 

 .نگایه اجمایل به سه مرصع انداختم و رس بلند کردم
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ه شک داری مگه -  جونم واسه تو در میر

م تو میذاری مگه  من برم گیر

 
ی

 دو طرفه ست این حسه دل باختگ

 .با لبخند ابرو بال انداخت



 .آفرین-

ن گذاشتم  .برگه را روی میر

- ونم تو به تحریرها و ریتم خوندنم دقت کنمن میخ . 

 آمادهای؟

 .به تایید رس تکان دادم ویل اضطراب گرفته بودم

وع به خواندن کرد. دستهایش را با ریتم و زیبا تکان  رسر

 .میداد در کلیپهایش دیده بودم خوشم میآمد

باید روی صدایش تمرکز میکردم، سیع کردم حواسم 

 را از

 .دستهایش به لبهایش بدهم

جنبیدم و تا بیایم ذهنم را معطوفش کنم گفت دیر  : 

 .خب حال تو بخون-

 .لب گزیدم و از دست خودم حرصم گرفت

 .ابرو بال انداخت

 چیه؟-

؟-  یه بار دیگه میخوین
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 .جدی شد

 هوم؟ ده بار هم لزم باشه میخونم. آمادهای؟-

بازدم کردم. این بار باید حواسم را جمع نفس ی دم و   

ن اول کاری نگوید رس به هوا و خنگ  میکردم که همتر

 است. واقعا هم نبودم مطمئنا از

سم بود که حواسم پرت شد  .اسی 

80 

 .بله-

 .دوباره خواند

 خوبه؟ یا بخونم باز؟-

 .نه فکر کنم متوجه شدم-

 .پس بخون-

خواندن  لب تر کردم. نباید معذب میشدم. کار من

 بود. ابهت

 .صدا و شهرت اعال نباید ضعیفم میکرد

 ...جونم واسه-



ه... دوباره - ... جونم، واسه تو در میر ن نه طیال. ببتر

 .بخون

ته ماندیه چایم را خوردم و با رسفهای بیصدا سینه 

 صاف

 .کردم

ه شک داری مگه-  ...جونم واسه تو درمیر
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هوم بهی  شد. طیال نگاه کن صدا رو از ته سینهت -

 بده

س داری؟ ون. صدات لرز داره و ته حلقته. اسی   بیر

 .کم-

 .لبخند زد

 .نداشته باش. بخون-

پلک بستم. طیال چهت شده! گند نزن. درست 

 .بخون

س نداشته باش  .اسی 



 :پلک باز نکردم و همانطور خواندم

ه شک داری مگه-  ...جونم واسه تو درمیر

 ...دوباره-

 ...وای طیال سیع کن

 ...جونم-

 .سه بار نفس عمیق بکش از ته سینهت-

81 

 .پلک باز کردم

 خراب کردم؟-

 .اخم کرد

 جا زدی؟-

 .رس تکان دادم
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 .نه-

 ...نفس بکش-

 .صدایش را بلند کرد



 .رهام؟ رهام؟ آب گرم بیار-

ون بدهمسیع کردم نفسم را از ته سین هام بیر . 

رهام با سینن داخل آمد و با شیطنت برایم رس و 

 دست تکان

 .داد

 .خداقوت-

 :مثل خودش لب زدم

 .مرس ی-

 .آهسته نجوا کرد

 .خواسن  از دستش جیغ بکش ی رودربایسن  نکن-

 :اعال با شماتت صدایش زد

 !رهام-

 .خندان رو به اعال کرد

ی نگفتم که- ن  !چیر

ون رفت  .بیر

82 
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 .یکم از اب گرم رو بخور-

 .حرفش را گوش کردم

 .حال بخون-

فکر کنم بیست س ی باری خواندم و خواند و تکرار  

 کردم

 و ایراد گرفت و خواندم و راهنمایی کرد و خواندم و

 ...خواندم و

 .آفرین عایل. دوباره بخون-

ه شک داری مگه -  ...جونم واسه تو درمیر

ند زدلبخ . 

ه-  .اینبار دیگه شک ندارم جونت واسهم درمیر

 .هر دو ابرویم با هم بال پریدند. تک خندهای زد

 !عایل و پر از احساس -

اهان! منظورش این بود که حس کار را درست و 

 خوب ادا

کردهام. البته بماند که جدیت کالمش در وحلیه 



 اول به

 .اشتباهم انداخت

 .خندهام گرفت

- میکردم بلدم. باورم نمیشه رس یه  سخت بود. فکر 

 مرصع

 .یه ساعته دارم تالش میکنم
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تو خییل بااستعدادی. جا نزن هیچوقت. به این  -

 فکر کن که

ما داریم میسازیم. تا حال همیشه کنی خوندی از 

 .خوانندهها

 منکر نمیشم

ن  عایل هم خوندی. ویل کنی خوندن راحته. ساخت 

 ...سخته

س ی  .ویل لذت بخش. به زودی به حرفم میر

**** 



ن خاله را   کردم، باید ماشتر
از اعال و بقیه خداحافظن

 برایش

دم. ممنونش بودم؛ برای خوب کردن حال مامان  میی 

 و

 غرق نشدنش در

منجالب فکر و خیال خاطرات، هر روز برایش یک 

 برنامه

 چیده بود، امروز هم قرار بود به مزون لباس بروند،

 میگفت لباسهای مامان به درد

همان کانادا میخورد و باید چندین مانتو و رورسی مد 

 روز

 .تهیه کند

سوییچ ماشینش را با تشکر به خاله برگرداندم. ناهار 

 آماده

ن  بود ویل بابا و جاوید نیامده بودند که آلما روی میر

 رسوش

داشتم که کند. وقت  



به خانه بروم و ماشینم را بیاورم. ساعت چهار با اعال 

 و

ن رس ضبط موزیک آهنگ قرار داشتم  .گروه سامتر

83 
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سد کجا  از مامان اجازه نگرفتم، ترسیدم... ترسیدم بیی

وی و مجبور شوم با آوردن اسم خانهای که انگار  میر

 دلش

 فراموش کردنش را

یخواست حالش را دگرگون کنم. گرچه با آوردن م

 ماشینم

متوجه میشد ویل لحظهای هم لحظهای بود، دیرتر 

 میفهمید

 دیرتر گذرش به

 .خاطرات میافتاد

 .از تاکس ی پیاده شدم



دست خودم نبود که با دیدن خانه زیر غصه های 

 فراموش

شده و نشدهامان کمرم خم شد. من داشتم زور 

دم که آن ن  میر

ا فراموشروز ر   

کنم، زور بیخودی... تا این خانه در این شهر بنا بود 

 شدین 

 نبود، فراموش یای در کار نبود، به خدا نبود... تهوع

 شدیدی معده و مری و حلق و

دهانم را با هم درگیر کرد. با چه فکری دنبال ماشینم 

 آمده

 بودم! ما از این خانه حن  لباسهایمان را هم با خود

دیم  ...نی 

کمرم را وادار کردم صاف شود و از پشت چشمهای 

 پر از

ه  اشکم به در مشگ پر نقش و نگار خانهامان خیر

 .شدم
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چشمهایم داشت کابوس میدید... کابوس روزی که 

 اشکان

این در را طوری به هم کوبید و رفت که صدای 

 چفت شدن

 وحشیانهاش کل

رزاندستونهای خانه را ل ... 

 !شیشهاش کرده بودند

خورد شدن شیشههایش و فرو ریختنش به رس و  

 کلهام مثل

یک فیلم ترسناک جلوی چشمهایم زنده شد، زنده تر 

 از

 ...کوبیده شدن در

مچ دستم تیر کشید و بیاختیار دستم را روی مچبندم  

 گذاشتم،

هنوز درد داشت، نه اینکه خود زخم درد کند، نه.. 



 درد

ودخاطراتم ب ... 

 .خاطراتم داشت زیر مچبند ظریفم تیر میکشید

 .حتما رحمان در را شیشه کرده بود

 ...پیش رفتم

زیر پایم ناهموار نبود، آسفالت صاف بود ویل انگار 

 روی

سنگلخ پا میگذاشتم که قدمهایم کج و معوج شده 

 .بود

ی در و دیوار حدس  ن کلید نداشتم ویل از برق تمیر

 اینکه

سوییت رسایهداری این خانه  رحمان هنوز ساکن

 است

 .مشکل نبود
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نباید میگذاشتم یک مشت سنگ و در و دیوار حالم 



 را

خراب کند. نفس ی عمیق کشیدم و بغض لعنتیام را 

 فحش

 دادم و محکم در را

کوبیدم. از من بعید بود، از من همیشه آرام، از من 

 مبادی

است آنقدر محکم در بزنم که آداب ویل دلم میخو 

 صدای در

 کوبیدن اشکان میان

 .کوبشهای من هیچ شود

 ...کیه؟ کیه؟ رس آوردی مگه؟ نزن شکوندی-

 .صدای رحمان بود. از در زدن دست کشیدم

دم ن  .تا بغض خفهام نکرده بود باید حرف میر
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 .من... منم رحمان-

 در باز شد و پیر مرد بیچاره در چهارچوب با دیدنم

 .اشکهایش بیوقفه فرو ریختند



م-  ...دخی 

جلو رفتم و سیع کردم لبخند بزنم ویل فقط لبم 

 .لرزید

 .سالم -

در حیاط راه افتادم و سیع کردم محکم باشم و 

 حسهای

 .مزخرف را از خودم دور کنم. با رسعت همپایم شد
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- دم این مدل در کوبیدن فقط ن کار   باید حدس میر

 شماست

 ...شوخیهاتون

شوخن نبود... جدی بود خییل جدی آنقدر جدی که 

 هزار

 ...خاطریه بد را از رسم پراند

م. اومدید  ...- . خوش اومدی دخی  یادش بخیر

 بمونید؟



من خی  ندارم رحمان. بابا میدونه تصمیم -

 برگشتنمون به

 .این خونه با باباس

 با خرسوخان یا لدن خانوم؟ -

کردم... راست میگفت تصمیم   گیج نگاهش

 سکونتمان در

 ...این خرابشده با مامان بود نه بابا

 .بیحوصله دستم را به هوا پرتاب کردم

م. رس جاشه؟-  میکنه! اومدم ماشینم رو بی 
 
 چه فرف

 .بله طیالخانوم. تو پارکینگه-

 .پیش افتاد

 .در رو باز میکنم. بفرمایید-

ون کشی دم و با باز شدن سوییچم را از داخل کیفم بیر

 در

 .پارکینگ پشت فرمان نشستم

 براتون چای دم کنم خانوم؟ عجله دارین؟-

عجله داشتم، خییل هم عجله داشتم. باید از این 



 مدفن درد و

 .غصه فرار میکردم
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عجله دارم رحمان. باشه یه وقت دیگه. تو برو -

 دنبال

م  .کارات در رو هم چهارطاق کن که ماشینمو بی 

85 

ن چشم رفت. او هم پیر شده بود، در برابر  با گفت 

 اشکهای

دلتنگیاش از رس وفاداری، رفتار درسن  نداشتم. 

 دست

 خودم نبودم حالم

 .دگرگون بود

سوییچ را چرخاندم. استارت نخورد. دوباره 

 .چرخاندم

دلعنن  چه بد صدا شده بود. روشن نمیش . 



پیشانیام را روی فرمان گذاشتم، وای طیال چطور تا 

 اینجا

آمدی، بعد از پنج سال روشن شدنش معجزه 

 میطلبید. به

 اینجایش فکر نکرده

 .بودم

 .خانوم-

ن کشیدم  .رسم را بلند کردم و شیشه را پایتر

 جانم؟-

 .یک طور دلسوزانهای رس خم کرد

- ی شد ن م یه ساعته در رو باز گذاشتم... چیر
ه؟دخی   

 .رس تکان دادم
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مش-  .در رو ببند روشن نمیشه نمیی 

با به صدا درآمدن گوش یام نگاه از صورتش گرفتم و 

 با



 .مکث کوتایه رفت و گوش ی را جواب دادم

 جانم مامان؟-

؟-  سالم عزیزم. کجایی

ه شدم  .به حیاط پیش رویم خیر

- ونم. کاری پیش اومد ببخشید  اطالع ندادم بیر . 

 راحت باش عزیزم فقط برای ناهار نمیای؟-

ن در جمع  گرسنه نبودم، حالم هم مساعد نشست 

 .خانواده نبود

 .نه مامان شما بخورید نوشجان. کارم تموم شه میام-

 .باشه مواظب خودت باش-
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 .چشم-

ن رفتم. ماندنم  ن پایتر کیفم را چنگ زدم و از ماشتر

 بیفایده

بود، نه معجزه میشد نه من و رحمان از مکانیگ و 

 تعمیر 

ن رس در  ماشتر



 .میآوردیم

زیپ کیفم را کشیدم ویل با زنگخوردن دوباریه گوش 

 ی و

روشن شدن اسم اعال روی صفحه از حرکت 

 .ایستادم
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ن را نبسته بودم و دوباره کج در صندیل  هنوز در ماشتر

 اش

دم. رسفهای کردم تا  نشستم ویل پاهایم را داخل نی 

 صدایم

 .صاف شود

 .سالم-

چه جالب جواب تلفنتو میدی. نه الو نه بله نه -

 ...بفرمایید

 .سالم. علیک سالم خانوم

لبخند نقش لبهایم شد و از ذهنم گذشت در 



 صدایش یک

ه دارد. مثل للنر یا نه مثل  صندوق آرامش ذخیر

 ...نوازش

دهبیخود که خوانن  

 !نشده بود

؟-  خوی 

؟- ن  ممنون. شما خوبتر

 رژ

 :پران ی جواب داد

عایل. آدرس رو برات ارسال کردم طیال ویل گفتم -

 زنگ

 .بزنم ببینم میتوین پیدا کنیش؟ یکم پیچ در پیچه

هنوز گوشیمو چک نکردم نمیدونم کجاست ویل با -

 تاکس

ی میام هر چهقدر هم سخت باشه راننده پیدا 

 .میکنه

دنبالت؟بیام  -  



 .نه اصال! خودم میام ممنون-

156 

   غم تماشا ندارد 

 :دست آزادم را روی فرمان گذاشتم و ادامه دادم

 اومدم ماشینمو راه بندازم ویل هر کار کردم روشن ...-

 .نشد. فکر کنم طبیعیه بعد از پنج سال سکون

احتمال باتری خوابونده و یه رسویس اساس ی هم -

 .میخواد

 الن خونهای؟

 ...آره خونیه خودمونم-

 .خندهام گرفت

 .دخیل بستم به فرمون ماشینم بلکه معجزه شه-
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 .صدایش موج خنده برداشت

دخیل چرا دخی  خوب، باید بره مکانیگ. اگه  -

 نمیخوای

م  احت کنن آدرس بده میام دنبالت. دارم میر اسی 



 پیش

ن و بچهها  .سامتر

- احت که نه ویل خودم میا م. مزاحم نمیشماسی  . 

مون یکیه- ، مسیر  .مزاحم نیسن 

 .آخه سختمه اینجوری. شما بفرمایید میام خودم-

خییل خب، اگه با من سختته که دیگه جای اضار -

 .نیست

 :لب گزیدم و هول گفتم

 .این چه حرفیه! منظورم این نبود -
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 .پس منتظر آدرسم. فعال-

ع کرد. از خلع سالح شدنم خندهام  تماس را قط

 .گرفت

 !خندیدن دوبارهام در این خانه از عجایب بود

》 آدرس را تایپ و یک ضمیمیه پیام و 《 ممنون

 ارسال



 .کردم

باید به جاوید میگفتم یک فکری به حال ماشینم  

 .کند

با تماسش از رحمان خداحافظن و به کوچه رفتم، 

 جلوی در

ه کپ مشگ روی داخل ماشینش نشسته بود. کال

 رسش بود

 و عینک دودی

بزرگش نییم از صورتش را پوشانده بود ویل 

 .شناختمش

 .باعث زحمت ببخشید-

 به کنارش 
ی

عینکش را برداشت و با اخیم ساختگ

 اشاره

 :کرد و ترسر زد

 !باز گفت-

ن را دور زدم و کنارش نشستم  .با لبخند ماشتر

شیشهاش را بال کشید. همه دودی بودند، دودی 



ه  .تیر

یک لحظه روی چشمهایم دقیق شد، حتما به خاطر  

 گری  هام

رس خ شده بود، تا به خودم بجنبم و نگاه بدزدم 

 عینکش را

 روی چشمهایش

 .قاب کرد و ماشینش را حرکت داد
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- نه برای ببخشید تعارف نکردم داخل. اوضاع خو 

 دعوت

مهمون مناسب نبود، پنج سایل بیاستفاده مونده و 

 پر از گرد

 .و خاک شده
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 ...من حن  جرات نکردم به داخل خانه بروم

 .فرصت زیاده-



 ...فرصت

 ...فرصت

 ...فرصت

 ...ذهنم پر از صدای دردمندش شد

 ...فرصت میخواست

 ...فرصت

 ...فرصت

 برای فرار از صدایش لب باز کردم

- ؟ میشه حرف بزین  

با ابروهای بال پریده نگاهم کرد، خودم هم از 

 خواستهای

که بیاراده و شاید از روی استیصال بیان کرده بودم 

 متعجب

 بود
ن
 شدم ویل حرف

 .که زده بودم و جای انکار نبود
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ن کشید و روی پایش  عینکش را از روی بینیاش پایتر

 .گذاشت

 خوی  طیال؟-

از این بودنم در کنارش معذب شدم، اعال فقط یک 

 همکار

بود... ویل نگاهش فراتر از مالحظهکاری  های من در 

 حرف

 زدن و نزدن یا بودن و

نبودن بود، راحت بود، صمییم و شاید یک دوست. 

 شاید

د ن  نه حتما دوست بود، طوری نگاه میکرد و حرف میر

 .انگار سالهاست دوستیم

 طیال؟-

لک زدمپ . 

خوبم. ببخشید فقط خواستم حرف بزنید تا ذهنم -

 .آزاد بشه

ی باعث آزارته؟- ن  چیر



 نگاهم را به روبرو و خیابان نسبتا خلوت پیش رویمان

 .دادم
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 ...اون خونه-

یز شدن  انقدر از نگفتهها پر بودم که دلم لی 

 میخواست حن  

 با اعالیی که هنوز در 
شده در حد دو جمله، حن 

 حرف

با اویی که زدن  
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م سوم شخص بود نه  صمییم رفتار میکرد ضمیر

 مفرد و

 ...راحت

شاید هیچوقت ساکنش نشیم و فرصن  برای -

 دعوتت نداشته

 .باشم به اونجا



 .سکوت کرد ویل من آدم ادامه دادن نبودم

 چرا؟-

پرسید و دلم باز هم جواب دادن خواست، هر چند  

 کوتاه و

 ...در لفافه

جای خایل بعض ی آدمها خییل وحشتناک  -

 ...کشندهس

من اصال درددل کردن بلد نبودم. دوباره سکوت  

 .کردم

 .میفهمم-

میفهمید؟ فهمش از شعور بالیش بود یا از تجرب  یه 

 مشابه؟

نگاهش کردم. لبخند زد و انگار لبخندش روی لبهای 

 من هم

 .منعکس شد

 خب گفن  حرف بزنم؟-

 .خندهام گرفت



لحن صداتون آرامشبخشه و ناخودآگاه ذهن آدمو -

 .پر میکنه

 .تای ابرویش بال رفت

! نمیدونستم-  !چه تعریقن
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 .بیصدا و کمرنگ خندیدم

 .خنده به صورتت میاد-

 .چشمک زد

تعریفم را با تعریف سپاس گفت. نشد که لبخندم را 

 جمع

 .کنم
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- ؟ سنتور  ین ن میر  

 از کجا میدونید؟-

چند وقت پیش رهام یه فیلم یه دقیقهای از سنتور -

 زدنت



 .نشونم داد

اک گذاشته  یادم آمد. خودم در صفحهام به اشی 

 .بودم

 .آره ویل عاشق گیتارم-

 اگه گفن  من توی سازها عاشق کدومشونم؟-

 کیم فکر کردم، مصاحبههایش را در ذهنم مرور کردم

و شانه تکان دادمویل نتیجه نداد  . 

؟-  خی

- 

 ن

ِِ ی ِِ  

. 
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، ین   ین بودم، ین
ی

 من هم عاشق صدای پر از زندگ

 ...هفتبند

؟- ین ن  میر



 !هوم. از نوع فوق حرفهایش-

خندید و جالب بود که به کل از آن خانه جدایم کرده 

 .بود

مت یه جای... وایسا ببینم تو ناهار - یه روز میی 

 !خوردی؟

 .گفن  کس ی خونه نبوده پس ناهار نخوردی

 .گرسنه نیستم-

مت اونجایی که داشتم - ن الن بی  انگار قسمته همتر

 وعدهش

 .رو میدادم

 ...وای نه آقااعال-

 .تاکید کرد

 !اعال-

 .من واقعا گرسنه نیستم-

 .ویل من گرسنهام-
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 خلع



ره سالح شدنم توسط اعالدوبا ... 

ن و بچهها منتظرمونن-  .سامتر
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 اونها کار خودشون رو انجام میدن حضورم خییل لزم-

ینن همکاریمون با تو  یم. شیر نیست. بعد از ناهار میر

 بود

 ناهارش از من. چطوره؟

 ...چه میگفتم!؟ خوب بود، بهی  از خوب بود

 .خوبه-

را روی بینیاش برگرداند عینکش . 

 .آفرین دخی  خوب-

جلوی رستوران پارک کرد و پیاده شدیم. کالهش را 

 روی

ن   کشید. بولیر
 رسش محکم کرد و لبیه بلندش را پایینی 

ت نوکمدادی و  اسیی

 .شلوار مشکیاش با آن کاله کپ بامزهاش کرده بود



 رژ

 .پران ی اشارهای به در رستوران کرد

- ان ین زدن رو یاد گرفتممن توی این رستور  . 

 تو رستوران!؟-

 .هوم. بیا برات بگم-

با دست راه باز کرد و در کنارش قدم برداشتم. 

 ساعت

نزدیک سه ظهر بود و رستوران خلوت. نگاهم دور تا 

 دور

 فضا چرخید. نشانهای از
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 و آلت موسیق  به چشمم نخورد و فقط 
ی

نوازندگ

 ملودی

ن مدرن و  مالییم در فضا در حال پخش بود. همه چیر

 .امروزی

فت و من هم مطیع دنبالش  .سمت انتهای سالن میر



 :پشت در نیمه بازی صدا زد

 توفیقخان؟-

 !اومدم باباجان-

ون آمد  مردی حدود پنجاه تا شصت ساله از اتاق بیر

 و با

دیدن اعال گل از گلش شکفت و مردانه هم را در 

 آغوش

 .کشیدند

 !کمپیدایی مرد خوش آواز-

منده-  .گرفتار بودم. رسر
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 ...نگاه مرد سمتم برگشت، بالبخند و مهربان

 نکنه شما گرفتاریش ی؟-

متوجه منظورش شدم و رس بال انداختم و همزمان 

 با

 .واکنش من اعال با صدا خندید

مند و بااستعداد-  .طیال رحمته! همکار جدیدمه هین



- کاربهبه خوش اومدی طیالی هم . 
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 .ممنون-

توفیقخان دلم هوای یه دست کرییم کرده اونم -

 .اون بال

به جهت اشارهاش نگاه کردم. داشت سقف را نشان 

 .میداد

توفیقخان دست در جیبش کرد و کلیدی دست اعال 

 داد و رو

 :به من پرسید

مند شما هم کرییم؟-  همکار هین

 !به اعال نگاه کردم! کرییم دیگر چه غذایی بود

 .اعال با تکخندهای رو به توفیقخان کرد

طیال گرسنهش نبود به زور آوردمش. کرییم بیار که -

 با

 .اشتهاش بازی کنه



 .برید اومدم-

 داخل اتاق که برگشت اعال به دری اشاره کرد و راه

 .افتادیم

 کرییم چه غذاییه؟-

- ن  بچهها اسم کباب سلطان یهای توفیق رو گذاشت 

 .کرییم

ن دیگهس نام اختصاص ی  میگن طعمش یه چیر

 توفیق رو

 میطلبه. کرییم نام

 .خانوادگیشه

 .خندهام گرفت
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 لبد تغییر نام هم کار رهام بوده؟-

 .با صدا خندید

93 

 .دقیقا! خوب شناختیش-



ان شدندقفل در را با کلید باز کرد و پلهها نمای . 

 .بریم بال که قراره یه تیکه از بهشت رو ببینن -

کنجکاو قدم روی پله گذاشتم و بال رفتم. از پیچ 

 پاگرد که

 .رد شدم از دیدن منظریه پیش رویم دهانم باز شد

 !چه قشنگه اینجا-

 .الیک که اسمش بهشت پیچک نیست-

فضایی بزرگ که میان پیچکها محصور شده بود. دو 

 تخت

وش که پایهها و سایهبانش هم پوشیده از بزرگ مفر 

 شاخ و

 برگ و گلهای

 ...پیچک بود. فواریه آب و گلدانهای رنگارنگ

 .خییل قشنگه-

 .هوایش هم مطبوع و انرژیبخش بود

پا که به بهشت گذاشتم صدای چند پرنده بلند شد  

 که حسای  



 .به وجدم آورد

 صدای چیه؟-
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 .بلبل-

به جهت انگشت اشارهاش نگاه کردم. بلبلها آزادانه 

 در فضا

 .در حال بازی و آواز خواندن بودند

 !وای اینا رو-

به سقف نگاه کردم، رسپوش شیشهای داشت ویل 

 شبیه

 .واحدی از یک ساختمان نبود

 اینجا پشت بوم رستورانه؟-

م  به تایید رس تکان داد. حس کردم از ذوقکردن و تحیر

فته. کیم آرامی  و موقرتر سمت تختها خندهاش گر 

 رفتم و

 لبهاش نشستم. آمد و



 .کنارم نشست

؟-  اینجا ین زدن یاد گرفن 

ن تخت-  .آره روی همتر

 از توفیقخان؟-
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 .خییل باهوش ی-

 .به محیط اشاره کردم

هوش نمیخواد که! پشت سازندیه این فضا بیشک -

 یه دست

مند پنهونه دیگه  .هین
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کالهش را برداشت و همراه عینکش روی تخت  

 گذاشت

 .دسن  به موهایش کشید و به پشن  تکیه داد

ن -  .کفشاتو دربیار راحت بشتر

 :حرفش را گوش کردم و به یاد خاطرات بابا گفتم



پدر منم قبل از ازدواجش رستوران داشته. خییل -

 وقتها از

 .خاطراتش با مسافرا میگه

هام بود و ادامه دادممشتاق شنیدن  خیر : 

جوجه داشته. توی همونجا - توی جاده چالوس اکی 

 هم با

مامانم آشنا میشه، مسافر بودن و برای ضف غذا  

 گذرشون

 به رستوران بابا

افتاده بوده. بعدش هم برای خواستگاری میاد تهران 

 و

موندگار میشه. رستورانشو میفروشه و توی  

 کارخونیه

 مادرم یه سهام
ی

 خانوادگ

 .کوچیک میخره و همونجا مشغول میشه

نه؟- ن  هیچوقت هوس رستورانداری به رسش نمیر

نه فکر نکنم. شغل خانوادگیشون رستورانداری -



 بوده که به

طبعیت ادامه میداده وگرنه عالقیه خاص ی پشتش 

 .نبوده

 .عشق هم که قایط ماجرا بشه دیگه تمومه-

 .خندیدم

نمشاید نمیدو  - . 
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 .من میدونم-

 :متوجه شیطنتش نشدم و پرسیدم

ممکنه یه روز از خوندن دست بکش ی؟ نمیدونم  -

 به هر

... بذاری کنار خوندنو  .دلییل. نخوین

ن اشاره کرد  .به پایتر

؟-  توفیقو نشناخن 

 .شانه بال انداختم
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 آدم معروفیه؟-

وع به خواندن کرد  لبخند زد و رسر ... 

ی قرارم روز و شب -  در هوایت ی 

 رس ز پایت برندارم روز و شب

من این ترانه را شنیده بودم، حفظش بودم. یک 

 آهنگ

قدییم بود و ادامهاش را همخواین کردم و اعال 

 خوشش آمد

 .و به صدایش اوج داد

 روز و شب را همچو خود مجنون کنم-

 روز و شب را گی گذارم روز و شب

-  اینقدر خوب میخونیش حتما آفرین. وقن  

 خوانندهش رو

 .هم میشناس ی
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 نعیم؟-



 .به تایید رس تکان داد

 .توفیق نعیمه -

تزده ابرو بال انداختم  .حیر

!؟-
ی

 جدی میگ

هوم. میخوای برات تعریف کنم چرا خوندنو  -

 گذاشت کنار

ن مردم؟  و اینجوری گمنام شد بتر

ه تعجبم چرا - آره حتما. اتفاقا صداش کمنظیر

 سالهاست

 .نمیخونه

حدود س ی سال پیش این آهنگو خونده نعیم،  -

 یعنن 

درواقع آخرین آهنگشه. بعدشم که برای گذروندن 

 دوران

 .اجباریش میفته زاهدان

ار  اونجا توی یه عملیات یه دخی  رو از دست ارسر

 نجات



برخورد دلشو  میده و همون وقت توی یه نگاه و یه

 میبازه

. این میشه که  به اون دخی 

تو تموم طول خدمتش دیگه دست از اون دخی  و 

 خونه و

کوچهشون برنمیداره تا اینکه باز یه ماموریت 

 میخوره و

 حدود دو هفته همراه
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ه ن لب مرز وقن  برمیگرده میر  تیمشون از زاهدان میر

بینه کوچه رو ریسه کشیدن و دخی  خونیه یار و می

 مورد

 عالقهش رو شوهر دادن... این

قصه از زبون خود نعیم شنیدن داره، توصیف حس 

 و

حالش تو اون لحظه و حال و احوال عاشقیش... 



 خالصه

ه تو مراسم که برا عشقش  میر

بخونه و باهاش خداحافظن کنه. همون شب وسط 

 مراسم

ه دشمن دا ی میشه. پدر دخی  شته و همونا که درگیر

 یه بار

شونو دزدیده بودن  دخی 
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یزن تو مراسم و نعیم هم اون وسطا دست  دوباره میر

 یارشو

ه و فراریش میده و میارتش تهران و با هم  میگیر

 ازدواج

 رو
ی

ن و خوانندگ  میکتن

میبوسه میذاره کنار و با اسم و شناسنامیه جدید 

 دور از

همیه آدمایی که میشناختنش زندگیش رو با اون 

 دخی  



وع میکنه  .رسر

! دزدیدن دخی  اونم شب-  پر از اضطرای 
ی

 چه زندگ

 !عروسش

 .خندید
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ه که خی  بیاره از اون -  میر
دقیقا. یه مدت بعد پنهوین

 شب

و متوجه میشه داماد اجباری کشته شده و خانوادیه 

 پیچک

از اون شهر هم  

ن و کس ی ازشون خی  نداره  .رفت 

 پیچک؟-

هوم. پیچک. اسم همرس نعیمه. همون دخی  -

 بلوخی که دل

نعیم رو جوری برده بود که با تموم عالقهای که به 

 خوندن



 داشت گذاشتش

 .کنار تا عشقش رو داشته باشه

 .شبیه فیلم هندیه-

 .به اطرافم اشاره کردم

 ...این همه پیچک-

-  توفیق رو بهت  به عشق 
ی

پیچک... قصیه زندگ

 گفتم که

 من هرگز دست از 
ی

بگم هیچوقت نمیشه قاطع بگ

 عالیقم

 برنمیدارم. گایه

ینی  با یه اجبار  جایگزین پیدا میکنه. یه جایگزین شیر

 برای

 ...داشتنش

 .درسته-

برای جواب دادن لب باز کرد که توفیقخان با سینن 

 بزرگ

 .حاوی غذاهای سفارش یمان آمد
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یکم دیر شد ویل سفارش ی خودم کباب کردم -

 .براتون

 .اعال بلند شد و سینن را از دستش گرفت

 .زحمتت دادیم-

ی لزم ندارید؟- ن  مهمون رحمته. چیر

 !توفیقخان من یه کاری کردم بیاجازهت-

 .توفیق با لبخند پلک بست و باز کرد
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 .تو اشتباه نمیکنن میدونم-

یه اعال برق زد و لبهایش کش آمد  .چشمهای تیر

 .به طیال گفتم حنجرهت از طالست-

 .توفیق با آرامش به شانهاش زد

. خوب کردی-  ...حتما محرمت دونستیش که گفن 

این مرد چرا مدام میخواست من و اعال را به هم گره 

 !بزند



 نمیموین پیشمون؟-

- م دکی  نوبت داره. رفتنن در رو قفل  باید پیچکمو بی  

 کن

 .کلیدم با خودت بی  یدکشو دارم

 .برایم دست تکان داد و رفت

به سینن نگاه کردم. از میان دیس غذاها سا ِزین را 

 .برداشتم
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؟- ین ن  میر

ن گرفتنش به غذاها اشاره   دستش را پیش آورد و حتر

 .کرد

 .اول غذا-

ینن و یک  مخالفن   نکردم از صبح فقط یک شیر

 فنجان

 .چای خورده بودم

 .غذایش واقعا لذیذ و خوشطعم بود



 بلدی؟-

 .به ین نگاه کردم

 .نه متاسفانه-

 .رس فرصت یادت میدم-

م میکرد  .این حجم از مهربانیاش داشت نمکگیر

 بدون اینکه رشتیه اتصایل نگاههای گرهخوردهمان را

لبش قرار دادقطع کند رس ساز را گوشیه  . 
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ه به جایی  با نفس ی که در ین دمید پلک زدم و خیر

 جلوی

هام  ش... خیر دم به آوای بینظیر پایش دل و گوش سیی

 بود

 میفهمیدم. سنگینن نگاه

 .آرامش را حس میکردم

د، پر از احساس ن  ...قشنگ میر
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نگاهم را بال کشیدم. هنوز نگاهش روی چشمهایم 

 .بود

 .لبخند زدم و بلند شدم

قدم زدن در آن بهشت کوچک بیشک خایل از لطف 

 .نبود

، رویاییی  شده بود.  ن ِین زیبا بود و با این نوای دلنشتر

 ویل

 حیف که ذهن من

بیمار بود. بیماری که با شنیدن هر ساز و نوایی به  

 گذشته

 .سفر میکرد

وز روز خوی  نبود... امروز بیش از روزهای دیگرامر   

دلتنگ بودم. میدانستم همهاش از رفتنم به خانه 

 نشات

 میگرفت وگرنه من سالها

مشق صی  کرده و خوب بلد بودم چطور دل و ذهنم 

 را



متقاعد به گذشتهها گذشته کنم و آرام شوم. باید به 

 بابا

 ...میگفتم آن خانه را بفروشد

 طیال؟-

و درست پشت رسم بود. گ دست از ین  چرخیدم

 زدن

 برداشته بود؟

 بلبیل روی انگشت اشارهاش نشسته بود و اشاره کرد

مش  .بگیر

دستم را بال آوردم و انگشت اشارهام را مماس 

 انگشت

اعال گرفتم و با تکان ریز دست اعال بلبل پایش را 

 روی

 .انگشت من گذاشت
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گشت دیگرم رسش را لمس کردم. چهچهای زد و با ان



 .پرید

ون-  .از اون خونه بیا بیر

گیج دوباره غرق سیایه چشمهایش شدم. از کجا 

 فهمید در

 ...آن خانه گیر کردهام

ی از غمم بداند شده بود سنگ  ن بدون اینکه چیر

 ...صبور

 .نه تایید کردم نه تکذیب

 .خییل عایل ین زدی-

 .به تشکر رس خم کرد

 بریم؟-

رس تکان دادم و سمت تخت رفتم و پشت رسم آمد.  

 کیفم را

برداشتم و از آن بهشت کوچک و رستوران خار ج 

 .شدیم

ن پارک بود راه  سمت دیگر خیابان آنجا که ماشتر

 .افتادیم
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. ممنون از - ناهار عایل بود، بهشت پیچک عالیی 

 ...دعوت

 با کشیده شدن یکهویی کیفم حرف در دهانم ماسید 

 و شانهام

کشیده شد، بیاراده جیغ کشیدم و با هراس به 

 موتوری دو

ه ن خیر  رسنشتر

 !شد که کیفم را با خود بردند

ن بریم دنبالش-  .طیال بشتر
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قلبم درون دهانم آمده بود و ترسیده به بدنیه 

ن تکیه  ماشتر

ن کیفم با عجله سمت در   زدم. اعال که برای پس گرفت 

 راننده

فت با دیدن  میر



حالم پشیمان کنارم آمد. موتوری از دیدمان خارج 

 .شده بود

 .عینکش را برداشت و در صورتم خم شد

 حالت خوبه؟-

 .نتوانستم حرف بزنم و به جایش رس تایید تکان دادم

 ...واو رژین نگاه کن اعال علیانه -

با صدای ذوقزده دو دخی  رهگذر صاف ایستاد و 

 قبل از

ها قفل در را با ریموت باز کردرسی دن دخی  . 

ن الن میام- ن تو ماشتر  .بشتر

ویی با طرفدارهایش
 بیحرف اطاعت کردم. با خورسر

برخورد کرد. داشتند سلقن میگرفتند که پلک بستم و 

 رسم

 را به پشن  تکیه زدم. قلبم

هنوز داشت پرتپش و ترسان میکوبید. شانهام درد  

 گرفته

مه کردم. در باز شد و بود. وحش یای زیر لب زمز 



 اعال

 .کنارم و پشت رل قرار گرفت

ی؟-  بهی 

 سیع کردم بر شوک و حال ترسیدهام غلبه کنم

 .آره فقط انقدر یهویی بود شوکه شدم-
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 خی تو کیفت بود؟-

 .محتوات داخل کیفم را از ذهن گذراندم

ن مهیم نبود. شیشه عطرم و کیف پولم و  - چیر

 .گوشیم

ی اعالم رسقت کنیم-  .بریم کالنی 

 .اصال کشش اینجور برنامهها را نداشتم
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مهم نیست. پیدا که نمیشه فقط دردرس برو بیاش -

 ...میمونه

 .انگار حرفم را قبول داشت که کوتاه آمد



 میخوای نیای رس ضبط؟ برسونمت خونه؟-

 .خوبم. میام-

*** 

 .هوا تاریک شده بود که جلوی خانه ترمز کرد

 ممنون امروز خییل زحمتت دادم. نمیای داخل؟-

 باشه یه روز دیگه، تو هم خسته شدی حسای  برو-

احت کن. سالم برسون  .اسی 

ن رفتم. ایستاد تا داخل بروم و بعد  لبخند زدم و پایتر

 .برود

 برایش دست تکان دادم و داخل حیاط رفتم. روز پر

 ماجرایی داشتم، گایه تلخ و
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 هم حسای  خوش  
ن ین... کنار تیم سامتر گایه شیر

 گذشته

 .بود

با صدای افتادن ش یای پشت رسم ترسیده ایستادم 



 و به

عقب چرخیدم. نگاهم را اول به آسمان دادم و بعد 

 برای پیدا

 کردن منبع صدا

ن را از نظر گذراندم. زیر  تنیه درخت یک ش یء زمتر  

د. با احتیاط پیش رفتم و با دیدن کیفم  ن مشگ برق میر

 به

 یکباره یخ بستم و زانوهایم برای

خم و راست شدن و حرکت خشک شدند. کیفم 

 جلوی

رستوران توفیق دزدیده شده و حال در حیاط خانیه 

 جاوید

 .پس داده شده بود

ده به اطرافم نگاه کردم. امن و امان بود ویل  ن وحشی 

 من

داشتم مثل بید میلرزیدم که آن دزد آدرس خانیه 

 جاوید را



 ...داشته

 خانوم؟-

وی  صدای سلمان فرشتیه نجاتم شد که با پیرسر

 حدسیاتم

 .سکته نکنم

ی شده خانوم؟- ن  چیر

 .به کیفم اشاره کردم

 سلمان کیفمو میاری؟-
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 .شک داشتم خودم قدم از قدم بردارم و پس نیفتم
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 .کنار باغچه نشستم و سلمان کیفم را دستم داد

 خوی  طیال خانوم؟-

 زدم یا نه
ن
 ...نفهمیدم در جواب نگراین سلمان حرف

از باز کردن درش هم وحشت داشت. آب دهانم را 

 فرو



 .خوردم و زیپش را کشیدم

وش یام بود... کیف پولم و... شیشیه عطرم بود... گ

 یک

 ...چاقوی کوچک ضامندار

با ترس ی دوچندان دستم را از داخل کیفم پس  

 کشیدم و

ن پرت کردم. چاقو برای من  بیاراده کیفم را روی زمتر

 ...نبود

با شنیدن صدای موتور از جا پریدم، باید میفهمیدم 

 این

بازی مسخره کار چهکس یست. با دو سمت در رفتم 

 و

زش کردم و در کمالبا  

تعجب کیمیا را دیدم که از ترک موتوری پیاده شد. 

 به

 .صورت موتورسوار نگاه کردم

من اصال موتورسوار سارق را ندیده بودم و نمیدانم 



 این

 !مرد را با چه کس ی باید مقایسه میکردم
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ن چند اسکناس از   مرد تقریبا سنداری بود و با گرفت 

 کیمیا

 .گازش را گرفت و رفت

 :کیمیا جلو آمد و بیمقدمه پرسید

ی نیفتاد تو حیاطتون؟- ن  چیر

 نگاهم را از چراغ قرمز رنگ پشت موتور که دورتر و

 .دورتر میشد گرفتم

؟-  طیال؟ خوی 

نگایه به رسارس کوچیه همیشه ساکت و خلوتمان  

 .کردم

س ی نبودک . 

ن دستش روی بازویم نگاهش کردم و  با قرار گرفت 

 سیع



 .کردم آرام باشم

 طیال؟-

گلویم از ترس خشک شده بود و آب دهانم را فرو 

 .خوردم

ی نیست خوبم. با جاوید قرار داری؟- ن  چیر

قرار که نه. رس یه بحث الیک شمارهم رو تو لیست  -

 سیاه

 ...گذاشته اومدم از دلش درارم
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ر حیاط نگایه انداختبه د . 
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ی پرت کرد توی یگ از این  - ن یه موتورسوار یه چیر

 خونه

ها. شک کردم که خونیه شما باشه دور بودم 

 درست ندیدم

 از کنارمون که رد شد



 .از پالکش عکس گرفتم

با شنیدن نام موتورسوار پاهایم سست شدند و به 

 تنیه

مسایه تکیه زدم تا نیفتم و کیم به درخت کنار در ه

 احوالم

 .مسلط شوم

 ...آن چاقو

؟-  عکس ی که گرفن  رو برام میفرسن 

ن تو خونهتون؟-  افتاده؟ خی انداخت 
 
 آره حتما. اتفاف

 .به تکذیب رس تکان دادم

 .نه مشکیل نیست. بریم داخل جاوید حتما خونهس-

 .تکیه ام را از درخت گرفتم

- ! چه باادی  تو طیال ج ون. یه ذره به داییت نرفن 

 خودمو

یم قبول  تم تو خونهش چند تا عکس بگیر کشتم بی 

 نکرد که

 !نکرد



به رویش لبخند زدم و از تعارف نسنجیدهام پشیمان 

 !شدم

حتما جاوید بنا به دلییل این دوری را صالح دانسته 

 بود و

 من با دعوتم خرابش

 .کردم
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مجبور به تعارف شدم و داخل آمد. در را بستم و 

 سلمان

 .سمتمان آمد

ن رفتم - خانوم ببخشید آقاجاوید کارم داشت 

ی ن  پیششون. چیر

 ...شده؟ نگران شدم چرا یهو

 کند. کیفم را از دستش گرفتم و 
ی

نگذاشتم پرچانگ

 میان

 :حرفش پریدم



ی نیست رحمان شما برو مهمون دارم- ن  .چیر

ضای حیاط بود سالم کرد و به کیمیا که محو ف

 .جواب شنید

 .دستم را پشت کمر کیمیا زدم

 .بریم عزیزم-

 !مستقیم اتاق جاوید-

سش تعجب کردم. یا زیادی  وایی و رس نی  از بییی

 شجاع

بود یا زیادی به جاوید اعتماد داشت یا... عادت به 

 قضاوت

 .نداشتم
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 .همگامم شد

 .ذهن و جسمم هنوز کامال آرام نشده بود

نمیدانستم آن موتورسوار کیست؟ یعنن آشنا بود که 

 آدرس

خانیه جاوید را داشت؟ یا تعقیبم کرده و به اینجا 



 رسیده

 بود!؟ اصال نیتش

184 

   غم تماشا ندارد 

از این کار مسخره چه بود... هرچه فکر میکردم 

 میدیدم

 .دشمن نداشته و نداریم

و دلهرهزا  حالم داشت از حجوم سوالهای بیجواب

 به هم

 .میخورد

نباید میگذاشتم بابا و مامان متوجه جریان شوند، 

 آنها به قدر

 مشغلیه فکری داشتند، نباید قوز بال قوز 
ن
کاف

 میساختم

 درضمن تازه

تصمیم به ماندن گرفته بودند و نمیخواستم ترس 

 این اتفاق



 .پشیمانشان کند

مش تا  ترجیح دادم بیرسوصدا به طبقیه بال بی 

 جاوید

د کیمیا بماند یا نه! از دست  خودش تصمیم بگیر

 خودم بابت

 این دعوت دوستانه

ی یا توبیخ جاوید را در یی   عصن  بودم. مطمئنا دلگیر

 .داشت

- 
ی

 با هم زندگ
ی

 حیاط خونهتون خییل باصفاس. همگ

 میکنید؟

 !چهقدر کنجکاو بود این دخی  شاداب

 .فعال بله-

 .صداتم خییل لعنتیه-
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به لحن بیانش خندهام گرفت. صورت ریزنقش و 

 زیبایی 



 .داشت و حرکاتش پر از شیطنت و طنازی بود

 .مرس ی عزیزم-

 !جاوید بالس؟ صداش از اینور میادها-

ی هم داشت. صدای صحبت کردن  ن چه گوشهای تیر

 جاوید

داز سالن میام . 

 .به پله ها اشاره کردم

؟ بریم - مگه نمیخواسن  بری اتاق جاوید رو ببینن

 بال من

نم بیاد ن  .صداش میر

ه. الن از دستم ناراحته جلوی - اوگ اینجوری بهی 

 جمع

 یهو ضایعم میکنه. یه کم بیادبه در جریاین که!؟

 .چشمک زد

نتوانستم خندهام را پنهان کنم. معلوم نبود چه بالیی 

 رس

آورده که شمارهاش را بالک کرده بود جاوید  . 
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 .بایل پلهها به اتاق جاوید اشاره کردم

م صداش - اینجا اتاق جاویده. شما بفرما من میر

 .میکنم

 رس تکان داد و از پلهها رسازیر شدم. با بابا و دایی 

س ی   جهانگیر مشغول صحبت بود. سالم و احوالیی

 کردم،

 نمیشد به گفت و گو بنشینم،
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ی

کیمیا بال در اتاق جاوید بود آن هم بدون هماهنگ

 !جاوید

 .رو به جاوید کردم

 .دایی میای بال یه کار کوچیک دارم باهات-

 بلند شد و با عذرخوایه از بابا و دایی جهانگیر همراه

 .جاوید بال رفتیم

 مشکیل پیش اومده طیال؟-



- اقتنه حال میگم بهت بیا تو ات . 

دوست داشتم راجع به کیفقاپ دیوانه با او حرف 

 بزنم ویل

 .الن موقعیت مناسن  نبود. جلوی اتاقش لب گزیدم

جاوید مهمون داری. ببخشید از روی عادت تعارف  -

 کردم

 .و اونم راحت قبول کرد

 .اخمهایش درهم شد

 مهمون! تو اتاق من!؟-

منده لب زدم  :لبم را داخل دهانم کشیدم و رسر

- یاکیم ... 

ب باز   به آین صورتش رس خ شد و در اتاق را با ضن

 .کرد

ترسیده دنبالش داخل رفتم. کیمیا جلوی کمد 

 لباسهای جاوید

 .مشغول وارس ی بود

عجب دخی  تخس و راحن  بود! مانده بودم بابت 



 خشم

 .جاوید نگران باشم یا به بیخیایل کیمیا بخندم
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ت راهراه بیتوجه  به ورود و خشم جاوید تیرسر

 سفیدمشگ

ون کشید  .جاوید را از میان لباسهایش بیر

 .جاوید اینو بپوش کیل باهات کار دارم-

از حرفش بیاختیار صدای خندهام بلند شد. با چشم 

 غریه

جاوید میان خنده عذرخوایه کردم و سمت کیمیا 

 رفت و با

ت را از  شدت تیرسر

 .دستش گرفت و روی تخت پرتاب کرد

 ...اینجا چه-
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ب تخت سینیه جاوید  کف دست کیمیا با ضن



 .نشست

ایم کردی نکردیا! تقصیر خودته واسه خی -
بیاحی 

 بالکم

 کردی!؟

جاوید پوف کشان روی تخت نشست و موهایش را 

 چنگ

 .زد

با نگراین به کیمیا نگاه کردم که بیخیال چشمگ برایم 

 زد

جاوید نق زد و رو به . 

از لیست سیاه خارجم کن کاریت ندارم دیرم شده  -

 .باید برم

ی بالکم کردی  .زورمه که به خاطر اون ایکبیر

ن روی صورت کیمیا نشست و کیمیا  نگاه جاوید تیر

 طلبکار

 .رس تکان داد
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   غم تماشا ندارد 

 !چیه؟! بیا منو بخور-

ل جاوید نفس عمیق  کشید و فهمیدم ب رای کنی 

 خشمش

ن نرود و اصال  است. در را بستم که صدایشان پایتر

 حواسم

 نبود نفر اضافیه

 .بینشان هستم

 :نرم و آهسته گفت

 .کیمیا تمومش کن-

 لبهای صوری  و گرد کیمیا کش آمد و خودش را کنار

 .جاوید روی تخت جا داد

انقدر دوست دارم یهو صدوهشتاد درجه تغییر -

 شعور

 !میدی

 . جاوید به خندهاش انداختنگاه چنی 

وایسا یه ثانیه از تعریفم بگذره بعد کرگدن شو.  -



 گوشیت

 کو؟

نگاهش را در اتاق چرخاند و در آخر به جیب شلوار 

 تن

جاوید رسید. بیهیچ مالحظهای دستش را سمت 

 جیب جاوید

 .برد و نق زد

 .چه تنگه شلوارت-

جاوید خونرسد پایش را سمت جلو کشید تا کیمیا  

 گوش یاش

 .را خار ج کند
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ن کنسول تکیه دادم. دیدن کلکلهایشان شبیه  به میر

 تماشای

ین بود  .یک فیلم کمدی شیر

 .کیم گوش یاش را دستکاری کرد و سمتش گرفت



بیا شماریه خودمو آزاد کردم به جاش شقایقو -

کبال   

 .کردم
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 !الن مشکلت حل شد؟-

 .کیمیا با شیطنت ابرو بال انداخت

ته رو تنت کن یه لیو بریم شقایق - نوچ. اون تیرسر

 .ببینه

تمومش کن کیمیا. یه رایه پیدا کن این بازی -

 مسخره رو

 .ی  رس و صدا تموم کنیم بره

جا نزنا جاوید. مرام گذاشتم برات که کمکت کردم -

 الن تو

ه رو جا بیارم باید به پ ام وایس ی تا حال این دخی 

 بعدش

 خودم بلدم چجور کات

س بیخ ریشت  کنیم که بد نشه برا جفتمون. نی 



 نمیمونم. من

 .مثل شقایق آویزون نیستم

! قرارمون  - داشت میکنن هوف! من خی میگم تو چیی 

 کل

کل با شقایق نبود. چند تا عکس بود و تمام. داری  

 کشش

 میدی من حوصلیه این
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 بچهبازی  ها رو ندارم کیمیا. یه خریت کردم بهت گفتم

برداشت شقایق رو از عکسمون تکذیب نکن که 

 بفهمه

ی مهم نبوده نه ن  رفتنش برام پشیر

ای احمق و خاله زنک بیفتید به جون  ن دخی  اینکه عتر

 .هم

اصال تو خییل بیجا کردی بهش تیکه انداخن  که اونم 

 زنگ



 بزنه هر خی لیق خودشه

 .بارم کنه. کیمیا من اعصاب مسخره بازی  هاتونو ندارما

میگم شعور نداری بهت برمیخوره. د آخه بیشعور -

 من تو

ن شقایق به تو اون حرفو بهش  جواب تیکه انداخت 

 .زدم

یه فاسد زیر  دخی 

اعتقادات جاوید رو کجای این 》 عکسمون نوشته

 عکس جا

میدوین منظورش خی بود! نمیفهیم  《 بدم نمیدونم

 ...که

 ...منم بهش گفتم

- . بسه کیمیا. نمیخوام شاهکارتو برام نقل کنن

 .تمومش کن

ن جاوید عشقم، من کاری میکنم که اون - ببتر

 بچهشاخ ولش

کنه به حرفم برسه که تموم اعتبارش به اون پرس 



 مدلهس،

 بعدش هرخی تو

. تو هنوز شقایقو نشناخن  به پرسه پ
ی

ا داده که بگ

 فالوراش

 رو بکشه بال بهش ثابت میکنم که با کات کردنش باز

 .برمیگرده زیر یک کا
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نگاه متاسف جاوید رویش نشست. خودم هم از 

 حرفهای

کیمیا مات مانده بودم! حرفهایش بیشی  به شوخن و 

 به قول

 جاوید به مسخره

که به خاطرش تا   بازی میخورد تا یک هدف بزرگ

 اتاق

 ...جاوید آمده و اضار به قانع کردن جاوید داشت

مثال خییل مهمه دیده شدن و نشدن توسط یه  -



 !مشت عالف

 عصن  کشید
ن
 .کیمیا پوف

ن میکنن باز-  !داری توهتر

 !آره کس ی که شما دو تا رو دنبال کنه عالفه-

پوف اصال من و تو حرف همو نمیفهمیم. تو کاری  -

 به

را من نداشته باش خودم بلدم خی کار کنم پرس کا

 مدله ولش

 کنه و سوختنشو

یک بگم بهش... مونده به دلم کوتاه هم نمیام  .تی 

جاوید با لحنن پر از شماتت و تاسف حرفش را قطع  

 .کرد
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واقعا تموم هم و غمتون لیک و فالور و کلکل و -

 ضایع

 !کردن همدیگهس

 
ی

 الن دقیقا کجای اهداف والت رو نفهمیدم که میگ



 .نمیفهممت برام توضیح بده
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ت را روی پای جاوید  کیمیا چشم و ابرویی آمد، تیرسر

اهن تن جاوید کرد و  وع به باز کردن پیر انداخت و رسر

 پر

 :حرص جواب داد

برو بابا تو چه میدوین فالور چیه! اینو به  -

 دانستههات از

اهداف من اضافه کن؛ من رس همون آبمیوهای که 

 به خاطر

ن دستت  شکست 

 دادم خوردی عکسمونو گذاشتم رو صفحهم از مدیر

 .کارخونهش سه میلیون گرفتم

 .گرد شدن چشمهایم با فریاد جاوید همزمان شد

 چه غلظ کردی!؟-

 .کیمیا از جا پرید و با خنده پشتم سنگر گرفت



- با عکس من آبمیوه تبلیغ کردی تو غلط کردی . 

 .میدونستم هاپو میش ی که اجازه نگرفتم دیگه-

ون کشید و   جاوید با یک جهش کیمیا را از پشتم بیر

 کیمیا با

 یک حرکت از گردن جاوید آویزان شد و گونهاش را

 .رسرسی بوسید

 .غلط کردم ببخشید تکرار نمیشه-

ت از چشمهای جاوید خون میبارید و کیمیا با شد

 لبهایش را

د تا خندهاش را محار کند  .روی هم میفرسر
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ون زدم.  صدای جاوید که با فریاد بلند شد از اتاق بیر

 باید

خانواده را توجیه میکردم که رسوصداها دلیل خاص 

 ی

 ندارد و بال نروند تا



بالخره یا کیمیا از پس جاوید برآید یا جاوید از پس  

اکیمی . 

ن بودم که کیمیا تا  نمیدانم رو چه حسای  مطمت 

 جاوید را

متقاعد به ادامه نکند بیخیال نخواهد شد. شاید 

 روی حساب

 جسارت بیش از

 ...حدش

مامان و خالهلله با دستهای پر از پاکتهای خریدشان 

 پلهها

را رساسیمه بال میآمدند و حدس زدم صدای داد 

 جاوید

 .آشفتهشان کرده

 .مامان به در بستیه اتاق جاوید نگایه انداخت

 جاوید با کیه؟ چرا عصبانیه؟-

 .برای کمک پاکتها را از دستش گرفتم
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سالم مامانم مبارک باشه. هییحی نیست با دوستشه -

 بیاید

 .بریم خریدهاتونو ببینم

نان سمت اتاق مامان و بابا راه رافتاد  .خاله نفرسن

- 
ی

 .آره بابا بیا مردم از خستگ
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به بیخیایل یکهویی خاله لبخند زدم و داخل اتاق 

 مامان

رفتیم، صدای داد و بیدادشان نمیآمد ویل شک 

 داشتم

 همینجور بماند و در را

 .بستم

 خاله خودش را روی مبل رها کرد و رورسیاش را از

 .رسش باز کرد

- ن چیها خریدیم. یه روز هم  بیا خاله فدات شم ببتر

 تو رو باید



م برا خرید، مزونش حرف نداره الهامجون  .بی 

 مامان با لبخند نگاه از خاله گرفت و مشغول درآوردن

مانتو و شالش شد. کنار خاله نشستم. مامان 

 لباسهایش را از

ون کشید و  کمد بیر

 .برای تعویض داخل رختکن حمام رفت

و با اشتیاق و تعریفهای خاله دانهدانه مانتوها 

 رورسی  ها و

ون کشیدم  .لباسهای رنگارنگ را از داخل پاکت بیر

از این گلبهیه رنگ نقرهایش رو هم داشت حیف  -

 سایز

لدن نبود سفارش دادم براش بیاره. پولشم حساب  

 کردم فردا

 نگه دیگه تکرار

 .نمیشه و موجود نیست و از این بهونهها

هاش شدم  .قدردان خیر
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خییل خوشگلن. دستتون درد نکنه خاله میدونید -

 چند وقته

 و شاد ندیدم
ی

 !مامانو با لباسای رنگ

 .با حرص تای  به چشمهایش داد

 مامانتو به انتخاب خودش میذاشتم هر خی مشگ و-

د خاله جون. دونه  ن رسمهای تو مزون میدید بار میر

 دونهش

 رو خودم براش انتخاب

 .کردم

ز کنارش برداشتپاکن  ا . 

 برای تو گرفتم از طرف دایی -
ن  بیا اینا رو هم ببتر

 ...جهانگیر 

 :آه کشید و چشمهایش برق اشک گرفت و ادامه داد

 بخرم که روز چهلم  ...-
ی

 لباس رنگ
ی

گفت برا همگ

 مادر

 .از عزا درمون بیاره



ن زیتوین حریر را جلوی صورتم گرفت  .شومیر
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بزن تو تنت ببینم رنگ چشماته. بیا عزیزم تن - . 

 .لباس را گرفتم و گونهاش را بوسیدم

 .مرس ی که هسن  خاله. مخصوصا برای مامان-
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من و مادرت جز هم کیو داریم! شما که جوونید یی   -

 کارا

خودتونید. مرس ی رو من به مامانت باید بگم که 

 برگشته

 تا از تنهایی دق نکنم تو

ونیه درندشتاین خ . 

با ورود مامان رسی    ع نم اشکش را با تاب دادن 

 چشمهایش

 .پس فرستاد

ه چه بهش میاد- ن ن شومیر  .بیا لدن ببتر



 .لباس را بال آوردم و جلوی سینهام گرفتم

 چطورم؟-

 .با محبت نگاهم کرد

 .مثل همیشه خوشگل -

روبرویمان نشست و به خریدهای در هم و برهم 

 اشاره

 .کرد

هر کدومو دوست داری بردار. خالهت فکر کرد من -

 لخت

 .از کانادا اومدم قد دوسال برام لباس برداشت

 .خاله ترسر زد

دونه دونهش رو میپوش ی. قرار شده یه روزم برا -

 طیال

 .بریم

وع به تا زدنشان  آرام پلیک به نشانیه اطاعت زد و رسر

 .کرد
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   غم تماشا ندارد 

- وع کارت چطور بود؟روز اول رسر   

نگرانم بود فقط به زبان نمیآورد. روز خوی  بود و 

 نبود و

دوباره ذهنم پر از تصویر آن موتور و چاقوی 

 یادگاریاش

 شد ویل نباید مامان را

نگران میکردم و به یاد اعال و تیم حرفهایاش لبخندی 

 عمیق

 .نقش صورتم کردم

عایل. یه تیم خییل خوب و حرفهایان و من -

شحالم کهخو   

 .کنارشونم

 .خوبه-

 .با صدای زدن جاوید بلند شدم
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 طیال؟ طیال؟-



ون رفتم  .با عذرخوایه از خاله و مامان بیر

 .کیفم در دستش بود و صدای زنگ گوش یام میآمد

 .بیا گوشیت کشت خودشو-

لرزی از درون به جانم افتاد. دل اینکه بار دیگر 

 دست

ناچار گرفتمشداخل آن کیف کنم را نداشتم ویل  . 

 .ممنون-

 .صدا خاموش شد

198 

   غم تماشا ندارد 

انگار یی به تشویش درونم برده باشد موشکافانه 

هام  خیر

ن اشاره کرد  نزد. به طبقیه پایتر
ن
 .شد ویل حرف

 .کیمیا رو برسونم بیام-

قد کیمیا کوتاهی  از من بود و روی پنجیه پا بلند شد 

 و با

 .شیطنت گونهام را بوسید



 .یگ طلبت-

با چشمک به اتاق جاوید اشاره کرد و متوجه 

 منظورش

 .شدم و خندهام گرفت

با صدای جاوید که داشت برای کیمیا تاکس ی کرایه 

 میکرد

فت دسن  تکان داد و رفت  .و سمت پلهها میر

دم. آخرش چه! گوش ی و  بند کیف را در مشتم فرسر

 لوازمم

ون میاوردمرا که باید از د اخلش بیر . 

به اتاقم رفتم. روی کاناپه نشستم و با دم و بازدم 

 نفسم

ن کردم  .آرامش را به دلم تلقتر

عطر و کیف پول و گوش یام را از توی کیف به روی 

ن   میر

ن چاقو بار دیگر  انتقال دادم و دستم را برای برداشت 

 داخل



 کیف بردم. از لمسش

مشت کردم  حس بدی داشتم، چند بار انگشتهایم را 

 ویل

هرچه کردم دل و جراتش را پیدا نکردم که چاقو را 

 بردارم

 .و کیف را کنارم رها کردم
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گوش یام را برداشتم و شمارههایم را چک کردم. 

 تماس از

دایی مامان بود و به رسم ادب میان تمام
 طرف دخی 

 دآلشوبیام تماس گرفتم و

اندن تماسش عذرخوایه کردمبابت بیپاسخ م ... 

 .صدای جاوید و تقهای که به در زد همزمان شد

 طیال؟-

ن به داخل اتاقم  ن جمع کردن لوازمم از روی میر حتر

 دعوتش



 .کردم
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 ...بیا تو بیدا-

 همان ب اول را که گفتم داخل آمد و به جای ادامیه

 .تعارفاتم به پایش بلند شدم

؟-  مگه نرفن  کیمیا رو برسوین

 .روبرویم روی مبل نشست و دوباره نشستم

 .تاکس ی گرفتم براش-

 میخوای چیکار کنن باهاش؟-

 .دسن  روی صورتش کشید

 .هییحی هر غلظ میخواد کنه کنه کاریش ندارم-

 :حسای  بیاعصاب شده بود و برای آرام کردنش گفتم
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 .خودشون خسته میشن-

 .به جلو خم شد

 اونا رو ول کن. خودت چرا رنگ پریدهای؟-



ناخودآگاه صاف نشستم و دسن  به گونههایم  

 .کشیدم

 !واقعا؟-

رسی به تایید تکان داد و منتظر توضیح، چشمهایم را 

 هدف

ش قرار داد. خودش کیل گرفتاری  ن چشمهای تیر

 داشت، تا

 قبل از آمدن کیمیا

ن بود ویل الن دیگر دلم اذیت کردنش را  قصدم گفت 

میخواست؛ القل امشب وقتش نبودن . 

 ...رفته بودم خونه-

لبهایش را داخل دهانش کشید و انگار دلیل حال بدم 

 برایش

 .توجیه شد و آه کشید

 ...ای بابا-

بلند شد و دست در جیب شلوارش کرد و فندک و 

 سیگارش



ون کشید  .را بیر

 .نکش جاوید-
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به خواهشم اهمیت نداد و سیگار را گوشیه لبش 

رار دادق  

 .و فندک زد
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 .بیا تراس بوش اذیتت نکنه-

  
ی

بلند شدم و پشت رسش رفتم. روی حفاظ سنگ

 کوتاه دور

 .تراس نشست و سیگارش را روشن کرد

؟-  دوست داری حرف بزین

ن مقصودش از اینکه چرا این سوال را پرسید  دانست 

 سخت

نبود؛ میخواست نصیحتم کند، توجیهم کند، آرامم  

 ...کند



انگشتهایم را در هم پیچاندم. نه امشب اصال جان 

 درد

 .کشیدن نداشتم

 .رس به نقن تکان دادم

 .نه-

 .خب پس بهش فکرم نکن-

 .پک محکیم به سیگارش زد

 چرا میکش ی؟-

 .بیهدف به آسمان چشم دوخت

 !همینجوری، واسه جذابیت-

ونش کشیدم و به  دست بردم و  ن لبهایش بیر از بتر

 رسخن 

 .سوزانش نگاه کردم

از سیگار بدم میآمد، دست او هم دیده بودم، به دور 

 از چشم

بابا و مامان و اشکان میکشید، دردش را نمیگفت، 

 فقط



 میگفت آرامش
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ن بود و آرام نشد، اگر  ن بود، همهاش تلقتر میکند. تلقتر

مآرا  

 !میشد که الن زیر خروارها خاک نخفته بود

زیر پایم انداختم و بیتوجه به اینکه کف دمپایی 

 روفرش یام

 .کثیف و خراب میشود لهش کردم

از سیگار متنفرم. برازندهت نیست جاوید. قویی  از -

 این

 ...حرفایی که موقع ناراحن  از

ن  با تحقیر و ناراحت به سیگار له شدیه روی زمتر

 اشاره

ردمک . 

 !این کمک بخوای -

 ول



 .لبخند زد ی غمدار و بحث را پیچاند
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بابات میخواد خونه رو بفروشه، میدونه لدن دل  -

ن   برگشت 

به اون خونه رو نداره، بهش گفتم بمونید اینجا پیش 

 من و

 هلل. دور هم. برای

همهمون جا هست اینجا، لدن و هلل هم تنها نباشن 

ه  .بهی 

قبول کرد چون لدن براش مهمه وگرنه میدونم که 

 راحت

 .نیست

 .خوب کردی. دستت درد نکنه-

 .به آتل دستش اشاره کرد
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 خوبه درد نمیکنه... واسه خی رفته بودی خونهتون؟-



همینجوری. رفتم ماشینمو بیارم که رفت و آمدم -

 راحت

شدم باید به فکر بشه. روشن نشد هیچ پشیمونم 

ن باشم  .ماشتر

 دوست ندارم

 .مامان با دیدنش اذیت شه

ن من تو پارکینگ - هوم. فکر خوبیه. ماشتر

 بیاستفادهس فعال

 .برش دار

ن زیر پایش نه، آن یگ را خییل دوست داشت  .ماشتر

 .از سخاوتش لبخند به لب چشمک زدم

 !عروسک شخص ی بود که-

- ه جون منن هنوزم شخصیه. تو و من نداره، تو ک . 

 .دلم خواست بروم و محکم بغلش کنم

 .سوییچش تو کشومه، بردار کادوی برگشتت کنارم-

ین دایی دنیا بود به خدا
 .بهی 

کنارش نشستم و گونهاش را بوسیدم و محکم بغلش  



 کردم و

 .رسم را بوسید

ن خودمو عوضش - نمیخوام. دوستش داری، ماشتر

 .میکنم

- یق بهش بدم  دوسش ندارم. میخواستم تولد شقا

 که لیاقت

 .نداشت
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 شبهایی  
ن جاوید کوه غم بود، میفهمیدم، دقیقا همتر

 که حال

 .شوخن کردن نداشت

 .برای تغییر جو دلش چشمک زدم

 مطمئنن تولد کیمیا نزدیک نیست!؟-

 چنی نگاهم کرد و انگشتش را در پهلویم فرو کرد. آخن 

 .گفتم و خندیدم
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رد بوسیه کیمیا روی صورتش نمانده بود ویل برای 

 اذیت

کردنش دستم را روی گونهاش کشیدم یعنن دارم رد 

 رژش

 را پاک میکنم و چشمکم

 .را تکرار کردم

 .دخی  خوبیهها-

انگار حساس شد که خودش هم دست روی 

 صورتش کشید

 .و بالفاصله کف دستش را نگاه کرد

 پاک شد؟-

پق  زیر خنده زدم نتوانستم خوددار باشم و  . 

زهرمار! اسمشو جلوم نیار عصن  میشم. اعال -

 چطوره؟

 کار باهاش خوبه؟

 .شنیدن اسمش هم لبخند به لبم میآورد

 .آره خییل خوبه. مهربون و آقا-
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 .ذهنم پر از موتورسوار و کار عجیبش شد

 که امروز افتاد از ادا
 
مه دادن با فقط حیف، با اتفاف

 اعال

سیدم  .میی 

*** 

 طیال؟ طیال؟-

با دست اعال که جلوی صورتم تکان خورد از فکر 

ون  بیر

 .آمدم

؟- ی گفن  ن  بله؟ چیر

برعکس همیشه که لبهایش معمول حالت لبخند را 

 داشت با

هام شد  .اخم و نگران خیر

ی شده؟ حواست بهم نیست، اصال متوجه - ن چیر

 توضیحاتم



 شدی؟

دم؛ اصال مگه مهم بود؟ من از نه متوجه نشده بو 

 ادامه دادن

ترسیده بودم، از اینکه برایش دردرس درست کنم، 

 برای

 اعال و اعتبارش،

 برای خانوادهام... من جا زده بودم، از ترس آن

موتورسواری که آدرس خانهمان را داشت و چاقویی 

 به

 ...یادگار برایم فرستاده بود

ین امروز؟- ن  طیال؟ ای بابا. چرا گیج میر
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لبم را زیر دندانم فشار دادم بلکه ذهنم درگیر دردش 

 شود و

 .کمی  دلم را با حدسیاتش به آشوب بکشد
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 .از روبرویم بلند شد و کنارم نشست

 ببینمت؟-

 .به چشمهایش نگاه کردم

 هنوز تو فکر دیروزی؟-

فهمید؟از کجا  ! 

ن پایه بلند کنار اتاقش  بلند شدم و کیفم را از روی میر

 .برداشتم و دوباره کنارش نشستم

 .این همون کیفیه که دیروز ازم دزدیدن-

نمیدانم چرا داشتم برای اعال میگفتم؟! شاید به 

 خاطر توجیه

 .کردنش برای پا پس کشیدنم از همکاری

 .ابروهایش را در هم کشید

 خب؟-

کوتاه و منقطع بال میآمد  نفسم انگار  . 

دیشب که دم در خونه پیادهم کردی یه موتورسوار  -

 کیفمو

انداخت تو حیاط. نمیدونم تعقیبمون کرده بود که 



 آدرس

 داشت یا کال شناس
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 .بودم براش

ون   زیپ کیفم را باز کردم و چاقو را با حال بدی بیر

 کشیدم

وع به لرزیدن کردو دستم خودکار رسر  . 

 .اینم تو کیفم گذاشته بود-

 .چاقو را از دستم گرفت و نگاهش کرد

اعال من نمیدونم گ این کار رو کرده یا منظور و -

 هدفش

 .چیه ویل دلم نمیخواد برای شما دردرس درست شه

تمام دیشب را بیدار مانده و فکر کرده بودم و 

 حاصلش این

تشنج شدید در احوالم شده بود. من امروز از 

 دیشب هم



 .بیشی  ترسیده بودم

اگر دوباره میآمد؟ اگر قصد و غرض ی داشت؟ اگر، 

 اگر،

 ...اگر

 دارید؟-
ی

 دشمن خانوادگ

 .رس تکان دادم

 .تموم دیشب رو فکر کردم بهش. نه. هیچکس-
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 .شاید کس ی قصد شوخن داره باهات-

- یم نداشتم که بخوان من هیچ وقت دوست صمی

 رس به رسم

 .بذارن. اینم این شوخن مسخره

؟- ین ن ی نمیر ن  حدس ی چیر
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ن تکان  بیقرار دستهای لرزانم را به نشانیه ندانست 

 .دادم



 .نه، هییحی -

نگاهش روی انگشتهایم کشیده شد. با مکث دستم 

 را گرفت

 .و آرام فشار داد

- اشخییل خوب. آروم ب . 

کیم، نه بیشی  از کیم دلم قرص شد، دیشب که 

 نتوانستم

به جاوید از ماجرا بگویم انگار بیپناه و بدون پشت و 

 حایم

 بودم و حال اعال و

م کرد  .حمایتش آرامی 

سم مزاحمتهاش ادامهدار باشه و برای - میی 

 ...اعتبارت

ه ام  ض خیر
با فشاری به دستم رهایش کرد و معی 

 .شد

-  که اینجوری شنا
 
خن  منو؟ این که به خاطر اتفاف

 هنوز



نیفتاده و از ترس به خطر افتادن منافع خودم پشت 

 بچههای

 تیمم رو خایل

 !کنم؟ یا بذارمشون کنار

. نباشم - ن سم همتر
منظورم این نیست فقط میی 

ه  .بهی 

 !ای بابا باز گفت -

 .رسش را سمت در چرخاند و بلند رهام را صدا زد

 رهام؟ رهام؟-
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 .در باز شد و رهام همیشه خندان پیش آمد

 ...جانم؟ چرا داد یم-

 .اعال جدی میان حرفش پرید

زنگ بزن عیل بگو یگ از بچههاشو بفرسته بیاد  -

 کارش

دارم. بگو قابل اعتماد و زرنگ باشه. خودش بیاد که 



 خییل

 .عالیه

که رهام   نمیدانم عیل و بچههایش چه کساین بودند 

 از شنیدن

 .نامشان نگران شد
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 خی شده؟ مشکیل پیش اومده؟-

ن پرتاب کرد  .چاقو را روی میر

 نمیدونم. یه مدت مراقب طیال باشه. دیروز ظهر یه-

موتوری کیفشو زد شب از حیاط خونهشون پیدا  

 .کرده

 .چشمهای رهام گرد شدند

 گ بوده؟-

حالم اعال نگاهم کرد. از مرور دوباریه دیروز، 

 دگرگون

شده بود. کیف را از روی پایم برداشت و داخلش را 

 نگاه



 .کرد

ن دیگهای توش نذاشته بود؟-  چیر
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نه ویل شماریه پالک موتورسوار رو دارم. هم -

ن   دوربتر

جلوی خونهمون گرفتتش هم دوست جاوید دم در 

 خونه

 بهش مشکوک شده وقن  

و خونه و ازش عکس گرفتهکیفمو پرت کرده ت . 

 .خوبه. بفرستش برا رهام-

 .رو به رهام کرد

 .ته و توشو دربیار-

 .باشه-

 .رو به من کرد

 .طیال بفرست به گوشیم-

رسی    ع عکس ارسایل از کیمیا را برای رهام ارسال  



 .کردم

م آمارشو درمیارم. به عیل هم زنگ - اومد الن میر

نم ن  میر

نگران نباشید حتما شوخن خرکیه! از این شوخیها 

 زیاد شده

 جدیدا، بعدش

ن مخقن  فیلمش درمیاد تو فضای مجازی که دوربتر

 !بوده

 .رهام رفت و اعال لیوان آی  دستم داد

 نظر خانوادهت چیه؟-

 .دستهایم را دور لیوان حلقه کردم

118 
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- ی. نخواستم نگرانشون   راستش... نگفتم به کس

 کنم آخه

بابا و مامان خییل حساسن. جاوید هم خییل شکاکه  



 کافیه

 بفهمه از کل شهر

 ...بازجویی میکنه. تشنج میشه نمیخوام اینو

خییل خب نگران نباش. عیل محافظ شخصیه. یا -

 خودش

میاد یا از بچههاش کس ی رو میفرسته، یه مدت 

 مراقبته تو

ی نباش ن  نگران چیر

حواسش شیش دونگ هست بهتاون  . 

 :اخم و خندهاش مخلوط شد و ترسر زد

بعدم دیگه نشنوم جا بزنیا! کیل کار داریم با هم. من -

 هم

حواسم به تو هست هم به قویل که مردونه به بابات 

 .دادم

***** 

این روزها رس جاوید حسای  شلوغ بود، فکر میکردم 

 وقن  



ام کنارم به ایران برگردم مثل پنج سال پیش که مد

 بود حال

 هم همان روند

ن مثل قبل نبود و نمیشد. مدیریت   است ویل هیچ چیر

 کارخانه

 به امور کارگران و صادرات و صد 
ی

و رسیدگ

 مسئولیت

 دیگر حسای  برایم

کمرنگش کرده بود، البته نه اینکه نباشد نه، هر شب 

 اگر

یک ساعن  کنارم نمینشست و از خوب بودن حالم 

ن   مطمت 

به بالشنمیشد رس   
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نمیگذاشت، ویل نیازهای من بیشی  بود، نیاز به 

ن یک  داشت 



سم باشد، بدانم با  دوست که تا دلم گرفت در دسی 

 احضارش

 به تنهاییهایم

موجب عقب افتادن کارهایش نمیشوم. نیاز به کس 

 ی داشتم

 که خودش هزار و یک گرفتاری و دل و رسمشغویل

 نداشته باشد تا با فراغ بال

 .کنارش بنشینم و گایه سنگ صبورم باشد

 ...آه

تا یاد دارم نه در مدرسه دوسن  داشتم و نه در محله 

 و

 فامیل. من فقط با او و جاوید دوست بودم. حرست،

 حرست، حرست... حرست

روزهایی که در غفلت گذشت، ما حن  دوسن  عمیق  

 هم

مان اینقد با هم فاصله نداشتیم، اگر داشتیم دنیای

 نداشت. یک



 جورهایی اصال هم

 را نمیفهمیدیم، او در دنیایی رنگارنگ و به مرور در

 میکرد و من در دنیایی به رنگ
ی

 سیایه مطلق زندگ

 تارهای گیتار، فقط گیتار و گیتار و

 ...گیتار

و هنوز هم گیتار لعنتیای که نمیتوانستم کنارش 

 بگذارم، تنها

خوش یام... گایه که عمیق در بحر دوستم، تنها دل

 خودم،

 آرزوها و عالیقم
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فتم کشف میکردم که در افرسده ترین حالت  فرو میر

 ممکن

ن شادم نمیکند،  ن را دلم نمیخواد، هیچ چیر هیچ چیر

ن   هیچ چیر

 برایم زیبا و



ن گیتار... انگار که یک  خواستنن نیست حن  همتر

 رسنگ

ن در مغزم تزریق کرده باشند و بزرگ گاو  ی لیدوکائتر

 در

ین حالت ممکن به رس  بیحسی 

م  .بی 

با لبخندی که فقط خودم از الیک بودنش مطلع بودم 

 از جمع

عذرخوایه و به اتاقم پناه بردم. باید به اعال پیام 

 میدادم و

 بابت الطافش

تشکر میکردم، من هنوز رسما عضو گروهش نشده 

 بودم

 ویل تا این حد هوایم را داشت و از هیچ کمگ برای

 آرامشم دری    غ نمیکرد و اینها همه

 .برایم بسیار ارزشمند بود

. علیآقا تا خونه سایه به سایهم - سالم، شبت بخیر



 اومد، بابت

کمکها و لطفت ممنون ویل من واقعا راض ی به 

 زحمت

 دادن شما یا علیآقا

 .نیستم

119 
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پیام را ارسال کردم و ساعت گوش ی را چک کردم. 

 دقیقا

نیمه شب بود. با تک زنگ هشدار پیامک رسی    ع 

 بازش

 .کردم

. مگه نگفتم زود - سالم خانوم. شب تو هم بخیر

 بخواب به

هییحی هم فکر نکن. بیداری که دخی  حرف گوش 

 !نکن



به آن دخی  حرف گوش نکنن که نثارم کرده بود 

زدملبخند   

و صورت آرام و مهربانش جلوی چشمهایم جان  

 گرفت و

 .پیام بعدیاش آمد

 چه زحمن  طیال! دیگه این حرف رو نزین که دلخور-

میشم. نمیخوام نگرانت کنم ویل باید بفهمیم گ 

 قصد اذیتت

 رو داره یا نه! اینجوری

ه. اصال به حضور عیل فکر نکن و  خیالم راحتی 

 معذب

 نشو. باشه؟

، یک حایم تازه از راه رسیده ویل مهربان که حایم بود 

 با

حمایتهایش دنیایی از آرامش را به جان آدم هدیه 

 .میکرد

 .چشم. بازم مرس ی-



دو ساعت دیگه برای ضبط ویدئو باید برم شمال  -

 که صبح

 اونجا باشم. اگه دوست داری بیای بیام دنبالت؟

ین قرار بود با خاله هلل به مزون محبوبش بروم، در ثا

 از

رای بابا در این یک مورد خی  نداشتم. فکر کردم 

 شاید

 نگذارد با اعال به خار ج از
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 :شهر بروم ان هم این وقت شب! نوشتم

ممنون از دعوتت. صبح با خالهم قرار خرید دارم، -

 نرم

 .دلخور میشه

 اشکال نداره، خانوما خرید رو با خود خرید هم طاق-

نن چه برسه به کار کردن! درک میکنم ن  !نمیر

از آن ایموخ  چشمک که انتهای پیامش گذاشته بود 



 خندهام

 .گرفت

 !اذیت میکنیها-

 غلط بکنم! شوخن کردم برو خوش بگذره بهت ویل-

 فرداشب بچهها میان خونهم، بیا خوش میگذره

 .دورهمیهامون

 .دور از جون. چشم حتما مزاحم میشم-

 .مراحیم خانوم. فردا میبینمت-

 .سفر خوی  داشته باش ی-

***** 

شماریه واحد آپارتمان را چک کردم، در اینیه 

 آسانسور

دم.  ن شده بودم و زنگ را فرسر از مرتب بودنم مطمت 

ن   اولتر

 بارم بود که به خانهاش

یه  میآمدم و به رسم ادب تابلوی کوچگ برایش هد

 گرفته



 .بودم
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و  در توسط خود اعال باز شد و مثل همیشه خورسر

 مقابلم

 .ظاهر شد

 .سالم-

 .کنار رفت و به داخل اشاره و دعوتم کرد

 .سالم خانوم. خوش اومدی-

در را پشت رسم بست و پاکت مخصوص هدیه 

 حاوی تابلو

 .را سمتش گرفتم

 .ناقابله-

لبخند زدقدردان  . 

 .ارزشمنده-

صدای بگو و بخند بچهها میآمد و رسگ به راهرو  



 .کشیدم

 .دیده نمیشدند

 .مثل اینکه همه اومدن و دیر رسیدم-

تازه اومدن، امیر و خانومش هنوز نیومدن. اگه -

 مانتوت

اتاقو نشونت بدم رو تعویض میکنن  . 

 .ممنون میشم-

 .با راهنماییاش در موازاتش قدم برداشتم

 همه خی رو به راهه؟-
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 .بله خوبه-

جلوی چهار پلیه کوتاه ایستاد و با تشکر پیش افتادم 

 و

 .پشت رسم آمد

 سفر خوب بود؟-

 .کاری بود ویل خوب بود-



 .در سفید رنگ را باز کرد

م پیش بچهها. راحت باش-  .میر

 که با پلک زدن تشکر کردم و داخل اتاق نسبتا بزر 
ی

گ

 تمام

 .لوازمش سفید و یاس ی رنگ بود رفتم

121 

ت و  ن و مرتب بود، با دکوراسیون اسیی خانهاش تمیر

ا  اکیی

 .سفید رنگ

 مانتوام را درآوردم و مقابل آینیه قدی، کمر کش ِی

ن رگالنم را روی خط کمرم تنظیم کردم. خط  شومیر

 اتوی

 شلوار بگ مشکیام هم در

داشت من وسواس  موازات هم بودند، خاله اعتقاد 

 دارم و

اه  زیادی به رس و وضعم حساسم. البته پر بیر

 .نمیگفت



ون ریخته از  موهای بیر
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ن گوش  شالم را پشت گوشم محار کردم و با برداشت 

 یام از

ن رفتم. رد صداها  ون و چهار پلیه آمده را پایتر اتاق بیر

 را

ن از  گرفتم و بعد از گذشت 

 
ی

سالن کوچک جمعشان نمایان شد و با دیدنم همگ

 با سالم

ن و  و بهبه و خوشآمدگویی بلند شدند. با مریم و سامتر

 رهام

 که آشنا شده بودم،

س ی کردم و اعال دخی  دیگر حاضن در جمع  احوالیی

 را

 کرد
ن
ن معرف  .هسن  همرس سامتر

اعال ماگ قهوه را روی عسیل گذاشت و کنارم 



 .نشست

مریم به ساعت دور مچش اشاره کردتشکر کردم و  . 

 بچهها امیر و راحیل دیر نکردن؟-

 .رهام ماگ قهوهاش را برداشت

ه-  کوچولوشو بگیر
 .حتما نتونسته اجازیه ویل دخی 

اعال خندان چشمغرهای سمتش رفت ویل قبل از 

 اینکه

 .جوای  بدهد زنگ افاف در خانه پیچید

 .مریم بلند شد

- . من  ن باز میکنم دروچه حاللزاده هم هست  . 

 .رهام رو به من به قهوهام اشاره کرد
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 نکن طیال. ما دیگه اخر هر ماه ی  دعوت-
ی

 غریبگ

. اصال نیازی هم  اینجاایم. تو هم کم کم عادت میکنن

 به

 نداریم اعال درجریانه
ی

 هماهنگ



 !خودش

ن کرد  .هسن  خندهای شیطنت آمیر

- ن رس اعالفقط مدیوین اگه  فکر کنن تلتی ! 

ن تک خندهای زد  .سامتر

 .دقیقا. میایم که اعال رو از تنهایی دراریم-

ن را گرفت  .رهام ادامیه حرف سامتر

هوم راست میگه قدیما میاومدیم مجردی دور هم -

 باشیم،

ن دورههمیمون شد ن زن گرفت   بعدها که امیر و سامتر

. یه مدت بعد
ی

 خانوادگ

و تنهاست نیتمون تغییر  دیدیم اعال زن بگیر نیست 

 کرد و

 .الن مدتیه که میایم از تنهایی نپوکه
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 .رو به اعال خندید

ی تمومهها! بعد ها هم ادامه - فکر نکنن زن بگیر

 داره! مثال



یک و اینکه خیالمون ی یه دوره میایم برا تی   زن بگیر

 راحت شه رس و سامون

220 

   غم تماشا ندارد 

گرفن  و زنت زن خوبیه برات. خالصه همینجور 

 ادامه

 .داره این برنامه منتها علت ها تغییر میکنه

خندهام گرفته بود. خود اعال هم با خنده داشت 

 نگاهش

فت  .میکرد، هسن  که دیگر از خنده ریسه میر

ن خندان   ن گوش ی را برداشت و همان حتر سامتر

 :گفت

- ل نمیشه خالصه دورهمیمون تو خونیه اعال کنس

 فقط از

 !شکیل به شکل دیگه تغییر دلیل میده

 .رو به اعال کرد

تا صبح اینجاییما بارسا بازی داره. شماریه این -



 سوپری

 .رو بگو بگم تخمه و چیپس بیاره

 .رهام تاکید کرد

 .ماست موسیر یادت نره. چیپسشم فلفیل باشه-

ن برداشت و سفارش  اعال تلفن بیسیمش را از روی میر

ها را دادخوراکی . 

 .رهام به ورودی سالن اشاره کرد

 چرا نیومدن؟-

 :بعد بلند صدا زد

 مریم؟-

 .صدای مریم بلند شد
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 .اومدیم-

امشان بلند شدیم. امیر 
با ورود امیر و مریم به احی 

 حسای  

 :پکر بود و اعال پرسید



 راحیل کو؟-

 .امیر تکخندهای عصن  زد

رسیدن داره! باباش نذاشت بیارمشاینم پ - . 
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نگاهش سمتم گره خورد و لبخندی زورگ که متوجه 

 شدم

 .از روی ادبش است زد

 .بفرمایید خواهش میکنم-

 .خودش هم کنار رهام نشست

 دوباره نشستیم و رو به مریم با اشاره به ماگها
ی

 همگ

 .درخواست قهوه کرد

ن جدیدی که  اعال: خییل خوب حال حرص نخور چیر

 .نیست

 .رهام به تایید رس تکان داد و رو به امیر کج نشست

خوب امیر پدرزنتو یه جوری توجیه کن که -

 تواناییهات به

 !روز و شب ربط نداره



ن پق  زیر خنده زد  .سامتر

سم بفهمه دیگه روزا هم نذاره با هم - وهللا میی 

 .باشن
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 .امیر با غیض به جفتشان نگاه کرد

 !ببندید-

ن معذب شدم ویل انگار  از شوخیهای رهام و سامتر

 برای

 !هسن  عادی بود که میخندید. جای جاوید خایل

 :اعال ترسر زد

 .بسه بچهها-

 :رو به امیر ادامه داد

، دو ماهم- امنگه داشن   دو سال مراعات کردی و احی 

 .روش

هوه را دست امیر داد و با تشکر گرفت ومریم ماگ ق  

 :جواب اعال را داد



 از اینکه نذاشت بیاد ناراحت نیستم. عمه خانومش-

 بیفته و باز 
 
سم اتفاف یه. میی  بیمارستان بسی 

 مراسممون

 .رو یه سال عقب بندازن

خسته شدم به خدا، صدای خانوادهم هم در اومده. 

 این عزا

دوران نامزدیمونو نگه داشتنا داره سه سال میکنه ! 

رهام دسن  به ریش بلندش کشید و اشفته صدایش 

 .بال رفت

 بیخود! تو هنوز منو از عزای خاله خانوم زنت-

ن عمهش تو رسته  !درنیاوردی نقشه کشت 
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 .به زور جلوی خندهام را گرفتم

 .امیر چنی نگاهش کرد

 !حوصله داریا رهام-



 :هسن  ترسر زد

ید جلو طیال که از اومدن - خب حال به هم نیی

 .پشیمون شه

پاشید ببینم بساط جوجه و کباب باید ردیف کنیم یا 

 غذا از

ونه؟  بیر

 .اعال گوش ی را بار دیگر دست گرفت

منده امشب غذای رستورانه-  .بچه ها رسر

اض کردند  .پرسها به مزاح اعی 

- نمیاومدیمغذا رستوراین میخواستیم که اینجا  ! 

 !این چه طرز مهمون داریه ناموسا-

ی اینجور بیحرمن  نمیکنن به مهمون. - زن بگیر

 خجالت

 .بکش مرد حسای  

به حرف جدی رهام با صدا خندیدم و اعال چنی 

 .نگاهم کرد

 !رفن  تو تیم دشمن-



 .رهام چشمک زد

 ا تو تیم خودت یارکشیش کرده بودی!؟ِ -
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اعال فقط نگاهم کرد و با لبخند برای رهام رس تاسف 

 تکان

 .داد

شوخیهایشان حسای  بال گرفت و من فقط 

 میخندیدم و واقعا

ض شد   نمیدانستم چه بگویم و آخر هم مریم معی 

 که چهقدر

 !کم حرفم

 خی بگم مریم جون؟-

هییحی وهللا جلو اینا ادم کیش و مات میشه حق -

 !داری

اعال کردبلند شد و رو به  . 

م گیتارتو بیارم-  .اعال میر
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اعال موافقت کرد و مریم رفت و با گیتار اعال باز  

 گشت و

ی  حرف روی پایم گذاشت و رفت رسجایش 

 .نشست

 ...من هم که عاشق گیتار

 .در آغوشم تنظیمش کردم

 .جسارته در حضور اساتید ببخشید-

 .رهام پق  زیر خنده زد

 !خییل باادی  طیال! وا بده بابا-

 .خندهام گرفت

 خب خی بزنم؟-
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 :هسن  رسی    ع جواب داد

 .از اهنگای اعال بزن که اعال بخونه-

 یک چشمم را بستم و ترانههای اعال را در ذهنم مرور



 .کردم و با انتخابم لبخند زدم

 .حله-

خییل ریتمیک و  دستم را روی تار کشیدم و بچهها 

 هماهنگ

وع به بشکن زدن کردند. چقدر دلم برای این حال  رسر

 و هوا

 تنگ بود و حالیم

جو بودم  نبود. آن زمان که در آموزشگاه اشکان هین

 این

دورهمیها را تجربه کرده بودم، آن روزها پر از شوق 

 بودم

 و روی بالهای رویا و لذت از

دم. میگفتم ن یاش قدم میر  و فراگیر
و  موسیق 

 میخندیدم و

ذرهای غم در دلم راه نداشت اما ای کاش کیم فقط  

 کیم

 چشم و گوشم بازتر بود



برای متوجه شدن خیانن  که ندانسته و ناخواسته در 

 حق او

روا داشتم. من از کجا میدانستم که باید از اشکان 

 فاصله

م؟ اشکاین که  بگیر

برایم جای برادر نداشتهام بود. من او را محرم 

ستممیدان  

 ...درست مثل جاوید

 با صدای اعال یاد خاطرات آزاردهنده را از رسم راندم
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 میخواهم و میخواستمت تا نفسم بود-

 میسوختم از حرست و عشق تو َب َ سم بود
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با همخواین زیرلبیام حواسم را جمع حال کردم. اعال 

 از

همراهیام به شوق میامد این را از برق چشمهای 



هاش  تیر

 میفهمیدم، یک طور

 نگاهم میکرد انگار پدر به قد رشید فرزندش 
 
مشتاف

 نگاه

 میکند یا مادر به نوزاد در آغوشش یا حن  عاشق به

ش  ...معشوق دلی 

از معنا کردن نگاه براق اعال خندهام گرفت و اعال 

 اشاره

من هم با کمال میل  کرد به صدایم اوج دهم و 

 اطاعت

 .کردم

 عشق تو َب َ سم بود که این شعلیه بیدار-

 روشنگر شبهای بلن ِ د قفسم بود

 آن بخت گریزنده دیم آمد و بگذشت

 غم بود که پیوسته نفس در نفسم بود

از خواندن دست کشیدم چون حس کردم اعال گام 

 صدایش



ن میاورد که صدای من شفافی  شود  .را دارد پایتر

همید که با شیطنت چشمک زد و رو به جمع دوبارهف  

 .صدایش بلند شد
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 دست من و آغوش تو؟! هیهات! که یک عمر-

ن هوسم بود  تنها نفس ی با تو نشست 

وع به خواندن ابیات آخر کردند  رسر
ی

 .بچهها همگ

 باهلل که بجز یاد تو، گر هیچکسم هست-

تو گر هیچکسم بودحاشا که به جز عشق   
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 لب بسته و پر سوخته، از کوی تو رفتم

صدای زنگ تلفن باعث نشد من دست از گیتار زدن 

 بردارم

یا بچهها دست از همخواین ویل اعال از خواندن 

 دست کشید

 و گوش ی را



 .برداشت

 الو بوآجان؟-

 ساکت شدیم و اعال با تک 
ی

با الو گفتنش همگ

 خندهای رو

طیاش گفتبه جمع به پشت خ : 

 بوآجان دورت بگردم یه لحظه گوش ی؟-

دستش را روی دهانیه گوش ی گذاشت و رو به 

 جمع

 :مرص ع اخر را خواند

 ...م بود -

س ِِ
َ
ِ 
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ب ِِ
َ
ِ 

 رفتم، بخدا، گر هوسم بود

 .سمتم رس چرخاند

 ببخشید باید جواب بابام رو بدم. بااجازه؟-



 .رس تکان دادم

 .راحت باش-

 .رهام با حظ به رفتنش نگاه کرد

یعنن وسط برج میالد تو اجرای کنرستشم باباش -

 زنگ

ام نگه داره  .بزنه رد نمیده باید احی 

ی که رفت نگاه کردم. هر چه  بیاراده من هم به مسیر

 بیشی  

امم بیشی  و  از خصوصیات اعال میفهمیدم حس احی 

 بیشی  

 !میشد

 :هسن  مخاطبم قرار داد

 .طیال صدات فوقالعادهس-

 .لبخندی به محبتش زدم

 .ممنون لطف داری-
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رهام با چسباندن انگشت شست و اشارهاش به هم 



 حرف

 .هسن  را تایید کرد

229 

   غم تماشا ندارد 

هوم، مخصوصا اون ترانه که تو استانبول لیو  -

 .گرفن  

 .فقط لبخند زدم که تک خندهای کرد

- ییل بداخالق بودی ازت حساب خدایی اون شب خ

 بردم

 .حسای  

 .لب گزیدم تا خندهام عمیقی  از این نشود

ون نبود اون شب- ن منده یکم حالم میر  .رسر

 .ها مشخص بود-

ن روشن کردن  بچه پررو! با هم خندیدیم و حتر

 لپتاپش رو به

 .مریم کرد

 .مریم پاشو ی  زحمت از اعال فلشو بگیر بیار لزممه-



 .امیر از جا بلند شد

 .خودت برو بگیر با مریم حرف دارم... مریم بیا-

ون سالن اشاره کرد و مریم برایش رس تکان داد  به بیر

 و به

 :رهام گفت

بساط داریم با این بابای راحیل راست میگه  -

 بدبخت

صدای عموم و زنعموم دراومده یه هم رس این 

 بدبخت غر

نن که پدرزنت ن  ...میر

ببینم امیر چشه؟ الن خود اعال میاد  هوف ولش برم

 میاره یا

 ...عجله داری خودت برو بگیر یا

 .سمتم رس چرخاند
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 طیال زحمتشو میکش ی؟-



بلند شدم و گیتار را کنار کاناپه به صورت ایستاده 

 روی

ن گذاشتم  .زمتر

 .آره حتما، زحمن  نیست-

م فرستادم و موهایم را داخل شال پشت گوش

ی که  مسیر

 اعال رفته بود را پیش گرفتم. قسمن  از سالن پر از

 چهارپایههای کوتاه و بلندی

بود که رویشان گلدانهای سفید با درختچهها و گلهای 

 زیبا

ن بود که آدم  ن مرتب و تمیر قرار داشت. آنقدر همهچیر

 را به

 شک مجرد بودن

 !صاحبخانه میانداخت

 جنوی  از پشت در صدای صحبت کردنش با لهجیه

 بستیه

 میآمد. تقهای آهسته به در زدم
 
 .اتاف
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 جانم؟-

 .لبم را با زبان تر کردم

 .طیالام-

 .بیا تو طیال-
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ن  در را باز کردم، با اشاریه دست به داخل و نشست 

 روی

کاناپه دعوتم کرد. داشت با پشتخطیاش خداحافظن 

 .میکرد

 نزدم تا
ن
 حرف

 .تماس را قطع کرد

 .ببخشید مزاحم مکالمهت شدم-

 .همیشه مراحیم، دیگه تکرار نکن. پدرم بود-

 .زنده باشن-

ن چرا ایستادی؟-  متشکرم. بشتر



م لزمشه-  .رهام فرستادتم فلش رو بگیر

 .سمت در رفت و صدایش را بال برد

 .رهام فلش تو باکس بغل دستته بردار-

رگش رفت و پردیه سفید رنگ سمت انتهای اتاق بز 

 را

 .کنار کشید و در مخقن شده در پشت پرده را باز کرد

بیا یه هوایی بخوریم. تنها جایی که تو آپارتمان میشه  -

 کیم

ن قفسه ن تراسشه وگرنه عتر  .نفس کشید همتر

بیاراده و بدون مخالفت و صدالبته با کمال میل 

 دعوتش را

ی و پر از گل قبول و همراهش به تراس ده پانزده می  

 و

 .گلدانش رفتیم

 .معلومه به گل و گیاه عالقه داری-

 !دنیا بدون گل و گیاه خفه میشه-
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   غم تماشا ندارد 

لبخندی به حرف جدیاش زدم. دنیا از دید اعال 

 ...دیدین بود

 .دلم بیشی  شناختنش را میخواست

 یهکم فضویل کنم؟-
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 .اخم کرد

سِ -  .ا. بیی

- لهجیه جنوی  با پدرت حرف زدی. بوآ یعنن بابابا   

درسته؟ فکر کنم اصالتا از شهرهای بندری جنوب 

 باش ی

 نه؟

 .جفت ابرویش را بال داد و خندید

تو دیگه گ هسن  طیال! کال منو قبل دعوت به -

 همکاری

 نمیشناخن  نه؟

 .با خنده لب گزیدم



باور کن میشناختم. یعنن ترانههات رو دنبال -

 میکردم اتفاقا

 ...یگ از ده خوانندیه محبوبم بودی

 .حرفم را قطع کرد

 بودم؟-

لحظهای گیج نگاهش کردم تا متوجه شیطنت نگاه و  

 کالمش

 .شوم و خندهام گرفت
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. الن تو راسشوین -  .هسن 

ه نافذش را نگرفتعمیق نفس کشید و نگا . 

ده سال پیش برای  - ن بندر بوشهر. بچیه جنوبم. سیر

 تحصیل

 .اومدم دانشگاه تهران و موندگار شدم

از سوایل که برایم بوجود آمد خندیدم که از دیدن 

 خندهام



 :پرسید

چیه؟ رسخ و سفید میش ی چرا! میدونم به جز -

 اسمم هییحی 

س  ازم، بیی
 .نمیدوین

م رااز کجا فهمید علت خندها ! 

ببخشید خییل اهل دنیای مجازی و دنبال کردن -

یتیها و  سلی 

ه نیستم کال  .غیر

 .خییل هم عالیه... آ فقط یه کاری کن تا یادم نرفته-

 .رس تکان دادم تا کارش را بگوید

ین و میخوین رو از- ن  اون دو تا کلیپ که سنتور میر

 .صفحهت بردار

ازیام کال چهار یا پنج ویدیوی کوتاه در صفحیه مج

 داشتم و

میدانستم کدام دوتا را میگوید ویل علت درخواست 

 حذفشان

 .را نفهمیدم
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 چرا؟ بدن؟-
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 .صندیل فلزی را برایم جلو کشید و اشاره کرد بنشینم

خودش هم روبرویم نشست و چشمغره رفت و ترسر 

 .زد

تم ورم کرد برات-  !رورسی رست نیست رگ غیر

ن بودم دوبرابر  چشمهایم طوری گرد شد که مطمت 

 شده. به

یکباره رسش را به عقب پرتاب کرد و بلند خندید. 

 فهمیدم

 قصدش شوخیست

و بیاراده از دیدن خندههای از ته دلش لبخند نقش 

 لبهایم

 :شد. خوب که خندید لب باز کرد

 !خییل بامزه شدی طیال! چشمات اینقدر شد-



رد که یعنن تا اینحد گرد چشمهای خودش را گشاد ک

 !شده

 .آخر چشمهایش خییل درشت بود

اض کردم  .اعی 

شوخیهات رو خییل جدی ادا میکنن آدم هنگ  -

 !میکنه

 .تکخندهای کرد

ی  شدم -  خوب. جدی غیر
شوخن کجا بود دخی 

 پاکشون کن

بعدا دردرس میشه باید جلو حاشیه سازها سینه سیی  

 کنم

 !برات

ن کشیدمتازه متوجه علت درخواست ش شدم و هتر . 

 .حواسم نبود-

ی گفتم- س. برای پیشگیر
 .خییل خب حال نی 
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》 تکه کالمش برای ارام کردن جو یا طرف مقابلش

 خییل

 .بود《 خب

گوش یام را روشن کردم و هر دو ویدئوی مد نظر 

 اعال را

 .حذف کردم

 .حذف کردم-

خوبه. حال جواب سوالتو بگم. بوآ یعنن بابا درست -

 متوجه

 شدی. پدرم بوشهره هر خی تالش کردم که بیاد تهران

 نیومد. دل کندن از

 .خلیج سخته

 تو کندی؟ -

ایط آدم رو با خودش - گاها آدم مجبوره. رسر

 میکشونه هرجا

 .بخواد
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یکطوری با محبت از پدرش میگفت که دوست 

ن و  داشت 

 د
ی

د. وقن  حرف ازدلتنگ ن ر کلمه به کلمه اش موج میر  

ایط گفت ناخودآگاه  رسر

ایط  ...یادش دلتنگم کرد ویل امان، امان از این رسر

درسته. میفهمم آدم گایه انقدر دلتنگ میشه که -

 رو به خفه

ایط ه ویل کاری از دستش بر نمیاد چون رسر  شدن میر

 .اینجور میخواد

236 

   غم تماشا ندارد 

شیدم و اعال ارنجش را روی زانویش جک کرد و اه ک

 سمتم

 .خم شد

 حال من یه فضویل کنم؟ -

 .لب گزیدم

 .این چه حرفیه! بفرمایید-



 چجوری میفهمیم؟-

وایش جا خوردم ویل دلم جواب دادن  از سوال بییی

 .خواست

 ...چون من هم دلم برای خوا-

بغض مثل تیر زهری گلویم را شکافت و زهرش ته 

 حلقم

شد. سالها بود نه اسمش را به زبان برده بودم پخش 

 نه حن  

 در خیالم جرئت

صداکردنش را داشتم. بدون نام، بدون نسبت، فقط 

 و فقط

خودش را مرور میکردم و مرور میکردم و مرور 

 میکردم

 ...و جان میدادم

 .پلک بستم

؟-  طیال؟ خوی 

 .نگاهش کردم



 .نگو اذیت میش ی-
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اذیت میشدم؟ داشتم میمردم ویل میخواستم بگویم. 

 من دلم

حرف زدن میخواست، خییل نگفتهها داشتم که مثل 

 بختک

 روی سینهام

 .افتاده و داشت جانم را میگرفت

 ...خواهرم... دلم-

 نفس عمیق کشیدم تا بغضم را ببلعم

 ...براش تنگ میشه... زیاد... ویل -

ید و سمتم خمی  شد. بینمان صندلیاش را جلوتر کش

ی ن  میر

 .نبود
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 طیال؟-



 ول

ار  ن ! از ضعف بیر لبخند زدم ی لبهایم لرزید. لعنن 

 بودم ویل

 ...کنار اعال دلم حرف زدن میخواست

 .خوبم اعال. ببخشید ناراحتت کردم-

 .ادامه بده-

گیج نگاهش کردم مسمم بود برای شنیدن حرفهایم. 

 حس

و فهمیده که حرف کردم قصدش ارام کردنم است 

 تلنبار

 شده در دل زیاد

 .دارم
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 .فوت شد... پنج سال پیش... دوقلو بودیم-

ن و ناراحت نفسش  صاف در جایش نشست و سنگتر

 را



ون فرستاد  .بیر

 .خدارحمتش کنه. متاسفم-

نتوانستم تشکر کنم، حالم بد شده بود، به خدا 

 دست خودم

ن  باری بود که کس ی اینطور عمیق با   نبود، اولتر

ن   گفت 

 خدارحمتش》

به رویم میآورد که مرده. مرده بود ویل کس  《 کنه

 ی

، حن  مامان، حن   یادش نمیکرد... هیچ کس حن 

 بابا،

، هیچ کس  ...حن 

میدانستم جلوی اعال نباید ضعیف عمل کنم، گریه  

 کنم،

بغض کنم، درد بکشم، اخر او فقط یک همکار بود! 

 او یک

 مرد غریبه بود. ویل



نشد به خدا نشد، من بغض داشتم؛ بغض پنجسال 

 خفه شدن

و دم نزدن، من درد داشتم؛ درد پنج سال تحمل 

 سنگینن 

 وزن رفتنش، انطور

سیدم  پربغض رفتنش، من پنج سال بود که میی 

 اسمش را به

زور درد نبودنش جان بدهمزبان بیاورم مبادا از  . 

 خداحافظیاش خنجر شد به
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قلبم به جگرم به تمام لحظه لحظیه زنده بودنم. او 

 خواهر

همقلم بود آخر، او بد خداحافظن کرد آخر، او به 

 روح و

 روانم رحم نکرد آخر،

 ...او



ن پلکم فرو ریخت و رسی    ع پاکش   اشک درشت از بتر

 .کردم

 طیالجان؟-

 آخ آخ خدا! یگ داشت به درددلهایم، به غمهایم، به

 .غصههایم گوش میکرد و کالمش پر از تسیل بود

دستم را قبل از اینکه بغضم بشکند روی صورتم  

 گذاشتم و

ل بود اشکهایم روان شدند.  با هق آرایم که پر از کنی 

 من

 جلوی اعال معذب

یکرد تا بودم. کاش اینجا نبود یا پشتش را بهم م

 راحت زار

 .بزنم

 ..چقدر دلتنگ بودم خدا... ط... طال

هق دومم بلند تر از گلویم خار ج شد، من اسمش را 

 بردم،

بعد از پنج سال تالش برای نادیده گرفتنش همراه با 



 ذره

 ...ذره اب شدنم
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ن منو-  ...طیال جان؟ ببتر
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دستم را از روی صورتم برنداشتم ویل متوجه شدم  

 که

کالفه بلند شد و پشت به من ایستاد و لحظهای 

 دیدم که رس

 .به آسمان بلند کرد

خیس ی صورتم را با نوک انگشت هایم گرفتم و 

 نفس

عمیق کشیدم، کیم آرام شده بودم، من سالها بود 

 حن  

سیدم برای طال عزاداری  میی 

پررنگ اعال خییل ترسها را کنم و حال با حضور 



 داشتم

دم و آرامش پشتبندش را تجربه میکردم ن  ...کنار میر

به او گفتم خواهر داشتهام، خواهری که به قرار 

 نانوشتهای

 .کس ی حق یاد کردنش را نداشت

امشب حن  اسمش را در دلم مرور کردم، دلم برای 

 اسمش

 .هم تنگ شده بود

رحمن  گرفتمبه اعال گفتم فوت شده و برایش خدا . 

 ...در اخر هم بغضم شکست و برایش عزاداری کردم

 این گذرکردنهای ممنوعه احساس سبگ را به روانم

 .بخشید

اعال هنوز هم پشت به من، دستهایش در جیبهای 

 شلوارش

ه بود  .به چراغهای روشن غرق در تاریگ شب خیر

بلند شدم. لب گزیدم، همانقدر که ممنون حضورش 

 بودم



مندیه تلخیام در شب میهمانیاش هم بودم رسر . 
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با فاصله کنارش ایستادم و رسش را سمتم چرخاند، 

 نگاهش

 .نکردم هیچ رسم را زیر هم انداختم

 ...داغ طال رسد شدین نیست-

ه شدم  .رس بلند کردم و من هم به شهر خیر

ن بود رفتنش که... پنج ساله ک ...- س انقدر سهمگتر

 ی یادش

نکرده... ببخش اعال امشب بعد از سالها حس کردم 

 یه نفر

 رو دارم که با

ن سکوتم کنارش آروم شم... نمیدونم بگم  شکست 

 ممنونم ازت

منده  !یا رسر

پشت به شهر تکیه به حفاظ تراس، مردانه و مثل 



 یک کوه

 :محکم و حایم صدایم زد

ن منو؟-  ببتر

بیاراده رس چرخاندم و چشم در چشم شدیم. 

 ابروهایش در

هاش جدی بود  .هم گره خورده بود و چشمهای تیر

 فرار بدترین راهه، فرار نکن. با واقعیت در نیفت-

 .باهاشون روبرو شو

ن خی   واقعیت... نمیتوانستم؛ اعال از هیچ چیر

 نداشت، فقط

 .ظاهر امر را میدید

داشت بال میآمد را  لبخند زدم و بغض ی که دوباره

 با فرو

 .خوردن آب دهانم قورت دادم
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135 



 .شبتو خراب کردم-

د نرم و  بدون اینکه قفل نگاهش را از چشمهایم بگیر

 آرام

تکیهاش را از حفاظ گرفت و سمتم قدم برداشت، 

 روبرویش

 ایستادم، من هم

ن نگاهم را نداشتم  .توانایی گرفت 

- یه دوست به چه دردی میخوره؟پس  ! 

قلبم ریز تکان خورد خییل نرم و آرام، اعال دوست 

 بود

 .یک دوست خوب

 .مرس ی-

ی؟-  بهی 

 .خییل-

قفسیه سینهاش از دم و بازدم نامحسوس نفسش 

ن   بال و پایتر

شد. دسن  به موهای کوتاه و مردانهاش کشید و به 



 در

 .اشاره کرد

- فعال بریم پیش کیل حرف داریم با هم بزنیم ویل 

 بچهها؟

 .الن غذا رو میارن

 .به نشان توافق رس تکان دادم
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به پیشنهادش در رسویس بهداشن  اتاقش آی  به 

 صورتم

ون رفتم. شاید بچهها متوجه چشمهای  زدم و بیر

 رسخم

 شدند ویل باشعورتر از

 .آن بودند که سوایل کنند که معذب شوم

*** 

 اهدایی جاوید را باز کردم، اعال دستش را 
ن در ماشتر

 به



ن زده و منتظر بود سوار شوم  .سقف ماشتر

ن یک بار دیگر تشکر کردم  .قبل از نشست 

 .بابت همه خی ممنون. شب خوی  بود-

 :لبخند زد

 .خوب بخوای  -

در جوابش با لبخند پلک زدم و پشت فرمان نشستم. 

 خم شد

ن کشیدم تا ح رفش را بزندو شیشه را پایتر . 

 .صبح ساعت هشت بیا سالن-
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 .چشم-

 .صاف ایستاد و قدیم عقب رفت تا حرکت کنم

 .مواظب خودت باش-

 :لب زدم
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 .تو هم-



ون زدم و در فاصلهای نه چندان دور و  از پارکینگ بیر

نزدیک متوجه عیل شدم. با موتور بزرگ و کاله ایمنن 

 به

قبم بود. دست بردم ورس مرا  

پخش را روشن کردم و چشم به جاده دوختم، یک 

 آن حس

ی به  ن ن قسمت کنار راننده چیر کردم کف ماشتر

 چشمم خورد،

 را از یاد بردم
ی

 رانندگ

و ترسیده و رسی    ع رسم را سمتش چرخاندم. درست 

 دیده

ن بود.   بودم یک برگیه سفید و تا خورده کف ماشتر

 کاغذ

زترس نداشت ویل من هنو   

ده بودم. نگایه  ان موتورسوار و چاقویش را از یاد نی 

رسرسی به خیابان انداختم، خم شدم و برگه را 

 برداشتم و



 دوباره به تردد اتومبیلها

نگایه کردم و وقن  از خلوی  خیابان خیالم راحت 

 شد تای

برگه را باز کردم و روی فرمان نگاهش داشتم و 

 ...خواندم

به هیچ کس از ارتباطمون حرف نزن وگرنه بد  -

 .میبینن 

ن روزا میام دنبالش  .مواظب امانتیم باش همتر

 وحشت به یکباره تمام وجودم را به رعشه انداخت،

 ...امانتیاش چه بود؟ همان چاقو
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انگشتهایم بیجان شدند و فرمان از زیر دستم در 

 رفت، با

د اتومبییل ناخودآگاه فرمان را محکم بوق ممت

 چسبیدم و

 .برگه از دستم افتاد



نگاهم سمتش رفت که بوقهای بیشی  و کشدارتر 

 باعث شد

ن را سمت کنار خیابان بکشم و محکم روی  ماشتر

 ترمز

 کوبیدم و رسم روی فرمان

 .افتاد. قلبم داشت در دهانم میکوبید

 خدایا او که بود؟ از جانم چه میخواست؟

تقهای که به شیشه خورد هراسان رس بلند کردم و  با 

 جیغ

کشیدم. با دیدن عیل پلکهایم روی هم افتاد و به 

 پشن  

 صندیل تکیه زدم و

ن بیاید ن دکمیه اهرم شیشه را زدم تا پایتر  .همان حتر

 حالتون خوبه؟-

بدون اینکه رسم را از پشن  جدا کنم سمتش گردن  

 کج

 .کردم



 .خوبم-

- ل  ن از دستتون در رفت؟خی شد؟ چرا کنی  ماشتر  

دم، گفته بود بد  ن  میر
ن
پلک باز کردم، نباید حرف

 ...میبینم

137 

 قوا
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 لبم را تر کردم و تمام یم را برای جمع و جور کردن تن

 .لخت شدهام به کار گرفتم و رس تکان دادم

 .نمیدونم یهو فرمون از دستم در رفت-

 چرا جیغ کشیدی؟-

 :بیصدا لب زدم

 .نمیدونم-

انگار باور نکرد و همزمان با چک کردن اطرافمان  

 گوش

 .یاش را کنار گوشش قرار داد



 یحنر بیا به ادرس ی که برات میفرستم موتورمو بی  -

 .خونهم

 .دوباره برای تمدد اعصاب چشم بستم

سونمت-  .بشینید اونور میر

م بودمتعجب نگاهش کردم. جدی و پراخ . 

 .خوبم عیل آقا. نیازی نیست-

. من وظیفهم - بشینید اون سمت خانوم معینن

 مراقبت از شما

 .و امنیت شماست

منتظر مخالفتم نشد و موتورش را کناری برد و پارک 

 و

قفل کرد. به ناچار پیاده شدم و قبل از اینکه برگه را 

 ببیند

 .زیر صندیل هلش دادم
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 در صندیل جلو را برایم باز کرد. تشکر کنان نشستم،



ن را دور زد و پشت فرمان نشست. درشت و  ماشتر

 قدبلند

 بود و صندیل را عقب کشید و

 .استارت زد

 !اگه تهدیدی هست بگید لطفا-

 ...رسم را به پشن  تکیه زدم، نتوانستم بگویم

 .نه-

آن دزد عوض ی چهطور تا پارکینگ مجتمع آمده و  

غذکا  

را داخل ماشینم انداخته بود! درد بدی در قفسیه 

 سینهام

 پیچید، داشتم سکته

 .میکردم

 وای خدایا کمکم کن... این مردک رواین دیگر از کجا

 !پیدایش شده بود

138 

؟-  خانوم معینن



با شنیدن صدای عیل یکهو از پشن  صندیل کنده 

 شدم و

، ان مردک  ترسیده نگاهش کردم. آنقدر در دآلشوی 

 موتورسوار را مرور کرده

بودم که به کل مکان و زمان از دستم خار ج شده 

 .بود

 .موشکافانه چشمهایم را کاوید
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 .رسیدیم-

آرام دست روی سینهام گذاشتم و به اطرافم نگاه  

 کردم. چه

 !زود رسیدیم

 .کمربند ایمنیام را باز کردم

- ونممنون تو زحمت انداختمت . 

 .وظیفهس-

کمربندش را باز کرد. اوه! اصال حواسم نبود که 



 موتورش

د  .را در خیابان به یحنر نایم سیی

ید خونه؟-  حال چجوری میر

 !نرمش در کارش نبود این مرد درشت هیکل

ی که زیاده وسیله نقلیه- ن  .چیر

م براتون؟-  تاکس ی بگیر

- 
 
، ممنون. شب و نصفه شب، ساعتش فرف خیر

 نداره حن  

ه سه صبح، چهار صبح، خدایی نکرده برا مورداگ  

ه  اورژانس ی و بیمارستان و غیر

 
ی

ون برید بدون هماهنگ هم مجبور بودید از خونه بیر

 من

 نباشه لطفا. خییل از اینجا دور نیستم رسی    ع خودمو

سونم. فردا هم راس ساعت  میر

ید سالن؟  هفت و نیم دم درم، زودتر که نمیر

م-  .نه ساعت هشت میر
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 .شب بخیر گفت و پیاده شد

حضور یک بادیگار را در کنارم نمیتوانستم هضم  

 کنم، من

آرام و بیحاشیه را چه به این محافظه کاری  ها بود و 

 حال

 شده بودم فرد زیر تیغ

یک دیوانه که احساس امنیتش در گرو وجود این 

 قول بداخم

 !بود

139 

ن را داخل حیاط بردم.  پشت فرمان نشستم و ماشتر

 از دور

دیدم بابا در محوطیه جلوی در ورودی ساختمان 

 راه

ود، ساعت مچیام را  میر

چک کردم؛ دوازده بود و این ساعت باید کنار مامان 



 در

اتاقشان میبود. پیش رفتم. ایستاد و نزدیک شدنم را 

 تماشا

 کرد. سیع کردم تمام

م را پس محبتم به بابا پنهان کنمدلواپس یها و ترس . 

 سالم بابا. چرا بیدارید!؟-

 !دیر کردی-

 .حواسم به نگرانیها و ترسهای بابا نبود

منده، کاش تماس میگرفتید-  .رسر

نیازی نبود، پیش میاد مهموین دوستانه تا دیروقت -

 طول

 .بکشه
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ابا را از بر بودم؛ بابا نگفت ویل من تمام اخالقیات ب

 اینکه

تماس نگرفته بود تا نگرانیاش را به بیاعتمادی تفسیر 



 نکنم

 .تابلو بود

من مواظب خودم هستم بابا. خیالتون راحت. النم -

 با عیل

اومدم؛ محافظ شخص ی اعال. حن  اگه عیل هم 

 نبود من

 بازم میتونم مراقب

 .خودم باشم

 .پدرانه به پشت شانهام زد

- احت کنبهت ایمان  دارم عزیزم. برو اسی  . 

 .جلوتر از من داخل خانه رفت

لباسهایم را تعویض کردم و روی تخت زیر پتو 

 خزیدم. به

بابا گفتم میتوانم مراقب خودم باشم ویل با وجود 

 این

 تهدیدهای عجیب و

مرموز واقعا به گفتهام شک داشتم. عیل مثل دیگر 



 محافظها

باشد، فقط  نبود که بیست و چهار ساعته کنارم

 مواقیع که

ون از خانه  بیر

فتم پشت رسم میامد و مطمئنا آن یادداشت را  میر

 دور از

احت و انجام کارهای  چشم عیل وقن  برای اسی 

 خودش

 رفت و من به آپارتمان اعال

ن انداخته بود پس ان مرد  رفتم داخل ماشتر

 میتوانست

 ...مواقیع که بیمحافظم به راحن  به هدفش برسد
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هدفش چه بود؟! این تهدیدها و مسخرهبازی  ها چه 

 معنایی 

میدادند؟! رسم داشت از هجوم این همه سوال 



 بیجواب و

 گنگ منفجر

 .میشد

تقهای به در خورد و پلک بستم، دلم آغوش جاوید 

 را

 میخواست تا ترسها و دلهرههایم را مرهم شود ویل

سیدم لب باز کنم و  بدمیی   

؟ نفس در گلویم گره خورد و  ببینم! بد دیدن یعنن خی

 بال

نیامد! ان کثافت در رسش برایم چه نقشهای کشیده 

 ...بود؟

 ...چرا من؟ چرا... چرا

 .چرا... آخ چقدر چرا در رسم بیجواب بود

 طیال؟-
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 !جاوید گ بایل رسم ظاهر شد

؟-  خوای 



 !آخ دایی مگه میتوانم بخوابم

لبهایش مهر کرد پیشانیام را با  . 

 .شبت بخیر خوشگل دایی -
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رفت و اشک هایم همزمان با بسته شدن در فرو 

 .ریختند

امشب خوب بود، خییل خوب ویل آن کاغذ لعنن   

 گند زد به

 !تمام آرامشم. آخ اعال

 ...دردرس نشوم برایت

***** 

 با صدای زنگ گوش یام چشم باز کردم. هنوز خوابم

میامد، تمام شب گذشته را در اضطراب به رس برده 

 .بودم

شخص پشت خط قصد قطع کردن تماس را 

 نداشت. همان



 طور درازکش موهای پریشانم را از دورم جمع و یک

 سمت شانهان ریختم و

نکنار تخن  برداشتم. شماریه  گوش ی را از روی میر

 اعال

د و ساعت نزدیک نهبو  . 

حال چطور به او میگفتم که قصد ادامه ندارم؛ 

 مطمینا با

خودش میگفت چه دخی  لوس و بیمسئولیتیست در 

 عرض

 چند روز

 ...همکاریمان دو بار جا زد

 .از بیتوجیه متنفر بودم و تماس را وصل کردم

حواسم به صاف کردن صدایم نبود و خوابآلود 

 :جواب دادم

 جانم؟-

به حرف آمد با مکث . 
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 خواب موندی؟-

خودم را در تخت بال کشیدم و بیصدا سینه صاف  

 .کردم

 .اره ببخشید-

 .نگرانت شدم-

141 

 .لبهایم کش آمد، نگرانیاش حالم را خوب میکرد

احت کن ویل عرص بیا-  .قطع میکنم اسی 

 اعال؟-

 جانم؟-

دایش قرصپلک بستم، محبت خالص مواج در ص  

 .آرامبخش بود

 میشه نیام؟-

ی شده طیال؟ مربوط به دیشبه؟- ن  چیر

دیشب؟ منظورش را دقیق نفهمیدم؟ یادآوری طال را 

 میگفت



 زده بود؟
ن
 !یا عیل حرف

نمیتوانستم بگویم نمیخواهم ادامه دهم آخر دلم 

 ادامه دادن

میخواست، حن  دلم کنار اعال بودن را هم 

 میخواست، من

 به دوسن  اعال
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اعتماد و تکیه کرده بودم، نمیخواستم یک دوست 

 خوب که

در کنارش به طور شگفن  آرام میشدم را از دست 

 .بدهم

 بعدا حرف بزنیم؟-

 ...طیال-

 .دلم ریخت و لب گزیدم

احت کن، غروب میام دنبالت بریم  - خییل خب اسی 

ون  بیر



 حرف بزنیم خوبه؟

 ...آخه تو زحمت-

 .شماتتگر میان حرفم آمد

 .طیال! ساعت هفت آماده باش-

 .باشه ممنون-

 .مواظب خودت باش-

 .خداحافظن نمیکرد

وع  چه خوب بود هر صبح با صدای اعال روز را رسر

ن آمدم  .کردن! از روی تختم پایتر
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پیایم به گوش یام آمد و دوباره برش داشتم. جاوید 

 .بود

- ستون خودم دارم میام پا نش ی تنها یی بری قی 

 .دنبالت

 .لدن گفت خونهای، آماده شو

255 

   غم تماشا ندارد 



 :حواسم بود که امروز پنجشنبه است. تایپ کردم

 .باشه منتظرم -

الما برای مادرجون مشغول تهییه حلوا و چیدن 

 خرما و

 ...میوهها بود ویل برای طال

ف ن نمیر ت، نمیدانم مامان صبحانه از گلویم پایتر

 متوجه شده

 بود به قصد کجا شال و کاله کردهام که رنگ لبهایش

 اینطور واضح به

ن و پر از  د و حالت چشمهایش رو به پایتر ن سفیدی میر

 غم

شده بود. کاش میشد بیست و یک سال عاشقانه 

 دوست

ن طال را به یک شب  داشت 

شکستنش ببخشد و آرام شود. دل اینجور بیقرار و 

 داغون

دیدنش را نداشتم. صورتش را بوسیدم و با تشکر از 



 آلما

ون رفتم  بابت صبحانه بیر

تا نبینم و بیش از این دردم نیاید. جاوید جلوی در 

 منتظرم

 .بود و کنارش نشستم

 سالمت کو جوجو؟-

 .چه بیحواس شده بودم

 .سالم ببخشید فکرم پیش مامان بود-

 خی شده مگه؟ -

- یم رس  خاک طالفکر کنم متوجه شد میر . 
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 !طال؟-

قصد حرکت نداشت، نگاهش کردم. از به زبان اوردن 

 نام

 .طال متعجب شده بود. بغضم گرفت و نگاه دزدیدم

 .حرکت کن جاوید-



ن را راه انداخت  .آه کشید و ماشتر

 ...بعد از مرگ طال هیچ وقت نذاشن  آرومت کنم-

- استدلیل برا دردم چون میدونستم هیچ حرف و 

 تسیل

 .نمیشه

من حواسم به حالت بود کاری از دستم -

 برنمیاومد... بعدشم

 که به رس بابات زد لدنو برداره و از خاطرات طال فرار

 کنه. دلم همیشه

 ...پیشت بود دایی 
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موقع حمایتها و محبتهایش ناخودآگاه دایی میشد تا 

 آرامم کند

مرگ همقلت. آخه که چهجور کنار اومدی با  ... -

 یادمه از

 اگه طال تب میکرد پشت بندش تو تب 
ی

بچگ

 میکردی، اگه



 طال میخوابید پشت

بندش تو خمیازه میکشیدی... روحت به روح طال  

 گره کور

 .داشت

257 

   غم تماشا ندارد 

ن ریختند. طال  پلک بستم و قطرات درشت اشک پایتر

 جانم

بود، وقن  رفت به خدا جانم رفت. دوقلوهای 

 همسان نبودیم

 ویل سلول به سلول

وجودم تمام احساساتش را حس میکرد، اغراق 

 نیست اگر

دم و دلم آشوب  بگویم از راه دور یی به غمش میی 

 .میشد

ش؟... اشکان؟ -  گ سنگ قی  انداخت رو قی 

 .پرسوز دوباره آه کشید



- قت ندیدمش. بازم بعد از خاکسپاری طال هیچ و 

 
ی

 مردونگ

 ...کرد اومد برا خاک کردن ناموسش

 ...کاش واقعا مرد بود

بعد از شب هفت طال هم که شما رفتید استانبول  -

 من موندم

و قی  لخت خواهرزادیه جوونمرگم که گند زده بود و 

 همه

 رو فراری داده

بود. خودم با دستای خودم سیمان درست کردم 

 سنگشو

. هر خی بود و هر خی شد، داییش گذاشتم رو خاکش

 بودم

تم نذاشت  خی  مرگم غیر

ش لخت بمونه  .قی 

 ...وای از بیکس ی طال خواهرم

 به 
ی

ن رانندگ دستش را دور شانهام گرد کرد و حتر



 آغوش

 .کشید
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. اینجوری بیصدا دغ نکن-  .گریه کن دایی

ریش کردصدای هق زدن درماندهام دل خودم را  . 

 بعد از رفتنمون خییل تنها شدم، مامان که اوضاعش-

بحراین بود و مشت مشت قرص به خوردش میدادن 

ا،  دکی 

 بابا هم تموم فکرش

شده بود مامان که دور از جونش از دست نره. منم 

 مجبور

بودم خودمو رو پا نگه دارم که بار اضافه رو 

 دوششون

 نباشم تو غربت. مجبور

ا رو شدم خودمو تو   ن گیتار حل کنم و خییل چیر

 مهروموم



کنم بذارم ته مغزم و نخوام بازش کنم یه. حالم بد 

 بود

 جاوید ویل کس ی نمیفهمید. من

از تو داشتم متالش ی میشدم، از اینکه تموم تالشم 

 فراموش

ت شدن و بیآر  کردن بود، به رو نیاوردن بود، ی  غیر

 کردن بود، من از زور
ی

 زندگ

 .زدنهای الیک داغون بودم

 .بوسهای به رسم زد و رهایم کرد
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نگفته همه رو از برم، از بر نباشم اسمم دایی  -

 نیست ویل

ون حرفای تلنبار  گوش شنواام برات تا بریزی بیر

 شدیه تو

 دلت رو. بعدش آروم
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 .میش ی. طال مرده تو رو باید زنده نگه دارم

آخه رفتنش خییل درد داشت جاوید. تو مگه -

 فراموش

کردی؟ نگو آره که باورم نمیشه، میون حرفات گفن  

 یادته

 .هنوز همه چیو

مقرص بود، نبود؟ چرا خودتو آزار میدی؟ هر -

 اشتبایه

 ...تاواین داره، تاوانشو پس داد

عادت کرده بودم به وقت درد چشم ببندم بلکه 

 .نبینم

- ر اومدی اسمشو به زبونت خی شد با دلت کنا

 آوردی؟

ینم بود  .دلم پنهانکاری نمیخواست، جاوید محرمی 

اعال... سوایل پرسید... که جوابش به طال ختم -

 ...میشد

میشد نگم، اجباری نبود ویل... دلم گفت بگم. سبک 



 شدم

 .وقن  گفتم

 .دمش گرم با سوالش-

لبم به لبخند لرزید ویل جان نگرفته میان بغضم جان 

ادد . 

پرس خوبیه. خرسو زیر و بمشو یه شبه درآورد که  -

 راحت

 .رضایت داد بری پیشش

*** 

کرم مرطوبکننده را به دستهایم زدم و ساعت دیواری 

 را

چک کردم، نزدیک آمدنش بود و من حالم برای 

 توضیح

 دادن مساعد نبود،
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ترجیح میدادم برایش آنقدرها مهم نبودم که برای 



 راحت

شدن خیالش از احوال آشفتیه رسصبحم بخواهد 

 بیاید و

سد و بخواهد جا  بیی

ن سوالش  نزنم... میدانستم دیگر مثل رسی قبل، اولتر

 حول

نرفتنم به سالن است و واکنشش شماتت است که 

 چرا جازده

 و ترسیدهام! تازه

 سوال شانس بیاورم و از افتض
ی

اح دیشبم در رانندگ

 .نکند

سد به آن نامیه لعنن  ختم  وای خدا هر سوایل بیی

 خواهد

 .شد

ن برداشتم و اخرین نگاهم  به اجبار کیفم را از روی میر

 را

به صورت کالفیه مخقن شده زیر لوازم آرایش هر 



 چند

 مخترص انداختم و از اتاق

ون رفتم  .بیر

ونقرارم با اعال را به مامان اطالع دا دم و از خانه بیر  

 .زدم

دوباره همان کاله کپ لبه دار روی رسش بود و 

 عینک

شباش هم قاب چشمهایش. واقعا با این استتار 

 شناخته نمیشد

 ویل من از

لبخندش میشناختمش. کج و رو به در خانهمان 

 نشسته بود،

 .برای آرامشم بسماللهای گفتم و پیش رفتم
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ایم نکنم؛  و باشم و با بدقلق  بیاحی  سیع کردم خورسر

 من



ی نداشت، اعال تماما  بیحوصله بودم او که تقصیر

 لطف

 .بود
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ن را باز کردم  .در ماشتر

 .سالم-

 .دستش را پشت صندلیام زد

 .به روی ماهت-

 :کنارش نشستم و بیهدف پرسیدم

 از سالن میای؟-

- نرفتم هوم، کارم طول کشید تو سالن، دیگه خونه . 

منده لب گزیدم  .رسر

 .افتادی تو زحمت-

 .با غرغر استارت زد

 باز گفت باز گفت! بریم؟-

ن را راه  خندهام گرفت و رس تکان دادم. ماشتر

 انداخت و



 روشن کرد ویل صدایش را به حداقل رساند
ی

 .آهنگ

؟ -  خب خانوم، خوی 

؟-  خوبم، مرس ی. شما خوی 
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 .فرمان را پیچاند تا داخل خیابان شود

 میشه کنار طیالی زیبا بود و بد بود!؟-

 .لحنش عادی بود ویل از تعریفش لبخند به لبم آمد

لبیه بلند کالهش که تقریبا چی  صورتش بود نگاهم 

 را

مدام متوجه خود میکرد و با اشاره به عینک و  

 کالهش

 سوایل که ذهنم را مشغول

مکرده بود را پرسید . 

ا استفاده میکنیشون؟-  سختت نیست اکیی

بردارم که احتمال واویال میشه و پشتبندش بابات -

 خفهم



 !میکنه
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با خنده نگاهش کردم، عینکش را برداشت و چشمک 

 .زد

 خوبه؟-

 .شانه بال انداختم

ن دودیان دیگه-  .شیشههای ماشتر

 .رس تکان داد

 .اینم حرفیه-
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حالم از دقایق  پیش بهی  بود، خندهدار بود حال که 

 آمده

بود راض ی بودم از بودنش و داشت حالم را خوب 

 میکرد

 .حضور گرم و خندانش

یم؟ -  حال کجا میر



 .گذرا نگاهم کرد و لبش یک طرفه بال رفت

 .یه جای خوب-

 .از شیطنتش در ادای کشدار جای خوب لبخند زدم

 .لبیه کالهش را کیم بال داد

؟-  تمرین میکنن

تنها کاری که این روزها تمرکزی رویش نداشتم. 

 جواب که

 .ندادم بیخیال صدای سیستم را کیم بلند کرد

 بخونیم؟-

وع  به توافق پلک زدم و با ریتم آهنگ نسبتا شاد رسر

 به

 .بشکن زدن کرد

همخواین با اعال لذتبخش بود و حالم را خوب 

بتهمیکرد، ال  

 .بیشی  زمزمه کردم تا همرایه

 .چند ثانیه نگاهم کرد و با چشمک ادامه داد

 وقن  میخوای از پیشم بری چجوری دل 》
ی

نمیگ



 بکنم

 ازت
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 ...حن  اگه بد بش ی باهام جای تو تو قلب ِ م فقط

》 
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 از حرف دوپ  هلوی نهفته در ترانهاش نگاه دزدیدم،

اش به صبح بود که نرفتماشاره . 

ی  هیچ عکسالعمیل ادامه نداد و در سکوت ما 

 خواننده

 ...خودش به تنهایی خواند

با پایان ترانه و دیدن ماشینهای پیش رویمان صدایش 

 .زدم

 اعال؟-

ن آورد  .صدای سیستم را پایتر

 جانم؟-



 .به چراغ قرمز و ترافیک پشتش اشاره کردم

 .میخوای عینکتو بذار-

انداخت رس بال . 

 .نه دیگه سوژه شدن با تو ترس نداره که-

خندیه پر از شیطنت و دنداننمایش را که دیدم 

 خندان و

 :بیهوا از دهانم پرید

 .دیوونه-

 .بیخیال لبهایش کش آمد

جلوی ساختماین ترمز کرد و دکمیه کمربندهایمان را 

 .زد
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اینجا همون جا خوب  هس، من هر وقت بیام اینجا -

 حسای  

م. ببینم با روحییه تو چه میکنه  !انرژی میگیر

پیاده شدم و کنجکاو به ساختمان نگاه کردم؛ 



 .رستوران بود

 .کنارم آمد

 بریم؟-

 .همقدم شدیم

ن این رستوران باشگاه بولینگه. بازیشو  - زیر زمتر

 بلدی؟
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ال انجام ندادم ویل فکر بلد که نیستم یعنن تا ح -

 نکنم سخت

باشه. یه توپه میندازی، میخوره به پینها و واژگون 

 میشن

 !دیگه

 .چشمهای درشتش داشتند میخندیدند

 تاکیدی پرسیدم: هوم؟

وع به خندیدن کرد و  رس بال انداخت و با صدا رسر

 لبهای

 .من هم خودکار کش آمدند



 !خییل جذاب توضیحش دادی-

وع به خن دیدن کرد، این بار رس به زیر و دوباره رسر

 دستش

 .را روی زنگ گذاشت

 .باز کن احسان-

266 

   غم تماشا ندارد 

 .بفرمایید-

ن رفتیم، دیگر خندههایش  در باز شد، از پلهها پایتر

 تمام شده

 .بود

 !پس امشب با یه استاد بولینگ اومدم زورآزمایی -

چنی نگاهش کردم؛ داشت شوخن میکرد و کوتاه 

 نیادم و

 :حق به جانب گفتم

مگه غیر از اینه!؟ حال یکم قلق و شگرد داره چند  -

 دفعه



 .تمرین میطلبه دیگه

 .تکخندهای زد

- 
ی

 .نه عزیزم دقیقا همینه که تو میگ

 .رو به پرس کرد

ن  -  .احسان کفش بیار برا خانوم. دست راست 

- ل الن میارم. خانوم بفرماییدچشم. بفرمایید داخ . 

 :از احسان تشکر کردم و رو به اعال پرسیدم

 چه کفش ی؟-

کفش مخصوص ورزش بولینگ. کف یکیش صاف -

ه ن  و لیر

ن نیست، به خاطر  کف یکیش برعکسه و اصال لیر

ن   همتر

 گفتم دست راست هسن  

ن پرتاب توپ  ن حتر
که مناسبت بیاره، برا تعادل گرفت 

 لزمه

 .پوشیدن این کفشها
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ی- ر  !چه ورزش با پرستیر

 .چشمک معروفش را زد

نه بابا یه توپه پرتاب میکنن میخوره به پینها و -

 واژگون

 !میشن دیگه

از دست انداختنم هم کفری شدم هم خندهام  

 گرفت و مشن  

 .بیجان به بازویش کوبیدم

؟-  خییل بدجنس ی، میدونسن 

ی کاناپیه چرم مشگ نشستم و با آمدن احسان رو 

 بیتوجه

به صمیمیت یکهویی و بیارادهام و لبخند اعال  

 کفشهای

 پاشنه بلندم را در

آوردم و کفشهای ورزش ی را پا زدم. اعال هم 



 همانطور

 .ایستاده کفشهای ورزش ی را پوشید

با دیدن سالن به وجد آمدم. فکر کردم باید ورزش 

 جذاب و

 .مفرخ باشد

از نفر بود، احتمال اعال اینطور خواسته سالن خایل 

 .بود

مسیر پرتاب توپ ایستاد و با laneروبروی ،

 اشارهاش

 .کنارش ایستادم

 ...خییل خب بریم رس بازی-
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روی یک زانویش خم شد و رس بلند کرد و چشم در 

 چشمم

 .برایم توضیح داد

ن اینجوری باید-  این سه تا حفریه روی توپ رو ببتر



یش  .بگیر

ن انگشتهایش در حفرهها نگاه کردم و  به قرار گرفت 

 رس

 .تکان دادم

 .اوگ، متوجه شدم-

 زانویش را صاف کرد و با تمرکز روی پینهای انتهای

 :مسیر گفت

دقت کن. سیع کن پینها وسط، مسیر پرتاب توپت -

 باشه و

انجام بدیبا قدرت پرتاب رو  . 

ش را  توپ را که رها کرد با کنجکاوی و هیجان مسیر

ن رس ذوق  ن پتر ن اولتر
چشیم دنبال کردم و با فرو ریخت 

 آمدم

 و همیه پینها در چشم بر

ن   فرو ریختند. رو به صورت خندان اعال هتر
 هم زدین

 .کشیدم

 !عایل بود-



کاری نداره دو سه بار تمرین کنن قلقش دستت -

 .میاد

ردم که تسلیم شدچنی نگاهش ک . 

150 

269 

   غم تماشا ندارد 

 !جدی میگم چرا بد برداشت میکنن -

ن بعد رفت  .سمت لتر

 .خب بیا اینجا نوبت توئه، پرتاب کن-

ل هیجان درونم نفسم را فوت   برای تمرکز و کنی 

 کردم و

 به مسیر توپ تا پینها نگاه کردم و دستم را روی توپ

 .گذاشتم

 !اوه چه سنگینه-

ن پینها باید قدر باشه دیگه -  !برای ریخت 

از اصطالخ که به کار برد خوشم آمد. سیع کردم 

 مثل



خودش توپ را پرتاب کنم و بالفاصله بدون اینکه 

 صاف

 بایستم به توپ چشم

ن  دوختم، سمت کنار پینها راه کج کرد و بدون انداخت 

 حن  

ن از کنارشان گذشت  .یک پتر

دمغ ایستادمپنچر شده و  . 

ش عوض شد-  .مسیر

 .خندید

وع خوب بود-  .برای رسر

 .احسان با دو ماگ قهوه نزدیکمان آمد

 راست میگه برای دفعیه اول همینکه سنگینن توپ-

 .تعادلتون رو به هم نزد یعنن خوب بوده
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 .نگاهشان کردم

 !مرس ی از روحیهدیه-



 :رو به اعال شوخن کردم

 !البته کاری نداره ها-

ن و-  ...بله بله یه توپ و چند تا پتر

 
ن

خندید و ماگ را سمتم گرفت. گرفتمش، از دایع

 بدنیه

 .ماگ خوشم امد و دو دستم را دورش گرد کردم

احسان که رفت با راهنمایی اعال در موازات هم 

ن   سمت میر

بلند کنار سالن راه افتادیم و در حال نوشیدن 

 قهوهاش

 :پرسید
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 تو از چه ورزش ی خوشت میاد؟-

ن تکیه زدم  .به میر

 .طنابزین و دوچرخه سواری. بیشی  طنابزین -

 آفرین. حرفهای؟-

ذهنم داشت سمت گذشته پرتاب میشد و رس تکان 



 دادم. بعد

 از مرگ طال طنابزین را هم کنار گذاشتم، من و طال

 پارتین هم در طنابزین 

 .بودیم
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 طیال؟-

 .گیج رس بلند کردم

 جان؟-

 کالهش را از رسش برداشت و دسن  روی رسش برای

مرتب کردن موهایش کشید. از دیدن کالفگیاش سیع  

 کردم

 حواسم را جمع کنم. با

هام بود، چشم دزدیدم و نگاهم را به  اخم ریزی خیر

 قهویه

در حال رسد شدنم دادم. اعال زیادی حواسش جمع 

 حالتم



 بود. قدیم پیش آمد و

ی در سینهام گره خورد و ی  اراده نگاه
ن  حس کردم چیر

دزدیدهام را دوباره به چشمهای پرحرفش که حال با 

 لبخند

 درگیر شده بود
ی

 کمرنگ

 .دوختم

 .یادم بده-

 ول

 نگاهش هنوز کالفه بود ی کالمش سیع در پرت کردن

ن ساعات که نه  حواسم داشت، دقیقا مثل همتر

 زد، 
ن
نهحرف  

 سوایل کرد، نه

 ...بازخواست و نه حن  نصیحت
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عطر تلخ و خاصش توی بینیام پیچید. عطرش گیجم  

 کرد یا



 ...رنگ نگاهش

کالهش را پیش آورد و روی رسم گذاشت و دسن  

 روی

 .لبهاش کشید

 .منم ین زدن یادت میدم-

اه و از گروکش یاش لبخند بر لبم نشست. رنگ نگ

 لحن

ن بود  .کالمش گرم و دلنشتر

 .عادلنهس-

اعال داشت دلم را با مهربانیها و توجههای 

 حمایتگرش

 درگیر خود میکرد. بودنش را دوست داشتم، مثل کوه

 ...بودنش را

قهوهام را مزه کردم و خاطرهای دور ذهنم را سمت 

 خود

 .کشاند
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《- 
ی

یزی تو قهوهت! خوشمزگ طال چقدر شکر میر

 قهوه

 .به تلخیشه

حواسش با من نبود، مثل تمام این مدت اخیر که در 

وت  هیی

دم تا به خود بیاید ن فت و صد بار باید صدایش میر  .میر

 میدانستم یک مرگش

ده شد  .است و قلبم فرسر
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 طال؟ حواست کجاست؟-

 .چشمهای کشیده و مشکیاش را سمتم تاب داد

؟- ی گفن  ن  جان؟ چیر

 .چشمهای زیبایش فروغ قبل را نداشت

 خوی  خوشگلم؟-

 .بلند شد و فنجان قهوهاش را پس زد

ین شد، قهوه تلخش مزه میده-  《 .چقدر شیر



حن  دقیقا یادم بود که مدل و رنگ لباسش چه بود، 

 رنگ

رژ لبش، حن  صندلهای پاشنه سهسانتیاش... طرز 

 راه

 رفتنش که مانند

و در یک خط مدلینگها قدمهایش را کوتاه 

 برمیداشت و از

 ...پلهها بال رفت

 طیال؟-

 .با صدای اعال، طال از خاطرم محو شد

 جان؟-

یکطور عمیق  قهوهایهای درشتش را به چشمهایم  

 کوبیده

 .بود که حس کردم او هم طال را در ذهنم دیده

 ادامه بدیم؟-

ن رس بال انداختم ه به لتر  .خیر
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 .یه شب دیگه-

ن گرفتم ن گذاشتم و تکیهام را از میر  .ماگ را روی میر

اض یا اضار به ادامیه بازی نکرد  .اعی 

کالهش را از رسم برداشم و سمتش گرفتم. رس خم  

 کرد و

 از درخواستش خندهام گرفت و کاله را روی رسش

 گذاشتم. بلد بود حواسم را

 .پرت کند هرچند شده برای یک لحظه و کوتاه
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سکوت بیسابقهاش فرصن  شد که کیم ذهن 

 هزارتکهام را

ون زدیم و در ماشینش  رسوسامان دهم. از باشگاه بیر

 .نشستیم

 بریم رستوران توفیق؟-

 .رس به نقن تکان دادم

 .مرس ی باشه یه شب دیگه-



ی بخون- ن  .پس یه چیر

از ارامش تصنعیاش متوجه بودم نیتش از 

 درخواستش

ین دوست دنیایی چیست. کاش میشد بگویم ب هی  ... 

 خی بخونم؟-

 ...هرچه میخواهد دل تنگت-
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ک  در این مدت کوتاه فهمیده بودم یک وجه مشی 

 انکار

 نشدین با اعال دارم، ان هم پناه بردنمان از حال بد به

... هر چند اعال
ی

 خوانندگ

 حال بد من را با خواندن خوب میکرد، ندیده بودم

 حال

خودش بد باشد. یعنن پیش میامد حال خودش بد 

 باشد؟ یعنن 

 درد و غصهای داشت؟



 میشه نخونم؟-

 .میشه-

ن را راه انداخت. در . قبول کرد نخوانم و ماشتر ن  همتر

 میکرد و ذهن من باز هم پر از آن دزد
ی

 سکوت رانندگ

یز  نامرد شده بود و در کنارش لی 

 ...از یاد خاطرات طال

 .سکوت را برای پرسیدن سوالم شکستم

 ...میگم اعال-

 جانم؟-

لبم کوتاه کش آمد. جانمهایش خالص بود مثل 

 طالی

 .بیستوچهار عیار

 وقن  حالت بده خی حالتو خوب میکنه؟-

 داره-
ی

 .بستگ

 .پرسشگر نگاهش کردم
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-  به اینکه از خی حالم بد باشه. مثال امروز که

 نیومدی حالم

 .گرفته شد و دیدنت حالمو خوب کرد

154 

به نیمرخش نگاه کردم و گذرا و خندان رس چرخاند. 

 اینکه

حرفها و شوخیهایش نوش جانم میشد دست خودم 

 .نبود

سیدی ازم-  !قرار بود حرف بزنیم ویل هییحی نیی

 .اینبار طولنیی  و عمیقی  روی صورتم مکث کرد

- لتو خوب کنمفقط اومدم که یه جوری حا . 

 .که کردی-

 .لبش یکطرفه بال رفت

 .خوبه. به خودم امیدوار شدم-

معلوم بود فهمیده صبح چرا نرفتهام، بیشک عیل 

 هم

 .گزارش دیشب را داده بود



 .فردا... میام-

 مگه میتوین نیای!؟-

 :خندید و ادامه داد

فردا یه قرارداد محکم و سخت باهات میبندم که -

 دیگه قصد

المو نکنن بد کردن ح . 

 .شیطنتم گل کرد
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که تو هم برا خوب کردن حالت مجبور نش ی دم -

 به دقیقه

یم بولینگ؟  بی 

 .باصدا ویل کوتاه خندید

دقیقا قرارداد رو میبندم که مدام جلو روم ببینمت -

 و مجبور

 .به نوشداروی بعدش نباشم

بچه و خام نبودم که به نگایه تب کنم ویل نگاه و 



 حرفهای

اعال بودار بود. بویی شبیه بوی عطری که استفاده 

 میکرد

 و تازه امروز اعال

 .بودنش را کشف کرده بودم

***** 

ن بار با اشاریه دست اعال پلک بستم و  برای دهمتر

 :خواندم
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 عشقم شاه دلم میخواد اسیر تو بشه -

که پایتختشهنبند آغوشتو    

 آدم انقدر که تو خوی  سختشه

 .آفرین عایل شد-

چشم باز کردم و نفس راحن  کشیدم، اعال به شدت 

 سختگیر 

بود و گایه آنقدر روی تکرار یک کلمه پافشاری 

 میکرد



 که اشکم را

 .درمیآورد
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 .به چهریه وارفتهام تکخندهای زد

 خسته شدی؟-

جمع و جور کردم و همراهش بلند شدم خودم را  . 

 .نه زیاد-

احت کن-  .اسی 

روز ضبط آهنگش بود و با لبخندی که خستگیام را 

 از جانم

ون رفت. در یی گوش یام متوجه  در کرد از اتاق بیر

 شدم

ن   کیفم را داخل ماشتر

جا گذاشتهام. لزمش داشتم ممکن بود از خانه تماس 

ند  بگیر

ش بلند شدم و از اتاق و نگران شوند. برای آوردن



ون  بیر

 رفتم، اعال و امیر داشتند

 .هدستها را داخل اتاق ریکورد تست میکردند

 از پلهها بال رفتم. در را باز کردم و قدیم به کوچه

گذاشتم، سوییچ را بال آوردم و همزمان نگاهم روی 

 جای

 خایل ماشینم نشست. لحظهای

کوتاه مبهوت جای خالیاش شدم و فکر دزدیده 

 شدنش مثل

برق از ذهنم گذشت و ترسیده قدم برداشتم و نگاهم 

 را

 سمت راست کوچه
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ده جیغ خفهای   ن  وحشی 
 
چرخاندم. با صدای تک بوف

 کشیدم

و برگشتم و حس کردم یکباره بند دلم پاره شد و فلج 



 .شدم

اشینمپشت فرمان م  

نشسته بود با آن نقاب سیاه که از صورتش فقط 

 چشمهای

 .آی  و وحش یاش پیدا بود

تمام تنم از وحشت خشک شده بود و توان حرکت 

 .نداشتم

حن  مغزم هم قفل کرده بود که نه میتوانستم جیغ 

 بکشم و

 کمک بخواهم نه

 .میفهمیدم این دزد بیصفت از جانم چه میخواهد

ن و وحش ی اش قالب تیه کرده بودم. از نگاه تیر

 دستش که

ه رفت انگار مغزم به کار افتاد و قدیم  سمت دستگیر

 به

 عقب برداشتم ویل آنقدر

ن خوردم و از  پاهایم بیحس بودند که با باسن زمتر



 ماشینم

ن آمد، چاقوی در دستش را که دیدم درد بدی در  پایتر

 دلم

 .پیچید
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ده و باتقال بلند شدم و د ن ن با شتاب و وحشی  وباره زمتر  

خوردم، قدیم سمتم آمد و جیغ کشیدم و تقالی 

 آخر را کردم

 و قبل از نزدیک شدنش
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بلند شدم و با رسعت سمت استودیو دویدم. 

 جیغهایی که

میکشیدم دست خودم نبود. داشتم از ترس سکته 

 میکردم،

 نگاهش وحشتناک

 .بود، چاقوی داخل مشتش وحشتناکی  



در ورودی ساختمان را محکم به هم کوبیدم ویل 

 هنوز

سیدم دنبالم باشد و مثل ارواح از در بسته عبور   میی 

 کند و

 به چنگش بیفتم. پله ها

ن دویدم و به یکباره با باز شدن در  را دو تا یگ پایتر

 استدیو

ن نفر خودش ر  دهای کشیدم. اعال اولتر ن
ا جیغ وحشی 

 به من

 رساند و شانههایم را

 .چسبید

 خی شده طیال؟! چرا جیغ کشیدی؟-

 .با حس بدی به هقهق افتادم و اعال تکانم داد

 .طیال؟... رهام، امیر برید کوچه رو ببینید. بدویید-

کنار دیوار رسخوردم و روی پله نشستم و صورتم را 

 میان

دستهایم مخقن کردم تا گری  هام را خفه کنم ویل  



تنمگریس  

 دست خودم نبود که

لش کنم  .بتوانم کنی 

 خم شده بود و سیع داشت دستم را از روی صورتم

 .بردارد
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ن منو طیال؟-  طیال ببتر

 اعال؟ اعال؟-

صدای رهام بود و اعال با رسعت سمت بال دوید. با 

 تنها

شدنم انگار ترس دوباره به جانم قالب شد که صاف 

ادمایست  

 و نگاهم را به ورودی

 .دوختم

ن امد و روبرویم که رسید دوباره به   اعال دوباره پایتر

 گریه



افتادم. استیصال و حال داغانم کالفهاش کرده بود، 

 دستش

 را پیش آورد و آرام

 .رسم را روی سینهاش گرفت

س-  .هیس هییحی نیست. نی 

بیاراده دستم را بال آوردم و لباسش را در مشتم  

 .گرفتم

ون کشیدآ رام سوییچ را از میان انگشتهایم بیر . 

 :صدای رهام از کنارمان آمد

ن - ن نبوده. ماشتر هر گ بوده قصدش دزدیدن ماشتر

 روشن

 .رو گذاشته و رفته
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 .رهام زنگ بزن صدوده-

 .ترسیده رس بلند کردم
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 .نه-

 .اخمهایش گره خورد

 چرا؟-

 .گری  هام شدت گرفت و رو به رهام کرد

 .برو قفلش کن فعال-

پاهایم توان تحمل وزنم را نداشت و خواستم دوباره 

 روی

پلهها بنشینم که اعال شانههایم را گرفت و اجازه 

 .نداد

 خی دیدی؟-

 .گفته بود نگویم، بد میبینم

 .خواستم دستم را روی صورتم بگذارم که اجازه نداد

 !طیال-

اتتگرش گری  هام به هقهق تبدیل شداز لحن شم . 

، هییحی -  .هییحی

 .اعال فشارش افتاده. فشار نیار بهش-

امیر درست تشخیص داده بود افت قند خونم را با 



 تمام

 .وجود حس میکردم

 .خییل خب برو آب قند درست کن-

با رد شدن امیر از کنارمان اشکهایم را با دستهای 

 لرزانم

 .پس زدم
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 .خییل خب، حرف نزن فقط آروم باش-

لب گزیدم و رس تایید تکان دادم اما حالم اصال خوب 

 نبود،

 .مرور چشمها و چاقویش مو به تنم راست میکرد

بازویم را گرفت و با کمکش داخل رفتیم. پاهایم 

 میلرزیدند

ینن کنارمان  و امیر با یک لیوان بزرگ آبقند و چند شیر

 .آمد
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ن طیال نیفن  -  !بشتر

با فشار دست اعال داخل اتاقش رفتم و روی مبل 

 .نشستم

ن گذاشت. پلکهایم داشتند  ینیها را روی میر ابقند و شیر

 بسته

 میشدند و رسم

روی تکیهگاه مبل برگشت که اعال رسی    ع کنارم 

 نشست و

 .لیوان را به لبهایم چسباند

مغ لب زدم  .لیوان را از دستش گرفتم و بیر

- اعالخوبم  . 

 .حرف نزن ابقندتو بخور-

 .حرفش را گوش کردم چون واقعا نیاز داشتم

 .رو به امیر کرد

 افتاده-
 
ن چه اتفاف  .دوربینا رو چک کن ببتر

آب به گلویم پرید و کف دست اعال پشت کتفم 

 .نشست
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س-  .نی 

ون رفت و دوباره به گریه افتادم  .امیر بیر

- اعال ببخشید  ! 

ه شده  نگران بود، عصباین شد، پوست گندمیاش تیر

 و رگ

 .گردنش باد کرده بود

 عذرخواهیت برای چیه الن!؟-

 .اون یه روانیه اعال-

اخمهایش باز نشد ویل رنگ محبت نگاهش قابل 

 انکار

 .نبود

؟-  کیه این لعنن 

 .دستم را روی صورتم گذاشتم و هق زدم

 .نمیدونم، به خدا نمیدونم-

ی به در خورد و کالفه داد زدتقها . 
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 .بیا تو-

: اعال یه مرده با نقاب مشگ صورتش اصال پیدا  امیر

ن رو باز   نیست. پیاده اومد با یه کلید راحت در ماشتر

 کرد و

 از پارک خارجش کرد،

 .احتمال قصدش ترسوندن بوده نه دزدی
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 پل

 رهام: به یس زنگ بزنیم؟

ی کنه، پای پلیسو  اعال: زنگ بزن به عیل، بگو پیگیر

 باز

نکن اینجا. بفهمه به پلیس خی  دادیم محتاطی  

 .میشه

با حرفش ترسان تکیهام را از مبل گرفتم و نگاه اعال 

 سمتم



د خطاب به امیر و رهام  چرخید. بدون اینکه نگاه بگیر

 :گفت

 .فیلمها رو برسون به عیل-

ا پرنفوذتر به چشمهایم در بسته شد ویل نگاهش ر 

 .دوخت

 .تعریف کن-

ی درونم فرو ریخت ن  .چیر

 ...پشت فرمون ماشینم نشسته بود-

 .اینو نه-

... یو؟-  پس... خی

 تو خیابون پشت فرمون چرا حالت بد شده بود؟ -

 :لب گزیدم و جدیی  پرسید

 گریه نکن طیال. بگو خی شد اونشب؟-

 .پنهانکاری بیفایده بود

- یادداشتیه... کاغذ...  ... 
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 .خب توش خی نوشته بود-

دست لرزانم را روی لبم گذاشتم. متنش در رسم  

 کوبیده

 .میشد ویل اعال تا نمیشنید بیخیال نمیشد

 .نوشته بود بد میبینن -

160 

د  .لبهایش را محکم به هم فرسر

 بهم!؟-
ی

 الن باید بگ

 .شانهام از صدای بلندش پرید

- 
ی

بالیی رست میاورد چیکار میکردی! مگه نمیگ

 !روانیه

 میفته منو در جریان بذار؟ هان؟
 
 نگفتم هر اتفاف

لرزش دستم بیشی  شد. خواستم مخفیاش کنم که 

 نگاهش

روی دستم نشست و پوف کشید. چشمهای اشکیام 

 را به

 .صورتش دوختم



 .ترسیدم بگم-

 .عصن  پلک بست

 ...اعال-

کردمیان حرفم چشم باز   . 

 .تموم شد پیداش میکنیم. آروم باش-
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بلند شد و با مکث دسن  به کل صورتش کشید. 

 حالش آشفته

بود، حق داشت اتفاق پیش پا افتادهای نبود، آن 

 هم درست

 جلوی محل

 .کارش

 اعال؟-

ن نگاهم کرد  .تیر

 خودت میدونیها! قرارداد نوشتیم-
ی

 .چرند بگ

تم معرفتش بیشی  از این است که به منفعت میدانس



 خودش

 .فکر کند. اعال بدون من هم ستاره بود

 ...به خدا نگرانم که-

 دوباره کنارم نشست و صورتش را برای تاثیر بیشی  

 .کالمش نزدیک صورتم آورد

 میفته بهم -
 
فقط مواظب خودت باش و هر اتفاف

ن   .بگو همتر

 باشه؟

فترس تکان دادم و کیم فاصله گر  . 

احت کن حالت بهی  شه. من - یکم دراز بکش اسی 

م  میر

ون راحت باش ی  .بیر

161 
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راحت نبودم و دلم آشوب بود، دوست نداشتم 

 برود، ترجیح



میدادم بماند و با هزار ترس و نگراین تنهایم نگذارد 

 ویل

 .توقع زیادی بود

 میشه برم خونه؟-

 .لحظهای هر دو چشمم را کاوید و لب باز کرد

؟-  نمیخوای با خانوادهت صحبت کنن

 .با اطمینان و رسی    ع رس تکان دادم

نه. نمیشه، نمیتونم. مامان بعد از مرگ طال دارو -

 مرصف

ش گفته هر جور تنش و هیجاین براش  میکنه، دکی 

 .سمه

 بابا هم... نمیتونم

صدش از اذیت  خودم باید بفهمم این رواین کیه و ق

 کردنم

 !چیه

؟ القل به جاوید بگو. طیال من نگرانتم. - جاوید خی

 اینجا که



هسن  آرومم ویل وقن  تو خونیه خودتوین و میدونم  

 کس

 ی برات احساس

 .خطر نمیکنه و مراقبت نیست مدام فکرم پیشته

 .من که بچه نیستم نگران نباش-

- ویدپوف! این قضیه بچه و بزرگ بر نمیداره، اگه جا  

بدونه خیالم راحتی  میشه. شاید حن  بتونه کمکمون  

 کنه

ن   بفهمیم این بیهمهچیر
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 کیه؟

باشه میگم بهش. یهکم رسش خلوت شه بعد. -

 جاوید خودش

ن   هم اوضاع آرویم نداره، جدای از کارهای سنگتر

 کارخونه به هم خوردن

ه هم ریخته نامزدیش و اتفاقهای بعدش ذهنش رو ب



 نمیخوام

مندیه تو هم  ...قوز بال قوزش بشم. رسر

 !طیال-

لبخندی به نگاه دلخور و توبیخگرش زدم و به حالت 

 تسلیم

 .دستهایم را بال گرفتم و لب زدم

 .ممنون-

ن رفته  نگاهش روی دستهایم چرخید. لرزششان از بتر

 بود و

 .لبخند زد

احت کن که خیالم راحت - خب پس همینجا اسی 

از باشه  

 .بابتت

بلند شد و رفتنش از اتاق را با نگاهم بدرقه کردم. در 

 این

ایط افتضاح و وحشتناکم حس میکردم فقط او را  رسر

 .دارم



 اویی که شاید به

ایط به وجود آمده مجبور شده بود زیادی  خاطر رسر

 مراقبم

ن امر نیازم به بودنش را بیشی  میکرد و  باشد و همتر

 یک

 
ی

؛ وابستگ ن عمیقی   ...چیر
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دسن  به مانتوام کشیدم، خایک شده بود و به شدت 

 حالم را

. بلند شدم و از تنم درش 
ی

بد میکرد این شلختگ

 .آوردم

162 

کاش میفهمیدم آن مرد چشمآی  جاین از جانم چه 

 !میخواهد

دستم دوباره لرزیدن از رس گرفت و مشتشان کردم. 

 این



 لرزشهای به هنگام

س را هم از مرگ طال به یادگار داشتم. دسن   اسی 

 روی

خاکهای مانتوام کشیدم کیم بهی  شد. روی کاناپه 

 دراز

 کشیدم، کاش میتوانستم

بخوابم و وقن  بیدار شدم این کابوس لعنن  تمام 

 .شده باشد

در این مدت، از همان لحظهای که کیفم را زیر 

 درخت

زار بار آدمهایی که حیاط پیدا کردم تا به الن بیش از ه

 در

 زندگیام بودند یا حن  

فقط چند صباخ امده و رفته بودند را شمرده بودم 

 و تمام

ی ن  لحظاتم با تکتکشان را مرور کرده بودم ویل چیر

م نشده بود، من واقعا  دستگیر



به کس ی بدی نکرده بودم و نمیفهمیدم این فرد 

 مریض

 .کیست و به کدام گناه نکرده آزارم میدهد

اخل ماشینم نشستم، هنوز استارت نزده بودم که د

 دسن  دور

ده جیغ کشیدم و با شدت  ن گلویم حلقه شد، وحشی 

وع به  رسر

 فشار دادن
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ین نبود که  ر گلویم کرد، داشتم خفه میشدم، اکسیر

 نفس بکشم،

از داخل آینه چشمهای آبیاش را دیدم و جیغ 

 .بلندتری کشیدم

 دستهایش

را از دور گردنم برداشته بود و ضامن چاقویش را  

 .کشید



 .با جیغ اعال را صدا زدم و درد در پهلویم پیچید

 طیال؟ طیال؟-

 ...حس کردم بار سنگینن از رویم برداشته شد و

خواب دیده بودم، همهاش خواب بود؟ آن دزد در 

 خوابم

 .بود

 .به صورت نگران اعال چشم دوختم

- ود؟همهش خواب ب  

 .حالش دگرگون شد

 .آره عزیزم خواب دیدی-

اعال متوجه منظورم نشده بود. همهاش منظورم از 

 همان

روز کیف قایی تا الن بود. نه؛ دزد در خوابم نبود.  

 کمکم

 اتفاقات یادم آمد. دسن  

 .به صورت خیسم کشیدم. حسای  عرق کرده بودم

ن -  .اگه حالت خوبه پاشو برسونمت خونه. بچهها رفت 



نتوام را از روی دستیه مبل برداشتم و آرام تن زدم ما

 و

 .شالم را روی رسم کشیدم
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ش رفت و سوییچ و گوش یاش را برداشت.   ن پشت میر

 کیف

 .من را هم دستم داد

؟-  خوی 

 .رس تکان دادم
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 .همیشه وقن  حالم آشوبه خواب بد میبینم-

- یل زود هدفش رو طبیعیه. بهش فکر نکن خی

 میفهمیم. هیچ

 .غلظ نمیتونه بکنه

لبخندی به رویش زدم و باز هم مانتوام را چک  

 .کردم



 وسواس داری؟-

 .خندهام گرفت

ارم- ن  بیر
 و کثیقن

ی
 .نه. فقط از شلختگ

 .بیصدا خندید

 .خییل مرتن  -

ند را به  در را باز کرد و ایستاد تا َ م َ ثل خانمها مقدمی 

 جا

 .آورد

ون رفتیم و در استودیو را قفل کرد. به پلهها که  بیر

 نگاه

 کردم حالم بد شد و دوباره ان مرد و چاقو و آی  

 ...چشمهایش
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ون  .چه تاریک هم بود فضای بیر

 !شب شده؟-

 .آره چهار ساعت خوابیدی. ساعت هشته-



  متعجب نگاهش کردم و پله ها را در پیش گرفت و 

 کنارش

راه افتادم. دستش که روی در نشست قلبم با شدت 

ی  بیشی 

 تپیدن گرفت و

ین فاصله کنارش ایستادم و تقریبا  بیاراده در نزدیکی 

 پشتش

 .سنگر گرفتم

 .متوجه حالم شد و سمتم برگشت

س طیال. من کنارتم-  .نی 

ون آمدم و در را باز کرد  .لب گزیدم و از پناهگاهم بیر

ه درست جلوی ساختمان پارک از دیدن ماشینم ک

 بود دلم

ریخت و لحظهای کوتاه به وضوح آن مرد را پشت 

 فرمان

 دیدم و دست خودم

 .نبود که به بازوی اعال پناه بردم



آرام دستش را روی دستم گذاشت و از بازویش جدا  

 کرد و

ده از رفتار  ن میان مشتش نگه داشت. خجالی 

ارادیام لبم  غیر

 .را گاز گرفتم
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- . نمیتونم سوار ماشینم بشم. حس خوی  من.. 

 .ندارم
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مسخره بود ویل حس میکردم هنوز در ماشینم 

 .نشسته

سونمت. به بچهها میگم ماشینتو بیارن - خودم میر

 .خونتون

چشمهایم میسوخت ویل دلم نمیخواست جلوی 

 اعال اشک

 ضعفم را دیده بود. دستم را 
ن
بریزم، امروز به قدر کاف



 رها

 کرد و یک جورهایی 

ن  جلوی دیدم را به ماشینم گرفت و سمت ماشتر

 خودش

 راهنماییام کرد. ی  تعارف رسی    ع نشستم. اصال توان

ن و دوباره دیدن ماشینم را  برگشت 

نداشتم. پشت فرمان نشست و نگایه به صورتم 

 .انداخت

جلوه کنم اما نمیدانم تا چه حد  سیع کردم محکم

 موفق بودم

 :که پرسید

؟-  خوی 

ن تو ماشینمو - خوبم. لوسم نکن. فقط دل نشست 

ن   .ندارم همتر

***** 

رفت و آمدها تمایم نداشت، از صبح زود تمام اقوام 

 و



دوست و آشنا آمده، بعض ی برای ناهار و شام 

 مانده و

 بعض ی بعد از تسلیتگویی 

گفته بود حواسم به خدمه باشد  رفته بودند. جاوید  

 که

 پذیرایی به نحو احسن انجام شود ویل میان تکاپویم و

 نشست و برخواست و
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خوشامدگوییام حواسم بود که هر که به مامان 

سد در  میر

کنار تسلیت مرگ مادرجون، خدابیامرزی هم برای 

 طال،

 دخی  جوانمرگش میگوید

 ول

ن حالش به مراتب بدتر از روز ا یست که و ماما

 متوجه



مرگ مادرش شد. به دور از چشم میهمانان قرص ی 

 به

 .خوردش دادم

ن آن دزد در ماشینم   چند روزی از ماجرای نشست 

 گذشته

ن  بود، آرامی  شده بودم ویل این هراس که او در کمتر

 است

 و حرکت بعدیاش

چیست رهایم نمیکرد. اگر محبتها و اطمینان 

ادنهای اعالد  

نبود شاید نمیتوانستم تا این حد با جریان کنار بیایم 

 و بر

 ترسم تا حدودی

 .هرچند کم غلبه کنم

ام ن چند تن از میهمانان سمت در رفتم و با احی   با رفت 

 .تشکر و بدرقه کردم

ون ریخته از شالم کشیدم و  دسن  به موهای بیر



ن   سمت میر

 که آلما کنار سالن آماده کرده و انواع و اقسام
ی

 بزرگ

 میوهها و حلوا و خرماها را
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 رویش چیده بود رفتم و به دخی  جواین که آلما برای

پذیرایی موقتا استخدام کرده بود خسته نباشید گفتم 

 و خودش

 فرز و چالک لوازم پذیرایی 

نان رفت. هشدار جدی جاوید را آماده و سمت میهما

 حسای  

هشیارش کرده بود که باید بیکم و کاست انرژی 

 .بگذارد

 گلهای اهدایی 
ن از کنار جایگایه که برای گذاشت 

 عزیزان

ن شده بود رد شدم، پارچیه ساتن مشگ که  تزیتر

 روی سه



ن بزرگ و  طبقه میر

کوچک کشیده شده بود دیگر به سخن  پیدا بود و  

 گلهای

یش را پر کرده بودند. رسگ به حیاط  بیشماری رو 

 .کشیدم

 صبح
ن

 دیگر به شلویع

ن  نبود و تقریبا همیه میهمانان رفته یا عزم رفت 

 داشتند،

جاوید همچنان در تقالی تکریم میهمانان بود ویل 

 
ی

 خستگ

 .از رس و رویش میبارید

 داشت داخل سالن آمد، با 
ی

سلمان با دسته گل بزرگ

 دیدنم

صورتش کنار کشید رسی    ع گل را از مقابل . 

ن برسونم - خوب شد دیدمتون. اینو پیک آورد گفت 

 دست

 .شما
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 .دسته گل را با احتیاط از دستش گرفتم

 .باشه ممنون-
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 به کارها به حیاط رفت. گل را 
ی

با عجله برای رسیدگ

 میان

ن قرار دادم و به دنبال کاری  که  دیگر گلها روی میر

شانن  

 دهد گل از سمت چه

کس ی است میان شاخ و برگهایش را نگاه کردم و با 

ن   یافت 

 .کارت پشت شاخهگل گالیل برش داشتم

خییل ذوق نکن که سیایه از خونهتون برداشته 》

 میشه،

 《 عزای اصیل مونده هنوز خوشگله

ن چنگ  زیر پایم خایل شد و برای حفظ تعادلم به میر



 .انداختم

ن نامه مو به تنم سیخ ... مرور مت  ، لعنن   مردک رواین

 .میکرد

 خانوم؟-

ن کشیدم و به خدمیه جوان نگاه کردم  .هتر

ن خانوم؟-  خوبتر

 .به زحمت خودم را جمع و جور کردم

احت کنم حواست به مهمونها - م بال یکم اسی  میر

 باشه. اگه

باز هم مهمون اومد کس ی از قلم نیفته و پذیرایی 

 .نشده نره

چشم خانوم. فکر نکنم دیگه کس ی بیاد دیروقته. -

ن   همتر

ن. میخواید کمکتون کنم؟  چند نفر هم الن دیگه میر

با تکان دست مخالفت کردم و با قدم هایی که حن  

 به ظاهر

 .هم نتوانستم محکم نشانشان دهم بال رفتم
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ن در اتاقم فرو ریختم و پشت  در رس به محض بست 

 خوردم

ن به گریه و استیصال رسم را رو به سقف  و روی زمتر

 گرفتم و اشکهایم روان

 .شد

 دل فکر کردن به منظورش از عزای اصیل را نداشتم،

شاید داشتم اشتباه میکردم، باید کل خانواده را از 

 وجود

 منحوس آن رواین مطلع

میکردم که همه مراقب خودشان باشند. کم اورده 

 بودم،

این حجم از ترس و دلهره را نمیکشیدمدیگر  . 

ن آوردم و پلک باز کردم  .با زنگ گوش یام رسم را پایتر

شاید خود روانیاش بود. ترسیده اشکهایم را پس زدم 

 و



 سمت تختم رفتم، گوش یام

 رویش بود و برداشتم، اعال بود، انگار وقن  هم نبود

میفهمید گ به وجودش، به حضورش، به تسیل و 

 حمایتش

 نیاز دارم، سینهام از بغض

 .تنگ شد و تماس را وصل کردم

 الو؟-

وای چقدر صدایم خفه و خشدار بود! صدای 

 نگرانش با

 .مکث کوتایه در گوشم پیچید

؟ طیال؟-  طیال؟ خی شده؟ خوی 
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التماس مواج در صدایم را با هیچ کدام از منطقهای 

 وجودم

بسنجم. من به بودنش نیاز داشتم. فقط  نمیتوانستم



ن را  همتر

 میتوانستم

 .خوب حس کنم

 گ میای اعال؟-

سونیم-  .خی شده؟ داری میی 

 .هییحی نشده. فقط بیا لطفا-

ن بغضم تماس را قطع کردم و دستم را  قبل از شکست 

 روی

 .صورتم گذاشتم و گریه از رس گرفتم

ساعت نزدیک ده شب بود. تقهای به در خورد و 

ستد  

 .روی اشکهایم کشیدم

 جانم؟-

ن -  .خانوم داییتون فرمودن لطفا بیاید پایتر

جلوی آینه دسن  به صورتم کشیدم، باید خودم را 

 آرام

میکردم، نباید ته مراسیم که جاوید برایش سنگ 



 تمام

 گذاشته بود را خراب

ن رفتم  .میکردم و پایتر

خانه خایل از میهمانان شده بود، فقط دایی پرویز و 

نمشخا  

 .مانده بودند و جمع خودمان
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اهن مشگ دایی پرویز را از تنش در  دایی جهانگیر پیر

اورد. اشک در چشمهای دایی پرویز حلقه زده بود و 

 به

 دایی جهانگیر اجازه نداد

دکمههایش را ببندد و با تشکر خودش دست به کار 

 .شد

 .هدییه زندایی را هم تقدیمش کرد

داخل جمع شدم و کنار مامان نشستم. نمیخواستم 

 حن  یک



دم؛  لحظه به آن پیغام فکر کنم و دست مامان را فرسر

 رسد و

 .خسته بود

د  .لبخند زد و متقابال دستم را فرسر

سیدم این پنهانکاری  دم، میی  ن باید با جاوید حرف میر

 زبانم

باید اجازه میدادم آن مردکلل پشیماین به بار آورد، ن  

 رواین باعث از هم

ازهای که با  ازیه زندگیمان شود، شیر پاشیدن شیر

 تالش

بابای بیچاره به زحمت دوباره وصل زندگیمان شد. 

 ما یک

 بار با تمام وجود درد را با

استخوانمان کشیده بودیم و هنوز هم نتوانسته 

 بودیم کامال

 .روی پایمان بلند شویم

یر لباس جاوید و بابا را هم در آورد و دایی جهانگ



اهن  پیر

 روشن تن هر دو کرد. بابا شانههای دایی جهانگیر را

 ...بوسید و دایی جاوید هم
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 رورسی  های خاله و مامان را هم خودش برداشت و

 را روی رسشان انداخت و گره زد و 
ی

رورسی  های رنگ

 هر

 .دو را در آغوش کشید

با صدای زنگ افاف بیاراده از جا پریدم، دیوانه شده 

 بودم

که فکر میکردم شاید آن دزد ناجوانمرد باشد و با 

 چاقویش

 آمده باشد تا بد

 .ببینم

167 

 کشیدم و سیع کردم ذهنم را آرام کنم، شاید 
ن
پوف



 اعال بود

 .و آمده بود آرامم کند

 دایی جان؟-

به دایی جهانگیر نگاه کردم، دستش را سمت شالم 

 .آورد

اشکم از دآلشوی  خود بیچارهام بود که فرو ریخت 

 وگرنه

 الن به تنها کس ی که

 .فکر نمیکردم مادرجون و نبودنش بود

 .پیشانیام را بوسید

 .گریه نکن دایی جون-

ن  شال مشکیام را برداشت. باکس هدیه را از روی میر

 بلند

 را ازکرد و درش ر 
ی

ا باز کرد و رورسی رنگارنگ  

ی که خاله ن  داخلش درآورد. شومیر
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 .هلل آن روز نشانم داد هم داخل باکس بود

نگاهم به ورودی سالن بود و اعال با راهنمایی سلمان 

 داخل

آمد. لحظهای چشم در چشم شدیم، اگر تنها بودیم 

 به تنها

 کس ی که این روزها

 را در حقم تمام کرده 
ی

تکیهگاهم شده بود و مردانگ

 بود پناه

دم. الن دقیقا زماین بود که نیاز داشتم رسم را به  میی 

 سینه

د و بگوید  :اش بگیر

 .هیس آروم باش

دایی جهانگیر رورسی را روی رسم انداخت و دوباره 

 رسم

 .را بوسید

دایی جان لباستم خودت عوض کن از فردا، خوب -

 نیست



عزا بیش از چهل روز لباس . 

 .رس تکان دادم و تشکر کردم

ام و خوشامدگویی به اعال بلند شده 
 برای احی 

ی
همگ

 .بودند

سلمان گیل که اعال هدیه آورده بود را تقدیم مامان و 

 خاله

 کرد و روی عسیل قرار داد. مامان تشکر کرد و اعال

 عذرخوایه کرد که زودتر

ا حضورش به عنوان نیامده؛ گفته بود که دیر میآید ت

 یک

خواننده باعث هیجان در مدعوین و در نتیجه 

 بینظیم در

 .مراسم نشود
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میان تعارفات و گفتوگوهایشان چند باری نگاه 

 نگرانش



رویم نشست و چقدر از اینکه در اوج استیصال با 

 مکالمیه

 تلفنن نیمبندم

منده بودم  .پریشانش کرده بودم رسر

دلم میخواست موقعین  پیش آید تا در جریان آن 

 یادداشت

 .قرارش دهم

بیشی  از نیمساعت نماند و بعد از اتمام صحبتهای 

 بابا و

 .تعارف جاوید به خوردن میوهاش بلند شد

م عذر میخوام-  .دیروقته. بازم بابت تاخیر

 :رو به مامان ادامه داد
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 . غم آخرتون باشه خانومانشاهللا -

رو به خاله رس خم کرد و هر دو تشکر کنان بلند 

 .شدند

امش بلند شدیم ویل با تعارفش به   به احی 
ی

همگ



ن فقط  نشست 

من و بابا و جاوید تا دم در برای بدرقهاش رفتیم. 

 سیع

 داشت بابا و جاوید را

از آمدن منرصف کند ویل قبول نکردند و جلوی در با  

 کیم

پا و آن پا کردن رو به من کرداین  . 

طیالجان یه صحبن  داشتم البته اگر خستهای -

 باشه برای

 .فردا
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د و  ام دست اعال را فرسر به بابا نگاه کردم و با احی 

 جاوید

هم تشکر و خداحافظن کرد. داخل که رفتند به 

 ماشینش

 اشاره کرد و داخلش



کوچیه همیشه خلوتمان نشستیم. نگاهش در  

 چرخید و کج

 چشمهایم 
ن
در صندلیاش نشست و قبل از هر حرف

 را

 .بررس ی کرد

. بگو خی شده؟-  جون به لبم کردی دخی 

 .لب گزیدم

ببخش اعال وقن  زنگ زدی انقدر حالم بد بود  -

یل رو  کنی 

 .رفتار و اعصابم نداشتم

خییل خب عذرخواهیت برای چیه آخه! بگو چرا -

 این

 حالته؟

 لبم را با زبانم تر کردم. میفهمیدم که دارم اعال را با

 مشکالتم

 .درگیر میکنم ویل چارهای نداشتم

ون آوردم و  م بیر ن کارت یادداشت را از جیب شومیر



 سمتش

گرفتم و دستم موقع رها کردن برگه میان انگشتان 

 اعال

 .لرزید

مکث کرد و دستم را پس کشیدم و انگشتهایم را 

 درهم چفت

 .کردم بلکه لرزششان محار شود
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 :یادداشت را خواند و حرص زد

 !آشغال-

د. چند لحظه  سیدم لب باز کنم و گری  هام بگیر میی 

یه  خیر

 .یادداشت ماند و پرتش کرد بایل فرمان ماشینش

ن -  نگران هییحی نباش. احتمال قصدش اخاذیه نه چیر

، برادرش تو آگاهیه دیگهای. با عیل صحبت کردم

 برات



 
 
 پرونده باز کرده هیچ اتفاف

 .نمیافته

 .رس تکان دادم

ممنون فردا میخوام یه تاییم رو گیر بیارم که رس -

 جاوید

خلوت باشه باهاش حرف بزنم. فکر کنم حق با 

 شماست

ه  .درجریان باشه بهی 

169 

. فقط-  ...کار خوی  میکنن

دم مکث کرد و نگران دستهایم را بیشی  در  هم فرسر . 

ون نرو. باشه؟ - ورت نداره بیر  تا جایی که ضن

خشک شدن گلویم از هجوم وحشیانیه هزار حدس 

 و گماین 

د ن  .بود که در رس اعال چرخ میر

 .رسش را جلو آورد

 باشه؟-
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 .لب باز کردم و نتوانستم حرف بزنم

س من کنارتم باشه؟- س طیال. از هییحی نی   نی 

 .بطری آی  از داشبورد برداشت و درش را باز کرد

 از دستش گرفتم و جرعهای چندقطرهای نوشیدم و

 .همانطور که بطری میان دستهایم بود درش را بست

طیال من باید برم، تا صبح نمیتونیم بشینیم تو -

. قول ن  ماشتر

 .بده آروم باش ی

 ...خوبم. اما-

؟-  بگو. اما خی

سم. اعال ما پنج سال پیش جوری - از تهدیدش میی 

ن   زمتر

خوردیم که هیچ کس فکرشو نمیکرد بتونیم دووم 

 بیاریم. به

 .زور رو پا شدیم



سم از دوباره داغون شدن زندگیمون، داغون  میی 

 شدن

مامان، کم آوردن بابا... شما راهنماییم کن من چیکار  

 کنم؟

غزممن واقعا قفل کردم م  

ه، باید چیکار کنم  .جواب نمیده که دور و برم چه خی 

حرکت بعدی اون موتورسوار چیه. من از جون 

 خودم

سم به خانوادهم سم. من میی   نمیی 

سم به تو هم آسیب بزنه...  آسیب بزنه. من حن  میی 

 ...من
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س طیال. اون هیچ غلظ نمیتونه بکنه. از - نی 

کاتشحر   

. نذار به  ن سونه. فقط همتر
پیدا بود که میخواد بی 

 هدفش



 برسه. قبل از حرکت

احت   ن باش. برو اسی  بعدیش پیداش میکنیم مطمت 

 کن. روز

سخن  رو گذروندی. صبح که بیدار شدی جاوید رو 

 در

 جریان اتفاقات بذار. جاوید

 
ن
پرس عاقلیه میدونه چه جور مدیریت کنه. از طرف

 نیازه

احتمال زیاد مامور پرونده سوالن  داره که که بدونه 

 باید

 جواب داده بشه. من هم

 .همه جوره پشتتم

 .چند بار پلک زدم تا اشکهایم فرو نریزند

 .ممنون که اومدی-

170 

لبخند زد و پاکن  از صندیل پشت برداشت و از 

 داخلش



ون کشید  .کادوپیچ طالیی رنگ کوچگ را بیر

 بیشی  بهت میاد-
ی

 .ناقابله. دیگه مشگ رس نکن. رنگ

 که دایی رسم کرده بود اشاره کرد
ی

 .به رورسی رنگارنگ

 .قدردان نگاهش کردم

ن که اومدی - مرس ی نیازی نبود واقعا. همتر

مندهم  رسر

 .کردی
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وظیفهم بود. برو خونه و راحت بخواب. به هییحی -

 هم فکر

 .نکن

 .در را باز کردم

 .چشم. شبت بخیر -

ن در یک بار دیگر  پلک زد و پیاده شدم و قبل از بست 

 برای

تشکر لبخند زدم و دستش را به نشان خداحافظن  



 کیم بال

 .آورد

داخل حیاط رفتم و با اشارهاش در را هم بستم. حال  

 که

حرف زده بودم و قرار بود جاوید هم بفهمد حس 

ی  بهی 

چقدر داشتم؛ البته هر   

ن تحت   هم که اعال میگفت آرام باشم و همه چیر

ل است  کنی 

د ن  .باز هم دلم شور میر

جلوی آینه کادوی اعال را باز کردم و از شال حریر 

 میش

ی با طرحهای طالیی رنگ دلم از محبتش لرزید. در 

 آینه

 نگاه و رورسی اهدایی دایی را

برداشتم و شال اهدایی اعال را روی موهایم انداختم. 

 اعمال



 و رفتارش تمام ذهنم را پر کرده بود و نمیشد ندیدش

م  .بگیر

این همه خوی  جمع شده در وجودش دل آدم را 

 هوایی 

 ...میکرد
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هر دو رورسی را در کمد آویزان کردم و لباس خوابم 

 را

ن کرم مرطوبکننده در کشو را  پوشیدم، برای برداشت 

 باز

 کردم و دستم سمت برگ

کوچک و خشک شدیه کنج کشو کشیده شد و 

 تصویر اعال

دوباره در نظرم زنده شد و لبهایم کش آمد، خل شده 

 بودم

 که برگ خشک شده



را دور نمیانداختم! دوستش داشتم هر بار میدیدمش 

 لبخند

 ...مهمان لبهایم میشد

 کرم را برداشتم و به تختم پناه بردم و با صدای زنگ

یامک، پیامش را باز کردمپ . 

- 《  《 خوب بخوای  طیالی عزیزم

هرچه غم و اضطراب داشتم با آن میم مالکین  که 

 اعال با

سخاوت نثارم کرده بود به آین پر کشید. به پاس تمام 

 بودنها

 و آرامش

 .دادنهایش نوشتم

 از اینکه کناریم ممنون. شب تو هم بخیر اعالی》 -

 《 عزیز 

انهام اجازه نداد آن میم فقط خط قرمزهای دخی  

 دلچسب را

 .نثارش کنم
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*** 

با صدای زنگ گوش یام چشم باز کردم. هنوز مست 

 خواب

 بودم ویل پشت خظ ول کن نبود و در یی گوش یام

ن شدم. شماره ناشناس  نیمخیر

ن زنگ هشدار شد و چشمهایم را کامل باز   بود و همتر

 کردم

 :و جواب دادم

 بله؟-

 بزین -
ن
جاوید پیش منه. بدون اینکه به کس ی حرف

 اگر

 .زندهش رو میخوای منتظر تماس بعدیم باش

ده قدرت تکلمم را از دست دادم و تماس قطع  ن وحشی 

 شده



 .بود

 ا... الو؟ الو؟-

با حایل خراب بدون فوت وقت سمت در هجوم 

 بردم و

د انداختم. نمیدانم چطور خودم را داخل اتاق جاوی

 روی

 تختش نبود. به ساعت

نگاه کردم هنوز هفت هم نشده بود. آن هم روز 

 !جمعه

ن دویدم. رساغش را از الما  با حایل خراب پله ها را پایتر

 و

ون رفته.  سلمان گرفتم. دیده بودند که شش صبح بیر

 با

 هراس ی دوچندان دوباره به
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در بیداری کابوس میدیدم؛ کابوس اتاقم برگشتم. 



 چاقویی که

جان جاویدم را، جاوید عزیزم را گرفته. داشتم پس 

 .میافتادم

 گوش یام را

برداشتم و با همان خط ناشناس تماس گرفتم ویل 

 خاموش

ک مورد نظر  بود و صدای ضبط شدیه مشی 

 خاموش

 میباشد در آن لحظه نحس

که مثل ترین صدای هسن  بود. اصال متوجه نبودم  

 ابر

یزم. با دید تار شماریه اعال را پیدا کردم  بهار اشک میر

 ویل نباید تماس میگرفتم،

موتورسوار گفته بود حرف بزنم جاوید را... جاوید 

 را... به

هقهق افتادم و شماریه جاوید را گرفتم ویل خاموش 

 .بود



میان گریه مانتوام را تن زدم و شایل بیحواس رس  

 کردم و

ن  ون زدم  با برداشت  گوش ی و سوئیچم از خانه بیر . 

ین؟ حالتون خوبه؟-  خانوم کجا میر

 .باز کن در رو سلمان عجله دارم-

دم. باید جاوید را پیدا  پایم را روی پدال گاز فرسر

 میکردم

 .حتما در کارخانه بود و آن عوض ی بلوف زده بود

گوش یام زنگ خورد و با ترس به شماره نگاه کردم. 

 عیل

 !بود. آخ جواب این یگ را چه میدادم

 .سیع کردم آرام باشم تا شک نکند
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 بله؟-

172 

ید؟ با این رسعت! - یف میی  این وقت صبح کجا ترسر



 
 
 اتفاف

 افتاده؟

ل اعصابم را  وای عیل با موتورش پشت رسم بود. کنی 

 از

را  دست دادم، من نمیخواستم به خاطر عیل جاوید 

 از دست

 .بدهم

 !میشه دنبالم نیای-

. بزنید کنار لطفا-  .خیر

با شنیدن لحن دستوریاش از فرط آنهمه فشار 

ی   عصن 

ن را کنار خیابان کشیدم و  بیاراده و پر از خشم ماشتر

 روی

 .ترمز کوبیدم

به لحظه نکشید که با موتورش کنارم ترمز کرد و تلق  

 کاله

 .ایمنیاش را بال زد



- بالس! مقصدتون کجاست؟رسعتتون خییل   

ن را باز کردم و محکم به پایش  با حرص در ماشتر

 خورد و

 :اخمهایش در هم شد. مقابلش ایستادم و غریدم

ستون. به تو چه؟ راه نیفت دنبال من. من - قی 

 محافظ

م، ولم کنید  .نمیخوام. اصال میخوام برم بمیر
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. از من بعید بود ویل با از چشمهایش آتش میبارید 

 لگد به

 موتورش کوبیدم و بلندتر در حایل که صدایم از گریه

 :میلرزید داد زدم

ستون. میذاری راحت - م قی  دنبالم نیا دارم میر

 !باشم؟

پشت فرمان نشستم و با رسعت راندم و صدای 

 هقهقم کل



ن را برداشت  .ماشتر

ین و  شماریه جاوید را گرفتم؛ بیشک این مسخرهی 

ین شوخن تاری    خ بود و الن جاوید جواب ک ثیفی 

 میداد. بوق

 خورد... بوق خورد... بردار

، بردار فدات شم، بردار دورت  جاوید، بردار دایی

 بگردم،

 ...بردار قربونت برم، بردار عزیزم

ین  - ن  .جاوید پیش منه. لم تا کام به کس ی حرف نمیر

پونصد میلیون آماده کن دو ساعت دیگه تماس 

م  .میگیر

دی خب-  .تو که پول میخواسن  ماشینمو میی 

آخ آخ دیدی خودم بلد نبودم. دفعه بعد یادم -

 .میمونه جوجه

 الو؟ الو؟-

تماس را قطع کرده بود. کثافت آشغال داشت 

 مسخرهام



 ...میکرد لعنن  عوض ی

وای خدای من گوش ی جاوید دستش بود و پس 

 خودش

 ...هم
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ک مورد دو  باره تماس گرفتم و باز هم دستگاه مشی 

 نظر

 ...خاموش میباشد

173 

جاوید را میکشت به خدا جاوید را میکشت. خدایا  

 کمکم

 .کن

ن را کنار خیابان کشیدم و رسم را روی فرمان  ماشتر

گذاشتم. با زنگ گوش یام رس بلند کردم. از گری  یه 

 زیاد به

 سکسکه افتاده بودم. اعال



شدت گرفت بود و گری  هام . 

نمیخواستم جواب دهم ویل میدانستم بیخیالم 

 نخواهد شد و

 .تماس را وصل کردم

 الو طیال؟-

میشه یه امروز رو تنها باشم. میدونم عیل بهت -

 .زنگ زده

م رسخاک میخوام تنها باشم. مواظب خودم  دارم میر

 هستم

 .نگرانم نباش

 !خواهش میکنم

 ...طیال-

. حال من این همه میان حرفش تماس را قطع کردم

 پول را

 از کجا جور میکردم؟

 .باید به خانه برمیگشتم
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ن را راه انداختم. عیل هنوز هم پشت رسم  ماشتر

 میآمد. از

شدت خشم طوری گاز دادم که به گرد پایم هم 

 .نرسد

جلوی در خانه ترمز زدم و گوش یام را برداشتم و رس 

 بلند

کردم تا پیاده شوم که عیل را سوار بر موتورش 

 مقابلم

 دیدم. با یک من اخم

هام بود انگار پدرکشتگیای با هم داشتیم. پوف  ...خیر

ن رفتم. از کنارش که رد میشدم چپ چپ نگاهم   پایتر

 .کرد

بیتفاوت رد شدم ویل در خانه را محکم به هم  

 .کوبیدم

میکرد  میدانستم بیادی  کردهام؛ بیچاره داشت لطف

 ...و من



وقت فکر کردن به عیل را نداشتم و از پلهها بال 

 .رفتم

 پانصد میلیون پول از کجا میآوردم!؟

داخل اتاقم دور خودم چرخن زدم. طالهایم... سمت  

 کشو

رفتم. هر چه طال داشتم داخل کیف ریختم. پانصد 

 میلیون

 نمیشد. گوشوارهها و

داختم. بلند گردنبندم را هم در اوردم و داخل کیف ان

 .شدم

خاله و مامان طبق معمول هر جمعه به مزون شاید 

 هم

 .آرایشگاه رفته بودند

داخل اتاق خاله رفتم. چارهای نداشتم و کشویش را 

 باز

کردم و صندوق طالهایش را در کیف برگرداندم. 

 قیمت



 طال را نداشتم. زیاد بود ویل
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ت یا نه!؟ صدای بابا از داخل اتاق نمیدانستم کافیس

 میآمد و

 .نمیتوانستم رس کشوی مامان بروم

گاوصندوق جاوید در ذهنم جرقه زد... سمت اتاق 

 جاوید

رفتم و در را پشت رسم قفل کردم. نمیخواستم کس 

 ی رس

 برسد و مجبور به

 .توضیح شوم

رمزش را میدانستم. کلیدش را هم خی  داشتم پشت 

 تابلوی

ش جاساز کرده. درش را باز کردم. از دیدن کنار تخت

 مقدار

 زیاد پول میان گریه



خندیدم. نمیدانستم چقدر است و داخل کوله 

 ریختمشان. کاش

 .زود تماس میگرفت

174 

 ...ساعت ده بود

 الو؟-

 پول آمادهس؟-

یه مقدارش طالس یه مقدار پول. قیمت طالها -

 بیشی  از

اونیه که خواسن  فقط زودتر بگو کجا بیارمش.  

 گوش ی

 .رو بده به جاوید
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فیلم زیاد دیدیا کوچولو! گوش ی موش ی نداریم. -

 بیا

میدون آزادی خودم میام سمتت کیفو از دستت  



 گرفتم رس و

 صدا نکن ده دقیقیه

 .بعدش جاوید کنارته. اون پرسیه هرکولم بپیچون

 .تماس را قطع کرد

ن هم خی  داشت! عیل را چطور دور  از همه چیر

دم؟ ن  میر

 .اصال مگر عیل را میشد دور زد؟! مثل جن میماند

فت. داخل  ون میر ون زدم. بابا داشت بیر از اتاق بیر

 اتاق

خودم رفتم و کیف را روی تخت انداختم. پشت در 

 تراس

 .پرده را کنار زدم

وشهای پنهان بود. نمیدیدمش ویل بیشک در کوچه گ

 دایی 

ون رفتند. با صدای زنگ گوش یام  جهانگیر و بابا بیر

 پرده

 را انداختم و گوش یام را



 .برداشتم

فت. بیشک قند خونم افتاده  اعال بود. رسم گیج میر

 .بود

تماس را وصل کردم تا بلکه قانعش کنم که حالم 

 روبراه

 .است

 جانم؟-

 سالم خانوم. خوی  بداخالق؟-
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لب گزیدم. کاش میتوانستم در جریان تماسهای آن 

 نامرد

 ...بگذارمش

 .خوبم ببخشید صبح بد حرف زدم-

 فکری موزی داشت مغزم را میخورد و انگار تنها راه

 ...چارهام بود

میان حرفش بلند جیغ کشیدم و تماس را قطع کردم. 



 قلب

 .خودم درد گرفت از حرکتم

رسی    ع گوش یام را خاموش کردم و پشت در تراس 

 .پریدم

 فکرم درست کار کرده بود عیل از بایل در داخل حیاط

 پرید و با رسعت سمت

ون رفتم و عیل که  ساختمان دوید. رسی    ع از اتاق بیر

 رسید

گوش ی دستش بود. کنارم که رسید رساسیمه 

 :پرسید

 خی شده؟ چرا جیغ کشیدی؟-

175 

 اعالس؟-

داده و نداده گوش یاش را رسی    ع از دستش  رس تکان 

 گرفتم

 :و در گوش ی گفتم

 .من خوبم اعال-



 .رو به عیل به اتاق اشاره کردم

 .صدا میاد-
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 :سمت اتاق راه افتاد گفتم

 .از تو رسویس-

وقن  داخل رفت در اتاق را بستم و قفل کردم. با دو 

 از

اید خودم را به میدان آزادی پلهها رسازیر شدم. ب

ساندم  .میر

 .الو الو گفتنهای اعال باعث شد گوش ی را بال بیاورم

ببخش نگرانت کردم. سوسک دیدم ترسیدم جیغ -

 زدم. عیل

 !بیچاره رو چرا نگران کردی! رفت سوسکه رو بکشه

 .خیالش که از بابتم راحت شد تماس را قطع کردم

 .داخل ماشینم نشستم و گاز دادم

ا عیل بیاید بفهمد چه رکن  خورده و در را بشکند وت  



ون بیاید من در میدان بودم و جاوید کنارم  .بیر

دوباره چشمیه چشمهایم جوشید. کاش بالیی رس 

 جاوید

 .نیاورد. رسم داشت از درد منفجر میشد

 گوشهای پارک کردم و خودم را با دو به میدان آزادی

رساندم. اگر پول و طالها را میگرفت و آزادش 

 نمیکرد

 چه؟

با دسن  که روی کیف نشست چرخیدم. ویل قبل از 

 دیدن

 :صورتش از کنارم عبور کرد و آرام غرید

 .تکون نخور-
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کاله کپ شبیه کالههایی که اعال استفاده میکرد روی 

 رسش

مثل همان مرد چشمآی  بود و هیکل درشن  داشت، 



 پشت

 فرمان... لبد

خودش بود. قالب تیه کرده بودم ویل باید 

سیدم  :مییی

 پس جاوید کجاست؟-

در کیف را باز کرد و انگار از وجود پول و طالها 

ن   مطمت 

 :شد و جواب داد

176 

جاوید تا نیم ساعت دیگه خونهس. دیدار به  -

 قیامت بچه

 .پولدار

ییل آشغایل! خییل  دلم میخواست فریاد بزنم خ

 !کثافن  

ی  ...امیدوارم بمیر

سیدم لج کند و بیخیالمان نشود.  سیدم. میی  ویل میی 

 مثل



 دور شد و من هم به امید دیدن جاوید خودم را 
 
قرف

 به

 ماشینم رساندم و سمت

 .خانه راندم

***** 

با ورودم به خانه صدای داد و فریاد شنیدم و ترسیده 

 از

خدای من صدای جاوید بود. پلهها بال دویدم. وای 

 اشکهایم

 بیاراده روی صورتم
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 راه افتادند. این بار اشک شوق بود، اشک شوق زنده

 .بودنش، اشک شوق ختم به خیر شدن ماجرا

 :بیاختیار با داد و گریه صدایش زدم

؟-  جاوید؟ دایی

 بایل پلهها که رسیدم هر سه مرد؛ اعال و عیل و جاوید



نگران و هراسان جلویم ظاهر شدند ویل من فقط 

 جاوید را

 میدیدم که حالش از

من هم بهی  بود. خودم را در آغوشش انداختم و 

 صدای

 .گری  هام بلندتر شد

 .بدون مکث در آغوشم گرفت و رسم را بوسید

- ؟ کجا بودی؟ ای هطیال؟ خی شده دایی نجا چه خی  ! 

 نزد 
ن
دید به جای جواب دادن فقط گریه میکنم حرف

 تا آرام

 .شوم

کیم که تپشهای بیامان قلبم منظمی  شد از آغوشش 

ون  بیر

سم  :آمدم و تازه یادم افتاد حالش را بیی

 خوی  جاوید؟ اذیتت نکرد؟-

 .هر دو ابرویش را بال انداخت

 گ اذیتم کرده؟-



 .اون عوض ی-

سمت خودش کشیددستم را گرفت و  . 
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؟ حالت خوبه؟-
ی

 خی داری میگ

 ...اون-

177 

ها برخورد میکرد؟  !چرا جاوید مثل از همه جا بیخی 

 کجا بودی طیال؟-

هام بود و نگاه عیل  به اعال نگاه کردم. با رسزنش خیر

تر از شمشیر کم مانده بود رسم را بزند ن  .تیر

 ...من... من-

ه به جاوید نگاه کردم. داشت مخقن میکرد یادوبار  ... 

 ...اون دزده زنگ زد... گفت جاویدو-

به یکباره بازویم کشیده شد و اعال در صورتم 

 اخمآلود

 :غرید



ی رو ازم مخقن کردی- ن  !نگو که باز چیر

ن خی  نداشتند  !لل شدم... چرا اینها از هیچ چیر

گفت جاویدو گرفتم پونصد میلیون بیار آزادش  -

نم. گفت بهک  

 بزنم میکشتش. من
ن
 ...کس ی حرف

 همانطور که بازوهایم در چنگال اعال اسیر بود سمت

 .جاوید نگاه کردم. چشمهایش از تحیر گرد شده بود

 .من پولو بردم و جاوید رو آزاد کرد-
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ت چشمهای جاوید را قرمز کرد  .اخم جای حیر

چیکار کردی؟ واضح حرف بزن. از خی حرف -

؟ ین ن  !میر

 .تو رو آزاد کردم-

 .مگه حبس بودم من! من با بچهها رفته بودم کوه-

 .با تکان شانههایم دوباره به اعال نگاه کردم

؟-  رفن  رسقرار با اون مردیکه رواین



از خشم چشمهایش دلم ریخت و ترسیده رس تایید 

 تکان دادم

 :که فریادش بلند شد

میفهیم چیکار کردی! پیچوندن من و عیل به خاطر -

 به

ن جونت بود!؟  خطر انداخت 

م با فریادهایش ترک ترک شد و  دیواریه نازک صی 

 فرو

 .ریخت و به هقهق افتادم

178 

تهدیدم کرد چرا نمیفهیم؟ گفت جاویدو میکشه. -

 زنگ زدم

گوش ی جاوید دستش بود. خودش جواب داد. به 

 خدا خود

اددزده جواب د  

گفت میکشمش اگه کس ی رو خی  کنم. گفت 

 میدونه عیل



پشت دره گفت بپیچونش اگه داییتو زنده میخوای. 

 مجبور

 ...شدم به خدا
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ی گرفت و بازوهای  با داد جاوید گری  هام شدت بیشی 

 له

ون کشیدم  .شدهام را از پنجههای قوی اعال بیر

- ان چیه یا نه!؟یگ تعریف میکنه جری  

سمت اتاقم دویدم و در را به چهارچوبش کوبیدم و 

 پشتش

ین موجودی بود   رس خوردم. آن دزد عوض ی کثیفی 

 که به

 عمرم دیده بودم. تا

مرز سکتهام برد و حال میشنیدم چه رکن  

 ...خوردهام

 .ویل... ویل خدا را شکر که جاوید زنده بود



میان صدای گری  ههایم میشنیدم که عیل دارد ماجرا را 

 برای

 .جاوید بازگویی میکند

با فشار در رسی    ع بلند شدم و در با شتاب سمت 

 دیوار پرت

ن جاوید  شد و اصال نفهمیدم چه شد که دست سنگتر

 در

 صورتم نشست و

 .فریادش چهار ستون بدنم را به رعشه انداخت

 !حال باید بشنوم-

کشید  در صورتم هوار  : 

ی! باید به-  برا خودت شیر شدی! به شکار شغال میر

عزات مینشستیم بعد میفهمیدم چه گویه داری 

 !میخوری

 هان؟

 ...دایی -
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! مرگ و دایی -  ...زهرمار و دایی

بازویش توسط عیل کشیده شد. با هق هق کنار 

 بردنش را

 .نگاه کردم

 ...رست شلوغ بود-

ون کشید و دوباره شان ههایش را از دستهای عیل بیر

 سمتم

ن برداشت  .خیر

د لمصب همهش که رس کار نبودم. من شبا -

 نمیاومدم تو

! چرا پنهون کردی طیال! اگه 
ی

اتاقت احوالتو بهم بگ

 بالیی 

 رست میاومد چه

گویه میخوردم من هان!؟ به لدن بدبخت فکر 

 نکردی؟! به

؟! کم کمرش بر  ا مرگ طال خرسوی فلک زده خی



 .شکست

 !مغز تو رس تو هست؟

د و رس به زیر تکیه به ن  نمیر
ن
 به اعال نگاه کردم، حرف

 .دیوار ایستاده بود

 کمر به خرد کردن من 
ی

بغضم بیشی  شد؛ چرا همگ

 بسته

بودند. منن که پنهانکاریام فقط و فقط از روی 

 نگرانیام

 .برای عزیزانم بود

ا روی جلوی جاوید قد علم کردم و کف دستم ر 

 سینیه

 .سوزانش کوبیدم

179 
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به مامان و حال خرابش فکر کردم که تنهایی تو -

س  اسی 



اینکه اون آشغال کیه و خی از جونم میخواد جون 

 دادم و دم

 نزدم. به بابا که

تموم فکر و حواسش پر از سمه فکر کردم که هییحی 

 .نگفتم

میگفتم چیکار میکردن؟ جز محدود کردنم کاری بلد 

 بودن!؟

 جز فرار کاری

بلدن؟! ندیدی بعد از مرگ طال من شدم نوزاد شش 

 ماهه که

ن قراره از دستشون برم. هان؟  هر لحظه فکر میکتن

 میگفتم

 !چیکار میکردن؟

 ...بگو دیگه

 :گریان و بلندتر مواخذهاش کردم

- تو خطر باشه. اولش فکر نمیکردم جون شماها هم 

 تازه



دیشب تهدیدش رو به جون شماها کشوند. ایناهاش 

 اعال

 شاهده بهش گفتم

امشب خستهان دلم نمیاد بگم بهشون، صبح هر 

 افتاده
 
 اتفاف

رو به جاوید میگم، نمیخوام حن  یه تار مو از رس  

 کس ی

 .کم بشه. ویل نشد

وقت نشد. امون نداد بهم که بگم. میفهیم؟ هنوز 

 چشم باز

کرده بهم زنگ زد جنازیه جاویدو برات میفرستم ن

 اگه به

 کس ی خی  بدی. میفهیم
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چه حایل شدم جاوید؟ میفهیم؟ گفت میکشتت. 

 اون چاقوش



 
ی

سیدم ازش. داری میگ رو بارها نشونم داده بود میی 

 تو

 کوه بودی! من از کجا

! زنگ زدم به گوشیت  اون آشغال خی  داشتم کجایی

 جواب

ن شدم که دزدیدتت  .داد مطمت 

صدای فریادش کمجان شده بود و میفهمیدم دلش 

 برایم پرپر

ند ویل مثل همیشه مهربان هم نبود و توپید ن  :میر

تو که اینقدر خوب حال مادر و پدرت رو میفهیم -

 واسه

خی تنها پاشدی رفن  دیدن یه آدیم که معلومالحال 

 بوده

 برات! فکر نکردی ممکنه

 برات بیفته! بالیی رست بیاره
 
 !اتفاف

دستهای لرزانم را بال اوردم، میدانست باید در 

 مشتش



د و آرامم کند که هر دو دستم را میان دستهایش   بگیر

 گرفت

 و پر از بغض لب

 .باز کردم

 .من فقط به زنده بودن تو فکر کردم جاوید-

داد دستهایم را کشید و در آغوشش جایم . 

 ...دیوونه! دیوونه-

 را دعوت 
ی

کیم بعد سمت کاناپهها هدایتم کرد و همگ

 به

ن کرد  .نشست 
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از گری  یه زیاد به سکسکه افتاده بودم ویل دیگر 

 اشک

یختم  .نمیر

نگاه دلخورم را از اعال گرفتم، شاید حق داشت رسم 

 داد



ن ناسپاس ی بود؛ او  بزند و این دلخوریام عتر

 همهجوره

 هوایم را داشت ویل بغضم

از شماتتش دست خودم نبود. او دیده بود، او 

 میدانست، به

 ...او گفته بودم، از نگرانیهایم، از ترسهایم

 .دیدم که کالفه پوف کشید و عیل به حرف آمد

 پولو یه ساعته از کجا جور کردی؟-

180 

مزده به جاوید نگاه کردم و رس به زیر شدم  .رسر

طالهای خودم و خالهم رو همراه چند دسته تراول -

 و سکه

 .که تو گاوصندوق جاوید بود برداشتم

 نزد و عیل 
ن
جاوید غضبناک نگاهم کرد ویل حرف

 دوباره

 :پرسید

 کجا تحویلش دادی؟ دیدی قیافهش رو؟-



بردم میدون آزادی. شلوغ بود جای ترس و نگراین -

 .نبود

کم از جاوید جمع و پشتش بهم بود. قد و قامتش یه  

 جورتر

 بود ویل قیافهش رو

 .ندیدم
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 .پوف کشید

بلد بوده چیکار کنه. برای یه رسی سوال جوابها -

 نیازه با

مامور پرونده مالقات داشته باشید ویل بعید میدونم 

 .پیدا شه

ی ن  نزد؟ چیر
ن
 حرف

 نگفت؟

 اشکم فرو ریخت. هنوز از روز پر از تشویش ی که

 .گذرانده بودم حالم بد بود



 .گفت دیدار به قیامت و رفت-

با نوک انگشتهایم اشکهایم را گرفتم و لبهایم را 

 محکم به

دم تا دوبار اشکهایم فرو نریزد  .هم فرسر

 .اعال دیگر نگاهم نمیکرد و رو به جاوید کرد

- رو در جریان قضایا به نظرت نباید آقای معینن 

 بذاریم؟

 به موهایش زد
ی

 .جاوید چنگ

فردا رایه کاناداست. سفرش دومایه طول میکشه. -

 فعال

که تموم شده بره برگرده ببینم چیکار میکنم. 

 خواهرم هم

 نباید بفهمه. حالش

 .مساعد نیست

ن شد  .خیالم راحت شد ویل زبانم تیر

-  که خودتم نمیتوین بهشون بزین اینق
ن
در برا حرف

 هوار



 کشیدی رسم؟
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ن نگاهم کرد  .تیر

 !الن دیگه -

لب گزیدم و دلخور رو گرفتم. از هر سه مرد جمع 

 دلگیر 

 سمت اتاقم راه 
ن
بودم و بلند شدم و بیهیچ حرف

 افتادم و

 :صدایش را شنیدم

181 

هر توضیح و سوایل هست من در خدمتم بریم برا -

 تکمیل

فعال که گفته دیدار به قیامت. انشاهللا که پرونده. 

 .رفته

 .صدای عیل هم بلند شد

اره بعیده دوباره برگرده دیگه. قصدش اخاذی بوده  -



 که

 .کرد. آدم باهوشیه فکر نکنم به تله بندازه خودشو

روی تختم نشستم، نمیخواستم گریه کنم. دلخور 

 بودم ویل

نمیخواستم کم بیاورم، اذیت شده بودم ویل 

 نمیخواستم به

 هیچ اتفاق

منفیای فکر کنم، مهم این بود ان مردک هر که بود 

 رفت به

 .درک و تمام شد

امروز در دویدن و تقال کردن گذشته بود و تمام تنم 

 عرق

کرده بود. شالم را از روی رسم برداشتم و بلند شدم. 

 یک

 ساعت خوابیدن در
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وان آب گرم مطمئنا حالم را بهی  میکرد. باید حواسم 

 را

پرت میکردم. حولهام را از کمد برداشتم، هنوز داخل 

 حمام

 نرفته بودم که در اتاق

 .باز شد و جاوید داخل آمد

 گوش ی عیل کو؟ -

ن پاتخن  اشاره کردم  .به میر

ن سمتش غر زد ن رفت   :حتر

- ، احیانا اگه زنگ بهت با اعال و عیل م م تا جایی یر

 زدن و

ن جنازیه جاوید و بیا بی  بگو نمیخوام مال
 حن  گفت 

 خودتون خاکش کنید. دست

 !گل به آب ندی

چشمهایم از شدت خشم باریک شد و لبهایم را 

 محکم به هم

دم. نمیخواست رسزنشهایش را تمام کند  !فرسر



در را بست و با حرص حوله را پشت رسش به در  

یدمکوب  

و داخل حمام رفتم. دوش و وان فایده نداشت باید 

 خودم را

 در اقیانوس غرق

میکردم، گرچه از این بغض لعنن  هم داشتم ذره ذره 

 خفه

 ...میشدم
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ون آمدم. ضعف داشتم، از دیشب حن   از حمام بیر

 قطرهای

 آب هم نخورده بودم، ویل خوابم میآمد. نیاز به

 حداقل بیست

 و چهار ساعت

 جسم و 
ی

احت مطلق داشتم تا بلکه خستگ اسی 

 روانم در



 .شود

عیل تماس گرفت و خواست شمارههایی که ان مرد با 

 آنها

تماس گرفته بود را برایش ارسال کنم. فرستادم و 

 بدون

 پوشیدن لباس زیر

 .لحاف دراز کشیدم

*** 

 طیال؟ طیال؟-

182 

تنم از برخورد دسن  به شانههایم پرید و پلک باز  

 کردم. با

دیدن جاوید خندان که کنارم روی تخت نشسته بود 

 اخمهایم

 خودکار درهم

 .شدند

مت یه جای خوب برای عرض - پاشو میخوام بی 



 غلط کردم

 .آشن  کن

 .لحاف را روی رسم کشیدم

ون جاوید حوصله ندارم-  .برو بیر

333 

   غم تماشا ندارد 

ن کشید. موهایم را از روی  لحاف را از رسم پایتر

 صورتم

کنار زدم. هنوز حوله به تن داشتم و روی تخت 

 .نشستم

ون لباسامو بپوشم-  .برو بیر

مت یه - آفرین یه لباس شیک بپوش میخوام بی 

 .جای عایل

ی ن  معدهام میسوخت. نزدیک یک شبانهروز بود چیر

 .نخورده بودم

مد لباسهایم رفتمبلند شدم و سمت ک . 

 .من جایی نمیام-



مگه دست توئه! از ظهر که رسکار خوابن دارم -

 دستگالتو

م. هلل که داره سکته میکنه. انقدر  از اب میگیر

 نفرینت

 .کرده

 .با هراس سمتش چرخیدم

 گفن  بهشون؟-

 .چشمهای براقش نشان از شیطنتش داشت

 .خندید

بهش گفتم دزد زده به خونه طالها و پول رو برده. -

 حال ده

دقیقه یه بار میکوبه به جیگرش میگه الیه دستش 

 .بشکنه

 خالصه مواظب

 .دستت باش
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از حرکاتش که ادای خاله هلل را درمیآورد خندهام  

 گرفت

 .ویل با چشمغره رو گرفتم و نق زدم

- ون کار  دارم برو بیر . 

 .منتطرتم زود بیا-

ن  بدم نمیآمد هوایی بخورم. از داخل ظرف روی میر

 شکالی  

 .برداشتم و داخل دهانم گذاشتم تا ضعفم را کم کند

183 

ن جاوید نشستم  .حاضن و آماده در ماشتر

 .اخماتو وا کن-

جلوی اعال و عیل هر چه دلش خواسته بود بارم  

 کرده بود

 .و اخمهایم درهمی  شد

 .راحتم-

 نزد ویل خندان مدام رس تکان میداد. محلش 
ن
حرف

 ندادم و



رس خیاباین ترمز کرد و دیدم کیمیا نزدیکمان میآید. 

 لبهای

 خندانش باعث

ن رفتم و کیمیا پر  باز شدن گره ابروهایم شد. پایتر

 انرژی در

 .آغوشم کشید و هم را بوسیدیم

در صندلیهای پشت را باز کردم و نشستم. کیمیا هم 

 صندیل

 .کنار جاوید نشست و رو به من کرد

 چرا رفن  عقب؟-

335 

   غم تماشا ندارد 

 .لبخندی به رویش زدم

 .جای تو کنار جاویده عزیزم-

با خندهای فراخ رو به جاوید کرد و به شانهاش  

 .کوبید

ن چه دخی  فهمیدهایه! به جز خودت همه - ببتر



 متوجهن که

 .من و تو یه ربظ به هم داریم

 جاوید چنی نگاهش کرد و کیمیا بیخیال سمتم اوریب

 .نشست

ه. به جاوید که نرفن  به-  بچه حاللزاده به داییش میر

؟  جهانیار رفن  یا به جهانگیر

 .خندیدم و برای جاوید پشت چشم نازک کردم

 ...به دایی -

 .جاوید میان حرفم پرید

ن صبح - ن دل گنجشکه ببتر به خودم رفته. دلش عتر

 باهام قهر

ود الن میخواد بوسم کنه از دلم درارهب ! 

جوری برزخن نگاهش کردم که به قهقهه افتاد. بچه 

 !پررو

کم مانده بود لبهایم با کش آمدنشان رسوایم کنند 

 ویل به هر

 زحمن  بود موضع



خودم را حفظ کردم. دلگیر بودم، او حق نداشت 

 محبت و

د و بازخواستم کند! من فقط به  ترسم را نادیده بگیر

 زنده

 ماندنش فکر کرده بودم،
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ن   !همتر

 خب کجا بریم؟-

184 

کیمیا دستهایش را به هم کوبید. کردارش مثل بچهها 

 !بود

 من بگم؟-

 :جاوید حرص زد

لزم نکرده! که فردا گندش دراد بازم تبلیغ گرفته -

 !بودی

 کیمیا از خنده ریسه رفت و با لحنن مملو از شیطنت



 میان

 :خنده کشدار گفت

 ...حال خی  نداری پریشب که-

ن جاوید که رویش نشست با خنده دستهایش  نگاه تیر

 را بال

 .گرفت

شوخن کردم به خدا کافیشاپ دوستم بود تبلییعن در  -

 کار

 .نبود

از کلکلهایشان لبخندی روی لبم نشست و به خیابان 

ه  خیر

شدم و ذهنم لحظهای سمت اعال پر کشید. گوش 

را یام  

 چککردم. نه پیایم

 .داده بود نه تماس ی گرفته بود

آیه کشیدم و با ترمز جاوید در پارکینگ رستوران 

 پیاده



 .شدم
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هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دست جاوید 

 دور گردنم

 .پیچید

آشن  دیگه! وهللا چندصد میلیون من به فنا رفته -

 من باید

 !قهر کنم نه تو

مزده نگاهش کردم و خندان و محکم  لب گزیدم و رسر

 .پیشانیام را بوسید

 .یعنن یه نگاهت به پونصد میلیون میارزه به خدا-

 .دستم را دورش گرد کردم

 .ببخشید-

 ...میشد از جاوید دلگیر بود؟ نمیشد

از دلم درآورد گرچه قبول داشتم تمام داد و فریادش 

 از



انیاش بودروی عالقه و نگر  . 

بابا برای فروش خانه و استعفایش از محل کارش به  

 کانادا

 
ی

رفت. متوجه بودم که مامان بیقرار شده، وابستگ

 بیش از

 حدش به بابا حس

یخت. دوست داشتم اگر روزی  خوی  را به جانم میر

 تصمیم

به ازدواج گرفتم ازدواجم توام با عشق باشد و حس 

 ناب

 .مامان را لمس کنم

خاله را تنها گذاشتم و به حیاط رفتم مامان و  . 

185 
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امروز شاید بیش از صد بار گوش یام را به امید پیایم 

 از



س ی  اعال چک کرده بودم ویل دری    غ از یک احوالیی

 !ساده

 دیده بود دیروز چقدر حالم

س ی از اعالیی که در  خراب بود. توقع یک احوالیی

 نظرم

سیده بود چرا به خدای م هر بود را داشتم. حن  نیی

 استودیو

 !نرفتهام

 .بیحوصله دوری در حیاط زدم و به اتاقم پناه بردم

نه تنها آن شب که دو هفتیه دیگرش هم از اعال 

ی  خی 

نشد. انگار نه انگار طیالیی برایش وجود داشته حن  

 در

ی ن  حد یک همکار. تنها چیر

 که دلم را کیم گرم میکرد حضور پررنگ عیل و گاها

دوستش یحنر بود که یک درصد احتمال میدادم 

 اعال از انها



 خواسته تا هنوز هوایم را

 .داشته باشند

کاش رفته بودم. فردای آن روز منحوس را در خانه 

 ماندم

احت کنم و  تا هم مامان تنها نباشد و هم کیم اسی 

ن   همتر

وع انتظارم برای  رسر

تماس اعال شد و بعدش دیگر نتوانستم بروم. اگر 

 هنوز

 تماییل به همکاری با من داشت بیشک خودش تماس

 میگرفت. اعال اهل گروکش ی
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یا  نبود، اعال صاف و صادقانه پیش میآمد. بیر

 درخواست

 میکرد و بیچشمداشت محبت میورزید؛ و حال واقعا

ر کنم که بهنمیتوانستم باو   



راحن  کنارم گذاشته است. آه، به او حق میدادم که 

 دیگر

سید دردرس جدیدی  نخواهد ریسک کند. شاید میی 

 برایش

 .درست کنم

 که گوش یام میخورد به 
ی

خندهدار بود که هر زنگ

 زعم

اینکه اعالست سمتش پرواز میکردم. دوستیمان  

 کوتاه بود

 ویل من زود دل بسته

و حال... دلم برایش تنگ شده  بودم به محبتهایش

 ...بود

***** 

ن کشیدم ویل خییل  با گرد شدن دسن  دور گردنم هتر

 زود با

 .بوسیه جاوید روی رسم آرامش جای ترس را پر کرد

 تویی ترسیدم! این چیه؟-



 .قفل گردنبند را دور گردنم بست

 .یه هدیه-

کنارم لب باغچه نشست و چوب کوچگ که بیهدف 

 در

خاک باغچه فرو میکردم را کناری انداختم و گردنبند  

 گل

 رز دور گردنم را با آن
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ن درشت یشم به جای برگ گل را لمس کردم. یاد  نگتر

گردنبند و گوشوارهام افتادم که برای نجات جان 

 جاوید

 میان گریه دراورده و توی کیف

 .طالها انداخته بودم

- گه مرس یخییل قشن . 

 .گوشواره های ستش را هم به گوشم آویزان کرد

ی؟ -  چرا استودیو نمیر



 .تلخ لب باز کردم و آه کشیدم

186 

 .فکر نکنم اعال مایل به ادامیه همکاریمون باشه-

 .ابروهایش را بال انداخت

 چطور؟-

 .شانه بال انداختم و موهایم را پشت گوشم زدم

- تم لبد حوصلیه از اون روز دیگه زنگ نزد منم گف

 دردرس

 .نداره

 مگه قرارداد نبستید؟ -

اعال گیر قرارداد نیست کال. نمیخوام خودمو به  -

 گروهش

ه  .تحمیل کنم. اعال هم راحتی 
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 اسم اعال را زیر لب زمزمه کرد و لبخند زد. متوجه

 :منظورش نشدم و بیمقدمه پرسید



- و دیدی؟تو قیافیه اون یارو ر   

 نه. نقاب مشگ کشیده بود رو صورتش. چطور؟-

امروز گوشیمو که تو کوه زدن رو دیدم. البته اگه -

 اشتباه

 .نکنم خودش بود

نفسم جایی میان قفسیه سینهام گیر کرد و متفکر 

 :ادامه داد

م. گوشیم - ی بی 
بابات گفته بود برا خونهتون مشی 

 رو

خونیه خونتون دیدم. فکر  ن ن آشیی کنم خودش   روی میر

 بود،

اده دو  رحمان گفت برا هیر

هفتهای میشه جا گذاشته اینجا. سوالپیچش نکردم  

 که شک

نکنه. گوش ی رو هم برداشت گذاشت تو جیبش 

 نشد

 درست نگاهش کنم تا



اد پرسشه آره؟ ن شم خودش بود یا نه. هیر  مطمت 

اد آی   اد بود. چشمهای هیر اد؟! آره اسمش هیر هیر

 !بود؟

اد بوده؟  !چرا چهرهاش را یادم نمیآمد. یعنن کار هیر

 آرامش نسبیای که در این

دوهفته بدست آورده بودم داشت با شتاب از 

 وجودم دور

 .میشد
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اد پرس رحمانه. هر وقت رحمان دست تنها بود - هیر

 میاومد

فت. من قیافهش  یه ساعن  کمکش و بعد دوباره میر

یادم رو   

 نمیاد چون کاری

بهش نداشتم، رسش به گل و گلدونا و باغچه بود و 

 بعد



اتمام کارش یم رفت نمیموند. خییل رس به زیر بود 

 حن  

 یادمه یگ دو بار از کنارش رد

شدم سالم دادم به زور جواب داد و منم دیگه هیچ 

 وقت

اد  توجیه بهش نکردم. یعنن اون موتورسوار هیر

 بوده؟

؟ نکنه بازمآخه برای خی  ... 

س. رحمان گفت اومده بوده خداحافظن باهاش - نی 

 .و رفته

باید با عیل حرف بزنم، اگه اون گوش ی گوش ی من 

 باشه

 احتمال پوللزم بوده که

این کار رو کرده و این که اومده خداحافظن یعنن 

 سفر دور

اد سال  و درازی رفته وگرنه طبق حرفای رحمان هیر

 به



ش رسدوازده ماه هم به  

ده ن  .نمیر
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 میکرد. پیش مایه و-
ی

 آره انگار پیش عمهش زندگ

رحمان نبود. مایه میگفت خواهرشوهرش نازا بوده 

 و

اد که دنیا میاد میدن بهش  هیر
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بزرگش کنه. آخه مایه چهار تا بچه داشت وضع 

 مالیشونم

اد. جاوید؟ ن از هیر
 خوب نبوده و راحتی  گذشت 

 :متفکر و بیحواس جواب داد

 جان؟-

من چشمهای اون دزده رو دیدم. آی  بود. فقط -

 یادم نمیاد

 بود
ی

اد چشماش چه رنگ  !هیر



هام بود و بلند شد  .موشکافانه خیر

 جاوید؟-

 .جلویش ایستادم

 ...ممکنه بازم-

 .صورتم را میان دستهایش قاب کرد

- فدات شم. نگران نباش اون هر کس ی بوده نه 

 .رفته

خودشم که بهت گفته دیدار به قیامت پس الیک بد 

 به دلت

س  .راه نده و نی 

***** 

امشب دوباره خانیه اعال پاتوق بچهها بود، مریم 

 یط

تماسش یادآوری کرد که حتما بروم ویل قبول نکردم 

 و

 را بهانیه نرفتنم
ی

 خستگ

که به اعال و گروهش تحمیل کردم. من واقعا از این



 شوم

ار بودم ن  .بیر
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ن و زمان گرفته بود و حس میکردم روز و  دلم از زمتر

 شبم

را به بطالت میگذرانم. من عاشق کارم شده بودم، 

 درست

 است از همان روز اول

س شدم و ان مردک رواین نگذاشت ذهنم  پر از اسی 

 را به

ف کارم کنم ویل در کنار اعال و طور کامل معطو 

 محیط

 کارش احساس آرامش و زنده

بودن میکردم و از اینها مهمی  امید در من زنده شده 

 بود و

حال باز هم برگشته بودم به همان خط صاف و 



ی  خاکسی 

 زندگیام که در

دم و هیچ نقطه  ین حالت ممکن به رس میی  بیهودهی 

 از

دروزمرگیهایم راض ی و خشنودم نمیکر  . 

 .خسته از فکر کردن بلند شدم

داشتم رسویس ظریف طالسفیدی که مامان برایم 

 هدیه

گرفته بود را داخل کشو میگذاشتم. بیچاره از گم 

 شدن

 طالهایم ناراحت بود و

 هر بار تکهای برایم سفارش میداد و به عنوان هدیه

پیشکشم میکرد، خی  نداشت با میل خودم همه را به 

 جان

 .جاوید بخشیدم

گوش یام زنگ خورد و در کرسی از ثانیه اصال 

 نفهمیدم



ن  طالها را چهکار کردم و گوش ی را از روی میر

 .برداشتم

 اعال بود. بالخره تماس
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ن بودم اگر تماس را وصل کنم از  گرفت. مطمت 

 صدایم یی 

به هیجان درونم خواهد برد. داخل تراس رفتم و 

 هوای آزاد

 .را به ری  ههایم کشیدم
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اصولم میگفت در برابر اعالیی که دو هفته بود 

 رساغم را

نگرفته بود باید عادی رفتار کنم؛ حال هرچقدر هم  

 که دلم

 برای دوباره داشتنش در

 !کنارم تاپ تاپ میکوبید



 بله؟-

 :با مکث صدایش در گوش ی پیچید

 .سالم-

؟ چرا اینقدر رسد! وارفته لب حفاظ نش ن ستمهمتر . 

 .سالم-

؟-  خوی 

واقعا برایش مهم بود جوابم؟ لحن بیتفاوتش این را 

 نشان

 .نمیداد

؟-  مرس ی خوبم. شما خوی 

خوبم. عیل دم در منتظرته آماده شو بیا اینجا،  -

 بچهها همه

ن   .هست 
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کاش اصال تماس نگرفته بود! حالم از شنیدن لحن 

 خشک و



بیتفاوتش بد شد و غرورم اجازه نداد بعد از دو هفته 

 نادیده

 گرفته شدن

حال خودم را سبک کنم و دعوت نیمبندش را با کله 

 قبول

 .کنم

ممنون از دعوتت ویل باشه یه وقت دیگه. خوش -

 .بگذره

 .سالم برسون به بچهها

ی شد و دلم قطع کردن   در سکوت سیی
لحظای 

 تماس را

ش در آن سمت خط میخواست. رسمای حضور 

 داشت تمام

 استخوانهایم را

 .درگیر میکرد، بالخره به حرف آمد

کارا خییل عقبه. برای کنرستا میخوام آماده شه -

 آلبوم. اگه



یم  .روبرایه فردا بیا تمرینو از رس بگیر

نفسم بال آمد و آرام شدم. گرچه لحن بیتفاوتش 

 برای منن 

م آزاردهنده که جز مهرباین و نرمش از اعال ندیده بود

 بود

 ویل از تقاضایش برای

ن همکاریمان دلم راض  ن به استودیو و از رس گرفت  رفت 

 ی

 .شد

 .باشه حتما-

 .شبت بخیر -
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ش  تماس را قطع کرد، حن  امان نداد جواب شببخیر

 را

 !بدهم

189 



 اینکه چرا رفتارش صد و هشتاد درجه تغییر کرده بود

ی برایم ی ن ک عالمت سوال بزرگ شد! شاید از چیر

 ناراحت

ی که هیچ ارتبایط ن  بود، چیر

به من نداشت و بیخودی حساس شده بودم. شاید 

 هم در این

 دو هفته مشکیل برایش پیش آمده بود و درگیر بود که

ی از من نگرفته بود  .خی 

دوست داشتم با این افکار قانع شوم ویل دلم یک 

 طور بدی

ن شده بود و  ن پناه بردم و  چرکتر به سنتور روی میر

 برش

 داشتم. آخرین لیوی که

در صفحیه مجازیام گذاشته بودم برای خییل وقت 

 پیش بود

و حال عجیب دلم دیدن کامنتهای مخاطبینم را 

 میخواست و



 شاید هم بازدید

 ...اعال از پیجم را

 غرورم اجازه نداد از ترانههای اعال بخوانم، اصال دلم

خواندن نمیخواست و فقط سنتور زدم، این وسط 

 نفهمیدم

، ن  چرا تا اینحد غمگتر
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انگار تارهای سنتورم افرسده بودند و در اتمام ضبط 

 لیو

ب  های به قلبم  ن زدم و با ضن  به دوربتر
لبخند بیجاین

 ضبط را

 .پایان دادم

یایم که یادم به شن  کشید که اعال صدایم را در پ

 شبانه

ی از اعال و  برایم فرستاد ستود، اما امشب خی 

 دوستانه



 بودنهایش نبود. با

اکانت خصوص یاش از قطعهای که نواخته و در 

 پیجم ثبت

ون  کرده بودم بازدید کرده بود. نفسم را با شدت بیر

 فرستادم؛ چرا تا این اندازه

 رف

 !تارش برایم مهم بود! پوف

*** 

میر که در حال خوردن صبحانه با ورودم رهام و ا

 بودند،

ن شدند و اشاره کردم راحت باشند و با  در مبل نیمخیر

 تعارف رسسختانیه رهام

 .برای خوردن صبحانه کنارشان نشستم

 .رهام فقط چای بریز برام، صبحانه خوردم-

 .به توافق رس تکان داد

 دیشب نیومدی چرا؟-

 .یه کم بیحوصله بودم -
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 .فنجان چای را از دستش گرفتم

 .مرس ی-

190 

امیر لقمیه آخر را در دهانش گذاشت و ته ماندیه 

 چایش

را هورت کشید و برای روشن کردن سیستمش بلند 

 شد و

ن با خنده  همان حتر

 :مخاطبم قرار داد

 !شنیدم عیل رو کله پا کردی-

مزده لبخند زدم؛ باید رس یک فرصت مناسب از  رسر

 عیل

 .عذرخوایه میکردم

 امیر را یی گرفت
 .رهام ادامیه شوخن

دی خونش در نیم اومد. باورش نمیشد - ن کارد میر



 براش

فیلم بازی کردی! میگفت به قیافیه آرومش نمیاومد 

 اینقدر

 !بال باشه

هر دو با صدا خندیدند. خودم هم خندهام گرفته 

 بود و در

و به اتاق اعال باز شد و خودکار لبهایم جمع شدند 

امش  احی 

 بلند شدم. از

 :دیدنش ذوق زده شده بودم ویل خونرسد گفتم

 .سالم صبح بخیر -

 :اخم به چهره داشت ویل آرام جوابم را داد
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. صبحانهت رو خوردی - سالم صبح تو هم بخیر

ن ترانه  مت 

. مشخص کردم کدوم قسمتها رو باید  رو از امیر بگیر



نن تمرین ک . 

 :رو به امیر کرد و ادامه داد

امیر آهنگ رو بذار برا طیال. هماهنگ شید -

 .برمیگردم

 .رو به رهام کرد

 زنگ بزن سایم ظهر بیاد. به مریم هم زنگ بزن بگو-

اون قسمتا که گفتم تغییر بده خی شد؟ اگه اوکیه 

 بفرسته

 برام. سوییچم کو؟

 .رهام سوییچ را دستش داد

ی؟-  کجا میر

- دمبرمیگر  . 

با قدمهای بلند و محکم سمت در رفت و از استودیو 

 خارج

شد. از جدیتش نفسم گره خورده بود. رو به رهام 

 شانه بال

 .انداختم



 .خندید

وقت زیادی نداریم برا آماده کردن آلبوم. باید -

 بچسبیم به

 .کار

191 
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ن صبحانهشان شدم و   بیحرف مشغول جمع کردن میر

 کنار

امیر نشستم و به صدای ضبط شدیه اعال گوش 

دم و با  سیی

 راهنمایی امیر 

قسمت هایی که باید صدایم زیربند صدایش پخش 

 میشد را

همزمان با صدای اعال تمرین کردم. دو ساعن   

 گذشته بود

 که امد. همچنان



ش معطوف کار رسسختانه تمام حرفها و فکر و ذهن

 .بود

 حسای  خسته شده بودم و بایل پلکم را ماساژ دادم و

نگاهش لحظهای روی صورتم نشست و جدی 

 :پرسید

 خسته شدی؟-

 .نه خوبم. ادامه بدیم-

دستش را روی کیبورد گذاشت و با دست دیگرش 

 اشاره

د. هوف تمرین با  کرد ادامه دهم و دکمه را فرسر

 اعالی

 جدی سخت بود، از من

د بود ویل دلم بر رسش جیغ زدن میخواستبعی . 

***** 

سه ماه پرتالش برایم گذشت، با اعالیی که با جدیت 

 تمام به

تمرین و ضبط و ساخت موسیق  چسبیده و گاها 



 حن  

 فرصت نفس کشیدن
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هم به اعضای تیم نمیداد و یه تاکید داشت که 

 وقت نداریم،

ر بدهیم و وقت تفری    ح نیست. حس باید دل به کا

 میکردم

 فرسنگها از هم دور

شدهایم و گایه حن  فکر میکردم نکند آن اعالی پر 

 از

 ...مهر که میگفت دوستیم، خیایل بیش نبوده

در این سه ماه تمام تالشم را کرده و اعال راض ی بود 

 اما

من دیگر رضایت سابق را نداشتم. روزی که ترغیب 

 شدم

 به همکاری با اعال کار



برایم مهم بود ویل بعد از برخوردهایمان همکاری با 

 خود

شخص اعال برایم اولویت شد، با آن اعالیی که برایم 

 شد

 دوست، شد منبع آرامش،

ین روزهایی که داشتم شد 
شد حایم؛ حن  در سختی 

 ...پناه

کاش میفهمیدم این تغییر فاحش رفتار اعال از کدام 

 خطایم

د. ادامه دادن با او برایم سخت شده رس چش مه میگیر

 .بود

 اصال نمیفهمیدم

ن برایم  از اعال چه میخواهم! اگر خواندن و نواخت 

 مهم بود

ین بود و کارش بینقص!  ین و حرفهایی  که اعال جدیی 

 پس

 !چه مرگم شده بود



 بابا از کانادا برگشته بود، از آن مرد چشمآی  هم دیگر

ی نبود اما همچنان  مراقبتهای عیل ادامه داشت، خی 

 حن  

 یک بار به اعال گفتم
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دیگر نیازی به وجود عیل نیست و او با تحکم تاکید 

 به

بودنش کرد و دیگر مخالفت نکردم؛ بگذریم که از 

ینن   شیر

 .نگراین پنهانیاش لذت بردم

ه چمدانم را بسته بودم، همراه تیم عازم بوشهر، زادگا

 اعال

بودیم. برنامیه سه شب کنرست در بوشهر، قشم و 

 بندر

 گناوه برای یک

هفتیه دیگر چیده شده بود و تا یک ساعت دیگر 



 رایه

 .بودیم
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با تماس اعال از مامان و خاله خداحافظن و همراه بابا 

 از

ون رفتم. داخل تاکس ی نشسته بود و با  خانه بیر

 خروجمان

 .از حیاط پیاده شد

ت فیت تنش و مدل جدید و مد روز کت اس یی

 موهایش

ش کرده بود و بر خالف روزهای اخیر   حسای  جذابی 

 لبخند به لب داشت و آرام به نظر

سید. شاید حق داشت حجم زیاد کار حسای    میر

 کالفه و

خستهاش میکرد، میدیدم که چقدر روی کارهایش 

 حساس

 .است



س ی با بابا شد ام مشغول احوالیی
 .پیش آمد و با احی 

دم و اعال کارت دعوت برای  چمدانم را به راننده سیی

 کنرستها را به بابا داد و به این
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طریق ارادت ویژهاش را به خانوادهام نشان داد. با 

 بابا

 .خداحافظن و پیشانیام را بوسید

ن را باز کرد و با تشکر در حایل کهاعال در پشن  م اشتر  

دیدن نرمشش بعد از روزها حالم را خوش کرده بود 

 تشکر

 کردم و نشستم و کنارم

 .نشست

ن را به حرکت انداخت و در لحظیه آخر  راننده ماشتر

 برای

 .بابا دست تکان دادم

؟ - ی که جا نذاشن  ن  چیر



 :در جایم صاف نشستم و رس تکان دادم

 .نه-

این حد نزدیکش بودم تپش قلبم ریتم  از اینکه تا 

 تندی گرفته

بود و خندهدار بود که دلم نمیخواست به فرودگاه 

 .برسیم

 آرام بود و این

حالش خواهناخواه در احوال من هم تاثیر 

 .میگذاشت

 .نگایه به پشت رسم انداختم و سوایل نگاهم کرد

 خی شده؟-

ی نیست-  !از عیل خی 

ون ک ن باز کردن گوش یاش را از جیبش بیر شید و حتر

 قفلش

 :خونرسد جواب داد
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 .خودم هستم-

در کالمش چه بود که دلم را اینطور سخت تکان داد 

 و رو

ن دلم  ون را نگاه کردم تا قنج رفت  گرفتم و از پنجره بیر

 را

 .از لبخندم متوجه نشود

د ویل در گوش من فقط  ن داشت با رهام حرف میر

 همان دو

ین جمله را ساخته بودند تکرار  کلمه که خوشآهنگی 

 میشد

 خودم هستم 》

》 

 ...چقدر خوب بود این بودن، این خود، این اعال

***** 
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 کل روز را با طرفدارانش سلقن گرفته و صحبت کرده

د بود، به جای او من خسته شده بودم و روی پا بن



 .نبودم

 .بالخره به ویال رسیدیم

رهام و امیر و بقییه پرسها در حال جابجایی وسایل 

 .بودند

دقیقا نمیدانستم باید به کدام قسمت ویال بروم. 

 .رسدم بود

 مریم و ساغر هم

معلوم نبود کجا رفته بودند. روی صندیل زیر چی  

 سایهبان

 نشستم و منتظر ماندم کار پرسها تمام شود و از اعال 

سم  بیی

 کجا میتوانم
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احت کنم  .اسی 

 طیال؟-

 .با صدای مریم بلند شدم. نزدیک آمد



؟ برای لذت بردن از - ! چرا اینجا نشسن  کجایی دخی 

 هوای

. بیا 
ی

ه از خستگ بوشهر وقت زیاده چشمات داره میر

 اتاقتو

 نشونت بدمیکم

احت کن  .اسی 

دماز خدا خواسته لبخند ز  . 

انقدر خوابم میاد که اصال نمیفهمم الن بوشهریم  -

 تهرانیم

 .کجاییم چه برسه به لذت بردن از هواش

 :رو به رهام که از کنارمان رد میشد پرسید

 چمدون طیال رو بردین تو؟-

 .طیال با من میاد-

با صدای اعال چرخیدم و بدون اینکه نگاهم کند رو 

 به رهام

 .کرد

ی لزم بود تهیه کن یا زنگ بزن بهم- ن  .هر چیر



 .باشه شما برید. میدونم دلت پیش بوآته-

د و رو به  لبهای اعال کش آمد و شانیه رهام را فرسر

 من

 .کرد
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 .چمدونت تو ماشینه-

 ...آخه-

حرفم را قطع کرد و رو به پرسها بلند خداحافظن  

 گفت و

ن مانتوام  را کشیدآستتر . 
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 .رسرسی با مریم خداحافظن کردم

ن رهایم کرد و در را برایم باز کرد، مخالفت  کنار ماشتر

نکردم و نشستم و پشت فرمان نشست و بالفاصله 

 دنده عقب

 .گرفت



یم؟-  کجا میر

 .خونیه پدرم-

 مزاحم نیستم؟-

ن از حیاط ویال خارج شده بود و گاز داد  .ماشتر

- م خونهش خوشحال  اگه کل بچههای تیم رو هم بی 

 .میشه

فقط دو روز مال خودمه از دو روز دیگه بچهها 

یزن  میر

 ویالش و نمیذارن دو

 .دقیقه ببینمش

 من مزاحم خلوتتون نیستم؟-

دمت-  .بودی نمیی 
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 میکرد و داشتم به خیابانهای شهر 
ی

در سکوت رانندگ

 نگاه

طوف اعال بود ویل به میکردم ویل درواقع ذهنم مع



 قدری

 خسته بودم که

 .افکارم مرکز مشخص ی نداشتند

 طیال؟-

 .پلکم پرید

احت کن-  .بریم خونه اسی 

 !وای اصال نفهمیدم گ خوابم برد-

کردم،   لبخند کمجاین زد و پیاده شد. به اطرافم نگاه

 در

ن رفتم، بوی دریا را  حیاط بزرگ ویالیی بودیم. پایتر

 حس

 میکردم، حن  صدای

 .امواجش را هم میشنیدم

 دریا نزدیکه؟-

 .ویال ساحلیه-

به سمن  که اشاره کرد نگاه کردم. از دیدن دریای 

 غرق در



 .تاریگ خواب از رسم پرید

 .دریا رو دوست دارم-

195 

احت کن وقت برای - رسده بریم داخل یکم اسی 

 دریانوردی

 !زیاده
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ن گ ایجاس-  !به به ببتر

با صدای مردی سالخورده که سمتمان میآمد حواسم 

 از دریا

 وصف نشدین آغوش باز کرد 
 
پرت شد و اعال با شوف

 و

 سمت مرد رفت. از

دیدن دید و بوس ی پر از محبتشان لبخند روی لبم 

 نشست

مخصوصا وقن  اعال شانههای مرد را بو کشید و 



 .بوسید

ایق  مطمئنا پدرش بود. دق  

بعد که از هم جدا شدند تازه یادشان به من افتاد و 

 .جلو رفتم

 .سالم-

هام بود و معذب حالش را  پدرش موشکافانه خیر

 :پرسیدم

؟ ببخشید مزاحم شدم اعال- ن  ...خوب هستتر

لبخند روی لبش نشست و کم کم فراخ و دندانهای 

 عاری  های

یکدست و سفیدش نمایان شد و حرفم را ادامه 

 .ندادم

علیکم السالم خانوم! خوش آمدی، قدمت رس -

 .چشم

ینن داشت  .چه لهجیه شیر

اعال گوشههای کتش را عقب داده و دست در 

 جیبهایش



 .نظارهمان میکرد

تشکر کردم و مستاصل به اعال نگاه کردم تا معرفیام  

 کند و

 .علت حضورم را بگوید. با لبخند جلو آمد

 .طیالی عزیز از همکارای جدی ُ دمه بوآ-
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م-  .عزیز تو عزیز مو هم هست. خوش آمدی دخی 

 .ممنون-

با تعارفش در کنار اعال راه افتادم و داخل ساختمان 

 رفتیم،

، یاد خانیه خودمان  سالنن بزرگ با دیزاین  سلطنن 

 افتادم،

 مامان هم عاشق

 .ترکیب دو رنگ لیک و طالیی بود

-  راه از تنتون بشینید دو تا چای ل
ی

بسوز بیارم خستگ

 در



 .بشه

 .زحمت نکشید-

. رحمن  - ن دخی   .بشتر

196 

به رفتنش نگاه کردم. شبیه اعال بود، فکر کنم هفتاد 

 سال را

داشت، موهایش به خاطر چربیدن تارهای سفید به 

 مشگ

د ن  .به نقرهای میر

 .ویل رسزنده و شاداب بود

احت کن-  .خستهای اتاقتو نشون بدم برو اسی 

ن بیارن-  .نه یه چای میخورم. زحمت کشیدن رفت 

به مبلها اشاره کرد و خودش زودتر رویش نشست. با 

 یک

 .مبل فاصله کنارش نشستم

 :بلند پدرش را صدا زد

361 



   غم تماشا ندارد 

 .بوآجان زحمت نکش. مو که مهمون نیستم-

 .تو نیسن  طیالی عزیزمون که هست-

امش بلند شدم و سینن را از دستهایش گرفتم.  به احی 

 نشست

و چای را تعارفشان کردم. مقابل اعال هم گرفتم. 

 برداشت و

 از آن

 .لبخندهایش که به جان مینشست زد

 !چای بخورم یا خجالت! مهموین مثال-

 .این چه حرفیه، نوش جون-

کنارشان نشستم و میان دل و قلوه دادنهای پدر و 

 پرسیشان

ایم را نوشیدم. حس کردم بهی  است تنهایشان چ

 بگذارم تا

 راحت باشند و

 .رو به اعال کردم



احت کنم؟-  کجا میتونم یهکم اسی 

 .بلند شد و با دستش جهن  را نشانم داد

م - برو انتهای سالن، همون اتاق اویل. من میر

 چمدونت رو

 .میارم برات

ی ب ه به تفهیم رس تکان دادم و با تشکر و شب بخیر

 پدرش

به جایی که اعال نشانم داده بود رفتم. اتاق مجهز و 

 
ی

 بزرگ

 بود. مانتوام را درآوردم

 .و داخل کمد کنار دیوار آویزان کردم
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 .تقهای به در خورد و سمتش چرخیدم

 .بفرمایید-
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 .داخل آمد و چمدانم را کنار دیوار گذاشت



؟-  راحن 

ند زدمقدردان لبخ . 

 .ممنون-

ی لزم داشن  صدام کن. یا تو سالن پیش بابامم - ن چیر

 یا تو

 .اتاق بغلیام

 .رس تکان دادم و لبخند زد

 .خوب بخوای  -

 :لب زدم

 .تو هم-

ون رفت و لباس عوض کرده و زیر پتو خزیدم، از  بیر

د. یک عادت بد   هالک بودم ویل خوابم نمیی 
ی

خستگ

 هم که

ن بود جای  داشتم همتر

خوابم که عوض میشد بدخواب میشدم. صد بار این 

 پهلو به

آن پهلو شدم ویل دری    غ از خواب! کاش اعال بیدارم 



 نکرده

ن   بود، من در ماشتر
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 .خوش خوابی  بودم

 .بوی دریا وسوسهام میکرد که بلند شوم

شایل از چمدانم برداشتم و روی رسم انداختم، 

 لباسهایم

ون رفتما ت و پوشیده بود و از اتاق بیر سیی . 

صدای گفت و گویشان توجهم را جلب کرد. 

 لهجهاش

ین بود، وقن  با پدرش صحبت میکرد در کمال  شیر

 تواضع

 و پر از عشق هملهجیه

 .پدرش دل به دلش میداد

 :پدرش پرسید

 .خب تعریف کن بوآ-



خی تعریف کنم قربون اون نگاه همهیحی دونت ِب ُ -

 .رم

ی خندیه صمیمانیه پدرش بلند شد و میان صدا

ای»خنده   

هم نثار اعال کرد« پدرسوختهای . 

 .از ای برق چیشات بوگو-

این بار صدای قهقیه اعال بلند شد و خودکار لبهای 

 من هم

 .کش آمد
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( همه رو خوابوندی تو - )شن  خی شده نصفه شویی

 هتل و

  این دخی  چیش رنگیم با خوت َ ه َلنگار )همراه(

 کردی تا

 ایجا؟
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بان قلبم بال گرفت؛ اگر مهرباین و مهماننوازیاش  ضن

 را

ندیده بودم و این لحن شادش نبود، فکر میکردم از 

 حضورم

 ناراضیست ویل

انگار داشت زیر زبان اعال را میکشید. خندهام  

 گرفت؛ لبد

یست  !فکر کرده بود خی 

با احتیاط دست روی لبیه دیوار گرفتم و به 

 خلوتشان

 .رسک کشیدم

 :اعال دسن  به موهایش کشید و با لبخند جواب داد

 یی م-

ش ِِ
ُ
ِ 

ه  .باشه خیالم راحتی 

قلبم گرم شد و نتوانستم نگاه از چهریه مردانه و 

 آرامش



م  .بگیر

روبروی هم نشسته بودند و به جایی که من مخقن 

 شده بودم

ددید نداشتن . 

پدرش سمتش خم شد و با لبخندی دنداننما چشمگ 

 شبیه

 .چشمکهای خود اعال زد

س ی بدزنش؟-  ها چیه میی 

؟-  اگه ب ُ گم ها (بله) به عقلم شک نمیکنن
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صدای خندیه کوتاه پدرش هم باعث نشد از آن 

 خلسیه

ون بیایم. برگشتم و تکیه به دیو  ار بهدوستداشتنن بیر  

 ادامیه بحثشان گوش

دم  .سیی

از همون لحظه که ِبم معرفیش کردی طیالیعزیز به -



 عقلت

شک کردم پرس جون. جابجا شده ایجات. عاشق 

 شدی

 .حالیت ین 

لرزی نرم و جانبخش در تنم افتاد و لب گزیدم. 

 داشتم از

شنیدن عالقیه احتمایل اعال نسبت به خودم آن هم 

 از دهان

 پدرش لذت

دم!  او را به عنوان یک دوست میخواستم ویل به  میی 

 فراتر

از آن فکر نکرده بودم و حال... این اشتیاق به یکباره 

 از

 میان کدام نیازم رس

 برای مهربانیهایش 
ی

درآورد. خدای من اینهمه دلتنگ

 بیدلیل

نبوده! چرا حواسم را جمع دلم نکردم که علتش را 



 !بفهمم

 من... من از حرفهای

هب شده بودم و این یعنن پدر اعال ملت ... 

 بوآ جون؟ -
ی

 !چشمبسته غیب میگ

 .تمام وجودم گوش شد به صدای نرم و بم اعال
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چهار سال پیش رو یادته اعال؟ وقن  با مریمو -

 اومدین

ایجا. گفن  یم ُ خم آرومش ک ُ نم حیف از جوونیشه  

 که

 حروم شده باید کمکش کنم

 .دوباره زنده شه

ی  اراده و با قلن  که نمیتپید از کنج دیوار نگاهشان  

 .کردم

 .اعال آرام و با اخیم کم جان رس تکان داد
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، نه خوت بدبخت وگرفتار کن، نه دوباره - گفن 

 طعم یه

شکست رو به خورد ای دخی  بده. ازدواج کمک  

 کردن

 نیست عشق ورزیدنه. تو با

ای دخی  نمیدی هیچ از ای حس هیچ آرامش ی به 

 قبل هم

ش میکنن   .خرابی 

خوب یادته مرحبا. گفتم عشق اونه که بخوای -

 آرومت کنه

. گفتم تو دلت نرفته دلت  نه تو بخوای آرومش کنن

 سیش

 .سوخته

 .ها درست گفن  -

؟-  الن خی

علت سوزش قلب و چشمهایم را نمیدانستم ویل 

 اشکهایم



ه چشم به دهان دیدم را تار کردند و با قلن  تب کرد

 اعال

 دوختم تا بفهمم
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 !جایگاهم در قلبش کجاست. چه زود برایم مهم شد

 .قشنگ میخنده-

 !لب گزیدم؛ خندههای خودش را ندیده بود

 .ها دی ُ دم-

 .قشنگم میخونه. صداش مثل مسکنه سیم )برام(-

یعنن خی  از صدای خودش نداشت که دلم تب 

رد برایمیک  

 ...نرمشش

 خب؟-

 نه اصأ-
ی

ن زندگ ونه ناز کردناش... عتر  حرکاتش، دخی 

 ...خود زندگیه

 ...وای اعال



 .خوبه-

 .خوب!؟ دیوانهکننده بود حرفهایش

وقن  رس تمرین به عمد گیر میدم بهش که یه -

 جملیه

عاشقانه رو بیست بار از اول برام بخونه و میفهمم از 

 خشم

 دوست داره چیشامو از

 ...کاسه دربیاره

ی  هایش افتادم. ای پرسیه... دلم  خندید؛ یاد سختگیر

 نیامد

 .فحشش دهم
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ر -  با تموم خط قرمزها و پرستیر
ی

 وقن  از فرط خستگ

ه... گناهه ویل...  مرتبش روی مبل خوابش میی 

 .بگذریم

گر گرفتم؛ پس اشتباه نکرده بودم آن روز که حس  



 کردم

ستش روی گونهام نوازشگونه میلرزیدد . 
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 .نوش جونت عزیزوم-

این پدرش همراه تک خندیه معنادارش بیشی    با تکهیی

 گر

 .گرفتم

ن بود نه عسیل  - رنگ چیشاشو نمیدونستم. نه سی 

 نه آی  نه

... رفتم براش رورسی بخرم  طوس ی نه زاغ نه هییحی

 میخوام
ی

 موندم بگم چه رنگ

( ازهش رو ریختم به هم تا تک خندهای زد( کل مغ

 رورسی

 همرنگ چشماشو پیدا کردم و فروشنده گفت رنگش

 ...میشیه

ین هدییه دنیا... وای اگر ادامه میداد  قشنگی 

 همینجا پس



 .میافتادم

آفرین هدیه خریدن اون هم با این وسواس خییل -

 معناها

 .داره

نگه-  .چیشاش خورسر

 .ها. درست تشخیص دادی-
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 !وسواسم داره-

خندهام گرفت، سوزنش روی حساسیتهایم گیر کرده 

 !بود

 .خوبه از این بیانضبایط نجاتت میده-

اعال کجایش بیانضباط بود! مخصوصا عطر 

ی که با  محرسر

هر نبض گردنش بیشی  مشامم را پر میکرد و حواسم 

 را

 ...گیج و پرت



 م -

بگ ِِ
ُ
ِ 

 بازم یا بسن؟

 ...بگو اعال

زیدم؛ خاک بر رس بیجنبهات طیاللب گ ! 

 ...بوگو بوآ-

 ...وقن  نیست بیقرارم، دست خودم نیست-

ینن از جنس لذت در دلم پیچ خورد. من هم  موج شیر

 این

 ...روزها و شبها زیادی دلتنگش میشدم

 .خییل خوبه-

 .لبخند زد و جانم رفت
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ه از فکرش-  ...شبا خوا ُبم نمیی 
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تصویر تو هم هر شب قبل از خواب قرص 



 ارامبخشم

 ...است

 .حیف از فکر یار که با خواب از دست بره-

 بوآ جان؟-

 چه -

 ب

 ِِ ِِ  

 بگو

حس میکنم دیگه نمیتونم تنهایی ادامه بدم. اولش -

 از یه

وع شد ویل تا بیاد قبول کنه  پیشنهاد همکاری رسر

 حریص

 شدم به داشتنش،

 نفهیدم به خاطر دل خودمه. میگفتم برا

 ول

صداش لزممه. ی بعد جریانایی پیش اومد که نه 

 خواستم



نه تونستم بیخیالش بشم. ترسیدم یه لحظه حواسم 

 پرت شه و

خار به پاش بره و چشم من بسوزه. دلم نسوختا دلم 

 رفت که

 یه وقت

 آسین  بهش نخوره... من... بوآ؟

- ن اقد کالفهای ؟جون بوآ؟ چت   

ای که ایقدر زود دل و دین و دنیام و باختم برای یه -

 لحظه

 داشتنش اسمش چیه؟
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 ...قلبم از تپیدن ایستاد. اسمش چه بود؟

 خوف ِ کردی؟-

 م ها نم -

بگ ِِ
ُ
ِ 

 نرهغول ترس س ی زنانا نه مرداها
ی

 .یگ



 .چرا اتفاقا نوک زبونمه که بگم-

کرد  سمتش خم شد و تاکید  : 

نرهغول هر وقت ترست از خوت دور کردی بهش -

 بگو

دوسش داری. من رنگ نگاه پرسم رو میشناسم ویل 

 خب

 تو کاری به شناخت من

نداشته باش. با خودت روراست شو بعد یاعیل برو 

 .جلو

ن بگذریم حرف را  کالفه نفسش را فوت کرد و با گفت 

 عوض کرد. ی  رس و صدا در حایل که تمام وجودم از

 حرفهایش لرز گرفته بود از

ون زدم  .ساختمان بیر

202 

صدای امواج متالطم دریا خوف به جانم یم انداخت 

 ویل

 پیش رفتم. دور تر ایستادم تا مورد حملیه امواج قرار



م. دل من هم شبیه  نگیر

372 

   غم تماشا ندارد 

ن امواج بیقرار شده بود، چرا هیچ شن  از آن  همتر

 شبها که

دلتنگ اعالی مهربان از دست اعالی رسسخت و 

 جدی

دم نفهمیده ن  حرص میر

بودم که جایش دقیقا کجای قلبم است! اعال در 

 قلبم بود و من

متوجه نبودم! دل من از دلدل زدنهای امشب اعال 

 برای

 عالقهاش به من

بیتاب شده بود! این یعنن چه؟ من اعال را برای 

 خودم

اهش دلم شده بود؛ میخواستم. خدای من! اعال خو 

 اگر



 اینطور نبود پس این تپش

عادی قلبم را با کدام منطقم توجیه میکردم! من  غیر

 هم تمام

حسهای اعال را تجربه کرده بودم فقط آنقدر غرق 

 در

 مشکالت خودم بودم که

نمیفهمیدم دقیقا چرا میخواهم اعال مثل سابق رفتار  

 کند! من

اینکه با  از همان روزهای اول هم حواسم به علت

 حضور

 اعال آرام میشوم

 !نبودم

ون میآمدم تا کیم با  کاش از شوک حرفهای اعال بیر

 خودم

کنار بیایم و بفهمم دقیقا حواسم کجا بود که تا این 

 حد کودن

 شدم که از دل



 !خودم بیخی  ماندم

!؟-  اینجایی
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ش نفسم میان سینهام گیر کرد و با مکث سمت

 چرخیدم. کاش

 .بتوانم آرام و خونرسد جلوه کنم

لبخند زد و سمت دریا رو گرفتم. عادی بودن سخت 

 شده

بود! دست و پایم را گم کرده بودم ویل نباید این 

 اتفاق

 میافتاد. اعال گفت

سد! هنوز یک دل نشده بود. از این گذشته من  میی 

 هنوز

 .گیج احساس تازه بالغ شدیه خودم بودم

رار گرفتکنارم ق . 

 چرا نخوابیدی؟-



سنگینن نگاهش را حس کردم ویل جرئت رس 

 چرخاندن و

چشم در چشم شدنمان را نداشتم. سیع کردم با 

ین  عادیی 

 لحن ممکن جواب

 .دهم

 .جای خوابم که عوض بشه بدخواب میشم-

نفس ی عمیق کشید و زیر چشیم دیدم که مثل من 

یه  خیر

دریا شد و دست هایش را در جیب شلوار گرمکنش 

 فرو

 .کرد

 ازم دلخوری؟-

دلخور بودم؟ خییل. با سوالش یادم انداخت و 

 سمتش

 .چرخیدم
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 .جدی نگاهم کرد

اینجوری نگام نکن. سه ماهه با تموم سکوتت ته -

 نگات یه

 .سوال بزرگ داری

ایم دادم. پس فهمیده بود نگاهم را به شنهای جلوی پ

 :و گفت

203 

 ...ازت دلخور بودم -

رسم با شتاب بال آمد. چرا دلخور بود؟ مگه خطایی  

 کرده

 بودم؟

گفتم همه جوره کنارتم و هواتو دارم یادته؟ گفتم  -

 به

 .
ی

 افتاد بهم بگ
 
یط که بهم اعتماد کنن و هر اتفاف رسر

 بعد

 تو چیکار کردی؟



ردم علت رسدی وای خدای من فکرش را نمیک

 رفتارهایش

 .این باشد. باید توجیهش یم کردم

 ...اعال من-

 :میان حرفم ادامه داد

 وقن  جاوید فهمید من تموم مدت خی  از -
میدوین

 خطری

ی به خانوادهت  ن که تهدیدت میکرد داشتم و چیر

 نگفته بودم

منده  چقدر رسر
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 نزد از بزرگیش ب
ن
ود. وگرنه نباید عقلمو شدم! حرف

 میدادم

دست احساسات تو. مسئله جدی بود نباید احساس 

 ی عمل

 میکردم. میدوین اگه



 برات میافتاد نمیتونستم خودمو ببخشم؟ 
 
اتفاف

ن   برای اولتر

 
ی

بار رس خودم داد کشیدم که چرا اشتباه به این بزرگ

 رو

 کردم. میدوین وقن  

جاوید از رس ترس و خشم زد تو گوشت من دردم 

 اومد

جای تو! اون سییل و شماتت حق من بود که خیر 

 رسم

ت بودم و باید سنجیدهی    بزرگی 

عمل میکردم! اون شب یه لحظه فقط یه لحظه 

 تصور کردم

که اگر بالیی رست میاومد باید چه غلظ میکردم و 

 چه

 حایل شدم رو نمیتوین 

... ا ینا رو بهت گفتم که بدوین چرا حن  تصور کنن

 این



 . مدت نخواستم مثل قبل باشیم. چون تو نخواسن 

 با

ن و  پنهونکاریت. با نادیده گرفت 

 .حشو تلق  کردن حرفام

باید از خودم دفاع میکردم؛ حرف هایش را قبول 

 داشتم ویل

من هم برای خودم دلیل داشتم؛ جای من نبود و یک 

 طرفه

 به قاض ی رفته

 .بود
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ایط بدی بودم اگه درکم میکردی - اعال من تو رسر

 دلخور

نمیشدی ازم. به جاویدم گفتم من واقعا جاوید رو 

 مرده

 تصور کرده بودم. داشتم



با یه ذره امیدی که ته دلم روشن بود که شاید با 

 دادن اون

پونصد تومن جون جاویدو نجات بدم تالش میکردم. 

 منم

این نگرانیهای توهمیه   

رو داشتم برای خودم؛ اینکه اگه به تو خی  بدم و اون 

 لعنن  

بفهمه و جاوید رو بکشه تا آخر عمرم خودمو 

 نمیبخشم. من

 .ترسیده بودم اعال

اون لحظه انقدر حالم بد بود که به قویل که بهت 

 داده بودم

فکر نمیکردم. میدونستم دارم با جون خودم بازی 

 میکنم

جاوید برامویل جون   

 .ارجح بود. کاش درکم میکردی اعال

-  اگه درکت نمیکردم الن هم رس حرف رو باز 



 .نمیکردم

 ...پس-

سم پس چرا سه ماه اذیتم کردی  .خجالت کشیدم بیی

204 

ی  هات یهکم - ی قبل از تصمیمگیر خواستم یاد بگیر

 بیشی  

ی که برای بقیه مهیم و از جون  . یاد بگیر فکر کنن

 خودت

ی  راحت نگذری. یاد بگیر
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ی که برای تو مهمه برای بقیه هم مهمه پس  ن چیر

 خرابش

. مسئلهای که پیش اومد  ن ، کمکت میکتن ن نمیکتن

 اونقدر

 بزرگ بود که تنهایی و یه تنه

 نتوین از پسش بربیای. میفهیم خی میگم؟



 .به نشان تفهیم رس تکان دادم

 .متاسفم-

روی لبش نشستلبخند  . 

 .مظلوم نشو. یاد حرف عیل میافتم-

بغض خیمه زده روی سینهام نگذاشت به شوخیاش 

 لبخند

 .بزنم و قدیم سمت دریا برداشتم

 طیال؟-

 .ایستادم ویل برنگشتم

 دلخورتر شدی؟-

لبم را مکیدم و اب دهانم را فرو خوردم بلکه گوی 

 بزرگ

ن بکشد ویل بیفا یده بودگیر کرده در گلویم را پایتر . 

 .نه دلخور نیستم-

 .دورم زد و مقابلم ایستاد

ن منو-  .ببتر

 .سیع کردم گریه نکنم و در صورتم خم شد
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 .ببخشید-

 .لب گزیدم و رس تکان دادم تا ادامه ندهد ویل داد

ن دریاست-  .حال من الن شبیه همتر

با دست به پشت رسش اشاره کرد. همچنان امواج 

 بلند

میشدند و در ساحل فرو مینشستند و موج بعدی 

 چند ثانییه

 دیگر جای قبیل را

 .در ساحل میگرفت

 تو بدترش نکن طیال. باشه؟-

205 

ی نگفتم- ن  .من که چیر

 .با لبخند به چشمهایم اشاره کرد

ن دیگه میگه-  .چشمات یه چیر

- اعال من فقط ترسیده بودم . 



 به موهایش زد، چرخید و 
ی

لبم لرزید و کالفه چنگ

 سمت

 .دریا قدیم برداشت. ی  اراده صدایش زدم

 .نرو جلو موجا بلندن-

ده از ابراز نگرانیام نگاه دزدیدم ن  .برگشت و خجالی 

 بشینیم؟-

 .به شنها اشاره میکرد و لبخند زدم
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 .آره-

یه یک نفر کنارش نشستمنشست و با فاصل . 

 ...تو این مدت که بداخالق شده بودم کارا زیاد بود-

 .میدونم-

 ...آلبوم ناقص بود-

 .میدونم-

 .تکخنده بیصدایی زد

 .همهش توجیهه ویل تو ببخش-



 .لبهایم کش آمد و با رضایت رس تکان داد

 .آفرین بخند. خنده بهت میاد-

وی شنها نگاه دزدیدم و پاهایش را دراز کرد و ر 

 .خوابید

 .میدونم شلختهام اونجوری نگام نکن-

206 

 .خندیدم و پلک بست

گوشیه شالم را باد روی صورتش نشاند، خواستم 

 پس

 .بکشم که با گرفتنش اجازه نداد

 .بذار باشه-
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کاش میشد مثل او روی شنها دراز بکشم و با لبخند 

 پلک

ببندم و از مرور این ساعای  که اینقدر زیبا گذشته 

 بودند



م  .لذت بی 

***** 

خانه  ن صدای خندههای بلند اعال و پدرش از آشیی

 میآمد. چه

خوشحال بودند با هم. این حد صمیمیت و دوسن  

 میانشان

 .برایم جالب بود

نگایه به رس و وضعم در آینیه قدی کنج دیوار 

 انداختم و

و مصلحن  ورودم را اعالم کردم. با رسفهای کمجان 

 هر

 دو سمتم رس

 .چرخاندند و با روی باز سالم کردم

 .سالم، صبحتون بخیر -

 رژ

اعال لبخند زد و پدرش با نشاط و پر ان ی جوابم را 

 :داد



ن که به موقع - . بیو بیشتر
به روی ماهت دخی 

 .اومدی

ن  ن رفت  خواست بلند شود که اعال اجازه نداد و حتر

 سمت

وی کابینت، دعوت به نشستنم کردسماور ر  . 

؟-  بخوای 
 تونسن 

 :نشستم و جواب دادم
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آره بر خالف تصورم تا رسمو گذاشتم رو بالش -

 خوابم

 .برد

لیوان بزرگ چای را مقابلم گذاشت و خودش هم 

 .نشست

 .پدرش سبد نان را کنار دستم رس داد

. )بودی(-  خستیه راه ی 

ندی با سخاوت به رویش زدملبخ . 



 .بله-

207 

از اینکه پدرش خی  از حال دل اعال داشت و دیشب 

 را به

بحث راجع به من گذرانده بودند معذب بودم ویل 

 سعیم بر

 این بود که در ظاهر

 .خونرسد جلوه کنم

ن بلند شد  .اعال فارغ از خوردن صبحانه از پشت میر

طیال جان صبحانهت رو که خوردی، آماده شو -

مت  بی 

 یه رسی کارا 
ی

پیش بچهها. باید با رهام برای هماهنگ

 برم

 .سالن اجرا. تنها نموین 

 :پدرش شایک میان حرفش پرید

س هواشو - تنها چرا! پس مو ایجا پیا ُ زم! برو بچه نی 

 ُ دا



 رم که ندزدنش. برو کاری به کار مو و مهمونم نداشته

. کاری داره مگه پیشباش  
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 بچهها؟

 .نه کاری که نداره-

 .مردد نگاهم کرد و برای رفع نگرانیاش پلک زدم

 .اگه کاری ندارم میمونم پیش آقای علیان-

ن س ی- . وهللا هر کدوم رفت   مرحبا به معرفتت دخی 

 .خوشون رس خونه زندگیشون مو مون ُ دم و تنهایی 

با محبت رسش را بوسیداعال  . 

 من معذرت میخوام خوبه؟ یک ساعت کار دارم برم-

 .برگردم دربست نوکرتم

برو بچه مو نوکر و چاکر نیخام، هیم که تو -

 زندگیتون

راض ی باش ی مو َ ه خوشحالم. یه ساعت دیه نه 

 یه سال



 دیه بیو. کارت راه بیفته مو

 .شکر میکنم

ن بوسیه دیگری  بر شانیه پدرش با قربان صدقه رفت 

 زد و

 .سمتم نگاه کرد

ون رفتید مواظب باش-  .احیانا اگر بیر

 .برای اطمینان پلک زدم

 .چشم-

ون رفت و آقای علیان لیوانم را برای  با لبخند بیر

ن   ریخت 

 :چای دوم برداشت، رسی    ع واکنش نشان دادم
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 .ممنون آقای علیان سیر شدم-

 .بم بگو بوا. راحت باشِ - -

208 

ن چشیم   ن جمع کردن محتویات میر بلند شدم و حتر



 .گفتم

ظروف را داخل سینک گذاشتم و برای شستنشان 

 دستکشها

 .را برداشتم

 .بیو ایور دخت ُ رم. زحمت نکش-

 .اب را باز کردم

 !خواهش میکنم، چه زحمن   -

- - ون َبر کنم بریم اسکله دو   پس مو بُ  رم رخت بیر

 تا

م ن  مایه تازه صید بخریم بیویم یه قلیه مایه سیت بیی

 .انگشتاتو بخوری

ن  ن ظرفهای صبحانه را تمام کردم. اواخر پاییر
شست 

 بود ویل

 .هوای بوشهر انقدری رسد نبود که نیاز به پالتو باشد

 مانتوام را پوشیدم و از

ون  ون آمدم. در کنار آقای علیان از خانه بیر اتاق بیر

 .زدیم



اشینش شدیم و به محل ماهیفروش ی سوار م

 رفتیم. در راه

 از اب و هوای گرم
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 بوشهر برایم گفت، طوری با عشق از زادگاهش حرف

ها  د که بهشت در ذهنم مجسم میشد. ماهیگیر ن میر

 مایه های

 تازه را روی سکوها و

هایشان چیده بودند. آقای علیان حن  یک قدم از  ن میر

نم  

فت و حس میکردم به خاطر نگراین اعال  جلوتر نمیر

 احساس مسئولیت میکند و

مراقبم است. جلوی بساط مایه فروشها ایستاد و  

 گرم و

ا از ورود س ی کرد. اکیی  صمییم با فروشندهها احوالیی

ها  اعال خی  داشتند، آخر پوسی 



های تبلیغای  کنرست اعال همهجا پخش بود و  و بین

 هر کس

سید و چشمآقای علیا ن را میدید احوایل از اعال مییی  

 .روشنن میگفت

 .رو به من اشارهای به ماهیها کرد

ن از چشو ابروی کدامشون خوشن - س ی کن ببتر

 میاد؟

 .خندیدم

نمیدونم. خی بگم! مگه چشم و ابرو تو طعمش -

 تاثیر داره؟

با صدا خندید و فهمیدم قصدش شوخن بوده. دست 

 برد و

چند مایه را نشان ماهیگیر داد. از سوال خودم 

 خندهام

 گرفته بود. چند

لحظیه پیش پیایم به گوش یام امده بود. تا آقای 

 علیان



 .مشغول ماهیها بود بازش کردم

385 

   غم تماشا ندارد 

 :پیام از طرف اعال بود، نوشته بود

ی مواظب خودت باش》 ون میر  《 بیر

م آب شد و نوشتماز تاکیدش قند در دل : 

 《 جای نگراین نیست. نگران نباش》

 ارسال کردم. پول مایه ها را حساب کرده بود و کنارم

 .قرار گرفت

209 

 اویل بارته میوی بوشهر؟-

 .بله-

اعال امون بده و نخاه زود برگرده شهر دود و دم، -

 ُ میب

 .رمت کل شهر رو نشونت یم ُ دم

یایش من را یاد خود اعال   میانداخت؛ پسمحبت بیر

 اریی 



 ...بود

 همینطور که از جاهای دیدین بوشهر و جاذبهها و

نخلستانهایش صحبت میکرد لوازم مورد نیازش برای 

 پخت

 قلیه مایه را خریداری کرده

 .و به خانه بازگشتیم

ن گذاشتیم. به اتاق رفتم و  سبد خریدها را روی میر

 مانتوام

خانه   ن ی  تعویض کردم، به اشیی ن و شلوار اسیی را با بولیر

 که

 باز گشتم مشغول پاک
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 .کردن مایه بود

یط خرید چند باری آقای علیان صدایش زده بودم و 

 تاکید

 .داشت بابا خطابش کنم



 .بذارید کمکتون کنم بابا--

ین و شوخ خندید  .شیر

 یم بلدی!؟-

ری راجع به من کرده بوداوه چه فک ! 

 .بله-

 :چاقو را برداشتم و روبرویش نشستم و ادامه دادم

پنج سایل که کانادا بودیم رسگریم خاص ی نداشتم، -

 مامان

ی و کمک به ن  اوقاتم رو به آشیی
 هم بیمار بود و بیشی 

 مامان تو کارهای خونه

 .میگذروندم

نگاهش روی دستم بود که تیغیه کمر مایه را از  

تشگوش  

 .جدا کردم

 !آفرین. از من واردتری-

 .خندیدم

 .نفرمایید-
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ی میکنم. درست از  - ن منم س ی و سه ساله که آشیی

 روزی

 .که نجال رفت و تنهام گذاشت
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 :احتمال نجال همرسش بود، ادامه داد

بعد از نجال موندم با سه تا بچه و الن که در -

 خدمتتم برا

 .خودم کدبانویی هستم

به مزاح خودش با صدا خندید و جسارت نکردم 

 همراهیاش

 .کنم و به لبخندی اکتفا کردم

 دیگه ازدواج نکردید؟-

 :با لحنن شوخ ویل شایک گفت

! نجال بفهمه خی گفن  بد شایک میشهها! - آ آ آ دخی 

 رو مو



 .حساسه

د تحت تاثیر محبت نگاه   از اینکه خندهام بگیر
بیشی 

 و

ن ادای نام همرس مرحومهاش قرار گرفتمک المش حتر . 

 .خدا رحمتشون کنه-

 عاموم ی  )بود(، خاطرش سیم عزیز ی   -
 .دخی 

، روزگار امون نداد.  ین ی  زندگیمون عینهو عسل شیر

 رس

 زایمان اعال خییل اذیت شد. س ی
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نه روز کن به اعال! نوزادم که ی  رستم بود. سه شبو 

 درد

کشید تا دنیا اومد ویل بعدش خودش تو )تب( کرد و 

 دووم

 نیاورد... یه... بع َ د نجال حن  

یه لحظ َ ه به ازدواج مجدد فکر نکر ُ دم. 



 یادگاری  هاشو

 .بزرگ کردم. یادش بسمه نیازی به همدم ندا ُ رم

 
ی

این حد وفاداری را در مردها کمی  دیده بودم و زندگ

 و

 . برایم جذاب و شنیدین آمدشخصیت پدر اعال 

؟- ن  بچههای دیگهتون کجا هست 

 میکنه ویل -
ی

 دارم. مهلقا الن دی  زندگ
دو تا دخی 

 عالیه

همیجاس بیخ گو ُ شم. تا شو )شب( پیداش میشه. 

 داره مادر

 میشه. ماه آخرشه تا

 .کلیه صبح بیداره روزا تالفیشو در میاره

ی کار پاک کردن ماهیها تمام شده بود و برا

 شستنشان بلند

 .شدم

ی ها رو - ن م اون سبد رو بشم )به من( بده سی 
دخی 

 پاک



 .کنم

ن گذاشتم  .سبد را از روی ابچکان برداشتم و روی میر

ی؟- ن  قلیه مایه هم بلدی بیی

 .خندان رس چرخاندم
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یم تا همون - ن نه دیگه تا این حد! سواد آشیی

 فسنجون و

یه ن  .قرمهسی 

 .خودم یادت میدم امرو. اعال عاشق قلیه ماهیه-
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 نمیدانم چرا از اینکه عالقیه غذایی اعال را کنار

ده شدم، فکر  ن ی من قرار داد خجالی  ن آموزههای آشیی

 اینکه

 او الن من را به عنوان کیس

انتخای  اعال میداند دستپاچهام کرد و نتوانستم حن  

 تشکر



 .کنم

هیها را قطعه قطعه  در کنار هم و با کمک هم ما

 کردیم،

ها را له کردیم و ی  ها را پاک و خرد کردیم، سیر ن  سی 

 ...پیازداغ و

در قابلمه را گذاشت، خسته شده بود و به او 

 اطمینان دادم

که نارحت نمیشوم و در آنجا راحتم و با خیال تخت 

 برود و

احت کند  .اسی 

خانه نیاز به دستمالکش ی داشت، دست به کار  ن آشیی

 شدم،

ی و مایه را در سطل زباله ریختم، آ ن شغالهای سی 

 سبد و

 ظروف کثیف شده را

شستم و بعد از خشک کردنشان داخل کابینت  

 گذاشتم، از



وقن  که به ایران برگشتیم دیگر نظافت خانه و 

ی ن  آشیی

 نکرده بودم و از انجامش
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ن حالش حس خوی  داشتم. در کانادا که بودیم ماما

 خوب

ی و کار خانه  ن نبود، به قول خودش اعصاب اشیی

 نداشت،

 اعصاب شخص اضافه و

 غریبه در جمعمان را هم نداشت و بابا خدمتکار را رد

م، از   کرد، مجبور شدم خودم کارها را به عهده بگیر

 کار

 خسته نمیشدم، آن روزها آنقدر

م و  ن تلخ میگذشت که حاضن بودم دیگ دیگ غذا بیی

 مدام

ه جار  و دستم باشد ویل مامان به در و دیوار خیر



 نشود و در

 .خودش فرو نرود

آه! گذشت ویل تلخ... خییل تلخ. الن حال مامان بهی  

 بود

ن مثل سابق  ن بودم هیچ وقت هیچ چیر ویل مطمت 

 .نمیشود

ین ایاممان  وی ذهنم به تلخی  ی از پیرسر برای جلوگیر

 
ی

 اهنگ

 از اعال در گوش یام پیل کردم. لوازم روی کابینت را به

 سلیقیه خودم کیم

ی  ن مرتب شده بود و اسیی سامان بخشیدم، همه چیر

 پاککننده

وع   و دستمال را برداشتم و از کابینتهای دیواری رسر

 .کردم

همه جا برق افتاده بود و چای دم کردم. بوی 

 قلیهمایه اقای

ها را داخل سینن علیان هم بلند شده بود. فنجان



 چیدم و کنار

 سماور
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گذاشتم و به دنبال ظرف قند برای پر کردن قندان 

 چرخیدم

و با دیدن اعال که دست به سینه در درگاه در 

 تماشایم

 !میکرد شوکه شدم

 سالم. گ اومدی؟-

 .با لبخند تکیهاش را از دیوار گرفت و پیش آمد

ی میشه. خسته نباش یپنج دقیقها - . 

گوش یام را برداشتم و صدای پخش آهنگ را قطع  

 کردم و

 .از لبخند معنادارش چشمپوش ی کردم

 ممنون. چای میخوری؟-

 .به تایید رس تکان داد



 بابا کجاست؟-

. چشماشون پر از - ن احت کتن فرستادمشون اسی 

 .خواب بود

 .تو فنجون نریز-
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رگشتدستم به فنجان نرسیده به عقب ب . 

مثل پرسبچههای تخس و شیطان به لیوانهای 

 دستهدار روی

 .آبچکان اشاره کرد و از چشمکش دلم زیر و رو شد

برش داشتم و برایش چای ریختم و مقابلش گذاشتم، 

 هنوز

 .نزدیکش بودم که چشم در چشمم دوخت
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دست گلت درد نکنه. ما به چای تو فنجون میگیم -

 خاله

ه، تموم شده. چای  بازی! تا بیاد خستگیتو بشوره بی 



 فقط

 !لیوانیش

ل حواسم که داشت پرت نگاهش میشد  برای کنی 

 فاصله

 .گرفتم

نه، اون که - ن نوش جون. جاوید هم حرف شما رو میر

 دیگه

آخرشه میگه قوری رو باید کنار لیوان گذاشت 

فاصلهبال  

 بعد از اتمامش ی  

 .فوت وقت پرش کرد

 .لیوان به لب رس تکان داد

 .درست میگه-

خندهام گرفت و انگار جای خایل پدرش را حس کرد  

 که

 :حرفش را پیش کشید

بابا عادت داره ده شب میخوابه، وقتایی که من -



 اینجاام تا

ن روز  دیروقت پا به پام بیدار میمونه و به خاطر همتر

هخوابش میی   . 

، آدم خسته نمیشه - ن خییل همصحبت خوی  هست 

 از بودن

 .کنارشون

پس من همصحبت بدیام که وسط حرفام مدام  -

 خمیازه

 !میکش ی
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نتوانستم خوددار باشم و ی  اراده خندیدم. روز آخر 

 تمرین

تعداد خمیازههایم آنقدر بال رفته بود که صدای 

 .اعال درآمد

دان چشمغرهای رفت و برای دفاع گفتمخن : 

 انرژی کم-
ی

ی، باور کن از زور خستگ  بس که سختگیر



میآوردم ربظ به همصحبت خوب بودن یا نبودن 

 نداشت

 (به مزاح اضافه کردم)

ن الن خمیازه نمیکشم  !ببتر

از محبت نگاهش معذب شدم؛ انگار از دیشب که با 

 پدرش

وا   صحبت کرده بود حسای  دگرگون شده بود  که بییی

 سیع

 در خودداری یا

 .القل مخفیکاری نداشت

 .با صدای زنگ دل از تماشایم کند و بلند شد

 .حتما عالیهس. آویزون خانوم اومد-

لبخندی به روی برق چشمهایش زدم، معلوم بود 

 چقدر

 .دلتنگ خواهرش است
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قبل از اینکه در را باز کند و خواهرش داخل آید 



 خودم را

به اتاق رساندم. لباسهایم را تعویض کردم، حس 

 میکردم

 .بوی غذا گرفتهام
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م ویل به تعویض لباس و  بدم نمیآمد دوش بگیر

 استفاده از

ون رفتم. صدای جیغجیع  ادکلن اکتفا کردم و بیر

انه و  دخی 

 خندههای مستانیه

ش خندهاعال خانه را برداشته بود؛ خانوادیه خو  ! 

همزمان با ورودم به سالن آقای علیان هم آمد. سالم 

 دادم و

 .با روی باز جواب داد

سمت عالیه برگشتم، چشم ریز کرده و با لبخند 

 در
ی

 پررنگ



حال براندازم بود. این خانواده کال عادت داشتند قبل 

 از

س ی یک  سالم و احوالیی

م کنند. پیش رفتم و دستم را سمتش دراز  ن   دور آنالیر

 .کردم

 .سالم عالیهجان-

دن دستم هم  ن فرسر چشمهای درشتش باز شد و حتر

 جواب

سالمم را داد هم در آغوشم کشید. بدنم مماس 

 شکم

 برآمدهاش قرار گرفت و

ن له شدنم در آغوشش  حواسم را جمع کردم حتر

 بچهاش

آسیب نبیند. از محبت افراطیاش با منن که تازه یک 

 دقیقه

 از دیدارمان میگذشت

م گرفته بود. نمیدانم چند بار صورتم را خندها



 بوسید و

 .بالخره رضایت به جدا شدن داد

 .اعال تک خندهای زد
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 !خفهش کردی عالیه-

ن بودم اعال  خندهام را به زور مخقن کردم ویل مطمت 

 از

 .چشمهایم متوجه خندیه قورت دادهام شد

 .عالیه با خنده رو به اعال کرد

میخوام مهمونت بدونه چهقدر ما جنوبیا -

 .خونگرمیم

اعال رس بال انداخت و پرصدا خندید. نگاه از 

 خندههایش

گرفتم، وگرنه قول نمیدادم لذت دیدنش را در قاب 

 چشمهایم

 پنهان کنم و



 .رسوا نشوم

با تعارف آقای علیان نشستم و عالیه کنارم قرار  

 گرفت و

ون رفت  .اعال از سالن بیر

بابا که زنگ زد اعال اومده یه مهمون عزیز هم با -

 خودش

 .آورده با کله خودمو رسوندم ببینمت

کف دستم از ضاحتش به عرق نشست. مطمئنا 

 پدرش

 راجع به حرفهای اعال هم با او حرف زده بود؛ از آن

 آغوش سفت و سخت و آن

پیدا بودچشمهای باریک شده برای کنکاشم کامال  ! 

 چند سالته؟-
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وع شد! از فکری که از  اوه خواهرشوهر بازیاش رسر



 ذهنم

گذشت گر گرفتم! یک شبه تا کجاها پیش رفته 

 بودم؛ آن هم

 با اعالیی که هنوز

با احساسش یکدل نشده بود. این چه فکری بود که 

 یکباره

ران بازمیگشتیم تا  از رسم گذشت؟! کاش زودتر به ته

 کیم

 به افکارم رسوسامان

 .بدهم

 .بیست و شش سالمه-

م-  .من س ی و چهار سالمه. یک سال از اعال بزرگی 

 .بهتون نمیخوره-

 از تعریفم خوشش امد. واقعا به صورت ریزنقش و

عروسکیاش نمیخورد س ی و چهار سالش باشد، 

 جسیه

 کوچکش هم در این تصور،



 .بیتاثیر نبود

 .مرس ی-

اعال با سینن چای وارد جمعمان شد. به جز یک 

 لیوان که

 چایها در فنجان بود. 
 
احتمال برای خودش بود باف

 خودش

 دست برد و یک

 .فنجان سمت عالیه گرفت

 .عالیه لبش را کج کرد
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 !مگه خاله بازیه! این چیه-

دقیقا حرف اعال را زده بود و با خنده به اعال نگاه  

 .کردم

 .چشمگ خندان زد و رو به عالیه کرد

 .چایی زیادیش برات خوب نیست-

ن ابروهایش به شکم عالیه اشاره کرد  .و با بال انداخت 



عالیه ناچار فنجان را از دستش گرفت و تیکه 

 :انداخت

!؟-  تخصص تغذییه زنان باردارت رو گ گرفن 

 .خندان از حرف عالیه چای برداشتم و تشکر کردم

 .آقای علیان رو به عالیه کرد

 .اذیت نکن ُبچمو-

ه این همه راهو، باز گلپرس اومد که-  او...و گ میر

 عالیه َاخ بشه؟
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خودتو لوس نکن پدرسوخته! خودت میدوین نور -

 .چیشایم

ناهار را در جمع شوخ و گرمشان خوردیم و الحق 

 دستپخت

قای علیان محرسر بود و قلیه مایه غذایی بسیار آ

 .لذیذ

با تمام اضار عالیه برای ماندنم اعال کوتاه نیامد و  

 گفت



تمرین داریم و بعد از ناهار خداحافظن کردیم. چند 

 ساعن  

 با گروه همراه بودیم
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و باز هم شب همراه اعال به خانهشان بازگشتم. 

هنوز عالیه  

لشان بود. از این همراهیام با اعال معذب بودم  ن در مین

 و

 ترجیح میدادم کنار

 .بچههای گروه میماندم

هنوز داخل جمع نرفته بودیم، اعال مشغول باز کردن 

 بند

نیمپوتش بود، با کیم این پا و آن پا کردن احساسم را 

 با

 .اعال درمیان گذاشتم

 اعال؟-



 .کفشهایش را درآورده بود و صاف ایستاد

 جانم؟-

 .یکم معذبم. کاش میموندم پیش بچهها-

ب  یه آرایم زد  .با گوش ی در دستش زیر چانهام ضن

ه-  .فکرای الیک نکن. پیشم باش ی خیالم راحتی 

این نگاه و این نگراین معناها داشت؛ فقط مستقیم 

 به زبان

ا مکث از زیرنمیآورد. رس تکان دادم و گوش یاش را ب  

 .چانهام کنار کشید

 .برو تو دخی  خوب-

 .با استقبال گرم عالیه و آقای علیان کیم آرامی  شدم
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اعال و پدرش مشغول گفتوگوهای پدرو پرسی بودند. 

 عالیه

وع کرد. کنجکاو بود و  هم دوباره سوالهایش را رسر

 میخواست سیر تا پیاز



را درآورد! لبد فکر میکرد برای وصلت  شجرهنامهام

 لزم

است! از کارها و سوالهایش خندهام میگرفت، انگار 

 برای

 .تحقیقات محیل آمده بود

؟ -  اصالتا تهراین هسن 

 .با آرامش سوالهایش را جواب میدادم

. من هم متولد - بابا اصالتا مازندرانیه. مامان تهراین

 .تهرانم

؟-  بزرگ شدیه کانادایی

گرفت، آمارم را کم و بیش گرفته بود  خندهام . 
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 .فقط پنج سال کانادا بودم-

 .در چشمهایم دقیق شد

 طیال؟-

 جانم؟-

 چشمهات چه رنگیه؟-



قلبم داغ شد! این خواهر و برادر چرا تشخیص 

 رنگشان

ن بود. سنگینن نگاه اعال را حس کردم و  اینقدر پایتر

 نفهمیدم

 ارادهام کجا پرید که
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چشم در چشمش دوختم. لبش سمت بال کشیده 

 .شده بود

ل احساسم زدم و رو به  رسفهای مصلحن  برای کنی 

 عالیه

 .کردم

ن - میش ی ویل چون خییل روشنه، به خاطر همتر

 تشخیص

 .رنگش سخته

نگهها ماشاهللا-  .خورسر

 نفسم از سنگینن نگاه اعال گره خورد و از عالیه تشکر



 .کردم

با پدرش صحبت میکرد ویل حواسش پیش ما هم 

 !بود

 خواهر و برادر هم داری؟-

 .صدای اعال گفتوگویمان را قطع کرد

ن دیگه هم - عالیه به اون صفت خونگرمیت یه چیر

 اضافه

 .میشهها! بسه

منظورش صفت فضول بود و خندان رو به عالیه  

 .کردم

 .شوخن میکنه-

زک کردحق به جانب پشت چشیم برایش نا . 

 !مگه میتونه جدی بگه-

تکه موزی به چنگالش زد و سمتم گرفت. توضیح 

 دادن به

سوال آخرش سختم بود ویل دلم نیامد ناراحتش  

 .کنم



 تعارفش را رد کردم و
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 :جواب دادم

 .یه خواهر همقل-

 وای عزیزم. دوقلو دوست دارم. همسان؟-
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ه طال سختی  از جان کندن بودحرف زدن راجع ب . 

 .نه. من شبیه باباام. طال شبیه مامان-

عکسشو داری؟ کنجکاو شدم ببینمش. برای  -

 کنرستتون

 نمیاد؟

نفسم جایی میان قفسیه سینهام گیر کرد و بال 

 نیامد. سالها

بود جرئت نگاه کردن به عکس طال را پیدا نکرده 

 .بودم

 .اعال به دادم رسید



 !عالیه-

قبل از اینکه صدای توبیخگر اعال عالیه را دلگیر کند 

 جان

 .کندم و لبخندی به رویش زدم

 .طال فوت شده. پنج سال پیش-

ن ناباور و متاثری کشید  .هتر

منده طیال جون. نمیخواستم ناراحتت  - هه! وای رسر

 .کنم

 بازویش را لمس کردم و برای رهاییاش از این حا ِ ل

مزده، لبخند زدم  .رسر
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منده عزیزدلم-  .دشمنت رسر

روی صحبت آقای علیان که همکالم اعال بود هم 

 بالخره

 .سمت ما چرخید

 .خدابیامرزدش-



عالیه کوتاهبیا نبود، بعد از خوردن شام انگار که 

 نفس ی

وع شد؛ از  چاق کرده باشد سوالهایش دوباره رسر

ان ن  میر

 تحصیالت و رشتیه

تا رسگرمیها و عالیقم همه را پرسید،  تحصیلیام گرفته

 فقط

یام و مناسب  سد چطور دخی  کم مانده بود بیی

 وصلت هستم

! رسم درد  یا خیر

گرفته بود و در چشمهایم احساس سنگینن میکردم، 

 در

آزمون کنکورم هم این تعداد سوال را پاسخ نداده 

 بودم! به

 چشم و ابرو آمدنهای

وقتش بود آن  اعال هم اعتنایی نداشت؛ فکر کنم

 صفت که



اعال گفت را ی  رودربایسن  کنار اسم عالیه قرار 

 !دهم

 .پیجتو میفرسن  برام؟ در ارتباط باشیم-

با لبخند گوش یام را روشن و آدرس صفحیه 

 مجازیام را

 .برایش ارسال کردم

چه دستبند خوشگیل بسن  دستت. چرمه یا -

 مخمله؟
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مچ دستم را لمس کرد و انگار برق به تنم وصل شد. 

 به

زور تشکر کردم. دلم نمیخواست زیر آن مچبند را 

 ببیند و

 سوایل فراتر از حدش

سد  !بیی



، دستم را از زیر ن ن گوش یام روی میر  به بهانه گذاشت 

ون کشیدم  .دستش بیر

دیروقت بود که همرسش هم آمد و خداراشکر دست 

 از

ه تمدد اعصاب داشتم، از جمعرسم برداشت. نیاز ب  

 که
 
 عذرخوایه کردم و به اتاف

این دو روز را در آن گذرانده بودم رفتم. در را که 

 بستم

ه زد.  بغض ی به حجم یک کوه روی سینهام چنی 

 دستهایم

 میلرزیدند و حالم اصال

خوب نبود. سالها گذشته بود، شاید به خیال عالیه 

 بعد از

زد تسیل خاطرم بود گذشت پنج سال یک خدابیامر 

 ویل

 قصه این بود که پانصد

سال دیگر هم طال و روز رفتنش مثل یک داغ بر 



 جگرمان

 میماند
 
 .باف

از عالیه دلگیر نبودم، چه میدانم؛ شاید حق داشت 

 بخواهد

برای برادرش مادری کند و با چشم و گوش باز به 

 انتخاب

 .برادرش نگاه کند
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حن  بیاید و از همسایههایمان هم پرس و جو کند! 

 حن  اعال

هم حق داشت بداند زیر مچبند زیبا و خوش نقش و 

 نگارم

 چه خاطرهای خفته،

م   که آنقدر فاجعه بود که خواستم بمیر
ی

خاطریه ننگ

 و

 .نباشم تا وجودش را تحمل کنم



ن به تهران را  داشتم خفه میشدم، دلم برگشت 

 میخواست، به

جاوید را، به اتاقم، به جایی غیر از اینجا... من  خانیه

 در

 این خانه داشتم

زیر باری که روی دوشم افتاده بود له میشدم؛ باری 

 به نام

 ...عالقیه اعال

باید از این خانواده دوری میکردم. اعال چشم و گوش 

 بسته

 دل داده بود؛ ظاهرا بدجور هم گرفتار شده بود ویل

 خاطرات تا ابد رس به مهر

 نمیماندند، کوک این مچبند لعنن  دور دستم 
 
باف

 بالخره

 !شکافته میشد و ننگش چشم اعال را باز میکرد

ها را  ن ن یک سوال سادیه عالیه داشت خییل چیر همتر

 برایم



هشدار میکرد؛ چرا داشتم خودم را غرق اعال 

 میکردم! چرا

 تا این حد در

را افسار دلم را سفتی  احساسم پیش رفته بودم! چ

 ...نچسبیدم
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 میماند. کاش یک
 
 اعال یک همکار بود باید همکار باف

گوش شنوا داشتم تا اعال را برای درددل انتخاب 

 نکرده

 بودم و حال این وضع

 و وابستگیام نبود
ی

 .دلبستگ

صدای دریا نمیآمد. صدای خانوادیه خوشخندیه 

معلیان ه  

خاموش شده بود. شالم را روی موهایم کشیدم. 

 داشتم خفه

 میشدم، به



ون زدم. خلیج  ن از خانه بیر ر جست و جوی اکسیر

 فارس در

سکوت و سکون غرق بود و از شب گذشته 

 مهماننوازتر

 شده بود و بیشی  پیش

رفتم. به قدر آبهای خلیج اشک نریخته پشت سد 

 چشمهایم

رگ و سخت دم تلنبار داشتم، کاش یک ش یء بز 

 دستم بود

حم با  تا به بغض بیر

قدمت پنج سالهام میکوبیدم تا بلکه بشکند و فرو 

 بریزد و

 .خالص شوم

د ن 》 :سوال عالیه در گوشم زنگ میر  عکسشو داری؟

》 

ده شد. هوای بوشهر داشت  گوش یام در دستم فرسر

 خفهام



میکرد، پس آقای علیان چه میگفت که آب و هوای 

 خلیج

 همیشه فارس را هیچ

خ   کجای دنیا ندارد. اینجا در این هوای خیس و رسر

 نفس

 ...کم آورده بودم
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طال زیبا بود؛ چشمهای کشیده و مشکیاش سگ 

 داشت، یک

سگ هار که پاچیه هر کس که فقط لحظهای 

 نگاهش

 میکرد را طوری

ایی اش فراموشش نشودمیگرفت که تا ابد زیبایی و گیر . 

برعکس من که جاوید و طال تنها دوستانم بودند 

 تعداد



دوستانش از موهای رسش هم بیشی  بود، در خانه 

 بند

 نمیشد، بابا مثل النش

نبود که به یک ساعت دیر به خانه آمدنم دلش هزار 

 و یک

 راه برود، شعارش آزادی بود از نوع افرایط... طال

 هفتهها با دوستانش به سفر

سید کجا و چرا! تفریحش  فت و هیچ کس نمییی میر

کت  رسر

در میهمانیهای آنچناین و سفر به کشورهای دیگر و 

 عشق

 .دنیا را بردن بود

خط مش ی زندگیمان یگ نبود و فرسنگها با هم 

 فاصله

داشتیم ویل به قدری وابسته و دوستدارش بودم که  

 گایه

 خودم از تپشهای



یشدم. دوقلو بودیم بیمحابای قلبم برایش متحیر م

 ...دیگر

 ...آه
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ین روزها برایمان  وقتهایی که از سفر بازمیگشت بهی 

 رقم

 میخورد، مغرور بود و تودار و معمول حس قلبیاش را

 بروز نمیداد ویل از طرز

 نگاه و رفتارش میفهمیدم بیش از هر کس ی،

دلتنگ من بوده. میماند؛ سه چهار روزی را بس در 

 خانه

میماند و با هم ورزش میکردیم، موسیق  مینواختیم، 

 آواز

 میخواندیم و فیلم

 در میآوردیم. برای  
ی

میدیدیم و دیل از عزایی دلتنگ

 کس ی



سوغات نمیآورد چون مدام در سفر بود و آوردن 

 سوغات

 دم به دقیقه را مسخره

ویل هر چه برای خودش میخرید میدانست ویل... 

 جفتش را

 ...هم برای من میگرفت؛ دوقلو بودیم دیگر

ن ش یای روی شانههایم ترسیده به عقب  با نشست 

 .چرخیدم

 .رسده دخی  خوب-

ون آمده وبا لبخند   از شوک حضور یکهوییاش بیر

 گرمکن

ورزش یاش را که روی دوشم انداخته بود چسبیدم. 

 رسدم

 بود و بیتعارف

یم را داخل آستینهایش فرو کردم، برایم بزرگ دستها

 بود

 .ویل گرم بود، عطرش هم دلچسب بود



ت تنش بود  .خودش تیرسر
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 .مرس ی-

مهربان پلک زد و رو به دریا شدم و کنارم دست به 

 جیب

 .ایستاد

؟-  خوی 

 !چه سوال پر منظوری

 .خوبم-
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من هنوز به دریا بودرسش سمتم چرخید ویل نگاه  . 

 عالیه ناراحتت کرد؟-

ی  حرف رسم را به نشان نه به چپ و راست تکان 

 .دادم

 .اعال: ذاتا دخی  کنجکاویه، دست خودش نیست

 .حرف بدی نزد-



بغضم داشت سنگینی  میشد؛ چه حکمن  داشت تا 

 اعال را

میدیدم دلم درددل میخواست. اصال انگار وقن  بود 

 برای

ن ترسهایم  ریخت 

جرات میگرفتم. گوش یام که ساعن  بود میان 

 دستانم به

 .عرق نشسته بود را بال آوردم

ن بدم میاد-  ...از دروغ گفت 
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نگاهش یک طور با محبن  روی چشمهایم چی  شده 

 بود. به

 ...عالیه گفتم عکسش را ندارم ویل

 .عکسشو دارم-

خفه بود که یی به بغض و حال بدم صدایم آنقدر 

د  .بی 



دستهایم کیم لرز گرفته بودند، با اینکه دل از 

 چشمهایم

نمیکند ویل میفهمیدم شش دانگ حواسش روی 

 حرکاتم

 است و حن  متوجه

لرز انگشتانم شده، گوش یام را میان دستهایم 

دم  .فرسر

 .همسان نبودیم-

نگاهش لحظهای کوتاه روی دستهایم نشست و بعد 

 مجدد

 ...روی صورتم

 :آهسته و نرم پرسید

 پنج ساله نگاهش نکردی نه؟-

درست حدس زد و لبهایم را قبل از ریزش اشکهایم به 

 هم

دم و به تایید رس تکان دادم  .فرسر

 .الن نگاهش کن-



دم،  ن در مشتهایم فرسر گوش ی را تا مرز شکست 

 دوست

نداشتم گری  هام جلوی اعال صدادار شود. میدانستم 

ش،با دیدن  

 خییل خاطرات

برایم زنده خواهد شد؛ زندهی  از یک یاد، یک 

 ...خاطره
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 قایق موتوریه؟-
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 .نگاهش مسیر نگاهم را دنبال کرد

 .هوم-

 میشه سوارش شد؟-

میخواستم حواسم را از کششم برای دیدن عکس 

 طال پرت

 ...کنم؛ امشب بد دلتنگ بودم؛ بد



رسش را رو به آسمان کرد. گرگ و میش صبح بود و 

 رس

 .تکان داد

 .هوا داره روشن میشه، فکر خوبیه-

 اگه هوا روشن نمیشد فکر خوی  نبود؟-

 .بیصدا خندید

 .شب زدن به دریا خطرناکه-

با دست اشاره کرد همراهش راه بروم و همقدمش 

 .شدم

معمول برا آروم کردن کس ی که ناراحته میگن به -

یحی هی  

 فکر نکن ویل... تو فکر کن طیال. تویی که پنج سال از

 مرور خاطراتت ترس داشن  

فکر کن بهشون. بذار ترسات بریزن. میدونم سخته 

 برات

مرورشون ویل فکر کن. درسته سه ماه مشغله کاری 

 و



ه از هم دورمون کرده بود  غیر
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یه شونه که بهم ویل من هنوزم دو جفت گوشم و 

 تکیه کنن 

. یه بار گفتم بهت فرار راه  و از خاطراتت عبور کنن

 .درسن  نیست

اف کردم  :با تمام صداقتم اعی 

تو خییل خوی  اعال... آنقدر که دلم سوءاستفاده -

 ازت رو

میخواد، اینجوری که من یه حرف بزنم و تو گوش  

 کنن و

 .من سبک شم

وم و همزمان کنارلبیه قایق را نگه داشت تا سوار ش  

 .گوشم خم شد

- مهیم بیشی  از اون چه که فکر کنن برام . 

قلبم به یکباره و به شدت تکان خورد. اعال تردید و 



 ترسش

ده عشق نثارم  را کنار گذاشته بود که اینطور بییی

 میکرد

 اما... مچ دستم هنوز

از لمس دست عالیه میسوخت. لمس ی که سدها را 

 نشانم

 یک ننگداد. سدی به بزر 
ی

گ ... 

 زیر بازویم را که گرفت به خودم آمدم، چه مدت در

چشمهایش غرق بودم را نمیدانم ویل چشمهای اعال 

 داغ

 .شده بود و نگاه دزدیدم

کمکم کرد بال بروم و سوار قایق شوم. خودش هم 

 داخل

قایق پرید. برای حفظ تعادلم روی سکوی اول 

 نشستم و

 روبرویم نشست. وارد
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 .بود و رسی    ع راهش انداخت
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اند و نگاهم روی آب دریا و  در سکوت و با رسعت میر

حواسم یی گذشته بود... قایق که بلند میشد و با 

ب روی  ضن

 آب فرود میآمد حالم بد

میشد، مدام تصویر پرتاب شدن مجسمه سمت 

 تلویزیون

د شدنجلوی چشمم جان میگرفت... تصویر خور   

 عزیزترینم میان شیشیه

 ...تلویزیون

 طیال؟-

با تکان شدید ذهنم نگاهش کردم. چقدر نزدیکم 

 .نشسته بود

خییل نزدیک، زانوهایمان مماس هم بود و صورتش 

 در



 ...یک وجن  صورتم

ی   سیع کردم بر حال بدم غلبه کنم و چند سانتیمی 

 که راه

کنم داشت در سکو عقب رفتم تا فاصلهمان را بیشی   

 و به

 .اطرافم نگاه کردم

ساحل پیدا نبود، در گرگ و میش دریا بودیم و قایق 

 حرکت

 .نمیکرد

 وسط دریاییم؟-

 .او هم کیم خودش را عقب کشید و لبخند زد
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وسط که نه! ویل از ساحل دوریم... حالت خوبه -

 طیال؟

 .نگاهم روی چشمهای نگرانش لرزید

 .خوبم-



 .حرف بزن باهام-

 .به نقن رس تکان دادم

 .خوبم-

ه شدم تا در عمق  خوب نبودم و به دریا خیر

 چشمهایم

 .متوجه حال آشفتهام نشود

 .طیال؟... نگام کن-

پلکهایم بیاراده بسته شدند و چانهام زیر لمس دست 

 اعال

 هرم گرفت. رسم را سمت خودش چرخاند. باز هم

 فاصلهمان حداقل شده

 .بود

ن الن، همینجا که -  رو بهت بزنم، همتر
ن
باید یه حرف

 طاقتم

تموم شده، میدونم فکرت مشغوله ویل... تو که 

 حرف

ین بذار من حرفمو ن  نمیر



 ...بزنم

 که 
ن
اشک در چشمهایم حلقه بست و نگران از حرف

 قرار

ن  بود بزند رسم را عقب کشیدم تا چانهام را از سوخت 

 نجات

 .دهم
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اف میکرد  .او نباید اعی 

 .گوش یام را بال آوردم

 ...میخوام نگاهش کنم-

از حرکتم و اینکه اجازه ندادم حرفش را بزند شوکه 

 شد و

 .با مکث به خود آمد

، من کنارتم- ین کار رو میکنن  ...آفرین بهی 

لبخند پرتشویش ی زدم و چشمهایم از اشک تارتر 



 شد. اعال

اف به عالقهاش باید خوب گوش  قبل از اعی 

 ...میکرد

 خییل حرفهای نگفته در

زندگیام وجود داشت که حق اعال بود بداند، قبل از 

 اینکه با

ن فاصلهها گیر  
افش پایش در رودربایسن  شکست  اعی 

 .کند

 اعال باید میشنید و

بعد تصمیم میگرفت که من را بخواهد یا کنارم 

 بگذارد و

 فاصلهها را حفظ کند

دل نگاه کردن به عکسهایش را نداشتم؛ قصدم از 

 پیش

اف اعال بود و  کشیدن موضوع فقط ممانعت از اعی 

 .بس

 موفق هم شدم، از نگاه



حامیاش پیدا بود که خوب شدن حال من برایش به 

 بیطاقت

 .شدن خودش ارجحیت دارد
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ین لحنش دستش را بند گوش یام کرد و با مهربانی  

 ترقیب

 .به ادامه دادنم کرد

 !طیال خانوم-

 .لبخندی روی لبهایم وصله و گلهمند نگاهش کردم

میخوای بدترین خاطریه قایقسواریم رو برام رقم -

؟  بزین

 از تغییر تصمیمم جا خورد ویل با نگاه معنادار فاصله

 .گرفت و لبخند به لب چشمک زد

 !فعال که فرمون دست توئه -

فهمیدم؛ کم مانده بود زیباترین جمالت منظورش را 

 را



 .برایم هیح  کند و من نگذاشتم

به هر حال خوشحال بودم که مانعش شدم و فرمان 

 بحث را

 ...دستم گرفتم

بلند شدم و روی قایق ایستادم، هوا روشن شده بود. 

 هنوز

 رسد بود ویل گرمکن اعال را از تنم درآوردم و سمتش

 گرفتم. خاص و عاشقانه

حرکاتم بود و از دستم گرفت. چند قدم کوتاه محو 

 عقب

رفتم و تقریبا در انتهای قایق ایستادم و دستهایم را به 

 دو

 طرف باز کردم و رس به
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هوا نفس کشیدم. شاید میشد رازمان رس به مهر باف

 بماند؛



من دل گفتنش را نداشتم... از من بر نمیآمد... از  

اکج  

 میخواست بفهمد چه بر

 ...من و طال گذشته

 .نیفن  خانوم -
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دستهایم را کنارم رها کردم و با آیه که نشات گرفته 

 از

افکارم بود دور تا دورم را از نظر گذراندم. آب بود و 

 .آب

 ساحل کدوموره؟-

- 
ی

 !چیکار به ساحل داری؟ دریا به این قشنگ

 .خندیدم

 تا ابد اینجا بمونیم؟-

 .بده؟ دریانوردی دو نفره. من که راض یام-

 با اتمام شیطنتش موج کوتایه قایق را تکان داد و کیم

ن برداشت  تعادلم را از دست دادم. هراسان سمتم خیر



 و از

 .حرکتش به خنده افتادم

خندهام را که دید بازویم را چسبید و روی صندیل 

 .نشاندتم

ن اینجا تا کار دستم ندادی-  .بشتر
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اغراق نبود بگویم کوبش قلبش را میشنیدم و غرق 

 لذت لبم

 بیشی  کش آمد و به طور کامل از آن حال بدم فاصله

 .گرفتم

چرا فکر میکنن بچه ام و مدام باید مراقبم باش ی؟ -

 بابا یه

 !موج بود فوقش میافتادم کف قایق

اض فشاری به بازویم آورد و رها کرد  و خودش به اعی   

 .هم روی صندیل کنارم وا رفت

حم-  .نگاه به زیباییهای دریا نکن. فریبکاره و بیر



دستم را داخل آب فرو کردم. نگرانیاش قلبم را تکان 

 .میداد

 .چه زود صبح شد-

 .باد موهایم را روی صورتم پخش کرد و کنارشان زدم

ش  بیحرف تماشایم میکرد و از ترس بیطاقتیهای اخیر

خن  بازوهایشبیهدف به ل  

 .اشاره کردم

 رسدت نیست؟ گرمکنت رو بپوش-

 .ابرو بال انداخت و کنار گوشم زمزمه کرد

 .گرمم هم هست-

لبخندم که محو شد با خنده بلند شد و در 

 .جایگاهش نشست

ن برگردیم. دریانوردی دو-  پاشو بیا اینجا نزدیکم بشتر

 !نفرهش داره خطرناک میشه
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دست و پای شل شدهام را جمع کردم، خودم را به 

 آن راه

زدم و پیش رفتم و روی سکوی اول نشستم. معنادار 

 نگاهم

 کرد و با لبخند

مرموزی قایق را راه انداخت؛ فکر کنم فهمیده بود که 

 به

وی احساساتش میشوم  .عمد مانع پیرسر

*** 

ین و از فکر و خیالهایم که چشم بپوشانم سفر  شیر  

 ...پرخاطرهای بود. ان هم کنار اعال

برایم خندهدار بود که هنوز نصف روز از دیدار 

 آخرمان

ی گم   ن نگذشته دلتنگش شده بودم، انگار یک چیر

 کرده بودم،

یا محبت خرج  بیر

ی نبود که  ن کردنها و نگاه شفاف و شیفتهاش چیر



 بتوانم ساده

 .از کنارش رد شوم

دیم به اتاقم آمده و کل از لحظهای که به تهران رسی

 روز را

خوابیده بودم و حال که شب شده بود بیخوای  به 

 رسم زده

 بود. در تخت غلن  

زدم و گوش یام را برداشتم. قرار بود مریم تمام 

 عکسهایی 

که در سفر گرفته بودیم را برایم ارسال کند اما انگار 

 هنوز

ی از  خواب بود که خی 
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عکسها نبود ویل دو عکس از طرف اعال برایم آمده 

 .بود

اسمش را هم که میدیدم تپش قلب میگرفتم و لبخند 



 پهن

 صورتم میشد. برای دانلود

عکسها صفحیه گوش ی را لمس کردم. اویل سلقن 

 دو

نفرهمان در پشت صحنیه کنرست بوشهر بود. با 

 دیدن

 لبخند دنداننمای اعال و حصار

ا فاصله و بدون تماس تنم را احاطه  بازوانش که ب

 کرده بود

دلتنگش شدم و از حس عمیق  که وجودم را لرزاند 

 لب

 گزیدم و نگاه گرفتم و

عکس بعدی را باز کردم؛ عکس از پشت رسم وقن  

 لب

ین قسمت  دریا ایستاده بودم و به انتهاییی 

ه  خلیجفارس خیر

 بودم گرفته شده بود؛



قشنگ بود شبیه نقاش ی زین منتظر در گرگ و 

 میش

 ...صبح

 .تایپ کردم: قشنگن، مرس ی

 .خواستم گوش ی را کنار بگذارم که پیامش آمد

 .سالم خانوم-

 .خانوم گفتنهای کشدارش در گوشم پیچید

 .سالم-

 .منتظر پیامش ماندم
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- ی پی ن شت جا  نمیدونم چرا حس میکنم یه چیر

 .گذاشتم

 .به محتویات داخل کیف و چمدانم فکر کردم

؟-  فکر نکنم. خی
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دقیق نمیدونم چیه ویل هر چیه از فکرش خوابم  -



ه  .نمیی 

متعجب از پیامش بلند شدم و سمت کیفم رفتم و 

ن   همان حتر

 .نوشتم: الن کیفمو چک میکنم

گوش ی را کنار گذاشتم و داخل کیفم را نگاه کردم. 

ی ن  چیر

متعلق به اعال باشد نبود. یک لحظه حس کردم  که

 پیامش

 !مفهوم خاص ی دارد

گوش ی را برداشتم تا یک بار دیگر پیامهایش را 

 بخوانم

 .که صدای ضبط شدهاش روی پخش رفت

، فردا بهت میگم چیه! خوب - نگرد پیداش نمیکنن

 بخوای  

 .عزیزم

صدایش بم و خسته بود ویل همچنان قدری  برابر با 

 هشت



یشی  را برای تکان دادن قلبم داشت. کنار لرزیدن ر 

 های

 دلم ترس هم رهایم

نمیکرد؛ با این رفتارهای اخیر اعال شک نداشتم خییل 

 زود

ون از لفافه حرف دلش را خواهد گفت.  علنا و بیر

 شاید

 فردایی که در پیامش
ن  همتر
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 !نوشته بود

با تقهای که به در خورد گوش ی را خاموش و 

 اجازیه

 .دخول دادم

 .بفرمایید-

 .در باز و رس جاوید قبل از تنش از یل در داخل آمد

 بیداری؟-



با وجود تشویشم دلم برایش پر کشید و سمت در 

 قدم

 .برداشتم و داخل آمد و سفت در آغوش کشید

 .جوجو بزرگ شدیا جای خالیت خییل حس میشه-

- برات تنگ شده بود جاویددلم  . 

 :انگشتهایش را در پهلویم فرو کرد و شایک نق زد

ن دم به دقیقه تماس میگرفن  -  !برا همتر

ون آمدم. واقعیت این بود که  خندان از آغوشش بیر

 اعال و

حضور پررنگش به قدری ذهنم را درگیر خود کرده 

 بود

 برای
ی

 که وقت دلتنگ

 .کس ی را پیدا نکرده بودم

م چشم غره رفت و خودش را روی مبل به خندها

 .انداخت

 خوش گذشت؟-

 .عایل جات خایل بود-
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آلما گفت شام نخوردی خواب بودی منم تازه -

 اومدم نتونستم

 .نبینمت شام بخورم

 .خسته بودم بعد از ناهار دیگه افتادم-

ایم را با  پلیورم را برداشتم و روی تاپم تن زدم و موه

 کش

 .پس رسم بستم

ن را پیش گرفتیم  .بلند شد و کنار هم راه طبقیه پایتر

 کارای کنرست خسته کننده بود؟-

نه زیاد. من که کار خاص ی نداشتم نخودی گروه -

 .بودم

البویم که روش کار کردیم هنوز توزی    ع بازار نشده که 

 تو

 کنرست اجرا شه. ترانههای



که خب حضور منو   قبیل اعال تو کنرست اجرا شد 

 لزم

 .نداشت. دوتا ترک رو هنوز ضبط نهایی نزدیم

 پس تو رو برا خی بردن؟-

 .میان خنده به سوالش چشمغره رفتم

 !برا قوت قلب گروه-

 .معنادار نگاهم کرد

 !بله بله-

 .شوخن را کنار گذاشتم و نظری  یه اعال را بازگو کردم
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برا آشنایی با محیط و فضای اجرا تو کنرستا و اینکه -

 خب

 .به هر حال عضو تیمم دیگه

ن را چیده بود و تشکر کردیم و نشستیم  .آلما میر

 تو چیکارا کردی؟ کیمیا چطوره؟-

ظرف سالد را سمت خودش کشید و خونرسد جواب 



 :داد

 !طبق معمول رو مخ-

ن خوردن غذا صحبت   خندیدم. عادت نداشتم حتر

م و چهکن  

عادت بدی بود! ذهنم داشت سمت گذشته کشیده 

 میشد و

 اینکه آیا باید به

اعال بگویم یا نه؟ حقش است بداند یا نه؟ اصولم 

 میگفت باید

سید از دستش دهم... با خودم که  بداند و دلم میی 

 رودربایسن  نداشتم؛ من

عاشق شده بودم، اعال نم نم و قدم به قدم به قلبم 

 نزدیک

ال درست میان قلبم نشسته بودشده و ح . 

 .نگاهم از پنجره به آسمان و حالل باریک ماه افتاد
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 جاوید؟-



 .لقمهاش را فرو خورد

؟-  جان دایی
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به محبتش دلم قرص شد؛ باید با او مشورت 

 میکردم. باید

 .یگ راه درست را نشانم میداد

- ت ابر بمونه؟ممکنه پیش بیاد که ماه پش  

ن و پنهانکاری را انتخاب   خودم هم نفهمیدم چرا نگفت 

 کردم؛

ن اعال هراس داشتم  .شاید چون از نداشت 

 قاشق و چنگالش را درون بشقابش گذاشت و نگران

مغ و ناامیدم را کاوید  .چشمهای بیر

 طال؟-

بالمثیل که من پر  درست حدس زده بود؛ البته با ضن

 از درد

پیشکشیدم حدسش سخت هم نبود. به تایید رس 



 .تکان دادم

ی گفته؟- ن  خی شده طیال؟ کس ی چیر

ی که فکر میکنن نیست. - ن نه موضوع اصال چیر

 ...جاوید؟

چرا تا این حد در عنوان کردن مشکالتم ضعف 

 .داشتم

س ی؟-  از خی میی 

 .با سوالش کارم را راحت کرد و لب باز کردم

 ...اعال-

رت دادم و سمتم خم شدآب دهانم را قو  . 

؟-  اعال خی

ایی تو رسشه-
ن  .یه... یه چیر
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نه از حجب و حیا بلکه از رس استیصال رس به زیر 

 انداختم

ویل سنگینن نگاهش را رویم متوجه بودم. بلند شد و 



 نگاهم

 .همراهش بال آمد

ن را دور زد و روی صندیل کناریام نشست و در  میر

ورتم دقیق شدص . 
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 راجع به تو؟-

 .به تایید رس تکان دادم

 زده؟-
ن
 حرف

 .خواست بگه نذاشتم-

 چرا؟ به خاطر طال؟-

 .اشک در چشمهایم حلقه بست

 باید بدونه. نه؟-

پر درد رسش را رو به سقف گرفت و نفسش را با 

 شتاب

 .فوت کرد

 جاوید؟-

ن آورد  .رسش را پایتر



ن یا - بذار قضیه جدی بشه بعد تصمیم بگیر به گفت 

ن   .نگفت 

 اون جریان ربظ به آیندیه تو نداره و پس خودتو به

 خاطرش عذاب نده، یه

426 

   غم تماشا ندارد 

 بازم صی  کن
ی

 راز خانوادگیه. اگر هم بخوای بگ

 .احساسای  عمل نکن

سم-  ...میی 

گاهش قرار چانهام را گرفت و دو چشمم را هدف ن

 .داد

 دوسش داری؟-

 .لب گزیدم

 ...نمیدونم-

 .بیصدا و کوتاه خندید و چانهام را رها کرد

اعال اگه عاشق واقیع باشه ماه پشت ابرم ببینه -

 دست ازت



نمیشوره. ویل اگر شنید و رفت ککت نگزه آدم 

ن و  ظاهربتر

 احمق لیق تو نیست

 .اگرم موند که مبارک باشه
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 نا

یختم و  از مرور گذشته به په ی صورت اشک میر

 اعال

مات و مبهوت روی دیوار پشت رسش آوار بود. 

 خودش

 خواست بداند، خودش

 اضار کرد... من تمام تالشم را کردم که مانع

خواستگاریاش شوم ویل اضار کرد و گفت... گفت 

 قلبم را

 پیش تو جا گذاشتم، گفت هوش و
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ا پیش تو جا گذاشتم، گفت قرارم را پیش تو حواسم ر 

 جا

 ...گذاشتم، گفت بدون تو لحظههایم نمیگذرند

ن را گفتم، از  من هم گفتم؛ باید میگفتم، همه چیر

 طال... از

 که پنج سال خوریه 
ی

خودم... از اشکان... از ننگ

 جانم

 شده بود، از تییعن که

 .روی رگم کشیدم تا خالص شوم و نشدم

مچ بندم را باز کردم و جای زخم کهنه را نشانش دادم 

 و

 ...این شد حالش

ه شدم و اشکهای  به صورت رنگ پریدهاش خیر

 مزاحم را

 .از چشمهایم کنار زدم

 دوسم -
ی

ایی که بهت گفتم هنوزم میگ
ن با این چیر

 داری و



 میخوای کنارت باشم؟

چشم بست؛ محکم و دردناک... حق داشت کم 

 بیاورد و

دحن  خوا ستگاریاش را پس بگیر . 

 اعال؟-

 !دلم میخواست مثل همیشه در جوابم بگوید جانم

 .اما اصال جوابم را نداد

از دستش دادم میدانم، از حال خرابش میفهمیدم که 

 با

گذشتهام نمیتواند کنار بیاید اما من باید تالش آخرم 

 را

 میکردم تا بفهمم چه در
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یگذردرسش م . 

 ...اعال من-

ه شد و تکلم  چشم باز کرد و وحش ی به صورتم خیر



 از

 .یادم رفت

ون-  .برو بیر

 :ناباور لب زدم

 !اعال؟-

ون-  .برو بیر

با صدای فریادش در جایم خشک شدم، باورم 

 نمیشد این

اعال با این حجم از تنفر همان اعالیی است که قبل 

 از

 شنیدن راز خانوادگیام

استارم بودبا تب و تاب خو  ! 

منتظر با چشمهای به خون نشسته نگاهم میکرد که 

 از

ن نداشتم و باز لب  ون بروم ویل من پای رفت  اتاقش بیر

 به

 .صدا زدنش باز کردم
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 !اعال-

انگار از خود بیخود شد که سمتم حمله کرد و گلویم 

 را

 .میان پنجههایش گرفت
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 اینجوری صدام نزن مار خوش خط و خال! با این-

مظلومیتت میخواسن  فریبم بدی که نفهمم با چه  

 کثافتایی 

 طرفم. هان؟ تو با این

ننگ چرا اومدی تو دم و دستگاه من! هان؟ ِ د بگو 

 ...لعنن  

داشتم برای نفس کشیدن تقال میکردم، آنقدر 

ن بود  خشمگتر

ا که نمیفهمید دارد خفهام میکند. داد  د و نارسن ن میر

 میگفت و



 با هر

جملهاش خشمش بیشی  میشد و گلویم را محکم تر 

د  .میفرسر

تقال کردم و با یک حرکت به عقب هلش دادم و... 

 همه جا

 تاریک شد اما نفسم

برگشت. در جایم به عقب خزیدم و به تاج تختم 

 خوردم و

از کابوس ی که دیده بودم ی  اراده و درمانده به هق 

 هق

 .افتادم

گذشته مثل یک باتالق عمیق داشت تمامم را در 

 خودش

ن  غرق میکرد و جرئت فریاد زدن و کمک خواست 

 نداشتم،

 لب باز میکردم و

 که پاک شدین 
ی

ونم بکشید؟! از ننگ  میگفتم از چه بیر



 نبود؟! از رازی که سینهمان را آتش زده بود!؟

چه میگفتم که من حن  در خلوتم هم از مرورش 

 عاجز

 ...بودم
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شاید امشب وقتش بود؛ وقت اینکه برگردم به  

 گذشته و با

اتفاقاتش قد بکشم و برسم به اینجایی که دارم از 

 ترس

م را ن  افشایش همه چیر

 !از دست میدهم

مدی  بود حال طال روبراه نبود، بیشی  به خانیه 

 پدری

ن به خانهاش  رامیآمد و حن  شبها هم دلش برگشت   

 نمیخواست، اینطور در

خودش غرق شدن و کم حرف شدنش به قدری 



 دردآور شده

بود که حن  اشکاین که با رفت و آمد طال با دوستان 

 مجرد

 و بیقیدش مخالف بود

پیشنهاد میداد که با دوستانش دور هیم بگذارد و از 

 این

ون بیاید ویل طالیی که جانش برای  انزوا بیر

 دوستانش

فت هیچ تماییل به از رس  میر

ی دوستیاش با آنها نداشت  .گیر

گاها پیش میآمد که یک ماه در خانیه پدری میماند 

 و

نگرانکنندهی  این بود که شب را در اتاق من صبح 

 میکرد

اض اشکان برای  و به اعی 

ی  هایش بیتفاوت و رسد بود  .این کنارهگیر

نصیحتپذیر هم نبود وگرنه حواس همیه خانواده 



معشج  

 .بود
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حال من که جانم به جانش وصل بود هم از بدی 

 احوالش

آشوب بود اما کاری از دستم بر نمیآمد، بارها 

 خواهش

 کرده بودم که مشکلش را

د و با  ن  نمیر
ن
بگوید شاید راه چارهای پیدا کنیم اما حرف

 دلیل

 .بیاساس حال بدش را توجیح میکرد

س حالش بدتر از روزهای دیگر بود وقن  آن روز نح  

خواستم آرامش کنم گفت تنها راه به آرامش 

 رسیدنش جدایی 

 از اشکان است! داشتم

از تعجب شاخ در میآوردم! طالیی که زندگیاش را 



 عاشقانه

وع کرده بود حال به طالق و  و پر تب و تاب رسر

 جدایی 

 فکر میکرد! دلیلش برای

و متفاوت بودن تصمیم جدایی عدم تفاهم بود 

 !دنیاهایشان

قبول داشتم طال دخی  آزادی بود و اشکان آن سبک 

 
ی

 زندگ

 را نمیپسندید ویل طال

با این قضیه کنار آمده بود! فقط نمیفهمیدم چرا بعد 

 از یک

سال و خوردهای تازه تفاوت دنیاهایشان به چشمش 

 آمده

 !بود
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مامان خاله هلل و مادرجون و جاوید را برای شام 

 دعوت



ن را  کرده بود، منتظر اشکان بودیم تا بیاید و میر

 بچینیم. دیر

 کرده بود ویل بالخره
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 آمد اما حالش از حال این روزهای طال هم بدتر بود،

لباسهایش به هم ریخته و ناموزون، موهایش ژولیده 

 و شانه

 نخورده، رنگ پوست

 از جا بلند شدیم و 
ی

صورتش سیاه سیاه... همگ

 ترسان

جویای حالش شدیم. گفت از این بهی  نمیشوم! 

 انقدر

 مزحک این جمله را بیان کرد که

یه حرکاتش ماندیم. با حایل   مات و پرت خیر
ی

همگ

 خراب

سمت تلویزیون رفت و دست مشت شدهاش را باز  



 کرد و

 .فلش ی به دستگاه وصل کرد

شانهاش گذاشت بابا دست روی . 

ی شده اشکان جان؟- ن  چیر

 .نگاه یخ زدیه اشکان سمت بابا چرخید

 .میبینیم حال-

ن برداشت و عقب گرد کرد ل را از روی میر
 .کنی 

بشینید چرا وایسادید! از من میشنوید بشینید چون -

 بعد

دیدنش دیگه توان وایسادن ندارین ممکنه مثل من با 

 مخ

ن   !بخورین زمتر

شفته و عجیبش ی  چون و چرا تحت تاثیر حال آ

 نشستیم و

ده میشد و  ل میان دستش فرسر ل را بال آورد، کنی  کنی 

 پخش

 .را زد
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ببینید قراره حکم بدید اجرا کنم. خوب ببینید. -

ین  عادلنهی 

 .راه رو انتخاب کردم

نگاهمان سمت تلویزیون برگشت. متوجه تکان شدید 

 طال

کردم نگاهش رنگ هراس گرفت  شدم، حس . 

ن   پردهای سیاه تلویزیون را قاب گرفت و طال با هتر

کشیدهای از جایش پرید ویل دیر شده بود، خییل 

 ...دیر

 پرده کنار رفت و طال در قاب

 تلویزیون جای آن پردیه مشگ را گرفت، روی تخت

 ...بود

صدای جیغ طال خانه را برداشت و سمت تلویزیون 

 حمله

ن و پر از خشم بازویش را  کرد ویل اشکان با یک خیر



 !گرفت و محکم نگهش داشت

طال روی تخت بود با یک مرد غریبه... طال بود... 

 خودش

 ...بود

مجسمه را سمت تلویزیون پرتاب کرد ویل فایده 

 نداشت

 ...طال هنوز روی تخت بود

د تا اشکان رهایش کند  ن سمت تلویزیون دست و پا میر

 ویل

یوانه شده بود و پشت رس هم به صورت اشکان د

 طال سییل

د و طال جیغ یم ن  میر

 :کشید
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نگاه نکنید. تو رو خدا نگاه نکنید، گوه خودم نگاه -



 نکنید،

غلط کردم نگاه نکنید، توضیح میدم تو رو خدا 

 خاموشش

 کنید. مامان نگاه

هنکن، بابا نگاه نکن، جاوید... خال ... 

 لبهای طال پاره شده و دستهای اشکان خوین بود ویل

د و فریاد میکشید ن  :همچنان میر

ن چیه! خجالت میکش ی!؟ اون وقت که - بذار ببیتن

 هرز

فن  از من خجالت نکشیدی چرا هان؟ چه اشکال  میر

 داره

، بذار ن  بزار همه ببیتن

بفهمن من خی کشیدم بزار بدونن من با دیدنش چه 

 دردی

ن چه هرزه ای تربیت کردنکشیدم، بزا ر ببیتن . 

ن  ن سمت تلویزیون پرید و روی زمتر جاوید با خیر

 واژگونش



کرد. تلویزیون خورد شد، فیلم قطع شد ویل این 

 میان

 چشمهای من کابوس

میدیدند و حن  غش کردن مامان و جیغ و داد خاله و 

 طال

هم من را هشیار نمیکرد، انگار مغزم لبالی آن فیلم 

 دنبال

غ بزرگ میگشتیک درو  . 

 طال نبود! امکان نداشت ویل... ویل تتوی روی کمرش

 زیر نوازش دستهای آن مرد... تتوی پروانیه روی

 ...گردنش
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 طال... طال بود خودش بود، آن صورت زیبا و

اش... خود طال بود  ...خوشی 

 ...بیناموس میکشمت-

با افتادن اشکان جلوی پایم از جا پریدم. جاوید با 



 تمام

 .قدرت زیر مشت و لگدش گرفته بود

ف زندهت نمیذارم... این چه فیلمیه گذاشن  - بیرسر

ت  .بیغیر

اشکان با لگدی محکم جاوید را از رویش کنار زد و 

 رویش

 .خیمه زد و یقهاش را چسبید

م؟ هوار کشید: اوین که باید مشت و لگد بخوره من

 یگ

 دیگه هرزگیکرده من کتک بخورم! مگه من قبال کتک

 نخوردم؟! هان جاوید؟ نگاهم

کن! من قبال وقن  زنمو بغل یگ دیگه دیدم کتک 

 .خوردم

؟ ن  زیر مشت و لگد له شدم... حالمو نمیبینتر

 :جاوید را رها کرد و سمت بابا فریاد کشید

- ی  از توئه. از  تو! اینا همهش تقصیر توی پدره! بیغیر

 تو



اینجوری بیبند و بار بارش آوردی. توی دیوث.  

 کالهتو

ت تا تهش  بنداز بال دخی 

رفت تا ته تهش... ته تهش... برو بگو من لکچریام، 

 من

نمونیه یه پدر امروزی و آپدیت شدهام. برو... برو  

 که

ت رو تو آزاد گذاشن  تو  ...دخی 
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بندش نشست، نه نه امکان دست بابا روی کمر 

 نداشت... به

د. در  ن ن افتاده بود و ضجه میر طال نگاه کردم روی زمتر

 یک

 ان نفهمیدم چه شد

د،   ن ن شد. میر زیر خشم بابا تنش از رد کمربند خونتر

 کس ی



جلودارش نبود. مامان که غش کرده بود ویل خاله و 

 منن 

ی تا بال امدن جانم از ن  که چیر

ود حریفش نمیشدیم که دیدن این اوضاع نمانده ب

 رهایش

د که ن  :کند. داد میکشید هوار میر

آبرومو بردی کثافت. تو کاری کردی لیق این حرفا -

 !بشم

این بود جواب اعتماد من بیلیاقت. خی کمتون  

 گذاشتم. هان؟
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 خودم را روی طال انداختم داشت میمرد زیر لگدها و

 کتکهای بابایی که تا دیروز کمی  از گل به او نگفته بود

 .داشت سالخن میشد

 ...ضجه زدم: نزنش بابا. نزن

ن کمربند روی تنم نفسم را بند آورد  .نشست 

تو هم یگ مثل خواهرت. همقلش ی دیگه... از  -



 کجا

 !معلوم پسفردا فیلم تو رو هم برام نیارن؟

اشک روی دستهای قوی جاوید دور تن بابا نشست.   

 صورتش جگرم را تکه تکه کرد. بابا را از رویم کنار

 کشید. درد داشتم ویل درد من از
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زخمهای کمربند بابا نبود، زخم من جایی میان آن 

 تلویزیون

 .بود که از دردش نفسم بال نمیامد

ن نبود، باید طال را از  ویل... ویل الن وقت فروریخت 

 این

مخمصه دور میکردم. اشکان تکیه به پاییه مبل 

 داشت هق

د و بابا داشت قلبش ن  میر

را ماساژ میداد. گری  ههای پر صدای خاله بایل رس 

 مامان



تمایم نداشت. زیر بغل طال را گرفتم. انگار از جانش 

 سیر 

 شده بود که بلند نمیشد

برویم. به هزار التماس و تقال کشان کشان تا اتاق 

 انتهای

ن بردمش. روی تخت انداختمش و همزمان سال

 هقهق

 .جفتمان اتاق را پر کرد

 :هق زدم

 دروغه طال بگو؟-

 ول

هق زد... هق زد... هق زد ی انکار نکرد. با فریاد 

 اشکان

 :از جا پریدم

زندهت نمیذارم طال جوری میکشمت که تو  -

 روزنامهها

 .بنویسن



ون رفتم در را  طال را با همان حال زار رها کردم و بیر

سید. جاوید  قفل کردم. نباید دستش به طال میر

 جلویش سد

 شده بود تا سمت اتاق
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 .نیاد

 :عصن  حاوید را هل داد و رسش هوار زد

نگهش دارید ولش نکنید هر جا ببینمش رسشو -

م  میی 

 .میذارم رو سینهش

سمت خروخ  راه افتاد. نباید میگذاشتم برود. 

 نمیدانم چرا

سیدم از اینطور رفتنش؛ طال را رسوا میکرد و  ویل میی 

 ...خانوادهام را نابود

 طیال؟ طیال جان؟-

آنقدر در عمق خاطرات دردناکم فرو رفته بودم که 



 حواسم

نبود صدای گری  یه پر از دردم جاوید را به اتاقم  

 .کشانده

س از اشکم را میان دو دستش گرفتصورت خی . 

 خواب دیدی خوشگلم؟-
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داغ دلم بعد از پنج سال تازه شده بود و خودم را 

 هقزنان در

 .آغوشش انداختم و بغلم کرد

جاوید دیدی اشکان با طال چیکار کرد؟ دیدی با یه -

 دونه

آبجیم چیکار کرد؟ اون حق نداشت آبروی طال رو 

 جلوی

ه. او  ن حقمامان بابا بی   
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نداشت گناه طال رو اونجوری جار بزنه. طال دووم 



 .نیاورد

طال رو اشکان کشت. طال از خجالتش رگشو زد.  

 گناهش

 هر چقدرم بزرگ بود

اشکان نباید اونجوری قصاصش میکرد. جاوید... 

 دارم دق

میکنم جاوید، طال هر کاری هم کرده بود بازم 

 خواهرم

، عزیزدلم بود، نفسم بهبود   

نفسش گره بود. برگشتم تو اتاق ببینم چه خایک باید 

 تو

رسمون کنم دیدم خاک بر رسمون شده، دیدم دیدم 

 رگشو

 زده کاش کور بودم

ه  نمیدیدم جاوید... چرا اون صحنهها از یادم نمیر

 جاوید؟

 هیش آروم باش عزیزم-



 :هق زدم

چجوری!؟ چجوری؟! کل تخت پر از خون بود. -

 خون از

د جاوید. پریدم روش دست گذاشتم  ن دستش فواره میر

 رو

 رگش که بند بیاد میگفت

 
ی

م طیال بذار خالص شم از این زندگ بذار بمیر

 ...نکبتم

 جاوید طال پر از حرف بود، حرفاشو بهم نزد و مرد

 جاوید. دردمو به گ بگم؟ طال

ید تو که از همه بهی  میدوین اینا همنفس من بود جاو 

 رو

 ...نگو آروم باش نگو جاوید. دردم میاد نگو
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 .رسم را میان دو دستش گرفت و از سینهاش جدا کرد

چشمهایم را که بوسید یاد خاکسپاریاش افتادم. 



 چقدر

 چشمهایش را بوسیدم تا

ا بیدار شودباز کند، تا نگاهم کند، تا نرود، ت ... 

 ...رفت جاوید... مرد... اشکان کشتتش-

. طال رو اشتباه-  نه خوشگلم، نه عزیزم، نه نفس دایی

خودش کشت. اشکان مرد بود، شکست، داغون 

 شد، له

 .شد... برنگرد به گذشته

ن به نبش قی  کردن. با این فکرا  چالش کن بره. نشتر

 هییحی 

. نه ؟ هییحی . میفهیم دایی طال  عوض نمیشه هییحی

 زنده

ان  میشه که اشتباهشو جی 

کنه. نه اشکان میتونست طاقت بیاره و دم نزنه. 

 اونم نابود

ی نبود خیانت دیده بود ن  .شد طیال، زنش بود، کم چیر

 برنگرد به گذشته و دنبال یه



ن طال بگرد، اون مرده با این  راه برای زنده نگه داشت 

 حرفا

ز ذهنتهییحی تغییر نمیکنه. پاکش کن، بریزش دور ا . 

. از بس نگفتم حناق شده تو گلوم - نمیتونم دایی

 مونده. دارم

ن منم ن میبینتر م. نذاری بگم یه روز میایتر  غمباد میگیر

 خودمو کشتم. این
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دفعه نه با تیغها نه، من با غمایی که رو دلم مونده 

 خودمو

میکشم. یه بغض پنج ساله دقیق اینجای گلوم مونده 

 اگه

 بشکنمش حال مامان بد

میشه، اگه نشکنمش انقدر بزرگ شده که راه نفسم 

 رو ببنده

، تو که خی    جلومو نگیر دایی
 و بکشتم. تو که میدوین



 داری دردای من هیچ وقت

،  من هیچ وقت نبارید دایی
ی

 اشک نشد، بارون دلتنگ

ین کارا، انقدر  عزاداری برای طال  شد جزء ممنوعهی 

 به

 خودم گفتم خفه شو، حرف نزن،

، گذشتهها گذشته، انقدر از  مرورش نکن، عزاشو نگیر

 این

تو دهنیها به دل داغدیدهم زدم که الن این حالمه. 

 نگو بریز

 دور جاوید نگو دردم

 داغون میشم نگو
ی

 ...میاد، تو که میگ

 برای آرام کردنم نزد و فق
ن
ط دو گوش دیگر حرف

 شنوا شد

که با صبوری تمام نگفتههای تلنبار شده روی دلم را 

 شنید

 و گذاشت آنقدر در

آغوشش هق بزنم تا سبک شوم. صبح شده بود و 



 خودش

ن به رس مزارش  مانتو و رورسیام را آورد و گفت رفت 

م میکند و رفتیم. آرامی    آرامی 
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سالهام دست از سینیه شده بودم بغض پنج

 داغدارم برداشته

 .بود، این میان تماسهای یی در یی اعال پریشانم میکرد

 واقعا نمیتوانستم،
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 پذیرش هیچ محبن  را از سمتش نداشتم. نیاز 
ی

آمادگ

 به

زمان داشتم تا با خودم کنار بیایم و بتوانم یک بار 

 دیگر

 گذشته را، اینبار برای اعال

ته دلم میدانستم شاید هیچ وقت مرور کنم. البته 

 زمانش



نرسد... حرف زدن راجع به اشتباه طالیی که دستش 

 از

 دنیا کوتاه بود و از قضا جان

ن ذره ذره جان دادن بود، از من بر  دلم بود، عتر

 ...نمیآمد

تمام روز را بعد از برگشتمان از گورستان خوابیده 

 .بودم

شب و روزم کمکم داشت جابجا میشد! شب شده 

 بود و

 دیگر خواب از

 .چشمهایم فراری که گوش یام زنگ خورد

لب گزیدم، با جاوید که تماس گرفته و جویای حالم 

 شده بود

گفتم به او بگوید بعدا تماس خواهم گرفت و 

 نگرفتم؛ خییل

 بد شد. دلم باز

هم جواب ندادن میخواست ویل ادب حکم دیگری 



یداد وم  

 .تماس را وصل کردم

 .سالم-
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مندهام کرد. هر کس بود  صدای آرام و با محبتش رسر

 همان

دم اول لب به گله باز میکرد که بیش از بیست 

 تماسش را

 .بیپاسخ گذاشتهام

 به روی ماهت! خوی  خانوم؟-

؟-  ممنون. شما خوی 

 .!..خوب؟-

ن جواب لبخند به لبم از فکر کردنش برای داد

 نشست،

ین بود  .شیطنتهای گاه و بیگاهش شیر

 :بیخیال جواب دادن به سوالم گفت



 !دم درم. آماده شو بیا بریم جایی -

 !وای! اگر حرف دلدادگیاش را پیش میکشید چه

 ...آخه-

 .دلخور صدایم زد

طیال خانوم! سوال نکردم که بهونه بیاری  ها! تو  -

 کوچه

 .منتظرم

ماسش از روی بیادی  نبود، خواست قطع کردن ت

 درب

ن ببندد. بلند شدم و  هرگونه بهانهام را برای رفت 

 لباسهایم را

 تعویض و از خانه

ون زدم. به خودم قول دادم اگر خواست ابراز  بیر

 عالقه کند

 .به هر نحوی شده مانعش شوم
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ن سالم  ن نشست  از داخل در ماشینش را باز کرد و حتر

 و

 .تشکر کردم

 .لبخند به لب اجزای صورتم را از نظر گذراند
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 !زجرکشم کردی امروز خانوم-

ی  لحن چون عسل شیر

 ن

 ِِ ِِ  

کالمش بود یا مفهوم جملهاش که مستقیم در قلبم  

 .کوبیده شد

ببخش. قصد بیادی  نداشتم اما واقعا حالم خوب -

 نبود

 .امروز

قرار شد حال بدتم پیش من آروم بشه دیگه! یادت -

 رفته؟

ن قراری گذاشته بودیم که یادم مانده  ما گ همچتر



 !باشد یا نه

ایش را تاب نیاوردم و خودم را به  نگاه زیادی گرم و گیر

ن قفل کمربند مشغول کردم و برای خایل نبودن  بست 

 :عریضه جواب دادم

 !ببخش-

- و جهاین دیگهنبخشم چه کنم! جان  ! 

 استارت زد و قلب من جایی میان جان و جهانش گره

 .خورد

445 

   غم تماشا ندارد 

لحظای  نیاز به این سکوت داشتم تا حال ملتهبم را 

 قرار

 :بخشم و پرسیدم

یم؟-  کجا میر

 .یه جایی که دیگه بدون تو صفا نداره-

چشمهایم خودکار گرد شدند و نگاهش خندان و گذرا 

 عملم



 .را شکار کرد

چیه! برعکس شناخن  که ازم تو ذهنت داری من -

 اصال

آدم صبوری نیستم... اینو گفتم که دفعیه بعد 

 حالت خوبم

 نبود جواب منو

بدی. اگه جاوید نمیگفت حالت خوبه همون دقه 

 اومده بودم

 .دم خونتون

وایش بیاراده لب زدم  :شوکزده از ضاحت کالم بییی

 !اعال-

هام ح  کاله لبهدارش عمیق خیر
 از زیر چی 

ی
ن رانندگ تر

 .شد

جان اعال؟ چیه؟ فکر کردی فرار کنن ازم تمومه؟ -

 حواسم

ین حرکاتت، نپیچون منو  هست بهت، به کوچکی 

 ...طیال



 من اگه کوتاه میام

برات به خاطر ضعف خودم نیست، به خاطر 

 ضعف توئه

 .که میخوام قوی بش ی

238 
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ی  هایم را در  خدای من! فهمیده بود، چه کناره گیر

 جنوب و

چه امروز... بعد از قایقسواری ده روز کنارشان بودم 

 ویل

 هرجا اعال بود قدیم

عقب میگذاشتم تا گرمای حضورش کار دستم ندهد، 

 هر جا

تنها بودیم دنبال فرد سویم میگشتم تا حجب 

 میانمان شود و

 زبان اعال به



ف احوالش باز نشود. و اعال همیه این توصی

 فرارهایم را

دیده و فهمیده بود و حال به رویم آورد. ابراز عالقه 

 از این

 واضحی  هم مگر میشد!؟

 برای توجیه نداشتم، از میان دو صندیل 
ن
حرف

 دستش را به

عقب کشید و بستهای برداشت و سمتم گرفت.  

 گنگ نگاهش

 کردم و لبخند

 .مهربانش نصیبم شد

 .قابلتو نداره-

 .آرام از دستش گرفتم

 ممنون. به چه مناسبت؟-

 .یه بهونه برای دیدنت-

نگاهم را روی کادو گرداندم و پلکهایم لحظهای 

 بیاراده



روی هم افتادند، من توانایی فرار از ابراز احساساتش 

 را

ده  نداشتم، اعال بییی
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د و در تمام جمالتش یک ن میخواهمت، 》 حرف میر

 دوستت

یا یک محبت اینچنینن پنهان بود و من 《 ...دارم

 چه باید

 میگفتم! جز اینکه

سکوت میکردم و با نشان دادن واکنش ترغیب به 

واتر  بییی

 .شدنش نمیکردم

 .بازش کن-

 را جدا
 
 رس تکان دادم و بیحرف چسبهای جلد زرورف

دی زیرش پنهان بود و  کردم. جعبیه چوی  بلن

 کنجکاو



 بازش کردم و از دیدن

 .محتویات داخلش به وجد آمدم

- ) فتیه سازدهنن  هارمونیکا! )هارمونیکا: نوع پیرسر

 .لبخند زد

 .مبارک باشه-

 .نگاه قدردانم را دریغش نکردم

 !قرار بود ین یادم بدی که-

 .اینو یادت میدم بعد ین -

239 

ونیکا را لمس کردم، دیواریه براق و طالیی ساز هارم

 از

ینش بود و از هدییه گرانش هم لذت بردم  نوع بهی 

 هم

 معذب شدم. هارمونیکا
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ین سازها بود ین و عاشقانهی  ینی   .شیر



 .توفیق رساغتو میگرفت-

 .ساز را در جعبهاش قرار دادم

گفتم از این به بعد هر دفعه هوس بهشت پیچکت -

 رو کنم

 .بدون طیال نمیام

کس ی در رسم تاکیدوار زمزمه میکرد، امشب اعال 

 بدون

 .ابراز عالقه رهایت نخواهد کرد

مثل دفعیه قبل ساعت ورودمان جوری بود که 

 رستوران

خلوت بود و با خوشامدگویی توفیقخان به بهشت 

 پیچکش

 رفتیم، مثل دفعیه

 قبل با ورودم انواع حسهای زیبا و ناب در برم گرفت،

واقعا شبیه بهشن  بود که ندیده ویل توصیفش را 

 بسیار

 شنیده بودم، پر از گلهای



پیچک که به هیچ ش یءای در آن بهشت کوچک  

 کملطقن 

نکرده و دور تا دورشان پیچیده و قد کشیده بود. با 

 تعارف

 اعال روی همان تک تخت

نشستیم و به سخن  نگاه پرولعم را از بلبلهای 

 آوازخوان

چهها و گلها گرفتم و به اعال که مخاطبم میان درخت

 قرار

 .داده بود دادم

این برق چشمات انقدر دیدنیه که دارم تصمیم -

م هر  میگیر

 .شب بیارمت اینجا
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چشمهای اعال چرا اینقدر براق بودند؟ شاید به 

 خاطر



 بود که معمول
ی

 شیطنت زیرپوسن  و آن لبخند کمرنگ

صورتش نقشروی   

میانداخت! شاید هم از شدت شیفتگیاش اینطور 

 براق و پراز

 .شور چشم به چشمم میدوخت

 طیال؟-

با تکان دادن دستش جلوی صورتم فهمیدم در  

 کنکاش

چشمهایش حواسم حسای  پرت شده است. نگاه  

 گرفتم و به

 اطرافم اشاره کردم و

 .نگاه معنادار اعال را به روی خودم نیاوردم

- ه توی یه دنیای دیگهحس آر  امش اینجا آدمو میی  ... 

 .قشنگه

 .مثل حس ی که حضور تو به من میده -

کنده شدن قلبم را حس کردم و خودکار و کامال غیر 

 ارادی



هاش شدم. با شیطنت و لبهایی که به سمت بال   خیر

 کشیده

 میشد چشمهایم

ن نگاهش گرفته بود  .را زیر ذرهبتر

 ساز... بزنم؟-
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ن رسش همزمان شد و  شلیک خندهاش با عقب رفت 

 من

آنقدر در افکارم دنبال راه چارهای برای فرار از اعال 

 بودم

 که متوجه نمیشدم

شیطنتهای امشبش بابت ترس نهفته در پس 

 مردمکهای

 !چشمهای خودم است

با تهماندیه خندهاش رسش را به نشان تایید بال و 

ن   پایتر



 .کرد

240 

 .بزن-

اوه خدای من! لعنت به دهاین که بیموقع و بیفکر 

 !باز شود

ن بارم بود که ساز هارمونیکا را دست  من اولتر

 میگرفتم چه

 !برسد به زدنش

 خودم خندهام گرفت
ی

 .از بیچارگ

 .بلد نیستم! شما بزن-

 ابرو بال انداخت و با حالت جذای  ساز را دوراین در

فتدستش چرخاند و سمتم گر  . 

! وسیلیه شخصیه مثل - اسمش روشه ساز دهنن

 .مسواک

 .بزن راحته
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از دستش حرصم گرفت! با دو سه جمله و یک نگاه 

 و یک

لبخند راحت حرفش را به کرس ی مینشاند! آخر این 

 چه

 آموزش ی بود!؟ بزن راحت

 !است

را  کوتاه بیا هم نبود و همان طور با سماجت ساز 

 مقابلم

مش. بیصدا نفس ی دم کردم و  نگه داشته بود تا بگیر

 ساز

 را گرفتم. ساز دهنن بود

 دیگر! در حایل که خندهام گرفته بود سیع کردم

خرابکاری نکنم ویل با فوت اول خودم از صدای 

 فالش و

 ناهنجارش به خنده افتادم و خندان

 .به اعال نگاه کردم

 !گفتم بلد نیستم-



د ساز را از  خندان بدون اینکه نگاه از صورتم بگیر

 دستم

وع به زدن کرد  !گرفت و رسر

وسیلیه شخص ی بود که! انگار متوجه بهت و 

 سوال

نگاهم شد که چشمک زد و خندهام گرفت و سیع  

 کردم با

ه شدن به فواریه  خیر

 کوچک روبرویمان روی آهنگ تمرکز کردم. اوه باورم

ده قطعیه کامیل از یک نمیشد با یک ساز دهنن سا

 ترانه

 را اجرا کند! آن هم اینقدر واضح

ون کشید  ...که میشد کلمات شعر را از لبالی ساز بیر
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 "موج اقیانو ِ س آرام توو موها ِ ی پریشونت"

بال آمدن دستم و کشیدن موهایم به سمت پشت  



 گوشم ارادی

د و کلمات  نبود. چقدر حرفهای و بینقص ن ساز میر

 ترانه را

 با تمام

 .احساسش در هارمونیکا فوت میکرد

جوری عشق  که خود عشقم یه وقتا میشه "

 "مدیونت
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چقدر هم راحت با روح و روانم بازی میکرد. قلبم با 

 هر

د ن  .طپشش اعال و عشقش را دل میر

 تو اینجایی جلو رویم"
 "من خی میخوام از خدا وقن 

سیدم؛ یک لح ظه فکر نبودنش طپش را از یاد میی 

 قلبم

د  .میی 

ین قسم ِ ت عشق  "  تو جذابی 

یم منو قلب مریضم  "بدون تو میمیر



ن نفسهایش در هارمونیکا نفس من هم  با اوج گرفت 

 جایی 

میان قفسیه سینهام گره خود؛ اعال داشت با من و 

 ترسهایم

 دوئل میکرد و

 !صاف قلبم را نشانه گرفته بود

" م از دستنگاهم کن نباش  ی میر  

م عزیزم ن ه از دست همه چیر  "نباش ی میر
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با قطع شدن صدای ساز نگاه از فواره گرفتم و اعال با 

 چشم

در چشم شدنمان لبخند زد و بدون ساز با خواندن 

 :ادامه داد

ین قسم ِ ت عشق  "  تو جذابی 

 عشق

 ت



 ِِ ِِ  

 چقدر صحب ی باهات دارم عزیزم
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ه تو رو دیگه کس ی تنها  محاله بگیر

 من

 ِِ ِِ  

 از

 "نمیذارم عزیزم

میان آن صحبتهای عشق  که نویدش را داد قلبم از 

 جا کنده

نشد جای شکر داشت! با تمام شدن ترانهاش مجال 

 آرام

 شدن به قلب

دیوانهام را نداد و چانهام را با ساز روبروی صورتش 

 نگه

نقدرداشت تا نگاه ندزدم، خودش میدانست آ  

ده احساساتش را به خوردم داده که دیگر کم  بییی



 آورده و

 .رو به ریزشم
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این ترس توی چشمات برای چیه؟ آخ طیال انقدر -

 دوست

دارم بدونم چجور میشه آدم دو تا حس موازی رو 

 توی

 !چشماش جا بده

خواستم رسم را عقب بکشم تا از گرمای نگاهش 

 ذوب

زیر چانهام مانع شد شوم ویل با فشار همان ساز ن . 

 .خودم را به نفهیم زدم

 اعال!؟-
ی

؟ خی میگ  ترس از خی

س ی باش ی-  !اینکه هم بخوای بموین هم بی 

لب گزیدم و با مکث و نگایه به عمق اقیانوس ساز را 

 نرم



از زیر چانهام عقب کشید و مقابلم گرفت و خونرسد 

 لبخند

 .زد

 .ساز دهنن خییل شخصیه، دیگه به هیچ کس نده-

با تاکید آخرش روی سازدهنیای که مثل مسواک 

 شخص ی

است به کل بحث را تغییر داد و دیگر رس از جادیه 

 عشق

 در نیاورد و
ی

 و دلدادگ

 .از هر دری گفت و در بحثها همراهیاش کردم

هارمونیکای شخص یام را که فقط اعال حق داشت 

 از آن

کند را با لبخندی که فراخ بودنش از قلب   استفاده

 تپنده و

 دیوانهام نشات یم
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گرفت داخل کمد گذاشتم و مشغول تعویض 

 لباسهایم شدم و

از ذهنم گذشت امشب هم جستم ویل فردا و فرداها 

 چه؟

کاش میشد یک هفته نبینمش. چقدر نیاز داشتم به 

،  تنهایی

خودم و آیندهام فکر کنم. آیندهای که  بنشینم و به

 به گذشته

 وصل شده بود

ن   و داشت خوشبختیام را از من میگرفت. برای داشت 

اعالیی که برای دلم زیادی عزیز شده بود باید خییل 

 از

 نگوهای خانوادگیام را میگفتم،

قصهای که بازگو کردنش برایم از خننی کردن بمب 

 هم

 .سخت تر بود

با کس ی مشورت کنم؛ کس ی که  چقدر نیاز داشتم



 به قویل

هن بیشی  از خودم پاره کرده باشد و بداند  یگ دو پیر

 چطور گره از کارم باز

میشود، یادش بخیر مادرجون گایه نصیحتمان 

 میکرد. خدا

رحمتش کند، یادم است یک روز به خاله هلل که با 

 آقامردان

 همرس بدخلقش
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قدر از بحثش شده بود گفت حقش است هر چ

 مردان

 رسکوفت بشنود و زخم زبانش بزند، میگفت به مرد

 را زد،
ن
 جماعت که نباید هر حرف
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میگفت میگذاشن  دو سه سال از زندگیات 

 میگذشت ببینن 



مردت لیق همرازیات هست و سنگ صبورت میشود  

 که

 سفریه دلت را برایش

باز کنن یا میخواهد نمک به زخمت بپاشد و باید در 

 مقابلش

ی. آخر خدابیامرزدش آقامردان  زبان به دهان بگیر

 زبان

 نیشداری داشت،

ین عیب خانواده را به رس خاله هلل میکوبید  کوچکی 

 و خون

 به دلش میکرد، یادم است یک بار خاله گله کرد یک

 سالیست به سفر نرفتهایم و

ه آقامردان برخورد و همان دم نیش دلمان پوسید، ب

 زد که

مثال خانیه پدرت دم به دقیقه سفرهای بالد فرانس 

ه  و غیر

! همان یک بار هم فن   میر



که به مشهد رفتید آقاجانت دلش نیامد پول اجاریه 

 هتل

. خالیه 
ی

بدهد و در مسافرخانه شپش گرفتید همگ

 بیچاره

 هیچ نگفت و بعدها

دوراز جان لل شدهام به برایمان تعریف کرد که خود 

 او

گفتم اقاجانم خسیس بود و با اینکه مرد ثروتمندی 

 بود اهل

 گشت و گزار و پول

خرجکردنهای اینچنینن نبوده... خاله هلل هم عادت 

 داشت تا

 سخنن در خانواده میشد میگذاشت کف 
ن
حرف

 دست

 آقامردان و او هم به
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رد و به رسش میکوبیدوقتش چماقش میک . 

شاید اگر مادرجون زنده بود میگفت نیازی نیست به 

 اعال

. ویل وجدانم قبول نمیکرد فریبش دهم.  بگویی

 زندگیای که

وع  با فریب و دروغ رسر

 .شود مطمئنا پایان خوش ی هم نخواهد داشت

کاش حال مامان مساعد صحبت کردن راجع به طال 

 بود و

و مشورت بخواهممیتوانستم با او حرف بزنم  . 

با روحیای  که سابق بر این از مامان میشناختم 

 مطمئنا

سم و باید هر چه هست رک و  میگفت نباید بی 

 راست

 بگویم. خودش هم

ن پنهاین از بابا نداشت، البته  همینطور بود هیچ چیر

 بابا هم



همراه خوی  بود و هیچ وقت مثل آقامردان به جای 

 سنگ

د، ن  صبور بودن زخم نمیر

مامان تمام خواستههایش را به بابا میگفت و بابا با 

 جان و

 .دل گوش به فرمانش بود

یعنن اعال از کدام جنس مردها بود؟ آقامردان یا بابا؟ 

 هنوز

قدم اول را برنداشته از قدمهای بعدیام هراس 

 
ن
 داشتم؛ کاف

 بود یک بار کار

 طال را به رویم بیاورد، آنوقت بود که دق میکردم و

. بیچاره خاله هلل چطور دوام میآورد؟میمردم  
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هایی فکر 
ن آخ امشب به رسم زده بود به چه چیر

 میکردم و



 !تا کجاها پیش رفتم

تا نزدیکیهای سحر فکر کردم و به هیچ نتیجهای 

 نرسیدم

جز اینکه باز هم فرار کنم. گوش یام را خاموش کردم 

 تا

 اعال به نرفتنم به

ض نشود و خوابیدما ستودیو معی  . 

بیفایده بود و طرفهای ظهر با گوش ی جاوید تماس  

 گرفت

 را بهانیه 
ی

و مجبور شدم با او صحبت کنم و خستگ

 خواب

 ماندن و نرفتنم به

رس کار کردم. حس کردم باور نکرد و دلخور شد و  

 کیم

جدی و دستوری گفت فردا حتما بروم، روز ضبط 

 است و

 ...وقت تنگ



فتم دیگر... هر چه بادابادآخر  ش چه؟ باید میر . 

***** 

 دل به دریا زده و آمدم، از رفتار اعال متوجه بودم که

حسای  در جلد جدی و رییس موابانهاش فرو رفته و 

 چه

! ناباورانه در دلم دعا  بهی 

ن منوال بگذرد چه  کردم مدت طولنیای به همتر

 !میشود
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ر اتاق ریکورد پشت میکروفن روی صندیل پایه بلندد  

نشستم، هیجان داشتم بعد از سه ماه حال روز به 

 ثمر

 رسیدن تالشهایم و البته

ان خوبیها و زحمات اعال بود. با اشاریه رهام  جی 

 پلک



بستم و دستم را روی هدست روی گوشم گذاشتم. 

 چشم بسته

 خواندنم برای تمرکزم

ن و  نبود، به چشمهای اعال که نگاه میکردم تمام قوانتر

 قواعد

ید  .اهنگ و ترانه از ذهنم مییی

بیت را که خواندم پلک باز کردم و اعال و رهام و امیر 

 هر

 .سه از پشت دیوار شیشهای به تشویق لبخند زدند

به تشکر پلک زدم و برای خواندن قسمت بعدی 

 دوباره

 .چشم بستم

دستهایم را از روی هدست  با تمام شدن کارم

 برداشتم. امیر 

با انگشت شست رضایتش را نشانم داد. به اعال نگاه  

 کردم

 لبخند زد و سمت



راست قدم برداشت و از دیدم خارج شد و در اتاق 

 .باز شد

 :هدست را برداشتم و رسی    ع پرسیدم

 چطور بود؟-

 .عایل-
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ون بروم که با اشاریه دست خواستم بلند شوم و ب یر

 مانعم

 .شد

 .بمون-

از این ماندنها فراری بودم و میفهمید و باز هم اضار 

 به

ماندنم داشت. صندیل دیگری کنارم کشید و رویش 

 .نشست

 رو به امیر کرد و با اشاریه دست آمادگیاش را اعالم

کرد. آهنگ در هدفنها پخش شد و اعال به جای 



 اینکه رو به

رهام بنشیند روامیر و   

به من نشست. لبخندی به حرکتش زدم ویل دلم 

 فقط گریز

 .میخواست از این اعالی جدی و مصمم

یگ از گوش یهای هدفنش را پشت گوشش جا داد و 

 آن

یگ را روی گوشش. اینجوری هم صدای من را 

 میشنید

 هم صدای آهنگش را، من

هم کارش را تقلید کردم تا از شنیدن صدایش 

 بینصیب

نمانم. دستش را همریتم آهنگ تکان داد و نتوانستم 

 شاید هم

 نخواستم چشم از

 .جذابیتهای حرکات مردانهاش بردارم

 و زیبایی روبرویم قرار
ن  احساس میکردم جنگل رسسی 



ی  هایش سمت خود دعوت میکند  دارد و من را با دلی 

 تا قدم

 بردارم و در میان
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یک شوم ویل کس ی در رسم ین لحظاتش رسر  رویاییی 

د اگر قدم سمتش برداری در آن جنگل دلی    ن نهیب میر

 گم

 خوایه شد و رسگردان خوایه

ی. با وحشت از زیباییهای جنگل که برایم  ماند تا بمیر

 تبدیل

به فضایی خفه شد و نفس کشیدن در آن غیر ممکن 

 نگاه از

 .اعال گرفتم

که باید میخواند و برای فرار   به جایی از آهنگ رسید 

 از

 .افکار پریشانم همراهش بیصدا لب زدم



 عاشق اونه که لبهاش شکل اسم تو بشه》

 واسه نوازشت دلش پر بکشه
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ه وقن  عطرت این اطراف نیست  بمیر

 عاشق خود منم که جون میدم برای تو

 سابقه داره مردنم به جای تو

بکش کس ی تو عشق تو معاف نیست ِِ
ُ
ِ 》 

ن گردشجز  ء به جزء حرکاتم را زیر نظر داشت. همتر  

چشمهایش روی اجزای صورتم احساساتم را در 

 وجودم به

 طغیان دراورد، هدفن را
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ن کشیدم و خواستم بلند شوم یا القل   دور گردنم پایتر

 کیم

م تا نفسم بال بیاید و نفهمد در دلم چه  فاصله بگیر

 غوغایی 



 به راه افتاده. به

اض اخم کرد و دستهایش را پیش آورد و دوباره  اعی 

 هدفن

 .را پشت گوشهایم تنظیمش کرد و خواند

 عاشق هر کاری میکنه بشه باب دلت》 -

 میتونه وقتایی که بیتابه دلت

 《 با خودشم رس تو دشمنن کنه

هام بود و اشاره کرد  چشمهایش گرم و جانسوز خیر

 باز هم

و لب زد همراهیاش کنم : 

 .باصدا بخون-

چشم گرد کردم که یعنن من نباید بخوانم و با اخم 

 ریزش

 تاکید به همراهیام کرد و به ناچار رسم را جلو بردم و

 نزدیک میکروفن

همخوانش شدم. کاش زودتر ضبط تمام میشد تا به 

 بهانهای



از استودیو فرار کنم. لحن و صدای پر از احساسش 

 مستقیم

 احساساتم را

انه گرفته بود. من دلم خفهشدن در جنگل را نش

 .نمیخواست

 عاشق، تو رو میخواد صد دفعه برگرده عقب》

 یگ مثل منه که گایه نیمه شب
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ین کنه ن  《 هوس عطری که تو میر

نفس گرمش روی صورتم پخش بود و شاید نفس من 

 هم

 ...روی صورت او

بیت بعدی را باید زیربند صدایش میخواندم. پلک 

 بستم تا

 نگاهش، ادامه 
ی

بتوانم زیر تحمل این حجم از شیفتگ

 ...دهم



ن تپشهای قلبم  ن صدایش با اوج گرفت  اوج گرفت 

 .همزمان شد

 عشقم شاه دلم میخواد اسیر تو بشه》
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 نبند آغوشتو که پایتختشه

 《 آدم اینقد که تو خوی  سختشه

روی میکروفن گذاشت و از صدای دستش را 

 ناهنجار

ایجاد شده چشم باز کردم. دکمیه کنار میکروفن را 

د و  فرسر

 خاموش شد. رسم را

عقب کشیدم، لبخند به لب هدست را هم از پس  

 .گوشش کند

 :از حرکتش گیج و پرت پرسیدم

 چرا اجرا رو قطع کردی؟-

بیحرف ویل با نگایه معنادار بلند شد و سمت در 

 رفت و



اض امیر هم  بازش کرد. از کارش رس در نیاوردم و اعی 

 .درآمد
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؟ طیال نباید میخوند. قبال ضبط - اعال چیکار میکنن

 شده

صداش باید با سیستم میکس میکردم زیر صدات.  

؟  کجایی

میدونم حواسم بود. این ضبط فقط یه تمرین بود، -

 ضبط

را امروز کافیه. خسته نباشیداصیل باشه برا فردا. ب . 

لش  در را بست و داخل آمد. از حال آرام و پر از کنی 

 تپش

ن الن از من ن بودم اعال همتر
 قلب گرفته بودم، مطمت 

 خواستگاری خواهد کرد و با

 .این فکر رسی    ع از روی صندیل بلند شدم

 .پس منم برم دیگه-



 :آرام تاکید کرد

ن کارت دارم-  .بشتر

دن دکمه پرده  سمت پردیه کرکرهای رفت و با فرسر

 نرم

ن آمد و اتاق از دید امیر و رهام پوشیده شد. البته  پایتر

 لحظیه آخر خنده و

 .چشمک رهام و امیر را برای اعال دیدم

در دام افتاده بودم و با حایل خراب روی صندیل پایه 

 بلند

 .نشستم و پیش آمد

 .حال بخون-
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هاش  گیج و مبهوت و با نفس ی گره خورده خیر

 بودم که

آمد و روی صندیل نشست. درست روبروی هم 

 بودیم و



ی از هم  پاهایمان میلیمی 

 .فاصله داشت

 .تکخندهای پر از تشویش زدم

 خی بخونم؟ -
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یه توپ دارم قلقلیه یا شبها که ما میخوابیم  -

 .آقاپلیسه بیداره

ا ی اسمش را کشدار صدا زدمبا خندیه اعی  ن ضآمیر . 

 !اعال-

 .با لبخند کیح  رسش را پیش آورد

 .برش چهارم ترانه رو-

در عمق چشمهایش از این فاصلیه کم غرق شدن 

 هم

عالیم داشت ویل من نباید فریب زیبایی های جنگل 

 پیش

 .رویم را میخوردم

 ...اعال من باید-



 :با تاکید و محکم دستور داد

 .بخون طیال-
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به ناچار در حایل که گام و ریتم از ذهنم پریده بود ی  

 هیچ

 .تمرکزی خودکار و ی  اراده چشم بستم

 .باز کن چشماتو، تو چشمام نگاه کن و بخون-

 لب گزیدم و با صدایی تحیل رفته از حضور داغ و

نزدیکش اطاعت کردم و چشم در چشمش لب باز  

 .کردم

 خودش ارام بود و من بیچاره را

 .در تنگنا گذاشته بود

 عشقم شاه دلم میخواد اسیر تو بشه》 -

 نبند آغوشتو که پایتخت شه

 《 آدم اینقد که تو خوی  سختشه

دستش را بال آورد که یعنن بسه و تمام وجودم به 



 لرزه

افتاد، کاش نیامده بودم، من که میدانستم بیایم چه 

 در

مانتظارم است، گیر   

انداخته بود، حاضن بودم قسم بخورم نقشهای 

 برنامهریزی

 .شده بود

میخ چشمهایم نرم و آرام ویل پر از مهر خواند؛ همان 

 برش

ی که دیوانهوار دوستش داشتم و حالم را دگرگون 

 .میکرد

 آن هم با صدای

 ...محرسر و گوشنواز اعال

 عشقم میخوام بگم دوست دارم ویل کمه》 -

467 

   رد غم تماشا ندا

 آخه حساب تو جداست از همه
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 《 اگه این عاشق  نیست پس چه مرگمه

د ن ون میر  .قلبم از هیجان زیاد داشت از دهانم بیر

نفسش را فوت کرد و به قلبش اشاره کرد و نگاهم 

 سمتش

ن خورد  .لیر

 چه مرگمه؟... بگو من چه مرگمه؟-

اهنش را باز کرد و با تکخندهای مردانه  دکمیه بایل پیر

 و

محکم دسن  پس گردنش کشید، نفسم جایی میان 

 قفسیه

 سینهام گیر کرده و

 .بال نمیآمد

اگه این حال من حال عاشقا نیست پس چه -

 مرگمه؟ تو

 .بگو

اف  غرق در نگاهش داشتم پس میافتادم از اعی 



ینش که  شیر

سیدم از پذیرشش. نفسش را فوت کرد و ادامه  میی 

 :داد

 .ادامهش رو بخون-

 》 ادامهاش میشد 
ی

 دوطرفهست این حس دلباختگ

د. نباید اجازه 《 اف بگیر میخواست به زور اعی 

 میدادم

وی کند و  بیش از این پیرسر
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 .از جایم بلند شدم

ن  رسی    ع بلند شد و راهم را سد کرد. ی  اراده برای رفت 

 تقال

 .کردم ویل باز هم مقابلم آمد

فرار نکن طیال. من انقدر تو تصمیمم مصمم هستم  -

 که تا

 نذارم از این 
ی

ن الن علت این رفتارهات رو بهم نگ همتر



 در

ون بری. دوسم  بیر

نداری؟ اگه دوسم نداری جواب رد بده چرا فرار یم  

؟  کنن

حق نداری بازیم بدی. من میخوامت طیال، دوستت 

 دارم،

زدواجه فکر بدقصدم ا  

 .راجع بهم نکن که منجر به فرارت بشه

باید توضیح میدادم ویل چهطور؟ صدبار این لحظه 

 را

تصور کرده بودم و هر صد بارش همینقدر عاجز از 

 بیان

 ترسهایم درمانده پس

کشیده بودم و الن هم تنها راه خالص شدنم از 

 دست اعال

ن پس کشیدن بود. رس به زیر لب باز کردم  .همتر

تو داری... داری اشتباه میکنن اعال، نمیدونم  -



 چرا... چرا

ام زیادی قائلم  فکر کردی من مناسبتم، برات احی 

 ...ویل

؟ رستو بیار بال طیال-  .ویل خی

به ناچار نگاهش کردم ویل چشمهایم از هجوم اشک 

 تار

 .شد
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- ن من گ بتر
و تو  فراموش کن. هیچ نقطیه مشی 

 وجود

نداره که بر اون اساس بخواهیم با هم باشیم. من 

 قصد

 ازدواج ندارم، خودتو

 .درگیر من نکن
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هام بود که دروغهایم را تمام کردم و با   ناباور خیر



ن   گفت 

متاسفم سمت در رفتم. آنقدر شوکه شده بود که 

 همان طور

 وسط اتاق ایستاد و

ون زدم  .از استودیو بیر

 میک
ی

ردم، خودم هم نفهمیدم چرا آن احساس خفگ

 حرفها را

به زبان اوردم؛ آن هم با آن ضاحت. داشتم خفه 

 میشدم از

 احساس ی که

با دستهای خودم خفهاش کردم. من اعال را دوست 

 داشتم

ویل نمیخواستم لب باز کنم و بگویم خواهرم این 

 خطا را

 کرده و این ننگ در

دم و خانوادیه من وجود دارد. من عاشق طال بو 

 هستم،



طال خواهرم بود و نمیخواستم خطایش را برای 

 هیچکس

 بازگو کنم حن  برای اعال. از

دستش دادم، حالم بد بود خییل بد، آنقدر بد که دلم 

 فریاد

ن میخواست، من هم اعالی  زدن و های های گریست 

 عزیزم

 را از دست دادم هم کار
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مورد عالقهام را. راه برگشتم برای امتحان شانسم 

 لرزاندن

تن طال در گور بود و من راض ی بودم پلهای پشت 

 رسم

 همینطورخراب بماند ویل

نگویم طالی من خطا کرده. چطور با خودم فکر  

 کرده بودم



 باید به اعال بگویم!؟

دل من به درک، عشق و احساس من به جهنم، 

 آیندیه من

نمیخواستم اینده و عشقم را با خراب   مهم نبود، من

 کردن

 طالی عزیزم به

 دست آورم. من هرگز از آن ماجرا برای اعال حرف

دم، من حن  باور نداشتم طال آنقدر بد بوده  ن نمیر

 باشد پس

 چطور میخواستم به اعال بگویم

من خواهر یک دخی  بد هستم و بعد منتظر بنشینم 

 تا

 .قضاوتش کند

کردم، دلم ایستادن   پشت چراغ قرمز ترمز 

 نمیخواست دلم

 فرار میخواست، کاری که بعد از مرگ طال خوب یاد

 گرفته بودم، همهمان یاد



ه که  ه شده بودیم، آنقدر خی  گرفته بودیم، خی 

 مامان و بابا

حن  یادی از جگرگوشیه جوانمرگشان نمیکردند، 

 آنقدر

ه که به یک خطا  خی 
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شان جاری خوین   که بیست و دو سال در رگهای دخی 

 بود

ه که برای آمرزش  را منکر شده بودند، آنقدر خی 

 دخی  

 خطاکردهشان یک جعبه

ن بودیم، فرار را به  خرما پخش نمیکردند. ما همتر

 ماندن و

با حقیقت مواجه شدن ترجیح میدادیم. من هم از 

 همان پدر و

 مادر بودم، از من بر



بگویم من را با این حجم از نمیآمد بایستم و 

 بیمعرفن  

 .خانوادهام قبول کن

ن شد؛ وقت فرار بود  ...چراغ سی 

انه احساس  بیچاره اعالی عزیزم، چه قدر دلی 

 قلبیاش را

به زد و   برایم بیان کرد، چه بیطاقت روی قلبش ضن

 گفت

 به عشق مبتال شده،

چه خوددارانه دست پس گردنش کشید و خندید و 

 از من

 خواست حالش را بفهمم، بیچاره اعالی عزیزم... چه

حمانه دروغ گفتم که  بیر

 نمیخواهمش. اعال، اعالی عزیزم؛

 ول

 دوستت دارم ی با ترس و پنهاین 

 که پنهان کردن یک عشق یعنن اوج ویراین 



*** 
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گرسنه نبودم، من از ظهر تا الن حسای  تا خرخره 

 غصه

ن نمیشد که خ انگیر ورده و سیر شده بودم. اگر سوالی 

 چرا

 خودم را در اتاقم

ن شام حاضن نمیشدم. سیع   حبس کردهام رس میر

 کردم حال

بدم را پس نقاب آرامم پنهان کنم و با سالیم آهسته 

 پشت

ن نشستم  .میر

 چرا چشمهات رسخه عزیزم؟-

 .به خاله هلل و نگرانیهایش لبخند زدم

- فت تو چشمام خالهحمام بودم شامپو ر  . 



باز هم حواس خاله که جمعم بود، مامان که در 

 دنیای

خودش غرق بود؛ امشب دلم از همه پر بود، دلم 

 درددل

 میخواست و هیچ کس را

نداشتم. دلم یک شانه میخواست تا رس به رویش 

 بگذارم تا

درد پنهانیام را مرهم شود، دلم یک بزرگی  میخواست 

 تا با

 تحکم دستور دهد

اطراتت با اعال را دفن کن و اینقدر حرست از خ

 دست

 .دادنش را نخور

؟-  طیال جان خانوم چرا با غذات بازی میکنن
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ه شدم.  ی زهر اشک چشمم را سوزاند و به بابا خیر ن تیر



 خی  

 نداشت من امروز با رسنوشتم بازی کردم بازی با یک

 ظرف غذا که به جایی بر

 .نمیخورد. طرف را آرام پس زدم و بلند شدم

 .میل ندارم ببخشید-

ون زدم. کاش میشد  یه جمع از سالن بیر زیر نگاه خیر

 یک

هفتهای به سفر بروم، حن  شده دو کوچه آنورتر 

 فقط برای

 اینکه کس ی در

حایل که نمیشود سنگ صبورم باشد به غذانخوردن 

 و

 .چشمهای قرمز شده ام گیر ندهد

ی به در اشکهایم را پاک کردمبا تقها . 

 جانم؟-

 .در باز شد و بابای نگرانشدهام داخل آمد

؟- احت کنن  نمیخوای اسی 



بیچاره بابا هم شکسته شده بود، بابای صبورم. 

 لبخندی به

 .نگرانیهای پدرانهاش زدم

 .نه باباجون بفرمایید-

روی تختم نشست و به دورتادور اتاق نگاه کرد، 

ن   اولتر

د بارش بود در  ن این چند ماه به اتاقم رس میر . 

 راحن  اینجا؟-
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 ول

راحت بودم ی نمیدانم چرا به رویش آوردم که 

 خانهمان

 .اینجا نیست

 .هیچجا خونیه خود آدم نمیشه-

چشمهای بیفروغ و رنجدیدهاش را به نگاه دلخورم 



 .دوخت

 ...به خاطر مامان-

دادم رس به تفهیم تکان . 

 .میفهمم-

سم - یکم تحمل کن حال مامان کنار هلل خوبه، میی 

مش  بی 

خونه و تنها بمونه و فکر و خیال اذیتش کنه، تو هم  

 که

 نمیتوین مدام خونه

 .باش ی منم که رسکارم

 .اشکایل نداره بابا من که گلهای نکردم-

 امروز روبراه نیسن  چرا باباجون؟-

ن تازهای نیست، من همیشه همینجورم منتها یه - چیر

 نقاب

 رو صورتمه و گایه از سنگینیش ذله میشم و کنارش

 .میذارم

 .دخی  بدی شده بودم و بیچاره آه کشید
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 .اینجوری نباش. باهام حرف بزن طیال-

 .خوبم-

 .از لحن رسدم آزده شد

-  
ن
 رو دلت سنگینن هر وقت مشکیل داشن  حرف

 میکرد من

 هستم بابا. دلم نمیخواد دردمند باش ی طیال. تو

جووین جووین کن. میخوای یه چند روزی بری سفر 

 حال

 و هوات عوض بشه؟

 کاش هیچ وقت طال را برای جواین کردن رایه سفر

نمیکرد تا دیر امدنها و چند روز یی در یی نیامدن ها و 

 این

 آزادیهای نامعقول عادتش

ن  شود. این وسط مقرص که بود؟ زیادی اعتماد داشت 

 بابا یا



 سوءاستفاده کردنهای طال؟

ن خوب نمیشه، دلم تنگه، دل  - حال من با سفر رفت 

 تنگو

 .هیچیحی مرهم نمیشه بابا

 .لب تر کردم و دقدلم را خایل کردم
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 دلتنگ طالم. خسته شدم از زور زدن برای فراموش-

. میشه؟ برای شما هم کردنش. بابا نمیشه خطش زد 

 خط

 نخورده مگه نه؟
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رنگ و رویش به زردی رفت و دستش روی پایش 

 مشت

 شد، مرورش تلخ بود، مخصوصا برای بابای

 کمرشکستهام، ویل من امشب از تمام

دنیا و آدمهایش شایک بودم که حالیام نبود بابا 



 خودش هر

ارها میشکند و من نمک برروز در خیالش بارها و ب  

 .زخمش نشوم

 ...طبیعیه بابا-

د، مکث طولنیاش هم دردناک بود ن  .سخت حرف میر

 .خواهرت بوده... برو رسخاکش. آروم میش ی-

زار و داغان پلک بستم، ما همه دلتنگ بودیم و به 

 روی

 بود
ی

 .دیگری نمیآوردیم، صدای بابا هم پر از دلتنگ

 میای باهام؟-

چشمهای قرمزش ظاهرا آرام بود، رسم را در آغوش  

 کشید

 .و بوسید

 .شبت بخیر باباجون-

ون   ن شدهاش را از اتاقم بیر بلند شد و پاهای سنگتر

 کشید و

 ...رفت. نمیآمد، نه نمیآمد، دلش را نداشت



خودکش ی طال بار شد برای دل همهمان، یک بار 

؛ ن  سنگتر

. روز آخر بابا کتکش زد  ن ، حرفهایخییل خییل سنگتر  

 خوی  به او نزد، نه اینکه
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م نه، حالش خوب نبود، صحنهای  به او خرده بگیر

 دیده بود

سید ویل خب؛  که هر پدری میدید به جنون میر

 آخرین

 تصویرش از طال اصال

قشنگ نبود... دلم برایش سوخت، دلم برای 

 همهمان

 ...میسوخت

کشیدم و به تاجش تکیه   خودم را روی تخت بال

 زدم، سالها

بود که به زانویم ارادت خاص ی پیدا کرده و مدام و 



 غمبار

 در آغوشش

م  میکشیدم. امشب هم یگ دیگر از شبهای دلگیر

 بود،

صدای اعال از ذهنم پاک نمیشد، نگاهش، 

 لبخندش... همیه

 اینها یک طرف آن

ان جواب منفیام خشکش زد  لحظیه آخر که حیر

 یک

میدانم تا عمر دارم یادش بیچارهام خواهد   طرف. 

 .کرد

اشکهایم صورتم را میشستند و زانوی شلوارم را 

 خیس

میکردند ویل نمیدانم چرا قدرت پاک کردن تصویر 

 اعال را

 از پشت پلکهایم

 نداشتند. اشکهای من گ قدرت پاک کردن غمهایم را



داشتند که حال داشته باشند؟ مگر غم طال را 

 شستند و بردند

 که حال به دلم رحم

 .کنند
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با باز شدن پرصدای در رس بلند کردم و جاوید بود، 

 انگار

اشتباه میکردم، حوصلیه هیچ کس را نداشتم، حن  

 جاوید

 که هم شانه بود هم

 .همدم

ذاشتم و پتو را تا زانویم بال  دوباره رس به زانو گ

 .کشیدم

 .حوصلیه نصیحت ندارم جاوید حالم خوبه برو-
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با کشیده شدن پتو از زیر دستم با بهت نگاهش  



 کردم، پر

ن بود و در صورتم خم شد  .اخم و خشمگتر

! یه طال  - طال! مرد معلومه داری چه غلظ میکنن . 

 میفهیم مرد. خودشو کشت. بس میکنن یا نه؟ واسه

 خاطر

 غلط زیادی یگ دیگه پشت

ی!  پا زدی به احساست بعد پاچیه این و اونو میگیر

 تویی 

که عرضیه فراموش کردنشو نداری خییل بیجا کردی  

 که

ای قوی رو  ادای دخی 

 درآوردی و جواب رد دادی. کز کردی تو اتاق که خی 

بشه؟ غذا نمیخوری؟ به درک حقته، ویل زن باش 

 پای

 که زدی وایسا. 
ن
نخواسن  نخواه حرف  

 ویل اینجوری عقدهش رو پای بقیه خایل نکن. خی به

ون   بابات گفن  که سیگارمو از یل انگشتام کشید بیر



 که

 بغضشو باهاش قورت بده؟
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بازم طال؟ آره؟ بس میکنن یا نه؟ هر خی مالحظهتو 

 میکنم

. فکر   کردی یه لییل به للت میذارم تمومش نمیکنن

 فقط

، خودت  خودت انساین

عاطفه داری؟ نه عزیز من اینطوری نیست. تو فقط 

 طاقت

نداری بچهای بچه. هیچ خی  داری لدن چهارشنبهها 

 هلل رو

ه رس  میپیچونه میر

ه؟ نه   چرا مخفیانه میر
خاک طالش؟ هان؟ میدوین

 دیگه

نمیدوین که یه چوب برداشن  و همه رو با قضاوت 



 خودت

. چون دلش ین ن  داری میر

ش  نمیخواد کس ی جرئت کنه اسم طالش رو دخی 

 رو

پاریه تنش رو بیاره که پشت بندش حرف حرف 

 بیاره و

ش قضاوت بشه و هر کس یه  دخی 

م ی بگه. میگه کس ی اسم بچهم رو نیاره راحتی  ن  .چیر

وگرنه فکر کردی فراموشش کرده که اسیم ازش 

 نمیاره؟

درههان؟ نه عزیزم نه. چون ما  

چون مادر بچیه خطاکارشم دوست داره. هیچ 

 میدوین 

بابات هنوز قامت راست نکرده از دیدن خطای 

ش  دخی 

 ویل روزی هزار بار خودشو

ا؟ برا حواس ی که جمع  ن لعنت میکنه برا خییل چیر



 نکرد تا

ش تا این حد پیش نره. برا دسن  که دیر به   دخی 

 کمربند

 شد، برا جنازهای که هنوز داد
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ا  ن د بابا مجال بده بگم بهت. هان میفهیم این چیر ن میر

 رو؟ نه

عزیز دایی نه عزیز جاوید نه تو هر چقدرم داغ دیده 

 باش

 ی هر چقدرم بسوزی از

مرگ طال یه ذره یه گوشیه آتیش ی که به دل لدن 

 و

 .خرسوئه نمیشه

 عصن  فاص
ن
لهحرفهایش را به صورتم کوبید و با پوف  

گرفت و به تراس رفت. چرا میان اینهمه رسزنشش 

 فقط آن



 جمله که گفت مامان

ود برایم پررنگ بود؟ عزیزدلم  ...به رسخاک طال میر

م برای دل داغ فرزند دیدهاش  .بمیر

ود تا مدتها فقط جیغ  چشمهایم سوخت، یادم نمیر

 میکشید و

فت  .بعد از حال میر

رم کردمهم نبود که جاوید هر چه دلش خواست با . 

 ول

بلند شدم و پشت رسش داخل تراس رفتم. رسد بود 

 ی مگر

مهم بود، تن من داشت میسوخت از تک تک کلمای   

 که

 جاوید به رسم

 .کوبیده بود

من به بابا حرف بدی نزدم، فقط گفتم دلم تنگه برا -

 طال

ن   .همتر
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برنگشت نگاهم کند و درعوض فندکش را به رس 

 سیگارش

 .زد

باشه جاوید من دخی  ضعیفیام قبول دارم ویل به  -

 خدا تموم

این سالها تموم حواسم یی حال و احوال مامان و بابا 

 بود،

 تو که بهی  از

ن دوبارهش دیگه لوث و تکراره.  همه میدوین گفت 

 نمیدوین 

تو این سالها  چقدر حالم برای دل مامان بد بوده

 بغض

 خودمو خوردم تو خودم

سوختم تا مامان به آرامش برسه، تو بگو به من، من 

 از



کجا بدونم مامان خی تو دلش میگذره، اون حن  با 

 منم

نه، من که دیگه ن  حرف نمیر

خواهرمو قضاوت نمیکنم براش با من چرا حرف 

نه؟ ن  نمیر

هام شد ن خیر اضآمیر
 .برگشت و اعی 
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- و برا خاطرش پشت پا زدی به قضاوت نمیکنن 

 عالقهت؟

چرا یه به رویم میآورد، نمیفهمید حالم از پس زدن 

 اعال بد

 است؟

من نتونستم از طال به اعال بگم چون طال برام -

 عزیزه و

نمیخواستم اعال ندید ازش بدش بیاد. همرس من باید 

 مثل

 خودم فکر کنه
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نه، عالیقم رو بشناسه، من طال احساساتمو درک ک

 رو بدون

 راجع به اون
ن
 اون خطا دارمش تو قلبم نمیخوام حرف

ن   ماجرا بزنم. شکست 

ن نمیخواد.  میدوین یعنن خی جاوید؟ من دلم شکست 

 به خاطر

همینا به اعال گفتم نه. نه میشد نگم بهش نه میشد 

 بگم،

 میفهمیم؟ اینجوری

م، پای جوای  که دادم بهش هم هستم. من 
راحتی 

 اون قدر

اعال رو نمیشناسم که بدونم قراره چه جور راجع به 

 خودم

 و خانوادهم فکر کنه،

یم از  ا چرا فکر میکنن تصمیمگیر ن برام مهمه این چیر



 رس

 بوده. اگرم کز کردم تو اتاق چون دلم گرفته، 
ی

بچگ

 من حق

ه؟ برا دو  ندارم دلم بگیر

ن باید جواب پس بدم؟ من عقدیه قطره ا شک ریخت 

 از دست

دادن اعال رو رس بابا خایل نکردم جاویدخان من 

 عقدیه

 دلتنگیها و تنهاییهامو

خایل کردم. اگه از نظر تو یه درددل کردن ساده با 

 بابام

 .خایل کردن عقدهس

سیگارش را زیر پایش انداخت و نرم و با خونرسدی 

 در

که دلم میخواست با آغوشم کشید و خندید. آخ  

 مشت و لگد

 به جانش بیفتم، دلم
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را سوزانده بود و حال میخندید و لبد توقع بخشش 

 هم

ن بود دیگر  داشت. لبد نه، مطمئنا! جاوید همتر

 راحت صد و

 هشتاد درجه تغییر 

ان میکرد  .میکرد و طرف مقابلش را در بهت حیر

-  زدم
ن
جمع کن اب دماغتو خیر  خب حال یه حرف

 رست

 .داری چهره میش ی

ن امروز با جواب ردم به اعال با  چهره! هه! من همتر

 دنیای

موسیق  خداحافظن کردم، آن هم نه در اوج، من 

 هنوز

 .روی پلیه اول بودم

ون آمدم و جدی شد  .دلگیر از آغوشش بیر



اشتباه کردی طیال. تعداد اشتباهاتت داره زیاد -

 میشه دیگه

انگشت شمرده نمیشن باید چرتکه بندازمبا  . 

آه کشیدم و دستهایم را از رسما در آغوشم چفت  

 کردم و به

ه شدم. چرا خودم  ستارههای اندک در آسمان خیر

 حس

 نمیکردم اشتباه

 کردهام؟

 :ادامه داد

ی هم به عهدیه -  خودته و تصمیمگیر
ی

 میدونم زندگ

خودت ویل کاش از دلت خی  نداشتم تا راحتی  کنار 

 .بیام
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ه به درخت بید  ن افتاد و خیر  پایتر
ی

رسم از درماندگ

 مجنون



وسط حیاط یادم به روزی افتاد که اعال گیسهای 

 درخت را

 کنار زد که با

 برخوردش به صورتم آسیب نبینم. من هنوز آن برگ

تم، گوشیه کشوی لوازمم. من حن  کوچک را داش

 برگ

 خشک شدهای که اعال از روی

موعایم برداشته بود را نتوانسته بودم دور بیندازم 

 چطور

 !توانستم خودش را رد کنم

 ...ترسیدم-
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از اینکه طال رو بد قضاوت کنه؟ مگه توقع -

 دیگهای ازش

 داری؟

بله بیمنطق شده بودم و توقع دیگری از او داشتم. 

دانستممی  



تا لب باز کنم در دلش خواهد گفت طال چه دخی  

 بدی بوده

 یا حن  صفات

. و من این را نمیخواستم. اصال اعال آنقدر در  رکیکی 

نظرم خاص و مهربان بود که نمیتوانستم بپذیرم 

ن   چنتر

 .افکاری از رسش بگذرد

مادرجون چه میگفت؟ میگفت آدم عاشق با پای 

 دلش راه

ود نه با عقل و  خردش، دل هم که تکلیفش میر

 معلوم است

 دیگر. من دلم

485 

   غم تماشا ندارد 

نمیخواست اعال در نظرم بشکند. همینطور مهربان 

 با او

تمام کردم دیگر، گلهای نداشتم راض ی بودم هر 



 چقدر هم

 .که جاوید انتقادم کند

میشه راجع بهش حرف نزنیم. تموم شد دیگه. من -

 ناراحت

نیستم جاوید، دلم گرفته منکر نیستم ویل پشیمون 

 .نیستم

هیچ کس خی  از راز جانسوز دل من نداشت، 

 هیچکس

نمیدانست اعال اگر طال را قضاوت کند من آتش 

م،  میگیر

 منن که بیتقصیر در

جریان خطای طال نبودم. جاوید نمیدانست غم من 

 بزرگی  

هاست که میبیند، جاوید نمیدانست م ن ن تا از این چیر

 آخر

 عمر از ِ س َ ر درونم

خواهم سوخت تا روزی که طال را ببینم و خییل 



 حرفها

ن با او دارم  ...برای گفت 

خدا میداند چقدر حالم بد بود، با اینکه اشکم از 

 لحظیه

 خروجم از استودیو مدام رسازیر بود ویل هنوز بغض

 .داشت خفهام میکرد

ز دست دادم باید خودم را آرام میکردم، اعال را که ا

 ویل

القل باید دل مامان را شاد میکردم. باید بیشی  

 حواسم را

 جمعش میکردم، با او
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فتم، برایش هدیه میخریدم، با او به  به خرید میر

 تماشای فیلم

مینشستم، روی رنگ موها و مدل تتوی ابروهایش 

 نظر



 میدادم،... باید

انه خرجش میکرد م، مدی  بود که تکیه بر وجود دخی 

 خاله

هلل در کنارش به کل فراموش کرده بودم که من پنج 

 سال

 تمام در کانادا شش

دانگ حواسم روی مامان بود تا خم به ابرویش 

 نیاید. وای

میکردم  خدایا باورم نمیشد انقدر احمق بودم که فکر 

 با

 برگشتمان به ایران مامان

از خاطرات فرزند آرامی  شده، نگو درونش طوفاین   

جوانمرگش به راه افتاده و برای رسد شدن داغ دلش 

 به

د  .سنگ رسد قی  طال پناه میی 

ن گذشته بودند داشتند آتش  چشمهایم از سوخت 

 میگرفتند



م برای بابا با چه دیل برای  برای دل مامان و بابا. بمیر

 فروش خانه در آن سالن

منحوس راه رفته بود، با چه دیل میان آنهمه خاطره 

 قولنامه

امضا کرده بود، آنقدر غرق خودم بودم که حن  

 حواسم به

 موهای بابا نبود،

انگار نقرهایی  شده بود. پس نگرانیام بیمورد نبود 

 وقن  که

تصمیم به برگشت گرفتیم، آمده بودیم در دل 

 خاطرات و

 درد کشیدن دور از
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   ا ندارد غم تماش

 .تصور نبود

مسکنن خوردم تا بتوانم رس به بالش بگذارم، با این 

 حجم از



 .درد پلکهایم روی هم چفت نمیماند

با شادیای که برچسب صورتم کردم به جمع مامان و 

 خاله

در سالن پیوستم، خاله طبق معمول هر صبحش 

ن   ماسک سی 

 رنگش را برای

شته بود و جوانسازی روی پوست صورتش گذا

 داشت از

محل برگزاری جدید شوی لباس فرانکجون برای 

 مامان

 میگفت. روحیاتش را دوست

 داشتم، پر از درد بود ویل مرهمش را پیدا کرده بود؛

بیخیایل. یا به قول خودش بیعاری، دور از جانش. 

 این هم

 یک جورش بود دیگر، وقن  کاری

کنن از دستت برای رفع مشکالت و دردهایت پیدا ن

 خودت



 کنن 
ی

 .را بزین به آن راه و زندگ

پیش رفتم و هر دو را بوسیدم و برای عوض کردن 

 حال و

هوای مامان ماسک پمنی خاله را برداشتم و با شوخن 

 و

 خنده مامان را وادار کردم

 .روی مبل دراز بکشد تا پوستش را صفا دهم
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هایش خندهاش هم   چندشش میشد و میان ترسر

 گرفته بود و

آخر با اتمام کارم مشت آرایم به پهلویم زد در  . 
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حال گ حال داره دوباره بره حمام! از دست تو -

 .طیال

 چرا نرفن  استودیو؟

ده شد، دلم برای اعال تنگ شده  لحظهای قلبم فرسر



 .بود

 :خاله غر زد

حمام نمیخواد که مثل کش از صورتت ورمیاد -

 بعدم با اب

خنک بشور تمام. دستت درد نکنه طیال خاله من که 

 زبونم

 مو درآورد انقدر

 ...بهش گفتم به خودت برس و

ون کردم، من به خودم  فکر اعال را با آیه از رسم بیر

 قول

داده بودم کل امروز را با مامان بگذرانم جواب خاله را 

 با

 لبخند و چشمک دادم و

 .رو به مامان کردم

- خرید میخواد، اونم از پاساژ نه تعطیل کردم. دلم 

 شوی

 لباس و اینا. پایهاید؟



 در خور جواین 
 
ساله18خاله هلل جای مامان با شوف  

 .دستهایش را به هم کوبید

ید- مت یه مرکز خرید که اومدین شش تا کارگر بگیر  بی 

 .برا حمل خریداتون
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ضایتش را اعالم کرد. به مامان نگاه کردم و با لبخند ر 

 در

 لنه داشت و قلبم 
ی

پس نگاهش غیم از جنس دلتنگ

 را

 
ی

د. کاش زندگ  میفرسر

دکمیه بازگشت داشت، برمیگشن  به عقب و هر 

 چه باعث

 .آزارت است را پاک کنن 

تمام تالشم را برای شاد کردن مامان کردم، باید حای 

 خایل

 .طال را برایش پر میکردم



تهای پر از پاکت حاویخاله راست میگفت با دس  

خریدهایمان به خانه بازگشتیم، هوا رو به تاریگ بود 

 ناهار

 را هم در رستوران پاساژ

 .خورده بودیم

 روی مبلها 
ی

 از خستگ
ی

آلما خریدها را بال برد و همگ

 ولو

ن جاوید و بابا به جمعمان متعجب  شدیم. با پیوست 

 شدیم. زود

 آمده بودند و خاله

سیدسوال دهن من را پر  : 

یه؟-  زود اومدید؟ خی 

 .جاوید خونرسد رس تکان داد

 .مهمون داریم-

 :به ساعتش نگاه کرد و ادامه داد
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اگه نمیخواید با این قیافههای داغون ببیننتون -

 پاشید که یک

ساعت بیشی  وقت ندارید برای تعویض لباس و اماده 

 .شدن
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جاوید مشکوک بود، من او را از خودش بهی  

 میشناختم و

 :پرسیدم

 مهمونا کیان؟-

 .لبش سمت بال پرید و چشمهایش شیطان شدند

 !خواستگار-

ن شدند  .قبل از من مامان و خاله نیم خیر

؟-  خی

 خواستگار؟-

 برای گ؟-

با سوال آخر خاله هلل، جاوید از خنده منفجر شد، 

 حال نخند



اش همهمان به خنده افتاده بودیم گ بخند. از هنده

 و میان

 خنده بریده

 :بریده جواب خاله را داد

 !چشم مردان خدابیامرز روشن -

خاله با خنده صندلش را از پا درآورد و سمت جاوید 

 پرتاب

 .کرد
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 .زهرمار! نیشتو ببند-

جاوید هنوز داشت میخندید که خاله با عشوه نق 

 :زد

شوهر میخوام چیکار؟ آقای خودمم نوکر خودم -

 راحت ی  

 !رسخر

 .بابا خندان شوخن کرد



دستت درد نکنه هلل جان! یه دور از جوین بالنسبن  -

ی ن  چیر

 .بگو برای ظاهر سازی

 
ی

مندگ خاله دست روی دهانش گذاشت و با رسر

 عذرخوایه

کرد ویل آنقدر لبهایش کش آمده بود و چشمهایش 

 از خنده

د که بابا ن  برق میر

 :خندید و گفت

راحت باش جوابمو گرفتم مردها کال موجودات -

 دست و پا

یان میدونم  .گیر

خاله رس و گردین برای جاوید تاب داد و خندان و 

ن   آهنگتر

 .شعری را خواند که قهقهیه همه را در یی داشت
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 .یه رس و هزار سودا داره من دردرس نخواستم-



دم ن بدانم چه در رس جاوید  میان خندهها دل میر

 میگذرد و

بالخره مامان هم که انگار بوهایی برده بود رو به 

 جاوید

 .کرد
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 قضییه خواستگار چیه؟ -

 .جاوید نگاه دیگری به ساعت دور مچش انداخت

از راه دور میآن طرف خییل عجله داره، گلوش -

 بدجوری

 .پیش طیال گیر کرده

اعال جلوی چشمهایم جان گرفت. جو  چهریه

 ساکت شده

 .بود و اخم ریزی روی پیشاین بابا نشست

 قضیه چیه جاوید؟-

اعال علیان همراه پدر و خواهرش دارن میان، دو -



 سه بار

ن با لدن صحبت کنند که خونه نبودید و  تماس گرفت 

 خالصه

 گفتند خی کار دارن

 .منم اجازه دادم بیان

 .مامان شماتتگر غر زد

از دست تو جاوید! هر کاری مقدمهای داره اجازه  -

 دادم

ن کردی اومدیم و ما برنگشته  تمام! ساعتم تعیتر

 بودیم از

 ...خرید و

د و جاوید ریلکس میوه میخورد  ن مامان داشت غر میر

 ویل

 من کر و گنگ داشتم به اعالیی فکر میکردم که چرا و

 روی چه حسای  بعد از
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دریافت جواب منقن از سمتم باز هم پافشاری بر 

 عنوان

کردن خواستگاریاش آن هم اینطور رسیم و علنن 

 !دارد

 دلهره و ترس داشت ذوبم

میکرد و از این چکش ی عمل کردن اعال اصال راض 

 ی

نبودم، داشت طبق معمول در عمل انجام شده 

 .قرارم میداد

 از زور ناراحن  لب گزیدم و

لک بستم تا بتوانم قلبم را آرام کنم، او داشت همراه پ

 آقای

 .علیان و عالیه میآمد؛ وای

 .با کشیده شدن دستم از فکر پریدم و خاله ترسر زد

، یه لباس - سند یه دوش بگیر  الن میر
پاشو دخی 

 درخور

 تنت کن، یه کم به صورتت برس، رنگت چرا پریده؟



چرخید، هر نگاهم بیاراده روی صورت مامان و بابا 

 دو

 در نگاهشان داشتند که فهمیدنش سخت 
ن
حرف

 نبود، آنها هم

سیدند و  میی 

 .جاوید دست روی شانیه بابا زد

 .خرسو بمون کارت دارم-

خاله هلم داد و مامان را هم صدا زد و با غرغرهایش 

 با

آسانسور بال رفتیم. مثل پر قویی ی  وزن دنبال خاله  

 کشیده

 میشدم، داخل اتاق و

داخل حمام هدایتم کرد و خودش در کمدم را  سپس

 .باز کرد
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تو برو خاله من الن برات لباس انتخاب میکنم. کم  -



 کس ی

 .نیست که خواستگارت اعال علیانه
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د ن  .در حمام را بستم و هنوز داشت حرف میر

- 
ی

 ...چرا دلش نره دخی  به این خانویم و قشنگ

وی رسم باز کردم بلکه شوگ شود و از ایندوش را ر   

 .رسدرگیم درآیم

ان مهماننوازی آقای علیان و عالیه باید  به جی 

 برایشان

سنگ تمام میگذاشتم ویل در خودم توانایی روبرو 

 شدن با

 اعال را نداشتم. باید چه

 کار میکردم؟ به روی خودم نمیآوردم که دیروز به

ام احساسش که  درخواستش نه گفتهام و به احی 

 مردانه

 پایش ایستاده بود و برای اثباتش

قرار امشب را گذاشته بود، جدیی  تصمیم میگرفتم؟ 



 یا تکیه

بر درد پنهان قلبیام دوباره عذرش را میخواستم و 

 میگفتم

 فراموشم کند؟

 .اعال با این حرکتش بذر دودیل را در دلم کاشته بود

ینطور رسیم پاپیش گذاشته بود من هم حال که ا

 باید با

دم،  ن خانوادهام مشورت میکردم، باید با بابا حرف میر

 بله

ن بود  .درستش همتر
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ون آمدم و در کمال تعجب مامان و خاله  از حمام بیر

 را

حاضن و آماده در اتاقم دیدم. خاله با دیدنم رسی    ع 

 بلند شد و

ن   کنسولسمت میر  



 .رفت و سشوار به دست اشاره کرد پیش بروم

ن خاله فدات شم دیره وقت نداریم-  .بیا بشتر

ن کشید و مشغول  نشستم و کاله حوله را از رسم پایتر

 .شد

ن ایستاد  .مامان هم پیش آمد و تکیه به میر

طیال شما تو جریان اومدن خانوادیه آقایاعال -

 بودی؟

ان دادمبرای رفع سوءتفاهم با قطعیت رس تک . 

 .من خودم هم شوکه شدم مامان-

آخه این چه مدلشه! ی  هیچ مقدمهای اینقدر -

ن  ! بتر  یهویی

 زده نشده؟ منظورم اینه رابطیه 
ن
خودتون حرف

 ...عاطفیای

 .مادرانه نگرانم بود و لبخند زدم

در حد یه رابطیه دوستانه از رس همکار بودن، -

ن   .همتر

های طرف خاله رسم را سمت آینه چرخواند تا مو 



 دیگر

 .رسم را سشوار بکشد و رو به مامان کرد

ن جیم کردن این دخی  برو به آلما تاکید  - به جای ستر

 کن

ی از قلم نندازه ن  .چیر

 .همه خی آمادهست، نگران نباش هلل جان-
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260 

 .دوباره رو به من کرد

 تو چقدر شناخت راجع به آقای اعال داری؟-

د و  تمام سعیام این بود که مامان یی به حال بدم نی 

 مجبور

 .نشوم از دلمشغولیهایم برایش بگویم

 .پرس خوبیه-

!؟- ن  همتر

خاله برس پیچ را لبهیل موهایم تاب داد و درجیه 



 حرارت

ن انجام کارش نق زد  :سشوار را کم کرد و حتر

ن باش خرسو - س ی لدن! مطمت  چه سوال مییی

 پروندیه

درآورده قبال که گذاشت طیال هفت جدش رو 

 باهاش همکار

 شه... چقدر مو داری

ه،  خاله خشک کردنش دو روز زمان میی 

 .هزارماشاهللا

 .مامان نگران دسن  در هوا تکان داد

چه میدونم، ویل این مدیل و یهویی اصال خوب -

 نیست،

 .تقصیر جاویده همهش

ن جاوید جونشه و طیال پس خیالت راحت - ببتر

 بیخودی

ن اینجا الیک به نق زدن کار  ی نمیکنه. پاشو نشتر

س بده  اسی 



 به این بچه. اصال برو

ن یهو مهمونا میان  .پایتر
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 .سشوار را خاموش کرد

پاشو خاله یه دسن  به صورتت بکش لباساتم -

 بپوش بیا

ن   .پایتر

مامان لحظیه آخر که خاله دست دور کمرش 

 انداخته و

ون از اتاقم هدایتش میکرد برگشت داشت به بیر . 

 تو راض یای؟ -

 ...چه میگفتم؟ دوستش داشتم ویل

 .نمیدونم مامان واقعا نمیدونم-

خاله فهمید الن آنقدر ضیق وقت است که زمان 

 پرسش و

پاسخ نیست و مامان را با خودش برد و باز هم تاکید  



 کرد

 به خودم برسم. حوله

له برایم آماده گذاشته را درآوردم و لباسهایی که خا

 بود را

تن زدم. دستهایم میلرزیدند و به زور کرم مرطوب  

 کننده را

 به پوست صورتم

مالیدم و با به صدا درآمدن زنگ اف اف انگار قلبم 

 به

یکباره حجم زیادی از خون را پمپاژ کرد و لرزش 

 دستهایم

 .به پاهایم هم رسایت کرد

از تراس نگاه کردم. آخ از دست تو اعال! عالییه 

 بیچاره

را با آن شکم برآمده تا تهران کشانده بود؛ البته شاید 

 هم

کت  خودش کنجکاو رسر



498 

   غم تماشا ندارد 

 در این مراسم بوده. از دیدن سبد بزرگ گل و جعبیه

ینن در دست اعال دلم فقط جیغ کشیدن  شیر

 خواست، آخر با

عقیل این کار را کرد؟چه   
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گزاری  ها  بود یگ دیده باشدش از فردا سوژیه خی 
ن
 کاف

میشدیم و آنوقت مگر جرئت داشتم نه بگویم و 

 غرور

ن   اعالی عزیزم را بتر

 !طرفدارهایش بشکنم

آقای علیان انقدر گرم و با صدای بلند سالم و 

س ی  احوالیی

میکرد که فکر کنم کل محله از حضورشان در 

نخانهما  

 !باخی  شدند



الن وقت این فکرها نبود. رس اعال بال آمد و درست 

 در

نگاهم گره خورد، برای فرار دیر شده بود و با تکان 

 رس

 سالم دادم و لبهایش به

 بال پرید. موهای در دست بادم را 
ی

لبخند کمرنگ

 همراه دل

دیوانهام که با لبخندش به تاپ تاپ افتاده بود جمع  

 کردم و

برگشتمداخل اتاقم  . 

وقت فکر کردن و گیجبازی نبود، شالم را روی 

 موهایم

انداختم و وقن  از تقارن دو گوشهاش روی ران 

 پاهایم و

 مرتب بودن چهره و تیپم
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ن شدم برای استقبال از پلهها رسازیر شدم.  مطمت 

 نمیدانم با

این همه فکر و دلواپس ی در خوشآمدگویی به آقای 

 علیان

 و عالیه موفق بودم یا

دم و تصویر درسن  از  نه، در خلسه به رس میی 

 اتفاقای  که

داشت رخ میداد نداشتم، مانند گمشدهای بودم که 

 درست

 میان چهاررایه

ایستاده و نمیداند کدام راه به مقصودش منتیه 

 .میشود

دست اعال میگرفتم حن   وقن  سبد گل را از 

 نتوانستم در

ن ادای  چشمهایش نگاه کنم و نمیدانم صدایم را حتر

 تشکر

 شنید یا نه. دلم



گرفت از خواستنن که در پس حرفهای ناگفته داشت 

 خفه

 .میشد

با تعارفات معمول داخل سالن رفتند و خاله با غیض 

 شماتتم

 کرد که چرا به توصیههایش برای آرایش صورتم عمل

دهام. دستهاینکر   

لرزانم را نشانش دادم و خودش تا ته ماجرا را خواند  

 که

نرم شد و صورتم را بوسید و باعث شد که از آلما 

 بخواهد

 خییل رسی    ع قبل از اینکه

احیانا کس ی به رسم بخواهد من چای را بیاورم 

 پذیرایی 

 .را انجام دهد و همراه خاله به جمع پیوستیم
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با اینکه خانوادهام در برخورد با غریبهها کیم 

 اتوکشیده

عمل میکردند ویل خونگریم آقای علیان جو 

 صمیمیای را

 بوجود آورده بود. هر از

ن و آرام پا روی پا  گایه نگاهم به اعال میافتاد که متتر

کت میکرد، این همه  انداخته و خونرسد در بحثها رسر

 آرامش نشات گرفته از چه

 بود؟ اعال از دلم خی  داشت حن  به رویم اط
میناین

 هم

آورده بود، لبد فکر کرده بود جواب ردم از رس ناز  

 کردنها

انه است. باز هم  دخی 

 سنگینن نگاهم را حس کرد که رس چرخاند و لبخند

کمرنگش را با سخاوت نثارم کرد و نگاه دزدیدم، 

 لبهای من

 به لبخند کش نمیآمدند و



 حالم خوب نبود

خدا را شکر عالیه کنار من نبود که با سوالتش مغزم 

 را از

اینن که هست شلوغی  کند و با خاله و مامان گرم 

 صحبت

 .بود

بیشک اعال با این ممارست در درخواست ازدواجش، 

 برای

جواب ردم دلیل میخواست و من واقعا نمیدانستم 

 چه

 بهانهای بیاورم که باور

میدیدم دل رد   کند. به دلم هم که رجوع میکردم

 کردن

 .دوبارهاش را هم ندارم
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بالخره بحث حول من و اعال چرخ خورد و میان 



 انهمه

فشار رواین نتیجه این شد که با اعال صحبن  

 خصوص ی

 داشته باشیم. با قلن  

درگیر و نفس ی حبس شده راهنمای اعال شدم، نه 

 
ن
 حرف

دم و  ن  میر
ن
د نه حرف ن داخل اتاقم دعوتش کردم. از  میر

 نگاه

 آرامش فراری بودم و وقن  

دیدم منتظر است خودم اول داخل اتاق بروم 

 بیتعارف

 دیگری داخل رفتم. نگاهش کوتاه و رسرسی دور اتاقم

 .چرخید و بالخره لب باز کرد

ت آوردم خانوم فراری-  ...خب گیر
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تکخندهای زد و بغضم گرفت، چقدر دوستش 

زداشتم و ا  



ن حال باید با این ضاحت به  خودآزاری بود که همتر

 خودم

اف میکردم یا از  اعی 

ینش؟  !دیدن خندیه شیر

 .روی مبل نشست و تکدکمیه کتش را باز کرد

خییل خب اونجوری نگام نکن، شوخن کردم بیا -

ن   .بشتر

روبرویش نشستم و موهایم را پس گوشم چفت  

 .کردم

 .فکر نمیکردم پافشاری کنن -

ید و چقدر خندههایش خانمانسوز شده نرم خند

 .بودند امشب
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 !چه محال خندهداری -

 .لحنش جدی شد

و معلوم کنم - ن ن اول کاری، یه چیر  نگام کن طیال، همتر



 .برات

نگاهش مستقیم و بیحرکت روی چشمهایم میخ 

 .شده بود

چرا فکر کردی انقدر آدم بیوجدانیام که به خطای -

 نکرده

 قصاصت کنم؟ اصال چرا فکر کردی باید راجع به

؟  خواهرت با من حرف بزین

قلبم سمت دهانم بال کشیده شد، اعال داشت از 

 خطای طال

د ن  .حرف میر

 هان طیال؟ -

دم ن  .باید حرف میر

به هر حال میخواسن  وارد خانوادهم بش ی و هر   -

 کس

یه اصویل تو زندگیش داره و اصول من میگفت ی 

 حقته

 .بدوین 



هام شد  .سمتم خم شد و نافذتر خیر

اگه حن  نذاشتم یک روز از جواب ردت بگذره و  -

 اینقدر

 رسی    ع خانوادهم رو از بوشهر کشوندم تهران و الن

 روبروتم فقط به خاطر اینه
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ماجرای خواهرخدابیامرزت  که بفهیم بعد از شنیدن

 حن  

یک ثانیه هم تردید به دلم نیفتاد، نه میشناختمش 

 نه از دل و

 زندگیش خی  داشتم،

نه نعوذباهلل خداام که بخوام بندهش رو قضاوت  

 کنم، فقط

ازت دلخورم و باید توضیح بدی خی تو رفتار من 

 دیدی که

 فکر کردی تا اینقدر



ن باشم و پشت پا بز  نم به دلم؟میتونم ظاهربتر  

دست خودم نبود که نتوانستم خوددار باشم و اشکم 

 فرو

ریخت، رسی    ع پاکش کردم ویل دیده بود و لبخند زد. 

 من

 چرا به اعالی مهربانم

 شک کرده بودم!؟
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 از کجا فهمیدی؟-

با جاوید حرف زدم گفتم ردم کردی علتو پرسیدم  -

 .ازش

فدای داییام بروم، حتما خییل سختش بوده ویل 

 فقط به

 ...خاطر من و دلم

رس به زیر گوشیه شالم را روی ران پاهایم مرتب  

 .کردم

بهت توضیح بدهکارم... اعال من... من به -



 احساست شک

نداشتم، به انسانیتت هم، فقط حالم خوب نبود 

ن   .همتر

 .خییل خب قانع شدم نگام کن سوال دارم-
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 .به لحن شوخ و پرشیطنتش لبخند زدم

 .بخون-

 .خندهام گرفت

 خی بخونم؟-

 .همون بند از ترانه رو که پیچوندیش-

بحث را عوض کردم، جدیدا خواندن چقدر سخت 

 !شده بود

 .واجب نبود عالیه رو با این وضعش اذیت کنن -

 !خودش خواست باشه، میشناسیش که-

د، چقدر آرام شده بودمکیم سکوت کر  . 

 طیال؟-



 لب گزیدم، شنیدن اسمم از زبان اعال با آن صدای

فوقالعادهاش آرامم میکرد، یک طور نرم و آرایم 

 صدایم

د انگار قصد نوازش روح ن  میر

 .و روانم را دارد

 ...حرفام نصفه موند تو استودیو-

دوباره سکوت کرد و گرمای نگاهش لحنش را هم  

 گرمی  

صحبتش را از رس گرفتکرد و آرام  . 
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انقدر برام عزیزی که برای خواستنت هزار بار  -

 خودم و

احساسم رو مرور کردم تا رسیدم به این نقطه که 

 بخوام

 داشته باشمت. به اینجا

م و بشم همراه  که بتونم مردونه دستت رو بگیر



 روزای

ردید قسم پیش روت. به اینجا که بتونم بدون ت

 بخورم برای

 خوشبختیت میخوام از جون
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و دلم مایه بذارم... طیال، حن  یه لحظه هم تحمل 

 نداشتنت

رو ندارم. نفس کم آوردن میدوین چیه؟ نفسم به 

 نفست گره

 خورده. نمیدوین از

 دیروز تا الن خی کشیدم تا بشینن روبرم و از نگاهت

 که تو استودیو زدی حرف دلت نبود
ن
 .بخونم حرف

چقدر خوب بود ی  ترس و دلهره دل به دل اعال 

 .دادن

؟-  چجوری از نگاهم میخوین

 .نرم و کوتاه خندید

 .همونجور که تو از نگاهم میخوندی و فرار میکردی-



 .بیاراده خندیدم

 .من از نگاهت نخوندم-

تکان با چشمهایی که برق محبت داشت پرسشگر رس 

 .داد
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قلبم بیقراری میکرد و لحظهای نبود که دست از 

 لرزیدن

بردارد ویل دستهایم دیگر نمیلرزیدند؛ این یعنن 

 نگرانیهایم

 تمام شده و فقط

 
ی

 ...اعال بود و عشق و زندگ

 .شنیدم... اوم... که اسم رنگ چشمامو نمیدونسن  -

خودم هم خندهام گرفت و خندید، بلند و پرصدا و 

 میان خنده

 .رس تکان داد

اف کردم. - دم. همون شب که برا بابا اعی  ن حدس میر



 آره؟

لب گزیدم تا لبهایم را از کش آمدن توبیخ کنم ویل 

 سخت

 .بود و چندان موفق نبودم

خیلیخب، حال که حالمو میدوین بگو چقدر با دلم -

 راه

اید بیام و میآی؟ امشب جوابمو میدی یا حال حالها ب

 برم؟

 میدوین که خسته

 نمیشم تا به خواستهم برسم. هوم؟

 ...خی بگم خب باید با بابا و-

 .میان حرفم دستش را بال آورد

مت که!  - میدونم، منم نگفتم امشب با خودم میی 

 گرچه

آرزومه. با پدر و مادرت مشورت کن و منم منتظر 

 میمونم

 طبق رسم و رسوم پیش



507 

   غم تماشا ندارد 

بریم. فقط... بهم بگو دلت باهامه تا تلیحن اون 

 جواب ردتو

ه شب بتونم راحت بخوابم  .بشوره بی 

فکر کنم وقت آرامش هردویمان بود، بین  را که 

 اضار

 :داشت بخوانم را زمزمه کردم
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- 
ی

 .دو طرفهست این حس دلباختگ

 کشید. شالم را 
ی

پلک بست و نفس ی از رس آسودگ

 مرتب

ردم و طره موی بازیگوشم را پشت گوشم هل ک

 دادم، قلب

 در دهان کوبیدن را هم

با اعال تجربه کردم. برای نجات از این بینفس ی لب 

 :زدم



ن اعال؟-  بریم پایتر

بیحرف بلند شد و بلند شدم. حن  صدم ثانیهای هم 

 نگاه از

چشمهایم نمیگرفت و پیش آمد. دستش که چانهام 

 را لمس

 کرد پلک بستم و

 .پیشانیام مهر عشقش شد

لبخند معروفش گوشیه لبش جا خوش کرد و برای  

 گریز

 :از نگاه شیفتهاش موهایم را مرتب کردم و گفتم

 .صحبتمون طولنن شد -

 .با دست راه را برایم باز کرد
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بفرمایید فقط فردا بیا استودیو خواهشا. کشن   -

 منو با این

یامهاتمیام نم ! 



ن ببینم خی  خندیدم و برای اذیت کردنش با گفت 

 میشه سمت

 .در راه افتادم و تکخندهاش را از پشت رسم شنیدم

 نه -
ی

 !میگم ناز داری میگ

ناز کردن برای اعال که نازکش خوی  بود عالیم 

 .داشت

 .رس برگرداندم و از خندهاش خندهام گرفت

 با لذت و 
ی

ن که رسیدیم همگ پرسشگربه طبقیه پایتر  

همان بودند و با لبخند نشستم و اعال هم جای  خیر

 قبلیاش

 نشست و صحبتهای

ن جمع چرخ خورد و  مردانه را از رس گرفتند. نگاهم بتر

 از

 :خاله پرسیدم

 عالیهجون کجاان؟-

ن آورد  .صدایش را پایتر

. حاملگیه و دردرساش، طفیل بیش از پنج-  دستشویی



 ...دفعه

هنوز جملهاش کامل نشده بود که عالیه کنارم 

 نشست. با

لبخند سمتش چرخیدم، رنگ و رویش زرد شده بود 

 و

 .نگرانش شدم

 خوی  عالیه جون؟-
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 .تکاین به تنش داد

 .آره خوشگلم خوبم -
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ه بود و به شکم کوچکش نمیخورد هشت  ن ریزه میر

 ماهش را

 .پر کرده باشد

هنوز چند ثانیه از آمدنش نگذشته بود که با حال 

 بدی بلند



شد و با عذرخوایه جمع را ترک کرد. مردها 

 حواسشان

 نبود ویل مامان و خاله

 .نگران شدند و مامان آهسته مخاطبم قرار داد

 خدایی نکرده مشکیل براش پیش -
ن  مامانجان برو ببتر

ونروی هم طبییع ن یست نیومده باشه، این تعداد بیر

 .دیگه

خودم هم حسای  نگرانش شده بودم و با تایید 

 حرفش بلند

 .شدم. تقهای به در رسویس بهداشن  زدم

 عالیه جان؟ خوی  عزیزم؟ عالیه؟-

م کرد  .صدای نالنش نگرانی 

 طیال؟ -

ه را کشیدم و یل در را باز کردم  .دستگیر

 عالیه خی شده؟ -

ون آمد. حالش به ق دری بد در را کامل باز کرد و بیر

 بود



که حن  لوازم آرایش روی پوستش هم رنگ باخته 

 .بودند
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دستش را روی شانهام گذاشت و کمرش را گرفتم و  

 کمکش

ن  ین کاناپه بنشیند. در نشست  کردم روی نزدیکی 

 راحت نبود

 و عرقهای روی

د  .صورتش را با پر شالش پاک کرد و شانهام را فرسر

 .طیال عالیم زایمان دارم -

 هول

 .هراسان و شده از جا پریدم که رسی    ع دستم را کشید

س، یه جوری تو گوش بابا بگو بقیه متوجه نشن -  نی 

منده با این حجم آی  که از 
خجالت میکشم، رسر

 دست دادم

 احتمال بچه تو خشکیه



 و خطرناکه براش وگرنه مراسمتون رو نیمهکاره به هم

دم ن  .نمیر

دمبرای آ رام کردنش دستش را فرسر . 

این چه حرفیه، الن فقط تو مهیم. صی  کن الن -

 .میام

 .تاکید کرد

 .اعال نفهمه -
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به ناچار رس تکان دادم، من چطور به آقای علیان 

 میگفتم

طوری که اعال نفهمد! نگرانش بودم و ریسک 

 مخفیکاری

 و پلیسبازی درآوردن
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نکردم و اول مامان و خاله را باخی  کردم، هر دو را 

 بلند



شدند و به کمکش رفتند. مردها هم متوجه مشکوک 

 بودن

 اوضاع شده بودند و مجبور

 :شدم مخترص بگویم

 یکیتون لطفا ماشینش رو روشن کنه عالیه باید بره-

 ...زایشگا

با بلند شدن رسی    ع اعال حرفم نصفه ماند و با شتاب 

 :پرسید

 کجاس؟

سالن انتهایی را نشانش دادم و با کسب اجازهای 

 رسرسی

از جمع سمت سالنن که عالیه در آن بود دوید، 

 دنبالش

 رفتم. جلوی پای عالیه

 .روی زانو نشست و در صورتش دقیق شد

 خی شده عالیه؟ چرا رنگت اینه؟ -

از عرقهای درشت روی پیشاین عالیه معلوم بود چه 



 دردی

را تحمل میکند ویل به روی اعالیی که رنگ و رویش  

 کم

 از خودش نداشت و

ترسیده بود لبخند زد و به شوخن پیشانیاش را از 

 جلوی

هل داد صورتش به عقب . 

ی نیست بابا فشارم افتاده - ن  .چیر
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اعال رسی    ع بلند شد و رو به من کرد، اصال حواسش 

 به

و خاله نبود که دست روی بازویم   حضور مامان

 .گذاشت

 .طیال میآی؟ یه خانوم باید همراهش باشه -

آنقدر هراسیده بود که نشد از مامان کسب تکلیف  

 کنم و



 .رسی به تایید تکان دادم

م آماده شم -  .آره حتما، میر

 .مامان رو به اعال تاکید کرد

ه تاخیر نکنید ماشینو روشن کنید -
 .بهی 

خوایه و تشکر رفتاعال با عذر  . 

 خاله از عالیه پرسید: نیازه بیایم؟

عالیه داشت آنها را قانع میکرد که جای نگراین و 

 نیازی به

 .حضورشان نیست

ن  بال رفتم و رسی    ع لباسهایم را تعویض کردم و پایتر

 .آمدم

خاله و مامان به عالیه کمک کرده و تا حیاط 

 مشایعتش

ض ی کرد که درکرده بودند. بابا آقای علیان را را  

لمان بماند. عالیه را روی صندیل ن  مین

ن اعال خواباندیم و خودم جلو نشستم و  عقب ماشتر

 به خاله و



 مامان که حسای  نگران بودند قول دادم آنها را بیخی  

 .نگذارم
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 عالییه طفلک درد داشت و هر از گایه ناله میکرد،

لحظهای مینشست و لحظهای دیگر دراز میکشید و 

 اعال

 حسای  عصن  و ترسیده

 .بود

 نکنه وقت زایمانته عالیه؟ -

نمیدانم عالیه به چه دلییل حقیقت را از اعال مخقن 

 .میکرد

 .نه بابا دو هفته دیگه وقت دارم -

 .دوباره نگران نیمنگایه به عقب انداخت

 پس چرا درد داری؟ -

دهایش تکخندهای زدعالیه میان در  . 



هر گ درد داشته باشه وقت زایمانشه؟ دیشبم تو  -

 رسدرد

 !داشن  

اعال بیحواس به شوخن عالیه دستش را روی بوق  

 گذاشت

 .و روی فرمان کوبید

 .اه یه روز از دست ترافیکای تهران برمیگردم جنوب -

 نمیدانستم نگران عالیه باشم که باید خییل رسی    ع به

لش میکردیم یا اعالیی که با این حجم بیمارستان منتق

 از

 نگراین اعصابش به کل به

 .هم ریخته بود

ن را حرکت داد و غر زد  .راه باز شد و ماشتر
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 !بچه میخواسن  چیکار تو -

هاش شدم و عالیه خندید  .متعجب خیر



 .برای منقرض نشدن نسل انسان -

ویل اعال حسای  کفری  به حرف عالیه خندهام گرفت

 بود و

 :دوباره پرسید

 مطمئنن دردات درد زایمان نیست؟ -

ح دهم که  لب باز کردم تا وضعیت عالیه را برایش رسر

 .عالیه رسی    ع میان آخن که گفت پیشدسن  کرد

سیم؟ -  آره. آخ اعال بجنب چرا نمیر

بیچاره دیگر نتوانست خوددار باشد و از درد به گریه 

 افتاد

شدم رو به اعال کنمو مجبور  . 
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س ی!  - اعالجان عالیه که دکی  نیست یه ازش مییی

 یه

راه نزدیک پیدا کن زود برسونیمش دکی  معاینهش  

 کنه

 .تشخیص بده



ون  ن کردن رسش بیر نفسش را همزمان با بالپایتر

 فرستاد و

متوجه شدم قصد آرام کردن خودش را دارد و تکه  

 کالمش

 .را دو بار تکرار کرد

 .خییل خب. خییل خب -
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داخل بیمارستان از نگهبان تا بیمار و هر کس ی که 

 در

ن و  ن اعال برای سلقن گرفت  محوطه بود با شناخت 

 عرض

 .ادب و ارادت دورهاش کردند

هم نگران حال خواهرش بود و هم نمیخواست 

 ارادتمندانش

م که همراه عالیهام را ناراحت کند. به او اطمینان داد

 و او



 را با طرفدارانش تنها

گذاشتیم و به بخش زایمان رفتیم. دکی  بالفاصله 

 بعد از

ی  شنیدن توضیحات عالیه و معاینهاش دستور بسی 

 داد و

 تایید کرد که وقت

د  .زایمانش است و زایمان طبییع صورت میگیر

داشتم به عالیه در تعویض لباسهایش با لباس 

 مخصوص

تان کمک میکردم که گوش یام زنگ خورد. بیمارس

 اعال

 بود و عالیه رسی    ع و هول

 :گفت

 .بهش بگو هنوز تو نوبتیم دکی  ندیدتم -

متحیر از درخواستش جواب اعال را دادم و تماس را 

 قطع

کردم و از رس کنجکاوی شاید هم تعجب علت 



 پنهانکاریاش

 .را جویا شدم

نوع فوبیا  میدوین طیال اعال نسبت به زایمان یه -

 .داره

516 

   غم تماشا ندارد 

 با ابروهای بال پریده از توضیح نامفهومش پرسشگر

نگاهش کردم. دردش برگشته بود که به دستم چنگ 

 .زد

 متاثر از حال بدش شانه و

کمرش را ماساژ دادم. بعد از چند ثانیه دردش آرام  

 گرفت

مغ نگاهم کرد  .و بیر

 .دعا کن برام -

 .صورتش را بوسیدم

 نگران نباش خییل زود دنیا میآد، دیدن روی ماهش -

 .ارزششو داره، تحمل کن



 با لبخند شکمش را نوازش کرد و به یکباره نگران لب

 .گزید

 پیش اعال باش. باشه؟ -

هستم فقط متوجه نشدم فوبیای زایمان داره یعنن  -

 !خی 

 .میدوین که مادرم رس زایمان اعال فوت شده -

 .خدا رحمتشون کنه -

 .ممنون. خدا خواهر عزیزت رو رحمت کنه -
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 :متاثر تشکر کردم و ادامه داد
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این یه ترسه که تو وجود اعالست، وقن  کشفش   -

 کردیم

ارین کنه. منم   که مهلقا باردار شد و مجبورش کرد رسن

 که

 مجبور کرد نوبت



ارین بزنم در صوری  ک ایط زایمان طبییع رورسن ه رسر  

 که برای مادرم افتاد برای ما 
 
سه اتفاف داشتم. میی 

 هم

 .تکرار بشه

با اینکه تعجب کرده بودم ویل حس اعال قابل درک 

 بود و

 .به عالیه اطمینان دادم کنار اعال خواهم ماند

بعد از حدود یک ساعت عالیه را به بخش زایمان 

 انتقال

ون رفتم و دادند و با تشکر از دکی   شیفت بیر

 بالفاصله

 .گوش یام زنگ خورد

؟ - ونم اعال کجایی  بیر

 دیدمت. عالیه کو؟ -

 .زیر رسمه -

 خوب بود؟ -

 .نگران نباش جهت بده بیام پیشت -



س ی با -  و احوالیی
ایط و اعصاب سلقن  آره الن رسر

طرفدارا رو ندارم، بیا سمت چپ پشت ساختمون.  

 کس ی

 .نیست اینجا
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به آدرس ی که داد رفتم. حسای  نگران و آشفته بود 

 و

دومرتبه جویای احوال عالیه شد. به نیمکن  که کنار 

 دیوار

 ساختمان قرار داشت

 .اشاره کردم

 بشینیم؟ -

حس کرد خستهام که قبول کرد و نشستیم وگرنه 

 اصال آرام

د چه جور بگویم  نبود. لبم را تر کردم، نمیدانستم بای

 که از



 حجم نگرانیاش

 .کم شود

اعال... اوم، عالیه حالش خوبه فقط... وقت  -

 زایمانشه

یش کردن  .بسی 

مات صورتم هر دو دستش را لبالی موهایش فرو  

 .کرد

 چرا؟ -

 .از سوالش گیج شدم

 خی چرا؟ -

 بردنش عمل؟ -
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 .مستاصل لب گزیدم

ایط زایمان طبییع رو -  ...رسر
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   ماشا ندارد غم ت

از جایش پرید و بیاراده بلند شدم و مقابلش سد 



 .شدم

 .اعال همه چیش نورماله. نگران نباش -

 .اون نمیتونه -

خواست رد شود که دوباره مقابلش ایستادم و هر دو 

 دستم

ویاش شوم  .را روی سینهاش گذاشتم تا مانع پیرسر

ش اطمینان داد. عالیه هم گف - ت بهت میتونه دکی 

 بگم آروم

باش ی حالش خوبه. با این حالت بری اونجا یهو 

 
ن
 حرف

ین و همه خی  ن  میر

رسانهای میشه. اعال آروم باش یه امر طبیعیه 

 زایمان. به

 .جان خودم حالش خوب بود

 از رس نگراین و استیصال کشید. سمت نیمکت
ن
 پوف

هدایتش کردم و نشستیم و رسش را میان دو دستش  

 .گرفت



 .احمق کلهشق، کار خودشو کرد -

ش گفت زایمانش راحت انجام میشه.  - دکی 

 اینجوری نگو

طفلک بیشی  از اینکه نگران خودش باشه به فکر تو 

 .بود

 رسش را بلند کرد. پریشان بود و متوجه بودم سیع در

 .خودداری دارد

 .هیچوقت دلم پدر شدن نمیخواد -

 ضاحت و جدیتش باعث شد پرت و هنگ فقط

 نگاهش

 .کنم
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 .پوف کشید و نق زد

یه مرد چقدر باید خودخواه باشه که راض ی به  -

 اذیت

شدن و درد کشیدن همرسش بشه! الن شوهر عالیه! 



 نه چاق

 شده، نه اذیت شده

 ...نه اصال خی  داره زنش

آشفتگیاش به قدری بود که نتوانست جملهاش را با 

 توصیف

عالیه به پایان برساندحال  . 

 .این وسط کس ی که صدمه میبینه عالیهست -

 .برای آرام کردنش لبخند زدم

! چند  - اعال چرا با این دید به بارداری نگاه میکنن

 ساعت

دیگه عالیه مادر میشه و کافیه نوزادش یه لبخند بزنه 

 تا

 تموم دردا و مشقتای این

ینه.  چیکار به دوران رو فراموش کنه. مادر شدن شیر  

شوهر بیچارهش داری آخه! بیمنطق  بهت نمیاد 

 !اصال
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پرسشگر نگاهش را روی دو چشمم به گردش در 

 .آورد

 بچه دوست داری؟ -

از سوالش معذب شدم، امشب شب خواستگاریمان 

 بود و

 حرفهایمان را در این مکان از رس گرفته 
 
انگار باف

 بودیم

 ویل صحبت کردن
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راجع به این موضوع کیم زود بود، نمیدانم شاید هم 

 .نبود

کاری به شوهر عالیه ندارم ویل هر کس ی یه  -

 اصویل

ینن پدر شدن رو به عذاب نه ماه زنم  داره. من شیر

 میبخشم. واقعا نمیتونم اذیت

شدنت رو ببینم. اینکه پشت این ساختمون کوفن  



 بشینم و تا

م و زنده شم که سالم از دنیا اومدن بچه ه زار بار بمیر

 اون

ون یا نه،  در میای بیر

بعدشم شاهد عوارض بعد از زایمانت باشم. مگه 

 !الکیه

د که انگار من جای عالیه  ن طوری جدی حرف میر

ی  بسی 

ام بود، اینکه درک میکرد  شدهام! اصولش قابل احی 

 یک

 زن چقدر در راستای

مردها درک بچهدار شدن آسیب میبیند را خییل از 

 نمیکردند

 .یا به روی خود نمیآوردند

ین بود، اما موضویع نبود که  احساسش برایم شیر

 بشود

 .کوتاه آمد! نمیدانم چرا دلم توجیهش را میخواست



ویل یه زن با تمام آگاهیش نسبت به آسیبهای این  -

 جریان

 بازم حق داره بخواد مادر بشه نه؟

هام بود و پرسید:  منظورت از یه با نگایه جدی خیر

 زن

؟  خودی 

م خیس شد یه کمرم از رسر  .حس کردم تیر
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 .کیل میگم -

من کاری به کل زنها ندارم، بحثم رس توئه. بچه  -

 دوست

 داری؟

 دوست داشتم؟

نمیدونم، تا حال بهش فکر نکردم ویل طبیعیه که  -

 بعد از

ه. ن ه؟یه مدت نیازش تو وجودم شکل بگیر  



فکرشم آزاردهندهس، اینکه با آگایه تو موقعین   -

 قرارت

 بدم که... میشه بیخیال این بحث شیم؟

با اینکه بحثمان به نتیجهای نرسید ویل دوست 

 نداشتم

 .آزارش دهم

رس تایید تکان دادم، نمیدانم در نگاهم چه دید که 

 پیشانیاش

 .را به پیشانیام چسباند

 .نمیخوام از دستت بدم پس ازم دلخور نباش -

اعال واقعا چشمش از مرگ مادرش ترسیده و 

 نمیتوانست به

 .راحن  با این امر طبییع کنار بیاید
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 .تحت تاثیر محبت کالمش لب زدم: میفهمم

 لبخند که زد رسم را عقب کشیدم و نمیدانم چرا به

وضعیتمان خندهام گرفت! لبهایم کش آمد و نشد 



 نخندم و

 .صدای خندهام بلند شد
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از دیدن خندهام تعجب کرده بود. لبهایم را به 

 زحمت جمع

 !کردم. گیج پرسید: به خی میخندی

دم تا بار دیگر کش نیایند  .لبهایم را به هم فرسر

 .من هنوز جواب مثبت ندادما اعال -

م صاف نشست و در صورتم دقیق شد، فکر کن

 متوجه

 :شوخن کالمم نشد که نق زد

بیخیال طیال، مگه باید به جواب مثبتت شک   -

 کنم؟

 .خندهام گرفت ویل نگذاشتم متوجه شود

قرار شد فکر کنم و مشورت، بعدم امشب متوجه  -

 شدم من



ن   رو نداریم، همتر
ن
 ...و تو از هم شناخت کاف

بحثمان داشت رنگ جدی به خود میگرفت بدون 

 اینکه دقیق

ه آینده فکر کرده باشم، میان صحبتهای خودم از ب

 ذهنم

 گذشت، این

 طرز فکر و ترس اعال ممکن است در آینده مشکلساز

 .شود

امت به زن و سالمتش قابل ... -  طرز نگرش و احی 

امه ویل  ...احی 

 .مکث کوتاهم کالفهاش کرد

؟ -  ویل خی
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خب جای تامل داره. نداره؟ شاید من یه روزی  -

 دلم بخواد

 برای مادر شدن تموم سختیها رو به جون بخرم و تو



 ...نخوای، اون وقته که

 .میان حرفم پرید

نیم. حال از الن - ن  درمورد اون روز به وقتش حرف میر

 .نمیخواد تو دل منو خایل کنن 

دوباره خندهام گرفت خودش سفریه بحث را باز  

ده بودکر   

و حال کم آورده بود و میخواست من را بپیچاند. ویل 

 یک

ن را فهمیدم اعال  چیر

آنطور که عالیه پیازداغش را زیاد کرده بود فوبیا 

 نداشت

ن بود. این  فقط بیش از مردهای دیگر نگران و نکتهبتر

 از

ن جا که نشسته و  همتر

ده و برای بدست  ساعن  عالیه را به فراموش ی سیی

 آوردن

ش میکرد مشهود بودمن تال  . 



 .برای رها کردن تیر خالص اخم کردم و جدی شدم
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 فکر کنم باید خییل جدی قبل از جواب مثبت من -

 درموردش حرف بزنیم. جواب سوالتم فکر کنم بدون

ه. آره من  رودربایسن  بدم بهی 

 .بچهها رو دوست دارم
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ش کیم از حالت عادی چشمهایش گرد شد و صدای

 بال

 .رفت

 بچهها! مگه چندتا بچه دوست داری؟ -

داشتم میمردم از خنده ویل از ادامیه بازیای که راه 

 انداخته

 .بودم خوشم آمده بود

اینش مهم نیست اعال. الن مهم اینه که باید  -

 بفهمم تفاهم



 داریم یا نه؟

دست مشت شدهاش را روی دهانش گذاشت و پر 

 از

ه ام شدحرص خیر . 

 خب؟ -

 .خندهام گرفت

 !خب چیه -

 .دستهایش را به حالت تسلیم بال گرفت

خیلیخب، راجع به ده پونزده سال دیگه الن دعوا  -

 نکنیم

ه  .بهی 

داشت دورترین زمان را برایم در نظر میگرفت تا نه 

 سیخ

 .بسوزد نه کباب! از دیدن خندهام اخم کرد

به خدا شما زنها رو فقط خودتون میشناسید و  -

 !بس

 میدونسن  خودآزارید؟



526 

   غم تماشا ندارد 

 فکر کنم بسش بود بیچاره کبود شده بود از حرص و

 .نگراین 

 حال راجع به زن و طرز نگاهش به بچهدار شدن به -

وقتش توضیح میدم بحث پنج سال دیگه رو الن 

ه  .نکنیم بهی 

هام ماند، چانه زدن رس زمان بچهدار مات خیر 

 شدنمان در

شب خواستگاری دیگر آخرش بود و نشد نخندم و 

 اعال فقط

 چپ چپ نگاهم

 .کرد

**** 

ون آمدیم، اعال و رهام مشغول صحبت  از آتلیه بیر

 شدند، به

 خاطر کارهای مراسم عقد و زایمان زودهنگام عالیه



 حسای  کارهای آلبوم

م اضار به تکمیل دو آهنگ عقب افتاده بود و رها

 باقیمانده

داشت. خسته شده بودم و با عذرخوایه داخل 

ن   ماشتر

 نشستم. بابا همان شب

میان حرفهای یواشکیاش با جاوید نظر مثبتش را 

 نسبت به

ی را به عهدیه  ازدواجمان اعالم کرد و تصمیمگیر

 خودم

 گذاشت و خالصه در

ده  کمال آرامش و بدون هیچ اضطراب و تشنیح  یط

 روز

 
ی

تمام کارها انجام شد و دیروز در یک مراسم خانوادگ

 و

 .ساده به عقد اعال درآمدم
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مراسم عروس ی هم موکول شد به ایام نوروز که  

 کیم از

امش حفظ  تاری    خ فوت مادرجون گذشته باشد و احی 

 .شود

 همیه لحظههایم رنگ

آرامش گرفته بود، با اعال و در کنارش دنیا روی 

 زیبایش

را نشانم داده بود، آن رویش که بهشن  در خود 

 پنهان کرده

 است، یک فضای

آرامشبخش، زمینن رسارس چمنهای تازه، درختهای 

 تازه

 شکوفه زده و یک آبشار زلل، زیبا و پرطراوت. اصال

ن امسال با اعال بهار شده  پاییر

ن ب  گرفته بود. حسبود، همهچیر
ی

وی شادای  و زندگ  



ی چهارده ساله شدهام که در میان  میکردم دخی 

 بلوغش

 عشق را دارد ذرهذره میشناسد و

با هر لمسش به وجد میآید و حس لطیف زن بودن 

 زیر

پوستش میدود و گرمش میکند. چقدر به دنبال 

 ذرهای

 آرامش دویده بودم و حال تازه

دن و رس به شانیه یار   میفهمیدم تنها راهش دل سیی

ن   گذاشت 

 را نفس کشیدن بوده
ی

 .و زندگ

کیف دسن  کوچکم را روی صندیل عقب گذاشتم، 

 اعال و

رهام هنوز در حال صحبت بودند و لبخند نقش 

 صورتم شد،

 تمام حرکاتش دلم
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د، حن  این اخم و کالفگیاش در برابر تاکیدهای  را میی 

انگار به مزاقش خوش نیامده بودرهام که  . 

 رهام برایم دست تکان داد و اعال آمد و پشت فرمان

نشست. هنوز اخم داشت و دستم را روی بازویش  

 .گذاشتم

 خی شده اعال؟-

ن   کرد و ماشتر
برای آرامشم با لبخند اخمش را مخقن

 را به

 .حرکت انداخت

ن خاص ی نیست. حسای  خسته شدی از دیروز-  .چیر

ن چند عکس در صفحیه مجازی  قرار بود  با گذاشت 

 اعال،

نامزدیمان اعالم شود و رهام حسای  به زحمت افتاده 

 بود،

 به آتلیه آمدن

 .امروزمان هم از این بابت بود



 نه خسته نیستم، رهام چرا کالفه بود؟-

 .پوف کشید

نه، میگم برنامیه سفر دارم - ن ولش کن حرف زیاد میر

 میگه

 .ترک آخر رو ضبط کن بعد برو

ن چند  دلم دور شدن از اعال را نمیخواست، در همتر

 روز

تازه معنن آن حرفش که گفت بدون من نفس کم 

 میآورد را

 فهمیده بودم. انگار من

 !هم به مشکلش دچار شده بودم
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 چه سفری؟-

ش  نمیدانم چه در صورتم دید ک دستم را در مشت

 گرفت و

 .همراه نوازشش لبخند زد



. یه جای خلوت و آروم که به دور از کار و-  دوتایی

یم س چند روز فقط لذت دنیا رو بی 
 .اسی 

ماندم چهطور ندیده از این مکان که اعال گفت 

 .خوشم آمد

ی نمونده، نگرانیش رو درک  - ن به موعد کنرستا چیر

 .کن
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 .به شوخن چشمغره رفت

- هام؟ بابا الن نمیتونم خراب میشه  رفن  تو جبهیه ر 

 .کار

نیاز به آرامش دارم، رهام قانع شد تو هم قانع شو، 

یم  میر

 سفر رو بعد از

 .برگشتمون ضبط رو هم انجام میدیم

 .برای اذیت کردنش اخم کردم و دوباره بهانه آوردم

 قانع شدم ویل عالیه نیاز به مراقبت داره، تازه امروز-

 . ن نمیتونیم که تنهاشون بچهش رو مرخص میکتن



 !بذاریم

 درضمن مگه ما با هم

ی  ها با هم مشورت کنیم؟  قرار نذاشتیم تو تصمیمگیر

 برنامیه

 سفر رو چجوری بیمن چیدی؟

 .خنده به لب نگایه سمتم انداخت
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سم؟ یه قرار - الن باید از این اخمای خوشمزهت بی 

 دیگه به

ن از  قرارامون اضافه کن، وقن  دلم آرامش گرفت 

 حضورت

 رو بخواد مشوری  در

 .کار نیست

اعال عادت داشت با حرفها و اعمال عاشقانهاش 

 قلبم را از

 .تنظیم درآورد



چمدونت رو ببند، به قدر دو هفته لباس یا هر -

ی که ن  چیر

 .لزمته بردار، بابااینا جاشون گرمه کاری به ما ندارن

- ودرایای! این خصلتتو رو نکرده بودیاچه مرد خ . 

کجاشو دیدی خانوم! زاوی  یه پنهان زیاد دارم -

 خودتو عادت

 .بده به کشفشون

 .به نظر من اعال روی رو بود، مهربان با قلن  بزرگ

 .زاوی  یه پنهاین هم نداشت و شوخن میکرد

از جلوی خیابانیکه به کوچه و خانیه جاوید منتیه 

 میشد

اض کردمگذشت و رسی    ع اعی   . 

 !اعال رد کردی-

 :عینکش را سمت موهایش هل داد و خونرسد پرسید

؟-  مگه خونهتون کار داشن 

 .برم خونه دیگه -

 .نمیشه. میای پیش خودم-
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نه اعال خوب نیست جلوی بابا و عالیه، این چند -

 روزم

م  .مدام اونجا بودم برم خونه راحتی 
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دونه قرارامونو یادت بندازم؟ جای زن   دونه -

 کجاست؟

کنار آقاش. کجا باید راحت باشه؟ خونیه خودش. 

 دوران

؟ ه هم... خی  نامزدی و غیر

 نداریم. در ضمن زشت اینه که من زن داشته باشم و

متکامو بغل کنم بخوابم، مثل دیشب، تا صبح خوابم 

د  .نی 

 اون خونه هم خونیه

ز تعارف برداری تو! جفتمونه، گ میخوای دست ا

 این ده



 !روزم که اونجا بودی برای عالیه بودی نه من

د که به زور میخواهد حرف  ن شبیه معلیم حرف میر

 در

 .گوش شاگردش فرو کند و خندهام گرفت

باشه، بریم خونه لباس بردارم و به مامان اطالع -

 .بدم

 .با تشویق رس تکان داد

 .آفرین خانوم حرف گوشکن-

**** 

کودک عالیه را مرخص کرده بودند. اعال حن  

سید  میی 

د. کنارش نشسته بود و پوست  بچه را در آغوش بگیر

 دستش را لمس میکرد. از طرز
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نگاهش معلوم بود برخالف تمام نگرانیهایش از 

 بچهها



خوشش میآید، البته دیگر کامال متوجه شده بودم که 

 مشکلش

و تمام جبههچیست   

گرفتنهایش همان ترسش از زایمان است. یاد شب 

 زایمان

عالیه که میافتم دلم ریش میشود، بعد از بحثمان 

 راجع به

 تفاهممان برای بچهدار

شدن و راحت شدن خیالش از بابت جواب مثبتم 

 دوباره

نگرانیاش برای عالیه وجودش را بیقرار کرد، 

 مخصوصا

 اینکه عالیه انقدرها هم که

ا نبود و زایمانش تا ظهر  ن ن بود خورسر ش خوشبتر
دکی 

 فردا

طول کشید. حال اعالی بیچاره دیدین بود و وقن  

 دومرتبه



 نق زد که هرگز از من بچه

 نزدم. حالش را درک 
ن
نخواهد خواست دیگر حرف

 میکردم

ش کنم. آنقدر آشفته  و نخواستم آن وسط عصبیی 

 بود که

ها و حضار را  توجه دکی 

بود و به ساعن  نکشید که خی  زایمان هم جلب کرده  

خواهر اعال علیان و نگرانیهای او برای خواهرش 

 دنیای

 !مجازی را پر کرد

مند جماعت آب بخورند  اینجا بود که میفهمیدم هین

 همه

 !باخی  میشوند یعنن چه
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احت مطلق نداشت،  عالیه دیگر تماییل به اسی 

 خداراشکر



الش خوب بود و مدام رس به رس اعال میگذاشت  ح

 که چقدر

 نگرانیهایش

بیمورد بوده و قصد دارد خییل زود برای 

 عمادکوچولو یک

خواهر هم بیاورد و چهریه بنفش اعال در برابر این 

 حرف

 .عالیه دیدین بود

در حال بافت موهای عالیه بودم و اعال از لبخند  

 کمرنگ

 .عماد رس ذوق آمد

ن داره  - ای جان دایی فدات شه! طیال بیا ببتر

 .میخنده

عالیه با چشمکش به من متوجهم کرد که دوباره 

 قصد

ن شوهر بیچاریه من را دارد  !رسب  هرس گذاشت 

میگم طیال خودتو آماده کن اینجور که بوش میاد  -



 اعال

 .بدش نمیاد یه عمادکوچولو هم خودش داشته باشه

که خونرسد عالیه را نگاهبا خنده به اعال نگاه کردم    

میکرد، البته خوب میفهمیدم که در پس این نگاه 

 خونرسدش

 یک فحش آبدار

مخفیست. بچه را با پتویش بلند کرد و با احتیاط  

 کنار عالیه

 .گذاشت و خونرسدتر جوابش را داد
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مرس ی بابت برنامهریزیت برای من و زنم. پس  -

 فعال

 .بااجازه
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ن  دستم را گرفت و کشید تا بلند شوم. عالیه حتر

 خنده بیحیایی 



 .نثارش کرد

 .اعال حق به جانب چشم گرد کرد

 ای بابا! من بیحیام یا تو که ده روز نیست زاییدی -

 !برنامیه شش تا بچیه بعدیتم چیدی

صدای خندیه آقای علیان بلند شد و نگاهمان 

 سمتش که

وست برگشتتازه به جمعمان میپی . 

 عالیه تو باز افتادی رو مخ پرسم؟ -

 .عالیه با غیظ از روی تخت بلند شد

 !یعنن بدبخت عالیه -

 .از کنارمان که گذشت به خنده افتادیم

* - 

عالیه اونجا کس ی هست کمکت کنه؟ گفتم بهت 

 بمون

 .چند روز گوش نکردی

م. بعدشم حالم خوبه بابا. برو  - خونیه خودم راحتی 

 خوش



 .بگذره بهت خوشگلم

 قهوهجوش را خاموش کردم. کیم دیگر حرف زدیم و

خداحافظن کردیم، هنوز از شوخیهای عالیه لبخند 

 به لب

 داشتم که دستهای اعال

ن کشید  .دور شکمم پیچید و رسش را تا کنار رسم پایتر
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دش  اینجا هم عالیه! بابا اعالشونو دریاب. اون خو  -

 کیل

 .مخلص داره

ون آمدم  .خندیدم و از آغوشش بیر

پاشد رفت جنوب، النم پا شده غذا پخته مهمون  -

 دعوت

 ...کرده! میگم زن زائو نیاز ب

 .کالفه پوف کشید

عالیهس دیگه، ولش کن رس شیش تا بچههاش  -



 بخوایم

اینقدر حرص بخوریم وقت برا خودمون نمیمونه. 

 الن تو

 حرص بخوری عالیه

عقل میاد! بیا منو دریاب اون حالش از جفت ما رس 

ه  بهی 

 .که پا شده به مهمون بازی

خندهام گرفت و سمت کابینت رفتم تا فنجانها را 

 بردارم و

 :همزمان گفتم
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چشم رسورم عالیه رو میذارم کنار دیگه فقط  -

 .میگم اعال

 .شما بفرمایید بنده رساپا گوشم

 .با شیطنت هویم کشید و سمتم آمد

قربون زن حرف گوش کنم برم، هوم اینکه فقط  -

 اعال
ی

 بگ



 .خییل خوبه
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   غم تماشا ندارد 

دستش را دور کمرم انداخت، منتطر شنیدن حرفهای 

ین  شیر

 .بود و شیطنتم گل کرد

، اصال  - اعال، آقا. اعال، عزیز، اعال، دوستداشتنن

 اعال

 .خود عشق

نگاهش با لبخندی از جنس آرامش و لذت روی 

 اجزای

 .صورتم چرخید و روی چشمهایم ثابت شد

 عشق!  -
ی

تو طیال رو نمیشناس ی که به اعال میگ

 طیال،

. طیال 
ی

جان. طیال، درمان. طیال، مرهم. طیال زندگ

 اصال

 .خود نفس



پیشانیاش که به پیشانیام چسبید لبخندم عمق 

ی گرفت،  بیشی 

یز از ارامش میشد و دلم هربار ا ز عاشقانههایش لی 

 هر دم

 بیشی  از

پیش به انتخابم احسنت میگفتم، اعال خود خود 

 ارامش بود،

 .خود خودش

رسم را عقب کشیدم و دستم را کشید و در آغوشش 

 .افتادم

کجا خانوم خانوما؟ دو روز اومدیم شمال خودتو  -

 ببینیم

خونهای ن  !همهش تو آشیی

روی سینهاش گذاشتم و  خندان کف دو دستم را 

 عقب رفتم و

 .سیع کردم لهجیه جنوی  به صدایم بدهم

به قول بابا؛ زن بایسن  برا آقاش روزی حداقل پنج  -



 بار

 گذرش به مطبخ بیفته. ها بوچم.)پرسم(
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با صدا به لهجیه دست و پا شکستیه جنوبیام 

 خندید و

ن قهوه دست گرفتههمزمان سینن را که برا  ی ریخت 

 بودم از

 دستم گرفت و روی

ن گذاشت و بالفاصله در آغوشم کشید و با یک  میر

 دستش لپم

 .را محکم کشید

ض شدم  .خندان معی 

 .آخ نکن اعال -

ی کردن عواقب داره خانوم -  .دلی 

با صدای زنگ گوش یام حواس هر دومان جلب  

 گوش ی



د روی شد، از او جدا شدم و با دیدن اسم جاوی

 صفحیه

 نمایش گوش ی رسی    ع جواب

 .دادم

 جانم؟ -

 .آدرس بده -
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 .به کالم بیسالم و علیکش گیج خندیدم

 سالم. آدرس کجا رو؟ -

سالم جوجو. نمیذاره که آدم حواسشو بده به  -

 .مکالمهش

 ماسولهم، مهمون نمیخواید؟

 .ذوقزده جواب دادم

538 
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؟ گ نمیذاره  - چرا که نه. شمال چیکار میکنن

 حواستو



؟  جمع کنن

 ...دنبال یه دخی  بد... آخ -

ض کیمیا خندیدم، احتمال آخ   با صدا به صدای معی 

ن   گفت 

جاوید اثر تنبیه بدین کیمیا بود! در گوش ی مثل 

 جاوید

 بدون سالم و بدون

 :مقدمه تند و رسی    ع گفت

مآدرسو مسیج کن. من برم حال ای - نو بگیر . 

 با جیغجیغ برای جاوید تماس را قطع کرد. خنده پهن

 .صورتم بود و رو به اعال کردم

جاوید و کیمیا شمالن آدرس ویال رو برای جاوید  -

 پیامک

 .کن

 ای بابا خلوت دو نفرهمون پرید؟ -

 .چنی نگاهش کردم ویل میدانستم شوخن میکند

مبرم آدرس رو برای رسجهازی خانومم پیامک کن - . 



 .با لذت خندیدم

 .قربون رسجهازیم -

دستش را دورم پیچید و در صورتم خم شد و 

 تهدیدوار چشم

 .ریز ورد

 !آ آ آ حسودیم میشهها -
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ون هلش دادم و غرغرکنان رفت. شوخیها و  سمت بیر

 شاد

و رسزندگیاش حالم را خوب میکرد، خییل خوب، 

 آنقدر که

 گایه فراموش

میکردم من همان طیالیی هستم که با دردهایش 

 دست به

 .گریبان بود تا بتواند روزگار بگذراند

با صدای مجدد زنگ گوش یام سینیای که برداشته 



 بودم تا

ن قرار  م را دوباره روی میر قهوه بریزم و به سالن بی 

 دادم،

 انگار قسمت نبود

 .قهویه مخصوصم را بخوریم
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ا برداشتم و برای تشخیص شخص پشت گوش یام ر 

 خط به

صفحهاش نگاه کردم ویل شماره یا اسیم ثبت نبود، ُ 

 هری

ن دلم دست  ریخت 

 خودم نبود، حن  به یادآوردن آن موتورسوار هم که

تماسهایش با شماریه مخقن بود هم دست خودم 

 .نبود

با نفس عمیق  که با اضطراب پس دادم اتصال گوش 

 ی را

ار گوشم قرار دادم. به خودم دلداری لمس کردم و کن



 دادم او

 که پول زورش را

 .گرفت و رفت

 بله؟ -
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   غم تماشا ندارد 

جوای  نیامد و چند بار دیگر هم با ترس و دست و 

 پای

لرزان بله و الو گفتم ویل فایده نداشت و جواب 

 .نداد

ن کوچک غذاخوری وا رفتم؛  روی صندیل پشت میر

 حال

حشن  که از حدسم به تمام وجودم غلبه کرد دیگر و 

 هم

 دست خودم نبود، خودش

بود برگشته بود برای اخاذی مجدد، چه از جانم 

 !میخواست



سیدم، هراسیده لب گزیدم تا به اعصاب متشنج  میی 

 شدهام

 مسلط شوم، کاش

 .حدسم اشتباه باشد

ن دست اعال روی شانهام از جا پریدم و  با قرار گرفت 

ن   هتر

شیدم. دست خودم نبود که چهریه آن مرد بلندی ک

 وقن  

 پشت فرمان ماشینم

نگ  نشسته بود و با آن چشمهای وحش ی آبیر

هام بود  خیر

 .را مرور میکردم و حالم از یادآوریاش بد شده بود

 :شانههایم را گرفت و نگران پرسید

ی شده طیال؟ چند بار صدات زدم متوجه  - ن چیر

 .نشدی

 .ترسیدی؟ رنگت پریده

از شوک اولیه خارج شده بودم. از یک تماس چه 



 ماجرایی 

ساختم! حتما خط رو خط شده بوده، او که رفت و  

 گفت

 دیدار به قیامت، کو تا

 !قیامت
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 .هییحی تو فکر بودم نشنیدم صداتو-

به خاطر یک تماس و حدس نباید نگرانش میکردم، 

 آمده

انیم نباید مشوشش بودیم شمال خوش بگذر 

 میکردم، اعال

 .روی من حساس بود

 .کوتاه نیامد و صورتم را با دستهایش قاب گرفت

؟ -  مطمئنن

 .برای اطمینانش لبخند زدم

 .خوبم اعال -
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ن از وجودش،  نیاز به بودنش کنارم و آرامش گرفت 

 حالم را

دگرگون کرد، نرم در آغوشش خزیدم و بیحرف 

 دیگری

اطهمیان بازوهایش اح  

شدم و با بوسهاش روی رسم پلک بستم. کاش دیگر 

 روی

خطتلفن من خط رو خط نشود، من از مرور آن 

 روزها

سم، از تکرارشان  میی 

 ...بیشی  

جاوید و کیمیا آمدند، دست کیمیا در آتل دور  

 گردنش بود و

صورتش چند خراش برداشته بود، با دیدنش به کل 

 مزاحم

 تلفنیام را از یاد



ان احوالش، جویای علت شدیمبردم و نگر  . 

542 
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 ...خی شده؟ دستت خی شده کیمیا! صورتت -

ی نیست عزیزم نگران نشو خوبم - ن  .چیر

 جاوید پیدا بود که چقدر خسته است و نق 
ی

از کالفگ

 .زد

بابا دعوتمون کن تو، بعد صفر تا صد ماجرا رو  -

 .درار

اعال که خندید به هر دو چشمغره رفتم و بدون 

 تعارف به

 جاوید غرغرو به کیمیا کمک کردم کفشهایش را از پا

 درآورد و سمت سالن

 .هدایتش کردم

ماجرا از این قرار بود که کیمیا از یک رستوران در 

 جاده

شمال، آگیه و تبلیغ در صفحیه مجازیاش را گرفته 



 بوده و

 بعد از انجام کارش

تغییر آب و هوا تا ماسوله پیش میآید و با  برای

ن   ماشتر

د  قرض یاش تصادف میکند، وقن  جاوید تماس میگیر

 و

 متوجه ماجرای تصادفش

ساند تا هم به اوضاع  میشود خودش را به ماسوله میر

 کند و هم از حال کیمیا باخی  شود، 
ی

ن رسیدگ ماشتر

 بماند که

 میان تعریف ماجرا چقدر

کل کردند! من و اعال فقط رس هم نق زدند و کل  

 خندیدیم و

های قالبیشان دیم به توپ و ترسر  .گوش سیی
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   غم تماشا ندارد 

بالخره با زنگ گوش ی کیمیا بحث خاتمه یافت و  



 کیمیا

برای پاسخگویی به مخاطبش از جمع فاصله گرفت 

 و

ن سین  از
 جاوید با برداشت 

 :داخل پیشدستیاش جوش آخر را هم زد

گه دستش دور گردنش نبود خودم براش ا  -

 مینداختم دور

گردنش تا عمر داره یادش نره. گ از دستش خالص 

 میشم

 .نفس بکشم

 به خونرسدانه حرص خوردنش لبخند زدم، کاش کیم

 نرمی  با کیمیای بیچاره رفتار میکرد، از نگاه و رفتار

 کیمیا یی به احساسش نسبت به

 خوی  بو 
ن از جاوید برده بودم. دخی  د گرچه هیچ چیر

 او

 .نمیدانستم

ن آوردم تا کیم رفع خستگیاش  یک سینن چایدارچتر



 شود

 نق بزند، هنوز کنار اعال جاگیر نشده بودم  
بلکه کمی 

 که

یده و  کیمیا رنگیی

ن   آشفته داخل جمع شد. فنجان چایش را روی میر

 گذاشتم و

کنار جاوید نشست و تشکر کرد. نگرانش شده بودم 

 و

 دوست داشتم حالش را

 
ن
سم ویل ترسیدم حمل بر فضویل بگذارد و حرف بیی

 .نزدم

ان پریشانیاش  ن چایش را مزه مزه کرد ویل انگار میر

 آنقدر

 زیاد بود که نتوانست بنوشد
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   غم تماشا ندارد 

ن برش گرداند و رو به جاوید کرد  .و روی میر



ن خییل طول م - یکشه؟جاوید کار درست کردن ماشتر  
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جاوید هم متوجه تغییر رفتار کیمیا شده بود که 

 موشکافانه

ش کرد ن  .انالیر

 دو سه روز، باید صافکاری شه رنگ شه. چطور؟ -

 .من باید برگردم تهران -

 .اخمهای جاوید در هم شد

ه مگه -  !تهران چه خی 

 .واجبه باید برگردم-

 غذات رو گازه یا بچههات شیر میخوان؟ -

ام تالشش حفظ آرامشش بود با تمسخر کیمیا که تم

 جاوید از

 .کوره در رفت

 میای یا برم؟ -

 .جاوید هم عصن  شده بود

ن درب و داغون رفیقتو خی کار کنم؟ -  ماشتر



دن پایم مانع  خواستم میانجیگری کنم که اعال با فرسر

 شد،

نگاهش کردم تا علت را بدانم، اشاره کرد سکوت کنم 

 تا

 خودشان تصمیم
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   اشا ندارد غم تم

ند و مطیع اطاعت کردم  .بگیر

 دو سه روز دیگه برمیگردم برا تحویلش. تو چیکار -

 داری؟

ببخشید به خاطر گندکاری  های رسکار خانوم همیه   -

 کارامو

ول کردم به امون خدا اومدم جمعت کنم. دهن منو 

 باز نکن

 کیمیا، مگه قرار

ی! هان؟  نبود دیگه تبلیغ نگیر

کیمیا خواست دستش را تکان دهد که آخش درآمد و 



ن   حتر

در آغوش کشیدن دست عیبناکش غرغرش را هم  

 .کرد

ن نکن جاوید، من باید برگردم  - وسط دعوا نرخ تعیتر

 میای

 .پاشو نمیای برم

خواست بلند شود ویل جاوید با کشیدن دستش 

 مانعش شد و

 :غرید

ی، من تو رو از این یک کالیم  - و هیچ جا نمیر

 خودرسی

 .نندازم جاوید نیستم

 بزنم  
ن
دعوایشان داشت بال میگرفت، خواستم حرف

 که باز

 .هم اعال مانع شد
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کیمیا با غیظ بلند شد، اشک در چشمهایش جمع 



و شده بود   

 .با جیغ رس جاوید جوابش را داد
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   غم تماشا ندارد 

 !باید برم میفهیم -

ن جاوید را بردا شت و با عذرخوایه  سوییچ ماشتر

 کوتایه

  
ن
از من و اعال سمت خروخ  راه افتاد، جاوید پوف

 کشید و

 صورتش را با کف دو

دستش ماساژ داد، عصن  بود و کالفه و با فریاد 

 اسمش را

 .صدا زد

 کیمیا؟ -

 .توجه که نکرد از جا پرید و دنبالش رفت

 با تو نیستم مگه؟ -

دمنگران از وضعیت پیشآمده رو به اعال کر  . 



 .پاشو یه کاری کن -

ن  -  .نگران نباش خودشون حل میکتن

 :از کنارش بلند شدم و حرص زدم

 !چقدر خونرسدی تو -

سمت پنجره پا تند کردم و پرده را کنار کشیدم. 

 جلوی

ن جاوید، در حال جر و بحث بودند. اعال پشت  ماشتر

 رسم

 .ایستاد و بازویم را کشید

 .خوب نیست نگاهشون نکن -

 .مشوش به پنجره اشاره کردم

547 

   غم تماشا ندارد 

ن  -  .دارن دعوا میکتن

 .با لبخند بازویم را سمت خود کشید و رسم را بوسید

س یای تو خوشگلم! دارن اختالط  - چرا اینقدر اسی 

ن   .میکتن



 .روی مبل نزدیک پنجره نشستم

؟ -  از این اختالط بوی اختالف میاد اعال! نمیبینن

پایم نشست و با لبخند عمیق  دستهای لرزانم جلوی 

 را برای

 .آرام کردنم میان دستهایش به بازی گرفت
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 نه جان دلم، از این اختالط بوی اشتیاق میاد. بذار -

ن   .خودشون همو آروم کتن

 .حدس ی که زده بودم را به زبان آوردم

 .کیمیا شاید ویل جاوید نه -

 .بیصدا و معنادار خندید

. که اگر برخالف این بود  هر دو، - جاوید بیشی 

 اینقدر

نگرانش نبود و خودش رو براش به زحمت 

 .نمینداخت

 هنوز مونده تا مردها رو

 به کیمیا گیر بده و 
بشناس ی. جاوید هر خی بیشی 



 رسش

نق و نوق کنه و راه و چاه رو براش خط و نشون کنه 

 یعنن 

 بیشی  تو عشقش داره غرق

 .میشه
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   دارد غم تماشا ن

ین  - ن  !چقدر با اطمینان حرف میر

ن به حرص و  - چون مطمئنم، النم بلند شو نشتر

 جوش

 .خوردن اونا خودشون از پس هم برمیان

جاوید جدیدا خییل روی کیمیا حساس شده بود، 

 یعنن این

ن اختالفهایشان  حساسیتها نشان از عالقه بود؟ همتر

 !نگرانکننده بود دیگر

بلند شدم و از پشت پنجره نگاهشان کردم، کیمیا 

 ساکت و



رس به زیر ایستاده بود و جاوید داشت با تحکم ویل 

 آرامی  

د ن  .از قبل حرف میر

ده بود؟  یعنن جاوید دوباره دل سیی

حرفش که تمام شد سوییچ را کف دست کیمیا  

 گذاشت و

سمت ساختمان ویال آمد. کیمیا رس بلند کرد و با 

 چشمهای

شدهاش قرمز   

جاوید را بدرقه کرد، تشخیص بغض کیمیا از حالت 

 نگاهش

سخت نبود و رسی    ع با ورود جاوید به ویال سمتش 

 .رفتم

 چرا اینجوری میکنید شما! خی شده جاوید؟ -

 .هییحی نشده شلوغش نکن -

شلوغش نکنم؟ خییل قلدری جاوید، اول ازش  -

 سوال کن



ن بعد اگه  بیمنطق بودچرا اینقدر بیقراره برای برگشت   

 دستور بده و لجبازی کن
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 .که نمیذاری بره. این راهش نیست

 .حرفم که تمام شد خندید و بینیام را کشید

 شما زنها از هم دفاع نکنید گ کنه؟ -

از خونرسدیاش رو به انفجار رفتم و با پس زدنش از 

 رس

 .راهم داخل حیاط رفتم

که بایل درخت روی تنیه قطورش با دیدن کیمیا  

 نشسته

 .بود چشمهایم گرد شد

 .بیا بال -
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از دعوت سخاوتمندانهاش خندهام گرفت، چطور از 

 درخت



 !بال رفته بود؟

 .پیش رفتم

؟ -  اونجا چیکار میکنن

 .سوییچ را در دستش به بازی گرفت

 .پای رفتنم رو از خودم گرفتم -

 :خندید و ادامه داد

من بلدم از دیوار راست هم بال برم ویل بلد نیستم  -

ن   پایتر

سم  .بیام. از رسازیری میی 
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این دیگر چه مدلش بود! خندان به تنیه درخت 

 دست

 را خواست
ی

 .کشیدم. دلم شیطنتهای دوران بچگ

 چجور بیام بال؟ -

 .تالش کن -

یت دستش، پس کیمیا توانسته بود، آن هم با وضع



 من هم

میتوانستم. زیاد هم بلند نبود، این که تنهاش کج 

 رشد کرده

 بود هم کار را

آسانی  کرد و با کیم همت بال رفتم و با خنده دست  

 کیمیا

که برای کمک سمتم دراز بود گرفتم و روی تنه 

 نشستم،

 انقدر قطور بود که از

 .تحمل وزنمان تکان هم نخورد

ن گفتمبه ارتفاع کممان از  ن نگاه کردم و اغراقآمیر زمتر : 

یم؟ - ن بمیر  محکمه؟ نیفتیم پایتر

 .خندهاش را با کشیدن آه جمع کرد

ه، تو چشم و  - . مطمئنی  ن میخوای برو اون بیخ بشتر

 امید

م   صدنفری طوریت بشه قیامت میشه ویل من بمیر

 کک هیچ



 کس نمیگزه کیمیایی 

 .بوده و الن نیست

ب  های به بازویش ز  اض ضن دمبه اعی  . 

 !این چه حرفیه -
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 .لبخند که نه تلخند زد و پاهایش را تاب داد
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 .پدرمو یادم نمیاد ویل تا دلت بخواد داییم رو چرا -

خالفکاره، پولدار نیستا فکر کنن خالفکاره وضعش 

 توپه،

 مال حرومه دیگه فقط

ه، با زن شکمشو سیر میکنه به قول مامانم برکت ندار 

 و

بچههاش توی یه آشغالدوین که اسمشو گذاشته 

 
ی

 خونه زندگ

 میکنه. مامان بیچارهم



بعد از فوت بابام جایی نداشت برا موندن و منم 

 برداشت

برد شدیم نونخور داییم. برا فرار از رسکوفت خودش 

 و زن

 و بچههاش شد

همدستش، براشون کار میکرد، زن بود شک نمیکردن 

 تو

 .جابجاییها کمکشون میکرد

 رسش را رو به آسمان بلند کرد و چشم درشت کرد تا

اشکهایش پس بروند، متاثر از قصیه زندگیاش 

 بازویش را

 لمس کردم و تلخ و زورگ

لبخند زد، انگار با این کارش به دنیایش دهانکیح  

 .میکرد

ن  - یک سال و نیم پیش وقن  مامورا بهش شک میکتن

 از

ه روی پل، نمیدونم پرت دستشون فرار م یکنه میر



 میشه یا

 خودشو پرت میکنه

ن   .پایتر
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ن اشکش با سکوتش همزمان شد و لرزان ادامه  ریخت 

 :داد

تم  - تو کماست. به زور نگهش داشتم، دایی بیغیر

 میخواد

اعضای بدنشو بفروشه... من نمیذارم طیال، این 

 همه انگ

نسو ننگ واسیه د  

و صفحیه مجازیم به جون نخریدم که برسم به  

ن   کشت 

نش، میدونم هدفش چیه،  مامانم. نمیذارم ازم بگیر

 نوبت منه،

 میخوان من رو هم به



لجن بکشن. این کارایی که جاوید ازشون بدش میاد و 

 یه

بهم گیر میده و انگ میچسبونه بهم بابت انجامشون 

 تنها

 راهیه که میتونه منو از

ات بده و بتونم خرج بیمارستان مادرمو رسر عموم نج

 بدم

ه. من  ن و میمیر
وگرنه اون دستگاه ها رو ازش میکتن

 شبا تو

 بیمارستان میخوابم ک

منت عموم رسم نباشه بگه بابت جای خوای  ک 

 بهت دادم

، بعد این جاوید بیشعور هر دفعه یه  باید برام کار کنن

 جور

 میسوزونتم. النم از

ه خانواده قلب مادرم رو بیمارستان زنگ زدن، ی

 میخوان



داییم رفته بیمارستان داره میگه منو راض ی یم کنه. 

 من

 میخوام برگردم اون کثافتو
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بکشم یه دنیا از تعفنش پاک شه بعد جاوید نامرد 

 فکر یم

کنه اگه اضار به برگشت دارم حتما سفارش تبلیغ  

 گرفتم

 داره اذیتم میکنه که اگه

 .برگردی نه من نه تو

میان آن حجم از همدردیام برای دردهای تلنبار شده 

 بر دل

و دوشش، دلم برای بغضش هنگام ادای جملیه 

 آخرش که

 بوی عشق میداد

 .بال زد



 .درست میشه خدابزرگه -

میدونم، دلم به همون بزرگیش تکیه کرده که داره  -

 ادامه

 .میده

ا رو میدونه؟جاوید ا - ن ین چیر  

نه نمیخوام بفهمه، میخوام تو نفهیم بمونه. کس  -

 ی ک

زود از ظاهر، کس ی رو قضاوت کنه همون بهی  ک 

 تو

 ...نفهمیش دست و پا بزنه

 .نفهم خودی   -
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ن را نگاه   با صدای جاوید هر دو خم شدیم و پایتر

 .کردیم

 :رو به کیمیا با یک من اخم غر زد
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   رد غم تماشا ندا



! وسایالتو - ن گربه رفن  رو درخت که خی ن عتر  بیا پایتر

 .جمع کن برمیگردیم

 .نمیخوام جام خوبه -

 
ن
با دیدن لبخند زیرپوسن  جاوید ترجیح دادم حرف

 نزنم و

 .نظارهگر آشتیشان باشم

 زنگ زدم بیمارستان کس ی بدون اجازیه تو حن   -

ه برسه به نمیتونه دست به در اتاق مادرت بزنه چ

 .خودش

 بیا آماده شو برگردیم هزارتا

 .کار دارم عالفت شدم

یه جاوید بود و من در دلم  کیمیا مات و پرت خیر

 هزار بار

قربان صدقیه دایی عزیزم رفتم، میدانستم جاوید 

 بیفکر

 نیست و حواسش

هست، مخصوصا به کیمیایی که اعال تشخیص داده 



 بود

 !شده اشتیاق جاوید

ن در پیش   بلند شدم و آرام تنیه درخت را سمت پایتر

 گرفتم،

ن پریدم، تمام  دست دراز شدیه جاوید را گرفتم و پایتر

 لباسهایم نخکش شده

بود ویل به تجرب  هاش میارزید، به تماشای عشق 

 پنهاین 

 .جاوید و کیمیا بیشی  

555 

   غم تماشا ندارد 

راده لحظهای سمت ساختمان ویال راه افتادم ویل بیا

 رس

چرخاندم و دیدم جاوید کیمیایی را که از رسازیری 

 هراس

 داشت در آغوش کشید،

ن رسید باز هم رهایش نکرد  ...پایش که به زمتر



 .رس چرخاندم و با دیل راض ی پا به خانه گذاشتم

بوی قهوهت نیم ساعته دیوونه کرده منو خانوم  -

 تموم شد

 مراسم آشتیکنون؟

ن  خانه کج کردم. فنجان به دست راهم را سمت آشیی

 بوی

ن را نفس میکشید  .قهویه منیی

بوش معرکهس. شگرد خاص ی داری برا دم   -

 کردنش؟

 ابرویی بال انداختم
 .محض شوخن

نه دیگه نمیتونم بگم، دستور طرز تهیهش  -

 مخصوص

 .خودمه

فنجان را از دستش گرفتم و چشمک زدم و با 

 شیطنت کمرم

 .را سمت خود کشید

خب قهوه مخصوص تو، تو هم مخصوص خییل  -



 .من

با صدای باز و بسته شدن در نشد جواب شیطنتش 

 را بدهم

و از هم فاصله گرفتیم. چهار فنجان داخل سینن 

 چیدم و

 اعال ظرف شکر را

 .کنارش گذاشت
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دیدی آشن  کردن، الیک نگران میش ی، به قول  -

 بوآم قهر

 .نمک زندگیه

از روی اپن رسگ به سالن کشیدم. کنار هم نشسته 

 بودند،

هاش بود،  د و کیمیا با حرص خیر ن جاوید داشت غر میر

 از



 رفتار و کردارشان

خندهام گرفت، هر دو تخس و لجباز. رو به اعال  

 .کردم

 !که قهر نمک زندگیه -

 .خندید و دو دستش را بال گرفت

ت دوریتو ندارم چه من غلط بکنم. یه ثانیه طاق -

 برسه

. انقدر شور که نیازی به  من تویی
ی

 قهرت! نمک زندگ

 .نمک قهر کردنت ندارم

گونهام را که بوسید خندهام گرفت؛ کال منتظر آب  

 گآللود

د  .بود تا مایه بگیر

ن اعال -  .زشته میبیتن

فاصله گرفتم و سمت قهوهجوش رفتم ویل با 

 صدای بلند

م به سالن بروم که جاوید هراسان چرخیدم، خواست

 اعال



 دستم را گرفت و

 :نالیدم

 باز دعواشون شد؟ -

557 

   غم تماشا ندارد 

ن قرارم داد  .روی صندیل پشت میر

ه. این دو تا حال حال ها   - ن اینجا نباشیم بهی  بشتر

 کار داره

 .تا به هم برسن

 .صدای جاوید بلندتر از قبل شد

 .بده من گوشیتو کیمیا -

خانه که به  نتوانستم ن بنشینم و سمت دیگر آشیی

 سالن دید

داشت رفتم. کیمیا با دست سالمش گوش یاش را 

 پشت

 .کمرش گرفته بود

 ا چته تو؟ میخوای چیکار؟ِ -



 .بده من اون بیصاحابو کیمیا تا سگ نشدم -

 بابا دوستم بود. چته تو؟ -

 .پس چرا رد تماس زدی! بده من کیمیا -

کیمیا خواست از دست جاوید دربرود که جاوید 

 بازویش را

 .کشید و گوش ی را از دستش درآورد

-   . بده من جاوید. به خدا بازش کنن خودت میدوین

 گوش ی

سه؟  شخصیه شعورت نمیر
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جاوید گوش ی را مقابل صورت کیمیا گرفت و کیمیا 

 محکم

 .چشمهایش را بست

 .باز کن چشماتو. کیمیا باز کن -
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فکر کنم قفل گوش ی با تصویر صورت کیمیا باز 



 .میشد

 نگرانشان بودم. یک جای رابطهشان میلنگید و من

سیدم جاوید بار دیگر  میی 

 .شکست بخورد

 .دست اعال دور کمرم پیچید

 .آروم باش عزیزم. مسئلیه مهیم نیست -

 .کاش حق با اعال باشد

ه انفجار شده بود و داشت بازوی  جاوید باروت رو ب

 کیمیا

 .را خرد میکرد

د باز کن چشماتو کیمیا. به سیم آخر بزنم کار  -

 دستت

 .میدما

 آخ بازومو شکسن  خییل خب میگم گ بود. پرسه -

مکانیکهس کافیشاپ داره دعوتم کرده برای تبلیغ. 

ن   .همتر

ن جاوید را  قلبم در دهانم آمد. من این نگاه تیر



 میشناختم،

 .کیمیا را نمیکشت آرام نمیشد

 نمیدانم با چه رسعن  از حصار بازوان اعال درآمدم و

 .خودم را به سالن رساندم

 ...جاوید خی شده باز -

 .با بال آوردن دستش دهانم را بست

 .تو دخالت نکن طیال -
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 .رو به کیمیا که معلوم بود ترسیده کرد

چند بار رس این موضوع با هم حرف زدیم؟ گفتم  -

 دست

بردار از این کارت نگفتم؟ نگفن  باشه؟ هان؟ حرف 

 نزدیم؟

 باتوام. یه نگاه به

دستت بنداز! من و تو الن تو ماسوله چه غلظ 

 !میکنیم



 هان؟

اخمهای کیمیا در هم شد و سینه به سینیه جاوید 

 .درآمد

؟ نمیتونم. اره حرف زدیم ویل نمیشه میفهیم -

 خوبه خی  

داری چقدر پول لزممه. یه برا من دستور صادر 

 .نکن

 نیاز به درآمدش دارم

 میفهیم؟

هزینههای بیمارستان با من. بس کن کیمیا بس کن  -

 میدوین 

ی  .خط قرمزم چیه باز رو مخم میر
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مگه من گدام. نیاز به صدقیه کس ی ندارم.  -

 ...خودم

ن حال ندیده بودم. دستش تا به حال جاوید را در ای

 را روی



دهان کیمیا گذاشت و محکم و حرص ی فشارش داد 

 و از

ن دندانهای کلید  بتر

 :شدهاش غرید
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 یه جوری حرف نزن که فکر کنم احمق  و نمیفهیم -

 !کجای این رابطه ایستادی

 .کیمیا دست جاوید را پس زد

خی دلت میخواد بهم  آره احمقم نشستم که هر  -

. اصال
ی

 بگ

به تو چه ربظ داره هر غلظ میکنم به خودم 

 .مربوطه

 مگه دارم جرم

 میکنم؟

دستش را سمت گوش یاش دراز کرد ویل جاوید  

 گوش ی



 .را نداد

ن الن  - جرمش اینه که من خوشم نمیاد. همتر

 انتخاب میکنن 

کیمیا. یا من یا این گوش ی بیصاحاب. نشو برام 

 شقایق

میا، که اون رویکی  

 .جاویدو نشونت میدم

 .کیمیا با لجبازی گردن کشید

 .نشون بده ببینم -

من نمیدانستم بینشان چهها گذشته ویل از 

 حرفهایشان کامال

ند و چه بسا این کنار هم  پیدا بود که از دل هم باخی 

 بودنها

 شکل
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ی هم گرفته  دوستانهی  یا بهی  است بگویم عاشقانهی 



 .است

این وسط چرا لج میکردند را نمیفهمیدم. جاوید را 

 میدانستم

 که کیمیا را بدون

آن صفحیه پرفالور مجازیاش میخواهد. کیمیا هم 

 خط

قرمزهای جاوید را میشناخت ویل چرا کوتاه نمیآمد را 

 رس

 در نمیآوردم. خودش

از مایل صفحیه مجازیاش را دارد گفت به جی  و نی

 پس

 چرا رهایش نمیکرد؟

 !نشون بده دیگه -

با کوبیده شدن گوش ی کیمیا به کف سالن و 

 خردشدنش

ن کشیدم. کیمیا هم با دهان باز به جنازیه گوش  هتر

 یاش



ه بود اما انگار حال  خیر

 .جاوید از کار خودش خوب شده بود و بلند شد

 رسحق انتخابو ازت گرفتم. میآ -
ی

ی خونهم میتمرگ  

 .زندگیت، گوش ی ی  گوش ی

حرفش را زد و راه افتاد. قصد خروج از سالن را 

 داشت

 .که کیمیا از کوره در رفت

ن الن برمیگردم تهران -  .من همتر

جاوید نایستاد و همانطور که به راهش ادامه میداد 

 خونرسد

 .دستور داد
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ای کتمم بیارداری می - . 

 اشکهای کیمیا فرو ریختند و کنار تکههای گوش یاش

 .زانوی غم بغل گرفت



ن چیکار کرد -  !ببتر

کنارش نشستم و سیمکارتهایش را از میان تکههای  

 گوش

 .ی جدا کردم و سمتش گرفتم

 انتخابت چیه؟ -

هام شد  .با چشمهای اشکیاش خیر

دارماذیت میشم از رفتاراش. احمق نیستم فرق  -

 عشق و

دلسوزی رو نفهمم. تا ده دقیقه پیش که نمیدونستم 

 از جیک

 و پوک زندگیم خی  

داره فکر میکردم عاشقمه ویل الن نمیتونم باورش  

 .کنم

. من نیازی به  جاوید خییل دلسوزه خودتم میدوین

 دلسوز

 .ندارم

جاویدو میشناسم، داری اشتباه میکنن کیمیا. من  -



 نگاه و

 .رفتار جاوید بهت اصال رنگ دلسوزی نداره

شالش را روی رسش کشید و گوش ی جاوید را از 

 روی

ن برداشت  .میر

ن گوش ی نازنینم -  .غرامت شکست 
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 .کوتاه و کمرنگ خندهام گرفت

 .باورش کن -

 .با تردید نگاهم کرد

 .قلدره -

اشقهنیست، ع - . 

 .زورگوئه -

میدوین که مخالف فعالیت بیش از حد تو مجازیه.  -

 هر

 .کس ی یه اصویل داره دیگه



 .نفهمه -

 .نیست -

 .میان بغضش خندید
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 .استثناعا نیست میدونم -

انتخابت چیه کیمیا؟ جاوید انقدر داره که نیازی به   -

 کار

کردن نداشته باش ی. اگه اون پیج فقط برای کسب 

تهدرآمد  

 کنارش بذار. نمیخوام

خدایی نکرده فکر کنن دارم انتقاد میکنم نه اصال. 

 اصول

مه ویل اگر جاویدو دوست   هر کس ی محی 
ی

زندگ

 داری و

 میتوین با اخالقش به تفاهم
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برس ی فرصتو به جفتتون بده. باور کن جاوید 

 دوستت

 .داره

 .اخمهایش را در هم کشید

ن مدیل بوده پر از  - تو تموم این مدت محبتاش همتر

 غرور

 و با داد و هوار. هر وقت یاد گرفت مثل آدم ازم

 خواستگاری کنه نه با تهدید و

 .قلدری به انتخابم فکر میکنم

 .بلند شد و کت جاوید را چنگ زد

من باید برگردم تهران. دلم پیش مامانمه نمیتونم  -

 اینجا بند

تا کار داره میدونم عالف من شده بشم. جاویدم هزار 

 .اینجا

ه  .برگردیم بهی 

 بوسهای به صورتم زد و با لبخند راه افتاد و برای

بدرقهاش رفتم. جاوید تکیه به کاپوت ماشینش 



 سیگار

 میکشید و شنیدم کیمیا زیر لب

 :نق زد

 .نکش لعنن   -

ینن در دلم پیچید.  از اینکه نگران جاوید بود حس شیر

 پیش

ش را طوری در آغوش جاوید پرت کرد کهرفت و کت  

 دقودلیاش را روی
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سیگارش درآورد. کت درست روی سیگار در دست 

 جاوید

 .فرود آمد و جاوید با خشم از جا پرید و کت را تکاند

 .مرض داری کال -

 .اخمهای کیمیا درهمی  شد

ام خودتو نگهدار  - تا اونجا،  تا تهران باهمیم، احی 

 رسیدیم



 .راهمون جداست. هر گ س ی خودش

 جاوید با تمسخر جملیه آخر کیمیا را تکرار کرد و

ن هدایتش   همزمان بازویش را چسبید و داخل ماشتر

 .کرد

ن ببینما، منو تهدید میکنه نیم وجن   -  !بشتر

در را میان غرغرهای کیمیا به هم کوبید و رو به من  

 .کرد

 اعال کو؟ -

 .به پشت رسم نگایه انداختم

خونه بود - ن  .نمیدونم، تو آشیی

294 

آره میدونم باشعورتر از این حرفاست که بیاد  -

 دعوای زن

 .و شوهری رو تماشا کنه. خدافظن کن ازش

با چشمهای گرد شده خندهام گرفت. از قصد 

 زنوشوهر را

بلند گفت و سمت کیمیا نگاه کرد که حرصش دهد، 



 شاید هم

هاش رامیخ عالق  

 .بکوبد
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د  پشت فرمان نشست و من ماندم جاوید گ دل سیی

 و

تصمیمش برای ازدواج اینقدر جدی شد که من 

دار  خی 

 نشدم! الیه فدای دلش

 .بروم که اینقدر عاشقانه رفته بود

* 

ن  بالخره روزی که منتظرش بودیم رسید، اولتر

 حضورم در

برایم شب مهیم بود، قرار بود  کنرست اعال. امشب

 در

 کنار اعال آهنگ



 ول

کمان را اجرا کنم، همان آهنگ پرخاطره که اعال  مشی 

گفت ا ین ترانهای است که برای شخص خاص ی 

 خوانده و

 .آن شخص من بودم

ن صدریام را با شال تزیینن دور  رنگ شال و مانتوی سی 

گردن اعال ست کرده بودم. گریمور گروه دسن  روی 

 شالم

 کشید و روی موهایم

 .مرتبش کرد. اعال پیش آمد و در صورتم دقیق شد

 اوکیای؟ -

س داشتم ویل لبخند زدم  .اسی 

 .خوبم -

 .سمت اعضای تیم چرخید و ساعتش را چک کرد
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 .آماده باشید تایم نداریم -



 پیایم به گوش یام آمد ویل گریمور دست از رسم

برنمیداشت تا پیام را باز کنم. فون صورتم را تمدید  

 کرد و

 رسش را عقب کشید و نگاهم

 .کرد

 .خوب شد -

تشکر کردم و گوش یام را بال آوردم تا پیام را باز کنم 

 ویل

 هنوز رمز را وارد نکرده بودم که اعال گوش ی را از

 .دستم کشید و دست گریمور داد

س نداری؟وقت نداریم طیال. آمادهای اسی   -  
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نگاهم را از گریمور که گوش یام را با خودش برد  

 گرفتم و

 .به اعال دادم

 .آره عزیزم، نگران نباش همه خی اوکیه -

 رضا



با یت لبخند زد و رو به رهام که مخاطبش قرار داده 

 بود

 .برگشت

؟ -  اعال وقتشه، حرفاتونو کات کنید. طیال چطوریایی

 .با آرامش پلیک زدم

 .خوبم -
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 .کارت درسته -

جواب شوخیاش را با خنده دادم و با ترتین  که 

 طراخ

 کرده بود میان جیغ و تشویقهای پر از ذوق و اشتیاق

 حضار روی سن رفتیم. گرچه

 نداشت و بارهابار به  
ی

صداهای بلندشان برایم تازگ

 کنرست

و هیجان  خوانندههای مختلف رفته بودم و این شور 

 را دیده



 و شنیده بودم ویل

ن نبودم و حال  اینبار خییل فرق داشت، من آن پایتر

 این بال

ی از مردم  روی سن ایستاده بودم و داشتم تعداد کثیر

 را

 تماشا میکردم که به

عشق اعال و تیمش آمده بودند و دیدن و حس اینکه 

 این همه

لطف و اشتیاق برای اعالی محبوب و عزیز من 

 است

 .لذتبخش بود

با قلن  که از هیجان به شدت میکوبید همراه اعضا 

 سمت

جایگاه خودم رفتم و پشت گیتارم کنار گیتاریستهای 

 دیگر

 .تیم جا گرفتم

قرار نبود فعال پیش بروم و شناسایی شوم، چون 



 فقط خی  

نامزدی اعال در صفحات مجازی پخش شده بود و 

 هیچ کجا

 قید نشده بود که
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نامزدش یعنن من در تیمش هستم، حن  آن عکسها  

 که در

آتلیه گرفتیم را هم هنوز جایی درج نکرده بودند و  

 کس ی

 .من را به چهره نمیشناخت

میان همخواین و تشویقهای طرفداران ترک اول را 

 .خواند

حواسم بود که حواسش به من است، چند باری که 

 نمایش ی

با چرخید و مثال   

 اعضای گروه هماهنگیها را چک کرد نگاهش روی



ن  صورت من چرخید تا از خوب بودن حالم مطمت 

 .شود

ی و  بالخره بعد از اجرای چند ترانه برای نفسگیر

احت  اسی 

 .کوتاه با تعظیم به حضار به پشتصحنه رفتیم

ن خسته نباشید کنارش قرار گرفتم  .برای گفت 

 .خسته نباش ی عشقم، عایل بودی -

ستش را دور کمرم گرد کردد . 

 فدات، تو باش ی و من عایل نباشم؟ -

ن کار دور از انتظاری نبود،  با اعال تا عرش اوج گرفت 

نگاهش آنقدر عشق و کالمش آنقدر مهر داشت که 

 دلم را به

 .پرواز درآورد

 .رهام جلو آمد و رو به اعال تاکید کرد
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ن  - طرفدارا صحت خی  نامزدیت رو میخوان، کشت 

 منو،

 برای اجرای برنامه آمادهای؟

اعال به تایید رس تکان داد. یگ از بچهها با لیوان 

 آبگرم

سمت اعال آمد و گریمور هم با لوازمش پیدایش شد. 

 اعال

 دستش را از دورم باز

کرد و لیوان را گرفت. با دیدن گریمور یاد گوش یام 

 افتادم

ن گوش یام سمت لوازمش رفتم. همان جا  و  برای یافت 

 روی

ن قرارش داده بود. برش  میر

داشتم و پیام را باز کردم ویل هنوز کلمات را کامل 

 نخوانده

بودم که قند خونم به طور عجیب و یکهویی افت  

 کرد و



 حس کردم زانوهایم توان

 .تحمل وزنم را ندارند

ن  خدای من، برگشته بود، باز برگشته بود، مطمت 

 بودم

خودش است. او دست از رسم برنمیداشت. نوشته 

 بود "یه

 بستیه سکرت برات

فرستادم تو صندوق پست خونیه جاوید، تا کس ی 

 برش

ا رو بشه برو  ن نداشته تا پردهها کنار بره و خییل چیر

 برش

 "دار

د؟ چه بستهای؟ این  ن . از چه حرف میر ، لعنن  لعنن 

 مرد که

میداشت؟بود؟ چرا دست از رسم برن  
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دستهایم که هیچ تنم هم به لرزه افتاده بود، یخ کرده 

 بودم و

نیاز به چند پتو داشتم تا من را از این رسما نجات 

 .دهد

بیحال و بیجان روی صندیل سقوط کردم و بیهیچ  

یل  کنی 

ن جنگ  برای حفظ تعادلم از ضعف و رسگیجه به میر

 انداختم

که ازو چند ت  

ن شدند و نفهمیدم گوش یام   لوازم رویش پخش زمتر

 گ و

 .کجا از دستم افتاد

دیدم که همیه اعضای تیم سمتم هجوم آوردند ویل 

 من

ن   اصال حال نداشتم و رسم را روی دستم روی میر

 گذاشتم و

 کس ی که بوی عطرش



آشنا بود در آغوشم کشید. اعال بود و رسم میان 

 سینهاش

 .فرود آمد

ب  های به صورتم زد  .ترسیده ضن

 طیال عزیزم، خی شدی؟ طیال؟ -

برای آرام کردنش دستم را بال آوردم و رسم را به 

 سخن  

 .از روی سینهاش جدا کردم

خوبم اعال، یه لحظه نفهمیدم خی شد رسم گیج  -

 .رفت

 :رو به جمع تقریبا داد زد

و صداش کنید -  .دکی  کو؟ دکی 
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رهام بچههای گروه را کنار زد و جلوی پایمان روی 

 زانو

 .نشست



ون... طیال خی  - ه بیر آروم باش اعال صدات میر

 شدی؟

ن آمده و دست  خودم میفهمیدم چقدر فشارم پایتر

 خودم نبود

 .که پلک بستم و رسم را به سینیه اعال تکیه زدم

 .بیش از قبل ترسید و تکانم داد
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انومم؟... اه رهام به جای ارشاد من طیال؟ طیال خ -

 پاشو

ن اون دکی  کجاست وردار بیارش، لزمش داشتنن   ببتر

 .نیست

خییل خب اعال آروم باش میخوای جنجال شه!  -

 هیس

ی نشده که ن  !چیر

ی نشده؟ داره بیهوش میشه. کو اون دکی   - ن چیر

 پس؟

 .تمام توانم را جمع و دست اعال را گرفتم



 .اعال خوبم -

سینهاش چسباند و دستور داد رسم را به : 

آب قند بیارید القل... خییل خب حرف نزن  -

 طیال... چرا

 انقدر یخه این، رهام؟

! مریم پاشو اون  - فشارش افتاده دیگه. اینم نمیدوین

و  دکی 

 .پیدا کن
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 .زنگ زدم بهش الن میاد -

ن حضورم  .چه دردرسی درست کردم؟ آن هم در اولتر

 .مریم لیوان آب قند را به لبم چسباند

س فشارت افتاده حتما -  .بخور طیال. از اسی 

س نبود از وحشت بود. از  س بود؟ نه از اسی  از اسی 

 ترس

. به خدا همان روز که با چاقوی  آن مرد چشمآی 



 ضامندارش جلوی در استودیو

ر چشمهایش کینه و نفری  سمتم قدم برداشت د

 دیدم که مو

به تنم راست شد. چطور نفهمیده بودم که آن حجم 

 از تنفر

 امکان نداشت با

تلکه کردنم فروکش کند! او با آن چاقوی لعنتیاش 

 برگشته

 .بود، عکس پروفایلش بود، یک چاقوی ضامندار

احساس کردم معدهام داغ شده و محتویات داخلش 

 به قل قل

لیوان را پس زدم و دست خودم نبود که افتادهاند. 

 به گریه

 .افتادم

 .اعال بیطاقت رو به رهام کرد

 .پاشو جمعش کن کنرستو -

همان لحظه دکی  از راه رسید و رهام سیع کرد با 



 آرامش

 .اعال را آرام کند و دکی  دست روی شانهاش گذاشت

 .اعالجان پاشو جاتو بده من -
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اعال که از کنارم بلند شد تازه با خیال راحت رسم را 

 به

 .پشن  کاناپه تکیه زدم

م؟ -  خی شدی دخی 
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 :ی  رمغ لب زدم

 .نمیدونم -

 .فشارسنج را دور بازویم بست

 !اوه فشارت خییل پایینه که -

 .رو به اعال کرد

 لزمش داری برای ادامیه اجرا؟ -

تاعال نگران و کالفه جلوی پایم نشس . 



 اجرا به درک، چشه؟ -

ن آماده کردن رسم جواب داد  :حتر

 .فشارش خییل پایینه. خودت اجرا رو برو -

سوزن رسم را در رگ دستم فرو کرد و دیدم صورت 

 اعال

د  .جمع شد و انگشتهای دستم را آرام فرسر

 .رهام پتویی روی تنم کشید
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احت تموم شد.  - درازش کن خودتم پاشو تایم اسی 

ن هر  بتر

. پاشو اعال وجهیه خوی   ین ن ترک میای بهش رس میر

 نداره

 نصفه رها کردن

 .کنرست، ملت هزینه کردن

ن از کنارم رضا نیست و با   میفهمیدم دلش به رفت 

 کمکش



 .روی کاناپه دراز کشیدم. لب زدم: خوبم اعال

بلند شد و صدای رهام فهمیدم پیشانیام را بوسید و 

 .آمد

 .یکم راه برو نفس بکش... امیر آب بیار -

با احساس بیوزین پلک باز کردم. نمیدانم چقدر 

 خوابیده

بودم ویل دیگر صدای پرشور مردم نمیآمد و از بچهها 

 فقط

 تعداد کیم در پشت

صحنه مشغول جمعآوری لوازم بودند. پتو را پس 

 زدم و

پیدا کردن اعال چشم روی کاناپه نشستم و برای 

 .چرخاندم

 پشت رسم کنار رهام بود و

با دیدنم صحبتش را نیمه تمام رها کرد و سمتم آمد. 

 دیگر

ی نبود و چقدر از وضعین    از رسگیجه و ضعفم خی 



 که

 ناخواسته بوجود آورده

منده بودم  .بودم رسر

 .دستش را به تکیهگاه کاناپه زد و در صورتم خم شد
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؟ -  خوی 

ه شدم  .در چشمهای شیفته و نگرانش خیر

یم نبود - ن  .الیک ترسیدی چیر

 کنارم نشست و صورتم را یک دور چرخش ی از نظر

 .گذراند

یت نبود؟ داشتم سکته میکردم دخی  خوب.  - ن چیر

 هنوز

متوجه نشدی چقدر حالت روم اثر داره؟ تو که 

س  اسی 

 داشن  چرا بهم گفن  



 خوبم؟

س؟ وای چرا حواسم نبود! من باید هر چه  اسی 

 رسیعی  به

فتم و آن بستیه منحوس را برمیداشتم ویل  خانه میر

 حس ی

 مانعم میشد که به

ن امشب   بزنم. نباید نگرانش میکردم، همتر
ن
اعال حرف

 ثابت

کرد که چقدر حساس است و نباید تا خودم از 

 صحت آن

ن نمیشدم او  پیام مطمت 

 .را درگیر میکردم

یم؟ -  اعال گ میر

 .دوباره نگاهش رنگ نگراین گرفت

 چرا؟ حالت بده؟ -

 نه نه. خوبم. کنرست خی شد؟ -
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 .خوب پیش رفت، نگران نباش -

؟ -  ترک آخر خی

 .لبخندی برای دلگرمیام زد

 .موند یه شب دیگه -

رهام پیش آمد و از صورت بشاشش پیدا بود از اجرا 

ضرا  

 .ی بوده

 چطوری؟ -

منده نفهمیدم خی شد یهو همه چیو  - خوبم. رسر

 .خراب کردم

 :خندان اخم کرد و ترسر زد

. فقط برای کنرست  - بیخیال، خوبه که الن خوی 

 هفتیه

 .دیگه آب قند بخور بعد بیا
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به شوخیاش لبخند زدم و بلند شدم. کاش زودتر  



 کارشان

دجوری تمام میشد. نگران بودم و حس ششمم ب

 آزارم میداد؛

 اینکه در آن بسته

ن بیهودهای نیست  .چیر

ن اعال نشستیم  و داخل ماشتر
 .با بچهها خداحافظن

بهانه تراشیدن برای اعال چقدر سخت بود، آن هم 

 اعالیی 

د و قرارمان هم  که شبها بدون من خوابش نمیی 

ن بود  همتر

 که بیهم رس به
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بالش نگذاریم. باید قانعش میکردم به خانیه جاوید 

 بروم

 ویل چطور؟

اشیدن هم بلد نبودم ن و بهانهی   .کال حاشیه رفت 



 .اعال میخوام امشب برم خونیه خودمون -

 .استارت زد و خندید

یم خونیه خودمون دیگه -  !داریم میر

 .نه منظورم خونیه جاویده -

هام شد  .قبل از حرکت موشکافانه خیر

یت هست تو طیال. نگراین آشفتهای. جریان  - ن یه چیر

 چیه؟

بیشی  از این نمیتوانستم صبوری کنم. مخصوصا 

 اینکه هر

چه در گوش یام دنبال پیام آن شخص ناشناس 

 .میگشتم نبود

 باید رس از

 .کارش در میآوردم

یمه؟ - ن  یه چیر
ی

 اعال خوبم چرا اینقدر اضار داری بگ

ن را راه اند اختپوف کشید و ماشتر . 

 .گوش یام را برای بار دهم چک کردم. نبود

 اعال تو دست به گوشیم زدی؟ -



 .اخمهایش درهم شده بود
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-  
ی

میدوین چند بار اون گوش ی رو چک کردی؟ میگ

 خی 

 شده یا نه؟

دم، نباید حساسش میکردم. گوش ی  ن داشتم گند میر

 را داخل

کشیدم  کیفم انداختم و زیپش را  . 

ی نیست - ن  .چیر
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طیال من بچه نیستم متوجه حالت نباشم. بگو  -

 قضیه چیه؟

دست خودم نبود از اضطراب زیاد عصن  شده بودم 

 و

 .صدایم بال رفت

س ی پیاده میشم. میگم خوبم  - یه بار دیگه بیی



 مشکیل

 .نیست

دلخور نگاهم کرد و از رفتارم پشیمان شدم و دست 

 خودم

 .نبود که بیاراده گری  هام گرفت و روبرگرداندم تا نبیند

 .داری دیوونهم میکنن طیال -

برسونم خونه اعال. به خدا حالم خوب نیست  -

 میخوام

ن  احت کنم همتر  .اسی 

؟ داری بهونه  - احت کنن کنار من نمیتوین اسی 

 .میاری

 .اشکهایم را پس زدم و جبهه گرفتم

 .بهونه نیست -

یم خونیه خو  - احت کنمیر دمون اسی  . 
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بعد گ داره بهونه میاره؟ من یا تو؟ یه شب بخوام  -



 برم

 خونیه بابام باید هفت خان رستمو رد کنم؟

. روراست  - نخیر لزم نیست هفتخان رستمو رد کنن

 .باش

 .من که آخرش میفهمم امشب چهت شده

بودم  از فکر محتویات داخل بستهای که ندیده

 اینطور داغان

بودم وای به حال اینکه میدیدمش. لبد چاقویی برایم 

 هدیه

 .فرستاده بود

از فکرش حالم دگرگون شد و تکیه به پشن  صندیل 

 پلک

بستم. سکوت بینمان به دقیقه نکشید که صدای 

 نگران ویل

 .پرمهرش بلند شد

نگرانتم طیال درک کن. قرار شد دغدغههامون رو با  -

 هم



 چته؟ دارم حس میکنم درمیو 
ی

ن بذاریم. چرا نمیگ

 افت

 فشار یهوییت هم بیدلیل

 نبوده. چرا رو گوشیت حساس شدی؟

نمیدانستم کوتاه آمده و من را به خانیه جاوید 

ساند یا نه  میر

م میکرد ن عصبیی   .و این ندانست 

یم نیست - ن  .برسونم خونه لطفا. چیر

ن رسعتش متوجه  نزد ویل از اوج گرفت 
ن
 دیگر حرف

 حال بد

 .و عصبیاش بودم

 .ترمز که کرد چشم باز کردم، جلوی در خانهمان بود

 .خواستم در را باز کنم که به حرف آمد
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؟ -  نمیخوای حرف بزین
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 .در را باز کردم. انگار جواب ندادنم ناراحتش کرد

 تو گوشیت دنبال خی بودی طیال؟ -

 .از سماجتش از کوره در رفتم و سمتش چرخیدم

 چیه شک داری بهم؟ -

 .پلک بست و پوف کشید

نیم - ن ارم طیال، بعدا حرف میر ن  .از جروبحثهای الیک بیر

 .برو تا عصن  نشدم

ن رفتم. ایستاد تا داخل بروم. دوست نداشتم  پایتر

 اینطور

 .شود، رنجاندمش ویل باید امشب به خانه میآمدم

م صدای ماشینش آمد، عصن  و پرصدا در را که بست

 دور

شد. سیع کردم اعال و دلخوریاش را فراموش کنم، 

 بعدا از

 دلش درمیآوردم. با

عجله سمت صندوق رفتم. سلمان کلیدش را از 

 رویش



 برنمیداشت و با دسن  که لرزیدن گرفته بود کلید را

 چرخاندم و با دیدن بستیه کوچک

م که نباشد ویل داخلش دلم هری ریخت. امید داشت

 آن مرد

دار نبود  .چشم آی  تا دیوانهام نمیکرد دستی 
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دست بردم و وقن  پاکت چسبکاری شده را برداشتم 

 حالم به

همانقدر که آن روز چاقو را در کیفم دیدم بد شد، 

 شاید هم

 .خییل بیشی  

 طیال خانوم شمایید؟ -

ی    ع بسته را داخل کیفم با صدای سلمان هول و رس 

 .انداختم

 .ب... بله سلمان منم -

؟ آقااعال نیومدن؟ - ن  چطور برگشتتر



 .بیحوصله رس تکان دادم

رفت کار داشت. من برم بخوابم سلمان شبت  -

 .بخیر 

سمت صندوق پست آمد و کنجکاو نگاهش کرد. 

 بیخیال

توضیحدادن شدم و خودم را به اتاقم رساندم. باید 

 هرچه

 زودتر محتویات داخل

بسته را نگاه میکردم تا آرام شوم. در را پشت رسم 

 بستم و

ن کاناپه نشستم  .زیپ در کیفم را باز کردم و روی اولتر

 نگاهم سمت در کشیده شد،

اگر کس ی داخل میآمد چه؟ حس ی وحش ی 

 خوریه جانم

 نگویی در این پاکت است. بلند 
ن شده بود که چیر

 شدم و در

و دوبارهرا قفل کردم   
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رسوقت پاکت برگشتم و با حال خراب و دستهای 

 لرزان

چسبهایش را کندم. با پیامگ که به گوش یام آمد 

 قلبم یک

 دور سقوط کرد و دوباره

و به اجبار رسپا شد. بیخیال محتویات داخل پاکت 

 رمز

رسگوش یام را زدم ویل با دیدن اسم اعال نفس ی از   

 کشیدم
ی

 .آسودگ

ی؟ -  بهی 
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لحظهای پلک بستم، خوش ی به من نیامده بود. 

؟ داشتم  بهی 

 .خفه میشدم

چشم باز کردم و گوش ی را کناری انداختم و دستم 



 را

داخل پاکت فرو کردم و با برخورد دستم به کاغذهای 

 سفت

 و مقوایی تمام خون

اد. جاری در بدنم به یکباره یخ بست و از جریان ایست

 من

 این صحنه را در عالم ذ َ ر ندیده بودم، دژاوویی درکار

 نبود، من مشابه این کاغذها را

یک بار دیگر پنج سال پیش در واقعیت لمس کرده 

 .بودم

چرا یاد آن روز افتادم؟ نه این امکان نداشت، من آن 

 پاکت

 را نابود کردم، همه را داخل

و  شومینه ریختم و جلوی چشمهایم آتش گرفتند 

 سوختند و

 .خاکسی  شدند
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ون کشیدم و با دیدن  با حایل منقلب برگه ها را بیر

ن   اولتر

ن انداختم. کابوس ارادی همه را روی میر  عکس غیر

 پنجسالهام جلوی رویم زنده شده

ن رخ ی درکار نبود و تمام عکسها روی میر
 بود. خاکسی 

نشان یم دادند. من و اشکان، من و مربیموسیقیام، 

 من و

 همرس خواهرم... صورتم را

 
ی

میان دو دستم پوشاندم تا نبینم. آخ طال، زندگ

 طالی من با

دیدن این عکسها به تاراج رفت، طال از اشکان به 

 خاطر

 این عکسهای نحس

 .برید

باید اشکان را پیدا میکردم، از کجا معلوم این 

ارمزاحمتها ک  



اشکان نبود؟ زندگیاش نابود شد، ما رفتیم و او ماند 

 و یک

 شکست بزرگ،

به قول خودش یک داغ که هرگز رسد نمیشد. اصال 

 روز

آخر وقن  دنبالش دویدم و خواستم بماند خودش 

 انگشت

 تهدیدش را سمتم گرفت و

گفت به خاک سیاه مینشانمتان. همان روز که در را 

 به هم

یش روی رسم فرود آمد. حال کوبید و تمام شیشهها

 داشت

 گنداب گذشته را هم

د د که انتقام بگیر ن  .میر
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همزمان با صدای زنگ گوش یام گری  هام شدت  



 گرفت، تمام

خاطراتم داشت در رسم پتک میشد، طال آدرس 

 عکسها را

 به من داد. همان

  روز که در بیمارستان نفسهای آخرش را میکشید؛

 " گفت

برو و از زیر تختم بستهای که متعلق به خودته بردار 

 و

 نابودش کن تا مثل من نابود

 "نشدی

مغ و جان در دهان بود ویل تمام زورش را زد و هلم  بیر

ن الن برو صی  نکن  "داد سمت در و تاکید کرد " همتر

رفتم، با شتاب رفتم، نمیفهمیدم طال از چه حرف 

ند، ن  میر

آنقدر هم توان نداشت تا از او بخواهم بیشی  

 توضیح دهد،

 داشت با مرگ



 .دست و پنجه نرم میکرد

وقن  به اتاقش رسیدم و آن بستیه منحوس را دیدم 

 دنیا

روی رسم خراب شد، پشت آن عکس ی که دست 

 اشکان

 دور گردنم گرد بود

نوشته بود " برو حالشو بی  اشکان اشکانت اینه با 

 خواهر

ط و خالت دورت زدن ." دنیا روی رسم خوش خ

 خراب

 طال را نابود
ی

 شد، من زندگ
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کرده بودم، من. من باعث فروپاچیدن زندگیاش 

 شده بودم،

من پنج سال با عذاب خودکش ی طال هر روز و هر 

 لحظه



 بارها و بارها مردم، طال

خوشبخت بود به خدا خوشبخت بود، من 

ختیاش راخوشب  

 .کشتم

با ترس دست بردم و همان عکس را برداشتم و پشت 

 و

رویش کردم. دستخط همان دستخط بود، دقیق 

 یادم است،

 اصال مگر از یادم

فت؟! ویل نوشته  ...میر

رو شدن این عکسا برای اعالی خوشآوازهت  "

 خییل بد

ن خودمون میمونه  " تموم میشه، بتر
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! دست خودم نبود که دست ن و  لعنن  انداختم و میر

 تمام

 به گریه 
ی

محتویاتش را واژگون کردم و با درماندگ



 .افتادم

 گ تمام میشد؟

کابوسهایم تمایم نداشتند. گذشته دست از رسم 

 .برنمیداشت

 .کاش من هم مرده بودم

؟ -
 
 طیال؟ طیال؟ جواب بده تو اتاف

 با صدای نگران جاوید با ترس از جا پریدم و صاف

عکسها را میدید، درستش میکردم،  ایستادم، نباید 

ن   همه چیر

 .را درست میکردم
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 .با کف دست به در میکوبید

 طیال؟ صدای خی بود طیال؟ -

ن میکرد، خداراشکر در را  یه در را بال و پایتر دستگیر

 قفل

 .کرده بودم



ن نشستم و هقهقم را با قرار دادن  رسی    ع روی زمتر

 دستم

روی دهانم خفه کردم. صدازدنهای جاوید نگرانی  

 .شده بود

ن را به حالت قبل  عکسها را جمع کردم و میر

 .برگرداندم

م  صدای در زدنش روی مخم بود، داشت عصبیی 

 میکرد،

 صدای بقیه هم به

صدای جاوید اضافه شده بود. سیع کردم متوجه 

 حال خرابم

ودندنشوند، البته اگر صدای گری  هام را نشنیده ب . 

 خوبم چتونه؟ -

 .صدای جاوید از همه بلندتر بود

 باز کن ببینم، درو چرا قفل کردی؟ صدای خی بود؟ -

تا پشت در پیش رفتم ویل به خدا نتوانستم، حالم 

 خوش



 نبود، نمیتوانستم در را باز کنم و برایشان سناریوی

 .حالخوب  ها را اجرا کنم

 .پشت در رسخوردم

ن بود پام میشه برید؟ من حالم خو  - به. صدای میر

 خورد

 .واژگون شد
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 .باز کن ببینم طیال -

صدای زنگ گوش یام دوباره بلند شد. شمار 

 ایستهای قلبیام

در امشب از دستم در رفته بود. با هراس منتظر 

 بودم تماس

 قطع شود ویل

ولکن نبود و به ناچار بلند شدم. با دیدن اسم اعال 

ویر   

صفحه نفس راحن  کشیدم و خودکار و بیحواس 



 تماس را

 وصل و گوش ی را کنار

 .گوشم قرار دادم

طیال؟ چرا جواب نمیدی؟ الو... نگرانتم تو چته  -

 طیال؟

من چطور به اعال میگفتم چه شده؟ چه دیدم؟ چرا 

 ...داغانم

قبل از اینکه صدای گری  هام به گوشش برسد تماس را 

 قطع

 .کردم
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ویل به دقیقه نکشید که صدای گوش ی جاوید از 

 پشت در

 .بلند شد

ظاهرا جاوید همه را از پشت در اتاقم دور کرد ویل 

 تقیه

 .ریز انگشت مامان به در را شناختم



 طیال عزیزم میشه بیام تو؟ -
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صدایش لرز داشت و من روی دل نازک مامان 

 حساس

تم و با اینکه میدانستم از صورت بودم. پیش رف

 آشفتهام

 متوجه گری  هام خواهد

 .شد در را به رویش باز کردم

شوکه شده بودم درست، انتظار دوباره دیدن 

 عکسهایی که

سوزانده بودم را نداشتم درست، ویل باید آرامشم را 

 حفظ

 میکردم. القل به

توجه نکنم. لبخند مضحگ به  خاطر اینکه جلب

 لبهایم

کردموصله   . 



 خوبم مامان نگران خی هستید؟ -

پیش آمد و با احتیاط نگایه به دور و اطراف اتاقم 

 .انداخت

صدای گری  هت اومد ترسیدم. حالت خوبه طیال؟  -

 چرا

 نیمیه دوم کنرست رو سن نبودی؟

 .وای حواسم نبود همه در کنرست حضور داشتند

س نتونسن  اعال رو - ن گفت از اسی   رهام اومد پایتر

ایه کنن ویل این حالت و این برگشتنت به خونه همر 

 بدون

 اعال.!.. مسئلهای پیش اومده؟

 .رس نقن تکان دادم

 !نه مامانم چه مسئلهای -
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تکخندهای برای راحت کردن خیالش زدم و صورتش 

 را



 .بوسیدم

سید برای قهر نیومدم. با اعال هم مشکیل ندارم  - نی 

 فقط

 .خسته بودم برگشتم خونه

با صدای زنگ گوش یام فقط خداخدا کردم آن از 

 خدا بیخی  

 .نباشد. رهام بود و جواب دادم

 بله؟ -

ی؟ - ؟ بهی   سالم خانوم خوی 

سیت خوبم -  .سالم. ممنون از احوالیی

ن خی میگم احیانا اگه پیایم اومد به   - طیال ببتر

 گوشیت فعال

 ...جواب نده

د خونم رو به ریزش استحس کردم باز هم قن . 
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 چ... چه پیایم؟ -

س. نمیدونم گ و چجوری کیل عکس از  - ای بابا نی 



 تو و

اعال تو مجازی پخش کرده. بذار خودمون عکسایی  

 که

 آماده کردیمو با توضیح

 .بذاریم تو پیج. هر گ بوده برنامهها رو ریخت به هم

 امشبم که کال خراب شد. تو فقط تو مجازی آفتای  

 نشو

 ممکنه پیامای ناخوشایندی هم
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 از طرف طرفدارا دریافت کنن بهمت بریزه خب؟

نفس پس رفتهام به سینهام بازگشت و رس تکان 

 .دادم

 .باشه -

 .سالم برسون فعال -

سونم. شبت بخیر  -  .بزرگیتو میر

ی که اصال برایم  ن تماس را قطع کردم، فعال تنها چیر



همم  

مندان بود  .نبود این حواش ی مسخریه دنیای هین

چشمهای اشکان آی  نبود ویل این فکر که شاید مرد 

 چشم

آی  اجیر شدیه اشکان است خوریه مغزم شده بود. 

 باید

 اشکان را پیدا

میکردم، یک سمت ماجرا او بود. چرا اینقدر از او 

 غافل

مانده بودم، یعنن الن کجا بود؟ آموزشگاه هنوز 

برجا بود؟پا  

سمت مامان برگشتم، نیاز داشتم در تنهایی فکر 

 آشفتهام را

 .سامان دهم

احت کنید دیروقته -  .خوبم مامان برید اسی 

خیالش از خوب بودن حالم راحت نشده بود ویل 

 آرامی  



ن جیمم کند و مثل  شد، با اینکه هنوز راه داشت ستر

 جاوید از

 ریز و درشت رفتارم

کوه بسازد و توضیح علت بخواهد ویل رسی تکان 

 داد و با

 .لبخندی دلگرم کننده شببخیر گفت و رفت
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 .باشه عزیزم خوب بخوای   -

 .شما هم -

فکر اینکه آن احمق قصد پخش عکسهایم را داشته 

 باشد

حالم را خراب میکرد. هر طور شده باید با اشکان 

 صحبت

دممیکر  . 

 با فکری درگیر لباسهایم را تعویض کردم و موهایم را

پشت رسم بستم. آشفته بودم و نمیفهمیدم باید 



 نگران خودم و

 آبرویم باشم یا اعال

و اعتبارش. اگر عکسها پخش میشد... وای خدای 

 .من

چقدر حفظ آرامش و خونرسدی سخت بود و داخل 

 تراس

 رفتم بلکه هوای رسد

ن نجات دهدزمستان مغز داغ کرد هام را از سوخت  . 

فعال فقط خودم میتوانستم به خودم دلداری دهم، 

 فردا به

ن  فتم، فکر کنم تنها راه چارهام همتر دیدن اشکان میر

 .بود

 .رسده رسما میخوری عزیزم -
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سمت صدای اعال چرخیدم، او گ آمد؟ در 

 چهارچوب در

تراس ایستاده بود. چقدر چهرهاش درهم و نگران 



 .بود

 چطور برایم تا این حد
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عزیز شده بود؟ دوستش داشتم، آنقدر که فکر از 

 دست

د  .دادنش جان از تنم بی 

از حفاظ تراس فاصله گرفتم و به طرفش قدم 

 برداشت و

بیهیچ مقدمهای خودم را در آغوشش جا دادم. نفس 

 آرامش

ون داد و در  را بیر

 .آغوشش نگاهم داشت

 .ببخشید اعال، نمیدونم چهم شد ناراحتت کردم -

 :موهایم را نوازش کرد و با مکث پرسید

؟ -  الن خوی 

 .رس تکان دادم



 .تو که اومدی آره خوب شدم -

سید، حن  دیگر تاکید به حرف زدنم نکرد و  سوایل نیی

نخواست بگویم چرا حال و روانم به یکباره از این رو 

 به

 آن رو شده. میدانستم

م است ویل این را هم خوب میداند که فکر  ش درگیر

 لب به

توضیح باز نخواهم کرد و باید به حال خودم رهایم  

 .کند

 فقط ماند، پررنگ و آرامش

بخش کنارم ماند تا از بودنش احساس امنیت کنم، 

 انگار

 .فهمیده بود چقدر به این احساس نیازمندم

**** 
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رار داشت، بدش نمیآمد همراهیاش کنم ویل با رهام ق



 من

 را بهانه
ی

 برای امروزم برنامیه دیگری داشتم و خستگ

 کردم، صبحانه را در

 کنارمان خورد و با دیل ناراض ی که از نگاه و حرکاتش

متوجه بودم رفت. رسی    ع به اتاقم برگشتم و لباس 

ون  بیر

 پوشیدم. بعد از پنج سال روبرو

ر بدترین حالت ممکن از هم شدن با اشکاین که د

 جدا شده

ن و تنها  بودیم سخت بود ویل چاره نداشتم. اولتر

 جایی که

 فکر میکردم در آنجا

ن را  باشد همان آموزشگاه موسیقیاش بود. ماشتر

 پارک کردم

ده   فرسر
ی

و پیاده شدم. لحظهای کوتاه قلبم از دلتنگ

 شد، من

 روزهای خوی  را در



یی که شاید دیگر هرگزاین مکان گذرانده بودم، روزها  

ی بیدغدغه و بیغم غرق در  برایم تکرار نشود، دخی 

 رویای

... آه  .رنگارنگ موسیق  و هین

پیش رفتم و داخل سالن پا گذاشتم، دیزاین 

، هیچ  سفیدطالیی

شباهن  به لوازم رسارس مشکیقرمز قدیم نداشت. 

 میان رفت

 و آمد تعدادی از

جویان چشم چرخاندم، مسخره بود که فکر  هین

 میکردم

ن منش  میانشان چهرهای آشنا خواهم دید. سمت میر

 .ی رفتم

 .سالم خانوم خسته نباشید -
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ویی لبخند زد
 .با خورسر



 سالم عزیزم بفرمایید امرتون؟ -
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 نه تحملش را داشتمنه وقتش را که به تکه پاره کردن

دازم  .تعارفات بیی

؟ - ن  با آقای شهسوار کار داشتم، هست 

 اشکان به گوشش 
ی

انگار هیچ وقت نام خانوادگ

 نخورده بود

 .که رس تکان داد

؟ - ن جو هست   نمیشناسمشون، هین

 .ناامیدی به عظمت کوه روی رسم آوار شد

 .رییس اینجا بودند قبال -

 .لبها و شانهاش را همزمان جمع کرد

سفانه. مدیر اینجا در حال حاضن نمیشناسم متا -

 آقای درود

ن   .هست 

 :نور امید در دلم روشن شد و رسی    ع پرسیدم

 شهیاد درود؟ -



 .با لبخند رس تکان داد

 .بله -

ن الن تو آموزشگاه؟ -  میتونم ببینمشون؟ هست 
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 .بله بفرمایید صداشون کنم -

و به شدت  شهیاد یگ از همکالس یهایم بود 

 بااستعداد،

 
 
دست راست اشکان بود. در این چند سال چه اتفاف

 افتاده

 بود که اشکان رفته و

 به جایش شهیاد آموزشگاه را میگرداند؟

با ورود شهیاد به همراه منش ی بلند شدم. بالفاصله 

 با دیدنم

 .گل از گلش شکفت

 !طیال -

 .با لبخند سالم دادم



 ...سالم -

 :به فضا اشاره کردم و ادامه دادم
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یک میگم -  .تی 

 که سابق اتاق اشکان بود اشاره کرد. 
 
با دست به اتاف

 قلبم

ده شد، اشکان عاشق اینجا بود  .فرسر

. نه خوشم اومد -  .چه برگشت پر رس و صدایی

 سوایل نگاهش کردم و به مبلها اشاره کرد و خندان به

 .انگشت حلقهاش اشاره کرد

ی - کو من باید به تو بگم. ترکوندی بابا. همخواین باتی   

 .اعالعلیان، خی  ازدواجتون هم که فضا رو پوکوند
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لبخندی به ادبیات کالمیاش زدم. سابق هم 

 همینطور پر

 .شیطنت و راحت بود



 .ممنون -

ن رس اصل مطلب را میخواست.  نشستم و دلم رفت 

 برای

س ی نیامده بودم که احوالیی ! 

 از اینورا؟ -

راستش اصال خی  نداشتم اشکان اینجا رو واگذار   -

 .کرده

 .برای دیدن اشکان اومدم

 .بلند شد و سمت در رفت و بازش کرد

 .سیما قهوه لطفا -

 .داخل آمد

مگه خی  نداری؟ بعد از فوت طال... خدا رحمتش   -

 .کنه

ن کوک کرد و اینجا رو با تمو  م اشکان ساز رفت 

 امتیازاتش

د. خی  نداری  به من سیی

 ازش نه؟



 .ناامیدانه رسم را به چپ و راست تکان دادم

 .پنج ساله -

 اوه خیلیه! چرا؟ -

ایط عوض شد دیگه -  .دیگه رسر
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 دو سه سال ایران نبود وقن  هم .هوم درک میکنم -

برگشت بهش پیشنهاد دادم برگرده آموزشگاه با هم  

 کنار

 .میایم ویل نخواست

 :متاثر از تصور حال اشکان پرسیدم
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 میدوین کجاس؟ -

ی خونهشون؟ -  راستش دقیق نه، چرا نمیر

نمیدانستم پدر و مادر اشکان از ماجرای علت 

 خودکش ی

ند یا نه، راستش خجالت میکشیدم و روی  طال باخی 



 . با آنها را نداشتمرویارویی 

 تو شمارهای ازش نداری؟ -

به خدا یه هفته نیست گوشیمو زدن، شمارههام  -

 همه تو

گوش ی سیو بود. ویل خیالت تخت پیداش میکنم 

 .برات

 شمارهتو بده زنگ بهت

نم ن  .میر

چاریه دیگری نداشتم باید صی  میکردم. شمارهام را  

 گفتم

ه کرد  .و در گوش یاش ذخیر

 ول
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ن بودم تا شهیاد شماریه  عجول نبودم ی مطمت 

 اشکان را

برایم گیر بیاورد صد بار میمردم و زنده میشدم. 



 فرمان را

 سمت خانیه پدری

اشکان پیچاندم. دم ظهر بود، شاید برای ضف ناهار 

 و

احت میان روز به خانه باز میگشت و در کوچه  اسی 

 .میدیدمش

نزدیک خانهشان پارک کردم،  کیم با فاصله

 چشمهایم از

به یز از اشک شد. اشکان هم کم ضن  مرور گذشته لی 

 نخورد، دلم برایش

میسوخت، صدای هقهق آن روزش در گوشم پخش 

 میشد و

حالم را دگرگون میکرد. حرفهایش، ضجههایش، کمر 

 او

 هم همراه کمر بابا

شکست، شاید خییل شدیدتر، به قول حاوید  

ی نبود ن  کمچیر



 ...ناموسش بود

 طیال؟ -

 با هراس از جا پریدم و به اطرافم نگاه کردم، من گ از

ن پیاده شده و به در خانیه پدری اشکان زل زده  ماشتر

 بودم؟ نگاهم را به آرش برادر

اشکان دادم. چهقدر تغییر کرده بود، جاافتادهی  و 

 درشتی  

بود، چقدر هم شبیه اشکان بود. انگار شک  شده

 داشت

 خودم هستم یا نه. آب
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تلخ شدیه دهانم را فرو خوردم و به تایید سوالش 

 رس تکان

 .دادم

 .خودمم طیال -

؟ -  اینجا چیکار میکنن



از اخمهای درهمش تنم لرزید. لبد از ماجرای طال 

 خی  

ادرش چراداشت؟ داشت دیگر، م گر میشد نداند زنی   

 .ناگهاین فوت شد

اشکهای مزاحمم دیدم را تار کرده بودند و با رس 

 انگشتهایم

 .همه را جمع کردم

 .با اشکان کار داشتم -

 .در ماشینم را برایم باز کرد

ن لطفا -  .بشتر
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خودش هم در کنار راننده را باز کرد و نشست. کالفه  

 کف

 .دستش را روی صورتش کشید

 چیکارش داری؟ -

 .خصوصیه -

هام شد ن خیر  .تیر



 ...ولش کنید بذارید زندگیشو کنه. بعد از مرگ -
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 پوف کشید، انگار دلش بردن نام طال را نمیخواست،

انزجارش از طال خنجری شد به قلبم، آنوقتها 

 زنداداش

 زنداداش از دهانش

 .نمیافتاد

کم عذاب نکشید نذار برگرده به گذشته داغونی   -

 شه. اگه

 .کارت واجبه به من بگو

 برای زدن نداشتم
ن
 .نه دیگر حرف

 .نه... مهم نیست، نباید میاومدم -

ناامیدی مشهود در کالمم انگار کیم نرمش کرد. از 

 زبان

طال شنیده بودم که آرش خواهانم است، البته هیچ 

 وقت بیان



تنکرد یعنن فرص  

نشد، همان روزها که آرش زیادی جلوی رویم ظاهر 

 میشد

 طال داغان شد و بعد 
ی

ی میکرد بود که زندگ و دلی 

 هم آن

 ...جریانات نحس

 .آه کشید و نگاهش رنگ حرست گرفت

هیچ وقت هییحی اونجور که فکرشو میکنیم و  -

 دلمون

ه، نمیدونم چرا اومدی اونم بعد از  میخواد پیش نمیر

 این همه

یل دیگه نیاسال و . 

ن دو تا خانواده پنج ساله پاره شده،  رشتیه پیوند بتر

 فکر

نمیکنم کاری با هم داشته باشیم. هییحی مثل سابق 

 نیست

 .هییحی 
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 نمیدانم تاثیر حرست مواج در نگاهش بود یا تلیحن 

روزگاری که برایم ترسیم کرد که اشکم فرو ریخت و 

 به

تکان دادم. رسی    عتایید رس   

صورتم را از اشک پاک کردم و رسیعی  از من او بود  

 که

ن رفت و بدون نگاه دیگری به سمتم دور شد  .پایتر

ن را راه انداختم. راست میگفت  تعلل نکردم و ماشتر

ن   هیچچیر

مثل قبل نبود، از کجا معلوم اگر اشکان را میدیدم 

 مثل

 سابق با روی باز

احت ردم میکرد. یعنن جوابم را میداد، شاید با فض  

مزاحمتها کار اشکان بود؟ چرا شک داشتم به 

 حدسم؟



 .اشکان تا این حد نامرد نبود

مستاصل از اینهمه سوال بیجواب جواب گوش یام 

 .را دادم

اعال بود. ساعت دو ظهر شده بود و اعال حسای  به 

 رفتارم

 .شک کرده بود

آخر ماه بود و امشب بچهها خانیه اعال جمع 

 .میشدند

کت   را نداشتم ویل چارهای جز رسر
ن

حوصلیه شلویع

 در

 میهماین نداشتم؛ زن اعال

بان ن  .بودم و میر

 به خانه رفتم، باید عکسها را در هفت سوراخ مخقن 

میکردم، نمیخواستم قبل از روشن شدن حقیقت  

 کس ی آنها

 را ببیند، از قضاوت
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   اشا ندارد غم تم

شدن وحشت داشتم، از طرد شدن، از متهم شدن... 

 اینجور

هم نمیشد که در کیفم با خودم در کوچه و خیابان 

 راهش

 .بیندازم
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زیر تشک تختم گذاشتمشان و روتخن  را رویش 

 مرتب

کردم. وقت نداشتم، رسی    ع دوش گرفتم، آماده شدم 

 و راه

 افتادم. هربار که داخل

، عقب را چک میکردم حس میکردم کس ی در آینه

 تعقیبم

 ... است. دوباره ترس، دوباره اضطراب، دوباره ناامنن

 من

 بلد نبودم شبیه توی فیلمها



با خونرسدی ماشینم را کنار جاده بکشم و مچ 

 تعقیبکننده را

دم تا از دیدش دور شوم،  م. پایم را روی گاز فرسر بگیر

 اما

 انگار کس ی که تعقیبم

آن چشمآی  نبود. دیدمش، او هم رسعتش را  میکرد 

 زیاد

 کرد و نزدیک شد، فردی که کاله ایمنن مشگ به رس

 داشت با آن هیکل و هیبت

 .درشت عیل بود

 کشیدم و با ضعقن که به 
ی

نفس ی از رس آسودگ

 یکباره در

تنم ر خ نشان داد رسعتم را کم و کنار خیابان پارک  

 .کردم

 پس اعال احساس
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 خطر کرده بود و در پس آرامش مصنویع دیشبش

هایی بوده. حال عیل را چطور میپیچاندم؟  !خی 

کیم که آرام شدم خودم را به خانیه اعال رساندم. 

 تمام

تالشم این بود مثل قبل رفتار کنم تا اعال را از این 

 هول و

 ول درآورم ویل تر ِ س خوره

ن  ی نبود که بشود مخفیاش کرد. شده به جانم چیر

 القل از

ش بودم. در آینیه آسانسور چندین بار  درون درگیر

 لبخند

 را تمرین کردم. گوش یام را

روی حالت بیصدا گذاشتم و ته کیفم داخل زیپ 

 مخقن 

 .کوچکش جایش دادم

کلید به در انداختم، هنوز قفلش باز نشده بود که  

 کس ی از



خندیه مریم در گوشمداخل در را باز کرد و صدای   

 پیچید. نگاهم قبل از مریم

روی لبهای خندان اعال که دندانهای یکدست و 

 سفیدش را

به نمایش گذاشته بود نشست. تصویر آن عکس، 

 همان

 عکس ی که از من و

اشکان جلوی خانیه اشکان و طال گرفته شده بود در 

 نظرم

پررنگ و روشن مثل روز مجسم شد و به ثانیهای 

 نکشید

ه تمام حسهای بد دنیاک  
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ه زدند. از  سمتم هجوم آوردند و روی سینهام چنی 

 مقایسیه

اعال و اشکان حالم دگرگون شد، اشکان هم عاشقانه 



 طال را

ستید ویل من را  مییی

 ...هم

 .سالم عزیزم -

 با صدای مریم نگاه از اعال گرفتم و خودکار به رویش

 .لبخند زدم

ن بود؟ - ی؟ قدمم سنگتر  سالم مریمجون، داری میر

 .گونهام را با محبت بوسید

 .برمیگردم -

 .رو به اعال کرد

 نزن فعال -
ن
 .به رهام حرف

رس تایید تکان داد و من سقوط کرده در ته گودایل 

 عمیق به

جستوجوی علت حضور مریم در خانیه اعال فکر 

 .میکردم

 نمیای تو خانوم؟ -

با تماس دست اعال که دور کمرم پیچید لرزیدم و 



 نگاهش

 نگران شد. مریم رفته بود و من هنوز درگیر حضورش

 .بودم
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 طیال؟ حالت خوبه؟ -
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ه و نگرانش داخل  لبخندی زورگ زدم و زیر نگاه خیر

 .رفتم

 .خوبم -

قای سمت اتاق خوابمان پا تند کردم و حرفهای آ

 علیان

 راجع به مریم و اعال توی گوشم اکو انداخت. داشتم

 کورکورانه قضاوت میکردم،

 نباید شک و بدگماین را وارد زندگیام میکردم، اعال بد

نبود، نمیتوانست بد باشد، فقط چند روز از 

 ازدواجمان



 !گذشته بود

ون کشیدم و شالم را از روی  مانتوام را از تنم بیر

 موهایم

 .برداشتم

با ورود اعال دستپاچه شدم، نباید میگذاشتم افکارم 

 را از

 برخوردم متوجه شود. سمت کمد رفتم و رختآویز را

 .برداشتم

هنوز مانتوام را آویزان نکرده بودم که از پشت رس 

 یک

دستش دور شکمم حلقه شد و با دست آزادش 

 موهایم را

 .پشت گوشم چفت کرد

 طیال؟ -

 ... مثل اشکان نبوداعال خیانت نمیکرد نه، اعال 

 حالت خوبه؟ -
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خسته از تنشهای پیدرپیای که روح و جسمم را 

 خراش

انداخته بود، پ ِ س رسم را به سینهاش تکیه دادم و 

 بیصدا

 :لب زدم

 .خوبم -

اض کرد  .کنار شقیقهام را بوسید و با مالیمت اعی 

ین  - ین عزیزم؟ من کوچکی  ن پس چرا حرف نمیر

 حرکتت

. دیروز  رو معنا میکنم طیال، من میفهمم پریشوین

 نخواسن  

 گذاشتم راحت
ی

 بگ

 و بشنوم
ی

 .باش ی ویل الن دوست دارم بگ

دستش را از روی شکمم برداشتم و نیم قدیم جلو 

 رفتم و

 .مشغول ادامیه کارم شدم



مروز ویل بیخودی نگراین خوبم. پنجشنبهس ا -

 حواسم

 نبود و نرفتم رس خاک طال یکم به هم ریختهم از این

ن   .بیحواس ی، همتر

شالم را روی رختآویز انداختم. بازویم را گرفت و 

 سمت

 .خودش تاب داد

این که حواست نیست رو خودم میفهمم، تو  -

 .علتشو بگو

 از شدت اضطراب و فشاری که روی اعصابم بود به

کردمچشمهای کنکاشگرش اخم   . 

؟ -  میشه بس کنن
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 .دلخور اخم کرد

 فکر میکردم محرم ارسارم!؟ -



کس ی درونم شماتتم میکرد "طیال به خودت 

 مسلط باش

 "!داری بدرفتاری میکنن 

 بین  از ترانهای را که خودش رسوده و روز اول با هم

 :زمزمه کرده بودیم را یادآوری کرد

ینجانان - م، توو در برم بگیر چون تو بر من محرمی   

... همهش کشک  !جاین

پلک بستم تا خودم را آرام کنم. کاش اعال میفهمید 

 هنوز

ین است، هنوز به  جانان است، هنوز محرمی 

 حمایتش به

 بودنش به گرمای

آغوشش نیاز دارم تا از ترسهایم، از غمهایم، از 

 مشکالتم

به آن پناهنده شوم. فقط... فقط الن وقت زبان باز  

 کردن

ان  نبود. من خودم حیر



بودم، خودم هنوز هیچیک از اتفاقهای اخیر را هضم 

 نکرده

بودم، من حن  نمیفهمیدم چه کس ی و چرا قصیه 

 منحوس

 قدییم را زنده کرده و

د  !از باز کردن زخم کهنیه قلب من لذت میی 

؟چرا عیل رو بپام گذاشن   -  
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 خودم هم نفهمیدم چرا به رویش آوردهام یا اصال

ین موضوع را پیش کشیدهام  .بیاهمیتی 

 .نگرانتم بفهم -

 .انگار بوهایی برده بود

وقن  هیچ خطری تهدیدم نمیکنه، حضور عیل رو  -

 مثل

 سایه پشت رسم خی معنن کنم اعال؟

 از این دلخوری؟ -



ز بر نبود، من از نگرانیهایش ممنون بودم پس من را ا

 نه

 .دلخور

 .مهم نیست -

خداراشکر انگار پیش کشیدن بیموقع جریان عیل 

ن   همچتر

بیموقع هم نبود و ذهنش را از علت ناراحتیام 

 .منحرف کرد

م را از   ن با صدای زنگ افاف، شال هماهنگ با شومیر

 کمد

برداشتم و دیگر مجال حرف و سخنن ندادم و برای 

ازب  

 .کردن در رفتم

رهام بود و پشت بندش بقییه بچهها. آخرین نفر 

 ...هم مریم

 دلم میخواست این حساسیتهای زنانه را که بدموقیع

 خوریه روانم شده



 ول
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بودند را از خودم دور کنم ی فکر اینکه اعال قبال 

 قصد

نمیفهمیدم  ازدواج با او را داشته آزارم میداد، فقط

 چرا حال

 به چشمم آمده! اگر از

سیدم میگفت اعصاب که ضعیف  خاله لدن مییی

 شود اراده و

ود.  اداریه اعمال و افکار از دست آدم در میر

 جمعمان

 حسای  جمع شده بود،
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میفهمیدم اعال ناراحت است و دلش خلوی  

 میخواهد تا با

توضیح و محبتش آرامم کند. کنارش نشسته بودم 



 ویل فکرم

ید،  جای دیگر مییی

پیش عکسها، پیش اشکان، پیش آرش و حرفهایش و 

 از

 همه

ف  .خوفناکی  پیش آن دزد بیرسر

ون پریدم  .با سوال اعال از فکر بیر

 .تو بگو عزیزم -

ی را باید  ن گنگ و پرت نگاهش کردم. من چهچیر

 میگفتم؟

ه مریم کردرهام خندان رو ب . 

 .طیال اصال تو باغ نیست تو بگو -

611 

   غم تماشا ندارد 

به شوخیاش خندیدم. مریم و رهام مشغول کلکل و 

 تعارفات

شدند و حواس من به اعال پرت شد که نگران شانهام 



 را

د  .فرسر

؟ - احت کنن  میخوای بری اسی 

کاش میشد چشم ببندم و وقن  بیدار میشوم ببینم 

ی  ازخی   

تهدیدها نیست، اصال گذشتهای وجود ندارد که 

 بخواهد

 تهدید شود به

 .زندگیام

 .خسته نیستم -

رهام با صدای بلند و با حرکات مخصوص خودش 

 دسن  

 .رقصاند و رو به اعال کرد

 .برو بریم مریمو -

آنقدر حواسم پرت بود که هنوز متوجه قضیه نشده 

 بودم که

ترانیه "مریم صدای دسته جمعیشان در حایل که 



 بانو" را

 میخواندند بال

رفت و دل من باز هم، باز هم، باز هم آشوب شد. 

 اعال

اشکان نبود، بود؟ چرا باید آهنگ مریم را میخواند؟ 

 یعنن تا

 این حد دوستش داشت که

 برایش آهنگ هم خوانده بود! چرا هیچ وقت به این

 موضوع فکر نکرده بودم؟
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صدای "مریم بانو" گفتنهای اعال کنار گوشم داشت 

 حالم را

 بودم و نمیفهمید که اینطور با 
ی

بد میکرد، رو به خفگ

 تمام

 احساس

 صدایش را اوج میداد و بقیه چه با شور همراهیاش



 .میکردند

خانه درآوردم، اصال یادم نبود  ن نفهمیدم گ رس از آشیی

 به

فه شدن نجات داده بودم چه بهانهای خودم را از خ

 و به این

 مکان پناه آورده

بودم، ویل صدای آواز دستهجمیع نشان از عادی 

 بودن

 .اوضاع داشت و صدای اعال را شنیدم
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 .ادامه بدید الن میام -

لیواین آب ریختم و برای خنک شدن ری  ههای داغ  

 کردهام

رس کشیدم و روی صندیل نشستم. حالم اصال خوش 

 نبود و

را روی ساعدرسم   

ن گذاشتم  .دستم روی میر



 حالت خوبه؟ -

رس بلند نکردم ویل با تکان رسم جواب مثبت دادم، 

 چقدر

سید  !حالم را مییی
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ده شد و بیاراده   موهایم را پشت گوشم زد و قلبم فرسر

 :گفتم

ن پس؟  اینا گ میر

ن شانههایم را گرفت و مجبورم کرد رسم را از  روی میر

 بلند

 .کنم و نگران چشمهایم را هدف گرفت

سونیم طیال، بگو چته به خدا دارم قایط  - داری میی 

 میکنم

 .از دیدن این حالت

ن را بگویم و خودم را  چقدر دلم میخواست همه چیر

 از این



کابوس وحشتناک خالص کنم. کاش اشکان را پیدا 

 .میکردم

فتم، اعال زیادی  آرام و قرار نداشتم، باید به خانه میر

 پاپیچم

 بود و اعصابم را خرد میکرد و تمرکزم را سلب. باید به

 خلوت اتاق دوران

فتم و در سکوتش چارهای برای حل  تجردم میر

 مشکالتم

پیدا میکردم. اصال آن مرد چرا دیگر تماس نگرفت 

 بگوید

 چه از جانم میخواهد! بلند

گاهش همراهم بال کشیده شدشدم و ن . 

م  - رسم درد میکنه اعال، اینجا خییل صداست میر

 خونیه

 .جاوید

خواستم از کنارش عبور کنم که محکم مچ دستم را  

 گرفت و



 .همزمان بلند شد و مقابلم ایستاد

ی -  .هیچجا نمیر
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 .از ابهت کالمش پاهای رفتنم سست شد

مع، صورت خوش ی نداره غیبتمون. بیا تو ج -

 دیروقته

ن دیگه  .النا میر

خواستم برای بار دوم از کنارش رد شوم و بار دیگر 

 مانع

 .شد

؟ اگه درد داری بریم  - ن رسدردت بهونه بود برا رفت 

 .دکی  

دلخور کنارش زدم و رد شدم. خداراشکر 

 آوازخوانیشان

 تمام شده بود. به چهریه مهربان مریم نگاه کردم،

 دخی  



 خوی  بود، ادا و اطوار

نداشت ویل صدای آقای علیان از ذهنم پاک نمیشد. 

 او

 ...انتخاب اول اعال بود برای ازدواج
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ن کردند، برای بدرقهشان  بالخره دل کندند و عزم رفت 

 بلند

ن رهام داشت عکسهای پخش شده از  شدیم. دم رفت 

 من و

 اعال را نشانم میداد

ه و مبهوت مدام و تاکیدوار و با ابروهای بال پرید

سید  :مییی

 خداوکییل چند روزه اینا پخشن تو یه نظر ننداخن  

 ببینیشون! بابا تو دیگه گ

! القل یه نگاه میکردی ببینن خوب افتادی تو  هسن 

 عکسا

یا نه! اعال زنت خییل ریلکسهها دمش گرم کاش من 



 مثل

 .طیال بودم
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ن اعال توسط رهام سمتش  با مخاطب قرار گرفت 

رسچرخاندم و او را با مریم مشغول صحبت دیدم، 

ن   دومتر

 سقوط امروزم هم صورت

گرفت. دکمیه اعصاب من امروز روی مریم قفل  

 کرده

بود، دلم میخواست اعال را سمت خودم بکشم و 

 بگویم نکن،

 بد نباش، پا جای پای

 ...اشکان نذار

عال خودم را در اتاق انداختم، پالتوام رفتند و قبل از ا

 را تن

زدم و شالم را تعویض کردم و کیفم را برداشتم، 



 نمیخواستم

 بمانم، خودم را

میشناختم در اینجور مواقع که خشم وجودم را فرا 

 میگرفت

ن  ین آدم روی کریه خایک میشدم، رفت  بیمنطقی 

ین  بهی 

 گزینه بود، اگر

 .میماندم خرای  به بار میآمد

ر را باز کردم که سینه به سینیه اعال درآمدم. د

 متعجب

 .جفت ابروهایش را بال انداخت

 !کجا -

سیع کردم از کنارش رد شوم ویل نمیشد، بیشی  

 فضای در

 .را اشغال کرده بود

 .برو کنار اعال -
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 :چانهام را گرفت و توپید

ن  - الن زبون باز نکنن  تو چت شده؟ به وهللا اگه همتر

 به

حرف زدن هرخی دیدی از چشم خودت دیدی. 

 حرف بزن

 طیال! خی شده؟ چیو داری

؟  ازم مخقن میکنن

 ول

 .با دست پسش زدم ی دری    غ از ذرهای جابجایی 

. برو کنار باید برم -  .برو کنار اعال. هییحی نشده هییحی

بهت میگم حرف بزن، نذار دوباره به گندش که  -

 رسید

 بفهمم. خی شده؟ چرا اینقدر مشکوک شدی؟

ن را از یاد برده  گذشته و عکسها و اشکان و همه چیر

 بودم

و فقط مریم جلوی چشمهایم بود و ترس ی که 



 خوریه جانم

 شده بود، از دست

 ...دادن زندگیام مثل طال

 مریم غروب اینجا چیکار میکرد؟ -
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هام شد. صورت او هر لحظه آرامی  میشد   مات خیر

 و

. به یکباره صدای  صورت من هر دم خشمگینی 

 خندهاش

 کل اتاق را برداشت. خشم
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زورم را زیاد کرده بود یا اعال حواسش پرت شده بود  

 که

این بار وقن  هلش دادم کنار رفت. از کنارش رد شدم 

 ویل

 رسی    ع واکنش نشان داد و در



 .آغوشش نگاهم داشت

وچولوی حسود منکجا ک - ! 

 .پر حرص سیع کردم دستهایش را از دورم باز کنم

 کوچولو نه  -
ی

ولم کن اعال نه من بچهام که بهم بگ

 احمقم

 حسود. ولم کن
ی

 .که بهم بگ

هنوز رگههای خنده در صدایش بود که داخل اتاق 

 هدایتم

ن کنسول  کرد و به اجبار روی نیمکت جلوی میر

 .نشاندتم

ن ببینم جوجه -  !بشتر

 .خودش هم جلوی رویم زانو زد

 .خواستم بلند شوم که این بار جدی اخم کرد

ن طیال -  .بشتر

خی فکر کردی راجع به من! به خدا حقته بزنم تو  -

 دهنت

 که تو مغزت 
ن
بابت این بیاعتمادی و فکرای مزخرف



 .اومده

ل  ویل دارم خودمو کنی 

 .میکنم تا حرف بزین 
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 زود از کوره در رفته بودم؟ زود قضاوت کرده بودم؟

حساس شده بودم؟ چرا نمیتوانستم خوب را از بد و 

 درست

 !را از غلط تشخیص دهم

 .بلند شدم و همراهم بلند شد

م خونه -  .باشه من اشتباه کردم. میر

اینبار با خشم بازویم را کشید و تقریبا روی تخت 

 رهایم

 .کرد

ن ببینم یه برم  - برم. کجا بری؟ جات بشتر

 اینجاست. عادت

ندارم زنم جایی جز خونیه خودش بخوابه. باورم 



 نمیشه

 طیال تو، تو به من

شک کردی؟ مریم اومده بود چون خودم خواستم 

 بیاد کارش

داشتم واجب بود ببینمش. مریم همکارمونه. این چه 

 افکار

 مریضیه که تو داری؟

شغلم رو باورم نمیشه این طرز فکرت باشه! من و 

 درک

 . نکردی هنوز! تو باید خییل بازتر از اینا فکر کنن

 ممکنه

 صد نفر حن  تا دم خونهم بیان

یا صد نفر به گوشیم زنگ بزنن، تو میخوای نسبت 

 به

همهشون این واکنش رو نشون بدی! حال این که 

 مریمه و

 خودت میشناسیش اینه وای



 .به حال مزاحمتا

 .میان حرفش پریدم
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   شا ندارد غم تما
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من امل نیستم اعالخان. شغلتم درک میکنم  -

 میدونم ِان تا

طرفدار دوآتیشه داری و حن  ممکنه جلوی چشمم 

 بهت

ن   .ابراز عالقه هم کتن

 مریم بانو حسابش از بقیه سواست، نیست؟

 .مریم بانو را به عمد کشدار گفتم و منظورم را فهمید

مقابلم ایستاد، شانههایم را جلو آمد، ایستاده بودم و 

 چسبید و

 .کیم خم شد تا صورتش روبروی صورتم باشد

 !مریم بانو؟ منظورت رو دقیقی  بگو -

غرورم اجازه نداد رسما به رویش بیاورم و خودش 



 :پرسید

؟ -
ی

 ترانیه مریم بانو رو میگ

ن نگاهش کردم و یادم به  دست خودم نبود که تیر

 نگاههای

اشکان افتاد ویل زود محو شد. نمیدانم چرا حس 

 میکردم

 تمام شکهایم به اعال

 بازتاب گندی بود که اشکان به قالب زندگیاش زد و

 خوریه جان من شد. من اینطور نبودم که کس ی را

 !عجولنه قضاوت و بازخواست کنم

ن خوانندهام که توی ترانهم اسم  - طیال من اولتر

ه؟ نگام  دخی 

بانو رو مریم فرستاد بخونم، اونم تو کن... مریم 

 زماین که

 من اصال مریم رو
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نمیشناختم، منم خوندم. این کجاش برات شبهه 

 ناکه؟

 یک کوه راه گلویم را بسته بود. 
ی

بغض ی به بزرگ

 سمت

 تراس رفتم و درش را باز کردم، یعنن حال طال بعد از

اردیدن عکسهای من در کن  

اشکان چهطور بود! من که داشتم دق میکردم از 

 شنیدن اسم

 .مریم از زبان اعالی خوشصدایم

پشت رسم آمد. اشکهایم روان شده بودند و دلم 

 های های

ن میخواست  .گریست 

ن منو -  ...طیال ببتر

سمتش برنگشتم ویل غرورم را نادیده گرفتم و حرفم 

 را

 :زدم

 .قرار بود باهاش ازدواج کنن  -



رسم بود، حس کردم در جایش خشک شد. پشت 

 لبد فکر

 بد بود شالم را از 
ی

نمیکرد بدانم. چقدر حس خفگ

 رسم باز

 کردم. سمت

حفاظ تراس رفت و کف هر دو دستش را رویش  

 گذاشت و

ن خم شد  .رسش رو به پایتر

سوز رسمای زمستان لبالی موهایم میپیچید. رسدم 

 بود،

واقعا هوا تا این  نمیدانم دوباره فشارم افتاده بود یا 

 حد یخ

 بود که به زیر پالتوام
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هم نفوذ کرده بود. به اتاق برگشتم و بار دیگر کیفم 

 را



برداشتم، بیشک امشب در فضای این اتاق از 

 بیهوایی 

 میمردم. چرا این وسط دلم

د ن  ...برای طالیم پرپر میر

ه نشست  .دستم روی دستگیر
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 .بیا اینجا -

 .دستم خشک شد ویل برنگشتم

مثل بچهها قهر نکن برو. حرف زدی وایسا حرف  -

 .بزنم

 .بیا اینجا

قهر نکرده بودم فقط میخواستم بروم و در تنهایی به 

 افکارم

سامان دهم. بازویم کشیده شد و نرم و آهسته روی  

 کاناپه

 .فرود آمدم

 .پالتوتو درار -



 .لج کرده بودم که اخم کردم

 .راحتم -

 .کنارم نشست و خودش دست به کار شد

 .من ناراحتم -

پالتوام را ظاهرا در کمال خونرسدی به دورترین 

 نقطیه

 .اتاق پرتاب کرد
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 ...مریم -

 .با بردن اسم مریم انگار با پتک به سینهام کوبید

 امشب صداش کردم بیاد که راجع به درخواست ... -

 .ازدواج رهام باهاش حرف بزنم. خواست رهام بود

انگار یک سطل آب یخ تگری روی آتش دلم ریخت. 

 اعال

 .اشکان نبود، نه نبود

و اما خودم... نمیدونم از گ شنیدی خی شنیدی،  -



 نمیخوام

 ...هم سوال کنم. خودم برات تعریف میکنم. خب

هام  رسش را سمتم برگرداند و مستقیم و ناراحت خیر

د وش  

 :ادامه داد

بهت حق میدم ناراحت شده باش ی و توضیح  -

 بخوای،

، به منن که باهات  گرچه حق نمیدم بهم شک کنن

 روی

 روام... پوف خییل خب

 ...دلخوریم باشه برای بعد. مریم، مریم

ون فرستاد  .نفسش را محکم بیر

ه میدوین که. ترانههاشو  ...- عموی امیر
مریم دخی 

 میداد

امیر برام میآورد نه ازم بابتشون پول میخواست نه 

 میگفت

 اسمش چیه، امیر 
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عمومه چیکار داری به اسمش بابت  میگفت دخی 

 ترانههاش

پولم نمیخواد فقط اگه دوسشون داری بخون. عایل 

 بود

 شعراش پر از احساس پر

 پر از رویا. همیشه فکر میکردم ف
ی

قط یه از زندگ

 دخی  

رها و آزاد میتونه اینقدر با فراغبال شعر بگه. یه 

 دخی  پر

 و امید
ی

 .از شور زندگ
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ویل اینجور نبود. بعد از چند سال که ترانههاش رو 

 برام

میفرستاد بالخره دیدمش ویل نه یط یه دیدار عادی. 

 تو



 بیمارستان اعصاب و روان

ا  ی بود و انقدر حالش بد بود که دکی  ن بسی  نمیتونست 

 به

حرفش بیارن. امیر ازم خواست به دیدنش برم شاید 

 شوکه

 شه و حرف بزنه. رفتم

دیدنش، به گردنم حق داشت، با دیدن یه دخی  

 ضعیف و

زردرنگ ماتم برد. باورش سخت بود اون مردهای که 

 فقط

 چشماش کار میکرد قلیم

به اون توانایی داشته باشه، با مالقات منم تکون 

 نخورد فقط

. امیر برام از ن  چشماشو از سقف سمتم چ خوند همتر

 زندگیش گفت، اینکه
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عموش یعنن پدر مریم تو جهالت دوهزار سال پیش  

 گیر 

اش رو از  ون اومدین هم نیست. اینکه دخی  کرده و بیر

 بدو

 تولد تو خونه حبسشون

میکنه مبادا آفتاب و مهتاب چشمشون به روشون 

 .بیفته

اینکه دخی  تا پنجم درس بخونه بسشه و بعدش اگه 

 پا

ون از خونه بذاره حکمش  بیر

رسبریدنه. اینکه اگه تو خونه بلند بخنده حکمش با  

 کمربند

سیاه و کبود شدنه، اینکه اگه صداش رو همسایه 

 بشنوه

 زبونشو یل دندونش

ب و شتم و بدرفتاری و چه تیکه تیکه کردن ه... ضن

 میدونم



به قول امیر اگه ترس نداشت زنده به گورشونم 

 میکرد و

 .خالص

ن کشید. یعنن  هاش بودم که آیه سنگتر با بهت خیر

 هنوز هم

 !آدمهایی با این افکار وجود داشت

پرس همساییه مریمینا یه روز که در خونیه  -

 مریمینا باز

 خواهر مریم رو 
 
از یل در میبینه، بعدم بوده اتفاف

 مادرشو

 میفرسته

خواستگاری. مادره هم خی  از اخالق بابای مریم 

 نداشته که

تونو دیده نشونیهاشو داده  برمیگرده میگه پرسم دخی 

 بهم،

 چشماش زاغه قدش
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ن کمرش یم  بلنده پوستش سفیده. موهاشم تا پایتر

 بافه جوری

نه، چه میدونم از اینکه از رورسی ب ن ون میر لندشم بیر  

ن   تعریفای مادرا. همتر

توضیحات اون خانوم از خواهر مریم باعث خشم 

 پدر

ن  جاهل مریم میشه. امیر میگفت بعد از رفت 

 خواستگار

 جلوی مادرش و مریم با چاقو

ه بعد  ...میفته به جون خواهره اول گیساشو میی 

وع به لرزید ن  خودم حواسم نبود دستهایم رسر

 کردهاند ویل

 حواس اعال همیشه جمع بود که دست هایم را میان

 مشتهایش گرفت و

 .قساوت پدر مریم را کامل توضیح نداد و پرش زد

 مریم بعد از دیدن اون صحنهها کارش به تیمارستان -



کشیده بود. سالها زیر دست پدری با اون افکار و 

 اخالق

 کردن و درآخر شاهد
ی

 زندگ

 مرگ خواهرش به گناه نکرده و با دستای پدرش کم

ب  های نبود واقعا. حن  تصورشم وحشتناکه... دو  ضن

 سه

 روز بعد از مالقاتم با مریم امیر 

کیفور اومد رساغم که مریم حرف زده گفته به 

 اعالعلیان

بگو دستمزد چند سال ترانه نوشتنام براش این 

 آهنگو برام

 بخونه. "مریم بانو" تنها
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 آهنگیه که خواهر مریم برای مریم نوشته بوده. منم

خوندمش براش. کمکم مریم رو از بخش اعصاب و 

 روان



ون آوردیم، باهاش خییل حرف  بیر

دیم، آوردیمش تو تیممون، دیگه پدرش نبود که ن  میر

زندونیش کنه، آرومی  شده بود ویل نه اونقدر که 

 مثل یه

گه بخنده... دلمآدم عادی ب  

ی که با پنج کالس سواد شاعر  میسوخت براش، دخی 

 بود،

ی که اجتماع رو ندیده بود  ایط مریم، دخی  اونم تو رسر

 تو

 ناامیدی محض از امید و

ه، داشت   شعر میساخت... حیفم بود بمیر
ی

زندگ

 میمرد،

جسمش نهها روحش. یه ترس عمیق هم از پدرش 

 داشت با

 اینکه زندان بود، خییل

احساسای  نمیدونم خی شد فکر کردم اگه باهاش 

 ازدواج کنم



بهی  میتونم کمکش کنم. با بوآم که درمیون گذاشتم  

 گفت

 بدبختش نکن. از

 چاله درش نیار بندازش تو چاه. حس تو بهش ترهم و

دلسوزیه نه احساس ی که یه مرد به زن رویاهاش 

 .داره

 راست میگفت قبول داشتم

اردهنده بود که برای حرفاشو، حن  فکرشم آز 

 دلسوزی

ان   جفتمون رو بسوزونم، برای جی 
ی

زندگ

 رسخوردگیهاش

ان  مجردیش، جی 
ی

 تو زندگ
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ی  ها و اذیتهای پدرش، نشون دادن جای جای  سختگیر

 دنیایی 

ن  د ویل ندیده بودتشون. تو همتر ن  که ازشون حرف میر



 کشمکشهای عقل و

احساسم بودم که فهمیدم رهام به مریم بیمیل 

 نیست. منم از

دمش دست رهام، دیدم بوآ راست  خدا خواسته سیی

 میگه من

 مرد بیعشق رس

کردن نیستم بدبختش میکنم. میبینن که تو زنده  

 کردن مریم

ن با مریم پنج سال پیش  موفقم بوده، الن مریم رو ببتر

 صدوهشتاد درجه فرق

 .کرده
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 مریم منقلب شده بود و این حالم از ش
ی

نیدن زندگ

 حس

 از قضاوت نابجایم آزارم میداد
ی

دگ ن  .خجالی 

 هنوز شگ مونده به دلت؟ -

 برای زدن نداشتم ویل اعال 
ن
منده لب گزیدم، حرف رسر



 پر از

 .حرف بود هنوز

ن و تنها زن  -  تو تموم سالهای عمرم اولتر
میدوین

 زندگییم؟

 میدوین چقدر دوستت دارم؟

هش میکردم، توقع جواب شنیدن هم فقط نگا

 نداشت که ادامه

 .میداد
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چقدر زندگیمون برام مهمه... چقدر رعایت یه  -

 رسی

 و انساین برام مهمه... چرا شک کردی 
 
اصول اخالف

 بهم

 طیال! این بار دومیه که بهم

ن من و تو مگه  ، حواست هست؟ بتر شک میکنن

 دیواری



عا دیوار بینمون برداشته نشد؟ مگههست؟  مگه رسر  

 قرارمون این نبود تو غم و شادی

کنار هم باشیم؟ ها؟ پس چرا تو تنهایی قضاوتم  

 کردی و

ن  نشسن  به خودآزاری!؟ هان طیال؟ نگاه ندزد، ببتر

 منو،

 گفتم دنیا رو برات به چشم

بههم زدین باب میلت میچرخونم تا خم به ابروهات 

 نیاد،

... ازت توقع نداشتما! مثل بچهها اخم  نگفتم؟ طیال 

،  کنن

، قهر کنن ویل اون  ترسر بزین

زبون نیم مسقالیتو تکون ندی بفهمم به کدوم گناه 

 حقمه

 .تقاص پس بدم

دستهایم میان دستهایش عرق کرده بود ویل دلم 

ون  بیر



کشیدنشان از دستهای گرم و عاشق اعال را 

 نمیخواست. لب

 به توجیه شاید

ان باز کردم  .هم جی 

 ...من به چشم-

نتوانستم بگویم به چشم خیانت و عواقبش را 

 دیدهام، اینکه

ن  ترسیدم، اینکه مارگزیدهام، خودش میدانست گفت 

 .نداشت
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 داخل تراس 
ی

بلند شدم و این بار از شدت گرمازدگ

 .رفتم

ها فکر میکردم، باید  ن خودم را باید به خییل چیر

 میساختم،

 نمیشد با این حال

م و به قول اعال گند بزنم. باید  خراب تصمیم بگیر



 اشکان

را پیدا میکردم، هر طور که شده حن  اگر آرش سد 

 راهم

 .میشد

* 

نگاه از صورت غرق خواب اعال گرفتم و آرام طوری  

 که

بیدار نشود از کنارش بلند شدم، باید گوش یام را 

 چک

سناک ومیکردم، حس ی تر   

ن وادارم میکرد هر چند دقیقه یکبار به گوش  وهمانگیر

 یام

رس بزنم بلکه پیایم از سمت فرستندیه عکسها آمده 

 باشد

 و بفهمم منظورش از

 .این تهدید چیست

ن   گوش یام را که قبل از خواب چک و روی میر



 گذاشته

ون رفتم، نمیخواستم اعال  بودم برداشتم و از اتاق بیر

 بیدار

ا گوش ی بهشود و من ر   

 .دست ببیند و دوباره شک کند
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خانه رفتم که اگر اعال بیدار شد بگویم  ن داخل آشیی

 برای

ن   نوشیدن آب بیدار شدهام. روی صندیل پشت میر

 دونفرهمان نشستم. پیام آمده

بود و با دیدنش زیر دلم خایل شد. آب دهانم را فرو 

 خوردم

خانه را نگاه کردم و وقن  از نبودن اعال ن  و ورودی آشیی

ن شدم پیام را باز کردم  .مطمت 

 عکسارو دیدی؟ -



 :آنالین بود و نوشتم

 خی از جونم میخوای؟ -

ه  پیامم رسی    ع دو تیک خورد. به بایل صفحه خیر

 شدم؛ در

... تا پیامش را نوشت و ارسال کرد جانم  ن حال نوشت 

 به لبم

 .رسید

ن ناقابلپونصد توم - . 

یاد آنهمه پول و طالیی که با دوز و کلک ازم گرفت 

 افتادم

 :و نوشتم

مگه نگفن  دیدار به قیامت؟ چرا نمردی پس؟ من  -

 دیگه

 .گولتو نمیخورم. هر غلظ میخوای بکن

 هر غلظ؟ -

با خواندن پیامش لرزی به تنم افتاد و دوباره ورودی 

 را



 :چک کردم و رسی    ع و عصن  تایپ کردم
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اون عکسا هییحی رو ثابت نمیکنه. اشکان مری   -

 موسیق  

من بود. همرس خواهرم بود. چیو میخوای ثابت  

 !کنن 

خیانت تو و اشکان به طال رو. خودکش ی طال زیر  -

 رس

ه. عکستو   که خندهم میگیر
تو بود، نگو نمیدوین

 پخش

 میکنم با جزییات، حتما

ییل دلخور میشه. آبروشو بگو آخ اعالی عزیزت خ

 آخ آخ،

مندان:  تیی  اول روزنامهها و دنیای مجازی و هین

 خیانت

 !همرس اعالعلیان



او طال را از کجا میشناخت، از کجا میدانست طال 

 خودکش

ی کرده؟ آخر ما به همه گفته بودیم طال در تصادف 

 فوت

 !شده

لرزش انگشتانم به قدری زیاد بود که نمیتوانستم 

روف راح  

 .تایپ و کلمهها رو بدون غلط بنویسم

 .خییل آشغایل خییل -

 .عصبانیم نکن -

 !من از کجا پونصد تومن بیارم -

ماشاهللا بابا پولدار، دایی پولدار، شوهر پولدار! ادا  -

 ندارا

ه. بدون اینکه آب  رو برا من درنیار که خندهم میگیر

 از آب

 تکون بخوره جورش

ن تاکید میکنم آب از آب تکون نخوره چون  کن. ببتر



 من یه

و فقط تویی  آدم روانیام و طرفم فقط . 
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ی و بری و هر شش ماه یه بار  - از کجا معلوم بگیر

 این

ن شم عکسامو نابود  برنامهت نباشه؟ چجوری مطمت 

 میکنن 

 که بعدا باز روشون

؟ تو یه آشغایل که پنج سال نگهشون داشن    نکنن

 چجور

 .توقع داری بهت اعتماد کنم

م، پول لزمم، پول رو جور کن  - دارم از ایران میر

 رسی    ع

که برم که برم. خیالت راحت دیگه برنمیگردم. 

 ریسکم



 .نمیکنم باز بیام رساغت

 آمدم جوابش را بنویسم که تمام پیامهایش به همراه

شد. با تقال  صفحهای که در آن چت میکردیم حذف 

 کل

 صفحه را گشتم ویل نبود،

پاکش کرده بود. گوش ی را خاموش و به اتاق 

 برگشتم،

اعال هنوز خواب بود ویل من دیگر آرام و قرار 

 نداشتم،

فتم، او  باید به خانیه جاوید میر

حتما شماریه اشکان را داشت، باید گوش یاش را 

 چک

میکردم. نگاهم روی ساعت پاتخن  نشست. چهار 

بحص  

 بود. پالتوام را تن زدم و با

ون رفتم. فقط کاش اعال تا  ن شال و کیفم بیر
برداشت 

 صبح



 .بیدار نشود و نفهمد چه ساعن  خانه را ترک کردهام
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آرام داخل اتاق جاوید رفتم، دمر خوابیده بود و  

 گوش یاش

روی تخت رها بود. برداشتم و از تخت فاصله  

 گرفتم،

 رمزش را بلد بودم ویل

ه نشده بود.  شماریه اشکان در مخاطبینش ذخیر

 ناامید و

بیقرار اتاقش را ترک کردم و داخل اتاق خودم رفتم. 

 فردا

 باز باید به محل زندگیاش

فتم. هوا گرگ و میش صبح شده بود و پالتوام را  میر

 از تنم

ون ک شیدم و با صدای زنگ گوش یام پالتو از بیر

 دستم



سیدم آن  افتاد. این بار نی 

ن باشد، فقط خداخدا کردم که اعال  دزد بیهمهچیر

 نباشد! با چه

عقیل در خواب رهایش کرده و به خانیه جاوید آمده 

 بودم

 نمیدانم. آن هم

 .اعالیی که تا این حد حساس بود

 !باید جواب میدادم، آخرش چه

ن ندادبا اتصال ت ماس مجال الو گفت  . 

؟ -  طیال کجایی

منده لب   چقدر صدایش نگران و ترسیده بود و رسر

 .گزیدم

 .خونهام -

 کجای خونه!؟ -
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درمانده روی تخت نشستم و پیشاین دردناکم را در 



 دستم

 .گرفتم

 .خونیه خودمون نه، اومدم خونیه جاوید -

ن شد و آرام سکوت به یکبارهاش زی ادی سنگتر

 صدایش

 :زدم

 ...اعال؟ کار داشتم خو -

 .خییل بیخود کردی رفن   -

ی فریاد  از فریاد و توهینش تنم لرزید و با خشم بیشی 

 :زد

325 

مگه دستم بهت نرسه طیال! از خودرسی  -

 .پشیمونت میکنم

ن خونده بودم آدم شده  تو گوش خرم اینهمه یاستر

 بود. الن باز

 چه مرگت

ون؟ به فکر آبروی من شد ک ه نصفه شب زدی بیر



 !نیسن  

الن ساعت چنده؟ طیال به وهللا کوتاه نمیام تا 

 نفهمم خی تو

 !کلیه پوکت میگذره

تنها کاری که میتوانستم انجام دهم خاموش کردن  

 گوش یام

بود. جوای  برای کار احمقانهام نداشتم و اعال حق 

 داشت

 .رسم فریاد بکشد

ن بار  گرچه از توهینهایش ناراحت شده بودم، اولتر

 بود اعال

 .را اینطور و با این ادبیات میدیدم
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ون رفتم، میخواستم به حیاط بروم و کیم  از اتاق بیر

 طناب

ند، اینکه آن مرد  بزنم بلکه فکرهای بیخود از رسم بیی



 با

 پخش عکسهایم

خواهد گرفت، اینکه اعال با  آبروی اعال را نشانه

 دیدن ان

عکسها چطور قضاوتم خواهد کرد، یا حن  حال 

ن النش  همتر

 که گوش ی را روی

 .خشمش قطع کردم

وع به ورزش کردم،  طناب به دست داخل حیاط رسر

 اول

آرام و نرم... کیم تند تر... خییل تند... نمیشد؛ لعنن  

 از

فت. با ون نمیر  فکرم بیر

ن پریدنش پریدن جاوید مقابل م و همریتمم بال و پایتر

 لبخند

 .زدم و به طنابزدن ادامه دادم

؟ اعال دل کند ازت -  !چطور اینجایی



 !حال نمیشد یادم نیاورد

 همینجوری. چهخی  از کیمیا؟ -

 .خوبه -

با یادآوری صحبتهای ان روزش در شمال خندهام  

 .گرفت

به نفس نفس افتاده بودم و دست از پریدن 

 .برداشتم

م را گرفت و کشیددست . 

وع کردیم به ورزش -  .بدو واینستا تازه رسر
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وع به دویدن کردم  .همقدمش رسر

 مامانش خوبه؟ -

 نباتیه دیگه! به زور تپشای قلبشو نگه داشته -
ی

 زندگ

 .وگرنه صد سال دیگه هم به هوش نمیاد

ح وضعیت مادر کیمیا از دویدن  متاثر از شنیدن رسر

 دست



کشیدم و روی سکوی کنار باغچه نشستم ویل 

 جاوید طناب

 را از دستم کشید و

 .ننشست و به ورزش ادامه داد

 .کیمیا به احساست شک داره جاوید -
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 !خره دیگه -

 .از خونرسدیاش خندهام گرفت

ر که تویکم مالیمی  باهاش رفتار کن خب! اینجو  -  

 !میبندیش به رگبار توقع جواب مثبت نداری که ازش

 !غلط کرده جواب منقن بده. مگه دست خودشه -

 .میان تحیر نتوانستم نخندم. خودش هم خندید

من و کیمیا از اول هم همینجور وحش ی بودیم با  -

 هم. اگه

پای درخت نازشو میکشیدم احساسمو ترحم 

 برداشت

 .میکرد



ضعف رفت و شیطنتم گل کرددلم برای احساسش  . 
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 هووم احساست! میشه بیشی  توضیح بدی؟ -

 خونرسد لبهایش را جمع کرد و همانطور طنابزنان به

 .توافق رس تکان داد

ی که خییل محکمه و رو پای  - ام به دخی  حس احی 

 خودش

 داره، عشق و 
ی

ایستاده، خییل زرنگه، قلب بزرگ

 احساس

 وظیفهش به مادرش

 ...مهر تایید وفاداریشه و

چقدر حرف پشت تعاریفش نهفته بود، کیمیا برایش 

 نقطیه

 .مقابل شقایق بود

 و خی جاوید؟ -

و... بقیهش رو به خودش بگم بیشی  بهم میماسه!  -



 به تو

ن فقط فک خسته کردنه  !گفت 

هاش شدم و پررویی نثارش کردم  .چنی خیر

یه خانیه پدری اشکان  چهار ساعت تمام رس کوچ

 کشیک

ایستادم ویل نیامد. هوا رو به تاریگ بود که برگشتم. 

 حال

 و حوصلیه صحبت

کردن با هیچ کس را نداشتم و بدون ایجاد رسوصدا 

 یا

اعالم حضور به اتاقم پناه بردم. لباس راحن  

 پوشیدم،

 ساعت هفت بود و برای خواب
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ن و در دنیای  شب زود، ویل من دلم چشم بست 

ی غرق  بیخی 



شدن میخواست، بیخی  از دنیای ترسناک و 

 پرهیاهوی

 .بیداری

پلک بستم ویل دری    غ از خواب، دری    غ از آرامش... آن 

 همه

 پول را از کجا جور میکردم؟ اصال باید به او و قولش

 اعتماد میکردم؟ آدم عاقل از

رد ویل طیالی ترسوییک سوراخ دو بار نیش نمیخو   

درونم میگفت پول را بده گورش را گم کند... ماشینم 

 بود،

 میشد بفروشمش و بعد... واای؛

بعدش باید سییل خوردن از جاوید و اخم و رسدی 

 چند

ماهیه اعال را به جان میخریدم، مثل آن رسی. 

 چقدر

 دلخور بود که به او و حمایتش

، اگر این بار اعتماد نکرده و پنهانکاری کرده بودم



 میفهمید

مطمئنا هرگز نمیبخشید، حال که همرسش هستم و 

 بارها

 تاکید کرده بود من و

او یک نفر شدهایم و حن  نفسکشیدنمان هم باید به 

 هم

 ...وصل باشد
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 .تقهای به در خورد و صدای مامان آمد

 طیال عزیزم؟ -

 .خودم را روی تخت بال کشیدم
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 .بفرمایید بیدارم مامان -

داخل آمد و لبخند بیدلیل روی لبم نقش بست، دلم 

ن به  برگشت 

گذشته را میخواست، خییل گذشته، یک سال دو 



 سال نه،

 حن  پنج سال

و شش سال هم نه، برگردم به بیست سال گذشته... 

 من

 .دراز بکشم روی تخت و مامان برایم للنر بخواند

میدانستم آمده رساغ اعالیی را که طاقت یک لحظه 

 جدایی 

د. کنارم لب تخت نشست و با  ازم نداشت را بگیر

 حرکتم

 خواستم هم حال دلم

را خوب کنم، هم حال دلش را، هم مانع سوالپیچ  

 کردنم

شوم. رسم را روی پایش گذاشتم، موهایم را از زیر 

 رسم

ون کشیدم و بایل رسم  بیر

کند، لبخند به لب مقصودم را ریختم تا نوازشش  

 فهمید و



دستش لبالی موهایم لغزید. نرم و پر حرست 

 :صدایش زدم

 ...مامان -

 جان مامان؟ -

یاد بچگیام افتادم... للییه بود برام میخوندی  -

 تهشو دوست

 نداشتم یادته؟

بیصدا خندید، سالها بود خندههایش صدا نداشت و 

 این یعنن 

 دلش. قلبم فرسر 
ی

ده شد از یادآوری عمق غمزدگ

 قهقهههایش

 ...در قدیم
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 .همان وقتها که با درد بیگانه بودیم

 لل لل گل پونه

 گل زیبای بابونه



هن  بپوش از برگ گل پیر

 هوا گرمه تابستونه

ویل من رسدم بود، خییل رسد، داشتم از سوز رسد 

 زمستان

دم ن  ...امسال یخ میر

ه  لللل شب تیر

گ من! دیرهب خواب گلی   
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 تموم ماهیا خوابن

ه؟  چرا خوابت نمیگیر

 لل مهتاب از اون بال

 تو رو میبینه و حال

 میگه این بچیه شیطون

 نکرده پس چرا لل؟

 :میان بغض خندیدم و به یاد بچگیهایم گفتم

 .من بچیه شیطون نیستم -

641 
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 .دست مامان لبالی موهایم از حرکت ایستاد

، ویل باش طیال. گایه حس میکنم خییل  - نه نیسن 

 تو

. میدونم 
ی

ی داره آزارت میده و نمیگ ن ، یه چیر
خودی 

 تو این

 سالها خییل ازت دور

 شدم، حن  گایه حس کردم تو لدین من طیال، جامون

عوض شده و برام شدی مادر که خم به ابروم نیاد. 

 ...طیال

با مکثش خودم را بال کشیدم و در آغوشش پیچیدم. 

 رسم را

 .نرم ویل طولنن بوسید و موهایم را نفس کشید

ه طیال، اینجا خوبه، کشور  - من حالم خییل بهی 

 خودم کنار

 ...خانوادهم. فکرتو از من آزاد کن، از گذشته، از

بغض کرد و حس کردم نمیتواند اسم طال را هیح   



 کند،

فت و خودش را طالیی که جدی دا به رس خاکش میر

 سبک

 :میکرد... ادامه داد

ن آزاردهندهای. به اعال فکر کن و خودت  - از هر چیر

 و

زندگیت، مرد خوبیه وقن  نگاهت میکنه یاد 

 جوونیای خودم

 .و بابات میفتم

ی خندان  آلما اطالع داد که اعال آمده، مامان با ترسر

د شومشانههایم را رو به بال فشار داد تا بلن . 

پاشو وقت خواب نیست الن! مثل یه دخی  خوب  -

 برو

 .استقبال همرست
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ون  رویش را بوسیدم و با دیل آرام شده از اتاقم بیر



 .رفت

دلم برایش تنگ شده بود و کنارش آرام شدن را 

 میخواستم،

 چقدر به بودنش نیاز

ن داشتم. موهایم را پس رسم با کش بست م و پایتر

 .رفتم

جمعشان جمع بود و با سالم ورودم را اعالم کردم. 

 
ی

 همگ

ویی دادند و
 جوابم را با خورسر

اعال با نگاه مهربانش کنارش را نشانم داد و از 

 خداخواسته

پذیرفتم البته کیم از دستش دلخور بودم فقط 

 نمیفهمیدم چرا

 !او دلخور نیست

 خوی  خانوم؟ -
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نگاهم را در چشمهایش چرخاندم. از مهربانیاش 



منده  رسر

شدم و به تایید رس تکان دادم و برای پرت کردن 

 حواسم خم

 شدم و از ظرف

 .میوه سین  برداشتم و مشغول پوست کندنش شدم

بابا داشت راجع به قیمتهای جدید کالها صحبت 

 میکرد و

کال بحث مردانه بود، اعال و جاوید و حن  خاله هلل 

م دره  

کت  بحث رسر

داشتند. چشمم روی گوش ی بابا قفل شد. وای من 

 چقدر

نن  من برای پیدا کردن  خنگم؛ در عرص ارتباطات اینی 

 اشکان متوسل به کوچه و
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خیابان شده بودم! اشکان کم کس ی نبود، آموزشگاه 



 داشت،

ط بود، با خوانندهها و موزیسینهای زیادی در ارتبا

 بیشک

 میتوانستم او را در

 .دنیای مجازی پیدا کنم

بیحواس بلند شدم و با سکوت به یکباریه جمع تازه 

 متوجه

شدم اختیار حرکاتم دست خودم نیست. لبخندی 

 زورگ زدم

 و دستهایم را

 .بال آوردم

م دستامو بشورم -  .میر

گوش یام بال بود و نمیشد الن رسوقتش بروم، به 

 ناچار

م را شستم و دوباره کنار اعالیی که داشت دستهای

 صحبت

 .میکرد نشستم



نگاهش سمتم نچرخید، حن  حرفش را هم قطع 

 نکرد ویل

دستش را پشت کمرم گذاشت، این یعنن حواسش به 

 من

 است، به منن که حواسم

 !پرت پرت بود

جاوید لیست قیمتهای جدید مواد غذاییای که در  

 کارخانهاش

تولید میشد را دست اعال داد. شایک بود و ناراض ی 

 ویل

 نمیتوانست خالف
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همصنفانش عمل کند ضمن اینکه مواد اولیه برای 

 تولید هم

ات این تغییر ناگهاین  گران شده بود، داشت از مرصن

 میگفت



 و من سیع میکردم

ن حواسم را به لیست بدهم ویل امشب فقط یک چ یر

 برایم مهم

بود؛ زودتر بهانهای جور کنم و به اتاقم و رسوقت  

 گوش

 یام بروم. نگاه جدی اعال

روی لیست بود و به حرفهای جاوید گوش میکرد و  

 گایه

 .رستکان میداد

ن پوف کشید اضآمیر
 .مامان اعی 

آقایون مسائل کاری برای محیط کاره! خونه جای  -

 این

 .بحثها نیست

مان لیست را روی عسیل کنار مبلاعال با لبخند به ما  

گذاشت و به مبل تکیه داد. بابا رو به مامان 

 عذرخوایه و

 دلجویی کرد و دست اعال



 دوباره پشت کمرم قرار گرفت و... حواس من باز یی 

ن دست اعال روی   ن رفت  گوش ی بابا... با بال و پایتر

 کمرم

 چشم از گوش ی گرفتم و نگاهش

اعال بود کردم. دریای محبت در چشمهای . 

 .رسش را نزدیک گوشم آورد

بابت مکالمیه صبح معذرت میخوام یهو جوش  -

 .آوردم
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خطا را من کرده بودم و عذر را اعال میخواست! 

منده  رسر

از گذشتش بلند شدم و با عذرخوایه از جمع بال 

 .رفتم
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ه شدن دوباره به تختم پناه بردم و دوباره دلم بچ

 .خواست



 گوشیه تخت کز کردم و رسم را روی زانویم گذاشتم،

 آرامش گ به رساغم

 ...میآمد؟

با تقهای به در و متعاقبش ورود اعال رسم را بلند  

 کردم،

نمیخواستم نگرانش کنم ویل انگار امشب بدجوری 

 هوای

 و بچهشدن به
ی

 بچگ

 ...رسم زده بود

پیش آمد و روی تخت نشست و رسش را نزدیک 

 صورتم

 .خم کرد

 دلخوری؟ -

رس نقن تکان دادم و نگاهش را تاب نیاوردم و دوباره 

 رسم

 .را روی زانویم گذاشتم

خودمم نمیدونم چمه اعال! ازم توقع توضیح  -



 نداشته باش

 .وقن  خودمم حالمو نمیفهمم

 .در آغوشم کشید و رسم را بوسید
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به منم فکر کن لمصب. اینجور بیقرار میبینمت  -

 طاقت

نمیارم خب! از خی دلخوری؟ از من؟ حرف بزن 

 طیال

ایی که از رست
ن  همون چیر

 .میگذره رو به منم بگو

 ...میخوام تنها باشم چند روزی -

 بودنش را میخواستم ویل نه اینجور نگران و پریشان،

ردویمان بهی  بودنبودنش انگار برای ه . 

 .شانه هایم را گرفت و از خودش جدایم کرد

 !نگو که هنوز درگیر مرییم -

ش نبودم، کامال توجیه شده بودم و به حرفهای  درگیر



 اعال

ایمان داشتم ویل... خوب شد خودش بهانه را دستم 

 .داد

 .باید باهاش کنار بیام، بهم زمان بده -

ین دروغ سال را گفت مفکر کنم بزرگی  ! 

 .ناباور شانههایم را تکان داد

ن من و مریم نبوده! به مرگ خودم  - دیوانه هییحی بتر

 راست

 !میگم چرا اینجوری میکنن با خودت و من

 .پلک بستم؛ میدانم اعال، باورت دارم

 ...باز کن چشماتو نگام کن طیال -
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 .نگاهش پر از تشویش بود

 من دوستت دارم، بفهم! نذار این فکرای مسموم -

 ...زندگیمونو خراب کنه



دم! خواستم ذهنش را ن  آخ خدا چرا من اینقدر گند میر

منحرف کنم تا دست از کنکاش بردارد، بدترش کردم، 

 حال

 تا عشقش را توجیهم

 ...نمیکرد بیخیال نمیشد

* 

ون  اعال خواب بود که گوش ی به دست از اتاق بیر

ازدم ام  

هر چه گشتم صفحیه مجازیای با نام و نشان اشکان 

 پیدا

 نکردم. حن  آن مرد

چشمآی  هم پیام نداده بود. با ناامیدی و حایل خراب 

 به اتاق

برگشتم و سیع کردم بخوابم ویل کو خوای  که به 

 رساغم

 !بیاید

ن اعال دوباره آماده شدم و لوازمم را برداشتم و  با رفت 



 پشت

ز مقصدم را انتخاب نکرده بودم فرمان نشستم، هنو 

 یعنن 

 درواقع حن  

ن اشکان به کجا قرار است بروم   نمیدانستم برای یافت 

 که

 گوش یام زنگ خورد. مثل تمام این روزها از شنیدن

 زنگخور گوش یام دلم هری ریخت

648 

   غم تماشا ندارد 

و با دیدن شمارهای غریبه حداقل خیالم راحت شد 

 آن

تمردک نیس . 

 بله؟ -

صدای نفس کشیدن آرایم میآمد ویل جواب نمیداد. 

 با تردید

 :دوباره پرسیدم



 .الو؟ بفرمایید -

 .سالم -

قلبم از درون سینهام رس خورد و افتاد، صدای 

 اشکان بود،

 ...خودش بود

 ...شکان -

ا ِِ
َ
ِ 

 ...ش

ا ِِ
َ
ِ 

 :نفس عمیقش را در گوش ی فوت کرد و گفت

 .باورم نمیشه صداتو میشنوم -

 :اشکهایم روی صورتم روان شدند و نالیدم

 .باید ببینمت چند روزه دنبالتم -

 خیر باشه، شهیاد گفت بهم، الن میتوین بیای کافه؟ -
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رسی    ع و خوشحال از پیدا شدنش اشکهایم را پس 

 .زدم

 آره، آره. کدوم کافه؟ -

 .با مکث آهسته نجوا کرد

 کافیه هم -
ی

یشگ ... 

***** 

 
ن
داخل کافه روبروی اشکان نشسته بودم، نه او حرف

د ن  میر

نه من... هضم دیدارمان بعد از گذشت این همه 

 سال و بعد

 از آن جدایی گزنده

و تلخ کیم زمان نیاز داشت. نگاهم را در کافه 

 چرخاندم،

اینجا برایم پر از خاطره بود، خاطرات خوب و 

 لحظههای

ین ویل...   گایهشاد و شیر  

ین هم، چون نمک بر روی زخم دل  خاطرات شیر



 مینشینند

 !و تا مغز استخوان را میسوزانند

با آوردن قهوهها توسط پیشخدمت بالخره لب به 

 تشکر از

کردیم و رسی خم کرد و رفت. و این اشکان بود که 

 زودتر

 از من به خود مسلط

 .شد و لبخند زد

عوض  هیچوقت به دیدار مجدد فکر نکرده بودم.  -

 نشدی

 .ویل بزرگی  شدی
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ی

دستهایم را دور فنجان گرد کردم و لبخندی کمرنگ

 نقش

صورتم شد، اشکان را دوست داشتم خییل زیاد. برایم 

 یک



 دوست خوب بود،

دوسن  که هرگز در زندگیام نداشتم، هنوز هم 

 محبتهایش را

دهام  .از یاد نی 

ویل من تو سالهایی که ایران نبودیم هم میدونستم  -

 یه روز

 ...دوباره روبروی هم میشینیم

د  .بغض به یکباره گلویم را فرسر

خدافظن نکرده بودیم که دیدار به قیامت باشه!  -

 من... من

 ...پر از سوال بودم تو تموم این سالها

فنجان قهوهاش را کیم به جلو هل داد و دستهایش 

 را روی

ن  هام شد. موهایمیر ن و آرام خیر   جلو کشید و غمگتر

 شقیقههایش جوگندیم

شده بود، صورتش هم کیم بیشی  از پنج سال گذر 

 زمان



 .را نشان میداد و آه کشیدم

س ی؟ -  اومدی سوالتو بیی

تا در خونتونم اومدم، آرش جوابم کرد گفت  -

 مزاحمت

 .نشم

 :میان حرفم نفس عمیق  کشید و زمزمه کرد

چرا دو روزه تو خودشهمیگم  - ! 
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 :تلخندی زد و توضیح داد

 !به خاطر من پا رو دلش گذاشت میدوین که -

ن  رسم را زیر انداختم، از آرش خوشم میآمد پرس متتر

 و

محجوی  بود، همان روزها که طال حرفش را پیش  

 کشید به

 او فکر کردم، عالقهای



 ول

قصد ازدواج هم نداشتم ی برایش در کار نبود، 

ام  احی 

زیادی قائل بودم و شاید با گذر زمان عالقه جای 

ام را  احی 

 پر میکرد ویل با اتفاقهای

ن از ذهنم پرید  .بعدش همه چیر

یک میگم هم ازدواجت رو هم ورودت به -  راسن  تی 

 .موسیق  رو

 .قدردان لبخند زدم

؟ -  ...ممنون. تو خی

سینهام میسوخت و نتوانستم سوالم را کامل کنم، 

 هرچند

دیگر طالیی نبود ویل دیدن پر شدن جایش با زین 

 دیگر

 .برایم سخت بود

 .آیه که کشید قلب من را سوزاند



 ...همون یه بار برای هفت پشتم کفایت میکنه -
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 ...حق داشت

ندم، رس همه به کارنگاهم را در کافیه خلوت چرخا  

خودشان بود. لب تر کردم و بستیه عکسها را از  

 کیفم

ون کشیدم. نگاهش  بیر

سمتشان کشیده شد، میان دستم به بازیشان گرفتم 

 و در

 .!..صورتش لب گزیدم، چطور باید نشانش میدادم

 ...اشکان برام یه مشکل پیش اومده -

ن جلو کشید  .نگاهش نگران شد و خودش را روی نیر

 چه مشکیل؟ -

دم و بالخره دل به دریا زدم و  عکسها را در مشت فرسر

سمتش هل دادم. اجازه دادم خودش بازشان کند و 

 بدون



 .توضیح من متوجه شود

میخواستم عکسالعملش را هم ببینم. با اخمهای 

 درهم بازش

ون کشید و با دیدنشان  کرد و دستیه عکسها را بیر

 هر دو

 .ابرویش بال پرید

عکس ها را ورق زد و در آخر پرسشگر  دانه دانه

 نگاهم

 .کرد

 عکسا بیهوا گرفته شدن! قضیه چیه؟ -

بالخره بغضم به اشک نشست و چشمهایم را 

 .سوزاند

 تو تا حال این عکسا رو ندیده بودی؟ -
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ن رس تکان داد  .مطمتر



 !نه! قضیه چیه طیال؟ -

 ...طال -

بغضم سنگینی  شد و دیدم حال اشکان هم منقلب 

 شد ویل

باید میگفتم، باید برای نجات خودم از اینهمه درد 

 ادامه

 میدادم، به خاطر

 ...اعال

 ...مچ دستم را ماساژ دادم و

سیدی چرا تو اتاق تو و  - هیچ وقت از خودت نیی

 طال دست

 به خودزین زدم؟

ن خورد. خود  اشکان نگاهش روی مچبند مشکیام لیر

 آن روز

من غرق خون را از روی تختش بلند کرد و به 

 بیمارستان

 .رساند



 :نگاهش که روی صورتم برگشت ادامه دادم

ی بود، بهم گفت  - روزی که طال تو بیمارستان بسی 

 برم تو

اتاقتون از زیر تختتون یه بسته رو بردارم و قبل از 

 اینکه

 همه بفهمن از بینش

م. اضار داشت برم و  منم رفتم خونتون. منبی  ... 
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نتوانستم خوددار باشم و بغضم شکست، دستم را 

 روی

صورتم گذاشتم تا جلب توجه نشود. بلند شد و با 

ن   انداخت 

ن بازویم  تراویل روی میر

 .را کشید و بلندم کرد

ون، اینجای جای مناسن  برای حرف زدن -  بریم بیر

 .نیست



تم اشکم را پاک کردم، عکسها را داخل  با رس انگش

 کیفم

 .انداخت و زیپش را کشید و دنبالش کشیده شدم

سوار ماشینش شدیم، با نگایه گذرا به صورت 

 غمدارم

ن را راه انداخت  .ماشتر

نمیدانم در سکوت به چه فکر میکرد، من زمان 

 زیادی

نداشتم باید طناب رو به پاره شدن زندگیام را گره 

دم، ن  میر

نده شدن بهدلم ک  

 .یکبارهاش را نمیخواست

 اشکان؟ -

 :بیمقدمه و پردرد پرسید

 اون بسته، این عکسا بود؟ -

 این بار راحت تر اشک ریختم و نگاهم را برای راحن  

ون دادم  .خودم از شیشه به بیر
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وقن  دیدمشون دنیا رو رسم آوار شد، فکر اینکه  -

 طال به

خاطر این عکسها زندگیش رو نابود کرده بود 

 دیوونهم کرد

 و... حقش نبود اون

  
ی

ه و من بمونم... پنج سال تموم با عذابش زندگ بمیر

 کردم،

 خواهرم رو من خراب کردم، 
ی

عذاب اینکه زندگ

 ...اشکان

 .سمتش رس چرخاندم

 ...طال خییل دوستت داشت -

 .لبگزید ویل من که لرزشش را دیدم

بود به هم ریخته بود، ازم دوری میکرد،  یه مدت -

 نگاهش



پر از ترس بود، حالشو درک نمیکردم، از جدایی 

 حرف

د. مدام رس این ن  میر

دم، توبیخش  ن موضوع درگیر بودیم هر خی داد میر

 میکردم،

جویای علتش میشدم، لم تا کام زبون باز نمیکرد بگه 

 تا

 بفهمم دردش چیه! چرا یه

زندگیم... آخرشم که باره میخواد گوه بزنه به ... 

با مشن  که به فرمان کوبید ساکت شد. آخرش بد 

 بود، خییل

 ...بد

 :کیم که آرام شد دوباره به حرف آمد

این عکسها چیه طیال؟ از کجا آوردیشون؟ کدوم  -

 آشغایل

 !اینا رو گرفته و برای طال فرستاده
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نمیدونم، فکر کردم شاید نمیدونم... به خدا منم  -

 تو بتوین 

. هرکیه داره زندگیمو خراب میکنه. تهدیدم   کمکم کنن

 کرده

 .پخششون میکنه

خب پخش کنه! چهار تا عکس تو کافه و آموزشگاه  -

 و

 !گردشای دورهیم چیو میخواد ثابت کنه

گیج نگاهش کردم که کم کم چشمهایش گرد شد و 

 :پرسید

 نکنه خودت باورشون کردی!؟ -

نگاه دزدیدم، راستش آن روز در اتاق طال باورشان  

 کردم،

محبتها و شوخیهای اشکان یادم آمد و همه را عشق 

 تعبیر 

 کردم، محبتهایی 



که روزی برایم برادرانه بود رنگ منفور خیانت گرفت  

 که

 .نابودم کرد

 خییل احمق  طیال! خییل... تو باورت شد که من به -

کبابخواهرزنم نظر دارم؟ نون زیر   ... 

رسم را محکم به تکیهگاه صندیل کوبیدم. اشکان با 

 طال

شوخن میکرد، او کباب بود، من نان زیر کباب. بعد 

 قاه قاه

 میخندید، اشکان بارها

گفته بود مثل خواهرش دوستم دارد حن  قبل از 

 اینکه

 .خواهرزنش شوم

 :با حرص ادامه داد
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آخ طیال... حالمو بد کردی، خییل. تو آخ آخ  -

 محبتای منو

اینجوری دیدی؟ من بیشعور اگه دلم با تو بود چرا 

 پس

 اومدم خواستگاری

 خواهرت! .من و تو که خییل قبلی  از اومدن طال به

 آموزشگاه با هم دوست بودیم. هان؟

 ...من به همیه اینها هم فکر کرده بودم ویل

 ...طال باور کرده بود -

 که زدم ساکت شد. نگاهش به جاده بود و با 
ن
حرف  

 ...اخمهایش درهم

اونم کودن بود... ویل به هر دلییل حق نداشت  -

 بهم خیانت

 .کنه

چرا از اینکه فهمیدم عکسها دروغ محض است 

 آنقدری

ن  خوشحال نشدم که بال دربیاورم؟! تردیدم از بتر



 رفت ویل

 مگر طال برمیگشت؟

که طال باور کرده بود  مهم این بود  ... 

 .میشه دور بزین سمت کافه؟ ماشینم تو پارکینگشه -

 .رس تکان داد

 .داخل پارکینگ وقن  ترمز کرد سکوت را شکست
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طیال عکسا رو بی  نشون علیان بده، نیاز بود میام  -

 براش

 نمیفته، حن  اگه پخشش  
 
توضیح میدم. هیچ اتفاف

ه قابلکن  

 .توجیهه

رس تکان دادم و با لبخند تشکر کردم و پیاده شدم و 

 در

 :لحظیه آخر دوباره صدایم زد

 طیال؟ -



ن بود و در را بستم و از پنجره جواب  شیشه پایتر

 :دادم

 بله؟ -

گند نزن به رابطهت. نمیخوام هیچ جوره کار طال  -

 برام

توجیه شه چون نابودم کرد ویل شاید اگر سکوت 

دنمیکر   

 زندگیم اینجور داغون

 .نشده بود

اشکهایم فرو ریخت، کاش این همه درد در 

 سینههایمان

ه نزده بود  .چنی 

 ...متاسفم -

ن گفت  :نگاه گرفت و قبل از گاز دادن و رفت 

 .کمک خواسن  هستم -

337 
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 تشکر کردم و رفت... رفت ی دریایی از غم را روی

ریخت و رفت. اشکان نابود شده بود... از  سینهام

 مدل

 کردنش، از حالت
ی

 رانندگ

 چشمهایش، از سکوتهای عصبیاش و از حال خرابش

فهمیدم که امروز هم به همان اندازه که آن شب 

 داغان شده

 بود داغان شد... حال

یک دور دیگر گذشته را مرور خواهد کرد، یک دور 

 دیگر

 با عکسهایی که برای طال فرستاده شده بوده و او خی  

 .نداشته

باید جریان عکسها را به اعال میگفتم، حال که 

ن شده  مطمت 

بودم اشکان از اعتمادم سوءاستفاده نکرده بوده 



 حالم کیم

 بود. آشنایی 
 بهی 

طال و اشکان از طریق من صورت گرفت، اشکان 

 مربیام

دوست خوب شد، بود ویل خییل زود تبدیل به یک 

 با او از

 مامان میگفتم از بابا از طال،

از خلقیاتم، از خلقیاتش، از خاطراتمان و خالصه 

 حضور

 اشکان یکجورهایی تنهاییهایم را پر کرد، گایه با هم به

 کافیشاپ نزدیک آموزشگاه

فتیم، گایه هم گردشهای دستهجمیع با بچههای  میر

جو  هین

اق دیدار طالیی و دوستان اشکان. کمکم اشکان مشت

 شد که

 من با عشق از او
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یاد میکردم، اشکان شوخ میگفت "ببینم این طال 

 عیارش

ش از دهنت نمیفته!" طال را به  چنده که ذکر خیر

 آموزشگاه

 کشاندم و باب آشنایی 

همانوقت باز شد. کمکم رفت و آمد طال به 

 آموزشگاه و

زیاد شد تا اینکه به عشق و اشکان به خانهمان 

 ازدواجشان

 .ختم شد

در تمام این سالها پر از تردید بودم، من به اشکان 

 اعتماد

ستد ویل آن  داشتم میدانستم عاشقانه طال را مییی

 عکسها تخم

 بدبینن و شک

را در دلم کاشته بود، شاید هر کس دیگری هم جای 



 من بود

.!. شک میکرد، که باورش میشد طال خیانت کند. 

 دیگر به

 چشمهایم هم اعتماد

نداشتم چه برسد به اینکه بخواهم رفتار و خلقیات 

 اشکان را

ن کنم و به صحت و سقم عکس و  سبک سنگتر

 نوشتیه

م  .پشتش یی بی 

گوش یام را روشن و اسم سیو شدیه اعال را لمس  

 .کردم

دم،  ن دلم فقط دیدن اعال را میخواست، باید حرف میر

 داشتم

 زیر سنگینن این بار

 .ناجوانمردانه له میشدم

 جانم عزیزم؟ -
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   غم تماشا ندارد 

از آینه عیل را دیدم، دور بود ویل من میشناختمش. 

 اعال

 .حواسش به من بود و لبخند زدم

 .سالم -

 .به روی ماهت خاانوم -

مطمئنا عیل گزارش قرارم با اشکان را به او داده بود 

 ویل

ه اینقدر آرام بود و اعتمادش را از دست نداده اینک

 بود برایم

 .ارزشمند بود

 ...اعال -

 جون دل اعال؟-

محبت مواج در صدایش در قلبم سونایم راه یم 

 .انداخت

 میخوام ببینمت بیام خونه؟ -

ن به خونیه خودت پرسیدن داره دیوونه! برو  - رفت 



 خونه

 .منم الن راه میافتم میام
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ض رهام بلند شد صدای معی  ! 

 !یه کجا اعال! هزار تا کار داریما -

دم برای دیدنش ویل با این حال گفتم ن  :دل میر

 .اعال اگه کار داری، صحبتمون باشه برای شب -

 .نه عزیزدلم، میام -
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اضها و متلکهای رهام خداحافظن کردیم  .میان اعی 

م و دکمیه چای ساز را زودتر از اعال به خانه رسید

 زدم

تا چای دم کنم و به اتاقمان رفتم. دستم به شالم بود 

 تا درش

 آورم که گوش یام

زنگ خورد. باز هم تماس بدون شماره... دلم 



 نمیخواست

جوابش را بدهم القل قبل از صحبت و مشورت با 

 اعال ویل

 انگار ولکن نبود و با

 .تردید و دلشوره تماس را وصل کردم

 ا... الو؟ -

 ...بیا تلگرام، زود -

همزمان با قطع تماسش پاهایم بیجان شدند، 

قابل  غیر

سیدم  .پیشبینن بود و از حرکت بعدیاش میی 

وایفای را روشن کردم و روی تخت نشستم و پیامش 

 را باز

 "کردم. "خوب نگاه کن

 ...قلبم داشت در دهانم میکوبید

به فیلیم آمد و برای دانلودش با انگشتم ر  ویش ضن

 .زدم

خودکار پیل شد و با دیدن پردیه سیاه اول فیلم  



 گوش ی را

 روی تخت پرتاب کردم، من این پردیه منفور را

 میشناختم، همان پرده که پشتش

 ...طال بود و
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پرده کنار رفت و جیغ کشیدم. دستم را روی  

 گوشهایم

ه تنها صدای فیلم گذاشتم، محکم آنقدر محکم که ن

 را

 نمیشنیدم بلکه برای

 .صدای جیغهای خودم هم کر شده بودم

یک جیغ میکشیدم.  چشم بسته بودم و هیستیر

 دست خودم

نبود حالم بد بود، بعد از این همه سال باز هم این 

 فیلم نحس

 جلوی چشمم



بود. این دیگر چه بازی کثیقن بود که راه انداخته 

 بود، چه

 میخواست!؟ اصال او چه کس ی از جان مردیه طال 

 بود

 که تا این حد از جیک و پوک

مسائل خانوادگیمان خی  داشت! آدرس جاوید را 

 داشت،

عکسها، این فیلم، حن  خی  از خودکش ی طال هم 

 ...داشت
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نمیدانمچقدر چشم و گوشبسته جیغ کشیدم تا به 

 رسفه افتادم

وردن و فیلمتمام شده بود و گوش یام در حال زنگ خ

 .بود

 خودش بود

 ...خود آشغالش

با خشم و هقهق گوش ی را کنار گوشم گذاشتم و 



 .جیغ زدم

؟ خی از جونم  - کثافت، رواین تو گ هسن 

 ...میخوای

 .خشمگینی  از من فریاد زد
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بهت هشدار داده بودم آب از آب تکون نخوره  -

 بعد پاشدی

رفن  پیش اون بچه سوسول! فقط دلم میخواد تا 

ن   فردا همتر

 موقع پولو جور

نکرده باش ی بعد منم و این فیلم و آبروی 

 .اعالعلیان

 .حالم بد بود، بدترش کرد و میان ضجههایم داد زدم

؟ رواین جاین آشغال -  ...کثافت تو گ هسن 

دم. کم  ن تماس قطع شده بود ویل من هنوز ضجه میر

 آورده



، آن رواین چه کس ی بود و فیلم طال دستش بودم

 چه کار

 میکرد! اگر پخشش

میکرد خانوادهام نابود میشدند، بابا سکته میکرد، 

 مامان

دیوانه میشد، اعال از عرش به فرش سقوط میکرد، 

 همه

یخت همه ن به هم میر  چیر

ن   ...چیر

بلند شدم، باید پول جور میکردم وقت نداشتم. 

 خدایا کمکم

ویدم، باید یک میلیارد پول جور کن. سمت در د

 میکردم تا

 آبروی خانوادهام

را بخرم. اصال باید دو سه میلیارد جور میکردم، باید 

 با

پول تا خرخرهاش را پر میکردم تا هوس نابودی 



 خودم و

د. باید  خانوادهام از رسش بیی
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دش کنم. بلهفیلم اصیل را از او میگرفتم تا خودم نابو   

ن بود باید به او میگفتم فیلم را کامل  درستش همتر

 نابود کند

 تا هر چه پول میخواهد به

 .او بدهم

دم و  ن حواسم نبود که هنوز داشتم بلند بلند ضجه میر

 اعال

 نگران و رسی    ع در را باز و روبرویم قرار گرفت و

 .شانههایم را چسبید

 ...خی شده طیال؟ کس ی اذیتت کرده؟ طیال -

مامن آرامشم آمده بود و دو زانو جلوی پاهایش روی 

ن   زمتر

 فرود آمدم و تلخی  به گریه کردنم ادامه دادم. جیغ



 کشیدنهایم دست خودم

فت و به زودی  نبود، فیلم طال در چشمهایم رژه میر

 چشم

 .تمام مردم تماشاگرش میشد

ترسان مقابلم نشست و صورتم را میان دستهایش  

 .گرفت

ن منو گریه نکن  - طیال خانومم آروم باش طیال ببتر

 طیال؟

فتم، وقت نداشتم  .باید میر

بلند شدم و دویدم. هنوز به در نرسیده بودم که در 

 آغوشم

 .کشید و محکم نگهم داشت
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 طیال تو رو خدا آروم باش. خی شده؟ -
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ر گرفتم و قرا نفهمیدم گ مقابل سینک ظرفشویی 



 مشت پر

 .از آب اعال روی صورتم پاچیده شد

ن شوک بودم تا ساکت شوم. مشت  انگار منتظر همتر

 دوم و

سومش را هم پر و روی صورتم خایل کرد و بعد 

 همانطور

 خیس محکم در

 .آغوشم کشید

 .هیس... آروم باش -

 فاصلهای نداشتم. 
ی

خدایا کمکم کن، تا مرز دیوانگ

هن  پیر

های بیجانم چالندم و گریه از رس  اعال را در مشت

 .گرفتم

محکمی  رسم را روی سینهاش چفت کرد و کنار  

 گوشم

 .زمزمه کرد

 ...هیس -



 اعال چه میدانست من الن باید از درد بیدرماین که

گریبانمان را چسبیده هوار بکشم و یه هیس هیس 

 ...!نکند

خودم را عقب کشیدم و از آغوشش جدا شدم، من 

 دیگر

روی پاهایم ایستادن را نداشتم چه برسد به توانایی 

 دویدن و

 دفاع از آبروی

 خانواده و همرسم... وای اشکان، این میان اشکان هم

 ...داغان میشد
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ن  کنار کابینت ظرفشویی رس خوردم و روی زمتر

 .نشستم

جلوی پایم نشست و دستم را محکم میان دستهایش  

 .گرفت

؟ -  میتوین حرف بزین



دم... داشتم  ن رس به تایید تکان دادم، باید حرف میر

کیدم  .میی 

ون کشیدم. مچبندم  دستهایم را از میان دستهایش بیر

 را لمس

کردم. در تمام این مدت که محرمش بودم یک بار 

 هم

 دستش روی این

مچبند نلغزیده بود، حن  نگاهش هم نمیکرد، حن  

 نمیگفت

درش نمیآوری؟ چرا موقع خواب هم ... 

ن افتاد. نگاهش روی رد  قفلش را باز کردم و روی زمتر

بخیه افتاد و خواست در آغوشم بکشد که مانع 

 شدم. نگاهش

 روی چشمهایم لرز

 گرفته بود، میدانستم میدانسته زیر مچبندم رد چه

حماقتیست، اما اینکه حال خودم داشتم نشانش 

 میدادم حالش



 .را دگرگون کرده بود

ایم بیصدا روی صورتم روان بودند، از گری  یه اشکه

 زیاد

به سکسکه افتاده بودم و از جیغهایی که کشیده 

 بودم صدایم

 خشدار شده

 .بود
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، مانتومو از تنم در -  چرا رورسیمو از رسم برمیداشن 

دی؟...  ن میآوردی... ویل دست به این مچبند نمیر

 چرا... چرا

سیدی زیرهیچ وق ت ازم نیی  

این مچبند چیه که اضار به پنهون کردنشون داری؟ 

 ها

اعال؟ چرا هیچ وقت نخواسن  بهت بگم که چرا 

 دست به



 خودزین زدم... خی باعث شد

به اینجام برسه که نخوام دیگه زنده باشم... ها 

 اعال؟ چرا؟

من طال رو کشتم... من... طال فکر میکرد من و 

 اشکان با

داریم که هم رابطه  

 کنه... میفهیم؟ من باعث خیانت 
ن
خواست تالف

 .طال شدم

من باعث از هم پاشیدن زندگیش شدم. من اعال. 

 ...من
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ون کشیدم و در دستش گذاشتم  عکسها را از کیفم بیر

 و هق

 .زدم

خوب نگاه کن اعال... اینا منم، من و اشکان شوهر  -

 .طال

مربیم بود رابطهای با هم نداشتیما! من خواهرزنش 



 بودم،

 خواهرزن مثل خواهر

میمونه، خود اشکان میگفت خواهر طال خواهرمه 

 ...ویل

ویل نمیدونم کدوم نمک به حرویم اینا رو به طال 

 نشون

 داده بود گفته بود من و
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یبینن اعال؟ من اشکان داریم خیانت میکنیم بهش... م

 قاتل

خواهرمم. من تو لجن غرقم اعال، برو یی زندگیت، 

 منو

 ...نخواه، دوسمنداشته باش

فکر میکردم میشه گذشته رو پاک کرد و خوشبخت 

 شد ویل

اشتباه میکردم، گذشته پاک شدین نیست، طال مرد، 



 خواهرم

 مرد، همیه

 زندگیم مرد، به خاطر من مرد، دیگه هییحی مثل قبل

، دیگه نیست تا براش حرف بزنم بگم طال من نمیشه

 بهت

 خیانت نکردم، بگم دردت به

جونم آبیح  شوهرت عاشقته اوین که این عکسا رو 

 برات

فرستاده یه آشغال دروغگوئه. اعال من بدم، من 

 باعث رنج

 خواهرم بودم. وای اعال

وقن  فکرشو میکنم طال چیا از دلش گذشته دلم 

 میخواد دنیا

م فقط تا مرور نکنم  رو رسم خراب شه و بمیر

 ...حالشو

 ...منو نخواه اعال

 آرام رسم را به آغوش کشید تا آرام شوم ویل من آرام



نمیشدم، من خرد خرد بودم، ل ِ ه له. من امشب 

اف  اعی 

 کرده بودم، به رازی که پنج

 .سال سینهام را آتش زده بود

 ...اعال غلط کردم بهت جواب مثبت دادم اعال -
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آروم باش طیال، تو نه مسئول قضاوت نادرست  -

 طالیی نه

مسبب مرگش. چرا خودتو اذیت میکنن با این فکرا! 

 خدا به

 هر کس ی عقل و

شعور داده، اینکه خواهرت اشتباه کرده هیچ ارتبایط 

 به تو

نداره. آروم باش خوشگلم آروم باش و بهم بگو 

 جریان چیه

زه بیقراری؟ اینچند رو   



 عکسا از کجا به دستت رسیده؟

ن جاوید  - این عکسا رو اون عوض ی که منو به کشت 

 تهدید

میکرد فرستاد گفت با پخششون آبرو و شهرت 

 شوهرتو

ن  م، ببتر  نشونه میگیر

ن من چقدر دردرسه؟ بذار برم  ...اعال داشت 

 !ئه بسه، مگه الکیه -

اراده رسش اعال هنوز جریان فیلم را نمیدانست و بی

 داد

 :زدم

 !آره الکیه اون دیوونهس میفهیم؟ -

یم پخش کنه هیچ مشکیل  - هیس خییل خب! گیر

 پیش نمیاد

ن باش درستش میکنم  .مطمت 

رسم را روی زانویم گذاشتم، دیوانه شدن مادرم 

 درست



شدین نبود، سکتیه بابا درست شدین نبود، آبروی 

 جاوید و

 تمام خانوادهام درست
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   ندارد  غم تماشا 

شدین نبود، سقوط خودش درست شدین نبود... 

 .هق زدم

درست نمیشه اعال درست نمیشه به خدا درست  -

 نمیشه

 ...نمیشه

 دستش را روی رسم گذاشت و رسش را نزدیک رسم

 .آورد
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س ی! درست نشه به درک! یادته بهت   - از خی میی 

 گفتم

ید  توفیق به خاطر پیچک شغل محبوبشو بوس

 گذاشت کنار؟



 گفن  خی باعث میشه

ین تر.  تو هم بتوین بذاریش کنار... گفتم یه حس شیر

 دیوانه

 نمیفته باور کن، چار تا 
 
من میگم درست میشه اتفاف

 عکس

 و معمویل
ی

 خانوادگ

چیو میخواد خراب کنه آخه! ویل برای اطمینان 

 خاطرت

میگم میذارمش کنار میفهیم، انقدر دوستت دارم که 

 برام

،  هییحی مهم نیست هییحی

فدای یه تار موت، فدای آرامش تو... تو فقط آروم 

 باش و

 بهم بگو چیا گفته بهت، خی میخواد؟ پول؟

باید پول جور میکردم... نباید میگذاشتم خانواده و 

 زندگیام

 ...را داغان کند



میخوام برم خونه اعال. پیش مامان. حالم خوب  -

 نیست

 ...میخوام پیش مامان باشم

672 

   غم تماشا ندارد 

باید مامان را برای خودم حفظ میکردم، اگر فیلم 

 پخش میشد

 ...و یک بار دیگر میدید بیچاره میشدم

مت خونهشون، با هم  - خییل خب آروم باش میی 

یم  میر

 خوبه؟

رس تکان دادم و با کمکش بلند شدم، حالت تهوع 

 امانم را

بود که اینقدر سخت بریده بود، انگار نفسهای آخرم 

ن ر  اکسیر

ن   از گلویم پایتر

ون زدیم. رسم را به پشن   فت. لباس پوشیدم و بیر  میر



ن تکیه زدم و چشم بستم. باید پول  صندیل ماشتر

 جور

 ...میکردم، باید

ده شد  .دستم میان دست اعال فرسر

ی؟ -  بهی 

رس تایید تکان دادم ویل دروغ گفتم خوب نبودم. 

 مگر

 ...!میتوانستم خوب باشم

 ...پول میخواد... وقت ندارم اعال -

د  .دستم را فرسر

ش به من نمیخواد بهش فکر کنن  -  .بسیی

* 
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کیمیا رس مزار مادرش نشسته بود و رس به شانیه 

 جاوید

یخت. بابا و مامان، خاله، من و اعال تنها   اشک میر



 کساین 

 بودیم که برای

ستان حضور داشتیم. کیمیا حن   خاکسپاری در قی 

 دلش

 .نخواسته بود داییاش از مرگ مادرش مطلع شود

 فاتحه خواندیم و برای کیمیا آرزوی صی   
ی

همگ

 .کردیم

جاوید شانههای کیمیا را در آغوش کشید و از روی 

ن   زمتر

 .بلند کرد

343 

دستمال کاغذیای دست کیمیا دادم، دیدن کیمیای 

 همیشه شوخ

رسزنده در این حالت مظلوم و درمانده قلبم را به  و 

 درد

 .آورده بود

 دستمال را از دستم گرفت و تشکر کرد. جاوید رو به



ن کرد و خودش جلوتر از بقیه کیمیا   اعالم رفت 
ی

همگ

 را

 داخل ماشینش نشاند و شنیدم

 :کیمیا با صدایی گرفته از جاوید پرسید

یم؟ -  کجا میر

صورتش را نوازش کرد و  جاوید هم مهربان و نرم

 جدی

 :جوابش را داد

دمت -  باید میی 
 .جایی که خییل وقت پیشی 
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 .در را بست و رو به اعال کرد

 .کیمیا و بقیه رو برسونیم خونه بعد بریم -

اعال به تایید پلک زد و پرسشگر نگاهش کردم. 

 دستش را

ن  پشت کمرم گذاشت و بدون جوای   سمت ماشتر

 .هدایتم کرد



ام کیمیا که حال دیگر همه او را به   به احی 
ی

همگ

 عنوان

عروس خانواده پذیرفته بودند مشگ پوشیده بودیم. 

 خاله و

 مامان به توصییه

هم کیمیا را تنها نمیگذاشتند و با جاوید یک لحظه  

حرفهایشان دلداریاش میدادند. کیمیا معذب بود و 

 برای

انده بودم تاراحتیاش کنارش م  

 نکند، به هر حال با من صمیمیی  
ی

احساس غریبگ

 .بود

 .نمیدانم اعال و جاوید کجا رفته بودند

با زنگ گوش یام به ناچار از کیمیا جدا شدم و با 

 دیدن

 شماریه اشکان به کل سالن را ترک کردم و به حیاط

 .رفتم

 .سالم -



 ...سالم -

 .صدایش گرفته بود و حال سکوتش آزاردهنده شد

؟ -  اشکان خوی 

 .نفس عمیق  دم و بازدم کرد
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 .آره خوبم. میتوین بیای کافه باید حرف بزنیم -

به خاطر کیمیا نمیتوانستم بروم ویل حسای  نگران 

 شده

 .بودم

ی شده؟ - ن  یکم سختمه الن مهمون داریم. چیر

ه نگران نشو فقط میخواستم راجع به اون کس ن -

 ی که

مزاحمت ایجاد کرده برات، حرف بزنیم. حال اشکال 

 نداره

 مزاحمت نمیشمپشت

ایط مناسبه؟  تلفن میگم بهت اگه رسر
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تو حیاطم، خواهش میکنم راحت باش بگو  -

 .میشنوم

 .میخوام باهاش قرار بذاری، باید ببینمش -

کن اشکان، یه کاریش خودتو درگیر مشکل من ن -

 میکنم

 .خودم

نه طیال. مشکل تو تنها نیست، یه طرف ماجرا  -

 منم و

 به باد رفتهم، باید بفهمم گ پشت ماجرا بوده 
ی

زندگ

 و چرا

 
ی

 دست گذاشت رو زندگ

 من... مگه نگفن  پنج سال پیش هم اون عکسا رو تو

 !...خونیه من دیدی؟
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ت بفهمد، خودم هم دلم میخواست بدانم حق داش



 چه کس ی

اینطور ناجوانمردانه به خاک سیاهمان نشاند و الن 

 هم ول

 .کن نیست

ی رو باید بهت بگم... فقط - ن  ...اشکان... یه چیر

 .خی شده طیال؟ هر خی هست بهم بگو -

 .از صمیم قلبم زمزمه کردم

 ...نگرانتم -

 .آه کشید و تکخندهای تلخ زد

فدات. من تو آتیش دست و پا زدم طیال الن یه  -

 آهن

 .حرارت دیدهم نگران من نباش

 ...اون مزاحم -

سخت بود بگویم ویل باید میگفتم، باید میفهمید، 

 این میان

شاید کس ی که زیادی حق داشت بداند اشکان 

 ...بود



 ...فیلم -

س بگو - ؟ نی 
ی

 .طیال خی میخوای بگ

خوردمآب تلخشدیه دهانم را فرو  . 

 ...تهدیدم کرده... با فیل ِ م طال -

 .نتوانستم ادامه دهم و هر دو سکوت کردیم
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 بعد از لحظای  صدای لرزان و دورگیه اشکان تنم را

 .لرزاند

م کن -  .باهاش قرار بذار خی 
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همراه با تکان رسم موافقتم را اعالم کردم و تماس از 

 سمت

ین که خوب میفهمیدم حالش مساعد نیست اشکا

 .قطع شد

***** 

 قرار گذاشتیم، این بار نه در مالء عام، خار ج از شهر



قرار گذاشت و گفت تنها بروم، به او اطمینان دادم  

 که پول

 را جور کردهام و تنها

خواهم رفت. با اشکان هماهنگ بودم، قرار شد 

 اشکان را

م و موقع  ن بی  پیاده شدن در صندوق عقب ماشتر

 دکمیه

 .بازشوی صندوق را بزنم

 
 
نگران بودم و اشکان گفت خیالم راحت باشد اتفاف

 .نمیافتد

 نزدم درخواست اشکان 
ن
اینکه به اعال از قرارم حرف

 بود،

 توضییح نداد، من هم

 داغان بود و منطق و 
ن
توضیح نخواستم، به قدر کاف

 اصولم

شاید هم احساساتم میگفت به او حق بدهم که 

 بخواهد مسبب



 ویراین زندگیاش

را ببیند و بیشی  حق میدادم نخواهد یک بار دیگر آن 

 فیلم

را ببیند آن هم پخش شده در دنیای مجازی و با 

 ...فضاحت
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ون نروم و اعال هم  جاوید دستور داده بود از خانه بیر

رهابا  

جملیه دستوری جاوید را با خواهش تکرار کرده 

 ...بود

 ویل من با اشکان

هماهنگ کرده بودم. بعد از خروج اعال و جاوید از 

 خانه

ون زدم،  طبق قرارمان ماشینم را سوار و از خانه بیر

 عیل

 همچنان دنبالم بود و برای



خراب نشدن قول و قرارمان طبق نقشهام با اشکان، 

 با

خل پارکینگ پاساژی در نزدیگ رسعت بال دا

 خانهمان

 رفتم و خییل رسی    ع و بیفوت

ن اشکان پشت فرمان نشستم و از  وقت داخل ماشتر

 پارکینگ

ون زدم. موقع خروج عیل را دیدم که داخل  بیر

 پارکینگ

 .کنار ماشینم روی ترمز زد

تا پاساژ را دنبال من بگردد کیل زمان داشتم تا دور 

 شوم و

گرفتمشماریه اشکان را   . 

س نداشته باش برو -  .جانم طیال، تو صندوقم. اسی 

باشهای زمزمه کردم و گوش ی را روی صندیل 

 .انداختم

سیدم قرار آنطور که اشکان  نگران بودم و میی 



 میگفت

 خوب پیش نرود. اگر متوجه

میشد کلک زدم فیلم را پخش میکرد. اشکان حن  

 اجازه

وشم، نداد ماشینم را برای جور شدن پول بفر 

 میگفت کار به

 آنجا نمیکشد که
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بخواهد باج بدهد! تنها کاری که از دستم بر میآمد 

 توکل به

خدا بود. جاده خایک را رد کردم و طبق آدرس ی که 

 تلفنن 

 اول
ی

 داد داخل بریدگ

سم داشت بیشی  میشد، در این مکان  شدم، اسی 

 پرنده پر

اد! اگر گیر میافتادیم و بالیی 
ن د چه برسد به آدمیر ن  نمیر



 رسمان میآورد هرگز کس ی به

سید. به سه رایه رسیدم و گوش یام زنگ  دادمان نمیر

 :خورد، توقف کردم و جواب دادم

اینجا کجاست قرار گذاشن  بیا پولتو بگیر فیلما رو  -

 پاک

 کن برم. خی از جونم میخوای؟

س جوجه کاریت ندا - رم، بپیچ سمت چپ برون نی 

 بیا جلو

 .تا بهت بگم

 تماس را قطع کرد و به ناچار فرمان را سمت چپ

چرخاندم. کمکم داشتم پشیمان میشدم از آمدنم،  

 کاش به اعال

 یا جاوید گفته بودم چه

 .در رس اشکان است

اشکان خشم داشت، این را از تکتک حرکاتش متوجه 

 بودم،

 ...نباید ریسک میکردم



دوباره زنگ خورد گوش یام . 
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 .بیا سمت راست تو ویال، در نداره -

با نگایه به ویالی مخروب  یه پیش رویم قلبم فرو 

 ریخت،

من اینجا چه کار میکردم؟ در این بیابان... اگر تنها 

 نبود و

 تعدادشان زیاد بود و

 ...اشکان از پسشان برنمیآمد چه؟

ون پولرو بگیر فیلما رو پاک کن من تو نمی - ام بیا بیر

 .برم

س با خواهر طال کاری ندارم، بیا تو ویال -  .نی 

 که زد 
ن
تماس را قطع کرد. نمیدانم چرا به حرف

 اطمینان

کردم، احمقانه بود ویل ترسم کم شد، صدایش یک 



 طوری

 بود، یک طور عجیب و

 !غمدار

 او که بود؟ طال را از کجا میشناخت!؟

ه پایم را روی پدال گاز فشار دادم و داخل حیاط بیاراد

 ویال

ترمز کردم. نگایه در اطرافم چرخاندم، کس ی نبود 

 و

 ترسیده دست بردم و

دکمیه صندوق را زدم و از صدای تیکش متوجه باز 

 شدن

 .قفلش شدم

گوش یام زنگ خورد و طبق قرارم با اشکان روی 

 بلندگو

 .قرارش دادم و جواب دادم

 .تمومش کن مسخرهبازیت رو بیا بگیر پولتو -
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   غم تماشا ندارد 

 .تو حیاط پشت دیوارم بیا با ساک پول بیا -

تماس را قطع کردم و متوجه باز شدن در صندوق 

 شدم و

 .صدای آهستیه اشکان: برو

ن رفتم و با قدمهای لرزانم راه  در را باز کردم و پایتر

 .افتادم

ن هنوز به دیوا ر نرسیده بودم که با صدای آخ گفت 

 اشکان

 فوری چرخیدم و با

ن شده بود و مرد نقابداری   دیدن اشکاین که نقش زمتر

 که با

چوب بزرگ و قطوری بایل رسش ایستاده بود 

 هراسان

 عقبگرد کردم و جیغ

 .کشیدم

ن  رسش را بال آورد و با چشمهای آی  و براقش تیر



هام  خیر

 .شد

و بلد بودم جوجه، منو من قد تو بودم دوبل ت -

 !میپیچوین 

ن تکون نخور ن زمتر  .بشتر

یه اشکاین  با فریادش ترسان و بیاراده نشستم و خیر

 شدم

که با ناله پلک باز کرد، آنقدر گیج بود که 

 نمیتوانست روی

 پا شود. مرد

چشمآی  با خشم بلندش کرد و کشان کشان سمت 

 دیوار برد

ار و روی صندیل پرتش کرد. اشکان داشت هشی

 میشد ویل

ن   مرد زیادی تند و تیر
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بود و قبل از هر حرکن  از جانب اشکان با طناب 

 محکم به

صندیل قفلش کرد. تمام امیدم اشکان بود و حال با 

 ناامیدی

 خداخدا میکردم

معجزهای ر خ دهد! اگر رساغ پولها را میگرفت چه 

 خایک

بر رسم میکردم! از فکر واکنشش مو به تنم راست 

 .میشد

سمتم آمد و هراسان بلند شدم و تکیه به دیوار 

 ایستادم. در

هام شد ی صورتم پر از خشم خیر
 .چند سانتیمی 
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شوهرت و داییت انقدر ناموس رسشون نمیشد که  -

 این بچه

 !سوسولو با خودت آوردی

ن اشکان بلند شد  .صدای فریاد خشمگتر



بیا اینجا بیوجود طرف حسابت منم نه اون.  -

 خودت خی 

انقدر تو خودت جنم ندیدی که از همون مردای تو 

 زندگیش

 اخاذی کنن نه از یه

! وجود  داشته باش طرف حسابتو عوض کن بیا  دخی 

 بهم

 بگو خی میخوای؟ دنبال چیای؟

آنقدر ترسیده بودم که فقط خداخدا میکردم حرف 

 اشکان را

ست از رس من برداردگوش کند و د . 

 .پر از خشم خندید و سمتش راه افتاد
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اتفاقا هر خی رس این خانواده اومده و میاد زیر رس  -

 !توئه

خوب شد اومدی که کارم نیمه تموم نمونه. آره آره، 



 خوب

 شد قبل رفتنم یه بار

ویع یه پایاین داره. حیف بود   دیگه دیدمت. هر رسر

 قصه

ن گرده  وع شه ویل تو پایانش نباش ی! زمتر از تو رسر

 خییل

ن چرخیدیم . ببتر  هم گرده لعنن 

 .چرخیدیم باز به هم رسیدیم

 .اشکان با فریاد پراستیصالش حرفش را برید

-  
ی

؟ مرد باش نقابتو بردار. خی از زندگ تو گ هسن 

 من

؟  میخواسن  هان؟ گ هسن 

 مطمئنن میخوای بشنوی؟ -

باز کندستامو  - . 

د نه ِ د زرنگ خان. دستای تو باید بسته باشه، ِ  -

سم  میی 

بعد از شنیدن حرفام به خودت آسیب بزین بچه 



 !پولدار

صدای خندهاش مو به تنم سیخ میکرد ویل عجیب 

 بود که

 !خندههایش برایم آشنا میآمد

 .سمتم چرخید و دستور داد

 .بیا اینجا. غش کرد آبقند بده بهش -
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نمیفهمیدم چرا اینقدر اشکان را مسخره میکند! اتفاقا 

 اشکان

ی و مرتب  اصال سوسول نبود، شاید تیپش زیادی هین

 بود

اوار  ویل اصال رسن

این توهینها و تمسخر نبود. نگاهش هم به اشکان پر 

 از

 !نفرت بود

سمن  که نشانم داده بود رفتم نگاه اشکان به صورتم 



 پر از

 بود، لبد از اینکه دربند بود و نمیتوانستم به
ی

مندگ  رسر

 وجودش دل قرص کنم

منده بود  .رسر

 روی سکوی نزدیک صندیل اشکان نشستم و مرد با

عقبگرد نقابش را برداشت و موهایش را که روی 

 پیشانیاش

 ریخته بود را عقب راند و

 .پوزخند زد
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؟ -  شناخن 

و تردید لب زداشکان چشم ریز کرد و با مکث  : 

اد؟ -  هیر

اد؟! پرس رحمان! تازه یادم آمد داییجاوید هم به  هیر

 او

 .مشکوک شده بود
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 آفرین حافظیه خوی  داری! میدونسن  من باغبون -

خونهت نبودم؟ من میاومدم طال رو ببینم، خودشم 

 در جریان

 ...بود

س، مردی خفه شو کثافت خفه شو. بینامو  -

 دستامو باز کن

 .تا بهت نشون بدم

از فریادهای پردرد اشکان به گریه افتادم و نزدیکش 

 رفتم

اد خشک شدم  .ویل نرسیده به صندیل با فریاد هیر

 !گ بهت گفت بلند ش ی -

دم و کنار  یاش حساب میی  ن چاقو دستش بود و از تیر

 صندیل

م  نشستم و با فریاد بعدیاش که گفت فاصله بگیر

 خودم را

 کیم آنطرفی  



 به 
ی

کشاندم. یادم است گایه رحمان برای رسیدگ

 باغچیه

اد هم  فت، یعنن هیر کوچک طال به خانهاش میر

 همراهیاش

 .میکرد؟ گیج شده بودم

، منم ناموس رسم میشد،  - جوش نزن بچه قری 

 خییل

د، طالیی که همیه بیشی  از تو. ناموس من طال بو 

 زندگیم

 بود، قبل از اینکه تو

بیای بهش دستور بدی کجا برو کجا نرو این من بودم  

 که

همه جا همراهش بودم تا نوک ناخون نامرداش به 

 تنش

 نخوره، پس دهنتو آب بکش
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ش تو تموم مهمونیای   بعد اسم بذار رو من. پارتین

 کثافن  که

فت من بودم، کجا بودی تو اونوقتا! طال هم خدا  میر

 رو

 .میخواست هم خرما رو

میخواست مهمونیاشو بره، تو مهموین حرف اولو 

 بزنه

د پز قد و بال و  آسین  هم نبینه. منو با خودش میی 

 قیافهم

 رو به همه بده، خودشم

که ستاریه مجلس بود، یه دخی  از دماغ فیل افتاده  

 که

و میدید و بس. ویل اینا دلیل نهایت تا نوک دماغش

 نمیشد که

 دلم براش نره، دله دیگه

اد حالیش نمیشه. توی مجلس  ن خره حرف آدمیر

 نامزدش



بودم، دست مینداخت دور بازوم و میشدم عشقش  

 که به

 خاطرم گوشه چشیم به

 هیچ کس نشون نمیده و آسه ویل بالفاصله وقن  که

براش برمیگشتیم از مهمونیها و دورهمیهاش میشدم 

 همون

اد پرس رحمان!... حق  هیر

نداشت باهام اینطور رفتار کنه. سوءاستفادهش رو 

 بکنه و

ادلزم  بعد با یه گودبای بره تا مراسم بعد که باز هیر

 !بشه

ت من طال  آره خوشغیر

 رو ناموس خودم میدونستم که با تموم توهینا و

خودشاخپنداری  هاش باز ردش راه میفتادم که 

 .مواظبش باشم

 ویل بد کرد باهام خییل بد، تو
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رو که دید گذاشتتم کنار به تموم دوستاشم گفت  

 کات کردیم

، حن  راحتی  از این حرفا... ویل تلیحن  ن راحن   به همتر

 ماجرا میدوین کجا بود؟

اونجا که برای من راحت نبود... راحت نبود ببینم  

 کس ی

ط به خاطر اینکه پرس که دوسش داشتم منو فق

 رحمان بودم

سوار نبودم حذف ن  و بین

ن خودش، اموختهم کرده بود تو  کنه، شدم عتر

 .بیمعرفن  

وع کردم به تهدیدش، کم تو بغلم عکس نداشت   رسر

 که! کم

 پزمو به دوستای بدتر از

خودش نداده بود که! کم تو فیلما و عکسای توی 

 مهمونیها



 !کنارم نبود که

سید مثل سگ،  گفتم زندگیتو آتیش نم، ازت میی  ن میر

 عاشقت

سید عکسا رو ببینن طالقش بدی،  ... میی  بود لعنن 

 بهت

 حسودیم میشد

ی که به عالم و آدم فخر میفروخت اینجوری  دخی 

 برای

ن یه نفر به در و دیوار چنگ مینداخت  نگهداشت 

 خییل حرف

 بود خییل... فایده

ه ویل ازت جدا نشه، ویل م ننداشت حاضن بود بمیر  

مردهش رو نمیخواستم خودشو میخواستم تا زخیم  

 که به

 دلم زده رو ترمیم کنه، باهاش

349 
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ه، ویل  معامله کردم اومد خونهم که عکساشو بگیر

 من پول

نمیخواستم، هنوز منو نشناخته بود، کس ی که 

 خودش

 آموزشش داده بود رو... هیچ

که مجبورش کنم ولت کنه   رایه نمونده بود برام

 برگرده

 ...سمتم

صدای فریاد اشکان همزمان با دست و پا زدنهایش 

 دلم را

 .ریش کرد

ن  - ف، بیهمهچیر  ...بیرسر

طالی بیچاریه من، خواهر مظلومم، در تمام این 

 سالها

میدانستم طال اهل خیانت نبود، نبود به خدا خواهر 

 من



 عاشق زندگیاش بود،

 ...عاشق شوهرش بود

جوش نیار وایسا باقیشو بشنو... انقدر به زنت  -

 اعتماد

ی بینمون  ن نداشن  که صاف و رکبیاد بهت بگه چیر

 .نبوده

 همینم باعث شد بیفته

تو بغلم. برای به چنگ اوردن چار تا عکس معمویل 

 یه فیلم

گذاشت تو مشتم تا راحتی  به هدفم برسم. با اون 

 فیلم

 تهدیدش میکردم جدا

بهم ویل برام مهم نبود، دری وری  شه، فحش میداد 

 میگفت

 ...ویل باز میخواستمش
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باور حرفهایی که میشنیدم برایم سخت بود، یک 

 انسان

چطور میتواند تا این حد پست شود! درد بیدرمانش 

 اینجا

 بود که این آدم پست

خودش را حق میدانست و طالی مظلومم را باطل. 

 با

جار و دردمند میان حرفش جیغ زدمانز  : 

میخواستیش و اونطوری نابودش کردی؟ تو یه  -

 آشغال

 ...عقدهای هسن  که از روی ضعف پست شدی

میان حرفم چانهام را محکم در دستش گرفت و 

 چاقویش را

بال آورد. نامرد فهمیده بود چقدر از چاقویش 

سم  .میی 

یاش ن  نگاهم روی تیر

در چشمهای گریزانم در حایل  لرزید و زبانم بند آمد، 



 که

چانهام داشت زیر فشار دستهای قویاش خورد میشد 

 پوزخند

 .زد

عکساتو خودم فرستادم براش، گفتم اینا رو بهونه   -

 کن

برای طالق. میدوین خی بهم گفت؟ گفت پای 

 خواهرمو

 وسط نکش وگرنه خودمو

 .میکشم

چشمهایم از هجوم وحشیانیه اشکهایم سوخت و 

 صورت

 .نحسش جلوی دیدهام تار شد

چانهام را رها کرد، طال... طالی عزیزم... به هقهق 

 افتادم

 :و ناجوانمردانه دوباره برای آزارمان ادامه داد
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م ویل -  ...بهم گفت طالق میگیر

یک دور کالفه دور خودش چرخید و محکم موهایش 

 را

 .چنگ زد

خی شد زد زیر تموم قرارامون و  یهو نفهمیدم ... -

 وقن  

ون   به خودم اومدم که رس خاکش نشسته بودم حیر

 که خی 

 !شد خودزین کرد

سید چرا خودزین کرد! طالی  پستفطرت تازه مییی

 بیچاریه

 ...من را نابود کرده بود و از خودکش یاش متحیر بود

به یکباره دیوانه شد و به اشکان حمله کرد، با جیغ از 

 جا

د و شایک اشکان را زیر پریدم ن و سمتشان رفتم. داد میر  

 مشت و لگدش گرفته بود



و او را مقرص خودکش ی طیال میدانست. لباسش را  

 گرفته

بودم و میخواستم از اشکان دورش کنم ویل قدرتش 

 قدرت

 .اژدها بود
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عصن  هلم داد و با سیلیهای یی در یی در صورت 

 اشکان

 :فریاد کشید

. هر خی کشیدم  تو! توی لعنن   - زندگیمو ازم گرفن 

 از

وجود نحس تو بود. توی کثافت از کجا پیدات شد 

 وسط

 من
ی

 !زندگ
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ن بلند شدم تا بار دیگر برای کمک به  از روی زمتر



 اشکان

اد به یکباره رهایش کرد و   تالش کنم ویل خود هیر

 کنار

 دیوار رس خورد و در کمال

م صورتش غرق اشک است. ایستاده تعجب دید

 بودم و به

 صورتش نگاه میکردم که بیهوا زیر گریه زد و حن  نگاه

 .اشکان هم سمتش برگشت

 .به صورت هردویمان زل زد

بعد از مرگ طال منم مردم... طال همیه زندگیم  -

 بود،

ی که تو این دنیای نامرد داشتم و نداشتم ن  ...تنها چیر

 .رسش زیر افتاد و اب بینیاش را بال کشید

بعد از مرگش هیچ وقت دیگه رو پا نشدم، طالی  -

 من زیر

 میکردم، افتادم به 
ی

خروارها خاک بود من نباید زندگ

 جون



، انقدر تو لجن
ی

 زندگ

غرق شدم تا دنیا از اینن که بود هم جهنمی  بشه. 

 انقدر

ا رس راهم اومدن ویل مثل طال وقن  میفه میدن دخی 

 آه تو

 بساطم نیست راهشونو

ادی که طال ساخته  میکشیدن برن، شدم براشون هیر

 بود، یه

 قرار و یه فیلم و یه ترس بزرگ... انقدر تو لجن غرق

 کردم خودمو که یادم بره با
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طالیی که انقدر حفظش برام مهم بود چیکار کردم... 

 هییحی 

فت،  هییحی لدتبخش نبود برام، حن  خوب پیش نمیر

 پویل

 که در قبال تحویل



فیلماشون میگرفتم... این آخریا بدترم شد یهو گیر 

 افتادم

چندتاشون ازم شکایت کردن. باید از ایران فرار 

 میکردم

 وگرنه اعدامم رو شاخش

ن ایران.  بود، از رحمان شنیدم خانوادیه طال برگشت 

 دوست

آخه طال روش نداشتم ب خواهر طال اسیب بزنم 

 حساس

 بود... ویل خب چارهای

هم نداشتم یه جور دیگه ازش باج گرفتم، طال و 

 طیال عاشق

جاوید بودن خی  داشتم... داشتم فرار میکردم ویل 

 پویل که

 بهم رسونده بودی کم

ن  بود لب مرز کم آوردم نشد فرار کنم ب خاطر همتر

 پای



 عکسا و فیلمای قدییم رو کشیدم وسط وگرنه من

ا مردهها معامله نمیکنم اونم با طالی خودم... وقن  ب

 دیدم

رفن  رساغ کس ی که ازش متنفر بودم قایط کردم... 

 النم

 باید برم، من آب از

رسم گذشته هییحی برام مهم نیست فقط دلم 

 نمیخواد

... طیال هم یه دخی  مثل همون ن م همتر  اینجوری بمیر

ا... من میخواستم ی  رس و
 دخی 

 .صدا تمومش کنم برم که برم ویل نذاشتید
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شوک روی شوک، هنوز جملیه قبیل را هضم نکرده 

 با

جملیه بعدیاش داغانی  میشدم. بلند شد و سمتم 

 آمد، با



 .هراس بلند شدم

 منظورش از جملیه آخرش چه بود!؟

 فکر کنم شوهرت برای حفظ آبروش بتونه پویل که -

ودت جور نکردی رو برام جور کنهخ ... 

رورسیام را که از رسم کشید زبانم بند آمد. 

 چشمهایش به

خون نشسته و شیطان را درون تیلههای آی  وسط 

 صلبییه

 .چشمهایش دیدم

این مرد انسان نبود خود ابلیس بود. یک رواین 

 ...تمامعیار

لحظهای طال را در موقعیت خودم تصور کردم، اگر 

 با

تکهتکهام هم چاقویش  

 .میکرد نمیگذاشتم دستش به تنم بخورد
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نم. طرف  - ن دستت بهش بخوره زنده زنده اتیشت میر



 تو منم

 !نه اون دخی  

با فریاد اشکان به خودم آمدم و با کینهای که از او به 

 دل

داشتم به جانش افتادم. عقدههای کوکورانیه این 

 مرد

 طالی من را ویران
ی

 زندگ

ورتش چنگ انداختم و جیغ زدمکرده بود. به ص . 
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 ...آشغال عوض ی -

 با یک حرکت دو دستم را پشت کمرم پیچاند و با یک

دستش محکم نگهشان داشت. از درد جیغ زدم ویل 

ن   عتر

 خیالش نبود و محکم تر

 .دستم را پیچاند

طال هم بهم گفت آشغال... میدونسن  صدات  -



 خییل شبیه

 ...طالست

ف -  ...ولش کن بیرسر

 صدای اعال بود... میان آن همه درد و ترس شنیدن

ن  صدایش به قدری آرامم کرد که دو زانو روی زمتر

 افتادم

ن سجدیه شکر  و رس به زمتر

کردم. آخر در ناامیدی مطلق از خدا مرگ طلب  

 کرده بودم

 و او فرشتیه نجات برایم فرستاده بود. با صدای

لند کردم و باکتککاریشان رس ب  

اد  دیدن اعال که سیع در جدا کردن جاوید از هیر

 داشت

اد زیر مشت و  قلبم از حضورش گرم شد. هیر

 لگدهای

 جاوید مچاله شده بود،

نمیدانستم جاوید خی  از کارهای حیوانیاش دارد یا 



 نه! این

 .کتکها، این مشت و لگدها حقش بود

ز  ولش کن جاوید بسشه، خودتو تو دردرس نندا -

 .کشتیش
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... اما   ن بود همیشه صبور، همیشه منطق  اعال همتر

 کاش

میفهمید الن نباید آراممان کند. بلند شدم و 

 سمتشان دویدم،

 دلم میخواست

به جاوید بگویم این مرد با طال چه کرده، بگویم طال 

 بیگناه

بوده. بگویم باعث پنجسال زجرمان این مرد 

ای وعقده  

 رواین بوده، باعث خودکش ی

 ...طال



اد روی هوا تاب خورد، رسی    ع اسم جاوید را  پای هیر

 هوار

زدم تا از خودش دفاع کند ویل دیر شده بود و لگدش 

 به

 سینیه جاوید خورد و این

اد را به عقب هل  بار اعال بود که با کف دست هیر

 .داد

ن بلندش کنم و یلدست جاوید را گرفتم تا از روی زمتر  

 محکم پسم زد، آنقدر عصن  و

اد حمله کرد  ن افتادم. سمت هیر پرخشم که روی زمتر

 و رو

 :به اعال داد کشید

 .جمع کن زنتو تا یه فس هم به اون نزدم -

لب برچیدم و عقب رفتم. جاوید از دستم عصن  

 بود، نگاه

ش قلبم را به درد آورد. من دوباره اشتباه کرده  ن تیر

 بودم،



 .حق داشت عصن  باشد

اگر پنج دقیقه دیر آمده بودند نابود شده بودم، 

 همهمان نابود

 ...شده بودیم، از این حالمان هم نابودتر
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با صدای التماس اشکان نگاهم به اشکاین که برای 

 خالص

د جلب  ن یاش از ان طنابها و صندیل دست و پا میر

 .شد

طیال؟ جاوید؟ باز کن کارش دارم نامردو  بازم کنید.  -

 باز

 ...کن
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بلند شدم و با تواین که نمیدانستم به یکباره چطور 

 به پاهایم

 .منتقل شد سمتش دویدم



 باز کن طیال باز کن طنابو -

پر از خشم بود و با دستهای لرزانم به جان گره 

 طناب

افتادم. بیچاره اشکان و زندگیای که مفت از دست 

 داده

 بود...اشکهایم فرو ریخت

یعنن میتوانستم با این درد کنار بیایم؟ اشکان دوام 

 میآورد؟

 ...تصور حال طال خردمان میکرد میدانم

اعال جاوید را کنار کشیده بود که اشکان از صندیل 

 خالص

اد افتاد.  شد و به یک چشم بر هم زدن روی تن هیر

 از

 ترس چند قدم عقب

ز ماجرا داشتند که مانعش رفتم. انگار هر دو خی  ا

 نشدند تا

 ...خشمش را خایل کند



ف میکشمت -  ...بیرسر
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جاوید کنار دیوار رس خورد و اعال انگار خیالش از 

 بابت

جاوید راحت شده باشد نگاهش سمتم برگشت، نگاه 

 پر از

 رسزنشش... رسم را

و توبیخ اعال روی زانویم گذاشتم. این میان فقط قهر 

 و

 !جاوید را کم داشتم

 .صدای اعال را خطاب به اشکان شنیدم

 ...ولش کن اشکان -

رسم را بلند کردم. اعال سیع در جدا کردنشان داشت 

 ویل

زخم اشکان از آن نامرد به قدری عمیق بود که آرام 

 .نمیشد



 زیر مشت و لگدش

گرفته بود، نمیدانم جاوید چهطور کتکش زده بود  

 که با آن

هیبت نای دفاع نداشت! اعال بازوی اشکان را  

 .کشید

ه خونش میفته گردنت، قانون  - ولش کن میمیر

 خودش

 ...میدونه چیکارش کنه ولش کن

صورت غرق اشک اشکان جگرم را خون کرد. کاش 

 اعال

اد خایل ک ندولش کند تا حرصش را با زدن هیر ... 

 :جاوید خونرسد ویل محکم خطاب به اعال گفت

 .ولش کن اعال بذار بزنه بکشتش لجنو -
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ش نکن، ارزششو نداره خونش  -  جاوید شیر
ی

خی میگ

 بیفته



 همهمون 
ی

گردنش... همینجوریش گند زده به زندگ

 بدترش

 .نکن

اعال مستاصل شده بود و اشکان دستش را پس  

 کشید و

ن را  ادی که قصد بلند شدن از زمتر دوباره سمت هیر

 داشت

 حمله کرد و پر از خشم

 .و درد ضجه زد

پنج سال عذاب کشیدم. پنج سال! میدوین پنج  -

 سال یعنن 

؟ پنج سال یعنن هربار که چشمهاتو میبندی به  خی

 جای

 خواب خیانت زنت بیاد

جلو چشمت. یعنن نتوین دیگه به چشمای خودتم 

اد کنن اعتم  

 چون تموم مغزت پر از تصویر زنیه که فکر میکردی



 عاشقته ویل بهت خیانت

 کرد. یعنن از یه اتفاق انقدر اعصابت خرد باشه که با

 از کوره دربری بخوای بزین همه 
ن
ین حرف کوچکی 

 دنیا

 !رو نابود کنن 
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با ضجههای اشکان اعال هم دیگر تالش ی برای 

 جداییشان

ن  شستم، توان ایستادن نداشتم... ن نداشت. روی زمتر

 اشکان

 چه کشیده بود،

 !خانوادهام... طالی بیچاره
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 .صدای فریاد اشکان قلبم را به درد آورد

الن زنم زیر خروارها خاک خوابیده، الن دیگه حن   -

 از



استخوناشم هییحی نمونده اون زیر، یه جوری که 

 انگار هیچ

 وقت وجود نداشته، اما

 تو، توی لعنن  وجود داری، وجود داری ویل ووجود

، اگه ووجود داشن  نمیذاشن  مهر یه  نداری لعنن 

 خیانتکار

 بمونه
 
 .رو پیشوین مردهش باف

اگه وجود داشن  نمیداشن  پنج سال ازش به عنوان 

 یه آدم

پست یاد کنم. توی لعنن  زندگیمو تباه کردی، توی 

 آشغال

، تو توی  زنمو  کشن   

 ...عقدهای... طال... طال

طال طال کردنهای پر از دردش دل همهمان را خون  

 کرد و

هر سه پیش رفتیم، قبل از همه رسیدم و شانههایش 

 را



 گرفتم، انگار رمغ از تنش

رفته بود که راحت پس کشید و کنار تن بیجان 

 شدیه آن

پستفطرت افتاد. هنوز طال طال میکرد، با گریه 

شصدای  

 .زدم

 ...اشکان تو رو خدا آروم بگیر  -

او که آرام نگرفت هیچ خودم هم به ضجه و هقهق 

 .افتادم

 انگار بدنمان از یک تصادف سخت داغ بود و هر چه

ن   زمان میگذشت با پایتر
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آمدن دمای بدنمان آسیبهایی که دیده بودیم آشکارتر 

 ...میشد

ویانتظایم رورسیام  همزمان با صدای ن نیر آژیر ماشتر

 روی



رسم افتاد، رس بلند کردم و چشم در چشم اعال 

 شدم. نگاهش

 رنگ عوض

ن و دلخور نبود، دنیای  کرده بود، دیگر تند و تیر

 محبت بود

د. دستش را پیش آورد و با گریه  ن و از اشک برق میر

 خودم

دم  .را به آغوشش سیی

ن جاوید جا گرفتم. خودش هم   با کمک اعال در ماشتر

 کنارم

نشست. اشکان حالش بد بود، بدتر از من، جاوید  

 کمکش

 کرد روی پاهایش راه

بیاید و روی صندیل کنار راننده نشست، خودش هم 

 پشت

فرمان قرار گرفت. عیل همراه پلیسها بود، داشت 

 سمتمان



 میآمد و رسم را از روی

دم. با لبخند کمجاین به سالم شانیه اعال جدا کر 

 نیمبند و

 .خجولم جواب داد

این دفعه دورم نزدی، خودم گذاشتم از کنارم رد  -

 بش ی و

 .بری. خب دیگه بسته شد پروندهمون

گیج نگاهش کردم که برای اعال دسن  تکان داد و 

 عقبگرد

ن را به حرکت انداخت  ماشتر
 
 .کرد. جاوید با تکبوف

اد دستگیر شده بود   بر باد رفتیه طال وهیر
ی

ویل زندگ  

ان  هایی که به دستش نابود شده بودند قابل جی 
دخی 

 .نبود
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داشتم زیر بار فهمیدن رسگذشت تلخ خواهرم له 

 میشدم. باید



دم، باید به جاوید میگفتم طال بیگناه  ن حرف میر

 است، او

 هنوز خی  از

بود نداشترنیح  که خواهرزادهاش کشیده  ... 

خودم را از حصار بازوان اعال جدا کردم و سمت 

 جاوید

ن بغض دمبه دقیقهام دست  جلو رفتم و شکست 

 .خودم نبود

 رسش را به عقب

 .برگرداند و پر اخم ویل لرزان و نگران نگاهم کرد
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... طال بیگناه بوده، طال خیانت نکرده بوده،  - دایی

 خود

ت طال پاک بود، دایی نامردش تعریف کرد برامون، گف  

 یادته روز آخری طال گفت

نگاه نکنید، قسممون داد گفت دروغه نگاه نکنید، 

 طال



خواست توضیح بده، خواست دفاع کنه، یادته 

... جاوید  دایی

 ...دارم دق میکنم جاوید

، پنج سال کس  طال به گناه نکرده مجازات شد دایی

 ی

اسمشو نیاورد، پنج سال کس ی رس خاکش نرفت، 

 پنج سال

 چشم به راهمون بود تا ببینه

 ...فهمیدیم بیگناهه، دایی بد کردیم دایی 

 .بیطاقت روی ترمز کوبید و رسش روی فرمان افتاد
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 ....میدونم دایی میدونم -

 .شانهام کشیده شد و در آغوش گرم اعال جاگیر شدم

هیس آروم باش عزیزدلم، اشکان نشسته داره  -

 اذیت میشه،

 .یکم آروم بگیر 



ن طال تلخی  از قبل دل و  آرام نمیشدم، به خدا رفت 

 روحم را

به آتش میکشاند، آنطور بیگناه مردنش، آنطور 

 مظلوم

 قضاوت شدنش،

آنطور ناجوانمردانه تماشا کردنش، غم طال تماشا  

 کردن

 ...نداشت، به خدا نداشت

**** 

 آخرین گردو را داخل خرما گذاشتم، به پودر نارگیل

آغشتهاش کردم و با قرار دادنش داخل دیس از 

ن   پشت میر

 بلند شدم. بوی حلوا داغ

 :دلم را تازه میکرد و به آلما نق زدم

 .آلما هود رو بزن -

 .رسی    ع با تکان رس دکمیه هود را زد و روشن شد

ز گری  ههایدلم از سکوت چند روزیه مامان بیشی  ا  



یکریز خاله آشوب بود. سلفون را از دست خاله  

 گرفتم و

 بغضم گرفت، آخر خاله
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ایط از همهمان محکمی   همیشه و در بدترین رسر

 برخورد

هاش شدم  .میکرد و بغ کرده خیر

خاله تو رو خدا چشماتون به خون نشسته آروم  -

ید  .بگیر

اش کشید و دستش را آب کشیددستمال را روی بینی . 

دست خودم نیست دورت بگردم خاله. بعد پنج  -

 شیش سال

پام نمیاد برم رس خاکش، به خدا برسم از خجالتش 

 آب میشم

م باید  میمیر

 .منم خاک کنید برگردید
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 .رسزنشگر نوخی کردم و گونهاش را بوسیدم

 .خاله! خدانکنه -

 ا

 ِِ ِِ  

بامحبت دسن  به رسم کشید و خودش دست به کار 

 شد تا

 .روی خرماها سلفون بکشد

ن روبراهه، برو خاله فدات شه -  .برو پیش لدن ببتر

ون رفتم. در یی  خانه بیر ن خدانکنهای گفتم و از آشیی

 مامان

در خانه راه افتادم ببینم کجاست. از وقن  حقیقت 

 ماجرای

 طال را شنیده بود
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د   ن  میر
ن
یخت، نه حرف سکوت کرده بود، نه اشک میر



 که

بفهمیم در رس و دلش چهها میگذرد و این نگرانم 

 میکرد،

سیدم باز حالش بد  میی 

 .شود و به آن روزهای دردناک برگردد

د. کالفه  ن اعال روی کاناپه لم داده بود و مجله ورق میر

 از

نار زدم، پیدا نکردن مامان بایل رسش مجله را ک

 متعجب

 از حرکت تندم تکیهاش

را از مبل گرفت. دست خودم نبود که به عالم و آدم  

 گیر 

 ...میدادم! آن از آلما این هم از اعال

 اعال مامانو ندیدی؟ -

 .بلند شد و مثل همیشه آرام و نرم نگاهم کرد

ن بال. بیا اینجا -  چته تو! آروم باش، همراه بابا رفت 

 ...ببینمت



 ول

را نشانم داد ی من بیحوصله روی دستیه آغوشش 

 مبل لم

 .دادم

سم  - نه دلمو آشوب میکنه. میی  ن اینکه حرف نمیر

 ...اعال

 .دستش را دور شانههایم گرد کرد
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جای نگراین نیست، باید خوشحال باش ی،  -

 سکوت مامان

از آرامشیه که بدست آورده، علت اینهمه ترس و 

 دلشورهت

 !رو نمیفهمم

 هلل خانوم؟ آقا؟ لدن خانوم؟ -

با صدازدنهای هراسان سلمان از جا پریدم و سمت 

 راهرو



 .پا تند کردم، اعال هم پشت رسم آمد

 !خی شده سلمان خونه رو گذاشن  رو رست -

سمتم چرخید و دستهایش را با اضطراب به هم 

ییدسا . 

ببخشید طیالخانوم، آخه اش... اشکانخان  -

 ...اومده

با شنیدن خی  آمدن اشکان انگار زیر پایم خایل شد  

 که

بیتعادل قدیم به عقب برداشتم. اعال رسی    ع کمرم را  

 .گرفت
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 خی شدی؟ طیال؟ -

با اضطراب دست روی سینهاش گذاشتم تا رهایم  

 .کند

 ...خوبم -

 .رو به سلمان کردم

ت؟کجاس -  



در رو باز کردم تو حیاط منتظر اجازهان که بیان  -

 .تو

 .برای دیدن لدن خانوم و آقاخرسو اومدن
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بیقرار و با استیصال به اعال نگاه کردم. نمیدانستم 

 مامان و

 
ن
بابا با دیدن اشکان چه حایل خواهند شد! از طرف

 هم برای

 اشکان نگران

س یدم بابت کاری که با طال کرد از طرف بودم، میی 

 مامان

 .و بابا شماتت شود و عذاب وجدانش تشدید شود

اخمهای اعال در هم شد و کمرم را سمت سالن هل 

 .داد

 ...بیا بال کارت دارم -

 .رو به سلمان کرد



سلمانخان من به مامان و بابا اطالع میدم شما  -

 بفرمایید

وع  مهمون رو دعوت کنید داخل و پذیرا یی رو رسر

 .کنید

 .چشم آقا -

دستم را چسبید و پشت رسش کشیده شدم. تقهای 

 به در اتاق

مامان و بابا زد و همزمان من را داخل اتاقم هدایت  

 .کرد

ن بابا آمد  .صدای جانم گفت 

 .مهمون دارید، برای دیدن شما و مامان اومدن -

 بابا: کیه؟

 .غریبه نیست -

 .باشه اعال جان الن میایم -
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ون  اضطرابم به قدری زیاد شد که بیاختیار سمت بیر



 از

اتاق پا تند کردم ویل هنوز به در نرسیده بودم که 

 اعال

 داخل آمد و در را بست. با

ن جا  خواهش نگاهش کردم تا بگذارد بروم، دلم پایتر

 مانده

 ...بود، پیش اشکان

زد و کمرم را سمت اخمهایش را باز و لبخند کمجاین   

آغوشش کشید و برای آرام کردنم کنار گیجگاهم را 

 .بوسید

357 

 .هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفته -

 .دستم را در مشتش فشار داد

ن چیکار با خودت میکنن که دستات اینجور به  - ببتر

 لرزیدن

. آروم باش دورت بگردم ن  .میفت 

ویدلم با بودنش قرص و کیم آرام شدم و رسم را ر   



 .سینهاش گذاشتم

 .سخته اعال قبول کن -

چیش سخته! تو که مرتب رس مزار خواهرت  -

، فن   میر

فته، الن قراره دسته جمیع   میر
مادرت هم که پنهوین

 .بریم

 سخت نیست تو
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؟ مگه دلت  . مگه همینو نمیخواسن  سختش میکنن

ن   از همتر

ن یه هفتهست اسم طال اسم نیاوردنا دلگیر نبود؟ ب بتر

 از دهن

 خاله نمیفته. نگاه به

چشمهای مامان کردی اصال؟ چقدر رضایت تو 

 .نگاهشه

داغش داغه میدونم ویل الن حال مامانت خوبه 



 چون میدونه

 که طال همون طالی

پاکش بوده نه تصویر دردنایک که روز آخر ازش 

 ساخته

ن و آروم بگیر   .شد. آرامش مادرتو ببتر

 .با دم و بازدم نفس ی عمیق رس بلند کردم

 !تو چجور همیشه اینقدر آرویم اعال -

 .لبهایش به لبخند کش آمد

چون آرامش رو دوست دارم، آرامش اکتسابیه  -

 طیال باید

بدستش بیاری، انتسای  نیست که به دلت وصل 

 باشه. حیف

 نیست تو
ی

 زندگ

 !تشویش بگذره! حیف خودت نیست

شدن در اتاق مامان و بابا باز هم  صدای باز و بسته

 دلم را

 .به تالطم انداخت



 اصال اکتسای  و انتسای   -
؟ حس نگراین ن بریم پایتر

 نیست

ن کنه میچسبه به دل آدم ول نمیکنه.  اعال به خدا عتر

 بریم

ن نگران اشکانم،  پایتر
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 .نگران مامان

ویل اعال با خودم از لحن پرخواهشم بغض کردم 

 لبخند اخم

 .کرد

من اگه این حس همیشه نگران تو رو بتونم کم کنم  -

 هین 

 .کردم. بیا اینجا ببینم

دستم را سمت کاناپه کشید و با نشستنش من هم در 

 آغوشش

 .جاگیر شدم



 بذار راحت باشن، شاید در حضور من و تو نتونه -

حرفاشو بزنه. اون الن به گناه کرده و نکرده 

منده سترسر  

 تو که دوست نداری بری

!؟  کس ی رو تماشا کنن
ی

مندگ  بشینن رسر
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 :به نقن رس تکان دادم و لب زدم

ی نداشت، به قول جاوید هر مردی  - اشکانم تقصیر

 بود به

سید دیگه. خدا به خیر بگذرونه  .جنون میر

خدا همیشه برا همه خیر میخواد نگران نباش.  -

ن حال  ببتر

ه از ا ون روز که حقیقتو متوجهدل خودت چقدر بهی   

 ...شدی

 ...میدونم اعال ویل -

د و حرفم را بریدم  .بغض گلویم را فرسر
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 رق

 کمرم را نوازش کرد و با آرامش و ت یب به صحبتم

 :پرسید

 ویل خی خانوم؟ -

فکر دل شکسته و عذای  که طال کشید داره خردم  -

 میکنه

اعال. اینکه چقدر عذاب کشیده تو اون لحظه و بعد 

 از

 ...اون

 .در آغوشش فشارم داد

هیس... فراموش کن خودتو اذیت نکن. رسگذشت  -

 هر

ای عملش  کس ی یه جوره دیگه، مقرص به رسن

سه. با  میر

ی ن  خودآزاری تو هیچ چیر

 تو گذشته تغییر نمیکنه. میکنه؟



 ...نه. ویل -

؟ -  ویل خی

دم و در چشمهایش زل زدم، دلم بهرسم را بلند کر   

 حضورش گرم بود، خییل گرم. مثل تابیدن حرارت

 خورشید در رسمای اول صبح به تن،

 .همانقدر جانبخش و لذتبخش و مفید

 .ویل خوبه که طال خوب بوده -

د  .تکخندهای زد و بینیام را میان دو انگشتش فرسر
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 رو پیدا میکنه برسه به آرامش، هر کس ی یه رایه -

 راه

 .رسیدن به آرامش تو هم همینه

 ...و بودن تو کنارم -

چشمهایش برق عشق زد و پیشانیاش را به پیشانیام 

 .چسباند

 .قراره پدر عشق رو بسوزونیم -



خندیدم. " بسوزه پدر عشق " ترانهای بود که مریم 

 از زبان

 .اعال برای من رسوده بود

 فکر کن، به آرامش و  -
ی

کنار من فقط به زندگ

 ...عشق

 :لبخند زدم و با تمام باورم جواب دادم

 .همینم هست -

با زنگ گوش یاش، پایش را به جلو کش داد و گوش 

 یاش

ون کشید  .را از داخل جیب شلوار جینش بیر

 .هوف رهامه! کچلمکرد -

ن مکالمه سمت پنجریه منتیه به  بلند شد و حتر

 .تراس رفت

با وجود تمام دلداری  هایش باز هم دلنگران بودم. 

 نگایه به

 قامت بلندش که

پشت به من ایستاده بود انداختم و وقن  غرق بحث 



 با رهام

ون زدم و از  دیدمش آهسته بلند شدم و از اتاق بیر

 پلهها

 رسازیر شدم. با شنیدن
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اهایم روی پلیه صدای پر از رنج و غصیه اشکان پ

 آخر

 .خشک شد

 رو برا هر دومون زهرمار کرده بود، -
ی

 خی بگم... زندگ

ن بود طالق... دوسش داشتم به  تموم حرفش یه چیر

 وهللا

د با ن  آتیشم میر

ی  هاش، با حرفاش، اینکه تفاهم نداریم...  کنارهگیر

 میگفتم ِ د

لعنن  بگو چیکار کنم همون کار رو کنم، بگو خی 

 دوست



همونجور داری برات  

بشم. بگو تو خی تفاهم نداریم تا درستش کنم. جر 

 میکرد،

د، به خدا کم آورده بودم ویل  ن حرف نمیر

 .میخواستمش

 میگفت اگه دوسم داری

طالقم بده، نمیفهمید این مسخره بازیا برا تو 

 فیلماس، مگه

میشه راض ی به جدایی از تیکیه وجودت بش ی! 

 برای

 بدست آوردن دلش وسط روز

رفتم با بلیط که بریم سفر، اهل سفر بود گل گ

 ...یادتونه؟

رفتم خونه که خوشحالش کنم، فکر کردم یه سفر 

 دونفره

 میتونه رس عقلش بیاره

دست از مسخرهبازی برداره ویل... وقن  رسیدم 



 ...داشت

داشت تلفنن با یگ دعوا میکرد، مدام میگفت باشه 

 هرخی 

 هرخی تو بخوای
ی

 تو بگ
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فقط بهم فرصت بده تا جدا شم ازش... دنیا رو رسم 

 آوار

شد. فکر اینکه پای نفر سویم تو ماجراست دیوونهم  

 .کرد

ون  از خونه که زد بیر

نفهمیدم چرا افتادم به جون لوازم شخصیش، انگار 

 دنبال یه

د به ن  ردی یه نشونهای بودم از اوین که داشت گند میر

م... انقدر گشتم تازندگی  

اون... اون فلشو... یه فیلم چند ثانیهای بود ویل تو 

 همون



چند ثانیه دنیام نابود شد... اون لحظه نفهمیدم دارم 

 چیکار

 میکنم. اومدم خونتون تا

بدبختیمو جار بزنم، میخواستم بکشمش... زنم بود، 

 ناموسم

 بود، عشقم بود، نمیخواستم اونجوری بشه، به خدا

استم... وقن  بانمیخو   

... فقط دلم  دستای خودم گذاشتمش تو قی 

ن   میخواست یه چیر

سم؛ اینکه چرا؟  ...ازش بیی

صدای هقهق مردانهاش هرچند پرصدا نبود ویل 

 خون به

دلم کرد. با چشمهای اشگ اخرین پله را هم سمتشان 

 .رفتم

 کردم،  -
ی

تو تموم این پنج سال مثل یه دیوونه زندگ

 یه آدم

ده، یه آدم با یه عالمت سوال بزرگ، با شکست خور 



 یه

 بغض بزرگ به اسم
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خیانت... نمیدونم تو این چندسال بهتون خی  

 گذشت ویل

 مطمئنم درد من خییل بزرگی  از درد شما بود... من

 زندگیمو به بدترین و

ین شکل ممکن باخته بودم بدون اینکه  حمانهی  بیر

 بدونم

ی نبوده که عیان شد... نمیدونم اصال  ن  قصه اون چیر

 خی 

 بگم... الن فقط اومدم بگم

م، باعث مرگ طال منم،  حاللم کنید، دارم از ایران میر

 منن 

که آبروش رو جلوی خانوادهش به حراج گذاشتم، 

 به وهللا



 اگه یه درصد احتمال

میدادم که طال قربانیه پشتش وامیستادم... ویل. 

 آه... امون

 ...از خشم... امون از بیخردی

 :از جایش بلند شد و با آه ادامه داد

م از ایران  - روم نشد برم رسخاکش... دارم میر

 نمیتونم

بمونم و یه گذشته رو مرور کنم. ایران، تهران، 

 هنوزم

 پره از هوای طال... خودم

نمیتونم خودمو ببخشم ویل... شماها حاللم کنید، 

 جوون

ب  های خو  ردم... مرد صی  نبودم. خرابشبودم، بد ضن  

 .کردم

ین فرد ماجرا بود؟  با گریه رو گرفتم، اشکان مظلومی 

 یا

طال؟... اشتباه را طال کرده بود یا اشکان؟ دیگر از 



 هیچ

ن درک درسن  نداشتم،  چیر
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من قاض ی نبودم نمیتوانستم تشخیص دهم... ویل 

 اشکان

به خورده بود، هرچند خودش را از همه بیشی  ضن 

 مقرص

 میدانست ویل من به او

حق میدادم خشم راهنمایش شود؛ شوخن که نبود 

 دیدن آن

 ...صحنه ها

نمیدونم کجای قصیه زندگیم غلط بوده، یه  -

 هفتهست که

روزی هزار بار میشینم پای معادلیه پیچیدیه 

 زندگیم تا

 ببینم چجوری حلش



شاید اگه طال تو دوران میشه کرد، نمیدونم نمیدونم  

مجردیش اون مرد رو زخیم نکرده بود... نمیدونم 

 شاید،

 شاید اگه جریان عکسا رو بهم

میگفت.... به خدا موندم تو نحسیش شاید فیلمو 

 نشونم میداد،

شاید... حل نمیشه لمصب حل نمیشه... من دیگه 

 برم، با

 ...اجازه

سمتش چرخیدم، دلم اینجور دردناک رفتنش را 

میخواستن . 

قبل از اینکه دهان باز کنم مامان بلند شد و مثل 

 همان

 .روزها که اشکان داماد عزیزش بود صدایش زد

 اشکان جان؟ -

ایستاد و تنش لرزید، تن من هم، تن بابا... شاید تن 

 طال هم



ادنایم تیشه به ریشیه  در گور... کاش هیچوقت هیر

 زندگیمان نکوبیده بود،
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 ...کاش، کاش، کاش

اشکان سمت مامان برگشت و مامان پیش رفت و در 

 دو

 .وجبیاش ایستاد

یم رسخاک طال. بیا، بچهم چشم به راهه -  .داریم میر

این بار صدای گری  یه اشکان با مال حظه نبود و 

 مامان را

 .به آغوش کشید

 ...آخ مامان، ازش خجالت میکشم -

 .بابا دست به شانهاش زد

خودتو عذاب نده، هر کس ی جای تو بود  -

 واکنشش

همونقدر تلخ و تند بود. ماها هیچ کدوم خی  از اصل 



 ماجرا

اوار قضاوت و محاکمه نیستیم. بیا  نداشتیم پس رسن

 رسخاک

 ...طال، آروم میشر 

ن دسن  روی شانهام سمتش چرخیدم.  با قرار گرفت 

 اعال بود

لبخند زدم. با یک نگاه آرام. ناخودآگاه به رویش 

 اشکان

 نباید تباه میشد، باید

 ...آرام میشد مثل ما، مثل مامان

1400پایان.بهار  

 زهرا بیگدیل


