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 نازدانه پاییزی

 به قلم:رها شاه محمدی

نام خدا به  

 

 یرفتم شال نخ یم ییرایکه به سمت سالن پذ یجا دادم و در حال یجا کفش یرا تو میها کفش

ساق دستم انداختم یو رو دمیرنگم را از سرم کش یمشک  ... 

کردم کولر رها یروبرو یکاناپه  یدستم خودم را باد زدم و در همان حال خودم را رو با  ... 

, هالک شدم یوا -  ... 

ادامه دادم رفتیرو به سحر که به سمت آشپزخانه م و  

؟؟ یدیشربت به من م هی,  شهیانقدر هوا گرمه که آدم آب پز م -  

سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت سحر  : 

م که تابستوناش ه ی... تهران لعنت بارهیم شیو آسمون آت نیخواهر من ... از زم گهیمرداد ماهه د -

سوزونهیآدمو م  ... 

 

دادم ... گرما  رونیدادم , چشمانم را بستم و نفسم را ب هیکاناپه تک یبه پشت یرا با کالفگ سرم

 یبه آدم لیممکن هم گرما مرا تبد طیشرا نیدر بهتر ی... حت کردیکالفه و حساسم م شهیهم

که در خانواده  یا ختهیوضاع به هم روضع و ا نی, چه برسد به حاال و ا کردیو کم تحمل م یعصب

 ... بود
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با همان چشمان بسته  دادمیرا ماساژ م میها قهیکه شق یگذاشتم و در حال میشانیپ یرا رو دستم

دمیپرس  : 

 مامان کجاست ؟؟ -

دمیرا شن شدیم کیسحر را که نزد یقدم ها یصدا  ... 

چند وقت نیخوابه, طبق معمول ا -  ... 

 

 زیم یشربت پرتقال را رو وانیف تکان دادم و چشمانم را باز کردم ... سحر لرا به نشانه تاس سرم

کاناپه نشست یگذاشت و رو میروبرو  ... 

آن حالم را خوب کرد ی... خنک دمیاز شربت نوش یا جرعه  ... 

؟؟ خورهیقرص هاش رو مرتب م -  

 وانیو ل دمینوش گرید یشد ... جرعه ا رهیسرش را به نشانه مثبت تکان داد و منتظر به من خ سحر

گذاشتم زیم یرا رو  ... 

زدیذوق م یرنگ کنارش بدجور تو یشدم به عکس بابا که ربان مشک رهیخ  ... 

 یرینگفت ... گفتم قرص ها تاث یدیجد زی, چ یقبل یبا دکترش حرف زدم , همون حرف ها -

 رهیخ ییجا هیها به  قهیرو داره ... کم حرفه و دق یافسردگ ینداشته , هنوز مثل قبل حالت ها

... اونم همون  کنهیم هیصدا گر یگوشه و ساعت ها ب هی نهیشی... گفتم م گهینم یزیو چ شهیم

 یکه حالت ها دهیکه با مامان داشته فهم یرو تکرار کرد ... گفت از چند جلسه ا یقبل یحرف ها

 توننیها نم فقط همون قرص یکرده ول زی... گفت قرص ها رو تجو شهیم دهیتوش د یافسردگ

 نایاطرافش شاد باشه , اگه ا طِیدورش شلوغ باشه , تنها نمونه و مح دیکارساز باشن ... گفت با

ندارن یاثر چندان هانباشه قرص   ... 
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ماند رهیدر کاسه چرخاند و در آخر به من خ یشانیچشمانش را با پر سحر  . 

 دیبا گهیکه دوباره تا چند روز د... تو  میدورش رو شلوغ کن ی؟؟ چطور ی... آخه چطور یول -

کال ... تو مراسم  میمن و مامان ... با خونواده بابا که قطع رابطه ا میمونیسُالله ... م رازیش یبرگرد

 ی... کس دنهم که محمود آبا نای... خودشون جدا گرفتن ... خاله ا ومدنیختم و چهلم ما هم ن

که مونهینم  ... 

 

که چند روز بود ذهنم را  یو فکر دمیکش یقیدادم و نفس عم را به نشانه مخالفت تکان سرم

 . مشغول کرده بود را به زبان آوردم

- تهران گردمیبر م  ... 

بود ... متعجب نامم را  دهیباال پر شیحکم فرما شد ... سرم را باال آوردم ... ابروها نمانیب سکوت

 ... زمزمه کرد

 ! سالله -

تکان دادم یرا سوال سرم  ... 

م ؟؟هو -  

روز به خانه آمدم  کی یوقت شی... پنج سال پ ستیتعجبش چ لیدل دانستمیم یبه خوب خودم

و سه سالم بود ... مامان و بابا هر دو مخالف  ستیشده بودند ... ب ریبروم , همه متح خواهمیگفتم م

 ینمم بر از دست یو کار دمیفهمی... م دمیفهمیمرا هم از دست بدهند ... م خواستندیبودند ... نم

که در  ی... دستِ آخر هم کار خودم را کردم ... روز آخر ستادمیحرفم ا یآمد ... سفت و سخت رو

...  دیرفتنم پرس لیو از دل ستادیا می... روبرو دیتهران بودم , سحر دستم را گفت و به اتاق کش
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خوانواده ما  یضاام اع... نوزده سالش بود اما اتفاقات ناگوار تم یکوچک بود ... کوچک تر از من حت

وسط درست  نیا یزیچ کیکه  دیفهمی... م دیفهمیزودتر بزرگ کرده بود ... سحر م یرا چند سال

که  یمستقل باشم ... همان بهانه ا خواهدیدلم م نکهیاست جز ا یزیرفتنم چ لی... که دل ستین

شده بود نپنها را که در چشمان من یزیچ دیفهمیمامان و بابا آورده بودم ... او م یبرا  ... 

 

جمله شد .  کیچند سال همان  نیدر تمام ا شی... و جواب تمام سوال ها دیو پرس دیکنار کش مرا

 ریز یبغض که تا وقت هیبغض ,  هی هیشب یزیچ هی ;کرده  ریمن گ یگلو یتو یزیچ هیسحر ,  "

برم کنهیورم مبغض که مجب هی,  دارهیدست از سرم بر نم کشمینفس م یشهر لعنت نیآسمون ا  ... 

" 

 

شهر دور  نیا یبرگردم ... رفته بودم و پنج سال خودم را از آسمان دود گرفته  خواستمیاما م حاال

باز  یها و خانه پدر ابانیدست سرنوشت بود که مرا به همان شهر , همان خ نیکرده بودم ... حاال ا

 گریسال د هه سهل بود من اگر پنجا... بغض دست از سرم بر نداشته بود ... پنج سال ک گرداندیم

را دوا  یباز سر نقطه اول بودم ... پس ماندن در آن شهر درد کردمیهم خودم را از خاطراتم دور م

دادمیو خانواده تکه و پاره و نابسامانم را سر و سامان م گشتمی... بر م کردینم  ... 

زدم یرا درچشمان متعجب سحر دوختم و لبخند کمرنگ نگاهم  ... 

و بر  دمی, کارام رو سر و سامون م دمیصاحب خونه م لیرو تحو رازیسحر ... خونه ش گردمیبرم -

میکنیدرست م زوی... همه چ شهی... حالش کم کم بهتر م میکنی... دور مامان رو شلوغ م گردمیم  ... 

تعجبش را گرفت یجا لبخند  ... 

بزرگه یآبج یباالخره عاقل شد -  ... 

بودتلخ  نباریا لبخندم  ... 
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** 

 

نمانده بود ... تمام اثاث خانه را به سمسار  یزیخانه چرخاندم ... چ یرا دور تا دور سالن خال نگاهم

را در سه کارتن خالصه کرده و به پست سپرده بودم ... تا چند روز  میشخص لیداده بودم و وسا

خارج کردند و من در را پشت اثاث را از در خانه  نی... کارگر ها آخر رفتیام م یبه خانه پدر گرید

 دادندیام انداختم , عقربه ها ساعت شش غروب را نشان م یبه ساعت مچ یسرشان بستم ... نگاه

خانه که پنج سالِ  نیساعت وقت داشتم تا از ا کیساعت هفت بود ...  ی... قرارم با صاحب خانه برا

کاج که از تراس  واراز منظره بل کنم ... یسخت و طاقت فرسا را در آن گذرانده بودم , خداحافظ

 ریدلگ یبه غروب ها رهیو خ کردمیگوشه تراس کز م ییخانه مشخص بود ... از خاطره تمام شب ها

را به سمت درِ باز تراس کج کردم می... قدم ها کردمی, خاطراتم را مرور م رازیش  ... 

به درختان کاج  رهیر خو همانطو دمیکش یقیسنگِ سردِ تراس گذاشتم نفس عم یرا که رو میپا

دادم هیکنار بلوار , جلوتر رفتم و دستم را به نرده ها تک  ... 

کرده  ریو ذهنم گ دیچرخیم شدندیکه رد م ییپر جنب و جوش و آدم ها یها نیماش نیب نگاهم

... تمام  یو درماندگ یشانیپر ی... روزها شیپنج سال پ زِییسردِ پا یروز ها انیم ییبود در جا

خانه را  نیکوچ کردم ... ا رازیبه ش نهیاز بغض و ک ییایچمدان جمع کردم و با دن کیرا در  میزندگ

گرفتم ... اثاث خانه را هم با کمک او گرفتم  کردیم یزندگ رازیام که در ش یمیبا کمک دوست قد

 کی... پول که از بابا گرفته بودم  یچمدان لباس و مقدار کیرا بلد نبودم ... من بودم و  یی... جا

 میمحض روزها یخانه و در افسردگ نیا یگوشه  دمیاثاث ... تا ماه ها چپ یسر کیخانه گرفتم و 

کردمیمانده بود سر م میکه برا یو با ته مانده پول شدمیرا ورق زدم ... هفته ها از خانه خارج نم  ... 

 

که  ی... تنها دوست یمیبود ... همان دوست قد لوفریبر گرداند ن یکه مرا به زندگ یسر هم کس آخر

دستم را گرفت و بلندم  لوفریبلند شدن نداشتم ... ن یهم برا یخورده بودم و قصد نیداشتم ... زم
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 همان ری... اس یقرص اعصاب و ضد افسردگ یدکتر روانشناس بود و مشت کیقدم  نیکرد ... اول

نوا و مظلوم من که سال ها  یبشده بودم که حاال به سر مادرم آمده بود ... مادرم ... مادر  یزیچ

... نرده ها را رها کردم و چند  شیبود ... درست از هشت سال پ دهیو آرامش ند یاز خوش یبود رنگ

 کی...  ردمکه در تراس مانده بود رها ک یرنگ دیسف یتک صندل یقدم عقب رفتم و خودم را رو

 یو حاال نوبت من بود که ناج افسرده و درمانده شد یسالله  یناج لوفرین شیپنج سال پ یروز

 یدوام نم گرید نباری... ا کردیپدرم را حس م یخال یجا دی... نبا ماندیتنها م دیمادرم شوم ... او نبا

 یو روز ها گرید یافسردگ کیدوام  گرید نباری, ا شیحادِ هشت سال پ یآورد ... بعد از آن افسردگ

را نداشت گریمزخرف د  ... 

 کیو  شیبرگردم به شش ماه پ توانستمینبود ... نم یاده بودم ... راه برگشتپدرم را از دست د من

که دلم تنگ بود ... گرچه که او مقصر نصف  کردمیاعتراف م دی... با رمیاو را در آغوش بگ گریبار د

حد نابود کرد , اما در هر حال  نیبود که به سر خانواده شادمان آمد و همه ما را تا ا یاتفاقات بد

بودم ... من  دهیکرده بودم و او را مقصر د یسال ها از او دور نیکه در تمام ا یم بود ... پدرپدر

 توانستمیقبل وجود نداشت ... اما م یبه روزها یدوربرگردان چیپدرم را از دست داده بودم و ه

 نیدوم نیا پدر غوطه ور بود و نروز ها در غم از دست رفت نیمادرم را داشته باشم ... مادرم را که ا

شدیخانواده پنج نفره مان عذادار و افسرده م یاز اعضا یکیاز دست رفتن  یبود که برا یبار  ... 

از دست رفته خانواده  نیبا او هم به عنوان سوم دیبا میدادیحاال نجاتش نم نیکه اگر هم یمادر

خواستمیرا نم نی, و من اصال ا میکردیم یخداحافظ  ... 

بود رییتغ یقدم برا نیاول نیپرواز داشتم و ا شب به سمت تهران مهین  ... 

*** 

به سمت راننده آژانس گرفتم و گفتم یاسکناس ده هزار تومان دو  : 

دییممنون , بفرما -  ! 
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که من زمزمه کردم ,  یا " کنمیخواهش م " دنیبلغور کرد و بعد از شن یا "نداره  یقابل " راننده

را به سمت  میشدم و قدم ها ادهیرا باز کردم , پ نی... در ماش دیانگشتانم کش نیاسکناس ها را از ب

تند کردم میروبرو یساختمان پنج طبقه   ... 

زنگ واحد هشتم  یبودم ... انگشتم را رو ستادهیا یساختمانِ نما سنگ یبعد روبرو هیثان چند

را  یگ فلزرن یباز شد , در مشک کیت ی... در با صدا ستادمیا فونیآ نیدورب یفشردم و روبرو

صاحب خانه داده بودم و به سمت  لیخانه را تحو دیقبل تر کل یفشردم و وارد راه پله شدم ... کم

متعجب شده  لوفریکه ن دانستمیباال رفتم ... م یکیراه افتاده بودم ... پله ها را دو تا  لوفرین خانه

ه او نگفته بودم , از سه روز ب یزی... هنوز چ مینداشت میایبه خانه اش ب نکهیا یبرا یاست , قرار

 لوفریبا ن دیبا خرهکه باال دانستمیآمده بودم م رازیبه ش میسرو سامان دادن کار ها یکه برا شیپ

در تمام  دیو شا رازیام در ش یصحبت کنم , او حق داشت به عنوان تنها دوست من و تنها حام

مورد با او  نیدر ا دیبا دانستمیم نکهیا رغمیبکنم مطلع شود ... اما عل خواستمیم ی, از کار یزندگ

... سخت بود ... کندن از  دمرا پشت گوش انداخته بو هیقض نیچند روز ا نیصحبت کنم , در تمام ا

 ی, سخت بود ... سخت بود که روبرو یحت شیها و خاطرات طاقت فرسا یشهر با تمام سخت نیا

... متعجب  شودیکه متعجب م دانستمی... م میبگو رازیرفتن از ش یبرا ممیو از تصم نمیبنش لوفرین

دانستمیرا هم م نی... ا کردیم یو شاد تیموفق یآرزو میبرا شهی... اما مثل هم نیغمگ یو حت  ... 

 

بودم ... دستم خواست زنگ را لمس کند که در  ستادهیواحد ا یدر چوب یبعد روبرو ی قهیدق چند

شد ... با چهره  انیعجبش در چهارچوب در نمامت یسرخوش و کم یباز شد و چهره  لوفریتوسط ن

خندان جلو آمد و در آغوشم گرفت یا  ... 

و پشت سر هم بودند یرگبار شیها جمله  ... 
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 دای, کم پنیشد ینوری! چه عجب باالخره شما ا یدوست داشتن یِدایاحمقِ کم پ یسالم دختره  -

ذره شده بود دختر , کجا  هیبرات ! دلم  یریگینم لیما , تحو شِیپ یایسالله خانوم , نم یشد

چند وقت ؟؟ نیا یبود  

گذاشتم و  میگوش ها یرا رو میکردم خودم را کنار بکشم و در همان حال دست ها یخنده سع با

 : گفتم

یها رو خبر کرد هیبزن همسا غیکر شدم , کم ج یدختره روان -  ! 

و داخل برد دیو دستم را کش دیخند یالیخیب با  ... 

سفت و سخت  دیشده عمرا دست از سرت بردارم من ! با داتیماه پ هی! بعد  نمیبتو ب ایب -

من , تا  شیپ نجای, بمون ا یکه چ یخونه تنها باش یبر یخوای... اصال شب م یبچسبمت فرار نکن

وفا یبه حال خودت , دختره ب ذارمتیدو سه روز نم  ! 

و از  بندمیامشب کوله بارم را م نی... کدام شب خواهر من ؟؟ هم دمیتلخ خند شیگله ها انیم

را گذارنده بودم  یسخت و پر غم یشهر روزها نی... گر چه در ا کنمیکوچ م میدوست داشتن رازِیش

نجات داده بود یمرا از چنگِ تهرانِ لعنت نکهیبه خاطر ا دیبود ... شا زیعز بیعج میاما برا  ... 

گفتم رفتیه او که به سمت آشپزخانه مو رو ب ونیزیتلو یکرم رنگ روبرو یراحت یرو نشستم  : 

نیبش ایحاال ؟؟ ب یری! کجا م رهیم ادمیخودمم  یو پر مشغله ام که گاه ریروزا درگ نیانقدر ا -  ... 

را باز کرد و در همان حال گفت خچالی در  : 

 یگردیم یواسه ناراحت لیدل هی, اصال دنبال  یپر از مشغله و دغدغه ا شهیتو رو که ول کنن هم -

 ! تو

که دستش بود را باال برد یا وهیآبم یها یبه سمتم برگشت و قوط بعد  ... 
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انبه ؟؟ ایپرتقال  -  

گفتم گذاشتمیم میشانیپ یکه دستم را رو یدادم و در حال هیمبل تک یپشت به  : 

مُسَکِن لطفا هیانبه ! با  -  ! 

غر زد ردکیآب انبه را باز م یکه در قوط یو در حال دیاش را در هم کش چهره  ... 

آت  نیچرا معده درد دارم ... انقدر که از ا گهیبار مُسَکِن! بعد م هی قهیهمه اش مُسَکِن! هر دو دق -

یخوریمشت مسکن م هی کشهیم ریجات ت هی... تا  چارهیتو اون معده ب یزیریو آشغاال م  ... 

 

دیپرس امدیآب انبه به سمتم م ینیکه با س یدر حال و  : 

االن ؟؟ کنهیکجات درد م -  

و زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس  : 

 ! سرم -

گذاشت و گفت زیم یآب انبه را رو ینیس  : 

یشیدردته به خدا , در جا خوب م یگل گاو زبون دم کنم برات ... دوا هیخب بزار  -  ... 

 

دمیشدم و مچ دستش را چسب خم  ... 

 

آخه مزه  هی... گل گاو زبون چ لوفریخدا نتو رو  اریدر ن یبابا ... مامان بزرگ باز خوادینم نیبش -

شمیخوب م یا قهیمسکن به من بده دو دق هی...  دهیزهرمار م  ... 
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ورق ژلوفن برگشت ... قرص  کی ایبعد  هیرفت و به سمت آشپزخانه رفت و چند ثان یغره ا چشم

دمیآب انبه بلع یرا از پوشش ورق در آوردم و با جرعه ا  ... 

دیپرس دینوشیاز آب انبه خودش م یکه جرعه ا یت و در حالنشس میروبرو لوفرین  : 

 ستی, معلوم ن ستین داتی, پ یایچند وقت ؟؟ نم نیا یدختره , کجا بود نمیخب , بگو بب -

ییکجا  ! 

باال انداخت و  ییابرو لوفریرا که دور گردنم رها شده بود را باز کردم و کنارم گذاشتم ... ن شالم

 : گفت

یینجای, امشبو ا دمیبهت م یلباس راحت هی,  اریمانتوت رو هم در بپاشو ! پاشو  -  ! 

زدم و گفتم یلبخند  : 

می, حرف بزن مینیبش کمیحاال بزار  -  ... 

بزند ادامه دادم یگریاجازه بدهم حرف د نکهیبدون ا و  : 

چند وقت که ... نبودم راستش , تهران بودم نیا -  ... 

دیباال پر شیابرو  . 

؟؟ یچ یهران براتهران ؟؟ ت -  

تکان دادم یرا با نارحت سرم  ... 

 شیپ مشیکه از مراسم چهلم بابا برگشتم برده بود شیحال مامان خوب نبود , چهار ماه پ -

دورش رو شاد  طیو مح دیداد و گفت دورش رو شلوغ کن یقرص ضد افسردگ یسر هیروانشناس , 

 ستیخوب ن ادیوضعش ز گفتی... م گرفتمیم از سحر خبر ی... من که برگشتم هر از گاه دینگه دار
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... روز  گهیم ونی... هذ ستیزنگ زد و گفت حال مامان اصال خوب ن هیکه با گر شی... تا دو هفته پ

رو  گهید یاز استادا یکینداره ... با آموزشگاه حرف زدم ,  یری... قرص هاش تاث شهیبه روز بدتر م

 گهیم...  زنهیم تهران ... دکتر هنوز همون حرف ها رو مخودم و خودم راه افتادم رفت یگذاشتم جا

براش برنامه  دیشلوغ و دور از غم باشه ... با دی, دور و برش با ستنیکارساز ن ییقرص ها به تنها

می... تنهاش نذار میزیبر زایچ نجوریسفر و ا یها  ... 

 

 یکه همکالس رستانیدوران دب ... از همان شناختی... مادرم را م دیو غم لب گز یبا ناراحت لوفرین

با همان  لوی... ن امدیاو به خانه مان م ای رفتمیدرس خواندن به خانه شان م یبرا یو گاه میبود

 : چهره ناراحت و غمناک گفت

بار برو تهران , سر بزن بهشون ,  هی, هر دو سه ماه  شهیدرست م شاالی! حاال ناراحت نباش ! ا یوا -

باشهبه سحر بگو حواسش بهش   ... 

تکان دادم یرا به نشانه منف سرم  ... 

دارم یا گهید یفکرا هی,  ستین نینه , راهش ا -  ... 

؟؟ ییچه فکرا -  

شدم رهیدر چشمانش خ نیغمگ یرا باال آوردم , با چشمان سرم  ... 

داره ازیتهران ... مامان به هر دو ما ن گردمیبر م -  ... 

زده شد رتیح یبه آن چشمانش  ... 

؟؟ یچ -  

انداختم نییرا پا سرم  ... 
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از اون جهنم فرار کردم ... حاال  یواقع یبه معنا شیکه خودمم دوست ندارم , پنج سال پ یدونیم -

خاطره و عذاب مرور کردن هر روزشو به جون بخرم  ایدن هیخودم برگردم وسط  یمجبورم با پاها

من و سارا , تحمل کرد جو  یجا سال ها به نی... به خاطر مادرم ... به خاطر سحر که همه ا

تحمل  یو اون مجبور شد بمونه و جور ما رو هم برا میاون خونه رو ... که ما فرار کرد مزخرف

بابا بکشه ... حاال هم که شش ماهه وضع بدتر هم  یها یمامان و بد اخالق یها یکردن افسردگ

سال ها تمام  نی... من همه ا لویبرم ن دیکه کم آورده و خسته شده ... با دمیشده ... بهش حق م

ها ,  تیکردم از همه مسئول یتو اون خونه بودن رو هوار کردم رو سر سحر و شونه خال یها یسخت

 هیانصاف یب یلیخ گهیمامان و بابا تنها نباشن . حاال د خواستیاونم مجبور شد که بمونه , چون م

تنهاش بزارم تمیوضع نیکه تو ا  ... 

بود ... دستش را جلو  نیم را باال آوردم و به او نگاه کردم ... چشمانش غمگکه تمام شد سر حرفم

سال ها نیقوت قلب بدهد ... مانند تمام ا کردیم یجانم را گرفت ... داشت سع یآورد و دست ب  ... 

خودت  یپا یو رو یسال ها که تونست نی, مثل همه ا یتونیبرو سالله , برو خواهر مهربونم! تو م -

 تونهینم یچیکه ه یو محکم یقو یمحکم باش , سالله باش , سالله  شهی, مثل هم یسادیوا

 ... خرابش کنه

 

؟؟ همان  زدیو محکم حرف م یقو ی... از کدام سالله  لوفریبود ن الیزدم ... چه خوش خ یتلخند

پنهان  " میایخودم از پسش بر م "و  " توانمیخودم م " نیآهن یکه سال ها بود پشت پوسته 

و محکم  ی؟؟ کاش جدا قو زدیزار م شیخنده ها ی دهیده بود و سال ها بود که پشت نقاب گندش

 ... بودم ... کاش

*** 
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فرودگاه چرخاندم و  یها یتاکس نیشمرده از سالن فرودگاه خارج شدم . نگاهم را ب یقدم ها با

دمیاز مسافرکش ها را شن یکی یهمان لحظه صدا  ... 

؟؟ نیخوایم یخانوم تاکس -  

چرخاندم و رو به او خالصه و کوتاه گفتم سر  : 

شایگ -  ! 

در کار  یاز چمدانم کرد ... چمدان یخال یبه دست ها یرا به نشانه مثبت تکان داد و نگاه سرش

معطل چمدان نشوم ... تا  نجایرا در همان سه کارتن خالصه کرده بودم که ا لمینبود , همه وسا

استفاده کنم یمانده در کمد اتاق سابقم در خانه پدر یااز لباس ه توانستمیآمدن پست م  ... 

 

جا گرفتم نیماش یها یصندل یپشت فرمان نشست و من هم در پشت را باز کردم و رو راننده  ... 

بودم  فتادهین سیخس یراننده ا ریراه افتاد و راننده بالفاصله کولر را روشن کرد . حداقل گ نیماش

گرما کار من نبود نیتحمل کردن ا شکر داشت , جدا یجا نیو ا  ! 

خسته بودم ... پروازم که قرار بود ساعت  یچسباندم و چشمانم را بستم , حساب شهیرا به ش سرم

بلند شده بود .  میخورده بود و ساعت چهار و ن یا مهیساعت و ن کی ری, تاخ فتدیسه صبح راه ب

 یرزوبا من تا فرودگاه آمد و با آ میر هااصرا رغمیعل یو حت میبود داریب لوفریتمام شب را با ن

مینیرا بب گریکدی یکرد و قول گرفت که به زود میراه تیموفق  ... 

 

بود که از هر طرف به من  الیهم نگذاشته بودم , فکر و خ یطول پرواز دو ساعته را چشم رو تمام

ران گذرانده که در ته یبد یگذاشت ... خاطرات مزخرف و روزها یآورد و راحتم نم یهجوم م

 ادی...  میداشت شیکه هشت نه سال پ یخانواده پنج نفره شاد ادینبود ,  گریپدرم که د ادیبودم , 
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 فی... ما جدا ح الیخیاتفاق ها , سرخوش و شاد و ب نیساله , قبل از تمام ا ستیخودم , سالله ب

شده بود  فی, ح زدیخانواده موج م یتک تک اعضا انیکه م یآراممان, عشق ی, زندگ میشده بود

 شانی, پر شیبودم ... برگشته بودم درست به پنج سال پ ستادهینقطه صفر ا ی... و حاال انگار من رو

 ... و سردرگم , خسته و درمانده

فرودگاه تا  یها ینداشتم معطل یچمدان نکهیا رغمینشست و عل نیبه زم میساعت شش و ن پرواز

سابقه اش را  یب ی, صبح بود و مرداد ماه چتر گرما دیساعت هفت مرا دنبال خودش کش یکینزد

شروع روز نیباز کرده بود , از هم  ... 

دادیخواب نم یبرا یبودم اما افکار در هم و بر هم مجال خسته  ... 

بهتر بود کمتر خودم را غرق در  دیکوچکم در آوردم ... شا فیرا از داخل ک میهنذفر یکالفگ با

شدمیم وانهیقطعا د رفتمیم شیمنوال پ نیاگر به همافکار آزار دهنده کنم ...   ... 

دادم هیتک یصندل یرا پشت سرم  ... 

حالم را بهتر  کیرا چپاندم در گوشم ... موز شیها یوصل کردم و گوش لیرا به موبا یهنذفذ

, هر چه که بود الاقل بهتر از غمبرک زدن بود کردیم  ... 

دیپرسیبار م کی قهیش کردم , راننده هر چند دقگو کیطول راه را با چشمان بسته موز تمام  : 

 کدوم ور برم ؟؟ -

برم خانوم ؟؟ میمستق نویهم -  

 درست رفتم ؟؟ -

 یجلو نی... با ترمز ماش کردمیم ییو راهنما دادمیم صیتشخ یرا از پشت هنذفر شیصدا

انداختم و تشکر به اطراف  یرا از گوشم در آوردم , نگاه یساختمان چشمانم را باز کردم و هنذفذ

دمیکردم و پرس  : 
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جناب ؟؟ شهیچقدر م -  

بودم ... بهت زده بودم , انگار که از خواب  ستادهیساختمان ا نیدر آهن ی. بعد روبروقهیدق چند

 نیرا بسته ام و به تهران برگشته ام ... ا رازیش یپرونده زندگ قتایام که حق دهیشده ام فهم داریب

 یآرام و انفراد یبه زندگ گریکه دلم را خوش کنم که تا چند وقت د سفر چند روزه نبود کی گرید

حال  تیواقع نیتر زیغم انگ نیتهران بود ! و ا نجایتمام شده بود , ا رازی... ش گردمیبر م رازیام در ش

که از  شیکه از آن فرار کرده بودم ... پنج سال پ یحاضر بود ... من برگشته بودم ... به همان شهر

شهر را تحمل کنم , اما حاال  نیادر  یلحظه بتوانم زندگ کی یحت گرید کردمیفتم , فکر نمر نجایا

 ! در تهران بودم

نداشتم ی, و راه فرار یچنگال تهرانِ لعنت در  ... 

و جو عذاب آور خانه , انداخته بودم وسط تمام  یخانوادگ یرا انداخته بودم وسط دغدغه ها خودم

 ! خاطراتم با او

هم فشار دادم یا محکم رور چشمانم  ... 

 

تک  دنیشکنجه بود , و من قرار بود از امروز مدام شکنجه شوم , با د کیاو درست مانند  یادآوری

تهران یها ابانیبه تک خ  ... 

که در  یکردم خودم را از افکار مختلف یو سع دمیکش یقیرفتم و زنگ را فشردم . نفس عم جلوتر

 ... ذهنم بود رها کنم

 دیشده و گربه سف یگلکار یشدم ... از کنار باغچه  اطیشد و من آن را فشردم و وارد ح باز در

به  یتند گذشتم و وارد راه پله شدم ... چهار پله منته یکه کنار آن لم داده بود با قدم ها یرنگ

 سته...لبخند خ ستادمیسحر که در چهارچوب در منتظرم بود ا یطبقه همکف را گذارندم و روبرو

زدم یا  . 
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 ! سالم -

گفت یو با مهربان دیگونه ام را بوس سحر  : 

شهی, باورم نم ی! باالخره اومد یبزرگه ! خوش اومد یسالم آبج -  ! 

جا دادم و از راهرو گذشتم یرا در جا کفش میو وارد خانه شدم ...کفش ها دمیخند  ... 

گفت سحر  : 

چقدر  مایتنگ تو هواپ نیشلوار ج نیا حدس بزنم با تونمی, م یبرو لباساتو عوض کن راحت بش -

خودت ؟؟ ی! لباس دار یشد تیاذ  

تکان دادم و گفتم دییرا به نشانه تا سرم  : 

مونده از همون موقع ها یسر هی -  ... 

خودش و طبق  یکه گوشه کاناپه جمع شده تو دمیشدم و مادرم را د ییرایهمانحال وارد پذ در

است یبه گوشه ا رهیمعمول نگاهش خ  ... 

زدم ینیغمگ لبخند  ... 

دمیسحر را شن یقدم جلو تر رفتم و صدا کی  : 

ما بمونه ها شِیاومده پ ندفعهیسالله اومده دوباره , ا یآبج نیمامان جونم , بب -  ... 

او هم بغض داشت یصدا  ... 

بود خی, دستش را گرفتم , کردیکاناپه , هنوز هم نگاهم نم یرفتم , نشستم کنارش رو جلوتر  ! 

زدم شیاصد  : 

 مامان ؟؟ -
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شدم دواریرا باال آورد , ام سرش  ... 

گونه  یرو دیقطره اشک چک کیرا جلو آورد و صورتم را لمس کرد , چشمانش پر شد ...  دستش

اش دهیرنگ پر  ... 

بغض نگاهش کردم با  . 

و آهسته بلند شد فیضع شیصدا  : 

؟؟ یسارا جان مادر , اومد -  

نبود که ...  یافسردگ گرید نیو وحشت زده به سحر نگاه کردم ... ا گرد شد , سر چرخاندم چشمانم

دیدیداشت مرا سارا م  ! 

هق هقش بلند شد یصدا یکاناپه , به آن یسحر شل شد و نشست رو یها زانو  ... 

گفتیهق هقش م انیم  : 

... سارا گهیبه منم م ونی.... در م یکیچند ... روزه  -  ! 

مامان ... تکانش دادم یرو دیچشمان بهت زده ام چرخ باز  . 

مامان ؟؟ ینیبی! من سالله ام ! منو م ستمیمامان , من سارا ن -  

تکان داد یرا به نشانه نف سرش  ... 

من و بابات سوخت آره ؟؟ یباالخره , دلت برا ی, اومد دونمی, مییتو سارا -  

ناگهان بغضش شکست و  ... 

, تو بمون مادر ... تو  گهیتو نرو د یاشت رفت ... ولبابات هم گذاشت رفت سارا , بابات هم منو گذ -

 ... بمون دخترم
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روان شد شیام گذاشت و اشک ها نهیس یپناه سرش را رو یب یهمچون طفل و  ... 

 یاز سر درماندگ یآغوشش گرفتم و در همان حال بغضم شکست و به هق هق افتادم ... هق هق در

کردیبود و ول نم دهیما را چسب قهیه هشت سال بود ک یدرد نی... خسته شده بودم از ا یو خستگ  

... 

تا به حاال کش آمده  شی... از هشت سال پ شدیخانواده تمام نم نیبه نام سارا در ا یدختر کابوس

 ... بود و جان همه ما را گرفته بود

ما را ؟؟ حالمان را ؟؟ ندیکجا بود خودش ؟؟ کجا بود سارا ؟؟ کجا بود که بب حاال  

...  کردیم هیگر ی... زندگ کردندیم هیخانه هم گر یها واری... اصال انگار که د میکردیم هیرسه گ هر

کردیم هیگر یزندگ قتایحق  ... 

*** 

 

 

 

کنار  یعسل یاز خودم که رو یبودم به عکس رهینفره ام و خ کیزده بودم گوشه تخت  چمباتمه

به تنم  دیسف شبندیپ کیسالِ قبل , سالم بود , هفت  کیو  ستیتخت گذاشته شده بود ... آنجا ب

, چشمان  نیبودم به دورب رهیدندان نما خ یبه سرم . دست به کمر و با لبخند یبود و کاله آشپز

رها کرده بودم  میشانه ها یرو یالیخیرنگم را با ب یلخت مشک یو موها دیدرخشیرنگم م یوسط

... چشمانم را با عذاب  نیکافه دلف یآشپزخانه بود ... آشپزخانه  کی یدور و برم فضا طی... مح

و  ودکه جمع شده ب ی... همان کافه ا یلعنت نِیپر خاطره ,کافه دلف نِیهم فشردم ... کافه دلف یرو

عکس را او از من انداخته بود ... باز چشمانم را  نیگرفته بود ... ا یکتاب فروش کیرا  شیحاال جا
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, مطمئن بودم دادمیخاطره ها جان م نیهم یالبال , یتهران لعنت نیهم فشردم , من در هم یرو  

... 

... خانواده ام در  شیبه شش , هفت سالِ پ دیدادم , باز ذهنم سرک کش هیرا به تاج تخت تک سرم

... خودم را غرق درس و  کردمیخوشبخت حس م یاوج ماتم و اندوهش بود و من خودم را حساب

خانه , آن روز ها همه  ی.. دور شده بودم از دغدغه هاکرده بودم . نیکار در آشپزخانه کافه دلف

خودم  یرفته بودند ... غرق در شاد ادیرفته بود , سارا , مادرم , پدرم , سحر ... همه از  ادمیاز  زیچ

اوردیهم دوام ن ادیام ز یبودم آن روزها ... شاد  ... 

 

 

 رونیباز کردم و عکس را ب و کالفه از جا بلند شدم و قاب عکس را چنگ زدم , پشتش را یعصب

احمق آن روزها , که  یساله ... به سالله  کیو  ستیب یشدم به سالله  رهیآوردم ... با نفرت خ

خانواده  یکه چنان غرق در داشتن او شده بود که حت ی... سالله ا گذردیدور و برش چه م دینفهم

خودخواه بودم , تا  شهی, همبود  نیهم تیزخم خورده اش را هم فراموش کرده بود ... واقع ی

خودم بودم و غافل از وضع اسفبار خانواده ام , بعد از آن  یها یغرق در خوش یو سه سالگ ستیب

غافل بودم , غافل و احمق شهیو باز هم غافل ... هم میهم غرق در غم و غصه ها  ... 

عکس را  ضی. با غشد .. می, عکس از وسط به دو ن دمیعکس گذاشتم و با شدت کش یرا باال دستم

رفتم , به خودم نگاه  نهیتکه تکه کردم و درون سطل زباله اتاقم پرت کردم ... پاکوبان به سمت آ

 ان, هم یمشک سوانیو هشت ساله ... هنوز همان بودم , همان گ ستیب یبه سالله  نباریکردم , ا

رنگ یچشمان طوس  ... 

 

که در من  یزیمن بود ... همان بودم و تنها چ چپم که نشانه یابرو یبودم , همان خال باال همان

 یو غم و ب یرا دلمردگ اقیو اشت یآن همه سرزندگ یعوض شده بود حس درون نگاهم بود ... جا
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تکان  نهیدر آ رمیتصو یخم شدم و انگشت اشاره ام را برا یکم ضیگرفته بود ... با غ یحوصلگ

دمیو غر ادمد  : 

کبک  نی, ع یدیفقط خودتو د شهی, هم یخودخواه بود شهیدختره احمق , تا االن هم نیبب -

به  نیبسه ! بسه سالله ! از ا گهید ی... ول گذرهیم یدور و برت چ یدیبرف و ند ریز یسرت رو کرد

... به خودت  یدی, خانوادت رو نجات م یکنی, همه حماقت هات رو جبران م یایبعد به خودت م

سالله یایم  ! 

رفتم رونیو از اتاق ب دمیکش یقیخودم , نفس عم یبرا دنیاز خط و نشان کش بعد  ... 

کردم شی, صدا خواندیمبل نشسته بود و کتاب م یرو سحر  : 

 ! سحر -

بوده جز در صفحات  ییفکرش هر جا بستمی... شرط م دمیکش یسرش را باال آورد ... پوف یجیگ با

 ... کتاب

ساعت اشاره کردم و گفتم به  : 

 ارهیم یهم افسردگ دنیخواب نهمهی, صداش کنم ؟؟ ا دهیان از ظهر خواب, مام شهیداره شب م -

 ... خب

بلند شد شیرا کج کرد و کتابش را بست , از جا سرش  ... 

یزیچ هیقبلش  ی, ول کنمیم داریمن مامان رو ب -  ... 

نگاهش کردم یسوال  ... 

کج کرد تیرا مظلوم سرش  . 

یذره شده آبج هیختت دستپ یشام امشب رو تو درست کن , دلم برا -  ... 
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صبح سرخ بود یطوالن هیهنوز از گر چشمانش  ... 

 

 

سال ها خواهر کوچکم ... ما فرار کرده  نیبود در ا دهی... چه کش تشیمظلوم یسوخت برا دلم

بود ؟؟ او که تنها همدم مامان و بابا بود دهی, او که مانده بود چه کش میبود  ... 

زدم و بعد هم  رونیب نیکه از کافه دلف یاز همان موقع ;متنفر بودم  یزدم ... از آشپز یتلخ لبخند

که مرا به او یزیبودم ... از هر چ زاریب کردیکه مرا به گذشته ام وصل م یزیشهر , از هر چ نیاز ا  

... 

 یلحظه ا یحت دیکه حاال شا یی... او فتادمیاو م ادیبه  گرید دینه ! نبا گریرا تکان دادم ... د سرم

آورد ینم ادیرا به م  ... 

زدم و سرم را به نشانه موافقت تکان دادم ... به سمت آشپزخانه راه افتادم یدردناک لبخند  ... 

ها  زیمرا به همان چ قایبودم و سرنوشت دق زاریب رساندیکه مرا به گذشته ام م یزیاز هر چ من

د ؟؟سرنوشت چه بود که از ازل تا ابد با من لج بو نی... ا رساندیم  

*** 

 

 یاز صندل یکی یرو یگذاشت و خطاب به آراد که با سرخوش شخوانیپ یها را رو دیخر کیپالست

بود  شیگوش یو کله اش تو دادیتکان م کیتند موز تمیها لم داده بود و سرش را همزمان با ر

دیتوپ  : 

باشه میمال دیبا کشی, موز نجایاونو , سرم رفت ! کافه ست ا یببر صدا -  ! 
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بود و  شیباال آورد و همانطور که نگاهش هنوز به صفحه گوش یباز سرش را کم شیبا همان ن آراد

گفت کردیم پیتا ییزهایانگشتانش تند تند چ  : 

تو , زوده هنوز انیکه ملت ب یجان جدت دست وردار طاها ! هنوز اون در المصب رو باز نکرد -  ! 

دیغر رفتیتاپ آراد مکه به سمت لب یرا دور زد و در حال شخوانیپ طاها  : 

بازش کنم خوامیاالن م -  ! 

را قطع کرد و ادامه داد کیو موز دیپاز کوب کونیآ یرو ضیبا غ بعد  : 

شمیقطع کن , خودت با زبون خوش انجامش بده , وگرنه مجبور م گمیم یوقت -  

انجامش بدم خودم  ! 

کج و  یچشمانش و با لبخند یشد تو رهیباز سرش را باال آورد خ یالیخیو ب یبا خونسرد آراد

گفت لکسیر  : 

یبس که سگ -  ! 

انداخت و مشغدل چت کردن شد نییباز سرش را پا و  ... 

رها شده  لی, با تاسف سرش را تکان داد و همانطور که به سمت وسا دیکش یقینفس عم طاها

دیپرس رفتیم شخوانیپ یرو  : 

کجا موندن پس ؟؟ رضایو عل نویم -  

د و ادامه دادبه ساعتش کر ینگاه و  , 

گهید شهیم ریداره د -  ... 

شانه باال انداخت و گفت آراد  : 
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بشه ؟؟ یکه چ میاطراف , باز کن نیا زنهیحاال , زوده هنوز , پرنده پر نم انیم -  

بلند  یصندل یکه از رو یباز شد و در حال ششیبلند شد , ن شیزنگ گوش یهمان لحظه صدا و

دیبه به گوش طاها رس شیتلفن را جواب داد و صدا , رفتیو به سمت ته سالن م شدیم  : 

دلم ؟؟ زیجانم عز -  

لب زمزمه کرد ریبه نشانه تاسف تکان داد و ز یباز سر طاها  : 

اشیالیخیب نیبا ا دهیبه باد م ویور دستم باشه ؟؟ دو روزه همه چ نجایآوردم ا ویک -  ... 

ه ها شدو قفس خچالیبود در  دهیکه خر یمشغول جا دادن مواد و  ... 

*** 

 

 

بودم که با تکه ها و  رهیخ یو مجر ونیزینشسته بودم و به صفحه تلو ونیزیتلو یکاناپه روبرو یرو

کنترل را  یحوصلگ یبرنامه نگه دارد ... با ب یمخاطب را پا کردیمزه داشت تالش م یب یحرف ها

 وفمعر یاز خواننده ها یکیچنگ زدم و کانال را عوض کردم , برنامه کودک ! باز عوض کردم , 

را خاموش کردم و کنترل را  ونیزینداشتم , تلو ی... عالقه ا کردیرا اجرا م کشیموز نیداشت آخر

کاناپه رها کردم یرو  ... 

 ; میخانه جمع کرده بود یبابا را از همه جا یرا دور تا دور خانه چرخاندم , تمام عکس ها نگاهم

 طیتا مح میرا کرده بود مانیسه هفته تمام سع نیدر ا و گذشتیسه هفته از آمدنم به تهران م

نشستم ی... ساعت ها م میو مدام دور و برش بود میگذاشتی... مامان را تنها نم میخانه را شاد کن

که آخرش بعد از دو  بافتمینابود خودم انقدر چرت و پرت به هم م ی هیروح رغمیکنارش و عل

دادیم زهیهمان هم به من انگو  زدیلبخند کمرنگ م کیساعت حرف زدن   ... 
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... سحر موظف شده بود هر سه  میداشت مانی... من و سحر به بهتر شدن اوضاع ا میداشت دیام

کوه , تمام طول راه را  میرفتیروز هم م کی یشنبه مامان را کشان کشان به استخر ببرد , هفته ا

... حالش بهتر بود , بهتر از قبل ,  میشدیجانش هم شاد م یو با هر لبخند ب میزدیبا او حرف م

برود , اما کم کم کوتاه آمد و  ییجا چیدوست نداشت ه لی... اوا کردیمرا سارا صدا نم گریحداقل د

 ... با ما همراه شد

 ی, پدر ما تمام شده بود , نه لباس مشک میرنگمان را جمع کرده بود یمشک یلباس ها تمام

کردن او را به ما  هیدور تا دور خانه , نه صبح تا شب گر شی, نه قاب کردن تمام عکس ها دنیپوش

...  نندنابود ک شتریو ب شتریمادرمان را هر روز ب توانستندیکار ها م نی... اما همه ا گرداندیباز نم

 ی, حت یزیاز هر چ شتریروز ها ب نی, سر ساعت ... حواسمان ا خوردیرا مدام م شیقرص ها

دهد جهینت میبود واردیخودمان به او بود , و ام  ... 

به در زدم یو تقه ا ستادمیدر اتاق ا یجا بلند شدم و به سمت اتاق سحر رفتم , روبرو از  ... 

و وارد اتاق شدم دمیگفتنش را شن "جانم  " یصدا  ... 

 

لب تاپش , سرش را باال آورد و  یو سرش را فرو کرد تو وترشیکامپ زیم یصندل یبود رو نشسته

زد یندلبخ دنمیبا د  ... 

دمیلب تاپ پرس توریبه مان رهیتر رفتم و لبه تختش نشستم , خ جلو  : 

؟؟ یشیبازم کار ؟؟ خسته نم -  

را در آورد نکشیو ع دیخند  ... 

نهیهم شمیازش خسته نم یزندگ یکه تو یزیتنها چ -  ... 
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بود که در  نعمت بزرگ کی نیوار دوست داشت و به نظر من ا وانهیبود , کارش را د سینو برنامه

 رازیکه در ش یبه کار یعالقه ا چی... درست بر عکس من که ه یکن دایرابطه با عالقه ات کار پ

یاجبار قیتوف کیزبان ,  یگر ینداشتم ... مرب دادمیانجام م  ... 

گفتم یآمدم و رو به او با لبخند کمرنگ رونیفکر ب از  : 

یخوبه که کارتو دوست دار -  ... 

گذاشتم و گفتم میزانوها یشدم و آرنجم را رو به جلو خم یکم بعد  : 

میمشورت کن یزیچ هیدرباره  خواستمیم -  ... 

دیپرس یرا باال آورد و با کنجکاو سرش  : 

؟؟ یچ -  

که از پنجره اتاقش مشخص بود اطیشدم به منظره ح رهیخ  ... 

 نایخاله ا شی, پ سمت محمود آباد میخوبه , بر یلیسفر , واسه مامان هم خ میبر خواستیدلم م -

شهیمامان بهتر م هی, هم روح شنیخوشحال م یلی, هم اونا خ  ! 

را چرخاندم سمتش و گفتم سرم  : 

؟؟ یندار یتو مشکل -  

سرش را تکان داد و گفت اقیاشت با  : 

 یمشکل چیه گهیتو چمدونم , د زارمیدونه لب تاپ ! م هی؟؟ من کارم بنده به  ینه ! چه مشکل -

؟؟ شهیم یآخه مامان راض ی, ول شهیخوب م میلیخ ندارم ! اتفاقا  

گفتم یدواریرا تکان دادم و با ام سرم  : 
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 ! مامان با من -

*** 

 

 

صندوق عقب جا دادم و رو  یچمدان را که چمدان کوچک و جمع و جورِ مامان بود را تو نیآخر

 : به سحر گفتم

نمونده که ؟؟ یا گهید زیچ -  

دید و پرستکان دا یرا به نشانه منف سرش  : 

؟؟ گاز بسته بود ؟؟ یدر خونه رو قفل کرد -  

را تکان دادم و در راننده را باز کردم و پشت رل نشستم سرم  ... 

پر  یشاگرد نشسته بود با لبخند یصندل ی, رو به مامان که رو زدمیهمان حال که استارت م در

گفتم یانرژ  : 

خاله هما تنگ شده ؟؟ یدلت برا -  

جان گفت یآهسته و ب ییو با صدا را تکان داد سرش  : 

ششونیپ میریآره ! خوبه که م -  ! 

کرد و ادامه داد دییعقب نشسته بود تا یصندل یکه رو سحر  : 

, دلمون تنگ شده و  نجایا نیایسر ب هی گفتی, م شیداده بود چند وقت پ جیاتفاقا روشنک مس -

حرف ها نیا  ... 
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ادامه داد جانیه با کردیکه کوله اش را باز م یدر حال و  : 

 دیاونجا با می... بر ایمحمود آباد ؟؟ دلم لک زده واسه اونجا ... واسه در میچند وقته نرفت یدونیم -

 ایکال کنار در دیکال , با امی, من که خونه نم گهید استیدر کی, خونه شون نزد ایدر میهر شب بر

! نه مامان ؟؟ میباش  

مامان یور دیو نگاهم چرخ ابانیخ یتو دمیچیپ  ... 

قابل انکار بود ... خوب بود که  ریآوردن مامان غ جانیبه حرف و ه یما دو نفر برا یتابلو تالش

کنار ما بود شتریو ب رفتیفکر م یروز ها کمتر تو نیمامان هم ا  ... 

 

 

سرش را تکان داد و گفت مامان  : 

 ! آره مادر -

ادامه داد ابانیمحزون به خ یباال آورد و با نگاه یرا کم سرش  : 

میبود ... با بابات رفت شیمحمود آباد دو سال پ میکه رفت یبار نیآخر -  ... 

را که در چشمان سحر  یاشک دمیو من د میبه هم انداخت نیغمگ ینگاه نهیآ یو سحر از تو من

 ... حلقه کرده بود

جز تظاهر به  یکه راه فیخاک بود پدرمان بود , ح ریکه حاال ز ی, آن مرد میبود نیهم غمگ ما

, حداقل بخاطر مادرمان مینداشت یخوشحال  ! 

ابانیبود به خ رهیداده بود و خ هیتک شهیبه مامان انداختم , سرش را به ش ینگاه  ... 
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فضا را عوض کند  نگاهش کردم یداشت کم یسحر که سع یزدم و در همان حال با صدا راهنما  

... 

تگفیم جانیپفک در دستش بود و با ه یا بسته  : 

گهید میسر خودمون رو گرم کن یجور هی دیباالخره تو راه با -  ! 

ادامه داد کردیو پفک را به ما تعارف م شدیکه هم م یدر حال و  : 

واسه خودمه شی! بق کنمایدفعه تعارف م هی نیکه فقط هم دی, بردار دیبردار -  ! 

و رو به مامان گفتم دمیخند یو ظاهر نیغمگ  : 

امان جانواسه منم بردار م -  ! 

 

خاله هما , خاله کوچکم پارک کرده بودم  یالیبزرگِ و اطیرا در ح نیساعت بعد از آن , ماش چهار

, خاله هما  میسرمان را باال آورد ییصدا دنیکه با شن میو با سحر مشغول در آوردن چمدان ها بود

گفتیم لو در همان حا دیدو یتند به سمت ما م ییگرد و بامزه اش با قدم ها کلیبود که با آن ه  

: 

به خونه خودتون نیمن ! خوش اومد یزایسالم عز -  ! 

بود را در آغوش گرفت و گونه اش را  ستادهیا نیماش یجلو آمد و اول از همه مامان را که جلو و

و ادامه داد دیبوس  : 

 نیاومد نی... چقدر خوب کرد دونهیچند ماه فقط خدا م نیچقدر دلم واستون تنگ شد تو هم -

 ... هاله

نفر من در آغوش مهربان خاله گم شدم ... گونه اش را  نیو اول میسحر با لبخند جلو رفت همراه

و در گوشش گفتم دمیبوس  : 
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حال و هواش عوض  کمی دیخاله جان , شرمنده به خدا , مامان با میدیزحمتت م یلیخ دونمیم -

نجایا مشیاریب نکهیجز ا مینداشت ی... راه شدیم  ... 

کرد و گفت ینیریاز من جدا شد و اخم ش هخال  : 

نیینجایکه شما ا میما چقدر خوشحال ی, اگه بدون هیخاله ... زحمت چ زِیعز ایحرفو نزن نیا گهید -  

... 

دینگاهش نگران شد و پرس و  : 

؟؟ بهتر نشده ؟؟ ستیحال هاله خوب ن -  

که نگران بود هم بود نیهم یاز احوال مامان خبر داشت ... برا یتا حدود خاله  ... 

زدم و گفتم یکمرنگ لبخندِ  : 

شهیبهتر هم م شاالی, بهتره , ا دینگران نباش -  ... 

گفت یا "شاالیا"سرش را تکان داد و  خاله  ... 

 

 نهیکه به سمت سحر رفت تازه نگاهم به پشت سرش افتاد ... روشنک و رهام که دست به س خاله

حدود شش ماه  نکهیا رغمی... عل زمی. دختر خاله و پسر خاله عزبودند .. رهیبودند و به ما خ ستادهیا

جدا  دمکردم لبخن یتنگ شده بود , با لبخند جلو رفتم و سع شانیبودمشان باز دلم برا دهید شیپ

, بغضم گرفت ...  میرا در آغوش گرفت گریجلو آمد و همد دیباشد ... روشنک که نگاهم را د یواقع

 نکهیامن و مهربان و رازدارم ... تا قبل از ا قیبود ... رف میها یوجوانها و ن یکودک قیروشنک رف

به سرمان  یآسمان یای... بعد از آن هم آن بال میشده برو نیبه تهران , همان شهر نفر یزندگ یبرا

 لوفریبدم ن یآن روز ها قیبردم , چه برسد به روشنک ... رف ادیخودم را هم از  ینازل شد و من حت
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و شهرش پناه آوردم لوفریبود ... بعد از آن هم که از تهران رفتم و به ن رستانمیدب یمکالسبود که ه  

... 

 یروز ها ی, برا شی... دلم تنگ بود برا فیام ... و چه ح یکال کمرنگ شد در زندگ روشنک

میکه داشت ییبایز یایدن یو دخترانه مان , برا یدر گوش یپچ پچ ها یخوبمان , برا  ... 

 

 دمیدیرا نم چکسی, آن روز ها ه نمشیبب یبهه ختم پدرم هم نتوانسته بودم درست و حساببه در

سرخوش آن روز ها آمد ...  یچه به سرِ من آمد ... چه به سرِ سالله  دیوقت نفهم چی... روشنک ه

بود لوین دانستیرا م زیکه همه چ ینگفتم , نگذاشتم که بفهمد ... تنها کس  ... 

 میحرف از هم جدا شد ینطور صامت در آغوش روشنک ماندم ... بعد همانطور بهما یا قهیدق چند

را در دست گرفت و نگاهش را به من دوخت میو او شانه ها  ... 

کرد زمزمه  : 

یدلم برات تنگ شده بود خواهر -  ... 

دیام لرز چانه  ... 

کردم زمزمه  : 

یلیمنم ... خ -  ... 

دیپرس آهسته  : 

؟؟ یخوب -  

... به  شناختیم مانیکودک ی, او روشنک بود ... مرا به اندازه تمام روز ها دمیخند نیو غمگ تلخ

 یمرا بهتر از خودم حت لوفری... که ن لوفری... نه به اندازه ن ینوجوان یها یداریاندازه تمام شب ب
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ا سال ه نیا ام, او که در تم شناختیچشمان نزار را او م نیرا , ا دیجد یسالله  نی. ا شناختیم

بودن لبخندِ  یکه حس کند مصنوع ی... انقدر شناختیتنها همدمم بود ... اما روشنک هم مرا م

بود میلب ها یرا که رو یکج  ... 

را تکان دادم و مانند خودش آهسته گفتم سرم  : 

یخوبم خواهر -  ... 

به سمت رهام کج شد ... دست دادم با او و با خنده گفتم میها قدم  : 

ده بود داداش بزرگهدلم برات تنگ ش -  ... 

هم سن من بود و رهام دو سال از ما بزرگ تر بود روشنک  ... 

,  بای, شک وایما هشت نفر گردِ هم گذشته بود ... من , سحر , روشنک , رهام , ش یکودک تمام

خبر بودند یکه همه از او ب یمعرفت یب یو سارا ...سارا نیشرو  ... 

دیکرد و دستم را کش یاخم رهام  ... 

 

به شانه اش زدم یو مشت دمیآغوشش ... خند یشدم تو پرت  ... 

وونهید -  ... 

بامزه گفت یلحن با  : 

معرفت یام ... ب بهیکه انگار من غر یجور هی...  دهیبا من دست م ادیدختر ... م یخودت وونهید -  

... 

و ادامه داد دیو او خند میهم جدا شد از  : 

کهیدل منم برات تنگ بود خواهر کوچ -  ... 
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را من  گرید یکیرا رهام گرفت و  مانی, دو تا از چمدان ها میراه افتاد الیبا هم به سمت و همه

 ... برداشتم

میرفت یآهسته و مشغولِ خوش و بش راه م یقدم ها با  ... 

لبخند  یرا چرخاندم و به مامان نگاه کردم که در حال صحبت کردن با خاله هما گه گدار سرم

هفت  کی؟؟ مامان بعد از نزد میشدیم دواریام دیخوب بود ؟؟ با ینشانه ها نیها اول نی... ا زدیم

باشد نطوریبودم هم دواری؟؟ ام گشتیبر م ی, داشت به زندگگذشتیماه که از فوت بابا م  ... 

میرنگ را باال رفت دیسف یو پله ها میدیرس الیبه و یآهسته و مورچه ا یهمان قدم ها با  ... 

 

 

زدم ... مدت ها  یچرخاندم و لبخند ییراینگاهم را دور تا دورِ سالن پذ میکه گذشت یدر ورود از

یهم حت نجایا ی... دلتنگ بودم , برا گذاشتمیخاله هما نم یبایبود که قدم به خانه گرم و ز  ... 

دمیمحتاط پرس یبا لحن زدیرا چرخاندم و رو به روشنک که با سحر حرف م سرم  : 

؟؟ یدار یخبر نایا انیاز خاله الله ا -  

باال انداخت و گفت یینشان دهد ابرو یعاد کردیم یکه سع یرا به سمتم چرخاند و در حال سرش  

: 

نجایا انیم گهیساعت د هیتا  ناعمی, خاله الله ا نیبش زیکه سورپرا میبهتون نگفت -  ... 

دمیباال انداختم و خند ییو شاد ابرو متعجب  : 

, جمعمون جمعه گهیخوبه د -  ... 

هم ادامه داد سحر  : 
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ذره شده هی بایشک یدلم برا -  ... 

که مامان نشنود ادامه داد یآهسته و محتاط طور ییبا صدا و  : 

مشغول درس و دانشگاهش بود یاونور حساب ی... طفل ومدیچهلم هم ن یبرا -  ... 

سرش را تکان داد و گفت رفتیکه کنار سحر راه م روشنک  : 

 ادیسر ب هیشرمنده ست , درساش بهش امون ندادن  یلیخ گفتیم بایشک ... ادیدوست داشت ب -

رانیا  ... 

تکان دادم و گفتم یرا به نشانه نف سرم  : 

ادیب تونستی! کامال قابل درکه که نم هیشرمنده چ -  ... 

 

ادامه داد رفتیاتاق ها م یهم همانطور که پشت سرِ روشنک به سمت راهرو سحر  : 

مدام  میمامان بود ری... درگ ومدین یاومد و ک یک میدیاصال نفهم میداشت یابما که انقدر حال خر -

رانیتابستون اومده ا التیتعط یبرا بایشک دمیشن ی... راست  ... 

از اتاق ها را باز کرد و گفت یکیدر  روشنک  : 

نشینیبیم ادیآره , حاال عصر که ب -  ! 

ادامه داد و  : 

هم  یزی, مستر هم اون در سمت چپه , چ نیستراحت کنا یکمیاتاق شما دو تاست ,  نجایا -

... خاله هاله هم با  گهید نیخودتون ! خالصه که راحت باش نیآشپزخونه بردار یاز تو نیخواست

مدت نیا خوابهیکنار مامان م رهیمامان م  ! 
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مگفت گریرنگ را از دست رهام گرفتم و با اشاره به چمدان د یرا تکان دادم و چمدان مشک سرم  : 

- رهام گهید بوسهیاونم واسه مامانه , دست خودتو م  ! 

تکان داد ییرا با خوشرو سرش  ... 

 میتخت دو نفره ولو شد یرو یبا خستگ میرا در آور مانیمانتو ها یآن که حت یب میرا که بست در

, مطمئن بودم شدمیروز از گرما هالک م کی... باالخره   ! 

 

 

ه کنار من ولو بود و چشمانش را بسته بود نق زدمزدم و رو به سحر ک یتخت غلت یرو  : 

روشن کن لتویسحر ! پاشو اسپ -  ... 

گفت یرا چرخاند و با خستگ سرش  : 

ادینبود ... خوابم م نیپاشم که وضعم ا تونستمیمن اگه م -  ... 

تخت ... باز نق زدم نییرا از دور گردنم باز کردم و پرت کردم پا شالم  : 

؟؟ یکه خسته ا ی... کوه کند یسرم , تو که از اول تا آخر فقط خورد رِیخ کردم یمن رانندگ -  

زد ینزد و غلت یحرف  ... 

همان حالت چشمانم گرم شد  یمرا از جا بلند کند ... تو توانستیخسته بودم که گرما هم نم انقدر

 ... و به خواب رفتم

*** 
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به اطراف  یدم و با چشمان خمار نگاهکشدار چشمانم را  باز کر یا ازهیزدم و همراه با خم یغلت

که روشنک به ما داده بود ... دستانم را به سمت باال  یآمد , خانه خاله هما و اتاق ادمیانداختم ... 

از جا بلند شدم و نشستم یقیو بعد از نفس عم دمیکش  ... 

بودم دهیخواب نیتنگ و شلوار چسبان ج یبه خودم انداختم , با همان مانتو ینگاه  ... 

 

انداختم , ساعت چهار  یواریبه ساعت د یرا باز کردم و از جا بلند شدم , نگاه میمانتو یها دکمه

ام در آمده بود یبعد از ظهر بود ... حالم بهتر شده بود و خستگ  ... 

رنگم را از کف اتاق  یساق دستم انداختم و خم شدم و شال مشک یچروک شده را رو یمانتو

 ... برداشتم

 یشده ... وارد مستر شدم و لباس ها داریزود تر از من ب دادینشان م نینبود و ا شیاسر ج سحر

 یآب را باز کردم ... نگاه ریو ش ستادمیا نهیآ یسبد لباس ها انداختم ... روبرو یدستم را تو یتو

همان  اآب را بستم و ب ری... ش دمیآب به صورتم پاش یام انداختم و مشت دهیرنگ پر یبه چهره 

بلندم را پشت گوشم زدم یموها سیخ یست هاد  ... 

کوتاه حالم را  یبه اندازه حمام زیچ چیسمت چمدان رفتم و حوله ام را برداشتم , مطمئنا ه به

کردیخوب نم  ! 

شلوار  کیآمدم ... حوله ام را با  رونیرنگ , از حمام ب دیسف یدر حوله ا دهیچیربع بعد پ کی

را با  مینشستم ... موها نهیآ یعوض کردم و روبرو یو نخرنگ  یمشک یراحت شرتیاسلش و ت

 یب یشدم ... چهره ا رهیرها کردم , پلک زدم و به خودم خ میشانه ها یسشوار خشک کردم و رو

, با  زهیبا آن چشمان پر نشاط و پر انگ شیپنج سال پ ی... سالله  فیجان و ضع یب یبدنرنگ و 

نبود , کجا رفته بود ؟؟ او چطور  فیکه الاقل انقدر ضع یلکیگل انداخته و ه شهیهم یآن گونه ها

که  کردمی؟؟ آرزو م گرید دمشیدیبه تاراج رفته را بدهد ؟؟ اصال م یسالله  نیجواب ا خواستیم
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پوسته از سالله  کیفقط  شیرا که برا یله شده ا یسالله  نیا ندیاو را ... که نب نمیچ وقت نبیه

مانده بود یقبل تر ها باق ی  ... 

 

چشمانِ رنج  نی, ا نهیآ یچشمانم تو یسر خورد رو نمیبا من چه کرده ... نگاه غمگ ندینب که

دهیکش  !.. 

بود لب زدم رهیبه من خ نهیکه در آ یبه سالله ا رهیخ  : 

ازت نمونده دختر یچیه -  ... 

زدم و باز لب زدم ینیلبخند غمگ  : 

یرندا یا گهیسالله , چون راه د یاریدووم ب دیبا -  ... 

 یمنته یمحکم راهرو ییو از جا بلند شدم ... در اتاق را باز کردم و با قدم ها دمیکش یقیعم نفس

 دیباال پر میو ابرو ها دیکردم و وارد سالن شدم ... چشمانم دور تا دور سالن چرخ یرا ط ییرایبه پذ

 ! ... چقدر آدم

لب مامان  یبخند هر چند کمرنگ روهما و مامان و خاله الله تنگِ هم نشسته بودند و ل خاله

آقا که همسر  یخاله ها , عل یکرد ... آن طرف سالن هم همسر ها قیتزر میرا به رگ ها یانرژ

آقا که همسر خاله هما بود و موقع آمدنمان احتماال در دفتر امالکش بوده  نیخاله الله بود و حس

وایو ش بایو شک نیو سحر , و شرو آن طرف تر هم جمع جوان تر ها ... روشنک و رهام ی... کم  ... 

زد غیو ج دیاز جا پر جانیبود که با ذوق و ه بایکه متوجه من شد شک ینفر نیاول  ... 

 ! سالله -
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سال ؟؟ دو سال ؟؟ چند  کیبودم ؟؟  دهی... چند سال بود او را ند دیسر ها به سمت ما چرخ همه

 سال بود ؟؟ پنج سال ؟؟

از خواهر به من  یکه روز یرا ,  دخترک ساده دل و با محبت بایشکسخت بود , اما من  باورش

رفتم و او به آلمان ... اصال  رازیمن به ش یبودم , از وقت دهیتر بود را پنج سال بود که ند کینزد

 ازبود که قبل  نیاز ا ریبرادر من نبودند ؟؟ مگر غ ایجمع خواهر  نیا یاز آدم ها کیکدام 

و تمام لحظات خوشمان با هم گذشته بود  مید , همه با هم خواهر و برادر بودرفتنمان از محمود آبا

 ؟؟

را در  گریکدیحل شدم , چقدر دلتنگش بودم ! در سکوت  بایقدم جلو رفتم و در آغوش شک چند

هق هق او همزمان شد با شکستن بغض من , چقدر  یو ناگهان بلند شدن صدا میآغوش گرفت

شدن بود ؟؟ میتیها اثرات  نیشده بودم ! ا یها ! چقدر نازک نارنجروز نیاشکم دم مشکم بود ا  

رفتم ...  نیو شرو وایو پس از جدا شدنمان من به آغوش ش میکرد هیدر آغوش هم گر ریدل س کی

و سه ساله بود ,  ستیب وایسالش بود و هم سن رهام , و ش یس نیباز هم خواهر و برادرم ... شرو

 ... کوچک تر از همه ما

و هشت ساله ستیهم که درست هم سن من و روشنک بود ... ب بایشک  ... 

در آغوش او هم ادامه دار شد می... اشک ها دینوبت به خاله الله رس نیاز شرو بعد  ... 

و  وایش نیآقا هم دست دادم و بعد خودم را ب یآقا و عل نیرا پاک کردم و با حس میها اشک

 ی... گاه میزدیحرف م یو از هر در میر هم نشسته بودروشنک جا کردم و نشستم ... همه دو

 شدیباعث م نیجان مامان را و هم یب یخنده  دمیدیو م رفتیخنده ما جوان تر ها باال م یصدا

شود ... مادر ها مدام در حال رفت و آمد به آشپزخانه بودند و در همان حال تمام  ادش یدلم کم

خواهرانه ... مرد  ی... تمام درد و دل ها و حرف ها تندگفیچند وقتشان را م نینگفته ا یحرف ها

گرم بود یبودند و جمع حساب یکار یشگیهم یگوشه مشغول صحبت ها کیها هم   ... 
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بود را از دستش گرفتم و  دهیچ ینیس یتخمه را که خاله الله تو یجا بلند شدم و ظرف ها از

جمع گذاشتم انیم  ... 

...  شدیجمع بلند م یقهقهه  یبار صدا کی قهید و هر چند دقبو یمدام در حال مزه پران نیشرو

 شیرا برداشت و با ن شیکه بلند شد تمام توجه ها به سمت او که گوش بایشک یزنگ گوش یصدا

شد دهیباز شده به سمت خلوت تر سالن رفت کش  ... 

دیکرد و پرس یاشاره ا بایبه شک طنتیزد و با ش نیبه شرو یسقلمه ا سحر  : 

؟؟ هیخبر -  

باال انداخت یمحض شانه ا یالیخ یبا ب نیشرو  : 

خبرم یهم باشه من ب یخبر -  ! 

پوزخند زد رهام  ... 

 ! خواهرته مثال -

 

شدیدو پسر خاله خراب نم نیا نیتنش ب کینگران شد , کاش روزمان با  یها کم نگاه  ... 

تگف نهیصورت رهام و با ک یشد تو زیتند و برنده شد ... ت نیشرو نگاه  : 

- داره ! به خودش مربوطه که  یمنم نگفتم برادرمه پسر خاله ! خواهرمه ! حق انتخاب و زندگ

! برادرشم ستمیچون صاحبش ن دمیدخالت نم یبرا ی! من به خودم حق کنهیم کاریچ  ! 

در شرف وقوع است یچه اتفاق شدندیشد , متوجه نم شانیو سحر متعجب و پر وایش نگاه  !.. 

دیشد و غر رهیخ نیزانه با چهره بر افروخته شروتو نهیهم ک رهام  : 
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میفهمینم میچی! ه می! ما هممون گاو یفهمی! تو م ی! تو خوب یباشه آقا ! تو آدم -  ! 

بزرگ ترها  ایکه هنوز مشغول حرف زدن بود  بایبلند نشده بود که توجه شک یهنوز آنقدر صداها

 ... جلب شود

به سمت ما برگشت بایسر شک بلند بود یکه کم نیشرو یبا صدا اما  : 

به خودِ تو اشاره داشتم ماینه داداش ! من منظورم با همه نبود که ! مستق -  ! 

دیاز جا پر رهام  ... 

هم نیدنبال او شرو به  ... 

 

 دیهراسان تلفن را قطع کرد و به سمت ما دو بایگره خورد شک نیشرو قهیرهام که دور  یها دست

دیآن ها انداخت ... بغضش ترک انی... روشنک خودش را م میبود دهی... همه از جا پر  ... 

 ... داداش ... تو رو خدا -

را محکم تکان داد نینکرد و شرو یتوجه رهام  : 

 متی... پاتو از گل یا گهیخر د چیمن و خواهرم به خودمون مربوطه نه ه یآقا پسر ! زندگ نیبب -

 ! دراز تر نکن تا قلمش نکنم

را کنار زدم و جلو رفتم کردندیبه آن دو نگاه م یخبر یو ب رتیه با حو سحر را ک وایش  ... 

کردیو هق هق م ختیریاشک م روشنک  ... 

دمیباز کردم و به عقب هولش دادم و به او توپ نیرهام را از دور گردن شرو یخشونت دست ها با  : 

 ! آدم باش رهام -
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آمدند یهما هراسان به سمت ما م بودند و خاله الله و خاله دهیتر ها از جا پر بزرگ  ... 

 کردیم ینکند و سع یرا گرفته بود تا حرکت زدینفس نفس م تیرا که با عصبان نیشرو بایشک

 ... آرامش کند

دیرفت و خاله هما پرس نیالله به سمت شرو خاله  : 

شده آخه ؟؟ یچ -  

و بهت سوال  رتیو خاله الله که با ح بایدهنده شک یدلدار یتوجه به حرف ها یب نیشرو

دیچشمانش را گرد کرد و رو به رهام غر دیپرسیم  : 

..  یبه لجن نکش گرانوید یکه زندگ یبه خودت مربوطه تا وقت تیکثافت , زندگ کهیمرت نیبب -

من و روشنک بود به خودمون مربوط بود نیکه ب ییزهایچ  ! 

دیپدرش رها کرد و هوار کش یدست ها نیخودش را از ب رهام  : 

که به خواهر ی! گوه خورد یگوه خوردتو  -  ... 

فشار داد  شیگوش ها یرا رو شیبلند روشنک قطع شد ... روشنک دست ها غیهوارش با ج یصدا

زد غیو ج  : 

گهیبسه ! با هر دوتونم ! بسه د -  ! 

باز روان شد شیها اشک  ... 

نیشرو گهیبسه د -  ... 

دیغر نیدر چشمان شرو رهیچرخاند و خ نیرا به سمت شرو سرس  : 

جنگ اعصاب و بحث ... هر  نهمهی... بسه ا میحروم کرد مونوی... بسه هر چقدر زندگ گهیبسه د -

تموم شده ... تمومش کن گهیبوده ... د شیبوده واسه هفت سال پ یچ  ! 
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زد غیرا به سمت رهام چرخاند و ج سرش  : 

شهیتو ش یرهام ! بسه ! بسه هر چقدر خون منو کرد گهیبسه د -  ! 

نشست و با ناله ادامه داد نیکف زم یحال یهقش بلند شد و با ب هق  : 

برام ! بسه داداش ! بسه نگران  یو بد تر از دشمن بود یکرد یبرادر یبسه هر چقدر فکر کرد -

...  گهی... بسه د یمنو خورد یو حرصِ خوشبخت ی! بسه هر چقدر برام نگران بود ایبرادرِ دن نیتر

 ... تو رو خدا بسه

کرد هیوزناک گرس و  ... 

روشنک یمات شده بودند رو همه  ... 

فرو کرد ... عقب عقب رفت و  شیموها یو دستش را تو دیکنار کش یخودش را با سست نیشرو

و رهام  بایو جز من , روشنک ,  شک کردینم یحرکت چیه چکسیبعد با سرعت از در خارج شد ... ه

شد ... چرا رهام و  یزیچ نیافتاده و چرا همچ یکس در آن جمع متوجه نبود که چه اتفاق چیه

به جانِ هم افتادند ... سرم را با تاسف  نطوریتر بودند ا کیبه هم از برادر هم نزد یروزکه  نیشرو

دستان روشنک را گرفتم و از جا بلندش کردم ریآهسته جلو رفتم و ز ییتکان دادم و با قدم ها  ... 

دمیکردم به رهام و غر رو  : 

برادرِ نمونه , نه ؟؟ یخواستیم نویهم -  

 

و بعد با  دیکش یقیو نفس عم دیصورتش کش یرو یدست یانداخت و با گالفگ نییسرش را پا رهام

دیاتاق ها رفت و وارد اتاقش شد و در را کوب یِسرعت به سمت راهرو  ... 

را با تاسف تکان دادم سرم  ... 
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را به سمت اتاقش  کردیهمچنان هق هق مداده بود و  هیرا که سرش را به شانه ام تک روشنک

دنبال ما آمد و من با تحکم رو به جمع گفتم بای, شک دمیکش  : 

دیبه اندازه چند ساعت ما سه تا رو تنها بزار -  ... 

بودم دواریبودم بتوانم آرامش کنم ... ام دواریام  ... 

*** 

گفت نویو رو به مداد  هیکافه بود تک شخوانیکه پشت پ یراحت یصندل یرا به پشت سرش  : 

االن اومدن نی... هم خوانیم یچ دایجد نیا نیبرو بب -  ... 

گوشه کافه رفت زِیتند به سمت م ییسرش را تکان داد و با قدم ها نویم  ... 

برداشت شیجمع و جور روبرو زیرا از لبه م یبلند شد و او خم شد و گوش شیگوش نگید یصدا  

... 

پخته شده  کیکه دستکش به دست ک رضایخطاب به عل کردیم را وارد شیگوش نیکه پ یحال در

آورد گفت یفر در م یرا از تو  : 

؟؟ یعل نیداد یآگه -  

 

تکان داد یسرش را به نشانه منف رضایعل  ... 

مینه داداش ! هنوز نداد -  ... 

آورد ادامه داد یرا در م شیکه دستکش ها یمخصوص کارش گذاشت و در حال زیم یرا رو کیک  

: 

؟؟ یکن یعمل یخوایم ارویهمون فکر کافه س ای یخوایاالن نفرِ اضافه واسه کافه م -  
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بود یکوتاه از هان جیمس کیشد ,  شیها جیوارد مس طاها  ... 

بچه دلتنگته نیذره رحم داشته باش طاها , ا هی -  !.. 

گفت رضایانداخت و در جواب عل زیم یرا رو یگوش یکالفگ با  : 

, شما  نجایواسه ا خوامیرو م گهینفر د هی!  اری... حاال زوده واسه کافه س خوامیم نجایواسه هم -

 هیبعد  دی, هم شا رسمیم می, هم راحت تر به زندگ شهیراحت م المیخ کمیمنم  دیبش لیتکم نجایا

باال سر اون مونمیباشم , خودم هم م اریبه فکر کافه س یمدت  ... 

فتتکان داد و گ دییبه نشانه تا یسر رضایعل  : 

یکی شهیم دایامروز , باالخره پ نیهم دمیم یخوبه ! آگه -  !.. 

چشمانش نقش بست  یبست و طرح چشمان معصوم ترنم جلو یحوصلگ یچشمانش را با ب طاها

ندیاو را بب خواستیهم فشرد , نم یرا رو شی... پلک ها  ... 

 

 ادیطاها را از  دید ؟؟ باسرش شو ی... آن بچه مگر چند سالش بود که دلتنگ گفتیمزخرف م یهان

و با  گذاشتیتمام گذشته گندش را پشت سرش جا م دیبهتر بود ... با شیبرا ینطوری... ا بردیم

 ی... روز رفتیپذیمادرش م یرا به عنوان عمه و حت یهان دی... با کردیم یآسوده کودک یدل

, شک نداشت شدیکه بابت جدا کردن خودش از گذشته مزخرفش از طاها متشکر م دیرسیم  ! 

چشمانش را باز کرد نویم یصدا با  ... 

گفتیبود و رو به آراد م برگشته  : 

یشکالت کیک هیدو تا اسپرسو و  -  ... 

سرش را تکان داد و گفت آراد  : 
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زمیریاالن م -  ... 

به سمت دستگاه اسپرسو رفت و  ... 

دیپرس رضایخطاب به عل نویم  : 

آماده ست ؟؟ کتیک -  

اشاره کرد دندیچیها را در آن م کیکه ک یبزرگ یا شهیش خچالیبا سر به  رضایعل  ... 

 کمی شهیآماده م نمی! ا نیرو ببر خچالی یتو یآخر اون شکالت کهیهنوز ! ت ستینه بانو ! آماده ن -

گهید  ... 

گذاشت ینیس یرفت و آراد فنجان اول اسپرسو را تو خچالیبه سمت  نویم  ... 

داد هیتک یصندل یرش را به پشتو باز س دیکش یقینفس عم طاها  ... 

دانستیکه نم یبا دلش ؟؟ وا کردیو ترنم ؟؟ چه م یبا هان کردیم چه  ... 

*** 

 

آهسته گفتم ییبا صدا بایدستانم گرفته بودم رو به شک انیکه دست روشنک را م همانطور  : 

ینجوریا خورهینم ... بزار راحت بخوابه, سرما هم میخاموش کن بعد بر لتویخوابش برد ... اسپ -  ... 

توالت برداشت و خاموشش کرد زیرا از لبه م لتیسرش را تکان داد و کنترل اسپ بایشک  ... 

از جا بلند شدم یآرام به  ... 

هم پشت سرم آمد بایتر راه افتادم و شک جلو  ... 
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سوزناک و حرف  یها هیسرخ و ملتهب بود , از شدت گر ادیز هیاز شدت گر مانیهر دو چشمان

که روشنک گفت یپر درد یاه  ... 

که در سکوت دور تا دور سالن  میروبرو شد یشانینگران و پر تیو با جمع میزد رونیدر اتاق ب از

کردندیبودند و فکر م رهیگوشه خ کینشسته بودند و هر کدام به   ... 

آمدند خاله هما و همسرش از جا بلند شدند و جلو ییرایبا قدم گذاشتن ما به سالن پذ همزمان  ... 

آقا رفته بودند ... احتماال به دنبال پسرشان  یرا دور تا دور سالن چرخاندم ... خاله الله و عل نگاهم

بایمانده بود اما , به خاطر شک وای... ش  ... 

کردم و گفتم یدست شیو خواست ما را به رگبار سواالتش ببندد , پ ستادیا میهما که روبرو خاله  : 

راحت بخوابه نیبزار ششیپ نیه , نرروشنک خوابه خال -  ... 

دیپرس خاله  : 

تو اون اتاق , هر چقدر  دهیپسره که رفته چپ نی؟؟ ا میخبر یب یشده آخه خاله ؟؟ ما از چ یچ -

شده یچ دیدرو ... شما به ما بگ کنهی, باز نم دهیجواب نم میزنیدر م  ... 

دمیکش یقیکف سالن دوختم و نفس عم کیرا به سرام نگاهم  ... 

گفت یجلو تر آمد و به آهستگ بایشک  : 

 میتونیشده , چون ما نم یچ دی... نپرس دیکه امروز اتفاق افتاد رو فراموش کن یزیخاله جان , چ -

به موقعش خود روشنک بهتون بگه نی... بزار میبزن یحرف  ... 

 

دیداشته باش شتریو هواش رو ب دیمواظبش باش فقط  ... 

دیپرس یافتاد و با درماندگ هیگربه  کبارهیهما به  خاله  : 
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سرِ روشنک اومده ؟؟ ییآخه دخترم ؟؟ بال یچ یعنی -  

دمیزمزمه اش را شن یسرش را با تاسف تکان داد و از کنار او رد شد و در همان حال صدا بایشک  : 

نه ای دیتا عشق رو بال بدون -  ... 

بود !..  یخانمان سوز یعشق چه بال و تا مغز استخوانم سوخت ... جدا دمیاما من شن دینشن خاله

چقدر راحت آدم ها را به آتش بکشد توانستیم یبود !.. عشق گاه یعشق چه خانه خراب کن  ... 

از اتاق ها شد و مانتو و شالش را برداشت و  یکیرفتم ... او وارد  بایو به دنبال شک دمیکش یآه

شد دنیمشغول پوش  ... 

دمیپرس  : 

خونه ؟؟ یریم -  

به دو طرف تکان دادرا  سرش  .. 

؟؟ یایدلم باز شه ... م کمی, بلکه  نمیبش کمی,  ایبرم لب در خوامینه ! م -  

را تکان دادم سرم  ... 

 صبر کن بپوشم ... به دخترا بگم ؟؟ -

 ... بگو -

 

 

گفتم وایزدم و رو به سحر و ش رونیاتاق ب از  : 

؟؟ ایلب در نیایم -  
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ند شدنددو سر تکان دادند و از جا بل هر  ... 

شدم که به من و سحر اختصاص داده شده بود یسحر وارد اتاق همراه  ... 

 یدود نیآوردم و شلوارم را با شلوار ج رونیرا از چمدان ب یرنگ یرنگ و شال طوس یمشک یمانتو

کردم ضیتعو یرنگ  ... 

دمیسرم کش یو شالم را رو دمیرا پوش میمانتو  ... 

 یو چشمان ملتهب و سرخم نگاه کردم ... ب دهیره نابود و رنگ پرو به چه ستادمیا نهیآ یروبرو

صورتم را ملتهب و نابود کرده بود  هیساعت مداوم گر کی!  کردیوحشت م دیدیشک هر کس مرا م

کردن از حوصله ام خارج بود شیحال آرا نی! با ا  !.. 

است شیکه مشغول بستن موها دمیکنار آمدم و سحر را د نهیآ یجلو از  ... 

توالت برداشتم و رو به او گفتم زیرا از لبه م فمیو ک یگوش  : 

ایب ی, آماده شد رونیب رمیمن م -  ... 

از اتاق خارج شدم و  ... 

 

چقدر به هم  یزمان کیآمدند ...  رونیاز اتاق ب وایو پشت سرش هم ش بایبا من شک همزمان

 تیمیما چهار نفر در صم یرد پابه گ چکسیو روشنک و سارا ... ه بای... من و شک میبود کینزد

دیرس ینم  ... 

و رهام ...  نیاز شرو یو رهام هم ... وا نی... شرو شدندیاز هم جدا نم یو سحر هم لحظه ا وایش

بود دهیاز صد به صفر رس نشانیکه ب یاز رفاقت یوا  ... 
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...  میشد اطیوارد ح یسرسر یخداحافظ کیو بعد از  میسالن رفت یبه شانه آن دو نفر تو شانه

آمد  رونیسحر هم از در ب میدیرا که پوش مانیحوصله شده بودند ... کفش ها یخانه ب یتمام اعضا

شد شیها یکتان دنیو مشغول پوش  ... 

 ایکه به در یو در امتداد راه میزد رونیخاله هما ب ییالیبعد هر چهار نفر از در خانه و قهیدق چند

میشروع به راه رفتن کرد شدیم یمنته  ... 

از غروب  یکه حاک یشفاف یبود به آسمان که با نارنج رهیو من نگاهم خ میزدیسکوت قدم م در

بود رنگ گرفته بود دیخورش  ... 

میشن ها نشست یآرام رو یایو باالخره چند قدم مانده به در میدر سکوت قدم زد ایلب در تا  ... 

 

و  یداد و ناگهان هیتک نیبه زم که سمت چپ سحر نشسته بود دستانش را عقب تر از خودش وایش

دیمقدمه پرس یب  : 

بوده ؟؟ یزیداداشم و روشنک چ نیب -  

میدو جا خورد هر  ... 

بود که از سمت  یکوچک یبه موج ها رهیاما همانطور خ وای... ش کردینگاهمان م یهم سوال سحر

آمد یم ایدر  ... 

؟؟ نگاه کردم ... قرار بود بفهمند بایرا چرخاندم و به شک سرم  

مییچه بگو دیبا میدانست ی... انگار نم مینگفت یزیچ کی چیه  ... 

باز گفت وایش  : 
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 ی... نگاه ها دمیرس جهینت نیفقط به هم دمیچند سال رو کنار هم چ نیهر چقدر پازل تمام ا -

 ییجا خوادیوقت دلش نم چیه نیشرو نکهی... ا شهیم دهیاز هم دزد شهیو روشنک که هم نیشرو

و رهام نیامروز شرو یروشنک هستن باشه ... حرفاکه رهام و   ... 

دیرا به سمت ما چرخاند و پرس سرش  : 

- بوده ؟؟ یزیو روشنک چ نیشرو نیآره ؟؟ ب  

ها را بفهمند ؟؟  زیچ نیا هیبودند که بق یو روشنک راض نی... شرو میالل مانده بود همچنان

قابل  ریبه شکل غ زیبود و همه چ دهی.. فهمبود . دهیفهم وایکرد ؟؟ ش شدیمطمئنا نه ... اما چه م

واضح بود یانکار  ... 

خم شد و مرا نگاه کرد وایش  .. 

داداشم و روشنک ؟؟ نیبوده ب یزیسالله ؟؟ چ -  

و زمزمه کردم دمیکش یقیرا تکان دادم ... نفس عم سرم  : 

 ..! بوده -

حاکم شد سکوت  ... 

بلند شد وایش یگذشت و باز صدا قهیدق چند  ... 

بوده ؟؟ یچ -  

ما چهار نفر بود نیب یتنها صدا ایدر یموج ها یهم سکوت ... صوا باز  ... 

نگاه کرد میچشم ها یباز خم شد و تو وایش  : 

- سالله ؟؟ نشونیبوده ب یهوم ؟؟ چ  
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بلند شد بایشک یرا شن ها دوختم ... همان موقع صدا نگاهم  ... 

 ادمونهیخراب بود ... هممون  یلیخ شیروح از فرانک جدا شد , حال نیکه شرو شیهفت سال پ -

 یهم واسه ادامه اون زندگ یخب راه یاز دست داده بود ... ول شوینبود که , زندگ یزی... کم چ

نبود  یبیو فرانک مدام تو قهر و دعوا بودن , تفاهم نداشتن ... مشکل بزرگ و مه نینداشت ! شرو

 نیشرو ینتونستن تحمل کنن ... از طرف گهیه دانقدر کار رو خراب کرد ک زیهمون مشکالت ر یول

به خاطر  دیمشترکش ... شا یزندگ یبود تو دهیرس یتفاوت یحجم از ب هیاز اونهمه عشق به 

, هممون  ستین یتازه ا یزایچ نایهم عشق نبود اصال ... خب ا دیمشکالت و عدم تفاهم بود , شا

میدونیم  ... 

برگرده و حالش خوب  نیشرو هیکه روح نیا ی... ما برا بود یروانشناس شیاونموقع ترم ش روشنک

یخانوادگ یتو جمع ها مشیبردیمدام م شهیم  ... 

 

 

باز ادامه داد هیکرد و بعد چند ثان مکث  : 

... خانواده خاله هاله سه سال بود که تهران بودن , ما مدام با خاله  وایش ادتهیخودت  نجاهاشویا -

بهش  نی... روشنک همون موقع ها به قصد خوب کردن حال شرو میهما و خانوادش در ارتباط بود

بود باالخره یروانشناس یشد , دانشجو کینزد  ... 

من ادامه دادم هیکرد و بعد از چند ثان سکوت  : 

 هیشد که بتونه  کشی... نزد یا گهید زیچ چیبود نه ه نیقصدش واقعا خوب کردن حال شرو -

رو  نیشرو یکه روشنک از نوجوون دونستیجز من نم چکسیبراش بکنه ... اونموقع , ه یکار

 ..! دوست داشت
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سرش را با تاسف تکان داد بایشک  ... 

آهسته ادامه دادم ییو با صدا دمیکش یقیعم نفس  : 

کارو نکنه ,  نیبشه ... گفتم ا نیوابسته شرو شتریمن بهش هشدار دادم ... گفتم نکنه بره جلو و ب -

از  تونهیوابسته ش بشه نم شتریشکست خوردست ... چون اگه ب خودش نابود و نیچون شرو

انتظار داشته باشه که اونم دوسش داشته باشه نیشرو  ... 

و بهتر  نیو قصدش فقط کمک کردن به شرو شهیگفت وابسته نم یعنیقبول نکرد ...  روشنک

 ... کردن حالشه

 شیحالشو خوب کنه , پنج ش دکریم ی, سع زدنیشد ... هر روز با هم حرف م کینزد نیبه شرو

 ... ماه گذشت

 

 

بهتر بود ...  نیخوب بود ... روشنک قبراق و سر حال بود ... شرو زیبهتر شد ... همه چ نیشرو حال

خوشحال  یلیگفت که هم باورم نشد و هم خ یزیزنگ زد بهم و چ جانیروز که روشنک با ه هیتا 

کرده یازش خواستگار نیشدم براش ... گفت شرو  ... 

که حرفم را ادامه داد بای... باز هم شک ایامواج در یکردم ... باز هم سکوت ... باز هم صدا مکث  : 

که تو  ییکه داداش با روشنک در ارتباط حالش بهتر بود ... فرانک و درد ها یتو اون چند وقت -

 یلیوقتا خ ی... بعض دیخندیم شتریبود رو فراموش کرده بود ... ب دهیمشترک باهاش کش یزندگ

... حال  زدنی, حرف مدنیچرخی, تو شهر م ایلب در ومدنی... م رونیب ومدنیکوتاه با روشنک م

 هیبه بق یحرف ی... ول نیبهتر بود ...  منم خوشحال بودم ... خوشحال بودم واسه شرو شیوحر

در ارتباط  نیروشنک مدام با شرو دیبشن که چرا با یروشنک شاک یبابا ایرهام  میدی... ترس مینزد
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 خوادیاومد خونه و تو خلوت خودمون بهم گفت م نیروز که شرو هیخوب بود تا  زیباشه ... همه چ

کنه ... من جا خوردم ... روشنک مثل خواهرم بود , دوسش داشتم , آرزوم  یاز روشنک خواستگار

ضربه بخوره  گهیبار د هی نیشرو دمیترسی... م دمیترسیم یبود ... ول نیروشنک و شرو یخوشبخت

عادت باشه ...  هی زنهیکه ازش حرف م یاون عشق دمیترسیبه روشنک ضربه بزنه ... م یحت ای... 

فرانک کرده باشه و در واقع دوسش نداشته باشه نیگزیروشنک رو جا دمیترسیم  ... 

 

 

 

کرد و ادامه داد یکنار دستش باز یها زهیو با سنگر دیکش یقیعم نفس  : 

واقعا و از ته قلب روشنک رو دوست  دمیکلنجار رفتم تا فهم یلیزدم ... خباهاش حرف  یلیخ -

,  دمشیروشنک شده ... بعد با روشنک قرار گذاشتم و د یدلش بندِ محبت ها دمیداره ... فهم

نه ... گفت داره , بغض کرد و  ایرو دوست داره  نیبود که شرو نیا دمیکه ازش پرس یزیچ نیاول

رو دوست داشته نیکه دست چپ و راستش رو شناخته شرو یاز وقت هاش , یگفت از نوجوون  ... 

 قیسالله هم از طر یعنی...  میخبر داشت ایقضا نیکار فقط خودمون چهار نفر از ا ینجایا تا

که افتاده بود خبر داشت یروشنک از اتفاقات  ... 

رو به رهام بگه زینفر همه چ نیاول خوادیشد روشنک گفت م یداداش که جد یخواستگار هیقض  

... 

زی... گفت و گفتنش همزمان شد با خراب شدن همه چ گفت  ... 

و گفت دیکش یقینفس عم وایکرد ... ش سکوت  : 
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با  یشد که چرا تا االن پنهان یرو گفت و رهام شاک زیقابل حدسه ... روشنک همه چ شیبق -

 داداش در ارتباط بوده ... درسته ؟؟

آهسته گفتسرش را تکان داد ...  بایشک  : 

مرد مطلقه بده هیخواهرش رو به  خوادینم نکهیو ا -  ... 

پوزخند زد وایش  ... 

 

ادامه داد بایشک  ... 

رو گذاشت کف دست  زیبار حرف زور نرفت ... رهام هم همه چ ریکرد ... ز یروشنک بد قلق -

... شانس ازدواج داشت  یبرا یبهتر یحق داشت خب ... روشنک شانس ها دیآقا ... شا نیحس

به خاطر پنهان  یبهتر ... از طرف یاجتماع تیپولدار تر ... با موقع دیکه مطلقه نبودن و شا ییها

لجش گرفته بود نیو شرو روشنک یکار  ... 

... گفت  دهیکالم گفت نه ! گفت دختر به مرد مطلقه نم هیرو به باباش گفت و باباش هم  زیچ همه

...  ستین یبرسه به عشق و زن سابقشو فراموش کنه عاد یکه در عرض شش ماه از افسردگ یمرد

...  کنهیهم روشنک رو فراموش م یروز هی کنهیفراموش م زویکه انقدر راحت همه چ یگفت کس

کالم بود ... نه هیکرد ... حرف باباش  هیروشنک خواهش کرد , التماس کرد , گر  ! 

مکث کرد یکم  ... 

خودش نگه  یکه بهش داشت ... خانوادش رو برا یسو ح نیروشنک گذشت ... گذشت از شرو -

افتاد تا امروز یکس جز خودمون شش نفر بفهمه چه اتفاقات چیداشت ... نذاشت ه  ... 

بود نیغمگ شیدهان باز کرد صدا یسرش را با تاسف تکان داد ... وقت وایش  ... 

رو نداشت ؟؟ دنیعشق ارزش جنگ یعنی -  
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گفتم آهسته  ... 

هم داشت ؟؟ یا دهیفا دنیجنگ -  

را به سمتم چرخاند سرش  ... 

داره دهیفا شهیهم دنیجنگ -  ... 

چرخاندم و گفتم وایجا بلند شدم و پشتم را تکاندم ... سرم را به سمت ش از  : 

 یا دهیفا دنشی؟؟ اصال جنگ هیتو چه حال دونهیم ی... کجاست االن ؟؟ هان ؟؟ ک دیسارا هم جنگ -

که روشنک نخواست سارا باشه ... نخواست به  نهیا تیتنها شد ... واقعداشت ؟؟ نه ... سارا فقط 

 ... عاقبت سارا دچار بشه

گفتم قیعم یهمراه با آه رفتمیکه عقب عقب م یچرخاندم و در حال ایرا به سمت در سرم  : 

شده کیخونه ... هوا تار میبر نیبلند ش -  ... 

را تند کردم میو قدم ها دمیپاشنه پا چرخ یرو و  ... 

*** 

پا انداخته بودم ... نگاهم به آلبوم  یمبل سه نفره در کنار سحر و روشنک نشسته و پا رو یرو

ما چند نفر  یو نوجوان یو  دوران کودک یخانوادگ یبود که مختص عکس ها یو کهنه ا یمیقد

 یو روشنک را با موها بایکه من و سارا و شک ییخانه خانجون و عکس ها یها یبود ... دورهم

 یها یاز کودک ییعکس ها ای...  دادینشان م ایلب در ایخانه  اطیدر ح طنتیدر حال ش شدهبافته 

نیو رهام و شرو وایسحر و ش  ... 
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که دست دور  یو سحر را در حال وایکه چهره خندان ش یمیزدم و نگاهم افتاد به عکس قد ورق

دادیگردن هم انداخته بودند را نشان م  ... 

تنشان بود و جفت ! طبق  یو رنگ یگل گل یها راهنیو افتاده بود و پ انیدر م یکی شانیها دندان

خنده سحر بلند شد و در  یبا هم جفت بود ... صدا زشانیمعمول تمام آن سال ها که همه چ

 : همانحال گفت

- کدو تنبل افتادم هِیها ... من شب کننیرو شکار م ییمامان ها هم چه صحنه ها نیا ییخدا  !.. 

خنده من و روشنک هم بلند شد یصدا  ... 

... پنج روز از بحث  میو مرور خاطرات بود یمیقد یبود که مشغول ورق زدن آلبوم ها یساعت مین

مانند روزِ اول با  گریبرگشته بود ... رهام د یبه حالت عاد یگذشته بود و جو کم نیرهام و شرو

 دهکاتش مشهود بود ... سر و کله خانواهم در حر یاز دلخور ینبود اما حاالت نیروشنک سر سنگ

حاال حاال ها بخواهد باز با روشنک و رهام  نیشرو دانستمیم دینشده بود و بع دایخاله الله هم پ

آقا تا به حال  یکه احتماال خاله الله و عل دانستمیچشم در چشم شود ... حق هم داشت ... م

پس ندهندکه آن ها نم  زدمیکردند و حدس م مشانیج نیس یحساب  ... 

از سمت  یزیاجازه نداند چ یکردند و حت یرا مخف زیهفت سال همه چ نیکه در تمام ا همانطور

... آن  میشده بود میج نیس یآقا و رهام به خاله الله و همسرش درز کند ... ما هم حساب نیحس

... به محض بود  امدهین رونیشده بود اما از اتاقش ب داریروشنک ب میاز ساحل برگشت یشب وقت

 شیسواالت رگبار یآقا هم نتوانست جلو نیسرمان آوار شد و حس یشدنمان باز خاله هما رو ردوا

ردیرا بگ  ... 
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که به خانه شان رفته بودند اما من و سحر  وایو ش بای... شک میو ما طبق قرارمان الل ماند دیپرس او

سواالتش را از  میو از خاله خواست میدنز یحرف چیو باز ه میکامال مورد آماج سواالت قرار گرفت

دآرامش کنن یتا کم میآقا سپرد نیخودِ روشنک بپرسد و بعد هم او را به مامان و حس  ... 

بحث و دعوا افتاده بود ... هر  کی انیو درست م ردیبگ هیروح یمامان ... آمده بود تا کم چارهیب

خوشحال  یرا برا مانیا تمام سعبازگشت و م یبه حالت عاد زیهمه چ یچند که بعد از مدت

... من و سارا و  دمیاز هر هشت نفرمان د یبه آلبوم زدم و باز عکس یگری... ورق د میکردنش کرد

معصومانه و دندان نما  ییو سحر که با خنده ها وای... ش میبود دهیکه به هم چسب بایو شک روشنک

تخس  یو رهام که با چهره ا نی... و شرو بود شانیدورشان پر شانیو موها کردندینگاه م نیبه دورب

فیآن دو بود ... ح نِیکه ب یآن همه رفاقت و برادر فِیبودند ... ح ستادهیدر کنار هم ا  ... 

سرم را به سمت راهرو اتاق ها چرخاندم ییپا یصدا دنیورق زدم و همزمان با شن باز  ... 

از راهرو خارج شد شرتیو ت نیلوار جکه با ش میدیو سحر هم سر بلند کردند و رهام را د روشنک  

... 

دیپرس روشنک  : 

داداش ؟؟ یریم ییجا -  

گفت یبا لحن مهربان بستیاش را م یکه بند ساعتِ چرم یما و در حال یرو دیرهام چرخ نگاه  : 

دارمیبر م لیتا خانوم ها آماده بشن منم وسا -  ... 

کند یقرار بود با روشنک از ته دل آشت انگار که ;چند روز مهربان بود  نیبر عکس تمام ا شیصدا   

... 

 

دیبا ذوق از جا بلند شد و پرس روشنک  : 
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؟؟ میکجا قراره بر -  

ابرو باال انداخت و گفت کردیها را باز م نتیاز کاب یکیکه  یبه سمت آشپزخانه رفت و در حال رهام  

: 

میخوریجنگل ! نهار رو اونجا م -  ... 

گفت جانیا هو ب دیهم با ذوق از جا پر سحر  : 

روز برم جنگل هی خواستیدلم م یلیخ یوا -  ! 

در آورد و گفت نتیکاب یاز تو یاندازِ بزرگ ریز رهام  : 

آماده شو عیپس سر -  ... 

گذاشتم و گفتم یوسطِ چوب زِیم یجا بلند شدم و آلبوم را رو از  : 

؟؟ شنیم یمامان ها چ -  

به ساعتش انداخت و گفت ینگاه رهام  : 

دنبالشون رمیاگه کارشون تموم شده باشه م زنمیزنگ م -  ... 

را دم گوشش  لشیکه موبا یرا گرفت و در حال یدر آورد و شماره ا بشیرا از ج لشیبعد موبا و

با ابرو به راهرو اشاره کرد و گفت گذاشتیم  : 

خب نیآماده بش نیپس ؟؟ بر نیسادیچرا وا -  ... 

میسه به سمت اتاق ها راه افتاد هر  ... 

... تا دو هفته  میبود دهیرا در آن چ مانیرفتم که لباس ها یبه سمت کمد میاتاق که شد اردو

میمدت از چمدان لباس بردار نیو مسلما قرار نبود در تمام ا میبود نجایا گرید  ... 
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کمد در  یاز تو یمانتو گشاد و جلو باز و بلند مشک کیکتان تنگ و کوتاه کرم رنگ را با  شلوار

دمیسحر را شن یانداختم ... صدا یصندل یروآوردم و   : 

منو از تو کمد بهم بده سُال یاون مانتو زرشک -  ... 

 

 

در هم آن را به سمتش گرفتم  یا افهیلباس ها در آوردم و با ق یکه خواسته بود را از البال ییمانتو

 : و گفتم

که رهیسُال و درد !.. صد بار گفتم اسم منو مخفف نکن ! به گوشت نم -  ... 

بال انداخت ییابرو طنتیو با ش دیرا از دستم کش مانتو  .. 

که  نهیراه رو !؟ هم نهمهیا رهیم یصرف کنم بهت بگم سالله !.. ک یوقت و انرژ یکل دیاوووه ! با -

زمیهست , تو اسمت سُال ست ... بهش عادت کن عز  !.. 

دمیرا شن شیدادم که صدا رونیحرص نفسم را ب با  ... 

رنگ را برداشتم و  یمشک یو راحت یفرو کردم و شال نخ میشال ها و لباس ها انیرا م باز سرم

مانتو و شلوارم انداختم یرو  ... 

سرم بستم یبلندم را محکم باال سوانینشستم و گ نهیآ زیم یروبرو  ... 

 یودر آوردم و ر فمیک یاز تو ی! نرم کننده ا شهینداشتم ! طبق معمولِ هم شیهم حوصله آرا باز

را به  میبلند شدم و جا یصندل یبرقِ لب بسنده کردم و از رو کی... و در آخر به  دمیپوستم مال

 ... سحر دادم

دمیساق کوتاهم را پوش یرا عوض کردم و جوراب ها میها لباس  ... 
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لباسم و مچ  یاز ادکلن خنکم رو یکمد براشتم و کم یدسته بلند کرم رنگِ سحر را از تو فیک

دمز میدست ها  ... 

گفتیکه با خنده م دمیرا شن شیصدا  : 

ایریوقت اجازه نگ هی -  ! 

حق به جانب گفتم یخودش را در آوردم و با لحن یادا  : 

که هست نهیهم -  ! 

دیخند  : 

 ! روتو برم بشر -

زدم رونیو از در اتاق ب دمیخند  ... 

و  ینداز و فالسک چاا رینبود و روشنک حاضر و آماده در آشپزخانه مشغول جابجا کردن ز رهام

بود لیوسا نجوریا  ... 

دمیپرس رفتمیکه به سمت آشپزخانه م یمبل رها کردم و در حال یرا رو فمیک  : 

 رهام کجاست ؟؟ -

را باال آورد سرش  ... 

نایرفت دنبال مامان ا -  ... 

 ی!.. برا یدرمان دیرفته بودند ... به قولِ روشنک خر دیبود که به خر یهما و مامان دو ساعت خاله

ها زیچ نجوریو ا هیروح تیتقو  ... 

را شروع کرده بودند شانیدرمان دیهمان اول صبح هم خر از  ... 
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رفتم جلوتر  : 

؟؟ یخوایکمک م -  

را تکان داد سرش  ... 

ستین یزینه ! چ -  ... 

کرد که برداشته بود یلیشروع به شمردن وسا بعد  ... 

و پفک پسیانداز , چ ریمصرف , ز کباری وانی, ل یچا -  ... 

دیپرس کردینگاه م لیکه به وسا یانگشتش را به دندان گرفت و در حال و  : 

نرفته که ؟؟ ادمی یزیچ -  

 ..! فکر نکنم -

مینشست یکاناپه راحت یو رو میسبد جمع کرد کیرا در  لیوسا تمام  ... 

 

نشست و غر زدکولر  یکاناپه روبرو یموقع سحر هم حاضر و آماده از اتاق خارج شد و رو همان  : 

 ! گرمه ! پختم -

و گفت :ِ دیخند روشنک  

کرم پودر  لویک هی ری... رسما خودتو ز شدی, منم بودم گرمم م یکه تو کرد یشیبا اون صد قلم آرا -

خواهرم یدفن کرد زایچ نجوریو ا  ... 

خودش را باد زد و گفت یتفاوت یو ب یبا خونسرد سحر  : 

 ..! دوست دارم -
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فحشش هم  شیرو یاگر جلو ی... حت الیخیبود , خونسرد و ب نیهم شهی... هم میدیدو خند هر

فقط خودش و نظر خودش مهم بود در واقع ;مهم نبود  شیبرا دادندیم  ... 

 شهیسارا بود ... هم نیزم یآدم رو نیتفاوت تر یو ب نیهم مثل او بود ... اصال خونسرد تر سارا

 شهیباشد ... هم یبود که خودش راض نی... مهم ا اددیکه خودش دوست داشت را انجام م یکار

را انجام داد ... حاال  خواستیکه م یهم کار شیزندگ میتصم نیبود و آخرش هم در مهم تر نیهم

تفاوت و خونسرد و خوش خنده ؟؟  یب یسالش بود ... کجا بود حاال ؟؟ کجا بود آن سارا یس اراس

قهقهه اش  یخنده بود ؟؟ هنوز هم هر لحظه صدا ؟؟ هنوز هم همانقدر خوش یعنیخوشبخت بود 

 کردمیداده بود ... گمان نم رییما را تغ یزندگ یها ی... سخت کردمی؟؟ گمان نم رفتیبه آسمان م

هنوز همان سارا باشد راسا  ... 

آمدم و سرم را باال آوردم ... روشنک بود که کنارم نشسته  رونیرفتن کاناپه از فکر ب نییباال و پا با

باال انداخت و گفت ییود ... ابروب  : 

دختره یتو لک -  ! 

زدم و زمزمه کردم یلبخند  : 

 ... تو فکرِ سارا بودم -

شد نیغمگ چشمانش  ... 

؟؟ ستیازش ن یخبر -  

 نینبودن ... و ا چوقتیکه انگار ه ی, جور شنیخاطره ها محو م یآدم ها البال ی؟؟ بعض یدونیم -

که اون موقع ها بود ,  ادمهی یحال من سارا رو همونطور نیبا انوعِ رفتنه ...  نیزتریغم انگ

دم یم حیقبل نباشه , ترج یو اون سارا ادیروز ب هیهمونطور خوشبخت و خوشحال !.. اگه قراره 

ادین چوقتیه گهید  ... 
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 یکاناپه کنارِ ما نشسته بود کم یهم ... سحر که رو دینداشت شا ینگفت , حرف یزیچ روشنک

دیو پرس دیلو کشخودش را ج  : 

دلت واسش تنگ نشده ؟؟ یعنی -  

زدم پوزخند  ... 

رنگش ... همرنگ چشمان سارا , خواهر بزرگترمان ... پوزخندم را  یشدم در چشمان مشک رهیخ

 : عمق داد و گفتم

واسه موندن  چکسیکه برن ... ه انینشم ... چون آدم ها م یداده دلتنگ کس ادیبهم  یزندگ -

ادینم  ... 

 یبود ؟؟ سالله  یزیشد ... دنبال چه چ رهیحرف و در سکوت به چشمانم خ یچند لحظه ب سحر

مشت دروغ و  کی یزده , البال زییخاطره پا یسر کی یبود ... سالله البال هودهیب یقبل ؟؟ تالش

گم شده بود نهیک  ... 

شدند و از همان  ... مادرها و رهام وارد خانه یرا چرخاند به سمت در ورود مانیدر سر ها یصدا

به گوش  دیخندیمامان که م یو صدا کردیم فیتعر یزیخاله هما که با خنده چ یلحظه صدا

دیرس  ... 

و رهام گفت میاز جا بلند شد ما  : 

؟؟ زیخب خانوم ها ! آماده ست همه چ -  

سرش را تکان داد و گفت روشنک  : 

تو آشپزخونه ست میجمع کرد زویآره همه چ -  ... 
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تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت و مامان ها همانطور هر هر و کر کر کنان وارد  سرش را رهام

شدند و سالم کردند ییرایپذ  ... 

 یشهر لعنت نیو کوچ کردن به ا رازی... حداقل گذشتن از ش ادیز یلیمامان خوشحال بودم , خ یبرا

هم داشت یا دهیفا  ... 

 دیو شش صندوق دارِ سف صتیبه دو ین با نگاهو م میبعد همه با هم از در خارج شد قهیدق ده

دمیپرس دهیباال پر ییرنگِ رهام با ابرو ها  : 

؟؟ میتو جا بش نیا یحاال قراره چجور -  

را زد و با خنده گفت ریرا دور انگشتش چرخاند و دزدگ چشییسو رهام  : 

صندوق عقب میندازیسحر رو م -  ... 

خنده و طعنه ادامه دادبه او انداخت و با  یچشم ریز یبعد نگاه و  : 

هیجمع و جور و فسقل میلیخ ستین -  ! 

 

 

تو پر سحر بود یکم کلیبه ه قایاش دق اشاره  ! 

گفت یبه سمت او انداخت و با دهن کج ینگاه مین سحر  : 

با اون قد درازت ! چوبِ خشک ینه تو خوب -  ! 

قهقهه زد و پشت رل نشست رهام  ... 

جمع و  هیکه من و روشنک که از بق میدیرس جهینت نیو بحث به اسر و کله زدن  قهیاز ده دق بعد

هم پشت یو باق مینیجلو بنش یدو نفر میجور تر بود  ... 
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روشنک که فرصت  یرهام و سحر و قلقلک ها یما و کلکل ها یها یطول راه به مسخره باز تمام

آورده بود گذشت ریگ  ... 

مینهار بخور یتا برا دیکباب خر یراه هم رهام مقدار انهیم  ... 

 یبرا ییو دنبال جا میجنگل بود دهیدرختان سر به فلک کش ریبعد ما در حال قدم زدن ز یکم

میاندازمان را پهن کن ریز نکهیا  ... 

را نشان داد و گفت یهما که جلوتر افتاده بود قسمت خاله  : 

 ... اونجا خوبه فکر کنم -

میمت قدم برداشتجمع به سمت همان قس دییو با تا میتکان داد سر  ... 

 یرا گوشه  لی, روشنک و رهام وسا میپهن کرد نیزم یو رو میانداز را گرفت ریسحر دو طرف ز با

طرف نشستند و مشغول صحبت شدند کیانداز جا دادند و مامان ها  ریز  ... 

میبه هم نشست کینزد ییو روشنک و سحر و رهام هم جا من  ... 

گفت و با لذت دیکش یقینفس عم روشنک  : 

یتازگ ی!.. بو ادیم عتیطب یبو -  ... 

تکان دادم و خودم را باد زدم و گفتم یشالم که را کم لبه  : 

 ... فقط کاش انقدر گرم نبود -

سرش را تکان داد روشنک  ... 

و گرما و رطوبتش تو تابستون استیکنار در یشهر ها گهید -  ... 

نگفتم یزیچ  . 
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را دور تا دور فضا چرخاند و گفت و نگاهش دیجلو کش یخودش را کم سحر  : 

میکن یباز میپانتوم دیایخب ! ب -  !.. 

باال انداخت ییابرو روشنک  . 

تعدادمون کمه یخوبه ! ول -  ! 

 

رو به رهام نازک کرد و با غر غر گفت یپشت چشم سحر  : 

دور و برمون رو تار و مار کردن که یآدما نیها همچ یبعض -  ... 

و با خنده  دمیحرفشان پر انیم عی, خواست دهان باز کند که سرچپ چپ نگاهش کرد  رهام

 : گفتم

دیآقا صلوات بفرست -  !.. 

قهقهه همه ما  یبلند شد و صدا یمشغول صلوات فرستادن با صدا یبا ادا و مسخره باز روشنک

 ... بلند شد

چند  نیو از ا میکردیم فی, خاطره تعر میخنده ها که آرام گرفت مشغول حرف زدن شد یصدا

میدیخندیم مانیحرف ها انیم یو گاه میگفتیم میدیرا ند گریکدی یکه درست و حساب یسال  ... 

کردند و ما مشغول پهن کردن  مانیخوردن نهار صدا یگذشته بود که مادر ها برا یساعت کی

میشد لیوسا دنیو چ راندازیمصرف وسط ز کباریسفره   . 

برنجم گذاشتم و در  یاز آن را به همراه گوجه رو یو تکه ا دمیکش میرا جلو دهیکباب کوب ظرف

دمیآرام پرس ییهمانحال رو به سحر که کنارم نشسته بود با صدا  : 

؟؟ یخاله الله دار یاز بچه ها یخبر -  
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و گفت دیدوغ نوش یرا باال انداخت و جرعه ا شیابرو  : 

 گردهیدنبال کار داره م مقدار , هی میداده بود , حالش خوب بود , حرف زد جیمس وایش روزید -

 ... انگار

دمیرا خوردم و باز پرس میاز غذا یرا تکان دادم و قاشق سرم  : 

؟؟ گفتینم یزیچ نیاز شرو -  

که رهام که درست کنارش نشسته بود نشنود پچ پچ  یتکان داد و آهسته و طور یافسوس سر با

 : کرد

... به نظرم  شدیبودم حالم خوب نم... حق داره خب , منم جاش  ستیحالش خوب ن ادیز گفتیم -

کردن یدر حقش بد یلیآقا خ نیرهام و حس  ... 

دمیکش یقیرا تکان دادم و نفس عم سرم  ... 

 

درست بشه زیبود که همه چ یراه هیکاش  -  ... 

بود  ریاما فکرمان درگ میشد مانیو مشغول خوردن غذا میهم سرش را تکان داد ,سکوت کرد سحر

برسند نجایو روشنک به ا نیباعث شده بود شرو که یزیهر چ ری, درگ  ... 

و  دیخندی, م دادینداشت ... در ظاهر خوشحال و شاد نشان م نیاز شرو یهم دست کم روشنک

 یها هیاز گر نیبلند پنهان کند ... اما در واقع غم داشت و ا یغمش را پشت خنده ها کردیم یسع

مشخص بود ... حالش  شدیم داریز خواب با یشب قبلش وقت هیسرخ از گر یشبانه و چشم ها

حال بود نینشان ندادن ا یسخت در حال تالش برا اخوب نبود ام  ... 

سال ها کرده بودم نیکه من در تمام ا یهمان کار درست  ... 



 

[Type text] Page 67 
 

و باز مشغول حرف زدند شدند , مانند  دندیمادرها خودشان را کنار کش میرا که جمع کرد سفره

چند روز نیتمام ا  ! 

 دواریشدم , ام میها ینشستم و مشغول به پا کردن کتان راندازیرفتم و لبه ز میسمت کفش ها به

 یبود که از تو نیا تیقدم بزنم ... واقع یکم ییمتوجه رفتن من نشود تا بتوانم به تنها یبودم کس

در  ام ی, خانه نقل خواستیو آرام خودم را م یانفراد یجمع بودن خسته شده بودم ... دلم زندگ

 کیو به  شدیشروع م یسیانگل سیکه با رفتن به آموزشگاه زبان و تدر یآرام یبلوار کاج و روز ها

 یشده بود ... انگار که دست رییچقدر دست خوش تغ می... زندگ شدیداغ در تراس خانه ختم م یچا

و  یاکسترخ یشهر دود گرفته  نیخانواده و ا یکنده و وسط شلوغ ییآرام و تنها یمرا از آن زندگ

قدم را  نیکه اول نیرا که بستم بلند شدم و هم میمشت دغدغه انداخته بود ... بند کفش ها کی

دمیروشنک را شن یبرداشتم صدا  ... 

دختر ؟؟ یریکجا م -  

کمرنگ گفتم یو با لبخند دمیپاشنه پا چرخ یو رو دمیکش یقیعم نفس  : 

ها بزنم نجایا یچرخ هی رنیم -  ... 

گفت جا بلند شد و از  : 

امیمنم م -  ... 

رو به رهام و سحر گفت و  : 

شما هم ؟؟ نیایم -  

آمد شیتکان دادند روشنک به سمت کفش ها یرا که به نشانه منف سرشان  ... 

تنها  خواهمیم میبگو ای!  این میبه او بگو توانستمینبود ! نم یمنتظر شدم ... چاره ا ستادهیا همانطور

 ! باشم
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و به سمت من آمد دیرا پوش شیکفش ها روشنک  . 

میبر -  ! 

 

و سبزه  می... نگاهم را دوخته بودم به کفش ها میآهسته در دل درختان به راه افتاد ییقدم ها با

 یو طراوت و سر سبز ییبایجنگل ها چه بود که قدم به قدمش ز نیبود ... ا دهییرو نیزم یکه رو

نجایاز بهشت بود ا یشک تکه ا یبود ؟؟ ب انینما  ! 

به سمتش چرخاندم یروشنک سرم را کم یبا صدا میکه راه رفت یکم  ... 

دمیفهم -  ! 

دمیشد و پرس یسوال نگاهم  : 

رو ؟؟ یچ -  

کردیشد , نگاهش به روبرو بود و به من نگاه نم نهی... دست به س دیکش یقیعم نفس  ... 

خواستیم ییها... دلت تن امیباهات ب ی... دوست نداشت یتنها باش خوادیکه دلت م دمیفهم -  ... 

؟؟ گفتمیم دیبود چه با دهیخودش فهم ینگفتم ... وقت یزیچ  

 چرا سالله ؟؟ -

دمیکش یقیعم نفس  ... 

چرا ؟؟ یچ -  

چشم در چشمانم دوخت یجد یرا چرخاند و با نگاه سرش  ... 

؟؟ یچرا انقدر عوض شد -  
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سکوت نگاهم را به کفشانم دوختم . چرا انقدر عوض شده بودم ؟؟ در  

درخت بود رفت و لبه اش نشست کیکه کنار  یسمت تخته سنگ به  ... 

چشمانم و رک گفت یشد تو رهی. خ گریتخته سنگ د کی یرو شیروبرو نشستم  : 

بهم جواب  دیاومدم ... اومدم چون با یول امیباهات ب ی... دوست نداشت شناسمیسالله رو نم نیا -

...  ینبود یشکل نی, تو ا یعوض شد یلیخهست !  تیزیچ هی, تو  شناسمی, من تو رو م یبد

یزده نبود خی... انقدر سرد و  یو سکوت نبود ییدنبال تنها  ! 

که پشتم بود یزدم به تنه درخت هیزدم و تک یبند مین لبخند  . 

دارن ازین یبه تنها ییوقت ها هیهمه آدما  -  ! 

ییپنج ساله که تنها -  ! 

و  دیکش یقیچه مرگت است ؟؟ نفس عم دیپرسیهم تند , انگار که داشت م یگفت و کم رک

 ... ادامه داد

 میهست ... اون سالله مهربون و خونگرم رو کجا قا تیزیچ هی... تو  ستین ییتو دردت تنها -

؟؟ یکرد  

 دیکردن با یزندگ ی... برا ستیساده و احمق ن یآدما یجا ای... دن ستیاون سالله ن یجا ایدن -

دمیفهم رید نویروشنک , ا ستیبردار ن یشوخ ی... زندگ یباش, سرد  یباش خی,  یسخت باش  ! 

کرد به تنه درخت هیهم تک او  .. 

ستیانقدر سرد بودن هم الزم ن -  ... 

شدم رهیخ نیزم به  ... 

ستیدست خودم ن یکی نیا -  ! 
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چشمانم یشد تو رهیو خ دیخودش را جلو کش روشنک  ... 

 

 یکه ... خاله باز شنیعوض نم یدم ها انقدر راحت و الکسالله ... آ زنهیکار داره لنگ م یجا هی -

 یبود , هنوزم هست ! چ تیزیچ هی رازیش یو رفت یکه بارتو بست ی! تو از همون موقع ستیکه ن

به اون آدم قبل ؟؟ یبرگرد یکه هنوزم نتونست شیشد پنج سال پ  

گشرن ینگاه مشگ یشدم تو رهیو خ دمیزدم , من هم خودم را جلو کش پوزخند  ... 

و مثل توپ  فتنیم ریگ ییجا هیاز چنگال سرنوشت فرار کنه ! آخرش همه  تونهینم جکسیه -

آروم  یکی... حاال  یاهیتو قعر س شنیپرت م رنیکه م خورنیضربه م یجور اردیلیب یرنگ یها

که بعد پنج سال هنوز آدم  یهم مثل من محکم , جور یکی...  رهیم ادشیمدت  هیکه بعد  یجور

قانون خارج بشه ...  نیاز ا تونهینم چکسیضربه خوردنه , ه یکه رسم زندگ نهینشده ... مهم ا یقبل

سارا ای...  یهمونطور که تو نتونست  ... 

اش را باز به درخت زد و گفت هیتک  : 

انقدر محکم  یخورد یاز زندگ اردیلیب زیم یکه رو یضربه ا دوارمیبه هر حال من روشنکم ... ام -

بره ... من  ادتیدورت رو  یو آدما یو حافظه ات رو از دست بد یریبگ جهیکه سرگ نبوده باشه

یبرات گوش شنوا هستم ... هر وقت که بخوا شهیهم  ... 

گفتم تکاندمیکه پشتم را م یجا بلند شدم و در حال از  : 

هش رو جز تو ندارم که بتونم حرف هامو ب ی! اگر باشه مطمئن باش کس ستیگفتن ن یبرا یحرف -

؟؟ هیبق شیپ میبزنم ! بر  

شد و سرش را تکان داد بلند  ... 

میکن یباز نتونیبدم کمیآوردم  نتونی! بدم میبر -  ! 
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زدم و جلوتر از او راه افتادم لبخند  ... 

*** 

یبکن نکارویباهام ا یحق نداشت -  !.. 

از دستت بدم خواستمی... من نم خواستمیمن نم -  ... 

شدیگوشم اکو م یتو شیصدا  ... 

از دستت بدم خواستمیاز دستت بدم ... نم خواستمینم -  ....... 

... دور و دورتر شدیدور م شیصدا  ... 

از دستت بدم خواستمینم -  .... 

یسالله ! آبج یسالله ! آبج -  ! 

دیکش رینشستم , سرم ت یحرکت ناگهان کیرا باز کردم و با  چشمانم  ... 

دیکش نیو ه دیعقب پر سحر  ! 

له ؟؟ آرومچته سال -  ! 

روشن شده بود  یواریاز نور شب خواب د یکه کم کیتار مهیرا هراسان دور تا دور اتاق ن نگاهم

ستیچرخاندم ... نبود ... نبود ! همه اش کابوس بود سالله ! آرام باش ! ن  ! 

تشک  یراحت شده بود ولو شدم رو یکه کم یالیام گذاشتم و با خ نهیقفسه س یرا رو دستم

نحسش ی... صدا شدیگوشم اکو م یتو شی! هنوز صدا نمشیبب گرینبود ! قرار نبود دتخت ...   ... 

از دستت بدم خواستمینم -  ... 

هم فشردم یرا با عذاب رو چشمانم  ... 
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تکانم داد سحر  . 

یآبج یدیخواب د ستین یزیسُال ؟؟ چ یخوب -  ! 

را آهسته تکان دادم سرم  ... 

؟؟ یدیآب به من م وانیل هیخوبم !  -  

 وانیل یآب تو یمقدار گذاشتیسرمان م یکه هر شب باال یرفت و از پارچ آب نییاز تخت پا سحر

و به دستم داد ختیر  ... 

بالش گذاشتم یو سرم را رو دمیگذاشتم و دراز کش یعسل یرا رو وانیو ل دمینفس نوش کی  ... 

که پشتم به سحر بود گفتم همانطور  : 

! من حالم خوبه یبخواب آبج -  ! 

 

 

هم افتاد ... باز  ی, چشمان من هم رو دیتخت دراز کش یکه شب خواب را خاموش کرد و تو سحر

مثل  شی... باز هم قرار بود صدا اورندیدمار از روزگارم در ب یلعنت یهم قرار بود همان کابوس ها

!  هرانبه ت ... لعنت فتمیب شی... باز هم قرار بود به حال پنج سال پ چدیگوشم بپ یناقوس مرگ تو

کشانده بود نجایکه مرا به ا ییها زینحسش ! لعنت به همه چ یلعنت به من ! لعنت به او و صدا  ! 

گرفت یو روانم را به باز دیچیسرم پ یباز تو شیصدا  ... 

از دستت بدم خواستمینم -  ... 

و با بغض زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس  : 

یخائن پست بود هی... تو  ختمتشناینم چوقتی! کاش ه یاز دستم داد یول -  ! 



 

[Type text] Page 73 
 

فرو  یخبر یب یایبه من اثر کرد و در دن یو خستگ یکیهم افتاد ... کم کم تار یباز رو چشمانم

 ... رفتم

*** 

شن و ماسه ها نشستم و با خنده گفتم یرو  : 

دهیبه آدم دست م یاحساس خفگ گهید ایشهر گرمه ! لب در نیا یهمه جا -  ! 

دپشت چشم نازک کر سحر  ... 

 ! دلتم بخواد -

و گفت دیخند بایشک  : 

خواسته خب ای! دلش در یته تغار نیروزم حاال گرما بکش به خاطر ا هی -  ! 

را تکان دادم و گفتم سرم  : 

هستن یها هم که ته تغار کی! کوچ زیارشدن و عز یواال بچه بزرگ ها که بچه  -  ! 

! نه ؟؟ یها هم که البد نخود یوسط  

قهقهه زد بایشک  ... 

دردونه  گنیبه تک فرزند ها هم م ی! حت زمیبچه وسط بودن هستم عز یعدد قربان کیمن خودم  -

میستین یچیها ما ه ی! فقط ما وسط  ! 

و روشنک اشاره کرد و گفت وایچشم به سحر و ش با  : 

شهیها حق ما رو خوردن هم یته تغار نیا -  ! 

دمیخند  .. 
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کمی! حاال کوتاه اومده  ایدر ادیبا ما شرط کرد هر شب ب یدنما که از خونه در اوم یته تغار نیا -  ! 

گفت بایشک  : 

 یبار ! اصال به ما چه ربط هی رونیب میایتو فکرم بود ب شیحاال ! من که از چند روز پ میایبازم م -

می! تا آخرشم با هم خوب میکنی! ما کار خودمونو م فتهیم ییاون دو تا داداش چه اتفاقا نیداره ب ! 

میصدا گفت کی مهه  : 

 ! بله -

میدیخند و  ! 

 

 

که با هم به ساحل  می, قرار گذاشت مییدایکرد که چرا کم پ هیزنگ زد و گال بایصبح که شک روزید

 نکهیو رهام به خودشان مربوط بود , ا نیشرو نیبود که مشکالت ب نیهم هم تی... واقع مییایب

...  میبودیبا هم در ارتباط م دی. ما چند نفر باهم .. ندیرا بب نیشرو گرید خواستیروشنک هم نم

را از هم دور  وایروشنک و ش نکهیا یبرا یزیبود که بعد از رفتن ما چند نفر هم چ نیحداقلش ا

ماندینم یکند باق  ... 

و  کردیباز کوچ م گریماه د کیهم که تا  بای, شکمیگشتیباز به تهران باز م گریهفته د کیکه تا  ما

و  ثیمشت حرف و حد کیدو نفر , انصاف نبود که به خاطر  نیهم ماندندیم ; رفتیبه آلمان م

از هم دور و تنها بمانند یخودیب یبحث ها  ... 

و  رفتیفرو م ایکه انگار در در دیشدم به منظره غروب خورش رهیرا در آغوش گرفتم و خ میزانوها

شدیآب ها خاموش م انیم  ... 

و گفتشانه ام گذاشت  یسرش را رو سحر  : 
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شهیتنگ م ایدر یدلم برا میکه بر نجایاز ا -  ... 

و زمزمه کردم دمیکش قیعم ینفس  : 

تنگ نشه یچیه یدلت برا یریگیم ادیکم کم  -  ... 

آرام که فقط خودم بشنوم گفت ییشانه ام بود با صدا یهمانطور که سرش رو سحر  : 

 دگاهید هی زیقراره به همه چ یکنه , تا ک ادیادامه پ تیقراره تو زندگ یتا ک ایکابوس پور دونمینم -

بزرگه یآبج ستیراهش ن نیکه ا دونمیم ی, ول یداشته باش زیغم انگ  ... 

ها را زیچ نی؟؟ اسم نحس او را ... ا دانستیزدم ! او ... او از کجا م خیشدم !  خشک  ... 

 

 تی... از نفرت بود ؟؟ واقع دمی... لرز دانستیاو را گفت ... او از کجا م ی... اسم لعنت ایپور گفت

 دنی... از شن زشیاسم نفرت انگ دنیاز شن دمیبه خودم ... لرز دمیبود ... از نفرت بود که لرز نیهم

پنج سال از خاطرات او فرار  نیکه در تمام ا ییکابوسم شده بود ... او شبید نیکه هم ییدرباره او

شانه ام بلند کرد و  یمتوجه شد ...سرش را از رو و سحر دمیپناه برده بودم ... لرز رازیکرده و به ش

 ... نگاهم کرد

؟؟ یخوب -  

از نگاهش ... از جا بلند شدم و فقط گفتم دمیبودم اصال ... نگاه دزد یبودم ؟؟ خوب ؟؟ عال خوب  : 

گهید کمی امیم -  ! 

خوردی! زبانم از شدت بغض و نفرت تکان نم نیهم  ... 

که  بایمبهوت روشنک و شک ینکردم به صدا یاحل ... توجهتند کردم به سمت خلوت تر س قدم

دندیپرس  : 
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شد ؟؟ یچ -  

سحر که گفت یصدا و  : 

تنها باشه دیبزار -  ! 

گوشم بود یتو ایپور یصدا  ... 

...  یبش تیانقدر اذ خواستمیخراب بشه ... نم زیبشه سالله ... قرار نبود همه چ ینجوریقرار نبود ا -

لهبه خدا دوستت دارم سال  ... 

میگونه ها یسر خورد رو میها اشک  ... 

نیزم ینشستم رو گرفتندیرا م دید یپشت چند سنگ که جلو ییجا  ... 

هق هقم بلند شد ... چقدر  یشدت گرفتند ... صدا میصورتم گرفتم و اشک ها یرا جلو دستم

گوشم بود هنوز یتو شیشکسته و نابود بودم ... صدا  ... 

لهبه خدا دوستت دارم سال -  ... 

گندم , چهره  یسال ها ... در تمام روز ها و شب ها نیچشمم بود ... در تمام ا یآن زن جلو چهره

نگاهش را ینبردم ... نگاهش را ... نگاهش را ... وا ادیاز  چگاهیاش را ه  ... 

؟ نداشت ؟ یعذاب تمام نی؟؟ چرا ا شدی... چرا تمام نم دمیگذاشتم و لبم را گز میزانو یرا رو سرم

بود یکاف کریهم بود , د نیاگر ا ی؟؟ حت دادمیداشتم تاوان اشتباهاتم را پس م  ... 

 

شبانه , همه اش  هیاعصاب , پنج سال گر یسال عذاب , پنج سال کابوس , پنج سال قرص ها پنج

بود یکاف  ... 

بود شده رهیکه رنگش مثل رنگ آسمان ت ایشدم به در رهیبرداشتم ... خ میزانو یرا از رو سرم  ... 
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دیبه گوشم رس بهیکه بلند شد گرفته و غر میصدا  ... 

خلسه ایپور یکه دوستم داره متنفر بشم آقا یکه از دوست داشتن و هر کس یکرد یتو کار -  ... 

شد ,  اهیکه رنگش س ییتا جا ایشدم به در رهیتخته سنگ و خ کیدادم به  هیچند ساعت تک نکهیا

ت چند ساله ام با او را , چند ساعت به حماقت خودم پوزخند چند ساعت مرور کردم تمام خاطرا

...  میگونه ها یرو دیغلت می... اشک ها دانمیساله را نم ستیسالله ب یزدم , به آن حجم از سادگ

... نفرت از او ... نفرت از دوست داشتن و دوست داشته شدن ...  دادندینفرت م یکه بو ییاشک ها

را  میرا که زندگ یدوست داشتن خواستمی... نم خواستمیرا نم نیمن ا بود , نیاگر دوست داشتن ا

صدا یب یها هیاز گر سیرا خ میو شب ها اهیس میرا همانند شب ها مینابود کند و روز ها  ... 

...  دمیکش سمیخ یگونه ها یبه خودم آمدم , کف دستم را رو میمانتو بیدر ج یلرزش گوش با

سفحه افتاده یکه رو دمیم و نام سحر را ددر آورد بمیج یرا از تو یگوش  ... 

سرد گفتم ییسبز رنگ را لمس کردم ... با صدا کونیآ  : 

 بله ؟؟ -

مانیپش یحت دینگران بود ... شا شیصدا  ... 

؟؟ یآبج یخوب -  

 ! خوبم -

کرد شیصدا یرا چاشن یمهربان  ... 

خونه ؟؟ میبر یاینم -  

امی! من خودم م نیشما بر -  ! 
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صورتم  یرا تو زیقطع کردم ... دلخور بودم ! او حق نداشت انقدر سرد و سخت همه چ تماس را و

نداشتم ... از جا بلند شدم و پشت  یازین یخودیب ینداشت ! به دلسوز یبکوبد ! اصال به او ربط

 یآنقدر بمیج یتا خانه را نداشتم و تو یرو ادهیو حال پ یرا تکاندم و راه افتادم ... انرژ میمانتو

 ... پول داشتم که خودم را به خانه برسانم

شدم ... وارد خانه که شدم با خاله هما و  ادهیپ یدر خانه خاله هما از تاکس یبعدش جلو قهیدق ده

از کاناپه ها  یکی یمامان مواجه شدم که مشغول حرف زدن و آماده کردن سفره شام بودند و رو

گرفته و نگران  یمشغول بود و سحر با حالت شیهم سحر و روشنک نشسته بودند , روشنک با گوش

چشم دوخته بود نیبه زم  ... 

سالم روشنک و سحر را  یورودم به خانه خاله و مامان سر باال آوردند و هر دو سالم کردند , صدا با

دمیهم شن  ... 

 : مامان گفت

میشام بخور میخوایم ایمادر ! ب یسر وقت اومد -  ! 

به چهره مامان زدم و گفتم یبند میکردم و لبخند ن سالم  : 

بخوابم بهتره کنهیمقدار سرم درد م هی!  ستمیمامان جان ! گرسنه ن یمرس -  ... 

و گفت دیحرفم پر انیم خاله  : 

سر  نیبش ای! بیخوابیبعد م یندازیمسکن م هیبعدش هم  یخوری! اتفافا م زمیعز شهینه خاله نم -

زیم  ! 

کند  دایام در آن نمود پ یحوصلگ یو ب یکه نگذاشتم ناراحت یزدم و به ناچار با چهره ا یلبخند

که نشستم سحر  زیشده ام ! سر م رانیاز درون چطور و دانستینم چکسیرفتم ... ه زیبه سمت م

نشست و نگران و گرفته نگاهم کرد ... متوجه نگاهش شدم اما نگاهش  میروبرو یصندل یهم رو
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ام بودم ! حقش بود اگر  یرک بودن خواهر گرام ونیرا مد رمی... حال بد چند ساعت اخ منکرد

کردمیم یکم محل یکم  ... 

چشم در چشم نشوم تا چشمان سرخم  یکردم حدالمقدور با کس یانداختم و سع نییرا پا سرم

 ! رازم را برمال نکند

مشغول شدم یلیم یو با ب ختمیبشقابم ر یپلو تو ایلوب یمقدار  ... 

*** 

به  یرا باز کرد و پشت رل نشست , نگاه نیکافه پنجره انداخت و در ماش سر در یبه تابلو ینگاه

زده بود  رونیسپرده بود و ب نویو م رضایساعتش انداخت , هشت شب ! کافه را به دست آراد و عل

 و یهان دنید رفتیرا روشن کرد و از پارک خارج شد ... مقصدش سعادت آباد بود ! م نی... ماش

آن دو برود ... گرچه سخت بود ,  دنیکند که به د یسته بود خودش را راضترنم ! باالخره توان

 نیبه ا شتری, اما حاال ب گرفتیگرچه نگاه کردن در چشمان آن وروجک پنج ساله نفسش را م

... آن دختر وجود داشت و وجودش به شدت هم پر  دیایکنار ب تیبا واقع دیبود که با دهیرس جهینت

که پنج سال از عمرش را وقف ترنم کرده  یگناه داشتند آن دو ! هم هان بود ... به شدت هم رنگ

بود بتواند از پس خودش و روح و  دواری, و هم ترنم معصومش ! ام یچشم داشت چیبود بدون ه

بود دواری... ام دیایاش بر ب ختهیروان به هم ر  ! 

 یشلوار کتان مشک بیج یاش را از تو یو نگاهش به روبرو بود , گوش زدیکه راهنما م همانطور

را گرفت یو شماره هان دیکش رونیرنگش ب  ... 

دیاو را شن فیظر یاز چند بوق صدا بعد  : 

 ! داداش طاها -

برادرش یو دلش ضعف رفت برا دیچیپ یگوش هان یبم و گرمش تو یصدا  ... 
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 جان داداش طاها ؟؟ -

انصاف ... هم من ... هم ترنم یدلمون برات تنگ شده ب -  ! 

ادامه داد یبا دلخور و  .. 

نه ؟؟ گهید یاینم -  

دیآهسته و گرم خند طاها  ... 

دختره لوس امیدارم م -  ! 

و هشت سال سن هنوز هم بچه بود  یفکر کرد که با س نیو طاها به ا دیکش یخفه ا غیج یهان

دختر نیا  !.. 

؟؟ یرسیم یک یاالن ؟؟ وا -  

دست چرخاند کیفرمان را با  طاها  ... 

نباشه البته کی, اگه تراف گهیساعت د میتا ن -  ... 

غر زد یهان  .. 

هم هست شهیکه هم -  ! 

گفت جانیدر لحظه لحنش عوض شد و با ه و  : 

بشه زیسورپرا گمیبه ترنم نم -  ! 

 

 ! باشه دختر کوچولو -

لجش گرفت و اعتراض کرد یهان  ... 
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باشم از تو بزرگ ترم آقا یهر چ -  ! 

دیخند طاها  ... 

نمتیبیم -  ! 

تماس را قطع کرد و  ... 

داد , باد به صورتش خورد نییرا پا شهیکنسول گذاشت و ش یرا تو یگوش  ... 

و دکمه پنل ظبط را فشرد دیکش یقیعم نفس  ... 

دیچیپ نیماش یتو کیموز یو باالخره صدا دیطول کش هیثان چند  ... 

 

خودم یهوا ینفس بکشم تو دیبا  

خودم یکه سر بزارم رو شونه ها دیبا  

خودم یکنم واسه عذا هیکه گر دیبا  

خودم یگل ببرم خودم برا شبونه  ... 

 

طرح چشمان او را  ابانیمنظره خ یآن حس کرد به جا کیگذاشت و  نیرا لبه پنجره ماش آرنجش

عالمت سوال  کیبه  شیدر زندگ شهیهم یکه برا ی... طرح چشمان زن ندیبیچشمانش م یجلو

شده بود لیتبد  ... 

 

تو دنیبازم به د امیب نشد که نشد  
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دنتوینفس بکشم نفس کش نشد  

روشن تو یتار منه شبا یروزا  

منم منم منِ تو میشد بهیغر چقدر  .... 

 

... هر چه که بود حجم  دانستیرا خوب م نینمانده بود ... ا یبه نام عشق در دلش باق یزیچ گرید

ترنم و تمام  ی.. به اندازه . شیعالمت سوال به وسعت تمام زندگ یاز حسرت بود و مشت یادیز

دیدیآن م یکه تو یکه از چشمانش فرار کرده بود ... از چشمانش و زن ییروزها  ... 

 

تو دنبال منه یایرو هنوز  

تو رو بال منه یزخما هنوز  

هر شب پرمیاز خواب خوش ات م هنوز  ... 

 

نیخبرو بب یبد ب ری, تقد نیبب  

نیترو بب یچشما یطوفان  

ترم هر شب و تنها یدور تو  ... 

 

 

 یو پنل را از جا در آورد و پرت کرد تو دیدکمه مربوطه کوب یبود ... رو ختهیبه هم ر روانش

یشانیپر نقدریو حال خوب داشت , نه ا یبه انرژ ازیآن دخترک ن دنید یداشبورد ... برا  ... 
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آن  دنی, دخبر نداده بود  یدستانش گرفت و فکر کرد که کاش به هان انیرا م شیها قهیشق

آن او رفته بود  دنیهم که به د شیماه پ کی...  شدیهم نم چگاهیهم آسان نبود , ه ادیدخترک ز

حال را داشت نیهم هم  ... 

دیلب خطاب به خودش غر ریز  : 

گناه یاون دو تا آدم ب ینبر برا تویسگ یآدم باش ! رو -  ! 

 شیاز واحد ها یکیدر  یهانکه  یدر ساختمان چهار طبقه ا یساعت بعد جلو میبه ن کینزد

را را زد ریشد و دزدگ ادهیرنگش پ دیسف ویساکن بود از ر  ... 

زنگ واحد سه فشرد و منتظر  یساختمان رفت و انگشتش را رو یبلند به سمت ورود یقدم ها با

باز شد و طاها وارد ساختمان شد فیضع ییبعد در با صدا هیماند , چند ثان  ... 

ترنم گرفته بود را در دستش فشرد و پله ها را باال  یفروشگاه برا کیراه از  انیکه م یبارب عروسک

 ... رفت

که با آن قد کوتاهش به زور خودش را باال  دیواحد را فشرد و به محض باز شدن در ترنم را د زنگ

 زانیطاها چشمانش گرد شد و همزمان با آو دنیشده بود ... ترنم با د زانیو از دسته در آو دهیکش

دیکش غیشدن از گردن طاها که مقابلش خم شده بود ج  : 

ییبابا -  ! 

 

کلمه متنفر بود نیهم فشرد , از ا یچشمانش را با عذاب رو طاها  ! 

و  دیحرکت او را باال کش کیاو حلقه کرد و با  یحال ناراحتش نکرد و دستش را دور پاها نیا با

 ... بلند شد

خنده گفت با  : 
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یوجب میسالم ن -  ! 

طاها کاشت و  یگونه  یرو یبود جلو آمد و با خنده بوسه ا ستادهیراهرو ا یکه در ورود یهان

 : گفت

یشیم تیشده اذ نیدختر کوچولومو , سنگ نیی! بزارش پا یسالم داداش ! خوش اومد -  ! 

و سالم کرد و گفت دیخند طاها  : 

کوچولوئه شهیواسه من هم -  ! 

د خوش رو باشدکر یراه افتاد و سع ییرایبه سمت پذ و  ... 

گفت گذاشتیمبل م یکه ترنم را رو یحال در  : 

 دخترم چطوره ؟؟ -

کرد یزبان نیریش ترنم  ... 

 دهیم ریش وانیل هینکردم ! تازه شم عمه هر شب بهم  تی! اصال هم عمه رو اذ ییخوبم بابا -

نگو یبهم اونجور ستمی! کوچولو ن شمیبزرگ م خورمیم  ! 

دیاش دزد یز چشمان عسللبخند زد و چشم ا طاها  ... 

توئه ی زهیجا نمیا یو حرف عمه رو گوش کرد یبود یپس حاال که دختر خوب -  ! 

عروسک را به دستش داد و  ... 

دیو ذوق خند یو با خوشحال دیکش غیج ترنم  ... 

ییبابا یمرس یوا -  ! 
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به سمت آشپزخانه و دوان دوان  دیپر نییو از مبل پا دیگونه اش را بوس یحرکت ناگهان کیدر  و

 ... رفت

دیرا شن شیصدا طاها  : 

دهیخر یبابا واسم چ نی! عمه ! بب یعمه هان -  !.. 

... چرا  زی... به همه چ یدستش گرفت و لعنت فرستاد ... به خودش ... به زندگ انیسرش را م طاها

دقش شود و  نهیزبان آ نیریدخترک ش نیا یآمده بود اصال ؟؟ آمده بود که چشمان عسل نجایبه ا

رفتیم نجایحاال از ا نیبکشد ؟؟ کاش هم ریباعث شود قلبش ت شیگفتن ها ییبابا  ... 

 

شربت از آشپزخانه خارج شد و او را وادار به  ینیبا س یآن خواست از جا بلند شود که هان کی

 ... نشستن کرد

د ... چشمانش که به طاها افتاد از چشمان طاها و حاالت چهره اش متوجه حال خرابش ش نگاهش

برادرش یبود برا نیپر شد از غم , غمگ  ... 

گذاشت و رو به ترنم گفت زیم یرا رو ینیس  : 

زمیکن عز یباز دتیبرو تو اتاقت با عروسک جد -  ! 

دیکالم پرس کینشست و  شیکاناپه روبرو یرو یکه دوان دوان از آنجا دور شد هان ترنم  : 

؟؟ یخوب -  

 ! خوبم -

سف تکان دادسرش را با تا یهان  ... 

یستین ی, ول یطاها ! کاش بود یستین -  ! 
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داد و چشمانش را بست هیکانامه تک یدر سکوت سرش را به پشت طاها  ... 

گفت یهان  : 

حالو برات ساخته نیهر جا که هست آروم نباشه ! اون ا دوارمیام یاالن کجاست ول دونمینم -  ! 

با همان چشمان بسته پوزخند زد طاها  ... 

بره کردیو بچه اش رو ول نم یزندگ ی! اگه بود اونطور ستیگران نباش ! آروم نن -  ! 

گفتن نداشت یبرا یحرف یبر قرار شد , هان سکوت  !.. 

دینفس سر کش کیشربت پرتغال را برداشت و  وانیچشمانش را باز کرد و ل طاها  ... 

از خودش دور کرد و در  یکم را دشیسف شرتیت قهیداغ و ملتهب بود ... تب داشت انگار !  درونش

کرد جو را عوض کند یهمانحال لبخند زد و سع  ... 

دستپخت شما دیخانوم ؟؟ من از اونجا گرسنه اومدم به ام یهان یشام ندار -  ! 

هم لبخند زد و از جا بلند شد یهان  ... 

نمیچیرو م زیاالن م -  ! 

بلند صدا کرد ییبا صدا و  ... 

میخورشام ب میخوایم ایترنم ! ب -  ! 

کردن  یفوت کرد و از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت , نقش باز رونینفسش را به ب طاها

کردیترنم را ناراحت م یطیشرا چیتحت ه دیسخت بود اما نبا  ... 

*** 

را به سمت سحر پرت کردم و گفتم چییسو  : 
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نیتو بش -  ! 

مشد رینرم جا گ یصندل یرا باز کردم و رو نیدر عقب ماش و  ... 

بود , پشت رل نشست و استارت زد دهیهوا قاپ یرا رو چییکه سو سحر  . 

بودند  ستادهیا یدر ورود یآقا نگاه کردم که جلو نیبه خاله هما , روشنک , رهام و حس نهیآ یتو

کردندیدر حال حرکت نگاه م نیو به ماش  ... 

به شهر دود گرفته خودمان بر  میبود و ما داشت دهیرس انیماه اقامت در خانه خاله هما به پا کی

میگشتیم  ... 

 چیکه ه یکرده بودم به شرط یماندن با سحر باالخره با او آشت نیاز چند روز سر و سنگ پس

هم سخت  ادیو او هم گفت ... البته که حدسش ز دهیاز کجا فهم دمینخواهد ... فقط پرس یحیتوض

 ایاز رابطه من و پور ییزهایهم چ دیرسرفتنم را پ لیکه از من دل یینبود , سحر همان روزها

 یدر زندگ ییها زیاو بفهمد چه چ نکهیا یبود برا ینبود , کاف ی... سه سال زمان کم دانستهیم

گذردیخواهر بزرگ ترش م  ... 

در ارتباط بودم و تهش هم  ایبه نام پور یکه من سه سال با مرد دانستیحد م نیفقط در هم یول

ندادم ...  یحیرفتم  ... توض رازیبه ش دندینفهم چگاهیکه ه یلید و به دالختم ش ییرابطه ما به جدا

بدهم  هم حیبه او توض خواستمیبودم ! حاال اگر م ینداده و مرور نکرده روان حیتوض نطوریمن هم

از  شانیشد و چرا من آنطور افسرده و پر دهیکش یو افتضاح عیفج ییکه آن رابطه چرا به جدا

که  یزیفکر کند هر چ دادمیم حی... ترج ماندیاز من نم زیچ جیه گریگذاشتم که دتهران پا به فرار 

گند که  یها ز!.. آن رو دهیرس انیمانند عدم تفاهم به پا ییها زیمن و او بوده به خاطر چ انیم

 ینداشت که ! مشت یادآوریو  فیو تعر حیتوض یبرا یزیچ ختیریمرا به هم م شیادآوریهنوز هم 

یشدیخفه م شیاز بو شتریب یزدیهمش م شتریه هر چقدر بکثافت بود ک  !.. 
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خاله و خانواده اش که هنوز به  یبرا یدست شدیخارج م اطیح یکه از در ورود یدر حال سحر

بودند تکان داد رهیخ نیماش  ... 

دادم و رو به مامان که کنار سحر نشسته بود گفتم هیتک یلصند یرا به پشت سرم  : 

مامان ؟؟ یخوایم یچا -  

به عقب چرخاند و گفت یسرش را کم مامان  : 

بهش بده خوادیاگه سحر م نی! بب زمینه عز -  ! 

سر تکان داد سحر  ... 

من خوامینه فعال نم -  ! 

مامان را باال  هیبا خاله ها روح ینیو همنشماهه  کیسفر  نیدادم ... ا هیرا تکان دادم و باز تک سرم

اش باز خراب  هیروح میکه نگذار میبرده و حالش را عوض کرده بود , و من و سحر قصد کرده بود

مشیبردیکه م یکوه و استخر و پاساژگرد یشده به زور همان برنامه ها یشود , حت  ... 

 

ممکن بود زِیچ نیمامان در حالِ حاضر مهم تر یروح حالِ  ... 

خودم ... من  هیروح ختنیاست با به هم ر یسفر مساو نیمطمئن بودم برگشتن از ا گریطرف د از

نداشتم یو خانه دار ینیعادت به خانه نش  ... 

وقت موسسه زبان گرم کرده بودم و چه قبل  مهیچهار سال که سرم را به کار هر چند ن نیدر ا چه

کار مورد عالقه ام , ی, آشپز نیتر ها , در آشپزخانه کافه دلف  !.. 
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 یو افسردگ یحوصلگ یو ب یکاریب یکه در روزها یزبان بود , همان رشته ا میدانشگاه رشته

, مرا کمک کرد و سرکار فرستاد رازیش  ... 

را وقف کالس زبان کرده بودم  یادیمدت ز یاز کودک نکهیا ینداشتم رشته ام را ... فقط برا دوست

را انتخاب کرده بودم ! وگرنه که  نیرشته ها بود ا یراحت تر از باق میرشته برا نیدر ا لیو تحص

چیه گریو د یو آشپز یآشپز یمن خالصه شده بود تو یتمام زندگ  ! 

 

 

که دوست  یزیچ یشدم تو! غرق  دمیام رس نهیرید یبه آرزو یسر هم در همان کافه لعنت آخر

از خاطره  یریمن حامل حجم کث یبرا یکه بعد تر ها از آن متنفر شدم ... آشپز یزیداشتم ! چ

را له کرده بودند میبود که تمام زندگ ادیکه وزنشان انقدر ز ییبود ! خاطره ها  ! 

سر و سامان حال خراب را  نیا یکه کم یوقت داشتم , کار مهین یکار حت کیبه  ازیهم من ن حاال

 ..! دهد

طول  یلیخ ماندمیم کاریب نطوری, اگر هم گشتمیبه دنبال کار م دیبه تهران با دنیمحض رس به

را داشتم لشی... پتانس شدمیم وانهیکه د دیکشینم  ! 

و  دادیرا نم یکفاف زندگ شدیم زیکه هر ماه پس از فوت بابا به حساب وار یقطعا حقوق یطرف از

کند که من هم  یرا خرج زندگ یسیتمام درآمدش از برنامه نو خواستیر مسحر هم گناه داشت اگ

بودم کیدر آن شر  ! 

 یرا که به تازگ شیداروها ازیو در صورت ن میرفتیبا مامان به مطب دکتر هم م دیبا نیاز ا ریغ به

میکردیکم م ای رییتغ ایو  میگرفتیتمام شده بودند , دوباره م  ... 

میدن داشتانجام دا یکار برا چقدر  !.. 



 

[Type text] Page 90 
 

 میپلک ها نیماش یمشت فکر درهم و برهم و تکان ها کی انیدادم و م هیتک شهیرا به ش سرم

هم افتاد و خواب روحم را ربود یرو  ! 

*** 

 

نفس  کیدرست کرده بود را  میمان براکه ما یکاناپه رها کردم و شربت یخودم را رو یخستگ با

دمینوش  ... 

گذاشتم و خطاب به سحر گفتم زیم یرا رو یخال وانیل  : 

؟؟ یوقت گرفت -  

نشست و مامان هم کنارم جا گرفت میکاناپه روبرو یرو سحر  ... 

سه شنبه وقت گرفتم , ساعت سه یدوشنبه وقتش پره ! برا یگفت برا یزنگ زدم امروز ! منش -  

... 

لب گفتم ریدادم و ز هیکاناپه تک یرا به پشت مسر  : 

 ! خوبه -

دیکه پرس دمیمامان را شن یصدا  : 

؟؟ یشد سالله ؟؟ مصاحبه کرد یچ یکه رفت یآموزشگاه نیا -  

گفتم یرا که بسته بودم , باز کردم و با درماندگ چشمانم  : 

دوره یلیراهش خ یآره ! قبول هم شدم ! ول -  ! 

دیرسحر باال پ یابروها  ... 
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نبود ؟؟ شایگ نیمگه هم -  

را به دو طرف تکان دادم سرم  ... 

داره سمت نارمکه! رفت و  ازین رویکه ن یاون شعبه ا یبود ...  ول شایآموزشگاه گ یشعبه مرکز -

گرما نیروزا , تو ا نیمحض ! خصوصا ا بتیمص یعنی نجایآمد به نارمک هم از ا  ! 

سرش را با تاسف تکان داد مامان  ... 

؟؟ یریپس نم -  

سر تکان دادم باز  ... 

 ! نه -

 

و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس  ... 

خوانیآقا م یرویشده , ن لیهم زنگ زدم ... گفت کادر خانم تکم گهیآموزشگاه د هیصبح به  -  ... 

ادیجور در نم یآموزشگاه چی, اصال انگار طلسم شده , ه ردمگیهفته ست دارم م سه  ! 

سرش را باال آورد و با همان حالت متفکرانه  یشد و بعد از لحظات رهیخ نیمتفکرانه به زم سحر

 : گفت

یگر یمرب یبرا یفقط دنبال آموزشگاه زبان باش ستیخب الزم ن -  ! 

چشمانش و گفتم یشدم تو رهیخ یحوصلگ یب با  : 

کنم ؟؟ ی؟؟ برم سفالگر یچپس  -  

چشمانم یشد تو رهیهم خ او  ... 
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کافه استفاده کن ,  یتو ی! از اون تجربه سه ساله آشپز ستین یبه سفالگر یازی! ن زمینه عز -

کن یرستوران آشپز ایکافه  هیببر  فتویتشر  ! 

پر خاطره ؟؟ ی؟؟ همان شغل لعنت یگرد شد ... آشپز چشمانم  

لند شدم و گفتمو گرفته از جا ب یعصب  : 

 ! حرفشم نزن -

مبهوت مامان و سحر به سمت اتاق رفتم و در را پشت سرم  یتوجه به نگاه ها یپا کوبان و ب و

دمیکوب  ! 

*** 

 

شدم , استرس و اظطراب در  رهیخ نهیو به چهره ام در آ دمیلبم کش یرا رو یلب کالباس رژ

 میبه مچ دست ها سیتوالت برداشتم و چند پ زیم یادکلن را از رو شهی... ش کردیم دادیچشمانم ب

رنگ آزاد و جلو بازم زدم دیسف یو مانتو  ... 

سرم انداختم یرا برداشتم و رو یآسمان یآب یبا طرح ها دیو شال سف دمیچرخ  ... 

کتان  دیو گل و گشاد و آن شلوار سف یتابستان پیداختم , در آن تبه خودم ان یباز نگاه نهیآ یتو

راحت بودم یادیقد نود ز  ... 

را  لمیتخت برداشتم , درش را باز کردم و وسا یرا از رو دمیدسته بلند سف فیعقب رفتم و ک عقب

 ... چک کردم

نداشتم ازین یگرید زی... چ یو کارت بانک یو هنذفر لیو موبا نهیلب و آ رژ  ... 
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کاناپه  یکه رو دمیدلباز خانه شدم و مامان را د ییرایزدم , وارد پذ رونیتند کردم و از اتاق ب قدم

و گفتم دمی... جلو رفتم و گونه اش را بوس کندینگاه م ونیزینشسته و تلو  : 

نره  ادتیوقت قرصته , بخور حتما !  گهیساعت د میمامان ! مواظب خودت باش ! ن رمیمن دارم م -

 ! ها

سرش را تکان داد و با محبت گفت مامان  : 

! برو ! خداحافظ خورمیباشه مادر ! نگران نباش م -  ! 

بلند گفتم ییکه بودم با صدا ییتکان دادم و از همانجا سر  : 

سحر ! حواست به مامان باشه رمیمن م -  ... 

سر تکان داد سحر  ... 

! خداحافظ یبرو آبج -  ! 

 ! خداحافظ -

در آوردم و پا کردم یجا کفش یرا از تو یآسمان یآب یبا بند ها دیسف یتم ... کتانبه سمت در رف و  

... 

 

 بیج یما شده بود را از تو یخانوادگ نیروز ها ماش نیرنگ بابا را که ا یمگان مشک چییسو

لب  ریدادم و ز رونینفسم را ب یرا زدم ... پشت رل که نشستم با کالفگ ریدگدر آوردم و دز میمانتو

 : گفتم

کن نشه یکار هی! بشنو منو !  ایخدا -  ! 



 

[Type text] Page 94 
 

 دایو پ گشتمیمناسب م یبه دنبال کار میکه از محمود آباد آمده بود یماه کی نیتمام ا در

شدن کادر خانم ها  لیدور , تکمداشت ... راه  یهم مشکل شدیم دایکه پ یی... همه آن ها کردمینم

وقت نبودن و هر روزه بودن کالس ها مهی, ن  ... 

تا من نتوانم مشغول به کار شوم شدیم دایپ یرادیا کیچه که بود تهش  هر  ... 

استخدام کمک آشپز در  یآگه کیکه سحر زد ... خودش  یدام همان حرف یهم افتادم تو آخرش

بودم و نه  دهیهفته تمام جنگ کیدامن من انداخته بود ...  یتو بود و همان را هم دهیکافه را د کی

 کیاز قبل گشته بودم و باز هم به در بسته خورده بودم ! به سحر گفتم خودم  شتریگفته بودم , ب

 یشوم و برا ادهیپ طانینکردم از خر ش دایهفته پ کیو او گفت اگر تا  کنمیم دایپ گریکار د

که  ییرویهم جور بود ! ن زشیهمه چ یع در شهرک غرب بروم ... لعنتمصاحبه به کافه مربوطه واق

اش به شدت  ییایجغراف تیبود که من در آن تجربه داشتم , موقع یکار نهیدر زم خواستیم

ک بود و کارش هم سبک و راحت بودینزد  ... 

 فیحر نشد و من هم دایپ یو کار دیرس انیهفته به پا کیشد که سحر گفت ...  یآخرش هم همان

دهد یآشت یسحر نشدم ... قصد کرده بود مرا با آشپز  ... 

زدم و راه افتادم استارت  ... 

 

شدم یاصل ابانیزدم و وارد خ راهنما  ... 

دیایود و جور در نبودم که نش دواریام میتا حاال که به کافه زنگ زده بود روزید از  ... 

عذاب بکشم و  خواستمیتکرار شوند ... نم میباز همان خاطره ها برا خواستمی... جدا نم خواستمینم

 یتو زینفرت انگ یایپور ادی خواستمیچشمانم باشند ... نم یآن زن جلو یهر لحظه چشمان لعنت

 ... سرم جوالن دهد
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کردمیفرار م زدیم وندیمزخرفم پ مرا به گذشته گند و یکه به نحو یزیاز هر چ من  ... 

لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یقیعم نفس  : 

نداشته  یو آشپز یبه کافه دار یدردسر که ربط یکار ب هی یبزرگ نیتو شهر به ا یعنی ایخدا -

گرفته ؟؟ تی؟؟ باز ایخدا یدیبرام د ی؟؟ چه خواب ستیباشه ن  

کافه  یرا جلو نیربع بعد از آن ماش کیو حدود  ناراحت و درمانده تا شهرک غرب راندم همانطور

مورد نظر پارک کردم ی  ... 

بزرگ کافه  یبه تابلو یشانه ام جابجا کردم و نگاه یرا رو فمیرا زدم ... ک ریشدم و دزدگ ادهیپ

 ... انداختم

کافه پنجره "رنگ نوشته شده بود :  یآن با حروف کج و معوج و آب یکه رو یرنگ یدود یتابلو  " 

و  زیبود و داخل کامال مشخص بود ... م شهیکافه چرخاندم , سرتاسر ش یکل ینما یرا رو نگاهم

 زانیبند بلند آو کیگرد و زرد که از سقف بلند کافه با  یو چراغ ها کیمدرن و ش یها یصندل

به کافه داده بودند ییاروپا یبودند سبک  ... 

 زیم یرو ینییتز یگرامافون ها یچوب یها یلو صند زیچشمانم آمد ... م یجلو نیکافه دلف ینما

بلند هیپا یکوچک چوب یها  ... 

 یتابلو کیدر کافه  یشروع شده بود ! انگار جلو نجایدادم ... شکنجه از هم رونیعذاب نفسم را ب با

مضمون نیبزرگ زده بودند با ا  : 

بار خاطرات ریز یهشدار ! خطر خفگ "  ! " 
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لب زمزمه  ری, ز دمیکش یقینفس عم یدر ورود یو جلو دمیرا به سمت درب کافه کش میها قدم

 : کردم

هم به اون کافه و اون آدم نداره ! معلوم هم  یربط چیکافه ست و ه هی نجایمحکم باش سالله ! ا -

ودتو نباز! خ یکار کن نجایا یکه اصال بتون ستین  ! 

محکم و مصمم وارد کافه شدم یبا قدم ها و  ... 

*** 

کردن  پیلب تاپش فرو کرده و مشغول تا یلم داده بود و کله اش را تو یچرم یصندل یرو طاها

بود یزیچ  ... 

گفتیم یزیچ نویو م رضایخطاب به عل یاز گاه هر  : 

ریها رو بگ دیسفارش جد -  ! 

تو فر باشه کِیحواست به ک -  ! 

ها نتیو کاب خچالیرو جابجا کن تو  دهیکه آراد خر یاون مواد -  ! 

و گفت ستادیبه دست کنار آراد ا ینیس نویم  : 

؟؟ ستیها آماده ن ینیزم بیس -  

سر تکان داد آراد  ... 

قهیچرا ! صبر کن دو دق -  ! 

که وارد  دید یتابستان یدر لباس دهیرا پوش یا زهیو دختر ر دیکافه باز شد و طاها از سرک کش در

 ... شد و نگاهش را دور تا دور کافه چرخاند



 

[Type text] Page 97 
 

گفت کردیکه باز کله اش را در لب تاپش فرو م یانداخت و در حال نییسرش را پا طاها  : 

ریسفارش بگ نهیشیکجا م نی! بب نویم -  ! 

آراد که گفت یصدا و  : 

هم آماده ست ینیزم بیس یریتا تو سفارش بگ -  ! 

ادامه داد و  : 

نوریا ادیه داره مک نیا -  ! 

دیباز سرک کش طاها  ... 

 

رها  زیم یو لب تاپش را رو دیباال پر شیآمد ... ابروها یکه به سمت بارِ کافه م دیدختر را د همان

بود گفت ستادهیبار ا یکرد و بلند شد , جلو رفت و خطاب به او که حاال روبرو  : 

؟؟ نییبفرما -  

گفت یجد ییبا صدا او  : 

هستم ! وقت گرفته بودم ینادر -  ! 

کج کرد رضایبه چشمان روشنش کرد و سرش را به سمت عل ینگاه طاها  ... 

یعل -  ! 

جلو آمد رضایعل  .. 

 جانم ؟؟ -

آهسته گفت ییکافه چشم دوخته بود اشاره کرد و با صدا یابرو به دختر که به فضا با  : 
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؟؟؟ یوقت داد یهستن ! به کس یخانم نادر -  

قدم جلو آمد گفت کیسر تکان داد و  ییبا خوشرو رضایعل  : 

میداشت اجیکافه احت یکه تو ییرویاون ن یمصاحبه ! برا یزنگ زدن وقت گرفتن برا روزیبله ! د -  

! 

شلوارش فرو کرد بیج یرا تو شیسر تکان داد و دست ها طاها  : 

دفتر نیاریب فی! تشر نیبله ! خوش اومد -  ! 

افتاد رو به آراد گفت یدفترش راه م یکه به سمت در چوب یدر حال و  : 

دفتر من ارهیب نویم زیلطف کن دو تا قهوه بر -  !.. 

جلو تر از دختر راه افتاد و  ... 

کافه  یضادر محکم نشان دادنشان داشت پشت سرش راه افتاد ... ف یکه سع ییبا قدم ها سالله

در نظرش راجع به کار کردن در  یریباز هم تاث نحالیبود و به دلش نشسته بود , اما با ا نیدلنش

 ... کافه نداشت

وارد دفترش شد و سالله هم پشت سرش طاها  ... 

که  رضایبه عل طنتیبا ش ختیریم دیکوچک سف یکه قهوه را داخل فنجان ها یدر حال آراد

 : کنارش بود گفت

خانم  نیبود ا یا کهیپسر ! عجب ت نیاطرافتو با چشم باز بب کمیرو ول کن  نویاون م ییخدا -

شلوغه یلیکه دورم خ فی! ح ینادر  ! 

قطع شد دیبه کمرش کوب نویکه م ینیبا س حرفش  ... 

دیخند رضایعل  ... 
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دیو غر دیبه کمرش چسب دستش  : 

تو ؟؟ یشد نیا یِبندِ چ یی! خدا یهم که هست عل یوحش -  

نگاهش کرد دیبا تهد ونیم  ... 

گفت تیرا باال برد و با مظلوم شیدست ها آراد  : 

 ! غلط کردم -

 

 یریش یاز کاناپه ها یکی ینشست و سالله هم رو زشیبود ... طاها پشت م نیدفتر فضا سنگ یتو

 ... رنگ راحت جا گرفت

 یهم رو یگذاشت , خودکار زیم یرا از آن خارج کرد و رو یرا باز کرد و برگه ا زشیکشو م طاها

 : آن گذاشت و گفت

دیفرم رو پر کن نیا دیلطف کن  -  ... 

دوست داشت از آنجا فرار کند ... دوست داشت همان لحظه بلند شود و از آن کافه خارج  سالله

...  شدیتکرار م یبرا نی, تمام لحظات استخدامش در کافه دلفبود  ختهیشود !.. روانش به هم ر

گذشتیچشمش م یاز جلو لمیف کیتمام خاطراتش مثل   ... 

طاها  زیم یاز جا بلند شد و برگه مصاحبه را از رو دادینشانش م یکه جد یبا چهره ا نحالیا با

 ... برداشت

... او  دشیدینم چکسیکه ه یو وقت ییتنها یخلوت خودش بود , برا یو اشک و غصه برا یشانیپر

!  ای, پور یهم آن لعنت یکیو  لوفرین یکینشکسته بود جز دو نفر ....  چکسیمقابل ه یدر زندگ

چکسی... ه ندیرا بب فیسالله ضع دادیاجازه نم یبه کس گرید  ! 
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گذاشت زیم یآن را رو قهیزده فرم را کامل پر کرد و بعد از چند دق خی یدستان با  ... 

گذاشت و راه رفته را  زیم یرا رو ینیقهوه وارد شد و س ینیبا س نویبه در زده شد و م یا تقه

باز گذاشت مهیبرگشت و در را پشت سرش ن  ... 

بلند شروع به خواندن کرد ییبرداشت و با صدا زشیم یبرگه را از رو طاها  ... 

از دانشگاه آزاد  یزبان خارج لی, متولد دوازده آبان شصت و نه , فارغ التحص یخانم سالله نادر -

دیکافه رو دار هیآشپزخونه  یتهران مرکز , تجربه سه سال کار تو  ... 

شیشد به دختر روبرو رهیرا باال آورد و خ سرش  ... 

 کدوم کافه ؟؟ -

زده بود ... آوردن اسم آن کافه که همه  خیدهان خشک شده اش را باز کرد ... از درون  سالله

شکنجه بود کیآن مرد , مثل وصل بود به  زشیچ  ... 

آهسته گفت ییصدا با  : 

نیکافه دلف -  ! 

 

سرش را تکان داد و باز به برگه مصاحبه نگاه کرد ... خوب بود , دخترک تجربه کار داشت و  طاها

نفر آمده بود بود که او  کیکار داده بود فقط  یآگه رضایکه عل یمدت نینبود ... در تمام ا یمبتد

و بعد شروع به کار کند ... آن  ردیبگ ادی خواستیبود , م ینداشت و به شدت مبتد یهم تجربه ا

 نیا دیجد یروین کینابلد بسپارند , هدف طاها از گرفتن  کیرا به  شانیکار ها توانستندیها نم

نابلدشان کار دست  دیجد یروینگران باشد که ن نکهیفه راحت شود نه ااز جانب کا الشیبود که خ

 ... اعتبار کافه دهد

نبود یکم زیمورد مناسب آن ها بود , سه سال سابقه کار چ نیا  ... 



 

[Type text] Page 101 
 

دیرا باال آورد و پرس سرش  ... 

؟؟ قایخب , حقوق مد نظرتون چقدره دق -  

که  یچشمانش بود ... تمام لحظات یجلو ایپور سرش را باال آورد ... تک به تک خاطراتش با سالله

زدیقهقهه م شیبه کارها ایو پور کردیم یکار نیریدر آشپزخانه کافه ش  ... 

که  یسوزناک یلی, تا روز آخر , س نیدر کافه دلف یروز جلو نیلحظات خوب و بدشان , از اول تمام

دیاو را ند چوقتیه گریزد و د ایبه صورت پور  ... 

 

کوتاه  دانستیاسمش را هم نم ینشسته بود و او حت شیکه روبرو یرا تکان داد و رو به مرد سرش

 : گفت

 ! هر چقدر که مد نظر شماست همونقدر -

خوب بود زیسرش را تکان داد , همه چ طاها  ! 

گذاشت زشیش را لبه مگذاشت و آرنج زیم یرا رو برگه  ... 

مرد را  ینگاه کرد ... صدا رونیبه ب دادیشلوغ را نشان م ابانیخ یکه نما یاز پنجره قد سالله

دیشن  ... 

رو  ی, فقط کس میو آشپز دار ستای... بار میدار ازیکمک آشپز ن هیبه  نجایکه ما ا دیدونیم -

وارد باشه و کمک کنه اتیکه به تمام جزئ میخوایم  ... 

تا استخدامش  یزیبود که چ دهیکرد ... فهم یباز فشیانداخت و با دسته ک نییسرش را پا سالله

جواب مانده بود یب شینمانده , دعاها  ... 

 ! بله , متوجهم -
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؟؟ دیاریب فیاز فردا صبح تشر دیتونیم -  

کند  بلند شود و از آنجا فرار توانستیمخالفت کند , م توانستی, م دیکش یقینفس عم سالله

هزار کار کند توانستی,م  ... 

فتدیاتفاق ب دهیخواب د شیکه خدا برا یزیبا سرنوشت خسته بود .. بگذار هر چ دنیاز جنگ اما  .. 

محکم گفت ییرا باال آورد و با صدا سرش  : 

 ! بله -

 

دادسرش را تکان  طاها  ... 

 ! خوبه -

از جا بلند شد ادامه داد و  : 

 شناسنامه تون همراهتونه ؟؟ -

هم از جا بلند شد سالله  ... 

 ... بله -

آشپزخانه و سپس بارِ کافه شد و صدا زد یجلوتر راه افتاد , از در باز دفتر گذشت و وارد فضا طاها  

: 

- رضایعل  ! 

جلو آمد رضایعل  ... 

 جانم ؟؟ -
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از صفحه اول  یکپ هی,  میکرده بود یکه ط ی, با همون حقوق شنیم مخانم استخدا -

و نیریگیشناسنامشون م  ... 

را به سمت سالله چرخاند سرش  ... 

 عکس سه در چهار همراهتون هست ؟؟ -

 ! نه متاسفانه -

گفت یبه او نگاه کرد و به آرام آراد  : 

نویم نیهات بخوره تو سر ا یشما متاسف نباش ! همه ناراحت -  ! 

آخش بلند شد یفرو رفت و صدا شیپهلو یتو رضایعل سقلمه  ... 

چپ چپ نگاهش کرد و رو به سالله گفت طاها  : 

مدارکتون لیتکم یبرا نیاریخب ! فردا م یلیخ -  ! 

سر تکان داد سالله  ... 

 بود , حاال اما خسته بود دهیکش یبود و ناراحت دهی... همه عمر جنگ سپردیرا به سرنوشت م خودش

افتاده بود و شنا کردن  یزندگ نیا یلعنت انیافتد ... او وسط جر یم یمهم نبود که چه اتفاق گری, د

حماقت محض بود انیجر نیخالف ا  !.. 

*** 

 نمانیکه ب یساله ا کیز قرارداد نسخه ا کیساعت بعد از ورودم به کافه پنجره , با  کی حدود

و  نیبه ساعتم انداختم ... ساعت چهار بود و از زم یزدم ... نگاه رونیشده بود از آنجا ب میتنظ

!  شتر یلعنت یو آب و هوا ایبا آن جغراف ی! تهرانِ لعنت دیباریآتش م یواقع یآسمان به معنا
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قصد سوزاندن ما را کرده  یسال بدجور, تابستان امکردینم یهم اگر بودم وضع فرق رازیگرچه ش

 ! بود

رو شروع به راه رفتن کردم ادهیخلوت انداختم و از کنار پ ابانیبه خ ینگاه  ... 

پر از  یانگشتانم فشردم و به چند ساعت گذشته فکر کردم ... چند ساعت انیقرار داد را م برگه

یفکر یشانیتالطم و پر  ! 

هدف و  دانستمینم گریامضا کرده بودم ! اصال د ختهیبه هم ر یزده و ذهن خی یرا با دستان قرارداد

نه  گری! د چیام ! پر بودم از ه ستادهیا یزندگ نیا یکجا دانستمی... نم ستیچ ندهیآ یبرنامه ام برا

با سرنوشت نداشتم دنیجنگ یبرا یاقیتوان و نه اشت  ... 

 یق خاطراتم , در همان شهر لعنتوسط باتال ندازدیبچرخد که مرا ب یجور خواستیسرنوشت م اگر

حرف  یکه در آن با او تلفن یبه دنبالم آمده بود , همان اتاق شیکه بارها او جلو ی, همان خانه ا

روز با او  کیکه  ییزهایکرده بودم , همان شغل و همه همان چ هیبودم , گر دهیزده بودم , خند

که از همان روز اول با من لج کرده و هنوز  یسرنوشت نی! بگذار ا ندازدیتجربه کرده بودم , بگذار ب

بتازاند خواهدیکه دلش م یهم لج بود هر طور  !.. 

 ایرو یبرا اقی, از آن همه اشت میبه هدف ها دنیرس یبود که من از آن همه تالش برا نیا تیواقع

پر شور  و جانیپر ه یکار را با سالله  نیا یبودم !.. زندگ دهیمحض رس یتفاوت یب نی, به ا میها

 تسرنوش یجان کرده بود که به تمام ساز ها یب یبه عروسک لیمرا تبد یکرده بود !.. زندگ

بود , قبل  دهیچسب مانیگلو خیکه حاال ب ییها بتیمص نیقبل تر از تمام ا یروز کی!..  دیرقصیم

شاد و  یشود , دختر دایپ مانیزندگ یتو ایسر و کله روزبه و پور نکهیاز رفتن سارا , قبل از ا

دور کند میرا از لب ها میلبخند دندان نما توانستینم یبتیمص چیخندان بودم که ه شهیهم  ... 
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بخوانم و بعد در رابطه با  ی, دوست داشتم زبان خارج ندهیآ یو آرزو برا ایرو یبودم و مشت من

مشترک عاشقانه  یزندگ کی یایزبان مسلط شوم , رو یادیام کار کنم و به تعداد ز یلیتحصرشته 

پروراندمیزبان را در سر م نیریدختر بچه بامزه و ش کیو  یدر بزرگ سال نیریو ش  ... 

حس آن  نیتر طیاز غم و نفرت و غل یو سه ساله شدم و با کوله بار ستیتر ها هم که ب بعد

ها نبود , از دوست داشتن و  ایاز آن رو یخبر گریکوچ کردم , د رازیدان به ش, عذاب وج میروزها

 یزندگ کیداشتم ... قرار بود  یدر زندگ ییدوست داشته شدن متنفر شده بودم اما باز هم هدف ها

 یبودم و راض دهیدر کارم رس یثبات نسب کیپنج سال به  نیاما آرام داشته باشم , در ا یانفراد

را در آرامش , به دور  میو من تا آخر عمر روزها فتدین میآرام زندگ یایدر در یگرید بودم که موج

هم نشد ...  زبگذرانم ... با یو به دور از هر گونه تالطم یخانوادگ یاز عشق , به دور از جنجال ها

دختر بچه  کیمشترک عاشقانه و  یزندگ کیموفق با  ینبودم ... نه دختر زیچ چیه گریحاال من د

دوست  ییآرام و راحتش را در تنها یزندگ یکه برگ ها ی... و نه سالله ا یدوست داشتن

بنوشد ... من  یو چا ندیغروب سرد در تراس خانه اش بنش کیدر  یورق بزند و گاه نشیداشت

پر  ی, حال حاضر ینابود و پر از افسردگ یو شکست خورده بودم , با گذشته ا شانیدختر پر کی

نداشت ... نه  یزیچ چیکه ه یا ندهیو البته عذاب وجدان ... و آ نهیاز ک یظیم غلاز تالطم و حج

گذشته تکه و پاره و  کیبا  یو چند سالگ ستی... من در ب زیچ چی... ه یدیروشن و نه ام یچراغ

نداشت تمام شده  یدینقطه ام چیکه ه یا ندهیکهنه و خاک خورده و آ یاز خاطرات یکوله بار

 یقرص اعصاب و مقدار یو مشت یتجربه ناکام خودکش کیبود با  یدختر یه نادربودم ... سالل

نبودم ...  زیچ چیه گری... من د نیاز عذاب وجدان ... هم یپدر و خواهرش و کوله بار یبرا یدلتنگ

نگه داشتن همان پوسته بود ...  یمانده بود که تمام تالشم برا یمحکم باق یاز من فقط پوسته ا

لحظه  نیهم تا آخر شدمیاگر از درون مچاله و نابود م ی, حت شکستمینم گرانیم دچش یمن جلو

 میبود که برا یزیتنها چ نی, اداشتمیخودم نگه م یرا برا یپوسته و نقاب محکم و قو نیعمرم ا

مانده بود یباق  ... 

*** 
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جوابم را دادند و سحر  یرسا سالم کردم ... سحر و مامان با مهربان ییشدم و با صدا ییرایپذ ردوا

دیپرس  : 

شد ؟؟ یچ -  

روح و  یب ییبا صدا رفتمیکه به سمت اتاق م یمقابلش گذاشتم و در حال زیم یقرارداد را رو برگه

 : محکم گفتم

ساله هی,  میقرارداد بست -  ! 

دمیمامان را شن یرداد را برداشت و به محض وارد شدنم به اتاق صدابرگه قرا جانیبا ه سحر  : 

 ! مبارکه دخترم -

کردم زانیکمد آو یرا در آوردم و تو مینگفتم و مانتو یزیچ  ... 

سرم گوجه  یرا باال میرنگ عوض کردم و موها یو شلوار تنگ را با تاپ و شلوارک مشک شرتیت

اه را فکر کرده بودم و با خودم عهد کرده بودم محکم بمانم و شدم ... تمام ر ییرایکردم و وارد پذ

 گریدمرا باد برده بود و  یو خوشبخت یدل سحر و مادرم را شاد کنم ... از من گذشته بود , زندگ

 نکهیا یتباه شدن ... برا یبودند برا فیو آرامش نداشتم ... اما آن ها ح یخوشبخت یبرا یدیام

خانواده افتاده  نیا یزندگ ریکه در مس ییند ... تالطم ها و دست انداز هانگران من باش ایافسرده و 

 یانصاف ی... ب ندمن و حالم نداشته باش یبرا یتحمل نگران یبرا ییجا گریبود که د یبود به قدر

کردمیام را بر سرشان آوار م نهیریچند ساله و د یبود اگر حال بد و افسردگ  ... 

کند  یکه حالم را بد م یزیکردم فکرم را از هر چ یم نشاندم و سعلبم نشاندم لب یرو یلبخند

کنم یخال  ... 

را برداشتم و آن را روشن کردم ونیزیکاناپه کنار سحر نشستم و کنترل تلو یرو  ... 
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...  شدیاز شبکه ها پخش م یکیاز  یبود که به تازگ یالیبه ساعت انداختم , وقت تکرار سر یناه

 خواستمیکنم ... نم یشگیو هم یعاد یو کارها یه حواسم را پرتِ روزمرگراه بود ک نیبهتر نیا

به آن  شیکه پنج سال پ ییفکر کنم که دوباره به جا میزندگ یها یخال یانقدر به خال ها و جا

حالِ مرگ ییجور ها کی...  یدرجه افسردگ نیبودم برسم ... باالتر دهیرس  ! 

 

بودم در جواب سحر  رهیخ شدیکه پخش م الیاول سر تراژیپا انداختم و همانطور که به ت یرو پا

گفتیم طنتیکه با ش  : 

پس ؟؟ یشد قرارداد بست ی, چ یبود یکه از کافه فرار شیتا دو روز پ -  

 : گفتم

و خسته کنندست, وگرنه که  ییکافه مدام سرپا یبود که کار تو نیبودم به خاطر ا یاگه فرار -

هم هستم یحقوق , راض نی! اونم با ا گهیباالخره کاره د  ! 

 

حرف ها ... من حاضر بودم جان بدهم اما  نی! مزخرف محض بود ا گفتمیمثل سگ دروغ م داشتم

 گریدم , حاال دبود که تنها بو یوقت یبرا نیدست و پنجه نرم نکنم ... اما ا ایپور یبا خاطرات لعنت

فرار  آنپنج سال از  یخانواده داشتم ! خانواده ا کیاش نبود , من  ییبحث فقط بحث سالله و تنها

کرده بودم و حاال روزگار مرا درست وسط دغدغه  یشانه خال شیها تیمسئول ریکرده بودم و از ز

هم  نیاگر ا یحت کنم ... حتانداخته بود ... من حق نداشتم باز هم خانواده ام را نگران و نارا شیها

حماقت  طیشرا نیدر نظر گرفته شده بود , در ا میکه برا یحقوق ی نهینبود , دست رد زدن به س

 میپدر را خرج کن یو کارمند زیاز پس انداز ناچ یهر ماه مقدار میتوانستیمحض بود ! مگر چقدر م

 کیو من ناز کنم و به خاطر  ردیخانواده را به عهده بگ نیتمام خرج ا توانستی؟؟ سحر تا کجا م
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داشت دست رد بزنم  یو آشپز یکه ربط به کافه دار یو به هر کار نمیخانه بنش یمشت خاطره تو

 ؟؟

 

 ی... صدا رمیله بگفاص الیکردم حواسم را به آن بدهم و از فکر و خ یشروع شد و من سع الیسر

دمیسحر را شن  : 

یاونجا رو نشونم بد یمنو ببر دیگفته باشم با نیهمکاراتو ؟؟ بب یاونجا چند نفرن ؟؟ شناخت -  ! 

دمیخند  ... 

 نهیشینفرم که صاحب اونجاست و م هیو  کننیسه نفر کار م دمیکه من د ییباشه خانوم ! تا اونجا -

کنهینظارت م  ... 

ادسرش را تکان د سحر  ... 

خودم نبود , داشت در کوچه پس کوچه  اری... ذهنم در اخت ونیزیرا دوختم به صفحه تلو نگاهم

گوشم بود یتو ایپور ی... صدا زدیگذشته قدم م یها  ... 

- دارم  ایرو ی, کل میزنی, شعبه دوم م میدیکافه رو گسترش م نیبرنامه دارم , ا یسالله من کل

باشه دهیتا حاال ند چکسیکه ه یدر, انق میشیسالله ... خوشبخت م  ... 

 میبود ... طرح نگاه آن زن ... کابوس شب ها فیبودم ... چقدر پست و کث الیخوش خ چقدر

چشمانم تکان نخورد ... مقصر من بودم ... اگر  یاز جلو چگاهیکه ه یچشمانم بود ... نگاه یروبرو

ودب شانیحاال او هم ... ذهنم آشفته و پر دیو انقدر احمق نبودم شا کردمیرا باز م میچشم ها یکم  

... 

 نیداشتم ا یسع یو به سخت دادیجوالن م میگلو یبود ... بغض تو ونیزیهنوز به صفحه تلو نگاهم

چهره ام نشان ندهم یرا تو  ... 
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سال  نهمهیا نکهیحجم از عذاب خسته شده بودم ... از ا نی, از ا دمیکش یقینفس عم یکالفگ با

 کیدغدغه بودم ,  یب یزندگ کیبودم ... از ته دل خواستار  دهیرا نچش یعاد یزندگ کیطعم 

...  خواستیرا م یعاد یزندگ کیو درشت  زی, دلم مشکالت ر گرید یمانند تمام آدم ها یزندگ

که سال ها  یزیکنم ... چ تیکه کنارشان احساس امن خواستیرا م ییخانه گرم و آدم ها کیدلم 

 ... بود نداشتم

به چهره اش  یبند میگذاشت و من لبخند ن زیم یرو میرا روبرو وهیو ظرف م یدست شیپ مامان

بود که توانسته بودم با آمدن به  نیام در حال حاضر هم یتنها نقطه روشن زندگ دیزدم ... شا

هشت سال  نیاز تمام ا شتریروزها مامان ب نیکمک سحر بهتر کنم ... ا تهران حال مامان را با

سارا  ایاگر بابا  یادامه دارد حت یبود که زندگ دهیفهم دیتکان خورده بود , شا دی... شا دیخندیم

در انجامش داشتم ... تظاهر یکه من سع دادیرا انجام م یهم داشت کار دینباشند ... شا  ! 

چشمان سحر و مامان نگاه  یکردم تو یف برداشتم و مشغول شدم و سعظر یزردآلو از تو کی

 یانداخته بودم و مصرانه خاطرات نیی... سرم را پا دادندیمرا لو م شهیهم یچشمان لعنت نینکنم ... ا

راندمیآوردند را عقب م یکه به ذهنم هجوم م  ... 

 

که داخل کافه  یکردم ذهنم را مشغول کنم ... چند نفر یشدم و سع رهیخ ونیزیبه صفحه تلو باز

دختر ... بعد از قرارداد بستن کوتاه و در حد  کیچشمانم آمدند ... سه پسر و  یبودمشان جلو دهید

 نویو م رضایلان هم آراد , عکافه بود و کار کن ریچند جمله با آن ها آشنا شده بودم , طاها الوند مد

به چشم آمده بود یو گرم یمیصم ینامزدش ... در نگاه اول فضا  ... 

هم محترمانه رفتار کرده بود و در کل  رضایآمد , نامزدش عل یخونگرم و مهربان به نظر م نویم

ده بابت استخدام من هم صحبت ش کیهم در حد سالم و تبر یکیبودند ... با آن  یزوج قابل قبول

از من کوچک تر به  یو دو سه سال دیباریم طنتی, از چشمانش ش شتاختمشینم یلیبودم و خ
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هم  قی... در تمام دقا دیرسیو خشک به نظر م یکافه بود و جد ری... الوند هم که مد دیرسینظر م

که آراد نام داشت  یصحبت کرده بود و نه مثل پسر قیو دق یجد یصحبت بودنمان با لحن

بود یجد سیرئ کی... او  کردیبرخورد م مانهیصم رضایت و نه مثل علداش طنتیش  ! 

,  نجایسال ها از گذشته ام فرار کرده بودم اما حاال , ا نیکه هر چند در تمام ا کردمیقبول م دیبا

در چنگال سرنوشت  یو هشت سالگ ستیام تهران , در ب یو نوجوان یشده کودک نیدر شهر نفر

از  ی... من راه فرار خوردیچشمانم ورق م ینحسم روبرو یات و گذشته شده بودم و خاطر ریاس

کنم  یچیام را ق یآن قسمت از زندگ توانستمیبودم ... نم دهیفهم یرا به تازگ نینداشتم و ا ذشتهگ

ندازمیو دور ب  !.. 

 

ماسک خندان  کیکه  یربات وار در حال یزندگ نیو ادامه دادن به هم یازگارجز س یراه پس

چهره ام بود نداشتم یرو  ... 

دمیو به سمت او چرخ دمیسحر را شن یصدا  ... 

دیابرو باال انداخت و پرس طنتیش با  : 

اونجا ؟؟ نیپسر هم دار -  

سرخوش آراد  یآن پسره  باطل شده بود , یا نهیکه گز رضایچشمم آمد , عل یآن ها جلو چهره

بد اخم و  یخنده ام گرفت ! آن پسره  اریاخت یالوند !... ب ماندیهم که از من کوچک تر بود ... م

قورت داد شدیمن عسل هم نم کیعنق را با   !.. 

مانده بود ,  نیمن فقط هم یشدم ... در سرنوشت لعنت نیغمگ اریاخت یام را قورت دادم , ب خنده

ها داشتم زیچ نیاز ا ی! چقدر هم که خاطره خوب دیکافه جد کیر د دیرابطه جد کی  !.. 

رو به سحر گفتم طنتیش یآمدم و با کم رونیفکر ب از  : 
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من بلکه گره کور بختت وا شه یتو برو جا ایب یپسر هم هست ! دوست دار -  ! 

نازک کرد و گفت یپشت چشم سحر  : 

ندمحاال نه که خودش سه تا بچه داره , فقط من مو -  !.. 

 کیکه  نیمتنفر بودم ! از ا شدیکه به عشق و رابطه ختم م یزی... از هر چ دمیحرف خند یب

را داشته باشم که دوستم داشته باشد و دوستش داشته  یکس نکهیبه ازدواج فکر کنم و ا یروز

 سچکیه یبرا گریمدفون شده بود و د نهیاز ک یادیحجم ز ری!.. قلب من ز گرفتیباشم خنده ام م

مزخرف و  یبود , شوخ یشوخ کیبه  هیمن شب یبود که دوست داشتن برا نیا تی!.. واقع دیتپینم

کرده بود یباز میکه با تمام زندگ یزینفرت انگ  ! 

 

 زهایچ نیشدم , فکر کردن درباره ا رهیخ ونیزیدادم و باز به صفحه تلو هیسکوت به کاناپه تک در

, فقط  گشتمیساده و خوشبخت باز نم ینداشت , من به آن روز ها و آن سالله  یا دهیفا چیه

و  االتی... اما فرار کردن از فکر و خ شدیو نابود م رفتیم لیروح و روانم تحل شتریو ب شتریب

 نیشده بودم !.. ا نیو خاطراتش عج یتلعن یخاطرات گذشته هم کار من نبود , من با آن روز ها

که  یکس یحرف زدن برا دی, شا رمیروانشناس وقت بگ کیکه از  کردمیفکر م نیروزها به ا

 دی... شا دادیم نیام را تسک ختهیروان به هم ر یکم کندیکه قضاوتم نم دانستمیو م شناختمشینم

, بغض پنج  شدیبهتر م یم کم, حال شدمیم یو خال گفتمیسخت م یاز آن روزها یکس یبرااگر 

 یی... آن روز ها زدیاز وجودم پر م نهی, نفرت و ک شدیساله ام , بغض هشت ساله ام در واقع نابود م

داشتم ... بد تر از حاال  یبد یلیهم حال خ رفتمیبه مطب روانشناس م لویبه زور ن رازیکه در ش

 ییبرسم !.. همان جا یوانگیصفر د یه بود که باز به آن نقط نی!.. حاال هم ترس من از هم یحت

بار  نی, ا دمیرسیبه آنجا م دیافتاد , نبا یم دیاتفاق نبا نیشده بودم ... ا ریس یکه از تمام زندگ

آوردم یدوام نم گرید  !... 
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که جز  ی, همان ی, از سالله واقع میروانشناس و من که از خودم بگو کیبود ,  نیراه هم نیبهتر

دانستیاز آن نم یزیچ یکس یرازیانشناس شو همان رو لوفرین  ... 

شتریب یبهتر و آرامش ییروزها دی, به ام کردمیرا هم امتحان م نیا  !.. 

*** 

 

را زدم و در  ریدزدگ کوتاه به سمت در کافه رفتم و در همانحال ییشدم و با قدم ها ادهیپ نیماش از

را قفل کردم نیماش  ... 

 نیصورتم خورد و حالم را بهتر کرد , لعنت به ا یو سرما تو یاز خنک یکافه که شدم موج وارد

ختندیریگرم که اعصاب و روانم را به هم م یها ابانیخ  !.. 

جلو آمد  ییخوشروبود که با  نوینفر م نیرسا سالم کردم ... اول ییسمت بار کافه رفتم و با صدا به

گفت دادیکه دست م یو در حال  : 

شاالیبگذره ا یپر انرژ یروز کار نی! اول یسالم خانم نادر -  ! 

گفتم کردمیرها م شخوانیپشت پ زیم یبند بلندم را رو فیکه ک یزدم و در حال یکج لبخند  : 

! بهم بگو سالله یسالم ! مرس -  ! 

تا کمر خم شد و حرف  زدیدر آن موج م طنتیشکه  یکه با چشمان دمیسرش آراد را د پشت

کرد فیرا پشت سر هم رد شیها  ... 

 یکافه رو با قدم ها نیخانم ! منور فرمود نی؟؟ خوش اومد نیسالم خانمِ سالله ! خوب هست -

مثبت وارد شد !.. اصال یاز انرژ یموج هی دیشما از در که وارد شد دیدونیمبارکتون ! اصال نم  ... 

باال انداختم و بلند صدا کردم ییقطع کردم و ابرو طنتیش را با حرفش  : 
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؟ ستیممنوع ن یمخ زن نجایجان ! ا نویم - ! 

 یتو کیبزرگ ش یها وانیکه در حال گذاشتن ل نویحدش گرد شد و م نیآراد تا آخر یها چشم

قهقهه اش باال رفت یبود صدا ینیس  !... 

و جلو آمد و  دیحرفم خند دنیآمد و با شن یکه داشت به سمت ما م دمیرا د رضایسرش عل پشت

گفت دیکوبیشانه آراد م یکه با مشت رو یدر حال  : 

یپاشو جمع کن بساطتو که لو رفت -  ! 

به سقف کافه نگاه کرد و مشغول سوت زدن شد طنتیبا ش آراد  ... 

کردم ... من قرار بود حداقل به  کیسالم و عل رضایو من با عل میدیژست و حالتش خند از همه

تحمل  یآمد ... برا یهم به کارم نم یلیو خشک بودن خ تیکافه کنم و جد نیسال در ا کیمدت 

تحمل  یبرا یاستراتژ نیبهتر نیداشتم ... ا قیو چند رف یمیجمع صم کیبه  ازین نجایا طیمح

بود یدگزن یازکردن ب  !.. 

الوند را از  یو در همانحال صدا دمیرا پوش ازمیمورد ن گرید لیو وسا شبندیپ نویم ییراهنما با

دمیپشت سرم شن  ... 

 ! سالم -

 یچوب لباس یرفتم و آن را رو فمیکمرنگ سالم کردم ...  به سمت ک یو با لبخند دمیچرخ

الوند گوش دادم یکردم و در همانحال به صدا زانیآو  .. 

 لیوسا یکه الزم باشه راجع به جا یزیببر آشپزخونه , هر چ فیتشر یشما با عل یخانم نادر -

نیبپرس نیهم داشت ی, هر سوال دهیم حیبراتون توض یرو عل گهید یها زیچ ای ازیمورد ن  ... 

ه شروع شد یروز کار نیبه سمت آشپزخانه راه افتادم ... اول رضایرا تکان دادم و به دنبال عل سرم

 ... بود
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*** 

را  نویم یسطل آشغال گوشه آشپزخانه انداختم ... صدا یرا از دستم در آوردم و تو میها دستکش

گفتیکه م دمیشن  : 

نجایا ایسالله ! ب -  ! 

چوب  یرا از رو فمیتم , دست دراز کردم و کگذاش شیرا باز کردم و تا کردم و سر جا شبندمیپ

ام انداختم , ده شب یبه ساعت مچ یکافه راه افتادم , نگاه یبرداشتم و به سمت سالن اصل یلباس  

! 

زوج تمام وقت کار  یخسته بودم ! قرار بود روز ها یو حاال حساب میکار کرده بود زیر کیصبح  از

ها هم از ساعت چهار بعد از ظهر که سرشان شلوغ  فرد هم استراحت ... جمعه یکنم و روز ها

آمدم تا ساعت بسته شدن کافه یم شدیم  ... 

از  یکیپشت  یو بچه ها چهار نفر یخال زهایسالن که شدم نگاهم را دور تا دور چرخاندم , م وارد

بودند یچا دنیها نشسته و مشغول نوش زیم  ... 

مشغول سر و سامان  یحاال هر کس گوشه ا نیو تا هم میدر کافه را بسته بود شیساعت پ مین

 یاستراحت و چا قهیو مرتب کردن بود و حاال هم وقت چند دق یکار زیدادن به کارها و تم

یو بعد هم خداحافظ دنینوش  ... 

را به  یچا ینیرها کردم , الوند س زیم یرا رو فمیکه درست وسط کافه بود نشستم و ک زیم پشت

گذاشتم میبرداشتم و روبرو یاچ یو من فنجان دیسمتم کش  ... 

و گفتم دمیرا چسب میشانیپ یخستگ با  : 

یاز خستگ رمیمیآخ ! دارم م -  ! 

به پشتم زد یو ضربه ا دیخند نویم  ... 
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 نکهیتو همون چند ساعت ! با ا یشیچه خبره , له م نیبب ایحاال مونده خانوم ! جمعه ها ب -

که شب ها خسته تر از  شهیجمعه ها انقدر شلوغ م یول یکنیکار م یشتریساعت ب یعاد یروزها

خونه یریرو م یعاد یردز ها  ! 

 

 

در آوردم و گفتم هیگر یادا  : 

کنه ریخدا به خ -  ! 

دندیخند همه  ... 

و گفت دینوش شیاز چا یجرعه ا الوند  : 

دیداشته باش یانرژ دیایکه جمعه م دی! فردا رو کامل استراحت کن نیخسته شد یلیامروز خ -  ! 

مسخره گفت یناالن و چهره ا ییسرش را تکان داد و با صدا آراد  : 

و  یکنه ! تا جوون ستیقراره سرو یعنی یداشته باش یاستراحت کن که انرژ گهیم یطاها وقت نیا -

فرار کن ننه نجایاز ا یجون دار  ! 

و با شدت به سرفه  دیپر رضایعل یگلو یتو یو چا میهمه قهقهه زد شیالت چهره و حرف هاح از

 ... افتاد

رفت  رضایافتاد و او به سمت عل نیزم ینشسته بود رو شیکه رو یو صندل دیهراسان از جا پر نویم

 یده ابه آراد رفت و با خن ی... قهقهه من و آراد شدت گرفت و الوند چشم غره ا دیو پشتش کوب

 : کمرنگ گفت

یفهمیشدن رو کامل م سیسرو ی! معن یکنیکار م یلینه که تو خ -  ! 
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ابرو باال انداخت یبا مسخرگ آراد  ... 

 ! نگم برات -

دادم و با خنده رو به او گفتم هیام تک ینشست به صندل شیکه سر جا نویم  : 

یبسوزه پدر عاشق -  ! 

دیحرف خند یب  ... 

 

دمیرا شن شیو صدا دمینوش میاز چا یا جرعه  ... 

سالله متیاز خودت بگو ما بشناس کمی -  ... 

چانه ام گذاشتم و گفتم ریگذاشتم و دستم را ز زیم یرا رو یچا فنجان  : 

بگم مثال ؟؟ یچ -  

دیزد و پرس هیاش تک یبه صندل آراد  : 

ال چند سالته ؟؟مث -  

زدم لبخند  ... 

و هشت ... شما ها چند سالتونه ؟؟ ستیب -  

به خودش اشاره کرد و گفت نویم  : 

و پنج سالشه ستیو دو سالشونه, آراد هم ب یو طاها س رضایسالمه , عل کیو  ستیمن ب -  ! 

دمیپرس یرا تکان دادم ... با کنجکاو سرم  : 
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؟؟ نیکرد رو از اول همه با هم افتتاح نجایا -  

داد و کوتاه  هیتک یگذاشت و به صندل زیم یرا رو شیچا یبه الوند نگاه کردند ... فنجان خال همه

 ... جواب داد

 ! آره -

و گفت دیکج خند آراد  : 

-  یقنار نیبا هم دوست بودن و ا رستانیو طاها از دب ی! عل زنهیحرف م هیداداش ما کال نس نیا

کج و کوله ام یدختره  نیا یهستش ! منم که پسر خاله  یلع شیر خیعاشق هم که همه جا ب  ! 

میو رفت آمد داشت شناختمینامزد کردن طاها رو م یو عل نویم یوقت از  ... 

از طاها و کار از ما سه نفر هی, سرما میرو راه انداخت نجایو ا میهمه با هم جمع شد ما  ! 

برداشت زیم یرا از رو یدستمال کاغذ یبه او رفت و جعبه  یچشم غره ا نویم  .... 

 

کن یبکوبم تو کله پوکت عذر خواه نویا نکهیقبل از ا -  !.. 

میدیخند همه  ... 

دیکوب نویدست م یرو یبا دهن کج آراد  ! 

 ! بندازش اونو بابا -

دیو پرس دیبه سمت من چرخ یو با خونسردانداخت  زیم یجعبه را رد نویم  : 

؟؟ هیچ تیدانشگاه التیتو تحص -  

یزبان خارج -  ! 
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و الوند هم در سکوت  زدندیبودند و حرف م ریو آراد با هم درگ رضایسر تکان داد ... عل نویم

دیرسیچشمانش را بسته بود ... خسته به نظر م  ... 

داد حیتوض نویم  : 

عالقه دارم  یلیکافه خ یو کار ها یپز کیو ک یخب به آشپز ی, ولنمخویم یمن دارم روانشناس -

یوارد یلی؟؟ تو کارت خ یآشپز یبرا یهم کالس رفتم براش ! تو کالس رفت ی, کل  ... 

زدم ... سرم را به دو طرف تکان دادم یتلخ لبخند  ... 

وع به کار کردم و بودم , هم سن و سال تو که بودم شر یعاشق آشپز یکالس نرفتم ! از نوجوون -

گرفتم کامل ادی  ! 

را تکان داد سرش  ... 

الوند سر همه ما را به سمت او چرخاند یزنگ گوش یصدا  ... 

 

در آورد و بعد از وصل کردن تماس دم گوشش گذاشت بشیج یرا از تو لشیموبا  ... 

دمیرا شن شیو ناخواسته صدا دمینوش میاز چا یا هجرع  ... 

! باشه باشه تا ده  امیخب ! باشه ! نگران نباش االن م یلیشده ؟؟ خ ی؟؟ ......چ یجانم ؟؟ .... چ -

اونجائم گهید قهیدق  ! 

دیپرس رضایو عل دندیبا سمتش چرخ یو آراد با نگران رضایعل  : 

شده داداش ؟؟ یچ -  

سر داد بشیج یرا تو لشیبلند شد و موبا شیجابا عجله از  الوند  ... 
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نگران بود یترنم حمله داشته باز , هان -  ! 

برم اونجا ببرمش دکتر دیبا من  ! 

ندیگویچه م دمیفهمینگاهشان کردم ... نم جیگ  ... 

بلند شد و گفت شیاز جا رضایعل  : 

؟؟ امیباهات ب یخوایم -  

گفت داشتیبر م زیم یرا از رو چشییکه سو یالو در ح دیکش شیموها انیم یدست یکالفگ با  : 

رو بدم بهتون دیکل دیهنوز بمون دیخوایخودم , فقط اگه م رمی, م ستین یازینه ن -  ! 

گفت نویو م میسر تکان داد یبه نشانه منف همه  : 

گهید میبر دیما هم با -  ! 

المپ  نویرد آشپزخانه شد , مرا برداشتم , آراد فنجان ها را جمع کرد و وا فمیجا بلند شدم و ک از

رنگش  دیسف ی... الوند سوار مزدا میاز کافه خارج شد یبعد همگ قهیها را خاموش کرد و چند دق

گاز از آنجا دور شد کیشد و زودتر از همه ما با   ... 

هم شانه با شانه هم  رضایو عل نویخودش رفت و م نیو آراد به سمت ماش میکرد یخداحافظ همه

رضایرنگ عل یمشک یتوبه سمت سرا  ... 

رل مگان نشستم و به ساعتم نگاه کردم پشت  ... 

 

در کافه پنجره گذشته بود و  یروز کار نی!.. استارت زدم و به راه افتادم ... اول ازدهیبه  قهیدق ستیب

کردن  نییاز روغن و درست کردن سس پاستا و تز ینیزم بیدر آوردن س انیم یگرچه هر از گاه
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هم رفته با  یآمد اما رو یچشمم م یو چهره اش جلو دیچیپیگوشم م یتو ایپور یاسنک ها صدا

نبود یکرده بودم و اخالق مورد قبول آن سه پسر , روز بد دایپ نویکه با م یحساب رفاقت  ... 

 نهیاز نفرت و ک زیو کمتر وجودم را لبر زدمیذهنم ورق م یرا تو ایپور ادیبه بعد کمتر  نیاز ا کاش

شک آن موقع  ی, ب شدیعذاب خالص م یبند پنج ساله  نیوجودم از ا ی... کاش کم کردمیم

کنم یزندگ یشتریدر آرامش ب توانستمیم  ... 

که دختر سر  نویکافه فکر کردم ... م یبه بچه ها کردمیعوض م نیکه ال یزدم و در حال راهنما

هم پسر محترم و آراد هم که با حرکات و حرف  رضایبود !.. عل یزبان دار و مهربان و البته پر حرف

و  داشتن یبه کار کس یانداخت ... الوند هم آرام و ساکت بود , کار یهمه ما را به خنده م شیها

گذراندیم کردیکه با لب تاپش کار م یوقتش را پشت بار در حال شتریب  ... 

 نیحال آرام و ساکت ... تنها مشکل من با ا نیبودند , پر سر و صدا و در ع یخوب و محترم پیاک

نی... هم شدیکامم تلخ م شانیآور ادیبود که با  یهمان خاطرات لعنت شیکافه و آدم ها  !.. 

خوب بود و مورد قبول زهایچ یباق  !... 

به  بایو تقر دیباریم یتمام وجودم خستگ شدم , از ادهیرا پارک کردم و پ نیبعد ماش قهید چند

کردمیخانه پرواز م یسو  !.. 

*** 

 

بلند  ییبا قدم ها ریدر ساختمان پارک کرد و بعد از زدن دزدگ یجلو یدقت یرا با ب نیماش طاها

 ... به سمت ساختمان رفت

را فشرد و منتظر شد , به محض باز شدن در آن را فشرد و وارد ساختمان شد یاحد هانو زنگ  ... 
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بود  ستادهیباال سر ترنم ا یکه با نگران یبا هان یها را باال رفت و به محض ورود به خانه نقل پله

گفت یجلو آمد و با نگران یروبرو شد ... هان  : 

دکتر  میحاله , به نظرم بر یب یرو زده ول شیرطاها ! اسپ ستیسالم داداش ! حالش خوب ن -

 ... بهتره

نا  شیبود و نفس ها دهیکاناپه دراز کش یبه سمت ترنم که رو یلب سالم داد و با نگران ریز طاها

جانش گوشه  یهم افتاده بود و بدن ب یرو شی... پلک ها ستادیمنظم و تند بود رفت و باال سرش ا

 ... کاناپه جمع شده بود

دخترک معصوم نیآمد ا ی, کوچک تر به نظر مدادیش پنج ساله بودنش را نشان نما جثه  ... 

باز شد و زمزمه کرد مهین شیسرش پلک ها یطاها رو هیافتادن سا با  : 

ییبابا -  ! 

بود دهیهنوز هم صدا دار بود رنگش به شدت پر شیها نفس  ... 

به آن زن بود هیاله از همه لحاظ شبدخترک پنج س نیفشرده شد ... ا شیصدا دنیطاها با شن قلب  

... 

نسخه تمام  کیدختر  نیاو ... ا یناز صدا شینگاه او نهفته بود , در صدا تیچشمانش معصوم در

طاها یدگزن ی!.. عالمت سوال بزرگ و حل نشدن ایاز مادرش بود ... رو اریع  ! 

گفت یزانو و گردن او انداخت و رو به هان ریرا ز شیجلو رفت و دست ها گریقدم د کی طاها  : 

مارستانیب میریآماده شو , م -  ! 

زد رونیاز در ب و  ... 
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عقب خواباند و خودش پشت رل نشست و  یصندل یرا رو یانرژ یحال و ب یبعد ترنم ب هیثان چند

...  یمادرانه هان یها یآسم ترنم و باز نگران یاد ... باز هم حمله هاد هیرا به فرمان تک شیشانیپ

 فکه بعد از فوت همسرش , رضا در سانحه تصاد یهان ی... برا سوختیو ترنم م یهان یدلش برا

 یو ب نیترنم ... معصوم تر یبرا سوختیو وجودش را وقف ترنم کرده بود ... و دلش م یتمام زندگ

گرفته بود ... او که  ادگاریبه نام آسم به  یلعنت یماریب کیز تمام گذشته اش ... او که ا نیخبر تر

, طاها  ایرو شتباهاتتاوان ا یاز هر کس شتریسال ها نه پدر داشت و نه مادر ... او که ب نیدر تمام ا

قصه را داده بود نیا یو همه آدم ها  ... 

راه افتاد مارستانیب نیتر کیکنارش , استارت زد و به سمت نزد ینشستن هان با  ... 

گرداندیرا به ترنم باز م یمراقبت انرژ یو کم ژنیماسک اکس کی شهیهم مثل  ... 

و مزخرف شده  ینیشبیقابل پ زیو لوس بود ... همه چ یتکرار شیبرا یزندگ نیا زیهمه چ گرید

شتش , از خودش , از سرنو شیکه چقدر از زندگ یتکرار مکررات ... وا نیبود و طاها متنفر بود از ا

متنفر بود یحت  !... 

*** 

 

بود ,  چیبود ... ذهنش پر از ه رهیکرم رنگ خ ینفره چمباتمه زده بود و به رو تخت کیتخت  گوشه

یپر از خال  ! 

که  یزیچ کیصدا ,  کی,  ریتصو کیاز  غیدر نبود , یچی! ه چی, تالش , باز هم تالش و ه تالش

یو خال یبود و خال یکند ... خال دواریاو را ام  ! 

و پوچ بوده و او صبح روز قبل  چیتمام عمرش ه کردینبوده , حس م یزیچ چیکه از اول ه انگار

 هیتک شی!.. سرش را به زانو ها ستیکس ن چیه کردیمتولد شده !.. حس م مارستانیتخت ب یرو

 ی, برا یطوالن یمدت یچشمانش را ببندد و بخوابد ! برا شدیو چشمانش را بست ... کاش م داد
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 یخال یو زندگ چیذهن پر از ه کیبا  گریشد د داریب ی!.. بخوابد و وقت یسال ها و قرن ها حت

 ! روبرو نشود

چهارچوب در  انی... در باز شد و قامت بلند او م دیبه در خورد و سر او به سمت در چرخ یا تقه

شد انینما  ... 

شام ایب -  ! 

خش دار بود شیداد ... صدا هیتک شیرا باز به زانو سرش  ... 

ندارم لیم -  ! 

جلو آمد , لبه تخت نشست و گفت مرد  : 

 ! پاشو ! لج نکن -

کار نداشت نیانجام ا یبرا ینکرد , حوصله ا مخالفت  ... 

آپارتمان رفت یجا بلند شد و پشت سر او به سمت آشپزخانه نقل از  ... 

شد رهیخ زیم یبرنج رو سینشست و به د زیم پشت  ... 

نشست ... دستش را دراز کرد و گفت شیروبرو مرد  : 

 ! بشقابت رو بده برات بکشم -

دیپرس کبارهیشد و  رهیاز احساس به او خ یته یبا چشمان دخترک  : 

؟؟ هیاسم من چ -  

ها و  یشک دارد تاوان تمام گند کار یکرد که ب به چشمان او نگاه کرد ... با خودش فکر مرد

آهسته گفت ییو با صدا دیکش یقی... نفس عم دهدیاشتاباهاتش را م  : 
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 ! سارا -

*** 

 یهرو راه افتادم , روبرورا یانتها یآهسته خارج شدم و به سمت در چوب ییآسانسور با قدم ها از

رنگ کنار در نگاه کردم ییکوچک طال یمکث کردم و به تابلو یدر کم  ... 

ینی, روانشناس بال یدکتر آذر مستوف "  " 

شدم که احتماال سالن  یباز را هل دادم و وارد سالن نسبتا کوچک مهیو در ن دمیکش یقیعم نفس

 یکج کردم ... روبرو زشیرا به سمت م میقدم هابه من نگاه کرد و من  یانتظار مطب بود ... منش

و گفتم ستادمیاو ا  : 

یهستم ! سالله نادر ینادر -  ! 

کرد و سپس گفت پیدر لب تاپش تا یزیسرش را تکان داد و چ یمنش  : 

دینیبش دییبله ! بفرما -  . 

نشسته بود اشاره کرده و ادامه داد یخردل یاز کاناپه ها یکی یکه رو ینفر کیبه  و  : 

نوبت شماست شونیبعد از ا -  . 

کاناپه رفتم و نشستم ... امروز صبح با مطب دکتر  نیتر کیرا تکان دادم و به سمت نزد سرم

ساعت پنج وقت گرفتم ... بعد از پنج سال  یخانه بود تماس گرفتم و برا یکیکه در نزد یروانشناس

ها  نی! امردمیم زدمیحرف نم یبا کسکرده بودم و مطمئن بودم اگر  دایپ ازیدوباره به روانشناس ن

جانم بود ... به  یحجم از خاطره به تن خسته و ب نیکردن در تهران و هجوم ا یهمه آثار زندگ

 کردمیم یسع شهی, مثل هم رومیام م یمیاز دوستان قد یکی دنیمامان و سحر گفته بودم به د

یقالب یها "حالم خوب است  "ماسک خندان و  شهینگرانشان نکنم , مثل هم  ! 
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نقاب  ریدل آن ها را از احوالم قرص کنم و بعد باز هم ز انیدر م یکی نکهیکرده بودم به ا عادت

کنم هیپنج ساله ام خون گر نیفوالد  ... 

ختمیریم میلبخند ها ریکه ز یداغ یکرده بودم به اشک ها عادت  ... 

فکر  ییبودم و به تمام حرف ها رهیکف سالن انتظار خ یها کیبه سرام قهیچند دق دمینفهم

و  بیو غر بیبه گذشته و تمام اتفاقات عج قهی... چند دق میقرار بود به روانشناس بگو کردمیم

 خواستیو م کردیکه مرا صدا م یمنش یخانواده فکر کردم ... فقط با صدا یسرنوشت همه اعضا

دکتر شوم به خودم آمدم و از جا بلند شدم اتاقکه وارد   ... 

باز وارد اتاق شدم مهیبه در ن یرنگم را پشت گوشم زدم و با تقه ا یریش شال  ... 

قرار داشت یزرشک ونیشلوغ و دکوراس ابانیرو به خ ییدلباز با پنجره ها یاتاق میروبرو  ... 

ساده ...  یپیو ت یمعمول یبا چهره ا یبود و پشت آن زن دکتر قرار گرفته زیدر م یروبرو درست

سالم کرد  ییبزرگ تر بود ... به محض ورودم لبخند زد و با خوشرو یاز من هفت هشت سال دیشا

 ... و خوش آمد گفت

زمیتو و در رو ببند عز ایب -  ... 

 

که گفته بود را انجام دادم یکردم , وارد شدم و کار سالم  ... 

گذاشتم ... او  میپا یکوچکم را رو فیرنگ گوشه اتاق نشستم و ک یزرشک یاز کاناپه ها یکی یرو

عمق داد و گفت یلبخندش را کم  : 

؟؟ هیخب , اول بگو اسمت چ -  

را صاف کردم و گفتم میصدا  : 
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یسالله ! سالله نادر -  ! 

را تکان داد رشس  ... 

 ... خب سالله جان , من در خدمتم -

از  میو به روانشناس بگو نمیبنش نجایبودم تا ا دهیکه در ذهنم چ ییشدم ... تمام حرف ها جیگ

میبگو خواهمیچه م دانستمیرفت ... نم ادمی  ... 

بگم ؟؟ دیبا یچ -  

گفت ینبود که با خونسرد بیعج شیهم برا ادیحالتم ز انگار  : 

یباش نجایکه باعث شده ا یزیهر چ -  ! 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

... من  شمینگفته دارم خفه م یاز حجم حرف ها کنمیمن ... من اومدم که حرف بزنم ... حس م -

که باز مثل قبل  دمیهم ختم نشده ... ترس یخوب یحالت ها رو قبال هم داشتم و خب ... به جا نیا

نجائمیا نیهم یبشم ... برا  ... 

دیهم قالب کرد و پرس یرا تو دستانش  : 

؟؟ یروانشناس رفت شیقبال هم پ -  

 

شیبله ! پنج سال پ -  ! 

بلند شد  شینوشت و بعد دفترچه را برداشت و از جا زشیم یرو ادداشتیدفترچه  یرا تو یزیچ

نشست و گفت میاپه روبروکان ی... رو  : 
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رو بگو ! الزم  کنهیداره خفه ت م یکنیحس م ای کنهیم تتیاذ یزی, هر چ شنومیخب , من م -

کلمه از حرف  کی یخودت ! حرف بزن ! و مطمئن باش که حت یتو یزیرو بر یهمه چ ستین

رهینم رونیدر ب نیهات از ا  ! 

حرف بزنم , باز هم بعد از پنج سال , قرار بود دمیکش یقیرا تکان دادم و نفس عم سرم  ! 

 یاومدم , از بچگ ایتهران به دن یو هشت سالمه , متولد دوازده آبان شصت و نه , تو ستیمن ... ب -

تر , سارا و سحر کیکوچ هیبزرگ تر و  هیجا بزرگ شدم , دو تا خواهر دارم ,  نیهم هم  ! 

سرش را تکان داد روانشناس  ... 

شدم و ادامه دادم رهیخ نیکف زم یها کیسرام به  : 

 یتینسبتا پر جمع یتر , خانواده پدر کیسارا از من دو سال بزرگ تر بود و سحر چهار سال کوچ -

دغدغه و آروم ... تو خونمون  ی... ب میبود یدارم , سه تا عمو و دو تا عمه ... ما خانواده خوشبخت

 انوادههمه اتفاقات از خ یوب بود ولخ زی... همه چ میرو دوست داشت گهی, همد زدیعشق موج م

من شروع شد یپدر  ... 

کردم و بعد از چند لحظه ادامه دادم مکث  ... 

و سه سالشه , امسال  یما ! االن س یعمو نیاز پسر عمو هام اسمش محمده , پسر بزرگ تر یکی

دمشیشد هشت سال که ند  ... 

 

 یخانم جون , االن هشتاد و خرده ا میگفتیمن , مادربزرگمه, ما بهش م یخانواده پدر بزرگ

سکته کرده و فوت کرده ... از همون موقع سکان  امیب ایمن به دن نکهیسالشه , پدر بزرگم قبل از ا

 یکه تو یتر از هر آدم یزن قدرت مند و مستبد ... جد هیمادر بزرگم شد ,  یدار خانواده نادر
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 دادیچهره ش ب یتو تیاخم داشت و جد شهی, هم دنیترسیهمه ازش م شهی... هم دمید ایدن

کردیم  ... 

دست مادر  تشیریربط داشت که مد ییمواد غذا دیمن به کارخونه تول یتمام خانواده پدر شغل

بزرگم بود  یهم عمو یاصل ریو مد کردنیعمو ها و شوهر عمه هام اونجا کار م یبزرگم بود , همه 

محمد ی, عمو فرامرز , بابا  ! 

مشتشه و همه چشمشون به دهن اونه مادر بزرگمه یتو زیکه همه چ یخب کس یول  ... 

, مادربزرگم اونو نشون  ادیم ایسارا به دن یکه وقت نهیا دمیکه من از مامانم و بزرگ تر ها شن یزیچ

هم  دیکنار هم و شا ادیدو نفر م نیاسم ا یون بچگاز هم ییجورا هی یعنیمحمد ,  یبرا کنهیم

 یبرا کرد یزیکه مادر بزرگم کورکورانه برنامه ر ییما بود ... همون جا یهمونجا اول قصه بدبخت

 ... ازدواج سارا و محمد

باز سر تکان داد و من با تاسف ادامه دادم روانشناس  : 

بزرگ نشده بودن  یبودن , هنوز اونقدر خوب بود , هر دو با هم دوست زیهمه چ شونیبچگ یتو -

که داشتن باعث شده بود هم  یکم یخانواده ها بفهمن ... اختالف سن یاز قول و قرار ها یزیکه چ

 یدغدغه بود , ول یآروم و ب مونی, زندگ میباشن ... خوشبخت بود گهیهم د یبرا یخوب یها یباز

ها عوض شد , البته از طرف سارا زیچ یلیبعدا خ  ... 

 

که همه  یمشخص و معلوم بود به قدر شیاز هفده هجده سالگ نیسارا رو دوست داشت , ا محمد

خب سارا مثل اون به  ی, ول زهیسارا بر یرو به پا ای, حاضر بود دن هیازدواج قطع نیکه ا گفتندیم

نیخوب بود , هم قیدوست و رف هی, محمد فقط براش کردینممسائل نگاه   ! 

 نیا کردیم یسع شدیخونه خانم جون م ایخونه خودمون  یکه تو ییتمام حرف ها و بحث ها یتو

...  گرفتینم یجد یکس یاون و محمد باشه , ول نیجز رفاقت ب یزیچ ستیرو برسونه که قرار ن
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و  رسهی, عقلش م شهیبزرگ تر که بشه عاقل م ,فهمهیهنوز بچه ست و نم کردنیهمه فکر م

شهینم دایاز محمد براش پ رکه بهت فهمهیم  !.. 

محمد و  یدوست داشتن ها نیا یجنبه حرف داشت , همه  شیمسائل تا نه سال پ نیا همه

و محمد  گرفتینم یمحض سارا به محمد رو جد یتفاوت یب چکسیه نکهیسارا , ا ینخواستن ها

که سر و کله  ی... همه ش در حد حرف بود تا وقت ارهیود که دلش رو به دست بمصرانه در تالش ب

شد دایما پ یروزبه تو زندگ  ... 

سرش را باال آورد و نگاهم کرد دادیو سر تکان م کردیکه در سکوت گوش م روانشناس  ... 

طرات نحس آن و خا نیبودم به کف زم رهیبلند شد ... خ میباز صدا هیکردم ... بعد از چند ثان مکث

زدمیروز ها را ورق م  ... 

 

 یحرف چکسی... ه کیسالش بود ,  سه سال بود وارد دانشگاه شده بود , گراف کیو  ستیب سارا

مامان و بابا رسونده بودن  عمو فرامرز و زن عموم دورادور به گوش یول زدیدو نفر نم نیراجع به ا

 اشبر گفتی, م گرفتینم ی... سارا جد یخاستگار یبرا انیگرفت م سانسیسارا ل نکهیکه بعد از ا

رو تموم کنه ...  زینه قاطع بگه و همه چ هیکه به محمد  نهیو تهش ا گنیم یاونا چ ستیمهم ن

 نیود , هم سن سارا بود و از ادانشگاه سارا ب یجا ختم نشد ... روزبه همکالس نیقصه به هم یول

برنیدانشگاه هنر که دل از همه م یِهنر یپسر ها  ... 

زدم و ادامه دادم یرا تکان دادم , تلخند سرم  : 

 ! دل سارا رو هم برد -

آمد ...  یهم سخت به نظر نم ادیماجرا ز یبود , حدس زدن باق رهیبا تاسف به من خ روانشناس

یادگخانو یجنجال و بحث و جنگ ها  ... 
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نبود , دلش رو باخت به پسر سر به راه و درس خون و  یا یسارا که محمد براش مسئله جد -

 شونیخونه و زندگ یشون , برا ندهیآ یدانشگاه , روزبه ! چشم که به هم زد با روزبه برا پیخوشت

اونا جا نداشت یجا چیکه محمد ه ییاهایساخته بودن ... رو ایرو  !.. 

 

 یی... جنجال از جا شیآرامش و سکوت با هم در ارتباط بودن , تا هشت سال پ یسال تو کی

بود که همه  نجایسال لو رفت و ا کیسارا با روزبه بعد از  یمکیقا یشروع شد که رفت و آمد ها

کله  یخوابوند تو گوش سارا ! سارا یکیو اول از همه  دیرو فهم زی... بابا همه چ ختیبه هم ر زیچ

و  یبود که تو نامزد دار نیگرون تموم شد ! تمام حرف بابا ا یلیبراش خ یلیس نیو لجباز که ا شق

 یزندگ خوادیکه م یاون گفتی, مرفتیبار نم ریفاجعه ! سارا ز یعنی گهیپسر د هیرفت و آمدت با 

بابا و گفت روزبه رو  یتو رو سادیبه محمد نداره ... با جسارت وا یقه اعال چیکنه اونه و اونم ه

, خبر  یخاستگار ادیب نکهیا یکنه برا یروزبه در تالش بود که بابا رو راض یدوست داره ... از طرف

 انی, خطر رو حس کردن ... خانم جون هم بهشون گفت ب دیبه گوش عمو فرامرز و خانوادش رس

آخر  یبرا ورو تموم کنن ... عمو فرامرز زنگ زد خونه  ییرسوا نیزود تر ا و هر چه یخاستگار

یجلسه خاستگار یهفته وقت گرفت برا  ... 

, غوغا به پا شد دیفهم سارا  ! 

دادیهمچنان در سکوت گوش م روانشناس  ... 

دادم ادامه  : 

 غیکرد با ج ی! سعاون خونه باز نشه  یاز اون تو یخاستگار یبه جز روزبه برا یکس یپا گفتیم -

 هیپاشو کرد تو  شتریکفش , سارا قهر کرد , بابا ب هیکنه , بابا پاشو کرد تو  یو داد بابا رو راض

 ..! کفش
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 دیرسیبه کار هاش مو نشاط بلند شده بود و  ی, از صبحش سارا با خوشحال دیرس یخاستگار روز

, فکر  فتهیراه ب یجنجال تازه ا ستیراحت بود که قرار ن الشی... بابا خوشحال بود , مامان خ

 ربار حرف زو ریبود ! ز یاغی... سارا  میشده به ازدواج با محمد ... اشتباه کرد یراض میکردیم

و اومد نشست  دیرس , به خودش دیاومدن , سارا لباس مرتب پوش نای... شب که عمو ا رفتینم

بودن  یلبشون بود , محمد خوشحال بود , بابا و مامان راض یاونا , عمو و زن عمو لبخند رو یجلو

شروع شده زیکه تازه همه چ میدونستیجنجال و بحث تموم شده ... نم میکردی, فکر م  !.. 

چشمم آمد یمحمد جلو یروز خاستگار یو چهره سارا تو دمیکش یقیعم نفس  ... 

آهسته گفتم ییصدا با  : 

بزرگ تر ها گفتن سارا و محمد برن با هم حرف بزنن, سارا سرش رو گرفت باال گفت و اگر  یوقت -

من کس  "محمد و گفت  ی... بعد هم با جسارت زل زد تو چشم ها زنهیم نجایباشه هم یحرف

 یزیهم چ یبدوز نیرو دوست دارم پسر عمو ! تو رو دوست ندارم ! آسمون رو به زم یا گهید

! مطمئن باش شهیعوض نم  ! " 

, قصد کرده بود به  دیسارا رو پرت کرد تو اتاق , سارا ککش نگز تیجا خورد , بابا با عصبان محمد

که دوسش داره برسه یکس  !.. 

 

شروع شد , خانم جون به بابا گفته بود که اگه  یخاستگار یاروزبه بر یفرداش باز اصرار ها از

و  کنهیهمه خانواده رو طرد م رهیبندازن و وصلت سارا و محمد سر نگ نیبخوان حرف اون رو زم

 یبرانداشته , بابا قصد کرده بود که خانواده اش رو  برزیبه نام فر یپسر چوقتیکه ه رهیگیانگار م

دخترش باشه اگه بهاش یخودش نگه داره حت  ... 

گرفتیو شدت م شدیم شتریروزبه هر روز ب یگذشت و اصرار ها یروز چند  ... 
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بابا کوتاه اومده ,  میکردیدم خونه تا با هم حرف بزنن , فکر م ادیبابا به روزبه گفت ب نکهیا تا

نه , با رو از بابا به ارث برده ! روزبه اومد دم خو یو لجباز یسارا اونهمه کله شق میدونستینم

قرار  تاخودش اومده بود  الیتشکر از بابا , به خ یبرا ینیریدسته گل و ش هی, با  یخوشحال

گوشش که گوشه لبش  ریخوابوند ز یجور دیروزبه رو د نکهیرو بذاره ... بابا به محض ا یخاستگار

 یزیفتم که چ, من دنبالش ر رونیب دیزد و دو غی, سارا ج میدیدیاز پنجره م میپاره شد ! ما داشت

اگه دور سارا  " فتروزبه رو گرفت و چشم تو چشمش گ قهیبه بابا نگه که دوباره جنجال بشه , بابا 

کنمیرو جهنم م تیزندگ یرو خط نکش  ! " 

سارا هم  یمن ب یزندگ "ما نرفت , گفت  ادیاز  چوقتیکه اون روز روزبه به بابا زد ه یحرف

جهنم باشه میه و زندگسارا کنارم باش دمیم حیجهنمه, پس ترج  ! " 

رفت و  ! 

 

گفتم دیلرزیم میکه صدا یزدم به کاناپه و با تاسف در حال هیتک  : 

محضر ,  ینداشتن سارا افتادن دنبال کار ها تینگرفت , از فرداش بدون توجه به رضا یبابا جد -

و زن  فتهیبا محمد فکر روزبه از سرش م شیه معتقد بودن که سارا اگه بره سر خونه زندگهم

 هیدو هفته بعدش وقت محضر گرفتن , سارا دو هفته تمام گر یفکر برا نی, با هم شهیم یزندگ

 ی, سع میآرومش کن میکردیم یبهش توجه نکرد , من و سحر سع یکرد , التماس کرد , کس

و  کردیبار التماس بابا رو م هیدو نفر ,  نیکرده بود وسط ا ری, مامان گ میکن یراضبابا رو  میکردیم

کنه , همه  تیمامان نتونسته دخترش رو ترب گفتنیبار التماس سارا رو , عمه ها و مادر بزرگم م هی

 هی دنده لج , هم از خداش بود که سارا رو بده به یکل خانواده بودن , بابا افتاده بود رو هیبر عل

جو  کردیتالش م نکهیکارخونه موندگار بشه , هم ا یجوون پولدار مثل محمد و خودش هم تو

 ییسارا به جا یها هیشد که گر نیبر گردونه , هم یخانواده ما رو به حالت عاد هیبر عل یمنف

دون و ب تیاومد و با جد رونیاز اتاقش ب هیتا شب قبل از محضر , سارا بعد از چهارده روز گر دینرس



 

[Type text] Page 133 
 

 هیبار نیآخر نی, ا رمیبگ میتصم میزندگ یبذار خودم برا "بابا و گفت  یشد تو چشما رهیاشک خ

بابا کنمیکه ازت خواهش م  ! " 

و درست و  رسهیخودت عقلت نم یتا وقت "رو عوض کرد و گفت  ونیزیکانال تلو یبا خونسرد بابا

 مونیپش "جمله گفت :  هیفقط  سارا "!  رهیگیم میبزرگ ترت برات تصم یدینم صیغلط رو تشخ

یشیم  ! " 

هم شد نطوریهم  ! 

دیلرزیم میگونه ام ... صدا یرو دیقطره اشک سر کیو  دمیکش یقیعم نفس  ... 

 یتختش و برا ینامه گذاشته بود تو هی, سارا نبود ! رفته بود ,  میصبح که از خواب بلند شد -

 داشیپ چوقتیه گهی, د نیزم یو رفت توقطره آب شد  هیبا روزبه فرار کرده بود ...  شهیهم

مشیدیند چوقتیه گهی, د مینکرد  ! 

*** 

 

راه افتادم ... در را باز کردم و پشت  نیخارج شدم و به سمت ماش کینیسست از در کل یقدم ها با

 هیفرمان گذاشتم و سرم را به مچ دستم تک یرا رو میبستم و دستم ها یرل نشستم , در را به آرام

چشمم آمد ... خواهر  یو چهره سارا جلو دمیگونه ام ... لبم را گز یرو دیداغ سر یدادم ... اشک ها

و آن طور گول  رفتمیاگر بود من در آن منجالب فرو نم دیکله شق و لجباز و البته مهربانم , شا

,  دیجه رونیب میپلک ها نیهم فشار دادم و دو قطره اشک از ب یرا رو میک ها!.. پل خوردمینم

و سارا  میبود فتهآخر بودنش در خانه , به خانه خانم جون ر یگوشم بود ... روز ها یسارا تو یصدا

 چیگفته بود سارا حق ندارد با ه ی... خانم جون با خودخواه دیایالتماسش کرده بود که کوتاه ب

درست است  یزیچه چ فهمدیو او نم خواهدیمد ازدواج کند , گفته بود صالحش را مجز مح یکس
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 کیبه قول خودش جعلق نزد یسارا با آن پسره  یغلط ... گفته بود احتمال خوشبخت یزیو چه چ

 ..! به صفر است

بود ستادهیا شیرو یتو یشگیهم با همان جسارت و شجاعت هم سارا  ... 

منه , من  یزندگ نی! ا یبه من دستور بد ی, حق ندار یریبگ میواسه من تصم یحق ندار "

کنم کاریچ خوامینداره که م یکدوم از شما ربط چیم ! به ه ندهیو آ یگند بزنم به زندگ خوامیم  ! " 

یاغی یِ... دخترک دوست داشتن زمیهقم بلند شد ... سارا , خواهر عز هق  ! 

بودم دهیرنگ جسورش را ند یچشمان مشک بودمش, هشت سال بود که دهیسال بود که ند هشت  

... 

 نیخوش تر یو الک نیتر الیخیماجراها ب نیرا که قبل از تمام ا یسال بود که آن دخترک هشت

بودم دهیبود را ند ایآدم دن  !.. 

بودم دهیبود که خواهرم را ندسخت بود اما من هشت سال  باورش  !.. 

! من پر بودم از تناقض ستمیکه دلتنگش ن گفتمیم مزخرف  ! 

کشور ,  نیا یشهر , کجا نیا یکه معلوم نبود حاال کجا یآن دخترک یبودم برا نیدلتنگ تر من

کندیدارد با سرنوشت دست و پنجه نرم م ایدن نیا یکجا  ! 

 یگونه ها یرو خوردندیپشت سر هم سر م میو اشک ها داده بودم هیسر به فرمان تک همانطور

ها ...  یها , قهر ها و آشت هیچشمانم بود , تمام خنده ها , گر یسردم ... تمام خاطراتم با سارا جلو

و  گذاشتیشانه ام م یسرش را رو یوقت شیها هی, گر دادمیآخر به او م یکه روز ها ییها یدلدار

 یمکیاز مرگ بدتر است , قا شیکند برا یبه جز روزبه زندگ یدر کنار کس نکهیتصور ا گفتیم

 الیتا او بتواند با خ کردمیدر اتاق مامان را سرگرم م یمن جلو یبا روزبه وقت شیحرف زدن ها

و عاشقانه بشنود دیراحت عاشقانه بگو  ... 
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 نتطی... ش گرفتیو او گردن م میکردیکه من و سحر م ی, تمام اشتباهات یتر از آن حت قبل

چشمانم بودند ... هق هقم  یخانه خاله هما و خاله الله ... همه و همه جلو اطیح یتو مانیها

صورتم گرفتم ... کجا بود حاال  یفرمان بلند کردم و دستانم را جلو یشدت گرفت ... سرم را از رو

؟؟ یعنی؟؟ خوشبخت بود  زدیرا ورق م شیخراب آباد روز ها نیا یکجا ؟؟  

گوشم بود یهمچنان تو شیصدا  ... 

 یراض یکه من حالم خوب نباشه ... بابا هم حت نهیجماعت ا نیسالله ؟؟ دغدغه ا هیچ یدونیم "

 تو کارخونه نکهیا یمن رو بده به محمد برا دهیم حیکه من خوشحال باشم ... بابا ترج ستین

 چکسیو خوشحال بشه ... ه یمن زن محمد بشم که پسرش راض دهیم حیموندگار بشه ... عمو ترج

شمیم یمن چ ستی... مهم ن ستیبه فکر من ن  .... " 

را باز  نیپناه و مظلوم ... خواهر مهربان و عاشقِ من ... در ماش یب یشدت گرفت ... سارا میها اشک

که کنار  یرا فشار دادم و به سمت دکه کوچک ریدزدگاز شدت اشک تار بود ...  دمیکردم , د

را پاک کردم ... حالم خوب نبود ,  میدر آوردم و اشک ها بمیاز ج یبود راه افتادم ... دستمال ابانیخ

که هم خودش و هم  یو افت فشار داشتم ... بعد از پنج سال مرور کردن خاطرات جهیاحساس سرگ

 یاز من گرفته بود ... روبرو یادیز یدلم , انرژ یزخم بود روکه بعد ها به آن وصل شد  یاتفاقات

خش دار گفتم ییو با صدا ستادمیدکه ا  : 

شکالت هیو  کیکوچ یآب معدن هی -  ! 

که خواسته بودم را به دستم داد ... پول  یزیسرخم نگاه کرد و بعد چ یبه چشم ها یکم فروشنده

وجه تعادل ندارم  چیه دور شدم حس کردم به هکه از دک یقدم نیگذاشتم و اول شخوانیپ یرا رو

رفتیم جیو سرم گ دیدیم ییو هر لحظه احتمال سقوطم هست ... چشمانم تار و چند تا  ... 
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 میبازو ریرا ز یدست گشتم تاص به آن چنگ بزنم و در لحظه یزیرا باال آوردم دنبال چ دستم

مرد را  کیتار از  یریباز شد ... تصو یحال یشدم و چشمانم با ب دهیاحساس کردم ... باال کش

را احساس کردم و باز سرم کج  نمیشدنم به سمت ماش دهیباز تنها کش مهین ی... با چسمان دمیدیم

را  ییبود که جا نیابود , مهم  ی... مهم نبود او چه کس دیکشیکه مرا م یشانه مرد یرو دش

بدهم هیداشتم که به آن تک  !.. 

 نیزم یرا که رو چیی, به گمانم همان لحظه خم شده بود و سو دمیرا شن نیماش ریدزدگ یصدا

 ... افتاده بود را برداشته بود

آب به خوردم داد و بعد هم  یهمان مرد کم یکه نشستم دست ها نیعقب ماش یصندل یرو

خواباند یصندل یرا در دهانم چپاند و سپس مرا روبودم  دهیکه خر یشکالت  ... 

دمیرا شن شیرا از از هم باز کردم ... صدا میپلک ها یجیکردم و با گ مقاومت  .... 

, دراز بکش ستیحالت خوب ن -  ! 

با  میرو یکه جلو یکس دنیشفاف و واضح شد , با د ریشدم و بعد از چند لحظه تصو رهیاو خ به

گرد گفتم یبود بهتم برد ! صاف نشستم و با چشمان ستادهیا نهیاخم و دست به س  : 

الوند ؟؟ یآقا یکنیم کاریچ نجایشما ... شما ا -  

 

 یو وقتراننده رفت  یام را به عقب فشار داد و مجبورم کرد دراز بکشم , بعد به سمت صندل شانه

 : پشتش نشست و استارت زد گفت

, خواستم به حال  یکنیم هیگر یکه دار دمیاز دوستام سر بزنم , تو رو د یکیاومده بودم به  -

, چند قدم اومدم  ستیحالت خوب ن دمی, فهم رونیب یاومد نیکه از ماش دمیخودت بذارمت, د

گرفتمت یافتاد یم یسمت دکه , داشت ! 
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... نشستم و شالم دور گردنم افتادرا حرکت داد  نیماش و  ... 

؟؟ میریکجا م -  

رهیم جیدراز بکش ! االن سرت گ - ! 

دمیو باز پرس دمیخودم را جلو کش یکم  : 

؟؟ میریکجا م -  

مارستانیب -  !.. 

را تکان دادم سرم  ... 

برم خونه خوامی! من حالم خوبه ! م ستین یازینه ن -  ! 

عوض کرد نیاعتنا به من راهنما زد و ال یب  ... 

الوند ! با شما هستما یآقا -  ! 

 هیتک یصندل یو سرم را به پشت دمیرا چسب میشانیرفت و پ جیچپ نگاهم کرد ! باز سرم گ چپ

دمیزمزمه اش را شن یدادم ... صدا  ... 

 ... کامال مشخصه حالت چقدر خوبه -

گفتم یحال یچشم باز کردم و با ب باز  : 

 خوامیکامال ! م شمیکم استراحت کنم خوب م هیوعده غذا بخورم و  هی بابا ! من حالم خوبه ! یا -

 ! برم خونه

یتفاوت ینگاهم کرد , باز هم با ب نهیآ از  ! 

دمیکوب شیحرص به بازو با  ... 
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مارستانیب امیب خوامیطاها ! بابا جان من حالم خوبه ! نم یِآقاعه! جناب آقا یه -  ! 

 

 

نگاهم کرد باز  ... 

حالت خوب بشه یسرم بزن هی مارستانیب میسر جات دختر خوب ! بزار بر نیبش -  ! 

ستین میچی؟؟ من ه یدیبه خرج م یاصال تو چرا نگران -  !.. 

ترمز کرد و گفت مارستانیب یروبرو یخونسرد با  : 

یوسط سالن غش کن هویه با اون حجم از کار کاف یفردا که اومد خوامینم -  ! 

 

که به در وارد  ی! به خاطر ضربه ا دمیرفتم و در را کوب ادهیپ نینداشتم ! با حرص از ماش یراه

 فتمیرفت ... باز شل شدم و خواستم ب یاهیس یلحظه ا یو چشمانم برا دیکش ریکردم باز سرم ت

را گرفت و گفت میبازو ریکه ز  : 

حالم خوبه ؟؟ یگیبازم م -  

میراه افتاد مارستانینگفتم و به سمت ب یزیچ  ... 

 

*** 

به  خواستمینگاهش کردم , گر چه نم ی, با قدر دان ستادیدر مطب روانشناس ترمز کرد و ا یجلو

حالم را خوب کرده بود ... دکتر فشارم  یتیهمان سرم تقو کردمیاعتراف م دیبا یبروم ول مارستانیب
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 زکرد و بعد هر دو ا یپزشک یها هیتوص یداد ! بعد هم کل دیافت فشار شد را گرفت و خبر از

میزد رونیب مارستانیب  ... 

به سمتم و گفت برگشت  : 

؟؟ یبر یتونیبه بعدش رو خودت م نجایرو به جا آوردم ! از ا تییَخب ! من حقِ آشنا -  

را به نشانه مثبت تکان دادم سرم  ... 

؟؟ یمطمئن -  

انه مثبت تکان دادمسرم را به نش باز  ... 

دیکش یقیعم نفس  ... 

تا حالت بهتر بشه ! خداحافظ یایفردا کافه ن یتونیم یخب ! پس من برم ! اگه خواست یلیخ -  ! 

 

کردم شیشود ... صدا ادهیخواست در را باز کند و پ و  ... 

طاها یِآقا -  ! 

را  مینگاهم کرد ... دست ها یکه حاصل از نوع صدا کردنم بود سوال دهیباال پر ییو با ابروها دیچرخ

دمیچیهم پ یتو  ... 

هم  یلیشدن خ سیرئ ونیمد یهفته اول کار نی! فکر کنم تو هم زیبابت همه چ یخب ... مرس -

نباشه یخوب زیچ  ! 

را تکان داد سرش  ... 

یستین ونیمد -  ! 
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باال انداختم شانه  ... 

بتونم جبران  یروز هی دوارمیکه هستم ! در هر صورت ام میدونیهمه ش تعارفه! هر دومون م نایا -

 ! کنم

گفتن حرفم یکردم ... مردد بودم برا مکث  ... 

ن یزیامروز من و حال بدم چ یها هیدرباره گر یکس شهی... خب ... اگه م نکهیو ا -  ... 

چشمانم یشد تو رهیخ تی.. با جد. دیحرفم پر انیم  ... 

دمیند یزیچ یعنی دمینپرس یزیچ یوقت -  ! 

زدم ... خوب بود لبخند  ! 

 ! پس خداحافظ -

زد یکمرنگ لبخند  ... 

 ! خداحافظ -

خودش رفت نیشد و به سمت ماش ادهیپ نیاز ماش و  ... 

همانجا خودم را پشت رل کشاندم و استارت زدم از  .. 

*** 

 

هم گذاشت و  یرو یرا لحظه ا شیچشمانش را زد ... پلک ها ییرایاتاق خارج شد و نور پذ از

 ... دوباره باز کرد
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بود و دستش را  دهیاز آن ها دراز کش یکی یکه او رو یراحت یرا به سمت کاناپه ها شیها قدم

گذاشته بود کج کردچشمانش  یرو  ... 

چشمانش برداشت و نگاهش کرد ی, دستش را از رو دیرا شن شیقدم ها یصدا او  ... 

شده ؟؟ یزیچ -  

... از صبح دو  ینیآمده ... بعد از دو روز کامل گوشه نش رونیکرده بود که سارا از اتاقش ب تعجب

اسمش  دنیالش از او همان پرسبه هوش آمده بود , تا حاال تنها سو مارستانیروز قبلش که در ب

چیه گری... و د دیشام پرس زیبود که شب قبل سر م  ... 

رنگ او و گفت یچشمان مشک یشد تو رهیچند قدم جلو رفت , خ سارا  : 

درباره خودم بدونم ییها زیچ هی دیمن با -  ! 

نشستآن  یاشاره کرد ... سارا به سمت کاناپه رفت و رو شینشست , و به کاناپه روبرو او  ... 

؟؟ یبدون یخوایم یچ -  

اتفاق برام افتاد ؟؟ تو  نی؟؟ چرا ا نجائمیام ؟؟ خانواده ام کجائن ؟؟ چرا ا یدرباره خودم .. من ک -

؟؟ میکرد یکجاست که ما سه روزه توش زندگ نجای؟؟ اصال ا یشناسی؟؟ منو از کجا م یهست یک  

کرد و موشکافانه به چشمان سارا نگاه دیکش یقینفس عم او  ... 

؟؟ ادینم ادتی یچیتو واقعا ه یعنی -  

چشمانش و گفت یشد تو زیت سارا  : 

 یفراموش یها دارم ادا لمیمثل ف یخراب شده بودم ؟؟ نکنه فکر کرد نیاومد االن تو ا یم ادمی -

مدت  نیپس چرا من رو تو ا یکنیفکر م ینجوریبزنم ؟؟ اگه ا غیکه تو رو ت ارمیگرفتن رو در ب

؟؟ ینگه داشت خودت شیپ  
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و زمزمه وار گفت دیکش یقینفس عم او  : 

! غد و زبون دراز ییهنوز همون سارا یهم گرفته باش یاگه فراموش یحت -  ! 

 

شد نیسارا غمگ چشمان  ... 

وقت هم  چیه ترسمی... م ادینم ادمی یزیچ چیه یزنیکه تو ازش حرف م ییمن از اون سارا -

 ی, گر چه حتشناسمیکه در حال حاضر م یهست ی... کمکم کن ! تو تنها کس ادین ادمی یزیچ

هیو اسمت چ یهست یک دونمینم  !.. 

و گفت دیکش یقینفس عم او  : 

امال که به سرت خورده ک یمسئله به خاطر ضربه ا نیخب ! نگران نباش , دکترت گفت ا یلیخ -

یاریحافظه ت رو به دست ب انتیاطراف هیبا کمک بق یتونیم گهیمدت د هیو تا  هیعاد  ! 

داد و ادامه داد هیدستانش را به کاناپه تک و  : 

میشروع کن یدیکه پرس یاز سواالت ایحاال ب -  ... 

هنر بوده ... و درباره خانوادت تیسالته و رشته دانشگاه ی! س ی, سارا نادر ییسارا تو  ... 

 نیقسمت سخت تر نیهم فشرد ... ا یو چشمانش را با عذاب رو دیکش یقیکرد , نفس عم مکث

از خانواده اش یحرف ها بود ... خانواده او ... وا نیقسمت تمام ا  ... 

ششونیپ یهم قراره بر گهیتهرانن ... تا چند وقت د یتو نجایخانوادت , هم -  ... 

دیحرفش پر انیم سارا  .. 

؟؟ یک یعنی گهیچند وقت د -  
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چشمان سارا نگاه کرد یتو میمستق او  ... 

یرو هم راجع به خودت بدون ییزایچ هیو  یایکنار ب طتیبا شرا یکم هیکه  یوقت یعنی -  ... 

ادامه داد و  ... 

نی, چپ کرد نیبود نیماش ی... شوهرت هم همراهت بود ... تو یتصادف کرد شیدو هفته پ -  ... 

 

دیحرفش پر انیم رتیگرد شده و با ح یبا چشمان سارا  ... 

 شوهرم ؟؟ من ازدواج کردم ؟؟ -

سرش را تکان داد و با تاسف گفت او  : 

 ! آره -

 پس االن کجاست ؟؟ -

انند برادرش بوددر هم گره خورده بود , روزبه م شیانداخت , ابروها نییرا پا سرش  ! 

مالقات روزبه  رفتمی, م رونیب رفتمیکه من هر روز بعد از ظهر م یچند روز نیتو کماست ! تمام ا -

 ! ! شوهرت

دیپرس یجیبا گ سارا  : 

؟؟ یپس چرا من رو نبرد -  

پوزخند زد او  ... 

 زیهمه چ اول دی؟؟ با بردمتی! کجا م یکه ازدواج کرد یدونستینم شیچند لحظه پ نیتو تا هم -

شینیکه بب بردمتی, بعد م گفتمیرو بهت م ! 
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آشنا بود ... روزبه ! انگار که  اریبس شیمرد برا نیجمع شده نگاهش کرد ... اسم ا یبا چانه ا سارا

بود به خاطرش نیغمگ یبود او را ول دهیکرده است ! ند ینام زندگ نیبا ا یعمر  ! 

دش شیو باز حواسش جمع حرف ها دیاو را شن یصدا  ... 

بعدش  میسال و ن کی...  نیو عاشق هم شد یدانشگاهتون آشنا شد یتو شیبا روزبه نُه سال پ -

 یبه هوش اومد یو وقت یده روز بعد از تصادف تو هم تو کما بود کی... نزد نیهم ازدواج کرد

ادیب ادتی ییها زیچ هیتا با کمک من  نجایآوردمت ا  ... 

 

اونا  شی, چرا من االن پ کننیم یشهر زندگ نیخانواده ام ؟؟ اگه اونا تو هم شیپ یچرا منو نبرد -

؟؟ رنیگیاز من نم ی؟؟ چرا سراغ ستمین  

خبر ؟؟ یدخترک از همه جا ب نیبه ا گفتی... چه م دیرا از نگاه سارا دزد شیچشم ها او  

ندارن یمسائل خبر نینبود ... سراغت رو هم نگرفتن چون از ا طشیاونا چون شرا شیپ ینرفت -  ! 

دیباز پرس و  : 

هم مونده ؟؟ اگه هست بپرس یا گهیسوال د -  ... 

و گفت دیخودش را جلو کش یکم سارا  : 

؟؟ یهست ی! تو ک یرو نگفت یزیچ هی -  

دیکش یقینفس عم او  ... 

ادینم ادتی! گر چه االن  کردمیم یتو هم نقش برادر رو باز یروزبه ! تو زندگ یمیدوست صم -  !.. 

دیسرش را تکان داد و باز پرس سارا  : 
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؟؟ هیاسمت چ -  

خلسه ای! پور ایپور -  ! 

*** 

 

ها  زیاز م یکیبه دست به سمت  ینیکه س دمیرا د نویورود م یکافه شدم و از همان ابتدا وارد

تکان دادم و  شیبرا یسر تکان داد , سر ییو با لبخند و خوشرو دیمرا از دور د نوی, م رودیم

 ارا دور زدم و سپس وارد آشپزخانه شدم , هر سه نفر ر شخوانیبه سمت بار کافه رفتم و پ میمستق

و  شبندیبه سمت پ زیم یرو فمیبعد از گذاشتن کبلند سالم کردم و  ی... با صدا دمیمشغول کار د

رفتم ... هر سه سالم کردند و آراد گفت میدستکش ها  : 

نه ؟؟ ای یآماده کرد یراند بدبخت هی یخودت رو برا -  

زدم و گفتم یچشمک  : 

 ! کامال -

به خاطر  دی... شا کندیطاها هم کار م دمیدیبار بود که م نیآن ها چرخاندم ... اول نینگاهم را ب و

بود گرید یبود که جمعه ها سرشان شلوغ تر از روز ها نیا  ... 

گفتم دمیکشیدستش را م ریکه ظرف ز یسمت او رفتم و در حال به  : 

دمیبه من ! من انجام م نیبد -  ! 

آهسته گفت ییگوشه چشم نگاهم کرد و با صدا از  : 

یایقرار بود ن -  ! 

نگاهش کردم و مثل خودش گفتم یچشم ریز  : 
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کار کنم چون  خواستمیبشه ؟؟ م ی! بعدشم , روز جمعه بمونم خونه که چ مینذاشته بود یقرار -

رفتیخونه سر م یحوصله م تو  ! 

شد نهیو دست به س نتیداد به کاب هیتک  ... 

یدادینشون نم یهم راض یلیمصاحبه خ یبرا یکه اومد یوقت نحالیبا ا - ! 

و شانه باال انداختم ...  دمیکش یقیبود ! نفس عم زیت یدایلحظه از متوقف شد ... ز یبرا میها دست

همکار و  کیمادرم نبود که نخواهم نگران شود , او فقط  اینبود , او سحر  یبه پنهان کار یازین

بود سیرئ  ! 

نبودم یراض -  ! 

 

مشغول  میکه دست ها یدر همان حال اریاخت ی.. ب دینپرس یزیحس کردم ... چرا  مشیمستق نگاه

بود گفتم ریو پن پسیو نگاهم به ظرف چ  : 

و  دهیگلوت رو فشار م خیدست ب هی یکنیاوقات حس م یهستن ! گاه یبیعج یزایخاطرات چ -

یزارخود آ گمی, من م یمیمرور خاطرات قد گنینفست رو ببره ! آدم ها بهش م خوادیم  ! 

چشمانش نگاه کردم و گفتم یتو میمستق و  : 

 هیسرم آوار شده ... درست مثل  یرو میتمام گذشته و زندگ کنمیحس م شمیدچارش م یوقت -

 رونیآوار خاطرات زنده ب ریآدم ها از ز ی, ولکشهیکه زلزله آدم ها رو م نهیاتفاق ا نیا یزلزله ... بد

 یلیاز مردن جسم خ یکی نیوجودشون مرده ! ا یشون , توقلب هیشب یزیچ هیکه  ی, در حال انیم

 ! بدتره

اش  ینیس یرفتم و ظرف آماده را رو نویبه او مجال حرف زدن بدهم به سمت م نکهیبدون ا و

 ... گذاشتم
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گفت نویم  : 

خانم ؟؟ یدر چه حال -  

باال انداختم شانه  ... 

؟؟ یخوب ! تو در چه حال -  

هم شانه باال انداخت او  ... 

یعال -  ! 

تکان دادم سر  ... 

 ! خوبه -

 

کرد ینیس یچند نوع سس تو دنیلبخند زد و شروع به چ نویم  ... 

کردنش  نییفر و تز یپخته شده از تو کیاو دور شدم و آن طرف آشپزخانه مشغول در آوردن ک از

و شکالت شدم با خامه  ... 

دمیاز کنارم شن نویم یلحظه بعد صدا چند  ... 

شده سالله ؟؟ یدستت چ -  

 یسه ربع و گشاد بود و پوست دستم را که کم میمانتو نیآرنجم نگاه کردم ... آست کینزد ییجا به

 پوست به ی... اثرات سوزن سرم برا دادینشان م یبه خوب زدیم یاز آن به زرد ییکبود و قسمت ها

بود نیشدت حساس من هم  ! 
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انداختم و  نیی... سرم را پا کردیبه طاها نگاه کردم ... او هم به من نگاه م یچشم ریز اریاخت یب

 : گفتم

شده به تخت دهی! کوب ستین یزیچ -  ! 

شود و کبود شود را  دهیبه آرنج به تخت کوب کینزد ییداخل دست جا شودیچطور م نکهیا حاال

 یکس خواستمیهم نم دی! شامیبه آن ها بگو روزید یاز ماجرا یزیچ خواستمی! فقط نم دانستمینم

بودنم خبردار شود فیاز ضع  ! 

که تمام شد آن را به هشت قسمت  کیحرف سر تکان داد و من باز مشغول شدم ... کار ک یب نویم

گذاشتم شخوانیپ ریز یا شهیش خچالی یکردم و تو میتقس یمساو  ... 

ها از روغن رفتم ... کار بدون استراحت  ینیزم بیبه سراغ در آوردن س مکث یبدون لحظه ا و

خسته  شتریجمعه ها سرمان شلوغ است و ب گفتیم نویم یوقت دمیفهمیبود ! تازه داشتم م نیهم

چه یعنی میشویم  ! 

دمیآراد را شن یول کار بودم صداهمان حال که مشغ در  ... 

رفته ادمی! فکر نکن  یبه ما بد نتویماش ینیریماهه قراره ش کی! تو  یعل یراست -  ! 

که با خنده گفت رضایعل یصدا و  : 

یایرستوران شکمتونو پر کنم من ! تو که کوتاه نم هی میروز بر هیخب !  یلیخ -  ! 

گذرمیبگذرم از شکمم نم یمن از هر چ - ! 

بود گفت ستادهیکه کنار من ا نویم  : 

؟؟ میبر میتونیم ی! کمیینجایخب ما که مدام ا -  

گفت ختیریآماده شده سس م یاسنک ها یکه رو یدر حال طاها  : 
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نیمونم شما چهار نفر بر یمن م - ! 

 توانستمینداشت , من م یجمع آن ها لزوم انیبرگشتم ... آن ها دوست بودند و بودن من م عیسر

 ... بمانم

نیمونم ! شما خودتون بر ینه ! من م -  ! 

شد و گفت نهی, دست به س دیبه سمت ما چرخ رضایعل  : 

نیجا فرمود یاهم اهم ! با اجازه هر دو تا تون ب - ! 

و من با خنده گفتم دیطاها باال پر یابروها  : 

یلطف دار -  ! 

و گفت دیهم کش یتو یرا با شوخ شیابروها رضایعل  : 

دور هم  دیجد نیکافه نهار بدم , به بهانه ماش یبه بچه ها خوامیبار م هی! من  کنمیخواهش م -

نیایبهمون ! شما هم هر دوتون م گذرهیچند ساعت خوش م میشیجمع م  ! 

تکان داد تیسرش را با جد طاها  ... 

مونم کافه یمن م نیکنم ؟؟ همون که گفتم , شما بر کاریرو چ نجای! ا ینه عل -  ! 

 

شد و هم زمان  یا شهیبلند ش یها وانیل یتو یآب طالب ختنیمشغول ر یبا خونسرد رضایعل

 : گفت

قصرتو ببند حاال نی! دو ساعت در ا یای! م رینخ -  ! 

بزند یخواست حرف طاها  ... 
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سرش را باال آورد و گفت رضایعل  : 

برادر ی, تو هم دار میبه استراحت ندار ازی! فقط ما ن یستیف نباشه ! ربات که نحر -  ! 

...  دیکف دستانش را به هم کوب یکودکانه ا یبا شاد نوینگفت , م یزیطاها بسته شد و چ دهان

بچه ها بود هیدختر جداً شب نیآمد , ا میلب ها یلبخند رو  !.. 

گفت یکه با سادگ دمیرا شن شیصدا  : 

 ی, تو شیتجر می! بر ستمیهم راحت ن یسوپر الکچر یرستوران ها نی! تو ا خوامیم یزین دم -

میبخور یزیبازارچه د  ! 

دیخند رضایعل  ... 

چشم یچشم بانو ! به رو -  ! 

و  شیو تجر میسر کارمان برگشت تیها همه با جد یاز مشتر یدیبعد با آمدن موج جد هیثان چند

به پس ذهن شلوغمان فرستاده شد میباش رضایمان علکه قرار بود مه یو نهار یزید  ... 

*** 

داشتم ... به  ازی... به هوا ن دمیو پشت سر هم کش قیزدم و چند نفس عم رونیب کینیدر کل از

ژنیاکس  !.. 

 هیگر ادیبود , حجم ز شیجلسه سخت تر از جلسه پ نی, اکج کردم  نیرا به سمت ماش میها قدم

تا  یبود فاصله ا امدهیدکتر باال آمده بود و اگر ن یکه با آب قند منش یو در آخر فشار میها

آورد یم نییبه سرعت فشارم را پا یبودم , فشار روح نیهم شهینداشتم ... هم یهوشیب  ... 

که به روانشناس زده  ییشدم , حرف ها رهیخ نهیفرمان نشستم و به چشمان سرخم در آ پشت

 شیبود که جلسه پ یبود اما حالم بهتر از حال شیجلسه پ یبودم سخت تر و جانکاه تر از حرف ها
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 نیشده بودم , من به ا یرا کرده بودم و الاقل خال میها هیداشتم , گر کینیبعد از خروج از کل

دمیرس یم اگر به حالِ مرگ یداشتم , حت ازیها ن زدنحرف   ! 

گوشم بود یخودم تو یآوردم ... صدا ادیرا به  میزدم و حرف ها استارت  !.. 

شده بود ! انگار که از  دی! سارا ناپدمیدیچرخیدور خودمون م میو انگار که داشت میو گشت میگشت -

رفت که انگار از اول نبوده یجور هینداشته !  یاول هم وجود خارج  ! 

...  یو باز هم دلتنگ ی, دلتنگ یخانواده ... دلتنگ یاعضا نیمحض ب یگنحس و افسرد یروز ها آن

میپا گذاشت ریبود ... ما که به دنبال سارا شهر را ز یپدر که بر افروخته و عصب  !.. 

خودش رو گم و گور کرده بود که  یجور هیبود ! سارا  دهیفا ی! ب میسال گشت کیبه  کینزد -

 چیه یمسافر ها ستیپرواز و ل چیکنه ! اسمش تو ه اشدیهم نتونست پ سیپل یکس حت چیه

 یول میبود رشیبودن که ما ز یهمون آسمون ریکدوم از اتوبوس ها نبود ! نه اون و نه روزبه ! ز

میکردن داشونیپ  ! 

از ته دل مامان ... پر  ی... پر از درد ... پر از غم ... پر از اشک و ناله ها میداشت یکه چه روزگار یوا

 یشانیوحشتناک خانم جون ... و پر از پر یبابا ... پر از بر افروختگ تیمردانه و عصبان یه هااز غص

از محمد یمحمد ! وا  ! 

 

- هم  دی! شا میه بودگردان آدم دنبال سارا و روزب هیحال رو داشتن ! اندازه  نیخانواده روزبه هم هم

که بود نشد  یکار بود ! هر چ یتو یهم حکمت دی! شا میکن داشونیسارا و روزبه نذاشت پ یخدا

 ! که نشد

 یتو میاز حرف ها ییسرم بود و تکه ها یآن روز ها تو ادی..  چاندمیپ یزدم و فرمان را کم راهنما

شدیگوشم تکرار م  !.. 
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بشن ! همه نشستن گوشه  دایپ ستیارا و روزبه قرار نکه س دنیرس جهینت نیکم کم همه به ا -

خانواده شد اشک و آه , همه به جز  یاز گشتن ! روزگار همه اعضا دنیخونه هاشون و دست کش

 ! من

نشده بودم دیماه , هنوز نا ام ازدهی... بعد از ده  گشتمیم مصرانه  ! 

دمیبار د نیاول یکه او را برا یشوم یآن روزها خاطرات  ... 

گهی! گول خوردم ! فکر کردم دوسم داره ! فکر کردم راست م دمشید -  ! 

شدیام پاک م یقسمت از زندگ نی... کاش ا دمیکش یقیعم نفس  ... 

خوب بود , تا اون روز نحس زیسه سال همه چ -  ! 

مُرد شدی! کاش م دیبر یچیبا ق ایقسمت ها را با پاک کن پاک کرد و  نیا شدیم کاش  !.. 

 

 ضیمر کردنیحرف هم نزدم ! همه فکر م چکسیهفته تو تب سوختم ! تا سه هفته با ه کیتا  -

بود ضی, روحم مر ینه جسم یبودم , ول ضیشدم ! مر  ! 

به  شدینم نطوریده بود ؟؟ اگر اکه با من کرده بود را دا یتاوان کار ایپور یعنیباز ,  دیام لرز چانه

کردمیبه نام عدالت شک م یمفهوم  ! 

گوشش , اندازه چند جمله باهام حرف زد , من  ریزدم ز یلیس هی دمشیکه د یبار نیآخر -

که سر اون اومده بود  ییکه افتاده بود , بالها ینگفتم , حال اون هم خوب نبود ... اتفاقات یچیه

نداشت ,  یبود , انگار تعادل عقل شونیرو باخته بود ... پر شیزندگاز من بود ...  شتریب دیشا

مرد اشکاش  هیمرد ,چ مثل  هیکرد !.. مثل  هیگر ی, حت کردی, التماس م شدیم نی, غمگ دیخندیم

ها به  نینداشت و در واقع همه ا یچیپوچ شده بود , ه شیو التماس کرد ... همه زندگ ختیر
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جنون وار  یز دستم بده !.. من اما در جواب همه حرف ها و خنده هاا خواستیخاطر من بود ... نم

جمله گفتم هیها و التماس هاش  هیو گر  ... 

ینیبینم تیخوش از زندگ یتو رو یول رمیمن م "  ! " 

شدم ادهیپ نیرا برداشتم و از ماش فمیخانه ترمز کردم , ک یجلو  ... 

 یشهر زندگ نیا یکجا دونمیپنج سالشه ... نمو  ی! االن س دمشیوقت ند چیه گهیبعد از اون د -

 ایپور خوامیحرف هام با خدا , ازش م نیهنوز هم ب یمرده , ول ایزنده ست  دونمی, نم کنهیم

 شیپ!  رازیشهر فرار کردم , رفتم ش نیماه بعد از اون اتفاق از ا کی!  نیخوشبخت نباشه ! فقط هم

و غم سوختم و دم نزدم ... ماه ها , شب ها  یافسردگ ی! ماه ها تومیمیقد یاز دوست ها یکی

کردم ی!.. ماه ها مثل مرده ها زندگبخشهیمنو نم گفتیکه بهم م یدر حال دمیکابوس اون زن رو د  

!.. 

انداختم و وارد ساختمان شدم دیرا زدم , کل ریگ دزد  ... 

بازم  بردیاگه نم عذاب وجدان منو به اونجا رسوند... دوستم به زور منو برد مطب روانشناس , -

زدمیدست به اون کار م  ! 

! سخت گذاشتمیباز هم دغدغه ها را پشت در خانه جا م دیدر را باز کرد و وارد خانه شدم ... با سحر

عادت کرده بودم میشده بود ! من به فرو دادن درد ها یمن عاد یبود اما برا  ! 

*** 

 

دیترمز کرد و به سمت سارا چرخ مارستانیب یورود یروبرو  : 

شو ادهی! پ نجاستیهم -  ... 

دیکش مارستانینگاهش را به سمت سر در ب سارا  .... 
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شد ادهیو پ دیگذاشت , کش رهیدستگ یجانش را رو یلرزان و ب دست  ... 

راه افتادند مارستانیب یورود و به سمت دیکش ایسستش را پشت سر پور یها قدم  ... 

شدند مارستانیب یمحوطه گذشتند و وارد راهرو از  ... 

در گان  دهیبود و سارا پوش ستادهیبود ا یآن بستر یکه روزبه تو یدر اتاق یروبرو ایبعد پور یمدت

داشتیبه سمت در اتاق قدم بر م دیبا ترد مارستانیسبز رنگ ب  . 

گفت نیته و سنگآهسته , گرف ییبا صدا ایپور  : 

شنوهیم یبگ یباهاش حرف بزن ! دکتر گفت هر چ -  ! 

که درست وسط اتاق قرار داشت روبرو شد یوارد اتاق شد و به محض ورود با تخت سارا  ... 

در آمده بود و صورتش الغر  یبه تازگ شیها شیبود , ر دهیآن خواب یقد بلند و سبزه رو رو یمرد

دادیحال نشان م یو ب  ... 

 یاتفاق مرد نیمشخص بود که قبل از ا نحالیشده بود و با ا دهیپوش ژنیماسک اکس ریاش ز رهچه

 ... جذاب و خوش چهره بوده است

 

چهره اش  که یشد به چشمان بسته مرد رهی, خ ستادیقدم جلوتر رفت و کنار تخت ا کی سارا

... به  شناختهیم شیآشنا بود ... انگار که او را به اندازه تمام عمرش , تمام زندگ یادیسارا ز یبرا

و  ردکه به او وصل بود نگاه ک یبیو غر بیعج یزهایاندازه وسعت تمام قلبش ... به لوله ها و چ

ود ؟؟ روزبه ؟؟ ب یمرد چه کس نیاش فشرده شد ... ا نهیس یبه قلبش تو هیشب یزیحس کرد چ

... و  نی... همشناختینام م کیمرد را به اندازه  نیپس ؟؟ او ا شناختیهمسرش ؟؟ چرا او را نم

 نارک یصندل ی... رو شناختینام م کی, او همسرش را به اندازه  بانهی, چقدر غر زیچقدر غم انگ

 رهیعمرش خ ریوتص نیتر زیکرد به غم انگ ی, حس م دیچانه اش لرز اریاخت یتختش نشست و ب
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چند روز بود !..  نیداشت متعلق به هم ادیکه او در تمام عمر به  یریشده , گر چه تمام تصاو

 نیمرد همسرش بود , همه ا نیانگشتانش فشرد ... ا انیدستش را جلو برد و دست سرد روزبه را م

بود اما با او  بیجنداشت ... ع ادیاز او به  یزیچ چیکرده بود و حاال ه یها در کنارش زندگ سال

گونه اش ,  یرو دیقطره اشک سر کی...  کردیم یبگیاش احساس غر یفرد زندگ نیآشنا تر

کره  یو اضافه رو یتو خال یتوده  کینبود , او  زیچ چیو ه چکسی... او ه کردیم یاحساس پوچ

 یدرد چیهبه  قتایبود ... او حق دهیفهم گرید یفرد ییاسمش را هم با راهنما یکه حت ودب نیزم

 بیو غر بیعج یاز دستگاه و لوله ها یانبوه انی, م مارستانیتخت ب ی!.. همسرش رو خوردینم

و نه  یشده ا نیتضم ندهیو نه آ یآواره به تمام معنا ! نه خانواده ا کیبود و خودش ,  دهیخواب

از آن بداند یزیکه چ یا ذشتهگ یحت  !.. 

 

تنها دوست روزبه بوده و باز هم  کردیکه ادعا م یخلسه ! کس ایبود , پور ایبه نام پور یمرد مهمان

...  اوردیم ادیرا به  زیکم کم همه چ گفتینداشت ... روانشناسش م ادیاز او به  یزیچ چیسارا ه

اند  اشتهکه در گذشته اش حضور د ییه و آدم هااگر در کنار خانواده اش باشد و با گذشت گفتیم

از آن ها  یتیذهن چیکه سارا ه ی... خانواده ا شودیتر م عیروبرو شود روند بهبودش تند تر و سر

 ایدارد  یخواهر و برادر دانستیکشور و شهر هستند , نم نیا یکجا دانستینم ینداشت ... حت

دانستینم زیچ چی! او ه ریخ  ! 

 کیسارا در رابطه با خانواده اش  ی, تمام عکس العملش در برابر سوال هاگفتینم یزیهم چ ایپور

بود یجمله تکرار  : 

یفهمیزود م یلیخ -  ! 

زمزمه کرد دیلرزیو بغض م هیکه بر اثر گر یروزبه را با انگشتش نوازش کرد و با صدا دست  : 
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بده  یلی؟؟ خ یحضور داراز قلبم  ییجا هی کنمیحس م یول شناسمتیبده که من نم یلیخ نیا -

؟؟ دمتیها بار د ونیلیو انگار که م یآشنا تر یاز هر آدم کنمیحس م یول نمتیبیباره م نیکه اول  

زده اش خیو  دهیرنگ پر یگونه ها یبا سرعت روان شد رو شیاش باز جمع شد و اشک ها چانه  

... 

 یکه از لحظه ا ی!.. انقدر یمهم یلیخ یهر جا که هست دونمیم ی... ول یمیزندگ یکجا دونمینم -

بوده به قلبم برگشته یقلبم جاش خال یمدت تو نیکه تمام ا یزیچ هی کنمیحس م دمتیکه د  

... 

را با کف دست پاک کرد شیها اشک  ... 

 

که ادعا  ی... اون مرد ینجات بد یفیو بالتکل یکیتار نیو منو از ا یبش داریبهم قول بده زود ب -

 ی... اگه دوسم دار میرو دوست داشت گهیهمد یلیکه ما خ گهیتنها دوست توئه , بهم م کنهیم

شو داریب  ... 

ادامه داد فیضع ییداد و با صدا هیتک واریرا به د سرش  . 

بهم  یزیچ ای... پور بیو غر مییدر تنهاچرا انق دونمیخانواده من و تو کجا هستن , نم دونمیمن نم -

خانواده  دوارمیروشن بشه ... ام زیزود همه چ یلیخ دوارمیام ی, ول دهی, جواب سواالتم رو نمگهینم

خانواده ام دنبال خانواده ات باشم و بفهمم که  شیهر وقت رفتم پ دمیکنم , بهت قول م دایام رو پ

نشده داشونیکجا هستن و تا حاال چرا پ  ... 

کشنده خالص  یفیبالتکل نیاز ا دوارمی... ام یایو تو هم به هوش ب ادیب ادمی زیهمه چ دوارمیام

هیمن کاف یبرا نی... هم میتموم بشه و به آرامش برس تیوضع نیا دوارمیبشم ... ام  ! 

در مکث کرد ,  یسست و آهسته به سمت در رفت ... جلو سیبلند شد و با قدم ها شیجا از

لب گفت ریروزبه نگاه کرد ... ز و به دیچرخ  : 



 

[Type text] Page 157 
 

 یاتفاق نم ینجوریا زیچ چی... کاش ه یدادیمن رو م یکاش حالت خوب بود و جواب سوال ها -

 ... افتاد

بود را پاک کرد و در را باز کرد و از اتاق خارج شد ...  دهیغلت رونیکه از چشمش به ب یاشک قطره

جا گذاشت و به  مارستانیتخت ب یو لوله ها , رو ها میس انیم ییاز قلبش را جا یحس کرد تکه ا

حرکت کرد یبه سمت خروج ایدنبال پور  ... 

*** 

 

و با لبه شالم خودم را  دمیکش یقینفس عم یشدم و از شدت گرما با کالفگ ادهیاسنپ پ نیماش از

باغ فردوس پارک  یورود یکه روبرو رضایعل نی. نگاهم را چرخاندم و چشمم به ماشباد زدم ..

لب غر زدم ریرا به آن سمت کج کردم و در همانحال ز میکرده بود افتاد ... قدم ها  ... 

میایتو اوج گرما ب میحاال انگار مجبور بود -  ! 

هم غرغرو  یلیخ کردمیم ین سعسالم کرد نیبودم و در ح ستادهیبچه ها ا یبعد روبرو هیثان چند

 ... به نطر نرسم

داد و گفت هیتک نیبه کاپوت ماش آراد  : 

؟؟ دهیم یبهمون بستن یخب ! حاال ک -  

و با خنده گفتم دمیسمتش چرخ به  : 

! بعدش به فکر دسرش باش میحاال اجازه بده نهار رو کوفت کن -  ! 

باال انداخت شانه  ... 

خورمیتکون نم نجاینخورم از ا یحساب کنم ؟؟ من تا بستن هینقد هست چرا رو نس یتا وقت - !.. 



 

[Type text] Page 158 
 

و گفت دیاش را گرفت و به سمت در راننده کش قهیقدم جلو آمد و با خنده  کی طاها  : 

گرما نیتو ا میبازارچه , پخت میبرس میپشت فرمون بر نی! بش ینیمفت خور تر -  ! 

مقاومت کرد آراد  ... 

شهینم میحرف ها حال نیا خوامیم یمنتظر توئن ! من بستن یکولر گازحاال نه که تو بازارچه با  -  ! 

هل داد یدر را باز کرد و او را به سمت صندل طاها  ... 

فقط میبر نیبهت ! بش دمیم یباشه بستن -  ! 

پشت رل نشست و انگشت اشاره اش را تکان داد آراد  ... 

کنمیم یبهم خودتو بستن یند یبه جان طاها بستن -  ! 

را باز کرده بود گفت نشیکه در ماش اطاه  : 

گهید میبر نینیبش یو عل نویکم چرت و پرت بگو آراد ! م -  ... 

خجالت گفتم یآراد رفتند که من با کم نیبه سمت در ماش رضایو عل نویم  : 

؟؟ امیب ی! با اسنپ اومدم ! تا اونجا با چ اوردمین نیمن ماش -  

 

بدون مکث سر چرخاند و کوتاه گفت طاها  : 

من نیتو ماش ایب -  !.. 

تعارف نبود یبرا ییرا تکان دادم , جا سرم  ! 

شدم ریشاگرد جا گ یصندل یدر جلو را باز کردم و رو دیترد یرفتم و با کم نشیسمت ماش به  ... 
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آراد راه افتاد نیپشت رل نشست و پشت سر ماش طاها  ... 

به قولش عمل کند  رضایو عل مییایب شیکه امروز به سمت تجر میکافه قرار گذاشته بود یتو روزید

! سه شنبه بود و وقت استراحت من , روز فرد بود شیبازارچه تجر یتو یزی... د  ! 

همه به استراحت  رضایعلرا از صبح باز نکرده بودند , قرار بود امروز کافه بسته بماند , به قول  کافه

داشتند ازین  ... 

مچچند نفر از دوستانش رفت , شانس هم  دنیرا برداشت و به د نیماش چییامروز سحر سو صبح

بود اریبا من  یگرما بدجور نیدر ا  ! 

در طول راه غر زدم که حد و حساب نداشت ,  یو کولر خراب , چه شود !.. به قدر اسنپ

سرم بکوبد یفرمان را بِکَند و تو خواستیکه راننده دلش م دمیفهمیم  ! 

دیگنجیجا نم کیگرم اواسط مهر ماه  بایتقر یخودش بود , کولر خراب با هوا ریتقص  ! 

ماندن پا  یبود که شهر را در آغدش گرفته بود اما گرما همچنان لجوجانه برا یچند روز زییپا

کرد یم یفشار  ! 

از همه  یتهران لعنت نی! ا کردیم دادیهم که ب کی. ترافنگاه کردم .. ابانیرا چرخاندم و به خ سرم

هوا گرم بود یبود ! به خصوص وقت هیلحاظ به جهنم شب  !.. 

 یشلوغ ریاس گریکدیکردن  دایپ یتا برا میباغ فردوس گذاشت یورود یقرارمان را روبرو روزید

کردمیخودم را هم گم م شیبازارچه تجر ی! من که وسط شلوغ میبازارچه نشو  !.. 

 

گوشم  یتو کیموز یپنل رفت و صدا یدست طاها رو عصریول انیایخ یتو دنمانیچیزمان با پ هم

دیچیپ  ... 
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یکه منو تنها بذار یریم یدار تو  

یتا رو قوالت پا بذار یریم یدار تو  

عشق چشاتو نیرو ا یبند یم یدار تو  

با تو شهیکه حالم عوض م یدیند  ... 

 

هم مانند تمام تهران  ابانیخ نیشدم ... از ا رهیشلوغ گرفتم و به انگشتانم خ ابانیرا از خ چشمم

یتهران حت یاز باق شتریمتنفر بودم ! ب  ! 

 

گذرهیجون تو سخت م به  

که بپره ستیمثل عطر ن عشق  

که وابستته میاون من  

سره کیتم فکر یتو هنوزم  ... 

 

 دنی... من از د نمیبب خواستمیبود ... نم میدست ها ریو نگاه من درگ کردیآهسته حرکت م نیماش

 ..! خاطره ها خسته بودم

 

هیمعن یبرام ب یتو زندگ یب  

هیتو با بق یفرق دار یدینفهم  
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هام وونهیدرست مثل د آره  

هیدلتنگ راتیاز تاث نیا ... 

 

بود  عصریول نجاینداشتم ... ا یو حواسش به من نبود ... من اما حال خوب کردیبه روبرو نگاه م طاها

که قصد جانم را کرده بودند ی!.. معبد خاطرات  !.. 

 

بودمت تا که آروم بشم دهیند کاش  

آرامشم یبا رفتنت سلب کرد تو  

تفاوت بودم یمنم مثل تو ب کاش  

با خودم ومدمیکه راحت کنار م تا  ... 

 

رنگ و  یآب یتابلو کی یباال آوردم ... نگاهم گره خورد تو یو نگاهم را کم دمیکش یقیعم نفس

بود یشکل نیشک مرگ هم یخود مرگ بود !.. ب گرید نیکه نفسم رفت ... ا ینفسم رفت ... وا  !.. 

گذرهیجون تو سخت م به  

که بپره ستیعطر ن مثل عشق  

که وابستته میاون من  

سره کیفکرتم  یتو هنوزم  
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کافه  یدرش تابلو یباال یکه روز ییو جا رمیبم شدی؟؟ م رمیبم شدی! م " ایدر یکتاب فروش "

را بسوزاند و تمام کند ؟؟ دهیصاعقه بزند و منِ نفس بر کی شدی؟؟ م نمیبود را نب زانیآو نیدلف  

 

هیمعن یبرام ب یتو زندگ یب  

هیتو با بق یفرق دار یدینفهم  

هام وونهیدرست مثل د آره  

هیدلتنگ راتیاز تاث نیا  ... 

 

کرده  زیدوختم ... نفرت تمام وجودم را لبر میکوچک گرفتم و به دست ها یرا از کتاب فروش نگاهم

آمد یو م رفتیتند م نباریمشت شده بود و نفسم ا میبود , دست ها  ! 

دمیطاها را شن یصدا  ... 

؟؟ یخوب -  

 ! نه -

!  ستیکه حالم خوب ن گفتمیمدت به او م نیبود که در تمام ا ینفر نیهم جا خوردم ! اول خودم

نه  کی,  نیشدم ... هم ی... انگار خال میرا بکنم و دروغ بگو تشیبود که الزم نبود رعا ینفر نیاول

 ! حالم را خوب کرد

در اورد و به سمتم  یآب دست نخورده ا یبطر داشبورد یحرف دست دراز کرد و از تو یب طاها

... حس کردم دمیدراز کرد ... درش را باز کردم و چند جرعه نوش  

خاموش شد یدرونم کم آتش  ... 
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نگفت یزیلب تشکر کردم ... چ ریگذاشتم و ز میپا یرا رو یبطر  ... 

...  دمیکش یقیعم دادم و نفس نییرا تا ته پا شهیدکمه مربوطه فشار دادم و ش یرا رو انگشتم

قطع شده بود , به گمانم قطعش کرده بود کیموز یصدا  ... 

آهسته گفتم ییدوختم و با صدا میرا باز به دست ها نگاهم  : 

! من ینیبیحال بدم رو مدام تو م -  ... 

 

شدبم و گرفته بلند  شیصدا  .. 

 چکسی! حال هر کس به خودش مربوطه , همه آدم ها حال بد دارن ! ه ستین حیبه توض یازین -

ستیحالش خوب ن شهیهم  ! 

را به زبان  کردمیرا که داشتم درباره اش فکر م یزیچ اریاخت یرا به طرفش چرخاندم و ب سرم

 ... آوردم

رو ناراحت کنهتو  یزیوقت چ چیه کنمی! فکر نم یخونسرد شهیتو هم یول -  ! 

گرفته شد یکرد ... حس کردم کم سکوت  ... 

یشدم , چه حرف احمقانه ا مانیجا پش در  ! 

لب زمزمه کردم ریز  : 

دیببخش -  ! 

کردم اما دوست نداشتم ناراحت باشد یچرا عذرخواه دمیهم نفهم خودم  ... 

خنده بلند شد یتوام با کم شیصدا  ... 
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ییمثل بچه ها -  ! 

تیبا جد نباری... ا دمیرا شن شیباز صدا نگفتم ... یزیچ  ... 

ستنی! آدم ها از اولش سخت و خونسرد ن یشناسیماه نشده که منو م کیتو هنوز  -  ! 

چند سال  ی... مگر من سالله  دادیم ریی... روزگار آدم ها را تغ گفتیفکر فرو رفتم ... راست م به

داشته  یدر زندگ ییها ی؟ او هم البد سختجور بمانند ؟ کی شهیانسان ها هم یقبل بودم که باق

کرده لیتفاوت تبد یآدم خونسرد و ب نیکه او را به ا  ... 

نفر  کیکه توانسته بودم به  نیبهتر بود , هم یلیکه پارک کرد حالم خ شیبازارچه تجر یروبرو

من  یها فقط برا یبودم سخت دهیکه فهم نیبهترم کرده بود ! هم ستیکه حالم خوب ن میبگو

ستین  ! 

 شیبزرگ و کوچک داشتند , بزرگش به من و امثال من افتاده بود و کوچک تر ها یزندگ یها رنج

میبود دهیرا گرفته بود ... همه درد کش گرانیهم دامن د  ... 

 

در را  رهی... دستگ دمیکش یقی, از فکر خارج شدم و نفس عمشد و در را بست  ادهیپ نیاز ماش طاها

دمیرا شن شیگذاشتم صدا ابانیآسفالت خ یرا که رو می, پا دمیکش  ... 

نفس  توننیحال خوش آدم رو بد کنن , م توننیهستن , م یعجبب یزایحق با توئه, خاطرات چ -

که  یزیهم دارن , خاطرات هر چ یخوب هی یآدم رو جهنم کنن , ول یزندگ توننیآدم رو ببرن , م

 ! باشن , واسه گذشته ان

گرفته بود شیو نگاهش کردم ... صدا دمیپاشنه پا به سمتش چرخ یرو  ... 

بهش فکر  نکهیبدون ا شهینداره , م یکه واسه گذشتست , تموم شده ... ادامه دادنش لزوم یزیچ -

یکن ی, تو حال زندگ یکن  !.. 
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حسرت بار گفتم یم و با لحنچشمانش نگاه کرد یتو میمستق  : 

؟؟ یباشن چ دهیرو به گند کش تیحاال اگه اون خاطرات تا حال کش اومده باشن و تمام زندگ -  

را کج کرد سرش  ... 

 کتهیخودم د یکه برا گمی, دارم میکه تو بشنو ستین نیا ی, فقط برا زنمیحرف ها رو م نیاگه ا -

از منجالب گذشته امیب رونیببدم و  یتکون هیکنم ! بلکه منم به خودم   ! 

صاحب اون خاطراته که  نی, ا انیکش ب ستنیرو بهت بگم , خاطرات بلد ن یزیچ هیبذار  یول

دهیکشش م  ! 

دمیو تلخ خند کج  .. 

... من بلد  یبا خودت و خودت رو از منجالب گذشته نجات بد یحرف بزن یتونیخوبه که م -

کار رو بکنم نیا ستمین  ... 

 

مانع شد رضایعل یو صدا دیبگو یزیباز کرد که چ دهان  ... 

کننیاونجا پچ پچ م سادنی, وا گهید میبر نیایو الوند ... ب ینادر یخانم و آقا -  ... 

 شی... حرف ها مین ها راه افتادحرف به سمت آ یرا فشرد و ب ریدوختم ... دزدگ نیرا به زم نگاهم

شده بود ریبود و او هم در دست گذشته اش اس دهیگرفته بود , او هم درد کش یذهنم را به باز  ... 

کمتر  یبهتر شدن حالش , برا یبرا کردیکه تالش م یکیبه من ...  هیبود شب یکیهم احتماال  او

 ... فکر کردن به خاطرات و گذشته اش



 

[Type text] Page 166 
 

کردم حواسم را به حال بدهم و ذهنم را مشغول نکنم ... حداقل  یسع میوارد شددر بازارچه که  از

ها  زیاز م یکیو پشت  میگوشه بازارچه شد یبا هم وارد رستوران سنت یروز را ... همگ کی نیهم

دیپرس رضای... عل مینشست  : 

؟؟ نیخور یم یخب , چ -  

شانه باال انداخت نویم  ... 

دمگرفته بو یزیمن که قول د -  !.. 

هم لبخند زدم و ادامه دادم من  : 

رو بچسبم گهید زیرو ول کنم چ یزیمغز خر نخوردم د عتایمنم که طب -  ! 

میسفارش دادن رفت و ما مشغول حرف زدن شد یبرا رضای, عل یزیبر سر د یتوافق همگ با  ... 

 

که نه  شیها طنتی... از ش گفتیرفت م یراست باال م واریکه از د طانشیداشت از برادر ش نویم

کرد ... از حرکات خنده دار و بامزه برادرش و حرص  یم یها را هم عاص هیتنها خانواده که همسا

 یو بلبل زبان یمادرش زبان دراز یکه برا یبردارش را وقت یمادرش ... داشت ادا یخوردن ها

... آراد ادامه حرفش را گرفت میدیخند یآورد و همه م یدر م کردیم  ... 

بودم ! مامان و بابام به غلط کردن  یاعجوبه ا هی! من بچه که بودم  ستین یزیکه چ نیحاال ا -

بود  یچه غلط نیا " هیکردم تو چهره بابام  یکه حس م کردمیم ییکار ها هی یعنیافتاده بودن ! 

زنهیموج م یخاص "من کردم !   ! 

یصندل یلبخند کج لم داده بود رو کیو خونسرد با  لکسیو آراد ر میاز خنده منفجر شد همه  ... 

نگاه کرد میدیخند یبه ما که م جینشست و گ یکه سفارش داده بود پشت صندل رضایعل  ... 
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ادامه داد لکسیبا همان لبخند ر آراد  ... 

, من حدودا دوازده سالم بود , مامانم به زور مجبورم  میشتهر روز ظهر ما تو خونه برنامه خواب دا -

به خواب , مامانم هم خوشحال و شاد و  زدمیو خودم رو م دمیکشیبخوابم , منم دراز م کردیم

 نچو کردی, در خونه رو هم قفل م دیخواب یتخت م الیکه من خوابم و با خ کردیخندان فکر م

کنم با دوست هام , دوست نداشت برم چون هر دفعه  یکه باز رونیرم ب یمن ظهر ها م دونستیم

... مامانم در خونه رو که  شدیبودم و همه شلوار ها و کفش هام پاره م یومدم تا گردن خاک یکه م

 مپلک ها یزدم به خواب , از ال یبالشش .. من خودم رو م ریذاشت ز یرو م دی, کل کردیقفل م

زدم و  یبا چشم بسته غلت م یش منظمه, همونجورکه مامان خوابش برده و نفس ها دمید یم

 دیلحظه کل هی! تو  شمیبالشش ! مثال که من خوابم و تو خواب دارم جابجا م ریبردم ز یدست رو م

! عصرش که بر  رونیب زدمیو م کردمی! در رو باز مدمیپر یو مثل فشنگ از جا م داشتمیرو ور م

که  ییبرو همونجا گفتی, مامان م دمیخواب هیهمسابار خونه  هی, دادیگشتم , مامان راهم نمیم

بخواب یریو در م یزن یو به خاطرش منو گول م یشد یتوش خاک ینجوریا  ! 

 

دمیو پرس دمیخند  : 

؟؟ یدیخواب هیجدا خونه همسا -  

, سرش را تکان داد و گفت را تا بنا گوش باز کرد ششین  : 

پسر  شیبرم خونه , مامانم با کتک برد منو خونه ! مونده بودم پ شدمینم یآره ! تازه فرداش راض -

منو برگردونه یکه دوستم بود , بهم خوش گذشته بود ! حاال مامان مونده بود چجور هیهمسا  ! 

بشر نیخنده ما باال رفت ... جدا اعجوبه بود ا یصدا باز  ! 

با خنده گفت نویم  : 
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تازه بزرگ تر که شد بد تر هم شد ! فکر کنم پونزده سالش بود که حدودا دو هفته مدرسه نرفت  -

 !.. درسته آراد ؟؟

و سرش را تکان داد دیخند آراد  .. 

! بعد دو  نمایس رفتمیمدرسه م ی, به جا رونیب ومدمیمدرسه از خونه م یآره ! هر روز به بهانه  -

هنگ کرده بود دیدن خونه مون ! امهفته زنگ ز  ! 

سرش را تکان داد ... رو به من و طاها گفت نویم  : 

خواست آراد رو  یکه خاله و شوهر خاله ام دلشون م ادمهیداداش بزرگ تر آراده! اون موقع  دیام -

یاول صبح رهیکجا م نیکرد که بفهمه ا بیهم صبح فرداش آراد رو تعق دیدار بزنن! ام  ! 

ش را تکان داد و با خنده گفتسر آراد  : 

فصل کتک خوردم هی! تو خونه  ارهین رمیکه گ دمیدو یم یگزاکیخفتم کرد ! ز نمایدر س یجلو -  

! 

و خنده رو  طانیپسرک ش نی... ا میداشت ازیخنده ها ن نیبه ا ی... واقعا گاه میدیخند یم همه

را فراهم کرده بود حمانیملزومات خنده و تفر یبدجور  ! 

 

 

و به جان  میشد الیخیشد همه خنده و حرف را ب دهیچ زیم یکه رو یزید یداغ و فلز یها ظرف

میغذا ها افتاد  ! 

از جا  رضایتشکر از عل کیظرف ها نبود و همه با  یتو یزیاز د یاثر چیساعت بعد ه مین حدود

آراد در آمد یو صدا میبازارچه شد ی... وارد شلوغ میراه افتاد یو به سمت خروج میلند شدب  : 

ده ؟؟ یم یبهمون بستن یخب , حاال ک -  
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دمیرا شن نویم یو در همانحال صدا میبازارچه رفت یسمت خروج به  ... 

بده یبستن هیو هر کس باخت به بق میمسابقه بد هیدارم !  شنهادیپ هیمن  -  ! 

را باال برد و گفت شیرفت دست ها یما راه م یو آراد کهه جلد میبازارچه خارج شد زا  : 

دادم , فقط هم خوردنش رو بلدم یبستن شنهادیقائده خارجم البته ! من پ نیمن از ا -  ! 

نازک کرد یپشت چشم نویم  .. 

سیخس -  ! 

رو به ما ادامه داد و  : 

رضای, من و عل میش یا گروه م! خودمون چهار تا , دو ت دیولش کن نویا -  ... 

رو به طاها گفت و  : 

 ! تو و سالله -

حوصله نگاهش کرد یب طاها  ... 

دمیم یمن بهتون بستن ای! ب نویها شو م یبچه باز نیا الیخیب -  ! 

چپ چپ نگاهش کرد نویم  ... 

 

میخوام مسابقه بد یبار رو ! من م هی نیا ایقا اصال شما بابابزرگ , ما کودک خردسال ! کوتاه بآ -  ! 

نگاهش  یسوال میرفت یها م نیکه قدم زنان به سمت ماش یشد و در حال نهیدست به س رضایعل

 ... کرد

؟؟ یچه جور مسابقه ا -  
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نگاهش را اطراف چرخاند و متفکرانه گفت نویم  : 

فکر کنم دیباشه ! صبر کن دیکه جد یزیچ هی -  ! 

دیرا به هم کوب شیشد و ناگهان با ذوق دست ها رهیو هوا و اطراف خ نیبه زم هیثان چند  ... 

ی! جدول نورد دمیفهم -  ! 

ابرو باال انداخت یبا مسخرگ آراد  ... 

؟؟ دهیهست ؟؟ ورزش جد یچ -  

ن داد و گفتاز جدول ها را نشا یتفاوت به او رو به ما قسمت یب نویم  : 

 یاون قسمت از جدول ها که بلنده و کنار شمشاد هاست م یجلو , رو رهینفر م هیاز هر گروه  -

 رتریکه به اون چهار راه برسه برده , هر کس د ینفر نیبدوئه,  اول دیراه بره, فقط با دیدوئه , نبا

بخره  ینبست دیخته و باگروهش با ابونیتعادلش به هم بخوره و پاش بخوره به آسفالت خ ایبرسه 

همه یبرا  ... 

بود ... فقط مهم حفظ  یگفته بود تا چهار راه فاصله کم نویکه م یی... از جا میسر تکان داد همه

بودند دهیسرک کش انشیبود که شمشاد ها هم به م یبلند یآن جدول ها یکردن تعادل رو  ... 

و من گفتم میمن و طاها به هم نگاه کرد  : 

تو ؟؟ ایمن برم  -  

چشمانم نگاه کرد و لب زد تو  : 

 ! تو -

مغرور  یاو آن سالله  یچرا جلو دانستمیکج کردم و نگاهش کردم ... نم یحرف سرم را کم یب

شدیم دهیام به رخ کش یافتاد , خود واقع ینقابم م شی... جلو شدمیو مظلوم م شدیم بیغ  ... 
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به  یازیاو ن یجلو کردمیحس م کردمیکافه کار م نیکه در ا یسه هفته ا نیبود که در هم بیعج

کردینم یچون او هم نقش باز دیکردن ندارم ... شا یدختر شاد و خوشحال را باز کینقش   ... 

کنار شمشاد راه  یجدول ها نیحرف به دنبال بچه ها به سمت بلند تر یشدم و ب ریبه ز سر

میافتاد  ... 

 ستادهیجدول ها ا یرو ابانیکه آن طرف خ نویحرف باال رفتم و به م یب میدیجدول ها که رس به

باال انداخت ییبود با خنده نگاه کردم ... ابرو  .. 

دیاز االن خودتون رو بازنده حساب کن -  ! 

دمیخند  ... 

پنبه دانه ندیدر خواب ب نویم -  ! 

نگاهم کرد طنتیو با ش انهیجو رقابت  ... 

دید میخواه -  ! 

مسابقه مهم بود کیبه  هیشب زیچ همه  ! 

بود گفت ستادهیا الیخیو ب بیکه دست به ج آراد  : 

... دو ... سه کی!  دیکنیخب ! با شمارش من شروع م -  ... 

کردم دنیشماره سه با تمام دقت و تمرکزم شروع به دو دنیشن با  ... 

کرد ... به طرز خنده  یمن نگاه م یآمد و به قدم ها یتند و عقب عقب م یها کنارم با قدم طاها

میشده بود یجد یدار  ! 



 

[Type text] Page 172 
 

داشتم یرا تند و پشت سر هم بر م میها قدم  ... 

دمیشن یآراد را ناگهان یبود ... صدا میبه پاها نگاهم  : 

پات خورد به آسفالت ! تموم نویم -  ! 

حواس به  یرنگ که دنده عقب و ب یال نود طوس یقفل شد رو باال آوردم و نگاهم یرا با شاد سرم

کم بود یادیآمد ... فاصله اش با او ز یسمت طاها م  ... 

 

... حرف  دید یحواسش نبود و راننده هم انگار او را نم چی, طاها ه دمیترس اریاخت یکم که ب انقدر

هراسان بود میآمد صدا رونیکه از دهانم ب  : 

 ! مواظب باش -

جدول بودم در لحظه تعادلم را به هم زد و حس کردم در حال  یکه هنوز رو یدر حال دنمیترس

 ! سقوط بر کف آسفالت هستم

ا او ... ... رخ به رخ آمدم ب دیچیهوا دستش را دور کمرم پ یقدم جلو آمد و هراسان و رو کی طاها

, گر گرفته بودم سوختیدستش م یشد ... جا دهینفسم بر  ... 

 نیدر همان لحظه حس کردم که تعادل طاها به هم خورد و هر دو در کنار هم پخش زم درست

باال گرفتم و چشمانم گره خورد در نگاهش  یاش ... سرم را کم نهیس ی... سرم فرود آمد رو میشد

چشمانم در تکاپو بود ... نفسم حبس شده بود انیمش م... ملتهب بودم ... مردمک چش  ... 

که تازه متوجه اش شده  یاش گذاشتم و با درد نهیس یخودم آمدم و هول شده دستم را رو به

دمیبودم خودم را عقب کش  ... 
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 نیحس ها و ا نیبودم ! ا جیکرد ... گ یدستم گرفتم ... به شدت درد م کیو شانه ام را با  نشستم

گفت ؟؟ به  یچه م رفتیم نییوامانده که با سرعت باال و پا نهیس نیچه بود ؟؟ ا گریب دالتها

جز ترس نبود یزیحاالت به خاطر چ نیشک ا یبود , ب نیخاطر ترس بود ؟؟ حتما هم  ... 

 یبا نگران نویبودند و م ستادهیو آراد وحشت زده و هراسان باال سرمان ا رضایهم نشست ... عل او

سته بودکنار من نش  ... 

؟؟ نیخوب -  

شد ؟؟ یزخم تونییجا -  

شد آخه ؟؟ یچ -  

کرده بود ...  نمانیآمد با ضرب به طاها خورده بود و پخش زم یکه دنده عقب م ینیماش سپر

حالمان خوب است مییکرد که بگو یراننده اش با هراس و ترسان و نگران التماس م  ... 

میکرد یبه اطراف نم یو توجه میبود جیو او را خواب برده بود انگار , گ من  ... 

دیبه سمتم چرخ طاها  .. 

؟؟ یخوب -  

نبود همچنان شینکردم ... حواسم سر جا نگاهش  ... 

 ! آره -

 

که دستم به شانه ام بود از جا بلند شدم یدر حال همانطور  ... 

جلو آمد رادآ  ... 
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سالله ؟؟ یخوب یمطمئن -  

حرف تکان دادم یرا ب سرم  ... 

قدم مانده به من زمزمه کرد کیهم از جا بلند شد ... چند قدم جلو تر آمد و درست  طاها  : 

بشه , نتونستم تعادلم رو حفظ کنم ینجوریا خواستمیدکتر ؟؟ باور کن نم میبر یخوایم -  ... 

دوختم نیرا به زم نگاهم  ... 

نداره ی, اشکال ستین یمهم زیچ -  ! 

تپش قلب و  نیو ا بیو غر بیحاالت عج نیا میمهم نبود ! برا مینه ! برا ایاو خوب است  دمینپرس

شده بود مهم بود دهیکه بر ینفس نیا  ! 

 یو ب میببرد را دست به سر کرد مارستانیکه ما را به ب کردیاصرار م یرا که با نگران نیماش راننده

و  نویخوردن نداشت ! م یبستن یبرا یکس حال چی... ه میها راه افتاد نیف به سمت ماشحر

تکان  "خوبم !  "به نشانه  یحرف سر یو ما ب دندیپرسیحالمان را م یو آراد مدام با نگران رضایعل

 ریاو چه مرگش بود ؟؟ ز یبودم و او ... راست جیما گرفته بود ... من گ ی! حال هر دو میدادیم

نداشت ... مشکل او چه بود  ی! چهره اش از درد هم نشاندمید ینم ینگاهش کردم ... زخم یشمچ

 پس ؟؟

آهسته گفتم ییبا صدا میدیها که رس نیماش به  : 

من رمیگیاسنپ م -  ! 

 

رفت نشیاز من به سمت ماش جلوتر  ... 

رسونمت خونه یم -  ! 
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دنبالش رفتم و باز تکرار کردم به  ... 

 ... اسنپ -

دیحرفم پر انیم تیو با جد دیپاشنه پا چرخ یرو  .. 

خونه رسونمتیگفتم م -  ! 

چشمانش نگاه کردم  ینگاه نکردن به چشمانش مظلومانه تو قهیباالرپخره بعد از چند دق اریاخت یب

ذهنم بود به زبان آوردم یرا که تو یزیو باز هم همان چ  : 

 ! زورگو -

زد و به من نگاه کرد یسمت شاگرد را باز کرد و لبخند کج در  ... 

که هست نهیهم -  ! 

دیعقب کش یاشاره کرد و کم یبه سمت صندل و  ... 

نیبش -  ! 

کردم و در را بستم ... طاها پشت  یشدم و قبل از بستن در با بچه ها خداحافظ ریجاگ یصندل یرو

که در آن لحظه ها تمام  یو التهاب بیو غر بیکردم به حاالت عج یشست و استارت زد ... سعرل ن

 ... جانم را فرا گرفته بود فکر نکنم ... سرم به سمت او چرخاندم

زحمتت دادم امروز یلیخ -  ! 

بود گفت رهیخ شیکه به روبرو یعوض کرد و در حال دنده  : 

ادیاز تعارف خوشم نم -  ! 
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بود دهیباال پر میو سرم را باال آوردم ... ابروها ستادیا نیبعد حس کردم ماش ی... کمنگفتم  یزیچ  

... 

 

؟؟ میسادیچرا وا -  

شو ادهیپ -  ! 

به  یحوصلگ ید ... با ببو مانیدرست روبرو مارستانیب کی یرا نگاه کردم ... ورود رونیب شهیش از

کردم و گفتم هیتک یصندل یپشت  : 

 ! حالم خوبه -

شوم ادهیشد و اشاره کرد که پ ادهیپ  ... 

شدم ادهیو پ دمیدر را کش رهیدادم و دستگ رونیب یرا با کالفگ نفسم  ... 

چشمانش نگاه کردم یتو  : 

ستیکه ن ی! من حالم خوبه , زور یتو از زورگو هم بدتر -  ! 

رفت مارستانیب یبه سمت ورود یرا فشرد و با خونسرد ریال انداخت و دزدگبا شانه  ... 

هیزور قایدق -  ! 

کنم !  یلجباز خواستمیهم نم دیو با حرص پشت سرش راه افتادم ... شا دمیکوب نیزم یرا رو میپا

کنم یگذاشت با او لجباز یدرون من نم یزیدر واقع چ  ! 

از  امدهین شیپ مانیبرا یمشکل چیداد که ه نانیاطم نکهید از اکرد و بع نهیهر دو ما را معا دکتر

نداشتم  یگریداده بود و مشکل د صیتشخ یکوفتگ کی... درد شانه ام را  میخارج شد مارستانیب

گفتم هآهست یینگاهش کردم و با صدا یچشم ریو او به راه افتاد ... ز مینشست نیماش ی... باز تو  : 
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 ! ممنون -

سمتم انداختبه  ینگاه مین  ... 

نکردم یکار -  ! 

بوق و سر  یصدا شدیم دهیکه شن ییدر سکوت گذشت و تنها صدا یا قهینگفتم ... چند دق یزیچ

بود ابانیخ یو صدا  ... 

 

تعجب  یبا کم نیو خاموش کردن ماش یستترمز د دنیرا به دستانم دوخته بودم که با کش نگاهم

میبود ستادهیا یفروش یبستن کی یسرم را باال آوردم ... روبرو  ! 

؟؟ نجایا یدار یکار -  

یفهمیشو م ادهیپ -  ! 

شد ادهیپ نیاز ماش و  ... 

و کار خودش را  دادیجواب نم خواستینم یبه دو کردن نداشتم ! او تا وقت یکیحوصله  گرید

بودم دهیرا خوب فهم نیماه ا کی نی, در ا کردیم  ! 

دمیرا شن شیرفتم ... صدا یچوب یها یو صندل زیشدم و به دنبال او به سمت م ادهیپ  ... 

 یباختن و نشد که بدن بهمون امروز ! به جاش ما خودمون بستن یبستن هی رضایو عل نویم -

ییجورا هی میچوندی! اونا رو هم پ میخوریم  ! 

نشستم و گفتم زیم پشت  : 

نبود یازین -  ! 
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رفت گفت یم شخوانیکه به سمت پ یحال در  : 

فقط یکنینگاه نم عتایخوام ! تو هم که طب یم یمن بستن -  ! 

مخالفت  یبرا یلیبدهد چه بهتر ! چه دل یخواست به من بستن یباال انداختم ! اگر خودش م شانه

 بود ؟؟

دیآ یگفته بود که از تعارف بدش م خودش  ! 

نشست میروبرو یسنت یبا دو ظرف بستن بعد قهیدق چند  .. 

زدم و گفتم یاول را به بستن قاشق  : 

خوب باشه یلیخ دیآفتابِ داغِ مهر ماهِ تهران با ریخوردن ز یبستن -  ! 

لبخند زد کمرنگ  ... 

خوردم یآفتابِ داغِ تهران بستن ریز ادیز نجایا -  ! 

نگاهش کردم و گفتم طنتیش با  : 

خونه ات  دمیکه من از بچه ها شن یی! تا جا یبخور یو بستن نجایتا ا یایب ییتنها کنمیباور نم -

نجایمقدار دوره از ا هیشهرک غربه ,   ! 

چشمانم نگاه کرد یتو میمستق  ... 

باشه که از  یعاد یلیخ کنمی! گمون نم دمیحرف هات شن نی! از ب یکردیم یزندگ رازیتو هم ش -

و مرور خاطراتت  نجایا دنی! که تهش با د یاطره بسازخودت خ یو برا نجایا یایتنها ب رازیش

 ! حالت اونقدر بد بشه

چشمانش و به حرف آمدم یزل زدم تو اریاخت ی! ب یحیصر هیشدم !.. چه کنا خشک  ... 
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 نیشهر نحس و به خصوص ا نیبودم از خدام بود که ا ازریکه ش ی! من همه مدتومدمینه ! تنها ن -

نمینب چوقتی! ه نمیرو نب یجهنم ابونیخ  ! 

دیچکیم میاز حرف ها نهیحرف نگاهم کرد ... ک یب  ... 

که ساده و احمق بودم یحرف هاست ! واسه وقت نیموضوع مال قبل تر از ا -  ! 

دیخند تلخ  ... 

...  نجایا ومدمین ییکه منم تنها نهی؟؟ راستش ا هیچ یدونیساده و احمق بودن ! م یزمان هیهمه  -

 چوقتیه گهیخاطره ساختن و بعد از اون آدم د یبوده که باهاش کل یآدم هیهمه  یتو زندگ

 !دلشون نخواسته برن تو دل خاطراتشون

کردم یام باز یبستن با  ... 

! احتماال تو دل خاطراتت یینجایاالن ا یول - ! 

شینیبب یخواستیکه نم یابونی! تو همون خ ییانجیتو هم االن ا -  ! 

گرفته بود میام تلخ بود ... صدا خنده  ... 

میهم هیشب یادیمن و تو ز -  ! 

دیشا -  ! 

دمیرا شن شیشدم ... صدا رهیخ زیم به  .. 
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 یب ینباش ! زندگ یچیدنبال ه یزندگ نیبودنت نباش , تو ا نجایا یدنبال فلسفه و منطق برا -

استیطق دنمن نیمنطق تر  ! 

او نگاه کردم به  ... 

میمنطق هست یب یِزندگ نیهم ریما درگ -  ! 

چشمانم نگاه کرد یتو میمستق  ... 

 شتریب یدست و پا بزن یمنطق روزگار و زندک دنیفهم یبرا شتریباتالقه ! هر چقدر ب هیمثل  -

ط خاطراتمون و , وسمیینجایکه باشه من و تو االن ا ی! هر چ یشیو تهش خفه م یریتوش فرو م

فکر کردن و خسته کردنِ خودمون  ی, بهتره به جا میفرار کرده بود دنشیکه مدت ها از د ییجا

میبخور یبستن  ! 

 

و هم درمان  هم درد بود شیام زدم ... حرف ها یبه بستن یحرف قاشق یو ب دمیکش یقیعم نفس

,  میگشتیم یزیچ چیدنبال ه دینبا یزندگ نی, در ا گفتیبود و البته سوزناک ... راست م تی... واقع

 رمان را د یکه زندگ میبود امدهیفکر کردن و خسته کردن خودمان نبود ... ن یبرا ییجا نجایا

 میکنیگاه مبه پشت سرمان ن یو تهش وقت میکن یو اشک و آه ط الیفکر و خ یسر کیبهبهه 

و غم  بانهیانقدر غر توانستینم یکردن ... زندگ یزندگ یبرا می... آمده بود مینیغم و اندوه بب یمشت

میرا اشتباه رفته بود یما راه زندگ حتملیباشد ,  زیانگ  ... 

که در ذهنم بود را به زبان آوردم یفکر اریاخت یهم ب باز  ... 

میشد فیما ح -  !.. 

کردن  یبدون نقش باز نطوریبود که ا یکس نیکرد ... او اول ینگاهم م می.. مستقرا باال آوردم . سرم

گفتمیرا صادقانه به او م میحرف ها  ... 
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دوختم و گفتم زیرا به م نگاهم  : 

دنبال  یادی, ز میدست و پا زد یزندگ دنیفهم یبرا یادی! من و امثال من ز یگیتو راست م -

...  میلحظه هامون رو با اشک و غم تلف کرد یادی, ز میوردغصه خ یادی, ز میفلسفه و منطق گشت

 یا, بر میرو انجام نداد یکار میکار هامون باش یبرا یمنطق لیدنبال دل نکهیبار هم بدون ا کیما 

... من و امثال من  میسخت گرفت مونیبه خودمون و زندگ یلی... ما خ مینکرد یدلمون زندگ

میکرد فیرو ح مونیخودمون رو , زندگ  ... 

 

آهسته ادامه دادم ییو با صدا دمیکش یقیعم نفس  : 

دغدغه ها و غصه ها گم  ونیرو گم کردم , سالله رو م اهامیخودم رو , رو یاز زندگ ییجا هی -

از من نمونده یچیه گهیکنم د یکردم !.. حس م  ! 

دمیرا شن شیداص  ... 

هست یخوب استفاده کن تیزندگ یاز باق نکهیا یوقت برا شهیهم -  ... 

دمیمقدمه پرس یرا بلند کردم و ب سرم  : 

؟؟ یخوب استفاده کرد تیتو از تمام زندگ -  

 ! نه -

یگرید زیچ چیو نه ه یحینه قاطع و محکم ! نه توض کی!  نیهم  ! 

دمیخند آهسته  ... 

یدیو نم یکه خودت انجامش نداد یزنیحرف م یزیاز چ یپس دار -  ! 

دیخند کج  ... 
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 یم کتهیها رو واسه خودم د زیچ نیبشنوه ! دارم ا واریگم که د یبهت گفتم که , دارم به در م -

 ! کنم

انداختم نییحرف سرم را پا یب  ... 

اشاره کردم یو به ظرف بستن دمیخند تلخ  : 

ها آب  ی! بستن میدیها رو از دست م یکه شاد میش یکه انقدر غرق غصه ها م نهیمشکل ما ا -

 ! شد

و بلند شدم دمیام را عقب کش یصندل  ... 

؟؟ میبر -  

بلند شد شیجا از  ... 

میزنیاز غصه ها حرف نم گهی, د میبخور یبستن نجایا میکه اومد یدفعه بعد -  ! 

دمیپرس حی... رک و صر دیباال پر میها ابرو  : 

؟؟ یدفعه بعد -  

باز کرد و با ته  میرا برا نیبه من انداخت ... در ماش ینگاه میبه سمتم چرخاند و ن یرا کم صورتش

بود گفت شیکه در صدا یخنده ا  : 

یپرسیرو م زیکه همه چ ستیخوب ن -  ! 

شاگرد اشاره کرد یبا دست به صندل و  ... 

گفتم طنتیبا ش شدمیکه سوار م یرا باال انداختم ... در حال میابرو یتا کی  : 

یها بلد باش یجنتلمن باز نیاز ا کردمیفکر نم دمتیکه د یبار اول -  ! 
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کند ! او بلد نبود مانند آراد همه را بخنداند ! او خودش بود !  طنتی... او بلد نبود ش دیخند آهسته

در چشمانش خانه کرده بود بانهیغر یوش قلب که غممهربان و خ یطاها , مرد  ... 

رل نشست و راه افتاد پشت  ... 

برم ؟؟ دیکجا با قایدق -  

انداختم ابانیبه خ ینگاه  ... 

شایگ -  ! 

ها را باال داد و کولر را روشن کرد شهیرا تکان داد ... ش سرش  ... 

گوش سپردم  شدیاز باند ها پخش مکه  یکالم یب کیموز یدادم و به صدا هیتک شهیرا به ش سرم

 بشیج یرا از تو لشیبه او انداختم ... موبا ینگاه یچشم ریبلند شد ... ز شیزنگ گوش ی... صدا

را دم گوشش  یسبز رنگ را لمس کرد و گوش نهیبه صفحه اش انداخت ... گز یدر آورد و نگاه

او بود یحرف ها شیگوشم پ بود و رهیخ شیشلوغ و رفت و آمد ها ابانیگذاشت ... نگاهم به خ  ... 

 جانم ؟؟ -

, آره خوبم یسالم , مرس -  ! 

رونمیب -  ... 

عصریسمت ول -  ! 

؟؟ یچ یاونجا ؟؟ اونجا برا -  

گفت یدرماندگ چشمانش را با دو انگشت فشرد و با یگذشت و او با کالفگ هیثان چند  : 

شو الیخیب کنمی! خواهش م یهان -  ! 
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دیتوپ یبود ! انگار داشت به او م صیزن از پشت تلفن قابل تشخ کیو بلند  زیت یصدا  ! 

بود ابانیخ ریبود ... نگاهم اما همچنان درگ دهیباال پر یبا کنجکاو میابروها  ! 

 ! بهم حق بده -

خب ! آروم یلیخ -  ! 

 ! باشه -

امیاشه ! مباشه ! ب -  ! 

گفت یلحظه مکث کرد و سپس با کالفگ چند  : 

نمتیب یخب ! م یلیخ -  ! 

داشبرد انداخت یو حرص رو یرا با کالفگ لیقطع کرد و موبا و  ... 

به سمتش انداختم ینگاه مین  ... 

شده ؟؟ یزیچ -  

 ! نه -

 یبزند من اصرار یحرف خواست یدادم ... اگر نم هیتک یبه صندل یتفاوت ی, با ب دیباال پر میابروها

 ! نداشتم ... قرار نبود منتش را بکشم

آهسته گفت ییدر سکوت گذشت ... با صدا یا قهیدق چند  : 

؟؟ یوقت دار -  

 ! نه -
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 ی! حق نداشت من را که م یسیوارودر یو ب حیبودم , صر نیخودش جوابش را دادم ! من هم مثل

نه از خود براند کیخواستم کمکش کنم را با   ! 

دیکش یقیعم نفس  ... 

رسونمت خونه یباشه ! م -  ! 

! هر چه که بود غرورش  کنمیبود که مقابله به مثل م دهیفهم دیچرا ! شا دینکرد ! نپرس اصرار

 ! اجازه نداد اصرار کند

به من  سیرئ کیاز  شتریعذاب وجدان داشتم ! او ب یوجودم کمدادم , ته  هیتک شهیرا به ش سرم

او زحمت درست کرده بودم ! هر چقدر که فکر  یآشنا برا کیاز  شتریکمک کرده بود و من هم ب

وقت  شیکه از من خواسته برا یو در حال رمیبگ دهیرا ناد شیبود که کمک ها یخودخواه کردمیم

, او را رد کنم رمبگذا  ! 

بخشش نیتسک ی, تا امروز , حرف ها مارستانیآن دکه و رفتن به ب یوکمکش جل از  ! 

به سمتش چرخاندم و آهسته گفتم یرا کم سرم  : 

؟؟ یداشت یکار -  

به سمتم انداخت ینگاه مین  ... 

یعروسک انتخاب کن هیدختر بچه  هی یخواستم برا یم -  ! 

دیباال پر میابروها  .. 

 عروسک ؟؟ -

را تکان داد سرش  ... 

 چرا من ؟؟ -
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اش را باال انداخت شانه  ... 

دونم ینم -  ! 

دمیکرد ! به او نگاه کردم و پرس یصادقانه رفتار م یادیزدم ... ز لبخند  : 

؟؟ یدختر بچه کادو بخر هی یبرا یخوا یم -  

را تکان داد سرش  ... 

 ! تولدشه -

!  شدیم یجالب زیچ دیدختر بچه با کی یو انتخاب عروسک برا دنیرا تکان دادم ... کادو خر سرم

که تا آن روز تجربه اش را نداشتم یزیچ  ... 

گفتم نهیکردم و دست به س هیتک یصندل به  : 

 ! باشه -

 ابانیخ کنارِ یِعروسک فروش کی یبعد جلو ی قهیلبخند کج شد ... چند دق کیبه  شیها لب

عروسک ها چرخاندم و  ی... نگاهم را رو میستادیا تشیتریو مقابل و میشد ادهی... هر دو پ ستادیا

دمیپرس  : 

 چند سالشه ؟؟ -

فرو کرد بشیرا در ج شیها دست  ... 

 ! پنج -

دراز کردم نیتریگوشه و یمکث انگشتم را به سمت عروسک پارچه ا یرا تکان دادم و ب سرم  ... 

 ! اون -



 

[Type text] Page 187 
 

جلو آورد یسرش را کم هاطا  ... 

 ! خوبه -

اشاره کرد و  نیتری, طاها به عروسک پشت و میو سالم کرد میبه شانه هم وارد فروشگاه شد شانه

 ... مرد به سمتش رفت

دندان نما گفتم یدفروشگاه نگاه کردم و با لبخن واریدر و د به  : 

 دمشیشناسمش و تا حاال ند یکه نم یکس ی! برا کنمیکار عمرم رو م نیتر بیو غر بیدارم عج -

؟؟ ستین بی! عج کنمیعروسک انتخاب م  

شد نهیدست به س طاها  ... 

 یعروسک فروش هیتو  شناسمشیماهه م کیکه  ی! من با آدم بهیعج ایدن نیتو ا زیهمه چ -

؟؟ ستین بی! عج خرمیدختر بچه عروسک م هیتولد  یبراو دارم  سادمیوا  

بود بیعج ایدن نیدر ا زیهمه چ قتایخنده شانه باال انداختم ... حق با  ! 

را نوازش  شیگذاشت و من دست پارچه ا مانیروبرو یا شهیش نیتریو یعروسک را رو فروشنده

 ! کردم ... دوستش داشتم ! بامزه و نرم بود

و با تعجب سرم را باال آوردم دمیطاها را شن یصدا  : 

لطفا نیاریهم ب گهید یکی -  ! 

خواست ؟؟ یچه م یجور را برا کیتا عروسک  دو  

خنده گفتم با  : 

؟؟ یکن یم یخودت هم عروسک باز -  
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را باال انداخت شیابرو یتا کی  ... 

؟؟ ادیبهم نم -  

دمیخند  ... 

گذاشت و به  لونیرا در نا یگریو داز عروسک ها را کادو کرد  یکیبه خواست طاها  فروشنده

 ... دستش داد

را به سمتم گرفت لونیمقدمه نا یو طاها ب میفروشگاه خارح شد از  ... 

اشاره کرد لونیزده نگاهش کردم ... به نا بهت  ... 

رشیبگ -  ! 

کردمیمبهوت نگاهش م همچنان  ... 

رشیمال توئه! بگ -  ! 

را گرفتم لونیمخالفت دستم را جلو بردم و نا یب حرف و یاز کار افتاده بود انگار ! ب زبانم  ! 

 

بود بیعج یلیخ یزندگ قتایحق  ... 

یعروسک پارچه ا کیمن عروسک گرفته بود ,  یبود ! او برا بیعج یادیز میهم مرد روبرو دیشا  

! 

خارج  لونینا یشناختش ! عروسک را از تو یماه بود که م کیل خودش فقط که به قو یکس یبرا

 ... کردم و نگاهش کردم

به حرف آمدم اریاخت یب  ... 
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دوسش دارم یلیخ -  ! 

اشاره کرد نیزد و به ماش یحرف لبخند کمرنگ یب  ... 

نگاهم هموز که  یرا باز کردم و در حال نیو در ماش دمیکش نیآهسته ام را به سمت ماش یها قدم

شدم ریجا گ یصندل یبود رو یبه عروسک پارچه ا  ... 

 انیرا م یدر حال حرکت به سمت خانه بود و من عروسک پارچه ا نیبعد ماش قهیچند دق

فشردم یانگشتانم م  ... 

 

*** 

به  رهیزدم و خ ی... لبخند کمرنگ دمیبه سمتش چرخ یرمز کرد و من کمساختمان خانه ت یروبرو

 : او گفتم

و یبود ! بابت بستن یروزِ خوب یلیممنون ! امروز ... خ -  ... 

مکث کردم , لبم را تر کردم و گفتم یکم  : 

ممنون ! بهت  یکه گفت ییها زی, تمام قوت قلب ها و چیکه زد ییو تمام حرف ها یبابت بستن -

سیرئ یآقا ونمیمد  ! 

دیخند نیو سنگ نیمت  ... 

ستیبه تشکر ن یازیداشتم ! ن ازیبه اون حرف ها ن شتریگفتم که !.. خودم ب -  ! 

فشردمش را باال آوردم و  یانگشتانم م نیکه هنوز هم ب یرا با لبخند کج کردم ... عروسک سرم

 : ادامه دادم
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دونم که  یم یبگم ول دیبا یدونم چ ینم مکنیفکر م یعروسک ! هنوز هم هر طور نیو بابت ا -

دوسش دارم ادیز یلیخ  ! 

دیخند میدر چشم ها رهیشد و خ نهیبه س دست  ... 

 دهیکه تا حاال ند ی! واسه دختر یکرد بیکار عج هیروز داغ مهر ماه که  هیاز  ادگاریبمونه به   -

تولدش یبه عنوان کادو یعروسک انتخاب کرد هی شیبود  ! 

دمیکش یقیو نفس عم دمیکش یقی... نفس عم دمینداختم و خندباال ا شانه  ... 

 ! تا فردا خداحافظ -

را را تکان داد سرش  ... 

 ..! خداحافظ -

زنگ واحدمان فشردم  یساختمان رفتم , انگشتم را رو یشدم و به سمت در ورود ادهیپ نیماش از

باز شد , در را هل  کیت یصدا رنگ همچنان منتظر بود ... در با دیسف یو منتظر ماندم , مزدا

دمیرا شن شیها کیالست یشدم , در که پشت سرم بسته شد صدا اطیدادم و وارد ح  ... 

 

ز شد , وارد , زنگ را زدم و در توسط سحر با دمیدر واحد رس یباال رفتم و جلو یکیها را دو تا  پله

گذاشتم یجا کفش یرا تو میخانه شدم و کفش ها  ... 

 ! سالم -

لبخند زد سحر  ... 

؟؟ ی! خوب یسالم آبج -  

گفتم دمیبوسیمامان را م یکه گونه  یو در حال دمیمامان سالم کردم , شالم را از سرم کش به  : 
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خوش گذشت ؟؟ ی؟؟ مهمون ی! تو خوب یخوبم مرس -  

باال  ییرفتم که نگاه سحر به دستم افتاد و با ابروها ید ... به سمت اتاقم ملبخند سر تکان دا با

دیپرس دهیپر  : 

؟؟ یدیخر ی؟؟ چه بامزه ست !.. کِ یعروسک واسه توئه آبج -  

 نطوریماهه ام هم کی سیگفتم رئ یگفتم ؟؟ م یدستم انداختم ... چه م یبه عروسک تو ینگاه

؟؟ شانه باال  کردیرا باور م نیا یمیاست ؟؟ کدام عقل سل دهیعروسک خر میمقدمه برا یو ب یالک

 ... انداختم

دمیو خوشم اومد ! خر دمشیمغازه د هی نیتریو یکه بودم تو رونیب -  ! 

درون من  یزی! اما چ دهیخر میعروسک را طاها برا نیدانستم چرا نخواستم آن ها بدانند که ا ینم

حرف به  نیافتاد با خبر شود ! بعد از گفتن ا یم که اتفاق ییاز ماجراها یکس خواستیدلش نم

 اکنار تختم گذاشتم ...نگاهش کردم و ب یعسل زیم یسمت اتاقم رفتم و اول از همه عروسک را رو

 : لبخند زمزمه کردم

روز داغ مهر ماه هیاز  ادگاریبمونه به  -  ! 

 

*** 

 

بود شانیپشت فرمان نشسته بود , جسمش پشت رل مزدا و ذهنش در چند مکان پر طاها  ... 

اش کرده  چارهیب شیها و زنگ ها جیکه از صبح تا حاال با مس یکه امشب تولدش بود , هان ترنم

ها ,  نیهمه ا انی, و م دیبر یآن دخترک پنج ساله نفسش را م یچشم ها دنیبود , خودش که د

 ..! سالله ! آن دخترک ساده و البته مرموز
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زد یم یزورک یاز غم نهفته بود و لبخند ها ییایکه در چشمانش در یدختر  !.. 

لبخند ها  نیلبخند از جنس هم کیطاها که سال ها  یسالله برا یمصنوع یلبخند ها صیتشخ

نبود یسنجاق کرده بود , کار سخت شیلب ها یرو  ... 

 دید یاش , او را که م ی, غرورش , درماندگ شیاز جنس خودش بود , غم ها یادیدخترک ز آن

انگار دید یخودش را م  ! 

عروسک انداخت یشده  چیبه بسته کادو پ یگوشه چشم نگاه از  ... 

سالله یانتخاب عروسک  ! 

 الونیبود ترنم با همان سن کمش عاشق و دهیکه فهم یاش را از چند ماه قبل , وقت یاصل هیهد

بود یگرید زیچ هیهد نیا تیخانه اش گذاشته بود , اما حکا یاست , گرفته بود و تو  ! 

هم از طرف آن دخترک ساده دل و گاها  هیهد کیته دلش دوست داشت  یدانست چرا ول ینم

داشت زیگر شیچشم ها دنیکه همچنان از د یدخترک یترنم ببرد ! برا یحاضر جواب برا  ! 

 

و  یشانیپر یتمام لحظه ها یقابل انکار بود که او ترنم را دوست داشت , به اندازه  ریغ نیا

که آن  ی! به اندازه تمام عشق ایدو نفره اش با رو یها یرو ادهیاش , به اندازه تمام پ یدرماندگ

بود دهیسال ها به مادر آن دخترک ورز  ! 

بود دهیاز ترنم کش ینگه دار یکه تا به حال برا ییها یو بدبخت شیها یاندازه تمام دوندگ به  !.. 

کردیاز او فرار م یبیترنم را دوست داشت و به طرز عج او  ... 

از مادرش  شتریدوست داشت ... ب یادیترنم را , آن دخترک پنج ساله مهربان و خوش قلب را ز او

سنگ قبر سرد  کیاسم و  کیبه  لیتبد شیسال ها بود که برا ایکرد که رو یف ماعترا دی! با یحت

یمانده بود و نه حس ینه عشق کریشده بود , د  !.. 
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احساس بود یربات ب کی او  ! 

اش در  یکه سال ها بود زندگ ینوع تلنگر بود به خودش , به کس کیامروزش به سالله  یها حرف

شده بودربات وار غرق  یروزمرگ کیاعماق   ... 

که انگار سر شده بود یاحساس یب یطاها به  ! 

بود بهیبا خودش غر یبی! او به طرز عجشناختشینم یبیکه به طرز عج ییطاها  ! 

شد ادهیدر خانه اش ترمز کرد و پ یجلو  ... 

انداخت و وارد واحدش شد دیبعد کل قهیدق چند  ... 

به جز آب خوردن و  بایکه تقر یخانه کوچکمدرن ! آشپز یا هیمتوسط و اثاث یخانه با متراژ کی

پر از لباس و ظرف فست فود و خرت و پرت که  ییرایو پذ خوردیدردش نم چیدم کردن به ه یچا

زدیپسر بودن صاحب خانه را داد م  ! 

 

کرد ,  یکافه بود همه جوره در آن کار م کیصاحب  نکهیو ا یماهر بودنش در کار آشپز رغمیعل

و غذا درست کردن یرا هم نداشت چه برسد به آشپز ازیخودش حوصله تفت دادن پ یدر خانه   ! 

مسئله بودند نینشان گر ا یبه خوب چیساندو یو کاغذ ها تزایپ یخال یها یقوط و  ! 

سمت تنها اتاق خانه رفت ... وارد شد  کف سالن گذشت و به یریفرش کوچک ش یاز رو میمستق

از آن خارج شد الونیو یشده  چیبعد با بسته کادو پ قهیو چند دق  ... 

ترنم نداشت یتولد برا یبرگذار یبرا یعالقه و برنامه ا چیبود که او ه نیا تیواقع  ! 

بود یحرفِ هان, اما راجع به ترنم حرف  ندیکمتر ترنم را بب نکهیا یزد برا یداشت دست و پا م او  

! 
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بود نطوریهم شهیهم  ! 

مهد  یو دوست ها یبا هان یترنم در خانه تولد جمع و جور خواستیطاها بود دلش م لیبه م اگر

بوسه  کیمختصر و ته تهش هم  یکیرا بدهد و تبر شیو او هم سر راه برود و کادو ردیکودکش بگ

ترنم و تمام یگل یگونه ها یرو  ! 

طاها نبود لیبه م زیچ چیخب فعال که ه یول  ! 

خلوت سه نفره با پدر و عمه اش برگذار شود و طاها از اول تا  کیمصر بود که تولد ترنم در  یهان

 ... آخر تولد را در کنار آن ها حضور داشته باشد

انجامش  یبرا یبرگذار شود و ضرورت تواندیبعد هم م یسال ها شیبود تولد با دوست ها معتقد

 ! وجود ندارد

 

را  نیبدهد و طاها ا یاش آشت یقصد داشت طاها را با زندگ یحرف ها بهانه بود اما , هان نیا همه

دیفهم یخوب م  ! 

عادت کرده بود و افسرده هم که نبود یروزمرگ نیاو حالش خوب بود , به ا اما  ! 

نبود یرییقابل تغ زیهم چ ندیترنم را بب یلیخواست خ یلش نماگر د حاال  ... 

کوچ  ایو نه حس و حال نگاهِ رو ردیگذرانده بود را قلم بگ ایکه با رو ییتمام روزها توانستیاو م نه

از داخل چشمان ترنم کردیم  ! 

نبود اما انسان که بود عاشق  ! 

ایند نیناجوانمردانه کوچ کرده بود از ا یادیزن ز آن  ! 

جواب بمانند یذهنش قرار بود ب یبود که تا ابد سوال ها ییدق طاها نهیترنم آ دنید  !.. 
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نداشت یریتاث زدیدست و پا م یبود , هر چقدر هم که هان نیابد هم تا  ... 

فکر ها به کجا  نیشاگرد گذاشت , ته تمام ا یصندل ینشست و جعبه را رو نیرل ماش پشت

برسد ؟؟ خواستیم  

جا چیه  !.. 

کرد و خودش از سالله بدتر بود یم حتیسالله را نص او  ! 

را روشن کرد و راه افتاد نی, ماش دیکش یقینفس عم یکالفگ با  ... 

 

*** 

 

بود  ختهیصورتم ر یرا که تو میجلو به خودم نگاه کردم ... موها نهیآ یو تو دمیرا کش یدست ترمز

و رو به سحر گفتم دمیرا کش رهیرا مرتب کردم ، دستگ  : 

شو ادهی، پ نجاستیهم -  !.. 

کافه نگاه کرد یبه تابلو یو کنجکاو اقیو سحر با اشت میشد ادهیپ نیزمان با هم از ماش هم  ... 

انداختم فمیک یرا تو چییو من سو میسمت کافه راه افتاد به  ... 

 بای... نگاهم را دور تا دور چرخاندم ، تقر میکافه شد یکافه را هل دادم و وارد فضا یا شهیش در

ها پر بود و بچه ها پشت بار مشغول کار کردن بودند زیهمه م  .. 

با بچه ها شدم یو مشغول سالم و احوال پرس میراه افتادم و با لبخند بار کافه را دور زد جلوتر  ... 

اشاره کردم و گفتملبخند به سحر  با  : 
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 ! سحر خواهرم -

کردم گفتم یکه تک تک به بچه ها اشاره م یرو به سحر در حال و  : 

, آراد و طاها رضای, عل نویم -  ! 

کرد و نگاهش  یبه بچه ها نگاه م طنتیکردند ... سحر با ش یسر تکان دادند و ابراز خوشبخت همه

دیچرخ یدور تا دور کافه م  ... 

ام کردم و گفتم یمچ به ساعت ینگاه  : 

رسه یم گهیساعت د میتا ن -  ! 

رو به سحر گفتم و  : 

نیتو برو بش -  ! 

سرش را تکان داد و عقب گرد کرد سحر  ... 

از آن  طنتیآهسته که ش ییگذاشت آراد با صدا رونیرا از محوطه پشت بار ب شیپا نکهیمحض ا به

گفت دیبار یم  : 

نه سحر خانم ؟؟! چند سالشو یچه خواهر با کماالت -  

 

کردم و گفتم یاخم طنتیش با  : 

 ! جمع کن دست و پاتو تا قلمش نکردم -

قدم عقب رفت و با خنده گفت کی... آراد  دندیخند همه  : 

اصال میخب بابا ! نخواست -  ! 
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دمیو رو به آن ها پرس دمیخند  : 

؟؟ دیکمک الزم دار -  

شد گفت یکه دوباره مشغول کار م یقدم عقب رفت و در حال کی طاها  : 

خواهرت ! تنها نمونه شیپ نینه ! تو برو بش -  ! 

پر خنده گفتم یکردم و با لحن فیخف یاخم  : 

 ! شما نگران خواهر من نباش حاال -

دیت و خندکه نگاهش به فنجان قهوه بود ابرو باال انداخ یحال در  ... 

 ... با خنده عقب گرد کردم و به سمت سحر رفتم

 لوفرین نکهینداشتم ! تا ا یروز قبل هم برنامه ا نیو تا هم میایبود , قرار نبود به کافه ب پنجشنبه

خوشحال کننده و البته شوکه کننده به من داد یزنگ زد و خبر  ... 

ن آمده بود ! خانواده اش تهران بودند و او به بهانه از اقوامش به تهرا یکی یعروس یبود ! برا تهران

ماندگار شده بود , مدافع استقاللش بود و حاضر نبود با خانواده  رازیدرس و بعد هم کار در ش ی

کند یاش زندگ  ! 

ندیخواست مرا بب یهم که تهران بود و م حاال  ! 

که چقدر ذوق کردم و خوشحال شدم بماند  ! 

گذشت و انقدر دلتنگش بودم یم دنشیدو ماه از د فقط  ! 

ندیخواست محل کارم را بب یمخم رفته بود و م یبود که رو یهم که مدت سحر  ! 
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 طیتا هم مح اورمیخودمان بگذارم و سحر را هم ب یکافه  یرا تو لوفریگرفتم قرارم با ن میتصم

ندیرا بب لوفریو هم بعد از سال ها ن ندیکافه را بب  ... 

بودند دهیاز من شن شیسال ها کم و ب نیانجام داده بود را در ا میبرا لوفریکه ن ییکار ها فیتعر  ... 

وقت گذاشته و تالش کرده میخواهر برا کیکرده و مانند  تمیدانستند او حما یم  ... 

به من را درک کند لوفرین یهاتوانست عمق کمک  ینم چکسیه یول  !.. 

از آسمان فرستاده بود میبود که خدا برا یواقع یفرشته  کی لوفرین  ! 

توانست باشد ینم نیجز ا یزیشک چ یب  ... 

 شیژکوند پر ادا و با نما ینشسته بودم که آراد منو به دست به سراغمان آمد و با لبخند زیم پشت

دیپرس  : 

خانم ها ؟؟ دیدار لیم یچ -  

و من با  دیکه سحر هم خند دیپرس یخنده دار م یرا نازک کرده بود و با حالت شیصدا انقدر

دندان نما گفتم یلبخند  : 

؟؟ زمیتو منوتون عز نیکوفت ! دار -  

پشت  دیکش یم شیموها یزنانه دستش را تو ییکه با ادا یرا با ادا باال آورد و در حال دستش

زک شده گفتنا ینازک کرد و با همان صدا یچشم  : 

برات ؟؟ ارمیزهرمار ب یخوا ینه گلم ! کوفت تموم شده ! م -  

زدم قهقهه  ... 

 ! خاک بر سرت -
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وانهید ی... پسره  دیگذاشت و خودش هم خند زیم یمنو را رو آراد  ! 

آهسته که  ییکرد و با صدا یزبان دراز دیخند یکه م یو بدون ادا در حال یعاد ییبار با صدا نیا

ها را جلب نکند گفت یمشتر هیتوجه بق  : 

کوفت کن ! من سرم شلوغه اریآماده کن ب ایانتخاب کن , خودت ب یخوا یم یهر چ -  ! 

را گرد کردم و با خنده گفتم چشمانم  : 

برام یاریخوام ب یم یهر چ دیآم , با یبه حساب م یروتو برم ! من االن مشتر -  ! 

از خودم گرد کرد دیرا به تقل چشمانش  : 

د در صدص -  ! 

دستش را در هوا تکان داد و  ... 

براش ! تعارف که ندارم باهات ,  ارمیمنتظر که منو ب نجایپاشو جمع کن بابا ! عنر عنر نشسته ا -

, مزاحمم  چیه یایکه به حساب نم ی! پس شما االن مشتررمیم یسرم دارم م ختهیانقدر کار ر

کنم یهم م رونتیب یبش  ! 

دیخند ی... سحر هم م دمیدرا تکان دادم و خن سرم  ... 

یمرس -  ! 

را خم کرد سرش  .. 

کنمیخواهش م -  ! 

سرش را به طرف سحر چرخاند و گفت و  : 

ارهیدختره برات ب نیبگو ا یخواست ی! شما هر چ یالبته شما نه ! شما رو سر ما جا دار -  ! 
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گرد شده با او نگاه کردم و گفتم یچشمان با  : 

زنمت! برو گمشو از جلو چشمام یم رمیگ یآراد به خدا م -  ! 

و دور شد دیخند  ... 

 

دیکه رفت سحر باز خند او  ... 

 ! چقدر بامزست -

چشم نازک کردم پشت  ... 

اهیخوام نباشه صد سالِ س یبامزست ؟؟ م یگیخورم اونوقت تو م یمن حرص م -  ! 

دیخند باز  ... 

زدم لبخند  ... 

؟؟ یخور یم یچ -  

باال انداخت شانه  ... 

یآب معدن هیفعال  -  ! 

؟؟ نیهم -  

را تکان داد سرش  ... 

رفت تکان دادم و به سمتمان آمد یم شخوانیکه به سمت پ نویم یرا برا دستم  ... 

آب پرتقال هیو  یآب معدن هی -  ! 
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را تکان داد و با خنده گفت سرش  : 

ها سالله خانم یدیخوب اُرد م -  ! 

ادا سرم را تکان دادم با  ... 

 ! بله -

با خنده ادامه دادم و  ... 

کنم یم هیدم , فردا گر یمنو ! االن اُرد م نیبب ایکردن ب یحاال فردا موقع خر کار -  ! 

در آورد و دور شد هیگر یادا نویم  ... 

دیپرس سحر  : 

سخته ؟؟ نجایکارِ ا -  

دادم را تکان سرم  ... 

بوده آره ینینش زیکه کارش پشت م یکس یبرا -  ! 

دیخند  ... 

امیکار ن نیبود که سمت ا نیمنظورت ا -  ! 

دمیخند  !.. 

قایدق -  ! 

 

به کافه ...  لوفریا ورود نهم زمان شد ب زیم یرو یآب معدن یآب پرتقال و بطر وانیل گذاشتن

چشمانم بود یجلو قایدق یورود  ! 
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دیتکان دادم ... مرا د یاز جا بلند شدم و دست دنشید با  ! 

حرف در آغوش هم حل  یزده به سمتم آمد و درست چند لحظه بعد ب جانیتند و ه یقدم ها با

میشد  ... 

هم که مشغول گذاشتن  نویمکرد !  یمتعجب نگاهمان م یبود و با لبخند و کم ستادهیا سحر

را  جانیآغوش گرم و پر ه نیکرد , انتظار ا یبه ما نگاه م دهیباال پر یبود با ابروها زیم یرو وانیل

دینداشتند شا  ! 

 یادیز میکه در آغوشم بود برا یو سحر , دختر نویم نیسنگ یمهم نبود نگاه ها میاما برا من

بود زیعز یادیکرده بود ! ز یخواهرانگ  ! 

میحرف , با لبخند و پر بغض به هم نگاه کرد یو همچنان ب میهم جدا شد زا  ... 

دیخند لوفرین  ... 

شرک نگاه نکن به من یچته ؟؟ مثل گربه  -  ! 

دمیکش یقیحسرت نفس عم با  ... 

یدیم رازیش یبو -  ! 

مشخص بود یخاص "فهممت !  یم "نوع  کیرا کج کرد , در چشمانش  سرش  !.. 

دختر نیر بود امرا از ب یادیز  ! 

را فشرد دستانم  ... 

خواهر ی! بو یدیسالله م یتو هم بو -  ! 

... اخم کرد دیقطره اشک از چشمم چک کیو هم زمان  دمیخند  ... 
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وونهید یدختره  -  ! 

 ... دلم برات تنگ شده بود -

شد نیغمگ چشمانش  ... 

 ! منم -

 

... چشمانش گرد شد دیسکوت نگاهش کردم ... لبخند زد و به سمت سحر چرخ در  ... 

یتو چقدر خانم شد -  ! 

و دستانش را باز کرد دیخند سحر  ... 

نطوریتو هم هم -  ! 

بود که از ما دور شده  یچند لحظه ا نوینشستم ... م یصندل یآغوش هم فرو رفتند و من رو در

 .. بود

میبود یکه همکالس یشناختند ... همان زمان یم لویمن با ن یرا از زمان دوست گریکدیو سحر  لوین  

!.. 

دیپرس یچانه اش زد و به من نگاه کرد و با مهربان ریدستش را ز لویها نشستند و ن یصندل یرو  : 

 خب !.. چه خبر ؟؟ -

زدم لبخند  ... 

گهی!.. تهرانه و مشغله هاش د یسالمت -  ! 
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شهر نگذراندم ! بفهمد که همچنان  نیرا در ا یخوب یبفهمد روزها لوین نکهیا یبود برا یکاف نیهم

از تهران ندارم یدلِ خوش  ... 

و نگاهش را دور تا دور کافه چرخاند دیکش یقیعم نفس  ... 

یاز مشکالت فرار کن یتون یپر از دغدغه و مشغله ست ... نم ایدن یهمه جا -  !.. 

داختمباال ان شانه  ... 

کنم ینم -  ! 

دیلبخند سر تکان داد و رو به سحر پرس با  : 

دختر ؟؟ یتو چطور -  

دیابرو باال انداخت و پرس و  : 

؟؟ یانقدر بزرگ و خانم بش یوقت کرد یک -  

شانه باال انداخت سحر  ... 

خانم یانقدر عوض بش یکه تو تونست یهمون موقع -  ! 

دیخند لوین  ... 

کرد رو به ما  یکه شالش را مرتب م یکه سحر از جا بلند شد و در حال میحرف زدن بود مشغول

 : گفت

؟؟ نیخوا ینم یزیرم بگم ! شما چ ی! م خوادیم یمن دلم بستن -  
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آورده  شیبه خواست خودش برا نویمکه  ییبا اشاره به فنجان چا لوفریو ن میدو سر تکان داد هر

 : بود گفت

خوبه نیهم -  ! 

ابرو باال انداخت لوفریاز ما دور شد و ن سحر  ... 

باره بعد از مدت ها که پشت  نیسالله ! اول یکرد شرفتی! پ یکرد یکه با کافه آشت نمیب یم -

نمتیب یکافه م هی زیم  ! 

زدم لبخند  ... 

؟؟ یدیکجاش رو د -  

دنگاهم کر یسوال  ... 

مقدمه گفتم یب  : 

کنم یکار م نجایدارم ا -  ! 

نگاهم کرد ... چشمانش گرد شده بود و نگاهش مبهوت بود شوکه  ... 

لحظه بعد باالخره دهان باز کرد چند  .. 

؟؟ یگیم یجد -  

تکان دادم سر  .. 

 ! آره -

دیخند یخوشحال با  ... 

یشیآدم م یشه ! باالخره دار یباورم نم -  ! 
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ک کردمچشم ناز پشت  ... 

دیخند  ... 

سالله یکن یم یبا گذشته آشت یدار -  !.. 

شدم نیغمگ  ... 

کنم یدارم بهش عادت م -  ! 

کج کرد و با لبخند گفت یرا کم سرش  : 

 هی یدور! گذشته هر آدم یو بنداز یرو بکن تیاز زندگ کهیت هی یتون یبهت گفته بودم که نم -

 نی! ا یفهم یم نویا یش مثل در جا زدنه سالله ! داردور انداختن ی, تالش براشهیاز زندگ کهیت

خوبه یلیخ  ! 

نداشتم ی... حرف دمیکش یقیعم نفس  ... 

کننده بود دواریخوب و ام یادیکنارم ز لوفریدانستم که بودن ن یرا م نیا فقط  ! 

روانشناس همراه بود کی لوفرین  ! 

آمدم رونینشست و از فکر ب مانیروبرو سحر  ... 

مسفارش داد -  ! 

میرا تکان دادم و باز هر سه مشغول صحبت شد سرم  ... 

 

*** 
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گفتم لوفریو رو به ن دیباال پر میانداختم ... ابروها یو به ساعتم نگاه دمیرا نوش میآخر چا ی جرعه  

: 

! االن بچه  میزن یحرف م میاعت گذشت ! از عصر تا حاال دارس یک میدینفهم میگرم صحبت شد -

گهیبندن د یها کافه رو م  ! 

و گفت دیخند  : 

رونیب میکه بر کنهیاز همکارات با چوب دنبالمون م یکیآخرش  -  !.. 

 دیعقب افتاده بود و با یکم شیبه خانه رفته بود ... کارها شیساعت پ کی... سحر حدود  دمیخند

شد یراحت م الشیکرد تا خ یرش را در لب تاپش فرو مباز تا صبح س  !.. 

 میخواست یعقب مانده اش برسد و کنار مامان هم باشد ... نم یرفت تا به کار ها نیخاطر هم به

کنار  ریدل س کیکرده بود تا من بتوانم  یفداکار ییجور ها کیتنها بماند و سحر هم  یلیخ

باشم لوفرین  ... 

دیو پرس دیکش یقینفس عم لوفرین  : 

؟؟ یکار کن نجایا یگرفت میشد که تصم ی... چ ینگفت -  

زدم یکمرنگ لبخند  ... 

نطوریگرفته !.. حاال هم هم میمن تصم یوقت ها سرنوشت برا شترینگرفتم ! ب میمن تصم -  ... 

باال انداختم و ادامه دادم شانه  ... 

احمقانه  یبا زندگ دنیکردم جنگکافه کشوند و من هم حس  نیشهر و ا نیسرنوشت من رو تا ا -

تونم انجام بدم یکه م هیکار نیتر  !.. 
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آهسته گفت ییدوخت و با صدا زیرا به م نگاهش  : 

یآ یکنار م طیبا شرا یخوبه که دار -  ! 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

راحت نبود ادمیز -  ! 

را باال آورد و نگاهم کرد سرش  ... 

را تر کردم لبم  ... 

روانشناس هی شیرفتم پ -  ! 

نگاهم کرد مبهوت  ... 

 چرا ؟؟ -

دمیخند تلخ  ... 

دارن ازیروانشناس ؟؟ چون بهش ن شیرن پ یآدم ها چرا م -  ... 

و دستم را گرفت دیجلو کش یکم یصندل یرا رو خودش  .. 

 سالله ؟؟ -

که  یحالت خوب است ؟؟ مطمئن یعنیصدا کردن  نیداشت ... ا یزار معنصدا کردنش ه نیا

؟؟ یباز گرد میو آن حالِ وخ شیباز هم به پنج سال پ ستیکه قرار ن ی؟؟ مطمئن یروبراه  

زدم ... صادقانه و مطمئن لبخند  ... 

 ! حالم خوبه !.. نگران نباش -

گشت یچشمانم م نگاهم کرد ... انگار داشت دنبال صداقت در یسکوت کم در  ... 
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هم فشردم یرا رو میپلک ها نانیاطم با  ... 

آمد ی... به سمت ما م دمیبه سمت او چرخ نویم یصدا دنیشن با  ... 

؟؟ نیخب دختر ها .. در چه حال -  

ها را بر عکس کرد و نشست و گفت یاز صندل یکی آراد  : 

یدر حالِ وراج شهیتونن باشن ؟؟ هم یم یدختر ها در چه حال -  !.. 

و گفت دیچرخ لوفریو به سمت ن  : 

دایالبته ببخش -  !.. 

آورده بود را  یدر آن شش فنجان چا نویرا که م ینیس لوفریکه ن میحمله شد یآماده  نویو م من

گذاشت زیم یفنجان ها را رو یو با خونسرد دیبه سمت خودش کش  ... 

گذاشت , سپس  زیم یفنجان را هم رو نیآخر لکسی... همانطور ر میکردینگاهش م یدو سوال هر

دیسر آراد کوب یرا باال برد و با تمام قدرتش تو یکیپالست ینیس  ... 

آخ آراد بلند شد یما گرد شده و صدا چشمان  ... 

در چشمان آراد گفت رهیخگذاشت و  زیم یرو یرا با همان خونسرد ینیس لوین  : 

دای, البته ببخش یزن یحرف م ینجوریدرباره دختر ها ا یکرد جایب یلیشما خ -  ! 

نشستند زیو طاها پشت م رضایباال رفت و هم زمان عل نویقهقهه من و م یصدا  ... 

تمدور تا دور ما نشسته بودند نگاه کردم و گف یگرد شده به همه آن ها که با خونسرد یچشمان با  

: 

شما جاتون باز بشه ؟؟ میبر میما پاش نیخوا ی! م نیراحت باش -  
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که سرش را گرفته بود با ناله گفت آراد  : 

دورش کن از من نویدم فقط ا یبهت م یهم دست یزیچ هیآره تو رو خدا ! من  -  ! 

اشاره کرد لویبه ن و  ... 

نگاهش کرد و آراد در جا مظلوم شد زیآم دیتهد لوفرین  ... 

کر خوردمش -  !.. 

میدیخند همه  ... 

دیو پرس دینوش ی, جرعه ا دیاز فنجان ها را به سنت خودش کش یکی رضایعل  : 

 ی؟؟ فکر کنم چهار پنج ساعت نیکه انقدر حرف دار نیدیرو ند گهیشما دو تا چند ساله که همد -

نیینجایهست که ا  ... 

میدیو خند میبه هم نگاه کرد لویو ن من  ! 

لویمن و ن تیمیاز صم نهایا دانستند یم چه  ! 

گفتم رضایلبخند رو به عل با  : 

رو گهیهمد میبود دهیدو ماه بود که ند -  ! 

دیگرد پرس یبا چشمان نویم  : 

احساساتتون فوران کرد ؟؟ یبه خاطر دو ماه اونجور -  

دمینما خند دندان  ... 

قایدق -  ! 

دیباال پر شیابروها  ... 
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ها وونهید -  ! 

دیخند لوین  ... 

 ! دوستات چقدر به ما لطف دارن ! ممنون واقعا -

با خنده سر خم کرد نویم  ... 

زمیعز کنمیخواهش م -  ! 

میدیخند همه  ... 

داد و گفت هیاش تک یبه صندل رضایعل  : 

یاز خستگ رمیم یرو بخورم رفتم , دارم م میمن چا یدونم ول یشما رو نم -  ! 

بود ازدهی... ساعت حدود  میگشت یه خانه بر مب دیهم با لوی... من و ن میکرد دییتا همه  ... 

میشد یچا دنیمشغول نوش همه  ... 

 

*** 

 

در تکاپو  ابانیو خ ایپور نیبود و مردمک چشمش مدام ب دهیچیرا با اظطراب در هم پ انگشتانش

را از صبح در هم  شیچنان اخم ها ایپور یام وجودش را فرا گرفته بود و از طرفبود ... استرس تم

دیبه او بگو یزیبود که جرئت نداشت چ دهیکش  !.. 

از  یجسارت نکرد که سوال گریو سارا هم د ختیبه هم ر ایپور ندیایب نجایقرار شد به ا یاصال از وقت

 ... او بپرسد
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بزند و از  رونیاش ب نهیر لحظه ممکن است از قفسه سکرد ه یکه حس م زدیچنان تند م قلبش

کرد یصبح پوست لبش را انقدر کنده بود که لبش را حس نم  !.. 

دانست از صبح عنق و کم حرف و  یکه سارا نم یلیبود . به دال یگرید یاما در حال و هوا ایپور

 ! ترسناک شده بود

یحت نیهم غمگ یکم  !.. 

شده بود دهیهم کش یمدام تو شیرفت و ابروها یفکر فرو م در  ... 

, فقط  ایکشنده غوطه ور بود و پور ینداشتند , سارا در اظطراب یحال خوش کی چیصبح ه از

دیکش یدانست که از رج زدن خاطرات گذشته چقدر عذاب م یخودش م  ! 

ا گرفته بود و آن ه یهمه آن ها را به باز ینداشت ... سرنوشت بد جور نیجز ا یراه نحالیا با

شدند یم دهیو آن طرف کش نطرفیا یشب باز مهیخ یدرست مثل عروسک ها  !.. 

وجود نداشت ییرها یبرا یراه قرار گرفته بود و شانس نیدر ا او  ! 

 

کرد حالش هر لحظه بدتر  یس مگرفت و ح یم یمنف یانرژ نیجو سنگ نیسکوت و ا نیاز ا سارا

شود یم  !.. 

حد هراسان و مظطرب بود ... چقدر خنده دار نیرفت و تا ا یخانواده اش م دنیبه د داشت  !.. 

آهسته گفت ییبد اخم و ساکت انداخت و با صدا یایبه پور ینگاه مین  : 

؟؟ میر یکجا م میاالن ... دار -  

کرد یبه روبرو نگاه م یهمچنان جد ایپور  ... 

سارا هزار سال گذشت گفت یکشدار که برا ی هیو باالخره بعد از چند ثان دیکش یقیعم نفس  : 
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تیپدر یخونه  -  ! 

شد رهیبه انگشتانش خ سارا  .. 

نداشتم یخونه ا چوقتیکنم ه یخونه ؟؟ خنده داره ... حس م -  !.. 

داشت که  ازین یسدخترک هم بدتر بود ! خودش به ک نینگفت ... حال خودش از ا یزیچ ایپور

اش بدهد یدلدار  ... 

 اوردیخانواده اش ب دنیسارا را به د دیروزها با نیاز هم یکیدانست که باالخره  یروز اول هم م از

و باز  ندیتوانست با سالله چشم در چشم شود , او را بب یانداخت ... او نم یو مدام پشت گوش م

برگردد شیعاد یهم از فردا به زندگ  ... 

از همه  شتریرا فرا گرفته بود رفتن و نبود سالله ب شیکه تمام زندگ یزیغم انگ یقصه  نیا در

نابودش کرده بود زیچ  ... 

 ندیخواست خانواده اش را بب یگذراند و مدام به سارا که م یجنگ درون کیروزها را در  نیا تمام

 ... جواب سر باال داد

 

 یسارا مقاومت کند و ب یالتماس ها یدو روز قبل که سر انجام نتوانست در برابر اصرار ها و حت تا

امروز قول داد یحواس برا  ... 

بود الیذهنش واو یهم که , تو امروز  !.. 

 دهیکه کشصبح طولش داده بود و به چند ساعت بعد موکولش کرده بود و تهش هم به شب  از

نمانده بود شیبه جز آمدن برا یشده بود راه  ! 

بود ایپور یتوانست , سالله خط قرمز زندگ یاو نم یول  ! 
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نابود شدن شتریو ب شتریبود با ب یاو مساو یسالله برا دنید  !.. 

بود نیپناه تر یرا نداشت و ب چکسیبود , سارا ه گرید یبحث سارا هم بحث اما  ! 

توانست در چشمانش نگاه کند  یآمد چطور م یروزبه به هوش م یرد , وقتک یبه او کمک نم اگر

 یباز شیهشت سال نقش خواهر را در زندگ نیکه در تمام ا یتوانست سارا را , دختر ی؟! چطور م

و مشکالت تنها بگذارد ؟؟ یسخت یکرده بود را در کوچه پس کوچه ها  

دندیجو یها از هر طرف مغزش را م فکر  !.. 

 شایآن روز ها به سمت گ ادیو به  اریاخت یخورد و جسمش ب یاطراف سالله پرسه م در ذهنش

راند یم  ... 

دیاو که ترمز کرد به خودش آمد و نگاهش اطراف را کاو یخانه پدر یروبرو  ... 

افتاده بود را باور نداشت ریکه در آن گ یتیو موقع خودش  ... 

بود ستادهیا یبه نام سالله نادر یردخت یپدر یخانه  یبود و او روبرو شایگ نجایا  !.. 

اش بود یزندگ تیواقع نیباور تر رقابلیغ نیا  ... 

به گذشته برگشته بود او  .. 

 

ال دخترتان را بعد از هشت س دی؟؟ بگو دیقرار بود چه کند ؟؟ زنگ خانه را بزند و چه بگو حاال

آمد ؟؟ یشد ؟؟ چه بر سر او و دل و احساساتش م یآورده ام ؟؟ اگر سالله خانه بود چه م تانیبرا  

دیسارا را شن یصدا  : 

؟؟ میدیرس -  
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حرف چشمانش را بست و سر تکان داد یب  ... 

دیلرز یسارا م یصدا  .. 

آشناست یلی... خ نجایا -  !.. 

باز کرد و چشمانش را دیکش یقینفس عم ایپور  ... 

توئه یپدر یخونه  نجایا - ! 

کرد یم زیاطراف را آنال یشانیبا بغض و پر سارا  ... 

؟؟ میش ینم ادهیچرا ... چرا پ -  

آمده است نجایبه ا یچه کار یبرا قایدانست دق ینداشت ... نم یجواب ایپور  .. 

ا را تا چند روز دست به سر سار یگشت و با بهانه ا یبه برگشتن فکر کرد ... به خانه بر م یا لحظه

 یکند ... او واقعا نم دایگره کور شده پ نیا یبرا یکند و راه دایخودش را پ یکرد تا کم یم

ندیخواست سالله را بب  ... 

راه بود نیبهتر نیا  ... 

گذاشت و استارت زد چییسو یرا رو دستش  ... 

 

*** 

ام را به دو انگشت اشاره و شصت  یشانیپ دمیچیپ یکه داخل کوچه م یزدم و در حال راهنما

دمیکش یقیگرفتم و نفس عم  ... 

داشتند یسر درد ها دست از سر من بر نم نیا  ! 
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کرده بودم و به خانه آمده بودم ادهیخانه شان پ یرا جلو لوفرین  ... 

لمیان شد با زنگ خوردن موبابه کوچه هم زم ورودم  .. 

را که  لمیکردم موبا یشاگرد و سع یصندل یدستم به فرمان بود خم شدم رو کیکه  یحال در

کنم دایآمد را پ یم فمیک یاز تو شیصدا  ... 

بود بدون  فمیکه سرم داخل ک یرنگ و در همان حال یام و مشک یب کیبه شاخ آمدم با  شاخ

زدم یبدق گذاشتم و تک بوق ینم دستم را روک ینگاه نشیبه سر نش نکهیا  ... 

فلج ؟؟ ای! راننده کر بود  یو نه حرکت یبوق نه  

ام و یب یکردم و سرم را باال آوردم و چشم در چشم شدم با راننده  دایرا پ لیموبا باالخره  ... 

 یفساز هم باز شد اما ن یکم میرفت ... خشک شدم ... تمام عضالتم خشک شد ... لب ها نفسم

تمام شده بود ... شهر را آب برده بود انگار ژنیاستشمام نبود ... اکس یبرا  ! 

دانم یرا دستم سر خورد و افتاد ... کجا ؟؟ نم یگوش  ... 

میاز مرد روبرو ی... وا می... مرد روبرو میروبرو مرد  ... 

بود ؟؟ ایمرد پور نیبود ؟؟ ا ایپور  

زدم یکرد ... هوا نبود .. داشتم پر پر م ینشست ... نفسم خس خس م میگلو یرو دستم  ! 

بود ایپور میروبرو زِیمردِ نفرت انگ نیبود !.. بعد از پنج سال ! بعد از پنج سال , ا ایپور  ! 

زدم به شالم ... نفس نبود چنگ  !.. 

فرد کنار دستش یسر خورد رو نگاهم  ... 

؟!.. سارا ... سارا ... سارا ؟ ستادیا نی... زم ستادیا زمان  
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مزه ؟؟ یب یشوخ کی ایبود  یمخف نیبود ؟؟ دورب یشوخ  

شد یافتاده از آب باز و بسته م رونیب یِمثل ماه دهانم  ... 

نفس بودم همچنان ی... در را باز کردم ... ب رهیدستگ یسر خورد رو دستم  ... 

ستادمیا میاهاپ یرو  .. 

دمید یجز آن دو نم یزی.. چ دمیشن ینم ییصدا  ... 

 دهیمنِ نفس بر ینگاهش خشک شده بود رو تطوریکه ا یمرد نیزن سارا بود ؟؟ ا نیبود ؟؟ ا ایپور

بود ای, پور  ... 

شد ...  دهیمغزم کوب یو محکم تو دی... چرخ دی... چرخ دیو زمان چرخ نیقدم جلو رفتم ... زم کی

اش سارا بود ! خواهرم یبود ! زن کنار ایمرد پور نیا  ! 

را فرا گرفت ایدن یاهیشل شد ... س می... زانوها دینرس نیام به زم یتار شد ... قدم بعد چشمانم  ... 

 

*** 

 

جلوتر آمد و او همچنان نگاهش  گریقدم د کی.. سالله  یزد حت یشده بود و پلک هم نم خشک

دخترک نی... سالله بود ا شیدخترک روبرو یمات بود رو  ! 

دیرس ی, با وقار نظر م یواقع یبانو کیشده بود .. خانم شده بود ... مثل  بزرگ  ... 

که  ی! سالله ا زشیو عز یدوست داشتن یخشک شده بود همچنان ... سالله بود !.. سالله  نگاهش

کرده بود یبدبخت یآرزو ایپور یبرا شیپنج سال پ  ... 

تا چه حد بدبخت شده ایدانست پور ینمبود و  نجایا حاال  ! 
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راستیچقدر گ شیدانست دعا ینم  ! 

 

 یام و مشک یشدنش ... درست چند قدم مانده به ب نیشد با پخش زم یسالله مساو یبعد قدم

کرد داریا از خواب بر ایرنگ بدنش مماس شد با آسفالت و پور  ... 

دیشن یو نم دیشن یسارا را م یشد ... صدا ادهیدر را باز کرد و پ عیسر ایپور  ... 

دیفهم یو نم دیفهم یرا م سواالتش  ... 

سر سالله نشست یباال  ... 

بود ؟؟ دهیروان شده بود و خودش نفهم شیگونه ها یاشک رو نهمهیا یک  

کرد جسم سالله برد و بلندش ریرا ز دستش  ... 

حال  نیدختر در بدتر نیحال و نابود ... اما سالله بود ! ا ی... ب دهیشد .. رنگ پر رهیچهره او خ به

یمحکم و مغرور و دوست داشتن یهم سالله بود .. سالله   !.. 

زن  نیا دیپرس یسارا که م یعقب گذاشت و در جواب تمام سواالت رگبار یصندل یرا رو سالله

مه کوتاه گفتکل کیاست  یچه کس  : 

 ! خواهرت -

بود دهیعقب خواب یصندل یکه رو یدختر ی دهیرنگ پر یشد به چهره  رهیخشک شد ... خ سارا  

... 

... معصوم اما محکم دیرس یاش معصوم به نظر م چهره  !.. 

خواهرش بود ؟؟ دیرس یکه از خودش کوچک تر به نظر م یدختر نیا  

انقدر خراب شده بود ؟؟از هوش رفته بود پس ؟؟ چرا حالش  چرا  
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کرد تا بتواند از  یکه مگانِ سالله را جابجا م ایتوجه به پور یشد و ب ادهیپ نیاز ماش اریاخت یب

عقب رفت یکوچه خارج شود , به سمت صندل  ... 

عقب نشست  یصندل یبود رو رهیدخترک خ یکه به چهره  یخشک شده و مات در حال همانطور

گذاشت شیپا یو سر او را رو  ... 

و با بغض زمزمه کرد دیگونه سرد دخترک کش یرا رو انگشتش  : 

؟؟ یتو ... خواهرم -  

را پاک  شیشد ... اشک ها رهیسالله خ یرنگ و رو یب یپشت فرمان نشست و به چهره  ایپور

کند ؟؟ ینم هیگفته بود مرد گر ی... چه کس دندیگونه اش غلت یکرده بود اما دوباره رو  

گفته بود مزخرف  ... 

آورد یاز پا در م یرا با هر جنس یبود که هر کس ییوالیه عشق  !... 

دیگونه اش کش یدستش را رو کف  ... 

 یو به چشمانش م دیجوش یکه از قلبش م یحس نیکرد با ا یدل ؟؟ چه م نیکرد با ا یم چه

؟؟ دیرس  

داد یسالله را نجات م دیرفت ... با مارستانیحرف استارت زد , راه افتاد و به سمت ب یب  ! 

 

*** 

 

گرفت یرفت و شماره م یخانه قدم رو م یتو سحر  ... 
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ار در جواب مادرش گفتب نیهزارم یانداخت و برا یواریبه ساعت د ینگاه  : 

گهیشه د یم داشینگران نباش مامان ! االن پ -  ! 

را دم گوشش گذاشت ... بوق ... بوق ... بوق یشماره سالله را گرفت و گوش گرید بار  ... 

به ساعت انداخت یبوق خورد تا قطع شد ... باز نگاه انقدر  ... 

بود مدهایاز دوازده گذشته بود و سالله هنوز به خانه ن ساعت  ... 

دیایساعت به خانه ن نیداشت که سالله تا ا یلیدو نگران بودند , چه دل هر  ... 

کرد یکاناپه نشسته بود و مدام به ساعت نگاه م یرو دهیپر یبه مادرش انداخت که با رنگ ینگاه  

... 

مهربان رو به مادرش گفت یجلو رفت و با لحن یکم  : 

... اصال شما  گهید قهیاد تا چند دق ی.. م ستیالله بچه که نمامان جان ! نگران نباش خب ... س -

کنم یهر وقت اومد در رو براش باز م دارمیبخواب من ب ریبرو بگ  ... 

النه کرده بود گفت شیصدا یکه تو یاریبس یو با نگران دیکش یقینفس عم مادرش  : 

بچه م ... ساعت رو  ومدهینکجا مونده , چرا تا االن خونه  ستیبخوابم مادر ؟؟ معلوم ن یچطور -

؟؟ ستیخونه ن یتونم بخوابم وقت یم ی!.. چطور نیبب  

بود ... شماره  لوفریتوانست به او رجوع کند ن یکه م یآخر ی نهیبا تاسف سر تکان داد ... گز سحر

سبز رنگ را لمس کرد نهیکرد و گز دایاش پ یمیقد یکانتکت ها نیرا از ب لوفرین  ... 

 

*** 
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مختل کرد یلحظه ا یرا برا دمیزد د میچشم ها یکه تو یباز کردم و نور یرا کم میپلک ها یال  

... 

هم فشردم و دوباره باز کردم یرا چند لحظه رو میها پلک  ... 

درونش بودم چرخاندمکه  یرنگ دیدور تا دور اتاق سف یحال یرا با ب نگاهم  ... 

کجا بود ؟؟ نجایا  

نشست که به دستم وصل بود یسرم یو رو دیچرخ نگاهم  ... 

؟؟ مارستانیب  

؟؟ چرا  

کردم ؟؟ یچه م نجایبه اطراف نگاه کردم ... ذهنم در حال کنکاش بود ... ا یجیگ با  

ود , سرش را را کنار تختم جا گرفته ب یصندل ینشست که رو یزن یو رو دیو چرخ دیچرخ نگاهم

بسته بود شیداده بود و چشم ها هیتک واریبه د  ... 

به مغزم هجوم آورد اطالعات  ... 

... سارا ایرنگ ... پور یام و مشک یداخل کوچه ... زنگ خوردن تلفنم ... ب دنمیچیپ  ... 

! سارا یوا  ... 

هم می... لب ها دیچشمانم لرز مردمک  ... 

 ! سارا -

گذاشت حرف بزنم ؟؟ ید ... بغص بود که نمخفه و آهسته بو میصدا  

من بود یدر چند قدم یزن سارا بود ... خواهرم بود که بعد از هشت سالِ متوال نیا  ... 
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یو دور یاز هشت سال دلتنگ بعد  ! 

شد و درد دستم را فرا گرفت دهیدستم کش یتو شدم ... سوزن سرم از زیخ میهوا ن یب  ... 

رمیاگر قرار بود بم یخواستم ! حت ینبود ... من آغوش خواهرم را م مهم  !.. 

باز شد ... نگاهش به من افتاد چشمانش  .. 

دیلرز می! لب ها شیرنگ آشنا یمشک نگاه  ... 

 ! سارا -

همه سال در  نیبود که ا ییان سارازن هم نیخواب باشد ! ا دمیترس ی... م یزدم حت ینم پلک

زمیمهربان و عز ی... سارا بود ! سارا میسوخته بود دنشیحسرت دوباره د  ... 

شدن داشت دیدر ناپد یدرخشان یشود , او سابقه  دیپلک بزنم و ناپد دمیترس یم  !.. 

سوزن سرم روانه شده بود یکه از آرنج و جا یدستم و خون یسر خورد رو نگاهش  ... 

ا بلند شد و هراسان و نگران به سمتم آمدج از  ... 

؟؟ یکرد کاریچ -  

کرد ... مبهوت بودم و مات یداشت خفه ام م بغض  !.. 

 ! سارا -

شد و خواست دستم را چک کند کمینزد  ... 

یزندگ یداد ... بو یخواهر م یندادم , حل شدم در آغوشش ... بو امانش  ! 

 

شیشد انگار ... خشک شد سر جا شوکه  ... 
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روز صبح  کیکه  یزن سارا بود ! سارا ... همان نیروان شد ... ا میناگاه بغضم شکست ... اشک ها به

اش  یخال یهشت سال جا نیکه در تمام ا ی, همان میاش مواجه شد یخال یو با جا میبلند شد

چشم آمده بودبه  یبدجور  ... 

هق هقم بلند شد یصدا  ... 

! سارا .. سارا یس ... سارا ! وا -  ...... 

دیچیداد ... دستانش را باال آورد و دور جسم لرزانم پ یامانم نم اشک  ... 

دمتی, باالخره د دمتیسارا ! د ی! اومد یاومد -  ... 

ما در هم رفت و با  دنیه محض دب شیپوش وارد اتاق شد ... اخم ها دیسف یباز شد و پرستار در

تند جلو آمد یقدم ها  ... 

فشارت افتاده و حالت بد شده شیساعت پ مین نیچه وضعشه! شما هم نیا -  ! 

به  یتخت خواباند ... نگاه یکردم را به زور رو یکه همچنان هق هق م یو من دیرا عقب کش سارا

 ... دستم کرد و نچ نج کرد

کار کرده یچ نیبب -  !... 

زدم ... دستم را به سمت سارا دراز کردم یم ارز  .. 

نرو سارا گهینرو ! تو رو خدا نرو ! د -  ! 

کردم یو التماس م ختمیر یصورتم اشک م یو بهت زده بود انگار ... من اما به پهنا شانیپر سارا  

.. 

بزرگه ینرو ! بمون ... بمون آبج گهیتو رو خدا سارا !.. د -  .. 

دستانش گرفت انیم یشانیت و سرش را با پرنشس یصندل یرو سارا  ... 
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بلند به هق هق افتاد ییبغضش شکست و با صدا ناگهان  .. 

یصندل یو او رو زدمیتخت هق م یرو من  ! 

تکان داد یوزتاسف و دلس یاز رو یبه هر دو ما کرد و سر ینگاه پرستار  ... 

داد و گفت نییرا پا نمیکه تمام شد آست کارش  : 

یبر یتونی... م یشما مرخص -  .. 

روان بود همچنان ... به اون نگاه  میدستانم گرفتم ... اشک ها انیتخت نشستم و صورتم را م یرو

زد یهق م یپناه یو ب تیکردم , به سارا که با مظلوم  ... 

نشستم یصندل یآمدم و کنارش رو نییاز تخت پا یحال یب با  ... 

کردم زمزمه  ... 

یینجایشه ا یباورم نم -  !.. 

نگفت یزیچ  ... 

؟؟ یبر یدلت اومد ما رو بذار یچجور -  

 ... سکوت

گونه ام یرو دیسر اشکم  ... 

؟؟ یانقدر راحت از همه ما بگذر یتونست یچجور -  

 .... سکوت
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کرد یم سیخم شدم و نگاهش کردم ... باز اشک بود که گونه ام را خ یکم  ... 

؟؟ یو رفت یکه راحت گذاشت میانقدر برات مهم نبود -  

 ... سکوت

کرد ینگاهم م جیتکانش دادم ... گ محکم  ... 

 .. ها ؟؟ سارا با توام -

بود رهیبه من خ شانیو پر جیگ همچنان  ... 

بودند ریسراز میاز مژه ها لیمانند س میبلند شده بود ... اشک ها یکم میتکانش دادم ... صدا باز  ... 

سارا ؟؟ تو  یبه بابا ... فکر کرد ی؟؟ به مامان ... به من .. به سحر ... حت یتو اصال به ما فکر کرد -

؟؟ یجز خودت فکر کرد یاصال به کس  

هق کردم هق  ... 

؟؟ میسارا ؟؟ انقدر بد بود می؟؟ نبود میام نبود یخداحافظ هی قیال -  

 ییرا تکان دادم و با صدا شانیپر یمهم نبود ... باز سارا میوارد اتاق شد ... برا یباز شد و کس در

آمد گفتم یدر م دهیبر دهیبر هیکه از شدت گر  : 

برامون ... نسوخت ؟؟ ؟؟ دل ... دلت برامون ... تنگ نشد ؟؟ دلت یتونست یتو ... تو چجور -  

تکانش دادم و با هق هق گفتم محکم  : 

 ها ؟؟ -

نشست میبازو یرو یکس دست  ... 

 ! ولش کن -
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.. سارا و  دمید ی... من فقط سارا را م نمیخواستم که بب یاست و نه م یچه کس دمید یم نه

اش یشانیرنگش ... سارا و پر یمشک یچشمان آشنا  ... 

بودم دهیرا نشن شیبودمش صدا دهید یکه از وقت ییسارا  ... 

مامان ... افسرده شد ؟؟ یدون یبه سر خانواده اومد سارا ؟؟ م یچ یدون ی... م یدون یم -  

دیمحکم مرا عقب کش یکس  ... 

! بسه یه -  ! 

 

حمله کنم که نگاهم گره  مینگو یزیخواست چ یاز من م ورنطیکه ا یو خواستم به کس دمیچرخ

ایخورد در نگاه او ... پور  ! 

... بعد از چند  دیبند آمد ... چند لحظه خشک شدم و ماندم ... نگاهش را از نگاهم دزد میها اشک

شده ام  دهیبه هم ساب یدندان ها یکرد از ال یو نفرت از آن چکه م نهیکه ک یلحظه با لحن

پرتاب کردم رونیرا به بکلمات   : 

 ! دستت رو بکش -

دوخته بود نی... نگاهش را به زم دیعقب کش یبرداشت و کم میبازو یرا از رو دستش  ... 

و بلندش  دمیکرد کش یبه ما نگاه م یجیسارا که با گ یکه نگاه پر نفرتم به او بود از بازو همانطور

 .. کردم

میبر -  !.. 

دمیرا شن شیبرداشتم و صدا اول را به سمت در اتاق قدم  ... 

 ... سُال -
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 انیم ضیوار باال بردم و تکان دادم و با غ دی, انگشت اشاره ام را تهد دمیچرخ میپاشنه پا یرو

دمیحرفش پر  .. 

کنم یدندونات رو تو دهنت خرد م یاریاسم منو ب -  ! 

 

دیکش یقیچشمانم و نفس عم یشد تو رهیمکث کرد ... خ یا لحظه  ... 

کردم بعد از پنج سال از حجم نفرتت نسبت به من کم شده باشه یفکر م -  !.. 

زدم یتلخ پوزخند  ... 

ره جنابِ خلسه یجاش نم یشه , ول یزخم کهنه م -  ! 

و به سمت در حرکت کردم دمیدست سارا را کش سپس  ... 

میحرف بزن یمیقد یکه راجع به زخم ها میستین نجایو تو ا من -  ! 

نگاهش کردم زیگذاشتم ... سرم را چرخاندم و ت رهیدستگ یرا رو دستم  ... 

که با تو حرف بزنم ستمین نجایمن اصال ا -  ! 

را تکان داد ... با تاسف سرش  ... 

میواسه گفتن دار یادیز یحرف ها یول -  ... 

به او اعتماد کرده بودم  یمرد را دوست داشتم ؟؟ روز نیا یاه کردم .. من روزتنفر به قامتش نگ با

آن سال ها ی؟؟ چقدر احمق بود سالله   ... 

میندار یحرف مشترک چیمن و تو ه -  ! 

دمیرا شن شیو هم زمان با برداشتن قدم اولم صدا دمیکش نییرا پا رهیدستگ  ... 
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! به خاطر خواهرت سایوا -  ! 

.. مکث کردم ... به خاطر سارا ؟؟خشک شد  قدمم  

 

که حاال دستش را بعد از هشت سال گرفته بودم ؟؟ یدخترک کله شق و لجباز نیهم  

ستادیا می... روبرو دمیبه سمتش چرخ یکم  .. 

یبدون دیهست که با ییزایچ هی!  نیماش یتو میبر -  ! 

 یرا با او در بهشت هم نم میو برنده نگاهش کردم ... چه فکر کرده بود با خودش ؟؟ من پا زیت

 ... گذاشتم

زد نیغمگ یو لبخند دیرا د نگاهم  ... 

یاون روز ها دوسم داشت یاز من ! ول یمتنفر یلیخ -  ! 

دمیاش غر نهیبه س نهیقدم جلو رفتم , رخ به رخ و س کی  : 

ها آدم نبودماون روز  -  ! 

دیخند تلخ  ... 

کردم و با نفرت گفتم زیر یرا کم چشمانم  : 

ده  ینشون م یبخند یتون یو م ی, خوب یسادیبا وجود همه اون اتفاق ها هنوز رو پات وا نکهیا -

بودم توش دهیقبر کنده بودم و خواب هیتو بودم  ی! من اگه جا یلجن یلیخ  ! 

دفرو کر شیها بیج یرا تو شیها دست  ... 

ستمین -  ! 
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نگاهم کرد میمستق  ... 

؟؟ ینیب یتو من م ایاز اون پور یاصال , تو اثر ستمیخودم ن گهی! من د ستمیخوب ن -  

شناسم که بخوام دنبال آثارش بگردم ینم ییایمن اصال پور -  ! 

دیخند تلخ  ... 

 ! خوبه -

دمییرا به هم سا میها دندان  ... 

تموم شد جناب ؟؟ شاتتیفرما -  

مینیبش ییجا هی دیبا -  ! 

یزنم حت یکه دارم باهات حرف م رهیگ یمن داره عقم م -  ! 

بردم , او مرا  ی, از خرد کردنش لذت م یمهم نبود حت یذره ا میزد , برا یدر چشمانش موج م غم

شد و شانه باال انداخت رهیخ نیروز انداخته بود پس حقش بود ... به زم نیبه ا  ... 

باشه ! مجبورم که شوکه ت کنم یاز اول تا آخرش رو کامل برات بگم , ول خواستم که یمن م -  ! 

 

مقدمه و کوتاه گفت یانگشت اشاره اش به سارا اشاره کرد و ب با  : 

ادینم ادشی یچیاالن هم ه گرفته ! یتصادف سرش ضربه خورده و فراموش هیخواهرت تو  -  ! 

مغزم دستور نداد یبه ناگاه گرد شد و انگار که لحظه ا چشمانم  ... 

؟؟ یچ -  

باشم دهیباشم و نفهم دهیگفتم ... انگار که حرفش را شن یجیگ با  ... 
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گفت یدیتاک یبه سارا اشاره کرد و با لحن باز  : 

ادینم ادشی یچیگرفته ! ه یسارا فراموش -  ! 

بود نگاه کردم رهیخ نیخاندم و به سارا که به زمرا چر سرم  ... 

دمیخند یجینگاه کردم و با گ ایبه پور باز  ... 

یکن یم یشوخ -  ! 

تکان داد یرا با تاسف و به نشانه نف سرش  ... 

 ادیرا به  یزیچ چی... ه ستادمیسارا ا یزدم و روبرو یچرخ میام محو شد ... با چشمان گرد ن خنده

ممکن بود ؟؟نداشت ؟؟ مگر   

زمزمه کردم یدادم ... با ناباور تکانش  ... 

 سارا ؟؟ -

باال آورد و مظلومانه نگاهم کرد یرا کم سرش  ... 

؟؟ ادینم ادتیتو ... تو االن من رو  -  

و زمزمه کرد دیتر کرد ... چانه اش لرز لب  : 

ادینم ادمیمن خودم رو هم  -  !.. 

ما  نطوریبود ؟؟ حکمت خدا چه بود که ا ییچه بال گرید نینگاهش کردم ... ا یلحظه با ناباور چند

بود ؟؟ دهید مانیبرا یچه خواب نباریچرخاند ؟؟ ا یرا دور خودمان م  

بود اما  میکرده بود , حاال روبرو یکه هشت سال گم و گور شده بود و خودش را از ما مخف خواهرم

دانست ینم از خودش و گذشته زیچ چیاز خاطره ... او ه یذهن ته کیبا   ... 
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دهانم گرفتم یرا جلو دستم  ... 

شه یباورم نم -  ! 

دمیچرخ ایمحض بود ... به سمت پور سکوت  ... 

 روزبه ؟؟ -

بر سر آن مرد آمده بود ؟؟ اصال کجا بود او ؟؟ چه  

گرفته گفت ییرا با دو انگشت شصت و اشاره فشرد و با صدا چشمانش  : 

 ! تو کماست -

 

نگاهش کردم ... چانه اش با بغض جمع شده بود ی... با ناباور دمیبه سمت سارا چرخ باز  ... 

؟؟ ادینم ادتیاز روزبه هم  یزیتو االن چ یعنی...  یعنی -  

تکان داد یرا به نشانه نف سرش  .. 

ون شوهرمهبهم گفته که ا ایفقط ... فقط پور - ! 

بود یپوچ و مسخره ا زیچه چ ی... زندگ دمیخند تلخ  ! 

را به جان  یاش گذشته بود و آوارگ یسارا به خاطر روزبه از همه خانواده و خاطرات و زندگ یروز

آورد ینم ادینکند و حاال ... او را به  یبدون عشقش زندگ یبود تا لحظه ا دهیخر  ! 

حجم از  نیرفت و احساس افت فشار داشتم ... ا یم جیباز گ قهیچند دق نیدر عرض هم سرم

بود ادیز میشوک برا  ... 
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 دییبفرما "گفتم  یدادم و م یکردم ؟؟ چطور سارا را به مامان و سحر نشان م یچه م دیبا حاال

هم دخترتان بعد از هشت سال نیا  ! 

شناسد یحافظه اش دچار اختالل شده است ... خودش را هم نم یمنتها کم  ! " 

افتاده بودم ریگ یکه وسط چه آشفته بازار یوا  ! 

ام گرفتم و زمزمه وار گفتم یشانیرا به پ دستم  : 

یوا -  ! 

کردند یبا تاسف و ترحم نگاهم م ایبا بغض و پور سارا  ... 

 

بود که  یدل بسوزاند ... او خودِ خودِ آتش میآن مرد برا نکهیاز ا خوش نبود اما متنفر بودم حالم

رانگریمن افتاده بود , خودِ خودِ و یوسط زندگ  ... 

ترحم خرج نکند میاما او برا رمیبودم بم حاضر  ... 

راهرو راه افتادم یفکر مچ دست سارا را گرفتم و به سمت انتها یب  ... 

دمیرا شن شیصدا  ... 

 کجا ؟؟ -

به اندازه چند کلمه هم با او هم کالم شوم یخواست حت یندادم ... دلم نم یجواب  ... 

میرا حساب کنم و بعد هم به خانه برو مارستانیب نهیداشتم هز قصد  ... 

 شیصدا دمیکش یداشتم و سارا را هم دنبال خودم م یرا تند و محکم بر م میکه قدم ها همانطور

دمیشد شن یم کیرا که به من نزد  ... 
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, من پرداخت کردم یپرداخت کن شیکه ف یر یم یاگه دار -  !.. 

پرداخت  شیف یخواست یدرون ذهنم گفت با کدام پول م یی... صدا ستادمیا میسر جا یا لحظه

احمق ؟؟ یسالله  یکن  

خواستم به خانه بر گردم ؟؟ یام ... اصال چطور م یگوش یهمراهم بود و نه حت یفیک نه  

شدن نداشتم وانهید تا یکه فاصله ا یوا  ... 

رفتم مارستانیب یبه او نگاه کنم به سمت خروج نکهیبه راه افتادم و بدون ا باز  .. 

 

ندازمیصورتش ب یفرصت پولش را تو نینمانم و در اول نشید ریخودم قول دادم ز به  ... 

فرار کنم دیکش یهم در آن نفس م ایکه پور یطیخواستم از مح یظه اما فقط ملح آن  ... 

دمیآمد را شن یدنبالم م تیسارا را که با مظلوم یصدا  ... 

؟؟ میر یکجا م -  

گفتم کوتاه  : 

 ! خونه -

 زیمردک نفرت انگ نیرا تند تر کردم ... ا می... قدم ها دمیشن یرا م ایبلند پور یقدم ها یصدا

چه دنبال من راه افتاده بود ؟؟ یبرا  

 یم شیقدم ها یشدم ... همچنان صدا اطیخارج شدم و وارد محوطه ح مارستانیساختمان ب از

 ... آمد
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 نهیو با انزجار و ک دمیچرخ میپاشنه پا یدادم ... رو رونیو نفسم را با حرص ب ستادمیمقدمه ا یب

دمیپرس  : 

؟؟ هیهدفت از دنبال من اومدن چ -  

را به سمتم گرفت نمیماش چییو سو لیفرو کرد و موبا بشیرا درون ج دستش  ... 

چند بار زنگ خورد لتیالزمت بشه ! موبا دیشا -  ... 

گفتم یچشمانش ... پوزخند زدم و با نفرت آشکار یزدم تو زل  : 

تونم بهشون دست بزنم ینجس شدن ... نم -  ... 

و تلخ گفت نیا داد و با همان لبخند غمگرا به دست سار چییو سو لی... موبا دیخند نیغمگ  : 

 نجایخواستم به ا ینم چوقتیرو بدون , ه یزیچ هی! فقط  یحق دار یبگ یحق با توئه! هر چ -

میبرس  ! 

دمیخند تلخ  ... 

ازشون  نکهیکه بعد از ا ی, جور میهامون حذف کن یآدم ها رو از زندگ یشد بعض یکاش م -

مشونینینب یطیشرا چیتحت ه گهید میگذشت  ! 

و او را پشت سرم جا گذاشتم دمیبدون مکث چرخ و  ... 

 یآرام م یکنم , بلکه کم هیگر ایدر کی یشد به اندازه  یکرد ... کاش م یداشت خفه ام م بغض

 ..! شدم

 

را فشردم میشانیسارا را ول کردم و پکه خارج شدم دست  مارستانیدر ب از  ... 
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قرار است مرا تا مرگ بکشاند یکردم فشار عصب یم حس  !.. 

از ته چاه در آمده گفتم ییصدا با  : 

 !ساعت چنده ؟ -

آهسته گفت ییرا روشن کرد , سپس با صدا یگوش صفحه  : 

قهیو ده دق کی -  ! 

رفتم اصال ؟؟ یم ؟؟ کجا مزد یزنگ م یشب به چه کس مهیساعت از ن نیمن ! ا یِوا  

نگاه کردم مارستانیب یو به تابلو دمیچرخ  ... 

نبود یتا خانه کار عاقالنه ا یرو ادهیپ یگل و بلبل تهرانِ لعنت تیامن نیاما با ا میخانه بود کینزد  

!.. 

حال لب جدول نشستم یرمق و ب یب  ... 

گونه ام یرو دندیبا سرعت سر میها اشک  ... 

انداخت یبه صورتم نگاهسارا خم شد و   ... 

 حالت ... خوبه ؟؟ -

بودم اصال ی... خوب ؟؟ عال دمیبه او انداختم و با غم خند ینگاه یچشم ریز  !. 

افتاده بود میبرا بیو غر بیاتفاقات عج تمام  ... 

 یای! پور ایشده بود و ... پور شیدایشناخت پ یکه مرا نم یبعد از هشت سال در حال خواهرم

, تک و  ابانیخ کیدر  یشده بودم ... حاال هم که نصفه شب مارستانیبودم و آواره ب دهید را یلعنت

خوب بودم یلیشک خ یتنها مانده بودم ! ب  ! 



 

[Type text] Page 236 
 

کنه یشره م میآره , خوبم ! اصال خوب بودن داره از کل زندگ -  ! 

بغض نگاهم کرد با  ... 

اومدم یکنه , اصال نم یدونستم اومدنم انقدر خانواده ام رو ناراحت م یاگه م -  ! 

تکاندم گفتم یرا م میکه پشت مانتو یجا بلند شدم و در حال از  : 

 یشه ! غم و غصه و اشک با زندگ یغم و غصه همه اش مربوط به تو م نیا یاگه فکر کن یاحمق -

سارا میکش یساله که انتظار تو رو م یلیشده , وگرنه که ما خ نیمن عج  ! 

را کنترل کنم و گونه  میکردم اشک ها یانداخت ... سع نییسرش را پا حرف یجا بلند شد و ب از

را پاک کردم میها  ... 

دمیکش رونیانگشتانش ب نیرا از ب لمیدستم را به سمتش دراز کردم و موبا سپس  .. 

؟؟ او که اصال  لوفریآمد ؟؟ ن یبا دنبال ما م نیحر ؟؟ با کدام ماشزدم ؟؟ س یزنگ م یچه کس به

نداشت نیماش  !.. 

را نداشتم که یکس  ... 

نفر با اسم طاها مواجه شدم نیشدم و اول میهدف وارد کانتکت ها یب  .... 

را به من داده بودند تا در صورت  شانیهمه شماره ام را گرفته و شماره ها یاول کار یروزها همان

میدر ارتباط باش گریکدیبا  ازین  ... 

" کرده بودم وشیس "الوند  ! 

زد یم ادیبه اسمش نگاه کردم ... منطقم داشت فر دیترد با  : 

 " ! نه "
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را دم گوشم بگذارم لیدرون من وادارم کرد نامش را لمس کنم و موبا یزیچ اما  ... 

زد یم ادیهمچنان فر منطقم  ... 

احمق یسالله  "  ! " 

بوق کی  ... 

یکن یم دارشیاز خواب ب "  ! " 

بوق دو  ... 

؟؟ یرا ندار یدارد که تو کس یبه او چه ربط "  " 

... نگران دیچیپ یخواب آلودش در گوش یبوق ... صدا سه  .. 

شده ؟؟؟ یزیسالله ؟؟ چ -  

رمیبم یکرده بودم ... اله دارشیخواب ب از  ! 

طاها الوند , صاحب کارم  یخودم برا یگهاننا یو دلسوز یدرون یقربان صدقه  نیخوردم ! از ا جا

 ! جا خوردم

بود ختهیروان خودم را هم به هم ر یکه بدجور "!  رمیبم یاله " نیا از  ... 

 سالله ؟؟ -

و آهسته گفتم دمیخودم آمدم ... تمرکزم را کامال از دست داده بودم ... لب گز به  : 

 .. طاها -

 جانم ؟؟ -

بود یبیاز ته دل من بودم ؟؟ امشب چه شب غر "نم جا " نیمن بود ؟؟ مخاطب ا با  !.. 
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را جمع کردم و گفتم تمرکزم  : 

شرمنده ام ! من ... من یلیبه خدا خ -  ... 

مرا به خانه  اینده ام , بتهران ما یها ابانیاز خ یکیشب در  مهیگفتم ن یگفتم به او ؟؟ م یم چه

 مان ببر ؟؟

دمیلب گز باز  ... 

ریبخواب ! شب بخ ری! بگ یچیاصال ... ه -  ! 

تلفن را با هول قطع کردم و  ... 

انگشتانم فشار دادم انیو هول شده تلفن را م دهیکرد ... من نفس بر ینگاهم م یسوال سارا  ... 

؟؟ ختمیر یبر سرم م یچه خاک دیبا حاال  

دمینحس او را شن یز زنگ خورد ... هم زمان صدابا تلفن  ... 

رسونمتون یکه ببرتتون خونه , من م ستین یاگه کس -  ! 

خفت بهتر بود نیمردم از ا ی... اگر م دمییهم سا یرا رو میها دندان  ! 

مرد چقدر شکر آب است ؟؟ نیمن با ا انهیبود م دهیبه من کرد ... نفهم ینگاه سارا  

الوند "نگاه کردم ...  لمیم و به صفحه موبابه او نکرد یتوجه  " ! 

سبز رنگ را لمس کردم کونیآ  ... 

 ب .. بله ؟؟ -
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- شده ؟؟ یسالله ؟؟ چ  

 ... من ... راستش -

رفتم ؟؟ یبه خانه م ایپورکردم ؟؟ با  یگفتم چه م یبودم ... اما اگر به او نم مردد  

مردک بگذارم نیا نیرا در ماش مینبودم پا حاضر  !.. 

زدم ایرا به در دلم  ... 

شه  یکه من رو ببره خونه , م ستیهم ن ی, کس ستیهمراهم ن نی, ماش رونیمن ... من اومدم ب -

یشه زحمت بکش ی... م  ... 

را قطع کرد حرفم  ... 

کن جیآدرس رو مس -  !.. 

 یهم برا یلیگذاشت خ یو نم دیفهم یشد ... خوب بود که م نیته دلم ته نش تیامن احساس

و گفتم دمی... لبم را جو یبکش یگفتن حرفت شرمندگ  : 

شرمن یلیبه خدا خ -  ... 

ته خنده قطع کرد یو کم تیرا با جد حرفم  ... 

کن برام ! فعال جیکم مزخرف بگو دختر ! آدرس رو مس -  ! 

را تکان دادم سرم  ... 

 ! فعال -

داد ... چقدر خوب بود !.. حواس  یو آرامش م تیتماس را قطع کردم ... چقدر احساس امن و

دیسر یداشت م یپرت بود و دلم بدجور یمنطقم بد جور  !... 
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چروک شده ام سر دادم یمانتو بیرا درون ج لیکردم و موبا جیمس شیرا برا آدرس  ... 

 

*** 

 

شد یبود و نگاهش از سالله کنده نم ستادهیا بیچند متر عقب دست به ج ایپور  ... 

روز بوده نیکه انگار سال ها در حسرت ا دیبلع یرا با نگاه م شیتک تک حرکات و کارها یجور  ... 

مات و خاک گرفته  یایرو کی, حسرت دور  کیبه  ییکرد که گو یپلک زدن نگاهش م یب یجور

کند ینگاه م  ... 

 یکه که تمام زندگ یاو , دختر کیبود به قامت بلند و بار رهیاما نگاهش خ دیشن یرا نم شیصدا

 ..! اش بود

و خودش را به خاطر تمام  دید یخوبشان را م یروزها یایهم بعد از پنج سال هر شب رو هنوز

کرد یلعنت م شیاشتباه ها  ... 

همان سالله بود شیم سالله براه هنوز  ... 

یو دوست داشتن زیعز  ... 

کرده و دل از کفش برده بود یدلبر یبدجور شیبا خنده ها یکه روز یدخترک همان  ... 

مهربانش یسالله  همان  !.. 

 یگوش عالم را کر م شیخنده ها یکه صدا یمهربان و سرخوش یآن سالله  گریسالله د امروز

 ... کرد نبود

دیخند یچشمانش نم گریزد و د یقهقهه نم انیدر م یکی گرید  ... 
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دییگر یم انیدر م یکیداد و  یغم م یبو شیسالله لبخندها امروز  ... 

زیبود و عز یهمچنان دوست داشتن اما  ... 

بود که او سالله بود نیکرد , مهم ا ینم یفرق ایپور یبرا  !.. 

شیروز ها یشب ها و دغدغه  یایرو  ! 

 

که محزون  یو در حال بیفرو کرده بود و دست به ج بشیرا در ج لشیبود که موبا یا قهیدق چند

بود ، منتطر بود رهیخ ابانیخ رهیو متفکر به آسفالت ت  ... 

ستادیا نشیاشحسرت بار به او نگاه کرد و چند قدم عقب رفت و کنار م ایپور  ... 

بود یتمام خواسته اش از زندگ شیروبرو دخترک  ... 

از آن را  ینگه دار اقتیل ایصاحب تمام قلب و احساس و شده بود اما پور یکه روز یدخترک

 ... نداشت

 یبدجور ایپور یزندگ انیسالله طورش م یخنده ها یکه نبود ، حاال که پنج سال بود جا حاال

 یدل را ، بلکه تمام زندگ ایدخترک در کینه تنها  شیکه پنج سال پ دیفهم یبود ، حاال م یخال

 ... اش را از دست داده

 یاش را نم یدادند ارزش واقع یرا از دست نم یزیچ کی یبود ، انسان ها تا وقت نیهم تیواقع

دندیفهم  !.. 

بودند انسان ها یکه چه موجودات مزخرف یوا  ! 

شت رل نشست ، باز به او نگاه کردرا باز کرد و پ نیدر ماش ایپور  ... 

ی.. به سالله .. دخترک دوست داشتن شیدور شب ها یایرو به  ... 
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گونه اش یرو دیقطره اشک سر کیرا بست و هم زمان  نیماش در  ... 

او وجود نداشت یبه نام غرور برا یشد چز یکه به سالله مربوط م یزیرابطه با هر چ در  !.. 

دیکش یقیغم نفس عم با  ... 

دیفهم یسالله را همان سال ها و همان موقع م یارزش واقع کاش  ... 

زد ینم یگاه دست به آن کار لعنت چیه کاش  ... 

زد یاش را خودش با دستان خودش آتش نم یعشق و زندگ کاش  ... 

نداشتند یا دهیفا چیکه ه ییها کاش  !.. 

 

همچنان به او نگاه کرد نهیداد و دست به س هیتک یصندل به  ... 

بود دهیبود و رنگش به شدت پر رهیخ ابانیبه آسفالت خ شانیاو که نگاهش گنگ و پر به  ... 

دوستش داشت شتریاو که از خودش هم ب به  ... 

 قهیدانست چند دق یشد , نم قیدو دختر به خودش آمد و دق یپا یجلو ینیترمز کردن ماش با

زد یدور پرسه م یسال ها یبود به سالله و فکرش حوال رهیخ یمتوال  ... 

 نیکرد که سالله و سارا به سمت در ماش یم زیترمز کرده بود را آنال شانیپا یکه جلو ییمزدا

 ... رفتند و بازش کردند

بسته شد و مزدا حرکت کرد نیبعد در ماش هیثان چند  ... 

در مغزش منفجر شد یزیه چهره راننده نگاه کرد و احساس کرد چب ایپور  !.. 

مرد طاها الوند بود نیمرد ... ا نیا  ! 
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طاها همان  ... 

در خانه  یو چند ساله روبرو ستیمرد ب کی ریشد و تصو رهیمزدا خ یخال ریبه مس جیو گ شوکه

چشمانش آمد یشد جلو یم قهیکه با او دست به   .. 

که بوده رو فراموش کن ! فکرشم نکن که  یزی! برو و هر چ یبذار نجایپاتو ا یحق ندار گهید "

یخوا یبشه که تو م یزیاون چ  ! " 

داشت ؟؟ یو بهت زده مانده بود ... آن مرد طاها الوند بود !.. طاها به سالله چه ربط مبهوت  

بود تمام فکرش که شکل گرفته  یزد و چشمانش را بست ... عالمت سوال هیتک یبه صندل یسست با

گرفته بود یرا به باز  ! 

 

*** 

 

آهسته و خش دار سالم کردم و جواب  ییشاگرد نشستم و در را بستم , با صدا یصندل یرو

دمیشن  ... 

د ... صدا و لحنش توام با احترام بودنگاهش کر نهیآ یسالم کرد و طاها از تو یهم به آرام سارا  ... 

 ! سالم خانم -

به طاها  ی... لبم را تر کردم و از گوشه چشم نگاه دمیدزد ایپور نیافتاد و من نگاهم را از ماش راه

کرد انداختم یم یو خونسرد رانندگ لکسیکه ر  ... 

کرده بودم دارشیسرخ و خسته بودند , از خواب ب یکم چشمانش  !.. 

خفه و شرمنده بلند شد میو صدا دمیکش یقیمع نفس  ... 
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یلیمن ... من خ -  ... 

قطع کرد تیرا با جد حرفم  ... 

کنم یخفه ت م یچرت و پرت ها بزن نیو ا یحرف از شرمندگ -  ! 

نگاهش کردم دهیباال پر یابروها با  !.. 

اما نگاهش پر از خنده بود یجد شیصدا  ... 

شدم , چشمانش را بسته بود و  رهیبه سارا خ نهیاز او گرفتم و در آزدم ... نگاهم را  یکم جان لبخند

رنگش بود دیرنگش درست همرنگ شال سف  !.. 

دمیپرس ینگران یو با کم دمیعقب چرخ به  : 

؟؟ یسارا , خوب -  

 

جان بود یب شیرا باز کرد ... صدا چشمانش  ... 

 ! آره -

آمد جز خوب بودن یم یزیحالش هر چ یب یشده و چهره  دیسف یکردم ! به لب ها ینم گمان  

! 

شناختمش !  یکرده بود ! چقدر نم رییماندم ... چقدر تغ رهیصورتش خ یلحظه با مکث تو چند

میبود برا بهیچقدر غر  ! 

بود ؟؟را کجا جا گذاشته  یخوش خنده و پر انرژ یسارا آن  

دیشد و محتاط و آهسته پرس رهیچشمانم خ به  : 
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؟؟ هیتو ... اسمت چ -  

تلخ باز شد یخنده  کیکم کم به  میجا خوردم ... اسمم ؟؟ لب ها یا لحظه  ... 

خواستم به خانواده ام نشان دهم ؟؟ یدخترک را چطور م نیدخترک ... ا نیا  

؟؟ میبگو بود او را به خانه ببرم و به سحر و مادرم چه قرار  

؟؟ دیایبود چه بر سرمان ب قرار  

کردم ... بغض  یطاها را حس م نیدادم ... نگاه سنگ هیتک یصندل یو سرم را به پشت دمیچرخ

کرد یداشت خفه ام م  ! 

بود دهیاز من اسمم را پرس خواهرم  ! 

خفه و لرزان و آهسته در آمد میشدم و صدا رهیخ ابانیبه خ نیماش شهیش از  : 

 ! سالله -

قطره اشک سمج از گوشه چشمم روان شد کیلحظه  همان  ... 

چرخاندم شهیرا کامل به سمت ش سرم  ... 

هق هقم بلند نشود یکه صدا دمیرا گز لبم  ! 

چه  "و از او بپرسم  رمینوشت را بگسر قهیشد  یدادند ... کاش م یامان نم گریکدیبه  میها اشک

؟ یخواه یاز جان ما م ! " 

سمیرا خودم از اول بنو مانیشد قصه زندگ یم کاش  !.. 
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به عشقش هشت سال از خانواده اش دور بماند , نه من سه  دنیرس یکه در آن نه سارا برا یا قصه

ادرم در آن آنقدر حسرت دروغ بود , و نه م زشیکه همه چ یمرد یسال از عمرم را حرام کنم برا

 ..! بکشد

که حاال هست نباشد ینیا هیشب زشیچ چیکه ه یا قصه  ! 

و زمزمه  اریاخت یشدم و کلمات ب رهیگرفتم ... به آسمان خ رونیدادم و دستم را ب نییرا پا شهیش

لبانم خارج شدند نیوار از ب  ... 

ام خدا یازت شاک -  ! 

لب زدم تیو با شکا دیباز لرز میا متوجه نشوند ... لب هاآهسته بود که طاها و سار یآنقدر میصدا  

... 

ام یشاک یزندگ نیام خدا ! از ا یاز حکمتت شاک -  !.. 

اه کردم , رعد شد ... به آسمان نگ سی... انگشت اشاره ام خ میزدم و اشک شره کرد از مژه ها پلک

 ..! و برق شهر را روشن کرد

بارانش را شروع کرده بود یهمانیم نیبود و اول دهیسر رس زییپا  ! 

کرد انگشتانم را سیباران خ یبردم و قطره ها رونیب شتریرا ب دستم  ... 

سرعت گرفت ... دل آسمان هم گرفته بود ؟ میها اشک ! 

 یساختمان افتاد ... وا یسنگ ینما یو رو دیچرخساختمانمان ترمز کرد ... نگاهم  یجلو نیماش

 ! بر من

که خودش را  یدخترک نیکردم با ا یگفتم به مادرم ؟؟ چه م یکردم ؟؟ چه م یچه م دیبا حاال

شناخت ؟؟ یهم نم  
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دیپرس سارا  : 

؟ نجاستیهم - ! 

شد ادهیو پ دیرا کش رهیتکان دادم ... سارا مسخ شده دستگ نهیرا با طمان سرم  ... 

دیبود به ساختمان خانه نگاه کردم و چانه ام لرز رهیاو که خ به  ... 

نباش یاز خدا شاک -  ! 

باز شره کرد میرا چرخاندم ... اشک ها سرم  !.. 

رسمش نبود نیهستم ! چون ا -  ! 

رو با هم نداره زیهمه چ شیتو زندگ چکسینباش ! چون ه -  ! 

شکسته گفتم ییمند و با صدا گله  : 

خوام یخوام ! من فقط آرامش م یمن زیمن همه چ -  ! 

 

دیکش یقیروبرو نگاه کرد و نفس عم به  .. 

یبخوا دی! خودت با نییافته پا یمنتظر معجزه نباش ! آرامش از آسمون برات نم -  ! 

چشمانم بود , زمزمه کردم یجلو ایپور یشدم ... چهره  رهیدستانم خ به  ... 

نذاشته یبه نام آرامش برام باق یزیمن چ یشه ! گذشته  ینم یخوام , ول یم -  ! 

چشمانم نگاه کرد و با صراحت گفت یتو میمستق  : 

کن ,  یچی! دنبالش نباش , بند گذشته رو ق یخواد گذشته رو کنکاش کن یکه دلت م ییتو نیا -

رسونن یرو که تو رو به گذشته م ییزهایاون چ یاک کن همه دور , پ زیخاطرات رو بر ! 
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دیکش ریت سرم  ..! 

کنم ؟؟ یچیگفت ؟؟ ق یم چه  

بود اشاره کردم و هق  رهیچشمانش , با انگشت به سارا که همچنان به ساختمان خ یشدم تو زیت

 : زدم

خواهرمه نی؟؟ ا ینیب یدختر رو م نیا -  ! 

ودمش! هشت سالب دهیکه هشت سال بود ند یخواهر  ! 

؟؟ یخواهر دار تو  

 ... سکوت

دمیداشبورد کوب یرا رو دستم  ... 

؟؟ یبا توئم ! تو خواهر دار -  

را با مکث تکان داد سرش  ... 

زدم زار  ... 

؟؟ هان ؟! شده ؟؟ ینیسال نب کیتا حاال شده خواهرت رو  -  

تکان داد یرا به نشانه منف سرش  ... 

؟؟ یچ یعنی یفهم ی! م مدیمن هشت سال خواهرم رو ند -  

باال رفت یکم میصدا  ... 

یفهم ینم -  ! 

هق کردم هق  ... 
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از خودش و ما  یچیگرفته ! ه ی! فراموش دمیخواهرم رو بعد از هشت سال د شیمن دو ساعت پ -

؟؟ یچ یعنی یفهم یدونه ! م یو خانواده اش نم  

شدت گرفتند میها اشک  ... 

یفهم ینم -  ! 

 

 

دمیخند یعصب  ... 

؟؟ یدون ی؟؟ م دمشید یبا ک یدون یم -  

بلند گفتم یو با صدا دمیام کوب نهیس یکف دست رو با  : 

که سالله رو  یداد ! با آدم ی... قلبمو باز مویمنو ... احساسمو ... زندگ شیکه پنج سال پ یبا آدم -

روز در آورد نیبه ا  ! 

صدا زد جیو ناباور و گ ستادیا شهیکنار ش سارا  : 

 ! سالله -

... باز به سارا اشاره کردم دیلرز یم میها دست  ... 

طاها ؟؟ شینیب ی؟؟ م ینیب یم نویا -  

بود رهیمتاسف و متاثر به من خ طاها  ... 

دنیرو نددختر  نیزن تو کماست ! مادر و خواهر من هشت ساله که ا نیشوهر ا -  ! 

خفه شد میهق کردم و صدا هق  ... 
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 یداشت ! من چ یافسردگ شیچند ماه پ نیکه مرده ! مامانم تا هم ستیسال ن کیمن  یبابا -

کنم ؟؟ کاریبگم به مامانم که حالش بد نشه ؟؟ هان ؟؟ تو بگو ... من چ  

هم فشرد یرا با غم رو شیپلک ها طاها  ... 

صورتم را گفتم یدستانم جلو با  ... 

 یچیرو ق یرو ؟؟ خودم رو ؟؟ خواهرم رو ؟؟ مادرم رو ؟؟ چ یکنم ؟؟ چ یچیق یگ یاونوقت تو م -

 کنم طاها ؟؟

تاسف سر تکان داد با  ... 

یرو حل کن یهست رشیکه تو حال درگ یکن مشکالت یگذشته رو فراموش کن و سع -  ! 

 

شکست میروان شد باز ... به او نگاه کردم و صدا میزدم و اشک ها پلک  ... 

رونیب امی! کمکم کن از منجالب گذشته ب ستمیمن بلد ن -  ! 

بود , من بلد نبودم یاعتراف صادقانه ا چه  ! 

را در آغوش گرفت میرا باز کرد و شانه ها نیدر ماش سارا  ... 

بود ...  رهیشدم ... به او نگاه کردم که به من خ ادهیپ نیاز ماش یه آراممکث کردم و سپس ب یکم

هم گذاشت یرو نانیرا با اطم شیپلک ها دینگاهم را که د  ... 

را کنترل کنم میکردم اشک ها یسع دمیکش یقیعم نفس  .. 

اگه تند رفتم دیکردم ! ببخش تتیاذ یلی! امشب ... امشب خدیبببخش -  ... 

بود را پاک کردم و زمزمه کردم دهینه ام سرگو یکه رو یاشک  : 
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 ! دست خودم نبود -

زد لبخند  ... 

خوره یدرد م نیرفاقت به هم -  ! 

هم دی؟؟ شا میبود قی؟؟ رف رفاقت  ... 

کردم و لبخند زدم نیف نیف  ... 

دمیرا شن شیصدا  ... 

د بهم زنگ بزن ! هر هم بو یمامانت رو شوکه نکن ! آروم آروم بهش بگو و آمادش کن ! هر مشکل -

یبهم زنگ بزن هی! فقط کاف یطی, هر شرا ی, هر وقت یمشکل  ! 

بود ... پر از حس خوب رفاقت نانیپر از اطم لحنش  ! 

هم گذاشتم یرا تکان دادم و پلک رو سرم  ... 

شست یتنمان را م باران  ... 

اد و من و سارا هر دو تکان دادم ... سر تکان د یرا بستم و سرم را به نشانه خداحافظ نیماش در

میو به سمت ساختمان رفت میدیچرخ  ... 

کردن داشتم هیتک یرا برا یشده بود , انگار که کس نیته نش تیدلم حس امن ته  ! 

 

منتظر بود , سرم را  نشیاشسارا را گرفتم و زنگ در را فشردم , طاها همچنان در م دست

هم گذاشت یرا رو شیلبخند زد و پلک ها نانیچرخاندم و نگاهش کردم , با اطم  ... 

دمیو کم جان را دنبال خودم کش سیخ یو سارا دمیکش یقیباز شد , نفس عم کیت یبا صدا در  

... 
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میدیو به راه پله رس میبود گذشت هیشب دنیکه به دو ییرا با قدم ها اطیح طول  ... 

آرام گفتم ییو با صدا دمیپشت خودم کش سارا  : 

باال ایبمون تا بهت بگم , تا نگفتم ن نجایواحد اوله! هم نیهم -  ! 

 یآهسته و پچ پچ کنان بود وقت شیو با استرس سر تکان داد ... صدا ستادیپشت نرده ها ا سارا

 : گفت

؟ ستنیگه اونا خانواده من ن؟؟ م هیواسه چ یماجرا و کارآگاه باز نهمهیفهمم ا یمن نم - ! 

تلخ گفتم یرا تکان دادم و با لحن سرم  : 

؟؟ یگفت یرو م نیبود هم هم ادتیرو  زیخواست بدونم اگه همه چ یدلم م -  

ستادمیدر واحد ا یباال رفتم و روبرو یکیبدون آنکه منتظر جوابش باشم پله ها را دو تا  و  ... 

نگران سحر و درست پشت  یواحد , در باز شد و چهره  یدر چوب یمن جلو ستادنیزمان با ا هم

, اما کلمات میبگو یزی... دهان باز کردم که چ دمیمامان را د شانینگران و پر یسرش هم چهره 

شد توان صحبت را از من گرفت ریکه به سمتم سراز یرگبار  ... 

 

نجایما ا می! جون به سر شد الیخیب ی وونهید یتا االن دختره  یکجا بود -  ! 

؟؟ زمیعز یدو نصفه شبه ! کجا بود کی؟؟ ساعت نزد یکرد ریسالله مادر چرا انقدر د -  

و در را پشت سرم بست دیسحر مچ دستم را گرفت و داخل کش یناگهان یحمله  نیزمان با ا هم  

... 

 میصورت و سر تا پا یکه تو یجلو آمد و در حال ی, مامان با نگران میبگو یزیباز کردم که چ دهان

شد گفت یم قیدق  : 
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کردم من الیدختر !.. هزار تا فکر و خ هیچه کار نیکه نشده ؟؟ حالت خوبه ؟؟ آخه ا تیزیچ -  ! 

تازه بودند که با  یها صورت هر دو آن ها گرفتم ... آماده گفتن حرف یرا باال آوردم و جلو دستم

دستم ساکت شدند دنید  ... 

 ریداشته که د یلیمنم حرف بزنم خب , البد دل دیخواهشا ! بذار دیسیلحظه وا هیلحظه ...  هی -

 ! اومدم

گفتم ؟ یم دی... چه با ینگاهم کردند ... وا یدو سوال هر ! 

در بسته ,  نیود , سارا پشت انب ینیمقدمه چ یبرا یو لبم را تر کردم ... وقت دمیکش یقیعم نفس

و لرزان منتظر بود سیخ  !.. 

کرد ... سحر چند قدم  یآن نشاندمش ... نگران نگاهم م یو رو دمیرا به سمت کاناپه کش مامان

و نگران گفت یجلو آمد و عصب  : 

شده ؟ یخب سالله ! چ هیکار ها چ نیا - ! 

کردم لحنم آرامش بخش باشد یو سع دمیسمتش چرخ به  ... 

تا بگم نیبش ایخب ؟! ب یش یخواهرِ من ! چرا نگران م ستین یزیچ -  ! 

و  دمیکش یقیشدند ... نفس عم رهیکاناپه نشست و هر دو منتظر به دهانم خ یبه سرعت رو سحر

لب زمزمه کردم ریز  : 

ه باش خداهوامون رو داشت -  ! 

کردم یم تیاز او شکا شیپ قهیخواستم که چند دق یکمک م ییاز همان خدا داشتم  ! 

دمیکلمات را تند و پشت سر هم چ ینیرا تر کردم و بدون مقدمه چ لبم  ... 

نجاستیسارا برگشته , االن ا -  ! 
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به  یدم ... طورفشردمشان, باز کردم و به آن ها نگاه کر یهم م یرا که تا آن لحظه رو میها پلک

 یمامان گرد و مبهوت بود و حس م یکردند که انگار روح از تنشان پر زده ! چشم ها یمن نگاه م

کشد یکردم نفس نم  ! 

قدم جلو رفتم و مظطرب به آن ها نگاه کردم کی  .. 

؟ نیخوب - ! 

 هیبه کاناپه تکناباور دستش را به ل یحرفم را متوجه شده باشد , با نگاه یانگار که تازه معن مامان

کاناپه افتاد یباز رو یحال یشد اما با ب زیخ میکرد بلند شود ... ن یداد و سع  ... 

کنارش نشستم و رو به سحر گفتم عیسر  : 

آب قند درست کن هیپاشو  -  ! 

بود رهیخ شیهمچنان مبهوت به روبرو سحر  .... 

 

دمیبلند توپ ییرا گرد کردم و با صدا چشمانم : 

ستیسحر ! با توام ! پاشو , حال مامان خوب ن -  ! 

و به سمت  دیمامان از جا پر ی دهیپر یرنگ و رو دنیما سر داد و با د ینگاهش را رو سحر

 ... آشپزخانه رفت

مامان را گرفتم و تکان دادم شانه  ... 

؟ یمامان ! خوب - ! 

بود رهیمبهوت و بهت زده به روبرو خ مامان  ... 
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 !مامان ؟ -

من , چشمانش لبالب از اشک بود یچشمانش سر خورد رو مردمک  !.. 

دیدستم را گرفت و با التماس پرس مچ  : 

سالله ؟؟ یکن یکه نم ی؟! شوخ گهید یبهم راست گفت -  

گرفت ... گونه اش را نوازش کردم بغضم  ... 

رفتم قربونت برممعلومه که راست گ -  ! 

تکان داد ... مظلومانه گفت یرا با ناباور سرش  : 

؟! حالش خوبه ؟؟ نجاستی؟؟ دخترم ا نجاستیسارا ... سارا ا -  

شکست و به هق هق افتاد بغضش  ... 

 ! تو رو خدا بگو که حالش خوبه ! بگو مادر -

 "محض  یو فراموش نشایشد به آن حال پر یکنم م یگفتم ؟! حالش خوب بود ؟!مان نم یم چه

گفت "خوب   !.. 

بود و اشک  سیخ شیشد ... گونه ها ییرایرا از او گرفتم ... سحر آب قند به دست وارد پذ نگاهم

کردند یهمچنان شره م شیها  !.. 

قند را از دستش گرفتم و دم دهان مامان چسباندم آب  ... 

را دور کرد وانیل  ... 

نمشیخوام بب یخوام ... م یم -  ! 

گفتم تیاطعق با  : 
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ششیمامان ! بخور تا ببرمت پ ستیاز سارا ن یخبر یرو نخور نیتا ا - ! 

سر خورد شیو اشک ها دیلبش را گز سحر  .. 

ها رو سالله ؟ نیا یگ یم یجد یدار - ! 

بود را پاک کردم دهیگونه ام سر یکه رو یرا به دست مامان دادم و قطره اشک وانیل  ... 

 

کنم یباهاتون شوخ یموضوع نیاحمق باشم که سر همچ دیبا -  !... 

از جا بلند شد یآب قند را با عجله خورد و با همان چشمان اشک مامان  ... 

تند به سمت اتاق رفت یقدم ها با  ... 

جا بلند شدم از  .. 

مامان ؟ یر یکجا م - ! 

گفت یشانیو با پر دیچرخ خودش دور  : 

سارا شیخوام برم پ یسارا ! مانتو و شالم کو ؟! م شیپ میلباس بپوشم , بر -  ! 

... سارا یوا  ! 

و هق هق کرد دیسر شیباز اشک ها و  ... 

بود رهیبه کف خانه خ یبا ناباور سحر  ... 

میداشت یجلو رفتم و دست و مامان را گرفتم , چه اوضاع آشفته ا من  !.. 

گفتم متیبه سمت کاناپه و با مال دمشیشک  : 
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شینیب یآروم باش ! باشه , م -  ! 

کرد تقال  ... 

گهید می! خبدبر نمشیب یم ی! گفت ششیپ یبر یمن رو م یمادر , گفت یخودت گفت -  ... 

کرد یهمچنان هق هق م و  ... 

کانامه نشاندمش و رو به سحر گفتم یو بغض رو یکالفگ با  : 

 ! حواست بهش باشه -

 یمشک یمنتظر عکس العملش باشم به سمت در رفتم ... در را باز کردم و صندل ها نکهیبدون ا و

پله نشسته و در خود  نیاول یرفتم , سارا لبه  نییپا یکیو پله ها را دو تا  دمیرا پوش یرنگ راحت

 ! مچاله شده بود

لرزد یکردم از سرما م یبود و حس م سیخ شیتا پا سر  ... 

زدم شیصدا  : 

 ! سارا -

و پر بغض زدم سیخ یرا باال آورد ... لبخند سرش  ... 

زمیبلند شو عز -  ! 

بلند شد ... چشمانش سرخ بود شیو ساکت از جا مظلومانه  ... 

 دیو با تاک دمی... به سمتش چرخ ستادمیواحد ا یرا گرفتم و پله ها را باال رفتم و روبرو دستش

 : گفتم
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 ی! االن هر چ یکن یرو فراموش م یدیکه شن ی, هر چ یدیه دک یتو چند ساعت گذشته هر چ -

نگو یچیبهت گفتن ه  ! 

 

را باال آوردم و گفتم انگشتم  : 

بهت گفتن , نه  ی! پس هر چ یگرفت یدونن که فراموش یکه اون تو منتظرتن, نم ییآدم ها -

دم , خب ؟ یم حیرو خودم بهت توض زیبگو ! همه چ یزیتعجب کن و نه چ ! 

را کج کرد سرش  ... 

 ... باشه -

دمیرا در آوردم و وارد خانه شدم و سارا را به دنبالم کش میها یصندل  ... 

کند آرامش کند ...  یم یکه مامان را در آغوش گرفته و سع دمیو سحر را د میشد ییرایپذ وارد

دیخانه چرخاند و به آن ها رس سارا نگاهش را دور تا دور  ... 

دمیخودم کش یقدم جلو رفتم و سارا را جلو کی  ... 

زدم صدا  : 

 ! مامان -

,  یگره خورد در نگاه سارا ... پلک هم نزد حت شانشیو پر سیسرش را باال آورد و نگاه خ مامان

بودش دهیکه هشت سال بود که ند یصورت دختر یمات شد رو  !.. 

شده بود دیباور و چهره اش مانند گچ سفگرد و نا چشمانش  ! 

نکرد , بسته شد دهانش دایو انگار که کلمه پ دیبگو یزیدهان باز کرد چ یه  ... 
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انگار به ناگاه خشک شده بود اشکش  ... 

دراز کرد جیمبهوت و گ یاشوکه و ناباور دستش را باال آورد و به سمت سار همانطور  ... 

 ! س ... سارا -

یحرف زدن هم نداشت حت ی, انگار که جان برا دیکش یزد و نفس م یحرف م دهیو بر مقطع  ... 

صدا زد جیو مبهوت و گ دیاش لرز چانه  ... 

... س ... سارا یسارا ! وا -  ! 

به  جیش را چرخاند و گکردم , سر تشیبه سمت جلو هدا یرا پشت سارا گذاشتم و به آرام دستم

هم فشردم یرو نانیرا با اطم میمن نگاه کرد ... پلک ها  ... 

ستادیجلو رفت و کنار مامان و سحر ا دیقدم با ترد چند  ... 

گرد شده ,  یاست ! ناباور و مبهوت , با چشمان دهیکرد که انگار روح د یبه او نگاه م یطور سحر

باز مانده بود رمتیدو سانت یکیکه  یو دهان دهیپر یرنگ  ! 

یحت دیکش ینفس هم نم دیزد , شا ینم پلک  ! 

بود نگاه کرد و خم شد و در آغوشش  رهیبه او خ دهیبا ترحم به مامان که همچنان نفس بر سارا

 ... گرفت

و زار زد ختیفرو ر کبارهیبه  شیو اشک ها دیچیرا دور جسم سارا پ شیدست ها مامان  ... 

 ی... من م یآ یدونستم م یفدات بشم ؟؟ م ی؟؟ اومد یدل مادر ... اومد زِیسارا ! سارا مادر ! عز -

! من به همه  یذار یتنها نم شهیدونستم تو من رو واسه هم یمامان ! م یآ یم یروز هیدونستم 

ستیمعرفت ن یمن ب یگفتم سارا یم  ! 

دیهق هق کرد و تمام تنش لرز و  ... 
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... سارا ی! وا سارا ی! اومد ی... او ... اومد یاومد -  ! 

شدم رهیخ میروبرو زیغم انگ یفرش کرم رنگ کف سالن نشستم و به منظره  یرو یحال یب با  ... 

کرد و سارا که در  یو نامفهوم ادا م دهیکلمات را بر شیاشک ها یزد و البال یکه زار م مامان

 ! آغوش مامان مچاله شده بود و نگاهش مات بود به کف خانه

دنینفهم نیو محکوم بود به ا دیفهم ینم زیچ چیکه ه انگار  ! 

 

بود به سارا  رهی... خ شیگونه ها یخوردند رو یسر م شیآنکه پلک بزند اشک ها یهم که ب سحر

کردند یشره م شیکند اشک ها جادیا ییصدا نیکوچک تر نکهیا یو ساکت و ب  ... 

فرش کف سالن نشسته بودم و با  ی, گوشه  زیغم انگ یتراژد نیا یگوشه  کیش هم من , ته و

ختمیر یغم و اندوه اشک م  ! 

ام بردارد یکه معتقد بودم اشک و آه قرار نبود دست از سر زندگ یمن  ! 

بد اقبال شهیو هم نیغمگ شهیهم ی سالله  ! 

که در  ایبه نام پور یه بود , توسط فردبار روحش به تاراج رفت نیهزارم یکه امشب برا یدخترک

اش از وجودم ,  نهیو پاک کردن ک زشیفراموش کردن وجود نفرت انگ یسال ها برا نیتمام ا

کردم یتالش م  ! 

در وجودم بر پا کرده بود , تا ابد هم قرار نبود  ایکه پور یو نفرت نهیآتش ک دمیفهم یاما م حاال

خر عمرم زبانه بکشد , زبانه بکشد و وجودم را خاکستر کندآتش قرار بود تا آ نیخاموش شود , ا  ! 

 یرو دیسر میو اشک ها دمیدادم , لب گز هیتک واریو به د دمیکش ییرایپذ واریرا تا کنار د خودم

میگونه ها  ... 
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ما میبود یکردن هیخانواده ! چقدر گر نیا یبود قصه  یزیغم انگ یقصه  چه  ! 

شته بود , تهش که چه ؟بعد از هشت سال سارا برگ حاال ! 

؟؟ باز  گشتیبه آن سال ها باز م یآمد ؟؟ رابطه مان با خانواده پدر یم رونیخاک ب ریاز ز پدرم

؟؟ میشد یم شیهم همان خانواده خوشبخت هشت سال پ  

ها نیبود ا محال  ... 

آورد ینم ادیناممان را هم به  یکه حت ی, جسم میاز سارا داشت یجسم تو خال کیحاال فقط  ما  

... 

ما بود یاش با سارا آغاز بدبخت ییآشنا دیکه شا یروزبه ! مرد و  ! 

حاال  دیشناختم و شا یرا نم ایپور چگاهیشد , ه یما نم یبود که اگر روزبه وارد زندگ نیا تیواقع

خورد یرقم م یگریام جور د یزندگ  ! 

 

دادم و از جا بلند شدم , ماندن  هیسرد تک یها کیکه به آغوش سحر رفت , دستم را به سرام سارا

من نداشت یبرا یلطف  !.. 

داد یرا سرعت م میصحنه ها اشک ها نیا دنید فقط  ! 

لب زمزمه کردم ریسست به سمت اتاق رفتم و ز ییقدم ها با  : 

؟ یخوا یم یچ گهیاز خواهرت سالله خانم ! د نمیا - ! 

دمیتلخ خند و  !.. 

 

*** 
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بودم , کار درست چه بود ؟ رهیخ لمیبه صفحه موبا دیتخت نشسته بودم و با ترد یزانو رو چهار ! 

ایزدم  یم زنگ  ... 

که هم خرج کرده  یول کن , زنگ نزن , بذار بره به درک ! هر چ "گفت  یطرف وجودم م کی

سرت یفدا  ! " 

بمانم زیآن موجود نفرت انگ ونیمدهم در من بود که دوست نداشت  یزیچ اما  .... 

از  الیخیب نطوریتوانستم هم یمربوط بود و من نم ایروزبه همه به پور مارستانیب یکارها یطرف از

کنم یشانه خال زیهمه چ ریز  ... 

 یسبز رنگ گذاشتم , تماس بر قرار شد و صدا نهیگز یدل کردم و انگشتم را مصمم رو کیرا  دلم

دیچیبوق در گوشم پ  ... 

دانستم یرا نگرفته بودم ؟؟ نم ایسال بود که شماره پور چند  ! 

کرد ینم ریحاال هم جبر روزگار مرا ناگز کاش  ! 

 

گوشم ینحسش تو یصدا دنیچیسوم هم زمان شد با پ بوق  ... 

و چهار ساعت , شانس را لعنت کردم ستیب نیر طول ابار د نیهزارم یدر هم رفت و برا میابروها  

!.. 

یچه سعادت بزرگ -  ...! 

شکل گرفت ... هنوز هم خوش سر و زبان بود میلب ها یرو پوزخند  ! 

و کوتاه گفتم دمیکش یقیعم نفس  : 
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نمتیبب دیبا -  ! 

دیچیگوشم پ یتلخ و آرامش تو یخنده  یصدا  ... 

خوبه یول بهیعج -  ! 

دمییهم سا یرو را میها دندان  ... 

کنم یم جیکه مس یآدرس نیبه ا ایفردا ساعت پنج ب -  ! 

رها کردم یعسل یرو ضیرا با غ لیمنتظر جوابش باشم تماس را قطع کردم موبا نکهیبدون ا و  ... 

نفهمِ پررو یچیه ی کهیمرت  ! 

خودم خفه اش کنم یتوانستم با دست ها یم کاش  ! 

آرام کنم یاعصاب نداشته ام را کم قیعم یکردم با نفس ها یدستانم گرفتم و سع انیرا م سرم  ! 

میختیر یو مدام اشک بود که م میمانده بود ابانیسر خ یشب قبل را در درمانگاه شبانه روز تمام  

... 

ناتمام اندوه خسته بودم ریسِ نیا از  .. 

ها دنینرس یتالش کردن ها و ه یه نیا از  ... 

 یاز فراموش یدر آغوش هم زار زدن ها , باالخره با مِن مِن و سخت ها و هیبعد از همه آن گر شبید

مشیو با عجله به درمانگاه برد مهیچنان افتاد که سراس کبارهیسارا حرف زدم و فشار مامان به   ... 

گرفتم یروز مرخص کیزار از او  یامروز هم به طاها زنگ زدم و با حال صبح  ... 

و سکوت کردم دیرا پرس حالم  ... 

بودم ؟ وبخ ! 
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؟؟ خوب  

ما سال ها بود که مرده بود یبه نام خوب در زندگ یزیبود ... چ مسخره  ...! 

 

 یکیدر نزد یرا برداشتم و آدرس کافه کندو , کافه ا لمیدادم و باز موبا رونیب یرا با کالفگ نفسم

کردم جیمس شیرا برا خانه  ... 

را به کافه خودمان ببرم ایخواستم پور ینم یدانستم چرا ول ینم  ... 

خواستم طاها او را  یبودم , نم یبا خودم صادق م دیهم با دی, شا ندیاو را بب یخواستم کس ینم

ندیبب  ! 

خواستم طاها از گذشته ام با خبر شود ینم  ... 

وار از ذهنم خارج شونداف نیرا محکم تکان دادم تا ا سرم  .. 

گذاشتم و  میچشم ها ی, دستم را رو دمیتخت دراز کش یرها کردم و رو یعسل یرا باز رو لیموبا

را بستم میچشم ها  ... 

کرد یمرا ول نم قهی گذشته  ! 

 یم یشدند و روحم را به باز یچشمانم رد م یاز جلو لمیف کیدور مانند  یسال ها یروزها تمام

 ... گرفتند

لحظه نیروز و آخر نیتا آخر بمانیو غر بیعج ییآشنا از  ... 

رد پا هم  کی یماه گشتن حت نینداشت , بعد از چند یخانه حال خوب نیدر ا چکسیروز ها ه آن

با  یخودشان را گم و گور کرده بودند که انگار از اول افراد ینشده بود , جور دایاز سارا و روزبه پ

شهر وجود نداشتند نیسارا و روزبه در ا ینام ها  !.. 
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شده بودند و روزگار همه اشک و آه بود , مامان افسرده و نابود بود , صبح تا شب  دیناام همه

زد یخواب هم سارا را صدا م یبود و مدام تو هیخوراکش گر  ... 

شهر را متر کردن , خسته و  یهم بعد از ماه ها همراه خانواده ام گشتن و کوچه به کوچه  سحر

شده بود دیناام دشیخانه نشسته بود و ام یه گوشه درماند  ... 

شده  لیفام یها و خاله زنک ها هیما را طرد کرده بودند و لق لقه دهان همسا یخانواده پدر تمام

میبود  ! 

اش را  یو جوان یعشق نوجوان چگاهیه گری, باور کرده بود که د یشده بود حت دیهم ناام محمد

دینخواهد د  ! 

ودند , همه به جز منب دیناام همه  ! 

گشتم یگشتم و شب ها باز هم خسته به خانه بر م یم مصرانه  ! 

نشستم یجا نم کیرا بسته بود اما  میدست و پا یکم دانشگاه  ! 

سارا بود یدر کالس درس هم پ یفکر و ذکرم حت تمام  ! 

که هست قصد نشان دادن خودش را  ییبود چون معتقد بود سارا هر جا دهیهم کنار کش سیپل

 ! ندارد

گشتم , طبق  یزدم و شب باز م یم رونیکه دانشگاه نداشتم از خانه ب ییصبح روزها ییتنها به

یمعمول دست خال  ! 

ببخشم شیا را به لقاکردن سار دایپ یعطا دیداستند و معتقد بودند با یکارم را احمقانه م همه  ! 

طوفان وار , آرام و خونسرد شده بود تیبعد از آن عصبان یبیبه جز پدرم که به طور عج همه  ... 
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 یروبرو یکاناپه  یثمر من , رو یب یمادر و تالش ها یها هیتوجه به ضجه و مو یتا شب ب صبح

کرد ینگاه م ونیزینشست و تلو یم ونیزیتلو  ... 

 سانسیاش که فوق ل یلیدر رابطه با مدرک تحص یشرکت دولت کیماه بعد هم در  چند

حال ما نبود انیکرد و به کل در جر دایبود , کار پ یحسابدار  ! 

توجه به اهل خانه که  یکرده بود و من ب دپوشیروز سرد بهمن ماه بود , برف تمام شهر را سپ کی

زده  رونید گشتن شهر از خانه بباز کله سحر به قص دندیرس یو خسته به نظر م دیبه شدت نا ام

 ... بودم

و خسته به خانه برگشتم یعصرش به قائده تمام آن چند ماه دستِ خال و  ... 

 هینکردن خسته شده بودم , همان شب با هق هق و گر دایشده بودم , از مدام گشتن و پ خسته

از آن دو دارند به ما  یبار هزارم به خانواده روزبه زنگ زدم و التماسشان کردم که اگر خبر یبرا

ندیبگو  ! 

 هیاز آن دو ندارد ... گر یخبر چیکه ه شیزار زد , ضجه زد و قسم خورد به جان بچه ها مادرش

و  نیتر کیآدرس و شماره تلفن از نزد کی, فقط  ستیبند ن ییجا چیکرد و گفت دستش به ه

دهیاب شنجو کیدوست روزبه دارد که هر چه از او سوال کرده فقط  نیتر یمیصم  : 

از پسرتون ندارم یمنم مثل شما خبر "  ! " 

 

فرصت سراغ او بروم و من  نیگرفتم در اول میو شماره تلفن او را از مادر روزبه گرفتم و تصم آدرس

بداند که به مادر روزبه نگفته باشد و  یزیچ دیدم که شابو دواریهم از او راجع به آن دو بپرسم ... ام

دیبه من بگو  ... 
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 یمیکه صم یخلسه رفتم , مرد ایبه نام پور یفرد یدو روز بعدش به آدرس خانه مجرد صبح

دوست روزبه بود نیتر  ! 

دم خو زیام کرده بودم , مقصر همه چ یام را نابود کرده بودم , خودم او را وارد زندگ یزندگ خودم

 ! بودم

خود بود نیاز دست هم دمیکش یکه هر چه م یوا  ! 

گرم شد و کم کم خواب وجودم را فرا  میکه ذهنم پر بود از گذشته و اتفاقاتش , چشم ها یحال در

 ... گرفت

 

*** 

 

دمیهم کش یرا رو میو لب ها دمیلبم کش یر روبا نیآخر یرا برا یلب گلبه رژ  .. 

دمیکش یقیشدم و نفس عم رهیخ نهیخودم در آ یچهره  به  ... 

کمد در  یرنگم را از تو یمشگ نیو شلوار ج دمیانداختم و چرخ شمیلوازم آرا فیک یلب را تو رژ

از من  قهیدقرنگ و شال همرنگش, پنج  یجلو باز طوس یمانتو دنیشلوار و پوش ضیآوردم , تعو

 ... وقت گرفتند

نگاه را به خودم انداختم نیتخت برداشتم و آخر یرا از رو فمیک  ... 

شدم رو به مامان  یم ییرایکه وارد پذ یرفتم , در حال رونیرا پشت گوشم زدم و از اتاق ب میموها

 : گفتم

 !دسته چکت کجاست مامان ؟ -
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زد , سرش را به سمتم  یم یحرف یو و هر از گاهبود به ا رهیکه کنار سارا نشسته بود و خ مامان

 ... چرخاند

مادر ؟؟ یخوا یم یچ یبرا -  

سر دادم و رو به او گفتم فمیام را داخل ک یگوش  : 

 ! شما بده , الزم دارم -

مکث کرد و نگاهم کرد , سپس گفت یکم  : 

مهیدفترچه بانک ریمدارک , ز یکشو یتو -  ! 

رفتم گفتم یبه سمت اتاق م که یرا تکان دادم و در حال سرم  : 

؟؟ دیرو که الزم ندار نیکشه , ماش یطول م رونیساعت ب کیکارم حدود  -  

 ! نه مادر -

به در زدم و وارد شدم یرا تکان دادم و تقه ا سرم  ... 

نشسته و کله اش را در لب تاپش فرو کرده بود زشیپشت م شهیطبق معمول هم سحر  ... 

با لبخند گفتمو رو به او  دمیرا کش کشو  : 

؟ یخوب - ! 

زد و سرش را تکان داد یکرد و لبخند کمرنگ نگاهم  ... 

لب زمزمه کردم ریآوردم و کشو را بستم , ز رونیچک را ب دسته  : 

 ! خوبه -

به سمت در راه افتادم و  ... 



 

[Type text] Page 269 
 

 

متوقفم کرد شیدم و صدارا باز کر در  ... 

یآبج -  ! 

دمیچرخ  ... 

 ... جانم -

را به انگشتانش دوخت نگاهش  .. 

شه ؟ یم یحاال ... حاال چ - ! 

باال آورد یرا کم سرش  ... 

سارا یعنی...  یعنی -  ... 

دمیحرفش پر انیزدم و م یمطمئن لبخند  ... 

شه , مطمئن باش یدرست م زیهمه چ -  ! 

جز  یزدم اعتماد نداشتم , اما راه یکه م یخارج شدم , خودم هم به حرفبه سرعت از اتاق  و

دادن به او نبود نانیاطم  ... 

نداشتم یزورک یلبخند ها نیجز ا یراه من  ... 

 ادیحجم ز یبرا یادیز میدوشم افتاده و شانه ها یکردم تمام بار مشکالت خانواده رو یم حس

بودند فیکوچک و بزرگ , ضع یدغدغه ها نیا  ... 

برگه  یرنگ را هم رو یمامان گذاشتم , سپس خودکار آب یبرگ از دسته چک کندم و روبرو کی

 : چک گذاشتم و گفتم
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برم دیبا رمهیامضاش کن مامان ! د - ! 

چک انداخت و متعجب نگاهم کرد یبه برگه  ینگاه مامان  ... 

 چرا ؟؟ -

 ! الزم دارم-

گفتمآهسته  ییچشمانش نگاه کردم و با صدا یتو و  : 

 ! بهم اعتماد کن خب -

 زیم یبرگه چک زد و خودکار را رو یپا ییرا تکان داد و بعد از چند لحظه مکث , امضا سرش

 ...گذاشت

و رو به او و سارا گفتم دمیدستش کش ریرا از ز برگه  : 

 ! فعال خداحافظ -

 

 نیماش ریرفتم و به محض خروج از ساختمان دزدگ نییگذاشتم و پله ها را پا فمیرا داخل ک چک

 ... را فشردم

استارت زدم شانیپر یلحظه بعد پشت رل نشستم و با اعصاب چند  ... 

رفتم یم ایپور دنید به  ! 

موضوع بد رقمه با  نیگرفت و شانس هم در ا یم یروح و روانم را بدجور به باز دنشیکه د ییایپور

 ! من لج بود
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که قصد باز شدن  یکور خورده بود , گره ا یگره  ایبه نام پور یام به مرد یزندگ یبیطرز عج به

 ! نداشت

ام را به سخره گرفته است یبا مرا دارد و زندگ یکردم خدا قصد شوخ یحس م یگاه  ! 

خورد یقم ممن خنده دار ر یبرا یلجوجِ سرنوشت , بدجور رِیسِ نیا قتایحق  ! 

گرفت ی, خنده ام م هیگر انیدر م یکه گاه یقدر به  ! 

چند کلمه با ما  یدو روز به اندازه  نیکه در تمام ا ییزدم و فکرم رفت به سمت سارا , سارا راهنما

داد یمامان گوش م یبه حرف ها ایدر فکر بود و  ایهم کالم شده بود , مدام   ... 

داد یتهران که عطر باران م یزییخنک عصر پا یرا پر کردم از هواام  هیدادم و ر نییرا پا شهیش  

!.. 

 چیکم حرف بود و ما ه بیدادم و ناخنم را به دندان گرفتم , سارا عج هیتک شهیرا به لبه ش آرنجم

میگذشته اش نزده بود یدرباره  یهنوز با او حرف کی  ! 

را نداشتم دیشوک و تعجب جد کیحوصله  اصال  !.. 

دیپرس ینم یزیکه فعال چ بهتر همان  ! 

شود یروزها مغزم منفجر م نیاز هم یکیکردم  یبود که حس م شانیپر یبه قدر ذهنم  !.. 

چشمانم یگوشم بود و چشمان مظلوم سارا جلو یتو ایپور یصدا  ! 

زبان دراز آن سال ها که گاها  یکه او را از سارا یتیو معصوم ی, کم حرف شیصدا یب ی هیگر

کرد ی, دور م یشد حت یزبانش تند م  ! 

آوردند یها از هر طرف به مغزم هجوم م فکر  ! 

در واقع دمید یبود اما او را نم میکه درست جلو یرنگ دیسف یکمر وتایبود به تو رهیخ نگاهم  ! 
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که از او متنفرم میگو یم ایو به پور زمیر یکه اشک م دمید یرا م خودم  ! 

و سه ساله ام را ستیب خودِ  ...! 

برخورد محکممان برق از  یشدم و با صدا اری, هوش یکمر وتایبه تو ادمیشدن ز کینزد حس با

دیسرم پر  ! 

 

و فرمان شد شهیکه بسته بودم مانع خوردنم در ش یشدت جلو رفتم و کمربند با  ! 

بودم رهیخ میروبرو یگرد به منظره  یرد و هنگ کرده و با چشمانقفل ک یلحظه ا یبرا مغزم  ! 

کامال پرس شده بود وتایتو صندوق  ! 

بود و سپرش له شده بود ختهیشکسته و ر شیها چراغ  ! 

من نابود شده بود نیاز کاپوت مگان . ماش یمیشد گفت ن یم بایتقر و  ! 

کردم و در را باز دمیدر را کش رهیزده و شوکه از دستگ بهت  ... 

دمیدل نال در  : 

خدا ! چقدر من خوش شانسم آخه یوا -  ! 

آسفالت گذاشتم چهره ام ناله شد یرا که رو میپا  ! 

نمانده بود وتایاز صندوق تو یزیچ چیه  ! 

یوا  ! 

کردم یدادم فکر م یم وتایبه راننده تو دیکه با یلحظه فقط داشتم به خسارت آن  ! 
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, دست به یشد و با ناباور ادهیپ یبلند و خوش پوش بود با طلبکارقد  یباز شد و راننده که زن در

شد رهیخ نشیوحشتناک به من و صندوق ماش یو با اخم نهیس  ... 

گفتم کیسالم و عل یو حت ینیمقدمه چ ینابود ب یو اعصاب یجلو رفتم و با کالفگ یقدم  : 

کنم یپرداخت م اش بشه نهی, هر چقدر هز رمیگ یدم , شماره تونو م یم یکارت مل -  ! 

 ینابود خودم م نِیبه او گرو داده بودم و به سمت ماش یچارگیام را با ب یبعد کارت مل قهیدق چند

 ! رفتم

دمیکوب تیرل نشستم و در را با شدت و عصبان پشتِ  ! 

و استارت زدم دمیفرمان کوب یرا رو مشتم  ... 

را فشردم و به  ریشدم , دزدگ ادهیپرا چنگ زدم و  فمیو دسته ک دمیکش ابانیرا کنار خ نیماش

 ... سمت کافه که حدود پنجاه متر جلوتر بود راه افتادم

میبود برا یام واقعا پر از خوش شانس یگل و بلبل روز  ! 

شد یبهتر نم نیاز ا واقعا  ! 

یزندگ نیبه ا لعنت  ! 

 

نشان ندهم کهیهم به آن مرت ادیرا ز شانمیکردم اعصاب پر یدر کافه که وارد شدم سع از  ! 

اش را نداشتم یکجک یها و ترحم ها و لبخند ها یدلسوز حوصله  ! 

و کوچک کافه چرخاندم یچوب یمکث کردم و نگاهم را دور تا دور فضا یمحض ورود کم به  .. 

زیبود به م رهیه بود و نگاهش خسالن نشست یگوشه  یها زیاز م یکی پشت  ... 
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بود دهیتر از من رس زود  ! 

لب به خودم تذکر دادم ریشانه ام جابجا کردم و ز یرا رو فمیک بند  : 

یکن یسالله ! اعصاب خودت رو هم خرد نم یش یباهاش دهن به دهن نم -  ! 

که پشتش نشسته بود رفتم یزیآرام به سمت م یو قدم ها نهیبا طمان و  ... 

صورتم یشد و قفل شد رو دهی, نگاهش باال کش دمیاش را که کش یروبرو یندلص  ... 

گذاشتم میپا یرا رو فمیبه صورتش نگاه کنم نشستم و ک نکهیخونسرد و بدون ا همانطور  ... 

 یچاق سالمت کهیمرت نیمانده بود که با ا نمیکنم , فقط هم کیبا او سالم و عل دمید ینم یلزوم

 ! کنم

گذاشتم و به  زیم یکه همراهم بود را در آوردم , رو یا باز کردم و دفترچه و خودکارر فمیک در

 ... سمتش سر دادم

دمیرا شن شیزمان صدا هم  : 

 ! سالم -

آن که به صورتش نگاه کنم به دفترچه اشاره کردم و گفتم یمحض خشک و ب یتفاوت یب با  : 

سیبنو نجای, ا زیو سارا و همه چ انمارستیب ی, برا یمدت خرج کرد نیهر چقدر که تو ا -  ! 

کرد یم یآمد و نه حرکت یاز او در م ییصدا چیبود و نه ه سکوت  ! 

باال آوردم و نگاهش کردم یرا کم سرم  ... 

 

کرد یو بر به من نگاه م بر  ! 
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تند گفتم یشدم در چشمانش و با لحن رهیخم شدم , خ زیم یرو یکم را گرد کردم و چشمانم  : 

کنم ,  یو دارم وجود نحست رو تحمل م نجایاالن هم که نشستم ا نیخلسه , من هم یآقا نیبب -

یازم ممنون باش دیبا  ! 

سرت گذاشتم منت  ! 

یحت نمیرو بب ختتیخواد ر یکه اگه به باشه دلم نم وگرنه  ! 

 ینم یکش یتو توش نفس م یپام رو تو خراب شده ا اهینبود صد سالِ س به خاطر سارا اگه

 !ذاشتم

شم یم یمنو معطل نکن که روان پس  ! 

دمید یرا م یچشمانش حس خرد شدن و دل شکستگ در  ... 

درک به  ! 

که عذاب وجدان آن زن  فیکردم , فقط ح یخودم خفه اش م یتوانستم با دست ها یاگر م من

بود یام کاف یدگجهنم کردن زن یبرا  ! 

تر کرد و دفترچه را به سمتم هل داد لب  ... 

! خداحافظ یمدت بپرس نیاز مخارج ا یزیهم نداره چ ی! لزوم یتحملم کن ستین یازین -  ! 

بلند شد شیاز جا و  ... 

دمیکردم کنترل شده باشد غر یم یکه سع ییو با صدا دمیکوب زیم یکف دست رو با  : 

سرِ جات نیبش -  ! 

بمانم بندیبحث نکردن با او گذاشته بودم پا یکه با خودم برا یبودم به قول و قرار نستهنتوا  ! 
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مرد نیبود ا زیکه نفرت انگ بس  ! 

لحنم جا خورد و چند لحظه بعد نشست از  ... 

چشمانش یشدم تو زیت  ... 

یاریا رو در بجنتلمن و آق یمرد ها یکه تو برام ادا ومدمیخراب شده ن نیآقا پسر ! من تا ا نیبب -  

! 

بود نگاه کردم و ادامه دادم رهیخ زیبه او که نگاهش به م زیآم ریزدم و تحق یظیپوزخند غل و  : 

ها رو  ییمظلوم نما نی! پس بهتره ا یدار یفیدونم تو چه ذات کث یندونه من که م یهر ک -

م, بلکه زودتر از شرت خالص بش یگم رو بکن یکه م یکنار و مثل آدم کار یبذار  ! 

باال انداختم ابرو  .. 

آد یالبته که از تو آدم بودن بر نم -  ! 

انداختم و گفتم شیخودکار را جلو و  : 

سیبنو -  ! 

را باال آورد نگاهش  ... 

یکرد رییتغ یلیخ -  ! 

کردم زیرا ر چشمانم  .. 

کنم یافتخار م راتمییبه تغ -  ! 

 یزد وقت یچهره اش موج م یتو یتیاداد و در سکوت خودکار را برداشت ... نارض رونیرا ب نفسش

مهم نبود میبود , من اما برا ادداشتیبرگه  یکه مشغول نوشتن رو  ! 
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میماند یاو نم ونیمد یطیشرا چیتحت ه دیبود که من و خانواده ام نبا نیمهم ا موضوع  ! 

یطیشرا چیه تحت  ! 

 

 

دفترچه گذاشت و با نوک انگشت به سمتم هل داد یکه تمام شد , خودکار را رو نوشتنش  ... 

را نوشته بود  مارستانیب نهیکردم , فقط هز شانیبه نوشته ها و محتوا یرا برداشتم و نگاه دفترچه

حرف ها بوده نیاز ا شتریب یلیکه آن هم مطمئن بودم خ  ! 

داد که  یها را کمتر جلوه م نهیلمن و الرژ نشان بدهد , داشت هزخواست خودش را جنت یم مثال

خرج نندازد یمرا تو  !.. 

دلسوز چقدر  ! 

مسخره چقدر  ! 

انداختم یچوب زیم یرا با پوزخند رو دفترچه  ... 

بچه فرض کرده بود مرا  ...! 

ران در پاسدا یخصوص مارستانیب کیحاد در  طیشدن دو فرد با شرا یروز بستر نیچند نهیهز

 !انقدر بود ؟

برگه چک نوشتم و  یدو برابر مبلغ نوشته شده را رو بایدر آوردم و تقر فمیک یچک را از تو برگه

نوشتم شیپس فردا را رو خیتار  ... 

جا دادم فمیرا مقابلش گذاشتم و دفترچه و خودکار را درون ک برگه  .. 

دمیرا شن شیصدا  ... 
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کردم خودم دوست داشتم که  یخودم و زنش هر کار قیرف ی؟! من برا هیها چ یمسخره باز نیا -

 ! انجام بدم سالله

اش هم با خودمه نهیهز  ... 

برگه چک را مقابلم انداخت و  ... 

شانه ام انداختم یرا رو فمیاز جا بلند شدم و ک یخونسرد با  ... 

 

چشمانش و گفتم یزدم تو لز  : 

ریخواهر من و دومادمون , خ یبرا یخودت و زنش بله , ول قیرف یبرا -  ! 

به چک اشاره کردم و  ... 

 ! پس فردا ببرش بانک -

آمد گفتم یکه تند به نظر م یکه دستم را باال آوردم و با لحن دیبگو یزیچ خواست  : 

لسهجناب خ میخوا ی, صدقه هم نم میستیما گدا ن -  ! 

که پشتم به او بود گفتم یو در حال ستادمیا یزیچ یادآوریزدم که بروم اما با  یچرخ مین و  : 

صیترخ یاونجا برا ایکن , و فردا ب جیرو برام مس هیکه روزبه توش بستر یمارستانیآدرس ب -  ! 

و آدرس روانشناس سارا رو هم شماره  ... 

دمیرا شن یشدن صندل دهیکش یصدا  ... 

؟؟ یچ یبرا صیترخ -  

گفتم خشک  : 
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 ..! به خودم مربوطه -

نکردم یزد توجه یکه نامم را صدا م شیبه سرعت از او دور شدم و به صدا و  ... 

کردم , با حساب  یهم باشد منتقل م یخانه که دولت یکیدر نزد یمارستانیروزبه را به ب دیبا

خرد نشدن  یکه برا یابل توجهشدم و مبلغ ق یمتحمل م دیکه به خاطر تصادف امروز با یخسارت

ماند یدر چنته نم یزیچ گرید بایبرگه چک نوشته بودم , تقر یغرور خودم و خانواده رو  ! 

میرا نداشت یخصوص مارستانیب کینگه داشتن روزبه در  طیشرا پس  ! 

بعد از به هوش آمدن  طشیکه شرا ستیکه چقدر نگران بودم که او در کماست و مشخص ن بماند

نه ایاصال به هوش خواهد آمد  اید شد چه خواه  ! 

قسمت ماجرا فکر کنم نیخواستم به ا ینم  ! 

آمد یبه هوش م دیبا روزبه  ! 

شد چه ؟ یآمد و به عاقبت سارا دچار م یاگر به هوش م اما ! 

اوردیرا از طرف روزبه هم به سرمان ب ییبال نینبود که همچ دیشانس و اقبال ما بع از  ... 

م , در را باز کردم و پشت رل نشستمرا فشرد ریدزدگ  ... 

 یکردم به افکار فوق منف یرا به سمت خانه راندم و سع ینابود شده و تصادف نیزدم و ماش استارت

روز ها تمام ذهنم را در بر گرفته بودند , اجازه جوالن ندهم نیکه ا  ! 

بود که روانشناسم از من خواسته بود یزیچ نیا  ! 

 

*** 
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به سالله انداخت یچشم نگاه ریگذاشت و از ز ینیس یرا تو یچا فنجان  ... 

که ذهنش تا چه حد مشغول است , بعد از آن شب  دیفهم یشدت مشغول کار بود اما طاها م به

کرده بود , سالله  ادهیدر خانه شان پ یجلوشب او را به همراه خواهرش  مهیدو ن یکه حوال ییکذا

گرفته بود و طاها هم دم نزده بود یمرخص یاپیچند روز پ  ... 

و خوشحال  یخواست دخترک راض یسالله در کافه به عهده خودش , فقط دلش م یکارها تمام

 ... باشد

که انگار از تن سالله رخت بسته بودند ی, احساسات یو خوشحال تیرضا  ! 

 نیو گذشته مرموز ا یسر در آوردن زندگ یکرد برا یبود که وادارش م یت چه حسدانس ینم

شد یاش فشرده م نهیقلبش در س هیشب یزیچ شیاشک ها دنیدخترک تالش کند , اما با د  ... 

ایدر کنار رو یکه قبل تر ها تجربه اش نکرده بود , حت یحس  ...! 

از  یبود و خبر دهید ادهیبود که پ یرا مدتگذشت , سالله  یاز آن روزها م یچند هفته ا حاال

رنگش نبود یمگان مشک  ... 

 فشیک یسالله که از تو لیزنگ موبا یداد و باز به او نگاه کرد , صدا نویرا به دست م یچا ینیس

او فیک یهم سر خورد رو رضایبلند شد , نگاه طاها و آراد و عل  ... 

 لشیدستش بود , موبا یتو یرنگ دیسف یدست شیکه پ یپرت در حال یو با حواس دیچرخ سالله

و دم گوشش گذاشت دیکش رونیب فشیک یرا از تو  ... 

خورد یشده بودند اما حواس طاها کامال اطراف سالله پرسه م شانیدوباره مشغول کارها همه  ... 

 

 ... بله -
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له , خودممب -  ... 

؟ یچ .. چ - ! 

که دست سالله بود از دستش سر  یدست شیکه برق از سر طاها پراند ... پ یوحشتناک یصدا و

شد لیآشپزخانه به هزار تکه تبد انیخورد و م  ... 

شوکه مانده بودند , طاها دستانش را باال برد رضای, آراد و عل دیچرخ عیسر طاها ... 

دیکارتون رو بکن , ستین یزیخب ! چ یلیخ -  ! 

نگاه  نیکه جا خورده و شوکه به زم یبود به دخترک رهیوافر , خ ینگاهش با نگران نیح نیدر هم و

کرد یم  ... 

قدم جلو رفت و محتاطانه اسمش را زمزمه کرد کی  ... 

 ! سالله -

دیاما به ناگاه از جا پر سالله  ... 

آم یاالن ... االن م -  ! 

حواس و با عجله از آشپزخانه خارج شد , طاها به  یرا چنگ زد , ب فشیتلفن را قطع کرد و ک و

و  یخال ینیدرگاه آشپزخانه , با س یکه تو نویو م رضایدنبالش قدم تند کرد و رو به آراد و عل

بود گفت ستادهیچشمان گرد ا  : 

دیرو جمع کن نجایا -  ... 

در کافه رخ به رخش آمد , دو  یجلو , درست دیزد و طاها به دنبالش دو رونیاز در کافه ب سالله

گرد گفت یخودش حبسش کرد , و با چشمان یدستش را باال آورد و روبرو  : 

 !سالله ! چته ؟ -
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دیخند یبغض داشت اما م سالله  ... 

برم طاها دی... با دیبا -  ! 

 کجا ؟؟ -

 نشیت ماشو به سم دیرا کش شیمانتو نیو خواست برود , طاها آست دیخودش را کنار کش سالله

مزدا را زد و گفت ریرفت , دزدگ  : 

نیبش -  ! 

 ... نه ... من -

- برمت یم یبر ی! هر جا بخوا نیگفتم بش  ! 

شاگرد نشست یصندل یمکث کرد و سپس با عجله رو یکم سالله  ... 

پشت رل نشست و استارت زد طاها  ... 

؟ میبر دیکجا با - ! 

 

*** 

 

 

شروع به  نمیرا بب میپا یجلو یدرست و حساب یآنکه حت یشدم و ب مارستانیعجله وارد ب با

دمیشن یتند طاها را پشت سرم م یقدم ها یکردم , صدا دنیدو  ... 

نشسته بود گفتم ستمیکه پشت س یو نفس گرفتم , رو به خانم ستادمیا  : 



 

[Type text] Page 283 
 

یعیه رفروزبه ... روزب -  ! 

بودم صحت  دهیقبل در تلفن شن یکه کم یلب نام خدا را صدا کردم و آرزو کردم خبر خوش ریز و

کرد , چند لحظه بعد  پیو زن سرش را تکان داد و نامش را تا ستادیداشته باشد , طاها کنارم ا

 ... سرش را با لبخند باال آورد

زد یدهانم م یتو قلبم  ! 

شیاسکن و آزما یت ین سبه هوش اومدن ! بردنشو -  ! 

دمیخند یدهانم گذاشتم و با ناباور یدستم را جلو دو  ... 

ایخدا ی! وا یوا -  ! 

دیبود خند ستمیکه پشت س یلبخند زد ... خانم طاها  .. 

دمیرا باال گرفتم و با بهت خند سرم  ... 

شکرت ایشه ! خدا یباورم نم یوا -  ! 

باز بود گفتم ینیریش یبه خنده  میکه لب ها یو در حال دمیبه سمت همان خانم چرخ باز  : 

برم ؟ دیکجا ... کجا با - ! 

راهرو اشاره کرد و گفت یانتها به  : 

 نیهم یشن به بخش , شما انتها یمنتقل م گهینداشه باشن تا چند ساعت د یانشااهلل اگه مشکل -

دیسواالتون رو بپرس دیدی, دکترش رو که د دیراهرو باش  ... 

راهرو قدم تند کردم ... طاها کنارم آمد و به من که  یکردم و به سمت انتها یا مهین نصفه و تشکر

نگاه کرد و لبخند زد دمیخند یم یهنوز با ناباور  ... 
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برخورد کردم و سرم  یگریکه به فرد د میبگو یزیرا به سمتش چرخاندم و خواستم چ سرم

دیوار به سمت جلو چرخ کیاتومات  ... 

 

شد ختهیام زهر شد و به جانم ر یو خوشحال یو تمام خوش اینگاه پور یقفل شد تو نگاهم  ... 

از کنارش با نفرت گذشتم  یحرف چیه یو ب دمیو خودم را کنار کش دمیهم ساب یرا رو میها دندان

توانستم از او  یال ها او به روزبه و سارا کمک کرده پس نمس نی... خبر داشتم که در تمام ا

نباشد نجایبخواهم که ا  ... 

ستیافتادم و حس کردم طاها کنارم ن راه  .. 

چرخاندم , نبود سر  ! 

 گریکدیبه  نهیو هر دو با ک ستادهیا ایپور یبهت روبرو یکه با ناباور دمیو او را د دمیتعجب چرخ با

کنند ینگاه م  ... 

خورد و نه طاها , چشم دوخته بودند به  یتکان م شیاز جا ایدر هم رفت , نه پور میاه اخم

کردند ینگاه م گریکدیو خشم به  نهیو با ک گریکدی  ... 

در شرف وقوع بود و من متوجهش نبودم ؟ یاتفاق چه ! 

مشکوک بود ؟ زیهمه چ چرا ! 

کردم شیقدم جلو رفتم و محتاطانه صدا کی  .. 

 ! طاها -

تند شده بود ... جلوتر رفتم یطاها کم یهم ... نفس ها ای... نگاه پور ایکنده نشد از پور نگاهش  ... 

به آن دو نگاه کردم , لب تر کردم دیترد با  .. 
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؟ دیشناس یرو م گهیشما ... شما همد - ! 

 

کوت مانده بودهمچنان مس طاها  .. 

زد و گفت یقیپوزخند عم ایداشتم , پور دیدر هم رفته هر دو د یکنارشان بودم و به چهره  حاال  : 

شه به من سالله یوصل م شیسر زندگ هیکه  یگرد یم یکه با آدم بهیعج -  ! 

مردک ؟ نیگفت ا یاستفهام و مانند نفهم ها نگاهش کردم ... چه م با ! 

میرا بشناس گریکدیکرد که ما دو نفر  یو نفر نگاه کرد , انگار باور نمبا بهت به ما د طاها  ... 

؟ دیرس یمثلث سه نفره به کجا م نیچه خبر بود ؟! ا نجایا ! 

کرد ؟ یما سه نفر را به هم وصل م یکس چه ! 

و خواست  دیدرون چشمانش خودش را کنار کش ی نهیو ک اریبا همان پوزخندِ حرص در ب ایپور

 ... برود

؟ ستیمرد چ نیربط تو به ا دیپرس یبود ... انگار که داشت م رهیبه من خ جیبا همان نگاه گ طاها ! 

و سد راهش شدم ستادمیا ایپور یروبرو  ... 

نهیبود , نگاهش در نگاهم نشست , پر از غم و پر از ک یسوال نگاهم  ... 

یطاها پرش کرده بود از احساسات منف دنیکه د انگار  .. 

اره کردم و گفتمطاها اش به  : 

؟ هیربط تو به اون مرد چ - ! 

مکث کرد و با همان پوزخند گفت یسکوت نگاهم کرد و پوزخندش عمق گرفت ... کم در  : 
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؟! نگفته  رشهیکه درگ ییها زیکه براش افتاده ؟! از حال و چ یبهت نگفته ؟! از گذشته و اتفاقات -

نیم, همه جا با ه نیآ یم یمیصم یلی؟؟ به نظر که خ  ! 

و غم نهیحرف را پر از تمسخر و طعنه زد ... پر از ک نیا  ... 

لحظه در کالمش مشخص بودند کیکه در  یضیضد و نق احساسات  ... 

 

ایمن و پور ییحجم از آشنا نیو مبهوت از ا جیقدم جلو آمد ... همچنان گ کی طاها  ... 

پر  لیدل یب نطوریبود و هم رینگاه کردم .. ذهنم درگ ایبه پور یرا تکان دادم و همانظور سوال سرم

بودم شیاز تشو  .. 

وصل  یخوب یمثلث سه نفره سرش به جا نیگفت ا یدرون من م ی... حس یاز احساسات منف پر

ستین  ... 

دمیآهسته و لرزان پرس یصدا با  : 

از کجا به تو وصله ؟ طاها یزندگ - ! 

در چشمانم لب زد رهیسرش را خم کرد و خ یکم ایپور  : 

ایاز رو -  ! 

با شدت از کنارم عبور کرد و  ... 

در ذهنم اکو شد شیصدا  .. 

ایرو از  ! 

زده بود خیتا انتها گرد شده بود ... بدنم سر و  چشمانم  !.. 
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دیچیپ یم مارستانیانگار در محوطه ب شیصدا  ... 

ای... از رو ایرو از  ! 

.. آن زن ی؟؟ همان زن ... آن زن .. وا ایرو  ! 

طاها یدادم ... نگاهم مات بود رو هیتک واریتلو خوردم و به د تلو  ... 

؟ ایرو ! 

بود به گمانم دهیرا شن ایپور یو بهت جلو آمد ... صدا یبا نگران طاها  ... 

 

دیبهت پرس یها نهیو پس زم ینشاند و با نگران یصندل یرو مرا  : 

؟ یخوب - ! 

 ایرو یچشمان اشک ریداشت , تصو انیچشمان من جر یکه جلو یری, تصو دمید یاما او را نم من

دیکوب یاش م نهیس یرو یاو که عصب ریبود , تصو  ... 

یشناس یدونم که من رو خوب م ی! مائمیمن رو -  ! 

که بارم کرد ییو حرف ها دمشیکه د یبار نیو آخر نیسرم بود ... اول ی, تو ایرو یصدا  ... 

باشه که به حالِ تو  وونیح دیبا یلیبکنه ! خ یکار نیباشه که همچ لیپست و ذل دیبا یلیآدم خ -

سالله خانم فتهیب  ! 

 یا داشت ؟! آن زن .. آن زن که برابه طاه یچه ربط ایدادم .. رو هیتک یصندل یبه پشت یحال یب با

حس عذاب وجدان را در وجودم کاشت شهیهم  ! 

گفت یاشک آلود که م یزن با آن چشم ها آن  : 
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سالله خانم رهیگ یرو م تیآه من زندگ -  ! 

گناه را گرفت یمن ب یزندگ یو مظلوم , پا چارهیب یایهم گرفت ... آه رو ی... بدجور گرفت  ... 

دادم هیتکرا به سنگ ها  سرم  .. 

دمیطاها را شن یصدا  .. 

 ! سالله -

 یبود, و خبر میباز کردم , نگاهم را دور تا دور راهرو چرخاندم , طاها روبرو یحال یرا با ب چشمانم

نبود ایاز پور  ! 

ذهنم فرصت داشتم , لبه کتش را گرفتم و دنبال خودم  یسوال ها دنیپرس یجا بلند شدم , برا از

, کنارم راه آمد و با تعجب  میرفتم و از ساختمان خارج شد مارستانیب یرود, به سمت و دمیکش

دیپرس  ... 

شده ؟؟ یچ -  

 

 نیاول یفهمد , رو یارتباطات و اتفاقات را نم نیاز ا کی جیاست و ه جیکردم که گ یحس م کامال

ندینشستم و اشاره کردن که بنش مکتین  ... 

نگاهم کرد یو سوال نشست  ... 

نباشد انیع میکردم لرزش صدا یو سع دمیکش یقیعم نفس  ... 

ایرو -  ... 

کردم .. اسمش هم عذاب بود مکث  ... 
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شه ؟ یتو م یِک ایرو - ! 

بود یاز هر گونه حس یربات عار کیمانند  نگاهش  ... 

چکسیه -  ! 

نگاهش کردم زیت  ... 

 ! دروغ نگو -

را از من گرفت نگاهش  ... 

هیکه اون زن ک ستیمهم ن گهید -  ! 

دمیخودم را جلو کش یعصب  .. 

من مهمه یبرا -  ! 

را باز به من دوخت نگاهش  ... 

یمیدوست قد هیتو فکر کن  -  ! 

کرد ؟ یداد و راحتم نم یکردم ... چرا جوابم را واضح نم بغض ! 

دمیخودم را جلو کش یکم  ... 

کنم بهم  یوقته شب و روزم با کابوس اون زن گذشته , ازت خواهش م یلیطاها ! من ... من خ -

 ... راستش رو بگو

بفهمم دیبا من  ... 

شه به اون زن یمثلث سه نفره وصل م نیبدونم چرا نقطه اتصال ا دیبا  ... 

سرش را تکان داد طاها  ... 
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؟؟ هی؟! ربطت به اون مرد چخلسه  ایاصال به پور ای؟!  هیچ ایربط تو به رو -  

دمیگز لب  ... 

از گذشته منن یقسمت هینکن ! اون ها  یگرو کش -  ! 

همه گذشته منه بایهم تقر ایرو -  ! 

زد , حسادت بود ؟ یم شتریبه قلبم ن شیتشو نهمهیا انیکه م یحس نی... ا دمیلب گز باز ! 

 

کردم ؟؟ یمرده بود حسادت م شیکه پنج سال پ یبه زن داشتم  

بیعج چقدر  ! 

چقدر احمقانه و  ! 

چشمانش نگاه کردم یگونه تو التماس  ... 

کنم یخواهش م -  ! 

نگاه آشفته ام  یو نگاهش را به چمشانم دوخت و انگار دلش برا شانیکرد , پر سوال و پر مکث

شد سوخت که از جا بلند  ... 

 ! پاشو -

نگاهش کردم یسوال  .. 

؟؟ یگذشته من رو بدون یخوا یمگه نم -  

 ! پاشو
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در چنته اش داشت  یدیجد ی... سرنوشت باز چه باز میرفت نشیجا بلند شدم .. به سمت ماش از

 ؟؟

 

*** 

 

ساختمان نشست یو رو دیچرخ شانمیسنگ ترمز کرد و نگاه پر ینما ساختمان یجلو  ... 

دمیفهم ینم زیچ جیو ه دمید یرا م زیهمه چ بایآشفته بود و تقر فکرم  ... 

ایپر بغض رو یپر بود از صدا گوشم  ... 

فقط چشم  ای ی, عاشق وونیح ای یدونم تو انسان یسالله خانم ! نم یبد کرد یلی... خ یبد کرد -

ید یدونم که تاوان پس م یخوب م یلیخ ی, ول یع دوختطم  ! 

رنگِ مظلوم یپر بود از نگاه پر اشکش , از آن چشمان مشک میها چشم  ... 

پر از غصه یها لهیآن ت از  ... 

شد ادهیدر را باز کرد و پ طاها  ... 

دمیترس یکردم , م نگاهش  ! 

دمیترس یم قتیحق دنیشدن و شن ادهیپ از  ! 

که پر رنگ بودن رابطه اش با او را  شانشیکه طاها به آن زن داشت , از چشمان پر یربط نیا از

دمیترس یداد م ینشان م  ... 

شدم ادهیباز کرد , خودم را جمع و جور کردم و پ میدر را برا طاها  ... 
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لب با تحکم به خودم گفتم ریز  : 

 ! خودت رو نباز -

از  شانمیو نا خودآگاه ذهن پر ستادمی, کنارش او زنگ در را فشرد  ستادیا یدر ورود یجلو طاها

دیپر گریبه شاخه د یشاخه ا  ... 

داده بودم و  وتایکه در حساب بابا مانده بود را به راننده تو یپس انداز کم خودم و پس انداز تمام

پرداخت کرده بود یکم یلیهم که مقدار خ یلعنت مهیب  ! 

دیرس ایرا داده و نداده , وقت چک پور خسارت  ! 

 

فروخته بودم  یبود را همانطور عجله ا دهیخر شیو نابود شده را که بابا هشت سال پ یتصادف مگان

 ... و با پول آن حساب را پر کرده بودم

به او که ما گدا  دنیزنگ و توپ کیگرفتن مبلغ به بانک نرفت و من با  یهمان روز برا ایپور

او را وادار به رفتن به بانک و گرفتن مبلغ  میانسان دوستانه اش ندار یبه کمک ها یازیو ن میستین

 ! چک کرده بودم

میبود یعمال خال حاال  ! 

ام بود یهمه از شانس گل و بلبل نهایپس انداز هم در کار نبود و ا الیر کی یحت  ! 

دیپر گریشاخه د کیبه باز شد و باز ذهنم  در  ... 

گفته بود نطوریزنگ زده بود و ا یبه محض سوار شدن , به کس طاها  : 

آم اونجا یخونه باش ! من دارم م یهان -  ! 

خواستم که بدانم یاست و نه م یچه کس یدانستم هان یم نه  ! 
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دیپر گریسمت د کیو باز ذهنم به  میگذشت اطیدنبال طاها از ح به  ... 

شد ؟ ینبودم , حاال چه م مارستانیوش آمده بود و من ببه ه روزبه ! 

میپله ها باال رفت از  ... 

بیخانه طاها آمده بودم ؟! چه عج به  ... 

و هم زمان در باز شد و قامت بلند و  ستادمیدر واحد ا یروبرو یمحض فکر یشانیهمان پر با

شد انیزن در چهارچوب نم کی کیبار  .. 

دیبوس یشد و گونه اش را با دلتنگ زانیاز گردن طاها آو دیرس ینظر م که از طاها بزرگ تر به زن  

... 

یزن یسر به ما نم هیطاها !  ینامرد یلیوفا ! خ یب -  ! 

به گونه اش زد و با  ینگاه کردم , طاها با دو انگشت ضربه ا تشانیمیتعجب به آن دو و صم با

 : خنده گفت

بارم تو به من سر بزن خب هی -  ! 

 

لحظه استپ کرد و جا خورد کیو هم زمان چشمش به من افتاد ,  دیخند زن  ... 

با لبخند به من اشاره کرد طاها  ... 

من یاز دوستا یکیسالله !  -  ! 

به آن زن اشاره کرد و رو به من گفت و  : 

خواهرمه یهان -  ! 
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جلو آمد , در آغوشم گرفت و گونه  قیو عم ضیعر یبه طاها نگاه کرد و با لبخند طنتیبا ش یهان

دیام را بوس  ... 

زمان گفت هم  : 

دلم زِیخوشبختم عز -  ! 

 میکوچک و بامزه در آغوش طاها ابروها یاما با گوله شدن موجود میبگو یزیباز کردم که چ دهان

و با تعجب زمزمه کردم دیباال پر  : 

نطورینم ... همم -  ! 

که در آغوش طاها بود و طاها مقابلش خم شده  یدخترک کوچک یآمدم و صدا رونیآغوش او ب از

دمیبود را شن  : 

ییسالم بابا -  ! 

گرد شد که حس کردم هم طاها و هم  یدستور نداد و چشمانم طور یلحظه ا یبرا مغزم

 ... خواهرش متوجه شدند

دیونه اش را بوسدخترک را در آغوش گرفت و گ طاها  ... 

یسالم فسقل -  ! 

دخترک ... دختر طاها بود ؟ نیبه منِ مبهوت انداخت ... بابا ؟؟ ا ینگاه مین و ! 

 ییرایشد ... طاها به سمت راهرو و بعد هم پذ یم نیتلخ ته نش یاو زن داشت ؟! ته دلم حس مگر

 یرا نم شیاز حرف هاکدام  چیگفت و من ه یم ییزهایهم داشت چ یام کرد و هان ییراهنما

دمیفهم  ... 

کاناپه جا گرفتم و به آن دو نگاه کردم یو بهت زده , کنار طاها و دخترک , رو جیگ همانطور  ... 
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که با  یآورد و در حال دستش را جلو یزبان نیریکرد , دخترک با ش یدخترک را به من معرف طاها

داد گفت یمن دست م  : 

 !من ترنمم -

همچنان مبهوت و زمزمه وار گفتم ییزدم و با صدا یبند مین لبخند  : 

 !منم دوست باباتم -

را  یچا ینیس یحرف زدن به اتاقش فرستاد و همان لحظه هان قهیترنم بعد از چند دق طاها

 ... مقابلمان گذاشت , سرم را باال آوردم

کردم ؟ یمن اشتباه م ایبود  طنتیمهربانانه و البته پر از ش گاهشن ! 

حاال در  نکهیکه طاها را بابا صدا کرد ... ا ی... آن دخترک ایحرف ها بودم ... رو نیا نیتر ا جیگ

خواهر طاها نشسته بودم ... همه و همه ذهنم را چنان مشغول کرده بودند  یتعجب روبرو تینها

از اتفاقات نبودم کی چیردازش هکه عمال قادر به پ  ... 

گفت طنتیپر ش یبا لبخند یهان  : 

؟ نجایا یاومد یرو گرفت یدست دوست گرام ییهویشده  یخب , طاها خان ! چ - ! 

بودم دهیجان چرا من تو رو تا حاال ند سالله  ... 

 جیهم گ یلیکردم خ یکردم , سع یرا جمع و جور م میکه حرف ها یرا باال گرفتم و در حال سرم

 ... به نظر نرسم

 ... من -

رفت ؟ ینم رونیکرد از گوشم ب یم شیآن دخترک که بابا صدا یکردم ... چرا صدا مکث ! 

میشناس یرو م گهیکه همد ستیوقت ن یلیمن همکارشون هستم ... خ -  ... 
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دیبار یاز کالمش هم م طنتیابرو باال انداخت ... ش یهان  ... 

 ارهیکه تازه شناخته رو ب یکار بکنه ! دختر نیآد طاها از ا یم شیکم پ یلی! منتها خ حیصح -

خواهرش و یخونه   ... 

لحنش را با خنده کش داد و  ... 

 یفشرد , رو به او ناگهان یانگشتانش م انیرا م شیها قهیکه تا آن لحظه سکوت کرده و شق طاها

 ... تشر زد

یهان -  ! 

کدر شد و به طاها چشم دوخت یبه ناگاه ساکت شد , نگاهش کم یهان  ... 

نرم تر گفت یبا لحن یو رو به هان دیکش یقیسرش را باال آورد ... نفس عم طاها  : 

ندارم لیم ی, چا اریلطف کن واسه من نسکافه ب -  ! 

کند یدارد او را دک م میدانست یم یخودش و هم من و هم هان هم  ! 

را  یچا یاز فنجان ها یکیبا مکث نگاهش کرد , سپس  یکم یبود که هان نیبه خاطر هم احتماال

وارد آشپزخانه شد نیسنگ یبرداشت و با سکوت  ... 

دیبدون مکث به سمتم چرخ طاها  ... 

 ... اون دختر ... راستش ... اون دختر بچه -

طاها به چه درد  ید ... من اصال چرا آنجا بودم ؟! دانستن گذشته را باال گرفتم ... سکوت کر دستم

عذاب دهم و شکنجه  ایدرباره رو شتریخواستم خودم را با دانستن ب یخورد ؟! اصال چرا م یمن م

مهم است ؟!  میکنم ؟! چرا غرور خودم را شکسته بودم و به طاها فهمانده بودم که گذشته اش برا
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را  نهایشدم ... ا یهمان لحظه از آنجا خارج م دیرفتم ... با یم دی؟! با واقعا من چرا آنجا بودم

تلخ گفتم ی, با لحن اریاخت یزبانم به دست دلم افتاد و ب اریزدند اما اخت یم ادیمنطق و غرورم فر  : 

یزن دار ینگفته بود -  ! 

 

هم  یرا رو شیو پلک ها دیصورتش کش یرو یبار با کالفگ کیشد ... دستش را  نیغمگ نگاهش

 .. فشار داد

 ! ندارم -

 یبود که به جانم افتاده بود و وجودم را پر از احساسات منف یچه مرض نی؟! ا دیام چرا لرز چانه

کرد ؟ یم ... 

؟؟ رمیزبانم را در دست بگ اریتوانستم اخت یمن چرا نم اصال  

پر از طعنه شد میکردم و صدا هیمثل چند لحظه بعد که با پوزخند به کاناپه تک درست  ... 

پس نیجدا شد -  ... 

دمیرا خشن و پر تحکم شن شیصدا  ... 

 ! به من نگاه کن -

پر از فکر بود که هر آن  یدوختم ... دلخور بودم ؟؟ چرا ؟... ذهنم به قدر زیرا مصرانه به م نگاهم

دادم ینفجر شدنش را ماحتمال م  ... 

و تشر وار بود یکامال دستور شیبار صدا نیا  ... 

 ! به من نگاه کن سالله -
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توانستم از او چشم  یرنگش ... چرا نم یچشمان مشک یرا چرخاندم و نگاهم قفل شد تو چشمانم

؟ رمیبگ ! 

بود انیدر جر یزیکه تهش حس غم انگ یآن چشمان جد از  ... 

پر از دروغ ایپور یدادند ... نه مثل چشم ها یصداقت م یاف که بوشف یها لهیآن ت از  ... 

کردم  یبه طاها الوند فکر م دیدادم ؟! چرا با یفکر ها را به سرم راه م نیا دیشدم ... چرا با کالفه

 !؟

چشمانش بود که گفت یهنوز تو نگاهم  : 

زن نداشتم چوقتیمن ه -  !... 

نش آنقدر قاطع بود که ناخودآگاه قانع شدم ... طاها دروغ هم اخم داشت ... لح یبود و کم یجد

گفت , مطمئن بودم ینم  ... 

 

مرد اعتماد داشتم ؟ نی.. چرا به من ا ختیذهنم ناخودآگاه به هم ر باز ! 

زد یم ادیمنطقم فر هیشب یزیچ  ! 

 یاعتماد م یگریکه حاال چشم بسته به فرد د یضربه خورد ایاحمق ! کم از اعتماد به پور سالله "

؟ یکن ! " 

اعتماد داشتم یادیمرد ز نیبودم خب ! احمق بودن که شاخ و دم نداشت , به ا احمق  ... 

ام یزندگ یِاعتماد یب یاندازه تمام روزها به  !... 

مظلومانه نگاهش کردم و او نفسش را با  یکمو  یدر عکس العمل به حرفش سوال ناخودآکاه

داد رونیب یکالفگ  .. 
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... مکث کرد , انگار که حرف تا پشت لبانش آمد و نگفت ... او  دیبگو یزیباز کرد که چ دهان

تر شانیبود و من از او هم پر شانیپر  ... 

مرد وصل شده است ؟ نیام به ا یکردم و سر و ته زندگ یحس م چرا ! 

کاناپه جا گرفت یرو نیان نسکافه آمد و در همان سکوت سنگبا فنج یهان  ... 

حتملیبود  دلخور  ! 

مکث کرد یو سپس لحظه ا دیاز نسکافه داغ نوش یجرعه ا طاها  ... 

 نیانقدر گرفته و سنگ شیاست که صدا شیگلو یتو ی, حس کردم وزنه ا دمیرا که شن شیصدا

 ... است

یکنم الزمه که بدون یو منم حس م یبدون یخودت خواست که ییزای, به خاطر چ نجایآوردمت ا -  

! 

 

, از حرف  قتیدردناک و سوزناک حق یلی! از س دمیترس یشدم ... م یم مانیکم داشتم پش کم

 یشد به زن ی, از گذشته اش که وصل م تسیدانستم چ یکه قرار بود از او بشنوم و هنوز نم ییها

ایبه نام رو  ! 

, از خودم نهایمهم تر از همه ا و  ! 

در خفه کردنش داشتم یداشت و من با تمام وجود سع انیکه تهِ تهِ قلبم جر یحس از  .. 

نبود بهیغر میکه برا یحس  ! 

مرتعش بود یکم میتر کردم ... صدا لب  ... 

بدونم ؟ دیچرا با - ! 
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سوزاند یبود .. م قیاهم کرد , نگاهش عمحرف نگ یب  ! 

داده بود هیگرفته بودم و طاها به کاناپه تک یساکت بود ... من اللمون یاراده ... هان یگرفتم ب نگاه  

... 

غوطه ور بودم شانمیو پر ضیبود و من هم در افکار مر نیسنگ یما به طرز وحشتناک انیم جو  ! 

ردم... سر بلند نک دمیطاها را شن یصدا  ... 

دیبود ... پر از ... پر از حسرت شا یبیجور عج کی شیصدا  ... 

برات بگم ! درسته ؟ ایاز رو یخواست - ! 

دمیرا د یهان ریگوشه چشم نگاه متح از  ... 

کرد ؟ یداشت که اسمش هم همه را متعجب م یگاهیآن ها چه جا یدر زندگ ایرو ! 

ددانشگاهم بود ! هم سن من بو ی, همکالس ایرو -  ! 

کرد مکث  ... 

, نظرم رو جلب کرد ... ساده بود , خوش  دمشیبود , همون ترم اول که د یدختر متفاوت و جالب -

سالمون بود فقط !  ستی, ب میدیبار د نیاول یرو برا گهیصحبت و خونگرم بود ! اون موقع که همد

بشم کیدوست داشتم بهش نزد یاومد ازش , چرا دروغ بگم , حت یبدم نم  ... 

که ته قلبم بود , حسادت بود ؟ یحس لعنت نیا ! 

رفتند یقلبم فرو م یکه تو یزیت یخارها نیا  ...! 

بودم و  دهیچیزد که توجهش را جلب کرده و من انگشتانم را در هم پ یحرف م یداشت از زن طاها

و حس بد شیاز تشوپر بودم   ! 
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 ریکه حاال ز ی, زن ایاو به رو یکردم گذشته  یزد و من هنوز باور نم یحرف م ایداشت از رو او

بود ربط داشته باشد دهیخروارها خاک خواب  ! 

خواستم باور کنم یهم نم دیشا  ! 

دمیرا باز شن شیصدا  ... 

بود که در عرض  ینجوریقسمت اانگار  یعنیبه هم !  ایشدن من و رو کینزد دیطول نکش یلیخ -

آروم و خوب رقم بخوره یرابطه  هیبه هم و  میوصل بش یکم یلیمدت خ  ... 

مملو بود از غم شیداد و نگاهش را به سقف دوخت ... صدا هیکاناپه تک به  ... 

قابل باور ریغ ییجدا هیتند شد و  شیآت هی, قصه  ایقصه عشق من و رو -  ! 

بود که  یبا زن یآرزوم زندگ یآشناش کرده بودم , همه  ی, با هان میسال با هم دوست بود چند

دلمو برده بود یبدجور شیعسل یچشما  ... 

حرف ها اگر خودِ خودِ عذاب نبود , پس چه  نیانداختم ... ا نییپا شتریو سرم را ب دیام لرز چانه

 !بود ؟

نشد یول -  ! 

شد رهیخ زانمیچشمان گر یو تو دیکش یقیعم نفس  ... 

بهتر بود  یلیخواستگار پولدار که از من خ هیکه بگم !  ستین یازیگم چون ن ینم اتشیاز جزئ -

شد دایپ ایرو یبرا  ! 

جا خوش کرد و ادامه داد شیلب ها یرو یتلخ پوزخند  ... 

جدا نشده  ینفر که مثل من مامان و باباش تو بچگ هی...  دیبار یم کلشینفر که پول از ه هی -

سگ دو نزده بود یبودن , مثل من از نوجوون  ! 
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ما یها یرو باز کرد رو خوشبخت یو چتر بدبخت دیدفعه از راه رس هیغم که  یبچه پولدار ب هی  ! 

هم ایرو زد و رو ایرو یبابا یرا  ... 

دمیلرز یم قتایعمق گرفت و من ... حق پوزخندش  !... 

و ادامه داد دیتمسخر خند با  ... 

کنه یخواد با اون مرد ازدواج کنه و باباش مجبورش م یگفت نم یم ایرو -  ! 

باشم مال و  دهیاحمق باشم اگه نفهم یلیخ دیپوچ بود ! با ایعشق رو یخب ... اونهمه ادعا یول

کرد شیرو برگردوند و راض ایمنال اون مردک , نظر رو  ! 

را  یمضخرف ی... چه روزها دیگونه ام سر یو اشکم رو دمیرا چسب میها قهیو انگشت شقد با

حرف ها نیکردند ا یم یادآوری  !... 

خلسه ایاون شده بود , پور یزن عقد ایدو ماه بعدش رو -  ! 

خیربات شدم , سرد ,  هیکم کم سر شدم ! شب یتو شوک بودم ... ول من  ..! 

شیبوده , درست تا پنج سال پ میتو زندگ ایرو یزرو هیکردم فراموش کنم  یسع  ! 

کرد ی... کاش تمامش م دمیهم فشردم و لبم را گز یرا با عذاب رو میها چشم  ! 

 

دستانش گرفت انیداد و سرش را م هیتک شیرا به زانوها شیها آرنج  ... 

بود و من رهیخ نیبا حزن به زم یانه  ... 

دادم یم جان  ! 

گرفته بود شیصدا  ... 
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.. بعد چند سال ایکوتاه عوض شد ... از شماره رو جیمس هیبا  زیهمه چ -  ! 

گرفت میرا روبرو لشیبعد موبا هیدر آورد و چند ثان بشیج یرا از تو لشیموبا سپس  ... 

دمید یم را تار لیخوردند و موبا یسر م میها اشک  ... 

ستمین گهیهم د دیکشم , شا یآخرمو م ی, من دارم نفس ها یخون یرو م جیمس نیا یوقت "  ! 

نبود نیدونم حق ما از عشق ا یکردم , م یدونم بهت بد یم  ! 

یمن رو ببخش دوارمیکه با تو کردم , ام هیاتفاقات تاوان کار نیفهمم که تمام ا یم حاال  ! 

ایرو  ... " 

 ی... همان روز لعنت خی... تمام وجودم پر شد از درد ... همان تار جیمس خیتار ید روسر خور نگاهم

را  جی, مس شیشده ... پنج سال پ نیاضافه شد ... همان روزِ نفر میبه غصه ها گریغصه د کیکه 

وقت نگه داشته بود نهمهیا  ! 

سرعت گرفتند میام گذاشتم و اشک ها یشانیپ یرا رو دستم  ... 

کردند ینگاهم م جیاها گو ط یهان  ... 

طاها بلند شد یبعد باز صدا یکم  ... 

 یچه اتفاق قایدق دمیفهم یشده , نم یچ دمیفهم یرو که خوندم , مغزم قفل شد ! نم جیمس نیا -

افته یداره م  ! 

گرفته ادامه داد یصدا کرد و سپس با همان مکث  ... 

هیچ هیخواستم بفهمم قض یو فقط م دمیچرخ یدور خودم م -  ... 

یزنگ زد , از طرف کالنتر لمیشماره به موبا هیساعت بعدش  چند  ... 
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داد رونیزد و نفسش را ب هیبرداشت و به کاناپه تک شیزانو یرا از رو شیها آرنج  ... 

لبمق یخنجر بود رو کی زینوک ت شیصدا غم  ... 

 یکه م ییفرستاد اونجا میرو مستق ایکرده بود ! چند مشت قرص دوز باال , رو ی... خودکش ایرو -

 ! خواست

 دیچند سال , خودم را لعنت کردم ... شا نیبار هزارم در ا یبلند شد و من برا یهق هق هان یصدا

 ... اگر آنقدر احمق نبودم , آن زن حاال زنده بود

شد ... اصال  دهیما به اونجا کش یشد که ته قصه  یاصال چ دمیچرا ... نفهم دمینفهم چوقتیه -

نه ایبود  یواقعا خودکش هیکه قض دمینفهم  ! 

یو ناباور رتیاش بهت بود و ح همه  ! 

شد یگوشم تکرار م یکه تو ایرو یاش صدا همه  ... 

شده بود وونهی, انگار د ای, بعد از مرگ رو ای, پور شوهرش  ! 

گفت یم ونیو هذ دیخند یم ی, الک دیهمف ینم یچیه  ... 

شد سیباز خ میو گونه ها دمیگز لب  ... 

 

به من زنگ زده بودن ... رفتم  قاتیتحق یکرده بودن و برا دایپ شیگوش یرو تو ایرو جیمس -

 یتعادل روان ایزود تموم کرده بود , پور یلیخ ایجعه با خبر شدم , روو تازه از عمق فا یکالنتر

دختر داشتن هینداشت و ... اونا   ! 

 ی... تو دادگاه معلوم شد که تعادل روان ایشد و ... پور دییتا یقانون یاز طرف پزشک ایرو یخودکش

رو نداره اسم هم نداشت یرو که حت یچند روزه ا یاز بچه  ینگه دار تینداره و صالح  ! 
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کنم و  یرا حالج شیکردم حرف ها یم یو من داشتم سع دیصورتش کش یرا محکم رو دستانش

دیگو یمتوجه شوم چه م  ! 

از  ینگه دار ییحاد نبود اما تونا تشیتحت نظر باشه , وضع مارستانیب هی یفرستادن که تو ایپور -

 ... دخترش رو هم نداشت

و مدام رفت و آمد کردن دنی... با سرک کش دمیفهم یم ختهیها رو جسته و گر نیهمه ا من  ... 

فوت  اینداشتن , مادر و پدر رو یخواهر و برادر ایو نه رو ای... نه پور دیبحث به اون نوزاد رس تازه

هم ایشده بودن , مادر پور  ... 

دیکش یآخرش رو م یخانه سالمندان بود و نفس ها یهم تو پدرش  ... 

برسد  ییکردن بودم , قطعا قرار نبود تهش به آنجا یحالج رینوز درگو من ه دیکش یقیعم نفس

بودم دواریخورد ... ام یذهنم چرخ م یکه تو  ... 

مدت  دیبود , شا ایرو ادگاری... من بهت زده موندم , اون دختر  رخوارگاهیدخترک رو فرستادن ش -

بد  دیالمت سوال شد , شاذهنم ع یتو شهیهم یمرگش برا دیدوسش نداشتم , شا گهیها بود که د

 یبزرگ بشه و زندگ رخوارگاهیش یتونستم دخترش رو رها کنم که تو یمن نم یکرد باهام , ول

هکن  ... 

را پاک کرد شیاشک ها یکرد ... هان مکث  ... 

... اونموقع شوهرش تازه فوت شده بود , رضا یهان -  ! 

... چشمانش باز پر شد یهان یسر خورد رو نگاهم  ! 

و  میگرفت رخوارگاهی... دخترک رو از ش یداشت ... ول یادیادمش جلو , دنگ و فنگ زفرست -

بود ایرو ادگاریکه  ی... ترنم ... دختر یسرپرستش شد هان  ! 
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! ترنم ... ترنم ؟ دیکش یداشت سوت م مغزم ! 

بود  کرده کیبا من سالم و عل یزبان نیریبودمش و او با ش دهیورود د یکه در ابتدا یدخترک همان

 !؟

 

...؟ ایبود ؟! دختر رو ایدختر ... دختر پور آن ! 

طاها ... لبخندش تلخ بود یخشک شد رو نگاهم  ... 

. .. رتشیکرد بگ یمنه , سع شیپ دیدرمان شد , اومد دنبال دخترش , فهم ایپور نکهیبعد از ا -

بار نرفتم ریز یول  ! 

عمه ش یشده , پنج ساله که به اسم من باباشم و هان ی... پنج ساله که سرپرست ترنم هان حاال ! 

گوشم بود یتو ایرو ی...! مات شده بودم و صدا یزدم حت ینم پلک  .. 

از کردم !  یخراب شده رو تحمل نم یایدن نیلحظه ام ا هی یبچه نبود حت نیمن باردارم ! اگه ا -

ایمثل تو و پور ییوونایهمه متنفرم ... از ح  ! 

اورمیام را باال ب یخواهم کل زندگ یکردم م ی... حس م دیچیام به هم پ معده  ... 

مادرش بود آن دخترک هیشب بیچشمانم بود ... عج یترنم جلو نگاه  ... 

هجوم بردم و بازش  در راهرو نیو طاها , به سمت اول یتوجه به نگاه مبهوت هان یو ب دمیجا پر از

 ... کردم

بود یبهداشت سیسرو خوشبختانه  ! 

آب را باز کردم ریو ش ییروشو یشدم تو خم  ... 
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دمیآب شن یصدا یطاها به در را از البال یضربه ها یرا قفل کردم و صدا در  ... 

کرد  یکه همه ما را به هم وصل م یو لعنت دهیچیپ یقصه  نیام را عق زدم ... ا یزدم ... زندگ عق

 ... را

را یلعنت یایپور  ... 

را ایرو نگاه  ... 

ترنم را عق زدم ی خنده  ... 

را عق زدم خودم  ! 

 

 یدادم ... چشمانم سر خورد رو هیحال شدم و به در تک یبعد از شدت شوک و حال بد ب هیثان چند

نهیآ یک تودختر  ... 

مبهوت بود نگاهم  ... 

داشتم یاقبال مضخرف چه  ! 

... من ای... پور ای... ترنم ... رو طاها  ... 

؟ میخورد یبه هم گره م دیهمه با چرا !... 

رقم زده بود بیمرا عج یچوب سرنوشت , زندگ چقدر  ... 

زیبود همه چ یشوخ هیشب چقدر  ! 

 نیکند , چشم باز کنم و بفهمم که تمام ا دارمیاب بتکانم بدهد و از خو یخواست دست یم دلم

مسخره بوده یشوخ کیکابوس ترسناک و  کیام  دهیچیگذشته پ  ! 
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فتادهیاز اتفاقات ن کی چیکه ه یباز کنم و کنار خانواده ام باشم , در حال چشم  ... 

که حال همه خوب است یحال در  ... 

استشاد و سرخوش  یکه سالله , همان سالله  یحال در  ... 

شیچشمانم بود ... نگاه آشنا یترنم جلو نگاه  ... 

پدرش بود یخنده ها هیشب بیکه عج شیبود , خنده ها ایرو هیشب بیکه عج نگاهش  ! 

ای... پور پدرش  ! 

طاها آمدم نهیبه س نهیدر را باز کردم و درست در چهارچوب در , س یحال یب با  ... 

خراب پس زدم و به  یو طاها را با حال یهرو شدم , هانکرد , وارد را یچکه م ینگاهش نگران از

قبل وارد آن شده بود یرفتم که ترنم کم یسمت در  ... 

دمیشن یکردند ... نم یم میصدا  ! 

 

عالئم مرگ بود نهایهم ا دیبودم ؟! خواب بودم ؟! شا مست  ... 

اما  دمید یطاها را م یرا باز کردم و آنها پشت سرم وارد اتاق شدند ... تکان خوردن لب ها در

, محو و مات بود شیصدا  ! 

نشسته بود و عروسک کوچکش را در آغوش گرفته بود , نگاهش  نیزم یرفتم , دخترک رو جلو

چشمانش یبود و من مات بودم رو رهیمتعجب و کودکانه به من خ  ... 

دخترک نیبود ا ایرو درچق  ! 

دمیرنگش کش ییخرما سوانیگ ینشستم و دستم را رو نیزم یرو شیکردم ... روبرو بغض  ... 
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بد یلیبد بود ... خ حالم  ! 

سر خورد می, اشک هاسمیپر بغض و لبخند تلخ و خ یرا کج کردم و هم زمان با زمزمه  سرم  ... 

شده بود نیبا اشک عج یجد یام جد یزندگ  ! 

کوچولو یمامانت هیشب -  ! 

را غنچه کرد شیها لب  ... 

؟ یدیمگه شما مامان منو د - ! 

پلک زد یبا ناراحت و  ... 

خاله دمیمن تا حاال مامانمو ند -  ! 

هق هقم بلند شد یصدا  ... 

را در آغوش گرفت میشانه ها جیکنارم نشست و گ یهان  ... 

صورتم گذاشتم یرا رو دستم  ... 

دمشید یکاش نم -  ! 

 

کنارم نشست یکه طاها با بهت و کالفگ دمیدادم و د هیتک یرا به شانه هان سرم  ... 

لرزد یم شیکه دست ها دمید  ... 

بلند شد یرا که مرتعش و کالفه و عصب شیصدا دمیشن  ... 

نکن هیگر -  ! 
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بر من یند ... واشدت گرفت میها اشک  ! 

بود ایو رو ایدخترک دختر پور نیا  ! 

بودم دهیسال ها عذاب وجدان مرگش را به جان خر نیکه همه ا یزن دختر  ! 

دستش , مبهوت بودم همچنان یعروسک تو یسر خورد رو نگاهم  ! 

انتخاب کرده بودم شیکه من برا یعروسک همان  ! 

تر هم شده بود , من نه  بیآمد , حاال اما عج یم بیکردم به نظرم عج یکه م یموقع کار آن

عروسک انتخاب کرده بودم ایو رو ایدختر پور ی, بلکه برابهیغر یدخترک یبرا  ! 

بود  ایبه نام طاها الوند که معشوقه سابق رو یمرد یمرا چرخانده بود و درست وسط زندگ یزندگ

 ! فرود آورده بود

که فرزند خودش نبود را  یدختر یسال با فداکار پنج نیکه در تمام ا یمرد یدغدغه ها انیم

بود دهیبزرگ کرده بود و لفظ پدر را به دوش کش  ! 

بودم دهیکه تا به حال د ینبود به هر کس هیو شب دیچسب یم بیعج شیها یکه مردانگ یمرد  ! 

باشد دهیچیتوانست پ یم سرنوشت چقدر  ! 

را یشب باز مهیخ یخوب بلد بود برقصاند ما عروسک ها چقدر  ! 

به عروسک بودن میخوب عادت کرده بود چقدر  ! 

 یبود که با تالش میروبرو ینگاه دخترک چشم عسل ریو نگاهم درگ دندیبار یامان م یب میها اشک

داشت مرا آرام کند یکودکانه سع  ... 

شانه ام را گرفت و چرخاندبا خشونت  طاها  ... 
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نکن سالله هیگر -  ! 

لب زد یبا کالفگ و  ... 

کنه یاشک هات کالفه م م -  ! 

شک ینمانده بود ب یباق یوانگیتا د یزیهم فشردم ... چ یرا رو میها لب  ! 

امانم را کنترل کنم یب یکردم اشک ها یبرداشتم و سع یشانه هان یرا از رو سرم  ! 

آمدم , پنچ سال تمام از گذشته و خودم فرار کرده بودم یدم مداشتم به خو تازه  ! 

شیجا یسالله و حماقت ها و اعتماد ب از  ! 

ای... از رو ایپور از  ! 

زده بودم یفرار کرده بودم و خودم را به کور زیسال از همه چ پنج  ! 

 نیما آخر کار ااصرار کرده بود , ا قتیحق دنیند یهم فشرده بودم و برا یرا محکم رو میها پلک

گونه ام خواباند یسوزناکش را رو یلیگذشته بود که س  ! 

 چیکه متاسفانه با ه یام بود , قسمت یاز زندگ ینداشتم , گذشته ام قسمت رفتنیجز پذ یراه

شد ینم دهیهم بر ییو چاقو یچیق  ! 

 نیبه ا یو هانطاها  یکننده شده بود که حاال مرا روبرو نییتع میانقدر برا یلعنت یگذشته  همان

اندازدیروز ب  ! 

... من سالله بودم اما  ! 

تالش کرده بود و  ستادنیخودش ا یپا یرو یبرا طیشرا نیو در سخت تر شهیکه هم یدخترک

 ! استقاللش را حفظ کرده بود
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ناکام , فوت نا به  ی, خودکش ی, افسردگ ی, شکست احساس یوادگخان قیعم یرانیو کی یدخترک

مادرش را تاب آورده بود یهنگام پدر و افسردگ  ! 

گرفته بود ادیرا  دنیکه جنگ یدخترک  ! 

 قتیام بکشم و با حق یزندگ یدر کوچه پس کوچه ها دنیوقتش بود که دست از فرار و دو دیشا

بودم نی, من هم میایکنار ب  ! 

شیده , تحت فشار و پر از دغدغه و تشوخور شکست  ! 

 دیطاها را با کل یقفل سواالت ذهن دیبا دیکرد , شا یبه حل مشکالتم نم یکمک چیکردن ه فرار

کردم یآشفته و پر دغدغه ام باز م یگذشته   ! 

سست و سالنه  ییاز جا بلند شدم , با قدم ها یدادم و به آرام هیرا به موکت پرز بلند تک دستم

در چشمان سرخ  نهیآ یبعد درست روبرو قهیرفتم و چند دق یبهداشت سیه به سمت سروسالن

بودم رهیشده ام خ  ... 

شدم ییرایو مصمم در را باز کردم و وارد پذ دمیبه صورتم پاش خیاز آب  یمشت  ... 

تعجب باال آوردند و نگاهم کردند یو ته مانده ها یورودم هر دو سرشان را با نگران با  ... 

 

حال زمزمه کردم یشکسته و ب ییبا صدا یکاناپه برداشتم و رو به هان یرا از رو فمیک  : 

خوب نبود ینجوریبرخورد اول ا یدونم که برا یکردم ! م تتیاذ یلیببخش ! خ -  ! 

بود ... سپس  جیلب بلغور کرد ... انگار گ ریز یستیمهم ن کنم و یسر تکان داد و خواهش م جیگ

دیو او با محبت گونه ام را بوس میرا در آغوش گرفت گریکدی  ! 

هنوز در اتاقش بود و احتماال طاها از او خواسته بود همانجا بماند ترنم  ! 
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او را نداشتم دنیبود , جدا توان د خوب  ! 

ها گفتمشانه ام انداختم رو به طا یرا رو فمیک  : 

ییجا هی میبر دیبلند شو ! با -  ! 

از جا بلند شد متعجب  .. 

 !کجا ؟ -

کرد و  یبا هان یسرسر یحرف جلوتر از من راه افتاد و خداحافظ یوار نگاهش کردم و او ب خواهش

میاز در واحد خارج شد  ... 

 نیماش یتو ینگاهم کرد و سپس وقت ی, در سکوت و سوال نیزمان نشستن پشت رل ماش تا

دیپرس مینشست  : 

؟ یخوب - ! 

نه گریرا تکان دادم و لرزش چانه ام را کنترل کردم ... د سرم  ! 

را جا زد و راه افتاد دنده  ... 

؟؟ میکجا قراره بر ینگفت -  

انگشتانم فشردم ... بعد از چند لحظه کشدار باالخره دهان باز کردم انیرا م فمیک بند  ... 

که به نظرت الزم بود بدونم یرو بهم بگ ییزهایکه چ انجیا یتو ... من رو آورد -  ...! 

یرو بدون ییزایچ هیالزمه که تو  حاال  ! 

نگاهم کرد ... سپس گفت جیاز گوشه چشم و گ یکم  : 

 !کجا ؟ -
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شایگ -  ! 

*** 

 

شده را کنار زدم زانیمرتب و آو یکردم و رگال لباس ها رنگ را باز دیکمد سف در  ... 

به من دوخته شده بود مایبود و نگاه پرسش گرش مستق ستادهیبا تعجب در چهارچوب در ا سحر  

... 

نه چندان خوب وارد شده بودم و پس از  یاز در خانه با حال یقبل وقت قهیو سارا هم چند دق مامان

تاقم آمده بودم , با تعجب نگاهم کرده بودندبه ا میمستق یسالم سرسر کی  ... 

بود  ستادهیچهارچوب ا یکه داخل اتاق بودم , تو یاز وقت قایاما انگار نگران تر بود , چون دق سحر

 یم ادیو چشمانم که حالم را فر شانیپر یبه من و چهره  ینگران یهم چاشن یو با تعجب و کم

بود رهیزدند خ  ... 

سحر را نداشتم یها یسوال ستیحوصله ب قتایحق  ! 

جواب پس دادن را هم نداشتم حوصله  ! 

را خارج کردم یرنگ بزرگ یلباس , جعبه مشک مانیپر و پ یتوجه به او از پشت رگال ها یب  ... 

کرد یپرتاب م شیسال پ نیجعبه مرا به چند نیا اتی, محتو دیلرز یلحظه ا یام برا چانه  ...! 

 یسحر داشت مغزم را سوراخ م رهیرنگ را باز کردم , نگاه خ یشکنشستم و در جعبه م نیزم یرو

 یاز جانم چه م گریشده بود که حوصله خودم را هم نداشتم , او د فیضع یکرد , اعصابم به قدر

 !خواست ؟

انداختم و  نیزم یدر جعبه را رو یو سپس با کالفگ دمیکش یقیمکث کردم , نفس عم یکم

تکان دادم "؟!  هیچ "و به نشانه  یزل زدم و سرم را سوالچشمانش  یدرست مانند خودش تو  ... 
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جلو آمد دیو ترد اطیرا تر کرد و با احت لبش  ... 

خونه یشده سُال ؟! زود اومد یزیچ -  ... 

کوتاه دادمحوصله و  یانداختم و جوابش را ب ریرا ز سرم  ... 

 ... نه ! کارمون زود تموم شد -

لب  یعصب یکه با حالت یام را برداشتم و در حال یمیرنگ و دفتر پنجاه برگ قد دیآلبوم سف و

رها کردم و در جعبه را بستم میپا یآن ها را رو دمیجو یرا م میها  ... 

دو زانو کنارم نشست یرو سحر  ... 

یآبج ستیخوب ن ادیکنم حالت ز یحس م -  ! 

تند شد اریاخت یب لحنم  ... 

برم دینگران من باشه ! حالم خوبه ! االنم کار دارم ... با یکس ستیالزم ن -  ! 

برداشتم و از جا بلند شدم میپا یو دفتر را از رو آلبوم  ... 

به غلط کردن افتادم یواقع یشد , به معنا انیدر چشمانش نما یدل شکستگ نکهیبه محض ا اما  ! 

زد یبود ... حال خودم را هم به هم م هیبه گر هیاز لبخند شب شتریزدم که ب یبند مین لبخند  ! 

و رو به او گفتم دمیگز لب  : 

حوصله ندارم ادی! ز دیببخش -  ! 

خش دار ادامه دادم ییبا صدا و  ... 

میزن یبعدا حرف م -  ! 
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را تکان داد اما نگاهش هنوز نگران بود سرش  ... 

اولش بر گرداندم , اما درست موقع بستن در کمد , مردد شدم و  یجا بلند شدم و جعبه را به جا از

مکث کردم یلحظه ا  ... 

 یکردن برا یبود عذادار یکاف گریآنجا نبود , د گریخاطرات د یآن جعبه  یآمد که جا ینظر م به

که افتاده بود یاتاتفاق  ... 

نگاه سحر رد  یمصمم از جلو یی, با قدم ها دمیکش رونیفکر , دست دراز کردم و جعبه را ب نیا با

خواند یشدم , سارا نبود و مامان کتاب م ییرایشدم و وارد پذ  ... 

ام نشود کوتاه گفتم یکردم پا پ یکه در دل آرزو م یقدم تند کردم و در حال یسمت در خروج به  

: 

آم یم گهیکار دارم ! تا چند ساعت د رونیب -  ! 

و من  دندینپرس یزینه مامان و نه سحر که به دنبال من از اتاق خارج شده بود , چ خوشبختانه

دستم , از در ساختمان خارج شدم یدفتر و آلبوم تو کیجعبه و  کیبعد , با  یچند  .. 

دستم را حس کردم یتو لیکه جا گرفتم , نگاه متعجب طاها به وسا یصندل یرو  ... 

گذاشتم و رو به طاها زمزمه کردم میپا یرا رو جعبه  : 

سایسطل آشغال وا نیاول یروبرو - ! 

شد , سارا بود که از پشت پنجره اتاق به ما  دهیرا تکان داد و استارت زد , نگاهم باال کش سرش

کرد ینگاه م  ... 

راه افتاد نیگرفتم از او ... ماش نگاه  ... 
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, بدون مکث جعبه را درون سطل آشغال انداختم و در  ستادیسطل آشغال سر کوچه که ا یجلو

اش زمزمه کردم یجواب نگاه سوال  .. 

بهش نداشتم یازین گهید -  ... 

شکل گرفته بود میکه درون گلو یغضب یتفاوت باشم به توده  یکردم ب یکردم و سع مکث  ... 

که متوجه شود یمرتعش بود اما نه آنقدر یکم میصدا  .. 

 ! برو بهشت زهرا -

چرخاندم شهیرا به سمت ش میراه افتاد و من رو باز  ... 

بودم ختهیرا ... خاطراتش را دور ر ایپور  ...! 

که در  یفانتز یتولدم , شمع ها یاه هی, هد ایپور گاهیگاه و ب یکه کادو ها اتشیجعبه و محتو آن

پرپر شده  یبه من داده بود , گلبرگ ها گرید زیخرده ر ی, در کنار کل مانیسالگرد دوست نیاول

بودم ختهیآورد , همه و همه را دور ر یم میگل رز که هر بار برا  ...! 

است دهیرس انیبه پا یجد یشدم که قصه جد یتازه داشتم متوجه م انگار  ..! 

شدم یمتنفر م شتریمتنفر بودم و هر لحظه هم ب ایرپو از  ... 

شد ..؟ یآدم م نهمهیا یباعث غم و نابود ایپور دیبا چرا  

خواست یترنم که دلش مادرش را م ی, طاها , حت ای, رو من  ... 

 یشد برا ینم لیتمام شده بود , از او متنفر بودم اما دل میبرا ایدم ... پوردا هیتک شهیرا به ش سرم

نباشم نیهمه آن سال ها غمگ  ... 
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بودم نیغمگ  ! 

نداشت تلف کرده بودم یارزش چیکه ه یمرد یکه چند سال از عمرم برا چرا  ! 

مرا سوزانده بود یکه حماقت , نه تنها سه سال , بلکه هشت سال از زندگ چرا  ! 

آمد , انگار  یمن خط خورده بود اما کابوسش همچنان کش م یاز زندگ شیپنج سال پ ایپور سمج

بود دهیام چسب یآدامس به زندگ کیکه مثل   ! 

 یمن هم رو یو پلک ها دیچیپ نیماش یتو کیموز یپنل ظبط رفت , صدا یطاها کا رو دست

چیهم افتاد ... ذهنم پر بود از ه  ! 

خند توئملب ونیصبر رو مد نیا من  

تو با منه یایخوام تا رو یم یچ  

سردم نبند یایدن یتو چشاتو  

تو چشم تو روشنه ندهیآ که  .... 

با احساس خواننده اشک را به چشمم آورد یصدا  ... 

ستمیگر یرابطه م نیتمام شدن ا یبار برا نیاول یبعد از پنج سال , برا دیشا  ...! 

داشتم یدوستش م یکه روز یکس خلسه , ایبه نام پور یتمام شدن مرد یبرا  ... 

همه به خاطر شکستن وجودم بود نیقبل از ا یها هیگر  ... 

بود ایاو باعث مرگ رو نکهیحاال ... با وجود نفرتم از او ... با وجود ا اما  .. 

سوخت یم شیبود که ... دلم برا بیرا آتش زده بود , عج میها ایرو و یاو جوان نکهیوجود ا با  ! 

یبخوا یشه وقت یبده م نشونم  
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ام گل کنم یبرف زمستون تو  

ستیساده ن یروز ها زندگ نیا تو  

من تحمل کنم یباعث شد تو  

من تحمل کنم یباعث شد تو  ... 

من تحمل کنم یباعث شد تو  ..... 

تر ... زخم خورده تر ... گرچه  چارهیخت تر از همه ما بود ... تنها تر ... بماجراها , بدب نیدر همه ا او

 ! مقصر خودش بود

عشقمان سوخت ی, برا یلحظه ا دلم  ... 

شیدوست داشتن ها یمحبت صادقانه ام , برا یبرا  ... 

 یها یبلندمان, از آشپز یرز و خنده ها یخودمان که از هر روز قرار گذاشتن ها و گل ها یبرا

میبود دهیرس نجای, به ا نیآشپزخانه کافه دلف  ... 

سطل آشغال انداخته و بودم و او ...  یاز او مانده بود را تو میکه برا یزیمن که حاال تمام چ یبرا

نداشت زیچ چیکه ه یمرد  ...! 

 

یکس یاز بترسم  ینم یهست تو  

سرنوشت یترسم از باز ینم  ...! 

کنم یاما حس م نمتیب ینم  

تا بهشت یزنیقدم م کنارم  .... 
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گاه انتخاب کرده بودم و به او اعتماد کرده بودم هیاو را به عنوان تک یروز  ... 

ساده ... چقدر بچگانه عاشق شده بودم چقدر  ! 

دوستش داشتم چقدر  ! 

کنم یصبور ید یم ادیمن  به  

خسته شم یاز زندگ یذار یمن  

ستیجهان خوب ن یکه هوا نیا با  

کشم یعشق تو دارم نفس م به  ..... 

چشمانم بود یجلو مانیگونه ام ... خاطره ها یرو دیسر اشک  ... 

بایز یبانو هیواسه  بایگل ز هی - "  ...! 

ایعاشقتم پور -  ..! " 

زخم خورده  زیانصافانه از همه چ یچقدر ب سالم بود فقط ... ستیبودم ... با او که آشنا شدم ب بچه

 !.. بودم

 یم یسرد بدجور یهوا نیکه تو ا یی... از اونا ایخوام پور یم شیداغ تجر یاز اون لبوها - "

 ! چسبه

دیرا به سمت باال گرفت و از ته دل خند سرش  ... 

وار نگاهش کردم یلیشد و من ل شانیپر شیموها  .. 

در چشمانم گفت رهیکرد و خانگشتش به آسمان اشاره  با  : 

چسبه یهم که بباره , گرم هم که باشه , لبو خوردن کنار دلبر جان م شیآسمون آت نیاز ا -  ! " 
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طاها سرم را به سمتش چرخاند یصدا  ... 

سر خاک پدرت ؟ یر یم - ! 

پر اخم نگاهم کرد دیام را که د یاشک چشمان  ... 

اگه ازت خواهش کنم ؟ ی؟! حت ینکن هیشه گر ینم - ! 

کج شد اریاخت یخاص بود ... سرم ب لحنش  ... 

نکن هیکنم گر یخواهش م -  ! 

پودر و نابود شد انگار ... اشکم خشک شد .. خواهش کرده بود بغضم  ! 

دل من که ضربانش باز بلند شده بود نیبه ا لعنت  ! 

به اطراف انداختم ... بهشت زهرا یرا پاک کردم نگاه می, اشک ها دمیکش یقیعم نفس  ! 

مدت  نیبودم من ... در تمام ا ییوفا یمتوجه حرفش شدم ... سر خاک پدرم ؟؟ چه دختر ب تازه

بار به پدرم سر زده بودم کیفقط   ... 

روز حتما سر خاک پدرم بروم کیشدم و به خودم قول دادم  ادهیآنکه جواب حرفش را بدهم پ یب  

... 

شد و من جلوتر از او به سمت قطعه ها راه افتادم ادهیپ  ... 

بار  کیبروم ... در تمام عمرم فقط  دیدانستم کجا با یآمد و من درست م یدنبالم م یکنجکاو با

ذهنم حک شده بود یتو شهیهم یبرا یسر خاک او آمده بودم ول  ! 

 یصورت جوانش , رو ریبودم و با حسرت و غم به تصو ستادهیسنگ قبر او ا یبعد باال هیثان چند

بودم رهیسنگ قبر خ  ... 
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ستادیبا بهت کنارم ا طاها  ... 

؟ یشناس یرو از کجا م نجایتو ... ا - ! 

ختندیر یزهر به جانم م... انقدر تلخ که انگار  دمیخند تلخ  ... 

مرگش ...  خیبود به تار رهیو نگاهم خ دیلرز یمنتظر جواب بود , من اما مردمک چشمانم م طاها

که نابودتر از قبل شدم یخیفرستاده بود ... همان تار جیطاها مس یکه برا یخیهمان تار  ...! 

دو زانو نشست یشدم و نشستم کنار سنگ قبر ... طاها کنارم رو شل  ... 

بود که مرد جوان  ...! 

جوان بود یادیتمام شدن ... ز یمردن .. برا یبود برا جوان  ! 

یداوود ایاسمش .. رو یسر خورد رو نگاهم  ! 

دادن بغض چسبنده ام  نییدر پا یاما مصرانه سع دیلرز یم میبود , صدا دهیتلخ و نم کش لبخندم

 ! داشتم

گم شد انشیطاها م یبرق زد و صداسنگ قبر سرد گذاشتم , رعد و  یرا رو دستم  ... 

؟ یحرف بزن یخوا ینم - ! 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

من ... دو تا خواهر دارم ! سارا و سحر ... دختر دوم خانواده ام , سارا از من سه سال بزرگ تره ...  -

ش , کارخونه مشغولن که صاحب هی یپدرم , همه تو یدر واقع خواهر برادرا یعنی,  میخاندان پدر

 ! مادربزرگمه

خانم جون میگفت یبهش م ما  ! 
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عکس یتو ایشد در نگاه رو رهیو نگاهم خ دمیدهانم را بلع آب  ... 

حرفش حرف بزنه یجرئت نداشت رو چکسیزن مقتدر و مغرور که ه هی!  یبزرگ خاندان نادر -  

... 

آمد یشک جانم داشت باال م یمکث کردم , ب باز  ... 

منه یاز عموها یکیمحمد , پسر  -  ... 

اومد , خانم جون محمد و سارا رو  ایکه سارا به دن یسارا چند سال بزرگ تره و درست از وقت از

بزرگ شدن , با هم  یمن و عموم قرار گذاشت که وقت یهم اعالم کرد و با بابا ینشون کرده 

 ... ازدواج کنن

زدم یقیعم پوزخند  .. 

همه ما رو به باد داد یشرط مسخره که زندگ هی -  ! 

تر شد قیکرد ... پوزخندم عم یبا بهت نگاهم م طاها  ... 

آهسته گفتم ییو با صدا دمیکش ایاسم رو "ر  "حرف  یانگشتم را رو -  : 

محمد سارا رو دوست داشت ,  ... یمی, صم کیهم بزرگ شدن , نزد یمحمد و سارا , پا به پا -

شد خوند عشق و عالقه رو .. سارا اما یکه از نگاهش م یانقدر  ... 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

مسخره رو , تو  یگرفت قول و قرار ها یبود ..! از همون اول به شوخ یشوخ زیسارا همه چ یبرا -

همه  یمد نداره ... ولبه مح یعالقه ا چیکرد به همه بفهمونه که ه یهم سع یهمون حالت شوخ

و ندوستن یبچگ یحرف هاش رو گذاشتن پا  ! 

را باال آوردم و به چشمانش دوختم نگاهم  ... 
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نشون کردن ها و  نیزن متکبر و عنقه , از ا هیمن که بزرگ ترش هم  یپدر یتو خانواده سنت -

افته یم ادیاتفاقات ز  ... 

بود دهیباال پر شیابروها  ... 

 

گوشم بود یرعد و برق تو یسنگ قبر ... صدا یباز سر خورد رو نگاهم  ..! 

نشون شدن  یبچگ یتو ینجوریهم سن و سالش هم هم یاز دخترها گهیبه جز سارا چند تا د -

 ی, تهش رفتن خونه  یتفاوت یبا ب ای,  هیبا گر ای,  یبا خوش ایهم  یو همگ لیفام یپسرها یبرا

 ! بخت

 یداده بود و انتخاب کرده بود ! حت صیبراشون تشخ یکه خانم جون از بچگ یخونه ا همون

! شونیو رام رفتن سر خونه زندگ عیبه طرف مقابلشون نداشتن , مط یهم که عالقه ا ییاونها

 ! حماقت کردن در واقع

هم بود خب ,  بی؟! قبول داشتم , عج شیبود برا بی. عجبود .. رهیمتفکر و متاسف به من خ طاها

یانوسیو عهد دق دهیپوس یرسم و رسوم ها نیما با ا میبود یتعجب کردن  ..! 

و ادامه دادم دمیخند تلخ  : 

خانم جون و سارا , به اندازه دو نسل فرق  یبود که تابو شکست ! ارزش ها یکس نیسارا ... اول -

رو قبول کنه نیخواست ا یداشت ... اما خانم جون نم  ! 

عاشق شد سارا  ! 

پسر که دل به دلش داد و به سارا جسارت داد  هیدانشگاه ,  یهاش تو یاز همکالس یکی عاشق

و مضخرف ما یخونوادگ یخط قرمز ها یواسه پا گذاشتن ورا  ! 

حسرت لب تر کردم با  ... 
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دوست  یسال پنهان کیاشقش بود , که ع یکه سارا با روزبه , همون پسر نهیخالصه و کوتاهش ا -

 ! بود

بودن , عاشق بودن , دلداده بودن , خوب بودن با هم خوب  ! 

زد یموج م میدر صدا حسرت  ... 

شد که بابا متوجه رابطه سارا و روزبه یروال بود , تا وقت یرو زیهمه چ -  ! 

 ی... انگار که آن روز ها دیلرز یم یکم میاو , صدا یتلخ بود رو به نگاه پر سوال و کنجکاو لبخندم

شدند یتکرار م میباز برا شیپر تشو  ... 

شد الیخونمون واو ی... تو ستیاش سخت ن هیحدس بق -  ! 

,  دیجون و عمو رس سارا رو زد , تو خونه حبسش کرد , نذاشت دانشگاه بره, خبر به گوش خانم بابا

و سارا جواب رد داد یاومدن خواستگار نایعمو ا  ... 

اومد یکش م یه فاجعه  ! 

حرکت دادم اهیسنگ س یاشاره را رو انگشت  ... 

کرد که اگه سارا با محمد  دیروزبه اومد دم خونه , بابا زد تو گوشش , خانم جون بابا رو تهد -

داشته برزیبه نام فر یکنه پسر یفراموش مکنه و  یرو حاللش نم رشیازدواج نکنه , ش  ! 

کنه و رفت و آمدش رو به کارخونه غدقن یاز ارث محرومش م گفت  ! 

دادم رونیرا پر صدا را ب نفسم  ... 

که سارا التماس  نی! هم یعقد زور هی یکه بابا وقت محضر گرفت برا نی... هم نهیخالصش هم -

کردن یپافشار ناییرد , بابا و خانم جون و عموکرد , روزبه التماس کرد , مامان التماس ک  ! 

و میروز قبل از روز عقد , از خواب بلند شد هیکه درست  نیهم  ... 
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پرتاب کردم رونیزدم و کلمات را مثل زهر به ب یتلخ شخندین  ... 

میسارا مواجه شد یخال یبا جا -  ! 

 

و بهت زده بود ریمتح نگاهش  ... 

مهم و با ارزشش رو  لیاز لباس هاش , وسا یرفته بود ! با روزبه رفته بود , همه مدارکش, قسمت -

از خونه فرار کرد میکه هممون خواب بود یجا داد و درست وقت کیچمدون کوچ هی یتو  ! 

نیزم یانگار که آب شد و رفت تو اصال  ! 

شد انگار یسنگ قبر سقوط کرد , دل من هم باران یباران که رو اول قطره  ... 

... مدت  می... مدت ها هممون تو اشک و آه سوخت مینکرد داشونیو پ میمدت ها دنبالشون گشت -

 رونی, خانم جون بابا رو از کارخونه انداخت ب میها کابوس دست از سر خانواده بر نداشت ! ترد شد

کارمند ساده هیال جون کندن تو کارخونه , شد و بابا بعد اونهمه س  ! 

قصه همه نابود شدن نیروزبه نابود شدن ... اصال تو ا یافسرده شد , مامان بابا مامان  ! 

را ایتند شد ... شست سنگ قبر رو باران  ... 

, دستانم هم دیلرز میصدا  ! 

کردن سارا و روزبه مصر  دایپ یشدن اما من هنوز برا دیکه همه نا ام ی, انقدر میگشت یلیخ -

اسم هیبه  دمیکنم ... انقدر گشتم تا رس دایتونم خواهرم رو پ یداشتم که م دیبودم ! هنوز ام  ! 

روزبه بود یمیآدم که دوست صم هی  ! 

گه ! آدرسش رو از مامان روزبه گرفتم و  ینم یدونه ول یروزبه معتقد بودن اون م یبابا مامان

دمشید ینم چوقتیرفتم ! کاش ه ینمخودم رفتم سراغش , که کاش   ! 
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تا چشمانش دمیرا باال کش نگاهم  ... 

خلسه ایرفتم سراغ پور -  ! 

 

بود جیگنگ بود .. گ نگاهش  ! 

تر سیبود , چشمانم خ سیزد , تمام تنم خ یباران برق م یسیحاال از خ سنگ  ! 

, که  نمشیخورد , رفتم پاسداران که بب شیمن با اون مرد , از دم در خونه مجرد ییجرقه آشنا -

دلم رو دادم و برگشتم یدونستن درباره خواهرم , ول یدرباره سارا و روزبه بپرسم ... رفتم برا  ! 

شده بود نیلبانم خارج شد , قلبم از شدت درد سنگ نیآه مانند از ب نفسم  ! 

تموم بود ... خوش برخورد ,  زیکه تو ظاهر همه چ یو همون برخورد اول دلم رو دادم به پسرت -

و جذاب پیپولدار , مودب , خوش ت  ... 

طاها سرخ شده بود ... چرا ؟ چشمان ! 

 یی, از وسط غم و غصه ها و تنها یو درشت خانوادگ زیر یاز وسط دغدغه ها یک دمیاصال نفهم -

رابطه عاشقانه هیست افتادم وسط هام , کنده شدم و در  ! 

دی, تمام وجودم لرز می, صدا می, دست ها دیام لرز چانه  ! 

همه کارش  یشرکت پر طمطراق لوازم آشپزخونه بود , در واقع واسه پدرش بود ول هیصاحب  -

بود ایپور  ! 

بود دهیهم از اونجا بهش رس ادشیاون مال و منال چشم کور کن و ز همه  ! 

عصریول ابونیخ یکافه حوال هیام داشت ,  گهید شغل هی یول  ! 



 

[Type text] Page 328 
 

و آشفته بود آنقدر ؟ شانیکش آمد تا چشمانم , چرا نگاهش پر نگاهش ! 

اون کافه رو داد .. از  یکار تو شنهادیعالقه دارم , بهم پ یبه آشپز دیفهم ی! وقت نیکافه دلف -

 ! خدام بود

که پولدار  افهیمرد خوش پوش و خوش ق هیه دلمو باخته بودم ب ی, تو اوج سادگ یسالگ ستیب تو

 ! هم بود

؟ گهیخواستم د یم یچ !... 

زدم پوزخند  ... 

, دلم واسه خودش رفت شیاز ظاهر و وضع مال شتریگرفتم و کم کم ب ادی یکنار خودش آشپز -  ! 

 

بود ... چه بر سر  دهیبه تنم چسب میکه تمام لباس ها دیبار یم یو وحش یالقش یطور باران

 !آسمان آمده بود , او هم زخم خورده بود ؟

حرص  یِتفاوت یمامان , ب یشد , اوج افسردگ یکه از طرف خانواده حس م یتو اوج کمبود محبت -

امن  یجا هیداد ,  یم یفرارکه من رو از خونه  ییها زیسحر و همه چ یها هیبابا , گر ارِیدر ب

همه اون آدم ها رو پر کرد واسم ...  یمرد که جا هیکردم .. با  دایو شاد بودن پ دنیواسه خند

شده بود , همه کسم زمیهمه چ ایچشم که باز کردم , پور  ! 

 دیفشرد که بند بند انگشتانش سف یانگشتانش را به هم م یطاها مشت شده بود و جور دستان

 ... شده بودند

 یرز ب یشروع شد و تا گل ها نیتو آشپزخونه کافه دلف گاهشیگاه و ب یقصه از محبت ها -

و ابراز عالقه کش اومد ییهوی یمقدمه , کادوها  ... 

شد یجار میزدم و اشک از مژه ها پلک  ... 
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میدرست سه سال با هم دوست بود -  ! 

! عاشق  این ... غافل بودم از همه دنممکن رو داشتن و م یحال روح نیکه خانوادم بدتر یسال سه

 ! بودم آخه

یزیزدم ! عاشق ! چه کلمه نفرت انگ یپوزخند مسخره ا و  ..! 

بود  ریمرده , باباش هم به شدت پ شیسال پ یلیدونستم که خواهر و برادر نداره و مادرش خ یم -

ازش رو  یهدارداشت اون رو بذاره خانه سالمندان , چون نه وقت نگ میو از همون موقع تصم

اون هم راحت تره ینجوریکار رو انجام بده ! معتقد بود ا نیداشت , نه بلد بود که ا  ! 

 یکردم نه رو یم یابرها زندگ یکه رو یالتهاب عشق گذشت , سه سال یسال از عمرم تو سه

نیزم  ! 

کردن سارا بوده دای, پ ایرفته بود که دنبال سارا بودم و هدفم از اومدن سراغ پور ادمیانگار  اصال  ! 

!ِ ایرفته بود , برام فقط خودم مهم بودم و پور ادمیرو  زیانگار همه چ اصال  

نیهم  ! 

 

ادامه دادم دمیدزد یکه از طاها نگاه م یگرفته , در حال ییگرفتم و با صدا نفس  .. 

 ایپور یبرم کافه , برا نکهیا یروز از خواب پا شدم برا هیبه هم خورد , که  یدرست وقت زیهمه چ -

اومده بود و چند روز کافه رو سپرده بود دست من شیپ یسفر کار هی  ... 

رفته بود , زمستون بود , هوا سرد بود ایبود که پور یروز نیاول  ! 

سنگ قبر را دمید یتر شد ... تار م سیهجوم آورد و چشمانم خ شتریو ب شتریب میبه گلو بغض  ... 
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اون روز دانشگاه نداشتم , شال و کاله کردم و رفتم کافه , از در کافه که وارد شدم , ساعت  -

 زیم نیتر یها ... پشت گوشه ا زیاز م یکیبودن جز  یها خال یو صندل زیهشت صبح بود , همه م

در بودزن تنها نشسته بود و نگاهش با انتظار به  هی,   .. 

بود , شکمش گرد بود و معلوم بود که روز  یکه شدم , نگاهش قفل شد روم ... چشماش عسل وارد

شهیآخر باردار یها  ! 

مدت  نینگاهش در تمام ا نیهق هقم بلند نشود .. نگاه طاها مبهوت تر یکه صدا دمیرا گز لبم

 ! بود

گفت که اون خانم با من کار داره انشخویپ کیرفتم نزد یکافه بود , وقت ی, از آشپزها میمر -  ! 

تونست داشه باشه ؟ یم یکردم , چه کار تعجب ! 

دمیسمتش و پرس رفتم  : 

خانم ؟ نیدار یامر - ! 

خواهد  یکه انکار نم ییکرد , از آن نگاه ها یهق هقم بلند شد , طاها بهت زده نگاهم م یصدا

گذرد را یباور کند آنچه که در ذهنش م  ... 

 

 انیهق هق سوزناکم م یشد ... صدا ی, باران تند و تند تر م دمیسنگ قبر کش یرا رو دستم

شد , گم شده بود یم دهیسرد کوب یباران که سنگ ها یقطره ها یصدا  ... 

که داره با تمام وجودش  ریش هیرنده , مثل ببر د هیبود , مثل  یاز جاش بلند شد , نگاهش وحش -

و محکم یزنِ قو هیزن !  هیکنه ... مثل  یاز قلمروش دفاع م  ... 

دیام چسب نهیافتاد که چانه ام به س نییپا ییخم شد و سرم تا جا کمرم  ... 
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میدیفهم ینم کی چیشست اما ه یرا باران م مانیدو هر  ... 

بلند گفت یاش و با صدا نهیتخت س دیوبزده بود ! با کف دست , ک خینگاهش  -  : 

یشناس یدونم که من رو خوب م ی, مائمیمن رو -  ! 

کردن یآشپز کافه , با تعجب نگاهمون م یکیو اون  میمر  ... 

دمیزد نال یکه صداقت در آن موج م ییهقم اوج گرفت و با صدا هق  : 

من نبود رِیخدا تقص شناختمش ... به خدا من روحمم خبر نداشت ... به یبه خدا نم -  ! 

انگار دیکش یماتش برده بود ... نفس هم نم طاها  ... 

آمد یزدم که نفسم باال نم یزار م یجور  ..! 

رو دوست  ایکه ازدواج کردن , گفت بارداره و گفت پور مهیسال و ن کی, گفت ائهیگفت زن پور -

 ! داره

شدم نکسایو گفت و گفت ... من مردم ! تموم شدم ! با خاک  گفت  ! 

زدم و آسمان هم زار زد زار  ... 

باشه که با  فیزن بتونه انقدر کث هیشه  ی... گفت باورش نممیوونیهر دومون ح ایگفت من و پور -

رو بکنه یکار نیهمجنس خودش همچ  ... 

 

کردم که باورم کند ...  ینگاهم از او خواهش م ایطاها , انگار  ید روالتماس وار سر خور نگاهم

داد یداد ... باران امانمان نم یاشک امانم نم  ... 
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زن  ایکه پور دمیدونستم ! من ... من خودم همون روز فهم ینم یچیبه خدا ... من ه ی... ول یول -

 ... داره ! من

شد یم دهیتکه تکه شن میها زدم و کلماتم نا مفهوم و محو شد , حرف زار  ... 

دونستم ! زد ... زد تو گوشم ... بهم ... گفت یمن ... نم -  ... 

شکست و ضجه زدم میصدا  ... 

زنم یمتاهل رو گول م یو ... مردا نهیبهم گفت ... کارم ا -  ! 

و گردن طاها برجسته شده بود و صورتش سرخ و ملتهب بود ... سرم را به دو طرف تکان دادم  رگ

شره کرد میاشک ها  ... 

دونستم یبه خدا من ... نم -  ... 

در نگاهش نشست تیبا مظلوم نگاهم  ... 

گم یب ... به خدا دروغ ... نم -  ... 

 یو ب یچارگیشد ... نفس گرفتم و با ب یم دهیهم کوب یرو میو دندان ها دمیلرز یشدت سرما م از

زمزمه کردم یحال  ... 

باهاش  نکهیبعد از ... ا ... ا میسال و ... ن هیکه ...  دمی... ن .. نفهم دمیا ... احمق بودم ! نفهم -

 ! دوست ... ش ... شدم ... زن ... گرفته

نا مفهموم بود .. سرما وجودم را در بر  بایتقر میشد و حرف ها دهیهام محکم تر به هم کوب دندان

 ! گرفته بود

شدم در خودم مچاله  ... 
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...  ییهوی...  یزدن , از  ی... که به ... تلفنش .. میگاهیگاه و ... ب ... ب ... یا ... از زنگ ها -

دمیفهم یم دی... ب ... باچوندناشیپ  ! 

گفتم یم انینبودم ... هذ ایدن نیبهت زده بود و من , انگار در ا طاها  ! 

 ! ا ... احمق -

 

کیستریو ه ی! عصب دمیخند  ! 

... احمق یس ... سال .. سالله  -  ! 

دیلرز یم میرا در آغوش گرفتم ... صدا میزانوها  ... 

من ... ب .. بود ری... تقص ریه ... همش .. تقص -  ! 

افتاد میشانه ها ینازک طاها رو شرتییسو  .. 

 یکردند , باران تنم را م یشره م میاشک ها شد , یم دهیبه هم کوب میگفتم , دندان ها یم انیهذ

کردم یاحساس گرما م انیم نیشست و در ا  ! 

و ناله  سیخ نِیبودم به زم دهیکرد بلندم کند ... من اما چسب یرا گرفت و سع میبازو ریز طاها

را  ینا مفهوم ی, حرف ها دمیلرز یکه در خود مچاله شده بودم و م یکنان , در حال هیکنان و گر

 یشتریببار با شدت  نیرنگ ... طاها ا اهیبود به سنگ قبر س رهیکردم و نگاهم خ یلب زمزمه م ریز

را پشت  گریو دست د میزانوها ریدستش را ز کیکنده شدم ,  نیو از زم دیرا کش میبازوها ریز

شدم دهیانداخت و باال کش میشانه ها  ... 

دمیلرز یم دیب مانند  ...! 



 

[Type text] Page 334 
 

شانه ام ... طاها شالم را دور سرم محکم کرد و آلبوم و  یو افتاد روکج شد  یحال یبا ب سرم

بودم را  فتادهیهم ن ادشی یدفترچه خاطراتم را که به قصد نشان دادن به او آورده بودم و حت

دادم و ناگهان حس  هیاش تک نهی... سرم را به س دیدو نیبلند به سمت ماش یچنگ زد و با قدم ها

تمسیتنها ن گریکردم , د  ! 

از آن محروم بودم ریکه حداقل در پنج سال اخ یحس  ! 

کردم ,  یو در تن و سرم احساس حرارت و گرما م دمید یباز بود , همه جا را تار م مهین میها پلک

دیلرز یچانه و بدنم اما بالعکس م  ... 

 نحس یآن روزها ادیرا حس کردم ...  یصندل یو بعد رها شدنم رو دمیرا شن ریدزدگ یصدا

چشمانم بود یجلو  ... 

 

چشمان  یکرد که حالش بد شد و درست جلو هیکرد و گر ایبار من و پور چاریآنقدر گفت و ل ایرو

 ! مبهوت من , از هوش رفت

اما ... مرده بودم من  ! 

افتاده  ایرو فیگونه اش رد انگشتان ظر یمانده بود که رو یقبا یجسم تو خال کیسالله فقط  از

شد یپر بغض و طلبکار او تکرار م یذهنش صدا یبود و تو  ! 

شکست خورده و نابود شده یسالله  کی  ! 

بودم و از همه  دهید انتیبودم , خ دهیشن نیو توه چاریخورده بودم , ل یلیشده بودم , س خرد

بودم مهم تر هرزه خطاب شده نهایا  ! 

اش قرار داده بود , در حد  یکه در تمام عمرش پاک بودن را سر لوحه زندگ ی! سالله ! دخترک من

نبود جز خودم چکسیآمده بودم و مقصر ه نییهرزه پا کی  ! 
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 ایمشکوک پور یکور شده بودند و رفتار ها یکه از عاشق ییحد و حصر و چشم ها یحماقت ب جز

دندید یرا نم  ...! 

ام  یعصب یشد , انگار شوک وارده بر تن و سلول ها نیچشمانم نقش بر زم یرست جلوکه د ایرو

و  ریکف کافه فرود آمدم و متح یسنگ ها یکرد که درست چند لحظه بعد , دو زانو رو ینیسنگ

شدم رهیخ میروبرو ینشستم و به فاجعه  ایرو یبهت زده روبرو  ! 

 یک دمیوم آوردند و من انگار خواب بودم که نفهمتازه وارد کافه به سمتمان هج یو مشتر آشپزها

 یسنگ ها یآمده بود کردند و من همچنان رو رکشانیرا سوار بر آمبوالنس اورژانش که آژ ایرو

 یاتفاق م نیداشت از جا بلندم کند و مدام درباره علت ا یسع میسرد کافه نشسته بودم ... مر

دیپرس  ... 

 

کردم پازل ناتمام را تمام  یم ی... داشتم سع یحت دمیکش یزدم و انگار نفس هم نم ینم پلک

عاجز بود یکنم اما انگار ذهنم از پردازش هر اطالعات  ... 

جانم را  یبشده و  نیبازوهام را گرفتند , تن سنگ ری, به زور ز یلیو ل میکه مر یهمان وقت درست

درست کرده بودند را به من خوراندند , انگار به  میکه برا یو آب قند دندیکافه کش یصندل یرو

 لمیف کیمانند  ریاخ قیمتوجه اتفاقات افتاده شدم , ذهنم شروع به پردازش کرد و تمام دقا یتازگ

چشمانم گذشت یکوتاه , با سرعت از جلو  ... 

 یاطالع یاطالع بود و حاال انگار با وجود ب یهم از وجودش ب که من روحم یزن داشت ! زن ایپور

ماجرا من بودم نیفرد ا نیمحض , مقصر تر  ! 

بود نطوریهم واقعا هم دیدانست ... شا یچه م یکس  ! 

ماجرا و  نیام مقصر تمام ا یام , به خاطر حماقت آشکار و نفهم یخبر یب رغمیمن عل دیشا

 ! اتفاقات بودم
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 رقابلیتلخ و غ یها تیواقع یکافه و ذهنم حوال یشده  یواریکاغذ د واریبه دمات بود  چشمانم

خورد یمتوجهشان شده بودم پرسه م یکه به تازگ یباور  ... 

زن داشت و زنش هم حامله بود ایپور  ! 

به  یکه در آستانه  یخوب و عاشقانه بود و بچه ا حتملیکه  یگرم , زندگ یداشت , خانه ا همسر

دآمدن بو ایدن  ... 

چه بودم ؟! من واقعا چه بودم ؟ من ! 

زیچ چیه  ... 

شده بود و  نییباال و پا یشب باز مهیدخترک شکست خورده بودم که مانند عروسک خ کی من

را فراهم کرده بودم ایپور یو شاد حیملزومات تفر  ... 

بود دهیکه زن داشت و هرز چرخ یمرد  ! 

 

 یتمام آن ادعا ها یعنی نیبود که ازدواج کرده بود , ا میسال و ن کیزنش ,  یحساب حرف ها با

 یباز نیخانواده بدهد و باز هم به ا لیعشق پوچ بود و او توانسته بود بدون فکر کردن به من , تشک

بود ادامه دهد که با من به راه انداخته یمسخره و منزجر کننده ا  ... 

توانسته بود ؟ چطور ! 

و آرزو به خانه او آمده بود نسوخته بود ؟؟ دیبا هزار ام حتملیکه  یآن دخترک معصوم یبرا دلش  

 دید ینم زیچ چیشده بودم و نه دلم و نه چشمم جز او ه دایمن ... منِ عاشقِ کور که ش یبرا دلش

کرد , نسوخت ؟؟ یو باور نم  

پرستدش یدانست چقدر عاشقانه م یه خوب مک یسالله ا یبرا ! 
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 شهیهمان کافه در دلم کاشته شد و در تمام وجودم ر زیاز پشت م قای, دق ایو نفرت پور نهیک بذر

 ... انداخت

که شکل گرفته بود سوخت ینیآن جن یبرا ی, حت ایرو یخودم , برا یبرا دلم ... 

که خرج او کرده بودم ییعاشقانه ها یبرا  ..! 

نوک  یمن را رو یراحت نیام داده باشد , به هم یباز یراحت نیبه هم ایکردم که پور ینم باور

باشد دهیانگشاش چرخانده باشد و ککش هم نگز  ! 

را در حق من کرده  یکار نیو مهربان , همچ شهی, همان مرد عاشق پ ایکردم که پور ینم باور

 ! باشد

باشم دهینفهم میسال و ن کی یرا ط یمهم نیبه ا یشد انقدر احمق باشم که موضوع ینم باورم  ! 

بود و  یجار لیکه از چشمانش مانند س ییآن زن , صداقت نگاهش , اشک ها یشکم بر آمده  اما

حماقت  یبود بر رو یدییکه همه را در بهت جا گذاشت , مهر تا یدر آخر آن از هوش رفتن ناگهان

 !... من و خباثت او

 

 جیشد , تماس ها و مس یم لیداشت تکم ریدر مدت اخ ایپور بیو غر بیعج یتمام رفتار ها پازل

که  یمحتاطانه اش و نگاه یقرارها , رفت و آمدها یناگهان یها چاندنی, پ لشیمشکوک موبا یها

 یرا زده و حاال م یکس بیکه انگار ج دییپا یهراس م اطراف را با یرفتنمان جور رونیدر هر بار ب

کند شیدایترسد که صاحب مال پ  ! 

نداشت یشد و مغز من تا انفجار فاصله ا یم لیداشت تکم پازل  ... 

؟ دمیآنقدر احمق بودم ؟! چرا نفهم چطور ! 
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د که توانست باور کن یم یکرد که من خبر نداشته باشم , چه کس یحق داشت اگر باور نم ایرو

است نشده باشم کیکه انقدر به من نزد یکس یزندگ اناتیمن , متوجه جر  ... 

ساده و بدبخت بودم یاحمقِ نادانِ شکست خورده  کیواقع من  در  ! 

رها کرده  شخوانیپ یکه رو فمیک یرا از تو لمیو منگ از جا بلند شدم و موبا جیهمان حال گ با

 .. بودم , در آوردم

 یکردم و انگشتم را رو دایپ میکانتکت ها انیاز م یتار و مات , به سخت یاهرا با نگ ایپور اسم

دمیتماس کش نهیگز  ... 

 شخوانیدستم را به لبه پ میدر پاها و زانوها قیرا دم گوشم گذاشتم و با حس ضعف عم لیموبا

 ... گرفتم

خبر از اشغال بودن خطش داد یمتوال ی... بوق ها میمات بود به روبرو نگاهم  ... 

انگار دمید ی, اصال نم دمید یرا تار م ایدن  ..! 

و نگران و هول  ی... انگار عصب دیچیگوشم پ یتو شیشماره اش را گرفتم , بعد از چند بوق صدا باز

 ! بود

زنم یدستم بنده بهت زنگ م زمیعز -  ! 

تلفن را قطع کرد و  ! 

 

شوک بودم انگار ! باز شماره اش را گرفتم , رد تماس کرد یو هنوز هم تو دیپر یم یعصب پلکم  

... 
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آرم !  یسر خودم م ییبال هی یاالن جواب ند نیاگه هم "با مضمون  یجیبه جوش آمد , مس خونم

کردم از  خیو من  دیچیناباور و بهت زده تو گوشم پ شینوشتم و دوباره زنگ زدم , صدا شیبرا "

که تمام وجودم را در برگرفته بود ینفرت  ... 

شده سالله ؟؟ یچ -  

لرزان , ناباور و خفه بود میآمد ... صدا یباال م یخشک شده ام را باز کردم ... نفسم به سخت سق  : 

گفت ؟ یراست م - ! 

بود جیگ  ... 

؟؟ ی؟؟ ک یچ -  

دیپر پلکم  ... 

؟ یزن دار - ! 

همان لحظه  ایدادم فکر کنم که مرده است ,  یم حیکشدار شد ... ترج یادیپشت خط ز سکوت

 یسکوت ب نیا لیشده , اما دل هوشیگرفته و ب رشیز نیماش ایآوار مدفون شده ,  ریزلزله آمده و ز

ستیحرفم ن دییموقعش تا  ! 

منتقل و حس سرما را به من  دیلرز یم یکه بدجور ییو در آخر صدا دهیبر دهیبر ینفس ها اما

نفرت داشتن از او محق بوده ام یکرد , ثابت کرد که برا یم  ... 

 ! س ... سالله -

آورد  یهجوم م میکه به گلو ی... نتوانستم به بغض ارین فتیاسم مرا به دهان کث میبگو نتوانستم

چند فحش نثارش  یو زمان را به هم بدوزم و حت نیبکشم , زم غیاجازه جوالن بدهم ! نتوانستم ج
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 دهجانم سر خور یکه از دستان ب لمیخرد شدن صفحه موبا یزد , صدا خی ینم , فقط بدنم به آنک

کرد و بدنم که در هوا معلق شد یم میکه صدا یلیل ریمتح یبود , هم زمان شد با صدا  ! 

تو  یآشپز ها روحم مرد و جسم یچشمان بهت زده  یو جلو یهمان کافه لعنت یهمانجا تو من

ماند یقبا میبرا یخال  ... 

طاها مرا به خودم آورد یصدا  ... 

 

 ! سالله -

بودند که باز  زانیآو میاز مژه ها ییلویچند ک نیسنگ یتوانستم چشم باز کنم .. انگار وزنه ها ینم

آنقدر دشوار شده بود میکردن پلک ها  ..! 

شد یم دهیهم کوب یبه شدت رو میسوخت و البته دندان ها یم بیعج یدر حرارت نمت  ... 

کردم !ِ یهم حس م میبود , نم را در جوراب ها سیخ میتا پا سر  

کردم یلب زمزمه م ریحال بود و ز یب بدنم  : 

 ... م ... من ... خبر ... نداشتم ! م ... من ... به خدا ... من -

رگفتم انگا یم انیهذ  ! 

صورتم خم شد یرو یو حس کردم که کم دمیجان اما نگران طاها را شن یب یصدا  ... 

؟ یسالله ! خوب - ! 

 یگرما چرا دست از سرم بر نم نی! ا یگرمم شد , لعنت شتریام قرار گرفت ... ب یشانیپ یرو دستش

 !داشت ؟



 

[Type text] Page 341 
 

شده بود ؟؟ تابستان  

ه بودندمهر ماه انداخت انیاز مرداد را م یهم تکه ا دیشا  ... 

 یبعد دوباره رو یدرِ سمت خودم و درست چند لحظه  ی, سپس صدا دمیرا شن نیدر ماش یصدا

 ... دستانش بلند شدم

دور گردنم افتاد سمیشانه ام و شال خ یکج شد رو گردنم  ... 

گفتم یم انیزدم و هذ یهق م زیر زیر  ...! 

رفتم یفرو م یخبر یخواب و ب یایدن یهم من تو دیشد , شا یم کیانگار دور و نزد شیصدا  ... 

؟ نیواحد چندم - ! 

که از  ییو خواب امانم نداد فکر کنم , در همان حال با موها یحال یدر خانه ما بود ؟! ب یجلو

 یطاها را در مشت م قهیمشت شده که لبه  یبودند , دستان دهیبه کف سرم چسب یسیشدت خ

که صاحب  یسوخت , در آغوش مرد یآتش مکه انگار در  یو بدن سیخ یفشردند , چشم ها

 ! کارم بود به خواب رفتم

 

 

در حال  ییها هیاطرافم محو و مات بودند و فقط سا ریباز کردم , تصاو یرا با سخت میپلک ها یال

دمید یحرکت م  .. 

و حلقم خشک و دردناک باز بود مهین میها پلک  ... 

باز  گریباز که با سماجت از هم د مهین یبدهم اما با آن پلک ها صیکردم اطرافم را تشخ یسع

ممکن بود ریغ بایبافت , تقر یم انیخودش هذ یکه انگار داشت برا یشدند و ذهن ینم  ! 



 

[Type text] Page 342 
 

 دمشیشن یزور مکه خودم هم به  ییخشک شده ام را از هم باز کردم و با صدا میزور لب ها به

دمینال  : 

 !... آب -

صورتم خم شد یمتحرک رو یها هیاز همان سا یکی انگار  ... 

؟ یخوا یم یسالله , چ - ! 

قادر به  یحال یو ب یآشنا بود اما از شدت خوابالودگ شیهم افتادند , صدا یرو میها پلک

یتر از قبل بود حت فیضع نبارینبودم ... زمزمه ام ا صشیتشخ  ! 

 ! آب -

شد کینزد میبه لب ها یوانیو سپس ل دمیآب را شن ریش یلحظه بعد صدا چند  ... 

سوخت ! تب داشتم انگار یم بیعج یدر حرارت بدنم  ..! 

دیطول کش هیآب و به خواب فرو رفتنم تنها چند ثان دنینوش  ... 

*** 

 

 فیضع ییبا صدا ی, شالم را دور گردنم محکم تر کردم و به آرام دمیکه به در خورد را شن یا تقه

 : گفتم

تو ایب -  ! 

انگشتانش بود  نیب نشیماش چییشد ... سو انیچهار چوب در نما انیباز شد و قامت طاها در م در

دیکاو یمرا م یو نگاهش با نگران  ... 

؟ یخوب - ! 
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نکنم یدردناک و سر دردناک ترم توجه یکردم به گلو یتکان دادم و سع سر  ... 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

؟ میبر - ! 

 یواریساعت د یرا تکان داد و از چهارچوب در کنار آمد تا رد شوم , نگاهم سر خورد رو سرش

 ! اتاقِ درمانگاه , چشمانم گرد شد

شب بود میدوازده و ن ساعت  ! 

مانم آمدندچش یمامان و سحر و سارا جلو ریتصو  ! 

بودند ؟ دهیکش یمن نگران یها یفکر یباز از شدت ب ایداشتند  خبر ! 

گفت دیساعت د یکه نگاهم را رو طاها  : 

یتب سوخت یتو یچند ساعت متوال -  ! 

دردسر بودم شی! چقدر برا یبود طفل دهی... چقدر زحمت کش دمیگز لب  ! 

 ... مامانم -

را با تکان سر قطع کرد حرفم  ... 

نیواحد چندم ینگفت یانقدر حالت بد بود که حت یونستم خبر بدم ! بردمت در خونتون ولنت - ! 

هم از خانوادت نداشتم یشماره ا چیه  ! 

 نیتر کیدادم زود برسونمت به نزد حیشد که ترج نی, ا یگفت یم ونیاز شدت تب هذ یداشت

 ! درمانگاه

زمزمه کردم یعصب یلب با حالت ریز  .. 
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هلعنت بهت سالل -  ! 

دانست حاال مامان درچه  یچند وقت به لبشان رسانده بودم ! خدا م نیخانواده ام را در ا جان

کمد برداشته  یاز تو ییزهایبه خانه آمده , چ یبعد از ظهر با ناراحت یبود که دخترش حوال یحال

نشده شیدایو رفته تا ساعت دوازده شب هم پ  ! 

شرمنده  یی, با صدا میشد یکه از چهارچوب در خارج م یسمت طاها قدم برداشتم و در حال به

 : گفتم

زنگ هیشه  ینگران شده ! م یلیمامانم ... مامانم تا حاال خ -  ... 

 میلب ها یرو یکه بدون حرف به سمتم گرفته بود قطع شد و لبخند لشیموبا دنیبا د حرفم

 ! نشست

را باز به سمتش گرفتم یرا از دستش گرفتم , پاور را فشار دادم و گوش لیموبا  ... 

داره نیپ -  ! 

به  میو او نگاهش مستق میرفت یدرمانگاه م یهمان حال که شانه به شانه هم به سمت خروج در

 : جلو بود گفت

و نود و دو صدیهزار و س -  ! 

دیباال پر میابروها  .. 

بودم گفت نیو رو به من که در حال وارد کردن پ دیکش یقیعم نفس  : 

 !سال تولد ترنمه -

بودم  دهیمرد آنقدر ها هم که از رفتارش فهم نیا دیلبخند زدم , شا اریاخت یرا تکان دادم و ب سرم

 ! , از ترنم دور نبود
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گوشم گذاشتم را دم لیباز شد و من با عجله شماره خط خانه را گرفتم و موبا لشیموبا نیپ  ... 

شد دهینگران سحر شن یاول که خورد صدا بوق  .. 

 !بله ؟ -

از من به دستشان برسد یبودند که خبر دهیتلفن خواب یام گرفت , انگار رو خنده  ! 

 ! سالله ام -

باال رفت یعصب یبا حالت شیصدا  ... 

مغز یشعورِ ب یفکرِ خرِ ب یب یدختره  -  ! 

است بیام چقدر عج یم فکر کردم زندگو نا خودآگاه در دل دمیخند  ! 

 رغمیزار زده بودم , تب کرده بودم , حالم بد شده بود و حاال عل یطوالن شیچند ساعت پ نیهم

دمیخند یدر بدنم , م یماریبدن دردناک و آثار ب  ! 

بود و طاها با من بد برخورد نکرده بود و باورم کرده  نکهیهمه آن اعترافات و از همه مهم تر ا انگار

چه بسا خوش برخورد تر رفتار کرده بود , حالم را  یشدنم با من مانند قبل , حت داریاز لحظه ب

 ! خوب کرده بود

همان ته خنده گفتم با  : 

یمنم دوست دارم خواهر -  ! 

خنده یخانم داره م میسکته کرد نجایزهرمار ! درد ! ما ا -  ! 

شدم یام جمع شد و جد خنده  .. 

آم خونه ی, دارم م دیخوبه نگران نباش ! حالم دیببخش -  ! 
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نگران بود شیصدا  ... 

..؟ میش ینگران م یگ ی؟! نم یتا االن کجا بود -  

تک تک رفت  یبرا نکهیا یمهم بودم خوب بود ول شانیبرا نکهیدادم ... ا رونینفسم را ب یکالفگ با

کردند نه یسوال و جوابم م نیو آمد ها و کارها  ! 

 یدر طول شبانه روز بازخواست م شیهر بزرگ ترش را بابت تمام رفت و آمد هاخوا دیچرا با سحر

 !کرد ؟

 یمطلق زندگ ییمن که پنج سال در استقالل و تنها یبود اما برا یعاد گرید یدر خانواده ها دیشا

 ! کرده بودم , قابل فهم نبود

 

از سرم بازش کنم گفتم نکهیا یو برا کوتاه  : 

شدم , اومدم درمانگاه پیمقدار گر هیکار داشتم , بعدشم  رونیب -  ! 

امانش ندادم و ادامه دادم و  ... 

بدم بهش , فعال  دیدوستم زنگ زدم با ی, با گوش دیآم خونه , نگران نباش یاالنم دارم م -

 ! خداحافظ

تماس را قطع کردم و  ! 

 یگفتن بود , نگفتم دوست انیشدنم در حد چند ساعت سوختن در تب باال و هذ پیکه گر نگفتم

قانع  لیخودم هم دل یکند طاها است , نگفتم چون حت یام م یکه ساعت دوازده شب همراه

کردم چه برسد به آن ها ینم دایاز مسائل پ یبعض یبرا یکننده ا  ! 
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 یآمد تا من راحت حرف بزنم دراز کردم و با لحن یمن راه م را به سمت طاها که عقب تر از یگوش

گفتم فیآرام و ضع ییقدردان و صدا  : 

امروز یدیزحمت کش یلیخ -  ! 

دادم به او , من خودم بعد از پنج سال  یشوک بود هنوز هم ! حق م یجان بود .. تو یب لبخندش

ختیاش تمام روح و روانم به هم ر یادآوریهنوز با   ! 

به حال او یوا گرید  ! 

داده  هیتک نیماش شهیکه سرم را به ش یپارک خارج شد و من در حال یبعد او از جا قهیدق چند

فکر کردم  نیکردم , به ا یبودم و با گوش درد , گلو درد , سر درد و بدن درد دست و پنجه نرم م

؟ میباز هم جان بکنم و بگو دیبا ایاست  دهیماجرا را فهم یخودش باق ایکه آ ! 

امشب بکنم نیرا هم هیدادم قال قض یم حیترج  ! 

شده ام حرف زده بودم , تب کرده بودم ,  نیو نفر یلعنت یکار را کرده بودم , از گذشته  نیا من

گفته بودم و خالصه که جانم در آمده بود , اما حرف زده بودم انیلرز کرده بودم , هذ  ! 

 

 یزیچ چیو بعد بدون آنکه ه ییایراه را ب کی ی انهیبود که تا م نیبحث مثل ا نیرها کردن ا حاال

یبرگرد انیشود , از همان م بتیاز مقصد نص ! 

کابوس را تمام کنم و حس کنم  نیا شهیهم یبار برا کیآمده بودم که  نیا دیراه را به ام نیا من

بک شده امو س یخال  ! 

گفتم یرا م زیقصه غم انگ نیامشب تا ته ا نیرفتم , هم یراه را م نیتا ته ا پس  ! 

غوطه ور بودم  ضمیمتفاوت و ضد و نق یدر ساختمان ترمز کرد در فکرها یکه جلو یتا وقت درست

به خودم آمدم دمی, ساختمان نما سنگ را که د  ... 
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م ؟گفت یگفتم ... نم یکردم ؟! م یچه م دیبا ! 

انداختم یخط م ای ریهمراهم داشتم و ش یفکر کردم که کاش سکه ا نیاحمقانه به ا یا لحظه  ! 

ام کرده بود احتماال وانهیکه مشخص بود فشار و غصه د نطوریا  ! 

؟ یرو یچه مرگت است که نم "گفت  یبود و انگار داشت م رهیمنتظر به من خ طاها ! " 

بار  کیدادم  یم حیرا هضم کند , اما ترج میدارد تا حرف ها ازیکه او هم به خلوت ن دمیفهم یم

مرا سبک و  یخواهد در خلوت خودش گذشته  یقصه را تمام کنم تا اگر م نیا شهیهم یبرا

باشد فتادهیجا ن یزیکند چ نیسنگ  ! 

را  نیا یرو دیشدم , شا رهیو به روبرو خ دمیکش یقیدر گذاشتم , نفس عم رهیدستگ یرا رو دستم

حرف ها را بزنم نیچشمانش زل بزنم و ا یتم که تونداش  ! 

دیلرز یکم میصدا  .. 

کنم یکاره ولش نم مهیقصه رو بهت گفتم , پس ن ینجایاگه تا ا -  ! 

گم یرو هم م شیباق  ! 

باشد حیکوتاه و صر میکردم جمله ها یهم فشار دادم و سع یرا رو میپلک ها سپس  ... 

از اولشم سفر نبود و فقط به خاطر  ایزودرس کرد , پور مانیاو ز مارستانیرفت ب ایاون روز رو -

چهار  ایبود ! چون قرار بود بچه رو چوندهیرو کنارش باشه من رو پ ایرو یچند روز آخر باردار نکهیا

ادیب ایروز بعدش به دن  ! 

هش ب یعالقه ا چیبهش گفته ه ایکه پور دمیآورد و بعدشم ... من بعدا فهم ایبچه رو به دن ایرو

رو به من گفته , چون  زیخواد طالقش بده ! بهش گفته که اون اشتباه کرده که همه چ ینداره و م
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بشه و طالقش بده ! بهش گفته من رو دوست داره نه اون رو ,  یجر ایکار باعث شده پور نیبا ا

 ! گفته خودش و بچش برن به درک

مرتعش شد میکردم و صدا مکث  ! 

اون حرف ها رو  اینداشته انگار ! انقدر حالش اون روز ها بد بوده که با خباثت به رو یتعادل روان -

زنه یم ایکه اون حرف ها رو به رو یروز یزنه ! فردا یم  ... 

دمیرا باز کردم و لب گز میکردم باز ... پلک ها مکث  ..! 

کنه یم یخودکش ایرو -  ! 

چشمان طاها  یشد تو ینم میپرت کردم , انگار رو نییو خود را به پا دمیدر را کش رهیدستگ و

و مرگ عشق سابقت من بودم ! من که با حماقت محض سر از  یخودکش لیدل مینگاه کنم و بگو

 ایباعث شد روآورد و  ایرو یاسمم را به عنوان عشقش جلو ای! من که پور اوردمیدر ن ایکار پور

کشنده گذرانده بودم , من که  یچند سال را در عذاب وجدان نیکند ! من که تمام ا یخودکش

بدبخت بودم یادیز  ! 

ساختمان را باز  یکه مامان در ورود یتا لحظه ا ی, حت امدیطاها ن یحرکت کردن مزدا یصدا

ند وارد خانه شدمت ییکرد , هنوز همانجا بود و من بدون نگاه کردن به او با قدم ها  ! 

*** 

 

ادیب یکس ستیرم , الزم ن یخودم م -  ! 

مامان  یعیکه آب پرتقال طب یکاناپه برداشتم و در حال یرنگم را از رو یمشک فیرا گفتم و ک نیا

وسط رها کردم و از راهرو گذشتم ,  زیم یرا رو یخال وانی, به سمت در رفتم , ل دمیکش یرا سر م
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گفت وزانهنگران و دلس ییو با صدا ستادیرا باز کردم , مامان مقابلم ا یکه در جا کفش یدرست وقت  

: 

نهیزنه شوهرشو بب یمادر ! دلش داره بال بال م ادیبچه ام ب نیخب بذار ا -  ! 

 میپا یرا جلو میها یداده بودم , کتان حشیار توضده ب ریروز اخ کی یکه ط یزیاز چ یکالفگ با

در آن مشهود بود گفتم یآهسته که کالفگ ییانداختم و با صدا  : 

گرفته , من االن سارا رو ببرم اونجا که  یمادرِ من ! اون بنده خدا روحشم خبر نداره سارا فراموش -

 یم گهیساعت د هی نتشین بباال نکهیا ی, به جا گهیخونه د ارمشیرم ب یبشه ؟! خب دارم م یچ

 یچیگم زنش ه یکنم و بهش م یکم آمادش م هیراه  یشه که من تو یم نی! فقط فرقش ا نهیب

کنه یمغزش هنگ نم دیسارا رو د ی! حداقل وقت ستین ادشی  ! 

کاناپه نشسته بود و با اخم به  یدر هم و ناراحت رو یبه سمت سارا که با چهره ا ینگاه مین و

ود انداختمب رهیخ نیزم  ! 

و با  دمیرا پوش میها یسر تکان داد , کتان یبه او نگاه کرد و در آخر با ناچار یبا دلسوز مامان

رسا گفتم ییصدا  : 

 ! فعال خداحافظ -

راننده اسنپ بود یزنگ خورد , شماره  لمیدر خانه خارج شدم و موبا از  ! 

سبز رنگ را لمس کردم کونیآ  ... 

جناب امی یدارم م -  ! 

به راه افتاد نیرنگ را بستم و ماش دیسف دیبعدش در پرا قهیچند دق رستد  ... 
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 یبودن در بخش , باالخره به خانه م یرفتم , امروز روزبه بعد از چهار روز بستر یم مارستانیب به

 ! آمد

 یوتراپیزیپس جلسات ف نینشده بود ! از ا یخوب بود و حداقل دچار فراموشاوضاعش  خوشبختانه

رفتند , هم سارا و هم روزبه یم شانیهر دو دیرا با  ! 

از پله ها  یهر دو بعد از آن تصادف وحشتناک خشک و دردناک بود و سارا هنوز هم به سخت بدن

رفت یم نییباال و پا  ! 

, روانشناس  میرفته بود یروانشناس کینیبار به کل کی ودیآمده که سارا به خانه  یمدت نیتمام ا در

با او  قهیکرد و حدود چهل دق شنهادیو بهبود سارا پ یادآوریسرعت  شیافزا یبرا ییراهکار ها

 ! صحبت کرد

 ی اهچالهیس نیسارا از ا نکهیختم شود , به ا یقصه به خوش نیته ا نکهی... به ا میبود دواریام

ما بهتر  یحال همگ نکهیبه نگاهش برگردد , به ا یزندگ یشود و باز حس آشنا خارج یفیبالتکل

میبود دواریشود , ام  ! 

قلبم هم  ینقطه ها نیتر یپنهان یتو یی, جا یجمع یدواریام نیا انیبود که م نیا تیواقع

بچرخد یگریچرخ د یام رو یزندگ نیبودم بعد از ا دواریام  ! 

شم و کمتر حسرت گذشته ها را بخورمخوشحال با شتریبودم ب دواریام  ! 

تخت درمانگاه  یطاها گفته بودم و تهش هم رو یکه تمام گذشته ام را برا یاز همان روز درست

گرفته بودم یمهم میسوخته بودم , تصم انیافتاده و در تب و هذ  ! 

بخورم و نه حسرت بخورم و نه غصه نیباشم , نه زم یقرار بود قو گرید  ! 
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لرزان و  ی, چال کرده بودم ! همانجا با همان صدا ایمزار رو یرا , همانجا پا میه هاغص یهمه  من

کرد , گذشته را پشت سرم جا گذاشته  سیکه تنمان را خ یهمان باران شالق ریزده , ز خیدستان 

تن خسته و خاک گرفته بدهم نیبه ا یگرفته بودم تکان میبودم و تصم  ! 

عمرم یز همه روزهاتر ا یباشم , قو یبود قو قرار  ..! 

سارا و روزبه را سر و سامان دهم , دل مامان و سحر را قرص نگه دارم و ته  یکه زندگ یقو انقدر

 ! تهش حال دل خودم هم خوب باشد

در باطن خراب اما در ظاهر  یو حال ها یصنوعم یچند سال , دنبال لبخند ها نیمثل تمام ا نه

دلم زار بزنم یدل همه را از خوب بودن اوضاع قرص کنم و خودم تو نکهیخوب بودم , نه دنبال ا  ! 

یبودم , دنبال زندگ نهایفراتر از ا یزیدنبال چ نباریا  ! 

کنم یپس قرار بود زندگ نیا از  ! 

ایدن یبه رسم تمام آدم ها یزندگ  ! 

خندند , چون خدا را  یاما م ستیکه دخلشان با خرجشان جور ن ییه آن کارگر هارسم هم به

راه  نیبودن بهتر یدانند که قو ی, چون م ستین زیچ چیدانند که ته غصه ه یدارند , چون م

 ! است

 یو تمام حس ها یسال ها فشار خانواده و افسردگ نیباشم , به رسم سحر که تمام ا یبود قو قرار

بود دهیخند یمل کرده بود و واقعرا تح یمنف  ! 

بود یکاف میبرا نیکنم , چون خدا را داشتم , و هم یباشم و زندگ یبود قو قرار  ! 

بزنم یواقع یبه بعد لبخند ها نیبود از ا قرار  ! 
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طاها که در  یچال کرده بودم و سبک بودم انگار ! سبک مثل لبخند ها ایمزار رو یام را پا گذشته

که در  ی! سبک مثل حس و حال مثبت ندیب یمن ثابت کرده بود که مرا مقصر نم چند روز به نیا

داشتم ریچند روز اخ  ... 

.. مثل پر سبک  ! 

سمتش گرفتم چند اسکناس در آوردم و به  فمیترمز کرد , از ک مارستانیب یاسنپ که جلو راننده

دادن  یفکر کردم که برا نیآسفالت قرار گرفت , به ا یرو میکه پا ی, چند لحظه بعد درست وقت

دادم یرا م میکه داشت یتا قِران آخر پول دیبا مارستانیب نهیهز  ... 

که ته حسابمان مانده بود یزیپس انداز سحر و تمام پول ناچ تمام  ! 

 دهیپر بود , به کجا رس شهیکه هم یکسر و حساب بانککم و  یب یو آن زندگ شیهشت سال پ از

میبود  ! 

دار بود خنده  ! 

نمشیکه انجام شد , به اتاق روزبه رفتم , قرار بود بعد از هشت سال بب مارستانیحساب ب هیتصو  ! 

از هشت سال بعد  ..! 

روزبه نرفتم , بعد از به هوش آمدنش هم دنیشدن سارا به د دایاز پ بعد  ..! 

را  ی, بعد از هشت سال آدم دمشید یبعد از هشت سال م دیت گوش انداختم اما حاال باپش مدام

خانواده مان بود زیو غم انگ بیو غر بیمنشا تمام اتفاقات عج دیکه شا دمید یم  ! 

 نجایبودن از هم یبه در زدم , قو یو تقه ا دمیکش یقیدر اتاقش مکث کردم , نفس عم پشت

شد یشروع م  ! 

دمیرا شن شیصدا  .. 
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تو ایب -  ! 

و چشم در چشم شدم با دو مرد که هر دو چشم به من دوخته بودند دمیکش نییدر را پا رهیدستگ  

..! 

.. و روزبه ایپور  ! 

 

بود و  ستادهیروزبه که سر پا ا یگرفتم و سر دادم رو ایاز حس پور یچشمان خال یرا از رو نگاهم

 !.. ماتش برده بود انگار

زدم یکج و کمرنگ لبخند  ..! 

 ! سالم -

آرنج خشک شده  یزد اما دستش حاال همانجا رو یمردانه اش را تا م راهنیپ یها نیآست داشت

همان گرفتم و جلو تر رفتم و با  دهیاش را ناد رهیو نگاه خ ایبود و نگاهش مبهوت بود , عمال پور

 : لبخند رو به روزبه گفتم

؟ یدیتخت خواب نیا یرو یادیز یکن ی! فکر نم یعیساعت خواب جناب رف - ! 

اشاره کردم مارستانیبه تخت ب و  ... 

هم شرمنده بود انگار یبهت زده و کم شیلب باز کرد , انگار به خودش آمد , صدا باالخره  .. 

 ! سالله -

پر رنگ تر شد و سر کج کردم لبخندم  .. 

میدیچه عجب صداتو شن -  ! 

رفتار کنم که راحت باشد , نگاهم را دور تا دور اتاق چرخاندم و گفتم یکردم طور یسع  : 
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رو ؟! زود تر آماده شو که سارا منتظرته لتیوسا یجمع کرد - ! 

دیپرس یو نگران یقدم جلو آمد , با آشفتگ کی  : 

 !سارا ... حالش خوبه ؟ -

رفتار کنم , سرم را تکان دادم یعیکردم طب ینگفته بود ؟! سع ایپورجمع شد ...  یکم لبخندم  .. 

شه یبهترم م نهیو سالم بب حیخوبه ! تو رو که صح -  ! 

 ... پس -

را به اطراف چرخاند سرش  ... 

؟ ومدهیپس چرا ن - ! 

هم فشار دادم یرو نانیرا با اطم میها پلک  .. 

ادیخواست ب یم -  .. 

ادامه دادم طنتیبا ش و  .. 

بزنم یگپ دوستانه و خصوص هیسال با شوهر خواهرم  نهمهیمن خواستم بعد از ا -  ! 

 یزیچ چیحاال ه نکهیهشت سال سارا را از ما دور کرده بود و از ا نکهیشرمنده شد انگار ... از ا باز

آوردم ینم شیبه رو  ... 

سمت در اشاره کردم و گفتم به  : 

می... پس بر یآماده ا نکهیخب , مثل ا - ! 

 

قدم جلو آمد کی  .. 
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خونه خودمون میر یمن و سارا .. م یعنیما ...  -  ... 

شد با مادر و  ینم شیکم بود فقط ! آقا رو نمیدور اتاق چرخاندم ! هم کی یحوصلگ یرا با ب نگاهم

دانست که یدهد ! نم یکرد پدرم راهش نم یهم فکر م دیپدرم روبرو شود , شا  ... 

به دو کنم یکیبا او  اینگاه نافذ پور یخواست جلو یدلم نم چیتمام به در اشاره کردم , ه تِیجد با  

..! 

قاطع گفت :ِ یو با لحن دیکش یقیعم نفس  

تو اون خونه منتظر ما یکنم کس ی.. فکر نم نجایا نیاریسارا رو ب -  .. 

دمیو تحکم حرفش را بر تیجد با  ... 

فوت شد شیبابام نه ماه پ -  ! 

همچنان ساکت بود , اما  ایشد ... پور رهیشوکه شد ... جا خورده و با چشمان مبهوت به من خ انگار

بود نینگاهش به زم نباریا  .. 

کشدار نگاهش را از من گرفت و زمزمه وار گفت ی هیپس از چند ثان روزبه  : 

 ! متاسفم -

زدم ندتلخ  .. 

 !باور کنم ؟ -

نگاهم یناشناخته باال آمد و قفل شد تو یبا غم نگاهش  .. 

خواستم پدرتون ینم چوقتیمن ه -  .. 

دمیکش یقیرا باال آوردم و نفس عم دستم  ... 
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 گهی! اومدم که ببرمت خونه ! بابام د میها حرف بزن زیچ نیکه درباره ا نجایا ومدمیخب ! ن یلیخ -

ها فرق کرده , االن مامان و سارا و  زیچ یلیداشته باشه , تو اون خونه خ یمشکلکه باهات  ستین

نیسحر منتظر توئن, عالوه بر ا  ... 

گرفته ؟ یگفتم که زنت فراموش یچطور به او م دیو چشم از او گرفتم , با دمیکش یقیعم نفس ! 

یدون یهست که تو نم ییزهایچ هی -  ... 

, امانش ندادمدیبگو یزیچ خواست  ! 

سمت در راه افتادم و گفتم به  : 

 ! تو راهرو منتظرتم -

کردم در ذهنم  یم یشدم , داشتم سع رهیخ نیبه زم نهیراهرو نشستم و دست به س یصندل یرو

که چه بر سر سارا آمده است , مدام  میرا آماده کنم تا به او بگو میکنم و حرف ها ینیمقدمه چ

شدم یم مانیو مدام پشساختم  یجمله م یدبستان یمثل بچه ها  ... 

 

او  یو نگاهم را قفل کرد رو دیباال کش قهیآرام و شمرده اش سرم را بعد از چند دق یقدم ها یصدا

داشت شیعضالت و دردناک بودن مفصل ها یکوتاهش نشان از خشک یکه قدم ها  ... 

او بود ... نگاهم به آن ها بود و نا خودآگاه  یآمد و تمام حواسش جمع قدم ها یکنارش راه م ایپور

افتادم دمشیبعد از آن فاجعه د ی, وقت ایپور یحرف ها ادیبه   ... 

سر و  یکه آروم و ب ینجوری... قرار بود هم ی... که نر ی... بهت نگفتم که بمون یقرار نبود بفهم "

سر و صدا هم طالقش بدم ... قرار نبود باردار بشه ... قرار نبود همه  ی, آروم و ب میصدا عقد کرد

 " ... برنامه هام به هم بخوره
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 یشد و گاه یاز اشک پر م شیچشم ها ی, گاه دیخند یم یوانگیبا د یگاه شیحرف ها انیم

دیکش ینفرت در چشمانش زبانه م  ... 

, هر  ایرو یاشت که آنطور به خاطر مال و منال پدرجنون پول د ی! آر حتملیپول داشت  جنون

گزاف  یزدن پول بیبند شود و بعد از به ج ایما را دور زده بود تا دستش در کارخانه پدر رو یدو

را طالق دهد ایرو  ! 

اش را به هم  ثانهیخب یشود و تمام برنامه ها یباردار م ایرو نکهیخبر بود , از ا یحکمت خدا ب از

مظلومان را  یخدا هوا نکهیفهمم , از ا یمن م نکهیاش , از ا یشود در زندگ یندگار مزند و ما یم

خبر بود یدارد ب  ! 

 

م , گرفت یم دهیرا ناد ایکه همچنان پور یآمدم و در حال رونی, از فکر ب ستادیمن ا یکه جلو روزبه

میو اشاره کردم که برو ستادمیکنار روزبه ا  ..! 

 رهیو من همچنان مصرانه به روبرو خ دیچند لحظه طول کش ایاش با پور یو خداحافظ برگشت

دمیرا شن ایپور یگرفته  ی, لحظه آخر صدا میبودم , راه که افتاد  .. 

یخداحافظ خانم نادر -  ! 

بود  دهیآرام روزبه هماهنگ کنم , انگار نشن یها را با قدم میکردم قدم ها یزدم و سع پوزخند

به جواب ندادن من نشان نداد یعکس العمل چیرا که ه ایپور یصدا  ! 

 دنیکردم با پرس یو من سع میآمد مارستانیمحوطه ب یتا در خروج یالکپشت یهمان قدم ها با

را آب  خشی,  زهایچ نطوریاسکن و ا یتیو س شیو آزما مارستانیسواالت متفرقه راجع به کادر ب

 ... کنم
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آمدن به خانه ما نداشت ...  یبرا یلیدوخت و تما یم نیهم داشت اگر هنوز نگاهش را به زم حق

 دهیها را شن نیتوه نیخورده بود و بدتر یلیدر همان خانه س یجلو یکه روز نیاز ا میاگر بگذر

بود دهیاز ما دزد یسارا را به نحو شیبود که هشت سال پ نیا لیاصل دل دیبود , شا  ! 

کرد بیما غ انیاش را تکان داد و سارا را از م ییچوب جادو انگار  ..! 

 ایبودش ,  دهیوقت ند چیه ریکه در طول هشت سال اخ یهم داشت راحت نباشد با خواهر زن حق

روز و آب و  یوقت درباره خبر ها چیبود و ه دهیننوش یوقت با آنها چا چیبا خانواده همسرش که ه

ا با آنها همصحبت نشده بودهو  ... 

بودن کم نداشت بیروزبه هم از عج سرنوشت  ..! 

گرفته بود ,  یادی, نگاه روزبه ز میشد ادهیپ یساختمان از تاکس یجلو یساعت بعد وقت مین

به خاطر آنجا بودن بود وگرنه که من تمام طول راه را با خودم کلنجار رفته بودم که چطور  حتملی

را حرف بزنم و تهش هم نتوانسته بودم لب از لب باز کنمسا یاز فراموش  ..! 

 

بود , به سمت در رفتم و زنگ  رهیساختمان خ یو گرفته به نما نیسنگ یاز او که با نگاه جلوتر

شد یبعد از هشت سال به خانه آوردم در ذهنم تداعکه سارا را  یشب اریاخت یواحد را فشردم , ب  

... 

, طاها یکه طاها .. راست یشب  ! 

و خوب بود  ریپذ تیمسئول یادیکه ز ینسبت به مرد بیعج ی, ته ته دلم حس ریوقت اخ چند

دوست داشتم حضور داشته  نکهیا هیو شب تیامن هی, شب نانیاطم هیشب یزیکرده بودم , چ دایپ

میلحظه هاباشد در تک تک   ... 
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که مطمئن بودم قبل از بروز  یبود که به شدت قصد فرار از آن را داشتم ... حس یته دلم حس ته

دیایدر ن شیکه صدا یخفه اش کنم , طور دیبا  ..! 

که به او مربوط است , نگاهم را دوختم به قدم  یزیکردم ذهنم را متفرق کنم از او و هر چ یسع

میرا به او بگو تیچطور واقع نکهیروزبه و فکر کردم به ا یها  ..! 

, وارد شود ... نگاهش  لشیم رغمیکه وارد شدم , با نگاهم روزبه را وادار کردم که عل یدر ورود از

, به  ستادمیا شیدل کردم و جلو کی, دلم را  میچرخ خورد , وارد راه پله که شد اطیدور تا دور ح

دملب زمزمه کر ریو ز دمیکش یقیمن نفس عمنگاهم کرد و  یخاطر قد بلندش از باال سوال  .. 

کمک کن ایخدا -  ! 

بعد بلند تر رو به او گفتم و  : 

بهت بگم یزیچ هیخواستم  ی... م یزیچ هی -  .. 

دیباال پر شیابروها  ... 

؟ یچ - ! 

 یام را پشت گوشم زدم و بعد از لحظه ا یشانیپ یرها شده رو ی... تار مو دمیکش یقینفس عم باز

دوخته شده بود گفتم نیکه به زم یآهسته و نگاه یبا صدامکث ,   : 

 هیخب ...  ی... ول دهیند یآنچنان بیآس ی, سارا از لحاظ جسم نیکه کرد یتصادف یراستش ... تو -

به سرش خورده کیکوچ یلیضربه خ  ... 

دمیدر دلم نال و  : 

که کل حافظشو پاک کرده کیکوچ یلیضربه خ هیارواح عمت !  "  ..! " 

مبهوت شد یروزبه لحظه ا شمانچ  ... 
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؟ یچ یعنی - ! 

کردم هول نشوم یرا تر کردم و سع لبم  ... 

 

که  ی! نگران نشو ... فقط همون ضربه و شوک اتفاق ستین یمهم یلیخ زی... چ نی... بب یعنی -

یعنیاعث شده که ... براش افتاده ب  .. 

تکان داد یرا سوال سرش  .. 

؟؟ یعنی -  

به زبان آوردم عیحبس شده جمله ام را سر یرا بستم و با نفس چشمانم  ... 

حافظش رو از دست داده یعنی -  ! 

 سیپوکر ف یموجیا ادیدادم و چشمانم را محتاطانه باز کردم ... چهره اش مرا به  رونیرا ب نفسم

خنده ام گرفته بود اما خنده را پشت لبانم خفه کردم و گفتم تیاخت ..! در آن وضعاند یتلگرام م  

: 

؟ یخوب - ! 

کرد ... چند لحظه بعد با بهت گفت ینگاهم م مبهوت  : 

یکن یم یشوخ -  ! 

شی... دلم سوخت برا دمیگز لب  ... 

بود یکاش شوخ -  ! 

رنگ کنار پله ها و دست  یوه اقه یدستش بند شد به نرده ها کیسست شد انگار ...  زانوانش

نگاهش کردم یو ناراحت ی... با نگران شیموها انیچنگ زد م گرشید  ... 
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باال آورد و به در واحدمان اشاره کرد یحال یتا نگاهم باال آمد و انگشت اشاره اش را با ب نگاهش  ... 

؟ نجاستیاالن ... ا - ! 

که در  یسرعت نیشتری. از کنارم گذشت و با بهم گذاشتم .. یرا رو میرا تکان دادم و پلک ها سرم

 ... بدن خشک شده و دردناکش بود , پله ها را باال رفت و زنگ در را فشرد

 یچرا دغدغه ها و نگران دمیفهم یکه نم یو با سرعت باال رفتم , وا یکیدنبالش پله ها را دو تا  به

نداشتند یتمام مانیها  ...! 

*** 

 

کرد در ذهنش تمام الزمه ها را مرور کند تا  یرا دور تا دور سالن کافه چرخاند و سع نگاهش

ساعت هفت شب  یبه شدت برا نیاز آدم بود و ا ی... سالن خال نداختهیرا جا ن یزیمطمئن شود چ

اشدبودند نداشته ب ختهیکه آنها ر یکه خبر از برنامه ا یکس یبود , البته برا زیجمعه تعجب برانگ  

..! 

سر خاراندن نداشتند ,  یشد و وقت برا یقبل کافه غلغله م یبودند که هفته ها یدر ساعت درست

چسبانده بودند  "است !  لیتعط "با مضمون  یا شهیپشت در ش یکوچک یاما حاال با وجود برگه 

داخل کافه نباشد یمشتر چیهآنها دور از ذهن نبود که  ی, برا  ..! 

را دور زد و رو به آراد گفت شخوانیباز پ طاها  : 

 !آمادست ؟ -

و در همانحال  ختیر کیک یشکالت را هم رو یظرف شکالت داغ را خم کرد و ته مانده  آراد

 : گفت

بایتقر -  ..! 
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 نیبان آخرر نویشد , م ریو پن پسیچ یتکان داد و مشغول چک کردن اسنک ها و ظرف ها سر

آمد گفت یم نییپا یکه از صندل یرا رها کرد و در حال یومیبادکنک هل  : 

! تموم شد شیآخ -  ! 

سقف کافه که درست وسطش, به اندازه  یبود نگاهش را رو ریکه با قهوه جوش درگ یدر حال طاها

سر  یپر شده بود سر داد و با خوشنود یو مشک دیسف یومیهل یبزرگ با بادکنک ها رهیدا کی

 ... تکان داد

 یدست ساز و شکالت کیبعد قرار بود ک قهیقرار داشت که تا چند دق یبزرگ زیبادکنک ها م ریز

گرفته بود شیخودش برا قهیکه طاها با سل ییو بعد هم شمع ها ردیآن قرار بگ یآراد رو  ... 

دیزد شن یرا که با خنده حرف م رضایعل یصدا  : 

شه ! مگه ده سالشه که براش انقدر بادکنک باد  یچهار تا متو چشم هاش  ادیاالن ب ییخدا -

؟ یکرد ! 

گفت یکه با اعتراض و ناز م نویم یصدا و  : 

خواست یخوشگله , اصال دلم م میلی! خ یدار کاریتو چ -  ! 

 

صدا در آمد , نگاه همه با هم زمان با ورودش به سالن , زنگ در کافه به  قایوارد سالن شد و دق باز

در , هنوز آماده نبودند یسر خورد رو ینگران  ! 

 دینفس کش یشده و بزرگ در دست داشت با آسودگ چیکادوپ یا یکه ش یمرد دنیطاها با د اما

رفت گفت یکه به سمت در م یو در حال  : 

 ! با من کار داره -
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شپزخانه گذاشت , ءن را داده بود تل آ زیم یرو اطیشده را با احت چیکادوپ یبعد ش قهیدق چند

 نیکرده بود که به بهتر یامروز هر کار یکنند , اصال برا شیشکل ممکن کادو نیبه بهتر شیبرا

بود یکاف شیبرا نیخواست فقط سالله بخندد ! هم یشکل ممکن برگذار شود , دلش م  ... 

 ینم یبود و او حت گوشه دلش جا گرفته بیکه عج یلبخند دخترک کیلبخند سالله ...  کی

از جنس  شیکه لبخند ها یلبخند دخترک کینام حسش به او را چه بگذارد ,  دیبا قایدانست دق

 ... آسمان بود

دیسرک کش طنتیبا ش آراد  .. 

؟ هیچ - ! 

که ته خنده در آن مشخص بود گفت ییکرد و با صدا یتصنع یاخم  : 

 ! تو کار بزرگ ترت دخالت نکن بچه-

و طنز گفت انهیکرد و انتقام جو زیرچشمانش را  آراد  : 

خب ! دارم برات یلیخ -  ... 

حالش خوب بود امروز یادی... ز دیخند طاها  ! 

 یکه هم تو یقیآراد که دقا کیشده بود , ک دهیخواستند چ یهمانطور که م زیبعد همه چ یقیدقا

طاها  یانتخاب یازد و شمع ه یچشمک م زیم یبه سر برده بود , حاال حاضر و آماده رو خچالی

شیهم رو  ..! 

 کیتا  یومیهل یمواج بادکنک ها یرنگ و ربان ها اهیس فیلط یپر بود از گلبرگ ها زیم یرو

شده بودند زانیآو زیمتر باال تر از م  ... 
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کرده بود , چراغ ها همه خاموش بودند و چشم همه آنها به  کیزود هنگام تار یهوا را کم زییپا

کافه که از  کیتار یشده و متعجب به فضا زیر یآمد با چشمان یال جلو محا نیسالله بود که هم

شده بود رهیها مشخص بود , خ شهیش  ... 

قبول کرده بود ی, او هم با سادگ ستین ادیچون کارشان ز دیایبودند امروز استثنائا شب ب گفته  ..! 

خنده را به لب  دیرا دکاغذ آ چهار پشت در  یدر آمد و چشمان گرد شده اش وقت یتا جلو سالله

طاها آورد یها  ... 

 

دم  هیدر آورد و پس از چند ثان فشیک یرا از تو لشیعکس العملش بود که سالله موبا منتظر

 طنتیکرد , آراد با ش دنیشروع به لرز زیم یطاها رو لیگوشش قرار داد و درست همان لحظه موبا

خنده دار گفت یخودش را تکان داد و با حالت  : 

زنه به تو یزنگ بزنه زنگ م نویبه م نکهیا یبه جا نیننه ! ا دیاز دست رفت -  ! 

با خنده گفت طاها  : 

 ! آراد , ببند -

به سمت در رفت و ادامه داد و  : 

دیبا هم هماهنگ باش -  ! 

دیآراد را شن یصدا و  : 

برادر میگروه سرود مگه -  ! 

آراد متوجه نشد یکیآخر چپ چپ نگاهش کرد که به خاطر تار لحظه  ! 
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شد , با  دهیبرق گذاشت و در را باز کرد , چهره متعجب سالله که واضح تر د زیپر یرا رو دستش

 شیلب ها ی, طاها انگشتش را جلو دیبگو یزیدستش به داخل اشاره کرد , سالله خواست چ

:ِ گذاشت و گفت  

یفهم یتو م ایب -  ! 

که طاها روشن کرد  ییکافه شد و درست همان لحظه سالن از المپ ها کیوارد سالن تار سالله

بلند شد کصدایهمه شان  یغرق نور شد و صدا  ... 

 ! تولدت مبارک -

و سالله هم ناگهان از  دی... خند دیزده سالله را د رتیسالله قرار گرفت و چهره مبهوت و ح کنار

دیدل خند ته  ... 

کرد گفت یبه اطرافش نگاه م یکه با ناباور یدهانش گرفت و در حال یرا جلو دستانش  : 

شه ی... باورم نم یوا -  ! 

گفت یقابل وصف ریغ یو خوشحال یطاها سر خورد ... باز با شگفت یرو نگاهش  : 

یوا -  ..! 

بغض  قیعم یناگهان با خنده ا خندان آنها چرخاند و یچهره ها یرا دور تا دور کافه و رو نگاهش

 ... کرد

ازتون ممنونم یلیممنونم ! خ یلی... خ یلیبگم ! خ یچ دیدونم با یمن ... من نم -  ! 

دستش را باال و  یتو یو چاقو دیچرخ یکه با ادا دور سالله م یجلو آمد و در حال یبا لودگ آراد

برد گفت یم نییپا  : 

خبرت یاومد ریاز بس د میرو ببر که مرد کیک نیو ابر اینگو فقط ب یچیخواهرم ! ه یچیه -  ! 
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... سالله چاقو را از دستش گرفت و با محبت و  دندیچپ چپ نگاهش کرد و همه خند طاها

به همه آنها نگاه کرد یقدردان  ... 

تونم جبران کنم یم یدونم چجور ینم -  ! 

قلبش را گرفت یبا مسخرگ آراد  ... 

شه یبار پاچه نگرفت , اصال باورم نم نیاول یدختره برا نیآه قلبم ! ا -  ! 

خم کرد تیمحکم سالله که پشت گردنش فرود آمد سرش را با مظلوم یگردن پس  ! 

 ! غلط کردم -

و پر از بغض  یقرار داد ... نگاهش پر از خوشحال کیک یقرار گرفت و چاقو را رو زیپشت م سالله

دستش را دور گردنش انداخت نویو م دورش جمع شدند یبود ... هر چهار نفر با خوشحال  .. 

جان قیزود باش دلمون آب شد خب ! بِبُر رف -  ! 

زد لبخند  ..! 

*** 

 

دمیرا دوباره شن نویم یزدم و همان لحظه صدا لبخند  ... 

 ! شمعت رو هم فوت کن -

را ببرم و شمع را فوت  کیکه خواستم ک یرفت , نفسم را حبس کردم و درست وقتعمق گ لبخندم

دمیوار شن ییطاها را الال یکنم , صدل  ..! 

 ! آرزو کن -
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در پس غصه  مینکرده بودم ؟! چند وقت بود که آرزوها ییآرزو چی...؟! چند وقت بود که ه آرزو

م ؟احساس شده بود یب یبه ربات لیمرده بودند و تبد میها ! 

خواستم از خدا ..؟ یام چه بود ؟! چه م یقلب یچشمانم را بستم ... آرزو اریاخت یب  

چشمانم آمد ... تمام  یپشت سر گذاشته بودم , جلو ریکه در چند سال اخ یتمام اتفاقات ریتصو

ها و دغدغه  یکه از سر گذرانده بودم و تمام نگران یپر تالطم ی, روزها می, کابوس ها میها هیگر

که دمار از روزگارم در آورده بودند ییها  ... 

 قمیو داد تشو غیو ج یبود , بچه ها با شلوغ کار میلب ها یرا باز کردم , لبخندم هنوز رو چشمانم

خواهم یدانستم که چه م یم گریکردند که شمع را فوت کنم , حاال د یم  ... 

لب زمزمه کردم ریز  .. 

 ! آرامش -

بردم , شمع را فوت کردم یفرو م کیککه چاقو را در  یدر حال و  ... 

با محبت از گردنم  نویدست بچه ها بلند شد و م یکم جان شمع که خاموش شد , صدا شعله

دیشد و گونه ام را بوس زانیآو  ... 

در کنار ما و کافه پنجره یهزار ساله بش -  ! 

 نجایبه کار کردن در ا یلیاول تما یفکر کردم چقدر احمق بودم که روز ها اریاخت یو ب دمیخند

 ... نداشتم

خوب بودند یادیز شیو آدم ها نجایطاها ... ا ینگاهم سر خورد رو اریاخت ی... ب شیو آدم ها نجایا  

..! 

گفت یپسر ها دست دادم و از همه آنها تشکر کردم , آراد با لودگ با  : 
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که انقدر خوبم یرو من درست کردما, اصال قربونم بش کتیک -  ! 

 

را برداشت و گفت :ِ کیک نویسرخوش بودم انگار ... م یادی.. ز دمیاز ته دل خند باز  

آرم یکنم و م یبرم قسمت م یرو م نیمن ا -  ... 

دنبالش راه افتادم و با لبخند گفتم به  : 

 ! قهوه هم با من -

نگاهش کردم و شانه باال  ی, متوجه شدم طاها هم به دنبالمان آمده , سوال مینه که شدآشپزخا وارد

 .. انداخت

 !.. کمک کنم -

تولد  میبرا نکهیا دهیدانستم اصل ا یرا کج کردم و با لبخند نگاهش کردم , ته ته دلم م سرم

کرد که چرا  یم یمن حالشد و به  یم دایپ دیبا یکیطاها بوده ...  دهیا ادی, به احتمال ز رندیبگ

مرد انقدر خوب بود ؟ نیا !.. 

آنقدر  دیو نبا ستیقابل اعتماد ن یمرد چیزد که ه یم ادیوجودم فر یها نهیدر پس زم یزیچ

مرد ها فرق دارد یاحمق باشم که باور کنم طاها با باق  ! 

قلبم بلند تر بود ادیکردم که فر یاعتراف م دی... خب با اما  ..! 

نگاهم کرد و سرش  یو با لبخند و محبت , سوال دیم را حس کرد , نگاهش را باال کشنگاه ینیسنگ

تکان داد "؟!  هیچ "را به نشانه   ... 

کوچک شدم و هم  یفنجان ها یقهوه تو ختنیباال انداختم و نگاه از او گرفتم , مشغول ر شانه

دمیرا شن نویم یزمان صدا  ... 
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؟ یآرزو کرد یکه بدونم چ شم یخفه م یراستش دارم از کنجکاو - ! 

 یقیکمرنگ شد , نفس عم یبه لبخند لی... خنده ام کم کم جمع شد و تبد دمیخند اریاخت یب

آهسته گفتم ییکه نگاهم به فنجان ها بود , با صدا یو در حال دمیکش  : 

 !.. آرامش -

را به لبه  میو دست ها دمیکش ختنیکردم ... دست از قهوه ر یرا حس م شانینگاه هر دو ینیسنگ

که نگاهم به فنجان ها بود , گفتم یدادم و در حال هیرنگ تک یسنگ مشک  : 

ام ... به  یکردم که چرا من بچه وسط یبه مامانم اعتراض م شهیراستش ... بچه که بودم هم -

مشخص  فیبود و سارا هم بچه ارشد ... تکل یاجحاف شده بود , سحر ته تغار یلینظرم در حقم خ

مهم بودن اما من یطور هین ها هر کدوم بود , او  ... 

کرد ادامه دادم یم ریکه نگاهم به فنجان ها بود اما ذهنم در گذشته ها س یو در حال دمیخند  : 

بودم انگار ینخود -  ! 

 

دمیکش یقیعم نفس  ... 

گفتم کاش من مثل سحر ته  یکردم , به مامان م یبه سحر و سارا حسادت م یتو عالم بچگ -

همه مهم بود یبرا یلیمثل سارا بچه ارشد بودم و حرفم خ ایبودم ,  زیو عز یتغار  ! 

وسط نازدانه  یبچه ها ینگو ول یتو به کس "گفت  یوقت ها مامان با خنده دم گوشم م نجوریا

ارشد یرسن و نه بچه ها یگرد پاشون م ها به یخانواده ان ! نه ته تغار  ..! " 

و لوسه , نه مثل مهر مغرور ی, نه مثل آذر ته تغار زهییکرد که آبان نازدانه پا یم فیبرام تعر بعد  

... 
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گفت من  یآم , م یاز هر دو طرف نازدانه به حساب م ییجور ها هیگفت من هم دختر آبانم و  یم

زمیینازدانه پا  ..! 

آن روزها ادیفت با عمق گر لبخندم  ... 

و قد بلند که  یشمیابر یدختر با موها هیبود ...  یپرنسس واقع هیگفت از آبان که  یبرام قصه م -

دختر قصر بود نیو خوشگل تر دیپوش یم یو اشراف ینیچ نیچ یها رهنیپ  ..! 

رزوم بود شم ... آ یبزرگ بشم , مثل آبان م یکردم که منم وقت یموقع ها با خودم تصور م اون

باله برقصم میصورت یبپوشم و با کفش ها یو اشراف ینیچ نیچ رهنیپ  ...! 

را باال آوردم تا نگاه پر لبخند آن دو نگاهم  ... 

 دمینپوش یاشراف ینیچ نیچ یها رهنیپ چوقتیگذره , من ه یسال از اونموقع ها م یلیحاال خ -

دمیباله نرقص چوقتیو ه  ..! 

دمزدم و ادامه دا یکج لبخند  ... 

که از هر دو طرف نازدانست  یشم ... دختر یمحسوب م یزییهنوزم نازدانه پا دیدونم ... شا ینم -

 یم نباریا یخواد , من هنوزم نازدانه ام ول یدلم پرنسس بودن نم گهیدونم که د یخوب م ی...! ول

 ... خوام از آبان , آرامشش رو به ارث ببرم

هقهو یشد تا فنجان ها دهیکش نگاهم  ..! 

 خیخوام و نه غرور و  یبارون آذر ماه رو م یفالم , آرامش آبان باشه ... نه غرش وحش یکاش تو -

خوام  یگذره , فقط آرامش م یکودکانه ام م یاهایسال که از رو نهمهیمهر رو ... االن بعد ا یزدگ

نی... هم  ! 

آنها دادم و  لید کجم را باز تحورا برداشتم , لبخن ینیفنجان را پر کردم و س نیرا گفتم و آخر نیا

 ... از آشپزخانه خارج شدم



 

[Type text] Page 372 
 

 

قرار گرفته بود که به  هیدو باکس هد زیم یباز بهت زده شدم , رو زیم دنیورودم به سالن و د با

 دهیبر کیهم با ک نویتم و همان لحظه طاها و مگذاش زیم یرا رو ینیشدت متعجبم کرد ... س

که تا  یرا به چوب صندل شیرا برعکس کرد و نشست و آرنج ها یصندل رضای, عل دندیشده سر رس

ها  هیهد نیرا از ب یباکس کوچک نویاشاره کرد و م نویداد , سپس به م هیاش آمده بود تک هچان

و گفت دیکش رونیب  : 

به نازدانه جانمون میتقد -  ..! 

, چشمک زد رضایمتعجب آراد و عل یتوجه به نگاه ها یب و  ..! 

کرد گفتم یاز آنها چکه م یکه قدردان یو با چشمان دمیخند  : 

رو ؟ یخوب نهمهیجبران کنم ا دیبا یبگم ... چطور یچ دیدونم با یاصال نم - ! 

را صاف کرد و گفت شیصدا آراد  : 

ماه تولد منه , منتظر  یعرض کنم که .. با اجازتون د خدمتتون دیمسئله با نیخب ... درباره ا -

ها یجبران کن یخوا یم ی! البته چون گفت میسبزتان هست یها هیحضور و هد  ... 

ادامه داد یبا لودگ و  .. 

ندارم هیبه هد یازیوگرنه من که اصال ن -  ... 

را نگاه کردم و  نویمبا لبخند  اتشیمحتو دنیرنگ را باز کردم و با د یو باکس مشک دمیخند بلند

گفتم رضایو رو به عل دمیگونه اش را پر سر و صدا بوس  : 

یشرمنده کرد یلیخ یلیخ یلیخ -  ! 

اش زد قهیتواضع لبخند زد و دو انگشتش را به نشانه احترام به کنار شق با  ... 
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میمخلص -  ..! 

از  ید جرعه ارنگ بود را بستم و همان لحظه آرا دیسف کیساعت ش کی یباکس را که حاو در

 لکسی, ر الیخیو ب دیاش گذاشته بود , نوش یدست شیپ یکه تو کیک یقهوه اش را بعد از تکه ا

تعارف گفت یو ب  : 

! فقط کمتر کتک بزن ما رو یباکس هم از طرف من خدمت سرکار خانم نادر یکیاون  -  ...! 

و ابرو باال انداختم دمیخند  ... 

که هست نهیهم -  ..! 

اش شدم یبود که عاشق ملود بایو ز فیباکس ظر کیموز کی آراد هم هیهد  ..! 

 

به آراد زدم و گفتم یچشمک  : 

قهیخوش سل یبچه پررو -  ! 

و من ادامه دادم دندیخند همه  : 

یخوشگله , واقعا مرس یلیخ -  ! 

را در چنگال زد و گفت یتشکال کیاز ک یا تکه  : 

یکن یماه جبران م یقربونت ! حاال د -  ! 

را  کیاز ک یو تکه ا دمیکش می... باکس را کنار گذاشتم و با لبخند فنجان قهوه ام را جلو دمیخند

از قهوه اش  یو جرعه ا دیطاها کوب یرا به پا شیپا زیم ریام گذاشتم ... آراد از ز یشدستیپ یتو

و گفت دینوش  : 
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 ... پاشو گل پسر -

نگاهشان کردم ... طاها سرش را باال گرفت و مشغول سوت زدن شد , آراد خم شد و پس  متعجب

نثارش کرد , طاها با چشمان گرد شده نگاهش کرد ... آراد گفت یمحکم یگردن  : 

یمردم از کنجکاو ارشیپاشو برو ب -  ! 

زد و کوتاه گفت یلبخند کج طاها  : 

ینیفضول تر -  ! 

را تا بنا گوش باز کرد ششین رادآ  ... 

 ... دلتم بخواد ! پاشو -

 شخوانیکردم لبخند زد و به سمت پ یاز جا بلند شد و رو به من که متعجب نگاهشان م طاها

 یجا نیتر یرا دور زد و به سمت گوشه ا شخوانیکه پ دمیرفت , با نگاهم دنبالش کردم و د

 ..آشپزخانه رفت ِ

وارد  یشده ا چیبزرگ و کادو پ یو درست همان موقع طاها با ش دمینوش از قهوه ام یا جرعه

 !.. سالن شد که نگاهم باز مبهوت شد

 زیم یرا اشغال کرده بود را مقابلم رو زیسوم م کیرا که  ینشست و ش یصندل یرو مقابلم

 : گذاشت و با لبخند گفت

بانو دییبفرما -  !.. 

گذاشتم , زمزمه کردم زیم ینگاهش کردم و فنجان را رو مبهوت  : 

داشتم یمن ... من واقعا انتظار -  ..! 

گفت یو با لودگ دیکوب میمشتش را به بازو آراد  : 
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؟! چشمم روشن یعنق ندار القِید نیاز ا یسر از ما انتظار دار رهیدختره خ -  ... 

 

توجه به او سرش را تکان داد یب اطاه  . 

 !.. من از خودم انتظار داشتم -

ولو کرد و با تمنا گفت زیم یخودش را رو نویزدم , م لبخند  : 

بازش کن یغش کنم از فضول نکهیقبل از ا -  ..! 

برسد نویم یتوانست به گرد پا ینم یکس یفضول یزدم ... جدا تو قهقهه  ..! 

مشغول باز کردن  اطیو با احت دمیآمد , جلو کش یبزرگ و کم قُطر م یرا که به نظر تخته ا بسته

زد یدر آن موج م یقگیشدم که با سل ییبایز یکاغذ کادو  ...! 

کنار زدم و دهانم از شدت  شیتابلو بود ! کاغذ کادو را کامل از رو کی هیشده شب چیکادوپ یش

و سر  نویم غیج یکاغذ کادو , صدا یبهت باز ماند ...! چشمانم مبهوت شد و دستانم خشک شد رو

آمد یبچه ها م یو صدا  ... 

؟ یدیخودت کش نوی..! طاها ا یوا - ! 

دمیرا شن شیصدا  ... 

کنه یآرومم م یگاها نقاش -  ... 

پسر یهست یک گهیواو ! تو د -  ..! 

ان چشم یو نشست رو دیقلم چرخ اهیس ینقاش یتمام اجزا ینبودم , نگاهم رو ایدن نیاما در ا من

 !... دخترک
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شد یشد ... باورم نم ینم باورم  ...!! 

کاریب ایبود و  وانهید ایحتما  او  ! 

آپلود کرده بودم حاال به صورت  نستاگرامیکه از چهره ام در ا یعکس نیبود ..! آخر دهیکش مرا

شده بود و من مبهوت مانده بودم دهینقص کش یکامل و ب اتیقلم , با جزئ اهیس ییتابلو  ... 

چشمان او  یکه دورش گرفته شده بود , سر خورد رو ییبایو قاب ز یتابلو و نقاش یاز رو اهمنگ

خواست عکس العمل و نظرم را بداند یبودند ..! انگار م رهیبه من خ اقیکه با اشت  ..! 

... دردناک بود  یحت دنیچشمان هم ... بدون پلک زدن ... انگار بدون نفس کش یتو میشد رهیخ

 یپسر ... نقاش نیخودم هم تولدم را فراموش کرده بودم و حاال ا یخانواده ام , که حت که نه تنها

 یگفتم به او ؟! الل شده بودم انگار ... به قدر ی... چه م بیبود ..! دردناک و عج دهیچهره مرا کش

آمد یبود کارش که حرفم نم زیشگفت انگ  ...! 

دل  نیگرفتن کرد , باز چه داشت بر سر او ضربان قلبم شروع به اوج  میدر چشم ماند چشم

آمد ؟ یم چارهیب ! 

همانطور به او بود , دو دستم را به لبه قاب تابلو فشردم و با بهت گفتم نگاهم  : 

- یا وونهیتو ... تو د  ! 

که ته نداشتند ,  ییها یاهیچشمانش , از آن س ظیغل اهیس ی... غرق شدم تو دندیخند چشمانش

یکرد ینم دایپ یراه فرار چگاهیو ه یکرد یند که در آن سقوط مبود یانگار مانند چاه  ! 

 

 

توانستم چشم از چشمانش بردارم ؟! انگار آهنربا  یمحو شد کم کم ... چرا نم رمیمتح لبخند

حاال  نیکه هم یتولد و کادو و تابلو بود .. لعنت به مردها ...! اصال لعنت به هر چه  یداشتند لعنت
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به صد رسانده بود ! لعنت به من که باز  یعاد ریغ ینشسته بود و ضربان قلبم را به طرز میروبرو

بود دهیدلم سر  ..! 

بود ؟ دهیام ... دلم سر یاعتراف درون نیجا خوردم ... از ا ناگهان ! 

بود یهفتاد پشتم کاف یبرا , دیسر کباریغلط کرده بود ..!  دلم  ..! 

لعنت به هر چه که به عشق و دوست داشتن مربوط بود , اصال لعنت به من ! به خودِ خودِ  اصال

زن بود با تمام لطافت  کیدلش ساخته بود , باز  یکه برا ینیسالله که انگار ته تمام ترس ها و قوان

 !.. و ظرافت و احساسات زنانه اش

بود دهیبود و دلش سر زن  ... 

بود و لعنت به زن بودنش زن  ..! 

لب زمزمه کردم ریجان کندن نگاه از او گرفتم ... ز با  : 

قشنگه یلیممنون , خ -  ! 

مرا به روزگار پنج سال  گرید یبود , دلم حق نداشت بار یجنگ واقع کیرا گفتم اما درونم  نیا

اندازدیب شیپ  ! 

رفتم یه نمبه عمق چا یدل لعنت نیا سمانیبا ر گرید من  ..! 

که امان از دلم یوا  ..! 

گرفته بودم  یچشمان خودم , اصال من چرا انقدر جد یشدم تو رهیگذاشتم و خ زیم یرا رو تابلو

 کیدل  نیتوانست باشد ... ا ینم نیجز ا یزیحس دوستانه بود ... چ کیعادت و  کی زی؟! همه چ

حس دوستانه بود ,  کیفقط  زیهمه چ یآر باشد ..! دهیتوانست باز سر یبار ادب شده بود پس نم

نیمه  ..! 
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 یافکار آزاد کنم ... صدا نجوریکردم ذهنم را از ا یو سع دمیاز قهوه ام را نوش یفکر جرعه ا نیا با

دمیو از جا پر دمیخودم شن کیطاها را نزد  .. 

؟ یخوب - ! 

بودن حالم برده بود یعاد ریبه غ یپ انگار  ..! 

فنجانم... سر تکان دادم و زمزمه کردم اتیورا دوختم به محت نگاهم  : 

 ! خوبم -

شود با  یکه باعث م یزیحس دوستانه است و چ کیفقط  نیکردم که ا کتهیباز به خودم د و

نیعادت مسخره است و بس ! هم کی, فقط  ردیضربان قلبم اوج بگ شیصدا دنیشن  ...! 

 

و آدم  ایدن یکنم ... اصال گور بابا یو زندگ زمیقرار بود شاد باشم , قرار بود غصه ها را دور بر من

 یکه تا به حال صد بار مرا تا عمق چاه برده بود ..! بگذار هر چه که م یدل ی..! گور بابا شیها

بود بخندم و  ربچرخاند ... من فقط قراخواهد بچرخد و  یکه م یهر ور ایخواهد بشود , بگذار دن

کنم یشاد باشم ... قرار بود زندگ  ! 

تر لبخند زدم ... مشغول حرف زدن با بچه ها که از هر  یواقع نباریو ا دمیرا بلع کیاز ک یا تکه

زدم یکرد چشمک ینگاهم م یزدند شدم و رو به طاها که با ته نگران یم یحرف یدر  : 

شده ؟ یزیچ - ! 

...  یگرید زیچ چیخس دوستانه و توام با احترام بود نه ه کیفقط  نیباشم ... ا یم عادخواست یم

 ... طاها لبخند زد , انگار از خوب بودن حالم مطمئن شد

ستین یزیچ -  ! 
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از آن مانده بود اشاره کردم یفنجان قوه اش که فقط جرعه ا به  ... 

 !.. سرد شد که -

, کاش در فالم  دمیکرد , جرعه آخر قهوه را سر کش کیدنز شیرا برداشت و به لب ها فنجانش

یباشد و زندگ یآرامش باشد , خوشبخت  ! 

باشد یدر فالم نقش زندگ کاش  ..! 

*** 

 

طاها نگاه کردم ,  ییاهدا یها به خصوص تابلو هیبه هد یچارگیو من با ب میاز جا بلند شد یهمگ

را تا خانه ببرم ؟؟ نهایحاال چطور قرار بود ا  

بردم و  یم ابانیرا تا سر خ نهایا دینبود و من با یتاکس ابانیتا سر خ نجایبود که از ا نجایا مشکل

شدم یم یبعد سوار تاکس  ..! 

گفتم یو من با قدردان میبا هم دست داد همه  : 

همتون دیدیزحمت کش یلیبود , خ یشب خوب یلین , امشب خممنو زیواقعا بابت همه چ -  ..! 

 کی یتو یکردن با همه بچه ها , تابلو را به سخت یرا هم در آغوش گرفتم و پس از خداحافظ نویم

گرفتم گرمید یدست ها یرا هم تو هیهد یدستم جا دادم و پاکت باکس ها  ... 

کافه  یا حفظ کنم ...  از دو پله خروجکردم تعادل باکس ها ر یدر کافه خارج شدم و سع از

تابلو بود سبک شد , تابلو از دستم  یگذشتم و درست همان لحظه حس کردم دست چپم که حاو

نگاهت طاها الوند  نیلعنت به ا یشد و سرم را باال آوردم و با طاها چشم در چشم شدم ... ا دهیکش

, به زور از او جدا کردم و گفتم بود را دهیرا که باز مثل چسب به نگاهش چسب نگاهم..!   : 
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برم یخودم م -  ...! 

رسونمت خونه یم -  ! 

بود اریاخت یکه کنج لبم جا گرفت کامال ب یلبخند  ... 

شاگردِ مزدا نشستم , تابلو و باکس  یصندل یبه دنبالش راه افتادم و رو اریاخت یهم ب همانطور

که  نین نشست و استارت زد , ماشعقب گذاشت و خودش پشت فرما یصندل یرا رو هیهد یها

و گفتم ختمیو تشکرم را در کالمم ر یقدردان تیراه افتاد به حرف آمدم و نها  : 

تشکر کنم و از اون مهم تر چطور  دیدونم چطور با ی! من واقعا نم یدیزحمت کش یلیامروز ... خ -

تونم جبران کنم یم  ... 

 

و لبخند زد دیکش یقیعم نفس  . 

ستیبه جبران ن یازینکردم ..! ن یکار -  ... 

خواهد من بشنوم اضافه کرد یکه حس کردم نم یآهسته تر و زمزمه وار طور ییبا صدا و  .. 

هیکاف یکه کنارم هست نیهم -  ..! 

؟! انگار قلبم را در  گریاست د نیهم ندیگو یکه م یقلب ستی.. ا ستادیقلبم از تپش ا یا لحظه

زدم و  دنیام حس نکردم , جمله اش کل وجودم را تکان داده بود اما خودم را به نشن نهیقفسه س

دیبار یزل زدم , باران نم نم م سیخ ابانیبه خ شهیاز ش  ..! 

وقت  , تند تر از هر شیقلبم را که حاال برعکس چند لحظه پ قیعم یکردم با نفس ها یسع

زد تا را آرام کنم یم یگرید  ... 

لب به خودم تشر زدم ریز  .. 
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گه ینم یزیچ نی, اون همچ یدیجنبه ! البد اشتباه شن یآروم باش دختره ب - ..! 

شد و سپس  یباران بود سپر یقطره ها یکه تنها شکننده اش صدا یدر سکوت محض قهیدق چند

دمیبمش را شن یصدا  ... 

صحبت کنم یموضوع هیاهات راجع به خواستم ب یراستش , م -  ! 

به سمتم انداخت و ادامه داد ینگاه میرا به سمتش چرخاندم , ن سرم  .. 

میسفر بر هی میگرفت میبا بچه ها تصم - ... 

.. سفر ؟ دیباال پر میابروها ! 

داد ادامه  .. 

 نطوریکنم تو هم هم ی... فکر م میچند وقت خسته شد نیهممون از کار فشرده ا میحس کرد -

یباش  ... 

همان کار دست و پا  ی... کدام کار فشرده ؟! کار را آنها کرده بودند نه من که برا دمیدل خند در

گرفته بودم یروز مرخص نیشکسته ام هم چند  ! 

 

داشت ؟ یب بروند ! به من چه ربطنگفتم و همانطور نگاهش کردم ... خ یزیچ ! 

یی... پنج تا میخواستم خبرت کنم که همه با هم بر یم -  ! 

؟ یی... پنج تا دیحدش باال پر نیتا آخر میابروها ! 

که ادامه داد میبگو یزیچ خواستم  .. 
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 یپدر یالی! و میگرد یو بر م میکن ی, آب و هوا تازه ممیمون یسمت شمال , دو هفته م میر یم -

مورد اعتمادم یسپرم دست چند تا از دوست ها یسمت محمود آباده ! کافه رو هم م رضایلع ! 

دانستم که  یم بایشد ... من متعجب مانده بودم , تقر یم یشد که به خانه ما منته یفرع وارد

 نیداشت که من با آنها به سفر بروم ...! از ا یلیاست ! اصال چه دل یمنف یسفر ناگهان نیجوابم به ا

 : رو سر تکان دادم و گفتم

رو ندارم طشی! من شرا یی, چهار تادی..! خودتون بر هیفکر خوب -  ... 

خانه ترمز کرد و اخم کرد یجلو  .. 

؟ یچ یعنی قایدق طیشرا - ! 

اولم را به زبان آوردم لیدل صادقانه  .. 

مونم یم .. من نیام ؟! شما بر کارهیوسط چ نی, من انیلیشما همه با هم دوست و فام -  .. 

باز شد و مهربان تر نگاهم کرد شیها اخم  .. 

- ها یحساب کن بهیخودت رو غر گهید نمی! نب ییتو هم دوست و همکار ما  ... 

 

شانه باال انداختم سرتقانه  .. 

ر رفتن رو ندارمسف تیدر هر صورت , من واقعا موقع -  ! 

دیسمتم چرخ به  ... 

سفر میبر میخوا ی! م زمیعز یکن یغن یخوا یکه نم ومیاوران -  ... 

زمیعز "کلمه  یجمله اش را گفت و تمام کرد و تمام حواس من گره خورد رو او  " ...! 
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ضربان قلبم هزار را رد کرد و باز در دل به خودم تشر زدم باز  ! 

ریآروم بگ -  ! 

خونسرد حفظ کردم و با دست به ساختمان اشاره کردم را ظاهرم  .. 

رو  زیبمونم همه چ دی! با ستیخانواده ... سفر رفتن اصال درست ن ختهیاوضاع به هم ر نیبا ا -

 ! درست کنم

نگاهم کرد یشد و جد رهیچشمانم خ در  .. 

! سالله !  یکش یبار مشکالت خانوادت رو به دوش م یدار یادیکنم تو ز ی... من حس م نیبب -

, اون ها دلشون رو قرص کردن به بودن مهیسه یمشکالت خانوادگ یکه تو رهیبگ ادی دیهر کس با

 ینم یکه اون ها راحت باشن , ول یکش یتنه بار تمام استرس ها و دغدغه ها رو م هی یتو , تو دار

مشکالت زمان  یسر هی, حل شدن  یاونهمه مسئله رو حل و فصل کن ییتونه تنها یشه ! تو نم

بهتر شدن اوضاع تالش  یبه خانوادت فرصت بده که خودشون هم برا یخواد و صبر ! از طرف یم

, به اندازه دو  یرو حل کن زیهمه چ یستیکنن ... به خودت هم فرصت استراحت بده ! تو مسئول ن

بکش تا اون ها هم مشکالت لمس کنن و براش تالش کنن نارهفته ک  ..! 

را  یتنه بار مشکالت کیکردم  یم ی... من داشتم سع دیبود شا قتیحق شیرف هاشدم ... ح مردد

آوردند  یخودشان به حساب م قیبه دوش بکشم که متعلق به چند نفر بود ! حاال که من را هم رف

سفر  نیآمد , رفتن به ا یبه نظر م یمنطق یدر مورد مشکالت خانوادگ شیحرف ها یو از طرف

توانستم به آنها اعتماد کنم و دو  ی! باز هم ته ته دلم مردد بودم اما ... م کرد یجلوه م ترمعقول 

خانه بمانم ؟ کیهفته با سه مرد در  ! 

دمیرا شن شیصدا  ... 

؟ گهید یآ یپس م - ! 
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طاها  نهمهی.. ا ستنین یبد یآدم ها نایچشم و رو نباش سالله ! ا یب "درونم تشر زد  وجدانم

 " ! کمکت کرده

که داشتم نگاهش کردم یدیته ترد با  ... 

یمامانم راض -  .. 

دیرا بر حرفم  ... 

یکن شیراض یتون یتو م -  ! 

رفتم یم یسفر ناگهان نیدل کرده بودم , به ا کیزدم ... دلم را  لبخند  ! 

جانب راحت بود نیاز ا المیخانواده خاله ها هم محمود آباد بودند و خ یطرف از  ! 

دمیدر را کش رهیهم گذاشتم .. لبخند زد و من دستگ یک روکج کردم و پل یرا به آرام سرم  ... 

*** 

 

کرد و در همانحال گفت خچالیرا با عجله به سمت  شیقدم ها طاها  : 

نسوزه کیسالله ! ک - ..! 

 یرو ختنیر ریکه تند تند مشغول پن یدر حال درون فر انداختم و کیبه سمت ک ینگاه مین

ها بودم گفتم پسیچ  : 

 ! حواسم هست -

بلند گفت یبا صدا رضایگذشت و عل میبه دست از روبرو ینیبا عجله و س نویم  : 

باشه ها دیدو مدل با کشونیطاها ... ک -  ! 
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سر تکان داد طاها  ... 

و  رهیصبح تموم شد , بگ نیهم یلیوان کیککنه , مواد  دیفر ها پر شدن ! آراد رو فرستادم خر -

میخواست یهم م گهید زیخرده ر یسر هی,  ادیب  ... 

شه یم یشن و فر خال یها آماده م کیک یکی نیا ادیاون ب تا  ! 

تند افتاده بود انگار یرو زیکرد و همه چ یبا عجله کار م مانیها دست  ... 

بود به سمت ظرف ژامبون خرد  دنیبه دو هیکه شب ییها فارغ شدم و با قدم ها ریپن ختنیر از

و همانطور که با قدم  دمیبرخورد کنم که خودم را کنار کش نویبود با م کیراه نزد انیشده رفتم , م

میدیهر دو خند میگذشت یتند از کنار هم م یها  ! 

در هم گره خورده بود زیهمه چ واقعا  ..! 

تولد مفصل رزرو کرده  کی یکافه را برا یها زیمنفر زنگ زده بود و چهار تا از  کی شیپ قهیدق ده

و چند نوع دسر و  ینیزم بیو اسنک و س ریو پن پسیخواستند آن هم دو نوع ! چ یم کیبود , ک

داد یهم خبر از مفصل بودن تولدشان م یدنیدو نوع نوش  ! 

امروز  ینس, از بدشا میو ما هنوز نصف کار ها را هم انجام نداده بود دندیرس یم گریساعت د کی

کند و  دیتا خر میشد یمعطل آراد هم م دیتمام شده بود و حاال با یآشپز ازینصف مواد مورد ن

 ! برگردد

کردند یگرفتند و رزرو م یتماس م ریکه د ییها یامان از دست مشتر یا  ..! 

 را به خاطر یپر سود یمشتر نیچرب و نرم بود و انصاف نبود که کافه همچ یادیلقمه ز یطرف از

 ! کمبود وقت از دست بدهد
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ژامبون  یباق دیپرس یکه م رضایو در همانحال رو به عل ختمیها ر پسیچ یرا با عجله رو ژامبون

گفتم یها را کجا گذاشته ام با کالفگ  : 

گهید خچالهیتو  -  ..! 

دمیبه سمت خودم کش زیرا از آن سمت م ریو پن پسیمواد چ یباق خم شدم و ظرف و  ... 

دمیرا شن نویم یصدا  . 

یدیخودت زنگ زده نشن لیطاها ... آراد کارت داره ! انگار به موبا -  ! 

شانه و گوشش جا داد و باز  نیرا گرفت و ب لیخودش را به سمتش دراز کرد ... طاها موبا لیموبا و

 .. مشغول کار شد

گفت یکه م ییجلب شد به حرف ها جهمتو  ..! 

 ! جانم -

 ... خب -

هیگل یکه , حافظه ماه ستیاز دست تو ! حافظه آدم ن -  ! 

خب ! صبر کن یلیخ -  ... 

شانه اش سر نخورد به سمت من چرخاند و گفت یاز رو یکه گوش ی, فقط در حد یرا کم سرش  

: 

! بردار ! زودشرتمهییسو بیتو ج میسالله , گوش -  .. 

رفتم ,  شرتشییتند به سمت سو ییظرف را رها کردم و با قدم ها عینگاهش کردم و سر متعجب

و او گفت دمیکش رونیب شترشییسو بیرا از ج لشیموبا  : 
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االن  نای... زود باش ا دیخر ستینُت هام .. اونجاست ل یرو جا گذاشته ... برو تو دیخر ستیآراد ل -

آن شازده هنوز تو فروشگاهه یم  ...! 

گذاشت و انگشتانم  ریتاث میرو نویو م رضایعل یها دنیبا اظطراب گفت که لحن او و دو انقدر

آراد را  یکال ها سیرا زدم و باز کردم , م لشیموبا نیو با عجله شروع به حرکت کردند , پ عیسر

 یمبود که او  ینُت همان نیشدم , آخر شیو با عجله و استرس وارد نُت ها دمیصفحه د یرو

کنم و انقدر عجله کردم که انگشتم به اشتباه  کیکل شیانگشتم را باال بردم که رو عی, سر ستخوا

که عنوان نداشت خورد ینیینُت پا یرو  ! 

عکسِ من بود ؟! خشکم زده  نیعکس ... ا نیخارج شوم اما ناگهان چشمانم مبهوت شد ! ا خواستم

عکس  کیبود ,  دهیکش میاش را برا یود که نقاشب یزدم ... همان عکس یبود اصال ... پلک هم نم

شده ام رهیخ نیکج به دورب یاطرافم رها شده و با لبخند میکه موها یاز چهره ام در حال  ! 

 

نوشته شده بودعکس نوشته , گوشه عکس  کیکه مانند  یمتن یسر خورد رو چشمانم  .. 

تمام احساسات من چشمان توست تیدارد و مرکز یتیمرکز یزیهر چ "  ! " 

بود ! امکان نداشت ... امکان  یشوخ کیحتما  نیبود ... ا ستادهیاز تپش ا یجد یجد نباریا قلبم

داشته  یام , به من حس یو امن زندگ یو دوست داشتن ینداشت که طاها الوند , همان مرد جد

 ! باشد

تر از قبل مرا از جا پراند کینزد شیصدا  ... 

 !سالله ...!! خوابت برد ؟ -

لب به زور زمزمه  ریرها کردم , ز شخوانیپ یرا رو لشیخارج شدم و موبا شیعجله از نُت ها با

 : کردم



 

[Type text] Page 388 
 

کن دایخودت پ -  ! 

قدم تند کردم یبهداشت سیتوجه به نگاه مبهوتش به سمت سرو یب و  ! 

 بیغر یو با حال یبهداشت سیسرو یزد ! خودم را پرت کردم تو یدهانم م یوحاال درست ت قلبم

شد ! آن عکس , عکس من بود و من باور نداشتم طاها آن جمله  ی... باورم نم ستادمیا نهیآ یروبرو

کرده باشد رهیذخ شینت ها یرا کنار عکس من نوشته باشد و تو  ...! 

بود یبی... چه حال غر یوا  ! 

 یقلب ها یدر حال وقوع برا یچه اتفاق قایگرفت تا بتوانم فکر کنم و بفهمم دق یم نمقلبم آرا چرا

 ! ماست

شدم  رهیخ نهیتوجه به آ ی, لرز کردم اما بدمیصورتم پاش یتو خیآب  یآب را باز کردم و مشت ریش

دمیچشمان خودم , از خودم زمزمه وار پرس یتو رهیو درست خ  ... 

؟ یدوسش دار - ! 

 

داد ... من ... دوستش داشتم ؟! نه ... فقط ...  ینم یکرد و جواب ینگاهم م رهیخ نهیآ یتو ی سالله

بود یخوب بود ..! امن بود , مهربان بود , دوست داشتن یادیخب ... او ز  ! 

رفت , نگاهش که  یضربان قلبم باال م دمشید یم ی.. وقتخب . ی... ول یدوستش نداشتم ول من

شد یکردم نگاهم از نگاهش کنده نم یم  ... 

 نطوریهم یشد من دوستش داشته باشم ... من دوستش نداشتم ول ینم لیکه دل نهایا یول

وجود  یناخودآگاه حضورش آرامش بود برا نطوریحکم آرامبخش را داشت و هم شیناخودآگاه صدا

م ... من ... خب راستش ... دوستش داشتمقرار یب  ..! 
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دل دادن ها ..! منِ  نیاز ا یدلم را داده بودم و وا گرید ی, بار ماریساده و کله شقِ ب یِلعنت منِ

قلب زبان نفهم داشت که کار خودش را  کی, باز  دید یکه هر قدر هم ضربه م ی! سالله ا یلعنت

داد ؟!  یم ییو حرکاتش ... چه معنا ریاخ ینُت و حرف هاکرد ! من دوستش داشتم و او ... آن  یم

هم دوستم نداشت و آن عکس هم خب ... خب دیکردم ! شا یاشتباه م دیخب ... شا  ... 

شدم یم وانهیکه داشتم د یکرد ... وا دایآن عکس پ یشد برا ینم یهیتوج چیه  ! 

 یو در حال دمیبه صورتم پاش خیآب  یگریکرد , باز مشت د یم میکه صدا دمیرا شن نویم یصدا

دمیغر یلب با تحکم م ریکه ز : 

باش , آدم باش سالله ! تابلو نکن خودت رو یعاد -  ! 

خارج شدم یبهداشت سیمحکم از سرو یآب را بستم و با قدم ها ریش  ! 

*** 

 

 یکنم , پارک خلوت به نظر م شیدایکردم پ یپارک چرخاندم و سع یدور فضا را دور تا نگاهم

نبود دیبع یزییزده پا خیغروب سرد و  نیاز ا نیآمد و البته ا  ...! 

و گرفته  رهیت یبه ابرها رهیخ یها نشسته بود و با چشمان مکتیاز ن یکی ی, رو دمشید باالخره

آرام به سمتش رفتم , شب قبلش زنگ زده بود و  یکرد ... با قدم ها یدود م گاریآسمان . س

 بندیکه زده پا یبودم به حرف دواریبار ... ام نیآخر ی, به گفته خودش برا ندیخواسته بود مرا بب

نمیب یرا م ایکه پور دیباش یبار نیآخر نیبودم ا دواریباشد , ام  ..! 

, نفس  دنمیشم باز کرد و با دپا انداختم , با احساس حضورم چ یکنارش نشستم و پا رو یآرام به

دیکش یقیعم  ... 
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 دهیکه د یچند وقت نیآهسته و خفه در آمد , سالم کردم , بر عکس تمام ا شیکرد , صدا سالم

 !بودمش

 دیبودم , فقط شا امدهین زیچ چیه یبودم ..! برا امدهیصلح هم ن یجنگ ... برا یبودم برا امدهین

نمیب یخلسه را م ایبه نام پور یاست که مرد یبار نیآخر واقعا نیگفت ا یته دلم بود که م یحس  

..! 

 یازیاش را داده بود ... ن یآمد , او بد بود و تاوان بد یپر تنش خوشم نم یها یاز خداحافظ من

را  کارشیس لترینبود تا لحظات آخر هم تنش را کش بدهم ... نگاهش را به چشمانم دوخت و ف

انداخت و له کرد نیزم یرو  ...! 

داد و گفت هیتک مکتیرا به پشت ن شیدست ها سپس  : 

یخوبه که اومد -  ..! 

بودم ... آمده بودم گوش کنم امدهیحرف زدن هم ن یکردم ... برا سکوت  ! 

... همانقدر خفه دمیرا باز شن شیصدا  ! 

کنم , دوست دارم یگذشته ... انکار نم یادامه دادن حرف ها ی... نه برا یایبهت گفتم ب -  ! 

زدم , به  یقیبود , پوزخند عم میروبرو ریکه درگ یهم نگاهش نکردم , فقط همانطور با نگاه ازب

زمیخواستم همه شان را دور بر یکه سرم آورده بود و حاال م ییعمق تمام بالها  ! 

 

خودش و خاطراتش را دور  شهیهم یبار بشنوم و برا نیآخر یا برار شیبودم که حرف ها آمده

زمیبر  ..! 

دمیرا باز شن شیصدا  .. 
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از ما دوا کنه یدوست داشتن درد کهیکنم د ی, فکر نم یدوست دارم ول -  ..! 

کرد و سپس بعد از چند لحظه ادامه داد مکث  : 

مازت بخوا یزیچ هیبار ,  نیآخر یبرا نکهیواسه ا میینجایا -  ..! 

که از  یخوام ادامه بدم به کابوس ی, نم یخوام برگرد ی, نم یخوام دوسم داشته باش ینم گهید

رمیخوام ازت کمک بگ ی, م میکش اومده تو زندگ شیپنج سال پ  ..! 

بودم که  ایدن نیدر ا یکس نیخواست ؟! من احتماال آخر یعمق گرفت , از من کمک ن پوزخندم

بود ؟ دهیه به او کمک کنم , خودش هنوز نفهمخواستم ک یتوانستم و م یم ! 

خش دار شده بود ؟ شیصدا ! 

سالله  دمتیدینم چوقتیخواست ه یافتاد , دلم م یاز اون اتفاقات نم چکدومیه تیخوا یدلم م -

خوام یم زیچ هیفور کرد , االن ازت فقط  زهایچ نیشه به ا ینم گهیحاال ... د ی..! ول  ! 

دمیم را با او کوتاه کنم , سر چرخاندم و پرسدادم مکالمه ا یم حیترج  : 

؟ یچ - ! 

کرد آدم یبود انگار ... نگاهش سرد بود , لرز م خیقالب  شیمردمک ها یکرد , تو نگاهم  ..! 

 ! دخترم -

؟! از من ؟؟ به من چه  ردیدخترش را بگ نکهی... دخترش ؟! آمده بود دنبال ا دیباال پر میابروها

داشت ..؟ یارتباط  

گفتم یپر از تمسخر بود وقت میباز شد ... صدا زیتمسخر بر انگ یبه خنده ا میکم لب ها کم  : 

؟؟ یدخترت ؟! مگه تو دختر دار -  
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ریبار در طول پنج سال اخ نیاول یبرا دینگاهم کرد ... شا تند  ... 

ست , دختر منه کهیکه دست اون مرت ی! اون بچه ا یدون یدونم که م یم -  ..! 

دیاش کوب نهیس یرو با کف دست و  ... 

 

و تند گفتم دمیچشمانش خودم را جلو کش یشد تو زیام جمع شد , چشمانم ت خنده  : 

ارزه به صد  یاش م دهیگند یتار مو هی,  کهیمرت یگ یکه بهش م یحرف دهنت رو بفهم ! همون -

تو یتا  ! 

دی... تلخ خند دیباال پر شیابرو یتا کی  .. 

؟ یدوسش دار - ! 

پنهان  ای, الزم نبود از پور میالزم نبود دروغ بگو گریحبس شد , به او که د یلحظه ا یبرا نفسم

چشمانش و با محکم  یشدم تو رهیخ نانیمن .. با اطم ینبود در زندگ چکسیه گریکنم چون او د

, گفتم مریچند وقت اخ یصدا تیتر  : 

 ..! دوسش دارم -

بسوزد ...  شیشد دلم برا یشد که باعثت م یم دهید یشد ... در عمق نگاهش حس یطوالن نگاهش

حسرت هیشب یزیچ  ! 

کشدار از نگاهم گرفت و زمزمه کرد یرا بعد از چند لحظه  نگاهش  : 

 ! خوش به حالش -

گفتن نداشتم یبرا یدوختم ... حرف نیرا به زم نگاهم  ! 



 

[Type text] Page 393 
 

دمیرا شن شیداص  : 

برام  زیچ هیخوام ... فقط  یم زیچ هیحسرت خوردن ندارم ..! االن فقط  یبرا یوقت گهیمن ... د -

 !.. مونده ! اون بچه , دختر منه

زدم ... زمزمه وار تکرار کردم شخندین  ... 

 ! بچه -

را به سمتش چرخاندم و ادامه دادم سرم  : 

؟ یکن یپدر بودن م ی! اون وقت ادعا هیچ اسم اون دختر بچه یدون ینم یتو حت - ! 

کرد زیرا ر شیها چشم  ! 

! من پدرشم ستیادعا ن -  ! 

شدم زیت  ... 

یبراش , نبود یکرد یم یپدر دیکه با یگن ! اون موقع یرو نم نیمدارک حضانتش ا - ! 

 

داد و زمزمه کرد رونینفسش را ب یکالفگ با  : 

 ! سالله -

تفاوت نگاهش کردم یب همانطور  ... 

کن که  ی! اون دختر حق منه ! طاها رو راض رمیرو پس بگ ایدن نیحقم از ا نیخوام آخر یمن م -

 ! پسش بده
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 یب یشانه ام جابجا کردم و به ساعتم نگاه کردم , سپس با لحن یرا رو فمیجا بلند شدم , ک از

زده گفتم خیتفاوت و   : 

برم خونه دیکار دارم ... با یلیسفرم ! خ یمن امشب راه -  ! 

پر خواهش گفت یبلند شد و با لحن شیکه با عجله از جا فتمیراه ب خواستم  : 

! حق داره که  هیکنم ! اصال من به درک , اون بچه حق داره بدونه که پدرش ک یازت خواهش م -

 !.. پدرش رو بشناسه

را کج کردم سرم  ... 

دخترت  یکه قبول کن یندار نیجز ا یشناسه ! پدرش طاهاست ! تو راه یاون بچه پدرش رو م -

 یمادر واقع هیداره , خواهر طاها براش مثل  یآروم ینداره , اون زندگ یازین چیبهت ه گهید

که  یزیشه , چبا یکنه که پدر خوب یکنه و ... طاها , به نظرم داره تمام تالشش رو م یم یمادر

تو , خداحافظ شیکن که اون دختر برگرده پ رونیرو از ذهنت ب نی! پس ا یباش ینتونستتو   ! 

و به سرعت از او که مات مانده بود دور شدم دمیپاشنه پا چرخ یرو و  ..! 

*** 

 

گفتم یشرمنده ا یو با صدا دمیصندوق عقب مزدا کش یرا تا جلو چمدان  : 

خوام برم سفر ؟ یم یکه چطور دیفکر کرد نیندارم ! اصال به ا نیمن اصال ماش - ! 

داد چپ چپ نگاهم کرد و گفت یم شیصندوق جا یکه تو یچمدانم را برداشت و در حال طاها  : 

؟ قایدق یواسه چ نجائمیپس من ا - ! 
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گرفته بودند یروانم را به باز ایپور یدوختم ... حرف ها نینگاهم را به زمزدم و  یکمرنگ لبخند  

...! 

توانستم حواسم را به  یطاها شاد شوم و نه م یپوست ریتوانستم از توجهات ز یکه نه م یانقدر

 ... اتفاقات دور و برم بدهم

,  میشخص کرده بودکافه پنجره م یچرخاندم , محل حرکتمان را جلو ابانیرا دور تا دور خ نگاهم

 !.. ساعت نُه شب

طاها باشم نیبه بعد هم قرار بود مهمان ماش نجایبا آژانس آمده بودم و انگار از ا نجایا تا  ..! 

 گریکدیجاده  یو خم ها چیو در پ میباش نیکال دو ماش میخواست یبود ! م اوردهین نیهم ماش آراد

در رفت و آمد باشد رضایها و علطا نیماش نیب ی, قرار بود مثل نخود میرا گم نکن  ..! 

شاگرد مزدا  یصندل یکه رو یبعد در حال یو شدند و کم ریجاگ رضایعل نیو آراد در ماش نویم

مینشسته بودم , به راه افتاد  ... 

داد و با خنده گفت نییاش را پا شهیآمد ش یبا ما م یمتواز قایکه دق رضایعل  : 

 میبرس میو راحت بر میبخر مایهواپ تی, پنج تا بل میراه بش ریاس نکهیا یمن هزار بار گفتم به جا -

طاها خان یفهم یم کیتو تراف می! االن که افتاد  ..! 

و گفت دیهم خند طاها  : 

باشه کیاگه تراف یسفر به راهشه , حت ینصف خوش -  ! 

ما قرار گرفت یکرد و جلو شتریبا تاسف و خنده سر تکان داد و سرعتش را ب رضایعل  ... 

تر  نییرا پا شهیو من ش دیچیپ نمانیآرام ب یملود یزد و روشن کرد , صدا شیپنل را سر جا طاها

 !... دادم و اجازه دادم باد سرد به صورتم بخورد
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را  می, پلک ها دیچیدر گوشم پ لمیزنگ موبا یو درست همان لحظه صدا دمیکش یقیعم نفس

از ده بار زنگ زده بود شیکه از پارک خارج شده بودم ب یهم فشردم , از وقت یو کالفه رو یعصب  

..! 

دانستم ,  یرا خوب م زیچ کیخواهد , اما  یمرا گرفته و دخترش را از من م قهیچرا  دمیفهم ینم

حاضر نبودم از طاها بخواهم که  یطیشرا چیبود و من تحت ه ایطاها و پور انیم یزیمسئله چ نیا

 ررمک یکه حاال با تماس ها یزیخواستم , چ یترنم را به پدرش باز گرداند ... من فقط آرامش م

شد یصلب م ایپور  ! 

 لیکردم و سپس موبا جکتی, تماس را ر دمیکش رونیرا ب لمیرا باز کردم و موبا فمیک پیز یعصب

 پیرها کردم و ز میپا یرا رو لمیبود و من موبا رهیا به روبرو خگذاشتم , طاه لنتیحالت سا یرا رو

شد  یپخش م نیماش یبدهم که از باند ها یآرام کیکردم حواسم را به موز یرا بستم , سع فمیک

 ایو نگاهم را تا صفحه روشن و شماره پور ختی, باز افکارم را به هم ر لیاما روشن شدن صفحه موبا

 جیمس یخط ها یرا چنگ زدم و باال آوردم , نگاهم رو لیکوتاه , موبا جیمس کی نباریکشاند ! ا

دیچرخ  ... 

تونستم , فقط فکر کردم  یم شیسال پ یلیاقدام کنم , از خ یتونم از راه قانون یکه م یدون یم "

 هی, فقط  ستیبرام مهم ن زهایچ نیاون مرد امن تر و راحت تره ! حاال اما ا شیکه اون بچه جاش پ

دونم , اون بچه حق منه یرو م یزیچ  ..! " 

دانستم یدادم ... م رونیب یهم فشردم و نفسم را با کالفگ یرا رو میها پلک  ! 

را  ایرو ادگاری نیخواست که طاها آخر ی, من دلم نم ردیپس بگ یتوانست ترنم را از راه قانون یم او

 ایدادم پور یم حیترج نحالیبا اشود ..! اما  یدانستم که چقدر نابود م یهم از دست بدهد چون م

به  یطرف ز! ا اوردیاقدام کند و اگر حقش داشتن دخترش است , او را به دست ب یقانون قیاز طر

ادامه داشته باشد ایمکرر پور یها جیخواست تماس ها و مس یوجه دلم نم چیه  ! 
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کش آمد لیصفحه موبا یباز شروع به زنگ خوردن کرد و نگاه من تا رو لیموبا  ..! 

را دم گوشم گذاشتم لیسبز رنگ را لمس کردم و موبا کونیآ  .. 

 !بله ؟ -

 ! سالم -

آرام باشد میکردم صدا یسع  ... 

 

از جونم ؟ یخوا یم یچ - ! 

دمیزده شن خیرا سرد و  ایپور یارا کم کرد تا راحت تر صحبت کنم ... صد کیموز یصدا طاها  ... 

 ! دخترم رو -

آوردم که طاها نشنود نییرا تا حد ممکن پا میشدم , صدا تند  ... 

اقدام کن , اگه  ی؟؟ برو از راه قانون یخوا یداره ؟! دخترت رو م یبه من چه ! به من چه ربط -

رو با  زیشه همه چ یمهم ن شهیدن ! هم یبهت پسش م یازش رو داشته باش ینگه دار تیصالح

 ... حرف زدن و صلح حل کرد که

با تمسخر ادامه دادم و  .. 

 ی, فکر کرد نهیتو رو بب ادیکردم ب شیکه من راض میریبشه ؟! گ یبه من که چ یاالن زنگ زد -

گه چشم , بفرما یدخترم رو پس بده , اونم م یگ یبهش م  ! 

وارد شو یجناب , برو از راه قانون نه  ! 

اال رفتب شیصدا  ... 
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کردم انقدر مرد هست که بفهمه حال من رو !  ینشه ... فکر م جادیخواستم تنش ا یمن فقط م -

خوام ,  یبه ته خط ! خواستم بهش بگم که دخترم رو م دمیبفهمه که چقدر تنهائم, بفهمه که رس

دارم ایدن نیکه تو ا یزیتنها چ  ! 

من هم خوشبخته ... خواستم  شیاون بچه پ و قانعش کنم که میحرف بزن زیمسالمت آم خواستم

مجبورش کنم نکهیدلش رو قرص کنم , نه ا  ! 

باال رفت میخودم را کنترل کنم ... صدا نتوانستم  ... 

دغدغه ها خسته  نینداره ! من از ا یربط جیحرف ها به من ه نی! ا یهه ! تنش ؟! تو خودِ تنش -

 ! شدم جناب خلسه

باالتر رفت میصدا  .. 

شه به تو ..! مشکالتتون  یوصل م یجور هی میزندگ یهمه جا نکهی؟! خسته شدم از ا یهمف یم -

ستیبه من مربوط ن زهایچ نی! ا دیرو خودتون حل کن  ! 

 نیسر چرخاندم و نگاهش کردم , ماش یجی... با گ دمید میهمان لحظه دست طاها را روبرو درست

دیکش ابانیرا به کنار خ  ... 

 

دادم کرد و زمزمه کرد یانگشتانم فشارش م انیکه سخت م لمیبه موبا یا اشاره  : 

 ! بده به من -

را به  لیبه او نگاه کردم و او موبا یجیو تند بود , با گ یعصب میکه نفس ها یدر حال همانطور

بود ؟ دهیبود ... فهم جیو دم گوشش گذاشت ... نگاهم هنوز گ دیانگشتانم کش انیاز م یآرام ! 

شد لیتبد نیقیشکم به  دمیسردش را که شن یصدا  ...! 



 

[Type text] Page 399 
 

ببرش ایرو به دادگاه ثابت کن , بعد ب تتی؟! برو صالح یخوا یدخترت رو م -  ! 

کن که پس گرفتن دخترت بجنگ , بهم ثابت  یحرف بزنم , برا زیبا تو مسالمت آم ستمیبلد ن من

ری! اونوقت دخترت رو پس بگ یخوشبختش کن یتون یم  ! 

تفاوت گفت یب ی, با همان صدا ریمتح یتوجه به منِ بهت زده  یمکث کرد و باز ب یا لحظه  : 

 یشماره ات رو رو گهیبار د کی... فقط  یشماره زنگ بزن نیبه ا گهیبار د کی... اگه فقط  نکهیو ا -

کنم که تا آخر عمرت حسرت  یودم و اون بچه رو گم و گور مخ ی, جور نمیسالله بب لیموبا

, تمام یبکش دنشید  ! 

آنکه به چشمان مبهوت من نگاه کند , با  یرا به طرفم گرفت , ب لیرا قطع کرد و موبا تماس

گرفته گفت ییصدا  : 

 قصه رو نیمزاحمت بشه , ا گهیدم نذارم د ی! بهت قول م یمشکالت من شد ریمتاسفم که درگ -

کنم یتموم م  ! 

دیلرز یم میصدا  ... 

؟ ید یترنم رو ... بهش پس م - ! 

زد یچشم م یتو یادیاش ز یکه تلخ یزد .. لبخند لبخند  ..! 

از من داشته باشه , چرا که نه شتریبزرگ کردن اون بچه رو ب تیاگه صالح -  ! 

نه ام سر خورد ... گو یقطره اشک رو کینگاه از من گرفت و استارت زد , چانه ام جمع شد و  و

 یاز او م دیسال خودش را وقف ترنم کرده بود و حاال با نهمهیطاها که ا یسوخت , برا یدلم م

 هدغدغ نهمهیا انیخودم که م یداشته اش بود , برا نیآخر نیکه تنها بود و ا ایپور یگذشت , برا

فرار نداشتم یبرا یافتاده بودم و راه ریگ  ..! 



 

[Type text] Page 400 
 

سوخت یم دلم  ...! 

 یرا در بر گرفته بود سرم را به صندل نیماش یکه فضا ینیرا پاک کردم و در سکوت سنگ اشکم

دادم و چشمانم را بستم هیتک  ..! 

 

, سپس  برگردم یکردم به حالت عاد یبغض چسبنده ام را قورت دادم و سع قیچند نفس عم با

بود :ِ دهیو در جواب طاها که پرس دمیکوله ام گذاشته بودم نوش یکه تو یآب یاز بطر یجرعه ا  

؟ یخوب - ! 

گفتم :ِ لکسیخونسرد و ر ییصدا با  

 ! خوبم -

را بخورم ..! خوب بودم چون خوب  ایدن ینداشت که غصه تمام دردها یبودم , به من ربط خوب

راه بود نیبودن بهتر  ..! 

 نیکه خودش حالش خوب نبود و ا یبشر ! چطور در حال نینده بودم در صبر و استقامت اما فقط

؟ دیپرس یدرهمش مشخص بود , حال مرا م یاز اخم ها ! 

 یگریتوانست به احوال فرد د یکه در آستانه از دست دادن ترنم بود , چطور م یطیدر شرا اصال

 ! فکر کند

وارد خانه شد و  یعکس العمل روزبه افتادم وقت ادیبه  گذاشتم و ناخودآگاه شهیرا لبه ش آرنجم

دیسارا را د  .. 

پلک بزند نکهیو بدون ا رهیمبهوت بود که نگران شدم ! ناباور به سارا نگاه کرد , خ یطور نگاهش  ! 

نگاهش را به دستانش دوخت و او با بهت گفت سارا  : 



 

[Type text] Page 401 
 

آد یم ادتیسارا ! بگو که من رو  -  ! 

 یمادرم و سحر هم نشد , قفل شده بود رو قیعم یمتوجه نگاه ها یود که حتحالش خراب ب انقدر

بود شیو کم حرف که نگاهش همچنان مصرانه به انگشت ها ریسر به ز یسارا  .. 

را در دست گرفت , تکانش داد و گفت شیبغض کرد ... روزبه جلو رفت , شانه ها یبا ناراحت سارا  : 

 ... سارا ! با توئم! امکان نداره -

دیخند یبا ناباور و  .. 

رفته باشه ادتیرو  زیامکان نداره تو همه چ -  ! 

دینشست و درست همان لحظه بغض سارا ترک شیدو زانو روبرو سپس  ! 

 

 یه ... بغض مادرم و سحر که سعمبهوت روزب یسارا بود و چشم ها یاز آن همه اش اشک ها بعد

 ! داشت آرامش کند , و من ... من که دلم پر بود از حسرت

که پدرم بود یاز مرد ی, دلخور یپر بود از دلخور دلم  ! 

حد و  یب یآن همه دلسوز یتر رفتار کرده بود و به جا ی, پدرم منطق شیاگر سال ها پ دیشا

دختر خودش سوخته بود , حاال  یدلش برا یفقط کم,  یبرادر و برادر زاده اش , کم یحصرش برا

میحاالت گرفتار نبود نیدر ا کی چیه  ..! 

 دنیافتاد , حاال مادرم با د یخانواده مان م یبرا یاتفاقات عاقالنه تر شیاگر هشت سال پ دیشا

کرد یسارا و روزبه در کنار هم , آنطور با حسرت نگاهشان نم  ..! 

هم دهیبته افسوس که فاکه ته نداشت و ال ییها دیشا  ...! 
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و سرم را با تعجب به سمت طاها چرخاند , لبخند زد و  ختیتند , افکارم را به هم ر یکیموز یصدا

 . شانه باال انداخت

اگه براش کرور کرور  یافته حت یم یطیتحت هر شرا فتهیب یتو لک نباش ! اگه قرار باشه اتفاق -

افته ی, اگه هم قرار نباشه , نم یغصه بخور  ! 

با انگشتش به باال اشاره کرد و با همان لبخند گفت و  : 

آدم ها رو داره یهوا یبسپر به خودش ... بدجور -  ..! 

دمیکش یقیعم نفس  .. 

؟! همه  یتالش کن تیزندگ ینگه داشتن آدم ها یبرا یخوا یچون هوات رو داره ... نم یعنی -

یکن یرکا هی دیشه سپرد ... خودت هم با یرو که نم زیچ  ..! 

 

که حاال کمتر اثرات  ییرا کم کرد , سپس با صدا کیموز یداد و صدا رونیرا آه مانند ب نفسش

 : نشاط در آن مشخص بود , گفت

خواد یآرامشش رو م و یکه فقط دلم خوشبخت ی, انقدر ادیز یلی.. خ زهیترنم برام عز -  ... 

من و پدر و  یتو تمام ماجراها یدخل چی, چون مظلومه, چون ه استی, چون دختر رو زهیعز برام

 !... مادرش نداشته

 نیداد و دورم زد , به خاطر هم میاگه باز یبرام محترمه حت ادشی یرو دوست ندارم , ول ایرو گهید

رش شدمسال ها دخترش رو بزرگ کردم و پد نیهم همه ا  ! 

فرو  شیموها انی, انگشتانش را م دیکش یم یقیکه نفس عم یداد و در حال نییرا پا نیماش شهیش

 : کرد و ادامه داد
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 یخوره , ول یاز من هم ضربه م شتری... ب دهیبراش زحمت کش یاز من هان شتریدونم که ب یم -

رسه یروز م نیدونستم که ا یمن از همون اول هم م  ..! 

اند و رو به من که مبهوت مانده بودم ادامه دادرا چرخ سرش  : 

سال ها  نیکه به صاحبش پسش بدم ! همه ا دهیبود دست من , وقتش رس یامانت هیترنم فقط  -

اومد دنبالش پسش ندادم به  ایکه پور شینگهش داشتم چون حقش پرورشگاه نبود , اگه سال ها پ

بود شونیش رو نداشت , هنوز آشفته بود , پربزرگ کردن یهنوز آمادگ ایبود که پور نیخاطر ا  ..! 

 

کرد مکث  .. 

آد , از  یبچه رو بزرگ کنه مناسب تر از قبل به نظر م هیبتونه  نکهیا ی... حاال ... اون برا یول -

بگذره تا حضانت ترنم رو بهش بدن گهیمختلف د لتریف یکل و یپزشک یها لتریف ریاز ز دیبا یطرف  

... 

رو داشته تشیو صالح اقتیل یعنی,  رهیاگه بتونه حق حضانتش رو بگ پس  ! 

, ترنم میمنصفانه برخورد کن دی... با نکهیا و  ... 

را به سمت من چرخاند سرش  .. 

 ی, به احترام مادرش و احساسرو چند سال نگه داشتم  یامانت هی! من فقط  استیترنم حق پور -

کار  نیکه ا ستی, انصاف ن دهیبهش داشتم .. حاال وقت برگردوندن ترنم به پدرش رس یروز هیکه 

 !.. رو نکنم

آسمان بود هیشک شب یبود ... نه , ب ایمرد در نیزده و مات مانده بودم ! دل ا بهت  ! 

 شیها ایکه رو یمرد یکند برا یدار چشمداشت امانت یتوانست ب یکران ! چطور م یانتها و ب یب

توانست انقدر خوب باشد ...؟ یبود ؟! چطور م دهیرا نابود کرده بود و عشقش را از او دزد ! 
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داد رونیبه نگاه مبهوتم زد و نگاهش را به روبرو دوخت و نفسش را ب یلبخند  ... 

کرده  یبود .. پدر دهیکش ترنم زحمت ی! او برا دمشیفهم یاز او گرفتم ... نم یرا به سخت نگاهم

ببخشد ؟ ایبه پور یتوانست او را دو دست یبود و وقت صرف کرده بود , چطور م ! 

کردم اوج بهتم را در چهره ام  یدوختم و سع ابانیمرد ؟! نگاهم را به خ نیانقدر خوب بود ا چرا

 ... نشان ندهم

یمَرد , وا نیبود ا ییایدلش در بیکه عج یوا  ...! 

 یتوجه به صحبت ها و فضا یب مانیو هر دو میافتاده بود ریگ کیساعت بعد , در تراف کی حدود

میدیخند یو م میگفت یبود , م انیدر جر نمانیساعت قبلش ب کیکه  یزیغم انگ  ..! 

 ییخنده دار دوران دانشجو یحرف ها و خاطره ها انیچند بسته تنقالت باز کرده بودم و م من

متعجبش  یکردم و به چهره  یدهانش فرو م یچند تا پفک تو ی, هر از گاه مانیاش و قهقهه ها

دمیخند یم  ...! 

چطور حالمان را عوض  می, ما خوب بلد بود میگرفته بود ادیکردن را خوب  یدر لحظه زندگ ما

 یم ی... ما در لحظه زندگ می, از ته دل قهقهه بزنشمانیپ قهیتوجه به بغض چند دق یو ب میکن

هم انگار با ما لج بود ندهینداشت و البته آ یدرخشان زیچ چیچون گذشته مان ه میکرد  ..! 

 یخواهر بزرگ ترم و حال روح یروز آرام مانده بودم و دغدغه زندگ کیبا من که در حسرت  چه

در استانه از دست دادن ترنم بود مادرم را داشتم ... و چه با طاها که  ..! 

حالمان خوب باشد , و هر  نکهیا یبرا میزد ی, هر دو دست و پا م میبود گریکدی هیشب بیعج ما

میبود نیدو بدشانس تر  ...! 

گفت یو در جواب او که م دمیرا بلع پسیتکه چ نیآخر  : 

یبوده باش یشر یدانشجو ادی؟! اصال بهت نم یتو چ -  ...! 
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با تمام  یاول دانشگاه افتادم وقت یروزها طانیشر و ش یسالله  ادیبه  اریاخت یزدم و ب لبخند

محوطه  مانیقهقهه ها یصدا شهیکه هم میبود هیپر حاش پیاک کیکردم ...  یم یاستادها لجباز

ریآن روزها بخ ادید ..! کر یدانشگاه را پر م  ... 

سرخوش و کشدار گفتم ییهمان لبخند با صدا با  : 

اول یمنو تو ترم ها یدیاتفاقا ... ند -  ! 

میبود , پنج نفر بود ینجوریا پمونیباعث دردسر بودم ! کل اک کال  ! 

میبود یمیبا هم صم یلیاز دوست هام , خ گهیو چهار تا د من  ... 

امه دادمتر شد و اد قیعم لبخندم  : 

بود , کودک درونش به شدت فعال بود دایاز بچه ها اسمش و یکی!  میمدام در حال هر و کر بود -  

! 

رنگ  یبا چشمان قهوه ا یچشمانم آمد ... دخترک یجلو دایو طانیرا گفتم و چهره بامزه و ش نیا

میخورد ین نم, از کنار هم تکا میبود یمیکرد ...! چقدر صم یاز آن چکه م طنتیش شهیکه هم  ! 

دادم ادامه  : 

ها , نه !  ارهیفقط ادا در ب نکهیگم نه ا یصدا داشت ! مهارت که م دیتقل یتو یبیمهارت عج دایو -

از  میشد یم نیکرد که ما پخش زم یم دیتک تک استاد ها رو تقل یصدا یواقعا بلد بود , جور

 !.. خنده

و گفتم :ِ دمیخند و  

نشگاهدا یبود روزها ییچه روزها -  ! 
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مرور خاطرات من لذت  نیلبخند از گوشه چشم نگاهم کرد و دنده عوض کرد , انگار داشت از ا با

برد یم  ! 

؟؟ ی؟! هنوز باهاشون در ارتباط یاالن چ -  

متاسف گفتم ییو صدا دمیکش یقیعم نفس  : 

از دختر ها برگشت شهر خودش و  یکی,  میگرفت سانسیتموم شد و ل یکارشناس یوقت یعنی!  نه -

 دایسه نفر ..! من و و میراهش از ما جدا شد ... موند ییجور ها هیاز پسر ها هم ازدواج کرد و  یکی

گهید ی, ول میبا هم جور بود یلی! خ یو هاد  ... 

دوختم رونیرا به ب نگاهم  .. 

,  دمیخر دیجد یگوش هیخراب شد و کال  میو خطم رو عوض کردم , بعدها گوش رازیمن رفتم ش -

که داشتم هم پاک شدن ! کال گمشون کردم ییشماره ها  ... 

رفتنم نزد و من هم ادامه  رازیاز ش یرا تکان داد ... نه من از غصه ها حرف زدم و نه او , حرف سرش

نداشت یندادم , لزوم  ! 

 بمیرا از ج لمی... با خنده موبا دیچیپ نیدر ماش یشاد و تند کیموز یعوض شد و صدا کیموز

شدم , رو به او گفتم یم نیکه وارد دورب یآوردم و در حال رونیب  : 

گرفتن یجاده چالوس ساخته شده واسه استور میدار تیاصال روا -  ! 

لمس کردم و  مربوطه را نهیگز میدیخند یاز ته دل م میکه هر دو داشت یو من در حال دیخند

ثبت شد مانیخنده ها  ...! 

و گفت دیشدم و با لبخند به عکس نگاه کردم , سرک کش میعکس ها وارد  : 

نمیمنم بب -  ! 
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تمگرفتم گف یم شیرا جلو یکه صفحه گوش یو در حال دمیلحن کودکانه اش خند به  : 

 !.. حواست به جلوت باشه جناب ! به کشتنمون نده -

زد چشمک  ... 

دادن به سحر بودم که حالم را  جیکردم , در حال مس یزمزمه م کیکه با موز یبعد در حال یقیدقا

مامان راحت شود الیتا خ رمیتماس بگ دمیبود و خواسته بود هر وقت رس دهیپرس  ... 

پرس و جو  یروم و او پس از کم یم یسفر دو هفته ا کیکه به به مامان گفته بودم  شیروز پ دو

, خواست مراقب خودم باشم زهایچ نطوریراجع به همسفرانم و مقصد و ا  ... 

توجه به مشکالت سارا و روزبه رها کرده بودم و  یعذاب وجدان داشتم که آنها را ب یته دلم کم ته

با  دیآن ها هم با دیم درست بودند , شاطاها ه یحرف ها یاز طرف یبه سفر آمده بودم , ول

شانه  یرا رو نیسنگ یکردم بار مشکالت یم یتنه سع کی دیشدند و من نبا یمشکالت مواجه م

به دوش بکشم میها  ... 

یو درشت زندگ زیر یها یمان و تمام نگران یخانوادگ یتمام دغدغه ها ینیبه سنگ یمشکالت  ! 

یو افسردگ یوتراپیزیو ف یم .. از جنس فراموشاز جنس سارا و روزبه و مادر یمشکالت  ! 

عشق بود هیشب بیکه عج یاش , و از جنس طاها ... مرد یروح یجنس سالله و خال ها از  ! 

 یکشم و وابسته به مرد یم ایدست از عشق پور یگفتند روز یبه من م شیشک اگر سال ها پ یب

 نیحاال درست در بطن ا ی, ول دمیخند یمسخره م یشوخ نیشوم , از ته دل به ا یم گرید

دیرس یبه نظر م یواقع یمسخره قرار داشتم که به طرز ترسناک یشوخ  ! 

ها تیواقع نیامان از ا یا  ...! 
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که متعلق به پدر  یا یلنق یالیو اطیطاها مزدا را در ح یجاده باعث شد وقت یو شلوغ کیتراف

 رضایباشد و چشمان رانندگان که طاها و عل شیکرد , آسمان گرگ و م یبود پارک م رضایعل

باز نشود یبودند از شدت خستگ  ..! 

میبود دهیخواب , سالم رس مهین یمغز ها نیبا ا نجایاز ما محافظت کرده بود که تا ا خدا  ..! 

...  میراه افتاد الیو سالنه سالنه به سمت ساختمان و میدیکش نییپا یحال یها را با ب چمدان

 کی نیماش ی, تو دید یو چشمانم محو م دمیکش یکشان چمدانم را دنبال خودم م ازهیخم

رفتم یخواب راه م یهم خوابم نبرده بود و حاال رسما تو قهیدق  ..! 

باال رفتم , وارد سالن خانه جلو رفتم و پله ها را  نویو م رضایباز به دنبال عل مهیهمان چشمان ن با

رک گفتم یخسته و لحن یبا چشمان رضایو من رو به عل میشد  : 

! کدوم اتاق ماعه ؟ یخواب یاز ب رمیم یدارم م - ! 

آشپزخانه رها  یورود یکه چمدان را جلو یاز اتاق ها اشاره کرد و در حال یکیبا دستش به  یعل

رفت , گفت یم خچالیکرد و به سمت  یم  : 

نوعهینجا واسه تو و ماو - ! 

میخواب یاتاق م یکیو آراد و طاها هم تو اون  من  ! 

که همه راحت باشن میمردونه کرد زنونه  ... 

که وارد  یکشان به سمت اتاق رفتم , در را باز کردم و در حال ازهیتکان دادم و همچنان خم سر

شدم گفتم یم  : 

دیخوب بخواب ی! همگ نیخوب کرد -  ... 
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هم درست پشت سر من  نویگفتند و م " نیهمچن "که  دمیرا شن رضایو طاها و عل آراد یصدا و

گفت ریوارد شد و شب بخ  ... 

 

 یکه رو یآن انداختم و در حال یرا رو میتخت رها کردم و شال و مانتو نییخنده چمدانم را پا با

شدم گفتم یتخت دو نفره ولو م  : 

ریصبح بخ یبگ دیدر واقع با -  ... 

و المپ را خاموش کرد دیخند  . 

 نویتوجه به م یکه چشمانم گرم شد و ب دینکش یصورتم پخش شد , طول یرو میزدم و موها غلت

به خواب رفتم نیکه مشغول باز کردن چمدانش بود , با همان شلوار ج  ... 

*** 

, به ساعت  ستادمیا یم نهیآ یکه روبرو یرا با حوله خشک کردم و در حال سمیخ یو رو دست

انداختم ینگاه یوارید  ... 

صبح هشت  ! 

شوم و چشمانم  یم داریبدن خسته ام , کله سحر از خواب ب رغمیکه عل ییصبح ها نیبه ا لعنت

شوند یخواب نم میتسل گرید  . 

و هشت بلند دمیپنج صبح خواب کینزد  

 یها سمیهم از آن ساد نیبرد , ا یخوابم نم گریخواب بودند اما د یانم سرخ و ب, چشم شدم

 !.. مخصوص من بود
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که تنم  ینیبه شلوار ج یسرم گوجه کردم و نگاه یرا باال میچشمان سرخم شدم و موها الیخیب

بودم نیبود انداختم , الحق که تنبل تر  ..! 

که از اتاق  یرا پشت گوشم زدم و در حال میموها کردم و ضیشلوار راحت تر تعو کیرا با  شلوارم

تخت ولو بود انداختم یکه رو نویبه سمت م یشدم , نگاه یخارج م  ... 

آماده شدن و  یبرا میو بعد هم سر و صدا یبهداشت سیرفت و آمد من به سرو نهمهیاز ا بعد

دید یلباس , از جا تکان نخورده بود و همچنان خواب هفت پادشاه را م ضیتعو  ..! 

 

 چی, شک نداشتم ه دمیرا گذراندم و به سالن خانه رس یخال یو طول راهرو دمیخند یآرام به

نبود یبیعج زیو ساکت چ ینشدند , پس سالن و آشپزخانه خال داریکدام از مردها ب  ..! 

نشسته بود و کامال  لیتمام وسا یم و نگاهم را دور تا دورش چرخاندم , خاک روآشپزخانه شد وارد

دست نخورده رها شده نطوریهم نجایخانه نبوده و ا نیدر ا یمشخص بود که حدود چند ماه کس  ! 

یآب حت وانیل کیاز  غیرفتم و بازش کردم , در خچالیسمت  به  ! 

لب به خودم غر زدم ریز  : 

..؟ نجایاالن پر باشه ا یار! انتظار د یپس چ - ! 

 یالزم برا یزهاینگاهم را دور تا دور خانه چرخاندم , اصال اگر چ یرا بستم و با کالفگ خچالی در

بخورد یزیخاک چ نهمهیا انیکرد م یهم آدم رغبت نم میخوردن صبحانه را داشت  ! 

و رُفت و روب جانانه بود یریگردگ کیشد ... راهش فقط  ینم ینطوریا  ! 

بودند یها رفتم و بازشان کردم , خال نتیمصمم به سمت کاب ییو با قدم ها دمیکش یقیعم فسن  

..! 
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کردم ,  یم زشیتم دیکنم با یخانه دو هفته زندگ نی, اگر قرار بود من در ا دمیکش یکالفه ا پوف

داشتم ازیو لوازم نظافت ن ندهیخانه درندشت هم قطعا به شو نیکردن ا زیتم یبرا  ..! 

ماند یراه م کیخوابشان کنم ... فقط  یخواست ب یوجه دلم نم چیخواب بودند و من به ه هاپسر  

..! 

 

ام را با شلوار  یو شلوار خانگ دمیجلو باز و راحت کرم رنگم را پوش یسمت اتاق رفتم و باران به

 یتر بستم و شال نخ نییکش پا کیرا باز کردم و با  میکردم , موها ضیرنگ تعو یمشک نیج

سرم انداختم یرنگ را رو یمشک  ... 

 دمیکش رونیب یدفترچه ا فمیکرم رنگ گذاشتم و از ته ک یدست فیک یپولم را تو فیو ک لیموبا

از آن را کندم یو برگ  ! 

مداد نبود ایودکار از خ یرا دور تا دور اتاق چرخاندم , خبر چشمانم  ... 

رفتم و بازش کردم شمیلوازم آرا فیخنده سراغ ک با  ... 

نبود نیجز ا یهم مناسب نبود اما چاره ا یلینوشتن خ یلب قرمز رنگ برا خط  ! 

جمله کوتاه نوشتم چند  : 

گردم , سالله ی, تا ساعت ده بر م رونیرم ب یسر م هیمن  "  . " 

در اتاق چسباندم و با عجله از خانه  یدراور بود , رو یکشو یکه تو یا شهیرا با چسب ش برگه

و  یشانه ام جابجا کردم و به سمت بلوار خلوت رفتم و به آسمان ابر یرا رو فمیخارج شدم , ک

ما شوند بیشهر هم قرار بود نص نیا یگرفته نگاه کردم , انگار باران ها  ...! 

 ابانیشهر باعث شده بود تک تک خ نیدر ا یگانداختم , سال ها زند ابانیبه دو طرف خ ینگاه

را بشناسم شیها  ... 
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من یها یآباد , شهر کودک محمود  ..! 

 یرو ادهیپ کیزرد رنگ شدم و خودم را به  یها یتاکس الیخینبود , پس ب یخانه خاله هما راه تا

رو قدم زنان راه افتادم ادهیپ هیو سرد دعوت کردم و در حاش سیخ یدر هوا  ... 

شمرده و  میشدم ... قدم ها رهیخ میفرو کردم و به کفش ها میپالتو یها بیرا در ج میها دست

نداشتم دنیرس یبرا یعجله ا جیآرام بود , انگار ه  ... 

 میبرا رازیچون مانند تهران و ش دیشاشهر را متر کنم ,  نیا یها ابانیخواست تا ابد خ یم دلم

هم  دیانداخت ... شا ینم میها و غصه ها یافسردگ ادینذاشته بود و مرا به  یخاطرات بد به جا

آرامِ من بود یها یچون شهر کودک  ...! 

که تهِ تهِ  یزندگ هیخانه گرم و  کیشهر آرام ,  کیخواستم ؟؟  یچه م ایمگر من از تمام دن اصال

داشته باشد یثبات و آرامش نسب کیروزمره اش ,  یها تمام دغدغه  ...! 

وسط کم بود نیا یزیچ کی... انگار  نه  ! 

بودم , من ... راستش طاها را هم یاگر صادق م خب  ... 

 نیاز ا کباری, من  زمیوارم را از ذهنم دور بر یلیکردم افکار ل یهم فشردم و سع یرا رو میها پلک

جوالن دادن  یبه دلم اجازه  گریضربه خورده بودم , محال بود بار د ام ختهیاحساسات افسار گس

 !.. بدهم

دادم , بخار از دهانم خارج شد و من نگاهم را دوختم به سوپرمارکت ها و  رونیب یرا با کالفگ نفسم

بودند شانیصاحبنشان در حال باال بردن کرکره ها ایباز بودند و  انیدر م یکیکه  ییمغازه ها  ... 

 یقابل کنترل شده بود , سرک م ریو غ ختهیبود اما ذهنم افسار گس شیو آدم ها ابانیبه خ مچشم

از طاها در آن بود یکه نشان یزیبه هر چ دیکش  ... 
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کردم  یکه فکر م یکه آن شب به خانه بردم و با عشق یدوست داشتن یاش , همان تابلو هیهد به

که در جواب مامان و  یزدمش ... همان واریبه دتختم  یدچارش نخواهم شد , روبرو چوقتیه گرید

 ماز دوستان یکی هیبودند از کجا آمده, کوتاه گفته بودم هد دهیهم سارا که پرس یسحر و البته کم

 ... است

 

که هنوز هم از درک و  شیدر نُت هاشده  رهیذخ یبه آن عکس نوشته  دیکش یسرک م ای

 !... هضمش عاجز بودم

...! به حرف  دندیخند یزد , م یقهقهه م ی, به چشمانش که وقت شیبه لبخند ها دیکش یم سرک

دلچسب بود زشیهمه چ بیکه عج یو به خودِ خودش ! طاها الوند , مرد شیها  ... 

 یدر وجودم مرده و خنده ام م شهیهم یاحساس برا یبرا یزیکردم چ یفکر م شیسال پ پنج

روز دوباره عاشق شوم کیکردم که  یفکر م نیبه ا یگرفت وقت  ...! 

زن با قلبش زنده است کی,  یطیبودم که تحت هر شرا دهیاما , خوب فهم حاال  ! 

خورند ...! زن  یم نیسهمگ یاست و اغلب از همانجا هم ضربه ها شانیعطف زن ها قلب ها نقطه

 چندیو از درد قلب و احساس به خودشان بپ زندیبخورند , درد بکشند , اشک بر اگر زخم یها حت

بودند و  دهیغم فراق نکش چگاهیکه انگار ه یتپد , طور یشوند و باز قلبشان م یهم باز عاشق م

زن ها نیهستند ا یبیبودند ! چه موجودات عج دهیدرد نچش مطع  ... 

 میکردم پا یم یسع یافتادم وقت میها یکودک ادیو به رو دوختم  ادهیپ یها کییرا به موزا نگاهم

نگذارم کییخط موزا یرا رو  ...! 

رحمانه بزرگ شده بودم ی, و چقدر ب ینیریکودکانه و ش یدغدغه ها چه  ... 

یناگهان چقدر  ! 
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 !... چقدر دور شده بودم از آن سالله ساده و خوش خنده و مهربان

 

چرخ  نیکه تمام حواسم حول محور ا یو در حال ستادمیدر خانه خاله هما ا یبعدش جلو قهیدق ده

نشان خواهد داد , زنگ در را فشردم و منتظر  یچه عکس العمل دنمیخورد که روشنک با د یم

 ... شدم

 یاهال یفکر کردم که اگر جا نیشد , به ا ینآمد , سکوت که طوال یخانه نم یاز تو ییصدا چیه

, قطعا  ختیر یفشرد و خوابم را به هم م یصبح زنگ خانه ام را م میهشت و ن یخانه بودم و کس

کردم یدر دل کُرور کُرور فحش نثارش م  ! 

هم به برگشت نداشتم , اصال دوست  یلیم جیآمده بودم و ه نجاینبود , تا ا ی, چاره ا دمیخند زیر

کنم دارشانیشتم از خواب بدا  ! 

و بعد هم در باز شد  دمیرا شن یکس یقدم ها یبعد صدا یزنگ فشردم و لحظات یرا باز رو دستم

من چشمانش  دنیشد ... با د انینم یچهارچوب در ورود انیو چهره متعجب و خوابالود رهام م

کرد که  یمن نگاه م به یشد , جور لیشدت گرفت و به قهقهه تبد زمیگرد شد که خنده ر یطور

است دهید حانگار رو  ...! 

گفتم میخنده ها انیم  : 

 ! سالم عرض شد جناب -

و  یکه با خونسرد یکرد , شانه اش را به عقب هل دادم و در حال یمبهوت نگاهم م همانطور

بلند ادامه دادم ییشدم , با صدا یبزرگ خانه م اطیوارد ح یسرخوش  : 

؟ یشما ! منم خوبم جناب ! شما خوب یها یممنون , از احوال پرس - ! 

ناباور و پر خنده در آمد شیشد و صدا لیکم بهتش به خنده تبد کم  : 



 

[Type text] Page 415 
 

پررو ؟ یدختره  یکن یم کاریچ نجایتو ا - ! 

را  میرفتم , ابروها یساختمان م یکه عقب عقب به سمت ورود یرو به او و در حال دمیچرخ

باال انداختم و گفتم طنتیخباثت و ش  : 

کنم داریاومدم تو رو از خواب ب -  ..! 

و در را بست دیخند  .. 

یموفق شد -  ! 

تعارف جلوتر از من وارد خانه شد و در  یابرو باال انداختم و منتظر ماندم تا به من برسد , ب باز

 : همانحال گفت

! خاله و سحر کجائن ؟ نیخبر اومد یچرا انقدر ب حاال جدا - ! 

باال انداختم شانه  ... 

خوان باشن ؟! تهران یکجا م -  ! 

دیباال پر شیابروها  ... 

؟؟ یینجایتهران ؟! پس تو چرا ا -  

و پر خنده کردم یتصنع یاخم  : 

برم جناب یناراحت -  ...! 

و ادامه دادم , دستم را در هوا تکان دادمدیبگو یزیو خواست چ دیخند  : 

کنم بعدا یم فیروشنک , حاال تعر شیرم پ یبا اجازت م -  ..! 

رفت و گفت یبهداشت سیسمت سرو به  : 



 

[Type text] Page 416 
 

 ! خوابه -

کردم یدراز زبان  ... 

کنم یم داریکردم اونم ب داریکه تو رو ب یهمونطور -  ...! 

و شانه باال انداخت , به سمت اتاق روشنک پا تند کردم دیخند باز  ... 

 

چانه اش  ریو پتو را تا ز دهیتخت خواب یرو ی, به آرام دمیباز کردم و سرک کش یاتاق را به آرام در

دختر نیبود ا ییسرما شهیبود , خنده ام گرفت ... هم دهیباال کش  ..! 

روشنک که  تاریگ دنینگاهم را دور تا دور اتاق چرخاندم و با د تطنینوک پا وارد شدم و با ش یرو

چه کنم دیدانستم با ی... م دمیخند زیر زیگوشه اتاق بود , ر  ! 

را برداشتم و محتاطانه لبه تختش نشستم , زل زدم به چهره اش تا بتوانم عکس العملش را  تاریگ

 میس یانگشتانم را محکم و مداوم رو کبارهیدو سه گفتم و  کی, زمزمه وار  نمیشدن بب داریموقع ب

خودم را  یها خارج شد که گوش ها میاز س ییمعنا یگوش خراش و ب ی, صدا دمیکش تاریگ یها

چهره جهان بود نیو طنز تر نیکرد , اما چهره روشنک در آن لحظه خنده دار تر تیهم اذ  ...! 

ممکن باز شده بود و انگار که  حد نیتا آخر شینشسته بود و چشم ها شیو مبهوت در جا خیس

بود دهیروح د  ! 

را  تاریخنده ام گرفت , گ دمیکه رهام را د یبلند تر از وقت یحت نباریبود که ا رهیبه من خ یطور

 ... کنار گذاشتم و قهقهه زنان او را با عشق در آغوشم فشردم

دستانش را باال آورد دورم حلقه کرد مبهوت  .. 

؟ وونهید یدختره  یکن یم یلطچه غ نجایتو ... تو ا - ! 
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آن  یکه اثرات خنده هنوز تو ییکردم خنده ام را جمع کنم ... شانه باال انداختم و با صدا یسع

 : مشخص بود گفتم

جواب پس بدم ؟ دیبا - ! 

 

و ادامه دادم دمیعقب کش بعد  : 

کنم زتونیخواستم سورپرا یتو فکر کن م -  ..! 

تر و  الیخیدر آغوشم گرفت و من با آرامش لبخند زدم ... چقدر خوب بود که ب گریلبخند بار د با

 تیکردم , واقع یم یو زندگ دمیخند یوجود مشکالت م رغمیخوشحال تر از قبل بودم , که عل

قرار نبود غم و اشک را تحمل  گریبودم و د بود که از غصه خوردن و نگران بودن خسته شده نیا

شاد باشم یطی, بلکه قرار بود تحت هر شرا مکن  ...! 

رفت و من به سمت  یبهداشت سی, او به سمت سرو میو با هم از اتاق خارج شد میجا بلند شد از

 ... آشپزخانه که رهام در آن مشغول بود

و  ریمانند پن زهایچ یسر کی دنیچ و خچالی یتو دنیشدم و رهام را در حال سرک کش وارد

 ی, دوست داشتم صبحانه ام را با طاها بخورم , اما خوب نبود اگر به رهام م دمید زیم یخامه رو

گرفتم چند لقمه بخورم و کنار  میبه صبحانه خوردن با آنها ندارم , پس تصم یگفتم که عالقه ا

مبکش  ... 

که گفت دمیرا شن شیگذاشتم , صدا یم ریکنار پناز کره را  یکه برش یکمکش رفتم و در حال به  

: 

ومدنیچرا ن نای.. خاله ا ینگفت -  ! 
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دادم به  یم حیکنم پس ترج فیخاله تعر یهم تمام ماجراها را برا کباریکردم , من قرار بود  مکث

, پس به گفتنمیهمه شان با هم بگو  : 

تهراندادن بمونن  حیمن با دوست هام اومدم , مامان و سحر ترج -  ..! 

گرفتم سر فرصت درباره سارا و برگشتنش با آنها صحبت کنم میکردم و تصم اکتفا  ... 

 

 شانیپر ینزند , سارا به قدر کاف چکسیراجع به برگشتن سارا به ه یحرف چیمامان گفته بودم ه به

شد یتر هم م جیهجوم آوردن تمام آشناها به خانه ما , قطعا آشفته تر و گبود و با   ... 

هم شوکه و  ادیسارا ز میبود دواریو ام میکردن اتفاقات گذشته را به روزبه سپرده بود فیتعر

شد هم حق داشت یمتعجب نشود , هر چند که اگر م  ...! 

 یاتاق مشترک مادر و پدرش م که به سمت یخارج شد و در حال یبهداشت سیاز سرو روشنک

 رفت گفت :ِ

دینیکنم صبحانه رو بچ یم دارشونیتا من ب -  . 

گفتم عیسر  : 

 ی... حاال م ییجا هیرم , کار دارم  ی.. من دارم م یزیخوابشون رو به هم بر یالک ستینه ! الزم ن -

نمتونیب یآم بازم م ! 

دمیرهام را شن یصدا  : 

؟ یر یم ومدهین - ! 

نشستم گفتم یم زیکه پشت م یگذاشتم و در حال زیم یم و نان ها را روتکان داد سر  : 
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سر بزنم و اعالم حضور کنم ! گفتم که با دوست هام اومدم ...  هیبرم! فقط اومدم بهتون  دیآره با -

الیبرگردم و دیدارم و بعدشم با دیخر یسر هی  ! 

 شیکه چا ی, روشنک در حال میشد یکه هر سه مشغول خوردن م ینشستند و در حال زیم پشت

دیزد کنجکاوانه پرس یرا هم م  : 

هستن ..؟ یدوستات ؟! ک - ! 

 

و گفتم دمیشده ام نوش نیریش یاز چا یا جرعه  : 

 هیونجا اومدم .. همکارامن ا یکنم , با رفقا یکافه کار م هی یکه چند ماهه که تو یدون یم -

ییجورا  ! 

سر تکان داد رهام  ... 

 !قابل اعتمادن ؟ -

فرشته بود کیچشمانم آمد ... قابل اعتماد ؟! به نظرم او  یطاها جلو چهره  ...! 

هم که خواهرانه  نویکردند ... م یمرد بودند و برادر وار محبت م یادیهم که ... ز رضایو عل آراد

بود ! اصال همه آنها فرشته بودند انیاشت بس که عکردن ند فیتعر شیها  ! 

مطمئن گفتم یتکان دادم و با لحن سر  : 

یکه فکرش رو بکن یاز اون شتریب -  ! 

زد لبخند  ... 

 ! خوبه -
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و گفتم دمیکش یقیعم نفس  : 

 ی... بچه ها دیرو بشناس گهیدور هم که همد میشب جمع بش هی,  نیحاال اگه دوست داشته باش -

نیَخوب  ! 

مشتاقانه سر تکان داد و گفت روشنک  : 

رو بشناسم دتیجد یرفقا نیدوست دارم ا یلیچرا که نه ! خ -  .. 

 یام را تو یشدستیو پ یچا یخال وانیهم سر تکان داد ... خوشنودانه از جا بلند شدم و ل رهام

روشنک  یاتوجه به حرف ه یکردم , ب یکف عیگذاشتم , آب را باز کردم و ظرف ها را سر نکیس

که  یآب چکان , در حال یدهد شستمشان و بعد از گذاشتنشان تو یگفت خودش انجام م یکه م

رفتم گفتم یکاناپه رها شده بود م یکه رو فمیبه سمت ک  : 

! فعال نمتونیب یحاال باز هم م -  ! 

تند سوپرمارکت پا  نیتر کیزدم و به سمت نزد رونیکردم و از خانه ب یخداحافظ شانیهر دو با

کردم ... خوب بود که  یتازه م یداریزدم و با آنها هم د یبه خاله الله هم سر م یکردم , به زود

 یبود و حس یاز قبل خوب و دوست داشتن شتریب دایجد ی... زندگ دمشانید یبودم و م نجایا

شود ...  یکه نسبت به او دارم وصل م یحال خوب به طاها و حس نیسر ا کیگفت  یم ونمدر

شدم یمتوجه شدت آن م یکه به تازگ یحس  ...! 

*** 

 

وارد خانه شدم و نگاهم را دور تا دور چرخاندم , ساعت نه و چهل  ندهیمواد شو یحاو سهیک با

خوابالو یبود ... تنبل هارفتم , غرق سکوت  یکه م یبود و خانه درست مانند زمان قهیدق  ..! 
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اپن رها کردم و به سمت اتاق پا تند کردم , شال و  یرا رو دیخر سهیآشپزخانه شدم و ک وارد

 یشلختگ حتملیگفت ,  یزدم , سحر راست م رونیرها کردم و از اتاق ب یصندل یرا رو میمانتو

ها بود یدر خون ما نادر  ! 

پاک کن و چند نوع  شهیفته بودم را , به همراه و شگر ییظرفشو نکیس یکه برا ییها ندهیشو

و مشغول شدم دمیاپن چ یخارج کردم و رو کیاز پالست گرید ندهیشو  .... 

 یها شهیآلوده و خاک گرفته , ش یها نتی, کاب خچالی,  فیبه شدت کث نکِیکردن س زیتم

گرفته که چند ماه بال خاک  یها وانیآشپزخانه , هود چرب , ظرف ها و استکان ها و ل یپنجره ها

به جانش  یو البته کف آشپزخانه که با دستمال و ت فیاستفاده مانده بودند و گاز خاک گرفته و کث

همچنان خواب بودند هیو بق دیبه دو ساعت طول کش کینزد یزیبودم , چ تادهاف  ... 

ر آن چرخاندم و دور تا دو یو البته خوشحال یو مرتب شد , نگاهم را با خستگ زیکه تم آشپزخانه

دو ساعت زحمت و جان کندن من بود یناخودآگاه ذوق کردم , ثمره   ...! 

فکر کردم  نیشد , باز عذا گرفتم و به ا دهیسالن خانه کش یآشپزخانه تا رو ینگاهم از رو یوقت اما

کنم یو خاک فیسالن کث نیصرف ا دیبا گریکه چقدر وقت د  ..! 

 

و با زمزمه کردن دمیکش یقیعم نفس  : 

دم یانجامش م عینداره که سر یکار -  ! 

پاک کن برداشتم و وارد سالن شدم ,  شهیو ش زیتم یام را خفه کردم و دستمال یدرون یغر ها غر

بار پاک  نیتک پنجره ها را چند پرده ها را کنار زدم و با وسواس به جان پنجره ها افتادم , تک

 یکسکردم که اگر  یم زی, خانه را تم یبا اصرار و سع یرفتم , طور یقد نهیکردم و سپس سراغ آ

کنم یخانه زندگ نیکرد قرار است سال ها در ا یگمان م دید یمرا م  ..! 
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خانه  یا شهیها و تمام لوازم ش نیتریو و شیها یو عسل ییرایپذ زی, م ونیزیتلو زیکردن م زیتم

زمان برد یمدت  ... 

, کف خانه را برق انداختم یرفتم و با همان وسواس ذات یاز آن سراغ ت پس  ... 

 یزیهمه جا را نگاه کردم , خانه از تم یرا کنار گذاشتم و با خستگ لیوسا گریو دستمال ها و د یت

.. خسته بودم اما من بود . یسطح دنیکش یجارو برق کیکه الزم داشت  یزیزد و تنها چ یبرق م

 دمید ار نویرها کردن کار نبودم , پس به سمت اتاق رفتم و در را باز کردم و م مهیاهل نصفه و ن

من لبخند زد و در همانحال  دنیاست , با د شیو مشغول شانه زدن موها ستادهیا نهیآ یکه روبرو

مشغول بود گفت شیکه با موها  : 

؟ ی! کجا بود ریصبح بخ - ! 

اشاره کردم و گفتم یواریاق شدم و با خنده به ساعت دات وارد  : 

بودم ییرایتو پذ نجایبانو ! هم ریظهر شما هم بخ -  ! 

 شیدادند , ابروها یرا نشان م قهیعقربه ها که دوازده و چهل دق دنیسمت ساعت و با د دیچرخ

و با خنده گفت دیباال پر  : 

...؟ یداریب یشدن ؟! تو از ک داریب هی! بق دمیچقدر خواب - ! 

باال انداختم شانه  : 

دارمینه پسر ها خوابن هنوز ! من از هشت ب -  ...! 

گرد شد چشمانش  ... 

 !هشت ؟ -

زدم ییدندان نما لبخند  ... 



 

[Type text] Page 423 
 

 ! آره -

؟؟ یدی! اصال خواب یا وونهیتو د -  

ان دادم و لبخند زدمرا تک سرم  : 

اومد خب یخوابم نم گهی! د دمیآره چند ساعت خواب -  ! 

ادامه دادم و  : 

! کجاست ؟ ی! اومدم دنبال جاروبرق یراست - ! 

رفت گفت یکه به سمت در م یرا بست و در حال شیموها  : 

حاال ؟ یخوا یم یفکر کنم تو اتاق که پسرهاست ! واسه چ - ! 

گفتم یکالفگ با  : 

جارو بکشم خونه رو هیخواستم  یبشن ! آخه م داریصبر کنم تا ب دیباپس  -  ... 

متعجب گفت ییسالن شد و با صدا وارد  : 

آد یم ندهیشو یچقدر بو نجایا -  ! 

اپن گذاشته بودم را  یرا که رو ییها ندهیپاک کن و شو شهیزدم و دستمال ها و ش یلبخند

ان گفتمگذاشتمش یم شانیکه سر جا یبرداشتم و در حال  : 

الزم داشت ینظافت سطح هیمقدار خاک گرفته بود !  هی -  ! 

به سالن اشاره کرد و  هیباز گرد شد ... مبهوت به من نگاه کرد و سپس بعد از چند ثان چشمانش

 : گفت

؟ یکرد زیها رو تم نجایو ا یشد داریتو از ساعت هشت صبح ب - ! 
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ناباور ادامه داد ییبا صدا و  : 

یا وونهید -  ! 

 

بود لکسیر میباال انداختم , صدا شانه  : 

شد زیدر عوض تم یول یدیمقدار خاک گرفته بود همه جا رو ! طول کش هیگفتم که ,  -  ... 

زد لبخند  .. 

زنه یم , همه جا داره برق یدیدستت درد نکنه ! واقعا زحمت کش -  ! 

به سمت آشپزخانه راه افتاد و  ... 

رو بسپر به من دنیکش یبشن , جارو برق داریپس بذار پسرها ب -  ! 

را کج کردم سرم  .. 

 . باشه -

به سمت اتاق قدم تند کردم و گفتم و  : 

 انیشدن احتماال ! از صبحانه که گذشت , ب داریاون ها ب امی, تا من ب رمیدوش بگ هیرم  یمن م -

ستیتو خونه ن یچی... چون ه میکن کاریچ میخوا ینهار م یبرا مینیبب  ... 

تکان داد سر  . 

ره  ی! حوصلمون سر م کهی کیکنم , ساعت نزد یم دارشونینشن هم خودم ب داری! اگه ب یاوک -

 !... خب



 

[Type text] Page 425 
 

 میکردن لباس ها شیباال انداختم و وارد اتاق شدم , چمدان را باز کردم و مشغول پس و پ شانه

 ... شدم

*** 

بستم , گفتم یسرم م یرا باال میکه موها یشانه و سرم گرفتم و در حال انیرا م لیموبا  : 

نمتونیب یم گهید قهیدق ستیخب پس ب یلیخ -  ! 

دمیروشنک را شن یصدا و  ... 

 ! باشه , فعال -

 یام پر رنگ کردم و نگاهم رو یرها کردم , رژ لب کالباس زیم یرا رو لیرا قطع کردم و موبا تماس

 ... چهره ام چرخ خورد , آماده بودم

جلو باز  یشانه اش رها کرده بود و حاال داشت باران یرا بافته بود و رو شیوارد اتاق شد , موها نویم

دمیبودم پرس میپالتو یغول بستن دکمه هاکه مش ی, در حال دیپوش یرنگش را م یو بلند مشک  : 

 !پسرها آماده ان ؟ -

را تکان داد سرش  ... 

گهید می, بر میآره ! گفتن اگه ما آماده ا -  ! 

از عطرم زدم سیرا مرتب کردم و چند پ شالم  .. 

 ! من آماده ام -

را به مچش بست ساعتش  .. 

 ! منم -
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کاناپه نشسته بودند و آراد در حال خارج  یاده روآم رضای, طاها و عل میهم از اتاق خارج شد با

میانداخت یشدن از اتاق بود , همه به هم نگاه  .. 

؟ میبر - ! 

میهمه با هم سر تکان داد و  ...! 

جلو تر راه افتادند و ما سه نفر هم به دنبالشان , از پشت به قامت بلند طاها نگاه  رضایو عل طاها

... چشمان گرد  دیو برق افتاده را د زیخانه تم یملش افتادم وقتعکس الع ادیکردم و ناخودآگاه به 

اش دهیباال پر یشده و ابروها  ..! 

 

کنارش , من  نوینشست و م نشیپشت رل ماش رضای, عل میرفت نییرا پا اطیبه ح یمنته یها پله

پر  یدر آوردم و با لبخند فمیک یرا از تو لمی... موبا میعقب نشست یصندل یآراد هم رو و طاها و

شدم پیشدم و مشغول تا میها جیوارد مس طنتیش  ... 

انیهم گفتم که ب وایو ش نیمن به شرو یراست "  ... " 

رهام هم  تواند قرار را کنسل کند , نه حاال که به یدانستم که نم یروشنک فرستادم ..! م یبرا و

از خانه حرکت کرده بودند یحت دیگفته بود و شا  ..! 

باشد یاش اجبار یاگر آشت ی, حت دیرس یم انیجا به پا کی دیبچگانه با یقهر ها نیا  .. 

 دمی, فهم دیو دور شدنش از خواهرش نال ییاو از جدا یصحبت کردم و وقت یخاله الله که تلفن با

ادامه دارد نیو شرو رهام نیو قهر ب یکه هنوز هم لجباز  ... 

قهر کودکانه و مسخره را به  نیکنم ا یم یخاله خبر دادم که محمود آباد هستم و گفتم سع به

برسانم انیپا  ..! 
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افتاده بود  شیکه هفت سال پ یشد , آنها حق نداشتند مادرانشان را به خاطر اتفاق یم نطوریا دیبا

از آن اتفاقات نداشتند یخبر چیکه خاله ها ه یآزار بدهند , آن هم در حال  ...! 

, سکوت را شکست ...  لمیزنگ موبا یدر سکوت محض و افکار من گذشت و سپس صدا یقیدقا

بود البد دهیترس یصفحه روشن و اسم روشنک , خنده ام گرفت ..! طفلک ینگاهم سر خورد رو  ! 

داشت خب , آن دو پسرک کله خر و لجباز ترسناک هم بودند حق  ... 

 گریکدیخواستم بعد از چند ماه آن دو را با  یبودم و م دهینه حاال که من تمام جوانب را سنج اما

 !.. روبرو کنم

 ییرا جا شیاز آمدن رهام و روشنک نداشت , که اگر داشت شک داشتم که پا یهم خبر نیشرو

ذارد که رهام هم آنجاستبگ  ..! 

 دهیمن که تا به حال ند یرفقا یتوانستند جلو یفقط بحث خودمان نبود ... آنها نم گریحاال د اما

چند ماهه بود یدور نیشکستن ا یفرصت برا نیبهتر نیشوند و ا قهیدست به  گریکدیبودنشان با   

..! 

شود اما  یبرادرانه نم شیسال ها پمانند  چوقتیه گریو رهام د نیداشتم که رابطه شرو قبول

 گریکدیقرص شود و دو خواهر را هم از  انیرفتار کنند که دل اطراف یتوانستند طور یحداقل م

 !.. جدا نکنند

کردم  لنتیرا سا لمیداد , موبا یروشنک که خبر از استرسش م یدر پ یپ یتوجه به تماس ها یب

سر دادم بمیو داخل ج  .. 

بود که با آنها روبرو شود مجبور  ..! 

,  میرفت یقدم زنان به سمت ساحل م یرا پارک کرده بود و همگ نیماش رضایبعد , عل ی قهیدق ده

بود کیها کِشانده بود و هوا کامال تار ابانیشب را به خ زییپا  ... 
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میروز ها نیرفتم ... شانه به شانه او , منبع آرامش ا ینه طاها راه مسکوت شانه با شا در  ..! 

 یمن و طاها انقدر کند بود که انگار م یو آراد , از ما جلو افتاده بودند اما قدم ها رضایو عل نویم

میو خلوت دو نفره را تا ابد کش بده یرو ادهیپ نیا میخواست  ...! 

 یو رو میدیبود ... بد بود که سر انجام رس انیدر جر نمانایکه م یحس نیو ا نیریسکوت ش نیا

... درست  میفاصله داشت نشست ایبزرگ کنار ساحل که فقط چند متر تا در یاز تخت ها یکی

و در کنارش  نی, قامت بلند شرو ندیکه چهارزانو نشستم و طاها هم خم شد که کنارم بنش یزمان

 دایتا ما را پ دیچرخ یتخت ها م نید و نگاهشان بآمدن یکه به سمت تخت ها م دمید ار وایش

 .. کنند

دندان نما  یمن قفل شد و لبخند یرو وایدو زانو بلند شدم و دستم را تکان دادم , نگاه ش یرو

زد و با انگشت ما را به او نشان داد نیشرو یبه بازو یآرام ینشست , سپس ضربه  شیلب ها یرو  

... 

تر  کیبعد لبخند زد و هر دو به سمتمان قدم تند کردند و نزد هیو چند ثان دیچرخ نیشرو سر

 ... شدند

 

دور  شیکه لبخند از لب ها نی, با شرو ستادمیآمدم و ا نییو هم زمان من از تخت پا دندیما رس به

دیپرس مانهیشد دست دادم و او صم ینم  : 

...؟ یفسقل یچطور - ! 

بودم ؟ یاو فسقل یو نه سالم بود , هنوز برا ستیام گرفت ... ب خنده ! 

دمیبه شانه اش کوب یمشت  .. 

شما جناب یها یاز احوال پرس -  ! 
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 ی, دخترک مهربان و دوست داشتن دمیرا در آغوشم فشردم و گونه اش را بوس وایو من ش دیخند

شده بود تنگ شیدلم برا یادیکه ز  ...! 

شدند و  یو روشنک خراب م بایسر من و سارا و شک یرو شهیسحر که هم یها یکودک یباز هم

زدند یکودکانه و پر رازمان را به هم م یخلوت ها  ..! 

که با  ییو با دست به تک تک بچه ها دمیبا آن دو , هر دو را جلو کش یاز سالم و احوال پرس پس

دند اشاره کردم و گفتمبو رهیما خ تیمیلبخند به صم  : 

, طاها هم پهیجان مهربونمه ! آراد هم زلزله اک قیهم رف نویخان که بزرگ ترمونه , م رضایعل -

سیجناب رئ  ! 

صورتش را کج و کوله کرد آراد  ... 

ساختمونه یکارگرها هیشب شتریبودن ! ب سیخوره اال رئ یم یزیعنق هر چ کهیمرت نیواال به ا - ! 

گفت لکسیر ییداد و با صدا هیتک یبه پشت یبا خونسرد طاها  : 

یتو خوب -  ...! 

اش همه خنده مان گرفت یتفاوت یو ب یشدت خونسرد از  ... 

بود به آن دو اشاره کردم و رو به آن چهار نفر گفتم میلب ها یکه رو یته خنده ا با  : 

واهر و برادرممن ! البته بهتره بگم خ زِیهم دختر خاله و پسر خاله عز وایو ش نیشرو -  ! 

 

 واینشستند ... کنار ش نویدر کنار م وایدر کنار طاها و ش نیکردند و شرو یابراز خوشبخت یهمگ

دمیمتعجبش را شن ینشستم و درست همان لحظه صدا  ... 

 !اون روشنکه ؟ -
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... استرس و اظطراب در نگاه  دمیکرد و روشنک و رهام را د یکه نگاه م یبه سمت دیچرخ سرم

فاصله هم مشخص بود نیروشنک از ا  ...! 

شدم گفتم یکه از جا بلند م ینشست و در حال میلب ها یرو یمرموزانه ا لبخند  : 

یکردن حت ریکم د هیآره , منتظرشون بودم ,  -  ! 

آن دو قفل شده بود به  ینگاه کردم ... نگاهش که رو نیبه چهره شرو طنتیو با ش یچشم ریز و

من کش آمد ... پر از بهت و پر از سرزنش یچشم ها یسر خورد و تا رو یآرام  ..! 

که متوجه شود لب زدم یرا سرتقانه باال انداختم و طور میابرو یتا کی  : 

باش یعاد -  ..! 

گذشتم , لحظه آخر به  یم نیکنار شرواز  دیآمدن از آن با نییپا یآمدم , برا نییاز تخت پا و

 : بهانه برداشتن کفشم خم شدم و کنار گوشش گفتم

ی...! نذار رهام فکر کنه تو باخت یهست یثابت کن که قو -  ! 

کنم که متفاوت از قبل رفتار کند ...! داشتم تالش  قشیحرف ها تشو نیکردم با ا یم یسع داشتم

بود دهیاز هم پاش یبه طرز وحشتناککه  یرابطه ا نیا میترم یکردم برا یم  ... 

 

آنها تکان دادم و  یبرا ی, دست ستادمیو ا دمیپوش مهیرا نصفه و ن میآمدم و کفش ها نییتخت پا از

 : صدا زدم

 ! روشنک -
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شدنشان  کیسرعت گرفت و با نزد یکم شانیقدم ها شدند ... رهیو به من خ دیهر دو چرخ سر

آمده ..!ِ  شیپ تیدهم , خنده ام گرفته بود از وضع صیتوانستم نگاه خصمانه روشنک را تشخ

شد دهیو روشنک از هم دزد نیروشنک و رهام جلو آمدند و نگاه شرو  ! 

 یمردمک چشم ها یشد تو دهیهم باال آمد و کوب نیو کم کم نگاه شرو نیشد به شرو رهیخ رهام

کردند یبودند که انگار دوئل م رهیخ گریکدیبه  یرهام ... طور  ...! 

 نیاز شرو یوجه دوستانه نبود , روشنک به طرز محسوس چیشده بود , نگاه آن دو به ه نیسنگ جو

چهار جفت چشم  انیم نیبه آن دو چشم دوخته بود و در ا یبا نگران وای, ش دیدزد ینگاه م

بودند رهیکنجکاو به خ  ...! 

کردن آنها به  یباز گردانم , جلو رفتم و با معرف یکردم جو را به حالت عاد یکردم و سع یا سرفه

کردند و رهام هم  یسالم و احوال پرس وایشدن جمع را زدم ... روشنک ش یاستارت عاد گریکدی

 نیونرمال رو به شر یو حالت لکسیر ییو با صدا دیسالم کرد ... سپس چرخ وایکامال دوستانه به ش

 : گفت

 ! سالم پسرخاله -

دستش را جلو برد و  ... 

بود , اما بر خالف  رهیوافر به آنها خ یبا نگران وایو ش میبود ستادهیو روشنک مظطرب عقب ا من

زمزمه وار و آرام , با او دست داد یرا حفظ کرد و پس از سالم هیهم ظاهر قض نیتصورمان شرو  ... 

 یکه از مسائل روزمرگ یام و روشنک هم در کنار ما نشسته بودند و همه در حالبعد ره قهیدق چند

میدینوش یم ی, چا میکرد یصحبت م  ...! 

 

که دم گوشم پچ پچ کرده بود وایو در جواب ش دمینوش میاز چا یا جرعه  : 
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ا انقدر تو خودشه ؟روشنک چر - ! 

 : گفتم

شه یم یحق بده بهش ! حاال کم کم عاد -  ... 

به سمت روشنک انداختم ... جدا درهم و عنق بود یچشم ریز ینگاه و  ..! 

در هم بود یحساب شیاش  دوخته بود و اخم ها دهیچیرا به انگشتان در هم پ نگاهش  ... 

که در  هیو رو به بق جانیو با ه دمیرا جلو کشرها کردم , خودن  ینیس انیرا م یچا یکاغذ وانیل

 : حال صحبت بودند گفتم

میکن یکار هی دیایب -  ..! 

گفت یبه من نگاه کردند و آراد با لودگ همه  : 

باشه یزادیده , آدم یم نوینباشه که م ییها شنهادیفقط خواهشا از اون پ -  ! 

با تمسخر ادامه داد و  ... 

ه باد داد..! هممون رو ب یجدول نورد -  ... 

و  میدیخوردن من و طاها در آن روز بود خند نیمنظورش زم میدانست یکه م رضایو طاها و عل من

بود برداشت و  یها را که خال ینیاز س یکیگرفت سمتش و  زیچشمانش را گرد کرد و خ نویم

د گفتکر یرو به او که با چشمان گرد نگاهش م ی... سپس با زبان دراز دیسرش کوب یمحکم تو  

: 

داره یفیفهمم چه ک یکار رو کرد , االن م نیبار ا هیدوست سالله  -  ..! 

وار نگاهش کرد دیتهد آراد  ... 
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 ! دارم برات -

 

 انیپا نویم یها طنتیآراد و ش یها یو من با در دست گرفتن صحبت , به لودگ میدیخند همه

 ... دادم

میکن یباز قتیجرئت حق نیایب -  ..! 

ابرو باال انداخت نیمن و شرو یهمه سر خورد رو نگاه  ... 

؟ میاریاز کجا ب یبطر - ! 

که از خانه برداشته بودم را برداشتم , نشانش دادم و چشمک زدم یآب یبطر  : 

مجهزم شهیمن هم - ! 

باال انداخت ابرو  ... 

 ! بله -

و  نیکننده بود که شرو دواریهم خودش ام نیگشت و هم یاش باز م یداشت به حالت عاد جمع

و آرام بودند دندیپر یرهام به هم نم  ... 

را وسط  ی, گرد نشستند و من بطر قتیجرئت و حق یبا اعالم موافقتشان نسبت به باز یهمگ

 .. جمع گذاشتم

و با خباثت گفت دیخودش را جلو کش آراد  : 

ندازمیرو به غلط کردن مهمتون  -  ! 

گفت یرا برداشت و با اشاره به سر بطر یبطر و  : 
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انجام  ایده  یطرف هم جواب م یکیده , اون  یحکم م ایپرسه و  یم فتهیب یطرف به هر ک نیا -

ده یم  ..! 

را وسط گذاشت و چرخاند یو آراد بطر میموافقت کرد یهمگ  ... 

و سر انجام سرش به طرف  دیچرخ یدوخته شد , بطر یبه بطر اقیو اشت یهمه با کنجکاو نگاه

و تهش به رهام افتاد نویم  ... 

 

گفت طنتیابرو باال انداخت و با ش نویم  : 

؟ قتیحق ایخب ! جرئت  - ! 

گفت کسلیر ییو صدا یزد و با خونسرد هیتک یبه پشت رهام  : 

 ! جرئت-

دیخند نویم  ... 

دیخوبه ! شجاع -  ! 

و خباثت ادامه داد طنتیمکث , با ش ینگاهش را دور تا دور چرخاند و پس از کم و  : 

جرئت دیخب ... پس گفت -  ..! 

آرام اشاره کرد و گفت یایبا دست به در و  : 

؟ دیشنا که بلد - ! 

داخت و گفتو خنده دار ابرو باال ان یشینما یبا غرور رهام  : 

خانوم میو در حال شنا کردن بزرگ شد ای, ما تو در دیدار اریاخت -  ! 



 

[Type text] Page 435 
 

سرش را تکان داد نویم  ... 

دور  یکه ملت رو جمع کن یجور هیآب و خودت رو بزن به غرق شدن ,  یخوبه ! پس برو تو -

 ! خودت ها

داختقهقهه زد و شانه باال ان نویبا چشمان گرد شده نگاهش کرد ... م رهام  ... 

رو هم داره زهایچ نیجرئت انتخاب کردن ا گهید -  ! 

نگاه کرد و آرام گفت نویبا عشق به م رضایعل  : 

یوروجک خودم -  ! 

دمیبودنم به آنها شن کیمن به خاطر نزد که  ! 

 یجد نویاز نگاهش مطمئن شد که م ینگاه کرد و وقت نویچند لحظه ساکت و مبهوت به م رهام

از گرد کرد و گفتاست , چشمانش را ب  : 

 !دکمه غلط کردم نداره من فشار بدم ؟ -

زدم و گفتم قهقه  : 

 ! دکمه اش خرابه برادر ... پاشو زود باش -

 

از جا بلند شد و اول از  شد , دینا ام یهمه ما چرخاند و سر انجام وقت نیچند لحظه نگاهش را ب باز

خودش را جمع کرد نویو م میدینگاه کرد ... همه از حالت نگاهش خند نویوار به م دیهمه تهد  ... 

سالله ..؟ رهیگ یپسر خاله ات گاز که نم - ! 

و سرش را به نشانه تاسف تکان داد دیخنده ام را کنترل کنم ... خود رهام هم خند نتوانستم  ... 
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رفت ایبه سمت در قیعم یاشاره کردم و او بعد از نفس ایه درچشم و ابرو ب با  ...! 

بلند گفتم یینگاهش کرد و من با صدا یبا نگران روشنک  : 

رو دستمون یبمون یغرق نش یجد یحاال جد - ! 

کرد که  یبامزه ا یرفت , دهن کج یم ایکه عقب عقب به سمت در یو در حال دیسمت ما چرخ به

خواهد بکند یرهام چه م مینیبود تا بب رهی... نگاه همه مشتاقانه به آنجا خ میباز همه به خنده افتاد  

! 

و از چشمان چند نفر  میشد قهقهه زد یرهام که مثال داشت غرق م یعیطب یچقدر با اداها نکهیا

دانم یشد , نم یبه خاطر خنده , اشک جار  ..! 

بود  یعیطب ی, به قدر ایدر یرهام تو یو البته اداها میدل درد گرفت یکه همگ میدیانقدر خند اما

شدند , روشنک هم نگران شد که نکند  دهیآدم که به سمتش کش یادیاز تعداد ز ریکه به غ

در حال غرق شدن است یجد یبرادرش جد  ...! 

رهام از آب  دنیکش رونیکه من به زور و اجبار فرستادمش تا با ب نیشرو یهم با فداکار تهش

اشکش را  نویو م می... باز همه گرد شد دیخنده دارمان به اتمام رس شینما مردم را متفرق کند ,

شده بود را پاک کرد و با خنده گفت یکه از شدت خنده جار  : 

شما ؟ یش ینم گریچرا باز - ! 

و با تاسف گفت دیکش یشینما ینشست و آه رهام  : 

که دینیب یشه ... م یتلف م نجایمن داره ا یاصال استعداد ها -  ! 

 دایرا پ نیقدرت ا یزیچ چیشد , کاش ه یم یدائم مانی... کاش خنده ها میهمه قهقهه زد باز

پاک کند ... کاش مانیکرد که خنده را از لب ها ینم  ! 
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و سر  دیو چرخ دیچرخانده شد ... چرخ نویتوسط م یاز سر گرفته شد و بطر ینشستن رهام باز با

نیبه رهام افتاد و تهش به شرو ی, سر بطر ستادیانجام حرکتش آهسته شد و ا  ! 

امروز ما یشد باز یم یدوستانه ا یباز چه  ! 

و در دل به خدا التماس کردم که بحثشان  دمیدر هم قفل شد , لب گز یبا نگران وایمن و ش نگاه

به گند نکشند شانیها یبازنشود و شبمان را با بچه   ...! 

آنکه رهام  یزد و ب یپوزخند تلخ نی, شرو نیچشمان شرو یرهام باال آمد و قفل شد تو نگاه

بپرسد گفت یزیچ  : 

قتیحق -  ! 

سر تکان داد رهام  ... 

تیروز زندگ نیبگو از بهتر خیتار هی -  ! 

گرفته , خش دار و بم در  بعد از چند لحظه مکث کشدار , شیدر هم شد , صدا نیشرو یها اخم

 : آمد

 ! پنج اسفند -

 یرا رو نینگاه نامحسوس شرو دمیکه چانه روشنک جمع شد و چشمانش پر شد , د دمید

گفته بود نیکه شرو یخی, و بهتم برد از تار ریروشنکِ سر به ز  ... 

اسفند همان بار پنجم  نیگفته بودم که اول میروشنک برا شیوقت پ یلیرا ... خ لشیدانستم دل یم

دوستش داشته یگفته بود که از نوجوان نیکرد , به شرو یاز او خواستگار نیکه شرو یسال  ... 
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را داخل حلقه  خیتار نیعقدشان و ا یبوده برا دهیجفت حلقه خر کیبعد ها  نیبود که شرو گفته

نگشتشان حلقه ها را در ا نیبا روشنک ازدواج کند و ا یروز نکهیا دیها حک کرده بوده به ام

اندازندیب  ... 

اش بوده یروز زندگ نیگفته آن روز بهتر نیبود که شرو گفته  ! 

وار  وانهیپسر هنوز روشنک را د نیاش بود , ا یروز زندگ نیبرد ... هنوز هم پنج اسفند بهتر بهتم

از نگاه پر بغض روشنک یدوست داشت و وا  ... 

انگشتان آنها  بینص چگاهیکه ه ییقه هارا ! آن حل ییکذا خینباشد آن تار ادشیشد  یم مگر

 !... نشدند

را  ی, به آراد فهماندم که بطرمیدر سکوت فرو رفت و من با اشاره چشم و ابرو یلحظات یبرا جمع

 ... بچرخاند

گفت طنتیدر همانحال دم گوش من با شرا چرخاند و  یدست دراز کرد و بطر آراد  : 

شما !؟ دیزن یچرا انقدر مشکوک م -  

در حال چرخش بود ,  یبطر ریکه نگاهم درگ یآنکه به او نگاه کنم , در حال یباال انداختم و ب ابرو

 : لب زدم

میفضول نباش -  ! 

دمیرا زمزمه وار شن شیصدا و  : 

یور هی یکج و کوله  یدارم برات ! دختره  -  ! 

و نگاه طاها  دی, نگاه همه به سمت من و آراد چرخ دمیخودم را کنترل کنم و بلند خند نتوانستم

 ... رنگ اخم گرفت
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بود , رو به همه آنها گفتم یو رهام هم نگاهشان سوال وایابرو باال انداخت , ش یبا کنجکاو نویم  : 

من و داداشم نیبود ب یکیصحبت کوچ هیبابا !  یچیه -  ! 

در هم رفت ..! کم مانده بود از دهانم بپرد و رو به  شتریطاها ب یبه آراد زدم که اخم ها یچشمک و

میاو بگو  : 

 ! پسره حسود -

 رهیبود خ ستادنیکه در حال ا یکنترل شده به بطر یبه زور زبانم را کنترل کردم و با خنده ا اما

 ... شدم

در خودش فرو  بیکه عج ینی... شرو نیبه شرو گرشیو تهش به من افتاد و طرف د ستادیا یبطر

کرد ینگاه هم نم یرفته بود و به جمع حت  ! 

زدم و گفتم لبخند  : 

! بپرس جناب قتیخب ... حق -  ! 

دیپرس لکسیکوتاه , رک و ر یرا باال انداخت و بعد از مکث شیابرو یتا کیباال آمد ,  نگاهش  : 

؟ هیمچ دستت چ یرد رو - ! 

خشک شد ... نگاه تمام افراد حاضر  کبارهیشدم ! ماتم برد و حلقم به  برد ... نه , اصال خشک بهتم

ام مشخص بود و تا آن روز  یتا شده باران نیمچ دستم که به خاطر آست یدر جمع سر خورد رو

ندیرا بب شیرد خط رو چکسیاجازه نداده بودم ه  ...! 

رتیحس منعکس شد , بهت و ح کینگاه همه همزمان  در  ! 

است یزیچه چ یمچ دست چپم که کامال مشخص بود برا یور قیخط عم کی  ...! 
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که به خاطرش پنج سال  یخلسه ! کس ایکرد , پور یم یمن تداع ینفر را برا کیرد فقط  آن

کار زده بودم نیدست به ا شیم  ...! 

نعکس شد و رو به نگاه بهت زده آنها و بدتر از آن , نگاه طاها که پر از سرزنش در نگاهم م نفرتم

و کوتاه گفتم دمیکش یقیبود , نفس عم  : 

حماقت هی -  ..! 

 ییبرده بود انگار ...  فقط با صدا ادیخودش را از  یبهت زده بود که تمام دردها یبه قدر روشنک

زمزمه کرد ریمات و متح  : 

؟ یکرد یخودکش - ! 

آوردم ,  نییپا یلعنت یقیآن خط عم یرا تو رو نمیهم فشردم و آست یرا با درد رو میها پلک

از لحظات  یکیدر  تیبودم و در ریس یاز تمام زندگ یچشمم بود , وقت یسالله آن روزها جلو

زدم یام دست به خودکش یوانگیجنون و د  ..! 

شوم  یمجبور به جواب پس دادن مو درد  یدانستم پنج سال بعد با شرمندگ یموقع اگر م آن

زدم ینم یحماقت نیدست به همچ  ! 

زمزمه کردم فیضع ییشد قطعا ...! با صدا یمبهوت تر نم نیاز ا گریتکان دادم ... نگاه آنها د سر  : 

... خب حماقت که شاخ و دم نداره یعنی...  شیپنج سال پ -  ! 

موج  یجز صدا ییصدا چیکه ه یقدرتر شد به  نیآن حجم بهت کم نشد ... فقط سکوت سنگ از

شد ینم دهی, شن یو گاها خنده از تخت کنار ایدر یها  ...! 
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آمد , نگاه تمام افراد  یرفت و م یم یکردم , نفسم به سخت یم یتر کردم ... احساس خفگ لب

 یام که حاال تا رو یباران نیمن قفل شده بود و من همچنان مصرانه به آست یحاضر در جمع , رو

 ... انگشتانم آمده بود چشم دوختم

و عذاب  یخیمرا از خلوت  نویمبهوت م یچشمانم بود , صدا یسالله آن روزها هنوز جلو ریتصو

جمع حاضر انداخت انیآورم خارج کرد و م  ... 

 !چرا ؟ -

نبود اما دلم  ینبودم شک شیب یکه من احمق نیدهم , در ا حیخواست توض ی... دلم نم دمیگز لب

به افراد جمع ثابت کنم شتریرا ب نیخواست ا ینم  ...! 

را  زمینداشتم که داستان نفرت انگ یعالقه ا چیجمع فقط طاها از رازم خبر داشت و من ه نیا در

 یشد , صدا یم , سکوتم که طوالنکرد یآنها را حس م نیهم بازگو کنم ... نگاه سنگ هیبق یبرا

 : طاها خش دار و گرفته بلند شد

همه  ستیو جوابش رو هم داد ... مجبور ن دنیسوال ازش پرس هیچراش به خودش مربوطه !  -

بده حیرو توض زیچ  ... 

آرام تر ادامه داد ییبا صدا و  : 

رو یبچرخون بطر -  ! 

مهربانم که  یمن بود ...! ناج یشگیهم یدم ... او ناجناخودآگاه باال آمد و با بهت به او نگاه کر سرم

حاال یبود ... حت دهیبه دادم رس شهیهم  ..! 

دوخت یشد و او هم حس کرد که لبخند زد و نگاهش را به بطر یپر از قدردان نگاهم  ... 

که هنوز مبهوت بود , دست دراز کرد و  یمن برداشت و با چهره ا یرا از رو نشینگاه سنگ آراد

توانند  ینشان دهند و نم یخواهند خودشان را عاد یکردم که همه م یرا چرخاند , حس م یربط
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 نمیمچ دست من که حاال آست یرهام که انگار برق گرفته بودتش که نگاهش هنوز رو ی, حت

بود , قفل شده بود دهیوشرا پ شیرو  ... 

 

 

افتاد , آراد ابرو باال انداخت و با خنده و   نویبار سرش به آراد و تهش به م نیو ا دیباز چرخ یبطر

وار گفت دیتهد یلحن  : 

..؟ قتیحق ای... حاال جرئت  یمن افتاد ریدختر خاله ! گ یبدشانس یلیظاهرا خ - ! 

 نیکردم حواسم را از حاطرات نفر یبرگشته بود و من راحت تر بودم ... سع یبه حالت عاد جمع

کنم نویآراد و م یشده ام پرت کنم و جمع حرف ها  . 

به خودش گرفت و سر انجام گفت یچند لحظه مکث کرد , چهره متفکر نویم  : 

قتیتو خطرناکه ! پس حق یجرئت ها -  ... 

دیخند آراد  ... 

خب یلیخ -  ! 

گفت زیمآ طنتیش یدور چرخاند و سپس با خنده ا کیرا  نگاهش  : 

؟ یعاشق شد رضایقبل از عل - ! 

 یو با لحن دیصحبتشان پر انیم رضایبزند عل یبتواند حرف نکهیو قبل از ا دیباال پر نویم یابروها

آرام رو به آراد گفت یخونسرد و لبخند  : 

مونه یکه واسه گذشتست, تو گذشته هم م یزیداداش ! چ یکن کیحسادتم رو تحر یتون ینم -  

...! 
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گوشم اکو شد یتو رضایعل جمله  ... 

مونه یکه واسه گذشتست, تو گذشته هم م یزیچ -  ..! 

زدم یشده ام بود , تلخند دهیچیو نگاهم به انگشتان در هم پ نییهمانطور که سرم پا اریاخت یب  

... 

 یم یبرهه زندگ نیآدم ها را در حساس تر قهی شهیسخت در اشتباه بود , گذشته هم رضایعل

, مجبورت  ینشسته ا یکه دوستش دار یمرد یروبرو یکند ...! مثال وقت یاش مچسبد و خفه 

رحم است و البته به  ی... گذشته ب یعشق سابقت حرف بزن یاحمقانه ات برا یکند از خودکش یم

 یم رتیغافلگ یرسد , طور یکند و درست سر بزنگاه سر م یم دایشدت باهوش ... وقتش را پ

نرود ادتی یکند که تا عمر دار  ...! 

 

در جواب آراد چه گفت ! نگاهم را دوخته بودم  نویم دمینفهم یغرق بودم که حت میدر فکرها انقدر

زد یپرسه م گرید یالک زده ام و ذهنم در زمان و مکان یبه ناخن ها  ... 

سرم را باال آوردم ... نگاه همه  یجیه کنارم نشسته بود به خودم آمدم و با گک وایتکان دست ش با

بود و من گنگ نگاهشان کردم رهیبه من خ  ... 

نگاهم کرد و زمزمه کرد یسرش را جلو آورد , سوال وایش  : 

صدات کردم نهمهیسالله ؟! ا ییکجا -  ..! 

بودم دهیکرده بود ..؟! پس چرا نشن می؟! صدا مرا  ! 

کردم لبخند بزنم , سپس گفتم یرا کش دادم و سع میلب ها یو مصنوع انهاحمق  : 

شده ؟ ی! چ دیببخش - ! 
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را دنبال  یبه سمت من بود , امتداد بطر یاشاره کرد ... سرم را چرخاندم , سر بطر یابرو به بطر با

صدا  یب دیخودش د یکردم و نگاهم در نگاه شفاف و پرسش گر طاها گره خورد ... نگاهم را که رو

 : لب زد

؟ یخوب - ! 

شد ... پلک زدم و مانند خودش لب زدم یواقع لبخندم  : 

 !.. خوبم -

نداشت نانیهمچنان در نگاهش خانه کرده بود , انگار که از خوب بودنم اطم ینگران یزد ول لبخند  

..! 

اش  یپوست ریز و توجه یکه حالم از نگران یبلند تر , در حال یینگاه کردم و با صدا یبه بطر باز

 : جدا خوب شده بود , گفتم

...؟ قتیحق ای! جرئت  سیخب جناب رئ - ! 

 

باال انداخت ابرو  ... 

قتیحق -  ! 

گفتم طنتیتکان دادم و با ش سر  : 

قتی! پس حق حیصح -  ... 

متفکر به خودم گرفتم , سپس بعد از چند لحظه مکث  یشد , چهره ا نهیدست به س یخونسرد با

دمیشدم و کوتاه پرس رهیبه او خ تیبا جد  : 

؟ هیک تیآدم زندگ نیزتریعز - ! 
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نگفت زیچ چیشد و ه رهیدر چشمانم خ ی, لحظات دیباال پر شیابروها  ... 

انداختمزدم و با لبخند ابرو باال  هیتک یآنکه نگاهم را بدزدم , به پشت یب  ... 

گفت نانیپر اطم ییو پس از چند لحظه مکث , با صدا دیکش یقیعم نفس  : 

 ... دو نفر هستن ! ترنم و -

آرام تر ادامه داد ییتخت دوخت و با صدا ریشن ها ز هیمکث کرد , نگاهش را  یا لحظه  : 

هیکاف هیخودم بدونم ک نکهی... ا شیدوم -  ..! 

 ی..! حسادت مثل خار در قلبم فرو م مینپرس یزیبه نفر دوم چبه ما فهماند که راجع  نطوریا و

فشرد ...؟ یکه قلبم را م یحس نیرفت و من از حالم در عجب بودم ! چه بود ا ! 

هنوز  دیبود ؟؟ شا زیعز شیبرا یکه باعث شده بود از آن نفر دوم متنفر شوم ! چه کس یحس نیا

کرده باشد , او  یورش زده باشد و در حقش بدد ای... خب حق داشت , هر چه قدر هم رو ایهم رو

 ... عشق اولش بود

کردم به  یکه فکر م شتریهم حق نداشت , ب چیکردم ه یداشت اما ... خب ... حاال که فکر م حق

متنفر باشد ایخواهد او از رو یدلم م یرحم یب تیکه با نها دمیرس یم جهینت نیا  ..! 

 

به خاطر حماقت  شیکه از سال ها پ یکردم , به زن یحسادت م ایآمد که به رو یخودم بدم م از

بود دهیخاک خواب ریز ایمن و خباثت پور  ... 

شد یسرش نم زهایچ نیعشق که ا یکه مرده بود , ول یآمد بابت حسادتم به زن یخودم بدم م از  

...! 

آرام و خونسرد یانسان ها را حسود کند و چه زمان دیبا یچه زمان دیفهم یکه نم عشق  ! 
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از عشق یبوده و خواهد بود , وا تیحس بشر نیلجباز تر شهیهم عشق  ...! 

مرد داشتم نیکه به ا یاز حس یزنند , وا یما که به جانمان آتش م یلعنت یقلب ها نیاز ا یوا  

... 

, حواسم را به جمع دادم و  دیباز چرخ یو بطر میطاها گذشت یکارلبخند از پنهان  کیبا  یهمگ

که قلبم را فرا گرفته بود توجه نکنم یکردم به حسادت سوزناک یسع  ...! 

و سر به سر  می, لبخند زد میمختلف قهقهه زد نیو هر بار به عناو دیبار چرخ نیچند یبطر

میگذاشت گریکدی  ... 

بود و عقربه  یپالژ خال میشد یاز جا بلند م یکه وقت میدغرق در سوال و جواب کردن ش آنقدر

کرده بودند یشرویپ یساعت حساب یها  ..! 

 گریکدیو در جواب آنها که قول گرفتند باز  میکرد یخداحافظ وایو ش نیرهام و روشنک و شرو با

 نیر ماشو لبخند سوا تیو من با رضا می, سر تکان دادم و قول دادم ... از هم جدا شد مینیرا بب

 یهاقدم  نیاول یبرا یقرار شبانه و چند ساعته , بهانه خوب نیآمد ا یشدم , به نظر م رضایعل

و رهام بوده نیرابطه شرو میترم  ! 

 

را از پارک خارج کرد و من  نیاشبعد با آرامش م هیپشت رل نشست و استارت زد , چند ثان رضایعل

کش آمد و باز به حماقت خود  یلعنت قِیدادم ... نگاهم باز تا آن خط عم هیتک شهیسرم را به ش

و  تمو دستانم را در هم قفل کردم , چشمانم را بس دمیتر کش نییرا پا نمیلعنت فرستادم ... آست

چشمانم آمد یو سه ساله جلو ستیسالله ب  ... 

 ی, با حال ایو مرگ رو ی, کوله بارم را بسته بودم و حدودا دو هفته پس از خودکش بودم شانیپر

خوام از تهران بروم یمحض به خانواده ام اطالع دادم که م یخراب و افسردگ  ... 
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 ابانیتک تک خ یرو ایمن و پور یرا گرفته بودم , تهران و خاطراتش , تهران و رد پا ممیتصم

 یو خاموشش , همه مرا م یو سالن خال یلعنت نی, کافه دلف شیو درخت ها عصری, ول شیها

دندیبلع  ...! 

برانکارد  یکه رو ایرو ریکردم , از آن حس مزخرف و از تصو یاز آن خفقان فرار م دیبا من

صورتش بود یرو ژنیشد و ماسک اکس یمنتقل م مارستانیب  ... 

رانده بودم ,  مارستانیبه سمت ب یا ناباوررخ داده , ب یبودم که چه فاجعه ا دهیشن ایاز پور یوقت

وارد  یکردم اما وقت یکرده باشد ... باور نم یکردم که زنش خودکش یکردم ... باور نم یباور نم

سرم  یتو زنشبا تمام و ی, زندگ دمیبرانکارد د ینابود شده را رو یایشدم و رو مارستانیب یراهرو

شد دهیکوب  ! 

 تمیطرف ... احساس خرد شدن و نابود شدن غرور و شخص کی انتیو درد خ یاحساس شکست

دانستم یکه خودم را مسبب مرگش م ی... و حاال , عذاب وجدان مرگ زن گریطرف د کی  ! 

ساعت  نیافتاده بود و چند یپرستار از هوش رفتم , فشارم به طرز خطرناک یدست ها یرو همانجا

دمیسرم خواب ریز  ...! 

 

ام  به کافه رفته بودم ,  یشخص لیوسا یسر کیبرداشتن  یبرا دمیرا د ایکه پور یبار نیآخر

کرد یم هیکرد که ببخشمش ... گر یالتماس م  ! 

ام ,  یدگخودم , زن یزار زدم ... برا شیو خودم هم پا به پا دمیرا د ایپور هیبار بود که گر نیاول

را تمام کردم و از آنجا دور شدم زیهمه چ یلیس کیسرنوشتم زار زدم ... سر انجام با   ! 

 یاما من مصرانه پا دیطول کش ی, چند هفته ا رازیرفتن به ش یکردن پدر و مادرم برا یراض

 احساس در کنار یربات ب کیکه مجبور بودم مانند  ی... جز مواقع امدمیحرفم ماندم و کوتاه ن

رفت یچشمم کنار نم یاز جلو ایبودم و طرح چشمان رو هی, مدام در حال گر نمیخانواده ام بنش  
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... 

 

درد به  کیهنوز افسرده بودند اما نه به اندازه قبل , درد نبودن سارا کهنه شده بود که من  خانواده

اضافه کردم شانیدردها  ! 

, از خانه مان که بارها  شایمتنفر بودم , از گ...! از تهران  یطیخواستم بروم آن هم تحت هر شرا یم

و خاطره لبو  شی, از تجر نیو کافه دلف صعریول ابانیپنجره اش منتظرم مانده بود , از خ ریز ایپور

... از خودم , از  ودممتنفر ب ایدو نفره ام با پور یها یکوهنورد ری, از دربند و تصو مانیخوردن ها

متنفر بودم میموها انیاز رد نوازشش م انگشتانم , انیم شیدست ها یجا  ! 

 ریز یمتوال یها قهیحالت ممکن زدم , هر روز دق نیروز به کوتاه تر کیبلندم را در  یموها تمام

خواستم رد  یگونه ام م ماریب االتیو در خ دمیساب یم یدوش خودم را به طرز وسواس گونه ا

 نییهم از چشمانم پا ایچشمان رو ریتصو نکهیا دیبه ام ختمیر یانگشتان او را پاک کنم ... اشک م

زدیبر  ... 

زدم یو دم نم دمیکش یزجر م یواقع ی, به معنا دمیکش یم زجر  ! 

ها  یبود ! طفلک هدینبودند اما چشمشان ترس یاز تهران هم مکافات بود ... پدر و مادرم راض رفتنم

دهند یکردند اگر مخالفت کنند مرا هم مانند سارا از دست م یفکر م  ..! 

دخترشان هم از آنها دور شد نیگرفتند و دوم تیبل میبرا یناراض ینبودند اما با با دل موافق  .. 

اند , در عرض چند سال تک تک  دهیترس یاجبار ییتنها نیکه از ا دمیفهم ی, مدمشانیفهم یم

شان را از دست داده بودند یزندگ یم هاآد  ... 

دخترشان نیام , و حاال هم دوم ی, کل خانواده پدر سارا  ... 
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...  دیبر یکرد , نفسم را م یآن شهر خفه ام م یبارش بروم , هوا ریخواستم ز یاما نم دمیفهم یم

رفتم یم دیبا  ! 

شدند ,  یلحظه هم خشک نم کی یکه حت یو چشمان یخال مهیچمدان ن کیهم شد ... با  نیهم

نرسد زیبه تهرانِ نفرت انگ میپا چوقتیه گریباال رفتم و در دل آرزو کردم د مایهواپ یاز پله ها  

...! 

کردم اما مگر ممکن بود ؟ آرزو ! 

و خودم را با وعده خانه  دمیکش یشدم , عذاب م یم یبار مهمان خانه پدر کیچند ماه  تهش

کردم یم, آرام  رازیآرام خودم در ش  ... 

کرد دیام را تشد یاز خانواده افسردگ یو دور رفتم  ! 

کشد و به  یرا م ایکه رو دمید یرا م ای... پور دمید یرا م اینشدم که بدتر شدم ..! کابوس رو بهتر

خندد یم دنشیدرد کش  ! 

نفس  رعشه گرفته و هیبدنش از شدت گر یمچاله شده و نابود , وقت ی... سالله  دمید یرا م خودم

 ! ندارد

 

 ایکردم و مدام خودم را مسبب مرگ رو یم هیکردند , روزها گر یم اهیروزگارم را س میها کابوس

زد که حال مرا خوب کند یم یبه هر در لوفریدانستم , ن یم  ... 

 یسوخت به حال چشمان ب یدلش م یام , گاه مارگونهیب یهاشد از رفتار  یم رانیح یگاه

زد و  یتشر م یزد و گاه یزار م میپا به پا ی, گاه ختندیر یبند اشک م کیخواب و سرخم که 

کرد یاحمق خطابم م  ... 
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بهتر کردن حال من  یدانست اما در اوج ندانستن تمام تالشش را برا یدانست دردم را , نم ینم

کرد یم  ... 

صورتم  یکابوس وحشتناک , وقت کیمحض گذشت و سرانجام پس از  یماه در افسردگ کی دحدو

آخر زدم و دست  میخراش برداشته بود , به س میها غیبود و حنجره ام از شدت ج سیاز اشک خ

 ... به آن کار احمقانه زدم

و آن  دیخواب یبار , شب را در خانه من و در کنار من م کیکه هر چند روز  لوفریتوجه به ن یب

را تمام و خودم را خالص کنم زیگرفتم همه چ میشب هم از همان شب ها بود , تصم  ...! 

نداشتم , انگار که خواب بودم طمیاز مح ی... اصال درک دمیفهم ینم  ! 

 

زد , به  یم غیو ج ختیر یزد و اشک م یکه خودش را م یدر حال لوفریبه خودم آمدم که ن یوقت

 ... اورژانس زنگ زد

 شتریرنگم هر لحظه ب یزیکه از شدت خونر یدر حال یحال یاز مچ دست چپم روان بود و با ب خون

رفت , گوشه خانه افتاده بودم یپس م  ... 

, باز هم  دمید یرخ رنگ را مکه سوزش دستم را فرا گرفته بود و خون س یآن حال هم در حال در

ختمیر یاشک م  ... 

از همه به خاطر خانواده ام شتری... ب ایپور ای, خودم و  اینه به خاطر رو اما  ! 

داد یبار جان م نیمادرم ا حتملیمردم و  یم من  ! 

 قهیدرست چند دق نکهیشد , ا یو نگاهم از مچ دستم کنده نم ختمیر یصورت اشک م یپهنا به

بودم ... زنده  مارستانیتخت ب یچشم باز کردم , رو یدانم ..! اما وقت یشدم , نم شهویبعدش ب
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که به خدا کرده , اگر  یو التماس ختهیکه او ر یگفت با آنهمه اشک یم لوفریماندنم معجزه بود و ن

بود بیمردم عج یم  ! 

ازگشتم نداشته به ب یدیام چکسیبوده که ه یگفتند مقدار خون از دست رفته به قدر یم دکترها

مادرم بود ی, اما آن شب انگار خدا , خدا  ...! 

 یپدرم که خوب م ی... خدا ختیر یاش که به خاطر سارا اشک م یاشک یچشم ها یخدا

آورد یشک دوام نم یآمد ب یسر من م ییدانستم اگر بال  ! 

ام بود یبر باد رفته و جوان یمن و آرزوها یخدا بیشب نحس , خدا , عج آن  .. 

سالله احمق و نادان یاخد  ! 

 یریمادر و پدرم جلوگ دنی, از فهم لوفریماندم اما روحم مرده بود ... با التماس کردن به ن زنده

مرده به خانه برگشتم یخسته و روح یکردم و سرانجام با تن  ! 

 

و مصرانه  امدیکوتاه ن گریبار د نیا لوفریرا گرفت ... ن بانمیگر یدیخانه , مشکالت جدبرگشتن به  با

افتاده و چرا انقدر افسرده هستم میبرا یکه چه اتفاق دیزبانم کش ریاز ز  ...! 

رخ داده بود حرف زدم و  میکه برا یبار از فاجعه ا نیاول ینتوانستم مقاومت کنم , برا گریمن د و

به او گفتم , رعشه گرفتم ,  میجا یگفتم , زار زدم و از اعتماد ب ایضجه زدم و از پور,  ختمیاشک ر

گفتم ایهق زدم , نفسم رفت و از رو  ...! 

حرف زدم به  لوفریکه با ن یروز یدل سوزاند , فردا میمن زار زد و خواهرانه برا یپا به پا لوفرین

باز تکرار  شیخواست اتفاق چند شب پ ینم رلوفی... ن میرفت یروانشناس کینیکل کیاجبار او به 

 یها ناپهکا یبه خودم آمدم رو یروانشناس کشاند و سرانجام وقت کینیشود , پس به زور مرا تا کل

را گفتم و  زی... گفتم , همه چ ختمیر یاتاق دکتر نشسته بودم و آرام آرام اشک م یزرشک
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تحت نظر بودم , تهش  یر شد ... مدتشد که از سرنوشت شوم من با خب ینفر نیروانشناس دوم

 لوفریکه ن یبرگشتم در حال لوفریو قرص اعصاب به خانه ن یمشت قرص ضد افسردگ کیهم با 

از من سر بزند یکرد مبادا که باز حماقت یهم مرا به حال خودم رها نم ظهلح کی  ..! 

بود دهیچون چشمش ترساز آب خوردنم هم خبر داشت  لوفریدو ماه به خانه خودم نرفتم , ن قایدق  

! 

حالم رو به بهبود رفت , او به  شیروانشناس و قرص ها یدر پ یبا جلسات پ یاز دو ماه وقت بعد

انجام دادن داشته باشم یبرا یاست که مشغله و کار نیراه ا نیگفت که در حال حاضر بهتر لوفرین  

... 

 

 یگر یکند , مرب دایمن کار پ یپا بگذارد و برا ریرا ز رازیکه کل ش لوفرین یبرا یلیشد دل نیهم

زود شروع  یلیخانه بود ... کارم را خ کیاز موسسات آموزش زبان که نزد یکیدر  یسیزبان انگل

کار گم شد انیم میکردم و کم کم دغدغه ها  ... 

لحظه هم فرصت فکر کردن نداشته باشم ,  کی یکردم تا حت یل مرا در حد مرگ مشغو خودم

دانستم که سالله مرده  یو خشنود بود اما فقط خودم م یهم راض لوفریحالم رو به بهبود بود و ن

احساس  یربات ب کیاز اشک و عذاب وجدان مدفون شده بود و من فقط  یکوه ریاست ..! سالله ز

 ! بودم

از  یخبر گریکردم و حداقل د یرا مدام مصرف م میرگشتم , قرص هازود به خانه خودم ب یلیخ

شب نبود مهیگوش خراش ن یها غیطاقت فرسا و ج یآن کابوس ها  ..! 

وقت و دور  مهیو کار ن یدر همان خانه نقل میبرا ی, خوشبخت دمیرس یم ینسب یکم به آرامش کم

که کنج تراس خانه ام داشتم یششد ... در آرام یخالصه م لوفریگاه با ن یگاه و ب یدورها  ! 
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 یمزخرف و عذاب وجدان هم در پس کوچه ها ینبودم , کم کم فکرها زیچ چیدنبال ه گرید

 ادشانیبار که به  کیرفتند و هر چند هفته  یاز ذهنم نم چگاهیه ایو رو ایشد , پور یذهنم گم م

 اهیس ادشانیرا با  میوزهاماند اما حداقل تمام ر یم سیساعت چشمانم خ نیآوردم , تا چند یم

دمکر ینم  ! 

 

را کنج آموزشگاه کوچک و خانه  میگذراندم و روزها یسال از عمرم را در همان آرامش نسب پنج

ام رج زدم یدنج و نقل  ... 

ام باز دچار تالطم شد یز طرف سحر , زندگزنگ ا کیکه با  یخوب بود تا وقت زیچ همه  ..! 

روز  کیکه  یبود , درست از وقت ضیپدرم خوب نبود , قلبش مدت ها بود که ناراحت و مر حال

سارا  یتخت خال یکه بابا درست جلو ی, همان وقت میدیو سارا را ند میصبح از خواب بلند شد

قلبش  نباریبود اما ا ضیموقع قلبش مرشد ... از همان  نیقلبش فشرد و نقش زم یدستش را رو

شد و ما سه  یبستر وی یس یس یکه چند هفته تو یگذاشته بود ... آنقدر یناسازگار یابدجور بن

 یایبود بر در ی... فوت پدرم , طوفان میگذراند وی یس یبسته س ینفر تمام وقتمان را پشت در ها

که  ی, وا دیبار یم لیاز چشمانمان س اشک یدو چندان شد و جا مانی... عذاب ها یآرام زندگ

ما میداشت یا دهیچیو پ بیچقدر قصه عج  ...! 

بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم شهیش ی, سرم را از رو نیماش ستادنیا با  ... 

بود به آن  رهیفکر کرده بودم و نگاهم خ بمیو من تمام راه را به گذشته عج میبود الیو اطیح یتو

قیخط عم  ..! 

و در کنار هم به  میشد ادهیپ نیرا پشت گوشم زدم , همه از ماش میو موها دمیکش یقیمع نفس

 یو طاها به حرکاتشان م رضایگذاشتند و عل یو آراد سر به سر هم م نوی, م میرفت الیسمت و

دندیخند  ! 
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را  میقفل شده بود ... قدم ها اطیکف ح یها کییموزا یدم فرو رفته بودم و نگاهم رواما در خو من

.. دو .. سه .. چهار ...  کیشمردم !  یها را م کییپرت کردن حواسم , موزا یداشتم و برا یبر م

 نیفتمقطره , ه نیگونه ام ... ششم یرو دندیسر یدرست هم زمان با شمارش م میپنج ... اشک ها

 ... قطره

راه  میگونه ها یپر رنگ و سپس آب کرده بود و رو میگلو ینحس باز بغض را تو یآن روزها ادی

 !... انداخته بود

 یرا طول دادم و درست وقت می, در آوردن کفش ها می, وارد خانه شد دیایدر ن میتا صدا دمیگز لب

 هیشدم , گر یبهداشت سیوراهرو و وارد سر یتو دمیچیرفتند , پ یم شانیکه آنها به سمت اتاق ها

 خیآب  یو من مشت دیلرز شتری, چانه ام ب دمیشود , باز لب گز لیرفت که به هق هق تبد یام م

کردم آرام باشم یو سع دمیصورتم پاش یتو  ... 

, اشکم  افتهیام کاهش  یحس کردم التهاب درون یو وقت ستادمیا نهیآ ی, روبرو یمتوال قهیدق چند

را از  می, پا دمیکش نییرا پا رهیو دستگ دمیر است , به سمت در چرخخشک شده و حالم بهت

و اخمو ,  نهیگذاشتم و در همان لحظه رخ به رخ شدم با طاها که دست به س رونیچهارچوب ب

داده بود هیرا به چهارچوب در تک استششانه ر  ...! 

در هم رفت شتریب شیشد به چشمان سرخ من و اخم ها رهیخ نگاهش  ! 

 

او پنهان  نیزبیدوختم , شک نداشتم که چشمان سرخم از نگاه ت نیو نگاهم را به زم دمیگز لب

کردم خودم را خونسرد نشان بدهم و زمزمه کردم ینمانده و لو رفته ام , اما باز هم سع  : 

کنار ؟ یر یم - ! 
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کنم , طاها به سرعت  لیو تحل هیکه نتوانستم تجز عیاتفاق افتاد , آنقدر سر هیدر چند ثان زیچ همه

داد  هیتک وارید یآورد و کنار سرم رو شیام داد , دستانش را پ هیتک واریو به د دیمچ دستم را کش

 : , سرش را خم کرد و لب زد

..؟ ستیچته ؟! چرا حالت خوب ن قایدق - ! 

گفتم  یم یزیچ دیاو , چند لحظه مکث کردم , از آن حالت معذب بودم اما با و رخ به رخ با شوکه

دوختم و لب زدم ری... نگاهم را به ز  : 

, خوبم ستین میزیچ -  ! 

دمیرا پر تحکم شن شیصدا  ... 

 ! من رو نگاه کن -

را شیصدا دمیاش باال آمد , باز شن قهیتا  نگاهم  ... 

 ! سالله ... ! گفتم من رو نگاه کن -

وار تکرار کردم یچشمانش نگاه کردم , طوط به  ... 

 ! من حالم خوبه -

نگاهم کرد زیشد و ت نهیدر هم شد ... دست به س شیابروها  .. 

... چته ؟ ستمین یست دختر خانوم ! من هر کس هیواسه بق یالک یحالم خوبه ها نیا - ! 

بود , دنبال  یو پرسش رهیاهش خجا گرفت ... نگ میلبخند کنج لب ها اریاخت یگرم شد ... ب دلم

گشت در من ؟ یچه م ! 

را پشت گوشم زدم و زمزمه کردم میاز نگاهش کالفه شدم , موها باز  : 
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رم بخوابم یمن م -  ! 

 

دمینرا ش شیرا به او کردم و خواستم قدم بردارم که صدا پشتم  : 

آد ؟ یباور کنم خوابت م - ! 

خواست  یرا م یزیخواست از جانم ؟؟ چه چ یهم فشردم ... چه م یرا رو میکردم , لب ها مکث

 !ثابت کند ...؟

دمیرا بم و گرفته شن شی, صدا ستادیا میانداختم و او جلو نییرا پا سرم  : 

گرم تر عوض کن یپالتو هیرو با  تیبرو بارون -  ... 

فرو کرد و  شیها بیرا در ج شیتعجب باال آوردم و پرسش گر نگاهش کردم , دست ها را با سرم

گذشت آرام و شمرده گفت یکه از کنار م یدر حال  : 

یرو ادهیپ میر یم -  ! 

ام  یبه ساعت مچ ی, اشاره ا دمیبود ...! به سمتش چرخ وانهی؟! د یرو ادهی... پ دیباال پر میابروها

 : کردم و زمزمه کردم

مهیو ن کیساعت  -  ! 

وار زمزمه کرد ییفرو کرد , الال شیموها انیرا به من کرد , دستش را م پشتش  : 

یکرد یکیکنه ... تو روز و شبم رو  یم یمن چه فرق یبرا -  ! 

خواسته من بشنوم ... انقدر آرام که شک کردم به گوش  یانقدر آرام بود که حس کردم نم شیصدا

میها  ..! 
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هزار رفت ... او به سمتم  یرو کبارهیزدم ! با من بود ...؟! مات ماندم و ضربان قلبم  خیو  دمیشن اما

چشمان مبهوتم , مشکوک نگاهم کرد و گفت دنیو با د دیچرخ  : 

گهیبرو د -  ... 

 یرو ادهیپ نینتوانستم با ا یبهت زده بودم که حت یقدر تکان دادم و عقب گرد کردم ... به سر

, مخالفت کنم بیو غر بیو عج یناگهان  ...! 

منظمش  یبود و از نفس ها دهیتخت دراز کش یکه رو نویتوجه به م یوارد اتاق شدم و ب فقط

 یمشک یام را با پالتو یرفتم و به سرعت باران میپشخص بود که خواب است , به سمت لباس ها

ام  نهیس یمکث کردم , دستم را رو یشدم , لحظه ا یکه رد م نهیآ یرنگ عوض کردم ... از روبرو

دمینال دیتپ یگذاشتم و خطاب به قلبم که تند م  : 

خب ریآروم بگ -  ! 

رفتم , مبادا که آنها را از خواب  ینوک پا راه م یاز اتاق خارج شدم .. رو قیبعد از چند نفس عم و

کنم داریب  ... 

گفتم ینازک منتظرم بود , جلو رفتم و با نگران شرتییسو کی, با  اطیح یتو اهاط  : 

شه یسردت م -  ! 

داد و بخار از دهانش خارج شد رونیرا ب نفسش  ... 

میشه ... من و سرما با هم دوست ینم -  ...! 

و او ادامه داد میرفت اطیبه شانه هم به سمت در ح شانه  : 

عجله کردم ایدن نیاومدن به ا یبرا یو زمستون یروز برف هیه تو ک نهیهم به خاطر هم دیشا -  ... 

و گفت دیباز نگه داشت و خطاب به نگاه کنجکاوم , کج خند میرا برا در  : 



 

[Type text] Page 458 
 

اومدم ... دو بهمن ایمن هشت ماهه به دن -  ! 

 

خارج شدم و زمزمه وار گفتم اطی... هشت ماهه ! از ح دیاال پرب میابروها  : 

یپس پسر زمستون -  ..! 

, شانه باال انداخت میخلوت راه افتاد یرو ادهیپ کنار  ... 

یزییحساب تو هم دختر پا نی..! با ا دیشا -  ... 

گوشه چشم نگاهم کرد و با لبخند ادامه داد از  .. 

زییالبته نازدانه پا -  ! 

هماهنگ کردم شیرا با قدم ها میو قدم ها دمیکش یقیلبخند زدم , نفس عم هم من  ... 

که زمزمه وار گفت دمیرا شن شیاز چند لحظه مکث , صدا پس  : 

 ... تو -

داشت دیمکث کرد , انگار ترد باز  ... 

؟ یکن یفکر م ایتو هنوز به پور - ! 

و از  ستادی... او هم ا ستادمیکه کم کم اکند شد , آنقدر کند  میخوردم ... مات ماندم و قدم ها جا

 خیحس بود و  یاما ب می, صدا دینگاهم کرد ... از چشمانم نفرت زبانه کش یشانه اش پرسش یباال

 : زده بود

 ! آره -

در هم شد شی, نگاهش تلخ و اخم ها دیباال پر شیابروها  ... 
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ب کردمپرتا رونیرا به چشمانش دوختم و کلمات را با نفرت به ب نگاهم  : 

 یفکر م ایکه ازشون متنفره فکر نکنه ! به پور ییتونه به کسا یکنم ... چون آدم نم یبهش فکر م -

شم یاز قبل ازش متنفر م شتریکنم و هر لحظه ب  ...! 

 یمانیپش یگاهش را کشدار از من گرفت , ته نگاهش کمبغضم گرفت ... ن اریاخت یکردم و ب مکث

فرو کرد و زمزمه کرد شیها بیشد , دستش را در ج یم دهید  : 

یخودکش نکهیمن ... خب ... به خاطر ا -  ... 

گرفته و لرزان قطع کردم ییرا با صدا حرفش  : 

 خیکه ب یاب وجدان, فقط به خاطر عذ ای! اونم نه به خاطر پور شهیاون حماقت واسه پنج سال پ -

دیبر یداد و نفسم رو م یگلوم رو فشار م  ...! 

 نییسر پا یمانیراه افتادم و با پش شیرا تند کرد , پا به پا شیو باز قدم ها دیکش یقیعم نفس

 : انداخت و لب زد

 !.. متاسفم اگه ناراحتت کردم -

را با او هماهنگ کردم  میم هازدم , سرم را تکان دادم و بغضم را قورت دادم , قد یبند مین لبخند

 ... و به ماه که کامل شده بود چشم دوختم

هدر داده  گریکدی یکه ب ییتمام روزها یبه جا میخواست یو انگار م میزد یسکوت آرام قدم م در

میرا حس کن گری, حاال حضور همد میبود  ...! 

 یفکر م نیو به ا دمیکش یعطر او را به مشام م ی, بو قیعم یو من با نفس ها میزد یم قدم

مرد را کم داشته ام نیعمرم , هم یکردم که تمام سال ها  ...! 

برد یدر همش دل م یاخمو را که با همان اخم ها یو کم یمردِ جد نیهم  ...! 
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دوستش داشتم بیمرد که عج نیهم  ! 

 

بود اما  شی, هوا گرگ و م میدیدر خانه رس یجلو یشبانه مان انقدر کشدار شد که وقت یرو ادهیپ

آمد یاز ما نم چکدامیخواب به چشمان ه  .. 

, دوست داشتم فکر کنم که  میاز ما اعتراض نکرده بود کی چیشده بود و ه یطوالن یرو ادهیپ

او هم بوده یمن لذت بخش بوده , برا یبرا یرو ادهیپ نیکه ا یهمانقدر  ...! 

دیایافکار دخترانه ام , درست از آب در ب نیبودم که ا دواریام و  ...! 

در  یبه چشمان هم , روبرو رهیو چند لحظه بعد , خ میرا گذشت یورود ی, راهرو میخانه شد وارد

, اصال من  میقدم شو شیرفتن پ یخواست برا یدلمان نم چکدامیو انگار ه میبود ستادهیاتاق ها ا

رنگ او نگاه کنم یو به چشمان مشک ستمیخواست روزها همانجا با یکه دلم م  ...! 

داد , دلم او  یاما دلم اجازه نم میبگو ریرفتم ! هزار بار دهان باز کردم تا شب بخ یم دیبا نحالیا با

روزها نیشده بود ا اطیاحت یب بیخواست ... دلم عج یو نگاهش را م  ! 

در اتاق  یما را از هم کند و به جلو رهیخ یکرد , نگاه ها یار سرفه مکه انگ یکس یانجام صدا سر

و خوابالودش چشمانم گرد شد طنتیآراد و نگاه پر ش دنیپسرها دوخت , با د  ... 

که وارد اتاق  یزد و در حال ینگاه ما , چشمک دنیداده بود و با د هیرا به چهارچوب در تک دستانش

شد با خنده گفت یم  : 

شدم .. خوش بگذره مونیپش یب بخورم , ولاومدم آ -  ! 

فرو بروم نیحرف چشمانش گرد شد و من از شدت خجالت دلم خواست در زم نیا دنیبا شن طاها  

! 

؟ یتشنه بشو رترید یشد کم یلعنت به تو آراد ! نم یا ! 
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پر از خنده , به سمت در اتاق هجوم برد و لحظه آخر  ییمان چشمان گرد و لب هابا ه طاها

در مکث کرد و زمزمه کرد ینگاهش به من افتاد , جلو  : 

یکرد میهمراه نکهیممنون بابت ا -  ... 

دمیکش یقیزدم و نفس عم لبخند  : 

یرو ادهیپ شنهادیممنون از تو بابت پ -  ! 

در اتاق اشاره کرد و با خنده گفت کج کرد و لبخند زد , سپس به سر  : 

شه ...  ی, داره صبح م رهیپسره پررو و فضول برسم ! تو هم برو بخواب , د نیمن برم به حساب ا -

ریشب بخ  ! 

هم گذاشتم یرا رو میها پلک  : 

ریبرو ! شبت بخ -  ...! 

بود زدم و مشغول  که خواب رفته نویبه چهره خسته م یدر اتاق را باز کردم و وارد شدم , لبخند و

شدم میلباس ها ضیتعو  . 

*** 

نگاه کردم  نویبه م یباز کردم و عصب ی, چشمانم را با خستگ دمیکشدار کش یا ازهیزدم و خم غلت

تا  دیکوب یدراور م یرو زیآم طنتیش یرا از قصد و با لبخند شیآالت و ساعت ها وریکه تمام ز

کند داریمرا ب  ! 

نشستم و نق زدم میجا سر  : 

نویچته م -  ! 
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دیو دستانش را به هم کوب دیزده به سمتم چرخ جانیچشمان باز من , ه دنید با  : 

جنگل میبر میخوا ی..! م االی! پاشو تنبل خانوم , پاشو  یشد داریباالخره ب -  ! 

تر شدم , هفت صبح وقت جنگل رفتن بود مگر ؟! من کمتر  یو عصب ساعت یسر خورد رو نگاهم

بودم دهیاز سه ساعت خواب  ...! 

نبود گفتم غیشباهت به ج یکه ب ییتخت ولو شدم و با صدا یرو باز  : 

هیچ گهیبابا جنگل د دیبخواب دیری؟! بگ دیکله پاچه بار بذار دیخوا یمگه م -  ...! 

و  ایاش مانند در یعیطب یکرده بودم , جاذبه ها یشهر زندگ نیکه خودم سال ها در ا ییآنجا از

داشتند را نداشتم دنشانید یکه آنها برا یجانیشده بود و ه یعاد میسر سبز , برا یجنگل ها  ! 

چشمانش را گرد کرد نویم  ... 

ینخواب بابا , پاشو همه آماده شدن فقط تو موند - ! 

غر کردمآرام غر ییو با صدا دمیسرم کش یرا رو پتو  : 

و مجنونم ؟ وونهیمن غلط بکنم ساعت هفت صبح برم جنگل! مگه مثل شما د - ! 

بلند ادامه دادم ییبا صدا و  : 

آم یمن نم دیشما بر -  ! 

 

شد دهیشسرم ک یباال رفت و بعد از آن پتو با شدت از رو نویم غیج  : 

نمیمگه دست خودته ؟! پاشو بب -  ...! 
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خمار , گفتم یکردن در آوردم و با چشمان هیگر ی, ادا نمیو وادارم کرد بنش دیدستم را کش مچ  : 

آد ی, به خدا خوابم م نویم -  ! 

هل داد و با خنده گفت یبهداشت سیجا بلندم کرد , مرا به سمت راهرو و سرو از  : 

 ! به من چه -

 یبعدش با صورت قهیشدم ... چند دق یبهداشت سیوارد سرو یوار نگاهش کردم و با ناچار دیتهد

سرم بسته شده بودند , وارد آشپزخانه شدم و رو به همه آنها که  یکه باال ییشاداب تر و موها

ها نشستم  یاز صندل یکی یگفتم و رو ریخوردند , صبح بخ ینشسته بودند و صبحانه م زیپشت م

گفت یمن م یو خوابالودگ یاز تنبل جانیداشت با ه نوی... م  ...! 

دیآم خودتون بر یگفت من نم یبه خدا به زور از تو تخت بلندش کردم ! تازه م -  ...! 

و  طنتیبه من و طاها نگاه کرد و سپس با ش یچشم ریاز خودم دفاع کنم که آراد ز خواستم

گفت لکسیر ییصدا  : 

گهید دهیخواب رید یلی! البد خ نوینداره م یبیع -  ... 

دیبه من و طاها چشمک زد و خند طنتیبا همان ش و  ... 

 دنینگفت و با همان خنده مشغول نوش یزیوار نگاهش کردم , چ دیرا گرد کردم و تهد چشمانم

شد یچا  ... 

به ما نگاه کرد و سپس گفت جیگ نویم  : 

گهید میدینه بابا ! هممون با هم خواب -  ! 

لب زمزمه کرد ریو ز دیخندو آراد  دمیگز لب  : 

ها ما رو خواب کردن نیتو خواهر ! ا یساده ا -  ...! 



 

[Type text] Page 464 
 

 

به او تشر بزند ایداند بخندد  یچهره طاها مشخص بود که نم از  ..! 

 رهیگرفت , خ یلقمه م یراد که با خونسردبه آ دیبود اما با تهد شیلب ها یرو یکمرنگ لبخند

 !... شده بود

کردم خودم را مشغول صبحانه خوردن نشان  یدوختم و سع زیو نگاهم را به م دمیاما لبم را گز من

نشسته بود و با ظرف مربا  یصندل یسر و صدا رو یآرام و ب شهیهم که مانند هم رضایبدهم , عل

 !... مشغول بود

از ما نگرفت , بعد  کی چیاز ه یجواب یبود , وقت دهیآراد را نشن یلب ریزمزمه زکه خوشبختانه  نویم

انداخت و با لقمه اش  نیینگاه متعجب به ما سه نفر , شانه باال انداخت , سپس سرش را پا کیاز 

 .. مشغول شد

فتن ر ایجنگل و البته در یمشغول آماده شدن برا یو همگ میبعد , صبحانه خورده بود قهیدق چند

 ایو من ناالن بودم که چرا از در میهم برو ایگفت قرار است بعد از جنگل به در یم نوی, م میشد

شوند ینم ریس  ...! 

مشتاق بودند ..؟ یادیآنها ز ایحس بودم  یذوق و ب یب یادیز من ! 

شدم میرا آماده کردم و مشغول شانه زدن موها مینبود , به ناچار لباس ها یا چاره  ... 

*** 

 

: شخص سوم یراو  

 

نگران بود شیرا به سمت آراد تند کرد , صدا شیقدم ها نویم  : 
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شه اخه ی؟! مگه م ستیکه ن یچ یعنی -  ..! 

بلند  ییصداکرد و با  یم ایخروشان در ی, رو به موج ها دیدو یوار به اطراف م وانهید طاها

را باال برد و رو به طاها گفت شیصدا یکرد , آراد با کالفگ یم شیصدا  : 

ستی, بچه که ن میکن یم داشیبرادرِ من ! پ ریآروم بگ قهیدق هیخب  -  ! 

 رضایبه سمت عل یشانیتوجه به حرف آراد , با پر یدوان دوان از سمت مخالف آمد و طاها ب رضایعل

دیلرز یم شیرفت ... صدا  : 

؟ یکرد داشیپ - ! 

شن و ماسه ها ولو شد یسر تکان داد و رو یبا درماندگ رضایعل  ... 

ستین ی! همه جا رو گشتم ... ول نی! انگار آب شده و رفته تو زم ستین -  ! 

به او نگاه کرد و عقب عقب رفت , چه بر سرشان آمده بود ؟! کجا رفته بود ؟ یبا ناباور طاها ! 

از او  یساعت بود که خبر کیاز  شتریآوردند , شب شده بود و ب به سرش هجوم یمنف افکار

قدم تند کرد و با  ایشد , به سمت در وانهید کبارهی...!  ی...! وا یخروشان و طوفان یاینداشتند ... در

زد شیصدا ادیفر  : 

 !... سالله -

و  یخروشان بود و چشمان طاها که از شدت نگران یموج ها ینبود ! فقط صدا یزیچ چیه

دندید یتار م یشانیپر  ! 

 !.... سالله -

 

منقطع بود شینفس نفس زنان عقب آمد , حرف ها طاها  ... 
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! نکنه ی, کجاست آخه ... وا هیطوفان ای! در ینکنه ... نکنه ... وا -  ... 

ساعت بود که سالله  کی قایشد و بغضش شکست و به هق هق افتاد ... دقماسه ها رها  یرو نویم

 ینیفرو رفته بود ... مدام منتظر شده بودند و با خوش ب نیآب شده بود و در زم یمانند قطره ا

 یو هوا یطوفان یای, اما حاال در دیآ یم یاست و به زود یکینزد نیگفته بودند که سالله هم

گذاشت ینم ینیخوش ب یبرا ییجا کیارت  ! 

تر شد , کجا بود ؟! امکان نداشت ... امکان نداشته که  وانهیکه بلند شد , طاها د نویهق م هق

یسالله اش ... وا  ! 

مسئله فکر کند نیخواست به ا ینم یحت  ! 

مسخره با آنها را بسنجد یشوخ کیخواست با  یبود و فقط م نجایبود , هم نجایحتما هم او  ..! 

و باز صدا زد دیدو ایربه سمت د آراد  : 

 !... سالله -

کت چرمش را کند و به دل آب زد , آراد با  یآن میتصم کی, در  دیکش یاما سخت نفس م طاها

بلند گفت یصدا  : 

 !کجا ؟! طاها ... با توعم ! طاها ! خطرناکه -

 یکه م یمهم نبود که کار شیجهنم که خطرناک بود , سالله اش که کنارش نبود , اصال برا به

غلط ایکند درست است   ! 

کرد یاش نبود و او احساس خفقان م سالله  ! 
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 یرا عقب م شانیو پر سیخ یبه عقب برگشت , آراد بود که طاها شیبازو یرو یاحساس دست با

ندینشماسه ها ب یکرد رو یو وادارش م دیکش  .. 

 یادامه داشت و طاها همچنان سخت نفس م نویشد , هق هق م یم کیتار شتریهر لحظه ب هوا

دیکش  ... 

اش بود ,  نهیقفسه س یرنگ و دستش رو اهیس یایبود به در رهیماسه ها ولو شد , نگاهش خ یرو

شده بودند سیشرت و شلوار کتانش خ یت  ...! 

دیا شنزد ر یم نویسر م رضایکه عل یداد یصدا  : 

میبکن دیبا یچه غلط مینیساکت شو بذار بب قهیدق هی!  نویم ی! سرم رو برد گهیبسه د -  ...! 

... سالله  یچشمانش بود .... وا یچشمان معصوم سالله جلو ریگرفت , تصو یکم کم لرز م طاها

 ! اش

 یرو سیخ شرت و شلوار یت کیاستخوان سوز با  یشد , در آن سرما دهیبه هم کوب شیها دندان

را هم داشت زهایچ نیماسه ها نشستن ا  ...! 

مهم نبود .. به جهنم ! سالله اش کجا بود ؟ شیبرا ! 

وار گفت انیاز جا بلند شد و هذ باز  : 

 ! سالله ... سالله -

شد دهیچیطاها پ یها یدور بازو شانی, دست ها دندیو آراد از جا پر رضایعل  ... 

دیرا شن رضایعل یصدا  ... 

! چته تو آخه ...؟ میکن یم داشیخب ... پ یلیطاها ! خ نیبش - ! 

دندیشن یرا م شینشاندند اما هنوز هم صدا نیزم یرا به زور مهار کردند و رو طاها  : 
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, سالله ی! وا یسالله ... وا -  ...! 

 

بودند دهیسالله و گم شدنش , ترس یناگهان ریتاخ نیشد و همه از ا یقطع نم نویهق م هق  ... 

را آرام کند ... طاها از  نویداشت م یسع شانیخراب و پر یبا حال رضایبود و عل خیآراد  یو پا دست

کرد و فقط  یلب سالله را صدا م ریکرد ... ز یو عصب کیستریجا بلند شد و شروع به قدم زدن ه

ست که حالش خوب باشدخوا یاز خدا م  ! 

زد یباز به دلِ آب م دیانداخت , با یو طوفان اهیس یایبه در ینگاه مین  ...! 

مسئله فکر کند نیتوانست به ا ینم ی... حت یسالله اش آنجا بود چه ؟! وا اگر  ! 

و بهت زده سالله ,  فیظر ی, به ناگاه صدا یو درماندگ یو آشفتگ یشانیآن حجم از پر انیم در

ختیآتش همه آنها ر یروآب   ... 

شده ؟ یچ - ! 

اعتماد ندارد ندیب یکه م یزیمبهوت بود که انگار به چ یبه قدر شیصدا  ! 

انیگر ینویو م شانیجمع پر نیا  ! 

قطع شد و چشمان  نوی, هق هق م دیسمت او چرخ هیو آراد هم زمان  رضایو عل نویطاها و م سر

 ... همه آنها گرد شد

و مبهوت بود جیو سالله گ نندیب یکردند که انگار روح م یبه او نگاه م یطور  ...! 

*** 

 



 

[Type text] Page 469 
 

نشسته  نجایآمده بود که مانند لشکر شکست خورده ا نهای, چه بر سر ا دیآنها چرخ یرو نگاهم

بودند ؟ رهیشده به من خچشمان گرد  نیبودند و حاال هم که با ا ! 

 دشانیکوب یم نیزم یکه رو ییو قدم ها زیت یو چشمان من گردتر شد , با نگاه دیاز جا پر طاها

گوشم را خراش داد ادشی, به سمتم آمد و فر  ...! 

یفکر و خودخواه ی؟! تو چرا انقدر ب میش ینگرانت م یگ یتو ؟! نم یکجا بود -  ! 

زد ادیبلند تر فر ییبا صدا و  : 

 !هان ؟ -

, بهت زده بودم دمیرا شن رضایعل ی, صدا دندیرا گرفتند و عقب کش شیبازو رضایو عل آراد  ... 

 ! طاها آروم -

ادامه داد یآهسته تر اما عصب ییقدم جلو آمد و با صدا کیتوجه به آنها  یب  : 

؟ میش یم یما چ ی؟! نگفت یو رفت نییپا یسرت رو انداخت ینجوریهم - ! 

دیاشاره کرد و غر ایدر به  : 

؟ یکن ی؟! ما جونمون باال اومد ... چرا فقط به خودت فکر م ینیب یرو م یطوفان یایدر نیا - ! 

زد ادیو کالفه فر ی, طاها سرش را چرخاند و عصب دیباز شانه اش را عقب کش آراد  : 

آرم یسرش نم ییول کن من رو ! نترس بال -  ! 

, بعد رو به من کرد و گفت دیتش را کشسرش را با تاسف تکان داد و دس آراد  : 

تونم ازت دفاع کنم ! حق داره یمتاسفانه نم -  ...! 

کردند یهم با تاسف به من نگاه م نویو م رضایعل  ! 
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بودم ؟! اصال انگار به خاطر رفتار طاها بود شان بغضم گرفت ...! من خودخواه  یحمله ناگهان نیا از

کرد ؟!  یمرا بازخواست م ی؟! به چه حق دیکش یم ادیرا گرفت , چرا سر من فر میکه بغض گلو

رفتار کند ...؟! مگر من چه  یو عصب زیخشونت آم نطوریداد با من ا یچرا به خودش اجازه م

دمیبالب پر از اشک شد و لب گزمرتکب شده بودم ؟! چانه ام جمع شد , چشمانم ل یگناه  ! 

پر شده , رو به طاها تشر زدم یجمع شده و چشمان یباال رفت و با چانه ا میصدا اریاخت یب  : 

؟ یزن یچرا سر من داد م - ! 

و باال رفت دیلرز میشد و صدا شتریب بغضم  ... 

بشم خواست برم گم و گور یخواست برم ... دلم م یداره ؟! دلم م یبه تو چه ربط -  ! 

به سمتم آمد و لب زد یو با نگران دیبه چهره بر افروخته طاها انداخت , لب گز ینگاه نویم  : 

 ! سالله -

بودم .. چانه  رهیپر شده از اشک در چشمان طاها خ یاما همانطور طلبکار و پر بغض , با چشمان من

باالتر رفت میو صدا دیام لرز  : 

ن ؟اصال ؟؟ ها یش یتو چرا نگران من م - ! 

اعتنا به  یشد , دستانش مشت شد و من ب یتر م یاش هر لحظه بر افروخته تر و عصب چهره

بودم رهیدر چشمانش خ تشیعصبان  ... 

 

نترل نشده اش پرده ک ادیفر یصدا کبارهیتند شد , به  شیدر چشمانِ لجباز من , نفس ها رهیخ

گوشم را لرزاند یها  : 
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 !.. چون منِ احمقِ بدبختِ زبون نفهم , تو رو دوست دارم -

انگار ...! ماتم برد ,  ستادیقلبم ا ی, حت ستادیا نی, زم ستادیاطراف قطع شد , زمان ا یصداها تمام

قطع شدند مینگاهم مبهوت شد و اشک ها  ..! 

 یم یبود و من داشتم سع رهیزد به من خ یدر آن موج م تیکه صداقت و عصبان یبا چشمان او

کنم دایام پ چارهیب یها هیر یبرا ژنیاکس یکردم ذره ا  ..! 

گفت ؟! دوستم دارد ...؟! مرا ؟ چه ! 

فرو کرد و بعد از  شیموها انیو مبهوت بود که کالفه شد انگار , دستش را م رهیخ یبه قدر نگاهم

هوا  نیا یاستشمام تو یبرا یژنیاکس چیرا به من کرد ... چرا هکالفه , عقب رفت و پشتش  ینفس

 ی... دستم چنگ شد رو دمید یجز قامت بلند او نم یزیچ چی, ه دمیشن ینم یصدا چینبود !؟ ه

بود انگار دهی, نفسم بر میگلو  ! 

گفت ...؟! او دوستم دارد ؟ چه ! 

سرعت  نیشتریبود , با ب میقدم هاو تند کردن  دنیعکس العملم چرخ نیکار کردند و اول میپاها

و آراد  رضایو عل نویم ریممکن به سمت مخالف قدم تند کردم و لحظه آخر چهره بهت زده و متح

دمیرا د  ... 

دمیکالفه و درمانده طاها را شن یصدا  : 

میحرف بزن سایسالله ! نرو ... وا -  ! 

دمیترس یتند تر شد , انگار از او م میتوانستم ! قدم ها ینم  ! 

 یم میرها یراه زندگ انهیکردند و م یدوست داشتن م یکه ادعا ییاز آدم ها دمیترس یم من

 !... کردند
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وقفه راه رفتم و دور شدم از آنها یاما ب دمیرا شن شیصدا  ... 

ماسه ها رها شدم و بغضم شکست یصخره رو کی, پشت  ایدر هیدر حاش سرانجام  ...! 

سال ها بود که از دوست داشتن  ی! دوستش داشتم ول دمیترس یمن ... من م یداشت ؟! ول دوستم

تند شد ! کاش او  میرا در آغوش گرفتم و اشک ها می! زانوها دمیترس یو دوست داشته شدن م

و ترسناک  ردیقرار بگ شیاسم عشق رو نکهیماند , نه ا یام م یهمان آدم امن زندگ شهیهم یبرا

کند یرا خراب م زیهمه چ شهیبه من ثابت کرده بود که عشق هم یشود ... زندگ  ..! 

یآبک یاز عشق ها دمیترس یرا ... دوستش داشتم اما م تیرا , امن رفاقت  ..! 

ت دوباره را شکس کیتوان  گریخوردن , قلب من د نیاز باز اعتماد کردن و باز زم دمیترس یم من

 ! نداشت

که قبل تر ها نسبت به او داشتم  یتی! چرا آن حس امن دمیدادم و لب گز هیتک میام را به زانو چانه

 !, کمتر شده بود ؟

 ادیام داشته باشم اما من  یمرد زندگ نیرا نسبت به معتمد تر یاعتماد یحس ب نیخواستم ا ینم

دوست  یکه ادعا ی, بلکه هر کس دیآ یندن نمما یبرا یدر زندگ چکسیگرفته بودم نه تنها ه

ام  یرود که تمام زندگ یرحمانه م یب یدهد و طدر یام م یباز یطور یکند , روز یداشتن م

ردیتحت شعاع رفتنش قرار بگ  ! 

مرد  نیکرد ا یکه ته قلبم بود و وادارم م یحس نی, از ا دمیترس یم یاحساسات ناگهان نیاز ا من

 !... را دوست داشته باشم

 

دور تکرار افتاده بود  یشد و ذهنم رو یم دهیبود که به صخره ها کوب یوحش یبه موج ها نگاهم

 ... انگار
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خوب باشه یلیخ دیآفتابِ داغِ مهر ماهِ تهران با ریخوردن ز یبستن - "  ! 

لبخند زد کمرنگ  ... 

خوردم یآفتابِ داغِ تهران بستن ریز ادیز نجایا -  ! " 

واقعا  ای! آ دمیترس یگفت دوستم دارد ... اما م یسرعت گرفتند ... دوستش داشتم ... م میها اشک

داد یام م یباز ایاو هم مانند پور ایدوستم داشت ؟!   ..! 

چشمانم بود ین جلوکرد چه ... اگر ... خاطراتما یاو هم احساساتم را نابود م اگر  ...! 

دونم که  یم یبگم ول دیبا یدونم چ ینم کنمیفکر م یعروسک ! هنوز هم هر طور نیو بابت ا - "

دوسش دارم ادیز یلیخ  ! 

دیخند میدر چشم ها رهیشد و خ نهیبه س دست  ... 

 دهیال ندکه تا حا ی! واسه دختر یکرد بیکار عج هیروز داغ مهر ماه که  هیاز  ادگاریبمونه به   -

تولدش یبه عنوان کادو یعروسک انتخاب کرد هی شیبود  ! " 

 نیکردم ..؟! به او که در ا یبه او اعتماد م دیدستم افتاد , با یقطره باران رو نیو اول دمیگز لب

خودش را ثابت کرده بود بیچند ماه عج  ... 

د بودمر بیمهربان بود و عج شیرا داشت , در پس تمام اخم ها میکه هوا ییاو  ..! 

 

گشتند ,  یآمدند و باز م یمن م یتر , موج ها تا چند قدم جلو یطوفان ایتند تر شد و در باران

 !.. مهم نبود

سرم تکرار  یواو که مدام ت ی؟! با صدا کردمیقلب زبان نفهم و حس سرکشم چه م نیبا ا دیبا من

کردم ...؟ یشد چه م یم ! 
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 " !.. چون منِ احمقِ بدبختِ زبون نفهم دوست دارم "

کردم  یم یپناه یاحساس ب بیشست و من عج یرا م سمیهق هقم بلند شد , باران تن خ یصدا

بلند شد دمیلرزان و نا ام یو صدا دمی..! لب گز  ... 

خسته شدم ایخدا -  ...! 

هقم اوج گرفت هق  ... 

خسته شدم ییتنها نیترس ... از ا نیاز ا -  ! 

تکان خوردم  میشانه ها یرو یزیپنهان کردم و ناگهان با قرار گرفتن چ میدست ها انیرا م صورتم

کت چرمِ طاها , هراسان سرم را باال گرفتم و  یو با ترس چشمانم را باز کردم , نگاهم سر خورد رو

نگاهش ینگاهم قفل شد تو نباریا  ... 

 شیدوخت ... صدا یایسرد نشست و نگاهش را به در یماسه ها ی, کنارم رو دیکش یقیعم نفس

 ... گرفته و بم بلند شد

! چون من هنوز نمردم یستیتنها ن -  ! 

ام حضور داشت ؟! چرا  یزندگ یمرد انقدر در همه جا نی... چرا ا دیو اشکم باز جوش دیام لرز چانه

 !انقدر خوب بود ..؟

پر از غم و اندوه بود  یادیز شیپرتاب کرد ... صدا یطوفان یایرداشت و به سمت درب یا زهیر سنگ

چشمانم یبود تو رهیکه قلبم فشرده شد ... نگاهش خ ی, انقدر  ! 

کرد که اشک هات روون بشه ... پس فراموشش کن ! چون دارم  تتیکه زدم , انقدر اذ یاگه حرف -

آد یه نفسم بند مکشم , انگار ک یبا تک تک اشک هات عذاب م  ...! 

شیآمد از حرف ها ینفس من بود که داشت بند م نیا  ..! 
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 دهیچیعطر سردش در مشامم پ یدوختم , بو میپا ریز یها زهیو نگاهم را به سنگ ر دمیگز لب

کردم ؟ یشک نه ... اما با ترسم چه م یکنم ؟! ب یمرد زندگ نیتوانستم بدون ا یبود ... من م ! 

اظطراب کشنده نیزد ! با ا یکه ته دلم را چنگ م یحس نیکردم با ا یم چه  ..! 

لب باز کردم و به حرف آمدم اریاخت یب  : 

ترسم یمن م -  ! 

تعجب ؟ ای یداشت ؟! دلخور یزینشان از چه چ سکوتش ! 

اهم در نگاه متعجب و گنگش قفل شد , حق هم داشت ... تعجب آور و باال آوردم و نگ یرا کم سرم

 ! خنده دار بود

دیلرز میو صدا دیگونه ام سر یقطره اشک سمج و لجباز رو کیو چانه ام جمع شد ,  دمیگز لب  : 

تونم اعتماد کنم ینم گهیمن ... من د -  ! 

جابجا کردم و زمزمه کردم ها را زهینگاه کنم , سنگ ر شیآنکه به چشم ها یگرفتم و ب نفس  : 

سر  چوقتیه گهیکه د یضربه خوردم , طور میزندگ یآدم ها نیمن از اعتماد کردن به معتمد تر -

حالم بدتر از قبل بشه نباریا نکهیترسم ... از ا یپا نشدم ! من از دوباره افتادن م  ...! 

در نگاه او  رهیباال آوردم و خ ... او سکوت کرده بود همچنان , سرم را دیسر میزدم و اشک ها پلک

 : با صداقت لب زدم

ترسم یمن ... من از عشق م -  ..! 

در  رهی, چند لحظه مکث کرد و سپس و خ دیکش یقیبه ناگاه مهربان شد , نفس عم نگاهش

 : چشمانم گفت
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دم یبهت حق م -  ! 

انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش  : 

مین همدرددونم , چو ی...! م هیدونم دردت چ یم -  ! 

 

دیکش یقیکرد و نفس عم شیها را پس و پ زهیر سنگ  .. 

سرم آوار کرد و رفت , انگار که اعتمادم نسبت  یتمام آرزوهام رو رو ایرو ی, وقت شیسالِ پ یلیخ -

کردم همه قراره من رو  یبه خودم شک داشتم ..! فکر م ی.. حترفت . نیاز ب ایدن یبه همه آدم ها

 گهیکنن و ضربه بزنن ! ضربه خورده بودم , اعتمادم شکسته بود و د انتیبهم خ ایول کنن و برن , 

ضربه  میآدم زندگ نیخودم هم اعتماد نداشتم , چون به قول تو از معتمد تر یبه چشم ها یحت

 !... خورده بودم

هر چقدر هم که آدم ها ضربه بخورن , هر چقدر هم که دلشون  دمیفهم یاز زندگ ییاج هی...  یول

هست , تو  شهی! عشق هم رهیم ینم چوقتی, تهش عشق ه ایاعتماد بشن به همه دن یبشکنه و ب

,  یاعتماد یب ی, وقت یترس یم ی, وقت یمتنفر یاز عشق و عاشق ی, وقت تیزندگ یروزها نیبدتر

و نشونت بده که عشق  ادی! ب ادیکرده تا به وقتش ب میوشه خودش رو قاگ هی یول هستعشق 

رهیم ینم یطیشرا چیتحت ه  ! 

شد زیو لحنش محبت آم دیسمت من چرخ به  ... 

,  نمتیبار بب نیاول یبرا نکهی! قبل از ا دمیرو فهم نیا دمتید یهست سالله ! وقت شهیعشق هم -

 میزندگ یجا چیه گهیکردم د یخت بسته ... فکر مر میاز زندگ شهیهم یکردم عشق برا یفکر م

تمام باورهام !  یرو یدیو خط بطالن کش یکنم ...! اما تو اومد یعشق رو تجربه نم هیشب یحس

که زمان مناسب  یده تا وقت یهست , فقط خودش رو نشون نم شهیکه عشق هم دمیفهم زهتا

 ! برسه



 

[Type text] Page 477 
 

 

ایدر یوحش یموج ها یسر خورد رو نگاهم  ... 

, به  ایبه همه دن میاعتماد یب یمن رو پس نزن سالله ! من دوسِت دارم ... به اندازه تمام روزها -

هست سالله ... ته قلبت  شهی, تو رو دوست دارم ...! عشق هم دمیکه کش ییاندازه همه دردها

مدت خودش رو پشت دغدغه ها و درد ها  هیشه ... ممکنه  یگم نم چوقتی, عشق هدنبالش بگرد 

رسه و بهت ثابت  ی, سر م یکن یوجودش رو انکار م یکه دار ییدرست همونجا یکنه , ول میقا

هست شهیکنه که هم یم  ...! 

حرف ها باز هم او را پس بزنم ؟ نیتوانستم بعد از ا ی, مگر من م دمیگز لب ! 

کردم ... من به خودم هم  یفکر م دیحرف ها , باز هم با نیداشتم اما با همه ا دوستش من

نه ای میآ یبر م دیرابطه جد کیاز پس  نکهینداشتم , از ا نانیاطم  ! 

چشمانش نگاه کردم , زمزمه کردم به  : 

شم یاون سالله قبل نم چوقتیه گهیمن د -  ! 

زد لبخند  ... 

سالله هوش از سرم  نیهم یسالله شدم , لبخند ها نیهم! چون من عاشق  یش یخوبه که نم -

یخوب ینجوریمن هم یسالله معتادم کرد ... تو برا نیپروند , نگاه هم  ! 

و در تمام وجودم پخش  افتی انینقطه قلبم جر نیتر یعشق از پنهان هیشب یگرم شد ... حس قلبم

مرد ینم چگاهیعشق ه قتایشد ...! حق  ! 

را کج کردم سرم  ... 

ضربه  میفکر یکه فکر نکردم و از ب ییفکر کنم ! به اندازه تمام اون سال ها دیبهم فرصت بده ! با -

فکر کنم طاها دیخوردم , با  ! 
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تر کردم و ادامه دادم لب  : 

, راستش ... من آستانه  میدی, درد کش میضربه خورد ی! به اندازه کاف میستیمن و تو بچه ن -

 یفکر کنم ! چون نم دیخوام ... من با یخوام ... غصه نم یاشک نم گهی! من د گهیتحملم پر شده د

رو بخورم ! بهم فرصت بده میو بچگ یفکر یهم چوب ب میزندگ یخوام باق  ... 

هم گذاشت یرا رو شیها پلک  ! 

که بهت  ی! از االن تا هر وقت که دلت به من و حس یر وقت که بخوا! از االن تا ه یفرصت دار -

 !... دارم قرص بشه

یحق نه گفتن ندار یول یدار فرصت  ! 

اریاخت ی... خنده ام گرفت ب دیباال پر میابروها  ...! 

باال انداخت شانه  : 

یکه تحملم کن یمن خودخواهم ! تو هم مجبور -  ...! 

ادامه داد ابرو باال انداخت و طنتیش با  ... 

تونه باشه یم زیچ هیجوابت فقط  ی, ول یکه جواب بد یفرصت دار یتو تا هروقت بخوا -  ! 

زدم قهقهه  ... 

ییپررو یلیخ -  ! 

شانه باال انداخت یجا بلند شد و پشتش را تکاند , با تخس از  : 

یخودخواه رو دوست داشته باش یپسر پررو نیکه هم یتو مجبور -  ! 
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کردم یفکر م دی, از جا بلند شدم و شانه به شانه اش راه افتادم , با دمیحرف خند یب  ..! 

*** 

چمدان کوچک  پینشستم و ز نیزم ی, رو نویم انیپا یب یتوجه به غرها یاتاق شدم و ب وارد

بلندم  نیآن شدم , بافت آست یتو میلباس ها دنیشغول تا کردن و چام را باز کردم و م یخال مهین

 زیر هیزدم , سرم را به سمت او که  یم شیکه با دقت تا یبرداشتم و در حال یصندل یرا از رو

اما آرام گفتم یجد یی, با صدا دمیحرفش پر انیزد چرخاندم و م یم فحر  : 

دارم و  یبا کس یکه االن برم! نه مشکل نمیب یمن صالح م نیباش خب ... بب یجان ! منطق نویم -

خوام فکر کنم یهست ! فقط م یا گهیمسئله د چینه ه  ... 

دیکوب نیزم یرو شیپا  ! 

شه فکر کرد یهم م نجایا -  ! 

باال انداختم و صادقانه و رک گفتم ابرو  : 

شه ینم -  ! 

باز اتاق اشاره کردم و ادامه دادم مهیبه در ن و  : 

با حرف  یره هوا , وقت یشه م یو منطقم دود م نمشیب یم یچشمامه ! وقت یومدام جل یوقت -

شه ینم یعنیها  نیکنه که فقط به حرف دلم گوش کنم , همه ا یم مییهاش هوا  ! 

را کج کرد و کودکانه نق زد سرش  : 

میفقط سه روزه که اومد -  ! 

دمیکش یقیزدم و نفس عم یمهربان لبخند  ... 
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دیمون ی! شما م ستیمهم ن -  ... 

ادامه دادم یجد یدیتاک و  : 

تهران ! خب ؟ دیگرد یدو هفته روز تموم بشه بر نم نکهیقبل از ا - ! 

 

و زمزمه کرد دیکش یقیحرص نفس عم با  : 

 !.. باشه -

سر کج کردم و زمزمه کردم یربانزدم , با مه تشیبه حرص و عصبان یلبخند  : 

 نکهیفکر کنم ! بدون ا نیینجایکه شما ا یچند روز نیرم تهران که تو ا یبرم ... م دی! با نویم -

از  یرد چیکه توش ه یخوام , فرصت یبذاره ... من فرصت م رینظرم تاث یرو دنشیو د نمشیبب

نی.. بهم حق بد رمیبگ میفکر کنم و تصم یخوام منطق یطاها نباشه ...! م  ! 

 شانیکه تک تک تا یپراکنده ام را کنارم جمع کردم و در حال یآرام شد و من لباس ها یکم نویم

کردم , رو به او گفتم یم  : 

, باز کن اون کشو رو , ساعت و ادکلنم اونجاست ریناله طور رو برام نگ افهیحاال هم اون ق -  ... 

گرفت و کشو را باز کرد , ادکلن و ساعتم را به دستم  اش را از دراور هیچپ نگاهم کرد , تک چپ

 : داد و گفت

 ! سالله -

ام را به دستم بستم یمچ ساعت  ... 

 !جونم ؟ -
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گفت دیو ترد اطیمکث کرد و سپس با احت یکم  : 

دوست داره یلیطاها ... خ -  ! 

کرد و من فکر  دنیساعتم خشک شد و نگاهم تا او باال آمد ... قلبم با شدت شروع به تپ یرو دستم

اسمش هم  دنیبا شن یحت ی؟! وقت رمیبگ میفکر کنم و تصم یقرار است منطق نطوریکردم که ا

شود ..؟ یضربان قلبم تند م ! 

ادامه داد جانینشست و با ه نیزم یچهار زانو کنارم رو نویم  : 

تونن  یم گهیحرکت همد هیاز  یعنیشناسن ...  یرو م گهیساله که همد یلیخ رضایطاها و عل -

گذره یم یبفهمن که تو دل هاشون چ  ! 

 

و ادامه داد دیکش یقیعم نفس  : 

و  یگفت طاها سالله رو دوست داره ... نگران بود که تو پسش بزن یم شیوقت پ یلیاز خ رضایعل -

 !... طاها نابود بشه

سالله رو دوست داره یلیفهمم که خ یگفت من م یفت طاها برادرمه , مگ یم  ... 

گفت  نیتو ماش رضای, عل نیو شما موند میما برگشت یکه طاها بهت گفت دوست داره , وقت شبید

نگران بشه ینجوریا یطاها واسه کس دهیتا حاال ند  ! 

گفتزده مرا گرفت و التماس گونه  خی یو دست ها دیرا جلو کش خودش  : 

 رضایمن و عل یبرا شهیمَرده ! هم یلیطاها خ دمینامزد کردم , فهم رضایبا عل یسالله ! من از وقت -

بوده یبرادر واقع هی  ! 
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که تو هم از چشم هات عشق زبونه  یدر حال یکه پسش بزن ستیدوسِت داره , حقش ن یلیخ اون

؟ هیدردت چ گهید یدوسش دار یکشه ! وقت یم ! 

مکث کردم و سپس گفتم ی, کم دمیکش یقیو نفس عمزدم  یکج لبخند  : 

...! اعتماد کردم , عاشق شدم , دل  دیهم از چشم هام عشق زبونه کش شیسال پ یلیمن ... خ -

دل دادن رو داره اقتیدادم و فکر کردم طرفم ل  ..! 

را کج کردم و با همان لبخند آرام ادامه دادم سرم  : 

به خوردمضر یشد ؟! جور یچ یدون یم یول -  ... 

و با تاسف ادامه دادم دمیکش نییپا یرا کم نمیچپم را باال آوردم و آست دست  ... 

مچ دستم یافتاد رو قیخط عم نیکه ا -  ! 

و شمرده شمرده گفتم یدیتاک ییکردم و با صدا مکث  : 

شه ... آرامش  ینم یشه ! زندگ ی! عشق واسه من نون و آب نم ستین یعشق کاف شهیپس هم -

خوام  یرم که فکر کنم ... چون نم ی, االن هم م دمیشه ! من قبال هم طعم شکست رو چش ینم

رو تجربه کنم گهیشکست د هی  ! 

, از جا بلند شدم و رو به نگاه هاج و واج و مبهوتش لبخندم را  دمیچمدان پر شده را کش پیز و

, زمزمه کردم کردم یم تیهدا واریکه چمدان را به سمت کنار د یعمق دادم و در حال  : 

- یحاال مونده تا بفهم  ! 
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 میپالتو یو مشغول بستن دکمه ها دمیتخت انداخته بودم , پوش یرا که از قبل رو ییها لباس

هم زمان  نویمن و م یا, صد ستادیمن از حرکت ا یبه در اتاق خورد و دست ها یشدم , تقه ا

 : بلند شد

 !بله ؟ -

چمدانم و اخم  یشد , نگاهش قفل شد رو انیچهارچوب نما یباز شد و قامت بلند طاها تو در

لبخند زدم و از کنارش گذشت و از اتاق خارج شد , طاها  نویاز قبل در هم رفت ... م شتریب شیها

و کوتاه گفت دیکش یقیجلو آمد , نفس عم  : 

 ! نرو -

را کج کردم سرم  ... 

که فکر کنم ؟ یمگه بهم فرصت نداد - ! 

وار نگاهم کرد شماتت  : 

نمتیوقت نب نهمهیتونم ا یآم سالله , نم یمنم م یگفتم فکر کن ! نگفتم برو ... اگه بر -  ! 

زدم یآخر را هم باز کردم و لبخند کج و آرام دکمه  ... 

راحت فکر کنمکه من بتونم  دیمون یم نجاینه ! شما همتون ا -  ! 

شدم رهیچشمانش خ یاش را مرتب کردم و تو قهیرا باال بردم و  دستم  ... 

 !خب ؟ -

دیصورتش کش یرو یرا با حالت دستش  ... 

؟ یذارم راحت باش یمن نم - ! 
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بودنش را  یعصب دیکه کش یقی؟! نفس عم دیفهم یوار نگاهش کردم ... جدا دردم را نم شماتت

کان داد و عقب عقب به سمت در رفتداد , سرش را ت ینشان م  : 

نالیرسونمت ترم یکنم درک کنم ! آماده شو خودم م یم یخب ! دارم سع یلیخ -  ! 

عجله گفتم با  : 

 ... با آژانس -

آمد و ابرو باال انداخت شیلب ها یرو یلبخند خونسرد نباریا  ... 

 یم ادیمن رو  نیکم کم قوان نداره ! ییمعنا چیمن هستم آژانس ه ی, چون تا وقت یر یبا من م -

شه ی, چون بعدا الزمت م یریگ  ...! 

یدوست داشتن ی, پررو دمیاز اتاق خارج شد و من خند او  ...! 

*** 

 

گرفت و به من  شیرو... نگاهش را با مکث از روب دمیترمز کرد و من به سمت او چرخ نیماش

گفتم قینفس عم کیزدم و بعد از  یدوخت , لبخند آرام  : 

..؟ یستیدلخور که ن - ! 

دیکش یقیعم نفس  .. 

کنم درکِت کنم یم یگفتم که ... دارم سع -  ! 

شد یکرد و دلخور نم یرا به دندان گرفتم , کاش واقعا درک م لبم  ...! 

 ... پس -
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ادامه دادم در گذاشتم و رهیدستگ یرا رو دستم  .. 

گهیمن برم د -  ..! 

گفت , دلخور بود ی... پس دروغ م سکوت  ..! 

آسفالت قرار گرفت ,  یرو میکه پا یو درست لحظه ا دمیدر را کش رهیدستگ یسرخوردگ با

دمیرا شن شیصدا  ... 

 !.. سالله -

گفتم اریاخت یرا با سرعت به سمتش چرخاندم , ناخودآگاه و ب سرم  : 

 !جانم ؟ -

شد رهیداد و به روبرو خ هیو پر مکث نگاهم کرد ... دستش را قائم به فرمان تک قیعم  ...! 

 ! مواظب خودت باش -

نشست میلب ها یرو لبخند  ... 

 ! تو هم باش -

گذاشت  میپاها یآورد و جلو نییعقب پا یصندل یشد و چمدان را از رو ادهیرا تکان داد , پ سرش

 ... , سرش را باال آورد

تا دم اتوبوس ؟ امیب - ! 

کردم یو پر خنده ا یمصنوع اخم  ... 

 !مگه بچه ام جناب ؟ -

دمیخند و  ! 
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رم خودم یم -  ! 

 

بغضم گرفت ... انتخاب خودم  اریاخت یرا کج کرد و لبخند زد , دسته چمدان را گرفتم و ب سرش

سست شده بود میبودم , پا دهیرفتن رس یحاال که پا یود که دو هفته از او دور باشم , ولب  ..! 

زدم یجا م دی, نبا دمیکش یقیعم نفس  ! 

آهسته بود میو به چشمانش نگاه کردم , صدا دمیچمدان را کش دسته  ... 

 ! خداحافظ -

چند روز از او  یم که دارم براخواست باور کن یاش را بشنوم , دلم نم ینشدم که خداحافظ منتظر

شوم یدور م  ..! 

ستادیاز حرکت ا میو پاها دمیرا شن شیصدا  ... 

 !.. سالله -

دمیسمتش چرخ به  ... 

 ! جانم -

چشمانم نگاه کرد یتو میمستق  ! 

یبش تیخوام اذ ینکن , فقط فکر کن ! نم تیچند روز ... خودت رو اذ نیا -  ! 

و باز  دمیهم فشردم ... باز چرخ یرا رو میدم و پلک هاعمق گرفت , سرم را کج کر لبخندم

دمیرا شن شیصدا  ... 

 !.. سالله -
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خواست ؟! چرا  یکرده بود , چه م ریگ شیگلو یتو یزیچ کی,  دمیو خند ستادمیا میجا سر

گفت ..؟ یکرد اما نم یحرفش را مزه مزه م ! 

تکان دادم "؟!  هیچ " یچرخ زدم , با خنده نگاهش کردم و سرم را به معنا مین  ... 

 

وار به گوشم خورد ییالال شیانداخت , صدا نییخطاکار پا یرا مانند پسر بچه ها سرش  : 

 ! دوسِت دارم -

از  "!  نطوریهم هم من "را به هم دوختم تا  میهزار رفت ... لب ها یگرم شد و ضربانش رو قلبم

که فرصت فکر  یراز , تا زمان نیسرک نکشد و رازم را فاش نکند ! من به پنهان ماندن ا انشیم

داشتم اجیگرفتم , احت یراجع به طاها م یقطع یمیشد و تصم یکردنم تمام م  ...! 

داشتم , به  اجیآرام منطقم گوش کنم احت یبلند قلبم را خفه کنم و به زمزمه ها ادِیکه فر نیا به

رمیبگ میبار کودکانه فکر نکنم و عاقالنه تصم نیکه ا نیا  ! 

 ریقلبم و ز یرا تند کردم , دستم چنگ شد رو میانداختم , پشت به او کرده و قدم ها ریرا ز سرم

 : لب زمزمه کردم

طاها الوند یمن رو جناب آقا ید یآخرش سکته م -  ...! 

کردم , چمدانم را با سرعت پشت  یخودم حس م یرا رو طاها نیو سنگ رهیکه نگاه خ یدر حال و

زد یم ادیگشتم که فر ییو به دنبال صدا دمیسرم کش  : 

تهران یمسافرا -  ! 

*** 
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سمج , روشنکِ دمیکوب یعسل یرا رو لمیتماس را قطع کردم و موبا یکالفگ با  ! 

, روشنک اصرار داشت که  دمیباال کش میگوش ها یو با حرص پتو را تا رو دمیتختم دراز کش یتو

آمدنم  لیاز دل یزیخواستم چ یبه تهران برگشتم و من هم که نم یخبر و ناگهان یبفهمد چرا ب

است  هافتاد میبرا یکرد آنجا اتفاق ناگوار یمامان که فکر م یها یچند روز از نگران نی! در ا میبگو

شده بودم وانهیپا به فرار گذاشته ام , د نطوریکه ا  ! 

دادم  یدلم خواست برگردم و خب حق هم م لیدل یب نطوریداده بودم که هم حیبار به تو توض هزار

کردم ینگاهم کند , من هم بودم باور نم هیکه عاقل اندر سف  ! 

 یکه با عجله باز گشتم , حاال هم مداشته ام  یدرد کیبود  دهیهم که روشنک ... فهم حاال

 ! خواست دردم را کشف کند

 کیبود , انگار  دهیام را چسب قهیروز ها  نیا یخاص یحوصلگ یو ب یطور کالفگ کی یطرف از

و  نویاز ته دلمان با م یخنده ها دیکافه پنجره , شا دی, شا میها یروزمرگ انیکم بود م یزیچ

به نام طاها الوند یردهم م دیآراد , شا یها یمسخره باز  ...! 

 یروزها جا نیگرفت که تمام ا ینشات م یو دوست داشتن یمرد جد نیاز هم زیهمه چ اصال

بود یام خال یدر زندگ یزیچ  ! 

کرده بود ...! اصال من دلم تنگ  اهیبود و روزگارم را س دهیام را چسب قهیبود که  یو دلتنگ یکالفگ

عاقالنه  نیچه ! منطق و قوان یعنی یفهمد دور ینفهم است ! نم او , دل هم که زبان یشده بود برا

پتو  دنیکشحاال که بعد از  نیکند , درست مثل هم یاحمقانه رفتار م شهیفهمد , دل هم یرا نم

 یآرام آرام و مظلومانه روان شد و من لعنت فرستادم به خودم که برنامه م میسرم , اشک ها یرو

شدم و بهانه اش را گرفتم مانیفکر کردن , بعد هم خودم پشدور شدن از او و  یبرا دمیچ  ...! 

بهانه  یسالله  نیو او باز کنارم باشد , اصال لعنت به ا "غلط کردم !  " میشد بگو یکاش م اصال

ریگ  ! 
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زمزمه کردم و  یپر حرص "لعنت به همتون اصال ..!  "لب  ریمن ز باز بلند شد و لیزنگ موبا یصدا

کنار اسمش  یقلب که خودش با مسخره باز یموجیرا چنگ زدم , اسم روشنک بود با دو ا لیموبا

 یکه نم دیفهم یکردم , کاش م شیرها یعسل یتماس را قطع کردم و رو یگذاشته بود ! صدا

کنند و مرا به حال  میچند روز همه شان رها یم براداشت ازی, من فقط ن میبگو یزیچخواهم 

رمیبگ یمنطق یمیکار کند و بتوانم تصم یخودم بگذارند , بلکه ذهنم مقدار  ...! 

که تهران بودم هر  یچند روز نی, در ا دیغلت زدم و دوباره ذهنم به سمت طاها پر کش میجا سر

گفت یم ریگرفت و شب بخ یشب تماس م  ...! 

شب  کیهم حفظ کرده بود ! البته ناگفته نماند که شب قبل که ما خودمان را به  خوابم را ساعت

, سر ساعت مقرر تماس گرفت  میپنج نفره با سارا و روزبه و مامان و سحر دعوت کرده بود ینینش

 صفحه افتاده بود , باال یاسم مخاطب رو یکه به جا یدو قلب قرمز رنگ دنیسحر با د یو ابروها

 لوفرین نکهیبر ا یو دور شدن از جمع و بعد هم دروغ گفتن مبن یسرفه مصنوع کیا و من ب دیپر

کردم ذهن آنها , به خصوص سحر را از موضوع منحرف کنم یبود , سع  ! 

روزها حالشان بهتر از قبل بود انگار نیکه ا یبه سمت سارا و روزبه , زوج درمانده ا دیپر کش ذهنم  

! 

روزبه که به گفته  حاتینظر بود , بعد از توض ریرفت و ز یم یروانشناس کینیهر هفته به کل سارا

آورده بود و حاال  ادیاز گذشته را به  یمیاز بهت و اشکِ سارا همراه بوده , او ن یادیسحر با حجم ز

اش هم بهتر بود یکرد و حال روح یبه ذهنش کمک م شتریجلساتش با روانشناسش هم ب  ..! 

مدت را در  نیا نکهیمدام بابت ا یرفتند و روزبه هم با شرمندگ یم وتراپسیزیدو به جلسات ف هر

و  ردیو دست سارا را بگ ردیخانه بگ یداد به زود یکرد و قول م یم یخانه ما بودند از ما عذر خواه

 ! برود
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 ینم یب شیگفت که تا چتد سال دشت از سر سارا یم یاخم و بد اخالق هم که هر بار با ماپان

کنند یهمانجا در کنار مامان زندگ شانیهر دو دیدارد و با  ! 

از تن مادرم هم پر زده بود و رفته بود ... حال همه بهتر بود , همه جز من که دلم تنگ  یافسردگ

ایدنمرد  نیو قابل اعتماد تر نیتر یدوست داشتن یبود برا  ...! 

افتادم , حاال که تمام  یاش م یشگیهم یها تیحما ادیکردم , حاال که به  یکه فکر م حاال

او چقدر خوب است ... چقدر مهربان و چقدر  دمیفهم یچشمانم بود و حاال که م یخاطراتمان جلو

دلبرش یقابل اعتماد ... او با آن اخم ها  ! 

ردد و غصه وارد کافه اش شده بودم و دلم خواسته بود با ت یکه روز یمرد یتنگ شده بود برا دلم

 ! که استخدام نشوم

که حاال دلتنگ تک تک لحظاتش بودم یا کافه  ! 

و گاها  یخی یدرهم و چشم ها یخواست , طاها الوند را که در پس اخم ها یاو را م دلم

جا خوش کرده بود ایبه وسعت در ی, قلبنشیاندوهگ  ...! 

باز بلند شد , باز هم روشنک ؟ لمیزنگ موبا یغلت زدم و هم زمان صدا میسر جا باز ! 

دو قلب قرمز رنگ و  یبرداشتم , نگاهم سر خورد تا رو یعسل یرا از رو لیدراز کردم و موبا دست

 ! ضربان قلبم تند شد

دیبگو ریباال آمد , طبق معمول سر ساعت زنگ زده بود تا شب بخ یروایتا ساعت د نگاهم ! 

سبز رنگ را  کونیرا پاک کردم و با ذوق آ مینشست , با پشت دست اشک ها میلب ها یرو لبخند

را دم گوشم گذاشتم لیلمس کردم و م با  .. 

آهسته گفتم ییبا صدا شهیشدم و هم زمان مثل هم زیخ مین میجا سر  : 
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 ! جانم -

آرام و مهربانش یسکوت و بعد صدا یا حطهل  ... 

بانو ؟ یسالم ! چطور - ! 

شنوم خوبم یحاال که صدات رو م "دلم گفتم  یتو  ! " 

به زبانم فقط اجازه گفتن کلمه آخر را دادم و به گفتن اما  : 

 ! خوبم -

کردم اکتفا  ...! 

دمیوار شن ییرا الال شیرا از پشت تلفن هم حس کردم , صدا لبخندش  : 

 ! خدا رو شکر -

کردم زیو من با دقت گوش ت دیبه گوشم رس ایموج در یصدا هیشب ییزدم , صدا لبخند  ... 

؟ یستیخونه ن - ! 

, آهسته و بم دیبه گوشم رس ریتاخ یبا کم شیصدا  ... 

 ! نه -

دیباال پر یکاوبا کنج میابروها  ... 

 !چرا ؟ -

دیچیگوشم پ یتو قشینفس عم یصدا  ... 

کم بود اونجا ! تو راهرو ,  یزیچ هیگرفت ... انگار  یخونه قرارم نم یدونم ! کالفه بودم , تو ینم -

رونیبود ! نتونستم بمونم ... زدم ب دهیچی, عطر تو نپ ونیزیتلو یتو اشپزخونه, جلو  ! 
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فکر کردم که چقدر  نیهم گذاشتم و به ا یرا رو میشد , با عشق پلک هاو قلبم گرم  دمیگز لب

 !... خوب است که او حضور دارد

دمیاو را بعد از چند لحظه مکث شن یشد و صدا یپشت خط طوالن سکوت  : 

؟ یهست - ! 

هم مشخص نشود یلیخ میام در صدا یخوشحال ادیکردم حجم ز یو سع دمیکش یقیعم نفس  ... 

 ! هستم -

و سپس گفت دیچیگوشم پ یکوتاهش تو یخنده  یصدا  : 

کردم واسه  یفکر نم چوقتیه گهیو من شدم باباش , د یخونه هان یترنم اومد تو نکهیبعد از ا -

ضربان تند قلب ,  نیو سه سالمه , ا ی... سالله , من س رهیانقدر دلتنگ بشم که قرارم نگ چکسیه

...؟ یکرد کاریمن گذشته ... خودت بگو باهام چاز  گهیها د نی, ا یو دلتنگ یقرار یب نیا ! 

 یکه از قلبم جار یگفتم از ضربان تند قلبم و حس یگفتم ؟! چه م یچه م دی, با دمیلب گز باز

بود  یحس نینداشت ! عشق هم گفتن گریشد ..؟! عشق که د یشد و در تمام وجودم پخش م یم

نبود جز او ,  یزیضربان تند قلبم بود , عشق چ یصدا نیقلبم , هم یشده بود تو نیکه ته نش

دطاها الون  ! 

دمیرا شن شیصدا  ... 

؟ یبگ یزیچ یخوا ینم - ! 

که  یزیهر چ یداشت , ول انیکه در آن جر یحس ایبود , ضربان تند قلبم  یزیدانم چه چ ینم

کرد دهان باز کنم و خودم را , احساسم را لو بدهم بود وادارم  ...! 

 ! منم ... دلم برات تنگ شده -
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را بم و دگرگون  شیشد , پس از چند لحظه مکثِ کشدار , صدا یجار قیعم یخط سکوت پشت

دمیشن  : 

آم تهران یتونم ... م ینم گهید -  ! 

زد !  بی... قلبم به عقلم نه میز تصم... من که هنو یآمد تهران ؟! ول یشدم , م زیخ مین میجا سر

کردم که  یاعتراف م انهیپروا یزد و انقدر ب ینگرفته بودم ؟! پس چرا قلبم انقدر تند م میتصم

 !دلتنگش شده ام ؟

دیچیگوشم پ یتو شیصدا  ... 

افتم یرم خونه و راه م یاالن م نیرو تحمل کنم , هم یتونم دور ینم گهید -  ! 

باز کردم دهان  ... 

 ...طا -

گفت شانیپر یرا قطع کرد و با لحن حرفم  : 

شم ی, بدون تو دارم خفه م ستیهوا کمه, نفس ن نجای... ا امیب دیمانعم نشو ! با -  ! 

ام و ضربان تند قلبم را حس کردم نهیس یچنگ شد رو دستم  ... 

 

را گرفته بود ! طاها مکثم را حس کرد و گفت مشیقلبم تصم ارانگ  : 

نمتیب یزود م یلیخ -  ! 

دیچیگوشم پ یبوق تو یبه حرفش نشان دهم , صدا یبتوانم عکس العمل نکهیقبل از ا و  ! 

را گرفته بودم ؟ ممیبه صفحه اش نگاه کردم , تصم جیآوردم و گنگ و گ نییرا پا لیموبا ! 
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کرد , زبانم که  یم ادیعشق فر ییپروا یکه با ب یشد , قلب یتنگ م شیزه برااجا یکه ب یدل نیا

شدند یم سیاو , خ یبرا یکه از شدت دلتنگ ییدست دلم افتاده بود و چشم ها ارشیاخت  ..! 

را گرفته بودم ممیگمانم , تصم به  ! 

کم  یلبخند ها درهمش, با عطر تلخ و سردش , با همان یخواستم , با همان اخم ها یاو را م من

خواستمش به  یگذشته اش افتاده بود , م یکه تو یکور یو طاها وارش , با تمام گره ها دایپ

ام شده بود یکه تمام زندگ یخاطر خودش ! خودِ خودِ مرد  ! 

خواستم به  یبرداشتم , من او را م یعسل یرا از رو یرا کنارم رها کردم و عروسک پارچه ا لیموبا

انخاطر تمام خاطرتم ...! 

بخشش , به  نیتسک ی, به خاطر حرف ها عصریول ابانیآفتاب داغ خ ریخوردن ز یخاطر بستن به

ها , به خاطر  نیمانده بود و ته تمام ا ادگاریماه به  وریروز داغ شهر کیکه از  یخاطر عروسک

 ! خودم

که قلبش را در کنار او جا گذاشته بود یا سالله  ... 

به او بدهم یدانستم که قرار است چه کنم و چه جواب یو حاال خوب مرا گرفته بودم  ممیتصم من  

! 

*** 

 

کوتاه و  یرفتم , باران یکه به سمت در اتاق م یشالم فرو کردم و در حال ریرا با عجله ز میموها

که از  یچنگ زدم و در حال یعسل یرا از رو لمی, موبا دمیتخت برداشتم و پوش یاز رو جلوبازم را

خواب بود , تمام شب را  یبه خودم انداختم ... چشمانم سرخ و ب یشدم , نگاه یرد م نهیآ یجلو

بودم دهینخواب  ...! 
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ارد راهرو شدم , باز کردم و و اطیسحر که غرق خواب بود , در اتاق را با احت یسر خورد رو نگاهم

روزها سارا و روزبه در آن بودند , بسته بود ... اما از  نیبه اطراف انداختم , در اتاق سحر که ا ینگاه

دیشد او را غرق در خواب د یباز اتاق مامان , م مهیدر ن یال  ..! 

جا  یخانه را از رو دی, کل میکفش ها عیسر دنیگذشتم و بعد پوش ییرایو آهسته از پذ نیپاورچ

انداختم  یواریبه ساعت د یباز کردم , لحظه آخر نگاه اطیبرداشتم و در را آهسته و با احت یدیکل

 !.. , چهار صبح ... امان از دست طاها

رفتن  رونیب نیا یبرا یحیتوض چینشوند , چون ه داریبودم ب دواریرا پشت سرم بستم , ام در

وقت نداشتم یو ب یپنهان  ...! 

 کیتهران که در آن  یگل و بلبل تِیامن نیواست در را باز بگذارم , آن هم با اخ یدلم نم یطرف از

یشو مانیبود که تا مدت ها پش یلحظه غفلت کاف  ..! 

 ییرفت و باز همان سه تا قلب کذا برهیو لمیرفتم و همان لحظه موبا نییپا یکیها را دو تا  پله

صفحه اش افتاد یرو  ..! 

از باران  سیخ اطیرنگ را لمس کردم , نگاهم را دور تا دور حسبز  کونیشدم و آ اطیح وارد

 : چرخاندم و در همانحال گفتم

آم یدارم م -  ..! 

تماس را قطع کردم و  ! 

 نِیدر که ماش یتا جلو نجایاز ا دنیفکر کردم که دو یچارگیشد و با ب دهیتا آسمان باال کش نگاهم

نشد دهیبود با موش آب کش یطاها پارک بود , مساو  ...! 
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سرم حصار کردم و دوان  یدستانم را باال یآن میتصم کینداشتم ... در  یآمد ، چاره ا نییپا نگاهم

شست یرا گذشتم، باران تنم را م اطیدوان طول ح  ..! 

 یگذراندم ، مزدا یکردم و نگاهم را دور تا دور کوچه باران زی، چشمانم را ر را با عجله باز کردم در

توانستم طاها  یقطرات تند باران ، م انیاز درختان بلند پارک شده بود و از م یکی ریرنگ ز دیسف

نمیرا که پشت رل نشسته بود را بب  ..! 

،  دمیدو نیم ، به سمت ماشسرم گرفته بود یرا باال میرا بستم و در همان حال که دست ها در

، نفس نفس زنان در را باز کردم و  ستادمیا نیتندم قفل شد و من کنار ماش یقدم ها ینگاه او رو

رها کردم یصندل یخودم را رو  ... 

دادم رونینفسم را ب یرا بستم و با آسودگ در  ... 

هیاوف ... چه بارون -  ! 

بخند زدچشمانم قفل شد ، ل یمهربان و خسته اش رو نگاه  ... 

 ! سالم -

را کج کردم سرم  ... 

؟ یخونه بخواب یره ، چرا نرفت یسالم پسره سرتق لجباز ... چشمات داره خواب م - ! 

باال انداخت ابرو  ... 

خونم اومده بود  ی! سالله  نمیکه برم خونه ... اومدم تو رو بب ومدمیراه ن نهمهیا یچون نصفه شب -

نییپا  ...! 

دمینما خند دندان  ! 

یاومد یراه رو نصفه شب نهمهیشه ا یباورم نم -  ! 
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ام رها شده بود را پشت گوشم زد و نگاهش  یشانیپ یکه رو یسیخ یرا جلو آورد ، تار مو دستش

چشمان مات شده ام یشد تو رهیخ  ... 

کنم نازدانه جان یم یبه خاطر تو هر کار -  ...! 

کرده بود ، ادامه داد چشمانم النه یکه تو یتوجه به بهت یزد و ب لبخند  ... 

 !چشمات سرخ شده ... چرا ؟ -

شدم رهیانداختم و به انگشتانم خ نییرا پا سرم  ... 

 

 ... خوابم نبرد ... راستش -

آهسته گفتم ییرا باال آوردم و با صدا سرم  : 

برات تنگ شده بود یلیدلم ... خ -  ...! 

و او  دمی, لب گز اورمیشد که وادارم کرد نگاهم را تا چشمان رنگ شبش باال ب رهیانقدر خ نگاهش

 : لب زد

 ! دوستت دارم -

را اعالم کنم ؟ ممیآمده بود که تصم نیگرم شد باز ... وقت اعتراف بود ؟! وقت ا قلبم ! 

لب زدم یو مطمئن تر از هر وقت دمیکش یقیزدم و سر کج کردم , نفس عم لبخند  ... 

 !.. منم دوست دارم -

,  ستادیاز حرکت ا نیمات شدند , جند لحظه در سکوت محض گذشت و ناگهان ... زم چشمانش

یحت ستادی, نفسم رفت , قلبم ا ستادندیعقربه ها ا  ...! 
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و مات شده ام سیاز عشق و دستان او حلقه شد دور تن خ یحجم انیشدم م دهیکش  ! 

بود که دوستش  یجز آغوش کس یزیچ یهم افتاد , زندگ یرو میقلبم تند شد , پلک ها ضربان

 !داشتم و دوستم داشت ؟

شمارمان ؟ یبهانه و خاطرات ب یب یجز لبخند ها یزیچ ! 

کردم دوستش دارم ؟ ی, که به او اعتراف م یشب سرد و باران مهین کیجز  یزیچ ! 

ر گوشم نبودکنا شینفس ها یجز صدا یزیچ یزندگ  ! 

که دوستت داشته باشد ,  نی... هم یکس یبرا یکه نازدانه باش نیبود ! هم نیشک هم یب یزندگ

یکه دوستش داشته باش نیهم  ...! 

 

انیپا  

و نود و هفت صدیآبان هزار و س ستیب  

یشاه محمد رها  


