
 : خالصه

چ  هی  من همه  رو زهی چ  کی  زم،یدخترم.    ه ی  امیدن  است،یدن  هی  امی. 
  جا نیا   یهاست. اشتباه نکن! آدمخونه  وونه یدر ظاهر د  جانی. ا استی رو 
  جا نیشون با ما فرق داره. ا فقط قانون  ستن، ی هم ن  یروان  ستن، ین   وونهید

ن   ز یچ همه ن  ست،ی درس  چ  جانیا  ست،ی کتاب  همه  ز ی همه    یهست. 
باش،    گن یم ی که وقت  ییهاها، اوناون  ی تو  شن ی جا خالصه منیها، ا آدم
 . یباش د ینباش، نبا گن یم  ی و وقت  یباش  دیبا

 

 :  سندهی نو سخن

دغدغه    ن یا   ز،ی عز   ی سالم خدمت همه خوانندها  با به  دختر    کیرمان 
  یل یو دوست داره مثل خ  ستین  یکه از خودش راض   یدختر  پردازه،یم

همسن    ی روزها دخترها  نیکه ا   یا باشه؛ دغدغه  پروا یاز پسرها آزاد و ب 
  ک یاما در ادامه وارد    م یش یرو ممعضل روبه  کیاون دارن. اول رمان با  

دوست دارن    وای مثل ش  یی که همه دخترها   ییایدن  م؛ یش یم   خالف م  یایدن
الزم    دی. شادیرو د  ایدن  نی ا  شهی م  ل یهرچند که به واسطه تخ   ننشیکه بب 

آشنا بشن. الزم به ذکر هستش    ایدن  ن یبا ا   وای مثل ش  یی باشه که دخترها
  ن یقبال رمان رو با ا   یهستش تا افراد  واهستم یکه نام دوم رمان من ش

و    شهی کردن رمان رو گم نکنن. رمان در سه فصل نوشته م  یم  لاسم دنبا
  یاز اتفاقات رمان واقع   ی. بعض دیکنیدر حال حاضر فصل اول رو مطالعه م 

 . اومده شی بنده پ یهستند و برا

 *** 



  ز ی م  نهییآ   یگرفته بودم. از تو  یدستم رو به باز  یهااسترس انگشت  با
نگاه پسرانه  ی توالت  مثاًل  چهره  سبه  از  رو  سردم  نفس  انداختم.    نه یم 

که    دونم یکرده بود. من م  خیدادم؛ سرتاسر بدنم از شدت استرس  رونیب
چ هست    کنم؟یم   کار یدارم  جاش  سر  حالم  س   یتو   ایمن    ر یهپروت 

ناخن  جی! گ کنم؟یم با  دارم  نبود  حواسم  اونقدر که  بودم،  منگ    ی هاو 
م  خنج  دستم  به کف  بلندم  دستزنم ینسبتًا  سوزش  حس  .  رو  هام 

. وجودم مثل  کردم یهام رو حس نمسر انگشت  یسرد  یحت   کردم، ینم
  له یبه ت  ی . نگاهکردیم   ق یسترس تزربود که به وجودم ا  یآبشار پرفشار

  ی شده بود. وقت  ره یبهم خ  یبا نگران   نداختم،ا  لوفر ین  یها سبز رنگ چشم 
د رو  من  ملتهب  رو   د،یچهره  رو  لحنش    یدستش  با  و  دستم گذاشت 

 : دیهزاران دلشوره به وجودم پاش 

 ؟یبر یخوایواقعا م  وا یش -

  گفتم؟ یم   یبود. چ  ختهیکه تمام معادالتم رو بهم ر   ی سؤال لعنت   همون
 : جواب دادم  د ینه! با ترد ا یآره! 

 . آره -

خونسردش رو فرو کرد    ی ابود، نگاه قهوه  تر نی بکه از همه ما واقع    عسل
 : رو بهم گفت  یشگیو هم   الیخ یهام و با همون لحن بمردمک چشم   یتو

زنگ به خونه    ه یها! مامانت    ؟یکنیم   کار یمدرسه رو چ  شعور،یآخه ب  -
  ی امرده  نهی سر بزنه بب  اد ینه؟ نم  ای   یی نجا ی تو ا  نهی بب  زنه، ینم   ها نیا  لو ین
 ! ؟یا خبر مرگت زنده ای



  جواب؛یمجهول و ب   یهاو سؤال  الی حرفش من رو پرت کرد به فکر و خ  با
تا    ییهاسؤال پ  کیکه  سر    شی لحظه  بودن.  نکرده  خطور  ذهنم  به 

درحال آب    خیوجودم خربارها    یانگار تو   کردن؛یهام زق زق م انگشت
خنده    لوفر یم از شدت استرس شروع کرد به قاروقور. نشدن بود. معده

 : کرد  یزیر

 ؟ یهجده چرخ وامونده رو روشن کرد  یلی باز که تر -

بود، لبش رو  دستش زل زده    یتو  ی موشکافانه به گوش  که یدرحال   عسل 
 :گفت  یجانیبا زبون َتر کرد و با لحن پره 

 !مادرش چارهیب دن، یرو دزد   گهی دختر د هیباز   -

  ی اون دخترها  یخودم کم بود، فکر بدبخت  ی . بدبختدمیکش  یاکالفه  پوف
 .هم اضافه شد  شدنیم دیکه ناپد   یگناه یب

شد، همه    دهیکوب  وار ی که با شدت به د  لوفر یاتاق ن   یی در دستشو  یصدا  با
شکمش    ی. حنا که دستش رو رو م یهراسون و پراسترس به عقب برگشت 

 : داد و با ناله گفت ه یتک وار یبه د زد، یگذاشته بود و نفس نفس م 

حداقل با ده و    زدم؛یم  کیزیامتحان ف  یزدم، تو  نجای که ا  یاگه زور  -
 . شدمیهفتاد پنج صدم پاس م

عسل    لوفر ین ز و  تو  ر یزدن  وضع   ی خنده،  هم    ن یچاپل  یچارل  ت یاون 
 :دمیغر  یبا حرص درون  اره؛ی هام بخنده به لب تونستینم



تونل داخلش احداث کن که    هی چاه فاضالبه!    ست،یبخدا که اون شکم ن  -
تو   ها، نیا لوفر یخونه ن م ی که اومد  شهیزودتر بشوره ببره. ما سه ساعت م 

 !یبود یی دستشو یتو   م ی دوساعت و ن

 : دیهاش رو در هم کشاخم  ضی و حنا با غ دنی خند لوفر یو ن عسل 

 !و خوب  کیشما سه تا درجه  ،ی باشه شما سه تا بارب -

  یرنگ و چرم   یا قهوه  یصندل  یرو  دمیبا سرعت پر   م یزنگ گوش   یصدا  با
به ذهنم هجوم آورد. نکنه مامان باشه!   ال یتوالت؛ هزار جور فکر و خ ز یم
هاشون آشکار بود بهم زل زدن،؛اما عسل  که از چهره  یترس و حنا با    لوفر ین

 . بود رهیبهم خ ح یذات  یبا خونسرد

 : با لحن نگرانش گفت لوفر ین

 !ه؟یک   نیجواب بده بب  -

  ن یا  شیحجم استرس رو تحمل کنم، بدنم گنجا   ن یا  خواستیدلم نم   اصالً 
رو با فاصله از    ینداشتم؛ به ناچار گوش  یاهمه استرس رو نداشت. چاره

پاشوندم. حنا با    یصورتم نگه داشتم و نگاه مضطربم رو به صفحه گوش 
 : دیپرس یکنجکاو 

 ه؟یک  -

 : دمیکش  ینفس پرحرص ی گوش  یاسمش رو دن ید با

 . گور شدهعارف گوربه -

 : رو برقرار کردم و با حرص گفتم   تماس

 ! ی ت قبل حرکت بهم خبر بدساع  کی خوب شد گفتم   شد؟ یالو عارف چ  -



هم   با لحن  ب  یشگ یهمون  ب  یتوجه یکه  نشون    یالیخ یو  رو  کالمش 
 : جواب داد داد،یم

رو    فت ینه؟ تکل  ای  یایب   ی تونیم   شدیچ  نمی! زنگ زدم بب ی اوه، چه عصب  -
 . مشخص کن باألخره

هم  که یدرحال عادت  و    م ی شگی طبق  شصتم  انگشت  بلند،  ناخون  با 
 : گفتم   یگرفته بودم، با نگران   یرو به باز گهی د یهاانگشت

 !کنم  کار یچ دیمامان رو با  دونم ینم یم ول من آماده -

 : گفت  الشیخی. با همون لحن سرخوش و ب دیکش   یاکالفه  پوف

بندازه    رت یدفعه گ  نیرو ندارم؛ ا   نی من حوصله خاله نوش  وا،ی ش  ن یبب  -
 . ی دختر من نشست یپا ر ی باز تو ز گه ی. بهم مخورمیرو من م شیلیس

  ی . اگه اتفاقشناختم یمامان رو خوب م  ی هاچون رفتار   دادم، یحق م   بهش
س  نبا   ی لیبهم  م  دی زد،  اتفاق  کردم؛یتعجب  نبا   یاگه    دیسرزنشم کرد، 

درعرض    ی حت  کرد، یم  دایپ  لیهرکارش دل  ی. مامان براکردمیتعجب م 
  ه ی شد، معلوم بود داره طبق عادت پشت فرمون    ی . سکوتم طوالنهیدو ثان 

چ  ی صدا  کنه؛یم  کوفت  یزیچ چلپ  گوش  ی زیچلپ  پشت  از    ی رو 
 :دهنش پر بود، داد زد کهی. درحالدمیشن یم

ما    ای  یایدختِرخاله؟ م   شد یچ  -   م؛ ی کنیحرکت م  گهی ساعت د  ک ینه؟ 
سرت. خالصه خوب    یهم فدا  یومدی هام، نقدمت رو تخم چشم   یاومد
و حساب  ی کن سر  فکر  درست  بهونه  بهمون    ی کل  یاومد   ؛یداشت   ی قبل 

ا  بتون  یسر  ن یخوش گذشت،  نکنم  و حساب  یفکر  جور    یبهونه درست 
 . یکن



دلم بهش    یکه داشت، حرصم گرفت و تو  یو آزاد  یال یخ یاون شدت ب   از 
 : دمیلعنت فرستادم؛ با حرص غر 

  ی برا  یبرداشت  حتیببند اون دهن و مسواک گرون شده! االن فاز نص   -
  ی غلط  هیشدن ماجرا    یرو، من تا قطع  یمن بزرگوار؟ خبرت قطع کن گوش 

 . کنم یم

و گوش   یحرص درآر  خنده  پرت    یرو قطع کرد؛ گوش   یزد  با حرص  رو 
زل زدم. عسل با    ی ه نقطه نامعلومب  ی توالت و با کالفگ  ز یم   ی کردم رو 
 :گفت  یخونسرد

  اد ی. مامانت نمیاالن همونم ندار   ؛یقبل بهونه داشت   یخر نشو! سر   وای ش  -
  ی مدرسه رو چجور  ال،یخ یرو ب  هانیبزنه؟ حاال همه ا  جانیسر به ا   هی
 ؟ یچون یبپ  یخوایم

عقل و دلم مونده    نیب  کردم؟یم  کار یچ  دی. حاال با دمیکش   یاکالفه  پوف
ب مرز  تنگاتنگ  ن یبودم؛  نرفتن  و  اون رفتن  از  م  یتر  فکر  .  کردمیبود که 

مشغله کار  چاره یب همه  اون  با  راه    ، یمامان که  من  دنبال  بود  مجبور 
داشتم    نیدر ا  یبودم که هرچقدر سع   یو نگرانم باشه. من دختر  وفتهیب

رفتار  تغ  بم ی عج  یهاکه  نم  ر ی رو  موفق  بهم  و    شدمیبدم،  همه  باز 
منگفتنیم و  پسرهاست!«  مثل  رفتارت  »چقدر  از    ی:  بودم  متنفر  که 

 . تا من رو عذاب بدن شن یکه سرهم م  ییواژها 

 : به پام زد یاضربه لوفر ین

 !یزود باش وقت ندار یحاج -



به چشم   نگاه رو  ن  یهاپراسترسم  رنگ  بابا    لوفر یسبز  قول  به  پاشوندم. 
برو نترس؛ اما    گفتیقلبم رجوع کنم. دلم مبه اعماق   د یمواقع با جور نیا

با    خواست یم  یبترس، نه از مادرت از آزار دادنش. تا ک   گفت یعقلم م 
  خواست یم  یتا ک   ره؟ یمن رو بگ   ی جلو  دش یفایو ب   موردیب  ی هاینگران

  ام، یمن از پس خودم بر م  وفته؟یمثل مادر جوجه اردک زشت دنبالم راه ب
چون    رمیکه از خودم مراقبت کنم. من م   نم ی بیرو در خودم م   ییتوانا  نیا
نم   خوام یم باشم،  چهارپا   ه یمثل    خوام یمستقل  از  احمق    یبرا  هیآدم 
حالم خوب    خوام یچون م   رم ی. م رمیکمک بگ   خوامیکه م   یزیبه چ   دن یرس

رنگ بلند    ی اقهوه  ی چرم   ی صندل  یاز رو  د یداشتم؛ اما با ترد  د یباشه. ترد
  ی من بودن. وقت   یهاقیرف  نیها بهتر. اونستادمی ها اشدم و رو به بچه

مشکالت کنارم بودن. سه نفر    نیتر سخت  یتنها بودم همدمم بودن؛ تو
رو    میگوشت   یهابرام ارزش داشتن. لب  قیرف  صدتایبودن؛ اما به اندازه س

م فرو  رونهرنگ و پس  ی مشک  یموها  ی با زبون تر کردم، کالفه دستم رو تو
 :بردم

 . رو گرفتم  خودم م ی رفقا...تصم رم یم -

 :هاش رو برد باال و داد زددست حنا

 !عروس خانوم باألخره با تخم کفتر بله رو گفتن  ن،یآم یاله -

 : با حرص بهش تشر زد لوفر ین

 !استرس داره ین یبینم  ی خبرت، کور ر یبگ  ی الل مون -

 *** 



احمقانه  دونستمیم زن  نیتر دارم  م  می دگکار  از    چیه   کنم؛ یرو  کدوم 
مسافرت    ن یتمام تن به ا  ت یبودم و داشتم با خر  ده یجوانب کارم رو نسنج

  ستیداد و در صندوق عقِب دو  نیی. دسته چمدونم رو پا دادمیدو روزه م 
نقره شش  رو   یاو  چون  بست.  رو  رنگش    ییخرما  ی موها  ی رنگش 

رو  بود،  تو  ی حساس  ر  یموهاش که کج  دست    ختهی صورتش  بودن 
بلندتر از من بود، باز    ی سمتم. قدش کم  دیرو کش  فشینح   کل ی. ه دیکش

  ی هاربع با گلسه  نیآست   ز ی زده بود؛ بل  یجلف و گل گل  ی هاپیهم از اون ت
کردم. با اخم رو بهم    یلباسش خنده بلند  دنیبا د  ؛یمشک  نهی و زم  یصورت
 : گفت

بخند  - آب  رو  دار  یلباس   ن ی...همیزهرمار!  م   براش  یکه    ، ی کنیعرعر 
 .استیتالیمارک اصل ا

 : ناجور در آوردم یزدم و با زبونم براش صدا  یبلند قهقهه

 !ارزهیببند بابا! تو سرتا پات هزار تومن نم  -

 : دیبرچ لب

بنداز،    ختتینگاه به ر   ه ی  ؟ یآخه دوهزار  ی دونیلش م  پ یاز ت   ی تو چ   -
دار که  ساق  یمشک  یو کتون   یعهد بوق   ی مشک  ن یشلوار ج   ن یوقت با ا  هی

کوتاهت    نیآست  یمشک   شرت یت  نی ا  ره، یها! آبروم م  یایمدش گذشته ن 
 .کنه یکه مامان من باهاش گاز پاک م 

 :حرص اداش رو درآوردم با

  قدر نیکه ا  شم یبو خفه م   نیمن با ا   ی کنیتوروخدا فکر منم بکن، فکر نم  -
 . یپلنگ صورت  م ی روشن کن بر ؟یزن یَفک م



رو باز کردم    نی ماش  یدر جلو  حرفیرو باز کرد، ب   انندهو در ر   دیبرچ  لب
گرفته بودم.    م یعجوالنه تصم   دیداشتم، شا  دیو سوار شدم. هنوز هم ترد

  یکه نه تنها قلبم رو، حت   بیسوزش عج  هی  کردم، یسوزش قلبم رو حس م
  دم،که بو  یمن  ن ی بودم؛ با ا  ی. من از االنم راضسوزوندیتمام بدنم رو م 
اما چرا بق  ی احساس خوب که دوستش داشتم و حالم    یبا من  ه یداشتم؛ 

 باهاش خوب بود، مشکل داشتن؟ 

  که یدرحال  ،یشگ یهم   یالی خیدهن گشادش رو باز کرد و با همون ب   عارف
 : بود گفت یحواسش به رانندگ 

  کس چیکه ه  هیز یچ  هی  نم یا یتو که دختر ؟یکه تو دار  هیچه عادت نیا -
 ؟یکن یرو م کارها نیا  یبده، پس چرا دار رشیتغ  تونه ینم

ب  باز  و  مسخره  سؤاالت  همون  ب  سر یهم  با  ته!  به    ی خم  ی حوصلگیو 
ها برام چرت و مسخره هستن؛  سؤال  ن یچرا ا  دونستم یابروهام دادم. نم

  تی اونقدر کم اهم  ا ینداشتم    ی ابود که جواب قانع کننده  ن یبخاطر ا   دیشا
 : فوت کردم رون یبود که ارزش جواب دادن نداشت. نفسم رو به ب

 . شهی م  شتر یاسترسم ب  ، یپرس یمسخره رو م  یهاسؤال نیا -

 : دیکش  یپوف

 . باشن وفتهیها راه ن خدا کنه بچه م،ی کرد  ر ی هم د  االنش نی تا هم -

 :باال دادم، عارف باز به حرف افتاد یاشونه

 ؟ یکن یم   ر کا یدخترخاله، حاال مدرسه رو چ  -



  جوابش  یحالی. با ب کردیرو برام زنده م   هام یو بدبخت  یداشت گرفتار  باز 
 : رو دادم

روز    هیپس    کشه،یسفر هم که دو روز طول م   نیست؛ افردا چهارشنبه  -
 داشته باشه؟ تونهیم  ی چه اشکال بت یغ

 : رو کج کرد لبش

هرچ  - واسه  هم که  راستیکنیم  دایپ  ی جواب   هی  ی تو  روز    نی ا  ی.  دو 
ها، ممکنه  ها! دل جمع نشو به قول بچه  هفته  کیمسافرت ممکنه بشه  

 . یچند وقت  هی  م ی موندگارباش

زمان موندنم مهم نبود. دلم   گهید سال، کیچه  ماه،کی مهم نبود چه  برام
ا   خواستیم از  ا  نیدور بشم  از  اون خونه، حت  ،ی زندگ  نیشهر،  از    یاز 

نگفتم؛ حوصله حرف زدم نداشتم.    یچ ی خانواده نداشتم. سکوت کردم و ه
  چیه  گهیتر شده؛ داسترسم کم   کردمیحس م   ش،یپ  قه یبرخالف چند دق

هام رو بستم  خالء بزرگ فرو رفتم. چشم   هی  یو تو  کنم یرو حس نم   یزیچ
 .وجودم ی اهیو س  یکیتار   یو فرو رفتم تو

دق  دونمینم باز  چند ساعت گذشت که شکاف چشم   ای  قهی چند  رو  هام 
گذشت که    قهیچند دق  نه،یرو بب  رونیهام بچشم   یاکردم تا مردمک قهوه

گذشت که    قهیاسم مامان رو با ترس تلفظ کنه و چند دق  می گوشت  یهالب
گفت.    ی ابلفضل ا ی. عارف با ترس چهیدرهم بپ   میُپرپشت و مشک  یابروها

 :حس کردم کردیرهم مکه س  یتک کلمات تک ی توترس رو  

! خاک  فهمه ینم  فهمه،یبگو مامانم نم   ی. ه ریبگ  لیبفرما تحو   ا، یخدا ب   ای  -
جانانه و    یلیس  ه یرو آماده    هامدوطرف گوش  دیبر سرت نکنن دختر! با



بزرگ...من    یخدا  یمطمئنه؟ ا  یهمه چ   یبکنم. دختر مگه نگفت  یمشت 
 . اون  یهاو فرستاده میرج  طانی از شر ش سپارمیخودم رو به خودت م

پامون ترمز کرده    یبودم که جلو  یبلند  ی شاس  نیشوک ماش  یتو  هنوز 
  شد،یم   افتیدر  ابون یکه از ته خ   ینور   مچه ی با ن  کیبود. امشب کوچه تار

  ی ار یآسمون شب، پذ   ر ی رنگ ز  یانقره  یهاتنومند و ساختمون  یهادرخت
قدم  هی با  مامان  بودن.  بزرگ  به سمت    یهاجنجال  استوارش  و  محکم 

ابروهاداشتیبرم گام    نیماش و    یعسل  ی .  بود  درهم  بشدت  رنگش 
هزاران    تونستمی. م کردنیرو زمزمه م  ی زیمانندش چ  یاغنچه  یهالب

بخونم.   شیا درشت قهوه یهاچشم   یرو از تو تیحرف ناگفته، گله، شکا
 !خودخواه بودم؟ قدر نیچرا ا کردم؟یم  کار یمن باهاش چ

دستش گرفت و    یدر شاگرد رو باز کرد و دستم رو محکم تو  تی عصبان  با
دستم پاره    یهابود که حس کردم رگ  ادی فشرد؛ اونقدر فشار دستش ز

عصب اونقدر  دست  ی شد.  لرزش  ثانبود که  نم  یاهی هاش    شد؛ یمتوقف 
. من با  هیچقدر عصبان  زدیه افتاده بود و از دور داد مهاش به شمار نفس

اما    دم؛یجنگیو محالم م  یال یمِن خ  یداشتم برا  کردم؟یم   کار یزن چ   نیا
  د یعارف با ترد  م؟ی زندگ ه یاز دست دادن تنها سا  متیبه ق  ؟یمت یبه چه ق 
ماش  م  ادهیپ   نیاز  رو  ترس  راحت   تونستم یشد؛  تو  یبه    ی هاچشم   یاز 
ق  شی عسل چقدر  تو خنده  افشیبخونم.  بود؟  شده  لحظه  یدار    یاون 

ترس    یهم خنده از رو   دیم گرفته بود، شاخنده  کهبود    ب یحساس، عج
 !بود

 : زد یاکر کننده  داد



سِر من، دختِر احمق من! تو    ره یهان؟! دختِر خ  نیرفتیکجا م   نیداشت  -
  ی تون یمت  با دور زدن مادر بدبخت فلک زده  یفکر کرد  ؟یفکر کرد  یچ
  ی دار  ،ی ساکت رو بست  ی ؟ پا شد. تو عقل تو سرت هستیگردشمال  یبر
که با وجود    یدست عارف  یمسافرت؟ عقلت رو داد  یری ُگردان پسر م  هیبا  
 !باال کشهیو دو سال سن، شلوارش رو خالت م  ستیب

م   عارف نگاه  مامان  به  بهت  بچگ  کرد؛یبا  همون  مامان حساب    ی از  از 
  فاف یشده بود و در برابر مامان مگس پ   نه یترس درونش نهاد  نیا   برد،یم

  یجوِر خاص عذاب وجدان داشتم. تو  ه یبود،    ی جور  ه یخورده بود. دلم  
ر  یزیچ  هیوجودم   اذ  خته ی فرو  دارم  داشتم که  قبول  خودم    تشی بود؛ 

با دست    تیان. از شدت عصبدادمیادامه م   یشعوریباز هم به ب  ماا  کنم؛یم
  کیضربه زد و به عارف نزد   یاو شش نقره  ست یش به دو همشت شد

  یی رسا   ی و با صدا  دمیکش   یسرش برد. نفس پرحرص  یشد؛ دستش رو باال 
 : گفتم 

 ... . مامان بسه لطفًا! به عارف -

به  اشاره  انگشت  نفرت  و  خشم  وجودش  از  عارف گرفت؛  طرف  رو  ش 
 :کرد  قیهاش تزر حرف

  نمت، ی بب  وایخدا از امروز به بعد اگه طرف ش  یخداوند  و تو عارف، به  -
که ناز و نوازشت کنم و با    ستم ی . من مامانت نکنم یم   اه ی روزگارت رو س

دختر    ه یدست    ؟ یکش یلحن گربه ناز کن باهات حرف بزنم. تو خجالت نم
  ونی م  شیببر  یخوا یم  یشانزده ساله که تازه اونم ناموس خودته، گرفت

پوش  ون ا پسرونه  لباس  چون  فقط  پسر؟  موهاش کوتاهه!    دهیهمه  و 



عقل نداره، تو که خبر مرگت    ن یا  اد؟یسرش ن  یی که بال   یدادیم   ن یتضم
 !و دو سالته   ستیب

گره کرده    یاانداخته بود و به ابروه  نییسرش رو پا  یبا شرمندگ  عارف
خواسته خودخواهانه    ی. دلم براش سوخت، اون قربانکردیمامان نگاه نم 

که    یکرده بودم. من با من   یمن شده بود؛ من، با من بودنم همه رو قربان
رو شکسته بودم.    عتی طب  یهاتموِم قانون  ه یباشم، از نظر بق  خواستم یم
  ا یدن   ی. توکردیمن رو درک نم   چکسی ه  د،یفهم یحرفم رو نم  کسچیه
که    ییخدا   یها نبود؛ گاه به آدم  یتر از فهموندن حرفسخت  یزیچ   چیه
دانا   یبزرگ   یتو نم  کتای  ییو  بنده  یحرف  تونستیبود،  به  هاش  رو 

  مانشیبه وجود خدا، ممکن بود ا   ادی که با فکر کردن ز  یابفهمونه. بنده
د از  بنده  سترو  م  یابده؛  رو  خدا  اگه  رو    یی توانا   د،یدیکه  خدا  درک 

بود؛ چطور م  اون  از ذهن کوچک  به دور  و  از    یبعض  تونستینداشت 
مامان    ی هاحرف به  رو  حرفم  چطور  من  کنه؟  درک  درست  رو  خدا 

بنده خ   فهموندم؟یم به  به  آسون  یلیفهموندن خدا  بنده  فهموندن  از  تر 
 : رو به مامان گفتم   ت یبنده بود. با جد

.  یمن رو گرفت  یکه برم، جلو   یاشتخب، دلت خنک شد؟ نرفتم! نذ   ی لیخ  -
 . بسه، تمومش کن  گه یحاال د

 :زد داد

وپرت سر هم  و چرت  یدهنت رو باز کن  ذارمیخونه م   می فکر نکن اگه بر   -
  ی هاو گوش  یش یخونه فقط خفه م   م ی بر  ست،یها ن خبر   نی. نه! از ایکن

صد و    یجنابعال   نی خانوم، از امروز به بعد قوان  وا ی. شی کنیکرت رو باز م 



  ی رو . تو هنوز اون  یفهمیخونه م  م ی . حاال بر کنهیم   ر یهشتاد درجه تغ
 !یدیمن رو ند 

  یاذره  گهیبود؛ د  ختهی آب از وجودم ر  کیمثل    شم یچند لحظه پ  استرس
. با سرعت  کردیاسترس نداشتم، اما عذاب وجدان دامن وجودم رو ول نم 

باز کردم؛ چنِگ   یبلند مشک   یسمت شاس  رو  در شاگرد  و  برداشتم  گام 
مشک   یموها  یتو  یاکالفه آ   میکوتاه  از  قهوه  ینهیی زدم.  به    ی اجلو، 
هام  مواقع نگاه کردن به چشم   نجور ی ا  یتو  شه یشدم؛ هم   رهیخهام  چشم 

آشفته صورتم    یهام رو دور تا دور اجزا . مردمک چشم دادیبهم آرامش م
فر   یگردوندم؛ صورتم خستگ  رو  قهوهزدیم  ادیوجودم  به  تلخ    .  و  داغ 

ا  رهیهام خ چشم  اچشم   نیشدم؛  بودن،  درمونده  چشم   نیها خسته  ها 
جلو برداشتم و مردمک    نهیی نگاهم رو از آ   ن یدر ماش  دنش  دهیبودن. با کوب 

به چهره درهم    ینگاه م ی کردم، بدون ن  تیو هدا هام رو به سمت جلچشم 
چه    یش بفهمم که توبدون نگاه کردن به چهره  تونستم یمامان. م  ختهیر

بودن و    ختهیرنگش به شدت درهم آم  یعسل   یقرار داره؛ ابروها  یحالت
 . دیجنبیم  یزیبه زمزمه کردن چ  شی اهغنچ ی هاطبق عادت لب

 *** 

رو   خودم طولو سرد حال    یمبل مشک  یرو  با    دینکش  یرها کردم،  که 
ش داد  مونده  ی. با خشم باق ستادیاستوار و محکمش رو به روم ا   یهاقدم
 :زد

 !جلوم ستا ی بلند شو وا -



  که یتر بود؛ جورو وحشتناک  تر یجد   کردم، یاز اونچه که فکر م  لحنش
  ی. دست ستادمیرنگ بلند شدم و جلوش ا   ی مبل مشک  یناخودآگاه از رو 

هاش رو  نگران چشم   یا. قهوهدمیکوتاهم کش   نیآست  ی مشک  شرتی به ت
هام دوخت؛ تمام قدرتش رو جمع کرده  داغ و سرد شده چشم   به قهوه

رو به رخم بکشه و من رو بترسونه؛ اما من هم تمام    تشیبود که عصبان 
 . که نترسم   کردمیقدرتم رو جمع م 

امروز به بعد  . از  زنم یگذشته، پس اصل حرفم رو م   حت یکار تو از نص   -
که    ییست. از امروز تنها جاخونه تا مدرسه  ،ی کنیم   یکه ط  یریتنها مس

م  م   ی کنیگردش  هوا  تنها  خونه  اط یح  ،یخوریو  امروز  از  ست. 
دار   یصحبت هم  د   ،یکه  و  براخونه  وار یدر    ت یبا گوش  شهی هم  یست. 

 . دانشگاه، وسالم یکه بر  یتا زمان  ی کن یم یخداحافظ

از    دونستمی. م کرد یم  فی تکل  نیبرام تع   با یزدم؛ چه ز   ی پرحرص  پوزخند
برا  جور نی ا   یتو  میخونسرد متنفره،  به    نیهم   یمواقع  و حق  خونسرد 

 :جانب جواب دادم

ا  - م   قدر نیا  نکهیاز  محدود  رو  چون    یکن یمن  اگه    یروز  هیبترس، 
  یق ینه دوست و رف  ا یخونه و دن  ن یا   ی تو  نم یهام رو باز کنم و بب چشم 

هات  که تو چشم   ی. روزمونم ینم   نجا یمطمئن باش ا   ،ی دارم، نه حال خوب 
کاغذ هست    کهی ت  هیخونه از من فقط    ن یا  یتو  ینیب یم  ، یکن یرو باز م
 «. »من رفتم  ته که نوش

هاش  دندون  یگرفت و از ال  فشیظر  یهادست  یلباسم رو با شدت تو  قهی
 : دیغر



بزرگ   ؟ یکن یم   دم یتهد  یدار  - تاج  چه  فرار کردن  خودت    یبا  سر  به 
  پرسم، یم  یاز خدا چ  شهی هم  ی دونیم   ؟یکه بر  یکجا رو دار  ؟یزن یم
و    مای دامن من! ش  یکارم اشتباه بود که تو رو انداخت تو  یکجا  پرسم یم

درس خوندن،    ی جورشهرام چرا مثل تو نشدن؟ من خبردار نشدم که چه
ها هم نبود،  سر اون  یدن! پدر باالکنکور دادن و کانادا قبول ش   یچجور

  ی چجور   ا یاون دن  ی که تو  یکنیپس چرا اونا مثل تو ناخلف نشدن. فکر نم
 ؟ یقراره عذاب بکش

م   یتک کلماتتک  با زبون  به  به گلو  یایدر  آورد،یکه    م چارهیب   یبغض 
م اطمآوردیهجوم  با  چطور    زد؟یها رو محرف  نیا  نانی . مادرم چطور 

چطور من رو از خواهر و برادرم    خوند؟یکه پاره تنش بودم، ناخلف م   ی من
ها رفتار کنم! بخاطر  مثل پسر   خواستمیم   نکه یا   یفقط برا  خوند؟یسوا م

  نهیوجودم نهاد  ی پسر باشم، چون پسر بودن رو تو  خوادیمن دلم م  نکه یا
 :ردمک یکار رو م   نیا   دیکرده بودم! بغضم رو خفه کردم، سخت بود؛ اما با 

  ی من تو  کشم؛یدارم عذاب م  ایدن  ن یجهنم ا  یمن تو  رم، یبم  ستی الزم ن  -
  ده یپوس   یهاجهنم ذهن  یمن تو  کشم،یتو دارم عذاب م  یهاجهنم حرف
  شرفتیافتخاره برات که پ   ؟یبه سرت زد  ی. تو چه تاجکشم یدارم درد م

 !بزرگ شدن ما سه تا رو ید یافتخاره که ند ؟ی دیهات رو ندبچه

چشم   یرحمیب  اشک سراز  یهااز  رو   ر یدرشتم  و  صورت ِگردم    یشد 
خ ختیر بهم  مبهوت  و  مات  ه  ره ی.  بود؛    یاجزا  یتو  یحرکت  چیشده 

  ی رحمیبا ب  د،یکوب یم   نهی. قلبم با سرعت به سدمیدیصورتش حس نم
  ت گفیساکت! اما قلبم م  گفتیهجوم آورده بود. عقلم م  وارهاشیبه د



با شنباش. دست رو  قهوه  دتهام  و  توچشم   یامشت کردم  رو    ی هام 
 : صورتش دوندم 

بود  یوقت  - بچه  با  م یما  تو  ُمرد،  بابا  زندگ   دیو  کنارمون   یلحظه لحظه 
. بابا که رفت، وقت غذا خوردنت با ما،  م ی تر شدچون ما شکننده  ،یبودیم

سهم    ،یکردیما صرف م  یبرا  دیکه با  یزبونیسهم کارخونه بود؛ وقت ب
!  یاچهل و هشت سال سن هنوز تنها و افسرده  یکارخونه بود. االن تو

برات شد   برات شد، شوهر؟ کارخونه  بچه؟ کارخونه  برات شد  کارخونه 
 !افتخار کن ،ی زندگ نیا  ز ی چهمدم؟ افتخار کن مادرم به همه

اما    اد؛دیو فحشم م  زدیحرف م  د یبا  داد؛یکه آزارم م  یکرد...مکث   مکث
نم انتظار  موندیساکت  طوفانه.  از  بعد  آرامش  بود،  معلوم  حالتش  از   .

هاش قلبم  گونه  یاشک رو   ل ی. سدی کش   یق یداشتم داد بزنه؛ اما نفس عم
خ من  اما  آورد؛  درد  به  نم گونه  یسی رو  حس  رو  و    کردم؛یهام  سرد 

  سشی رو داشتم. نگاه خ  م ی نبودم، فقط قدرت مهار بغض لعنت  احساسیب
 :لرزون گفت  یی هام دوند و با صدامردمک چشم  ی تورو  

فقط    دادم، یتنه جون م کیمثل سگ   یاون کارخونه لعنت  یمن اگه تو  -
. همه  نیکم نداشت   یزیچ  ن،یپر قو بزرگ شد  یبه خاطر شما بودم. شما تو

شما جون َکندم، جون َکندم    ی راحت  یهمه برا  ن یرو باد هوا آورد؟ ا  ها نیا
 بود؟  ن یا ر ی تا کارخونه پدرت پابرجا بمونه. مگه غ 

هام رو محکم  مشت  کردمیدست و پنجه نرم م  م یبا بغض لعنت   که یدرحال
 : داشتم آروم باشه گفتم  ی که سع  ییفشار دادم؛ با صدا 

 . م ی کمبود محبت نداشت   یااما ذره م؛ی شدیپر کفتار بزرگ م  یکاش تو  -



جا  هامقدم اتاقم حرکت کردم؛  و سمت  برداشتم  القل    ییرو محکم  که 
 : دمیمستحکمش رو شن  یاما صدا شد؛یم  افت یآرامش داخلش  یاذره

بدون که تو اون دختر چهارده ساله    ؛یست ی بفهم دختر، بفهم که تو پسر ن  -
  ی با خودت فکر کرد  ی. چ یستیمردونه ن  یپسرونه و رفتارها  یهابا لباس

با اون همه پسر! اگه    ؟یسفر شد  یو راه   ی ساک برداشت  نان ی که با اطم
  ی ک  ؟یچ  یشدیعفت م   ی اگه خبر مرگت ب  ؟ یچ  اوردنی سرت م  یی بال

ب  به   حواسش احمق  عارف  بود؟  م  رت؟یغیتو  داره  معلومه    ره یاون که 
 مراقب تو باشه؟  کردیوقت م ی ک  ،یاش یواسه ع

رو ندادم و با بغض وارد اتاقم شدم. ضربان قلبم شدت گرفته بود    جوابش
که آرامش از در و    ی. در اتاقم رو باز کردم؛ اتاقدیکوبیم   نهی و محکم به س

حالم خوب بود. حالم زار    نجا یآروم بودم، ا  نجا ی. من ادیبار یم  وارش ید
من    یجا  ی. هرکس شدینم  یقطره اشک هم از چشمام جار  کی  یبود، ول

  ختنیمن از اون جنس نبودم، من آدم اشک ر   زد؛یود، از ته دل ضجه مب
  صدا یکنم، نه ب   هیگر   تونستم یذوب شده بود؛ نه م  خینبودم. وجودم مثل  

که    ییهاهام، چشم چشم   دنید  کرد؛یآرومم م   ز یچ  کی . فقط  زمیاشک بر
رنگم نشستم، زل    د یتوالت سف  ز یم  یصندل  ی. رو کردیبابا رو زنده م   ادی

ها حرف داشتن  چشم   نیداشتن، ا   هام. حرفزدم به قهوه سرد شده چشم 
پدرم،    ادگار یها؟ تنها  چشم   نیجز ابه  دیفهم یم  یگفتن. درد من رو ک  یبرا
  ه یداشتم؟    یاز پدرم چ  گه یبود و بس؛ د  یادو جفِت چشم قهوه  نی هم

م. به  فتهکه محصور شده کنج ذهن خسته و آش  دهی مشت خاطره پالس
توچشم   قعم آرومم    ی زیچ  هیها  چشم   ن یا   یهام رجوع کردم؛  بود که 



م  کرد،یم رو خوب  رو  بی عج  یل یبود، خ  بی . عجکردیحالم  ...اما من 
 . کردیآروم م

 *** 

به بار اومد،    شبی که د  یبهش زنگ بزنم؛ با افتضاح   دم یکش یم  خجالت
خوشبحال عارف! دلم    ی عارف! از طرف  چاره یحق داشت جوابم رو نده. ب 

. با سرعت سمت پنجره کنار قفسه  خواستیتازه م  یگرفته بود، دلم هوا 
رنگ اتاق رو کنار زدم؛ پنجره رو    دیسف   یهاکتابخونه حرکت کردم و پرده

کردم. از پنجره،    هامهیرو با تمام وجود وارد ر  یزییو باد خنک پا  کردمباز  
از نظر گذروندم. حوصلم سر رفته بود، حت   ابونیخ آقا    یخلوت رو  اکبر 

هاشون  هم نبود که با زنش دعوا کنه و من با لذت به حرف  ی بغل  ه یهمسا
 . گوش بدم

م  کم ی  دلم  آواز  و  بهم کوببا شوق دست  خواست،یرقص  رو  و    دمیهام 
نشستم و    یاروزهیف  مکت ی ن  ی گام برداشتم. رو   م ی ا مطالعه قهوه  ز یسمت م
رنگم که به شکل    یصورت   کر یرو از نظر گذروندم، در آخر اسپ   ز ی م  ات یمحتو 

تخت دونفرم و شروع کردم   یرو  دم یبود برداشتم و با شوق پر  کروفنیم
 :کردم   یبا آهنگ همخون یبلند ی. با صدادنیپر  نییپا باال

 !ه؟ی! هندسه و حساب چ ه؟ی! کتاب چ ه؟ یدرس چ -

واسه    یهوا تکون دادم و آخر آهنگ سوت بلند  یرو با شوق تو  هامدست
اسپ  زدم.  رو   کر یخودم  از  به    ز یم  یرو  رو عوض کردم.  آهنگ  برداشتم، 

 : آهنگ عوض شد، همراه آهنگ داد زدم نکهی محض ا



! عروس به مادرم بدن! من  خوام یزنم بدن! من زن نم   خوانیزور م به  -
 !خوامیزن نم 

وتاب  رو با آب  هامدست  کردم، یم   ی که همراه آهنگ همخون  نطور ی هم
با  دمیپر یتخت دونفره اتاقم م   ی. با شدت رودادمیهوا تکون م   یتو  .

 : گفتم   رلب یتختم و ز  یشوق کله ملق زدم رو 

 !داره  ی که چه حال   یوا -

 : خواننده شروع کردم، به خوندن  یکه عوض شد، دوباره هم پا  آهنگ

 . امیکه من چقدر بهت م   کنهیاعتراف م   ده،ید ی ورو هرکست" 

روزا   نیا  بعد خدا  ییهمه  من  م  ییکه گذشته،  رو  رو    خوام، یتو  تو 
 ... ."خوامیم

  ن یا   ی. تورونینفسم رو با حرص دادم ب  وار، یشدن در اتاقم به د  ده یکوب   با
رنگش   ی عسل ی. ابروها شدیمحسوب م ی خونه شاد بودن هم جرم بزرگ

 : به شدت درهم بود، لحنش هم که از اخمش معلوم بود

مثل    نکهیا  یجا  ؟یندار  کیزیامتحان ف  گهی چه خبرته؟ مگه دوهفته د  -
بنداز برات طرح کردم حل    یخبر مرگت نمونه سؤاالت  ، یخر جفتک  که 

 . کن

 : و با حرص گفتم  دم یبرچ لب

 ! یری گ یپاچه من رو م  ی باز که دار  ه،یچ -

  یظاهر  یرو صاف کرد و با خونسرد  شیا حلقه  ن یآست  ی دست لباس آب   با
 : گفت



  ل یکل وسا   تونم یم  ی. به راحتیزنیحرف م   یبا ک  یمراقب باش که دار  -
چ تنها  و  بردارم  رو  باق  یزیاتاقت  برات    ت یدرس  ی هابمونه کتاب  ی که 

 . باشه

د  حوصله  اما صالح  نداشتم؛  رو  باهاش  تو یفکر  دم یبحث کردن    ی که 
 : بذارم  ونی سرم بود باهاش درم

نکنه،    ی وقت حضور نحسم شما رو برزخ   هیکه    رونی ب   رمیحاال من م  -
 . بانو ن ینوش

  نیباال تا مثاًل ازش حساب ببرم؛ ا   بره یکه صداش رو برام م  دونستم یم
 :کار رو طبق حدسم انجام داد

  ی در بذار  ن یکه پات رو از ا   یغلط کرد ی لینبود؟ تو خ  ی اگهید  شی فرما  -
 ! ی اشی ع  یبر  نکهینه ا  ، یرو گرفتم که مثل آدم درس بخون   ت ی. گوشرونیب

تو  ی کالفگ  با رو  موها   ی عسل  ی موها  یدستش  برد؛  فرو  که    ییرنگش 
بلند بود؛    یبودن. برخالف من عاشق مو  خته ی هاش رشونه  یآزادانه رو 

  ادیم   ادم یموهام رو بلند گذاشته بودم.    م ی زندگ   یاما من فقط دوبار تو
بودم که به اصرار مامان موهام رو بلند گذاشتم    ییبار چهارم ابتدا  نیاول

بار موهام رو بلند گذاشته بودم.    نی آخر   یاون پارسال بود که برا  دو بع
فوتبال    مونیه قبلمحل  یهاعشق فوتبال بودم و هر جمعه با بچه  شهی هم
  دادم یبوکس انجام م   نیشهرام، برادر بزرگترم تمر  ی. همپاکردمیم   یباز

ساده هم    یدخترانگ   هیبود،    نیمن ا  ی. زندگ م ی کردیم   نیو فوتبال تمر 
 . وجودم نبود به جز ظاهرم  یوت

 :رو با زبون تر کردم  لبم 



 . یکه نو نوار کرد  ادیب  یکه معلومه، قراره کس  طور نیا -

 : شد ره یهام خبه چشم  سرد

 . ادیشون بهمراه  م ی مر  دیو دختر خاله کوثر، شا  نیآره خاله نسر -

 : گفتم   یپوزخند پرحرص  با

 . باشه میمر  ن یفرد، هم نی زادتر یآدم  دیشا -

 : دیبهم توپ  ی تند با

 . سر به من و تو بزنن ه یخداها اومدن  چه طرز حرف زدنه؟ بنده -

باال    یو شلوار راحت   ز ی شد به خنده ر  ل یدتب  پوزخندم گلدارم رو تا کمرم 
 : دمیکش

نسر  - به  اگه  من!  مادر  م  نینه  باشه  دخترش  فخر    نجایا   انی و  واسه 
حتما کارش    ممیخوشگل من و تو. مر   یچشم و ابرو   دنینه د   ،ی فروش
رو    ی خورو گوشت برادر   بت ی وگرنه اون بشر حوصله مراسم غ  ره، یبهت گ
 . نداره

رو صاف کرد و با اخم رو    تنش  یکاربن  یآب  یاحلقه  نی آست   ز یدست، بل  با
 : بهم گفت

همه بازه. تو    یدر خونه من به رو  ان؛یم  یندارم که واسه چ  یمن کار  -
لباس خوشگل    ه یاتاق.    نیاز ا   رون یب  ی ایاومدن خبر مرگت م  ی هم وقت

م   یتو   ی صورت  دار نیچ رو  بود؟ همون  هم    یال مشک ش   ی پوشیکمدت 
اون موها پ  یبنداز سرت،  خانوم متشخص    هینباشه. مثل    دای واموندت 

به کوثر و    یکن یباز نم   قهیچاک دهنت رو هر دق  نجا؛او   ینی شیم   یایم



بنداز   م ی مر کل  ،یمتلک  هم  خالت  نمبا  بهتر    ،یکن یکل  که  خودت 
اون    لیکل فام  ی تو  گردهیدوره م   کنه؛ یحرف رو ده تا م  ه ی  شی شناسیم

 . زنهیحرف رو م 

حس کم ارزش بودن بهم دست داد،    نکهیهاش عالوه بر اتک حرفتک  با
عج رسمًا    ی بی خنده  بود!  ساده  من  مادر  چقدر  رو گرفت.  دلم  سر  هم 

مامان  خواست یم کنه!  رقابت  خالم  به    یبا  حواسش  دنگ  شش  که 
  شیزندگ   یهاییکردن دارا   انیو نما  یزنک بازکارخونه بود، حوصله خاله

شده بود که تن به رقابت داده بود؟ اون که حوصله  یرو نداشت حاال چ 
م  برتر از خاله  خواستیرو نداشت، م  گرانید   ینظر ساده درباره زندگ  هی

 !باشه

 : رنگم   دیسف یتخت دونفره با روتخت  یخنده خودم رو پرت کردم رو  با

  ی رتصو  دار نیتاحاال لباس چ  یآخه من ک  ؟ یگی م  یچ  ی فهمیمامان م  -
من    یدون یمن چشه؟ خودت که خوب م   یمگه موها  ، یداشتم؟! راست

 . پسرونه کوتاهم  ی عاشق مو

 : دیحرص غر با

!  ی که عاشق  یکرد  خودیب   یل ی. تو خارمیچشم و چالت رو در م  زنم یم  -
 !دختِر احمق

 : جواب دادم میگوشت   یهالب یرو  ی قیپوزخند عم با

استفاده کن. من تمام    گهی د  ز ی چ  ه یکردن    انیمادر من توروخدا از نما  -
ست، از لباس دخترونه متنفرم! مخصوصا از نوع  هام لش و پسرونهلباس

. تمام مدت عمرم، به جز دوبار موهام پسرونه بوده؛  دارش نیگلدار و چ



صفره؛ از لفظ    ر ی که داشتم. طرز حرف زدنم ز   یبه جز دوسال از کل زندگ
اگه حرف هم بزنم نود درصدش    ستم،ی حرف زدن متنفرم و کاًل بلد ن  قلم 

م  رو  باکالسکنم یفحش  نکته  پد  ی . کاًل  من  من،    ستی ن   دار یدر  مادر 
 !هست؟ 

هر آن ممکن بود بزنه چشم    ش،یرو دوختم به چهره درهم و عصبان  نگاهم 
رنگ، کنار قفسه    دیسف  یواری. با حرص سمت کمد دارهیو چالم رو درب 

تمام    یقهوا و  کرد  باز  حرص  با  رو  درش  برداشت.  گام  کتاب  رنگ 
ب   یتو  ی هالباس رو  عصبان  خت ی ر  رون یکمد  با  تو  تیو  رو    یکلماتش 

 :صورتم مشت کرد

دختر شانزده، هفده    هی  پوشه؟ یها رو ملباس  نیدختر ا   ه یلباسن؟    هانیا  -
تجرب رشته  ات   دیبا  خونهیم  یساله که  وساسرتاسر  از  باشه  پر    ل یاقش 

 . رو داره یی زها یچچه یایسن تو، رودختر هم  ه ی. ی پزشک

 : زدم و گفتم  یق یعم  پوزخند

باحال دارن،    یشوهر خوب! مثل کوثر؟ البته همه دخترها آرزو  یآرزو   -
 . دهیم لی رو تشک  تیاز بشر  یکوثر احمق که نمونه نادر  نیجز ا به

قدم  ی پرحرص  پوزخند با  و  سم  ی هازد  سفبلند  در  اتاق گام    د یت  رنگ 
 :برداشت

چه    ی اتاق جا  ن یوگرنه ا  ،ی اتاقم رو هم من نذاشتم نو نوار کن  نیهم   -
اشجونور  و  م  ییها! طبق حرفشدیم   یی ا یها  عمل  زدم  االن    ، یکن یکه 

 . سنر یم



بحث    منتظر  بودم،  کرده  عادت  شد.  خارج  اتاق  از  و  نموند  جوابم 
ا  مونیشگ ی هم سر  بحث کردن  دختر  نکهی بود؛  ن  یتو  پوف  ی ستی پسر   .

 . دمیکش   یاکالفه

  م؛ ی کن  طنتیش  ی کنم، کل  دایپ  قیرف  یاونجا درس بخونم، کل   شدیم   کاش
.  زدیسردر مدرسه بود که بهم چشمک م   شد، یم  دمیکه عا  یزیاما تنها چ 

  ست یل  یهرسال اسمش تو  دی" شاشهیمتوسطه دوم پسرانه اند   رستان ی"دب
درس    نیبدتر اونجا  داشتم  دوست  وجود  تمام  با  من  اما  بود؛  مدارس 

شهر  م  سالکی  امبخونم.  درس  ش  ی وقت  خوند،یاونجا    هاش طنتیاز 
م  گفتیم پرت  ااالتم یخ  یتو  شدم یمن  م  طور نی.  شهرام    گفت، یکه 

پره  ه   یجانیمدرسه  عاشق  من  زندگ   جان ی بود.  بودن  راکد  از    م ی بودم، 
 . رفتم یفرو م م دهیفا  یب  یخأل زندگ یخسته شده بودم و هروز تو

مدرسه    یداشتن؟ تو  تیمحدود  قدر نیپسرا انقدر آزاد بودن و دخترا ا  چرا
نکشه؟    غ یاز وسط نصفش کنه! چرا ج  ر یبزنه تا مد   غیبود ج  یدختر کاف   هی
رو که   ییهاغیکنه تمام ج  هیتخل دی! با ه یمب انرژسن ب  نیا  یدختر تو هی
نم   یتو تو   هی  زنه؛یخونه  هم  با   یدختر  تو  دیخونه  هم  باشه    ی خفه 

موهاش    تونه یمدرسه نم  یدختر تو  ه یدختره!    نکه یا  ی! فقط برامدرسه 
  ی کس  نکهیا  یبذاره، فقط برا  شیمقنعه به نما  یتو  خوادیرو اونطور که م 

خفه کننده    یفضا  نیبه توجه داره؟ بخاطر هم   از یدختر چرا ن  ه ی!  نه ینب
 . هاتیمحدود  نیبه محبت داره؟ بخاطر هم  از یخونه و مدرسه. چرا ن

مدرسه پسرانه    یکنم. آرزو دارم تو  یپسر زندگ  کیکه مثل    نم ی عاشق ا  من
رو تجربه کنم. با پسرها معاشرت کنم،    یمختلف  جاناتی درس بخونم؛ ه

بچگد  یهادوست  یحت تو  م ی وران  بودن.  پسر  با    یاکثرًا  فقط  مدرسه 



و در همه حال کنارم بودن،    شه یها همبودم. اون  قیعسل، حنا رف  لوفر، ین
  ما یباهام همدست بودن. درنبود ش  یطنت یهر ش   یو تو  کردنیدرکم م 

بودن.   برادر  برام  برادرم،  تنها  درنبود  بودن.  واسم خواهر  تنها خواهرم، 
من به اندازه    ینباشن؛ اما برا  شتر ینفر بسه  د یبه جرأت بگم شا  تونستم یم
 . ارزش دارن قیتا رف صد یس

 *** 

م  شونیمصنوع  یهاخنده  یصدا آزار  رو  بهدادیگوشم  مر .  که    م یجز 
ن خودم  مثل  ر   شی زبونش  آدم  و  نسر  یک داشت  خاله  و    نی بود، کوثر 

دارم رو با شلوار اسلش پسرونه عوض  بودن. شلوار گل  ی اپر افاده  یهاآدم
کوتاهم رو    یتنم کردم و موها دیسف ی هابا خط یمشک  یهود ه یکردم.  
داشت.    ی با رنگ پوستم تضاد جالب  یرنگ هود  ختم؛ی ر  رتم صو  یکج رو 

زدم؛    یو نخواهم بود. پوزخند  ستم ی پسر ن  هی  آلدهیمطمئن بودم االن ا 
 . که دوست دارم  یاما درعوض من خودمم، همون

  ی مترسک مصنوع  هیکه مثل    نهیبهتر از ا  یل یخ  یقول بابا "خودت باش  به
به خودم زدم    نهیی آ   ی از تو  ی ها بهت نوک بزنن" لبخندوسط مزرعه کالغ

ارم  کنم. من د  افتیدر   یانرژ  یشدم تا کم  رهی خ  م ی اقهوه  یهاو به چشم 
بدم در همه حال خودش باشه.    ادیبه مامان    خوام یم   کنم، یم   ی کار درست

بودن تا    خته ی باهم درهم آم  ی و پسرانگ  ی داشتم! دخترانگ  ی بی عج  چهره
 . ارنیآدم شانزده، هفده ساله رو به وجود ب کی

م  پسرانه  م   دم،یپوشیلباس  رفتار  دخترانگ   کردم؛یپسرانه  م  چهره  یاما 
پنهون بشه؟    دیکه در من نهفته شده بود، چرا با   یزیچ  نبود.  ی پنهون شدن

  ست، قبول کردنش سخته؛ اما هست. دستخواه دخترانهذات من خواه نا



چشم  به  نگاه کردن  تواز  و  برداشتم  دست    یمشک   ی موها  یهام  رنگم 
سرم    ی باال  ی تر از موهاکوتاه  یسرم کم  یهاپشت و کنار   ی . موهادمیکش

  بیج   یهام رو تودوستش داشتم. دست  شهی که هم  یبود؛ همون مدل
فرو بردم و از اتاق خارج شدم. وارد حال نسبتًا بزرگ خونه    ی مشک  یهود

و کوثر مثاًل    کردیش کار مکرده  ز ی عز   ی طبق معمول با گوش  میشدم. مر 
مت و  نسر  یهابه حرف  انتباوقار  م  نیخاله  مامان گوش  تودادیو    ی . 
بلند رنگ کردش   ی هاش دستبند طال داشت و با ناز به موهاجفت دست

و دامن کوتاه مشک  غ یتاپ قرمز ج  داد؛یم  و تاب  چیپ .  یبه تن داشت 
سال سن،    کیو    ست یتمومم. با وجود ب   ز یچ که من همه  زدیرسمًا داد م

تر  پنج سال ازش کوچک  ا یچهار    باً یبود که تقر  ی هنوز هم دنبال رقابت با من
  دم یتوجه نکردم و ترس  ن یمختلف خاله نسر   ی بودم. به زرق و برق طالها

قدر به خودش  و پنج ساله آن  ست یب   میهام رو بزنه. مر نور طالهاش چشم 
  ی رلبیبودن. با سالم ز  دهیمادر و دختر به خودشون رس  ن یبود که ا   ده ینرس

مامان    یهااون وضع لباس، چشم   یمن تو  دن ی. با د تم کنار مامان نشس
رو به    می گوشت  ی هاد لباز پام گرفت. از در   یمحکم   شگونی چهارتا شد و ن

صورتم دوند و    ی نگاه پر از تمسخرش رو تو  ن یدندون گرفتم. خاله نسر 
 : با طعنه گفت

 !پوشه یلباس م یجور که هنوز همون  نی! ا ن ینوش یوا -

 : جواب دادم یلبخند کمرنگ  با

 !خاله خوشگلم ن یکرد  زونیطال آو لویشما هم که هنوز سه ک -

 .نکردم یوجهبهم زد؛ اما ت یاسقلمه مامان



 :و گفت  دیلب برچ خاله

با  - ا   زونیطال آو  دیزن  لباس بپوشه  ول  یهامثل پسر   نکهیکنه، نه  گرد 
 !دخترم

کنه و با    تیرو بهم فشرد تا رنگ رژ قرمزش رو تثب  کشیبار   ی هالب  کوثر 
 : طعنه گفت

نداره که بخواد مثل    یتعجب   ن؛یجان هنوز سنش کمه خاله نوش  وایش  -
 . ها بگردهپسر 

رو بدم که مر  خواستم  و  گوربه  م ی جوابش  گور شده به جمع اضافه شد 
 . نشست یمبل مشک  یکنارم رو 

چقدر از هم    م، ی دیبه جون هم! باشه حاال فهم  نیواه واه! باز که افتاد  -
 . نیمتنفر 

 : دیو پرپشتش رو درهم کش  ی طونیش یابروها خاله

م صحبت  با خواهرزاده  م ی حرف رو؟ دار  نیگفته ا  ی! ک می مر  یرینم  لیذل  -
 . م ی کنیم

داره    کهنی رنگش بهم چشمک زد، به نشونه ا  یعسل   یهابا چشم   م ی مر
 . هام نقش بستلب یرو   یقی. پوزخند عم گهیدروغ م 

 :عوض کردن جو روبهم گفت یبرا مامان

 . جان مادر، برو قهوه درست کن دخترم وا یش -

 : پوزخند گفتم  با



 . ستم ی بلد ن -

بودم، خوب هم بلد بودم؛ اما من عمرًا کمرم رو به بهانه قهوه دادن    بلد
 . مادر و دختر خم کنم  ن یا شیپ

ا   به تموم شد، خاله نسر   نکه یمحض  ز  ن یحرفم  زدن  و    ر ی و کوثر  خنده 
  ی شد و سقلمه بعد  ده یچی رنگش به شدت درهم پ  یعسل  یمامان ابروها
شدت رک بود و اکثر مواقع طرف من بود، با حرص  که به  م ی رو بهم زد. مر

 : گفت

گل زده به سرت    یل یخودت خ  یرد  پلم یدختر د  نکهیزهرمار! حاال نه ا   -
 ! یخندیم  وای که به ش

 :ش رو خورد و با حرص گفتخنده کوثر 

هم موفق    یلیخ  یاضیرشته ر  یها! من تو  گم یبهت م  یزیچ  هی  م یمر  -
به شدم.  زده  خوندن  درس  از  آخر  سال  فقط  ابودم،  عاشق    کهنیخاطر 

 . رو ول کردم ی اضی بودم، ر  یشگریآرا

 : زد و گفت یپوزخند م ی مر

  ف ی تعر  ل یکل فام   یداستان رو برا  ن یخاله قربونت نره دختر! صدبار ا  -
راست و دروغش    گه ی. دم ی داستان رو از حفظ شد  نیواال ما همه ا  ؛یکرد
 . خودته یپا

 : دیتوپ  م ی با اخم به مر خاله

 . بارهیهنر م  هیببند دهنت رو! دختر من در عوض از هر انگشتش    م ی مر  -



رنگ چندش آورش رو صاف    یبا افتخار از جا بلند شد و دامن مشک  کوثر 
 : کرد

 .نی خاله نوش  کنم،یمن قهوه درست م -

 : گفتم نگفت. با طعنه   ی چی زد و ه یلبخند مامان

 !متره یتاپ تنت سه سانت  که نی. نه اوقتهیرو شکمت   زه یآب داغ نر  -

بهم نگاهم نکرد و با    یبه پام زد. حت  یکرد و مشت آروم  یاخنده  م ی مر
 :افاده وارد آشپزخونه شد. خاله با طعنه گفت

اخه    ؟ینداشت   یدیپارسال تجد   ، یهست  ی ازدهم ی  ه یخانم، امسال پا   وا ی ش  -
 . گذرهیها ملباس طور نیا دیتو کل وقتت به خر 

 :چاک دهنم رو باز کنم با سرعت جواب داد  نکهی قبل از ا مامان

هاش نفر اول بوده. امسال هم  درس  ی تو  وای ! شهیچه حرف  ن یخواهرم ا  -
 .مدارس باز شده  ستهفتهکیکه تازه 

با همون    د،کنیبشقاب رو با چاقو پوست م   یکه پرتقال تو  یدرحال  خاله
 :لحن پر از طعنه گفت

براش دنبال زن    د یوضع با  نی. با ا م ی نی بیهاش رو محاال امسال دستاورد  -
 !نه شوهر  یباش

  د یدیخودش م   یتو ی بود! چ یآورزن چه موجود پر افاده و چندش نیا
تخر اجازه  م  گرانید  بیکه  به خودش  تمام حرص  داد؟یرو  از    یبا  که 

 : خودم سراغ داشتم، جواب دادم



که    یداشت   یشما چه دستاورد  دفعهنیا   نم،ی کن بب  فی خاله جون تعر  -
 ؟ یپزش رو به ما بد  یاومد

 : دیبزنه که مامان بهم توپ یزد و خواست حرف ی پوزخند خاله

 دِن؟یچه طرز لباس پوش نی . ازننیحرف نم  یجورنی با بزرگتر ا  وا یش -

 :جلوتر جواب داد خاله

آخه؟ واال دوره    رسه یم   یمغزش به چ  نیبذار راحت باشه خواهر گلم. ا   -
 . یهشتاددهه یها جوون ن ینسل ا ی احترام گذشته تو

  م؛ی و خودخواه بود  الی گودز  هایزدم. آره، ما دهه هشتاد  ی تلخ   پوزخند
تو موج   ن یا  ی همه  ب   یسِن کم    مون تی. چون شخصم ی بود  اعصابیو 
. اگه  م یو گستاخ بود  ادبیکنه، همه ب   نیبهش توه  ی کس   دادیاجازه نم

بود  زغال  نسل  ما  بود،  سوخته  نسل  دهه شصت،  همه  م ینسل  چون   .
  رون یاز ب  م،ی گرفت و خاکستر شد؛ از درون محدود بود  شیما آت  یجوون 
نمم ی بود  م ی تحر ته دل  از  و  لذت  بودم ی دیچش ی. طعم    ه ی  یتو  م ی . غرق 

  یما رنگ سابق رو نداشت. تو  یبرا   گهید  ایچون دن   ، ی صفحه چند وجه
ب   م یبود   ی ادوره خرپول  ب  سوادیکه  سواد  با  قانعکاریبود،  چطور   !  

 م؟ی که درس بخون   م ی شدیم

 :هاش رو برد باال و خودش رو باد زد با حرص دست م ی مر

  ر ی. خ نینزد  شی آت  گرو ی ! من بلند بشم برم تا همدادی م  یسوختگ  یبو  -
 . ابروهام رو برداره ن ینوش جانیسرم اومدم ا



رو   یسرعت گوش   با از  رو  رنگ برداشت و خاک    ی مبل مشک  ی خودش 
 . کرد  ز ی رو تم شی آب ن یشلوار ج یرو 

 :با سرعت بلند شد و آشفته گفت مامان

 . من ابروهات رو اصالح کنم  یموندیکجا خواهر؟ م   -

هم    هیثان   کیتنفره و  ها مثل من مجمع  طور نیهم از ا  م ی مر  دونستم یم
 : . با سرعت به سمت در گام برداشت و به مامان گفتارهیدووم نم 

باشن به   نجایخواهر، دونفر ا شگاهی آرا رم یالزم نکرده. من خودم فردا م  -
 .هیمن کاف یاندازه صدتا

  ی مبل مشک  یآشفته رو   یاخونه رو محکم بست و رفت. مامان با چهره  در 
براش سوخت دلم  با به  ی، حت رنگ نشست.  ا  دیخاطره چهره من    ن یاز 

 : . خاله با حرص گفتدیشن یمونده حرف م جماعت عقب

  ی ترکوچک  یشده! احترام بزرگتر  سر رهیخ  یل یخ  داً یجد  م ی مر  نیا   نینوش  -
 . دارهیهم نگه نم

  نیتا من از ا   وفتهی اتفاق ب  نیترکوچک  کردمیزدم. دعا م   یقیعم  پوزخند
 :جواب داد شی خالص بشم. مامان با لحن آروم و ظاهر ییجمع کذا 

ها  حرف  ن ینباشه جوونه، ا   ی و پنج سالشه، هرچ ستی نه خواهر! تازه ب   -
 .ی دوران جوون یزبون دراز یرو بذار پا

 : ابروهاش رو باال پروند و گفت نینسر  خاله

 ؟یچ  یخانوم رو بذارم پا وا ی ش یگستاخ   -

 ... . یبذار پا -



جواب کف و    هینتونستم    گه یاز پام گرفت که د   ی محکم  شگون ی ن  مامان 
 . ریگرگ پ   نیا آبدار بذارم تو کاسه

 :زد و گفت یپوزخند

 .بذار بگه ن،ینه نوش  -

 : به دست وارد حال شد  ینی نحسش س یبا صدا کوثر 

 . از قهوه من  نم یخب ا -

  نداره! انگار چه   قهوه  یدیحرص بهش زل زدم، حاال خوبه کارخونه تول   با
 .یرد پلمیبدبخت د زد،یکرده بود که با افتخار جار م   یکار شاق

  ه یرو،  روبه  ز ی م  ی و مامان فنجون قهوه رو گذاشت رو   نی خاله نسر  یبرا
باعث جر    نی نشست؛ هم  ن یخودش برداشت و کنار خاله نسر  یبرا  وانیل

  می گوشت  یهابود که حواله لب  ی خوردن من از درون شد، پوزخند پرحرص
 : باال پروند یین ابرو کردم. ماما

 !یرو از قلم انداخت  وای دخترم، ش -

ش رو  تتو کرده  ی ابروها  د، یدستش رو به پاش کوب  ی شی کاماًل نما  کوثر 
 : دیهم کش   یتو

  ست ی جون قهوه دوست نداره که بلد ن  وای خدا مرگم بده! من فکر کردم ش  -
 !درست کنه 

بدشکل" حرصم رو    مون یکنه م   بتی رو زودتر نص  یخودم گفتم" خدا اول   با
 : و گفتم   دمیکلماتم چ   یتو

 . یدارم، بهتره که درست نکرد  یتو آلرژ  ی هادخترخاله من کاًل به قهوه  -



به جز مامان اون دوتا    نکه ی نگفت. بعد از ا  ی چی رو باال داد و ه  ابروهاش
 :گفت  یهاشون رو کوفت کردن؛ کوثر با کنجکاو عجوزه قهوه

 ؟ چه خبر خاله  ما یاز شهرام و ش  -

از مامان خوردم. هه! انگار    یاخنده و سقلمه جانانه  ر ی زدم ز  ناخودآگاه 
  نجا یاگه االن شهرام ا   ومدیشهرامه. خوشم م   شی هدف اصل  فهمم یمن نم 

باشه    ی دنبال شهرام  خواست یم  ی. تا ک دادیبود و جوابش رو درسته م
 : هاش جمع شد! خاله اخم کنه؟ یم  غ ینگاه ساده رو هم ازش در هی که 

 هو؟ یوا دختر! چت شد  -

 :حرص جواب دادم با

  یدختر خوشگل بور تو  هی  گفتیشهرام حالش خوبه کوثر جون، البته م  -
 . کرده   دایدانشگاه پ 

رو    یک یتو    یبهم فشردم؛ من که بلدم چجور  ی رو با خوشحال  هام دستم 
حرفم موند.    هیشدت بهم گره خورد و منتظر بق بزنم. ابروهاش به  شیآت
با تک تک کلماتم زم   یسع با    نه یکردم  حرص خوردنش رو فراهم کنم. 

 : با حرص رو بهش گفتم  ختهی ذوق آم

باهم. فکر کنم    ذارنیدختِر چقدر خوشگل بود، تازه قرار هم م   یدیند  -
 . کرده  ر یگلوش گ  یجد یشهرام جد

از   یحرص  با لب گفت" آها" پوزخندم    ر یش آشکار بود ز چهره گرفته  که 
  یهاش رو برام در آورد. خاله با النگوهاشد و مامان با حرص چشم   دیتشد

 . رفتیدست راستش ور م 



رو نداشتم، از خونه رفتم. مطمئن بودم    ییتحمل اون جمع کذا  گه ید  چون 
جلو نسر   ی مامان  م   نیخاله  کوثر  نم  یچ ی ه  مونیو    ی وقت   گه، یبهم 

  یجنگ نابرابر  هی هاش رو برام در آورد خودم تا تهش رو خوندم که  چشم 
رنگم فرو کردم    ی مشک   یهود  بیج  ی هام رو توما رخ بده. دست  ن یقرار ب

اول مهر    ی . چقدر هوا سرد شده بود! هوارونیپرت کردم ب  و و نفسم ر 
نفس کش ارزش  نگاه  دنیواقعًا  سردش    یداشت.  و  بزرگ  در  سر  به 

و خاطره یاطیانداختم؛ ح  بودم  واردش نشده  تاحاال  که داخلش   یاکه 
. جهنم صد برابر  سوزمیها م آدم  نی جهنم ا   ینساخته بودم. من دارم تو

ذهن از  ما جوون  یادهیپوس  یهابهتر  ذهن  افکارشون  با  رو  بود که  ها 
ندارن.    رت ی عفت و غامروز    ی هاجوون  گفتنیو در آخر م   گرفتن یهدف م

جهنم    شیمنشاء عشق و احساس؟ آت  ؟یتر از قلب هر آدم با ارزش  یچ
  ر یآدم رو چنان تسخ   اما کلمات قلب  کرد؛یتمام وجود انسان رو ذوب م

نداشت. کلمات آدم    ی واسه زندگ  یا زهیکه آدم انگ   کردیم  احساسیو ب 
م م   کنه،یرو عوض  رو پست  آدم  رو   کنه،یکلمات  آدم    ی جهنم   کلمات 

انسان کنه،یم ب  تیکلمات  از  رو  حرارت    یعنی. جهنم  برهیم  نیو شرف 
دختر بخواد پسر باشه، چرا به    هی  نکهیها. ا به قلب  دهیجه  ر ی ها و تحرف
مرد بودن حرمت داره.    نکه، ی ا  خاطر ب   د یشا  به؟ی عج  قدر نیمردم ا  نی چشم ا
و ارزش مرد    شهیم   بخارهایب   دختر مرد بشه، از اون  هی اگه    کننیفکر م

ز  رو  م   ر یبودن  مبره یسؤال  دلم  ا   خوادی.  هوا  اطیح  ن یوارد  و    ی بشم 
بسته در  از  امان  استشمام کنم؛  وجود  تمام  با  رو  مانعم    یاداخلش  که 

اون موقع شب،  درخت  ه ی. ساشهیم کنار   رو ادهیپ  یرو   ی قشنگ  ه یساها 
شدم؛ اما    ره یخ ابون یخ   یهارنگ چراغ  یی ه نور طالجاده انداخته بودن. ب
  ن یماش   ه یگاه    خلوت که گه  ابونیبه خ  رو ادهیاز پ  گهیچشمم رو زدن. بار د



  یکار مطمئن بودم برا  نی از ا  گهیانداختم. د  ینگاه   کردیاز دلش عبور م
  دسته  ی. پام رو رو دمیرنگش دو  ی ریبا سرعت تمام سمت در ش  نی هم

  ی حرکت از در بزرگش عبور کردم. وارد فضا  هیقرار دادم و تو    گاههیدر تک 
رو روشن کردم    م ی . نور گوشدادینم  دن ید   یاریشدم، چشمم خوب    یک یتار
 .فضا گردوندم یو تو

تار محوطه نور کم جون   کی کاماًل  فقط  و  وارد محوطه    ابونی از خ  یبود 
اشدیم با  نم   کهنی.  بب  اطراف  تونستم یخوب  بازم خوشحال    نم؛یرو  اما 

همون    نجایا  کرد؛یم   فیبود که شهرام ازش تعر   ییجاهمون  نجایبودم. ا
پسر    تونستم یم  نجای داخلش غرق بشم. ا  خواستیبود که دلم م  ییایدن

مدرسه    یورود  یهاجلوتر رفتم، از پله  یو کم   دمیکش  یقیباشم. نفس عم 
 :زمزمه کردم  رلبی. زستادم یباال رفتم و ا 

 . شهیپسرانه اند   رستان یدب  د یآموز جدرادمهر هستم، دانش  ای سالم من آر  -

خودم گذاشتم و هنوز    یرو   یسالگ  زدهیکه از س   یکوچولو! اسم  ایآر   ا،یآر
دوست    نکهیاون سن مامان به ا  ی الاقل تو  کشه؛یم  دک یهم اسمم رو  

 . ذاشتیدارم پسر باشم، احترام م 

صورتم گرفتم    یرو جلو   یلبخندم محو شد و گوش   م،یزنگ گوش   یصدا  با
  ن یهام نقش بست. البد خاله نسرلب  یدوباره رو   ی"مامان" لبخند کمرنگ

بند    یوشو و پهن کردن رو رفتن و بالفاصله بهم زنگ زده تا شست  ها نیا
 . رو آغاز کنه

 !بله مامان -

 : دیبهم توپ  ی تند با



  دونمیکه نم   یگند زد  در قنیها؟! ا  یبا خودت فکر کرد  یاحمق تو چ  -
 . خونه باش گهید قهیباشم. تا ده دق یواسه کدومش عصب 

پرحرص   بالفاصله  پوزخند  در  لب  یرو   یقطع کرد.  به  بست.  نقش  هام 
مبهم مدرسه رو از نظر گذروندم و    اط یبار آخر ح  یبرا  دم یمدرسه که رس

 . رونیب  دمیدسته در گذاشتم و پر  یدر آخر پام رو رو 

رنگم و نفسم رو با حرص    ی مشک  یهود   بی ج  یکردم تو  رو فرو   هام دست
  ی کس  یهاور بودم که متوجه نگاهافکارم غوطه  یفوت کردم. تو  رونیبه ب

که بهم زل    یگرفتم و نگاهم خورد به خانم مسن  نیشدم، سرم رو از زم 
 : زده بود. از کنارم که رد شد گفت

 . م یقد یپسر؟ جوونم جوونا  ایجلل خالق! دختره  -

  بار کی  یرد شدم. روز  ییخلوت با نور طال  ابونیزدم و از خ   یپرنگ  پوزخند
از خ  پی با ت  یوقت با  کی  شدم،یرد م   ابونی پسرونه  حرف رو    نیا  دی بار 
 . دمیشن یم

 *** 

رنگ خونه پرت کنم که    یکاناپه مشک   یخواستم خودم رو رو   یخستگ   با
انگار توروبه  یاآشفتهمامان با چهره غرق در اشک و     ی روم ظاهر شد. 

هام شروع کرد  کرد و دست  خیهام  انگشت  خت؛ی فرو ر  یزیچ  هیوجودم 
  دم؛یپاهام بود به کار گرفتم و سمتش دو  یکه تو  ی. تمام قدرتدنیبه لرز 

 : هام قاب گرفتم با دست رو صورتش 

برم؟ کس  شده یچ  - چ  ی قربونت  بگو    یزیبهت  ترس  از  مردم  گفته؟ 
 !آخه شدهیچ



 : هاش رو پس زدسرعت اشک با

 . برو تو اتاقت -

ا دمیترس نم   قدر نی...کاش  ب  زدیکوتاه حرف  با    شتر یکه من ترسم  نشه. 
 : ترس و لرزش صدام گفتم 

 !مامان؟ کجا برم! چرا برم؟ تورو به خدا حرف بزن  یگ یم  یچ -

 : ترس گفت با

  نجا،ی ا  اد یبابات داره م  یقبل   یهاکیاز شر   ی کیاتاقت.    یبرو تو  وا یش  -
 . از وجودت با خبر بشه دیاصاًل نبا  نه،یتو رو بب  دینبا

از وجودم با خبر بشه؟ تمام فکر    دیچرا نبا   ؟یکی. چه شرختی ر  یهر  دلم 
.  زدنیذهنم مثل کنه افتاده بودن به جونم و به وجودم چنگ م  االتیو خ
دوب شدن  که درحال    خیتکه    کیکرده بود. فقط مثل    خیهام  دستکف

که بهش خورد، رعشه به    یو لگد  اط یدر ح   یبود، بهش زل زدم. صدا
  تمی . مامان با سرعت بازوم رو گرفت و به سمت اتاق هداتجونم انداخ

نکردم. مغزم فرمان    ییتقال  چیشدم و ه   ده یکرد؛ مثل عروسک دنبالش کش 
بپرسم. در اتاق رو    ی که بخوام حرف بزنم و سؤال   دیکشینم  یحت   داد، ینم

صدا بست؛  شدت  تو   یدیکل  یبا  آزار    یکه  رو  شد گوشم  چرخونده  در 
رو    جونم ی. جسم ب شدمیکر و الل م  شدم،یمنگ م   اقعمو  جور نی. ادادیم

 در گذاشتم یکردم و الله گوشم رو رو  کیبه در نزد 

بم    ی که صدا  دی نکش  ی ولط   دم؛یشنیامان مامان رو م  ی ب  یهاهیگر  یصدا
توالتم هجوم    ز یم   ی. با سرعت سمت صندل دیبه گوش رس   یو پر از خشم 
از ش  یبردم و صندل ب  شهیرو پشت در گذاشتم؛  به  نگاه کردم.    رونی در 



با گر مرد مشک  یمبل مشک  ی رو   هی مامان  و  بود  نشسته    یپوش   یرنگ 
بود. دستروبه   یمواقع مثل سنگ   نجور یا   دن،یلرزیهام م روش نشسته 

 . خوردیم  ینه تکون  شدیبودم که نه آب م

قلبم گذاشتم و فشردم. قطره    یبه شماره افتاده بود؛ دستم رو رو   هامنفس
ا  یاشک سمج باز کرد.  راه  شوک فرو رفته    یتو  قدر نی از گوشه چشمم 

 . هام رو نداشتم اشک ار یبودم، که اخت

زنج  یرو   یتتوها ابروهاش؛  مرد؛ خط  اون  تو  یریدست  دستش    یکه 
.  دادیرنگش رو که مدام تکون م   یا قهوه  ی چرم  یهاکفش  چرخوند؛یم

ا اما پساختیم   والی ه  هیکنار هم ازش    هانی همه  نبود؛  هم    ر ی . جوون 
با دستم    شتر ی! قلبم رو بدیرس یهم به نظر نم  بهینبود؛ آشنا نبود؛ اما غر

 : که داد زد  دینکش  یبرداره. طول  منهیدست از سر قفسه س افشردم، ت

 .دی رینظر بگ  ر یجا رو با دقت زهمه  د،یها رو بگردتمام اتاق -

 : گفت  یبا لحن ملتمس مامان

 ؟ یدار کار یچ  نجای ا ؟یخوایم  ی تو خونه من چ -

 :دیش رو باال کش بم و مردونه یصدا

آدم    ه یدادن به تو رو ندارم. مثل    حی خوب گوش کن، چون حوصله توض  -
ساعت وقت دارم؛ پس بهتره   ک یفقط  ،ی زنیقل کارخونه رو به نامم معا

 میبود  کیباهم شر ی زمان ه ی ژنیباشه که من و ب   ادتی . ی معطل نکن

 :داد زد ه یبا گر مامان

 . منه  یهاآخه مگه شهر هرته که به اسمت کنم؟! اون کارخونه سهم بچه  -



 : زد گارشیبه س ی دستش رو با سرعت چرخوند و پک محکم یتو  ر ی زنج

نداد  ادت ی تو    - تا    ؟یرفته هنوز طلب من رو  نباش، بشنو! من    کیکر 
 . رهی به باد فنا م م ی زندگ  گهی ساعت د

بودمش.    دهیند  فی قدر ضعان  چوقتی نبود، ه  ی مامان بند اومدن  یهااشک
آرومم   ی او قلبم لحظه  کردن یم  سی هام رو خگونه  روحیاشکام سرد و ب 

 . گذاشتینم

از رو   با و چنگ   یعجله  بلند شد  رنگش زد؛    ییخرما   یبه موها  یکاناپه 
 : انداخت لشیبه ساعت است ینگاه 

محضر و کارخونه رو به    یایکه همراهم ب  یوقت دار  قهیفقط پنج دق  -
 . ینی بیوگرنه رنگ دختر بزرگت رو نم ،ی اسمم کن

و من    ه یگر   ر یبلند بزنه ز  یبود تا مامان با صدا  ی حرف کاف  ن یهم  گفتن 
 . نییپا  فتم یپشت در سر بخورم و ب ی صندل  یاز رو 

با سرعت سمت در هجوم    غ یج   یصدا  با و  افتادم  تکاپو  به  مامان منم 
 : دمیمحکمم رو به در کوب  یهابردم و مشت

با خواهرم؟ مامان در رو باز کن، تو    دیکرد   کار یچ  د،ی در رو باز کن   نیا  -
 . رو قرآن باز کن

؛ انگار کر شده بودم؛ فقط از ته دلم مامان و  برام مبهم شده بود  صداها 
 . . سوزش هنجرم رو حس کردمزدمیرو صدا م   مایش

 : دمیرو شن   یاون لعنت یصدا

 !یکرد  م یقا  جانیهم ا   گهی د یک یانگار  -



 : داد زد مامان

  نیتو؟ من هم   ی خوایاز جون ما م  ی چ  ؟یکرد  کار یبا دخترم چ  ی عوض  -
 . طلبت رو بدم تونم یاالن م

  ی صندل  یرو رو   جونمیب   یزدم و پاها  یداد بلند  یزیشکستن چ  ی صدا  با
ش   دمیکش از  ب   شهیو  شونه  رون یبه  چهار  مرد  به    ی گوش  یانگاه کردم. 

و داد    دیرو از دست اون مرد قاپ  ی با سرعت گوش  د،ی دست سمتش دو 
 :زد

 ؟ یریوقت بگ   یتونست شد؟یالو چ  -

رنگش    ییطال  ر یهاش رو مشت کرد و زنج دست  تیکرد، با عصبان   مکث
 :د یکه زد گوشم رو خراش  یارو دور دستش چرخوند. نعره

  ی آخه احمق من تو رو واسه چ  ر؟یمگه من نگفتم ازش وقت بگ   که یمرت   -
 . فرستادم؟ ببند دهنت رو حاال که کار از کار گذشت

گوش  با پارکت  ی شدت  به  گام    د؛یکوب   یاقهوه  ی هارو  مامان  سمت 
که    یلی کرد. با س  دنیشروع به تپ  وار وانهیرداشت. از شدت ترس قلبم دب

در    شهیبه گوش مامان خوابوند با تموم قدرت داد زدم و مشتم رو به ش 
 : دمیکوب 

در رو    یجرئت دار  یباهامون؟ کثافت عوض  یدار  کار یعوض آشغال چ   -
 . باز کن

 : اتاقم زل زد  شه یبه ش  ی مرد با پوزخند عصب  همون



با  - انگار  رو  نزد  دیاون دختر  ق ارتیز   کیاز  ا  ش افهیکنم!    یل یخ  نجایاز 
 . ستی واضح ن

 : هاش رو پس زد و گفتاشک مامان

 .به کارش نداشته باش  یتو رو قرآن کار -

 :زدم داد

ب   - از خدامه آشغال،  باز کن. کار  ایمنم  به مامانم نداشته باش    یدر رو 
 . آشغال

  ی رنگش رو که تو  یعسل   یبرداشت و موها  ز یمان خ سرعت سمت ما   با
مشک  ال  ی شال  بودن،  رفته  و کشانگشت  ی فرو  الدیهاش گرفت  از    ی . 

 : دیهاش غردندون

باز  ساعت کیبهت گفتم فقط    - نکن!    یوقت دارم! بهت گفتم با مغزم 
ول  یرفت رو   م ی احمق زندگ  کهیزن رو م   یهوا؛  تو  هم    کشم یقبلش هم 

 . دخترت

ج  مامان درد  رو و دست  دیکش  غیبا  رو  بغضم    یهاش  سرش گذاشت. 
 : مشت زدم شه یبه ش  ت یو با حرص و عصبان  دیترک

 !گهیدر رو باز کن. ولش کن د ا یب شرف، یب -

مامان    یموها  انه یته دلم زار زدم "ولش کن" اما اون پست فطرت وحش   از 
ه  هام قرمز شد مشت زده بودم که دست  شهیبه ش   قدر نی. ادیکش یرو م

هام رو پاک کردم. با تمام  و اشک  رونی رو دادم ب  میعصب   ی هابودن؛ نفس
 :و داد زدم  دمیکوب   شهیتوان مشتم رو به ش



 . یمامان! تو رو خدا ولش کن؛ ولش کن لعنت -

که سرش با شدت به دسته مبل    یمامان رو با شدت ول کرد؛ جور   یموها
 : زمزمه کردم هیگر   ر ی زدم و از ته دل زدم ز یبلند غی برخورد کرد. ج

 . خودت بهمون کمک کن ایخدا -

 . دمیکوب   شهیبه ش  ی و با نفرت مشت  دمینحسش رو شن یصدا

 : داد زد ت یعصبان از 

منتظر باشن؛ کار دختره رو هم بگو تموم    رونی ها رو ببر بهمه آدم  د،یرش  -
 . کنن

ش  یبلند  غیج پشت  دست  شه یاز  و  ناباورزدم  با  رو  ش  یهام    شه یبه 
از من نداشت. رو به مامان با حرص و    ی. حال مامان دست کم دمیکوب 

 : داد زد ت یعصبان

! من  مانمیمن نر   یدیحاال برو نعش دخترت رو جمع کن. تو هنوز نفهم  -
بکنهمه رو  فکرش  تو  هرجا که  دارم،  آدم  ایجا  بدون که  تموم    نجا ی . 
  ی هینباشم، سا   ت یزندگ  یبعد از من بترس. من تو  از امروز به  شه،ینم

 . هست  تیزندگ   یمن تو

و    دمیکوب   شهیبه ش  قرار یهام رو ب از ته دل ضجه زد و من مشت  مامان
ترک ش دیبغضم  با  ش  کار یچ   مای.  بودن؟  ش  مای کرده  خواهر    مای خواهرم! 

آشغال با سرعت از خونه خارج شد و    مان ی اون نر  یمن...! اون مرد لعنت
لعنت  اون  بندش  هم هایپشت  مامان  م .  ضجه  و    زدیچنان  سر  به  و 

 :داد زدم ه یبا گر نداخت؛یمصورتش چنگ 



 . رو باز کن ی در لعنت نیا  ایمامان تو رو قرآن ب -

در باز شد.    ه یو بعد از چند ثان  د یخودش رو سمت در کش  جون یب  مامان 
هام از  هاش گره خورد؛ کف دستچشم   ی د و اشکسر   ی انگاهم به قهوه
کردم؛    ه یآغوشش فرو رفتم و از ته دل گر  یکرده بود. تو  خیشدت استرس  

ا   یکردم! من   هیمن گر ب   جور نیکه  و سرد بودم    روحیمواقع مثل سنگ 
  ه یبه حال خودم. مامان با گر  ما،ی! از ته دل زار زدم، به حال شمکرد  هیگر
 : دیبه صورتم کش یدست

 . م ی شدینشده، اگه شده بود تا االن خبردار م  ی چی نکن دخترم، ه هیگر  -

  می انگار دوست داشت  م؛ یشوک فرو رفت   ی هر دو تو  یزنگ گوش   ی صدا  با
شل و وارفته    یها . با قدمم یرو نشنو   یلعنت  یزمان متوقف بشه و اون صدا

حاال    ن ینرسم، کاش هم  چوقتی سمت تلفن خونه حرکت کردم؛ کاش ه
  رلبیز  یااهللرو نشنوم. بسم   دیکه با  یزیاون چ  ی ول ره؛ ی خدا جونم رو بگ

  ی هام گرفتم، تماس رو برقرار کردم و با صدادست  یرو تو  ی گفتم و گوش
 : جواب دادم یلرزون 

 !الو -

ناراحت؟ لبخند بزنم    ای وشحال باشم  خ   دم،یرو شن   مایش   یهاهیگر   یصدا
 : کنم؟ با لرزش صدام گفتم   هیگر  ای

 ؟یکن یم  هیشده؟! چ...چرا گر  یچ  مایش -

" شهرام"  دمیکه شن  یو تنها اسم  دادیگوشم اکو م  یتو  هاشهیگر  یصدا
  کشه؟ یهام داره سوت م چرا گوش  دم؟ینشن   شوهیچرا بق  ؟یبود. شهرام چ 
دست نفس  خ یهام  چرا  جونکرده؟  و  نامنظمه  چرا  بدنم    یتو  ی هام 



" شهرام    دیگوشم رو خراش  مایش  یکلمه بعد   نیافتادم زم  ی وقت   ست؟ ین
و فرو رفتم    دمی مامان رو نشن   امان یب  ی هاغی ج  یعمل" صدا  قرو بردن اتا

 . مطلق  یاهیس  یتو

 *** 

ه  رو باز کنم و اونچه رو ک  یلعنت   یها پلک  نی ا  یال  دمیترس یم   دم،یترسیم
بشنوم. دل رو    دیتکون بخورم و اونچه رو که نبا   دمیترس یم   نم؛یبب   د ینبا

رو باز کردم؛ چهره غرق در اشک و نزار    م ی لعنت  یهاپلک  یو ال  ایزدم به در
پلکم    یال  ز ا   ی. ناخودآگاه اشک سمجکردیم  ییروم خودنمامامان روبه

خشکم رو با زبون    یهام دوباره سرد شد. لباچشم   یو قهوه  دیدو  رونیب
 : تر کردم

 شده؟ یشده مامان؟ شهرام چ  یچ -

 :و لرزش صداش گفت  هیهاش صورتم رو قاب گرفت، با گردست با

 . بردنش اتاق عمل گفت،یم  مایش -

به لباسش چنگ زدم و   ه یکردم؛ از شدت گر  هیهمپاش گر  ه،یگر   ر ی زد ز و 
تو  فرو  رو  شونه  یهاشونه  یسرم  اون  کردم؛  برامحکمش    ی ها 

سخته؛ تو رو به    یلیداغ برادر خ   ایبود. خدا   ا یدن  یهاشونه  ن یترمردونه
برادرم رو واسم    یتو که پدرم رو ازم گرفت   دم، یخودت قسمت م   ی بزرگ
رحم کن. مامان با بغض چهره غرق در    شی جوونه به جوون  ندار، اونگه

 :اشکم رو قاب گرفت

 . برم د یدخترم، من با -



ترس  دم، یلرز ته دل  زندمیاز  بود، هم مادرم، هم   ی. کجا؟  پدرم  که هم 
اما لرزش نبود، زلزله بود    د؛یبره؟ وجودم لرز  خواستیم، کجا مخانواده
 : وجودم راه افتاد. با ترس گفتم   یکه تو

 کنم پس؟  کار یها؟ من، من چ یبر یخوا یکجا؟ کجا م  -

اما من    خورد؛یغصه م   کرد، یمن رو پاک م  ی هااما اشک  خت؛ی ریم   اشک
  شی که من هم داشتم؛ از درون آت  ی. بغض کرد بغضدادیم   ی رو دلدار

 . کردمیوجودم حس م  یکه من هم تو  یسوزش   سوخت،یو م   گرفتیم

  یخواهرت. آدما  شی برم کانادا پ  دیبا   زم، ی جور کردم عز  طی بل  یبه بدبخت   -
  یآوردن، شهرام بچم وقت  ر یگ   خونه  یرو تو  مایش  صفتیب  مانیاون نر 

کنن؛ با چند نفر از اون    یبه خواهرت دست دراز  خواستنیکه م  دهیرس
 . بود دهیبگه، بچم ترس یاگهی د ز ینتونست چ   مای ش شه،ی م  ر ی درگ شرفایب

سرد و    شهی بهت بودم؛ مثل هم  یکرد؛ اما من تو   هیو گر   د یترک  بغضش
مثل آبشار    رحممیب  ی هابغضم رو داشتم؛ اما اشک  ار ی شده بودم. اخت   خی

آغوشم گرفتم و بوسه زدم،    ی. سرش رو توشدن یهام روون ماز چشم 
 : ذهنم تصور کردم زمزمه کردم یچهره شهرام رو تو 

 مگه نه؟  مونهیزنده م -

با    خواست یکه لحنش خوشحال باشه؛ م  خواستیسرم بوسه زد؛ م  به
انرژ بهم  ام  ی لحنش  داخلش    شهی که هم  یکنه، همون کار  قیتزر   د یو 
 . مهارت داشت

زنده نمونه؟ اگه    شهیمگه م  هیآره دخترم، چرا نمونه؟! شهرام من قو  -
  ن یق ی  ی عنی  م،یکن   هیها فقط گر باشه که من و تو مثل ماتم زده  ن یقرار به ا 



دست و    می. بلندشو تنبل خانوم! بلندشو برستین  یکه شهرام قو   نیدار
 . رو جمع کنم  لمیصورتت رو بشور، شامت رو بخور منم برم وسا 

  وونهی داشت د  ینگران  بده؛ اما خودش از شدت دل  ی بهم دلگرم  خواست یم
 : دیتختم بلند شد و دستم رو کش ی. از رو شدیم

  ما یرم ش . نگران نباش دختیخودت رو هم جمع کن لی وسا  د یبا ا، یزود ب -
 . شهیتموم م  گهیساعت د کی و   ستین  یخاص ز ی عملش چ گفتیم

از سر ذوق. برادرمن    ،ی شد، لبخند زدم، از سرخوشحال  ق یبه بدنم تزر  جون 
م  ه،یقو که  پررنگ  تونهیمعلومه  لبخندم  کنه.  با  مقاومت  و  شد  تر 

  ی رو تو  یرنگ شاد  تونستم یتخت دونفرم بلند شدم. م   ی از رو   ی خوشحال
رو به لبخند باز کنم،   م یگوشت   یهالب  تونستم یم  نم؛یهام ببچشم   یاقهوه

  یمشک   یرو صاف کنم. هود  دمیپرپشت و کش   یگره ابروها  تونستم یم
و از اتاق    دم یکش  یدست   می مشک  یا حلقه  ن یآست   ز یرنگم رو در آوردم. به بل 

حال چرخوندم، چهره آشفته    یو سرگردون سرم رو تو  رون یخارج شدم. ح
نداشت؛ اما به من    دی. پس هنوز هم نگران بود، خودش ام دمیامان رو دم
 . دادیم  دیام

کم  ی لبخند تا  د  یزدم  که  رو  لبخندم  لبخند    دی آرومش کنم،  متقاباًل 
 :نثارم کرد یپراسترس

  ی آشغال جور   مان ی . اون نررمیبگ  ط یدخترم، جونم باال اومد تا بتونم بل  -
شد! خداروشکر    ده یلحظه جون از تنم کش  ه ی  نیگفت کارش رو تموم کن 

 . بچم  دهیسرموقع رس رتهیکه شهرامم با غ 



  یمبل مشک   ینبود. رو   یجد  ز یخداروشکر که چ  دم،یکش   یاآسوده  نفس
پارکت به  دوختم  رو  نگاهم  و  نشستم  مامان    یاقهوه  یهاخونه  خونه. 

روبه  دیسف   یهاپرده و  زد  رو کنار  خونه  رو  رنگ  نفسش  نشست،  روم 
 :داد رونی ترس بپراس

  ک یشر   یزمان  هی! فقط بدون  ه یک  مانی نر  ی که بدون  یکنجکاو  دونم یم  -
کردن با اون آدم رو از    ی! اصاًل فکر شوخوا ی ش  هیروان   ه یپدرت بود، اون  

  دینبا   شی و پرنفوذه که از صد فرسخ  ف یقدر کث کن؛ اون ان  رونیسرت ب
 . وای ش ی رد بش

م  داشت رو  چترسوند یمن  از  چ   د یبا   ی !  مرگ  ترسناک  یبترسم؟  از  تر 
زدم که از    یق یبرادرت؟ پوزخند عم  دنیتر از صدمه دترسناک  یپدرت؟ چ

 :کم نکرد  یانگاهش پنهون نموند؛ از ترس و لحن نگرانش ذره

سر کارخونه اختالف    یپست کل  وونی ح  نی! من و هم ر یبگ  یجد  وایش  -
کار رو    کردمیر نم! فک نجا ی ا  ادیامشب بلند بشه و ب   کردمیفکر نم   م،یداشت

غمار از   ی غمار بازه؛ حاال که اموالشو تو ِف یآدم کث   ه یبه زور بکشونه! اون  
  ن ینوشکارخونه پدرت. اگه من    یدست داده، دستش رو با زور گذاشته رو 

 . زاده هستم عمرًا بذارم انگشتش سند کارخونه رو لمس کنهملک

شت شصتم و با  انگ  یم رو فرو بردم توعادت ناخن انگشت اشاره  طبق
 : گفتم   یو حال  حس یلحن ب 

 بمونم؟   نجایا  ییبه کنار من تنها  نیکانادا؟ ا   یریم  ی مامان، ک -

 : رو گره زد  شیعسل   یابروها



  شیپ   یریتو م  ذارم؟ یتنها م   جانیمن تو رو ا   یکنی! فکر می شد  وونهید  -
 . ترهجا برات امنعمه صنمت اون

 : جمع شد  یزدم؛ اما لبخندم به زود  یاسم عمه صنم نا خودآگاه لبخند  با

 ؟ یم چمدرسه -

 . هامچشم  ی اکرد به قهوه  قیش رو تزرآشفته نگاه

کنار خونه عمت هست،    رستانیدب  هی.  یدرس بخون  یاگهید  یجا  دیبا  -
 . اونجا یپروندت رو انجام بدم که بر  یکارها  دیفردا با

خوب    دونست، یمن رو م   ی هاش خوب عادتزدم. خود  یقیعم   پوزخند
مدرسه  دونستیم برا  یاتنها  فقط  بودن  حاضر  رو  من  دوسال    یکه 

جز  من به  دونستیداخلش نگه دارن، فقط مدرسه خودم بود. خوب م 
کلمه    هیفقط    یا گهیدختر د   چ یبا ه خواستیو عسل و حنا دلم نم  لوفر ین

مدرسه خودم با    یاز دخترا برام سخته، تو  یورد  دونستیحرف بزنم. م 
متنفرم از    دونست یم   گه؟ یچه برسه به مدرسه د  شدیهزاران نفر بحثم م 

 . نشوندیم  یو سماجت حرفش رو به کرس  یو باز با خونسرد یدور

 : گفتم   یخونسرد با

 . رمینم -

 :رنگ تعجب گرفت نگاهش

 !کجا؟ خونه عمه صنم   -

  شیرو پ   یاگهی ! اما حرف دهینظورم چم  دونستیپررنگ شد، م  پوزخندم
 !ی عمرًا اگه بذارم نر  یعن یهه!   ؟ یچ یعن ی  ن ی. ادیکشیم



جد  - عادترمینم   دیمدرسه  خوب  خودت  م  ی ها.  رو  پس    ی دونیمن 
 . مونهینم  یحرف

 : دیبهم توپ  ی تند با

ندارم ش   - قانع کردن تورو  از کجا رد خونه رو    یکن ی! فکر موا یحوصله 
  م؟ی خونه در امان   ن یا  یمن و تو االن تو  یکنیزدن؟ از مدرسه تو، فکر م 

با  عمر  آخر  تا  االن  نه جونم...از  بذار   دی هه!  رو  رو    م ی با صلوات سرمون 
ببند ام یبالشت و چشم  ن   ن ی.  لجباز  ست،یبشر ول کن  از    یفکر  من رو 

 . کن  رونیب  سرت

  ی فکر  ه ی  دینداشت؛ خودم با   ده یهام رو مشت کردم، فا حرص دست  با
 . کردمیم

 *** 

  ی فکر لعنت   ن یکردن ا  یعمل   دونستمینم  رون،یاسترس نفسم رو دادم ب   از 
نه    شبیکار فکر کردم، نه د  نیداره. من به ا  یچه عواقب   ا یچقدر سخته  

کردم!    یزندگ   ایرو  ن ی. من سه سال با ام ی زندگ   یهابلکه تمام سال  شب،یپر
  قتشو   ینکنم پس ک   شیاگه االن عمل   کنم، یم  ی دارم زندگ  ای رو   ن یمن با ا

جز خودم    چکسیکور شده بودم، کر شده بودم. اون لحظه ه   رسه؟ یم
،  ش رو لمس کردمدستم گرفتم و شماره  یرو تو  یبرام مهم نبود. گوش

 :بعد از چندتا بوق جواب داد

س   - وقت   شی ریچته  زد  هی  یخانوم؟  زنگ  ندادم،    یبار    ی عنیجواب 
 . نحست رو بشنوم یصدا  خوامینم

 : بود و اخالق گندش! با حرص جواب دادم می. مر دمیکش   یاکالفه  پوف



 !البد کارت دارم، سگ اخالق  ؟یریبار شد مثل سگ پاچه نگ هیتو   -

 : گفت  یالیخ یفوت کرد. با لحن ب رونیب  یرو از پشت گوش   نفسش

 . بچه نم یبنال بب -

 : ش رو کامل کرد، با سرعت گفتم جمله نکهیمحض ا به

 . دارم از ی. به شدت به کمکت نیواسم بکن  ی کار  هی د یبا نمت، یبب دیبا -

 :گفت  یا لحن موشکافانه با

رو دور زنگ زدن!    یکه مثل َکنه افتاد  رهیاوم پس بگو! کارت به من گ  -
 عارم؟ یمگه من مثل تو ب   کار،یعالف ب 

 :زدم یصدادار  پوزخند

 . یتراز من عالف دونم یندونه من که م   یبرو بابا! هرک -

 : حرص گفت با

 خواد؟یدل کتک م  -

بعد    م ی پرپشتم رو دادم باال؛ حرف زدن و قانع کردن مر  یابروها  یکالفگ  با
  ه یبزنم دنبال    یهر حرف   دونستم یبود. م   ا یکار دن  نیتر کار معدن سخت

وارد    ی راه   هیاز    دی کنه. با   مالچیپ تا من رو به قول خودش    گرده یبهونه م
صدام    هکردم ب  ی بکشونه. سع  جانی خودش ا   یرو با پا  م ی که مر  شدمیم

 : کنم   ک یرو تحر شیآب و تاب بدم تا فضول 



شوهر خاله    یخبر دار  شده؟یچ  ی! تو هنوز خبر ندار م ی خاک عالم مر  -
  زانت یبرگ ر  هی بگم ک   ذاره؟ یقرار م  ی ک یداره دور از چشمش با    ن ینسر

 . شهیشروع م

پشت گوش   یبلند  قهقهه خوشحال   یاز  با  رو مشت    ینثارم کرد.  دستم 
 . کردم، پس باألخره موفق شدم

 : خنده گفت با

 ... . با اون کش شلوار گلداِر گشادش ،ی اون معتاد مفنگ یوا -

 : گفت  دهیبر  دهیخنده و بر ر یزد ز یپق

خودم    یاقهی! من دو دقیخدا نکشتت دختر! الحق که به خاله گلت رفت   -
 .جا اون  رسونم یرو م

رو قطع کردم. با خودم گفتم" من که    یکردم و گوش   ی خنده خداحافظ  با
هاش  " مطمئن بودم از گوشمخیخوب بلدم رگ خواب تو رو شعبون ب 

. از  جانیبکشونمش ا   ی اگه بفهمه بهش دروغ گفتم تا الک  باره یم  شیآت
نسر  خاله  نسر  دیبع   ی چ یه   ن یشوهر  خاله  چ  ن ینبود،  تنها  که    یزیبه 

 : ن شوهر معتادش بود. مامان با اخم وارد اتاق شد و گفتیهم   د یناز ینم

!  طی شرا  نیاونم تو ا   دنه؟ یاالن چه وقت خند  ؟یدیخندیِهر و ِکر م   یبا ک   -
ب  ی ناسالمت اتاق عمل آوردن  از  ا   رونی داداشت رو  .  ی الخوشح   قدر نیکه 
 . کنم یرو جمع م  یضرور   لی کمک من دارم وسا  ایخبرت ب

 : لبخند گفتم  با



خداروشکر داداشم سرش سالمته، بعدشم من خودم دست دارم، مادر    -
  اد یداره م  م ی . بگم از االن بهت مریرو جمع کن   لم یشما وسا  ستی من الزم ن

 . جانیا

 :دیکش   یاکالفه  پوف

 ؟ یکشیلشکر م  یدار یدم رفتن  -

 : پرپشتم رو درهم شد یابروها

نه من.    ی ریم  یخواهر خودته! بعدشم تو دار  ستین  به یغر   می خوبه مر  -
با خاله    جا، نیا  ادیب  دینبا  یهام کسکه حق ندارم برم، از دوست  رونیب

 . خونه  نیتو ا  دیدردودل کنم؟ بابا دلم پوس  کم ی دیترم نبا کوچک

 :سمتم گرفت د یرو به نشونه تهد دستش

  ی شهرام افتاد حرف  یکه برا  یو اتفاق  شبی د  انی خدا اگه درباره جرب  وایش  -
دست  ، یبزن جفت  مبا  خفت  رفتن  دم  مر کنم یهام  خودت    می.  رو که 
  ی . خان جون خودش اوضاع درست کنهیکالغ رو چهل تا م  هی  ی شناسیم

مر  نر  ذارهیم   ره یم   سر رهیخ  ِم ینداره،  خان جون.    یکس   مانیکف دست 
نگران نباش زهر خودش    ده یبردار باشه، فعاًل عقب کش  یخ که شو  ستین

 . زهیریم  یرو به زود

 : دادم لشیتحو یکج   لبخند

 . خداروشکر دهن قرصم به بابام رفته -

 :و گفت د ینگاهش برام خط و نشون کش با



پرونده  - رفتم  صبح  امروز  بادرضمن  فردا  رو گرفتم،  همون    م ی بر  دیت 
 . م ی و انجام بدثبت نامت ر  یمدرسه که گفتم کارها

  ه یمن تن به    کردیزدم که جوابش رو داده باشم. واقعًا فکر م  یپوزخند
موها  ز یم   ی جلو  دم؟یم   ی کار  نیهمچ به  و  نشستم    یمشک  یتوالت 

  ی ها. سمت پردهشونختم ی صورتم ر  یو کج رو   دمیم دست کشپسرونه
به ساعت بزرگ باال    ینگاه   دم، یها رو کشاتاقم حرکت کردم و پرده  دیسف

 . رسهیم  گهید  قه یبود، حتم داشتم پنج دق  ی قیآدم دق  میمر   ؛ تختم انداختم 

 *** 

از    تر ی. سکوتش طوالنزدینم  یحرف  چیبهت به دهنم زل زده بود و ه  با
صورتش بردم و تکون    یدستم رو جلو  کردم؛یشد که فکرش رو م  یاون
به قهوهد با بهت  بود؛ حق م چشم   ی اادم.  که درکم    دادمیهام زل زده 

نفهمه. ک رو  من  و  م  یگری د   یآرزو   ینکنه  بود؟  مهم    دونستم یبراش 
رو    کشی بار  یهاذهنم رو خوردن. لب  کنهیشروع م   کنه سکوتش که بش

 : با زبون تر کرد و با بهت بهم گفت

 احمق؟  ی تو عاقل -

 . کردم  یاخنده

 . ونم د یواال نم -

 : همون لحن بهت زده ادامه داد با

 . یاحمق یلیخ  ی لیخ  یلیبگم نه، خ  دیبا یعاقل ینه! اگه فکر کرد  یول -

 : دمیبرچ لب



 وا! حالت خوشه چرا اون وقت؟  -

 :داشت صداش رو باال نبره؛ اما چندان هم موفق نبود یسع

ب  - به    یچه جرم   کار نی ا  یدون یم  ؟یتو خر شد  شعور،ی آخه  داره؟ اگه 
هجده سالته    ر یچون ز  ،ی بکن یغلط  ن یهمچ  هی یبر ونی لیدر م  کیفرض 

ترب   یریم ا   ت،ی اصالح  قانون  یدی رس  نکهیبعد  م   یسن  مرگت    یریخبر 
 . زندان

 : دمیحرص غر با

  ن ینعره بزن. من خودم کل ا  ابونیخ   یدستت، برو تو  ر یبگ   کروفنیم  هی  -
 . بدم ر ی ها رو از حفظم، من قراره خودم رو تغقانون

 :به پام زد یسر داد و در آخر مشت محکم  یخودیب قهقهه

 . دختر ی باحال ی ل یخدا تو خ یوا -

 : تمام بهم زل زد ت یکه تموم شد با جد  خندش

.  یندار  ؟یدار  ی مثاًل! تو مشکل هورمون  ی تو قانون رو از حفظ  ه؟ یمگه الک   -
  ا یدن  ن یپس تو ا  یبی ع  چیهیل تو بخواد پسر بشه، بمث   یاگه هر دختر

بامونهینم  یدختر  گهید االغ  بب   دی.  دوره مشاوره  ا  ینیاول  از    نکه ی بعد 
بعد    ،یریدادگاه خانواده مجوز بگ   ی بر  دیبعدش با  یشد، مشکل دار  دییتأ

اون کل  به  یدوندگ   یاز  نوشداره.  م  ن ینظرت  همه    ن یا  ا ی  ده؟یاجازه 
 ؟ یحالت خوشه، سالم  وای تو چته ش  کنه؟یم  یدوندگ 



صد بار با خودم مرورشون    یها پر بود و رو حرف نیکه گوشم از ا  هرچند
فکر فرو برد. مشکل بود سخت    ی تو  ی اهاش من رو ذرهاما حرف  کردم؛یم

 . ممکن رو ممکن کنم  ر یغ  تونستم یبود؛ اما من م 

 : بهش زل زدم ی نگاه ملتمس با

کار واسه من انجام    هی  تی. تو کل زندگ کنم یم! خواهش می توروخدا مر  -
 . بده

 : به سرم زد ی اش رو خم کرد و ضربهاشاره  انگشت

نه    ارم ی از چاله درت ب  دیتر توام. با توام، بزرگ  سرت من خاله  ر یگاگول خ -
بفهمه من کمکت کردم بدبختم    نی پرتت کنم تو چاه! بعدشم نوش  نکهیا
 . کنهیم

 : رو کج کردم  لبم 

  ی اون بفهمه؛ تو فقط بهم کمک کن، کارت نباشه بعدش چ  ست یقرار ن   -
 . شهیم

 :به سرم زد یترمحکم   ضربه

  نده یمن واسه آ   چارهی! ببا من بحث نکن  قدر نینه نه نه نه...تمام! ا  -
 . زندون  یهالهیپشت م یریم  گه ی. دو روز دگم ی خودت م

 : حرص گفتم  با

ا   - از  مدارک کوفت حرف  ن یگوشم  اون  تو  پره.  ب  ی ها  قسم    ار، یرو  من 
تو    دم؛ ی. من همه جوانب رو سنجسن یمن بنو   ی شد پا  ی هرچ  خورم یم

 . فقط مامانم قبول داره من دخترم و بس لیکل فام 



 :سمتم گرفت د یرو به نشونه تهد دستش

بحث رو    ن ی. اگمیم  نیرو به نوش   ز ی همه چ  ی کن  لهی بخدا اگه پ  وای ش  -
  ی خوشم و تو هر کار  شه ی چون من هم  یفکر کرد  م؛ یکنیتموم م   جانی هم
البد با خودت   ت؟ندهیبزنم به آ  یگند بزرگ  نی همچ هی  شم یم  یراض   م،ی پا

 .رم یبگ یخوب ازش سوار تونم یخره، منم م  میآره مر  ی گفت

 :حرص جواب دادم با

خونه،   ادیدختر قبل غروب آفتاب ب ه یپسر باشه؟   خوادیدختر چرا م هی -
  شه یلباس بپوشه، م   خوادیجور که دلش م دختر اون  هی.  ییهرجا  شهیم

به کنار؛   نا یسرخود. ا  شه ی م ره، یبگ  می دختر واسه خودش تصم ه ی. اهی روس
اون  ی دونیم مامان  شچرا  و  شهرام  رو    مایقدر که  من  داره  دوست  رو 

اما نشد، کاش    ام؛یب  اینداره؟ چون انتظار داشت من پسر به دن   تدوس
 . ندازمیش مگذشته  یهایتلخ  ادی ! اما نشد. چون من مامان رو شد یم

 :زد  یپرحرص پوزخند

ا   - نبود  نیا   ی تو  جانیاگه  تا س   م،ی خونه  به   یلیقطعًا سه  آبدار  و  کف 
  ن ی! نوش تو؟  یمفت رو از کجات در آورد  یهاحرف  نی . ا زدمیگوشت م 

 داشته باشه؟  یاتفکر کهنه نی همچ هی جاهِل که  قدر نیا

  کس چیه  نکهیخاطر حال زارم نه! بخاطر انه به  زد،یبه گلوم چنگ م  بغض
.  کردیمن رو درک م  خواست یطور که مهرکس اون  د؛یفهمیمن رو نم 

!  می چه برسه به مر  دن، یفهمیهام حال من رو نمدوست  نیتر کینزد  یحت
ا   ایخدا   شون ی حال  یجماعت بفهمونم؟ چجور  نیمن حرفم رو چطور به 

حرف ساده به    ه یسخته فهموندن    قدر نی چرا ا  م؟ی خودم ناراض  از کنم، من  



شد؛    ر یاز چشمم سراز  ی از شدت حرص و ناراحت  یجماعت؟ قطره اشک  نیا
لم  رو کم داشتم. د  نیفقط هم   تی موقع  نی ا  یبا حرص پسش زدم، تو

م   خواست،یم  ادیفر حرف  خواستیدلم  تمام  و  بزنم  توداد  رو    ی هام 
. با حرص  دادیغرورم اجازه نم   شد،یمانع م  م تف کنم. عقل   ه یصورت بق

اتاقم نشستم؛ مر   یرو  صورتم    ینگاه پر ترحمش رو تو  میتخت دونفره 
. با بغض  رانهیحق  سروته یب  یهانگاه جور نیتف کرد؛ متنفرم! متنفرم، از ا 

 : فتم گ

دختره    دونه یکه نم  یبدبخت  هی به    ؟ یزل زد  ی. به چرونی برو ب  گهیبرو د   -
که دختِر خودش رو بکشه بازم دختره! نخواستم    یبدبخت  هیپسر! به    ای

به    نیهاتون گند زد بودن  ن یچون با ا   دینباش   د یکمکتون رو، فقط لطف کن
انقالب شما فقط    ن،یهست   یخودتون. شماها فقط طبل توخال   تیشخص 

 . درحد شعاره

ب  د،یلرز یم  هامدست حرف    نی ا  تونستم ینم   شتر،ی قلبم  و  عقده  حجم 
مسخره    ز یآم دلم بذارم تا خاک بخوره. با همون نگاه ترحم   یناگفته رو تو

 : گفتم   زدیکه به گلوم چنگ م  یبهم زل زده بود؛ با حرص و بغض

 . رونیبرو ب -

هام رو از  هام رو گرفت؛ با شدت دستسمتم حرکت کرد و دست  آروم
ز   دم یکش   رونیب   فشیگرم و ظر  یهادست  یتو تکرار    رلبیو حرفم رو 

 :گفت  یرو بهم فشرد و با لحن نگران کشی بار یهاکردم. لب



ش  - م وا ی گوش کن  امشب  اون    م، ی ری!  من هرطور شده  و  خالت  خونه 
بدون که کارت اشتباهه    رسونم؛یو به دستت م  دارمیرو برم   یپرونده لعنت 

 . محاِل ممکنه دختر  ن یکردن نوش  یخودته. راض  یبه بعدش پا  جا نیو از ا 

  ی رو بهم فشرد و نگاه عسل  کشیبار  یهابه روش زدم؛ لب  یپردرد  پوزخند
 :ختهام دورنگش رو به قهوه سرد چشم 

 . شهی م  ر ی! دگهیبپر د  -

 *** 

مشکوک مامان،    یهاتر بود، در برابر نگاهسخت  کردمیاونچه که فکر م   از 
  ی مامان رو راض  تونست یم  م ی فقط مر  اره؛یدووم ب   تونستیم   م ی فقط مر

نشسته بودم و طبق   نی ماش  یخارج بشم. تو ییکنه که از اون خونه کذا
مدام از وضعم سوال    لوفر ین   کردم،یمعمول با استرسم دست و پنجه نرم م 

و گر  گفتم یم  گفتم؟یم  ی. چکردیم زور  راض  میمر   هی با  تا    یرو  کردم 
دست شدت  کمکم کنه! کف  به  س  خیهام  به  چنان  قلبم  بود،    نه یکرده 

اخت  دیکوب یم ب  یهاتپش  ار ی که  و  نداشتم. ضربه  گاهشیگاه  به    یارو 
  می شدم؛ حدود ن  رهیخ  رونیبه ب  یقرار یزدم و با ب   م ی مر  نیماش   شهیش

خاله و    یِکش رفتن اون پرونده رفته بود خونه  یبرا  می ساعت بود که مر
  ی عنیبکنم؟  خواستم یبود که م  ی. چه کار دادمیجون م نیماش  یمن تو

خورد و چهره سرخوش   شهیکه به ش  یابشه؟ با تقه ی قرار بود بعدش چ 
پشت    می رو زدم و مر  ی فل مرکزرو بهم دادن. با سرعت ق  ا یانگار دن  م، ی مر

  یرو طرفم گرفت و با لحن پراسترس   یرنگ  یپوشه صورت  ؛فرمون نشست
 : گفت



  ل یرو، از وسا  یپرونده کوفت   نیجونور! مردم و زنده شدم تا بتونم ا ر یبگ -
 . کنم   دایپ  امرز ی خداب ن یمت

م  تمام دارم  من  چون  تپش،  بود  شده  اون    رسم یم   رسم،یوجودم  به 
م   ییایدن خوشحال خوامیکه  با  بوس    ی.  و  دستش گرفتم  از  رو  پرونده 

 : از لپش گرفتم  ی اگنده

 . خاله خوشگلم  ی مرس -

 : زد یپوزخند

 . و خر کنخودت نیهه! بش  -

کردن مامان هم فکر    یبه راض  ی کم نشد، حت  از حال خوبم   ی زیچ  چ یه
 : . با خنده گفتکردمینم

 . یگرفت  یمعلومه تو هفت عضو بدنت عروس  ختتیاز ر  -

 : کردم  یاتکون دادم و خنده دیی به نشونه تأ  یسر

 . یبهم کمک کرد ی لیخ  ونتم،یمد  یکل   م ی . مرگهی آره د -

 : کج شد  لبخندش

 . که شاهکاره  یکن  یرو راض ن ی نوش یاگه بتون  -

 : ادامه داد ین یکرد و با لحن غمگ  مکث

ش رو گرفته بود، با شوق و  موقع بود که پرونده  نیپارسال هم   نی مت  -
  چارهیثبت نام کنه. ب   زهوشان یبره ت   خواد یذوق بهم زنگ زد و گفت م

مرد و زنده   خوامیرو م  نیمت  یل یگفتم پرونده سوابق تحص  یشکوفه، وقت



زودتر    نیآشغال در نرفته بود بعد اون تصادف، مت   کهیشد. اگه اون مرت 
 . دیکشیاالن نفس مو  مارستان یب  دیرس یم

 : قیشد به نفس عم لیمن هم محو شد و تبد  لبخند 

م  - بیگ یراست  و  پست  آدم  چقدر  من  از   یصفتی.  دارم  رسمًا  هستم! 
که کمتر از برادر نبوده برام. کاش    کنم یاستفاده م   یکس  یلیسوابق تحص 

 . من جاش بودم

 : زد یعوض کردن جو لبخند تصنوع  ی برا م ی مر

زود رفت؛ اما    ن یمت  ،ی خب حاال! الزم نکرده خودت رو شماتت کن  لهیخ  -
نوش  رفت.  برسونمت    م، ی نباش  رون یب  یلیسفارش کرده خ   نی خوب  ببرم 

 .دختر

رو    فونیشدم. هنوز زنگ آ   اده یخونه پ   یجلو  م، ینق زدن مر   یاز کل   بعد
د با  باز کرد.  برام  رو  در  مامان  بودم که  آشفته  دن ینزده  توچهره    یش 

 : دمیا ترس سمتش حرکت کردم و هراسون پرس ب اط،یح

 مامان؟   شدهیچ -

 :استرس و ترس جواب داد با

رو    لتیمنم گفتم برم خونه عمت وسا  رون،یب  نیرفت  م ی تو و مر  یوقت  -
  شه یدنبالم بود. االن که برگشتم خونه، ش   نیماش   هی  ر یببرم؛ تو کل مس

 . اومدیم  ییصدا هی   اطیح ی اتاقت شکسته بود؛ از در پشت

 . ستیکه معلومه ول کن ماجرا ن   نطور یا  مانینر   نیا  اد؛یز  ی لیخ   دم،یترس

 : هام گرفتم و با استرس فشردمدست ی رو تو دستش



که حالشون    مای شهرام و ش   ی . راستم ی بر  د یبا  ست، ی امن ن  جا نیمامان ا   -
 خوبه؟ 

 : تکون داد دیی به نشونه تا  یسر

  ی ها زنگ زدم. شهرام که بسترآره دخترم؛ تا از خونه خارج شدم به اون  -
 . جم بخوره تونهیم از کنارش نم بچه ما ی مدت، ش ه یشده 

 : مامان با ترس گفت  دم،یکش   یاآسوده نفس

  ستی امن ن  گهی د   نجایکه خونه عمته، منم که فردا پرواز دارم؛ ا  لتیوسا  -
 !عجله کن  م،یبر  دیبا

رو    اط یدر ح   م،ی خارج شد  اطیبا سرعت از در ح  د؛یرو گرفت و کش  دستم 
بلندش رو زد. در جلو رو باز کردم و سوار    ی شاس  نیقفل کرد و قفل ماش

رو   ییجا هی مطمئن بودم حتما  یبره، ول خوادیکجا م  دونستم یشدم؛ نم
 . سراغ داره

 : داد رونیپراسترسش رو ب  نفس

  جا نیتو رو خدا نذار من با استرس از ا   وا ی. ش ستی ول کن ن کهیمرت  نیا  -
  کدوم چیهات، نه با ه ت رو عوض کنم نه با دوستمدرسه  یبرم مادر؛ وقت

رفتن از خونه    رونیب  ل، یوآمد تعط . رفتیکن ینم  یصحبت  چ یه  لیاز فام 
 !گوشت کن دخترم، باشه  زهی همه رو آو  ل،یتعط

نظر داشت    ر یرنگش که با دقت اطراف رو ز  یاقهوه  یها به چشم   معترض
 :انداختم و لب به اعتراض باز کردم کردیم  ی و با دقت رانندگ



م   - چطور  من  نببچه  تونمیمامان  رو  درخواست    ه ی  گه ید  ن یا  نم؟ یها 
 !مامان   ِی رمنطقیغ

و   دیرنگش کش  یبه شال خاکستر ینفسش رو فوت کرد. دست   یکالفگ   با
 : شال پنهون کرد یرنگش رو تو یعسل   یموها

 !رو  یتو رو به خدا ول کن لجباز -

  مون یپش   یلیرو برداشته بودم، خ  نیمت  ی لینده سوابق تحص پرو   نکه ی ا  از 
آدم کث چقدر  من  رس  یف یبودم.  واسه  آرزو   دنیبودم،  و  خواسته    ی به 

! با از  کردمیاستفاده مکه مثل برادرم بود سوء  یاز کس   دیبا  م ی گشهی هم
 : مامان هراسون بهم گفت ن، یماش ستادنی حرکت ا

شک نکنن منم    نکهیا   یامن بود، برا  ز یشو؛ اگه همه چ   اده یاول تو پ   وایش  -
ماش وساشم یم   ادهی پ  ن یاز  و  چمدون  هم   لی .    ن یماش  یتو  جانیرو 

 . م ی ذاریم

 : دمیتعجب پرس  با

کنکور    یتا برا  یگرفته بود  مای شهرام و ش  یکه برا  ستی ن  یاخونه  جا نیا  -
 درس بخونن؟ 

  یموها  یتکون داد و آشفته دستش رو فرو برد تو  دیی به نشونه تا   یسر
 : رنگش یعسل 

. خدا کنه القل  جاست نیجامون ا  ن ی و آخر  نی ترآره درحال حاضر امن  -
 . مون بذارنراحت میهست  جانی که ا  یشب  نیآخر

 :رنگم رو باال دادم یپرپشت و مشک  یابروها



 م؟ ی بش ادهیجدا جدا پ  دیدنبالمونه، که با ی مگه کس -

 :داد رون ی نفسش رو ب کالفه

دنبالمون بوده و ما متوجه    یکس   ر ی کل مس  دیگفتم، شا  نانیمحض اطم  -
 . م ی نشد

  ی شدم، نگاه  ادهیپ  ن یاز ماش  حرفیتکون دادم و ب  دیی به نشونه تا   یسر
 . سرم انداختم  ی رنگ و لوکس باال  دیبه ساختمون سف 

 *** 

سف  یفضا  تمام پردهبود. کاناپه  دیخونه  مها؛  داخل    یناهارخور  زِ ی ها؛ 
رنگ لم    د یکاناپه سف  یبود. رو   دیست آشپزخونه هم سف  یآشپزخونه؛ حت 

به    یکاناپه پرت کردم. نگاه   یرو رو   میرنگ چرم   اه یس  ی دادم و کوله پشت
تلو خاک گرفته  روبه  ون یز یصفحه  درست    ی هاکاناپه  یرو انداختم که 

رنگ انداخت و از    دیکاناپه سف   یشالش رو رو   یرنگ بود. با خستگ   دیسف
شد و نفس    ره یخ   رون ی به ب  یی طال  ی هارنگ با رگه  دی سف   یهاپرده  یال

 : دیکش  یاآسوده

 . کوچه که امنه! البته فعال، خدا کنه تا فردا سرمون خراب نشن  -

اتاق کنار آشپزخونه    یمانتو خردل  یهادکمه باز کرد و سمت  رنگش رو 
 : حرکت کرد

بخواب. بخدا مردم امروز از بس    ی، توهم برو اتاق کنار من برم بخوابم  -
کارها  یدوندگ  دا  یکردم!  با  صحبت  تو،    ت یر یمد  یبرا  ت ییپرونده 

 . گهیکارخونه و هزار کار د



دغدغه  دم، یکش   یاکالفه  پوف فکر  به  هم  بود.    ی هاهنوز  خودش 
داشت    خواستیم داشت، حق  باز کنه. حق  از سر خودش  رو    ه یهمه 

بک  راحت  آسودگنفس  مادر    یشه؛  بود.  اون  آب  ی عنی حق  ز ی آب؛    ر ی که 
م   نیزم م  شهیمحو  از جونش  ز  شه یتا گلش هم   گذرهیو  و    با ی سرحال 

آماده    یزیهر چ  یخودم رو برا  دیبا  دم،یکش یم  شیحرفم رو پ  دیباشه. با
  ی زمان برا  نیبود، بهتر  امیتحقق رو  یفرصت برا  نیبهتر   نی. اکردمیم

 . بودمش ده یذهنم د یبود که فقط با رسم شکل تو ییایرفتن به دن 

 . باهات حرف بزنم مامان دیبا -

  ی چ   دونستیلحظه ذهنم رو خوند؛ خوب م   هی  یانگار تو  د، یفهم   انگار 
 : گفت  یبگم. با درموندگ خوامیم

 . ! واقعا خستم وا ی امروز نه ش -

 : سماجت گفتم  با

 !درسته؟ خوامیم یچ  یدونیم -

 :کلماتش رو ادا کرد  تیسمتم گرفت و با جد دیرو به نشونه تهد دستش

  رستان یهمون دب   م ی ری. فردا م یبا من طرف  یبکن   خودیبخدا اگه کار ب   -
  شه یطور ماون  ز یتالش نکن، همه چ  خود یخونه عمت؛ ب   کیدخترانه نزد
 . خوامیکه من م

ا من رو  ت  دیچیاون کلمات رو کنار هم نم   یقدر جداون لحظه اون  کاش
. حرصم رو به  دی چ یقدر راحت کلمات رو کنار هم نمبزنه؛ کاش ان شیآت

 :کردم   قیکلماتم تزر 



تو بگردم،    ل یتو بپوشم، به م  ل یتو بخورم، به م  ل یاگه قراره باشه به م   -
 اومدم؟  ا یکنم؛ پس چرا به دن  یتو زندگ لی به م

دستش  بلندش رو کف    یهاناخن  ت یرو صداش نداشت، با عصبان  یکنترل 
 : فرو کرد

بهت بدم تا طرز حرف    ی حساب  یگوشمال  هی  د یقبل رفتن با  نکه ینه! مثل ا   -
 !یریبگ اد یزدن با من رو 

براش    یبفهم مخاطبت، مادرِت که دار  یکشیچاک دهنت رو م   یوقت
 .ی کن یهنجره پاره م

بودم که متوجه سوزش    یقدر عصب ان  دم،یپوست لبم رو جو   تیعصبان   با
 : لبم نشدم

حرف    ن یا  گهید  یکردن من وقت نذاشت   تیذره واسه ترب  هیکه    ییتو  -
دست    امرز یخدا ب  نی مت  یل یسوابق تحص  ،ی رو نزن خواهشًا! تازه خبر ندار

 . که حالم خوب باشه  ییبرم جا خوامیمنه؛ من م

رش  هاش وادا زده بهم زل زد، انگار گوش  خ یمات و مبهوت و    یالحظه
و دلش حرفم رو نشن   یهاتا حرف  کردمیم اما عقل    ده یمن رو بشنوه 
 : . با بهت و تعجب داد زدگرفتنیم

 ! ؟یکرد  یچه غلط ؟یچ -

 : تر هم شدمگستاخ  چیکه ه   دم ینترس  ادشیفر از 

 . خوندیکه شهرام درس م  ییبرم اون مدرسه، همون جا  خوامیمن م -



نترس  با برداشت؛  قدم  و محکم    دم،یسرعت سمتم  فقط صاف  نزدم،  جا 
ب  ستادمیا چشم   یمونیپش   چ یهیو  سبه  زدم.  زل  س  نهیهاش    نهی به 

که پوست گوشم از شدت درد سوخت    دینکش   هیو به ثان  ستادیروم ا روبه
گوشم گذاشتم و با خشم    یو سوزش تمام وجودم رو پر کرد؛ دستم رو رو 

 . هاش نگاه کردمرخ چشم  و   رنگیب یابه قهوه

م  - م   یدونیم  رم،ی من  ا   یدونیم  تونم؛یکه  م   کار نیکه  .  کنم یرو 
  ؟یزن یرو م  یپس حرص چ  یریم  یتو که دار  ست،یجلو دارم ن  کسچیه
!  یاچون خسته  ی ریو م  ی کنیرو ول م   ز یو همه چ  یزندگ  نی من و ا  یدار

 ؟یکن یمن و چرا محدود م  ؟ یزن یست. من و چرا گول مبهانه  ها نی همه ا

کردم، دلم    افتی و سوزناک در  میهاش مستقرو از مردمک چشم   ی خستگ 
  ، ی مونی لحظه پش  کیمن راهم رو انتخاب کردم. من راسخم؛    یسوخت ول 

 . که من خودم باشم   شهیم  نیمانع ا  دن یلحظه پا پس کش کی

  ی هاش جاراز چشم   گهی د  ز ی هرچ  ای  یدلسوز  ، یاز سر خستگ   یاشک   قطره
 :شد و داد زد

و    - مسخره  افکار  و  کارها  دست  از  تو،  دست  از  خستم؛  آره  آره، 
خستم.    گاهشون یگاه و ب  یهاهیو گوشه کنا  لی از دست فام  سروتهت،یب
م  خوام یم بشم،  رها  تا  پ   خوام یبرم  ها طعم  هام که سالبچه  شیبرم 

بودم اما تو    بانتیکنارت بودم، پشت   شهی . من همدنی بودن من رو نچش
 . یقدر ندونست 



تو  ارزشیزدم، بازهم داشت ب  یتلخ   لبخند   د؛ یکوبیسرم م   یبودنم رو 
و با خنده    دمی. تلخ خندیست ی من مهم ن  یتو برا  وای که ش  گفتیم   میمستق 

 : شدن ر ی سراز  ار یت اخیو بغض بهش نگاه کردم، اشکام ب

  ، یپام نبود  دیطور که با! اونینخواست   دیجور که با وقت من رو اون  چ یه  -
برام بکن؛ قول    کارونیقبلش ا  ی! هست؟ برو ولستی ن  یبودن که زورک 

 . ازم باشه ینه خبر  گهی د دمیم

زل زدم؛ دلم سوخت، اما اون    سشی و خ  یاشک  یهابه چشم   دوارانه یام
که جلوش    یبه حال سنگ سرد  سوختیدلش م   دیدلش سوخت. اون با

نم  کردینم  هیبود؛ گر  ستادهیا دل  ته  سدیخند یاز  به    یل ی.  رو که  دوم 
تف سرباال.    یعنی من    دهیکشک، عق   یعنی من    حرف  دمی گوشم زد تازه فهم
  ی صدف   یهادندون  ی رنگش چنگ زد و از ال  ی عسل  یبا حرص به موها 

 :شکلش داد زد

 !کارات   نیمن دق کردم از دست تو! من ُمردم از دست ا  -

م  پسرونه  ی مشک یدلش پر بود که مثل باروت منفجر شد و موها  قدر نیا
و من از    کردیم   هیگر   تیاوج عصبان   یمشتش گرفت. تو  یرو با نفرت تو

 : ختم ی ریسوزش سرم اشک م

 !گهی دختر بفهم د  ،ی! تو دخترستی ن  تیتو مگه حرف حال  شعور، ی احمق ب  -

و    د ی. بغضش ترکدیبه سرم زد و موهام رو با شدت کش  ی محکم  ضربه 
 : به بازوم زد یمشت 



پاک   ی کثافت؟! لکه ننگ تو رو چجور  یببر یخواینداشتم رو م ی آبرو  -
رو    مهینصف و ن  یبه درگاه خدا کردم، که تو  یکنم من؟ من چه گناه

 !م؟ گذاشت تو کاسه

به کمرم زد و    یمشت   ه یبود تا بغضم بشکنه، با گر  یهاش کافرفح  نی هم
 .ادامه داد

 :ادامه داد  ه یبه کمرم زد و با گر یمشت 

دختر    دیبا   ی ول  ، ی بچه من نباش  یتون ی. م یباش  دی! دختر بایتو دختر  -
 . یباش

اشک    صدا ی. بکردیم   م وونهیدردش د  یبو  داد؛یدرد م  ی بو  هاشحرف
هاش؟! خجالت  سوز حرف  ا یهاش  بود؟ از درد مشت  ی دردم از چ   ختم،یر
  ه ینگاه کنم. گر  غرق در اشکش  یها سر بلند کنم و به چشم   دمیکشیم

 : رو زد ی کرد و مشت بعد

سالت بود،    زدهی س  یو اون جواب دادم! وقت  نیمردم! مردم بسکه به ا  -
شت و شد  خاطر سنشه. گذگفتم به  گرده،یم  یجورنیگفتن چرا دخترت ا 

 پونزده سالت، گفتن چرا هنوز آدم نشده 

  ،یبود  وای من ش  ی ! برایخوب نشد  ، یست. نشدنداره که! بچه  ی سن  گفتم 
همه حماقت خسته شدم. مطمئن    نی از ا  ؛یبود  ای. آریدختر نبود  یول

  دونمیچون م  یبود؛ مثل کوه پشتت بودم، ول   یباش اگه مشکلت جد
 .احمقانت یهابه خواسته عمرًا تن بدم  االتهیهمش تظاهر و خ



که متضاد بود با چهره غرق در اشکم. تلخ بود    یزدم، لبخند  یتلخ   لبخند 
از شدت عصبان اون  اما  و درد داشت لحنم،  حال من رو    تی لحنم، سوز 

 : دونستینم

شهرام   ادتهی. نی غرورت سوختم. بعد مرگ بابا من شدم ا شیمن تو آت  -
  زدم یم   پی ت  ی! با خوشحال ن یخونه خاله نسر  یبردیم  شهیرو هم   مای و ش

رژ    یشرمنده نش   نکهی خاطر اسبز، به  ،ی صورت  دم،یپوشیلباس خوشگل م
فقط شهرام و    ،ی ذاشت یو من و تنها م   ی کردیتو فرار م   ی ول  زدم؛یلب م 

م   مایش نداشتی بردیرو  دوستم  چرا  نبودم؟!    ؟ی.  دخترت  من  مگه 
 . برو راحتم بذار ، یستنخوا د یطور که باو اونمن وقت چیه

انگار حرف  یا کرد و ضربه  هیگر هام اون لحظه براش حکم  به سرم زد؛ 
 :شد یبه داد بلند  لی تبد ش هیمورچه رو داشت، چون گر یصدا

  ی لکه ننگت رو جلو  ذاشتم ی! چون نم؟ یبکن  یبرم! برم که تو هر غلط   -
!  نمتیبب  ی لباس پزشک  یشدم آدم بده! من آرزو داشتم تو  ی کن  انیهمه نما 

.  یبزن  غی ج  ، یدختر باش  ؛یبه خودت برس  گهی د  یهاآرزو داشتم مثل دختر 
 . من جرمم مادر بودنم بود

بود که شونزده    یبهتر از قانع کردن کس   ختنیاشک ر  صدایکردم. ب  سکوت
لماتش  هاش رو پس زد، با سرعت ک. با سرعت اشکد یسال من رو نفهم 

 :رو ادا کرد

 . گله پسر  هی  ونی م  یبر ذارمیعمرًا نم  ذارم،یاما نه! نم -



  تم ی کوتاهم چنگ زد و سمت اتاق کنار آشپزخونه هدا  یشدت به موها  با
  کیتخت    یوپا زدم پرتم کرد رو گرفت و دست  شیکرد؛ دلم از درد آت 

 : بفنش ساده و داد زد ینفره با روتخت 

. تا فردا قبل رفتنم فرمت رو آماده کردم، مدارکت پرونده  نجای ا  یتمرگ یم  -
شو و با من چونه نزن؛ فکر کن  ست پس خفهآماده  ز یچ همه  لتیو وسا

 . شنومیوجه نم  چیمن َکرم چون صدات رو به ه

بهم کوب   در  محکم  صدا  دیرو  تو  دن یچرخ  یو  زد.    یقفل  زنگ  گوشم 
کنار تخت حرکت کردم و پشتش    یتوالت آب   ز یسمت م  حس یو ب  جونیب

که من    یانگاه کنم؛ به قهوه  روح یسرد و ب   ی ابه اون قهوه  دینشستم. با 
! چرا؟ به چه  دمیکش  یمهریخودش. چقدر ب  ِی تلخ  ی تو  بردیرو فرو م

با  یپسر بودن! زمان  مت یبه ق  مت؟یق اما    تیازم حما  دیکه مادرم  کنه، 
م  ب   ادیعارش  بره  من  بورونیبا  بابا کاش  بودی د.  االن  اگه  مامان    ، ی! 

  ه ی هات تکتا به شونه  یکه من رو از سرخودش باز کنه. کاش بود  رفتینم
فارغ بشم.    کنم یکه تحمل م   ییلحظه از دردها  هیبا وجودت    دیبدم، شا
نه    دارم؟ی! مامان بره من چشمیو کار م   کس یدارم ب   ین یبب  یی بابا کجا

زور؟! مگه    ِربار ی ! پس چرا برم زقی مادر دارم، نه برادر، نه خواهر، نه رف
کنه! من انتخابم رو کردم،    ر یمن رو اس   خوادیبره؟ قبل رفتن م   خوادینم

  ح یرو دارم، ترج  شی رو پ  ایدوتا دن   یاون مدرسه پسرانه انتخاب منه. وقت 
لبخند ساده به    هیکه    ییای باشم که بهم آرامش بده. دن  ییا یدن  یدم تویم

ب  دخترانه    اره، یلبت  جنسم  اما  دخترم  من  داره.  برات  رو  بهشت  حکم 
برا  ست؛ین و  جنگم یم  امی رو   ی من  بردم  هجوم  در  سمت  سرعت  با   .

 : دمیهام رو به در کوب مشت



زندان وجودم    یقبل رفتن من رو تو   یخوایم  گم؛یم   یخوب گوش کن چ   -
مگه   یریم یهت بدم. تو که داراجازه رو ب نی عمرًا اگه ا  یول  ،یحبس کن 

 ؟ یکن  تم ی اذ یخوایپس چرا قبلش م   ؟یازم خسته نشد

شد؛ مادرت بره    حسیلحظه حس کردم بدنم ب   هینکردم.    افتیدر  یی صدا
کجا    ؟یکنیچرا پاکش نم  ؟یست یتو مگه براش لکه ننگ ن  ؟یدار  یتو چ

 : بهتر کنار بابا بودن؟ بغض به گلوم چنگ زد و به در بالکن نگاه کردم

دوستت دارم مامان.    یلیبدون خ  کنم،یلکه ننگ رو پاک م  نیپس من ا   -
 . هم خوب برس مامان خوبم   مای به شهرام و ش

که به    ییو در بالکن رو باز کردم؛ با سرما  دم یسرعت سمت بالکن دو   با
  یشد. لبخند تلخ   دهیهام پاشبه رگ  یر رنگ زندگ صورت گردم خورد، انگا

 . گهیمنه د  انیپا نم یزدم، ا 

دلم    د، یکه کش  یغ یتر شد. با جلبخندم پرنگ  وار یشدن در به د  دهیکوب   با
 : آسمون رو َکر کرد یداد زد که صدا ی آتش گرفت. جور

تو رو به جون پدرت قسم    ن؛ییپا  ا ی ! نه دخترم! تو رو به خدا بوا ینه ش  -
 !نکن  ، ینفسم. دخترکم تو هنوز جوون   نییپا ای ب ژنیبه جون ب  دم،یم

همه با    ، یریبم  ی خوایم   ی رحم بود! وقت زدم، مرگ چقدر دل  یتلخ   لبخند 
که    یاون   یمرد  ی رو حاضرن بهت بدن؛ وقت   شون یزندگ  ز یچ   نیتر ارزش

و جسمت  خاک قبرت خشک بشه    هی. کافادیبخشش م  یبرا  بخشه ینم
سکو    ی . رو یشیبشه؛ اونوقت ته ذهن همه خاک م  لی خاک فس  یتو
ا   ی تو  ادانههام رو آز دست  ستادم؛یا باز کردم.  دل    ایشهر مرده    نیهوا 



! مامان با شدت به صورتش  نم؟یبیشهر نم   نیا   یتو  یمن؟ چرا رنگ زندگ 
 : چنگ زد

از    شتر ی. به خدا تو رو ب یسر شاهده دخترم؛ تو نفس من  یباال  یخدا  -
! بخدا  رم یمی! بخدا منم مریو شهرام دوست دارم. نفسم رو ازم نگ   مایش

. باشه دخترم حرف، حرِف تو؛ فقط  رم یم یپاهات بره من م   یتو اگه خار تو
 . نفسم  ن ییپا ایب

 : گفتم   جونیزل زدم. ب  جونیپر نور اما ب یهاغم به ساختمون با

 . مامان! بابا منتظرمه  رهید -

که پرده گوشم    د یکش  یغی و هوا، چنان ج  ن یزم   ون یرو رها کردم م   خودم
پاره حس کردم. دست بود؛  رو  با شدت دور کمرم حلقه کرده  رو  هاش 

ه بشم. گر  خواستینم   وقتچیانگار  جدا  نم   هیازش  که    دادیامونش 
 : گفت  دهیبر دهیحرف بزنه، بر 

عمرم رو    خواستم یدورت بگردم، من از خدا م  یاله نفسم، عمرم، جونم؛ -
دورت    ی. اله یسوزونیرو م   گرمیج  ی جورنیکم کنه بده به تو! بعد تو ا 

 ؟ یمادر خبر دار ه یاز دل  یبگردم؛ مگه دست دل سوخته منه! تو چ

صورتم    یهام رو مرگ رو هم نداشتم! اشک  اقتی ل  یزدم؛ حت  یتلخ لبخند
م   خی دلم  بود؛  نم   خواست یزده  تظاهر  من  بزنم"  واقعا    کنم، یداد  من 
. مامان با سرعت من  کردمیخفه م دیپسر باشم" اما صدام رو با   خوامیم

خسته همراهش وارد    یول   جونیکرد، ب   تیرو از سکو به سمت اتاق هدا
اتاق پر کرد. از    یوجودم رو گرما   یسرما   ه یو در عرض چندثان  دماتاق ش

همون مامان خوش چهره چند    نیهاش قرمز شده بود؛ اچشم   هیشدت گر 



  ی بود؟! با سرعت سمتم گام برداشت و من رو فرو برد تو  شیلحظه پ
 : گفت  هیش؛ با گرآغوش مادرانه

بودم؛ کور شدم،   یمثل من! غلط کردم دخترم، عصب یخاک بر سر مادر  -
 . ها رو بهت زدمکر شدم اون حرف

  د یگوشم فرو ببرم؛ شا   ینگ صدا رو خوب توآه  نیشدم تا بتونم ا  خفه
هاش رو از سر گذروندم و به  چشم   آهنگ رو نشنوم. قهوه  ن یها امدت
قشنگش پاک    یها رو از چشم   یسی تا اون خ   دمیهاش دست کشچشم 

 .تا آخر عمر  دیبود؛ شا  جون یو ب روح یکنم. لحنم سرد بود ب

 . غلط کردم. سه سال زجرت دادم، ببخش مامان -

 : دیرنگم رو بوس یپسرونه مشک  یبغلم کرد و موها پروایب

قشنگت رو ببند و    یهادورت بگردم مادرم؛ بهش فکر نکن نفسم. چشم   -
 . کنارتن  التی تعط  یتو مای فکر کن که شهرام و ش ن یبخواب؛ به ا

تش غم فردا، خواب قسم   هیو    الِ یقسمتش فکر و خ  هی که    ی! ذهنخواب 
بود، چه مشناسهینم دلم آشوب  رو هی که خواب چ دمیفهمی.    ی ! کنارم 

بود، هنوز بغض داشت.    یهاش اشک هنوز چشم   د؛یتخت دونفره دراز کش
ها  چشم  نیخودش رو گرفته بود؛ حاال که ا یجلو یلی هنوز غم داشت، خ

م  ن روم هستروبه تونست  مامان  نمردم؟ چرا  بخوابم! چرا  رو  چطور  ن 
 !باشم مارستان ی ب دیمن تا االن با ره؟یبگ

  ی ش نگاه کردم. گاهآشفته  یاقهوه  یهاو به جفت چشم   دمیکش  یتلخ  آه
 . مونهیهم مثل تف سرباال م  هام یتصم  ی ها، بعضجز حرفها بهوقت



 *** 

از نظر گذروندم؛ وجودم سراسر    لیآماده کردن وسا   یمامان رو برا  یتکاپو
ه و  م  جانی استرس  حاال  تصم   کار یچ  خواد یشد.  با    ه؟ یچ  مشیکنه؟ 

. "باشه  دیلرز  میگوشا  یهاکرد و لب  خیهام  دست  شبی اتفاقات د  یادآوری
از    ترسم؛یمدرسه پسرانه؟ م   بره یمن رو م  ی عنیدخترم! حرف، حرّف تو"  

ه سر و صورتم رو شسته  وقت بود ک  یل ی. خترسم یکه گرفته م  یم یمتص 
رو شدن با مامان رو نداشتم. وارد اتاق شد، من رو  بودم، اما جرئت روبه

 :تعجب کرد دید  دار یکه ب 

 !؟یچرا آماده نشد -

بعن  با دادم،  قورت  رو  دهنم  آب  چ  یترس  آماده  بود؟یمنظورش  چه   !
  دم یپرس یم  دیبا  یول   دم،یترسیاز فکر کردن به جوابش م  یحت  ؟ینشد
جوابش رو بدونم. لحنم نگران    خواستیدلم نم   وقتچیرو که ه  ی سوال

 :تیرو داشتم ِاال رضا   ی بود، مضطرب بود، آشفته بود... اون لحظه هر حس

 !م؟ی کجا قراره بر   -

 : نقش بست شی اغنچه  یهالب ی رو   یکمرنگ  لبخند

 !شده  رت ید ی حاالشم کل نی! تازه هم گهیمدرسه د  -

تپ  قلبم  به  نم  دنیشروع  بود،    ی بگه؛ هدفش چ  میمستق   خواستیکرد، 
  دن یپرس   نیمثل ُخره به جونم افتاد؛ ب  دیبکنه؟ بازم ترد  خواستیم  کار یچ

  ر یتغ   ی ابدون ذره  دونستمیرو م   فمیتکل   دیبا   ی کردم. ول  ر یگ   دنیو نپرس 
 : دمیلحنم پرس یتو



 !کدوم مدرسه؟   -

شد. مکث کرد،    ره یلحظه سراسر وجودم چشم شد و به دهنش خ   اون 
  تم یتقو   نیریش  ا یتلخ    تیواقع  دنیشن   یهم برا  داد،یکه هم عذابم م  یمکث 
 : زد ی لکسیرو با زبون تر کرد و لبخند ر شی اغنچه یها. لبکردیم

د  رستان یدب  - چند  گه یدخترانه  من  خانوم،  تنبل  شو  آماده  زود  حاالم   !
 !از دارماپرو  گهی ساعت د

شد؛ نه نه نه! من    دهیوجودم پاش  ی بود که تو  یجمله سطل آب  نی هم  و 
تو نم   یهرگز  درس  مدرسه  اون  یل یخ  خونم؛یاون  فکر  مطئنم،  قدر که 

  یدرس بخونم راض  میمدرسه قبل   یتو   نکه یبه ا   ی ندارم. حت  از یکردن هم ن
. با حرص دستم  کردمیرو عمرًا اگه تحمل م ی بودم، اما اون مدرسه لعنت

  ی نداشته. پوزخند  ر ی روش تاث  یاذره  شبی رو مشت کردم، انگار اتفاقات د
 : زدم و با حرص کلماتم رو ادا کردم

اون مدرسه چندش! عمرًا اگه    یگفتم. عمرًا برم تو  شبی و دمن حرفم   -
 .اون کالس درس بخونم یبرم با دخترا

 : گفت  تیو با جد  دیهم کش   یرو تو  شیعسل   یابروها

و بفرستم  نشد دختر دسته گلم   ی، دلم راض هرچقدر فکر کردم  شب ید  -
دختر  هی  ونی م بفهمن  پسر!  مد  یگله  داره، کدوم  ا  ر یز   ر یجرم    ن ی بار 

ب   ره؟یم   تی مسئول مدرسه  اون  نداشته  اعتبار    یباز  یخوایم  اعتبار یبا 
م   ن یا  یتو  ؟ یکن ه  ی بر  یخوایسن  مدرسه    چ یزندان؟  اون  درباره 
 . گم یمیچ یفهم یم  ین یمدارس تهران رو بب  نیبدتر ست یل  ؟یدونیم



هاش  هاش رو لمس کنم؛ حرفحرف  تونستمینم  دم،ی کش  یاکالفه  پوف
 . یادآوریبود و   یبود، فقط امر و نه  یفاقد هر حس

 : کالمم رو حفظ کردم  سماجت

بخونم! اصال    درس  خوامینم  ه؟ی. مشکلش چمونم یسال تو خونه م  هی  -
 !زوره رمیمدرسه نم

هم    یرو رو   شی صدف  یهازد و دندون  یعسل   یبه موها  یاکالفه  چنگ
 : فشار داد

بچم    مایش  مارستانه؛یتخت ب  ی بچه! شهرام رو   ه یمن عقلم رو بدم دست    -
بس نداره  باالجون  اون  یکه  بوده؛  برادرش  امنسر  واسه    تی جا  ندارن 

دلم بابتت قرص    دیکنم؟ با   کار یجا تو رو چدرس خوندن! من برم اون
کالم    کینظر دارنمون؟ در    ر یساختمون ز   رونیچند نفر ب  یدونیباشه! م

 . م ی در افتاد یبا بد آدم م، ی ندار ی استرسیب ی زندگ گهی ما د

.  شدیم  م ی رو هم باما سه  شی مشکالت ومسائل کار  یزدم، حت   یپوزخند
 . بهش بود ین پوزخند پر معنام جواب خوب همو

 :انداخت شییبه ساعت طال  ی مضطرب  نگاه

 . بخدا، زود باش دختر قشنگم  رهید -

 : رنگم فرو بردم یمشک   یموها یزدم و دستم رو تو  یکمرنگ  لبخند

 . شم یباشه آماده م -

 ." ذهنم مرور کردم "اما به سبک خودم ی جمله رو تو ادامه

 : دیهاش رو بهم کوبداد و دست رون یب  یرو با آسودگ  نفسش



  یواری کمد د  یت رو اتو زدم تو به دختر عاقل خودم. فرم مدرسه  ن یآفر  -
 . جا بردارکنار تخته، از اون

 .بزنم از در خارج شد   ی حرف نکهیاز ا قبل

بلند   نیساده آست  د یلباس سف دیشون بابود، فرم مدرسه ادمیکه   ییجا  تا
م  و دور باال تنه  دمیکش   ندر یبه ب   یدست  د یباشه! با ترد  یمشک   نیو شلوار ج 

اطم  محض  پوش  یکاربن  یآب   شرتیت  هی  نانی بستم؛  ه  دمیساده    چیتا 
هاش رو با استرس  و دکمه دم یرو پوش د ینشه. لباس سف ده ید ی برجستگ

به    ی. نگاه ختم یصورتم ر   یم رو کج رو و پسرونه  یمشک   یموها  ستم؛ب
نشده اصالح  پوزخندصورت  انداختم؛  چهره  یام  پشتبه  زدم. کوله    ی ام 

م  به خودم نگاه کردم؛ از چهره  نهییآ   یدوش گذاشتم و تو  یرو رو   م یمشک 
  ب یعج  مافهیخودم رو واردار به پسر بودن کنم. ق  خوامیکه م  زد،یداد م

شده    م ی قا  یظاهر  یاون پسرانگ  یال که البه  یمبهم  یشده بود، دخترانگ 
  زد؛یبر پسر بودنم م  دییبود که مهر تا  نیپرپشتم ا   یابروها   ی بود. خوب
  می متوجه من واقع  کس چیرفته بودم. ه  رون یو ظاهر ب   پ یت  نی بارها با ا

رنگ کنار تختم رو    یمشک   یهایرو بستم و کتون   مقهینشده بود؛ دکمه  
ب دمیپوش  و   نی.  مامان چ   رفتن  واکنش  موندم؛  تو  ینرفتن  اگه    یبود؟ 

صبر کنم،    تونستمی! تا ابد که نم کنه؟یقبول م   ره، یعمل انجام شده قرار بگ
شد سراسر بهت   رهیپس با جسارت از اتاق خارج شدم؛ نگاهش که بهم خ 

 :کرد  قیو تعجب به لحن و ظاهرش تزر 

چه    نیگفتم؟ ا  یمن بهت چ  ؟یمنو نصف جون کن  ی! تو قصد دار وایش  -
 ه؟ یو لباس  پیت

 : گفتم   یتفاوتیرو با زبون تر کردم، با ب  لبم 



 . انتخابم رو کردم -

رنگش    یخاکستر  ف یبه ک   ت یداد و با عصبان  رون ی رو با حرص ب  نفسش
اما آشفته از    حرفیرنگش رو گرفت و ب  ی شمی چنگ زد؛ دسته چمدون  

مرگ رو داشتم، اما    یخونه خارج شد. تعجب کردم! انتظار مخالفت تا پا
از ساختمون    دیفقط دو کلمه حرف زد و رفت! خرامان خرامان و با ترد

د  ی عن یخارج شدم،   آرزو   گهی تا چند ساعت  م  و چند ساله  نی چند   ی به 
شا  ی عنی  دم؟ یرس یم بود؟!  تموم شده  و کابوس  زجر  ارم  د  د یاون همه 

  م ی شدم و با لذت عطر مال  نیسوار ماش  ی! با بهت و ناباورنمی بیخواب م 
. همچنان با بال  شدیعطر و بو تنگ م  نیا   یدلم برا  دم؛یمامان رو بو کش

! کاش داد  شه یاز هم   شتر یساکت بود، ب  کردم، یم   رم وپنجه ندست  یف یتکل
نم  کردیم   حتی نص  زد،یم اون    شد؛یاما ساکت  هر    ان یپا   ی عنیسکوت 

  که یو مامان درحال  دمیجویپوست لبم رو م  ی. با کالفگ یبحث و موضوع
قدر طول  گرفته بود. چه  یدستش رو به باز  یهاانگشت  کرد، یم   ی رانندگ
  یدلخور  ی و چاشن  ت ی! مامان با جدم ی دیچه قدر گذشت که رس   د؟ یکش

 : گفت

 . شو اده ی. پ یدیخب! به کاخ آرزوهات رس  -

باز    ن یبهم داده بود؛ با شوق و ذوق در ماش  ی رو دو دست  ا یدن  انگار  رو 
تابلو غرق  لذت  با  و  روبه  یکردم  رنگ  پسرانه  سبز  مدرسه  شدم"  روم 

و نفسم    دمیهام رو بهم کوبمتوسطه دوم" با لذت و شوق دست  شه،یاند
  ی کاخ آرزوها  جانیا   گفت،یدادم؛ مامان راست م   رونیرو پر استرس ب 

قلب بود. ضربان  و    ده یتمام وجودم لشکر کش  یم تومن  با استرس  بود؛ 
گرفتم. پوست    یرو به باز   گهید  یها طبق عادت با انگشت شصتم ناخن



کنم؟    دایپ  قیدوست و رف  جا نیا  تونم یم  ی عنی   دم؛ یلبم رو با استرس جو
ا  یجد  یجد  یعن ی وارد  م  نیدارم  موهاشم یمدرسه  مامان کالفه    ی. 

 :گفت  تیو کرد و با جدرنگش فر  مز شال قر  یرو تو  شی عسل

که من برات    هی قدم  ن یآخر   نیالبد! ا   ادهیز  ی چرا خشکت زده! از خوشحال  -
 . رو بده  امرز یخدا ب  نیو خودت. پرونده مت  یبعد از اون خودت دارم؛یبرم

  رون یب  مگهیهاش رو از گوش دخوشحال و شاداب بودم که حرف قدر اون
رنگم رو باز کردم، پرونده رو    یمشک   یکوله پشت   یپرت کردم و با خوشحال
دادم، کف    رون ی م رو بستم. با استرس نفسم رو بدستش دادم و در کوله

. با  یهام نبض گرفته بودن و وجودم پر شده بود از استرس و شاددست
موهاش رو    د؛یبه مانتو بلند و زرد رنگش کش   یدست  یو آشفتگ  یگکالف
من    یایسمت دن   اط یشالش فرو کرد و آروم و با احت   یقرمز   یتو  گه یدبار  

اون چند قدم ناقابل    خواستیحرکت کرد. چنان شوق داشتم که دلم م 
  ی ها توکه سال  م یشد   یارو با سرعت باد بردارم و پرواز کنم. وارد محوطه

تو  ه یانگار    کردم؛یم  مشیترس   ذهنم محدوده   نبات  و  قند  دلم    یهزار، 
ها  آب شدن بود و اگه دست خودم بود دوست داشتم مثل احمقدرحال 
  نینگاه کردم که وسط زم   یی بلند قهقهه بزنم. با شوق به پسرها   یبا صدا
  ی آخ که دلم لک زده بود برا  کردن؛یم   ی و آب و تاب فوتبال باز  جان یبا ه 
رنگ    ی مشک  نیو شلوار ج   دیسف  یها . با شوق به لباسجانیه پر   یباز  هی

رو   ییها پسر  زدم که  ز   یها مکتین   یزل  رنگ    د یب  یهادرخت  ر یسبز 
شدم به    ره یبودن. با لذت خ  ی وگو و شوخگرم گفت  اط یمجنون کنار ح 

لباس ورزش  ییپسرها با  برا  دنی کوبیسروکله هم م  یتو  یکه  بهم    یو 
  ی ایدن  ن یا  ای. خداشدنیوسط محوطه م   ل فوتبا  نیوارد زم  یباز  ختنیر



ا   نِ یریش ممنون که  هد  ا یدن  ن یمنه!  بهم  من    ییا یدن  ، یداد  ه یرو  که 
 .خوردیحسرتش من رو م  ی ول  خوردمیحسرتش رو نم

  ی ها رنگ تعجب داشت؛ بعضنگاه  یشدم، بعض   ی مختلف  یهانگاه  متوجه
  دی. لبخندم رو کش رتیها رنگ حنگاه  ی ها رنگ لبخند داشت و بعضنگاه

  ی هرجا هست   ؟یی کوچولو کجا   ایآر  شی قلبم گذاشتم "آخ  یو دستم رو رو 
  ره یفقط به جلو خ   تیبا جد   کهیبلند شو که الزمت دارم" مامان درحال 

 :اش بهم تشر زدغنچه ی هار لبیبود، ز 

الواتا    ن یهمه ا  ی وگرنه جلو  ؛یبش   ره یو به جلوت خ  یببند   و شتی بهتره ن  -
 بود کاخ آرزوهات؟   نی. اکنم یبارونت م یلیس

بشه؛    خته ی ر  اهامیبه وجود رو   خیکلماتش بود که باعث شد آب    نی هم
خواسته    وقتچیداد. ه   ی ظیتر شد و جاش رو به اخم غللبخندم کمرنگ
چند نفر کتاب به دست    یورود  یها پله  ی! رو ومدیهاش نمن به چشم 

  کیشون فقط  نشسته بودن و باهم گرم صحبت بودن؛ از مکالمات مبهم 
 . دم یکلمه شن

 !اردتازه و  -

بشه؛    کیتحر   م ی تر بشه و حس کنجکاو بود تا اخمم کمرنگ  ی کاف  نی هم
  ی زیاز ورود من خوشحال نبودن! چون از نوع لحن صاحب صدا چ  یعن ی

 :تشر زد گهی نکردم. مامان با اخم بار د افتیرو در 

 . شو رهیچشمت خ یمگه با تو نبودم! گفتم فقط به جلو  -

با    کردم؛یم  ل یتحل  ه،یهنم تجزذ  یکلمه رو تو   کیهنوز اون    که یدرحال
باشه قهوه  ر یز  یاشک  در  به  رو    یرنگ  یالب گفتم؛  دفتر  اسم    دک یکه 



شد   دیکشیم دم یوارد  قلبم  استرس    نم یس   وارهی.  بود،  سوراخ کرده  رو 
پام    ینکنه مامان من رو آورده تا سنگ جلو ؟یداشتم؛ اگه قبولم نکنن چ 

پارکت  زه؟ بندا به  رو  نگاهم  بگه من دخترم؟  سوخته    یاقهوه  یهانکنه 
  ه یدفتر انداختم و سر بلند نکردم؛ با استرس طبق عادت، انگشت شصتم بق

 : مامان به گوشم خورد  یم یگرم و صم  یگرفت. صدا  یها رو به باز انگشت

 !داریمشتاق د ، ینعمت یسالم به شما آقا -

 : دمیشن  رو  یسرخوِش مرد  یکه صدا  دینکش  یطول

خانم    د،ینیبش   دیی ! بفرما ن یطرفا راه گم کرد  نیبه به! خانم ملک زاده! از ا   -
 . لطفا د ییبفرما

از کجا همد  تعحب م  گر ی کردم!  ا   یع یطب  شناختن؟یرو    جا نیبود، چون 
 . قبال مدرسه شهرام بوده

پارکت  سرم از  رو   یاقهوه  یهارو  استرس  با  و  نبردم  باالتر    یسوخته 
گرفتم و    یهام رو به بازرنگ کنار مامان نشستم. انگشت  یطوس   ی صندل

 . شدم ره یروم خرنگ روبه یطوس یها  یبه صندل

  کرد؛یترم ممامان نگران  یم ی. لحن صم دمیترس یم   یداشتم، حت   استرس
 . کنم   تیمدرسه رو رو  ر یگرفتم سر بلند کنم و مد  نیتصم

 :گفت  تر یمیصم   مامان

 !د؟یایمدرسه برم  ن یاز پس اداره کردن ا د، یکنیکارا مخب چه -

 : بود، با لحن عاجزانه جواب داد ینعمت  لشیکه به نظر فام  یمرد



ا  -   م؛ ی دار  ی شر و گستاخ  ی سکته نکردم خوبه! پسرا  هانیواال از دست 
خوندن و کتاب  تو درس  جدا،  هم کوب  یشون  جدا.    دنیسروکله  هم 

  ی معرف  ی با مسائل کارخونه. آه راست  دیکن یخالصه؛ شما چه م  م ی گذرونیم
 !د؟ یکنینم

گره    یرو آروم چرخوندم و نگاهم به مرد خوش پوش و نسبتًا مسن   سرم
  ی رنگش معلوم بود، فرد بانظم  یخورد؛ از کت و شلوار خوش دوخت مشک

  ک ی  یشده بودن و حت  دهیو مرتب چ  ز ی تم  زشیم   اتیباشه. محتو  دیبا
نشان    نیبه لب داشت و ا   یح ینبود. لبخند مل   خته ی وشه هم کج و بهم رپ

اول تونست اعتمادم رو جلب کنه و منم    ل یاز دقا  داد،یم   تشی میاز صم 
لبخند تر شد، مامان چه  که لبخندم کمرنگ  دینکش   یزدم. طول  یمتقاباًل 

 :زد  یبکنه؟ مامان لبخند خوادیم  کار یچ  ده؟یرو به سوالش م  ی جواب

 . نشی بود ده ید ژن ی باشه، قبل مرگ ب ادتونیاگه   وا یترم ش دخ -

دست  نگاهش موشکافانه  و  تعجب گرفت  ر  یرنگ  ته  و    دیسف  شیبه 
رو فشار داد و سکوت کرد.    شقهیکنار شق   دیسف  یموها  د؛یکش   اهشیس

قلبم از تپش افتاد؛ کارم تموم بود، عمرًا اگه ثبت نامم کنه. مامان با همون  
 :ادامه داد شی اغنچه یهالب یرو  با یلحن خونسرد و لبخند ز 

  یسفر ضرور  گهی هستش. من چند ساعت د  حیتعجب شما کامال صح  -
من هم که    یراماومده؛ دختر گ  شی شهرام پسرم پ  یبرا  ی مشکالت  ه یدارم  

مدرسه درس بخونه؛    نیا  یتو  خوادی. ِاال و ِبال م رهیکتش نم   یحرف تو
تر که شد عمل  پسرا آشنا بشه و بزرگ  ط یبا مح   خوادیبه قول خودش م 

 . کنه



دود شد از وجودم رفت هوا؛ پس هدفش   ه یاحساس و ذوقم در ثان تمام 
 !کردن بود  بیتخر جانی از آوردن من به ا 

د  ی نعمت  یآقا ر   گهیبار  ته  مشک  دیسف  شیبه  و    دیدست کش  شی و 
 :جواب داد  دیبار یتعجب هم از صورت و هم از لحنش م که یدرحال

  وا یش   شون یواال خانم ملک زاده منم بار اوله! درست متوجه نشدم که ا   -
از دست من    ی! اما خب چه کار ستی به پسرا ن  شباهتیجان هستش! ب 

 . دیدون یمدرسه رو م   نیا  طی ! خودتون که شرااد یبرم

کالمش    تیو جد  یاز لبخند نبود، اما خونسرد  یاثر  گهی چهره مامان د  یتو
شال قرمزش فرو کرد و صاف    یتو  گه یرو حفظ کرده بود؛ موهاش رو بار د

 : نشست ی طوس  ی صندل  یرو 

خالف مقرارته؛    ها نیشما کامال درست. کو گوش شنوا! همه ا  شی فرما  -
  ی داره، من که بارها گفتم اما آب تو  یمدرسه هم عواقب بد  نی ا  یبرا

 . دمیهاون کوب

  ی رنگش خودکارش رو در آوردن و رو   یاز گوشه کت مشک  ینعمت  یاقا
 : دیکش  یکاغذ جلوش خط

  می تفه  دیها هم جوونن، دل دارن، آرزو دارن. اما با بچه  نیبگم! ا  یواال چ   -
 . شناسهیو منطق نم  لیبشن، قانون قانونه؛ دل

که خطاب    یو با کلمات  کردم یم   یدستم باز   ی هاسکوت با انگشت  ی تو
  یرو . چرا همه درها روبهدادمیگوش م  شدیصورتم پرت م  یبه من تو
 !محاله  قدر نیمن ا   یآرزو  یعنی!  بستن یمثل من م  ییدخترها 



روش قرار داد  رنگ روبه  ی اقهوه  ز ی م  یدست راستش رو رو   ینعمت   یآقا
 :دی کاغذ کش  یرو  یو با دست چپش خط

ن  هیاصال مناسب    جانی ا  طی جان، مح   وا یش  -   ی شدت برا. بهستیدختر 
چه    فه،ی. چه از لحاظ وظی بمون  جانیداره که قبول کنم تو ا   تیمن مسئول 

  ست یداره، بد ن   یخودش سطح  یهرکس برا   یاز لحاظ وجدان. آرزوها
رو باش   ا یکه  رو   م؛ یداشته  مهمه که چه  باش  یی ا یاما  قطعا  م یداشته    ه ی. 

چه از    ،ی رفتار پسرا بش فته یشدت ش  نی مشکل هست که باعث شده به ا
 . جامعه و دوستات ا یجانب خانواده 

نبود؛ درک درست   هاش حرف قابل لمس  برام  هاش  داشت، حرف  یاصال 
ود. مامان که تا  شده ب   ر یوقت بود که درگ   ی لیکامال درست بود، اما من خ 

از    تر نییاون لحظه ساکت بود مانتو بلند زرد رنگش رو که ده سانت پا 
م رو   د یرسیزانوهاش  و  اما    د؛یپاهاش کش  ی صاف کرد  بود  خونسرد 

رو پر از زمستون استرس و تابستون گرم وجودم    جودملحنش و   یسرما
درحال م   یکرد.  به  اشاره    ی طوس   ی هایصندل  ی رو روبه  ی اشهی ش  ز یکه 

 : سرد گفت کرد،یم

 . منتظر باش  رونی و ب  ز ی م یپرونده رو بذار رو -

وجودم    یبکنه؟ گرما و سرما  تواستیم   کار یدهنم رو قورت دادم، چ  آب
آم و    ختهی باهم  باشه  سوختن  درحال  جسمم  انگار که    ی هاخیشدن، 

داشته باشن. پوشه سبز رنگ رو    شیدر خاموش کردن آت  یوجودم سع
گفتم و از در دفتر خارج شدم. نفسم رو    یرلب یشتم و باشه ز گذا  ز یم   ی رو 

ساق دارم   یمشک  یانداختم و به کتون ر ی . سرم رو زدادم رونیپراسترس ب
رو با دست پاک کردم.    م ی نسبتا تنگ و مشک   نی شلوار ج  یزل زدم؛ لکه رو 



دفتر    یرو تو  فم ی نشدن ماجرا فکر نکنم؛ ک   ایبه شدن    یاکردم ذره  یسع
  ست یهاشون باشم. مهن ن حرف  ونی م  خواست یبودم و دلم نمجا گذاشته  

کردن    یتفاوتیدر ب   ی ! سعوا ی لذت ببر ش  تیزندگ   یهاهی ننشه، از ثا  ایبشه  
مدرسه نگاه    ضی گرفتم رو داشتم؛ باز ذوق به راهرو عر  شی به وجود آت
نم بده    د ید  دونستمیکردم؛  م   ا یزدن  دل  ته  از  اما  کاخ    خواستم ینه! 

از نزد با احت  نم یبب  کی آرزوهام رو  به راهرو    اطیو لمس کنم. آهسته و 
دار مدرسه  و طرح  د یسف  ی هایشدم و به سرتم  ره یخ  ز آمو از دانش  یخال

راهرو رو لمس کردم و    یاروزهیف  وار ی زل زدم؛ سر بلند کردم و با شوق د
پرورش برد  عکس  اه یس   ی به  و  خ  یهارنگ  ز  رهی داخلش    رلبیشدم. 

زمزمه کردم"    گذروندم یها رو از نظر مرنگ کالس  یسر در آب   کهیالدرح
ادب بعداتیدهم  به در سف  ی" قدم  و  برداشتم    دم یرس   ی رنگ بعد  د یرو 

تجرب  دهم  هرچیزمزمه کردم"  ب  شدم یم   تر کینزد  ی "  قلبم    شتر ی تپش 
از    جان ی " قلبم از شدت هاتیادب  ازدهم ی"    ی رنگ بعد  د ی. در سفشدیم

لرزون سمت کالس آرزوهام حرکت کردم و در    یهابا قدم  ستاد،ی حرکت ا
  نشیترس   المیمحدوده خ  ی توبود که فقط    یهمون کالس  یرنگ بعد  دیسف
دانشکردمیم اکثر  ب.  تمام کالس  رونی آموزها  و  خال بودن  هر    یها  از 

هستن.    حیهمه عاشق زنگ تفر  جانیبود؛ معلوم بود که ا  یدانش آموز
سف  یاتقه  خواستم  در  صداها  دیبه  بزنم؛  گوش    یفیضع   یرنگ  به 

در    ختهی برانگ  م ی ناخودآگاه حس کنجکاو   د،یرس یم به  رو  و گوشم  شد 
 . کردم  کینزد

 : زدیکه داد م   دنیرو شن یپسر یصدا

 . بده وکم یگامبالو، ک   یهو -



 : دیبه گوش رس  ی اگهید یصدا

 . چالق بردار نیا  فی! از تو ک ه یقحط کیمگه ک  -

 : از خنده یی ها با رگه  دمیرو شن یی صدا

  یباز  گشنه  تابیت  هیها الاقل سر  ! آخه گشنهدمیگداتر از شما دوتا ند  -
 . نیار یدر ن

جلو  دستم  خنده  یرو  و  گذاشتم  شاگرد  یزیردهنم  پس    ی هاکردم؛ 
 . هم بودن  یابامزه

شدم.    رهیراهرو خ  یندونستم و به انتها  ز ی رو جا  ستادنی فال گوش وا  گهید
آست  سف  یهانیسر  صدا  دمیلباس  با  لمس کردم  از    یِاهمِاهم   ی رو  که 

دهنم رو گرفتم تا    یهوا و با ترس جلو  دمیدو متر پر   دمیپشت سرم شن
  همرنگ لباسم دست   د،یبا پوست سبز و لباس سف  ینزنم؛ پسر قد بلند  غیج

  ده یدرهم کش   کم پشتش رو به شدت   یبود. ابروها  ستادهیجلوم ا  نهیبه س
  ی رو   ی مشک  یبا دست موها  فشرد، یرو بهم م   کشی بار   ی هابود و لب

که صداش در    دی نکش  یصورتش رو کنار زد و پرسشگرانه بهم زل زد. طول
 :اومد و معترض گفت

 ! ؟یتو تازه وارد  نم،یب -

و    ی قدر مدعزده بهش زل زده بودم. چرا ان  رونیاز حدقه ب  یهاچشم   با
هستن؟    بیغربیها عجآن  یقدر برازه واردها انحق به جانب! چرا تا

جواب    یشد دوباره سوالش رو تکرار کرد؛ حاال چجور  یچون سکوتم طوالن 
بترسم؟    دیبا   یکردم! پس از چ   نیمن که قبال تمر   ؟یبدم؟ اگه لو بره چ 



و سع  امصد تو  ی کردم، هرچ ی رو صاف کردم  دارم  نشون    ی قدرت  بم 
 : دمیپرس   یدادن صدام بذارم، موفق هم شدم و با اخم مصنوع 

عادت دارن از تازه واردا سوال    جانیدم؟ ا   ا یآره تازه واردم. شاخ دارم    -
 بپرسن؟ 

نکرد و با سرعت سرش رو اطراف راهرو    یهام توجهاز حرف  کدومچیه   به
تر  کوتاهازش    یبود انداخت؛ قدم کم  یاز هر دانش آموز  یکه خال   ضیعر

 :سرش رو سمتم خم کرد و مرموزانه لب زد  اطی با احت  زتر، یر  کلم ی بود و ه

 ؟ یهست ی تجرب  ازدهم ی -

 : تعجب و هزاران سوال سرم رو تکون دادن؛ با همون لحن ادامه داد با

سرت به کار خودت باشه،    دیبا  جانی بچه جون ا   نی. ببدهییپس گاوت زا  -
بهت بگم؛    ن یاز ا   شتر ی ب  تونم یباشه. نم داشته    ده یفا   یلی هرچند فکر نکنم خ 

  ی . القل اگه مثل من دهم یکجا اومد  وفتهیب   تیهم گفتم تا دوهزار  نارو یا
 !بدبخت  یا یبردیتا جون سالم به در م از دست اون پنج یبود

که ته    یسواالت   ال؛ی عالم فکر و خ  یهاش من رو برد تو تک حرفتک  با
م  . انگشت اشارهکردنیم   هی و ذهنم رو تجز  خوردنیذهنم رو مثل ُخره م 

هام  از جلو چشم   ه یال تا سوال بارونش کنم اما در عرض چند ثانرو گرفتم با
شدم؛    رهی پام خ  ر یرنگ ز   دیسف  یهاکیبا بهت به سرام  هیشد. چندثان   بیغ

نبود که    کسچی راهرو ه  ی . تودمینفهم   یچ ی ه  سروتهشیب  ی هااز حرف
و نفسم رو با حرص    دمیکوب  نیازش سوال کنم؛ با حرص پام رو به زم

  فشیظر   یهاکه مامان از دفتر خارج شد. دست  دینکش  یدادم طول   رون یب
تو استرس کتون   یرو  و  ترس  با  داد،  تکون  رو   می مشک  ی هایهوا    ی رو 



براهدفیب  جون، یب   یل یخ  د، یکش   ضی راهرو عر  د یسف  ی هاکیسرام   ی. 
اون کالس نگاه کردم و سمت مامان    یآب  یرنگ و تابلو  دیبار آخر به در سف 

ه نداشتم  دوست  انگار  اون    وقت چیحرکت کردم؛  چون  برسم،  بهش 
  ی تو  خوادیمن دلم نم  ؟یچ  امی. پس رو رفتیتنها کس من م   رفت؛یم

نگاهش سرد بود،    ستادم؛ ی روش اروبه  م؟ درس بخون   ی اون مدرسه لعنت
احساس   از هر حس   یعار متوجه    یظاهر   ، یو  رو خوب  نگاهش  بودن 

لب    یو با لحن شماتت بار  د یرنگش رو درهم کش  یعسل   ی شدم. ابروها
 :زد

  ن یآخر   نیباشه ا   ادت یمدرسه؛    نمی تو و ا   ن یراه منه. خب! ا  انیپا   گه ید  -
التماس تو  ادتی بود که به اشتباه برات برداشتم.    یقدم   نیا   یباشه؛ با 

  ست ی ن  یمن  گهید   یشد  مونیپش   یباشه وقت   ادتی  ،یمدرسه ثبت نام شد 
تحملت    ؛یدم نزن چون خودت کرد  ،ی تو عوض کنه. کتک خوردکه راه
رس  نزن چون خودت کردیسر  دم  تحق  یتو  ،ی د  زدن  کردن،    رتیسرت 

خودت کرد چون  خواست   ، یسکوت کن  همونیخودت  مادر  .  جورشم 
که بلد نبودم    عرضم یدم چقدر احمق و بکارم ثابت کر   نینبودم؛ با ا   یخوب

 . نکنه م ی ها قاجلد پسر  یم محافظت کنم که خودش رو تواز بچه

  ی بود. مثل کس  تر جونیتر و بهاش تلخقهوه چشم   ی از تلخ  هاشحرف
بار بغض کردم، درست مثل   نیاول  یبرا ده،یبود که واقعا به آخر خط رس 

. مکث کرد و باز با کلماتش  شهیکه از مادرش جدا م  یابچه هفت ساله
 : زد شیمن رو آت 

  ن ی. ا یاز خودت مراقبت کن  دیبا  جانیا   یخودت  نی! ا وای اما ش  رمیمن م  -
ارتباط برقرار    م ی مر  یاز اقوام حت   کدومچیتو؛ با ه  یخوبش پا  ای مدرسه بد  



فا  ،ی کنینم ه  ل،یمدوستات،  صنمت  کسچیه  کِس چی اقوام،  عمه  جز   !
  ز فقط ا   رت یرو عوض کردم، تنها مس  کارتتم ی ازت باخبر باشن. س  د ینبا

هم زنگ نزن. بفهم که اگه به حرفام گوش    یست، به کس خونه تا مدرسه
 . مانی نر ِف ی کث   یباز  یتو  یانداخت و زاتیعز یند

ثان   یبرا چهره  هیچند  به  و  دست  نم یغمگ  یسکوت کرد    یهانگاه کرد؛ 
بهم زل    یدرشتم رو لمس کرد. با غم خاص  یاقهوه  یها چشم   فش،یظر

  رفت، یتموم بشه. کاش نم   ی زمان لعنت  ن یا  خواست یزد، اون هم دلش نم
 : گفت  یرو از دست دادم. با تلخ  ها ز ی چ ی لیاما خ  دم؛یرس  ام یمن به رو 

 . نشده دخترم  ر یهنوز د  -

داد بزنم    شدی؟ بگم نه! کاش مبگم  ی ! چرو ازم داشت؟   ی چه جواب انتظار 
از    تر یبودم، راض   ی" راضایمن تو فقط راه ب   یپا  ز یبد و خوب هرچ  ای"دن
از نظر    بار نیآخر  یرو برا  باشی زدم و اون صورت ز  یلبخند تلخ   شه؛ی هم

رو    نم شد. گو  دی بازهم ناام   یدیاوج ناام  یتو  دیگذروندم؛ سکوتم رو که د
 : گوشم زمزمه کرد  ر یو ز  دینرم بوس

  شه، یدرست م   ز ی. همه چشهیمراقب خودت باش؛ شهرام حالش خوب م   -
خودت مرحمش کن، اما نذار عقده    یتو فقط خوب باش. اگه زخم داشت 

هم زخم؛ چون    ی قراره هم مرحم بش  جانی حس کنم که ا  تونم یبشه، م 
 . مادرم. خوب باش دخترم  هی من 

  دن یشروع به تپ   یو دور  جانی م از هشدن و قلب  ر یهام سرازاشک مهابایب
و رو کرد    ر ی رو ز م ی که تمام زندگ  یکرد. بغض امونش نداد و با خداحافظ

پاشنه بلندش رو به    یهاتق کفشتق  ی ازم دور شد، با تمام وجود صدا



آخردمیگوش کش تا  وجودم شد گوش  رو    یصدا  نی.  مادرم  به  متعلق 
رفتن.    یدر عجله داشت براقرفت؛ چه  یزود  نی ! به ادمینشن   گهیبشنوم. د 

! گره خانوادم پاره  ایشدم دن   کسیفقط گفت خداحافظ و رفت! حاال ب
 . شد؛ نه پدر، نه مادر، نه خواهر، نه برادر. خودم شدم و خودم

بزرگ  فرو  خالء  تو  دست  یرفتم  با  خودم  خدا   ی هاکه  ساختم.    ا یخودم 
اگه تنها شدم تو کنارم باش، اگه همدم نداشتم تو    ؛ییاآلن فقط تو  دم یام

قدر  شوک بودم؛ مامان چرا ان  یهمدمم باش. قلبم درد داشت، هنوز تو
  ی قدر عجله داشت! اون پسر چان  ما یشهرام و ش   دنی د  ی زود رفت؟! برا

تو  یعنی  گفت؟یم کنم،   کار یمن چ  ایاون کالس در خطرم؟ خدا  یمن 
و مضطربم    سی! با باز شدن در درفتر نگاه خ که اومدم اشتباهه  یراه   یعن ی

  یو قابل اعتمادش دوختم. آقا  نیبا همون لبخند دلنش   ی نعمت  یرو به آقا
  جون یلرزون و ب   یهابا دست اشاره کرد که وارد دفتر بشم، با قدم  ینعمت 

  ی از چهار صندل   یک ی  یخودم رو پرت کردم رو   مقدمه یوارد دفتر شدم و ب 
  یاقهوه  یهاگاه سردم رو دوختم به پارکتسمت چپ دفتر و ن  یطوس

  ز ی م  یکه با کت و شلوار خوش دوختش از رو   دینکش   ی سوخته دفتر. طول 
دستش زل زدم،    یاو دستم داد؛ مردد به ساعت نقره  خت یآب ر   وانی ل  هی

نبود که   ل  دستشدرست  رد کنم.  و تشکر    وانیرو  از دستش گرفتم  رو 
از آب    ی. کم کردیآب دستم رو خنک م  واِن یل  یازش کردم، سرد  ی رلبیز

 ی. آقاکردیآب خاموش م  یم رو خنکگرفته  شیوجود آت  دم؛یرو سر کش
  د؛ یکش  شیو مشک   د یسف  شی به ته ر  یشد و دست  رهیبا لبخند بهم خ  ینعمت 

 :لحنش هم دلهره داشت ی حت ، نبود ی کینگاهش با لبخندش 



زاده هستش. من  فقط و فقط به اصرار خانم ملک ییجا نیدخترم اگه ا  -
نم  وجهچیبه ه مناسبت    جانیا  یفضا  ؛یخراب کن  و تندهیآ   خوادیدلم 

قرار داره، با وجود    نیذرب   ر ی شدت زمدرسه به  نی. از اون گذشته استین
نام    ثبت  جانیو اشبچه  ستیحاضر ن   کسچیه   جانیا   ر ی اخ  یهاینظمیب

 . کنه

رو   وانیل اما سرد  یاشهیش  ز یم   یرو  رو   شی جلوم گذاشتم؛  دستم    یرو 
مدرسه    نیا  یاز بودن من تو  ی اذره  ی حس کردم. از لحنش معلوم بود حت 

  ی عنیخواسته من بشه.    ینداره؛ حق داشت، حقش نبود که قربان  تیرضا 
بود؟ بار اول از چهره مصممش معلوم بود محال    گفتهیمامان بهش چ
کنار    یدیشده؟ اول به سف  ی راض که حاال  گفتی! مامان چکنهممکنه قبول  

تاک  د،یدست کش  هاشقهیش انگار، تو  یدی لحنش  لحنش هزاران    ی بود 
 : تا من مواظب رفتارم باشم   ختهی خواهش و تمنا ر

  ستگهیفرد د  ه یثبت شده به اسم    ستم ی س  یکه امروز تو  یدخترم مدارک   -
جد  نیا صورت کامال  به  بشه  مطلع  پرورش  و  آموزش  اگه    ی به کنار؛ 

وجه    چیهبه خصوص دانش آموزها به  دیو استات   نی. معلمکنهیبرخورد م
  نی مادرتو زم  یرو   یی خاطر آشنابه رفتارت شک کنن. دخترم فقط به  دینبا

نبود اما    یمادرتم راض   ای گو  ست؛ین   یدرست   طی مح  جانیکن ا  باور نزدم،  
 . یدرس بخون جانیت بوده که ا اصرار خود

اکتفا نکنم و کامال رسا جواب اعتمادش   یرلب یبود به جواب ساده و ز  بهتر 
  یرو   راد یو بدون ا یبود، اما ظاهر گانهیهام ب که با لب  یرو بدم. لبخند

 : نگاه کردم ی نعمت یرنگ آقا  یعسل  یهاهام نقش بست و به چشم لب



. اول  دیو قبول کردممنون که من  م؛دی. قول م کنم ینم دتونیامچشم نا  -
 . ینعمت یاز خدا بعد از شما ممنونم آقا

 : جواب داد یمی زد و با لحن مال یح یمل  لبخند 

که از دستم    ییدخترم! من حواسم بهت هست اما تا جا  هیچه حرف  ن یا  -
  ت ی به سبب موقع   یمواظب خودت باش   دیبا  یزیاز هرچ  شتر یتو ب   اد؛یبرب

به دو نکن،    یکی   جا نیا   یوجه با پسرا  چیهآخر به  دی. تاکیکه دار  یخاص
 . هایسال اول یحت

دفتر رو فشرد و    ی اتکون دادم. زنگ کنار در قهوه  دیبه نشونه تاک   یسر
ثان شلوغ  اهویه  یصدا  دینکش   هیبه  رس  یو  پوست    د،یبه گوشم  لبخند 

شده    یم یقدر صماون  گهی. ممکنه چند ماه ددیصورتم رو با سماجت کش 
کل مدرسه نعره بزنم و شاد باشم؛    یو شاد تو  پروایب  قدر نیباشم که هم 

 . رمیمدرسه بگ  ن یحق شاد بودنم رو از ا بشه دیشا

 : و گفت  دیبه کت و شلوار خوش دوختش کش  ی دست ی نعمت یآقا

 . سرشون یبفرما! باز همه جا رو گذاشتن رو  -

صدا  یادرقهوه باز کرد؛  رو  مراتب    اهویه  یدفتر  به گوش    شتر یببه 
 یآقا  کرد؛ یبحث م   ی کی   داد، یفحش م  ی کی   خوند، یآواز م  یک ی.  دیرس یم

 : صداش رو باال برد  یبا کالفگ  ینعمت 

 !ن؟ی! مگه بلندگو قورت دادجا نیچه خبره ا  -

 : گفت  یکرد و با همون لحن کالفه خطاب به کس   مکث



همه به نظم و    ؟ی نالیسلول که انقدر م   یتو  یبر  یخوایمگه م  یاحمد  -
صد دفعه گفتم مثل آدم از آب سردکن آب    یکالستون. فوالد  ن یبر  بی ترت

 بشه؟ یسرد کن که چآب ر یز  یبریسرتو م   یرابی بخور، مثل س

  ک ی  یتلخش برا  یهاکردم، انگار غم رفتن مامان و حرف  یاشوق خنده  با
  جا نیا  ی قراره چه اتفاقات  لحظه هم که شده از وجودم دور شد؛ اوف که

 !رقم بخوره 

خودم  به  داشتیقدم برم   زشیکه معترض سمت م  ینعمت   یآقا  یصدا  با
 : اومدم

  ن یکه ا  ی مرخص  رهیکه م   یکجا رفته؟ از بخت بد زمان   یاکبر  نیآخه ا  -
جلسه    نی. ارسهینم  نایمن زورم به ا  دونهیخوبه م  ارن،یها دم درمبچه
 !ستی تو مدرسه ن  یمعلم چیآخه؟ ه  شهیتموم م  یک   نیمعلم 

 : اومده باشه گفت ادشی  یزیکرد و انگار که چ  روبهم 

شرمنده دخترم،    گفتم یرو م   هاینظمیداشتم ب  ز ی ر  هیاوف دخترم، اوف!    -
 .که کالست رو بهت نشون بدم  م ی بر گهیاصال حواسم نبود. د

خاص  با تکرار کرد،    ی لحن  رو  حرفش  آخر  و    هیقسمت  اضطراب  جور 
داشت! کدوم مدته چشم   ینگراندل بود. حق  اعتبار    یراض  ر ی هاش  بود 

م  شونه  ی رو رو   میکوله پشت   نیچندان سنگش رو بذاره؟ حجم نهمدرسه
زد و با    شی و مشک  دیسف  ی به موها  یاچنگ کالفه  ینعمت  یول کردم؛ آقا

  د ینکش  یپاش حرکت کردم طولهم   اطیاکراه حرکت کرد. آروم و با احت
 : رو برام ذکر کرد اتی جزئکه با عجله 

 !؟یصداتو بم نشون بد  یتون یصدات مطمئنه؟ م -



رو از نظر    ضیعر  یراهرو   دیسف  یها کیرو با زبون تر کردم و سرام   لبم 
هم امتحانش کرده بودم.    بار نیچون به جز قبل ا  تونستم، یگذروندم؛ م

صدام رو    تونستم یبم م   یصدا  دیتقل   یصدام نه نازک بود و نه بم اما تو
صدام نهفته    یکه تو   یجلوه بدم که پسرانه باشه؛ اما حجم دخترانگ   یجور

به واسطه چهره    یول   داد،ینشون م   شی بود بازهم جلوه خودش رو کما ب
 . شدیم  ده یش پوشدخترانه یهااز رگه ی م کمچندان پسرانهنه

 . راحت  التونی خ تونم یبله م  -

 : داد و گفت رونیرو ب  نفسش

هم   - با  نیاز  با  یل یخ  ،ی باش  نیمت  دی حاال  امسال  باش!  سال    دیمراقب 
که مادرت زد    ییخاطر حرفا. من فقط بهم ی رو پشت سر بذار  یپراسترس

ا  تورو  فضا  جانیمجبورم  وگرنه  دارم.  ن  جانی ا  ینگه  تو    ست؛ی مناسب 
عده    ه یدرسخون و پرتالشن اما    هیپا   نیا   یآموزامراقب باش دانش  یلیخ

با ب  یاحمق تو ا  ی و تنبل  ینظمیکالس هستن که  کالس رو بد    نی اسم 
 . کردن

چ  ییهاحرف مامان  زد!  مادرت  رو    یسوال   گفته؟یکه  ذهنم  سراسر  که 
که بهم کرده    یف بپرسم. بخاطر لط  دم یکشیکرده بود، اما خجالت م   ر یدرگ

با حتما  م کردمیم   اطیاحت  دیبود،  دلم  زودتر    خواست ی.  هرچه 
بب   یآموزهادانش رو  کالس  تو  یی آموزها دانش  نم؛یاون  فقط    ی که 

ترس  ا دنش  م یمحدوده ذهنم  از  قبل  در سف  نکهی .  به سمت  رنگ    دیقدم 
 : متوقفم کرد و تشر زد م، ی کالس بذار



کالس با پنج نفر اصال بحث نکن.    نی ا   یجان، از االن بگم تو  ن یمت   ی راست   -
به بشن  مشکوک  اگه  داشته  اونا  اعتبار  به  ممکنه  ا  ایشدت    ن ینداشته 

ا درسته که هرکدوم  بخوره.  لطمه  به    نیمدرسه  رفتار مختص  نفر  پنج 
  ی . تویپنج تا خرابکار باش   ن یمراقب ا  داً یشد   دیبا   ی خودشون رو دارن ول

کردن به معلم    یادبیرت فقط در حد درس نخوندن و ب کالس شرا  نیا
هم    یزیوارد ست بلکه خرابکارن. تازه  ستن،ی ن  نظم یهستش. اون پنج نفر ب

خوب    و هامهیکل مدرسه باب شده. توص  یکالس، بلکه تو  نیا   ینه تنها تو
 . مرور کن

نفر به اصطالح  کنجکاو شدم اون پنج    ینعمت  یآقا  یها تک حرفتک  با
رو ستنم یبب  شرور  وارد  تازه  نم ز ی.  باشم    د یبا  دونستم ی!    ا یخوشحال 

 . محکم باشم  ا یناراحت، بترسم 

  ت یواقع   یپرتم کرد تو  الیکه از فکر و خ  شدمیداشتم تو افق محو م  کم کم 
 . رقم بخوره خواستیکه دلم م   ینیر یش ا یتلخ 

 :گفت  تی و با جد  دیو خوش دوختش کش   یبه کتش مشک یدست

اعتبار مدرسه دست توئه،    ر،یبگ  یو جد هامتمام حرف  گه؛ید  می خب بر  -
 . مدرسه تمومه ی تیبو ببره کار تمام کادر ترب   یاهرکس ذره

بهدانش  یاهویه   یصدا فاصله کم  اون  از  رو  .  دمیشنیم  یخوبآموزها 
  یرو برام باز کردن. پسر  اهامیبه در زد و با باز شدن در، انگار در رو   یاتقه

و با    دیکوب یمعلم م  ز ی م  یرو  ی با شنگول د، یبار یش م از ظاهر   طنتیکه ش 
بهش نشدم.    ینعمت   ی. متوجه تشر آقاخوندیآهنگ م   ی لحن پرتمسخر

به کف سرام  یدار و مشک ساق  یهایکتون   ده یچسب  دیسف  یهاکیرنگم 



رو    گهی د  یها. با انگشت شصتم انگشتکردیزق م هام زقبود؛ سر انگشت
باز د   یبه  قلبم  شدیتپ یم  وار وانهیگرفتم؛  که  ی دیرس  وای .  اونچه  به   !

  ؟یچرا معطل  ، ی دیبهش رس  زها یچ   ی لیبا از دست دادن خ  ، یخواست یم
کالس کمتر شد؛ در کالس روبه    یاهو یوارد کالس شد و ه   ینعمت   یآقا

کاخ    دیبا  اورد،یدر خشکم زده بود. دلم طاقت ن  یمن باز بود و من جلو
و وارد کالس شدم.    دمیبازور و استرس پام رو داخل کش  ،نمیآرزوهام رو بب

انداختم؛    ر ی گرفتم و سرم رو ز  یهام رو به بازاز شدت استرس سر انگشت
بود!    یشکل  نیسرگردونم رو دورتا دور کالس انداختم. پس ا  نگاهبالفاصله  

هام  دست  یتصوراتم درست در اومده بود. با ذوق مهار نشدن  یی جوراهی
که دورتادور    یدار دسته  یهایسبز رنگ و صندل  یوارهای رو بهم فشردم. د

ذهنم   یپنجره روبه راهرو رو ناخداگاه تو شهیشده بود. هم دهیکالس چ 
قهوه  کردم؛یم تجسم   قفسه  تازگ   یااما  برام  ته کالس  خونه    ی کتاب 

با ذوق   بداشت.  تو  پروامینگاه  زود ییصورت کسا  ی رو  به  اسم    یکه 
رف  ،ی همکالس رو    یحت   ای  قیدوست،  گردوندم.    دنیکش یم  دکیبرادرم 

عده  ایمتعجب    یهانگاه به  ی اخونسرد  حس    ی رو   ی خوبرو  خودم 
نگاهکردمیم عاد.  برام  دانش  یهرچ  بود،   یها  بودم.    دیآموز جد نباشه 

رها تازه درحال جوونه زدن بود و  از پس  ی بعض  یهالی طبق تصوراتم سب 
  ز، ی. قد بلند، ر دادیم   ی درشت خبر از بلوغ جوان  ا ی  ز ینسبتا ر   یهاجوش

ا  یدرشت، حت  تصور کرده    الم ی محدوده خ   یرو تو  ها نی قد کوتاه! همه 
پچه پچ  باال گر بودم.  شدت  به  منحرف    واشی   فت،ها  رو  و گوشم  بود 

پرپشتش رو درهم    یابروها  ینعمت   یبشنوم. آقا  قیتا نتونم دق  کردیم
 :داد زد  تیو با جد  د یکش

 د؟ یکنیپچ پچ م  رزنا ی ساکت! چتونه مثل پ -



هام  چشم   یابه قهوه  م ی که مستق  ی و لبخند مبهم درحال  یبا لودگ  یپسر
 : رو مخاطب قرار داد ینعمت  یزل زده بود آقا

بهت   یل یامتحان کن خ ابرو برداشتن باب شده؛ شمام  ر یمِد ز داً یآقا جد -
 . ادیم

تو  ب ی. عجدنیبلند خند  یباصدا  همه  عاد  یبود!  که    یشخص  یحالت 
اون لحظه اون کالس به    ی ول  کردمیرو له م  زدیباهام حرف م  ی جورنیا

و با خجالت سرم رو ز   ی. لبخنددادیقلبم گرما م    ی انداختم؛ آقا  ر یزدم 
  ی شده خط کش چوب  یعصبان   یحد گستاخ  ن یکه معلوم بود از ا   ینعمت 
 :دیبرداشت و غر  رو معلم  ز یم  یرو 

  ی کن سال بعد برا  یسع  ؛یبزن  خودیحرف مفت و ب   نکه ی ا  یمهران جا  -
 . کش  شیابرو برداشتن پ  ر یُمد ز   ،یبار مردود نش  ن یاول

ز  صدا کیکالس    کل صر   ر یزدن  جواب  از  چون    ینعمت  یآقا  حی خنده، 
م و دوباره همون پسر رو از نظر  اکتفاء کرد  یخوشم اومده بود به لبخند

که توجهم رو جلب    یزیچ   ن یاول  یمشک   ی و موها  دیگذروندم. پوست سف
صورتش    یرنگش بود. موهاش رو کج رو   یپرپشت و مشک   یکرد، ابروها

بدون    دم؛یرو شن   یاگهید  یبرام جالب بود. صدا  هاشبود، مدل مو   ختهیر
 : رمیسرم رو باال بگ نکه یا

 !آقا رو دی ببخش  ز یخان... چ   د، یکنینم  ی معرف -

  ی با همون لودگ  یی آشنا   یبود صدا نییسرم پا   که یزدم، درحال یپوزخند
 : شخص ناشناس رو مخاطب قرار داد

 . شکرت ای! خدادیروز امسالم رس -



 : معلم زد ز ی به م یابا خط کش ضربه ی نعمت یآقا

 !ساکت  -

و م   نگاه نبود  از نگاهش    ییجورا  هی  شد یمهران اصال جالب  شرارت رو 
به ته    یدست  ینعمت   یجزء اون پنج نفر باشه. آقا  دیخوند، حتم دارم با 

اخم خط  یو مشک  دیسف  شیر با  و  زد  بچهرنگش  رو سمت    ی هاکش 
 :گرفت   دیرسینفر م ست یکالس که تعدادشون حدودًا به ب 

  دمون یدانش آموز جد  شونیا  د؛یو بهم گوش بد  دیهمه سراپا گوش باش  -
  ی زنگ خطر برا  ه ی  د یخون؛ شاراد، دانش آموز منظم و درس  نیت هستن. م
  ی شاگردا  ن یترکه ممتاز   نیو رام   ما یبه ن   د یکالس باشه. با  یهادرسخون

کالس    یهاخونسرسخت دارن. درس  بیرق  هیکالس هستن اعالم کنم،  
نبود    لیدلبه  برمیاسم نم  نکهی هستن، ا  ادیز   اتیادب  ازدهم ی  ه یپاشما مثل  

 . زمان هستش

  یگردوندم، فعال تنها کس   تیجمع  ی کرد و من نگاه ناآشنام رو تو  مکث
رو   سرگردونم  نگاه  بود.  مهران  بودم،  نفر کشف کرده  پنج  اون  از  که 

دست به کنار  چشم   شیغلتوندم  نگاه  یها و  سردش.  و  رنگ    ی هاسبز 
 . بندازم نیی باعث شد با ترس سرم رو پا شونبیعج 

 : از قبل شد تر یجد  ینعمت  یآقا لحن

  ن یبدتر دیآموز جدبه دانش ی و گستاخ  یادب یب ، یهرگونه دعوا، قلدور -
هشدار هم    کنم،ینم   دیداره. تهد  یشما در پ  یعواقب رو برا نیدتریو شد
  ی چ یکه سرپ   یبه حال و احوال کس   ی. واکنم یم   ان یفقط ساده ب  دم، ینم



  یها شاگرد ممتازهانکه متاسفانه دونفر از او   یکنه! مخصوصا پنج نفر
 . کالس هستن   نیا

  دیهم از جا پر   ینعمت   یدر که با لگد باز شد، نه تنها من بلکه آقا  یصدا  با
نگاه در دوخته شد.  و همه  به  و ه   هیها  قد متوسط  با  نرمال    کلیپسر 

دست گرفته بود؛ ناله کنان وارد کالس شد.   یپهلوهاش رو تو  کهیدرحال
 : با ناله گفت ن یهم یانگار متوجه حضور ما نبود برا

 !خورهیم  چیداره پ یآ  -

درست    د ی. حدسم بادمیدلم از ته دل خند   یسر دادن، تو  ی قهقه بلند  همه
 . هم هستن  یباحال یهابوده باشه، پس بچه

 :تشر زد  یمقتدر و جد  یشد و با صدا  دهیدرهم کش  ینعمت   یآقا  یهااخم 

دستاشون چالقه با پا    ونیآقا  نکه یکالس لقه! مثل ا  نیپس بگو، چرا در ا   -
  جا نیا   یتو؟! ناسالمت  یتو؟! شعور ندار  ی. ادب ندارندازنیبه در جفتک م
 . کالس درسه

  یهر حرف  ی نعمت   یانداختم، انگار آقا  شی بادوم  با ی تقر  یها به چشم   ینگاه 
به شکمش    کردیروح رد شده بود. همونجور که ناله م   یزده بود، از ال

 : اشاره کرد و ناله کنان گفت

 ... . یدارم وا چه یآقا دل پ -

لبخند شل و ولم    یزور جلوبه  دم؛ی به طرز حرف زدنش خند  ی دلم کل  ی تو
 . اومدیم   یرو گرفته بودم. به نظر پسر بانمک 



رو هم    دیاز سف   ی هاکه رگه  شیکمش   یابروها  ت یبا عصبان  ی نعمت   یآقا
  ی و مشک  دیسف  شیته ر   ی. دستش رو با حرص رو د یداشت درهم کش

 :و تشر زد د یرنگش کش

  گه ی ! دو روز دجانیا  لست یسرجات! انگار طو  نی ! برو بشادبیزهر مار ب  -
 ... درشو ِگل دیبا

شد؛ مشتاق به در زل    دهیکوب  نوایب  وار ی بلند به د  یباز هم در با صدا   و 
تادور دهنش  که دور   دمیرو د  یانسبتا عضله  کلی زدم و پسر قد بلند با ه

از ک معلوم بود حواسش به    خورد،یم  ک یبود، با حرص و ولع ک  کیپر 
ها شود،    امسال چه  دم؛یش خند دلم به چهره بامزه  ی. تو ستی حضور ما ن

 !شاگردا ن یبا ا

 : داد زد دهیبردهیبود بر ک یکه دهنش پر از ک  یدرحال

 اومد؟  ای دن یداداش... به... سالمت  -

کردن؛ انگار که تازه متوجه ما شده بود، انتظار داشتم    یزیخنده ر   همه 
  که یکرد. درحال  ز یهاش رو ر زد و چشم   یی تعجب کنه اما لبخند دندون نما

دستش رو قورت بده؛ با دهن پر و لحن    ی تو  کیداشت تکه بزرگ ک  ی سع
 : گفت  ینعمت یوبه آقار   یاانهیموز 

 !نی بود جانیِاوا! شما هم ا -

 یکردن. آقا  یز یو کل کالس خنده ر   رم یپوزخندم رو بگ  یجلو  نتونستم 
  ز ی م  یو با دستش رو   دیکوب ز ی دستش رو محکم به م  یکش تو خط  ی نعمت 

 : کالمش جواب داد  تیضرب گرفت، با لحن تند و جد



 !یبجو ی و چجوردهنت یندادن لقمه تو ادیمگه بهت   -

پسر    داد، یدستش فشار م دستش رو به کف  ی اخط کش قهوه  که یحال   در 
 : گفت  تیبا جد کرد؛یاشاره م یچشم بادوم  با یتقر

از    گه ید  بار کیشدت باال رفته! اگه  به  تونیریشما دو نفر گزارش زور گ  -
سر    د یبغل بر  ر یپرونده ز   د،یریبگ   یهرگونه خوراک   ا یمردم غذا    یهابچه

 . دیمگس بپرون دین یتون بش برق سر کوچه ر یت

  ی نعمت   یزدم؛ آقا  یگل از گلم شکفت و لبخند کمرنگ  ینعمت   یجواب آقا  از 
 . کالس باالتر از ذهن بود  نیتسلط خودش رو حفظ کرده بود، اما شرارت ا 

و مجال حرف    دیدوختش کش به کت و شلوار خوش  ی دست  ی نعمت   یآقا
پسر   اسم گذاشتم گرفت.  براشون  دو شخص که خودم  اون  از  رو  زدن 

دار دورتادور کالس  دسته  یهایو پسر پرخور رو سمت صندل  یچشم بادوم
شدن. در نگاه اول بامزه بودن،    ر یجاگ  هاشون یصندل  ی کرد و رو   تیهدا
نفر  از اون پنج    دیکه زده بودم با   ی. طبق حدسدنیرسیپخمه بنظر م   یکم

کنم.    ارتی ممتاز کالس رو هم ز  یمایو ن   نی باشن! کنجکاو بودم، اون رام
 . اومدم رونیب  الیاز فکر خ  ینعمت  یبا حرف آقا

 . نی بش  نیجان؛ کنار رام نی مت -

و منگ به    جیدور تا دور کالس چرخوندم و دوباره گ  یج یرو با گ   نگاهم 
گاه کردم.  در گردش بود، ن  ت یجمع  یکه نگاه نامعلومش تو  ینعمت   یآقا

  یارو باال داد و خط کش قهوه دشیسف ی هابا رگه یابرو مشک  تیبا جد 
 : گرفت  ییدستش رو سمت پسر الغر اندام و موخرما  یتو



.  نم ی بیاز چشم تو م   اد یب  شی پ  ی هر مشکل  ؛ییکالس تو  نیا   ندهینما   ن یرام   -
  دیدونی. همه خوب میاریو برام مرو نقض کرد اسمش  ن یقوان  یهرکس 

 !ام؟یکه چقدر جد

  دونم یانداختم؛ نم   یی بود، نگاه گذرا   نیکه اسمش رام   یپسر الغر اندام  به
بود از    ی کی! اونم  دهیاش آشکارا بود. اما چه فااز چهره  ی چرا! اما مهربون 

آقا حرف  تکرار  با  مجهول!  نفر  پنج  با  خرامان  ینعمت   یاون  و  خرامان 
  ی ت کردم. کوله مشکرنگ، حرک  ی دار طوس دسته  یاسترس سمت صندل

رو   رنگم رو   یصندل   یرو  رو  بدنم  استرس حجم  با  و    ی صندل  ی گذاشتم 
رو    تم یشد و وضع   رهیبا دقت و بهم خ  ینعمت  یرنگ ول کردم. آقا  یطوس

راحت شد نگاهش رو ازم گرفت و خط    الشیخ  یاز نظر گذروند و وقت
خفه    هیوار بق گنجشک  یهازد تا پچ پچ  ز یم  یرنگش رو رو   یاکش قهو

 : گفت  هیرسا روبه بق  ی لیکالمش خ   تی بشه. با همون جد 

  ک یز یدور درس ف هیتا معلما از جلسه آموزش پرورش برگردن؛ همتون   -
 . دیکنیم  نیرو تمر 

با    یجد  یهاقدم  با رو  و من  ترک کرد  رو  تنها    یای دن  ه یکالس  ناآشنا 
  ی نعمت  یرفتن آقا  ترس از طرد شدن! بالفاصله با  دم؛یترسیگذاشت. م

وسط کالس و مشغول کار خودشون شدن. با ذوق پنهونم و   ختن ی همه ر
حالت شرمزده  نگاه  پسر    ه یبق  یهابا  دوتا  همون  نظر گذروندم.  از  رو 

از پسرها    گهید  ی کی.  کردنیباهم بحث م   وه ی و با نمک سر آبم  طون یش
م  به  تاب  و  با آب  م  ز یهم  م  دیکوب یمعلم  هم    ی اعده  خوند،یو آهنگ 

مشخص    می. از چهره و رفتار کنار دستزدنیدورش جمع بودن و دست م
 . هست  یحرف و اهل عمل بود که آدم کم 



رنگ گذاشته بود و چرت    یطوس   یدسته صندل   یرو   یال یخ یرو با ب  سرش
  ی رو باال  یاهیسا  کردم ینگاه م   تیجمع   یاهوی که به ه  طور نی. همزدیم

  ی مشت ابرو   کی گره خورد با    م یا قهوه  یهاسرم حس کردم؛ مردمک چشم 
لحظه فکر کردم    کیکه به شدت بهم گره خورده بودن.    یپرپشت مشک
متوسطش به حرکت    ی ها! لبظ یاخم غل   ن یاز ا  کنه ینم   زش یابروهاش ر

 : هام زل زدبه چشم  تیو با جد   دیجنب

 !؟ین یجا بشگفت اون  یک  -

و بهت زده به    ر یبود که همه ساکت شدن و من متح   ی لحنش جد  قدر ان
و    ت یبا جد  د،یاش زل زدم. سکوتم رو که دو گره کرده  ی مشک  یابروها
 : بم و خوش آهنگش تکرار کرد یصدا

 !یدار فی تو َکر تشر   ایو بد گفتم؟  ممن جمله -

رو گاز    نی بود زم  ک یبگم اون لحظه از شدت تعجب و استرس نزد  اگه
کالمش باعث شد سکوتم رو بشکنم و با    تیته بودم. جد بزنم، دروغ نگف

در بم نشون دادن خودش داشت؛ با    ی دو رگه که سع  یی و صدا  اطیاحت
 : جواب بدم یلحن خونسرد

 !؟یکل مدرسه گفت. شما معاون   ر یخدا قبول کنه مد  -

جمله آخرم تعجب کردم، خاک بر سر دهنم که چفت و بست نداره.    از 
ول اخم  بود،  درهم  لحظه  دشونیهم کش  یتو   یطور  یهاش  کم    یاکه 

بود سکته   کیزد جا خوردم و نزد  یکه به دسته صندل  یاآوردم. با ضربه
 :دورگه بم با حرص گفتم یقدر که با همون صداکنم! اون

 !چته تو  -



شدم؛ همه عالم حواسشون به ما بود،    ه یبق  گاه یگاه و ب  یهاپچپچ  متوجه
  یلم داده بود و حت  ی دسته صندل  یرو  ی الیخ ی. با بعارمیب  ی ِاال کنار دست

صورتش    یکم   یهاش رو بسته بود. همون پسر قد بلند و ابرو مشک چشم 
  هبودم خم کرد؛ از اون فاصل دهیچسب  ی که به کف صندل  یرو به سمت من

 : دیهاش غر دندون ی. از الدمیواضح د ی لیهاش خ چشم  ینفرت رو تو

 !خارهیروز اول تنش م  نی نه! از هم -

نترس  اگه بود. هم  دم،یبگم    هینقطه قوتم    ن ی تربزرگ  شهی دروغ محض 
غرورم رو لگد    ی بذارم کس   د یبازم نبا  دم،یاگه ترس  ی بود؛ هروقت حت  ز یچ

تو ب  یمال کنه.  عده  یچارگیاوج  ب  یامن،  به کار خودشون    ی الیخ یبا 
ا  ا   یبراشون عاد  ها یچ  نیمشغول بودن! معلوم بود  پسر    نیشده! چرا 

ها  حرف  نیکنه! چون قد و وزنش چند رقم باالتر از منه! تمام ا  رمیقتح  دیبا
حرف بزنن،    توننیها م ها آدموقت  یبعض   یاز استرسم کم نکرد ول  یزیچ

احمق  م   یاما در کمال  ا  کننیسکوت  با  هیشعور یب   تینها   نی و  رو  لبم   !
چشم  به  و  تر کردم  لحن    یمشک   یهازبون  همون  با  زدم،  زل  رنگش 

 : جواب دادم ی جد یخونسرد ول 

که    ییشما   خارهیکه تن مبارکش م  یواال من سرم به کار خودمه! اون   -
 .ستهیسرت به کار بق

صورتم پرت کرد؛ اون    یو نفس کشدارش رو تو  دیهاش لرزچشم   مردمک
حس   قشنگ  تو لحظه  دارم  م  یالخال ربع  ابون یب  یکردم  با  زنمیقدم   .

م  ضربدر  دستش  کف  شصت  ا   د یکشیانگشت  اوج    ن یو  از  نشان 
طولدادیم  تشی عصبان سف  قهیکه    دینکش   ی.  ساده  تو  دمیلباس    ی رو 
از خشم داشت نفس    ییهاکه رگه  ییمحکمش گرفت و با صدا  یهامشت



  ق یقدر نفسش کشدار و عم صورتم پرت کرد؛ ان  ی کشدارش رو دوباره تو
موها اومد.    یمشک  یبود که  در  حرکت  به  نفسش  با جهت  و کوتاهم 

  ن یبر ا  م ی ذره! تمام سع  ک ی  ی برا  یبود، حت   خته ی چرا اما ترسم ر  دونمینم
 . اهشی س ی هاتخم چشم  ی بود که نگاه خونسردم رو فرو کنم تو

جولون    جانیچشم. ا  ی گی برات... بدون چک و چونه م  کنمیخالصه م  -
  یعنیپر و بالتو گرفتن    ر ی. فکر نکن چند نفر ز ینی تو خواب بب  د یو بادادن

 ... . یشاخ یلیخ

م  با قطع کردم؛  رو  حرفش  جواب   دم،یترسیسرعت  م   یاز    خواستم یکه 
چندتا مشت؟ من بدتر از    مت یخفه بشم؟! به ق  ی متینثارش کنم. به چه ق

. خواستم جوابش رو با  یبلکه از زندگ   ، یرو خورده بودم، نه از کس  ها نیا
همون پسر   د؛یبه گوش رس  ی اگهید  یصدا ی وقاحت کالم خودش بدم ول

 : با خنده گفت ی مچشم بادو

  ی شل کن   کمی سفت گرفته، شما    یاد یداداِش ما ز  نی ا  ده؛یداداش جد  -
 . بهتره

  یزیچ  هی  ر ی گبشر از پاچه  نیلبم نقش بست؛ هه! ا   ی رو   یکمرنگ   لبخند
از خودشه    یباز  ر یواسه دردسر، حاال که ش   کنهیاونورتره! کال سرش درد م

با نفس کشدارش    لی که عزرائ  دینکش  یمقاومت کنم!؟ طول  دیمن چرا با
 . بودم ستادهیروش ا روبه ماً ی حاال مستق د، یکش  یصندل ی دستم رو از رو 

  ی ادورگه  یشدم و ناخودآگاه با صدا  یحرکتش به شدت عصبان  نیا  با
 : دمیدر بم نشون دادنش داشتم غر یکه سع

 ه؟یچ ا یفعال باز شی ب ن یبرادر من! ا -



با انگشت شصت    یسر دادن. جور  ی حرفم کل کالس قهقهه بلند  نی ا  با
م  ضربدر  دستش  تو  دیکشیکف  االن  بار    ی که گفتم  هزار  داره  ذهنش 

 . هام خشک شدرگ یکه زد خون تو  ی! با حرکت ناگهانکنهیم م خفه

گلوم حلقه شد.    یکه رو   یسرد کالس و مشت  وار یبرخورد جسمم به د  با
مگه من   ایخشن؛ خدا قدر نیو تار شد. چرا ا  رهیهام تاز شدت ترس چشم 

!  کنه؟ یداره مجازاتم م  یبه چه جرم  دیموجود پل  نیکرده بودم؟! ا  کار یچ
.  زدیدامن م  شتر ی بود که به ترسم ب   ده یچ یکالس پ   یتو   یی اهو یچنان ه

  یتک اجزاخشن و کشدارش رو حواله صورتم کرد و تک  یهانفس  مونه
  ی و ابروها  ی مشک ی هارو از نظر گذروندم؛ با چشم  زشی صورت نفرت انگ

  یکه کج تو  یرنگ   یمشک   یدرهم رفته و پرپشتش بهم زل زده بود. موها
.  دادیتر جلوه م شوم و نحسش رو خشن  ی هابود، چشم   خته یصورتش ر 

مشتش آروم از گلوم    زدیدرش موج م  تی از عصبان  ییها که رگه  ییبا صدا 
 : سر خورد

 !رو  چارهیول کن ب  ؟یچته مهران؟! رم کرد -

دست  با همون کنار  صدا که  صاحب  سمت  با    م ی سرعت  و  برگشت  بود 
 :جواب داد یخونسرد

 . وفتهی درم یبا کبفهمه داره   یروز اول  دیداداشم، با -

 : گفت  یحال یهمون پسر چشم سبز با ب  دم،یرو شن  یو سرد  حسیب  یصدا

 . گفت  یزیبدبخت؟ اصال بهت چ نی داره ا کارت یچ -

غضب آلود    اومد،ینظر اسمش مهران مو شوم که به  یپسر مشک   همون
. واقعا چرا؟ مگه  دیو پرحرص با انگشت شصت کف دستش ضربدر کش



کار رو کرد تا دعوا    نیکرده بودم؟ مشخص بود از عمد ا  یمن چه گناه 
هام خفش  با جفت دست  خواستیراه بندازه و جو درست کنه. دلم م 

و پسر قد بلند و پرخور با    ی. پسر چشم بادوم ی نروا  یسم ی کنم! پسره ساد
  ی و تو ستین  یبراشون جد   ز یچ  چی گر ما بودن، معلوم بود ه نظارهخنده 

  ی هم بلند شد و چون تو  هیبق  ی. صداکننیم  ر ی س  یعالم خنده و شوخ 
از شاگردها که    یکی متوجه اصل حرفشون نشدم.    کردن،یهم صحبت م 

 :د یبه مهران توپ  ضدستش بود، معتر  ی بی عج یهادستبند

  شون، یخاطر خنگ به  ار یگامبالو و سامان آب  ایشورش در اومده! پو  گهید  -
اسم کالس رو    تی خاطر قلدور خاطر سکوتشون، توهم بهبه  نیو رام   ماین

 !نیبد کرد

که همون پسر    یا . با پس کلهادیهم در ب  هیبق  یباعث شد، صدا  نی هم
بادوم  زد همهمه  ا ی  ی چشم  دستبند  از  پر  پسر  اون  به  سامان  ها  همون 

 : دیتوپ  یدار و دلخور. سامان با لحن خندهدیخواب

 ؟یدیقدر جو مجلوت که ان  ختن ی ر   تاب ی! ت؟ یتو باز زر زد  ر، یجوگ   د یام  -

به سرش    یاگهی د   یبزنه که پس گردن  ی پسر معترض خواست حرف  همون 
 : دار و دلخور لب زدخورد. پسر قد بلند و پرخور با همون لحن خنده

 حرفا؟  نیرو چه به ا ی نی شیبرعکس م ی صندل یکه رو  ییآخه تو -

بزنه که مهران با سرعت سمتش گام برداشت. همون    ی خواست حرف  دیام
 : صورت اون پسر پرت کرد  یکشدارش رو تو  یهانفس

چون جرئت    زنن؟یحرف نم   هیکرده؟ پس چرا بق  یادیتو سرت به تنت ز   -
 .ی توهم خفه ش  کنم یم  شنهادی در افتادن با ما رو ندارن! پ



 :گفت  ت یرو به جمع یپسر خونسرد و چشم سبز با سرد  همون

راحت    التونیو مسموم کرد. خجو کالس  گه،یتازه وارد د  هی طبق معمول    -
 . شهی رخورد مهم طبق اصول ب  یک ی ن یبا ا

  ی هاها به حرفباال پروندم؛ رسما مثل پخمه  یی تعجب و استرس ابرو   با
م پهلوشون گوش  چ دادمیدو  منظورشون  ا  بود؟ی.  و    نیچقدر  کالس 

  کردمیتصور م  المیخ  یطور که توبود! اون  ادیکه داشت ز  ییهاچالش
 !ستی قدرها هم ساده نکالس اون  نیا  یدرس خوندن، تو

  د یبا  زدم یکه حدس م  م ی پسر کنار دست  دم؛یرو شن  یاگهیدخونسرد    یصدا
باال    یکالس باشه، صداش رو کم   عرضهیب   بای تقر  ندهیمشهور و نما   ن یرام

 :داد زدنش هم آرامش داشت یبرد، حت 

خواهشا. بنده    رونی ب  ای! مهران توهم از فاز کلکل ب دین یساکت همه بش   -
 !خدا پس افتاده 

  خواست، یبود که دلم م  نیقدر جو برام سنگ هم پس افتاده بودم! ان  واقعا
  ی ل یمیگفتن و سرجاهاشون با ب  یو الفرار. همه َاه   رمی قرض بگ   گهی دوپا د

پوزخند مهران  دست  ینشستن؛  با  و  و    زد  لوکس  ساعت  راستش که 
  نشی و با طعنه کلمات آتش  بهم اشاره کرد  کرد،یم  ییخوشرنگش خودنما 

 :کرد  ارو اد

نباشه مامان جونش تنهاش گذاشته. از   یهرچ  وفته،یپس ب  دمی! بان؟یا  -
که روز اول با ننه جونش    یکس   باره،یسوسول بودن م  ختشیو ر   کلیه
از آب    ی مامان  شی ت  ی ت  ه یتهش    کنهیم   ی طمدرسه رو با افتخار    ی هاپله



مطمئن    کنن،یم   یواسه نمره هرکار  نیریخودش   یعوض   نی. امثال ا ادیدرم
 . دهیم  ی و نعمت ی اشغال آمار ما رو به اکبر ن یاول هم روز باش 

گرفت. اون    شی کرده بود، وجودم آت   فی که کنار هم رد  یتمام کلمات  با
فقط   چ  کیلحظه  تو  امثال  َدَرک!  به  من  رو گرفت،  ذهنم  ته    ی سوال 

  قهیجون دم به دق  یبا پول دد  ای  شن، یچاقو کش م   ا ی. امثال تو  شنیم
غرور    ؟یچ   یعن یکار    یفهمی. تو چه مکننیشون م ساعت لوکس دست

به    عار؟یب  یچ  یعن یجون کندن و پول درآوردن    یفهمیچه م   ؟ یچ  یعن ی
دادن بنا کنم. عابر بانک امثال تو   ادی به من  یول  ،ی کن  ر یدادن تحق ادیتو  

و منگ بودم که    جیقدر گ . اونیریم   یتا سرکوچه رو اشتباه  رنیرو بگ 
کلفت شده و پرحرصم    یها رو دارم با صداحرف  نیمتوجه نشدم تمام ا

که هر لحظه    کشهیو مهران چنان کف دستش ضربدر م  ارم یبه زبون م 
د، از شاگردها گرفته تا در  ش  صدایجا ب ممکنه کف دستش پاره بشه. همه

.  شکستیم   طانیکشدار اون ش   یها کالس فقط سکوت رو نفس  وار ی و د
ول  دونمینم رو   فیک  ی چرا!  داشتم  انگار  م  یکردم،  پرواز  .  کردمیابرها 
جواب دندون خوردکن بود. موندن رو    نیمثل اون هم   ییهاآدم  اقتیل

با  ز یجا ن  د یندونستم  تا خونم  احت وفتادهی برم  با  در    اطیگردنش.  سمت 
  ی رنگ قدم برداشتم و خواستم از کنارش رد بشم که چنگ محکم  دیسف

پچ دوباره از سر  و پچ  اهو یرنگم زد و پرتم کرد ته کالس. ه   دیبه لباس سف
نگاه با  و همه  نما  تعجبم  یهاگرفته شد  منتظر    ی ا شنامهی و مضطرب 

ودم رو کنترل کردم که  خ  ی لی به راه انداخته بود. خ  یبودن که اون روان 
ا  غیج ا  یروان  نی نکشم،  وحش  نیبا  ناگهان  انهیحرکات  رو    شیو  من 
و قد بلند که طبق    یی. خواست سمتم قدم برداره که پسر موخرماکشهیم

که چقدر ممنونش    دونهیبود، سد راهش شد. خدا م  نی حدسم اسمش رام



ا حرص  خودم بود! ب  یخونم پا  دیرس یبهم م  یشدم، اگه دست اون جان
 : دیغر

 . یجوابتم گرفت ی! حرف زدگه یمهران، بسه د -

 :سرعت رو بهم گفت با

 . ادیسرت ن  یی بال دمینم  نیصورت تضم ن یا ر یدر غ  رون،یاز کالس برو ب  -

معلم گذاشتم و با سرعت بلند شدم؛    ز ی م  یخدا خواسته دستم رو رو   از 
  اد یخواستم از کنارش رد بشم که مهران شغال صفت تقال کرد که سمتم ب 

باز    ستادیا   شنهیتخت س  نیرام   یول و مانع شد. در کالس رو با شدت 
 .خارج شدم یی کردم و از اون کالس کذا

رو    جونمیدادم، جسم ب  رونیو پراسترسم رو با قدرت ب   نیسنگ   یهانفس
قلبم گذاشتم. قلبم چنان به    یسردم رو رو   یهازدم و دست  هیتک   وار یه دب
  ی. دست سردم رو تووفتهی که هر لحظه ممکن بود از کار ب  دیکوبیم   نهیس

  د یسف  یهاکیرنگم فرو کردم و با ترس و وحشت به سرام  یمشک   یموها
آدم  رهی خ  اهرو ر  اون  ذرهشدم.  نبودن؟ چرا    یایرو   هی شب  یاها چرا  من 

روانقشنگ  الم یخ  یتو  ز یچ همه پسر  اون  بود؟  رو    کینزد   یتر  من  بود 
  کیبود! اگه فقط اون پسر    یاخونه  وونهیچه د  جانی زنده بکشه، ا زنده

د ز   ده یرس   ر ی لحظه  جان  ر یبود،  اون  لگد  و  م  دیبا   ی مشت  .  دادمیجون 
زور کمرم    به  شد؛یم شتر یتپش قلبم ب   کردم، یبهش فکر م شتر یبهرچقدر 

رنگم رو    یمشک   یهایبا زور کتون  ستادم، ی دو پا ا  یرو صاف کردم و رو 
و  دمیکشیم   دیسف  ی هاکیسرام  یرو  بودن  قفل کرده  پاهام    می اری . 
کدوم    یی اما دستشو  زدم،یآب به دست و صورتم م  ه ی  د ی. باکردنینم



قرار دادم   گاه هی راهرو تک   یازوزهیف  یوارهای د ی قسمت بود؟ دستم رو رو 
  ر یمدرسه حرکت کردم. ز   ض یعر  یراهرو   یو تلوتلو خوران سمت انتها
قدر باهام بد حرف زد"  کردم که ان  کارشیلب زمزمه کردم "مگه من چ

تداع  برام  طنش  پر  اتفاق  اون  هرچقدر  خراب  شدیم   یاما  رو  تر  حالم 
در    هی  شگاهی رنگ آزما  یکنار سردر آب   دمیرس  هراهرو ک  ی. به انتهاکردیم
باشه،    تونهیجا کجا م رنگ قرار داشت؛ اون لحظه فرق نداشت که اون  یآب

  هی. با سرعت درش رو باز کردم و وارد شدم.  بردمیبهش پناه م   دیفقط با 
تم   دیراهرو سف نماون  ز،ی و  آدم دلش    یهاکیسرام  یرو  اومدیقدر که 

  ده یند   م ی عمر و زندگ  یبود؟! تو  ییواقعا دستشو  جانی پا بذاره! ا   زش یتم
داشته باشه! فکرش هم    یزیتم  ییدستشو   ن یهمچ  هی مدرسه    هیبودم،  

  ی و مرتب باشن، اون هم پسرها  قه یقدر با سلها انسخت بود که پسر 
  ن یبود و هم  دهی چی پ  ییدستشو  یفضا  ی هم تو  اس یگل    یمدرسه! بو  نیا

با    هانهیی . سمت آ کردیم   شتر یب تم رو واسه شستن دست و صور   اقمیاشت
  دن یبودن که آدم از د  ز ی قدر تمشکل حرکت کردم، ان  یل یاکل  یهاهیحاش

آب به صورتم زدم که حالم رو جا    هی!  بردیها لذت ماون  یتو  افشیق
کنم    یرو بررس  جانیا   کم ی پس بهتر بود    رفتیآورد، معلم که سر کالس نم 

  دمیصورتم کش   ی دم رو آهسته رو ی لباس سف   نی تا سرگرم بشم. سر آست
  ی آب سرد رو از صورتم دور کنم. دست راست سه تا در مشک  یس یتا خ

  ن یب  ی شده بودن. راهرو   ف یرنگ رد  ی رنگ و دست چپ سه تا در طوس
  نیروش پا بذارم! در اول  خواستیبود که دلم نم   ز یقدر تم ان  فی دو رد
باز کردم و خواستم داخلش رو برس  ییدستشو  در    یصدا  اماکنم،    یرو 
وادمیرو شن  ییدستشو  یورود از معلم   نیهم  ی.  اگه  ها  رو کم داشتم! 

. با سرعت در دهنم رو گرفتم و اما  بره یداشته و نداشتم رو م   ی باشه آبرو 



همون پسر پرخور    د یکه به گوشم خورد متوجه شدم با  ییآشنا  یبا صدا
 !کرد یم  ی چه غلط جا نیباشه. اون ا

  یبه خودم اومدم؛ ا  ییقفل در دستشو   یکه با صدادر رو باز کنم    خواستم 
در بم    یکه سع   ییمن قفل کرده خنِگ خدا! با صدا  یاحمق پس در رو رو

 : نشون دادنش داشتم داد زدم

 . در رو باز کن نیا  ایبرادر ب  -

  ت یاون موقع  یمن تعجب کرده بود و انتظار نداشت که تو   یاز صدا  انگار 
 : من رو بشنوه یصدا

 تو؟   یکن یم  یجا چه غلطتازه وارد؟! اون یی تو   یهو -

 : جواب داد یو با کالفگ دمیکش   یاکالفه  پوف

  شه یچرا باز نم   دونم یدرو باز کن، نم   ن یا   ای . بستیکه مهم ن  حاال اون  -
 !د یکرده شا  ر یگ

دستشوخنده  یصدا لودگ   ییاش کل  همون  با  برداشت.  مختص    یرو 
 : خودش گفت

 . یجا بمون تا خاک بخور! همونچاره یب یا -

بود، حتما با اون    شعورشیکار خوِد ب  دم؛یکوب  وار یحرص پام رو به د  با
  یکلفت   بایتقر  یبندازه! با صدا   ر یکرده من رو گ   یکیمهران آشغال دست به  

 :داد زدم

 ... که   یدرو باز کن! هوشه با توام! اله ایب  کهیمرت  -

 :دیحرفم پر  یتو یی دستشو   رونی سرعت از ب با



 !احمق  یاریاسم خدا رو م ییببند بابا! تو دستشو  -

  ی بو  ن ی! پس ادادینم  یبد  ی که بو  ییافتاد، دستشو  یچه اتفاق   دونمینم
منتظر موندم، اما   ی تر بشه کمبو کم  نکهیا  دیشد؟! به ام  داش یبد از کجا پ

فرو    قم ی  یتو  شتر یکه سرم رو ب  یشد. درحال  شترهم یب  چیکمتر که نشد ه 
 : گند رو تحمل کنم داد زدم  یتا اون بو   کردمیم

 !یاریم ی خاک توسرت کنن، خودتم که دار -

در عجب بودم! چقدر    ی حجم خنگ  ن یبود از حرفم جا خورده، از ا   معلوم 
 :داد زد یی دستشو رونیاز ب یپرحرص  یپسر احمقه! با صدا نیا

 !االغ  امییدستشو رونیمن ب  -

گند فاضالب رو    یبو  گه ینداشت؛ د  ده یمثل اون فا  یکردن با گاو  بحث
ام رو داد  بم شده  یبا تمام قدرت صدا  نیهم   یتحمل کنم، برا  تونستم ینم

داد    دیکش یم  دک یکه فرم مدرسه رو    دمیسف  رهن یپ   قهی  یهوا و از تو
 :زدم

 . شم یاالغ درو باز کن، دارم خفه م   یهو -

 : دیچ یپ  نی معلم یی دستشو   یکل فضا  یزد که صداش تو یداد

 . اون درو باز کنه تونهینم  اد یمنم ب یبابا -

  دم؛یکش   رونیلباس ب   قهیحرفش جا خوردم و با سرعت سرم رو از  نیا   با
  گه ی. دقم ی  یو دوباره سرم و فرو کردم تو  اوردمیهم دووم ن   ه یثان  هیاما  
 :باال رفتن صدام رو نگرفتم و داد زدم یجلو

 ... . ! بخداهی ! منظورت چ یچ -



ه  تا و  گرفتم  رو  دهنم  در  بردم  رو  خدا  ب  دم؛یکش   ینی اسم    رون یاز 
 : داد زد یی دستشو 

 !یخاک تو سرت کنن، خدا بزنه به کمرت؛ باز که اسم خدا رو آورد -

د  خواست یم  دلم  تو  بکوبم  محکم  رو  احم  ر ی گ  وار؛ی سرم  آدم  و  چه  ق 
  دمیداشتم بم نشونش بدم باال کش   یکه سع   ییافتادم آخه. صدا  یمغزیب

 : دمیکوب  ییو مشتم رو به در دستشو

 !احمق   یگیم یبزنه به کمر خودت. خودتم که دار  -

 :بلند داد زدم یکردم و با همون صدا  یمکث 

 .درو باز کن ن یا ا ی. بهی بزنه! به مخت زده کاف  خوادینه نم  -

 : کنهیکوفت م  یزیتر شده بود، معلوم بود داره چخفه صداش

در نوشته خراب    یرو   ی! اگه کور نبودیمنه که تو کور  ر یببند بابا! تقص  -
ناقصه احمق جون، دسته درش    یی دستشو   ن یکه ا  یعنی   ؟ یچ  ی عنیاست،  

تو شما  حاال  قنار  یلقه.  منم    یسواحل  ببر  کوفت کنم.    یز یچ   هیلذت 
تو  و  من  اکبرم یافتاد  ر یگ  نیمعلم   ییدستشو   یتو  احمق  یبعدشم،    ی . 

پدرمون  رتمون یبگ  جانیا پدِر  مپدِر  در  تا گ   اره؛یو  شو  خفه    رمون یپس 
 !ننداختن 

م نعره  کلفت شده  یناخودآگاه با صدا  دمیحرف رو از دهنش شن   نیا   تا
 :زدم



وارد    یتو چجور  شیکه خراب نبود! گاوم   یدر ورود  ؟ی! چطور؟یچ  -
که در خراب شده؟! اون در سالم بود به جان خواهرم،    یشد  یی دستشو 
 !سالم بود

 : دمیرو شن الشیخ یب یصدا دادیرو قورت م  یزیداشت چ که یدرحال

سه ساِل که خرابه. من    ییدستشو   نی بزن! دسته در ا  ین یب ذره  نکیبرو ع   -
 . اومدم داخل، دسته در کامل لق شد؛ حاالم که عمرا باز بشه  یوقت

که لقه؟! من عمرا    یچ  ی عنی  گفت؟یم یاحمق چ   ن یرفتم؛ ابهت فرو    ی تو
انداختن من،    ر ی ست واسه گهمش نقشه  هانیا   ارم،یدووم ب  جا نیبتونم ا

.  خندهیحال من م نیداره به ا   یی جا   ه یهم  یشک ندارم اون نامرد عوض 
ن  گهید دستشو   اوردمیطاقت  در  جون  به  افتادم  با    جور نیهم  ییو  که 

 : م داد زدمبم شده یبا صدا زدم،یرنگم به در لگد م  یمشک   یهایکتون

نقشه  - خودتهمش  برو  منست  رنگ کن؛  ا و  باالخره  باز    نیکه  درو 
 . کنم یم

 :داد زد الشیخیب یهمون صدا با

  جانیا  ی سال دهم  یاز پسرا  یکی  ؛یکن یباز م  یچجور  مین یباشه، ما بب  -
بدبخت    ر یگ بود  تو  هی کرده  روز کامل  وقت   یی شودست   یشبانه    یبود. 
فس   رش یگ بدبخت  ب  لیآوردن  از  تازه  بود،  مرخص شد،    مارستانی شده 

 .هاش کم کردده نمره از مستمر کل درس یاکبر

تا    هینامرد  نیمن که هنوز جوونم! ا  ایهاش پنچر شدم؛ خدا با حرف  رسما
ا   شتر یزدم و سرم رو ب   ه یتک  وار یها به دبمونم! مثل بچه  جا نیآخر عمر 

مارمولک    جانیا  ای خدا  بخورم؟یچ  جانیمن ا   خدایفرو کردم، ا  مقهی  یتو



خدا داره،  عقرب  چ  ایداره،  صدا  کار یمن  دوباره  حاال؟!  و    حسن  یکنم 
 : در اومد الشیخیب

داد    دیکردن با   داینجات پ  یممنوعه احمق! برا  یی دستشو  نی اومدن به ا  -
مون دادن خودشون  اتنج  که نیبعد از ا  می ا  جا نی اما اگه بدونن ا  م، ی بزن

 . شینه راه پ  م ی . نه راه پس دارکننیسه نصفمون م

به خودم    کردم یم   ی شدم، هرچقدر که سع  ره یخ  ییبه در دستشو   زده بهت
. من مطمئن بودم  تونستم یست، نماتفاِق ساده  ه یفاجعه    ن یبفهمونم ا

که سالم بود؛ اصال اون واسه    ییکار هست وگرنه در دستشو  یتو  یعمد
داره؟ با حرص مشتم    کار یچ  جانی ! اون ا؟ ییدستشو   نیا   ادیب  دیبا   یچ

بد    یفرو بردم. بو  شتر ی ب  دمیلباس سف  قهی  یسرم رو تو  دم،یکوب  در رو به  
ام  بم شده  ی. با صداشدیتر م قابل تحمل  ر یو غ  شتر ی هرلحظه ب  یی دستشو 
 : از خشم داشت داد زدم ییها که رگه

ا   - ا   طوره؛ نیاگه  تو  ا   نیپس  چه    نیمعلم   یی دستشو   یتو  جا نیموقع 
 . رهی گیم مبوده که خنده ی! نگو اتفاق؟ یکنیم  یغلط

کلمه رو    هیداشت    ی سع  آورد؛یحرصم رو در م   الشیخ یخفه و ب  یصدا
. آدم  تونستیکرده بود و نم  ر یگلوش گ  یتو  یزیچ  هی انگار    یَادا کنه ول

ا تو  نیدر  نم   یمکان   نیهمچ   ه ی  یحد گامبالو!  از خوردن  !  کشهیدست 
ثان  اما د  هیچند  ا   ی آب  دمیمنتظر موندم  نم  نیاز    ه یمثل    شه،یبشر گرم 
ها آورده افتادم. به جون  آدم  یایتازه از جنگل اومده و سر از دن  ه وحش ک

قدر دسته رو باال و  اون  دمش؛یدسته در و با حرص به طرف خودم کش 
م و در رو حل دادم که در خودش از رو رفت و گفت غلط کردم.  کرد  نییپا

  وار یو منم با سرعت به د   رونیدر پرت شد ب همزمان با باز شدن در دسته



زدم و تعادلم رو با    هیتک  وار یهام رو به دبرخورد کردم؛ دست  ییشو دست
که نسبتًا    ییشکل اون پسر قد بلند و مو خرما  دنیزور حفظ کردم. با د

  قهیزدم و سرم رو از    یروزیاز سر پ   یهم داشت لبخند  یفرم  یرو   کل یه
و بد بو خارج شدم    ییکذا  طیحرکت از اون مح   هیلباسم جدا کردم و با  

  ی که تو  یرو بهم داده باشن با ذوق  ایبا لگد بستم. انگار که دن   رو و در  
به بازوش زدم و با ذوق    یود، ضربه ناخودآگاه م مشهود ب بم شده  یصدا

 : و افتخار گفتم 

 !؟ یو داشتحرکت -

  ی امردمک قهوه  یکاکائو بود از ال  یهادور دهنش پر از تکه  کهیدرحال
پهنسوخته چشم  و  پت  لبخند  و ضربه محکم   لم یتحو  ی هاش  به    یداد 

 : زد فمینح   یبازو 

ا نتونستم اون درو باز کنم،  هعضله  ن یپسر! من با ا  یبابا! رکورد زد  ولیا  -
 !ماشاهلل 

عر   با لبخند  ول  لشیتحو   یض یافتخار  دستشو  یدادم  در  شدن  باز    ییبا 
 . سر دادم یکلفت  غیدست چپ، ج 

  ی هاش رو رو دست  کهیدرحال   یتو خودم جمع شدم، پسر چشم بادوم  و 
 : هاش گرفته بود با ناله گفتپهلو

 . قربون کرمت خدا شیآخ -

پا که پسر پرخور بهش زد؛ دست  یپس گردن  با با    نییهاش رو  و  آورد 
 : غضب رو به همون پسر قد بلند گفت



 !به من؟  ی چته گامبو؟ باز که جفتک انداخت -

بشر سلطان شکم بود،    نیآورده بودم، ا مانیکه بهش داد ا  یبه لقب واقعا
با    که ی. در حال دیکشیهم دست از خوردن نم   یی جا  نیهمچ   ی تو  یحت

 : لب زد یا با لحن سرزنش کننده کردیهنش رو پاک م دست دور د

 .احمق  ار ی ن یی دستشو ی! اسم خدا رو توی اریدستگاه آب -

به فرق سر گامبالو زد و با حرص    یابه حرص ضربه  یچشم بادوم   پسر 
 : گفت

 !یاآلن اسم برد نی خدا بزنه به کمرت، تو هم که هم -

حرص به پسر چشم  رو صاف کردم و با    دشیلباس سف  قه یگامبالو    پسر 
 : حواله سرش کرد یترنگاه کرد و ضربه محکم  یبادوم 

کار خودتو تموم کن! آخه احمق خودتم    ایی دستشو  ن یاز هم  ی کی   ی برو تو  -
 . االن نیهم  یکه اسم خدا رو برد 

گامبالو زد؛ با بهت بهشون زل زده    یبه بازو   یاضربه  ی چشم بادوم  پسر 
آخه چقدر ِگل اضافه بود    یبرم! ول  تیو بزرگ  یم یقربون کر  ایبودم. خدا

مغز    یصرف شد برا  هانیا   یکه برا  یِگل   ایخدا  ؟یدیدوتا رو آفر  نیکه تو ا 
  بود باال گرفته    شوننی االن عضو ناسا بودم! کشمکش ب  شدیمن صرف م 
 :کلفتم داد زدم  یکه با صدا

 !نیجا کردرو جابه یشما دوتا رکورد احمق -

 : دیو با حرص غر   دییمتوسطش رو جو  یهاپوست لب یبادوم چشم  پسر 

 !روزش نشده واسه ما دم درآورده  هی، تازه وارد ببند بابا -



 : کرد و با همون لحن گفت  دییپرخور حرفش رو تا پسر 

 !ما یندار داداشم! چاک دهنتو ببندا، ما دوتا اعصاب  گه یآره راست م -

  ده یفایبحث کردنم ب   ینداشت؛ حت  دهیزدم. نه اصال فا  یصدادار  پوزخند
بود، پس وقت با ارزشم رو هدر ندادم و سمت در گام برداشتم، دسته در  

که اون گامبو گفته بود،    یبه خزعبالت  توجهیکامال از جا در اومده بود. ب 
 : داد زدم یبلند  یبا صدا

 !کمک  -

پشت سرم باز شد و من    ییکه در دستشو  دیهم نکش   هیبگم به ثان  دیشا
!  دیو رفت. وجودم لرز   دیکالس نفس از تنم پر کش  یتو   لیعزرائ   دنیبا د

من تله گذاشته بود؟ آره حدسم درست   یکرد؛ پس برا  خیتمام خون تنم 
  ییبود که توانا  ده یهم کش  یو پرپشتش رو تو  یمشک   یهابود! چنان اخم 

اونقدر    ک،ینزد  ی ل یشد، خ  کیرو داشتم. نزد  یکشاورز  نیزم  هی  یاریآب
چسبوندم، نفس    ییدستشو  دیسرد و سف  وار ی که با سرعت خودم رو به د

ختب  یل یخ  د،یکش باد  اون  ع،یسر   یلیدار،  از  صورتم  پوست  قدر که 
موهانفس و  سوخت  تو  ی مشک  یهاش  نفس  یرنگم  جهت  باد  هاش 

فهم  تازه  لحظه  اون  سه کلمه  دمیگرفت.  فقط  اندازه  ترس  به  اما  ست 
 . هزار کلمه معنا داخلش گنجونده شده  صدیس

  ومده ی که از خودم حرصم گرفته بود، از اون دوتا ابله حرصم در ن  قدر اون
. رو  یکار خودتو بساز  جانیهم  دیبا ،ی ریبم دیاحمق واقعا با  یوای بود. ش

دوتا احمق تونستن تو رو گول    ؟یگول دوتا احمق رو خورد   یچه حساب 
  ناحمق ساده لوح رو انداخت  ی تو  خبر یبزنن! دوتا خنگ خدا و از خدا ب 



ا  ر یز به    یلعنت   یکه پسر چشم رنگ  دینکش  ی! طول ی جراد روان  نیدست 
 : گفتجمع ملحق شد و با همون لحن سردش رو به اون دوتا احمق  

به بعدش با من و مهران،    جانیاز ا  د،یبکش  کیو سامان دم در کش  ایپو  -
 .داداشام

که گول دوتا احمق رو خوردم.    دونستم یم  ا یآدم دن  نی تررو احمق  خودم
مامان نرفته    نینکنه آه و نفر  شم؟یدارم مجازات م   یبه چه گناه   ایخدا

  م ی که شد  دینکش  ی! طول کنمیرحم کن، خواهش م  ایدامنم رو گرفته؟! خدا
اون پسر مو مشک  نفر، من و  ابرو کلفت، همون مهران   یسه  به    یو  که 

ب  ادم یاسمش    یخوب اون چشم سبزک  و  موها  تیخاص یبود  اون    ی با 
  د یرنگش کش  یمشک  یبه هود  یدست  لیاش. عزرائو فشِن ژل زده  یمشک 
قدم بهم    ک ینقش بست.    شیگوشت  یهالب  ی رو   یزخند پرتمسخر و پو 
  ی سرش گذاشت، مشک   یرنگش رو رو   ی مشک  ی شد و کاله هود  کینزد

و پر از نفرتش    یمشک   یهاچشم اون    ش،ی جنگل  یابروهاش و اون ابروها
آت رو  ا زدیم  شی وجودم  خ  نکه ی.  رو    یلیقدم  حالم  بود،  تر  ازش کوتاه 

  ی می موج عظ  ز یموجود نفرت انگ   نی . با نگاه کردن به اکردیشدت بد مبه
نگاه پر ترسم رو دوختم به سبزک    شد؛یم   قیبه وجودم تزر   یمنف   یاز انرژ

فرمش رو تا آرنج باال زده بود و    دی لباس سف  یهانیکه آست   تیخاص یب
از لباسش رو باز گذاشته بود.  الت نشون دادن خودش چندتا دکمه    یبرا
کرد، چطور بهش    شتر یبود، تعجبم رو ب   زون یکه از گردنش آو   ییطال  ر ی زنج
پات لب پرتگاهه بعد حرص    هیبه خودم تشر زدم، احمق    دادن؟ینم  ر یگ

ام  کردم ترسم رو به چهره  یندونستم سع  ز ی! سکوت رو جا ؟یزن یاون رو م 
 : لب زدم ینکنم و با خونسرد ق یتزر



  ی رو شکستم نه کار  یقانون داره، نه قانون   جانی ا  نی! گفتن؟یخوا یم  یچ  -
 کردم، چتونه پس؟ 

 :با غضب لب زد مهران

 !وکثافت  نی ! آخه بب مینداشته باش  شی بگو کار  یداداشم؛ بعد ه ماین -

چشمم    لشیسرم نگه داشت؛ نور ساعت است  یرو مشت کرد و باال  دستش
رو    ل یاون عزرائ  سبزش رو تنگ کرد و دست  یهاچشم   ما ین   ی رو زد. ول

  ه ی   یهاش خوندم؛ توو مارمولک بودن رو از ته چشم   یگرفت. مارموز
مهران مارمولک  ماین  نیا  دم یفهم  هیثان از  مشت   یتر  به  زورش    بود که 

  ، انهیفرمش رو به حرکت درآورد و با لحن موز خوش  یها دستش بود. لب
 :فت بود گ رهیهام خ به چشم  که یدرحال

. حرف اضافه  م یبد  ادشی  دی! ما بادونهیرو نم  ن یقوان  که نینه داداش، ا  -
 . واسش  مونهیزد، دهن و فک نم 

آب دهنم رو قورت دادم و با    م ی با ترس درون  یبودم ول  دهیترس  کهنیا  با
 : م لب زدمدورگه کلفت شده یو صدا  یاجبار یخونسرد

  ی چون منم برا  دم، یاما عمل بحثش جداست! قول عمل نم   شنوم؛یم  -
 . کنم یعمل م  یبود، اوک ی کیخودم قانون دارم. اگه قانونتون با قانونم  

  ک یها بهم نزدو مثل برق گرفته  دیبا حرص کف دستش ضربدر کش   مهران
 : دیو غر  دیم رو چسبمدرسه دیلباس سف  قهیشد و  

سش غار غار کنه؛ چون خودش خوب  وا  دینبا   ترسه،یم  ر یکه از ش   یکالغ  -
 . درتشیم یچجور  ر ی ش دونهیم



زدم و    یدلم قهقهه بلند  یکه به ذهنم اومد، تو  یجواب کف و آبدار  با
 : جواب دادم یبا لحن خونسرد نی هم  یرو پر کنم، برا  م ی خواستم الت

.  رهیباالتر از ش   ی لی چون خ  کنه،یکالغ هرچقدر که دلش بخواد غارغار م  -
کنه.    دشیتهد  یوقت با تفنگ باداون  د؛یهروقت دستش به کالغ رس   ر یش

  ی شده غذاش رو فرت  هیآسمون تجز  یاما قبلش همون کالغ غار غارو از باال
 . ترسهینم ر یپر ادعا. بدون، کالغ از ش ر یتو صورت همون ش زه ی ریم

که داده    یرو سکوت فرا گرفت و من چنان از جواب  ییدستشو   یفضا  کل
  ایمنهدمم کنن. خدا   تونستنیهم نم   یج یبودم، که با آرپ  فی بودم خرک
تبر تنه  یعجب  و عجب  لبخند    ی اشدم من  رو خرد کردم من. متوجه 
ن  ه  مایناخواسته  تو  یتالش   چیهم شدم،  لبخند    یهم  اون  پنهون کردن 

. و اما  کردینم  شد یدندون م  ر ینرخ خم  ی گرون  باعثکه    باشیو ز  حیمل
  کرد یپرت م  مچارهیصورت ب   یکشدارش رو تو  یهاچنان نفس  ل یعزرائ

! چنان  کشهیاالن من رو م   نیا   ای. خداستادمی وا  یبخار  ی رو که انگار روبه
و لب    دم یکه مثل فنر باال پر  دیکوب  وار ی اش رو به کنار ددست مشت شده

  یی ها که رگه  یکرد و با لحن   یدست  شی پ  مای گرفتم. ن  هنم د  یرو تو  م ی گوشت
 : دیمهران رو گرفت و سمت خودش کش یخنده داشت بازواز 

ا  - ا   یاد یز   نیداداشم  تو  پروئه،  من خودم آدمش    ر؛ینگ  یجد  نو یبچه 
 . کنم یم

 : جا شدمزد که سه متر جابه  یچنان داد مهران

بچه پرو هوا برش    نیجلد خودت ا  یخدا برو تو  یداداش محض رضا  -
 . نداره



بگه که مهران با سرعت    ی زیش رو با زور جمع کرد و خواست چخنده  ما ین
 : مشتش گرفت  یلباسم رو تو قهی

کفش ما کردن، شاخ    یپا تو  ،یدهن لق  ،ین یر یخود ش  ؛یگوش کن عوض   -
به کنار، جفتک    نای دخالت، حرف اضافه همه و همه عواقب داره. ا  ،یباز

 . پروندن به ما قانونش جداست

ن دینکش   یطول با    دیپرپشتش رو درهم کش  یابروها  اهم می که  و چنان 
 . از درون  یکلماتش رو ادا کرد که ناخودآگاه خفه شدم، حت   تیجد

ا   - روزه  دو  تو  امثال  رو    جا نیبچه جون،  ما هشدار خودمون  مهمونن؛ 
ن   م،یداد جالب  اصال  نکن چون  امتحان  رو  ما  پوستیصبر  و    ای . همون 

بدون از االن    نو ی . فقط اشن یم  یوانر   یسامان پاش که برسه به اندازه کاف
 .یشد  یبد یوارد باز

چ ؟یباز  چه از  م  ی !  چ   زد؛یحرف  من  مگه  در    کار یآخه  بودم؟  کرده 
محکم باز شد و حرفش نصفه موند. تعجب کردم مگه دسته    ییدستشو 

ست! با  خونه  وونهی واقعا د  جانیا  ا یکنده نشده بود؟! خدا   ییدر دستشو
  ن یرام  دیبا   زدمیو الغر که حدس م  ف یخونسرد اون پسر نح   افهی ق  دنید

ر نفس  با کالفگ دمیکش  یزیباشه  چنگ    یی خرما   یموها  ی .  رو  رنگش 
 : زد و عاجزانه لب زد ی محکم

!  ن؟ یو مهران شما دوتا خسته نشد  ما ی! ن د یخدا بس کن  یمحض رضا  -
ول    نیدعوا رو گرفت   ی و معلما از جلسه برگردن. هنوز پ  یاآلنه که اکبر

 !ن؟ی ست ی کن بنده خدا ن



بدون    کردیصورتم پرت م  یگرمش رو تو  یهاهمونطور که نفس  مهران
 : رو مخاطب قرار داد  نیمصمم رام   ره،یهام بگچشم   یا نگاه از قهوه  کهنیا

 . رونیبرو ب   یکارا رو ندار  نیداداشم تو که دل ا -

به   ی شون رو نداشتم؛ چه حق کننده  جیدو پهلو و گ  یهاتحمل حرف  گهید
م  برا  دادنیخودشون  تع  یکه  تند  فی تکل  نی من  لحن  با  به    یکنن؟! 
 :دمی توپ  لیمهران عزرائ

  دم یشا  ؛یدار  یمتوجه شدم تو مشکل روان  هیچند ثان   نیهم  یمن تو  -
تحملت    توننیم   هاتیندارم دور و بر  ی! من کار؟یداشته باش   سم یساد
 . ستم یو مجبور هم ن   تونم ین نم بدون م  ینه؛ ول   ایکنن  

رو مثل    م ی اقهوه ی هاجسارت چشم  ی دهنم رو با ترس قورت دادم ول آب
. از نگاه پر از استرس  زشیانگ و نفرت  ی مشک  ی هاچشم   ی فرو کردم تو  غ یت

  یرو از مهران جان   ی مشخص بود که اون لحظه انتظار هر حرکت  ن یرام
دستش فرار کردم    ر ی شد با سرعت از ز  کیداره. مشتش که به صورتم نزد

  دادم؛ یداخلش جون م  شی پ  قهیشدم که چند دق  ییدستشو   همون و وارد  
 . حرکت کنه یی با سرعت خواست سمت دستشو 

  ی برا  کنهیهام رحم نم به استخون  یحت  اره؛یب   ر یاگه من رو گ   دونستم یم
رو تا ته باز کردم و    ییدستشو  آب  ر ی ش  یحرکت انتحار  کی  یتو  نی هم

 . صورتم نگه داشتم   یمثل صالح جلو

چه برسه به    دی رس یهم نم   یی قدر کم بود که تا دم در دستشوآب ان  فشار 
چرا فشارش    نی ا   ؟یچ  یعنیبود؛ آخه    ستاده یدر وا   یروکه روبه  یمهران 
کردم با    یو سع   دم ییرو جو  م ی گوشت  یهاقدر کمه؟ با حرص پوست لبان



ول  بدم  جهت  آب  به  جلو  یدستم  نم  یتا  هم  و  دیرسیپاهام  بهت  با   !
  یآب لعنت   نیچرا ا  یهم نداشت ول  یآب نگاه کردم، مشکل   ر یتعجب به ش 

  دیها با گناه؟ االن اون کثافت  نیقدر کم فشار داره! آخه چرا؟! به کدامان
  ن ی! تف به ا؟یکنیم   عی ضا  یجورنی چرا من رو ا   ایبودن، خدا  البی س  یتو

بهت زده و سبز    یهابردم و به چشم   رونیب  ییشانس. سرم رو از دستشو 
م مشهود بود با  بم شده  ی صدا  یکه تو   ینگاه کردم؛ با حرص  ما ین رنگ  

 :داد زدم ی الحن طلبکارانه

 ن؟ چرا فشار نداره؟ ها یآب لعنت  نیا -

اش جواب  و با لحن بهت زده  دهیبردهیبهت فکر رفته بود که بر  یتو  قدر ان
 :داد

 !ییپرو   یل یت... تو... خ -

آب حرصم گرفته بود که به حرفش توجه نکردم و با همون    ر یاز ش   قدر ان
رو    د؛یکش یکه پشت سرهم نفس م  یل یبه عزرائ  توجهیلحن طلبکارانه ب 

رام چال گونه  نیبه  و  بود  زده  زل  بهمون  خنده  با  رخ  که  به  رو  اش 
 : داد زدم د،یکشیم

 !ه؟ یجورنیآب فشارش چرا ا نی! ا ت یخاصیب  یه -

"    ییببر صحرا   یهانفس  یصدا زدم  تشر  خودم  به  سوزوند؛  رو  گوشم 
اش بهم زل زده  گره کرده  یبچسب" با ابروها  و نیو ول کن، ااحمق اون

ذهنش داره   یکه گفتم االن تو  دیکشیربدر مبود و چنان کف دستش ض
با ترس قورت دادم و انگشت  کنهیم  یمن رو خط خط  . آب دهنم رو 

 : سمتشم رو گرفتم اشاره



 . آب هدر بره ِف یببندم، ح رویش  نیلحظه صبر کن من ا  هیداداش  -

آب رو بستم؛    ر یش  شدمیم   یی که وارد دستشو  یقدم عقب رفتم و درحال  هی
خارج    ییو نفس زنان از دستشو  اطی کنه؟! با احت  کارمیچ   خواستیحاال م

نکرد؛ ناگهان    یحرکت   ل یاما در کمال تعجب عزرائ  دمیچسب  وار یشدم و به د 
قدر تعجب کردم که  زد. اون  ی گره ابروهاش از هم باز شد و لبخند پررنگ

  ر ی خند چقدر تغبود چاک دهنم به بناگوشم برسه! صورتش با لب   کینزد
  ی هاچشم   ی به مشک  ی زدم و با لحن هول و خندون  یا انهیکرد، لبخند ناش 

 :زل زدم زش ینفرت انگ

مثل انتر ماده،    ی جوراون  هیبه روت بخنده. چ  ایپسر بخند تا دن  نیآفر  -
 ؟ یکشیتو هم م  تویپاچه بز  یابروها یه

. رسمًا  گام برداشت  ییآروم فرو نشست و سمت در دستشوآروم  لبخندش
بع آخرش!  جا غش کنم؛ نه به غارغار اولش نه به بعبود همون  کینزد
ش به صحنه زل زده  با لبخند و چال گونه  ن یچش شد؟! رام  نیا   ایخدا

دستش رو گرفت و به سمت در    نی بهت بود که رام  یچنان تو   ما یبود و ن 
نفس    یامهران چنان با نفرت کلماتش رو ادا کرد که لحظه  کرد.  تیهدا

 : دیاز بدنم پر کش

کثافت    نینداره، ا   دهیبزنم فا  جانی آشغالو ا  نی. من امیبر   مای و ن  نیرام  -
 . و ببندهچند تا آدم کتک بخوره تا چاک دهنش یجلو دیبا

  و اون لبخند کشدار  یی دستشو  وار ی من موندم و در و د ه یاز ثان ی کسر  در 
پرمعن  اونجا! خدا   نیرام   یو  از  بال  ن یا  ا یموقع خروج  اون    یی چه  بود؟! 

غرورم    هیبق   یبود که جلو  ن یآره پس هدفش ا  بود؟یاحمق منظورش چ 



  ز یموندن رو جا  شتر ی شده بود؛ ب  نی سنگ  گهیهام درو لگد مال کنه؟ نفس
  ن یاز اول  نیخارج شدم. ا  یی رنگ دستشو  یو با سرعت از در آب  ستمندون

حت  یهاتجربه اعتماد  عدم  بود؛  به    یامروزم  نرفتن  احمق؛  دوتا  به 
  ی تو  ا یشق. خداتا احمق کلهبا اون پنج  وفتادنیدر ن   ن؛یمعلم   یی دستشو 

روز چه بالها که سرم اومد! من چقدر احمق شده بودم؛ اگه به فرض    هی
م  کی مهران وحش  ونیل یدر  باد کتک    یی دستشو  یتو   یاون  به  رو  من 
با خوردن    ؟یچ  کردیجا چال م پست من رو همون  یمای نو    گرفتیم

  یورود  ینوایبه در ب   یهانو  تلونیه  ان یزندان  امانیو هجوم ب  حیزنگ تفر 
راهرو چسبوندم. هنوز    یاروزهیف  وار یبا سرعت خودم رو به د  ،یو خروج 

پر کنار    مهی سطل آب ن  دنیبودم که با د  اشتهقدم سمت کالس برند  کی
آبدار  جرقهخونه که  در  داشت،  قرار  دفتر  در  ذهنم    یتو  یادرست کنار 
 . خورد

رنگ و خوش دوختش    یکه با اخم و کت شلوار مشک  ینعمت   یآقا  دنید  با
با  واقعا  فکرم رو پس زدم.  با سرعت  احمق  دیاز دفتر خارج شد؛    ی آدم 

  ینعمت   یبعد شر درست کن! خوب شد که آقا  یباشم! آخه احمق بذار برس 
مدرسه تواعتبار  اگه  من؛  رفتار  دست  سپرد  رو  چند    نیهم  ی ش  بحث 

کلفت و    یصدا  ؟یچ  کردیبهم شک م  یپنج نفر کس  اونبا    شیپ  قهیدق
  ذارن؟ یآخه مگه م   یکنم، ول  تیرعا  شتر ی ب  دیپسرونه مالکه؟! پس با   پیت

  یی و سمتم حرکت کرد. با خوشرو   زد   یلبخند مهربون  دنم یبا د  ینعمت  یآقا
 : گفت

 !ومد؟ ی ن  شی که پ  یزنگ چطور گذشت؟! مشکل  نی جان ا نی مت -



به    یکردم به خودم مسلط باشم؛ نگاه   یدهنم رو قورت دادم و سع  آب
که    ییبا صدا نی هم  ی آموز نبود. برااز دانش یاطراف انداختم، راهرو خال

 : در بم نشون دادنش داشتم جواب دادم یسع

 .بود یعاد ز یچهمه ؛ینعمت  یممنون آقا -

و با همون لحن خوشرو    د یرنگش کش  یو مشک   دیسف  شیبه ته ر   یدست
 :و مهربونش جواب داد

به محض بروز مشکل    ؛یمواظب باش  یل یکه خ  کنم یم  دیخداروشکر. تاک  -
شاهلل که به  نباش، ان  بذار. از رفتن مادرت ناراحت  ونیحتما باهام درم 

 . گردهیبرم یزود

  ن یبه احترام هم  د یزدم؛ چقدر نگران بود! پس با  یجوابش فقط لبخند  در 
  شتر یب  ینعمت  یآقا   نیکار خودم باشه. اما لحن خوشب  یسرم تو  ینگران
خ   دمیناام رو  مامان  درسته که  ول   تیاذ  یلی کرد،  برا  یکردم؛    یمامان 

کردم.    یلب  ر یزدم و تشکر ز   ی رفت کانادا. لبخند  ما یمحافظت از شهرام و ش 
  دن یتکون داد و از کنارم گذشت؛ با فکر رفتن مامان قلبم شروع به تپ  یرس

کنم. گل بدون برگ،    یزندگ   دیبا  م ی ت یآدم    هیکرد! حاال که مامان رفته مثل  
 ... .نما نداره؛ آدم بدون مادر، قلب نداره

و    یم، از در ورودنشون ندادن غم چهره  یتالش برا  ی اذره  کهنیا  بدون 
که    ستین   یکس  گهیرفتم. بغض گلوم رو فرو خوردم؛ د  رونیب  ی خروج
ازم استقبال کنه، فقط    گردم یاز مدرسه برم  ی خسته و کوفته وقت  ی وقت

  ی که با لباس ورزش   ییها و به بچه  دم یمن موندم و من. نگاهم رو باال کش
باز  فوتبال   نیزم وسط   عده  کردنیم   یمحوطه  ز   یانگاه کردم.    ر یهم 



سبز رنگ نشسته    یهامکتی ن  یمجنون اطراف محوطه رو   دیب  یهادرخت
. به قصد  دمیکش  یق یفرو بردم و نفس عم  بم ی ج  یهام رو توبودن. دست
گام برداشتم، تا چند    اطی محوطه آهسته سمت وسط ح  یقدم زدن تو

  خواد یاما حاال دلم م دم؛یگنجیپوست نم یتو ی از خوشحال شیساعت پ
سر  ا  تر عیهرچه  خونه.  ا  ی ایدن  ن یبرم  من  قشنگه،  رو    ایدن   نیپسرونه 

برام محاِل ممکنه. از االن    یهم خوشحال  ایدن  نیا  یدوست دارم؛ اما تو 
  ن ییبدون باال و پا  یوسط جاده زندگ  جونیو ب  دیخط سف  هیمن مثل  

  ی بود که خودم انتخابش کردم، حت   یی ایدن  جا نی . ادمیرو ادامه م  می زندگ
  یصدا دن ی. با شن ستم یداخلش بمونم و پاش وا   دیاگه اشتباه هم باشه با 

. از  دمیرو د  مایبرگشتم و مهران و ن   ع یاز پشت سرم سر   ی کس  یهاقدم
  یمشک   یجا خوردم، اما ظاهرم رو حفظ کردم. مهران کاله هود  دنشونید

درهم بود.    شیپاچه بز   یروهارنگش رو سرش گذاشت؛ طبق معمول اب
و بهشون حالت    د یکش یدست م  شی پرکالغ   ی شاد و شنگول به موها  ما ین
شده بود.    ان یاز قبل نما  شتر ی نور آفتاب ب  یسبزش تو  یهاچشم   داد، یم

باز چه  دنبال  دبو  ی باز  آره  دستشو  ی وقت  گه یدن؟  م   ییآب    یخوایرو 
فکم خورد که    هب   ی هم باش. چنان مشت   ی روشون منتظر هر حرکت   یزیبر

شد و از کار افتاد، ناخودآگاه اشک    حس یحس کردم صورتم ب   یالحظه
خوِن کنار لبم    ی گرم  یپرت شدم. رو   ن یزم  ی هام جمع شد و رو چشم   یتو

و نگاهم    دم یبا سرعت نگاهم رو باال کش  د،یکشیم   ر یفکم ت  دم؛یدست کش 
  کار ی. آخه مگه من چزیانگگره خورد به دو جفت چشم سبز رنگ نفرت

  ده یها سمت ما کش و سنگدل بودن؟ همه نگاه  رحم یب  قدر نیکردم؟! چرا ا 
خ خ  هایلیشد.  و  ترحم  ب   ها یل یبا  حت   ی الیخیبا  بودن.  زده  زل    ی بهم 

زم   یهااون وسط  باز   نیکه  باز  کردن؛یم  یفوتبال  از  کردن    یدست 



بودن. اونقدر درد داشتم    ی ناگهان  یحرکت   نی شوک ا  یبودن و تو   ده یکش
با ب  حس یب  صورتمو   نفرت    ی هابه چشم   ی حسیبود که فقط تونستم 
به سمتم خم    ی زد و کم  یاون دو شخص زل بزنم. مهران پوزخند  ز یانگ

. لحنش نفرت  دمیدیم  یلذت رو به راحت   اهشیس  یها چشم   یشد، تو
 : هام زل زد و گفتچشم  یاداشت؛ با لذت به قهوه ی ظیغل

دوس دارم طرف مقابلم    شه ی هم  زارم؛یب  ی عاد  یمن از انجام دادن حرکتا  -
تر  چاک دهنت خطا بره، محکم   گه؛ی بار د  کیکنم. فقط بدون    ر یرو غافلگ 

 . یخوریم  نیاز ا  شتر یو ب 

مثل اون    یکثافت به تمام معنا! کثافت  هیاش زل زدم؛  هنفرت به چشم   با
م  چ  د یفهمیچه  نگاهه؟ یغرور  اون  عمد  از  جونم    یها!  به  رو  مسخره 

خم شد و با نفرت بهم    ی متقابال کم  مایکنه. ن  فی انداخت تا عصابم رو ضع
. حاال دوتا نگاه  کرد یمحوم م  ن یزم  ی زل زد؛ کاش اون لحظه خدا از رو 

با درد فکم رو    دم،یکشیم   دکیخودم    یآور رو رو شو چند   ز یانگ نفرت
لبم رو با دست فشار دادم. به گناه نکرده    یدست گرفتم و خون رو   یتو

ا  شدم،  عقده  هانی مجازات  ا  ی اچه  که  جبرانش    یجورنیداشتن 
بارون    خیکالمش وجودم رو    یبا سرد  ما یکه ن   دینکش  ی طول  کردن؟ یم

 : کرد

فقط  یاوخ   - شده؟  اوف  فکت  ه   گه ید  ز یچ  ه ی!  من؛  طرف    وقت چیاز 
 . جواب نده ییرو با پرو یگ عی ضا

  د ینکش  ی هام دور شدن و طولچشم  یو از جلو ستادن ی صاف ا شون جفت
شد و همه گرم کار    لیتبد  یبلند  یاهو یکه سکوت محض محوطه به ه 

  ، خواست یم   هی دلم گر  دم،یکش  یخودشون شدن. از ته دلم آه پر از درد



  ر ی قدر ذهنم درگ. اونخواستیم   هی دلم گر  می کل زندگ  یتو  بار نیاول  یبرا
ته محوطه پناه ببرم و از ته دلم زار    ییح دادم به دستشویبود که ترج
 . رو از دست داده بودم، اونم فقط با حماقت خودم  هاز ی چ  یل یبزنم. من خ

دوشم انداختم    یرنگم رو رو  یمشک   فیک   یلعنت  یی خوردن اون زنگ کذا  با
  ی ول  د یشد  ی لینه خ   د، یکشیم  ر یکم رو پس زدم. فکم تو با شدت اش

  حسیاز درد ب  زدم یقدر که اگه به صورتم دست مبازهم درد داشتم. اون
از در اون محشدمیم شدم.  خارج    یلعنت   ط ی. با بغض نشسته به گلوم 

خور  بشم کتک  دی ! چرا با؟یه از درد فکم بود؛ آخه به چه گنا   شتر ی ب  م درِد دل
دهنش، چرا مثل گاو نگاه    ی اون آشغاال؟! چرا نتونستم اون لحظه بزنم تو

نم  فیکردم؟ ح  بهشون  زورم  م  د، یرسیکه    د یبا  دونستمیوگرنه خوب 
که از پشت سرم    یابوق سمند نقره  ی کنم. با صدا  شونیآچارکش  ی چجور
راه راه    شرت یرو با ت  ساله یمرد حدودًا س   ه یرو برگردوندم و    رم اومد س

  ی کرد و گفت از طرف مامان استخدام شده بعد از کل  یرلبی. سالم ز دمید
مطمئن شدم از طرف مامان اومده، در عقب رو باز    یوقت   غام ی تماس و پ

دلم پر   یعازم خونه عمه صنم شدم. تو  جونیخسته و ب ی کردم و با بدن
تو هنوز  و  بود  درد  ول شوک    یاز  بودم،  امروز  فکر    یاتفاق  هرچقدر که 

نت   کردمیم پوفدمیرسینم  جه یبه  ش  دمیکش  ی.  از  ب   شهیو  زل    رون یبه 
  یعمه تنگ شده بود؛ بعد مرگ بابا درست و حساب  یزدم؛ چقدر دلم برا 

هم   دهیند صنم  عمه  هم   شهیبودمش.  بود،  روح  شهیشاد  و    هیبه  شاد 
ه مدرسه دخترانه بود،  . عمه مشاور بازنشستخوردمیخوشحالش غبطه م 

آقا هما   یباربا کوله بعد مرگ  شوهرش،    ونیاز تجربه و حرف حساب. 
.  نهیبب   یروح   بی م سپهر آس شادش کم نکرد تا پسر عمه  هیاز روح   یاذره

قطعا اگه    ینبود، ول  رانیسپهرم ا  دم؛ یکش  یهه! اما مادر من... آه پر درد



. چقدر  گذروندمیبحث کردن باهاش روزم رو م   و بود الاقل با دعوا کردن  
برا دلم  ن   ی که  خصوصًا  بود،  شده  تنگ  سوت   لوفر یدخترا  اون  و    ها یبا 

تقر هاشیدلدار هم  عمه  اخالق  مر  با ی!  و    می مثل  رک  همونقدر  بود، 
ل  قدر سرحاهمونقدر شاد. خوب بود که عمه با وجود پنجاه سال سن ان

  ی معرف  یمیکه خودش رو کر  ییآقا  ز ا  نیماش   ستادنی بود؛ با از حرکت ا
شدم. اوف که چقدر دلم    ادهیپ  نیکردم و از ماش   یرلبی کرده بود، تشکر ز

تنگ شده بود؛ چقدر    شدیکهنه نم   وقتچیکه ه  یرنگ  ی اون در آب  یبرا
بود. البد ح  یو آجر  ی میقد  ینما  دلم واسه سنگ   اط یخونه تنگ شده 

  فونیفشار دادم و روبه ا   رو کرده! با سرعت زنگ در    ر ی تغ  یحساب خونه  
که در باز شد. به محض باز شدن    دی نکش   ه یبه ثان  ی بزنم ول  یخواستم حرف 

کردم؛    هامهیدماغم رو پر کرد و با لذت هوا رو وارد ر  ی گل محمد  یدر بو
همچنان سبز    اطی دست چپ ح  یدهانکرده بود! شمشا  ر ی تغ  یزیچ   چیه
. استخر  گذشتیاز اون روزها م   ودبودن؛ انگار نه انگار که ده سال ب   بایو ز 

عم و  ح  ق یبزرگ  م  اط ی وسط  فرو  رو  اون    یتو  بردیمن  خاطراتم؛  اوج 
استخر آب    ی تو  ها وونهی و شهرام و سپهر مثل د  ما یکه من و ش  ییهارو 
  ی هابود، بوتهها زالل و شفاف  . آب استخر مثل همون موقعم ی کردیم   ی تن

  ی قدر که دلبرلرزوندن اون  رو دلم    اط یح   یاقهوه  مکتی کنار ن  یگل محمد
  می کردیخدا سرش دعوا م   شه ی که هم  اطیرنگ کنج ح  د یکردن. تاب سف

گذشته رو    یمثل سابق بود و بو  ز یچهمه  م؛ ی شدیو دوتا دوتا سوارش م 
رو    ر یز   یهاهسبز   یحت   داد، یم قبل  سال  طراوت چند  پاهام هم همون 

و از گذشته پرت    معمه به خودم اومد  ن ینشگرم و دل  یداشتن. با صدا
 :زمان حال یشدم تو



بر  - چ  یقربونم  ند  هیدختر!  زد  دایپد  دیمثل  ح  یزل  م؟  خونه  اطیبه 
 . و نم ی نازن یگال  یزن یچشم م  وقتهی

و معترض بود. با    ن یمعمول صداش رک و طرز حرف زدنش دلنش  طبق
رو از ته    ی سرعت باد سمتش حرکت کردم تا اون موجود دوست داشت

  ی به گونش زدم، دست   یبغلش و بوسه محکم  دمی. محکم پررمیدل بغل بگ
زد و    می شونیبه پ   ی شد؛ بوس محکم  ره ی و با محبت بهم خ  د یبه سرم کش

 :با لحن مهربونش گفت

 !ذره شده بود هیدلم برات   -

  ها یلوس باز  نی صنم کجا و ا  دم،یکه بهم زد تازه فهم   یبا پس گردن  یول
گفتم    یبلند  یآ   چوندش،یدستش گرفت و پ   یکجا! گوشم رو با حرص تو

 : فشار داد. با ناله داد زدم شتر ی! ب چیول نکرد که ه   یول

 . قشنگ  یبرد ی رو شست افهیم  افهی! ق؟یکن یم   کار یچ یآ  یآ  -

 : دیحرص غر با

باهات    د یبا  یتو که کل  م ی هم از دستت شکارم. بر  یدختر! کل   یریمرده نم   -
 . اختالت کنم 

  دادمیگوشم رو ماساژ م  کهیرو ول کرد و وارد خونه شد. درحال  گوشم
ذره رفتارش  شدم.  خونه  وارد  حرص  عنق   ر یتغ  یابا  بد  بود،    ینکرده 

درباره    خوادیم  دونستم یحفظ کرده بود. خوب م   شهی رو مثل هم   شیذات
  یهم برارو اون  یمسائل   نیهمچ   ه ی اصال حوصله    یکنه؛ ول   صحبتیچ

 : که صداش باال رفت و داد زد  دینکش  یاالن نداشتم. طول 



خوشگله    وایش  ا یب   ؟یکنیکجا رو خراب م   ی! باز دار؟یی کجا  ی! دن یدن  -
 . اومده

عمه که چند    ه؟یک  گهی د  یبودم؛ دن  ستادهی دم در ا  باز   یتعجب و دهن   با
هام  بهت بودم کفش  یطور که تو! همونکنه یم  یزندگ  نجایا   ییساله تنها

جاکفش کناِر  و  درآوردم  سورمه  یرو  ماننِد  گذاشتم.    یاکمد  در  کنار 
  که نیفرق کرده بود؛ با حس ا  شی خونه کامال با چند سال پ  ونی دکوراس

پشت سرم باشن با سرعت و ترس با پشت برگشتم و با    ی بی عج  ی زهایچ
قد بلند ساخته شده    یهارنگ که به شکل آدم  یمشک  یهامجسمه  دنید

ب دادم  رو  نفسم  ارونیبودن،  و  بود  عمه  غر  بیعج  لیوسا  ن ی.    ب یو 
  د یبنفش و سف  یهاعالقه داشت. پرده  هاز یچ   جور نیبه ا  شهی خونش! هم

با طرح گل نور غل  شهیهم مثل    یمشک  یهاخونه  و  بودن    ظ ی کنار رفته 
م  د یخورش روشن  رو  خونه  بزرگ  عادت  همنیا   کرد؛یحال    ی هااز 
  ف یک   ی. با خستگستی تنها ن  کردیحس م   ی جورنیعمه بود و ا   یشگ ی هم
رو  یمشک  رو  تلپ  یرنگم  و  پرت کردم  خونه  بنفش  رو    یکاناپه  خودم 

ساله    ستی ب  یهاجوون  پیت   شه ی. عمه مثل همیکاناپه بغل   یانداختم رو 
همرنگش، آزادانه    نیشلوار ج   ه یساده و    یمشک  شرتیت   هیرو زده بود؛  

هاش رها کرده بود. دست  شونه  یرو رو  شیبا مشک  ختهیآم   دیسف   یموها
 : دیکم پشتش رو درهم کش  یو ابروها ستادیسرم ا   یبه کمر باال

 . بزن بچهآب به سر و صورتت  هی ! بلندشو برو  وقتهی  ییواه واه! نچا -

بند ک  یاخسته  لبخند با  و همونطور که  م  فم یزدم    ی هاچشم   رفتم یور 
 : دمیپرس یطون یکردم و با لحن ش   ز ی رو ر میا قهوه

 ! طون؟یش ه یک  یدن -



 : زد ی به پام زد و لبخند ی آروم لگد

برو لباس    ، ی نیبیمنو م   گر یبچه! حاال خودت ج  ومده یبه تو ن   شیفضول   -
 .یبرات تنگ شده. پاشو پاشو قربونم بر یبپوش که دلم حساب

چنگ    فم یکاناپه بلند شدم و به ک   یاز رو  ختهی آم  یخنده و همون خستگ   با
 : عمه زل زدم یهابه چشم  طونم یزدم؛ با لحن ش 

 . یکردی! نامرد الاقل منو دعوت م یخاک عالم، نکنه شوهر کرد   یوا  یا  -

حرکت از    ه یتو    ی ول  رهیو درآورد تا سمتم هدف بگ پاش ر   رنگیآب   ییدمپا
  ی وسط حال باال رفتم و در جا خودم رو رسوندم به اتاق سپهر؛ ول   یهاپله

ب با  اتاقم کجاست!  نگفته  پله    یحالیآخه عمه که  راه  از حصار  رو  سرم 
 : کردم و داد زدم  زونیآو 

 !اتاق من کجاست؟ نیعمه ا  -

وسط خونه آب    وسف ی ُحسن  یهاش به گلبا آبپا  نییاز پا   کهیدرحال   عمه
 : با همون لبخند قشنگش جواب داد  داد،یم

بر  - قربونم  اون  ، یاوف بچه!  اتاق هست  تا  اتاق مهمون  آخه چند  جا؟ 
 . گهید

تکون دادم و وارد اتاق شدم. اوف! عمه چه کرده بود! معلوم بود    یسر
  ی نفره با رو تخت ک یبود، سمت تخت  ده یبه سر و وضع اتاق رس  ی حساب

  ه یرو تو    فمیدراز بکشم. ک  کمیدادم    حیحرکت کردم و ترج   ی مخمل  یآب
هام رو نبسته  بغل تخت، چشم   یا روزهیکاناپه ف  یحرکت پرت کردم رو 

 : دیبه گوشم رس  ییاداهبودم که ص



 . یدختر، قربونم بر ی. قربونم برخوامیزن م   خوام،یمن زن م -

 . تخت دونفره نشستم  یرو  خیترس از جا بلند شدم و م  با

  ه یشخم زدن    ییبودم که توانا   دهیقدر ترس بود! اون  ییچه صدا  ن یا  آخه
مزرعه بدون گاو آهن رو داشتم. با ترس آب دهنم رو قورت دادم و همون  

 :دمی نکره رو شن یاصد

 !نی و ببزشت نیا -

  کمی مرد بود! اما نه!    هی  یصدا  هیصدا شب  نی رسمًا بند اومده بود؛ ا  نفسم 
  ی که با همون صدا  دینکش   یدورگه و بم طول  یصدا  هی از اون    تر بیعج 
 : داد زد بشیعج 

 !و نگاه کنزشت نیا -

و مثل اسب به در جفتک انداختم و با    دم یحرفش مثل فنر از جا پر  ن یا  با
بود؟ آخه عمه   یی چه بال  گهید نیا  ای از اتاق خارج شدم؛ خدا غ یترس و ج

  ر ی گکف  کهیبده؟ عمه هراسون درحال  تونهیخبر نم   ه یاگه شوهر کرده  
 : شد کیحال رو دور زد و بهم نزد   یرو دستش بود، اپن آشپزخونه روبه

 هو؟ یدختر! چت شد  ی ریمرده بم -

گرفته بودم، با تته پته به    یهام رو به بازبا ترس سر انگشت  که یرحالد
 : رنگش زل زدم  یاکم پشت و قهوه  یابروها

 !تو اون اتاق نشسته ی... مردهیع... عمه...  -

بود از شدت    کی سر داد که نزد  یابه بازوم زد و چنان قهقه  یاضربه  عمه 
 : . با ترس گفتم وفتم یترس پس ب 



 عمه مخت کج شده؟ -

 : لب زد یبه بازوم زد و جد یاضربه ر یگو خورد و با کفشخنده عمه

 . ترسهیبچه م هی آخه آدم از  ه؟ی چه حرف نیدختر! ا  ی ریوا مرده بم -

هاش رو برده بود باال و قربون  طور که دسترو داد دستم و همون  ر یگکف
رفت. وا! آخه بچه کجا بود؟ به قرآن  از پله ها باال    رفتیم   یصدقه کس 

عمه گفت بچه! من حوصله پوشک عوض کردن    یمرد بود! وا  هی  یصدا
ا  ی همخونه  ه یو   آخه  ندارم.  رو  من    شی آسا   ن یناخونده  با  چرا 
تو آرامش باشم،    جانی چه وضعشه آخه! من اومدم ا  نی! ا ست؟گانهیب

هرشب    دیمن با  قبول کرده؟ البد  یعمه خانوم واسه من بچه به فرزند
 . پوشکش رو عوض کنم 

با تعجب به عمه زل    ن، ییها اومد پا که عمه خندون از پله  دینکش  ی طول
 : دمیپرس یزدم؛ با لحن کنجکاو 

 ؟ یقبول کرد یتا حاال بچه به فرزند یعمه از ک  -

 : کرد  یزیرو گاز گرفت و خنده ر  کشی لب بار  گوشه  عمه

م  تو؟ تازه ترس نداره، بچه  یخنگ  قدر نیخدا نکشتت! آخه دختر چرا ا  -
ب  یکل تو  بب   یایمنتظر بود  باال َبست  نتتیتا  از بس مشتاق بوده رفته   !

 . نییپا  امینم  ادی ن وای تا ش گهیگرفته نشسته م

رنگ و پرپشتم رو باال دادم. موشکافانه    ی مشک  ی شدت تعجب ابروها  از 
 : دمیپرس

 د سالشه؟ وا! مگه چن -



 :به شونم زد و با خنده گفت ی اضربه  عمه

 .پونزده سال ی تو  رهیم ی فنچولم ماه بعد -

 : سر دادم  یرو از دست دادم و داد بلند  کنترلم 

! آره فردا هم البد  یاریساله م بچه پونزده  یریها! دستت درد نکنه! م  -
 خوره؟ یم   نیحق سپهرم ا  ن، یا  شهیخور م ارث

 :کرد  ز ی اش رو رهزد و چشم  یلبخند عمه

کباب    خوادیرو بهت نشون بدم. دلت م   ی وروجک فسقل  ن یا   م ی بر  ا یب  -
 . برهیکه دل مبس ش؛یبخور  ی کن

ا  قدر اون بودم  عز  نیکنجکاو  مثال    ز ی بچه  خودم    سالکی کرده که  از 
از حدقه در اومده همراه    یهابا چشم   نیهم   یبرا  نم، یبود رو بب   تر کیکوچ 

که همون    دینکش  یعمه در زد و طول  م ی دیعمه حرکت کردم؛ به اتاق که رس 
 : جواب داد ب یغر  بیبم شده و دورگه عج  یصدا

 ... . ای ب ایب  ا یتو عشقم. ب  ایب -

ترس و لرز همراه عمه وارد اتاق شدم، عمه با آرامش و لبخند سرش رو    با
 :کرد و لب زد  رنگ کنار پنجره خم  یکمد مشک   یتو

 ؟یشد میمن! پسرکم، کجا قا  ی جوجو -

بود تشنج کنم؛ مگه چقدر بود که    کیتعجب کرده بودم که نزد  قدر اون
عمه با همون آرامش و لبخند با عشق و محبت لب    شد؟یکمد جا م  یتو
 :زد

 . زمیبغلم عز  ای! بطونیش   ییجانیجون اومد. آهان ا وای ش  ا، ی عشق من ب  -



  ی که تو  یقرض کردم و به موجود  گهی چشم داشتم دوتا چشم د  دوتا
رنگ با نوک    یخاکستر   یکاسکو  هی عمه بود با بهت زل زدم.    یهادست

لحظه  ه یسا قرمز!  دم  م   ی او  بهت  شدت  ا ستادمیا   خیاز    جانیا   نی. 
م  گه؟ی میچ درست  دارم  درسته.    ایخدا  نم؟یبیمن  خوابم  من  البد 

اتاق.    یاقهوه  یها بودن به پارکت  ده یسبچ   جارنگم در  یمشک   یهایکتون
 : آور زد و با محبت گفتبه کاکل اون چندش یا عمه با لذت بوسه

 . سالم کن پسرم وای به ش -

  ی با اون صدا  یف یو شپش آلود و چندش و پر از کث   فی همون موجود کث   و 
 :آور و ترسناکش داد زدچندش

...  نی و ببزشت  نی ا   ن،ی و ببزشت  نی ا   ؟یسالم آشغال؛ سالم آشغال خوب  -
. 

 : رو قطع کردبا سرعت حرفش عمه

ا  - ش  ه؟یها چحرف  ن یوا  به  پسرم؛  باش  اومد  وا ی مودب    یبگو خوش 
 . عشقم، بگو بهش

 :موجود کثافت داد زد  همون

 . نه اون آشغاله؛ آشغاله صنم جون -

عمه    ی هادست  ی که تو  یخاکستر  ی ط اون الفاظ و حنجره طو  دن یشن   با
پا که    دمیکش   یاچنان نعره  زدیها حرف مو مثل آدم  شد یم  نییباال و 

 : و داد زدم  نیزم  دمی. با تمام توان پاهام رو کوبنییپا  ختی سقف اتاق ر



و رو دورش  جدسادات. اون شپش  ا یخدا،    ا ی!  نی امام حس  ایابلفضل؛    ای  -
 .و رو دورش کن کن عمه، اون شپش

 : گفت  یهول کرد و با نگران   دیکه نعره من رو د  عمه

 . بچم  آزارهیب ی که؛ دن  ستی ن یزی! چ وا یوا ش  -

داشت حالم    فی آور کثهاش نکردم؛ از اون پرنده چندشبه حرف  یتوجه 
. با قدرت  کردیاتاق حالم رو بد م  یقدر که وجودش تو اون  خورد، یبهم م

 : نیزم  دمیپاهام رو کوب

.  ارمیباال ب   خوامیعمه م   جا،نیو رو دورش کن از ا شپش  نیعمه ا   یوا  -
 !دورش کن 

 : آورش باال رفتچندش یکه صدا  دینکش  یطول

 !و نگاه کنزشت ، ییو توشپش  ؛ییو توشپش ؛ییو تو شپش -

عمه صنم ول شد و با سرعت    یهااز دست  یی هویکه    شدیچ   دونم ینم
حرکتش از شدت ترس چنان افتادم    نیبا ا   دونم یم  یسمتم پرواز کرد؛ ول 

 . رفت  یاهیهام س و نعره زدم که کم کم چشم   ن یزم یرو 

 *** 

 .خواب چقدر بهم حال داد  نیا  شی به بدنم داد؛ آخ ی و قوس  کش

 .یخواب یو چقد م و پاشو، شپششپش -

هام  چشم   یاآروم شکاف قهوه  گه؟یم   یآور چ کلفت و چندش  یصدا  نیا
تخت دونفره با    ی پهلو  دم؛یلبخند قشنگش رو د  رو باز کردم و عمه و اون



م  رنگ و پسرانه  ی مشک  ینشسته بود و موها  یرنگ مخمل  یآب  یروتخت 
 .دادیرو نوازش م 

 !گهیو پاشو دشپش -

  ن ی! پس ازدیعمه زل زدم، عمه که حرف نم  ک یبار یها تعجب به لب با
 :عمه با لبخند لب زد ه؟ یچ یصدا

 .وقتی  فته وی م پس مساکت شو! بچه یدن -

چندش  دنیشن  با اون کفتار  داداسم  چنان  خونه    یآور،  سقف  زدم که 
و با ترس به اون موجود چندش که   دمیعمه رو چسب  یمحکم بازو   د؛یلرز

 : خنده  ر یبلند زد ز  یبود زل زدم. عمه با صدا  ستادهی لبه تخت وا

  ترسه؟ یم   یخوشگل  نیبه ا   یکاسکو  هیدختر! آخه آدم از    یرینم  لیذل  -
 . آزارهیپسرک من ب

 : دمینگاه کردم و غر ادبیب یحرص به اون طوط با

ا  - و طاعون    ی آخر عمر  یخوای! مفهیکث  نیآخه عمه؛  وبا  از جون  دور 
 ؟ یریبگ

 : داد زد ادبیبزنه که همون پرنده ب ی خواست حرف عمه

 ؟یزن یچقدر حرف م  ؟ی زنیشو، چقدر حرف مشپش.و خفه -

 :به اون پرنده احمق تشر زد ت یبا جد عمه

 !مودب باش  یدن -

 : سر با لبخند رو بهم گفت آخر 



ا   وایش  - ز  یدن   نیگلم  ما  م  لم یف  یاد یخوشگِل    ن یواسه هم   کنه؛ینگاه 
  ن ی! تو عقل تو سرت هست؟ ا یری نم   ل یبلده. بعدشم دختر ذل  یچ همه

پسرک من    ؛یشیباهاش آشنا م   شتر ی ست، حاال به مرور بشده  تیبچه ترب 
 . ماهه، مگه نه پسرم  یلیخ

 : ش جواب دادنکره یکه با صدا  دینکش  یطول

 !معلومه صنم جون، معلومه -

 !توش دم یکوبیو سرم رو محکم م  کردمیم  دایپ  وار ی د هی  کاش

لعنت  یتو  میبدبخت  مدرسه  ا   یاون  بود،  زا هم  شپش  فی کفتار کث   نیکم 
 دلم بذارم؟  یرو کجا ن یبهش اضافه شد! حاال ا

  قه یعت   نینبود! پس ا   یخونگ   وونی و ح  ی اهل کفترباز  وقتچیکه ه  عمه
آور و  چندش  یکه با همون صدا   دی نکش  یآورده بود؟! طول   ر یرو از کجا گ 

 : ش داد زددورگه

 !گهی و پاشو دآشغال، شپش -

تار    دادیادامه م   گه یذره د  هیاگه فقط    گذشت؛یداشت از حدش م  گهید
  ی ها. با حرص به چشم کندمیرو م  اشدهیپر  رنگ  یخاکستر   ی هاتار پر 
 : دمیشده عمه زل زدم و با حرص غر  کیبار

ا  یعمه به خداوند   - اگه  نکن  و ادبیب   یشپشو  ن یخدا    ه ی  ؛یگم و گور 
  یهم حد  یادبی. آخه ب خوابم یم  ابونیتو خ   رمیم  دارم،یلحاف تشک برم 

  ی داشت یو بر م با ادبش  هیالاقل    ده،یبع   ی ادب  سی داره! عمه از تو که تند



ست؟ بخدا ادب من به  کرده  تیمثال ترب  ن یا  ه؟ یچ  نی ! آخه ا یآوردیم
 !شتره یب  نیاز ا  یادبیب  نیا

هاش درهم شد؛ اصال از  که اخم   دی نکش  یطول   ی کرد ول  یخنده بلند  عمه
از بازوم گرفت و با    یشگونی . نکردمیتعجب نم شیناگهان  یرهایتغ  نیا

 : هام زل زدچشم   یاهوهبه ق تیجد

دست    ر یمن چند ساله ز   یکاسکو  ه؟یچه حرف  ن یدختر! ا   ی ریمرده نم  -
  ن یحموم؛ ا  برمشی. سر دو روز نشده م زهیهم تم  یلیخودم بزرگ شده؛ خ

تنها   یدن بگذرون   یهاییهمدم  باهاش وقت  توهم  اتفاقا    ی منه دخترم، 
بچه    ون،یز یتلو  یاال یسر   نی...امان از ایه  یخوبه. ول  تهیروح  یبرا  یلیخ
 . رهیگیم ادی بد   یاز یچ  نیاز ا  نهیشیم  نا یا  یساعت پاچهار   و   ستیب

کرده بود! عمه سابق من چنان وسواس داشت که    ر یعمه چقدر تغ  واقعا 
رو به غلط کردن    لهیتا اون وس  موندیم  یزیچ  یاگه رد انگشت آدم رو 

تم از  دست  بود،  نم  ز یننداخته  طوطدیکشیکردنش  آخه  شد    ی .  هم 
ا   ؟یخونگ  وون یح اصال  خاص  ه؟ی چ  نیآخه  حرص    یتی چه  با  داره؟ 

 : دمیبودم غر ده یعمه رو چسب یطور که از ترس اون کفتار بازوهمون

احمق    ن ی! تازه ا نی با ببر بنگال وقت بگذرونم تا ا  دمیم  حیعمه من ترج   -
عمه تو چطور    ره؟یگیم  ادی رو    لمای فقط فحش ف  ون،ی تلوز  ی پا  نه ی شیم

  نیا  ومدهیخونه؟! هنوز اون مهمون از در ن   یمهمون دعوت کن   شه یروت م
 گه یم  کنهیشروع م

 ... .ستانیب  ستاِن یو؛ آشغال، آشغاِل فالِن سشپش و، شپش

 :نکره داد زد ی چندش با همون صدا یکه شپشو  دینکش  یطول



زشته؟ مگه نه؟ مگه    چقدر نیو نگاه کن! صنم جون ا زشت  ؛ییو توشپش  -
 نه؟ مگه نه؟ 

پام رو کوب  با ول  دمیحرص  ا   ی به تخت  باز    ی حرکت  نکهیاز ترس  و  بزنه 
بازو  بشم  با کالفگدمیتر چسب عمه رو محکم   یقبض روح    ی پوف  ی. عمه 

 : دیکش

  د یحاالم با   گه؛یگرفته د  ادیخودت    یو رو از رو شپش  نی! اگهیبسه د  -
. حاال تصدقت بشم، بلند شو برو  یبچه ند  ادیحرف بد  یتا تو باش   یکشب
!  یآب به دست و صورتت بزن ساعت پنج عصر شد؛ رنگ به رخ ندار  هی

آشپزخونه ناهار بخور    ای گوشه لبت هم که کبود شده! زود برو بعدش ب
 . م فدات بش 

 *** 

لبه بشقاب سف   یکم عمه رو و    ختیر   ینیو چ  دیساالد  رو    ز ی م  یظرف 
کردم    یرلبیروم نشست، تشکر ز گذاشت؛ روبه  یرنگ ناهار خور  ی اقهوه

با خوش برا  یی روو  دلم  داد.  رو  بود،  دست  یجوابم  شده  تنگ  پختش 
 !کشی  درجه ی هامهیمخصوصا ق

دهنم    یرو تو  د یسف   ینی بشقاب چ  یکاهو از ساالِد تو  تکه  ه یچنگال    با
 : اش لب زدگذاشتم. عمه با لحن موشکافانه

کرد  - خودتو  کار  هم   ییجااون  ی رفت   ؟یباالخره  برام    شهیکه  ازش 
 !ی گفتیم

از بشقاب غذا گرفتم و مردد تو  نگاهم  اش دوندم؛  نگاه موشکافانه  یرو 
  شه یمن رو خط به خط معنا کنه. هم  تونستیبود که م  یعمه تنها کس



  ه،یحرف من چ  دیفهم   شهیاون هم   د؛یمن رو فهم   یایبود که دن  یتنها کس
درد نشد، بلکه مرحم شد. اون لحظه سکوت    وقتچیاما ه   ه،یدرد من چ

دستش رو فرو کرد    تشی با همون جد  دیدادم؛ سکوتم رو که د  ح یرو ترج
رو بهم    کشیبار  یها. لبدیاز رنگ سف  ییهابا رگه  یمشک   یموها  یتو

 : فشرد و لب زد

سرزنشت    خوام ینم   ده؛ یخوب نم   یها ز ی کنار فکت گواه از چ  یاون کبود  -
اذ مادرتو  چرا  فرار  ،یکرد  تیکنم که  مادرتو  اتفاقًا  یداد  ی چرا  چون   .

باعث شد تمام عمرش رو وقف    ژنیمقصره؛ مرگ ب   ن یاز تو نوش   شتر یب
  اورد یو رو بار مت   یطور  دیاون با   شد؟یتهش چ  یاون کارخونه کنه، ول

 . یپسر بودن رو نداشته باش  یزو که آر 

موهاش رو دور دستش    یدیاز سف  یی ها داد و رگه  رون ی رو کالفه ب  نفسش
 : چرخوند

که دوست دارن پسر باشن.    ییهاپر شده از دختر   ایدن  نی ا  وا؛ یش   نی بب  -
  دونم یچه م ای یا هستن؛ عقده ضی امثال تو مر کننیافراد جامعه فکر م 
  ده یکمبود در خودش د  هیدختر  هیاشتباهه محظه.   یخودنما هستن، ول 

دختر و پسر    نی رو ب  ینابرابر  نیا   ده یپسر باشه، افکار پوس   خوادیکه م
  کنه یدختر باشه؟ چون حس م  خوادیپسر سالم نم   هی کردن. چرا    جادیا

تو چرا    یول  اد؟یقدرت بودن بدش م  ٵمنش  ایاز مرد بودن و    یکامله، ک 
باش   یواخ یم داشت  ، یپسر  خانوادت کمبود  از  شایچون  علت    نیا   عی . 

دختر هستش؛  خانواده  خانواد  یمسئله  بچگ هکه  از  پسر    یش  رو  اون 
با برادرش    ی که از بچگ  یپسر دوست داشتن، دختر  ن دونستن فقط چو

  ی قو   نکه ی ا  یاکثرًا پسر بودن و...دخترها برا  هاشیبزرگ شده و همباز 



  ی هاتو از دغدغه  ی پسر بودن رو تجربه کنن؛ ول  خوان یآزاد باشن م  ای
وقت    ر ی رفتن تا د  ردنیب  ی پسر فقط تو  یآزاد  ؟یپسر خبر دار  ه ی  ی واقع

  ی عنیخدمت    انیکارت پا  ؟یچ  یعنی بودن    آور نون  یدون ی. تو م ستین
سالگ   ؟یچ پونزده  از  پسر  داره،  دغدغه  ا  یپسر  فکر  مهم    نی به  مسائل 

 . هستش

از ذهنم دفن کردم؛ منتظر بهش    یا رو گوشه  نشی شدلن  ی هادقت حرف  با
دست شد  انتظارم که  متوجه  زدم،  لبزل  و  قالب کرد  رو    یهاهاش 

 :رو بهم فشرد کشیبار

ا  - همه  االن    ها نی حاال  تو  اومد  یفرد  نی همچ  هیبه کنار!  نه    ،یبار 
رو    تندهیکه آ   یز یچ   نی. بدتر یپسر باش  ی تونینه م   یدختر باش   یخوایم
رو    تت ی طرد شدن از طرف اجتماع هست. تو جنس  کنهیو نابود م  ست ین

  یبه تو بفهمونن چه بخوا خوانیخانواده و جامعه م   ی ول  یدوست ندار
  ؛یپسرها رو بشناس   یای. خوبه که تو دنیخودت باش   دیبا   یخواو چه ن

. فقط بدون  شهی اما باز جامعه مانع م  یپسر رو بدون  کی   یهاخوبه دغدغه
راسخ  نم  یمطمئن و    یاگه  باش  ی تونیکه  راه  ،ی دختر  ته  تا  که    یپس 

 . رو برو   یهست

 : زد یکرد و لبخند معنادار  یمکث 

خودت    یایآدم رو  فهمه؛یرو م  یزندگ  ی خودش معن  یا ی دن  یهر کس تو  -
اشتباه اگه  رفت  یراه  ی باش.  ا  یول   یرو  درسته؛   یدار  مانی خودت  که 

چه بد چه خوب، اون حاصل کار    ستا،یوا   شجهی نت  یش بده اما پا ادامه
 . توئه



مرد   دیبا  یحس کرد  مای و رفتن شهرام و ش  ژن ی تو بخاطر مرگ ب  وایش
  گه یپسر بودن درون وجودت جوونه زد...خب د  نی هم  یبرا  ،یخونه باش 
نم خسته زمان به حرف  کنم،یت  تنها  فکر کن؛  درباره  باهام    یهام خوب 

باهم   دلت  و  عقل  بزن که حرف  مدرسه حرف  حاال    یکی اتفاقات  باشه، 
 . برسم   یبشم، نفسم منم برم به دن دقتو بخور تصغذات

و    دیرنگش کش  ی مشک  شرتیبه ت  ی بلند شد و دست  یا قهوه  ز ی پشت م  از 
به    یابوسه سپردم  دل  و  رو کنار گذاشتم  غذا  رفتنش  با  زد؛  سرم  به 
  شه یهم   کرد؛یم  قیهاش به وجودم جون تزر هاش. تک تک حرفحرف
برا  چهره ا  ر یمن تصو   یپسرها رو آزاد  از  اما فارغ  بهم بگن    نکه یکردن، 
  یها فقط توپسر   یای که دن  نی! غافل از ا یچ   ی عنی   ی مردونه و زندگ  یایدن

نم و حال خالصه  به حماشهیعشق  ول  از ین  تی. من  !  شد؟ یچ  ی داشتم 
م  اوضاع ولم کرد و رفت، خانواده  ن ی بدتر  یتو  م،ی مادرم همه کس زندگ

کنن    تم یاصال نبودن که حما  چ،ینکردن که ه  تم یاوضاع حما  نیبدتر   یتو
  کنمی. متهم نمیدار  تیزندگ  یکه تو  یمی هر تصم  با  م ی و بگن ما کنارت
چند   یتو د یکه شونزده سال من رو دختر د  ی! مادرستیکه آسونه، نه ن 

داشتم با آفتاب    یمن چه فرق  نه؟یچطور تحمل داره که من رو پسر بب   روز 
برا  یپرست  ا  یکه همرنگ تنه درخت شده! من  رو نکردم؛    کار نی تجربه 
ا داشتم    مانی بلکه  بشم. کارم    خوامیم   که راسخ  درمان  و  باشم  پسر 

در    یول  کردمینم   اشهیتوص  کسچیبه ه   دیخطرناک بود، جرم بود، شا 
سخت مردونه رو    یایهمون دن   یانجامش دادم. من حت   یکمال ناباور
دن دن  ییا یهمون  پشت  ش  یایکه  و  و حال  از عشق    ی نوجوون  طنتیپر 

 ... . پنهون شده بود دوست داشتم 



  شی گ شهی م و بدون حرف با همون محبت همپاهاش گذاشت  یرو رو   سرم
که ضربه    دینکش  یم رو نوازش کرد؛ طولو کوتاه پسرونه  یمشک   یموها
 :به سرم زد و با تعجب داد زد  ی محکم

شروع    الِ ی سر  نی رو بذار کنار، ا  یباز  ک یدختر؛ رمانت  یر یداد! مرده نم   یا  -
 . نبود ادم یشده که اصال 

ا  چون برام قشنگ    نشی هاش عادت کرده بودم و همرفتار   ر یتغ  ن یبه 
کاناپه بنفش نشستم    یرو   خ یپاهاش بلند کردم و م  یبود؛ سرم رو از رو
آور و دورگه  چندش  یکه صدا  دینکش  یزل زدم. طول   ونی زیو به صفحه تلو 

 : دیاون کفتار به گوشم رس

 !صنم شروع شد   یوا  یصنم شروع شد! ا  یوا یا -

بشه و   یدوباره جن  فی که مبادا چندش کث  دمیببه عمه چس یترس کم  با
گرفتم من    م یتصم  دم ید  لم یف  یپرواز کنه سمتم. چون عمه رو محو تماشا

 . رو تماشا کنم   لم یف یز یهم فارغ از هرچ

 *** 

هام رو بستم.  بند کفش  شد،یهام از شدت خواب وا نمچشم   کهیدرحال
! اصال  گذرونم یاون مدرسه عجق وجق م   ی روزم رو تو  ن یرسما دارم دوم

  ن یم همچ که بخوام به مدرسه مورد عالقه  کردمیفکرش رو م   ی روز  هی
تره.  قشنگ  اشی رو   ها ز یچ  یبعض   دمیبدم! هه مورد عالقه! حاال فهم   یلقب

که به گناه    روز یتمام وجودم رو استرس فرا گرفت؛ د  روز یاتفاقات د   ر با فک
اگه   امروز  بستم،  رو  دهنم  مدرسه  اعتبار  بخاطر  متهم شدم،    ک ینکرده 

و مهران آشغال غلط اضافه بکنن حتما    ما یها مخصوصا اون ن کدوم از اون



  ا ب یقد نهییآ  یخودم رو تو  بار نیآخر  یخبر بدم. برا ی نعمت یبه آقا دیبا
  ی هم رو کج رو کوتا   یمشک   ی بنفش کنار در برانداز کردم و موها  ه یحاش

دست دادم؛  حالت  ابروها  یصورتم  مشک  یبه  و  و    دمیکش  م ی پرپشت 
کامل    نانیرو چک کردم و با اطم  ندرمیصورت غرق در خوابم زل زدم. ببه

برداشتم و    یی طال  با خط  د یجفت کفش اسپورت سف  هی  یجا کفش   ی از تو
  ی. کوله چرمدمی کش  یدست  میمشک   ن یو شلوار ج  دیپام کردم به لباس سف

رو   م یا قهوه ب  یرو  رو  پام  صدا  رونی دوش گذاشتم.  بودم که    ینذاشته 
 : دمیرو شن   یآورچندش

 !و؛ گمشو گمشو گمشو شپش  -

م  ی عصب  قدر اون دلم  پرها  خواستیبودم که  تار  اون    یخاکستر  یتار 
درب رو  پا  یکه سع  ییبا صدا  ارم؛یکفتار  تا عمه    نییدر  داشتم  آوردنش 

بود نگاه    ستاده ی ا  ی گلدون قرمز و الک  ینحسش که رو   کلی نشه به ه  دار یب
 : دمیپوست دستم فرو کردم و غر  یکردم. ناخنم رو به شدت تو

 . شهی م دا یکرک و پر تو پ  یتو روسی بکپ نکبت، هزار جور و  ر ی برو بگ -

ز   با انفوالنزادمیغر  رلبیحرص  مرغ   یخوک  ی"  د  یو  هر کوفت  "  گه یو 
و از    دم یبود تا شروع کنه به فحش دادن؛ با حرص در رو کوب  یکاف  نی هم

حوصله کل کل کردن با اون کفتار بد بو رو    یخونه خارج شدم. اول صبح
.  م ی به سمت مدرسه حرکت کرد  یم ی با اومدن کر  ستادم،ی ا  رونینداشتم. ب
تشکر    نی ماش  ستادنیو با از حرکت ا   میراه بود  یتو  قهیست دقیحدود ب 
  ا یدن   هیدوشم محکم کردم؛    یشدم. با ترس و لرز کوله رو رو   ادهیکردم و پ

اعتبار مدرسه    که نیاز ا   دمیترس یاسترس به دل و جونم هجوم آورد، م 
 . دمیترسیسوال بره، م ر یز



فوت کردم؛ بند    رون یسمت در مدرسه گام برداشتم و نفسم رو ب   اط یاحت   با
رگ مدرسه شدم.  طه بز رو فشار دادم و وارد محو  م یاو قهوه  یچرم   فیک

کالسشون    یهاصف  یتو  یبالفاصله زنگ به صدا در اومد و همه با شلوغ
بود حرکت    تیوسط جمع   بایحال سمت صف کالس که تقر  یجا گرفتن؛ ب
قدر جا خوردم که  به بازوم خورد! اون  ی . مشتستادمی صف ا   ه کردم و ت

  دم یرنگم رو درهم کش   یمشک  یناخودآگاه آبروها  وفتم،ی بود پس ب  کینزد
آخر و عاقبتم رو    خواستم یو به پشت سرم برگشتم. از ته دل از خدا م

  دم؛ یرو د  یکنه. نگاهم که به پشت برگشت پسر الغر اندام و قد بلند  ر ی بخ
که انگار ارث باباش رو    یبود، جور  دهیرو درهم کش   پشتش  مک   یابروها

اعصاب    ای آخه خدا  ی ول   داره؛   یخوردم. از شکلش معلوم بود اعصاب داغون 
  ه یجورش رو بکشم؟ سرم رو به نشونه چ  دیداغونه من چرا با   جا نیهمه ا

 :که همه بشنون داد زد  یجور تکون دادم، با لحن طلبکارانه

 .یستاد یمن وا  یجا -

همه بشنون    نکهی ا  یزدم؛ معلوم بود از عمد برا  یحرفش پوزخند پرحرص  با
باشه    ی آدم الت و لوت  خورد یهم نم  کلشیبه ه   ی . حتکردیرو م  کار نیا
دعوا راه بندازه و    ی چرت   ز ی چ  ن یهمچ  هیسر    خواست یمعلوم بود م   ی ول
  از و قدم   کل یثابت کنه. هه! البد فکر کرده بود چون ه  هیرو به بق شی الت
!  دم یرو به خودم رو به کس و ناکس م  ی تره اجازه زورگوکوچک  هیبق
بدتر از هروز    دی و شا  داً یاحساس کردم امروز صبح شد  یچرا ول   دونمینم
 : دمیبا حرص غر ن یهم  ی. براام یعصبان یاگهید

  ی پ  یآ   یاگه به د  شده؟ یپ   یآ   یتاحاال ته صف و  یارث باباته؟ از ک   -
 . ستای شو پشت سرم واگم   ی ِهر ی شیم  ی راض



باعث شد پچ    نی مشت گرفت و هم  ی رو تو  م قهی  یحرکت ناگهان   هی  تو
ما زوم بشه. با حرکتش انگار    یمسخره رو   یهاو اون نگاه  رهیها باال بگ پچ

بد قروچه  ده یمغزم کش   ی رو   یسوهان  دندون  رفتم که    یاشد و چنان 
 : دمیکه فقط خودش بشنوه غر  یهام خرد شدن. با لحنحس کردم دندون

 . ول کن  موقهی -

ب  با هم  مقهی  یشتر یسماجت  داد؛  فشار  مار  ح  نیرو  از  نشان  رکتش 
م  بهانه  داد،یدرونش  صف  بود  بقمعلوم  رخ  به  رو  خودش  تا    ه یست 

انگار   ب   ه یبکشه.  از  تو  خینفر  رو  بود؛    یموهام  لحظه    کیمشت گرفته 
  ل ی بیکه فقط چهره سبزه و س   یو کر خالص شدم، جور  دیکش  ر ی ها تگوش

درتم  هام تصور کردم. تمام قچشم   یکثافت رو جلو  نتازه جوونه زده او
  ک ی  تیو با شدت به عقب هلش دادم؛ جمع   ختمیهام ردست  یرو تو

  ک یکثافت رو   نیرفتم بهتره کار ا   شی پ جانی. حاال که تا ا دنیصدا او کش 
  ی . اون هم از حرکتم عصبستیدستش ن   له یوس  ی سره کنم تا بفهمه هرکس

شده بودم که    یقدر عصب برداشتم؛ اون  شده بود با سرعت سمت هم قدم 
راستم رو صد    یحرکت پا   ه یحرکت رو بهش ندادم، تو    نیتر اجازه کوچک

آپ    هیاوج انفجار بودم؛ االن وقت    یسرم بردم. تو  یو هشتاد درجه باال 
هام رو باد کردم و پام رو با  لپ  نیهم  یبود، برا  ی درست و حساب  ی چاگ

تو رو   دمیکوب  یصورت کس  یسرعت  پا  یو  چرخ  یپاشنه  .  دمیچپم 
  ی مشک  یبه موها  یدست   زدمیاز شدت حرص نفس نفس م  کهیدرحال

  ی رو   وهیمثل ج   کردم یقدر که حس م شده بودم، اون  ی . خالدمیرنگم کش
و    عی حرکت سر  نیخفه شد، همه از ا   هوی  ه یبق  یهاآب شناورم. پچ پچ

نداشتم بعد چ   یمنتظره جا خورده بودن حت   ر یغ باور    ندسال خودم هم 



  ی ها مبهم بود ول ! پچ پچی دوباره طبع فن زدنم گل کنه اون هم آپ چاگ
صدا  تونستم  بشنوم"    نیتر کینزد  یفقط  خودم  به  رو  ابلفضل!    ایفرد 
گرفتم به عقب    م ی بد هدف گرفت!" تعجب کردم تصم  یخونش حالله! لعنت 

  یرو   ی اون آدم اشتباه  دنیبا د  یبرگردم و دستاوردم رو تماشا کنم ول 
... ن ضربه به اون  یا  یزد! آ... خه م... چطور  خیبدنم    یخون تو  ن یزم

 !خورد؟

 " کنهیزنده زنده چالش م   خورم ی! من قسم مکشتشیبخدا م" 

بشه    یی رو! عجب دعوا  ی کرد فن به اون خفن  ادهیپ   یرو ک   نی بب  ی لعنت"  
 "امروز

  ن ی انداختم که دهنش خون  یپر از تعجبم رو به پسر مو بور و قد بلند  نگاه
  ده یچی کل وجودش پ  یکه درد تو  زد یاش داد مشده بود؛ چهره  نیو مال

  ی زده بود و با صورت  مهی خ  ن یزم   یم کنه. روخفه  خوادیو حتما دلش م
. حدود سه نفر  دی کشیکه از درد جمع شده بود به خون لبش دست م

م   سرش   یباال و کمک  بودن  پاک کنه.    کردن ینشسته  رو  زخمش  تا 
بود. کر    دهیچسب  ن یقدر بهت زده بودم که پاهام به شدت به کف زماون

وجودم    یانگار تو  دم؛یشن یاطرافم رو نم   یهاپچ پچه  یشده بودم، صدا
اون    ی کردم؟! چجور  کار یشدن بود. آخه من چ  ل آبدرحا  خیها  خربار 

! من  شه؟یم   یاالن چ   ی عنی  ایخورد؟! خدا  چارهی ب  سر پ  نیبه ا   یضربه لعنت
  ی گفت اعتبار مدرسه، ول   ینعمت  یبه سرم بکنم؟ آقا  یاخراج بشم چه خاک 
که زدم باالخره خرابش کردم. نگاه پر از نفرتم رو به    یمن احمق با گند
  ده یکه انگار به هدفش رس  یوست و دراز انداختم؛ جوراون پسر سبزه پ

آخه به چه    یمن تله گذاشته بود ول  ی. کثافت براودباشه بهم زل زده ب 



  دن یشدن و با د  ت یکه دوتا پخمه هم وارد جمع   دینکش   ی ! طول؟ یجرم
  ی ها ی. اون لحظه مسخره بازدنیکش   یبلند  یاو   نیزم  یاون پسر بور رو 

. سامان  کردیهم حالم رو بدتر م   زدیاون دونفر هم به استرسم دامن م 
 :گفت  یا بالحن لوده  دیجنبیم  شکه دهن  یدرحال ی چشم بادوم

 . تو پسر؛ لولو تو رو خورد یشدی! چی! اکبریوا یا -

  ت ییسکویدهنش پر بود از ب   کهیچندش درحال   یایکه پو  دینکش  یطول
 : گفت  دهیبر  ده یبر  ،ییکاکائو

 . دربرابرش کاه خشکه یاکبر دی فر نیا  ؛ینی بیرو نم یداداش بروسل  -

حالم    کردم،یاون دوتا مسخره توجه م  یهابه حرف  شتر یکه ب   هرچقدر 
م خراب تو شدیتر  چرا    ی.  فرستادم که  لعنت  به خودم  بار    ه یدلم هزار 
رسمًا هوا رفت و با بلند شدن    گهید  تیکردم. همهمه جمع  یخبط  نیهمچ

بودم و    نیزم  یسرد رو  خیم   هیشدت گرفت؛ مثل    نیزم   یاون پسر از رو 
م  گران ید  یهاحرف سرم  تو  پتک  ب  خوردیمثل  فرو    ن یزم  یتو  شتر ی و 

با صدارفتم یم دادم، االن    رون ی دو عدد آشغال نفسم رو با حرص ب  ی. 
متلک مهرا  یهافقط  داشتم!  رو کم  دوتا کثافت  لحن  اون  و  با خنده  ن 

 : متلک بارش گفت

و داغون کرده،  جون  د ی! اوف زده فرن یرو بب  جانیداداش ا  ما ی داد! ن  یا  -
 . نظرتبه شهیمی! االن چیوا  یوا

 : جواب داد زش یبا لحن طعنه آم  ماین

 . به جون هم  وفتنیم  ای داداش، سوگول یچی ه -



 : تشر زد لکسشیبا همون لحن خونسرد و ر  نیکه رام  دینکش  یطول

 . دیمعرکه نباش  ار یب شیشما دوتا احمق خواهشًا آت  -

 : با همون لحن پرطعنه و سرخوش جواب داد مهران

  ی جورنی سخته، تو دو روز دهنت ا  یلی خ  ییقشنگه! خدا   نشی اتفاقا هم  -
 . بشه  ی آچارکش

  یاکبر  ینظرم رو جلب کرد"اوه رسما سوگول   یی صدا  ت یهمهمه جمع  از 
پسر نسبت    ن یداشتن که ا  م ی شون اشاره نامستقحرف  نی رو نابود کرد!" با ا 

اونم با    یاحمق! گور خودت رو کند  یوای داد ش  ی با معاون داره؛ ا  ی لیفام
  خیراستم رو از ب   ی هالکت خالص بشم پا  ن یخودت. بخدا اگه از ا  یپا

  اروی  نی باشه، ا  یاکبر  یخر نباش؛ اگه اون سوگول  قی . " رفکنم یقطع م
چقدر هواش رو داشته روز    گنیم  یدیند   ه، ینعمت   یهم سوگول   ده یجد
 !"ی اول

بزنم خفه  خواستیم  دلم  بلند نعره    یبا صدا  خواستیدلم م   د،یشداد 
چرا    یضربه لعنت   نیکه توانش رو نداشتم، آخه ا  فی! اما حدیش بزنم خفه

شون به همون پسر مو بور و قد  مفت  یهابه حرف  توجهیخطا بره! ب  دیبا
  داشتیسمتم گام برم  تیو قرمز بود و با عصبان  ی بلند که گوشه لبش خون
چنگ زد و چنان    مقهیازش بودم؛ با شدت به    یزل زدم. منتظر هر اقدام

که پرده گوشم پاره شد و گوشت تنم از ترس و خجالت آب    دیکش  یانعره
 :شد



روان  - دار  ، یکثافت  وارد آشغال جد  ؟یمرض  تازه  دور    ی لی خ  داً یهان؟ 
  ی . ولیکن یم  ییچه غلطا   ی دار  ومدهی آمارت دستم هست که ن  ؛یبرداشت

 . که ولت کنم  ستم یو اون ن  نی ! من مثل اته یامروز کارت تمومه، حال

زل    تیرنگش با مظلوم  یعسل   یهادهنم رو قورت دادم و به چشم   آب
حس حقارت بهم دست    کم،یموش کوچ   هیزدم؛ حس کردم در برابرش  

اون    کردم، یرو حس م  ر ی. داشتم با گوشت و استخون طعم تحقدادیم
کشان    ادیکه از دور فر  یی. با صدا زدیحسم دامن م  نیبه ا   یلعنت   یهانگاه

نزد  پلهیم   کیبهمون  سمت  به  رو  سرم  ترس  با  ورود  یهاشد،    یدر 
. دمیکش به دست د  رو، خط  یمرد کت و شلوار خاکستر  کیچرخوندم و  

آقا  با یتقر و سال  ول   ینعمت   یهمسن    ی تو  یتر؛ دست جوون  ی کم  یبود 
موتور  یهالیو سب  دیکش  دشیو سف  ی مشک  یموها تاب    شی دسته  رو 

  نیشد. ا   کیو بهمون نزد  دیپرپشتش رو درهم کش  یداد؛ با غضب ابروها
جمع انفجار  با  بود  حرف  ت یمصادف  موج  شون که  نگران کننده  ی هاو 

خودت    ایکردم! خدا  یعجب غلط  ا یخدا  نداخت؛یاسترس رو به جونم م 
سر برسه.    دیمدرسه چرا با  دیمعاون با   یزمان   نیهمچ  یکمکم کن، آخه تو 

شد و    کینزدنکردم، آخه مگه از عمد بود! بهمون    ی من که اشتباه  ایخدا
رو رچشم  د  ز یهاش  با  پسر    دن یکرد،  اون  اومده  بلندفک خون    ی نعره 
 : دیکش

 !شده؟  یجان، فکت چ دیفر -

تا خونش بند    داد یفکش فشار م  ی که دستش رو رو   یپسر درحال   همون 
 : با طعنه گفت  ادیب



تازه وارد احمق    ن یکرده! ا   کارو نیا   ی ک  دیپرسیتازه م  یاکبر  یهه! آقا  -
ها گرفته تا گند  . از کتک زدن بچهدهیدو روزه کل مدرسه رو به گند کش 

 . نیمعلم   ییزدن به دستشو

ابروهاش رو    شتر یب   تیو با عصبان  رونیمعاون از حدقه زد ب  یهاچشم 
 :رو سمت صورتم گرفت و داد زد شیگره کرد؛ خط کش فلز

اول  - روز  به!  دست  یبه  داشت  یدرخشان   ی آوردهاچه  تشرن یهم    فی ! 
 . م ی درخدمت باش ینی ریو ش  یی چا  دیش یدفتر اگه خسته نم دیاریب

 !تعجب به دهن اون اون پسر مو بور و دراز زل زدم  با

  ن یهمچ  هی  یمن ک  د؛یکه بهم زد رسمًا برق سه فاز از سرم پر  ییها یتهمت  با
داشت ساکت باشم؟    یکرده بودم و خودم خبر نداشتم! چه لزوم  یخطب

  ه یصورت    یتو  ی لگد که تازه اون هم اشتباه  هی بخاطر دفاع از خودم و  
در بم    یکه سع   ییببازم؟! با صدا   دی خورده خودم رو چرا با   ی شخص عوض

 : دادنش داشتم لب زدم ننشو 

  قدر نیکه ا   یودبوده که من خودم خبر نداشتم؟! تو کجا ب   ی چه خطب   ن یا  -
م  خ   هی.  یزنیمطمئن حرف  آشغال  وارد  از    ی لیتازه  آموز  دانش  هیبهتر 

 . پست فطرت و بد دهنه  یمیقد

فلز  یاکبر رو محکم   یخط کش  تودستش  با    یتر  و  داد  فشار  دستش 
 : تشر زد تیجد

شو دفتر؟ از رفتارت مشخصه که  مگه نگفتم گم   ؟یگفت حرف بزن  یک  -
  ی دیدر خودت د  ی. چه جرئتیهست  یو گستاخ   ادبیچقدر دانش آموز ب 

رو به باد   شهیو کل مدرسه اند اتی ادب  ازدهم ی  هی آموز پادانش  ن یکه برتر



  ر ی از ز  یبوده که جوابت رو نداده. فکر کرد  د یاز شعور فر  ،ی کتک گرفت
 !وفتی باهات کار دارم. راه ب یقبل اخراج کل ؟یدر بر  یتون یدست من م

اکبر  مات  به  مبهوت  م   یو  زدم؛ چطور  و    ی قدر سر سران  تونست یزل 
  کس چیچشون شده؟ چرا ه  جانیا  یها! آخه آدمره یبگ  م ی کورکورانه تصم

  ه یترس از    ینکردم! چرا برا  یغلط  نیهمچ   هیتا بگه من    کنهیلب باز نم
  زد، ی! بغض آهسته و آروم به گلوم چنگ م شن؟ ینمره دو نمره خفه م

اگه خفه م بغضم مظ  یحت اما  بود.  آروم شده  و    دم،یترکیم  شدمیلوم 
چهره  یسع  نیهم   یبرا اطمکردم  با  و  بدم  نشون  مصمم  رو  و    نان ی م 

 :جواب دادم یکامال ظاهر  یخونسرد

مدرسه درس    ن یا   یآدم جهان هم تو  نیاگه برتر   یول   د؛یببخش  ی لیخ  -
 . دروغگو باشه ارزش نگاه کردن هم نداره یبخونه، ول 

با خونسرد  دیفر اصال عصبان  یکثافت  بود؛  زده  زل  دق  تی بهم    قه یچند 
د  یتو  شیپ چهرهشدینم  دهیصورتش  آدم.  به    ه یکه    خوردیم  ی اش 

ش  دلم آشوب به پا شد؛ آره آره همه  یمحکم داره و دلش قرصه. تو  ی حام
اون کثافت ترتنقشه  به  همه  چ   نیا   بیهاست!  رو  قسم  دنیبرنامه   .

چند نفر    یحجم کثافت بودن تو  ن یکار خوِد خودشونه؛ آخه ا  خورمیم
  یی چه بال   نیا  ایبود که کردم؟ خدا  یچه خبط   نیا  ای چطور ممکنه؟ خدا

دار نکرده  به گناه  م   ی بود که  اذ  یجور نیا   یدار  ؟یار یسرم    ت ی تاوان 
  لوفر ین  شه یکه هم   یمتن  یادآوری. با  یریگ یکردن مامان رو ازم پس م 

ها لشکر هزار نفره و تو تنها  قدرت گرفتم. چه سخته! اون  خوند؛یبرام م 
 . ینفس بتاز نیپس بهتره تا آخر  یبازیکه م  یدون یخوب م  ؛یکی

 : به بازوم زد و ولوم صداش رو باال داد ی ش ضربه محکمخط ک با



. پسره احمق! من صد  نم یکرده؟ گمشو دفتر بب   یادیتو سرت به تنت ز  -
نعمت به  ا  یدفعه  از  ب  یآموزهادانش  ن یگفتم  و  معلوم    ادبیعالف  که 

 . شدن ثبت نام نکنه ت یترب  یچه سطح یتو  ستین

من بخاطر    یعنیدلم خورد شدن؛    یتو  شه یکه زد انگار هزاران ش   یحرف  با
از خودم، ترب ا  یعنیندارم؟    یگ خانواده  تی دفاع  اتفاق    ن یمن به خاطر 

کور و    گهیمحروم کردن! د  یخانوادگ   تیمن رو از ترب  کیمسخره و کوچ
  ی کرد. برا  ترموونهیکنجکاوشون د   یهاو نگاه  ت یکر شدم؛ سکوت جمع

 : با حرص و غرش کلماتم رو ادا کنم  کردم   یع س نی هم

نداشته خودم    ای داشته    ت یترب  دم،ی رو د  د یآقا فر  نیمن ا  یول   د یببخش  -
چشماش    دیآقا فر  نیبوده؛ البد ا   یکه زدم کامال اتفاق  ی ارفت. ضربه  ادمی

  نی بحث ب  د؟ یقدر راحت قضاوت کنان  دیتونیمشکل داره. شما چطور م
مگه شما    دیکنیقضاوت م   ومدهیدوتا بچه مثال بالغ هستش، شما چرا ن

 !د؟ییخدا

مجرم نگاه    هیکه انگار داره به    یکرد و جور  کیهاش رو بارچشم   یاکبر
 : داد زد یزیرآمیبا لحن تحق  کنهیم

 ... . یدفتر نباش  گه ید هیاگه فقط تا سه ثان  ؛یبهتره ساکت ش  -

مسخره رو نداشتم؛    یهاو توان اون نگاه  پر شده بود و تاب  شم ی گنجا  گهید
ا بو   نیانگار  با  ییآدم  چرا  پس  بود؛  نبرده  عدالت  بحث    دی از  باهاش 

از    ی و لعنت  ن ی! نذاشتم حرفش تموم بشه و با همون بغض سنگکردمیم
  ی زمان  ه یشدم که    یی باال رفتم و وارد اون جا   یدر ورود  ی خاکستر  ی هاپله
چقدر    دونمی. نمموندیکابوس م  هی شب  شتر یب   جانی بود؛ اما نه! ا  ای رو   برام



و سراسر    جونیب   دونم یگذشت؛ فقط م  یو چجور  شدیچ   د،یطول کش 
روم  پنجره بزرگ روبه  یدفتر نشسته بود و از تو  یطوس  یصندل   یبغض رو 

  یقدر حالم بد بود که متوجه حضور آقا. اونکردمیحال زارم رو تماشا م
فقط فرار    خواستیدلم م  رفتم،یهم نشدم؛ کاش هرچه زودتر م  ینعمت 
 . کنم 

 !؟ یاکبر یاومده آقا  شیپ  ی چه مشکل -

  ی سرم رو دوختم به دهن اکبر  جونیب  ینعمت  یو سرد آقا  یجد  یصدا  با
تش رو  دس  ی تو  ی سرهم کنه؛ خط کش فلز  خوادیم   ی چه دروغ   نمی تا بب

 : داد زد تیسمتم گرفت و با عصبان 

  ه؟یو گستاخ   ادبیچه شاگرد ب  نیخبره! ا از تو بپرسم چه  دیمن با  ینعمت   -
ا  نیا امثال  تو  حاال  رفته،  در  بد  اسمش  ا   نی مدرسه  نام    جانیرو  ثبت 
 !مون بره که اعتبار نداشته  یکنیم

چ  یتو من  مگه  زدم؛  پوزخند  دل  ته  از  رو    کار یدلم  خدا  قانون  کردم؟ 
وجودم؛    یهیجا کردم؟ به خودم لعنت فرستادم از ته دل، از ته ما بهجا
  یآقا  زدم یدرست و درمون رو نداشتم. حدس م   یای رو   ه یشانس    ی حت

خ  ینعمت  ازش  داره؛  م   ی ل یباورم  رفتارها  یول   دم یکشیخجالت    ی از 
  ده؟ ی. اما چه فاهی بودم که چقدر آدم روشن فکر و خوب  شده متوجه    رش یاخ
م   یآبرو  بر  من  جلو  یغرور  گرده؟ینداشته  خورد    هی بق  یکه  ترک 
شکسته شدن    مت ی ! به ق؟ یمتیبه چه ق  جانی ا  یموندن تو  گرده؟یبرم

 !غرورم



دستش رو    کهیکالمش رو کرد به سمتم و درحال   تی با جد  ینعمت  یآقا
 : گفت  دیکش یم  شی و مشک د یسف  شیته ر   یتو

افتاده که    یش هم موجوده، مگه چه اتفاقپرونده  ه؛یشاگرد بانظم  ن یمت   -
 ! ؟ی شد ی شاک قدر نیا

  دیوسط دفتر کوب  یاقهوه  ز یدستش رو به م   یمعترض خط کش تو  ی اکبر
 :و جواب داد

!  ن یرو بب  دیبرو فک فر  ایب   ؟یت رو بست تو چرا چشم و گو  ی بابا! نعمت  یا  -
که گزارش شده،    ستی مورد اول ن  ن یچه رو داغون کرده! تازه ازده فک ب
دستشو هم   نیمعلم  ییدر  ما    تیخاصیب   نظم یب   نیهم  خراب کرده. 

ها وجود داشت؟!  ضرب و شتم بچه  ی کیکدوم    یتو  یول   م؛ی داشت  نظم یب
مدرسه    نی! پس تو هم کتمان نکن. ا ینعمت  دمیخودم د  ی هاشم من با چ 
 ... . محرمانه داره یهاامسال برنامه ی ناسالمت

بودن؟ آخه    ییها چه تهمت  گهید  هانیشد؛ ا   ر ی سراز  یز یچ  ه یوجودم    یتو
من    ا یخدا  گرفت؛یم  چهی آموز رو بازدانش  هی  ندهیراحت آ   قدر نیچطور ا 

جماعت دارن    ن ی! پس چرا ایتو که شاهد و گواه بود  ا یبگم؟ خدا  یچ
 برن؟یمن حکم م یبرا

شدت  اش معلوم بود بهچهره  یگختهیاز درهم ر   کهیدرحال   ی نعمت  یآقا
 : لب زد یبا ناباور خته،ی بهم ر 

 اتفاقات کار تو بوده؟   نی! انی مت -

به کت و شلوار    ی که وجودم رو به لرزه در آورد. دست   یکرد؛ مکث  مکث
 :شدت درهم گره خوردهاش بهو اخم  دی رنگش کش   یاقهوه



  یاچه مدرسه  ی تو  یدون یتو م  نی بودم؛ اما باور نکردم. مت  دهیمنم شن  -
ثبت نامت کردم؛ اعتبار    یکه داشت   یخاص   طی من به سبب شرا  ؟یهست

  گهیآموز دبود جوابم؟ ضرب و شتم دانش  ن یم رو دستت دادم، امدرسه
ص  با  نیهم   یتو   ه؟یا غهیچه  اول  مثا  د یروز  بق  یکرد یبت  مثل    ه یکه 
! تو همون بچه  رتمیواقعا در ح  ست،ی تو ن  چهی مدرسه باز  ار اعتب  ؟یهست

ا  نی متاسفم مت  ؟یآروم و ساکت روز قبل مدرسه    نی جان اعتبار نداشته 
 . ستیتو ن  چهیباز

 . بهم زل زد روحیگذاشت و ب  یا قهوه ز یم  یرو رو  ی رنگ  یصورت پوشه 

تو  ینعمت   یآقا  یها تک تک حرف  با رفتم؛ دست  یفقط  فرو  هام  خالء 
پنهون شدن نداشتن.    یبرا  یلیدل  گهیهام دکرد و اشک  دنیشروع به لرز 

هام رو پس زدم تا مطمئن بشم  شوک بودم که با شدت اشک  یقدر توان
آقاکه روبه  یکس  بود.    ه؛ینعمت   یروم نشسته  آره خودش  بود،  خودش 

انتظار    م ی َکس زندگ  نیر تکیکرد؛ اون لحظه از نزد  تم چقدر مصمم قضاو 
بابا رو    یجا  کردمیکه حس م  ینعمت  یاون قضاوت رو داشتم بجز آقا

ول   ی تو پر کرده.  برام  ه  هی نه!    یمدرسه  قضاوت  شبچه  وقتچیپدر  و 
. خاک بر سرم که  کنهینم  دشیناام  وقتچیاگه قضاوت کنه ه  کنه؛ینم

اشتباه    یایدن  نی خاطر ا بر سرم که به  خاکبه حرف مامان گوش ندادم؛  
  ن یراه ا   ن یبهتر  ادیز   یل یرو رنجوندم. کم آوردم، خ  م ی سر زندگ  ه یتنها سا

که ارزش غرور    یی م رو بردارم و برم از جابود که ته مونده غرور نداشته
 . مونهیاستفاده شده م  یمثل ارزش دستمال کاغذ

  ی اقهوه  ز یرنگ دفتر بلند شدم و سمت م  یطوس   یصندل  یسرعت از رو   با
کردم؛    یلب  ر یبرداشتم و تشکر ز  ز یم  ی رو از رو  ی گام برداشتم پوشه صورت



غروربه انگ   یخاطر  و  شد  خرد  تحل   یازهیکه  ب  لیکه  به    توجه یرفت. 
رو سمت در    جونم یدفتر رد و بدل شد با سرعت تن ب  یکه تو  ییهاحرف
روون شدم؛    ییکذا  اطیشدم و سمت اون ح   ض یعر  ی. وارد راهرودمیکش

م  یاتنها کلمه تکرارش  مدام  از    ز ی چ  ه ی  کردمیکه  متنفرم؛  ازتون  بود" 
آت  وجودم  از  متنفرم"  اون کثافتدیباریم   شیهمتون  آشغال    یها. کار 

ب  اون مهران  تهد شرفیبود.  اون کثافت  بود،  بود. خدا    دمیگفته  کرده 
  ی اقهوه  فیشون رو بده. با سرعت کخدا جواب کار همه  ؛و بدهشجواب

م گذاشتم.  کوله  یبرداشتم و رو   یورود   یهاپله  یرو از رو   میرنگ چرم 
جمع  بار نیآخر  یبرا پا  یتی به  نگاه  ن ییکه  با  و  بودن    ی هاصف گرفته 

شتم؛ پس با  تحمل ندا  گه یدزل زدم.    کردنیشون حالم رو بدتر م مسخره
که از پشت سرم اومد    ییآشنا   یشدم اما با صدا  ر یسراز  اه سرعت از از پله

 : با سرعت به عقب برگشتم 

 !خاصه بچه   طشیشرا ی اوخ -

 : با سرعت تشر زد ن یهاش دوختم؛ رامچشم  یپر نفرتم رو به سبز  نگاه

 .خفه شو داداش -

 : داد زد د،یگنجیکثافت که در پوست خودش نم   مهران

 !داد! اعتبار مدرسه رو دادن دستش یا -

 :آدامسش همراه بود دنی مسخره سامان که با جو یباز صدا و 

چه انتظار  زودتر از اون  ونی نبوده داداشام! ا  ی سوگول  اروی  نینگو اصال ا   -
 !رونی پرتش کردن ب میداشت



 !دل غافل ی" اما ارمیگی"حالتون رو م دمیدلم غر  یتو

آخر  دفعهنیا به  رس   یای پو  ی عن ی نفر    نینوبت    که یدرحال  د؛یکثافت 
 : کردیم  هیگر   یشی و نما  ی صورتش بود، با لودگ  یدستش رو 

به کدام   یوا  یا  - آخه  بابام!  پرتش    نی بابام  مگس  مثل  الاقل  گناه! 
 . رهینگ  شی که دل من آت  رونیب  دیکردینم

لودگ   ی عوض  سامان درحال  دیسرش کوب   ی تو  یبا  رو    کهیو  آدامسش 
 :سرش زد  یتو  یکرد و ضربه آروم   هیگر  یش ینما د، ییجویم

که مثل    دهیآورد؛ چه فا  نییرو خوب پا   یسوگول  دی! فک فرول یا   یول  -
 . رونی مگس انداختنش ب

فقط    اون  د  ز ی چ  ه یلحظه  فقط    دم یرو  به ذهنم رس  ه یو  به    د؛یحرکت 
شتم  شون رد شدم و سمت سطل آب پشت سرم گام برداسرعت از کنار 

با    ختهیپر و آم   مه یرنگ ن   یسطل آب  م ی از هم نداشت  ی چون فاصله دور
صف    یهم تو  یا عده  ی شون پخش کردم حتصورت تک تک  ی لجن رو تو
کنم    یبررس   یاذره  کهنیاز آب لجن شدن. با حرص بدون ا  سی کالس خ

 : دمیدارن غر یکه چه حالت 

زار وجودتون  لجن  کردم، یم  سیاگه با آب شما رو خ  فه؛یروح شماها کث  -
آم رو    ده یفا   یاو ذره  شدیم  خته ی با آب  روحتون  با لجن  نداشت. پس 

 . ست ین ی رنگ   یاهیباالتر از س د، یشستم تا بفهم

  نی زم  ینفر هم نگاه کنم به آب پخش شده رو   کی  به چهره  کهنیا   بدون
  د؛یکش یضربدر م  که با شدت کف دستش  دمیرو د  یزل زدم و دست کس
 : بود با لحن خونسردم لب زدم نییهمونطور که سرم پا



تون، مخصوصا  بوده؛ بد ضربه زده! هم به جسم شماها هم به روح  یهرک  -
دار   ییتو االن  تومن  یکه  م   یو  خفه  شماها یکنیذهنت  که    یی. 
مثل من و امثال    ییهالجن وجودتون رو به آدم  د،یبش   ز یتم  د یخواینم

که خدا    دیبدون  ی. من که رفتم؛ طبق خواسته شماها، ول دینکن  ق یمن تزر
 . دهیم  و جوابتون ر 

رو سمت خودم حس کردم و آروم سرم رو باال بردم،    یبلند   یهاقدم  فقط
  ی ش به بازوهامدرسه  دیسف   راهنی که غرق در آب بود و پ  دمیرو د   ییما ین

  ی لباسم رو تو  قهیکه انتظار داشتم   یبود. طبق حرکت  ده یچسب  شیا عضله
 :دی مشت گرفت و غر 

 !هان؟   یکه فلسفه لجن وجود راه انداخت   یهست   یتو چه خر -

 : جواب دادم ی و با گستاخ  جلوتر 

 . دندیترسیمدرسه م ن یا یکه تک به تک، از وجودم تو  یهمون کس -

  مایشک اون حرکت بودن. ن  یهمچنان تو  هیزد؛ بق  ی پوزخند عصب  ماین
بار آخر    یبودم که برا  نی هاش رو مشت کرد و هر لحظه منتظر ادست

 :دیرو ول کرد و غر  م قهیکنه. با شدت   ادهیصورتم پ ی مشت، آخر رو رو 

  ی کنیکه فکرش رو م   در افتادن با ما از اونچه  ؛ ییبترسه تو  دیکه با   یاون  -
 . ترهوحشتناک

از درون    یونسرد ول زدم و با همون لحن به اصطالح خ  یپر از درد  پوزخند
 : لب زدم م ی شیآت



  الت ینه؟ خ   ادهیپسر جون؛ از ترس ز   لرزهیهه! وحشتناک؟ دستات م   -
که شاهد    ییخدا به همون خدا  یبه خداوند  یول   رم یراحت من که دارم م

تون  و به همه  موندمیموندن داشتم م  یبرا  یاگه راه  رمش،یگ یو گواه م 
 . ... اما ، یچ  یعنیعدالت  دادم؛ینشون م

مهران؛ چهره    تی بار به چهره غرق در عصبان  نیآخر  یمجالم نداد برا  بغض
  ت ی و عصبان  ای و پوزخند پو  ی الیخیب   ن؛یرام   یو خونسرد  مای بهت زده ن

 ... . سامان

  ی که برا  یو هرکس   نیر یخودش  دِ ی َدرهم ام  یهااخم   د؛یفر   ییکذا   لبخند
د اول  برا  دمشیبار  خاطره    اهام یرو  یایدن  یتو   هیثان   ک ی  ی و  باهاش 

بود که    بیفرار بود. عج   هیشب  شتر ی که ب  یساختم نگاه کردم و رفتم؛ رفتن 
 .بود که درس گرفته نی نکرد؛ پس نکته خوبش ا یمهران کار

 *** 

  یپرت کردم تو  ی زندان  هیشد خودم رو مثل  در خونه باز    نکهیمحض ا  به
از    شدن؛یاز نمهام بقدر که چشم اون  ه،ی گر  ر یخونه و با حال زارم زدم ز 

  دن یعمه با د  گفتم؟یم  ی! از غرور شکسته شدم چگفتم؟ یم   یدرد دلم چ
  یاو ضربه  دیسمتم دو   قرار یمادر ب   هیپس افتاد. مثل    یاحال زارم، لحظه
بغض به سرعت راه گلوش رو باز کرده بود    که یدرحال  د،یبه سرش کوب

 :داد زد

تو    یشدیمرگت بشم؛ چ   شیپ   یجد سادات! اله  ای حضرت ابلفضل!    ای  -
 . تو فدات بشم   یشدیدخترم؟! چ



  یقدر حالم زار بود که از ته دلم توشدت گرفت؛ اون  مهیبغض عمه گر   با
ت، بابام  رفت، مامانم رف  ام یغرورم رفت، رو  ای کردم. خدا  هی بغل عمه گر

  ، ی تو که عادل  ای ! آخه خدا دارم یچ  گه یمن د  ایخدا   دارم؟یرفت، حاال من چ
  وار ید   گدل  ه یکه با    یم از جماعتخسته  ایکردم هان؟ خدا   کار یبگو من چ

خردم کردن؛    مافهیق  دن یبا د  ابونیخ   یبلند غرورم رو از هم پاشوندن. تو
 ... . م کردن؛ مامانم ازم خسته شد و رفتمسخره  امیبخاطر رو   لیکل فام 

  یاش رو پاک کردم و سرم رو توچروک شده  ی هااشک کنار چشم   عمه 
نم  هیهاش گرفت؛ گردست ب  دادیمجالم  بغضم  موج  ساحل    شتر ی و  به 

 :گفت   هی. عمه با گر کرد یگلوم فوران م

ب  رمیبم  یاله  - دختر! کدوم  بر   ن یا  یشرفیبرات من  رو  روز  و  ات  حال 
  ی زیمدرسه چ  یکرده؟ تو   داتیپ  شرفیب   مانیاون نر  ؟ یدرست کرده؟! ک 

 شده؟ 

  ی هاز یفقط با حال زارم چ  داد، یمجال حرف زدن بهم نم  ی الحظه  ه یگر
نم  ینامفهوم  م  هستنیچ   دونم یکه خودم هم  زمزمه  عمه  کردمیرو   .
صورتش رو پس زد؛ کمک    یهازد و با شدت اشک  م ی شونیبه پ   یابوسه

  ی کرد. حجم بدنم رو رو   تم یبلند بشم و سمت حال هدا   ن یزم   یکرد از رو 
شدم،    رهی خ  یبه نقطه نامعلوم  یول کردم و با ناباور  رنگکاناپه بنفش  
 : دستش گرفت و با آرامش لب زد یعمه سرم رو تو

 . کن  یخال  یو از هر احساسکن فدا بشم؛ قشنگ خودت  هیگر  -

کتمان کردن رو    ییتوانا  گهیهام خشک شده بود، دچشم   اشک  گهید  اما
عمه باز کردم؛    ینداشتم، دلم مثل باروت منفجر شد و سفره دلم رو برا



.  دادیهام گوش م و آروم به حرف  یمنطق  شهی سکوت کرده بود مثل هم
 کرد؛ یکه کرده بودن سرزنشم م   ییها خاطر حرکتنه به  کرد، ینه دعوام م

. از غرور شکسته شدم گفتم؛ از  دادیبهم گوش م   یطقآدم من   هی  ثلفقط م 
صورت روحم    یرو  یل یس  نیکه اون لحظه بدتر  ینعمت   ی آقا  یهاداغ حرف

گفت،    دیو از هرآنچه که با  شیمنطق  ر یو کار غ  فکر یب   یبود، از اون اکبر
و نگاه    دیکش  شی و مشک   دیبلنِد سف  یبه موها  یکه دست  دینکش   یطول

با دست    کهیرنگم دوخت. درحال  یاقهوه  یهاخونسردش رو به چشم 
 : لب زد یبا خونسرد کرد،یرنگ کوتاهم رو مرتب م  یمشک   یموها

بلکه بسته به ذات اونه.    ست؛ یشعور هر آدم بسته به نوع خانواده اون ن   -
  یکه اون شخص تا چه حد خو  دهیم   نیرفتار و کردار هر شخص نشان از ا

ذاتشه    ی چون تو  دره؛یببر م  ه یداره.    یوان یح   یو تا چه حد خو  یآدم
م   هی  یول م  دره، یآدم  جنگل    خواد یچون  سلطان  که  بده  نشون 

 . هاستآدم

 : مبل بنفش بلند شد  یبه گونم زد و از رو  یابوسه

  نم یرو بب   یاون نعمت   د یبا  ن یهمچن  نم؛ ی اون معاون احمق رو بب  د یمن با  -
مد مثال  ش  کی   تیر یکه  دستشه.  هر    وایمدرسه  در  بود؛  درست  کارت 
چرا. من    شعور یآدم ب  یرو   یاما تو  ستاد،یا   دیبزرگتر نبا  یصورت تو رو 

 . باش  یمدرسه مراقب دن رم یم

ارزش رفتن به اون مکان    یاعمه ذره  ت یسرعت از جا بلند شدم؛ شخص  با
با عمه  چرا  من که خرد شدم؛ پس  نداشت.  پا  د یرو  رو  من    یغرورش 

 : و بغض معترض جواب دادم یقراری. با ب شتذایم



 !کنم یجا خرد نکن. خواهش مرو واسه رفتن به اون  تتی عمه تو شخص  -

  یرنگش رو از رو   یمشک   یپالتو  کهیکالمش درحال   تی با اخم و جد  عمه
 : دووند ام دهینگاه پر از معناش رو به صورت رنگ پر  داشت یکاناپه برم

شون رو برام  که وضع  ییاون پسرها   یتو بلکه برا  ی! من نه تنها براوا یش  -
جا  اون  یی ها چه بچه  نم؛یبرم بب  خوامیجا. م اون  رم یدارم م  یکرد  فی تعر

م ن  خونن،یدرس  روح   ستی معلوم  ضربه  چه  و    یطفلکا  جسم  به 
. بدون  دنیم  نی روح خودشون رو تسک   یجورنی شون وارد شده که اروح
گرفته تا پولدار از عقب مونده گرفته تا    ر ی ور هر آدم از فقغر   دون! بوا یش

لباس گوسفند    ی دست گرگ تو  چهیکه باز   ستین  یباز   ر یآدم سالم، خم
 . باشه

با کل  یمشک  یپالتو رو  و موهاش  تنش کرد  رنگش بست    یآب  پسیرو 
  ز ی آو   یحرکت کرد و شال قرمزش رو از رو   یو خروج  یسمت راهرو ورود 

رنگش رو به پا    ی ل یپاشنه بلند ن  یها شت. کفشسر گذا  یبرداشت و رو 
از اون فاصله داد    یی رسا   یکرد. انگشت اشارش رو سمتم گرفت و با صدا

 :زد

نه    شده،ینکن؛ نه زنگ بزن و بپرس که چ  ر یدرگ  یاذهنت رو ذره  وایش  -
ا آ   نیبه  اون  ایفکر کن که  به  برممن  فکر    ادتی نه.    ای  گردمیجا  باشه؛ 
کن ذهنت رو به    یماجرا فکر نکن! سع   نی. اصال به اشتری زجر ب  شتر،یب

قو  ادت ی  ، یریبگ   یباز هم  هرچقدر  ذهنت  تحت    ی باشه  هم  باز  باشه 
سرگرم شو    یبحث کن؛ با گوش  یبا دن   ن یبش  یتو قرار داره. حت   ن فرما

 ؟ یبزن برقص و شاد باش تا من برگردم. اوک



  ی لیخ   ایو داد بزنم؛ خدابپرم بغل خدا    خوادیلحظه حس کردم دلم م   هی
  ه ی .  یخوب گذاشت  ی لی خ  ه یهد  هیتو برام    ی رو از دست دادم، ول  هاز یچ

ش   هیسا  هی مادر؛    ه یهمدم؛   ا  گهید  وا یسر،  وجود  چ  نی با    ی فرشته 
  ی هااز ته چشم   ی و شادابش نگاه کردم؛ حت  ن یبه صورت دلنش  ؟یخوایم

معن  ایدن  ه ی  رنگش  ی اقهوه و  پ  ی حرف  حت کردمیم   دا یرو  د  ی.    دنیبا 
  شک یزن فرشته بود، ب   نیا  شکفت؛یصورتش، هزاران گل از وجودم م

 .من بود یزن تنها فرشته زندگ  نیا

 *** 

 . پاشو پاشو ، یخواب یشپشو پاشو! چقدر مشپشو  -

حواله دهن کج    یرنگم رو باز کردم تا لگد محکم   یاقهوه  یهاچشم   شکاف
شپشو پا  یاون  بکنم؛  رو    ی مضحک  به  راستم  و  باال  حرکت    اد یبردم 

که صبح زده بودم، لگدم رو به سمت جلو پرت کردم که به جسم    یانتحار
! پس باالخره خورد به فرق سر خود کثافتش؛  شیبرخورد کرد. آخ  ینرم
منصرف کنه.    ازکشن  غ یج   یصدا نازم  خواب  از  رو  من  نتونست  هم 
آب  دمیکش  یاازهیخم بالشت  مخمل  ی و  کردم.    ی رنگ  بغل  رو  تخت 
از پاهام احساس کردم    یک ی  یرو رو   ی که چنان سوزش  شدیچ  دونمینم

که    دم یکش  یتخت بلند شدم و نعره بلند  یها از رو که مثل برق گرفته
 : ختی سقف اتاق ر

 ... جد سادات، پام پام پام ایپام!    یابلفضل؛ وا ای -

شپشو    یدن  دمیتازه فهم   زدم؛یم   غی دست گرفته بودن و ج   یرو تو  پام
 . بهش نوک زده



 . دلم خنک شد شی شپشو رو نوک زدم، آخ یدلم خنک شد؛ پا شیآخ -

خدا  خواستیم  دلم  بکنم؛  رو  پرهاش  تار    ه یکه    رمیحق  قدر نیا  ای تار 
.  ارهیرو به سرم م   ییبالها  ن یهمچ  ه ی  ف یپرشپش و کث  یدو هزار  یکاسکو

بزنم، وگرنه جفت پاهاش رو    شدیکه چندشم م   فیح که بهش دست 
از هم سوا م   دم یبر  یبا چاقو م  گرفتمیم سوزش    که ی. درحالکردمیو 

خا وامونده  رو   شی کسترنوک  شده  یپا  یرو  م قرمز  حس    کردم، یم 
 : با ناله گفتم  دادمیکه پام رو مالش م   طور نی هم

  اده، ی ت زکه زبونت سه هزار متره و زور   ییخدا بزنه به کمرت؛ آخه تو  -
 نه؟  ای من موندم! خبر مرگت عمه اومده   یچطور سلطان جنگل نشد

توالت    ز یم   یصندل  یرو   که یاش در حال چندش و دورگه  ی همون صدا  با
ا   ی رو روبه  یاروزهیف چندش  ستاده یتخت  چنگال  به  بود،  رو  پاش  آور 

 :و گفت  دیمال  ی صندل

ن   - ن  ومده؛یصنم جونم  برومدهی صنم جونم  قربونش  بر  ،ی .    ،ی قربونش 
 . یقربونش بر

حرفش    ون ی با حرص م  دم، یام کش راست و قرمز شده  یبه پا   یناله دست   با
 : و داد زدم  دمیپر

تو خونه    نمی . ببدیو برنگرد  د یتو و هفت جِد آبادت قربون عمه من بر  -
  ارن یرو از جنگل جمع کنن ب  وون یالبد! ح   ی ندار  گهیآره د  ؟یندار  یزندگ 

تو چرا همش تو اتاق من    نم ی. ببشه یم  جنبهیب  یبزرگ  نیبه اتو خونه  
 ... . ! هان! مرده مرگ؟ یپالس



  وار ی که در و د  دمیکش  یبنفش  غیکه به سمتم داشت چنان ج  یجهش  با
اون وحش    یشدم و در رو به روزنان از در اتاق خارج    غیج   د؛یاتاق لرز
سبز رنگم درآوردم و    ن یشلوار ج  بی ج  ی رو از تو  میبستم. گوش  ی آمازون
صبح    می. ساعت ده و ن دمیکش  دمی پسرونه و بلند سف  شرت یبه ت  یدست

  یول   گذشتیم یی از اون اتفاق کذا یچه زمان   دونم ینم  داد؛یرو نشون م 
ندا م   یدلم  ا دادیبد  آخه عمه  اون  نی.  !  کنه؟یم   کار یجا چهمه مدت 

  ه یراه پله تک   یا نفسم رو با حرص فوت کردم و دستم رو به نرده قهوه
  میگوش   اهیرنگ کاور س کم   یدیاومدم و سف  نییپا  دیسف  یهادادم، از پله

و بنفش خونه رو کنار زدم، تا نور    د یسف یهارو با دست پاک کردم. پرده
  گه یقدر خوب بود که د. چهرهیوسط حال بزرگ قرار بگ  م ی مستق  دیخورش
 !قدر ذهنم مشغول اون اتفاق مسخره و چرت نبوداون

داشته    ندهیکنم و فقط به آ   تیلی ذهنم د  ی تمامش رو از تو  خواست یم  دلم 
تونداشته  ای فکر کنم؛  م  نکهیا   یام  آ   خواست یدلم  آدم    هی   ندهیدر  پسر 

که    یمصمم بودم. مادر شتر یاز قبل ب  ینبود، حت  یشک چیباشم ه  یحساب
هم    یزنگ خشک و خال  هی  ینبود و حت  کیمن شر  یاروزه   نیحال ا  یتو

 !باشه؟  میمن سه  ندهیآ  م ی تصم  یتو یچطور  زد؛یمبهم ن

کردم افکار آزار دهنده رو از ذهنم پاک کنم؛ سمت آشپزخونه حرکت    یسع
کنار گاز رو باز کردم و شکالت    یشکالت  نت یکردم و اپن رو دور زدم. در کاب 

نشستم    یاقهوه  یناهار خور  ز یم  یآوردم. رو   رونیصبحانه داخلش رو ب
آو  ازش  رو  پاهام  خبر   زونیو  جان  یکردم.  اون  خدا    یروان  یاز  نبود! 

! هنوز هم در عجب بودم  کنهیداره م  ی چه غلط  زبون یاتاق ب   یتو  داند یم
خونه راه داده    یرو تو  یبد دهن   یشپشو  نی همچ  هی   یکه عمه چطور



م رو  انگشت اشاره  ی لیم یکردم و با ب اون هم چند سال! درشکالت رو باز  
و کم   یتو بردم  فرو  عادت  یشکالت  از  دهن گذاشتم؛  به    یهاشکالت 
 . اصالحش کنم  تونستمیو عمرا اگه م   ودب میگش ی هم

چون حتم داشتم عمه پدرم    دمیپر   ن ییپا   ز یم   ی باز شدن در خونه از رو   با
  ر یهام رو ز . دستدیدیم   ز یم   ی اگه من رو بدون قاشق و رو   اورد یرو درم

  ی صندل  ی تنش رو درآورد و رو   یپالتو  یگرفتم و شستم، عمه با خستگ  ر یش
روش نشستم و  روبه  ینشست. با کنجکاو   یناهارخور  ز یرنگ م   یاقهوه

 : دمیاسترس پرس اب

 که بهت نگفتن؟   یزیچ ؟یعمه؟! خوب شدیچ -

پول    فی رفت؛ با حرص ک  ادشیرو    شی که انگار با حرف من خستگ  عمه
و کم پشتش    دی سف  ی ابروها  ت یو با عصبان  دیکوب   ز یرو به م  شی اسورمه

 : دیرو درهم کش 

مردک    داد؛یداشت به من درس ادب و احترام م  ادبیب  که ی ِا ِا ِا! مرد  -
مملکته؛ صنم    نی ا  ی ! فقط خودش فرهنگ ستم ین  یانگار من فرهنگ   شعور یب

ن م  ستم ی رادمهر  فردا  دادگاه.  نکشونمش  پرورش    رمیاگه  و  آموزش 
 . ارمیو درم پدرش

م رو  خنده  ینتونستم جلو  یبود، ول  یو چ   یمنظور عمه ک   دونستم ینم
پس با دست    کنهیمواقع دهنم رو پاره م  جور نیعمه ا   دونستم یم  رم؛یبگ

 : دمیشهود بود پرس که خنده داخلش م   یدهنم رو فشار دادم و با لحن

 !؟ یگیم  یدار و یعمه ک  شدهیچ -



ناگهان  با پر  یحرکت  متر  زد سه  م  فشی عقب؛ چنان ک  دمی که  به    ز ی رو 
قلبم گذاشتم. با حرص دستش رو مشت کرد و    یکه دستم رو رو   دیکوب 
 : دیغر

رو اصالح    شیدسته موتور   یالی بیفکر کرده س   ت؛یخاصیاون مردک ب  -
 !داره ابهت یلینکنه خبر مرگش خ 

مون شدم. از  گفتم؛ عاشق وجه اشتراک  یآهان  رلبیرو خوردم ز  مخنده
 . گهیرو م  ی گفتنش مشخص بود که داره اکبر  یدسته موتور

 : دمیپرس  ختهی آم  طنتیخنده و ش با

 نه؟  گه ید یگ یرو م پیخوشت   یاکبر یعمه آقا -

م رو خاموش  باالخونه  یهاکه به فرق سرم خورد؛ برق  یااما با ضربه  و 
زد    یناهار خور  ز یبه م   ی. عمه مشترمیخون بگ دادم خفه  حیو ترج   دمید

 : داد زد تشیو با لحن پر از عصبان

 ... یچی ه یرد  پلم یاون مردک د  گمیحاال من م -

اون    چهیخودش رو باز   کشهیبا اون همه ُابهت خجالت نم  ینعمت  اون
و من و شهروز    یزمان  هیبگم    کشم یواقعا خجالت م   ده؟یم   مردک قرار 

و    ی. نه به اون نعمت م یمدرسه تهران همکار بود   نیبهتر یباهم تو ینعمت 
 . ش کردهخفه یت یر یکه جو مد  ینعمت  نینه به ا 

و کنجکاوانه به حرص خوردن عمه زل زدم؛ کار    دمیرو درهم کش  هاماخم 
کنجکاو بودم    یلی بود؛ خ  یجد  ی لیهم گذشته بود. اوضاع خ  ختن ی از مزه ر
نفسش گرفته بود با دست    که یافتاده، عمه درحال  یچه اتفاق  نمی که بب



بلند شدم و    یصندل  ی . با سرعت باد از رو ارمیاشاره کرد که براش آب ب 
شو  نی ماشکنار    یانقره  خچالی   تسم تو  ییلباس  از    ی حرکت کردم؛ 
رو    خچالیمخصوص خودش رو برداشتم و در    یاشهی ش   یبطر  خچالی

رو باز   یگذاشتم و سر جام نشستم. عمه در بطر  ز یم یرو رو یبستم بطر
سر    جاکیآب رو    زدیبه گوشه شال خودش رو باد م   کهیکرد و درحال

عمق فاجعه رو نشون    زدیخودش رو باد م   رمافصل س  یکه تو  نی. ا دیکش
  ی چ  ی اکبر  دونهیشده؛ خدا م  ی شی و آت  ی. معلوم بود واقعا عصب دادیم

ا  ر  قدر نیگفته که  بطرختهی بهم  ناگهان  ی.  با    دیکوب   ز یم   یرو   ی رو  که 
ناگهان پر   شی حرکت  جا  تو  دم؛یاز  عصبان   یحاال  نده  سکته  تی اوج  ام 

 : دیو غر صلوات. با گوشه شال خودش رو باد زد

  د یببخش  گهی من زل زده و داره م  ی هاچشم   یو رو تو  چشمیب   ینعمت   -
خاکبر سر به اشتباه    یشده بود و من و اکبر  ی اشتباه  ه یمن اشتباه کردم!  

 ... . یلی . آخه تو خ م یافتاد

تو  با پر  یسرعت  بوسهو شونه  دم یحرفش  و  دادم  ماساژ  رو  به    ی اش 
 : ش زدم. معترض جواب دادمگونه

نکرده! به درک به جهنم    یآخر خدا  یکش یو معمه، حاال خودت  یوا  -
ولشون کن؛ خداروشکر    ؟یحرص بخور  ی جورنیآخه ارزش داره که تو ا 

  ی مدارک  ینعمت   یرو گرفتم حاال خدا کنه آقا  امرز یخداب  نیکه پرونده مت 
راحت بشم. اصال رفتن من    خیشده رو پاک کنه که از ب  ستم ی که ثبت س
 . گهیولش کن عمه تموم شد د  ود؛ته حماقت ب

وجودش    ینبود با همون حرص نهفته تو  یدنیخواب   ششیکه انگار آت   عمه
 :و داد زد  دیکوب  ز یرو به م  فشیک



م  - چ  یدون یآخه  بسوزم؟یم   یاز  مردک  اون  موتور  ادب ی!    ی دسته 
ون! اون لحظه خون  راد رو برگرد  نی که مت   کردینشسته بود التماس م 

جا  راه اون  دونمیراه تصادف کنم، نم  ی بود تو  کینزد  خوردم؛یو مخونم 
نفر رو با   ک یکردم. حقارت تا چه حد؟ غرور   یط یرو چطور جا نیتا به ا 

بعد    کنن، یسطل زباله پرت م  یتو  ی مثل دست مال کاغذ  راحت   التیخ
  یهالکه ر ی به تحق ختهیتا خورده و آم   یانتظار دارن همون دستمال کاغذ

 . ننگ رو پاک کنه

  م یگناه یبرام مهم نبود که چطور ب   ینکردم؛ حت  یعمه تعجب   یهاحرف  از 
اون مدرسه باشم،    یحاضر نبودم تو  ی اهیبود که ثان  نی ثابت شده. مهم ا 

 .هی ثان  ک ی یبرا یحت

 :جواب دادم دم،یکشیدست م  دمیسف  شرتیبه ت که یدرحال

مرد تموم شد و رفت. ولش کن    ا یو اون رو   ا یمن اون دن  ی برا  گهی عمه د  -
 . نکن ی فدات بشم، خودت رو عصب

انگار عطش وجودش    عمه ب   کم یکه  با لحن  بود  و    حالیفروکش کرده 
م   که یدرحال نفس  رو   زدینفس  رو  نفس    یدستش  و  قلبش گذاشت 
 : دیکش   یق یعم

نکردم، اما با    یز ی راحت دخترم آبرور  التیمردک نگذره؛ خ   ن یخدا از ا  -
کردم تا بفهمن در افتادن با    زونیبند آو   یآرامش تمام شستم همه رو رو 

داره؛    انی هات جررگ  ی. دختر تو هم خود رادمهرا توی چ  یعن ی رادمهرها  
  ن . اما امایمعلومه خوب جواب همه رو داد  ،ی الحق که برادر زاده خودم
صورتم به تو    یرو جلو   ی ! تهمت به اون بزرگیاز اون مردک دسته موتور



. انتظار داره با  شی همکالس   یهاپسر   یرو   ختهی آب لجن ر  گفتیم   زد؛یم
  ی رو هم باور کنم! حاال اون لگد  یک ی  ن یکه زده بهت، ا   یاون همه تهمت 

 !آخه آب لجن  یبه کنار خودم هم قبول دارم اشتباه بوده، ول یکه زد

پا   ی کم با رو  با    ن ییخجالت سرم  و  فلسفه لجن وجود    ی ادآوری آوردم 
نر  ی لبخند کمرنگ  عمد که  از  م  ختهی زدم؛  فقط  بهشون    خواستمیبودم! 
نگرفته بودن.    ادیکه مطمئن بودم از مدرسه    یبدم، درس   ادی  ی درس زندگ
باز کردم و از فن آپ    فی نبودم؛ لب به تعر  مون ی هم پش  ی ااز کارم ذره

که رسما من رو به غلط کردن انداخت تا فلسفه لجن وجود رو    یچاگ
زده بود هم    رتی حجم جسارت من هم ح  نیعمه گفتم؛ عمه که از ا   یبرا

اش  آغوش مادرانه  ی ها من رو تومثل برق گرفته  یخوشحال با خوشحال
کرد، بلکه بعدش    دمییمعنا که کامال تا   نیبه ا بارون کرد. نه  گرفت و بوسه

پنج بود که    یهاکرد. عصر حدود ساعت  ل یو تحل  ه یتجز  رو رفتارهام    یکل
صدا آ   یبا  سمت  ا   فونیزنگ  بدون  با    ه ینگاه کنم ک  نکهیحرکت کردم 

  ال یکاناپه نشسته بود و سر   یرو باز کردم. عمه که رو   اطیدر ح   یحالیب
 :دهنش گذاشت و گفت یاتخمه  د؛یدیم

 !وا؟ی بود ش یک  -

حرکت کردم؛ در که به صدا    یگفتم و سمت راهرو ورود  یلب   ر ی ز  دونمینم
از درون    یمستر دسته موتور  دنیدر اومد در رو موشکافانه باز کردم و با د

 . دچار تشنج شدم

هم  ی ضی عر   لبخند  و  داشت  لب  زندگ  نی به  و  مرگ  مرز  تا  رو    ی من 
بود    رونیب  شختهیآم   یو مشک   دیسف   یموها  کهی. عمه درحالکشوندیم

 : دیپرس یوارد راهرو شد و با کنجکاو 



 !بچه جون؟  هیک  -

 : و داد زد ستادیکرد و پشت در ا   یعمه سرفه مصلحت  دن یبا د یاکبر

 . اهللی -

بود دور از جونش تشنج رو بزنه    کی نزد  یاکبر  یصدا  دن یکه از شن  عمه
ب  م ی با حرص خودش رو پشتم قا من    چارهیکرد و حرصش رو سر کله 

تعجب کرده بودم؛ عمه چه کرده بود که رسما    ی بیشدت عج کرد. به  یخال
برا داشتم  حتم  خونه؟!  در  دم  بود  اومده  اومده،    یعذرخواه   یخودش 

نار فکش کامال  ک   یازش گرفته. از کبود  یزهرچشم   وبمعلوم بود عمه خ
 : دیبه سرم زد و غر یااومده. عمه ضربه یچ  یمشخص بود برا

رو چرا باز    یدختر؛ دستت نشکنه اون در کوفت   یکه قاچ قاچ بش  یاله  -
 . اری شده منو ب صاحابیب یو اون پالتو  ی! برو شال کوفت؟یکرد

لبم رو کش دادم و سمت    کردم یسرم رو با دست نوازش م   که یدرحال
مشت    وار ی شده بود و مدام به د  می کردم؛ عمه پشت در قاحال حرکت  

م رو به زور و اجبار خوردم و  . خندهگفتیم  راهیبدو ب   رلبیو ز   زد یم
اکبر دادم؛  رو دستش  و شال عمه  در    یپالتو  به پشت  منتظر  همچنان 

  ی ش معلوم بود که عطر رو مردونه  یعطر تند و بد بو  یبو  ز بود؛ ا  ستادهیا
رنگش نظرم رو جلب کرد؛    ی رنگ کت و شلوار طوس  کرده.   یخودش خال 

بود، کفش  دهیاتو کش  یلیخ مرتب  شدت    یمشک  یهاو  از  هم  رنگش 
و بد رنگش    یلیدسته ب   ی هالیبی. تنها مشکلش اون سزدیبرق م  ی زیتم

.  ستی ن  ر یهم پ   یل یکه خ  دادیم  نشونرنگش    ی و مشک  دیسف   یبود؛ موها
  ی هازد تا دندون  ییصورتش رو سمت در برگردوند و لبخند دندون نما 



  یکه سع   ییبذاره. صدام رو صاف کردم و با صدا  شی رو به نما  دشیسف
جمله خواستم  داشتم  دادنش  نشون  بم  ولدر  ادا کنم  رو  صدا  یم    ی با 

که از شدت    ی. اکبرگرفتم از ترس، سه متر از در فاصله    دم یکه شن  یکلفت
. صداش باال  دیقلبش گذاشت و لرز  یفتاده بود، دستش رو رو ترس پس ا

 :رفت و داد زد

 !ابلفضل  ای -

 . تو  ایب  یتو دسته موتور  ایب ؛یخوش اومد که یمرد -

من بود که سقف خونه رو لرزوند و قهقهه بلندم با پس    یقهقهه  یصدا  و 
از شدت    ی اکبر  ی هامعصوم. چشم   یشد به نگاه   ل یجانانه عمه تبد  ی گردن

ترس از حدقه در اومده بود؛ اونقدر که جرئت ورود به خونه رو نداشت.  
  ی طوط  نیبار از ا   نیاول  یبرا  دیاز خنده، شا  شدمیاز درون داشتم غرق م

مگه من تو اتاق حبسش نکرده بودم؟! خاک بر    یخوشم اومد. ول  قوارهیب
پا  یسر چطور بار    خوب شد، الاقل چندتا حرف درشت   ی ول   ن؟ ییاومده 

سرش صاف    یرنگش رو رو   ی تا دلم خنک بشه. عمه شال آب  کنه یم  یاکبر
 : به داخل خونه اشاره کرد ی کرد و با لبخند مصلحت

  کنه ینگاه م  لمیف ی لیمن خ  ی دن نی داخل، ا د ییکه! بفرما  دیدم در موند  -
 .توروخدا د یی. بفرماهیجور نیا  شی بندجمله نیهم   یبرا کمی

و خواستم جلوتر سمت حال    دمیکش  یرنگم دست  دیسف  شرتیخنده به ت  با
البته با    ستادم،یبهم زد و کنارش ا   یاحرکت کنم که عمه سقلمه جانانه

از اون کاسکو شونه چپ عمه جا خشک کرده    ی شپشو که رو   یفاصله 
اکبر بسم   ر یز  یبود.  وارد شد؛ خنده  یالله لب  و  بهگفت  رو  زور جمع  م 



.  ترسهیر و کبوتر و کوفت و زهر مار مبود مثل خودم از کفت   وم کردم؛ معل
راهنما رو   ییبا  پا  یعمه  و  نشست  بنفش  رو   ی مبل  رو    ی پا  ی چپش 

و    اهی س  یو موها  د یرنگش کش  یبه کت طوس   یراستش قرار داد. دست
روبه  دشیسف عمه  مرتب کرد.  عمه  رو  هم کنار  من  و  نشست  روش 

رو   ینشستم. کاسکو دلم    پشونه چ  یشپشو هم  عمه جا خشک کرد؛ 
 ... . فیرنگش رو بکنم اما ح یخاکستر یتار تار پرها رمیبگ خواستیم

 : گفت  یروبه اکبر هیکه کامال مشخص بود ظاهر   ییرو با خوش عمه

امروز صبح! البته که خوش    م،ی کرده بود  ما که صحبت  یاکبر  یخب آقا  -
 . هستش ی تون چاما اصل صحبت د؛یاومد 

هم قالب    یهاش رو توزد و دست  یی دار و دندون نما لبخند خنده  یاکبر
 : مخاطبش من بودم جواب داد که یکرد درحال 

کنم.    یآموز نخبه معذرت خواه دانش  ن یاز ا  یمزاحم شدم که حضور  -
جان من رو ببخش    نی زود قضاوت کردم، مت  یل یخ  ی لیمن متاسفانه خ 

 ... . ادی متاسفانه امروز فشار کار ز

 : پاسخ داد  یو قاطع  م ی سرعت حرفش رو قطع کرد و با لحن مالبا  عمه

.  م ی دیکش   شیها رو امروز صبح باهم پ بحث  ن یما تمام ا  یاکبر  یآقا  -
. اگه  کنهیرو دوا نم  ینبود چون درد  یحضور  یالزم به معذرت خواه

  رش ی و تحقمن  ن یکه مت  یدر حضور افراد  د یباشه، با  یقرار بر عذرخواه 
  شه ینم  گهید  دی شکست  تیرو که با قاطع  ی. حاال غرورره یصورت بگ   دیکرد

 . دیو بهم بچسبون دی بردار ن یزم یرو از رو  هاشهتکه خرد 



و تو  حیترج به عمه و  حرف بزرگ  یدادم سکوت کنم  نپرم؛  از خودم  تر 
  شتر ی بود که ب  یداشتم. اون تنها کس   مان یکوبنده و محکمش ا  یهاجواب

بود که    ی معنا کنه؛ اون تنها کس  من رو بشناسه و  تونستیاز مامان م
به    ی دست  یغرورم ارزش قائل شد. اکبر  ی من رو درک کرد و برا  یای رو 
 : غارغارک در اومد  یدن   یکه دوباره صدا  دیکش   شیدسته موتور   یهابلیس

نگاه کن. چقدر زشته صنم جون    الشویبی ! سیدسته موتور  لیب یمردک س  -
 !مگه نه؟! مگه نه؟

هاش  چشم   یجمعش کردم؛ اکبر   ع یقلمه عمه سر زدم که با س  یزیر  خنده
به زور ظاهرش رو    یحد ممکن قلمبه کرد ول  نیرو از زور تعجب تا آخر

 : حفظ کرد و با لبخند جواب داد

ا  یا  - سخنه  خوش  چقدر  عمو  نیجان!  نه  مگه    ی ناز   ی اوخ  ،ییبچه؛ 
 ... . یناز

  زد، یاز زور خنده قرمز شد؛ انگار داشت با بچه سه ساله حرف م  صورتم 
اش رو  خنده  تونستیالاقل بهتر م   یاز من نداشت ول  ی عمه هم دسته کم 

و جمع کردم  مبهم رفت. به زور خنده  یاکرد و چشم غره  یجمع کنه. اخم 
 . از انفجار رو نداشتم  ی ریتوان جلوگ  گهید  یبا حرف دن  یول

 ... . خار داره  التی بی خار داره. س  التی بی س نم؛یگمشو بب   -

چشم   یاکبر ب   یها با  حدقه  م   رونیاز  و    ی رو   خیزده  نشست  مبل 
تو دست رو  قالب کرد، خنده  یهاش  و  هم  عمه خوردم  با سقلمه  رو  م 
 : جواب داد یبا لحن خونسرد یاکبر



  ن یمثل مت  یی مدرسه به وجود شاگردها  کنم، یمن کامال شما رو درک م   -
  ف ینداره! ح  شی ل یسوابق تحص  یتو  ست یاره. ماشاهلل کمتر از ب د  از یجان ن

درحضور    دمیخونه بمونه؟! من قول م  یکه تو  ستی دانش آموز ن  نیا
جان اجازه    نیمت  ی جان عذر بخوام فقط شما به عنوان ول  ن یهمه از مت

 . دیدیکار رو م  نیا

اجازه  دمیکش   یپوف با  شدم،  بلند  جا  از  عمه    یاو  جواب  متنظر  و  گفتم 
  ی شکالت   نتی کاب  ینموندم سمت آشپزخونه حرکت کردم و نسکافه رو از تو
جواب    نیح   نیا   یرنگ در آوردم و سرگرم درست کردن نسکافه شدم. تو

 : دمیقاطع عمه رو از داخل حال شن

که خبر از هوش    یچطور اون موقع د؟یفکر کرد   یمعلومه که نه! شما چ  -
شد که    تونفیح  ییهو یبود، حاال    خانوادهیو ب  ادبیبپسر   نی نداشت  نیمت
. من به  دیببند  گهی د  یجا  هیها رو  برنامه  نیخونه بمونه. ابدًا آقا ا  نیمت

شما    ی که حکم فرزندم رو داره سپردم دست شما، ول  یپسر  یعنوان ول 
 !د؟یفهمیاومد خونه م  ی! پسر من با چشم اشک د؟ یکرد  کار یچ

  ی ها رو توها اونزدم و بعد از آماده شدن نسکافه تی از سر رضا ی لبخند
ر  ی انقره  یهافنجون شکالت  یهاتییسکویب   ختم؛ی رنگ  و  با    یگرد  رو 
و گلدار گذاشتم. از    رنگ یآب   ی نیس  یو تو  دمیچ  ی نیظرف چ   ی دقت تو

نکردم و    یتوجه   یبه جواب اکبر  نی هم  یپاسخ عمه غرق لذت بودم، برا
 .دمی رو گوش کش م ی زندگ یتنها حام  یهافقط حرف دبا لبخن

رو    یاکبر  یابه دست وارد حال شدم و فنجون نقره  ینی و س  اطیاحت  با
کرد    یتشکر  یجلوش گذاشتم و کنار عمه نشستم. اکبر  یاشهیش   ز ی م  یرو 

 :ادامه داد ت یو با جد



 ... . خانم ملک زاده دین یبب -

 :دی رنگش کش   یبه شال آب یزد و دست  یلبخند مصلحت  عمه

 . بنده رادمهر هستم  -

 :دیدرهم شد و با شک پرس یاکبر یابروها

 !جان راد هستش نیمت  ل یاما فام -

 :ب دادجوا یال یخیبا لحن ب  عمه

 . رو عوض کرده بود لشیفام  امرزمیهستم؛ برادر خداب  نیمن عمه مت  -

  لی فام  ی عمه تعجب کردم؛ چقدر خوب جمعش کرد! خوب  ع یجواب سر   از 
  ی من بود. دلم برا هی شب با یتقر  لشیبود که الاقل فام  نی ا امرز یخداب ن یمت
 . کرد  شدیخودم تنگ شده بود، اما چه م  تیو هو  لیفام

به عمه    ی هم قالب کرد و با خونسرد  ی هاش رو توباز هم دست  یاکبر
جواب    ی! با خونسردره یبشر از رو نم   ن یکه ا  اومدیخوشم م   ی عن یزل زد؛ 

 :داد

  نده یآ   یهنوز هم فروکش نکرده! اما برا  ایگو   د؛یبود  یامروز صبح عصب   -
ا   نیمت ودیرینگ  م ی تصم  عجوالنه  قدر نیجان  تمام  اگه  رو    هاشیژگ ی. 

  یجان تو  ن یکه مت  فهیح  ی لیآموز خ دانش  کیبه عنوان    م،ی ریفاکتور بگ
بمونن.   آدم  ادتونیخونه  شون  به غرور خرد شده  یکار یقو  یهاباشه 

غرور شکسته شده رو با    کننیم  یثابت کردن خودشون سع   یندارن، برا
 . اعتبار به دست اومده جبران کنن



مت  نیمت  از  آت  ن یجان  آخرش    گرفتم؛یم  شی جان گفتنش  جمله  با  اما 
به فکر فرو رفتم؛ آخه    یاوجودم رو گرفت. لحظه  یناخودآگاه موج انرژ

جون    کیز یصفحه صفحه کتاب ف  یکه با تمام وجود حاضر بودم برا   یمن
تو و  بشم، حت   ی اضیر  یهافرمول  یبدم  تو  یمن   یغرق    ی هاغزل  ی که 

مدرسه رو ول کنم؟    تونستمیم   یچطور  شدم،یخود میحافظ از خودم ب
برا  یمن فقط    ادی  یکه  ز  کیگرفتن  رو    ستی کلمه کتاب  روزم  شبانه 
م   ی چطور  دادم؛یم ول  رو  درحالکردمیدرس  عمه    یپرها  کهی. 

  ی ها فکر بود و طبق عادت لب  یتو   دادیشپشو رو نوازش م   یخاکستر
اکبر  کشیبار بود.  غنچه کرده  ور    یطوس  کتبه گوشه    یرو  رنگش 
م  بم شده  ی. ناخودآگاه باصداکردیرو برانداز م  یافنجون نقره  رفت،یم

 : جواب دادم

که مورد آزار و    دیدیم  ن یقضاوت نشم؟! تضم گهیهست که د ین یتضم  -
  جا نیشما رو به ا  یسوال چ   نیرت و اما مهم   رم؟یو تهمت قرار نگ  تیاذ

 گم؟ یهم هست. درست نم یاگهید  ز یمسئله ر   هیکشونده؟ صددرصد 

  ی رو رو   یافنجون نقره  یکه انگار گل از گلش شکفته باشه؛ با شاد  یاکبر
م  ز یم ب  یرو   خیجلوش گذاشت و  با ذوق  حد و    یمبل بفنش نشست، 

 :وصفش جواب داد

بذار به مدرسه، من تک  - مدرسه    یهات رو توتک قدم  شما فقط قدم 
برنامه محرمانه داره امسال که فعال از    یسرکی. مدرسه  کنمیم   ن یتضم

د بار  لطفا  پسرم؛  معذورم  وجدانم    دییتا  گهیفاش کردنش  من  کن که 
 . راحت بشه



اوها! پس بخاطر اون برنامه محرمانه بلند    دم؛یکش  یبلند   یدلم او   یتو
ا اومده  دلم  خنده  ی جور  جا، نیشده  که  کرد  ادا  رو  اولش  جمله  دار 

فکر بود اما    یچنان تو. عمه هم ارمی ناجور با زبونم در ب  ی صدا  خواست یم
 :سکوت رو شکست و جواب داد

  یرو   د یاما گفته باشم من باز هم با  د؛یاعتبار اومد  دیخر   ی واال شما برا  -
  نی که من فردا مت  دیبشم. انتظار صددرصد نداشته باش   قیمسئله دق  نیا

برنامه محرمانه    نی. ا ستی ن  یقطع  ز ی چ  چیرو بفرستم اون مدرسه هنوز ه 
 . بکنه  ر یرو خدا بخ 

  یوصف نشدن   ی و خوشحال   تیو با رضا  دیهاش رو بهم کوبدست  یاکبر
 :جواب داد

 . م یی ها بچه  نیو صالح ا ر یما دنبال خ د یینفرما -

کرد و    کیهاش رو بار چشم   شدیرو خم مبه سمت مبل روبه  کهیدرحال
 : گفت

 . از شما داشتم  ی درخواست  هیمن   -

دستش رو فشار داد و    ی تو  یاکه انگار هول شده بود، فنجون نقره  عمه
 : دیرنگش کش  یبه شال آب ی رو غنچه کرد و دست کشیبار  یهالب

 !امرتون؟  د ییبفرما -

خهمون  یاکبر بود؛  زده  زل  عمه  به  مرموز  جفت  ی لی طور  شون  حالت 
  دن یدستش شروع به لرز   یفنجون تو  یدار بود، عمه از شدت هول خنده

اکبر و  روبه  ی کرد  مبل  روبه  مرموزانه که  نگاه  اون  بود  با  خم شده  رو 



خدا من    یازدواج بده! وا  شنهادیپ  خوادی. نکنه م کردیم   شتر یم رو ب خنده
 !دمینم  یبه زنده بودن اکبر ین یتضم

 ... . درخواست بدم که خواستم یم -

من بازتر از قبل شد.    شیرو غنچه کرد و ن   کشی بار  یها با حرص لب  عمه 
 : دیعمه با حرص غر 

 که...؟  -

 : دیبا همون لحن مرموزانه غر یاکبر

 ... . با من -

زد که    یرنگ عمه به فرق سرش چنان داد  یاقهوه  یدست  ف یبرخورد ک   با
شروع کرد به ضربه زد به    فیعمه از جا بلند شد و با ک   د؛یسقف خونه لرز 

 : دیفرق سرش و با حرص غر

ات  جنازه  کشمتیبا خودت؟ م  یکرد   یچه فکر  یمردک دسته موتور  -
  خانواده یب  کهیکن، مرد   ی. برو از بابات خواستگاررونی در بره ب  نیاز ا   دیبا
 . ادبیب

 :بود داد زد ستادهی دسته مبل ا یکه رو   یدن

 . رو بزنش یصنم جون، بزنش بزنش؛ دسته موتور نیآفر -

چنان    زد؛یصورتش گرفته بود و مدام داد م  یهاش رو رو دست  یاکبر
داشتم که    یدق و دل  قدر نیسر دادم که کل خونه رو برداشت. ا  یاقهقه
کتکش زد بعد به زور و ضرب عمه رو ازش جدا    ر یدل س  هیعمه    ی وقت

درخواست داد؛ آخه مرد حساب تو    ییهویمن آخه چقدر    یوا  یکردم. ا



  ی هوا دادم و عمه رو رو  یامقدمه! قهقهه  ی خونه آدم ب   یوروز اونم ت  هی
  کردیم  چارهیبار ب   راه ی لب بد و ب  ر ی به رو نشوندم؛ عمه با حرص زمبل رو 
قرمز   شی شونیپ  کهیحالدر  ی. اکبردم یخندیم  ر یو ز  کردمیم  ف یو من ک

 : گفت  تیو با مظلوم  یمحل قرمز ی شده بود، دستش رو گذاشت رو 

  ی خواست بدم حتما تو در   خواستم یسوء تفاهم شده خانم راد! من م  -
 . دیشرکت بکن  اءیانتخابات اول 

در عمه محاِل    ی دگیحجم ترش  نیشد با قهقهه بلند من! ا   یمساو   نی هم
شدم.    دیجد   هیکل   ازمندیبه پهلوم زد که ن  ی اممکن بود. عمه چنان سقلمه

  ی سه متر رو   یاز جا بلند شد، اکبر   ی به صورتش زد و با شرمندگ  ی چنگ
به    یاگهیچنگ د  ی گو پاهاش رو باال برد؛ عمه با شرمنده  دیمبل باال پر 
 : زد صورتش

لحظه از نگاه شما    ک ینده! من  و مرگ بده! بخدا شرمخاک عالم خدا من  -
  د یاجازه بد  د، یرو برداشت نکردم. توروخدا منو ببخش  یندی خوشا  یزایچ
 . شده یچ  تون یشون ی پ  نم یبب

 :هاش رو با ترس باال گرفته بود داد زددست کهیدرحال  یاکبر

 ... . یمچکرم؛ من رفع زحمت م  ی لی! خر ینه خانم راد، خ -

 : گفت  یبا شرمندگبا سرعت سمتش گام برداشت و   عمه

 . کنم ی! من مقصرم خودم درستش مه یچه حرف نیوا ا  -



با تکون   یبعد  قدم بود  برنداشته  به م   یرو  پا   ز یکه  عمه خورد و    یکنار 
قهقهه بلند من و داد   یاکبر یپا یکه چپه شد رو  یافنجون داغ نسکافه

 ... . داشت یعمه رو در پ  غی و ج  یبلند اکبر

 *** 

و    د یسف  ی به موها  ی به پشت دستش زد و با آشفتگ  ی ضربه محکم   عمه 
 :رنگش چنگ زد یمشک 

  ن یتازه ا  چاره؟یکردم با مرد ب   کار یچ  یدیخدا منو مرگ بده! دختر د  -
اون صبح  امروز  آتبه کنار؛  تو  یشی قدر  هم  یبودم که  با    ف ی ک  نیدفتر 

 . مز بودقر  شی شونیپ  ،ی اومدن چارهیمرد ب   نیهم  یافتادم به جونش! برا

سر    یقهقه بلند  ؛ یو چهره اکبر  شی پ  قهیچند دق  یهاصحنه  ی ادآوری   با
اون معده  دمی قدر خنددادم،  رو که  مچاله شد.  دراز کش  یم  و    دن یمبل 
بلند با   کیبه هوا شل  ی قهقهه  دن  ی ادآوریکردم،  م شدت  خنده  ی حرف 
تر نفس بکشم.  دادم تا راحت  رونیخار داره" زبونم رو ب   التی بیگرفت "س
گور شده معلوم  گوربه  یمن نبود، دن  یهافکر بود و متوجه خنده  ی عمه تو

  ه یبهش تخمه هد  دیبود اما بخاطر کار امروزش با  یانبود کدوم جهنم دره
خون  کتک بارونم نکنه خفه  نکهی ا  ی برا  رون یبدم. عمه که از فکر اومد ب 

 : ا افسوس و خجالت گفتبه پاش زد و ب یا گرفتم؛ عمه ضربه

تر باشه؛ خاک عالم بر سرت صنم!  بنده خدا بنظر چند سال از من کوچک  -
 !به تو... استغفراهلل  ادیب خوره یم  یآخه به مرد اون سن 

 : دمیکردم و به عمه توپ  یزیر  خنده



رسما کپ    زدیزل م  یجوردور از جونت! واال با اون نگاهش به منم اون  -
م   یراز خواستگا  کردم، یم با حرص    رفتم؛یهم جلوتر  برم حاال  قربونت 

 !شه یدرست نم  ی زیخوردن که چ

  نکه ی ا  یشد؛ برا  ره یخ   ونیز یمشغول به تلو  یباال داد و با فکر  یاشونه  عمه
 : گفت  ارمیدار اما فاجعه امروز درب هرچند خنده یفکرش رو از ماجرا 

 عمه، من برم اون جهنم دره؟  ی راست -

جواب    تیداد، با جد  نیگرفت و لبش رو چ   ونی زینگاهش رو از تلو   عمه
 :داد

اون    ی کنم؟ حاال خواستم جلو  نیتع   دیمن با   نم ی دختر! ا  ی ریمرده نم  -
  ه ی تهش با خود تو هستش.    ی ول  ارم؛یدرب   یبنده خدا خواهر خانوم باز

  ن، یکن و بر اساس همون ببذهنت رو غافل ن  روز یلحظه هم از فاجعه د
  ژن ی ! به قول بانهی ده یرفتن دوباره به اون مدرسه رو م ی واقعا دلت رضا

 . یبه اعماق دلت رجوع کن د یبا امرز یخدا ب

نشون    یبرا  ست؛ی شدم! اما جا زدن راه چاره ن  ر ی با عمه بود؛ من تحق  حق
 . تالش کنم   دیفقط با  دن، یخندیکه بهم م   ییهادادن خودم به آدم

 *** 

بق  ی هانگاه  متوجه تعجب  ه یمتعجب  برام عجشدم.  با    ب یشون  نبودم 
باال کش رو  سرم  ورود  دمیافتخار  راهرو  سمت  حرکت کردم. کل    یو 

شروع دوباره    هی که    خواستم یرو فکر کرده بودم، من از ته دلم م  شبید
با تفکرشون ذهنم رو    گران یبودم که مانع شدم د  یداشته باشم. من همون 

گذاشتم؛    نیرنگ کنار رام   یطوس یصندل   یرو رو  می پشت له خراب کنن. کو



  ی اومده باشه. کالس طبق معمول خال  دیبود، پس با   شی صندل  یرو   فشیک
  کر یدو سه روز به فوت و فن و در و پ   ن یا   یبود؛ تو  یآموزاز هر دانش

تلخ   یایدن   نیا آه  بود.  عادت کرده  د  دم، یکش  یمرده  و    ی اینچه  مرده 
شده بود برام. با خوردن زنگ با سرعت از کالس خارج شدم و    ی روحیب

عدد    هیخارج نشده بودم که    یعبور کردم. از در ورود  ضیعر   یاز راهرو 
ب نازن  یابون یغول  شونه  د  نمی به  با  زد؛  بازوها  ی موها  دنیتنه  و    یبور 
رفتم و ته    نییها پا هام رو جمع کردم و با سرعت از پلهاخم   شیا عضله
ا با  ستادمی صف  پ   یادآوری .  روز  چند  عم  شیاتفاق  لبم    ی قیپوزخند  به 

اگه    شه؛یم  دایبد شکل پ   ینشست. هه! البد باز سر و کله اون کله کدو 
فقط    کی ر   کی درصد،  روبه  ختشیدرصد  م رو  قسم    کردم، یروم حس 
. پوست  وندهی بپ  یباق  ار یکه به د  زدمیم  یی رو جاکه اون لگد    خوردمیم

رو زل زدم. آخه  بهرو   ی خال   گاه ی او با حرص به ج  دمییرو جو   م ی گوشت  لب
ربع گذشت محض رضا و  از هفت  نم  کیخدا    یساعت  اون    رهیکالس 

حالم گرفته بود که به پچ    یقدر اول صبحرو اجراء کنه! اون  یبرنامه کوفت
شدت توجهم رو جلب  به  یینکردم اما صدا  ی دور و اطراف توجه  یهاپچ

"بب  م   نیکرد  قسم  اسم    خورم یداداشم،  م یامروز  رو  رو    ی " صداگهی ارو 
  و ی مار  ویخار   ارو ی  نی"به خدا اگه اسم ا   دیتوپ  یکه با لحن پرحرص   دمیشن

هفته سه تا فالفل از    ها هر هست، اسمشو نبره  یحاال هرچ  ه؟یچه کوفت
 ."یریگ یبوفه برام م 

باال   یاشونه اوردمیهاشون سر در ن از حرف یاچون ذره ه؟یچ گه ید وی مار
 . انداختم و سرم رو با دست فشار دادم



با    ستادن؛ینامرتب ا یلیتا ارازل وارد صف شدن و خ که پنج  دینکش  یطول
خواب رو از سرم پروندن    یاول صبح  دمیکش   یپوف پرحرص  شوندنید
استا ها افهیقیب همون  با  رنگ  بد  مهران  هود  لی!  رنگ    دیسف  یو 

  عار یب  ی مایکه ن   شیی گذاشته بود و با جلو  بشیج  یهاش رو تو دست
دو    کردیزمستون رو حس نم  یکه سرما  یلعنت  یمای . نزدیبود حرف م 
دکمه از  گذتا  باز  رو  چشم هاش  معمول  طبق  بود،  و  سبز    ی هااشته 

که    زدی لبخند م  ی طبق معمول جور  نیبود. رام   حسیسرد ب  روحشیب
با    کینزد و  بشه  پاره  دهنش  بچه  یک ی بود    ازدهمیصف    یتو   یهااز 
  ی. سامان با کالفگدیکش یاش رو به رخ مو چال گونه  زد یحرف م   ات یادب

بود که    بی. عج خوردیهاش م سرش رو با حرف  ای و پو  دیجو یآدامس م 
  افهیقیبدشکل و ب   دی! فردیجنبینم  کیو ک  تییسکویدهنش به خوردن ب 

  د ی ملحق شد و َفک زدن رو آغاز کرد. ام  هانیدرآر به جمع مهران او حرص
م  نی ریخودش ته صف، حرف  عشق  و  سبزه  پسر  اون  با  کالفه    زد؛یهم 

و باز    دم یکش  شونشناختم یمدت م  نیا  یک تو  ییزدن کسا  دیدست از د
دستش گل از    یتو   ی و بلندگو  یزل زدم. با اومدن اکبر  یخال   گاه ی به جا

  گاهیپشت جا   یفرستادم. اکبر   یصلوات بلند  تیگلم شکفت و همراه جمع 
  ی بلندش گوش همه رو کر کرد، مشخص بود سر صبح   یو با صدا  ستادیا

 :آسمون کر کن زد یخوب بود. از همون دادها یلیحالش خ 

دانش  دوارم یام  - باشه  خوب  حالتون  عزکه  نکن زمیآموزان  فکر  که    دی. 
اما خب چون    ها یدم امروز کالس دهم متوجه نبو برنامه اجراء نکردن، 

 . پوشم یدارم چشم م  یترمهم   یهاحرف



  ی بهداشت   سی وارد سرو  فیکث   یدفعه اول و آخرتون با پا  نکه یاول ا   حرف
 ... . دیشیم

 !کش طالست مدرسه با رو  یی حاال نه که دستشو -

هاش در هم شد و از پشت  اخم   یسر دادن، اکبر   یخود یقهقهه ب  همه
 : بلندگو داد زد

آب کوفت    یاز آب سردکن چطور  یگرفت  ادی و! هروقت  ببر صدات  یدیمر  -
 . من زبون بکش  ینوقت برااو  ی کن

زدم. حرص    یسر دادن؛ ناخودآگاه لبخند کمرنگ   یصف قهقهه بلند  کل 
رنگش    ینفت  یبه کت و شلوار آب   یاشتم. دست دوست د  یلیخوردنش رو خ 

 :و طبق معمول داد زد د یکش

 !مفهومه؟ نم، یبب  گهیاگه بار د کنم یپاهاتون رو قلم م  -

بعد  خب آقا  جانیا   رهای دب  نیبهتر   نکهیا   ینکته  از  شدن،   یاستخدام 
رو    ک یزیف  ی که تو  یپورغالم  یهستن تا آقا  یعرب   ر یدب  ن یکه بهتر  یصامت

احد و    یخدابه  کنن؛یم   دایها حضور پ دست ندارن. امروز هم سر کالس
 . کنم یگزارش بشه گوشت تک تکتون رو کباب م   یادبیمورد ب  کیواحد  

برو    یت فک بزن نکره  ی ته صف اول صبح با اون صدا  نکهی ا  ی جا  یمرتضو
 . سوره قرآن بخون هی ار ی قرآن رو از دفتر ب

انگار که چ ا   سته ی اگوشه ستون به  خواست با    ادش ی  یزیما  اومده باشه 
 :برداشت و داد زد گاه یجا  یسرعت بلندگو رو از رو 



  ی تا تو  ادی مدرسه م  نی به ا  یخانزاد  وی آر  یبه زود  گه؛ینکته د  ه یآهان    -
محرمانه مدرسه مشارکت داشته باشه. تذکرات الزم رو در اون    یهابرنامه

 . دمیباره فردا م

که    دینکش   ینشستم و طول  ی صندل  یمشغول رو   ی و ذهن  ر ی درگ  یفکر  با
آخه؟    هیک  یخانزاد  وی آر  نیا   ده؛یکش  یاشد. پوف کالفه  ر ی کنارم جاگ  نیرام

  یهارنامهب  یتا تو  ادیم   یباشه! طبق گفته اکبر  دیاحتمال داره معاون جد
  تو ک  دهیمرد اتو کش  ه یکمک کنه. با اومدن    یزهرمار  یمحرمانه و کوفت
قهوه شلوار  بلند شد   یاو  از جا  نظر    یاسالهیمرد حدودا س  م، ی همه  به 

ع  ی اپخته  افه یق  د؛یرس یم داشت؛  استکان  نکی هم  ته  و  به    ی گرد 
َاهچشم  بود. همه  زده  لبخند    یهاش  بلند شدن،  از جا  زور  به  و  گفتن 

 : دیرنگش کش ی مشک ی به موها  ی زد و دست  یحی مل

  ی عرب  ر ی هستم، دب  یخدمتتون. بنده صامت   کنم یخب دوستان سالم م  -
خ و    یل یشما  هستم  شما  درکنار  رو  امسال  خرسندم که  و  خوشحال 

خوب   دوارمیام سپر  یسال  باهم  عرب  ای. گوم ی بکن  ی رو  اول    تونیدرس 
 شده درسته؟ س یتدر

  ی با لحن خونسرد  ی تر شدن، صامتکالس از کلمه ساکت هم ساکت  کل
 : تکرار کرد

 شده؟  س یتدر -

با همون لحن    یدستش رو بلند کرد و بعد از اجازه صامت   یحالیبا ب  ن یرام
 :جواب داد حوصلهیب



معلم   ی درس عرب یو برا می اواخر ماه بود با یشده؛ چون تقر  س ی بله تدر -
 .بود ی فارس ر یبر عهده دب س یتدر  م ی نداشت

نظر آدم  اش شدم. بهزد، تازه متوجه خال بزرگ کنار چونه  ی لبخند  ی صامت
رفتار  اومد،یم  یمهربون و    یاز  بلد  معلم کار  بود  مشخص  داشت  که 
م   تونهیم  یاحرفه مهربونش پشت  و  لحن خونسرد  با همون    ز یباشه. 

 :معلم نشست و گفت

  یهستم تو  یمن موس  د،یبا من کامال راحت باش  خوامیمخب ازتون    -
خ م  یل یکالس  رو  من  بزن   دی تونیراحت  صدا  اسم  من  دیبه  سرکالس   .

  ل ی. حاال به دلدی دیپاسخ م  دمیو من ازتون پرس  دیگرفت  ادی هرآنچه رو که  
 . که سوال بپرسم   کنم یسه نفر رو انتخاب م  م ی عقب هست نکه یا

  یسر  ی و از در مخالفت وارد شدن؛ صامتلب به اعتراض باز کردن    همه
  یرو   یال یخیکه با ب  ایسامان و پو   یگردوند و نگاهش رو   تیجمع  یتو

صندل مرگ  یطوس   ی دسته  با  کپه  و  موند  ثابت  بودن  رو گذاشته  شون 
 : لبخند گفت

 . درس یبرا  دیا یشما دو نفر ب -

برداشت    ز ی م  یسرش رو از رو  دیمالیهاش رو م چشم   که یدرحال   سامان
و   دیجو  یکم پشتش فرو کرد. آدامسش رو کم  یموها  یو دستش رو تو
 : لب زد یآلود با لحن خواب

 .نخوندم ی زیجون من که چ یُمس  یول -



در عجب بودم! واقعا تنها    یی حجم پرو   ن یسر دادن؛ از ا   یقهقه بلند  همه 
مدرسه تا    اومدن یم   یبود که چطور  ن یاومده بود ا  شی که برام پ  یسوال
 !س بخونن؟ در 

با    ذاشت،یم  شی اش رو به نمابا همون لبخند که خال کنار چونه ی صامت
کرد    م یتنظ  کشیدماغ بار   ی رو   یرو کم  شی ته استکان  نکی انگشت اشاره ع
 :جواب داد شی ذات  یو با خونسرد

 .د یشینم  ر ینمک گ د،یایاشکال نداره ب  -

  یآلوددلش گذاشته بود با لحن خواب  یدستش رو رو   کهیدرحال  ای پو
 : گفت

 . م ی آقا گالب به روتون ما ضعف دار -

  ی با لودگ  کرد،یم   یلبش باز  ر ی تازه سبز شده ز  لیبیبا س  کهیدرحال   دیام
 : گفت

  اد یو خرخون ز  یکالس سوگول   یتو  د،یها رو ول کنآقا اون عقب مونده  -
 ! آخه؟ نیسوال بپرس  مخیدوتا ب نیاز ا  دی خوا یهست شما م 

عر  یاطعنه  از  پوزخند  زد  رام  یض ی که  دسته کم  ن یزدم؛  من    ی هم  از 
 :دینداشت. سامان با حرص باد آدامسش رو ترکوند و غر 

 ! وقت قندت نپره؟  هی  ن، یر یخودش دیام -

چون    اومد،یکه بهش داده بودن خوشم م  یاز لقب  م، یکرد  یزیخنده ر  همه
  ه یرو ثابت کرده بود که    نی چند روز ا  ن یا  ی اش بود و توواقعا برازنده



با لحن شاداب و    یاخنده  یبه تمام معناست. صامت   نی ریخودش کرد و 
 : گفت  یکنجکاو 

 . کنهیرو کم م  یک یکدوم    ی کدوم رو   نم یبب  دیا یخب هر سه تا ب -

رنگش    یی خرما   یبه موها   ی دست  ایباد آدامسش رو ترکوند و پو   سامان
روبه  د یکش سامان  ا  ز ی م  یرو و کنار  رو  دیام   ستاد، ی معلم  از  افتخار    ی با 
پسر الغر    ه یکه    شیبلند شد و خواست قدم برداره که کنار دست   ی صندل
 : گفت  یو قد کوتاه بود با لودگ   یمردن

  شه یم   ر یاون وسط جوگ   ی نیب یم  ام؛ینبر بذار من جاش ب  نویا   یآقا موس   -
 !کنهیم  د یاشعه تول

 : دیپبهش زد و تو  یپس گردن  یمالحضگ یبا ب دیام

 !لسوفی! بابا فشتنی هم فاز برداشته! بابا ان  ی نفت   می ببند بابا آلوخشک! کر  -

به   یارو با دست صاف کرد و با لبخند خونسردش ضربه  نکشی ع  یصامت
 : زد ز یم

 . جان  دیشما هم بفرما ام  د،ینکن  نی ! لطفا توههیکاف  -

تو   دیام دوتا که کامال  اون  ا   یهم کنار  بودن  لبخند  ستادیهپروت  از   .
هست و با لبخند و    یامشخص بود که آدم کامال صبور و حرفه  یصامت

به حرکت دراومد و    کشیبار   یها. لببرهیم   شیکارش رو پ   یخونسرد
 : گفت

 . شما بگو آقا سامان شه؟ی میکلمه أْنَکر چ  یمعن  -



  شی بادوم  یهاچشم   دیبا ترد  دییجو یمآدامسش رو    کهیدرحال  سامان
 : کرد  ز یرو ر 

 شه؟یانتر نم -

که    کردمیهم نبود اما درک م  ی کلمه سخت  م؛یسر داد  یقهقهه بلند  همه
 .مثل سامان نگنجه یآدم احمق  لهیتو مخ

 :جواب داد یبا لحن شوخ و شاد ی صامت

 .رو بگو   یدارم؟! معن  کار یبا خودت چ  -

اکتفاء کرد اما    ی هم به لبخند  نیزدم؛ رام   ی زیمنم لبخند ر  ه یخنده بق  با
  ی با خستگ  مایدرهم بود و ن  یو پرپشتش با کالفگ  یمشک  یمهران ابروها
  ن یو لبخند به ا  ی شونه مهران گذاشته بود. واقعا انگار شاد  یسرش رو رو 

ن شخص  توومده ی دو  زندگ  نیا  ی!  از  لحظه    دیبا   یدوران  لحظه  از 
سرد    یاوج جوون   ی استفاده کرد. تو  دن گر یو برنم   رنیکه م  ییهاقهیدق

با    دیبه خودشون بکنن. ام  تونستنیبود که م   یظلم  ن یتر بودن احمقانه
 :جواب داد یلودگ 

 . دیپرس یپس چرا م  ستاده یوا  جا نیا شی معن  یآقا وقت -

به    ی ضربه پرحرص  ا یو پو  دیخط و نشون کش   د یام  یبا نگاهش برا  سامان
 .زد رفتیم  سهی که از خنده ر  دیشونه ام

  نک ی و ع  د یکش  شیا به کت قهوه  یکرد و در ادامه دست   یزیخنده ر  یصامت
 :رو با دست صاف کرد، با لحن خونسردش ادامه داد  شی ته استکان



  ح یوار توضصورت خالصهبه  یرو که از درس اول بلد  یز یحاال شما هرچ   -
 . شهی خوب م یل یخ  یبگ  یبده، قواعد رو هم اگه بتون 

بلند  یتو قهقهه  ا  یدلم  رو    هانیزدم؛  خودشون  اسم  بودن  بلد  اصال 
ها  که در رفتار اون  یزیاستعداد نداشته باشن نه! اما چ   نکه ینه ا   سن؟ یبنو 

اجبار   بود،  اون  ای آشکار  بود.  خواستن  ذرهعدم  عالقه    ی اها  درس  به 
 !خوندن یم  یمدرسه و تجرب   اومدنیکه بود، م  یلینداشتن اما به هر دل

  یب یبلند خنده عج   ی کرد، با صدا  کی بار  یدارصداش رو به طرز خنده  ای پو
 :زد

 .هه هه هه   ال هه -

رو جمع کرد و روبه    بشیخنده عج   ای پو  م ی با تعجب بهش زل زد  همه
 : بهش زل زده بود گفت یکه با کنجکاو   یصامت

 .زدم ی آقا خنده عرب -

بلند  همه با کالفگ  یقهقهه  فقط  و من  دادن  ا   ی سر  حجم هوش    نی به 
  ی کرد و دستور نشستن داد. خواست حرف  یاخنده  ی. صامت دمیکش  یپوف

 . هراسون در کالس رو باز کرد  یبزنه که اکبر

  ی به صامت  یباز کرد و با سالم کوتاه  یدر کالس رو با تقه آروم  یاکبر
  دن یداد. با د فشار  ی دستش رو کم  یو خط کش فلز ستاد یما ا  یرو روبه

  ی کردم؛ دست  یزی از عمه خنده ر  شی صورت قرمزش و کتک خوردن حساب
س موتور  لی بیبه  پا   یدسته  روبه  فلز  نشییو  خط کش  و  رو    شی زد 
 : مون گرفتسمت



صف    ی جان بدهکارم؛ در اصل تو  ن ی به مت یمعذرت خواه  ه یخب! من    -
جان من    ن یاما متاسفانه حضور ذهن نداشتم. مت  کردم،یرو م   کار نیا   دیبا

 . خوامیعذر م   مانهی صم شی از جانب خودم بابت رفتار چند روز پ

تظاهر به    یبرا  یک یلبخند کوچ   تونستم ینم   یبودم، حت  یاز هر حس  یخال
نظرم  احترام کردن بود، اما به  یادا  یبرا  ی لب داشته باشم؛ معذرت خواه

آدم خونه دل    شهی کن رو داشت. مگه مکلمه و مفهموم مم  نیترمسخره
مآدم معذرت  بگه  آخر  در  و  کنه  خراب  رو  فاجعه  خوامیها  عمق   !
هم   یاعده  هک  جاستنیا ب   نیتوان گفتن  ندارن.    دهیفایکلمه  هم  رو 

حرف رو اون هم    نی ا  دنیانتظار شن  کس چیها باال گرفته بود، انگار ه پچپچ
رده بود که شوک دوم رو وارد  نک  یعذرخواه   ینداشت. هنوز کس   یاز اکبر
 : کرد

خ درس  هیپا  نیا  - مهم   ادی ز  یلیخون  آنچه که  اما  درسخون  داره؛  تره 
در حد خودشون    ییجورا هیالعاده کالس که  . با افراد خارقستهیحاشیب

راد؛    نیمت   خونم،یکه م   ی کار مهم دارم. اسام  هی  شن،ینخبه محسوب م
  ی تی لطفا به کالس تقو  یصامت   ی. با اجازه آقایمسعود  نیرام   ؛یاس یق  ماین
 . رمیقراره ازتون بگ کیامتحان کوچ هی  دیایب

قدر تعجب کرده بودم  بلند لب به اعتراض باز کردن؛ اون  یبا صدا  همه
خط کش رو آروم    ی که ناخودآگاه دهنم از شدت تعجب باز موند. اکبر

رو تکرار کرد    یم اسا   تیخواست سکوت کنن، با جد   هیو از بق  دیکوب   ز ی به م
به کت و    یدست  ی. اکبرم ی و ما سه نفر ُبهت زده و متعجب از جا بلند شد

با همون جد  د یرنگش کش  ی نفت  یآب ازش حساب    یا که من ذره تیو 
 : بودن گفت  رهیو متعجب به ما سه نفر خ  یکه سوال   هی رو به بق  بردم،ینم



چند سال   یشاهکارها نیامسال؛ با ا  یبرنامه داره برا  یسر کیمدرسه   -
که    کنن یاعتماد نم  اءی اول  گهی اسم مدرسه از بد هم بدتر در رفته! د  ر یاخ

شده نقل دهن همه!    شه یمدرسه اند   ارن، یهاشون رو به مدرسه ما ب بچه
  ی هاهیپا  یتو  یو درسخون   کیدرجه    یآموزها! چه دانشرمیاما من متح

اعتبار    ی طورنیا   ر یاخ   یطر زد و خوردهاخااما به  م،یدار  ی و تجرب  ات یادب
ز د  ر ی ما  رفته.  امه یکاف گهیسوال  امسال  اون شاگردها  دی!  به    یمدرسه 

ان تجربپرتالش هستش  انسان   هایشاهلل هم  رشد    یبرا  دیبا  ها یو هم 
 . مدرسه دست به دست هم بدن

اما   دیسمت در سف  ی از صامت  ی کوتاه  یعذرخواه   با کالس حرکت کرد 
ها  اومده باشه پاشنه پاش رو چرخوند و سمت بچه  ادشی  یزیانگار که چ

 : ادامه داد تیبرگشت و با همون جد

که   یخانزاد  ویآر  م؛ی کنیم   یبرنامه محرمانه رو علن  ن یدرضمن فردا ا  -
  ی . امسال سال پرتنشم ی کنیوارد مدرسه بشه سر صف برنامه رو اعالم م

 .یصامت   یبا تشکر از آقا  رمیخب وقتتون رو نگ  د،یتالش کن  د یهمه با  میدار

آب   یدست فلز  دیکش  شینفت  ی به کت  خط کش  با  اشاره کرد که    یو 
. اول از همه از در خارج شدم و بهت زده دنبالش حرکت  م ی دنبالش بر

" نوشته  یت یسرمون "کالس تقو   یباال  رنگیآب   یتابلو  یکردم، کنار دفتر رو
  یوارد فضا  نهی به اون دوتا بوز  توجهیشده بود. در رو باز کرد و من ب

  یخال   مه ین  یکالس نبود و فضا  یتو   ی ادیز  ی شدم. صندل  ی تی کالس تقو
دسته    یهم پراکنده بودن. سمت صندل  هایصندل  هیبق  داد،یم   ل یرو تشک
  ی رکردم. اکب  مشیبرد تنظ   ت یتخته وا  یرو حرکت کردم و روبه  یدار فلز
وارد کالس شد؛ اون    یظیو نور غل  دیبنفش کالس رو کنار کش  یهاپرده



باال دادم و نگاهم رو    ی اشونه  توجه ینشده بودن، ب   السدوتا هنوز وارد ک
رنگم زدم؛    ی مشک  ی به موها  یا. چنگ کالفهیصندل   یدوختم به دسته فلز 

رو    م یگوشت   یهاو پوست لب  دمیرو درهم کش  م یپرپشت و مشک   یابروها
برگه به دست وارد کالس شد    یکه اکبر  دینکش  ی. طولدمییبا حرص جو

پشت سرم    نی پشت سرش حرکت کردن؛ رام   ب با تعج  مای و ن  ن یو رام
هم با فاصله از ما ته کالس    مای کرد و ن  م ی رو تنظ  یدسته دار فلز  ی صندل

 : فتها صداش رو صاف کرد و گبرگه عی قبل توز ینشست. اکبر

م  ک یامتحان    نیا  - محسوب  چالش  ش  شه؛ی جور  حل    یمیسواالت  رو 
درس    یکه نه تنها تو  ییجااز اون  د،یدیم  لیها رو تحو و برگه  دیکنیم
  ن یمطمئنم که از پس ا   دیالعاده هستتمام دروس خارق  یبلکه تو  یمیش

 . دیای چالش برم

فر  یاتقه و  بدق دیبه در خورد  و  زرد  به  افهیکله  شدت  وارد کالس شد؛ 
  یی آخه! باز چه بال   یچه خوب بود، چه چالش  جا نیتعجب کرده بودم! ا

  ی با رو   خواست؟یم   ی چ  گهیکثافت د  دی! اون فراره؟ یسر ما ب   خواستیم
قربون صدقه گفت که خبر مرگش    یگشاده ازش استقبال کرد و بعد کل

بودم،    زار ینگاهش ب   بود! از   ی. الحق که سوگول نه یبش  هایاز صندل  یکی   یرو 
که آدم    دادیآورش رو به آدم سوق م و چندش  ی عسل  ی هاچشم   یجور

 .شدیم  زار یاز خودش ب

 *** 

قدرها آسون نبودن اما  رو با مهارت کامل حل کردم؛ اون  ی می ش  سواالت 
رو    ک یزیرو از شهرام و ف  ی می ش  یبودم و از دوازده سالگ   ی قو  هیچون از پا 



پا  ادی   ما یاز ش  دادم با    یداشتم. سواالت رو به اکبر  ی قو  ه یگرفته بودم 
 : تعجب بهم زل زد و گفت

 !تموم شد پسرم؟ -

رو    د یراه ام  نیتکون دادم و اجازه خروج خواستم؛ ب  دیی به نشونه تا  یسر
بود داره داخل کالس تقو  دمید با تعجب  زنهیم   د یرو د  ی تی که معلوم   .

 :دی پرس یاانهیسمتم اومد و با لحن موز

 !چه خبره؟ -

باال    دونم یپرپشتم رو به نشونه نم  یباال دادم و ابروها  یتفاوتیب  شونه
بود    انهی قدر لحنش موز" اونایلب زد "دنبالم ب   ی. با لحن مشکوک دمیکش

افتادم، شا   یاز شدت کنجکاو   یاکه لحظه راه  افتادم و دنبالش    دیپس 
هم    یلعنت   دیاون فر  بود که  یاچه برنامه  نیبدونه! آخه ا  یزیچ  هیاون  
 !کرد؟یم دا یداخلش حضور پ دیبا

ح  یهامکتی ن  ی رو  نشستم.    اط ی سبز گوشه  هم کنارش  من  و  نشست 
نزده بود که جلوتر از اون حرف دلم رو به زبون آوردم و با    یهنوز حرف

 : دمیبهت و تعجب پرس 

اه؟یک   گهید  یخانزاد  ویآر  - اسم  چرا  آخه  دق  نی!  هر    د یبا  قهیبشرو 
 !م؟ی بشنو

  کهیباال داد و درحال  یاشونه  دشی لحن موشکافانه و پر از شک و ترد   با
ترد و  شک  نقطه  دیبا  س   رهیخ  ینامعلوم   به  با  سبز    یهالی بیبود،  تازه 

 : کرد و گفت  یاش بازشده



...  جاستنیکه ا  یآخه اکبر  یباشه! ول   دیمعاون جد   دی ! شا دونمیمنم نم  -
. 

به سرم زدم و با    یاکرده بود که ناخودآگاه ضربه  ر یذهنم رو درگ  قدر اون
.  دمیدست گرفتم، بهش دست کش  یگفتم؛ سرم رو تو  یشدتش آخ بلند

 : دردم شدم و بهش زل زدم؛ با همون لحن کنجکاوانه گفتم  ال یخیب

ادی آخه معاون جد  - بابا،  اونم وسط سال؟ محال ممکنه    ه؟ یک  ارو ی   نی! 
 . نبوده جا نیا ی هاهاز بچ نی فکر کن بب یخانزاد  ویآر

 : زل زد و جواب داد  یبا نقطه نامعلوم دشیهمون لحن پرترد با

ها  محرمانه داره. اون برنامه  یهاامسال مدرسه برنامه  گفت یم   ی اکبر  -
  ی تو  یاون روز تا نصف زنگ عرب   نی و رام  مایهستن؟! اصال چرا تو و ن   یچ

به    ارو ی  نیا  گم یمن که م   ن؟یدادیچرا امتحان م  ن؟ی بود   ی تیکالس تقو 
 .ماجرا ربط داره   نیا

صدام    دهیبه ذهنم رس  یزیبلند شدم و انگار که چ  مکتی ن  یسرعت از رو   با
 :رو با ذوق باال دادم 

  ی کوفت  یامسابقه  هی خوان یکسب اعتبار کنن، م  نکهیواسه ا   دیخب شا -
 . شرکت کنن یزیچ

رو   دینکش   یطول از  با شوق  اون هم  و    مکتین  یکه  بلند شد  رنگ  سبز 
 : دیهاش رو با بهت بهم کوبدست

! پس بگو چرا داشتن از شما سه تا تست  ه یک  ارو ی  نیا  دم یآهان حاال فهم  -
 ... . گرفتنیم



که داشتم منتظر بهش زل زدم تا جون بکنه و حرفش رو    یتمام ذوق  با
فرش رو حالت    ی و موها  د یشرنگ مدرسه ک  د یسف  رهن ی به پ  ی بزنه؛ دست 

هم مرموز    یبود و کامال خونسرد و کم  ده یداد. شوق و ذوق لحنش پر 
 : گفت

مهم    یل یمسابقه خ  هی  یتو  خوانیامسال به قول تو م   کنم یمن فکر م   -
ا  داره  احتمال  کنن؛  برا  ارو ی  نیشرکت  که  باشه    س ی تدر  یمعلم 

شما باشه،    تیتقو   ی برا  ن یا  ی اصل  ی می استخدامش کردن! به جز معلم ش
 !ه؟یآخه اون مسابقه چ یول

به چشم   هامچشم  و  تنگ کردم  زدم؛ حرف  شیا قهوه  یهارو  هاش  زل 
بود    یاچه برنامه  نیا   گفتیفکر! بد هم نم   یمن رو فرو برد تو  بیعج 

و منگ بودم که با    جیقدر گ ! اوناورد؟یکه با تالش ما اعتبار به دست م 
 : کردم فکرش رو رد کنم   یم سعبم شده یصدا

اسمش رو به زبون    رفتینه بابا! آخه اگه معلم بود راست راست راه نم   -
 . ارهیب

 : گرفت و متعجب گفت   یرو به باز دشیلباس سف  قه یتعجب دکمه  با

.  دونهیکال همه رو پسرخاله خودش م  یاکبر ست؛ین  بیقدرام عج اون -
  ن یمعلم باشه، در هر حال مواظب خودت باش ا   تونه یم  گمیم   من که 
  ه یاون شخص    ون یل یدر م  کیبوده؛ اگه به فرض    ادیز  جانی ها ابرنامه

 . شهی به شخصه بگم مدرسه منفجر م تونم یتازه وارد باشه، م



رو ناخودآگاه متوجه شدم اما دلم    ز یلحن و نوع حرف زدنش همه چ   از 
رام  شتر ی ب  خواستیم جز  به  چهارنفر  اون  درد  که    ن یبفهمم؛ 

 !بود  یچ شد یمحسوب م شون نیتر نرمال

 :دمیپرس یکنجکاو   با

! مگه مرض  ه؟ی درد اون چهارتا چ  ی ول  ه،ی متوجه هستم که منظورت چ  -
 ... . دارن که

و    اه یفش اسپورت سک  یگرد کمرنگ رو   کهیرو قطع کرد و درحال  حرفم 
 : جواب داد یبا خونسرد  کرد، یرو پاک م  دشیسف

تموم نشده    ی چی ضربه سفت و سخت. ه  ه یست،  ضربه  ه ینشون از    نایا  -
ب باش   نی آزارتریاگه  و ول کنت    یآدم مدرسه هم  دارن  باهات کار  اونا 

 ... . مخصوصا اگه  شن،ینم

ازم دور شد    یلب  ر یکاره موند با فعال ز   مهیحرفش ن   حی خوردن زنگ تفر  با
خالء فرو برد! ضربه؟ پس حدسم درست بود، عدم اعتماد    یو من رو تو

ماون شن  یاعتمادیب  هیبخاطر    تونست یها  باشه.  بودم که    ده یبزرگ 
  ی تو  یوارد  تازهچیه  دیچرا با   ی عنی تنها تازه وارد مدرسه منم،    گفتنیم
ن  نیا بهاون  اد؟یمدرسه  خودخواه خاقدر  به گند    شونیطر  رو  مدرسه 

حت  دنیکش نم   اءیاول  یکه  حاضر  توبچه  شدنیهم  رو    ن ی ا  یهاشون 
  ییدادم و با حرص به پسرها  رونیم رو بمدرسه ثبت نام کنن. نفس کالفه

  یکه صدا  دینکش  ی طول  شدن؛یم  اطیشدم که با ذوق و شوق وارد ح   ره یخ
  ستادن، ی و همه از حرکت ا  دیچ یپ  اطیکل محوطه ح   ی تو  ر دفت  یبلند گو



بلند شدم و به صدا با دقت گوش    د یدرخت ب  ر ی سبز رنگ ز  مکت ین   یاز رو 
 : کنهیداره صحبت م ی نعمت یدادم. مشخص بود که آقا

هست    یمسئله مهم  د،یر یصف بگ  اطیح  رون یگلم لطفا همه ب  یپسرا  -
 . م ی بذار  ونی باهاتون درم دیکه با 

متعجب،  پچه  پچ همه  و  باال گرفت  تشک  یهاصفها  رو    ل ی کالسشون 
  ن یا  ی وقتم رو تو  دغدغه یو ب   دردسر یب  شدیروز هم نم   ک یدادن، واقعا  

م  دلم  وجودم  تمام  با  بگذرونم؟!  برنامه    خواستیمدرسه  اون  بدونم 
دق نداده بودن،   ی! تا همه رو از کنجکاو گفتن یاما مگه م  ه؟یمحرمانه چ
ن باز  آقا   یکه صحبت   کردیملب  اخم    ینعمت   یبکنن.  و  ابهت  همون  با 

اومد و    رونیرنگش از در مدرسه ب  یو مشک   دیسف  یابروها   یکمرنگ رو 
ابهت و اون خط کش    یابدون ذره  یدر عوض اکبر  ستاد؛ی ا  گاهیپشت جا 

آقا  یفلز کنار  پرجذبه  مثال  و  اخم  با  فرستادی ا  ینعمت   یدستش    د ی. 
بان  ن؛ی ریخودش و  اکبر  هگا یرو کنار جا  دبلند گو  و    ن یبا تحس   یگذاشت 
قدر حرصم گرفت که ناخودآگاه  بورش رو نواز کرد و لبخند زد. اون  ی موها

رو کوب زم  دم یپام  م  ن یر یخودش  ن؛ یبه  قسم  روز  خورم یبدبخت!    ی هر 
 . رمیغرورم رو ازش بگ  یهست انتقام اون شکستگ

 : دست گرفت و گفت یبلندگو رو تو ت یبا تمام جذبه و جد ی نعمت یآقا

  ی راد دانش آموز سخت کوش عذرخواه  نیاز مت  دیبا  یزیاول از هرچ   -
 .که شد  یاو قضاوت عجوالنه شیکنم، بابت اتفاق چند روز پ 

  یعذرخواه   یبرا  ی اذره  ن، یا   یعن یزدم؛ شرافت و شجاعت    ی کمرنگ  لبخند
  ابهتش کم بشه و نه  دیترس ینداشت. نه م   ی جمع باک  یآموز تواز دانش



طور قضاوتم  ازش توقع نداشتم که اون  نکه ی دار بشه، با اغرورش خدشه
 . با اصالته  یفرهنگ ه یتوانا و  ر ی مد  هیکنه اما خوب آگاه بودم که  

 :همون لحن خونسرد ادامه داد با

سر اصل ماجرا؛ مدرسه ما امسال قراره    رمی م  ین یچمقدمه  چیاز بدون ه  -
خارق العاده ما که    یشاگردهاشرکت بکنه.    یو ادب  ی م یش   ادیالمپ  یتو
انتخاب    نیمعلم   یبا معرف   کنن یم  لیتحص   یو تجرب  اتیرشته ادب  یتو

  ؛ یاطالع قبل  چیبدون ه   میهم از دانش آموزها گرفت  یشدن. تست کوتاه 
رقابت همه جانبه    ک ی  یبود، برا  نقصیو ب   ی بدست آوردن عال  که  ینمرات 

 .ادی المپ یتو  گه یبا مدارس د

و همهمه    زهیمثل آب از وجودم بر  یزیچ  هیبود تا    یحرف کاف   نیهم  و 
قدر تعجب کردم  ! اونی و ادب  ی میش  ادی. المپ وفتهی ب  تی جمع  یتو  یدیشد

پا بند باشم؛ استرس و ترس وجودم رو فرا   ی رو   تونستم ینم یاکه لحظه
  ی روز  هیبود که   نی آرزوم ا نی ! بزرگترام؟ یمن از پسش برم  ی عنیگرفت، 

شا  ادیالمپ   یتو تو  ک ی  د یشرکت کنم؛  دارم    یلحظه حس کردم  خواب 
رو مرور م  اون  یم ی. شوک عظکنم یاتفاقات  بود؛  وارد شده  قدر که  بهم 
بلندگو رو به دست گرفت و   یهام خم شدم. اکبرزانو  یمتوجه نبودم رو 

 :ادامه داد تی رو طرفمون گرفت و با جد شیخط کش فلز

آموز نخبه از  دانش  کیحضور    یرایپذ   ه؛شیپسرانه اند   رستان یامروز دب  -
  یسال قبل تو  ی خانزاد  وی هستش. آر  یعالمه حل   زهوشانیت  رستانیدب
دهم فقط به    هیپا   یتو  ل یتحص   لیشرکت داشته اما به دل   ی می ش  اد یالمپ

  سته ی دانش آموز شا  نیبوده. امسال مدرسه ما با حضور ا   ی صورت امتحان
  ی خواهد بود. فقط تذکر من رو جد  یجهان   ادی المپ  یتو  رانیا  نده ی اقطعا نم



. اعتبار مدرسه  دی کنیاز امروز همه شأن و حد خودتون رو حفظ م  د یریبگ
پس حواستون رو جمع    م ی هست  نی ب ذره  ر یامسال ما ز   ست، یشما ن  چهیباز
 . دیکن

 ی خانزاد  ویبهم وارد شد. آر  یدیشوک شد  یاکبر  یها تک تک حرف  با
اوج غوغا! با    یعن ی   ن یفاجعه! ا  ی عنی  ن یا   تازه وارد مدرسه بود و  ن یدوم

شوک    یخاکستر  بایتقر  یهابا چشم   د، یو اتو کش  دی پر مو سف   هیورود  
جمع  ی میعظ اون  تی به  شد.  اتو کش وارد  اتو  ده یقدر  خط    ی بود که 

فرم مدرسه رو مرتب    دیلباس سف  یها نی! آست کردیم  قاچ شلوارش خربزه  
.  زدیو اسپورتش از دور برق م   یمشک  یهاتا آرنجش تا زده بود، کفش

از    ییها با رگه  دی سف  یموها  کردیم   ر یذهنم رو درگ   د یکه شد  یزیاما چ
س  م   اهشیرنگ  چطور  تمان  تونست یبود!  تو  ز ی قدر  اما  نگاه    ی باشه، 
ن قروچه  دندو   یرو تا تهش خوندم. صدا   تکبر رنگش غرور و    یخاکستر

بود و چنان کف دستش    ستاده یمهران جلوتر از من ا  دم؛یرو شن   یدیشد
م ن   دیکشیضربدر  بود.  شده  قرمز  دستش  عصب  مایکه  و    یچنان  بود 

هاست که  اون  ر ی که انگار تقص  کردیم   ی هاش خالحرصش رو سر مشت
تر سامان  نگران  شه یهم   از   ی نگاهش نگران بود، حت  نیشده. رام   ی طورنیا

شون  بودن اون لحظه خون خون  گهیعالم د   هی  یتو  شهیکه هم   ییا یو پو
شدت وحشتناک؛ اون  بزرگ و به  یشروع جنجال   یعن ی  ن ی. و اخوردیرو م 

بود و با    ی خاطر مخش سوگولبه  ومدهی که ن  یپسر! پسر  نی هم در برابر ا
ه نازل شده از  فرشت  گار بود که ان  ره یخ  هیبه بق  یتکبر و غرور نگاهش جور

  یهافرشته  هیاون رو شب  دشیسف  ی طرف خداست. واقعا هم بود! موها
فرو برده بود و با    نشیشلوار ج   بی ج  یهاش رو تو. دستکردیم ثیخب

 .زدیتمام تکبرش به ما زل م



ب  بعد صف  اتمام  رو   جونیاز  رو  اون  یصندل  یبدنم  قدر  پرت کردم، 
چفت دهنم رو ببندم! کالس شلوغ    تونستم ینم   یامتعجب بودم که لحظه

کالس    یشدن؛ حدودا ده نفر تو  بی تا هم کال بعد صف غ نبود و اون پنج
قبل از اومدن اون    دیبودم؛ شا  دیشوک اون پسر موسف  یبودن. هنوز تو

تازه  هیبق   م خش  یپسر کم به  منسبت  فروکش  بودنم  با    کردیوارد  اما 
نداشتم که من هم ضربه اون، شک  و  خورمیم   یبد  یهااومدن  . غرور 

  یچنان مغرورانه باال  کرد، یم  دادیاون پسر ب  ینگاه خاکستر  ی تکبر تو
  ن ی. ا کنهیخودش رو تماشا م  یهابود که انگار داره برده  ستادهیا  گاهیجا

حجم  اون    دم؛یمهران هم ند   ی مشک  یهاچشم   ی تو  ی تحجم غرور رو ح 
در    نیو رام  ای. سامان و پودمیهم ند   مای ن  یهاچشم   یتو   یرو حت   یسرد

ق اندازه  سف  اسی حد  اون  المپ  دکیبا  فکر  با  نبودن.  غرور    اد یسراسر 
انگشاخک و  ان  ام زهی هام تکون خوردن  اگه    بمی هم رق  شتن ی فوران کرد، 

که به در خورد همه    یا. با تقهذارمیکم نم   نباشه هرگز واسه مبارزه کرد
بلند شدن؛ طول اکبر دینکش  ی از جا  وارد کالس شد.    یکه  برفک  همراه 

  یزیتم گرفت، یچشم آدم رو م  دشیسف  یکه بعد از موها  یزیچ ن یدوم
رنگش رو انگار تازه از    یاسپورت مشک   ی هااش بود. کفشاز اندازه  شیب

.  کردیم  لی رو تکم  زشیدستش همه چ  چ واجلد درآورده بودن، ساعت اپل
شلوارش خربزه رو    یبود و خط اتو  دتر یاش از گچ سفمدرسه  دیسف  ز ی بول
هم ته    هینگاه بق  یتو  م؛یکردینگاهش م   رهیخرهی! همه خکردیقاچ مقاچ
بشر رسما    نی. اشدیم  دهید   یاحتمال  یهاجنجال  یاز ترس برا  ییهاهیما

و    د یرنگش کش  ینفت   ی به کت آب  یست د  یبا خودش شر آورده بود؛ اکبر
که شاهکار عمه بود زد. با لبخند خط    شیشون ی به اثر قرمز شده پ  یدست

 :رو سمت ما گرفت و گفت  شیکش فلز 



  ی هرچ   وی آر  ییاز توانا  دمون؛یآموز جدجان، دانش  ویهم از آر   نیخب ا  -
هستش که حد و حساب نداره.    یتوانا و باهوش پسر    قدر نیبگم کم گفتم، ا

 . هاتون بهتون کمک بکنهدرس یتو تونه یم

بغل    ر یدستم رو با حرص فشار دادم؛ رسما داشت هندونه ز   ناخودآگاه
حت  ذاشتیم  یکس  زحمت    یبرا  یکه  خودش  به  هم  اسمش  گفتن 
ادادینم به  آخه  م   نی !  چشم   یبه کس  خوره،یبشر  از    یهاکمک کنه؟ 

معلومه حوصله بستن    دشیسراسر سف   ی و اون موها  روح یب   یخاکستر
 : و حرص جواب دادم  یفگ بند کفشش رو هم نداره. با کال

 !که مغرور نباشه؟  دیدیم   نیبه کنار، تضم  اتیهمه خصوص -

سکوت    یتو  یا هی چالش فرو بردم کالس چند ثان  یحرفم همه رو تو  با
 : باالخره نطق کرد و سکوت رو شکست و یفرو رفت اما آر 

مغز به توان و اندازه    ده؛یکه خداوند آفر  هیز یچ  ن یترمتواضع  یعقل آدم   -
خودش    یخارج بشه به ناتوان   ار یکه از حد و اخت  یدر مواقع  کنه، یفکر م 

  ا ی  تونم یمثل" نم  یاز کلمات   یزندگ  ی. محال ممکنه ما توکنهیاعتراف م
  گه یفرد د   هیباز هم در برابر    ی. کوه غرور هم که باش م ی" استفاده نکن شهینم

 . یناتوان

  خ یو به مر  دمیافق، افق رو در نور د  یکه داد محو شدم تو  یمن با جواب  و 
  یو زحل رو دور زدم و درجا خودم رو تو  دمیرس   یبه مشتر  خیرفتم؛ از مر 

ب داد که  و مصمم جوا   حیپرت کردم و جزغاله شدم. چنان صر  د یخورش
و   م ی دهن فرو برده بود  ی! واقعا انگشت توم ی همه انگشت به دهن موند

م  تیباخاص  دکیسف   اونبه   بود که    م،یکردینگاه    هینه! کامال مشهود 



کرده    فیکه از جوابش ک  ی. اکبرزنهینم  یبارش هست و حرف الک   یزیچ
فلز خط کش  آر   شی بود  سمت  دست   و ی رو  و  س  یگرفت  دسته    لی بیبه 

 : گفت  یبا لحن شاد د؛یکش  شیموتور 

 !هم رد زده   ثاغورسیعلم از ف ی ماشاهلل تو -

آرشونه  با به کتف  موز   یواشکی  ضربه  و ی اش  لبخند  و    ی رو   یاانهیزد 
هاش با لبخند  دندون  یمتوجه نشن از ال  هی که بق  یهاش نشست جورلب
 :آروم لب زد یلی و خ

 کنن؟ یمدش م هم دوروز بعد   نا یا  یگی ! نما یپسرم تو هم دکلره کرد -

فرق    یتو  یدودست  خواستیدکلره! دلم م   دم،یدلم به حالتش خند  یتو
با    وی خودم رو حفظ کردم. آر  یحرف اما خونسرد  نی سرم بکوبم بابت ا

متوجه نشه جواب    یزیچ  یتالش کنه کس  نکهی لحن خشک و سرد بدون ا
 :داد

رنگساز مو دچار مشکل و    یهاهستش که سلول  یکیژنت  یمارینوع ب  هی  -
  ستم، یمشکل ناراحت ن   نیمو رو ندارن. از ا  یو توان رنگساز  شن یم   بیآس

 . دهیانسان ذاتا سف  یچون اگه رنگدان مو نباشه مو

حرف زدن    یبشر واقعا به فلسف  ن یا   م،یشوک فرو رفت   ی تو  عای جم  همه 
شا داره!  اول   خوادیم  دیعالقه  دانسته  کمی  یروز  طولبه  بنازه!    ی هاش 

 : گفت  یته کالس با درموندگ ی هااز بچه  یکی که   دینکش

 ... .وی جناب دکتر من چند روزه پهلوم درده! گالب به روت  -



رو سمتش گرفت،    یبا سرعت حرفش رو قطع کرد و خط کش فلز  یاکبر
 :دی با حرص بهش توپ

 . یدیاز چشم خودت د  یدید  ی وگرنه هرچ  ، یبهتره ساکت باش  یدیسع  -

بود،    نی رام  یکنارم که جا  یرو گرفت و سمت صندل  وی آر  یسرعت بازو   با
 : لب زد یکرد. با لحن شاد  تشیهدا

 .پسرم، کنار شاگرد نمونه و درسخون کالس ن یبش جانیا -

و با    رم یدهنم رو بگ   یکه نتونستم جلو  ادیقدر ز اون  ی کردم، حت   تعجب
 : بهت گفتم 

 !آقا هیمسعو نی رام یجا جانیا -

سر خوش و شاد جواب    داشت،یسمت در گام برم  کهیبا درحال  ی اکبر
 :داد

در    یکس  کیسر و صدا نشنوم، ج  د؛یکنیمشکل نداره جاها رو عوض م   -
 . دیهم برسون  ستنی که ن  ییتا درضمن تذکر من رو به گوش اون پنج  اد، ینم

با    خواست یهمه م  ت؛یجمع  ی خارج شدنش از کالس همهمه افتاد تو  با
آچشم  پنج  یفلسف  ی قاهاشون  اون  بودم  مطمئن  بدن؛  قورت  تا که  رو 

  ال یخیو ب   تفاوتیراه بندازن! ب   یجا چه جنجال  نی برگردن کالس سر هم
  وفته ی راه ب  نایا  نی هم ب  ییدعوا  هی  اومدیباال دادم، راستش بدم نم  یاشونه
دراز    منو   قد  اون  با  ببرم.  ا  یباال  شی متر  ه یلذت  و    ستاده ی سرم  بود 

 : دمیام بهش توپبم شده یبا صدا کرد؛یرو رصد م ی صندل

 !؟یتمرگ یداره که روش نم خیم  ی صندل -



ب  خونسرد ا  ال ی خیو  حساب کنه، دستش رو    یامن رو پشه  نکهی بدون 
رو درآورد    یرنگش فرو برد و دستمال کاغذ  یمشک   نیشلوار ج   بیج   یتو

رو  با دقت  پا   یدسته صندل  یو  تودست   د؛یکش نشیی و  رو  سطل    یمال 
  دش یسف   یمعلم پرت کرد و با اکراه کوله پشت   ز یآشغال سبز رنگ کنار م

رو  رام  یرو  نشست. کتابی کوله  و  از ک   ین گذاشت  و    فشی رو  درآورد 
هم دسته    هیبق  د،یمشغول خوندن شد! اون لحظه برق سه فاز از سرم پر

هام از  هاشون گوشم رو پر کرد. چنان چشم پچاز من نداشتن و پچ  ی کم
رو شکر،    تیواقعا بزرگ  ای ! خداان یبود از جا درب  کیکه نزد  رونیحدقه زد ب

رو   ن ینادرتر آفر  نیزم   یموجود  برایدی رو  فقط  اما  من!    ی !  دادن  دق 
رو از    دش یسف  ی تار تار موها  خواستیقدر ازش بدم اومد که دلم ماون

بک  با کوبجا  د  ده ینم؛  به  در  به کالس    وار ی شدن  نفر  پنج  اون  اومدن  و 
دپچپچ بار  تبد  گهیها  به همهمه  و  ب  ل یشدت گرفت  خر  حاال  و    ار ی شد. 

از اون چهارتا واکنش نشون نداده بودن،    چکدومی بار کن! هنوز ه  لیگازوئ 
.  م ی دیمعلم زد که همه از جا پر  ز یبه م  یاچنان ضربه  یسم یاما مهران ساد

  رهیگذاشت و به مهران خ   یدسته صندل   یکتابش رو رو   یبا خونسرد  ویآر
  یدرآر بهش نگاه کرد که من هم جاو سرد و حرص  ال یخیشد؛ چنان ب 
آت  ا   شیمهران  و  پ  یبزرگ  ی انتحار  حرکتنگاهش    ن یگرفتم  در    ی رو 
 .داشت

 

عصبان  ی تو  مهران کش  ت یاوج  ضربدر  دستش  کف  شدت  از    د؛یبه 
! اون  هیمعلوم بود چقدر عصب   دیکشیکه م   یدرپ یپکشدار و    یهانفس

 . م رو خوندملحظه من هم فاتحه



هم    الشی خ  نیخنگ ع  نیدرکمال تعجب سرد و خونسرد بود، رام  ماین
 . کردمیقاچ م نبود که جاش رو گرفتن؛ من اگه بودم طرف رو قاچ

دستش رو    یتو  کیک  الیخ یب  ا یو پو  د یجویبا حرص آدامس م  سامان
داشت،    ی به زندگ  یخانزاد  وی رو اگه آر   ی ال یخیحجم ب   نی. ا کردیکوفت م 
 . نشده بود د یسف قدر نیسرش ا یاآلن موها

هود  مهران رو   دشیسف  یکاله  ابروها  یرو  و  و    یسر گذاشت  پرپشت 
 : دیو با حرص غر  دیرنگش رو درهم کش  یمشک 

 قهوه؟  ای  م ی اریب  ی! چای چ گهید -

در    یجواب دادن با خونسرد  یبرا  کنهیرس درد مکه معلوم بود س  ویآر
مهران فرو    یهاچشم   یرو تو  شیکتابش رو بست و نگاه سرد خاکستر 

 : کرد

 .ه یکالس عموم  جانیکن، ا   تی نه قهوه. سکوت رو رعا  خوامیم ینه چا -

  د ینکش  یدر عجب بودم، طول   ییحجم پرو   نی دوباره هوا رفت؛ از ا  همهمه
 : جوابش رو داد یبا سرد  مایکه ن 

که    وفتادهی کتاب بوده، هنوز مخ پوکت به کار ن  یتو  ی لی نوچ! سرت خ  -
 . ینشست  یاگهی کس د  یجا

  شتر یزد که چالش رو ب   یبحث با لحن آرومش لبخند  دنیخواب   یبرا  ن یرام
 : کرد  انینما

 . نم یش یکنار شما م  امیچه بهتر م -



خال  سامان حرص  با  رو  آدامسش  دست   یباد  و  کم    یوهام   یتو  یکرد 
 :و گفت  دیپشتش کش

 . ین یخودت بش  ی شگی هم ی سر جا د یکنار ما نداره، با  -

معلم پرت کرد و دست    ز ی سطل آشغال سبز کنار م  یرو تو  کشی جلد ک  ای پو
 :گفت  یاز هر حس یو با لحن عار  نهیبه س

از کتاب  ن یرام  - الاقل  خوند  ییها تو  با  یگرفت   ادی  یکه  متواضع    دیکه 
 . رنیبودن حقت رو ازت بگ یآدم حساب یبا ادعا ه یاما نذار بق ، یباش

سنگا  جو ماها  ن ی ونقدر  تمام  بود که  تو  ییشده  بود  ی که    م، ی کالس 
کله    ی. آقادیچرخیاون شش نفر م   نیسنگ  یهاجمله  نیهامون بچشم 
واقعا    ی حجم از خودباور  ن یواقعا گندش رو درآورده بود، ا  یروز اول   یبرف

 . کردیم  ددایدر وجودش ب 

  د یآروم شد و با نگاه مطمئنش به کله سف   ه یهم با لحن خونسرد بق  مهران
  ی خی فرو برد و سرد    دشیسف  یهود  ب یج  یهاش رو توشد، دست  رهیخ

 :جواب داد

  ه یبق  ی کن  یکار  یتونیحرف قلمبه سلمبه م  ا ی  ،ی میبا چندتا فرمول ش  -
 !دوستت داشته باشن؟

تو با شاخ بودن و    ؟یدلم زدم؛ تو چ  یتو  یکه زد قهقهه بلند  یحرف  از 
دوستت داشته باشن؟ واقعا از    هیبق  یکن   یکار  یتونیمشت و لگد زدن م 

که دوستت    ستین   چکسی ه  ایتو دن  ی نی و بب  یهات رو باز کن چشم   نکه یا
 ؟یترسیداشته باشه، نم



بلند    یصندل   یگذاشت و از رو   فشی ک  یکتابش رو تو  یبا خونسرد  و یآر
 : زد و جواب داد یشد؛ پوزخند

  بهی نه؛ عج  ایدوستت داشته باشه    ی که کس  ستی معلومه تو برات مهم ن  -
جا  رو جابه  ایدن  ی می! من با چندتا فرمول ش ی زنیکه حرفش رو به من م

چ  کنم ینم واردها  تازه  به  انداختن  جفتک  با  شما  درست!    کار یباشه 
 د؟ یکنیم

و    یشی آت  مهران تو  ویآر   قهیشد  آر   ی رو    یتو  یاذره  ویمشتش گرفت، 
 . نکرد جاد یا  ر ی ش تغچهره یخونسرد

به هردو    ن یزد. رام  چارهی ب  و یبه صورت آر   ی ضربه نه چندان محکم  ماین
شدن. اون لحظه    قدم شیپ   ه یضجمع کردن ق   ی برا  ا یو سامان و پو  دیتوپ 

خودم    یچارگ یروز اول و ب   ادیکالس شوک و همهمه افتاده بود؛    یفقط تو
 .افتادم

م  چارهیب   اون هم  تحق  خواستنیرو  من  خ  ر یمثل  لحظه  اون    ی ل یکنن. 
متوجه    یبا خانزاد  میی اول آشنا  هیروز اول و ثان  یتو  نکهی شدم؛ با ا  ی عصب

عقا با  و  متنفرم  ازش  شدت  به  راست    دشیشدم  اما  مخالفم،  کامال 
داشتن؟ الاقل    مایبود که مهران و ن  ی اچه عادت مسخره  نی. ا گفتیم

حرف به    هیشعور در درونشون بود که با    یاذره  ا یو پو  مان و سا   ن یرام
شون گام برداشتم و  شدم سمتبلند    یصندل  ینپرن. با سرعت از رو   هیبق
پرپشتش    یو ابروها  یهم قالب کردم، مهران نگاه مشک   یهام رو توتدس

تو ن  دیصورتم کوب  ی رو  بق   مای و  آر   هیو  جز  نزد  و یبه  توجه    یکیبه  من 
 . نکردن



با حرص  صدام و  آم  یرو صاف کردم  به صدا  ختهی که  ام  بم شده  یبود 
 : دمیغر

  گران ی حرف د  هی ندارم! اما شما دو نفر چه مرگتونه؟    ه یبه بق  یمن کار  -
وارانه شما دو نفر گندش  رفتار سگ  نیواقعا ا  سوزونه؟یچقدر شماها رو م 

ندار  پارسا! مگه شما زبون  مگه دهن    ن؟ی دراومده. مخصوصا تو مهران 
 .جفت دستتاتون قلم بشه  یاله  ن؟یندار

موها  یا چنگ کالفه  مهران صورتش    یرو رنگش که کج    یمشک  یبه 
 :گفت  یبود زد و با دستش به عقب هلم داد، با کالفگ ختهیر

 . م ی کنیم  یدگ یتو خفه شو؛ به حساب تو هم جدا رس -

رو    چارهی ب  ویآر  قهی  کهیهم با غرش حرفش رو کامل کرد و درحال  ماین
 : گفت  دادیفشار م

 . م ی کن  یدگیرس  م ی تونیاالنم م یاگه عجله دار -

 :دیبا حرص توپ  ن یرام

  یمثل سگ به پروپا گهی راست م  نی ! چه خبرتونه شماها؟ متگهی بسه د  -
 . دیچ یهم نپ 

  شی بادوم  ی هاچشم   کرد، یم  تیمهران رو به عقب هدا  که یدرحال   سامان
 : باال داد و گفت یرو با کالفگ 

براحساب  گهی د  دی! خر نشنی رام   گهی راست م  -   یبعد تو  یشون بمونه 
 . شهی کالس نم



با    د، یکش  شیی خرما  ی موها  ی تو  یرو به عقب هل داد و دست   ما ین   ای پو
 .کرد  دییسماجت حرف سامان رو تا

شون، انگار  دهن  یجفت پا بپرم تو  خواستیتحمل نداشتم دلم م  گهید
تو آب  م  ی داشتم  بددم یکوبیهاونگ  چه  واردها  تازه  آخه  حق    ی!  در 

 !کرده بود؟  یوحش   قدر نیرو ا  هانیروح ا یکرده بودن؛ چ  هانیا

نتونستم    گهیقدر که داون  گرفتنیم   یذهنم رو به باز  یدرپیپ   سواالت
 :دم یتحمل کنم و غر

به صدا  یچ ینه ه  - تازه شروع شده،  واحد قسم    یتموم نشده!  و  احد 
ها  . مگه جون آدمدمیحتما گزارش م  نمیبب  یگریمورد وحش  ه ی  خورم یم
 هاست؟ شما آشغال چهیباز

برداشت تا سمتم جهش    ی که کر شدم. قدم محکم  دیکش  یچنان داد  ما ین
پو   دایپ لحظه  اون  اگه  نصف    ایکنه،  سه  رو  من  حتما  بود  نشده  مانع 
  ک یبود؛ بهش نزد   ره یخ  ی . مهران ساکت بود و به نقطه نامعلوم کردیم

 : شدم و داد زدم

آدم    ه ی  ی قدر بد که وجودت شده عقده! شداون  ،یخورد   ی ابد ضربه  -
"من   ی کنیو درب داغون؛ مطمئنم بارها با خودت تکرار م   یو روان  یعصب

که    شهیوجودت جمع م  یعقده تو  قدر نیا   گهی آدم نبودم" دو روز د  نیا
لذت رو از    ، یلذت ببر  ا یاز دن  یخوای. اگه نمیمون یمنتظر زمان مرگت نم

 . نکن غ یدر گران ید



ن  همه  به  نگاهم  فقط  بودن؛ من  نقطه    یمهران   مرخ ی ساکت  به  بود که 
بود و کامال    دشیسف  یهود  یهاش توشده بود؛ دست  رهیخ  ینامعلوم 

 . کشهیمعلوم بود داره کف دستش ضربدر م

شم زد؛  به گو  یمحکم   ی لیکه س  ییما ی گوشم حس کردم و ن  یکه تو  یدرد
دست    یشدم که تمام زورم رو تو  ی قدر عصباون  یشد ول  یچ  دونمینم

به گوشش زدم که دست خودم هم    یاکردم و چنان ضربه  یراستم خال
 .درد گرفت

حت  یتو  همه بودن،  ضربه  ی شوک  بود    یاخودم!  خورده  به گوشم  که 
 . رفتم یم  شیکرده بود که تا مرز انفجار پ   یقدر من رو عصب اون

شوک    یکه تو  یی مای دادم دستم رو به سمت ن  رونیرو ب  م ی عصب  یهانفس
 : محکمم بود گرفتم و مثل باروت منفجر شدم  یلیس

  د یکله سف  نیبه ا  ی من کار  د؛یخوریده تا م   دیبزن   یک ی.  نهی از اآلن هم  -
اون اگه  بندارم،  و    ی اوک   ست عرضهیقدر  تا آخر مشت کوفت کنه  پس 
به کارم    یکار  خورمیهاش خوش باشه. از االن قسم مدلش به فلسفه

با برا  ی حت   دیش داشته  رو  انگشتتون  استفاده    یاگه  به من  اشاره کردن 
 .دیاز جانب من هم باش یتالف نتظر م  د،یکن

ول  با بشم  از در کالس خارج  داد  ماین   یسرعت خواستم  زد که    یچنان 
مهران   یقرمز شده بود که حت  تیاز عصبان  یحت  ماین خت؛ی سقف کالس ر

و سپر شد. از فرصت    ستاد ی من رو سه نصف نکنه، جلوش ا  نکه ی ا  ی هم برا
پرت    ییاز اون کالس کذا  رونی استفاده کردم و با تموم قدرت خودم رو ب

 کردم 



 *** 

 حلقه بزنن؟  خوانیجدا م -

 .حلقه  یتو رهیست؛ بهنام مشت زن م آماده یآره همه چ -

چه   دیرس  یحلقه به گوش نعمت  انیپارسال جر  ست ین  ادتیمحاله بابا!   -
 !به پا کرد، بعد اون همه جنجال عمرا حلقه بزنن بابا ییغوغا

  ی تازه اکبر  شن؟ی ! اونا ول کن میهه! داداشم تو هنوز اونا رو نشناخت   -
رو از اون مدرسه به    یخانزاد  یچجور  ی کنیفکر م   ه؛یجد   یل یامسال خ

 جا؟نیاون اعتبار و شهرت کشونده ا

 داداش؟ یجورچه -

حتما    نکه ی هم واسه ا  یاکبر  اد؛ یدرم  یاکبر  ی آشنا  یانزادخ  یاز قضا بابا  -
و اعتبار مدرسه    یم یش   ادیمدرسه بره المپ   ن یا   یهانفر از بچه  ه یامسال  

  گن ی. م جانیآموز اونارو آورده ا دانش  ن یتر رو جمع و جور کنه، رفته نخبه
اکبر  یراض  یخانزاد ن   له یبدپ  ینبوده  پسره  نداره،    اببه کت  از یکرده؛ 

 !خونده  یالمصب انگار تمام کتابا رو از زمان بچگ

م  ی لیخ  ارو ی  - خودش  ب  نازه؛یبه  م   ی سوگول  د یفر  زارم،یازش    رهیهم 
داداش    یخیندارم. ب  دیام  گهید  یدوتا به اونا   نیمن به جز ا  ،ی ادب  ادیالمپ
 . بوفه گشنمه میبر

گوش    یدهم   هیپا   یوجودم شده بود گوش و به حرف اون پسرها  یسراپا
ذهنم رو مشغول کردن که اتفاق    یکه زدن جور  ییها با حرف  دادم؛یم
 ! بود  یاغهیچه ص  گهیکالس رو فراموش کردم. حلقه د   یتو



اکبر  نیا چرا  بگو  پس  آر  ی به کنار،  اون  دور  پروانه  سف   وی مثل    دیکله 
  ی برا  یها معلوم بود، اکبراون پسر   یهاکه از حرف  طور نی! ادیچرخ یم

المپ   یبرنده شدن تو از آقامصمم   یلیخ  ادیمرحله اول  بود!    ینعمت   یتر 
  مکت ین  ه یبود که مدام با کفش اسپرتم به پا  ختهیقدر اعصابم بهم راون

عقده در کار    ه ی  ی . شک نداشتم که پازدمیضربه م  د یدرخت ب  ر یسبز ز
کرد و رنگ به رخش نموند؛    ر ی تغ  یل یهام خ مهران با حرف  افه یبود بود؛ ق

 .بود بیخودش عج  یهم به جا  مای ن ت یعصبان

آت  یماین چرا  ساد  یش یخونسرد  مهران  و  سکوت کرد؟!    یسم ی شد  چرا 
هم خورده بودن که رفتارهاشون باهم جا عوض کرد!    ی ب یعجب ضربه عج 

  خواست یدلم م   کرد؛یم   دا یها ربط پحلقه به اون  یشک نداشتم ماجرا 
اون    یل ینرم. صورتم از س  هیحاش  ی بدونم اما بهتر بود، دخالت نکنم تا تو

بود، پسره پخمه    تیوسط پاراز   نی هم ا  و ی ! آرکردیکز م  کز   دنامر   ی ماین
بلد نبود از خودش دفاع کنه و من بدبخت مشتش    یبا اون زبون سه متر 

 . رو خوردم

باال   یاهیسا  با سر  یکه  شد  ظاهر  و    عیسرم  بردم  باال  رو  از    یکیسرم 
سرم ظاهر    یباشه باال  یدیسع   لشیفام  زدم یکالس که حدس م  یهابچه

سرش    یبود؛ خط صاف و مرتب کنار موها  یاشد، پسر الغر اندام و سبزه
باال دادم    ی ابه لب داشت. شونه  یا توجهم رو جلب کرد؛ لبخند مرموزانه

پوست لبش    کهیبا لحن مرموز درحال   ستاده؛یسرم ا  ی چرا باال  فهمم تا ب
 : گفت  دیجویرو م

محوطه سر بسته هست که    ه یپشت مدرسه   قایساعت دق انیبعد از پا  -
شک    شه،ی جا زده محلقه اون  شه؛ی محسوب م  یمحله پشت  بالیوال   ن یزم



. اگه دوست  هی و کاربردش چ  هیحلقه چ  ی که بدون  یکنجکاو  یلیندارم خ 
 . دنیاما فقط درحد د ، ین یحلقه باحال ما رو بب یا یب  یتون یم  یداشت

از نظرها گم    هی از دهنم خارج کنم که در عرض چند ثان  یاخواستم کلمه  تا
 باشه؟ تونهیم  یچه زهرمار گه یشد. حلقه د

مثل    ایخدا   اوف تنم  و  جون  بخدا  شدم؛  تو  خی  کهیت   ه یخسته    ی داره 
 . شهیهر روزم آب م  ی هایبدبخت 

روز فکرم    ه یتازه، آخه ممکنه من    ی بدبخت  ه یتازه! هر روز    ز یچ   ه یروز    هر 
که با خودشون هم مشکل دارن.    ییها آدم  ن یراحت باشه و نترسم از ا 

از سال    یاچرخوندم؛ طبق معمول عده  اطیدورتادور ح  ینگاهم رو با کالفگ
 . کردنیم  یفوتبال باز ن یبا لباس گرمکن وسط زم ها ییباال

بود    یبه ظاهر عاد  ز یهمه چ   دن، یچرخ یمحوطه م هم پراکنده دور    هیبق
 . نبود  دادیاونطور که نشون م  ز یچ  چیاما ه

! معلوم بود  اومد یازش نم   ی خوب  یاون حلقه بوها   داد،یبد م   یندا  دلم 
ن   ه یفقط در حد   بود، پس چرا پشت    یخوب   ز ی اگه چ  ست؛ ینگاه کردن 

 زدن؟یمدرسه حلقه م 

که    یمکتیو سبز رنگ کنارم افتاد که با فاصله از ن  یخال  مکتی به ن  نگاهم 
د با  بود.  شده  بودم گذاشته  نشسته  هود  دن یروش    ی مهران که کاله 

رو   دشیسف جالب   دهیسرش کش  ی رو  مماس  و  موها  یبود    ی مشک  یبا 
  شی مهران گاوم  ن یرنگش داشت؛ تعجب کردم! چقدر زار و نزار شده بود! ا

 بود؟ شیپ  قهیدو دق



شده بود، با انگشت شصت دست    ره یخ   نی با بهت به زم  ر یو سر به ز  آروم 
 .دی کشیراستش کف دستش ضربدر م 

اون  یل یبهت زده؛ خ   ای  هی نبود عصبان  معلوم قدر که  دلم براش سوخت، 
که سرم آورد    ییگرفتم برم و بپرسم چه مرگته؛ تو اما با فکر بالها   م ی تصم
دستم رو گاز    ی تو  ک یک  یل یمینشستم. با ب  ی صندل  ی شدم و رو   می تسل

اش  با لبخند و اون چال گونه  نیشدم. رام  رهی ها خبچه  یزدم و به باز
دستش رو چرخوند و کنارش نشست، دستش    یتو  ییکاکائو  ر یش  یطرب

 !به سرش زد. اوف متأثر شدم یا رو دور گردن مهران حلقه کرد و بوسه

  یاش پ و دوست داشتن خالصانه  یبه اون حجم برادر  ن یبا کار رام  دیشا
مهران    یبرا  یسود   چ یه  مای ن  ی بود اما گاه  تر کینزد  مایبردم، مهران به ن 

ا تو  نینداشت؛  م  یرو  هم  رامدیفهم  شدیرفتارهاش  اما    ی تو   نی . 
 .باز هم کنار مهران بود طی شرا نیتر حساس

در    کهیدرحال  نی اشون گوش فرا دادم. رامرو گاز زدم و به مکالمه  کم یک
  یبا مهربون   کشهیبچه رو م  هیانگار که داره ناز    کرد؛یکاکائو رو باز م   ر یش

 : گفت

نب  - چرا سلطان؟  َاخم  داداشت.  بره  ا  نم یقربونت  رفته    یجورنیمهرانم 
دوستش    هنک یمگر ا  رم،یگیکاکائو نم  ر یش  کسچیتوخودشا! من واسه ه
کاکائو گرفتم!    ر ی چقدر دوست دارم که واست ش   نیداشته باشم. خره بب
 . بزن باال داداش ومدن ینق نقو ن  یمای و اون ن  یتا اون دوتا شکم کپک

رفاقت    یحت   د،ی کشیلبم نقش بست؛ چقدر بامزه ناز م   ی رو   یکمرنگ  لبخند
!  اقت؟یل   اما کو   دم، یکه باهاش در ارتباط نبودم هم فهم  یرو من   شی و برادر



هم درسش    گذروندیم  نیاز وقتش رو با رام   هی ثان  هی برسر    مهران خاک
م ا   شد یخوب  از  غافل  اخالقش؛  ن  نکهی هم  با  رو  و    ی مایخودش  عالف 

 : جواب داد  یو با سرد  د یکش  یپوف  ی حولگیکرد. مهران با ب   فیح   خون خر 

 . ستی دردم ن یکاکائو دوا   ر یش م، ی هوا بخور   کم ی  م یم داداشم؛ برخسته -

دست    یرو تو  کم ی بلند شدن؛ جلد ک  مکت ین   یگفت و از رو   یاباشه  ن یرام
که تازه    نیکنارم پرت کردم. رام  یسطل آشغال نارنج   یمچاله کردم و تو

 :زد و به مهران گفت  ییمتوجه شده بود کنارشون نشستم، لبخند چال نما

 .ام یداداشم تو برو من پشت سرت م -

چه کارکرد  تعجب آخه  باز    یم!  خان  مهران  البد  اوف  داشت؛  من  با 
ساده دل با    نی رام   ترسهیماجرا دعوا راه بندازه. البد م   نیسر ا   خوادیم

 .قورت بدم و شقیمن رف  ایبشه،   ق یمن رف

  یبه موها  ی و کالفه چنگ  حوصله یب   ی نگاه  م ی در کمال تعجب و بدون ن  اما 
 . زد و از ما دور شد شیپرکالغ

نشست و    دیدرخت ب  ر یز   مکتین  یکنارم رو  مقدمهیبا لبخند و ب   ن یرام
اش رو  فرم مدرسه  دیسف   راهن ی پ  قهی انداخت،    لشیبه ساعت است  ینگاه 

 : تر شدبا دست صاف کرد و لبخندش کمرنگ

 . ازت ممنونم  -

  شده بود؟ مهران رو قال گذاشت   یواقعا روان   ن یحرفش تعجب کردم، ا  از 
  ی تو  ی و دست  دمیکش  یکلمه رو تالوت کنه! پوف  نیو فقط هم   اد یکه ب
 : پرپشتم رو باال دادم و گفتم   یتا از ابروها  هی   دم،یرنگم کش  یمشک   یموها



 !؟یممنون اما بابت چ -

دست   لبخندش  شد،  معلوم  دوباره  چالش  و    یموها  یتو  یرنگ گرفت 
 : و گفت دی رنگش کش   یاقهوه

از    دیپسر شا   نی . ایو به فکر فرو بردهم که شده مهران  ه یچند ثان  یبرا  -
روز   ه ی. بخدا اگه ستی باشه اما نه! مهران فقط آدم سابق ن  ینظرت عصب
من دلم بسوزه،    نکه ی . نه اسوزهینفرت دلت براش م  ی جا  یکنارش بمون 

نم  وقتچیمن ه براش  ا  سوزهیدلم  از  اون  مهران    نیچون  متنفره.  کار 
تنه  جوِن  ن  ایا مهران، سامان و پو منه، نه  از وجود من    یا هم تکه  ما ی و 

 . کشهیاز هرکدوم ما زجر م شتر یهستن؛ اما مهران ب 

بود؛ تا دو روز    یدردش چ   دونمیکه نم  یمهران   یسوخت اون هم برا  دلم 
مثل مهران بسوزه! اما حاال...    یآدم  یکه دلم برا   کردمیفکرش رو نم   شیپ

  ی حرف  نیبدونم چشه، اما زبون به دهن گرفتم تا بلکه رام  خواستیدلم م
  ی بخندداد و ل  رون ی اش رو بنفس کالفه  نیبزنه و از مشکل مهران بگه. رام

 : اش نقش بستغنچه  یهالب یرو 

نه    ی بگ   د یاز مهران بدتر؛ شا  ما ی...ننی مهران فقط حالش بده، فقط هم  -
مهران کلهب ن ابا  نکن!  اشتباه  نه  اما  تره  تصم  یروز  ما یخر  به    م ی صدبار 

به من چه، اما ازت تشکر کردم بابت دو    یبگ  دی. شارهیگیم  یخودکش
ا  ز؛یچ حرف  نکهی اول  با  رو  برامهران  خودش    هیثان   هی  یهات  به 

ا  ، یدبرگردون بخاطر  ن  یها یباز  کتاتور ید  ی جلو  نکهی دوم  و    ما ی مهران 
 . قدر خودت رو بدون ن،یمت  یهست  یاو پسر ساده. ت یستادیا



بلند شد؛ به سمت محوطه حرکت    یصندل   یام زد و از رو به شونه  یدست
خونه شلوغ    هی  یتو  یسوال تنها گذاشت. وقت  ایدن  ایکرد و من رو با دن 

در    ی ش یخونه تنها م   یتو  ی اما وقت   رسه؛ ینم   یی به جا   ی لیصدات خ   ، یباش
د برم   وار یو  خودت  به  رو  اون  گردونن،یصدات  خود  تازه  جاست که 
  یبود هر درد  نی مهران هم هم   تی . حکا دهیرو نشون م   دش خو  ت یواقع

  نه ی اون پنج نفر هست که سر س  ن یب   یکه بود معلوم بود، درد مشترک 
دغدغه خودم کم بود    دم،یکش  ی. کالفه پوفکنه یم  ین یسنگ   ما یمهران و ن 

اضافه شد. با خوردن زنگ خوشحال از جام بلند  هم    ها چارهی دغدغه اون ب
  اد یالمپ   یبرا  دیکه با   یو آمادگ   ادیبا فکر المپ  م؛ی داشت  یم یزنگ ش  نیشدم، ا

سمت    یبلند شدم و فارغ از هر فکر  مکتین  یبا سرعت از رو   کردمیم  دایپ
 .کالس حرکت کردم 

 *** 

تا راننده از    ستادمیتمام منتظر ا   یدوش گذاشتم و با خستگ   یرو رو   فم یک
  رتر یساعت د  م ی و راننده ن  م ی بود  یراه برسه؛ از شانس بد امروز شش ساعت 

با    دم؛یکوب   نیزم  ی قدر خسته بودم که پام رو با حرص رو . اوناومدیم
جسم  خسته  یبرخورد  بدن  کالفهبه  پوف  پشت    دمیکش   یاام  به  و 

 . کردیاشاره م که به پشت مدرسه   دمیرو د  یدی. سعم برگشت 

گفتم؛ حاال که راننده    یرلبیفراوانم آهان ز  یحلقه و کنجکاو   یادآوری   با
  دن، یکه گفت در حد د   یدی! سعهیحلقه چ   ن یا  نمی بهتره برم بب  ادیم   رتر ید

 . بندازم ینگاه  هینداره که برم و    یپس ضرر

کامال بسته بود و با    یفضا  هیحرکت کردم، پشت مدرسه    یدیسع   پشت 
  ن یهم وسط زم   بالی شده بود؛ تور وال  دهیخاردار اطرافش حصار کش   م یس



شب بو و    یهاخاردار هم پر بود از شمشاد و گل  م یس  رونیبزرگ بود. ب
کالس و چند نفر    یهااز بچه ی کم  یل یخ هم بود؛ عده  ی قشنگ ی. جااسی

  لی تشک  یحلقه بزرگ  دیرس یکه تعدادشون به پونزده نفر م   هایم از سال ده
 . داده بودن

کنجکاو شده    یل ی! خی کردن کس  قی ورود ما همه شروع کردن به تشو   با
 . کردمیفکر م   یدرباره اون حلقه لعنت  دنیکه فقط به فهم  یبودم، جور

سمت    یدیو اروم همراه سع  یپرپشتم رو باال دادم و با کنجکاو   یابروها
  ن یهم  ی جرئت نداشتم که به حلقه بچسبم برا  ی لیحلقه حرکت کردم؛ خ

جمع  پشت  ا   یرو   تیاز  پاهام  نگاه   ستادمیپنجه  حلقه  داخل  به    ی و 
قو پسر  ه   کلی ه  یانداختم.  بود،  حلقه  وسط  مدرسه  فرم  لباس    کل یبا 

عضله  یبدنساز جور   یا و  داشت  توکه عضله  یهم  لباس    یهاش  اون 
 .شدیگذاشته م   شیبه نما ی به خوب دیسف

موهارو    موهاش به  دائم  بود؛  داده  حالت  بهشون  و  بود  زده    ی فشن 
 : سر دادن  اد ی. همه فردیکشینحسش دست م

 ... . بهنام؛ بهنام؛ بهنام  -

رو تحمل    اروی  ن ینحس ا  خت ی ر  دی نکنه تا آخر با   دم؛یکش   یپوف  ی کالفگ  با
رو نداشتم؛    نهیاون پسره بوز  دنیقدر خسته بودم که حوصله د. اونم ی کن
 ی داد  یحرکت کنم که صدا  ی پا گرد کردم تا سمت در خروج  نیهم  یبرا

 : دمیرو از پشت شن

 . رونی ب ای ب نی مت -



  اومد یخاردارها م   م ی س  رونیکه از ب  یی آشنا   یتعجب خواستم طرف صدا  با
که پر قدرت به جلو هلم    یحلقه از هم باز شد و با دست  هویبرگردم که  

 !حلقه داد با سر افتادم وسط 

پرکش  نفس و جونم  دل  هم    د یاز  تکلم  توان  چنان وحشت کردم که  و 
لحظه ب   یانداشتم؛ حس کردم  وجودم  اون  حس یکل  ترس شد،    ده یقدر 

 . گرفتم یاز دهنم کمک م  دنینفس کش یبودم که برا

. من چرا  رونیاز دهنم بپره ب   خوادیکه انگار م   دیتپیم  نه یچنان به س   قلبم 
 !کردم؟  کارو نیا

 !نقشه بود پس

آخه مگه من    خواستن یاز جونم م   ی انداختن من. چ  ر ی نقشه واسه گ  هی
  ا یمراقبم باش، خدا   یی خودت به دادم برس؛ بابا   ایکرده بودم؟ خدا  کار یچ

 !کنم؟  کار یحاال چ

جهنم خارج بشم؟ هر پونزده نفر با آب و تاب    ن یاز ا  یمن چجور  آخه
بدنم    شتر یشون ب با بهنام بهنام گفتن  ؛کردنیم   قیرو تشو  کلی ه  یپسر قو
 . بردنیفرو م شیآت ی رو تو

به اون پسر    یافتاده بودم و با عجز و ناتوان  نیزم   یرو   نوا یبنده ب  ه ی  مثل 
 . کردم ینگاه م  یاو عضله  کلی ه یقو

عصبان  بهنام و  نفرت  م   تیبا  نگاه  قهوه  کرد؛یبهم  آلود  نفرت  یااز 
ب  دم یهاش فهمچشم  اون حلقه سالم  از  با  ایبرم. خدا  رون یعمرا    د یحاال 

لطفا بهم کمک    کنم ینشونم بده! بابا خواهش م   یراه  هیکنم؛ تو    کار یچ
  ی اگه تو آسمون هم باش  ی حت  یقول داده بود  ،یکن؛ بابا تو قول داده بود



م   بهم  ا یکنیکمک  نخواستم  بابا  م   ا یدن  ن ی.  بابا    دونم یم  دونم،یرو... 
دخترهاشون رو دوست    شهیکردم؛ اما پدرا که هم  تی اذ   یل یمامان رو خ

 !کنمیدارن! بابا تنهام نذار بابا، خواهش م

  ی هازد؛ پوست لب  خیو سرد بدنم    روح یدو جفت چشم سبز ب  دنید  با
  ک یو کنارم زانو زد. سرش رو به گوشم نزد  دیدرشتش رو با حرص جو 

 : دیکرد و غر 

  نکه ی ا  ؟ین یب یفقط ده سالم بود؛ حال اآلن تو رو داشتم. م  ی درست وقت  -
  یخودت وارد باز  یداره! تو با پا  ینباشه که کمکت کنه چه حس   کس چیه
 .ی دیضربه رو با ضربه جواب م  یچجور نم یحاال بب  ؛یشد

صورتش    یتو  خواستیدلم م  دم؛یو عقده لرز   یاز اون حجم سرد  یالحظه
 : بزنم  ادیفر

آدمت"   از  نمو  ا  ؛یخوریها ضربه  م  نکهی از  رو سپر    یبرا  یکن یجسمت 
 "یخوریهاش پس از جسمت ضربه م و آدم  ای دن یهامشت

رو به سکوت    میگوشت  یهاهاش لبچشم   یروح یو ب  یاون حجم سرد   اما
 .وادار کرد

قدر حالم بد  اون  ؛یاز هر حس   یبهش زل زده بودم، خال  خ یتکه    ه ی  مثل 
 . خواستم یاز خدا هم کمک نم  گهی بود که د

  ی با بلند شدنش از رو   شد، یها ختم م به جهنِم قرمز عقده  ی اون سبز  ته
سامان هم    یهاشدن. ته چشم   رهیبهم خ  یدوجفت چشم بادوم  نیزم

بود؛ ته چشم   مایمثل ن و درد  از غرور  نبود،    شی اقهوه  ی هانهفته  عقده 
حس کردم تمام کائنات هم    یاو حس کردم. لحظهفقط درد نگاهش ر 



از هرگونه درد و   ی نگاه عار ی شون برامن بودن، دل یجا اگه اون لحظه  
 . سوختیم  ما یعقده سامان و ن 

مشت گرفت، گوشم    ی رو با حرص تو  امقهیو    دیرو با حرص جو  آدامسش
 : زمزمه کرد

فقط بدون    ،یداز دهنت زر ز   ادیامروز ز  ره؛یمهران در م   یجون من برا  -
  قامیکدوم از رف  کی  ا یمهران    یخم به ابرو   گهید   بار کیفقط بفهمم که اگه  

 . ارمیحلقه دخلت رو م نیهم   یخودم تو ادیب

از    ی مدت چه نفرت  نیا   ی. توستادنی بلند شدن و دور حلقه ا  ن یزم  ی رو   از 
من که گناه نکردم! من وجود خودم    ای کاشته بودن! اما خدا  نهی س  یمن تو
بب  نهییرو آ  تا رفتار خودشون رو  از ضربه  اما اون  نن؛یکردم  ها فقط دم 
 . بهشون وارد کرده  یکه زندگ  زننیم  یلعنت 

بدتر از دور مادر و غم نبود    ی مگه من ضربه نخوردم؟ چ  ؟یمن چ   پس 
با لبخند  سر؟ بهنام    هیبرادر و خواهر مثل سا  هیبدتر از نداشتن    یپدر؟ چ

شد؛ خط کنار ابروهاش ترسم رو    ک یبازوش بهم نزد  یهاو عضله  حیکر
 : کردن و داد زد  قیهمه شروع کردن به تشو تیجمع  کرد، یم  شتر یب

اومد  - وارد خوش  اومد  ،ی تازه  وارد خوش  تازهیتازه  به حلقه  واردا    . 
 ... . یخوش اومد

آماده کنم،    ی حساب  یبدنم رو واسه کبود  دیاز نهادم بلند شد؛ انگار با  آه
 . زخم روح خانه سوزه ست،ین  یچ یزخم تن که ه 



بلندم کرد؛ به تخم    نی زم  یدستش گرفت و از رو   یرو با قدرت تو  مقهی
  ی صورتم پرت کرد جور  یآورش رو توچندش  یهاهام زل زد، نفسچشم 

 . رفته بودمعوق زدنم رو گ  یکه به زور جلو

با    کرد؛یم  شتر یکاسه خون بود و خط ابروهاش ترسم رو ب   هاشچشم 
 : دینفرت غر

استخون    ذارمیلش نم ! تنشه یمدرسه اند  یاونم تو  ؟ی شاخ شد  دم یشن  -
 . کنم یچالت م جانی حلقه خارج بشه؛ هم  نیبدنت هم از ا 

که    ییدلم شمارش معکوس داشتم اما با صدا  یرو مشت کرد، تو  دستش
مشت بهنام بود با    یتو  مقهیکه    ی باشه، درحال  دیام  ی نداشتم صداشک  

وارد حلقه شد    لکس یخونسرد و ر  ی ل یخ  دیشدم. ام   رهی رو خترس به روبه
هاش  دستش بود، دست  بی غر  بی عج  یهااز همون دستبند  که یدرحال
 :رنگش فرو کرد و گفت  یمشک  نیج وار شل  بیج ی رو تو

 . دست نگه دار -

افتاد و پچ  ی تو  یبزرگ   همهمه  راه  باال گرفت، نپچحلقه  و سامان    مای ها 
  ام قهیپس فرار کردن! بهنام با شدت    یعوض   یحلقه نبودن؛ ترسوها  یتو

 :دیرو ول کرد و غر 

نم  ن،یریخودش  - اگه  البته  وارد    نیا  ی قاط  یخوایگورتو گم کن،  تازه 
 . یالدنگ باش

 : شد کینزد  بهش  یبا خونسرد دیام

 . تو رو نداره؛ منم حاضرم بجنگم   کلی! اون نصف ه ه یانصاف یب -



ام   اون نجاتم  فرشته  بودم! پس  بغل گرفته  رو  انگار خدا  بود!    دیلحظه 
  یو من با احمق   دادنیکه بهش نسبت م  یابرخالف لقب ناجوانمردانه

م  باور  رو  فهم   کردم؛یاون  آدم  دمیتازه  دل    یهابرخالف  دور حلقه چه 
 . داره یبزرگ

آت  بهنام شدت  به  انگار  قدم  یشی که  با  بود  سمتش گام    یهاشده  بلند 
 : دیدست گرفت و غر ی رو تو  اش قهیبرداشت و 

می اوک  - رو  تو  حال  اول  پس  ست، کالس  حلقه  گه ی د  جانیا  رم؛ی گی! 
 . یعوض  ست ی ن ی نی ریخودش

  ی ام رو رو ولهرو مشت کرد و خواست ضربه بزنه که با سرعت ک دستس
تو  نیزم بهنام  دست  بردارم که  سمتشون گام  خواستم  و    یبرداشتم 

بود تشنج    کیمشت شد و من چنان تعجب کردم که نزد  وی آر  یهادست
 . کنم 

خوابه؛ آخه    ها نی بهم صبر بده بگو همه ا   ا یخدا  کرد؟ یم   کار یچ  جا نیا   اون 
اول   یسوگول  روز  با   یمدرسه  ب  یتو  دیچرا  واردها  تازه  اگه  حلقه  اشه؟ 

 !دونه یمن رو مقصر م  ینعمت ی بشه، آقا شیزیچ

که با    ویدست آر  یاز تو  تیکه جا خورده بود، دستش رو با عصبان  بهنام
و    دیکش  رون یکرده بود ب  یخی و سردش وجود همه رو    ی نگاه خاکستر

 . زد  یسوت بلند

که با    تیجمع   ون ی و قد بلند از م  کل یه   ی سوت بلندش دو تا پسر قو  با
وارد حلقه شدن و نفس   کردنیما سه نفر رو تماشا م یآب و تاب بدبخت 

 .دنی کش  رونیب  یک یرو از دل و جون من 



هنوز    م؛ی رینم   رونیحلقه زنده ب  نی امروز از ا   زدمیم  ادیدلم مدام فر   یتو
اآلن چه وقت جبران بود؟    یبودم، آخه لعنت   وی آر  یشوک ورود ناگهان   یتو

 . خوردمیسرکوفتش رو م دیمن با شد یم  شیزیاگه چ 

 : دیبا تمام توان نعره کش  بهنام

ا  - با  من  با   یپاکت   ر یش  ن یرفقا  دارم؛  فلسف  یکار   دیسالمند کار    ی کنم 
 . واسه شوما ی الغر مردن  ارو یو اون   نیر یاز سرش بپره. خود ش دنیحرف

قو   حرفش پسر  بود که  نشده  زنج   یکل یه  یتموم  دور    یزرد  ر ی که  رو 
  اد ی  ی لعنت   ر یاون زنج  دن یبه طرفم حرکت کرد؛ با د   ندچرخو یدستش م

  زد، یکه به مامان م   ییهامشت  ادیذهنم زنده شد،    ی کثافت تو  مانینر
که به فکم    یاو مرگ بابا. با مشت جانانه  یسرد و سوزناک د  یهوا  ادی

 . مبارزه بود یبرا تیآغاز غلغله جمع  نیو تار شد و ا رهیت  برام ایخورد؛ دن

  کردن؛ یمشت پرت م   چاره ینفر کامال هماهنگ به صورت ما سه تا ب   هرسه 
مشت ناقابل رو به صورت طرف    هی   ای توان دفاع داشتن    و یو آر   د یالاقل ام
ممقابل دادن    زدن،یشون  تکون  توان  داشتم که  درد  آنچنان  من  اما 

 . انگشتم رو هم نداشتم 

قدر  حواله صورتم کرد؛ اون  یمدستش فشرد و مشت محک   یرو تو  مقهی
چشمم گذشت    یکه از جلو  یمطلق  یاه یس   یتو  دم؛ی د  اهیرو س  ایکه دن
 . چهره غرق در اشک مامان دم،یرو د ز یچ  هیفقط 

کهنه    یامروز من دردها  ی! آره دردهادم؟یاآلن دارم تقاص پس م   یعن ی
  یدکه به پام زد نعره بلن  یجسم و تن مامان بودن. با لگد  ی و چندساله رو 



  د یچی پاهام پ  یتو  یچنان درد  دم؛یخز  نیزم   یو مثل مار رو   دم یاز درد کش 
 .مجالم نداد ه یکه گر

جسمم    یتو  یبلندم کرد؛ درد  نیزم  یگرفت و از رو   یرحم یرو با ب  مقهی
مروت به سر و    ی بود که توان تکون دادن انگشتم رو نداشتم، اما اون ب

  د یام  کردن،یم  شون قیتمام تشو  یرحم یبا ب  تی. جمع زدی م  یلیصورتم س 
 . که مشت بزنن  اومدیم   شی و کمتر پ  خوردن یهم مثل من کتک م   وی و آر 

  یدرد و سوز سرما  شیآت   یو بدنم تو  د یباریخون از سر و صورتم م  ی گرم 
از    سوخت؛یشدت م زمستون به از ته دلم خدا رو صدا زدم،  اون لحظه 

 . رهیمون رو بگ جون ای مون رو نجات بده جون ا یخدا خواستم 

گذاشت و    نشی شلوار ج   ب یج  یرو تو  رش یزدن من که خسته شد زنج  از 
 . دیپشت سرهم نفس کش

  دیشا   ا یخدا دستم رو گرفت!    دیافتاد! شا  ی چه اتفاق  دونم یلحظه نم  اون 
کرد، نا خودآگاه پام رو    قیخدا دلش برام سوخت و بهم جون دوباره تزر

زدم که شک نداشتم اون پسر   ییبه جا یآپ چاگ  هیبردم باال و از ته دل 
 . کنهیم  لیرو از عمو به عمه تبد

حساس   چنان تا    ینقطه  بود  ممکن  بودم که  هدف گرفته  رو  بدنش  از 
افتاد    نیزم   یو رو   د یکه کش  یارهمثل بکنه؛ نع  د ینتونه تول  ندهیآ   ی هاسال

 . من از درد هم همانا   جونیهمانا و خنده ب 

کرد؛ اون پسر    شتر ی قدرتم رو ب  نیخون گرفتن، هم خفه  بارهکیبه    همه
رو گاز    نیزم   خواستیکه انگار م   زدیغلط م  نیزم  یچنان رو   کلی ه  یقو

که همچنان    ویافتاده بود و آر  ن یزم  یرو   جونیکه ب  ید یام  دنیبزنه. با د 



  م تلوتلوخواران از پشت به سمت بهنا  خورد،یکتک م   یابونیاز اون غول ب 
  یام تواش رو با تمام قدرت دخترانهفشن شده  یور شدم و موهاحمله

با اون    کصدایمشتم چرخوندم که    ی موهاش رو تو  یمشت گرفتم؛ جور 
اش گوش  و نعرهنقطه حساس بدنش دست گذاشته بود    یکه رو   یپسر

 .سر داد یبلند ادیفر کرد، یفلک رو کر م

رو   یقرمز سف   ی خون  تحر  و یآر   دیپوست  رو  وجدانم  و  کرد؛   کیعذاب 
که بهم ضربه    کردیدست گرفته بودم و اون مدام تقال م  ی موهاش رو تو
رو    جونشیب  یها بلند شد و مشت  نیزم  یاز رو   جونیب   وی وارد کنه. آر

شدت حرص من    نیزد، همه خفه شده بودن و ا  یبه صورت بهنام عوض
 .دادیم   شی رو افزا  وی و آر

مشت و مالش داد موهاش رو با شدت ول کردم و با    و ی آر  نکه یاز ا   بعد
ام  کردم،یپهلوهام حس م   یکه تو   یتموم درد ب  یدی سمت    جون یکه 

 . افتاده بود حرکت کردم و کنارش زانو زدم ن یزم یرو 

  نیزم   یرو   جونیو بهنام ب   شدیقطع نم  یانکره اون پسر لحظه  یصدا
  ی نبود. خفگ  یرو زده بود خبر   دیکه ام  یخبریافتاده بود، از اون از خدا ب

زل   دیها به ام به همه نگاه توجهیشد، ب  لیتبد یمیبه غلغله عظ  تیجمع
  شی شون رهر جفت  یشده بود؛ دلم برا  ی زدم که تمام سر و صورتش خون

بامعرفت  شد، آدم  برا  یکدوم  بود  اتازه  بهیغر   هی  یحاضر  رو    کار نیوارد 
از آر  اما    و یبکنه؟!  انتظار داشتم چون ناخواسته بهش کمک کرده بودم، 

 کرد؟  یخوب قدر نیچرا؟ چرا ا دیام

  دم؛یرنگش کش   یدود  یموها  یتو  یپام گذاشتم و دست   یرو رو   سرش
"خوب  برا  نیتر" مضخرفیگفتن جمله  اآلن  یجمله  بود، پس  حال  مون 



  د یرو تکرار کرد، ام ده یفایکنارم نشست و همون جمله ب   ویخفه شدم. آر 
اش رو از ته دلم  کرد؛ درد خنده  یاخنده  دیچ یپ یبه خودش م   که یدرحال

 . پرت کرد نی زم یو خودش رو رو   اوردیهم دووم ن  وی حس کردم، آر

  نیهم لگد زده بودم اما ا   یینداشت، به بدجا  یاون پسر تموم  ینعرها
  یی آشنا  یرو من شروع نکرده بودم که بخوام تمومش کنم! با صدا  یباز

  روح یسوق دادم و چهره سرد و ب   تینگاهم رو با نفرت به داخل جمع 
هاش رو  به لب داشت و دست  یح ی پوزخند کر  دم،یکثافت رو د   یماین
زد و بعد    بشیبود که وسط دعوا غ  ی بود. چه آدم رزل  ده هم قالب کر   یتو

 !شد داش یدعوا پ

.  دمیاز سر درد جسمم کش یرو به دندون گرفتم و آه   م ی درد لب گوشت با
نبود! آروم به    بی و عج  یادیز   کم ینفر    کی  یحجم عقده فقط تو  نیآخه ا

  ر یبا زنج   که یحرکت کرد، درحال  د یچی پیکه به خودش م  یسمت اون پسر
 : اد زدد کردیم  یگردنش باز  یتو

ا یوا  یوا  یوا  - چه کردن!  وارد  تازه  دالوران  پس  ول ی!  اومد،  ! خوشم 
 . نیست ین  عرضهیقدرام باون

چال    جانیماجرا هم   ن یا  د؛یهم متفرق بش  هیها رو ببر، بق بچه  یرعلیام
 . بشه وگرنه فردا نوبت شماست

هم با    هی بلند کردن و بق  نیزم   یرو از رو   نوایبا سرعت اون پسر ب  چندنفر 
ناک بود  سرعت از حلقه متفرق شدن، اما نگاه بهنام دم رفتن چنان غضب

  چاره یب   دیرنگ ام   یدود  یموها  یتو  شتر ی از ترس چنگم رو ب  یاکه لحظه
 . فرو کردم



چشم   با ب   یها همون  و  باالسمت  روحشیسبز  و  اومد  سرمون    یمون 
درحال  یا خنده  وی آر  ستاد؛یا و  موها   جون یب  کهیکرد  ور    دشیسف  یبا 
 : گفت  رفتیم

اگه    ؛یاگه اختالل دار  ؛یاگه عقده دار  ؛یدار  یبرادر من تو اگه گرفتار  -
 ... . یاگه مرض دار ؛یدار یماریب

که عربده    دینکش  یزد، طول  دشیسف  یبه موها  یکرد و چنگ محکم   یمکث 
 :زد

برطرف کردن    لهی اطرافت وس  یهادرمانش کن؛ آدم  مارستان یگمشو ب   -
 . کنم یم  تی خودم حال یبفهم  یخوایاگه نم ستن،ی هات نعقده

پاک کرد،    یاخنده  جونیب   دیام دست  با  رو  لبش  خون گوشه  و  کرد 
 :و خسته گفت  حالیب

خر بوده    هی  کنم یجون؛ واقعا حس م  و یمار   دنیراه نم  مارستانمیت  و نیا  -
 !که شکل آدم شده

عصب  ما ین لگ   یخنده  با حرص  و  پهلو  یدکرد  تو  دیام   ی به    ی زد، خون 
بود،    یروان  هیواقعا    مای. ن دیخشک شد و رنگ از رخش پر  دیام   یهارگ

  ن یزم  یرو رو   د یداره! با سرعت سر ام   یمشکل روان  ه یشک نداشتم که  
عصبان با  دندون گرفتم؛  به  رو  لبم  درد  با  و  جلوش    ت یگذاشتم  درد  و 

 : کردم  یهام خال مشت ی رو تو  دمو در   ستادمیا

پس بزن به    خوادیکنه؟ اگه دلت م   داینسلت ادامه پ  خوادیتو دلت م  -
کنم. درضمن    دایت زن پ واسه  دمینم   نیتضم   یبش   م یچاک، چون اگه عق 



وجب    کیاگه    ؛ی خوریت رو ممثل عقرب بچه  یدار  یط یاز شدت خ   یلیخ
 ... . مثل سگ نکهینه ا  یکردیخودت وسط حلقه مبارزه م یجرأت داشت 

سر    یکه به شکمم زد از درد به خودم جمع شدم و نعره بلند  یمشت   با
شد و مثل    یهام جاربود که اشک از چشم   ادیقدر زدادم؛ شدت درد اون

قدر درد داشتم که از ته دل  افتادم. اون  نیزم   یو رو   دمیچ یمار به خودم پ 
بعد ضربه  ب  یدعا کردم،  ول  ال یخ یرو  رو  نامرد    ی ماین   ی بشه  دستش 

بعد  ردمشت ک با صدا  یتا ضربه  اما  بزنه.  که گوش    ینعره عصب  یرو 
 . هوا خشک شد  یدستش تو کرد،یآسمون رو کر م 

  کرد،یم   ی رنگش باز  ییخرما  ی با موها  یبا غضب و کالفگ  که یدرحال   ای پو
 . حرکت کرد  مایسمت ن  تیبا عصبان

  ی س قرمز شده بود و مشخص بود هرک  تیاز شدت عصبان  دشیسف   پوست
 . کنهیم  کهی تکهی چشمش باشه ت یجلو

  یبود که توان کتک خوردن دوباره رو نداشتم، حت   ادی قدر زبدنم اون  درد
ا م  یحت   ی کس  نکهی فکر  آزارم  لمس کنه  رو  ق  ی ول  داد؛ یجسمم    افهیبه 
نم  ایپو  ی عصبان برا  خوردیهم  باشه!    یکه  شده  محوطه  وارد  ما  زدن 
 : دیغر  کردیکه ناخنش رو کف دستش فرو م  یدرحال

و مهران حلقه    نیاز من و رام   خبر یداداش؟! ب  یکن یم   یدار  یچه غلط  -
ا  دیاوفتیم  د،یزن یم ا   ینعمت  یکنیفکر نم  نا؟یبه جون  رو    نایفردا ظاهر 
  ن یا  د؟ یسر خود شد  قدر نی تو و سامان ا  ی از ک  شه؟ی م  ی چ   نهیبب   ی جورنیا

باز همه رو    یفکریبا ب  ینشه ول   لی تشک  چوقت یه   گهیحلقه قرار بود د 
 .دردسر ی تو  دیانداخت



خودم  ن یزم   یرو   قدر اون م به  به    م ی دیچ یپیمون  دادن  توان گوش  که 
هم    یجورنیشون همنکره  یصدا  م؛یمکالمه چرت اون دو نفر رو نداشت 

 . عصاب بود  یرو 

  و ی آر  دم، یخزیوجودم م  ی بود و من مثل مار توشده    حس یکامال ب   دیام
 . دیکش یو از درون درد م  کردیپنهانش م   یول  ادیز  یلیدرد داشت، خ 

مدرسه رو باز کرد، از    دیفرم سف  رهنی زد و دکمه پ  یپوزخند کشدار   ماین
  ی ال یخی دستش رو سمتم گرفت و با ب  د؛یباریم  ی الیخیلحنش حرص و ب

 : گفت

  گهیو باخت؛ اما من دخودش  ارو ی  ن یمهران با سه کلمه حرف چرت ا  -
 .بازمیو آدماش نم   ایدن  نیبه ا  وقت چیه

توان   کاش تا آپ چاگ   یاندک  م  یاجانانه  یداشتم  د  زدم یبهش    گهیتا 
 . هوس بردن به سرش نزنه

تو  یسر   یبا کالفگ   ای پو داد.  تکون  تأسف  نشونه    ظ یغل   ی هاچشم   ی به 
د  یهممب  ر ی تصو  م ی اشک ول  دم، یرو  عصب   ی مبهم  و  تصویآشنا    رش ی. 
رنگ گرفت و متوجه حضور مهران شدم   سم ی خ  ی هاچشم   ی آروم توآروم

هم گره کرده بود و با همون    ی رنگش رو به شدت تو  ی مشک   یکه ابروها
ضربد  یشگ ی هم  ل یاستا راستش    یرو  دست  کف  چپ  دست  با  که 
 .وارد محوطه شد  یشی آت د یکشیم

دست   ما ین و  داد  تمسخر کش  با  رو  موها  یپوزخندش    شی پرکالغ  یبه 
حواله صورتش کرد    یو چنان مشت   دیرس  مایمهران با خشم به ن   د؛یکش

 .درد گرفت ما یفک ن یکه فک من به جا 



بلند    یکه از درد نا  یچشم سه نفر آدم  یبودن که جلو  مالحظهیب  چقدر 
  ه یها  ه نامسلمون! آخکردن یبحث م  یاشدن نداشتن فارغ از هر مسئله

ب زنده  یکیسر    یباال  ادی نفر  بگه شما  ماها    د یدود شد  د،یا مرده  ا ی  د یااز 
 !هوا   دیرفت

دستش مچاله    ی رو تو ماین  قهیوارانه  جنون  ییطبق معمول با صدا  مهران
 : کرد و داد زد

نشه! چرا    ل ی! مگه قرار نبود حلقه تشک؟ یکنیم  یدار یچه غلط   یعوض  -
 !ها؟  یقبلش خبر نداد

دو طرف رو سمت خودش    یقرار گرفت و بازو   شون نی ب   یبا خونسرد  ای پو
 : و تشر زد د یکش

.  زنهینم   کیج  مون کدومچیاگه بفهمه تا آخر عمر با ه  نی ! رامگه یبسه د  -
 . دیگند رو زودتر جمعش کن  نی و گرم کنه اسامان احمق رفته سرش

پو   توجهیب   ماین حرف  فکش کش  یدست   ایبه  عر   دیبه  پوزخند  و    ضیو 
  ی شی آت  ی که حساب  ماینقش بست؛ ن  شیگوشت   یهالب  یرو   یدرآرصحر 

 :دیحرکت مچاله کرد و غر  هی  یمهران رو تو  قهیشده بود؛ 

نم   - اوک  کار یکه چ  یدیتو به من دستور  تو خار  ی کنم  ! من هنوز مثل 
  یکه رفت ِهر  ی او ببازم. گذشتهنشدم که بخوام با چندتا زر مفت خودم

  امندهیبرام نداره! من واسه آ   ی جلوش چون ارزش  ندازمیبه سالمت، تف م
 . کنم یتالش م

حرکت بود،    نی تر کیحرکت رو داشت و منتظر کوچ   ن یکه توقع ا   مهران
 : هاش مچاله کرددست  ی رو تو  ما ین   قه یرفت و    یابا خشم دندون قروچه



اما    ست،ی نشده، روشن ن  ک یکه وجود من هنوز تار  نهیفرق من با تو ا   -
  کنمیم فکر مدلم هست. من هنوز به گذشته  ی تو  ییاز روشنا  یی کورسو 

بزدلچون شجاع از  به گذشته  یتر  توام که  م مثل  تف  فقط  یندازیات   .
نذار سر آخر خودم بخاطر حرفات    دم،یو مکه برات جونم   یبدون داداشم من

 . رمیبگ  و نتجو

قرار گرفت و به سرعت ازهم جداشون کرد؛ مهران    شون نی ب  ی با نگران  ای پو
 . خواست بهمون کمک کنه ای مون حرکت کرد و از پوبا خشم سمت

جسمم رو از    یشون بودم که درد تو مبهم   یهامحو دعوا و حرف  قدر اون
سرم    یکه انگار ازم طلب داره باال  ی غضب جوربردم، مهران با اخم و    ادی
  ن ی زم  ی. به سمتم خم شد و آروم بازوم رو گرفت و کمک کرد از رو ستادیا

ت بلند شدن پهلوم  هام  چشم   یو اشک تو  دیکش  ر یبلند بشم؛ به محض 
.  ستادمی پاهام ا  یرو به دهن گرفتم و به زور رو   م یجمع شد. لب گوشت

مهران از جا بلند شدن؛ جون از تن هر سه  و    ا یهم به کمک پو  د یو ام  و یآر
 . م یپا بند بود   یکه به زور رو   ی شده بود، جور دهی کش  رونینفرمون ب 

مشت حواله    جونیجسم ب  نیبه ا  خواست یم   ما یبود که ن  نیاز ا  تعجبم 
 شد؟یم  یبود چ دهی نرس  ای کنه! اگه پو

تفاوت که    نیو سامان هم وارد محوطه شدن؛ با ا  نیکه رام  دینکش  یطول
با    نیبه لب داشت. رام   ضیبهت زده شده بود و سامان پوزخند عر   ن یرام

ما همه    یهااما سکوت کرد، انگار از قعر چهره  د،یمون دو سرعت به سمت
 . رو خوند  ز یچ



درهم کش  یاقهوه  یابروها رو  چنگ  دیرنگش  موها  یو  و    یبه  آشفته 
  فشینح  کل یپاهاش رو نداشت و ه  ی رو   ستادنی توان ا  د یامزد؛    شیا قهوه

با سرعت سمتش گام    ن یرفته بود، رام  ل یتحل   ی با اون همه کتک حساب
 .رو دور گردنش انداخت دیام  یبرداشت و بازو 

 : کلماتش بود گفت  یکه تو  یحسرت و تمام ناباور با

  ی مسعود  نیتون متاسفم. از امروز به بعد سکوت بسه، رامتکتک یبرا -
هم زد  ن یهم  ی تو  جانیُمرد،  چالش    ن یزم  نی هم  ر ی ز  د، یحلقه کتکش 

با  بچه  کنم، یراحت دستآوردتون رو من جمع م   التون ی. خدیکرد رو  ها 
 .دیآر یاسم منم نم گهیاما د  برم،یراننده م 

رو دور    وی آر  یحرکت کرد. بازو  خاردار م ی س  یبه سمت در خروج   آهسته
با    نیبعد از حرف رام   یمتفاوت  یهاه واکنشب  توجهیگردنم انداختم و ب 

وجودم    یکه مثل باد تو  یرو به دندون گرفتم و با درد  میدرد لب گوشت 
 . قدم برداشتم  یبه سمت در خروج وی آر یهمپا  گرفتیشدت م

و    ی بدم؟! دور از جون سکته قلب  یجواب دل خون شده عمه رو چ   حاال
 !نهی بب  نیو مال  نیاگه من رو خون  دهیرو باهم رد م  یمغز

 *** 

و پر    جونیآش و الش بودم که با باز شدن در خونه توسط عمه ب  قدر اون
  یشدم که مثل باد تو  یافتادم و متحمل درد  اطیح  یدر ورود   یدرد جلو

 . آوردیو جسمم رو به لرزه در م گرفتیوجودم شدت م 

  ی ها یگل محمد  یآخر مهر و بو  یحال اون موقع چقدر سوز سرما   یتو
خالء فرو رفته    ی ! از شدت درد توگرفت یرمق رو از وجودم م  اطیکنج ح 



  ی هام رو تار کرده بود و وجودم عارصفحه چشم   یرنگ  دیبودم؛ هاله سف
  ی هاضجه  یصدا  دم؛یشنیرو م  یمبهم   ی بود. فقط صداها  یاز هر حس 

دم  ممکن رو وجو  یصدا  ن یوجودم که بدتر  انیپایب  دردسوزناک عمه و  
 .کردیم  یرو برام تداع 

مبهم    ی اهیاز س  یاداد و هالهخودش رو از دست    یهام سوچشم   صفحه 
به وجودم آب  چشم   یجلو و جسمم خاموش شد،    ی خی هام ظاهر شد 
 ... . دیدرد از وجودم پرکش یاشد و لحظه دهیپاش

باز کردم؛ صداچشم   یاقهوه  شکاف رو    دا یشد  یزیچ  س یپ   سی پ  یهام 
 .کردیم  یعصابم رو خط خط 

آخم بلند    د، یچی که به پهلوم پ  یبه خودم بدم اما با درد  یتکون  خواستم 
 . تخت دونفره اتاق پرت کردم یشد و خودم رو رو

حد حالم بد شده    ن یتا ا  ی عنیمتوجه شدم به دستم سرم وصل کردن،    تازه 
دن خاکستر  یبود!  نوک  با  تخت  م  یکنار  تخمه  دلم    شکست،یرنگش 

پرهاتار   خواستیم تازه  چندش  ی خاکستر  ی تار  بَکنم.  رو    اد یآورش 
اون ماجرا  یی اتفاقات کذا به    ی رو   خیمثل س  یلعنت   یافتادم؛ فکر کردن 

 . کردیو دلم رو خون م  رفتیهام فرو مزخم 

  ی تو  توقع یو ب  منت ینگاه کنم؟! ب  و یو آر   دیصورت ام   یتو  یچطور  من
 . اون حلقه بخاطر من کتک خوردن

شده    حسیدرد داشتم، اما انگار سرم اثر کرده بود و کل بدنم ب  یکم  هنوز 
. با باز شدن در و  گرفتیتکون ساده دردم شدت م   هی که با    یبود، جور

  ی حالم چه زجر  دنیبا د  چارهی چهره آشفته عمه تازه متوجه شدم زن ب



  یمن رو تو  یو با دل نگران  . عمه با سرعت به سمتم حرکت کرددهیکش
هاش  دست  یو صورتم رو تو  دیصورتم رو بوس  ی آغوش گرفت، با نگران

 : قاب کرد

 ! برات من؛ آخه من که مردم! من که جون از تنم رفت دختر   رم یبم   یاله  -

به سر و صورتم بوسه    امانیو ب  د یبغض سفت من رو به آغوش کش  با
بلکه روح مهربونش آروم    زدم تا   یو لبخند   دمیزد؛ به صورتش دست کش

 . رهیبگ

بهش زدم؛ قطعا اگه اصل ماجرا رو    ی ارو گرم فشردم و بوسه  دستش
 . مدرسه رفتیعمه م گفتم یم

المپ   یتو  دیبا   من م   ادیاون  سرناسازگار  کردم،یشرکت  باز  عمه    ی اگه 
با    ن یرو برآورده کنم. مت   نی مت  یآرزو   تونستمینم  چوقتی ه  داشت، یبرم
  ی بشه و حتما تو  زهوشانیوارد مدرسه ت   خواست یو آرزو م   دیام  یکل

رو تا تهش برم،    نیمن به خودم قول دادم که راه مت   اره؛یمسابقات مدال ب 
تمام    دیبرسه اما من با   اشیرو  نیا مجالش نداد تا خودش به بزرگتر یدن

 . رو برآورده کنم  اشیتالشم رو بکنم تا رو

 : هام فشردمتدس  یزدم و دستش رو تو ی جونیب لبخند 

 . سرم، کتکم زدن  ختنی ر ابون یخ  یچند نفر بودن عمه؛ تو -

به پاش زد و با دلهره به صورتش چنگ انداخت، نگاه    یضربه محکم  عمه
 : نگاهم دوند و ناله کنان گفت  یمضطربش رو تو



بوده،    شرفشی! کار خود ب شرفیب   که یساقط بشه مرد  ی از هست  یاله  -
دختر شونزده ساله    هیبه   شرفیب مانینر نی! اخبر یخدا نشناس از خدا ب

  کار یبا دخترم چ   ن یدجال کثافت نگذره، بب  ن ی! خدا از اکنه یهم رحم نم
 . کرده

زدم. عمه با    یآروم بشه، بازوش رو ماساژ دادم و با لبخند  نکهی ا  یبرا
رنگش رو صاف    یمشک   ز ی بول  قهیبه پاش زد و    یضربه محکم   ینگراندل

رو    کشی بار  یهاو لب  دیرنگم کش   یمشک   یبه موها  یدست   یکرد، با نگران
 : گفت  یواربهم فشرد؛ با لحن شماتت

  رهیاون قبرستون؟! دلم هزار راه م   ی تو رو بفرستم بر  ی آخه من چطور  -
زنگ زد بنده    یم یکر   یآقا  ا؟یدختر! مگه من نگفتم فقط با راننده برو و ب 

.  دهیمدرسه منتظر بوده، فکر کرده کالست طول کش  ونر ی ساعت ب  میخدا ن
احد و    یدورت بگردم، من که مردم آخه! به خدا  یدی چرا حرف گوش نم

 . یقسم کنار تو جون دادم تا چشم باز کن  حدوا

ست، چقدر  نگران و آشفتهمعلوم بود تا چه دل  اشختهیچهره در هم ر   از 
زن چند ساعت شکسته  نیا  یتو   کردمیحس م  برام حکم    یتر شده!  که 

و ش داشت  رو  تزر   رهیمادر  وجودم  به  رو  پژمرده    کردیم   قیجونش  تا 
وجودش؛ چقدر    یبا رنگ وجودش؛ و گرم بشم با گرما  رمینباشم و رنگ بگ

 . باشم خواست یکه دلم م   یمن ن یخاطر من و ابه  ودشده ب تیاذ

بوس  شرمنده  رو  زده دستش  پا  دمیو خجالت  به  رو  نگاهم  سوق    ن ییو 
به جز اون    یداشت از گفتن اتفاقات  دیاما زبونم ترد  دادیم  یاریدادم؛ دلم  
 . گفتم یم  دیاما گفتم هرآنچه رو که با  ،یی حلقه کذا



دل    شه ی عمه به رگ و ر  ی هاحرف  ق یم فقط به تزرحال اون لحظه  ی تو
و نفسش   د یبه سرم کش ی داشتم تا دوا و دارو و سرم. دست  از ی ن جونمیب

ب به  آرام  رونیرو  و  خونسرد  لحن  با  پافوت کرد؛  از  بعد    ان ی بخشش 
 : هام لب زدحرف

سخته که   یلیبارها گفتم؛ خ نویا زم؛یعز یدرد دچار نی تو به بدتر  وایش -
و ازش نگه    یب بدو با عشق و عالقه بهش آ   یدونه بکار  هی وجودت    ی تو
 . تو نباشه ی اصل یشهی ر شه،یاما اون ر  یکن  یدار

که باهاش عمرها    یاما ذات  یتن به عمل بد  ی بزرگ که شد  ی خوایم   تو 
خانواده؟ یچ  یگذروند چ !  چ  ؟یت  چ دوست  ؟ یجامعه  اقوام    ؟یهات 

  کننیم   یبا تو زندگ   هی...انگار همه مهم هستن ِاال تو! انگار فقط بق؟یچ
  رش یپسرونه تعب   یای که وجودت مال خودته نه! من شاهدم که دن  ییو تو 

  یکه تو  یازنده نگه داشتن درخت پسرانه  یبرات عوض شده، اما فقط برا
 . یکن یاون پسرها رو تحمل م  یدار ی وجودت کاشت

هاش  با تمام دل و جون به حرف  رمینگاه از نگاهش بگ  ادی دلم ب  نکه ی ا  بدون 
  رون یو نفسش رو ب   دیرنگم کش  یمشک   یبه موها  یدست  دادم؛یگوش م

 : مختص به خودش ادامه داد نی داد، با لحن دلنش

نامحسوس رفتارشون رو    دم؛یکه رفتم مدرسه اون پسرها رو د  یروز  -
  د یکه با  دیخورده؛ اونقدر شد  یدیشد   ینظر گرفتم. مهران ضربه روح   ر یز

سر  اون  یبرا   تر عیهرچه  مهران  اقدام کنه.  نشوندرمان    ده یم  طور که 
رو    شیچون باور زندگ   دهیبد باشه و به بد بودن ادامه م   خوادیم   ست،ین
بد   یمهران برا  دیکن. شا  یبنا کرده که همه بدن، پس تو هم بد طور نیا

بده! چون به بد    ما یدوبار خودش رو سرزنش کنه اما ن   ی بودن حداقل روز



ندارم    یکردن حالش خوبه. کار  یبودن عادت کرده، برعکس مهران با بد 
زخم کدوم  به    ترهیروح  هردو  حال  کی اما  راماندازه  بده.    ن ی شون 

راه    خوادیبودن، از سکوت، از احترام و به افکار غلط؛ م  بدست از  خسته
  ی دش! بلکه براخو   ی! اما دلش رو نداره. نه براست یدرست رو بره؛ ترسو ن

خوبه چون خوب بودن رو    نیگفت، رام   شهی م  نانیهاش. با اطمدوست
 . گرفته   ادیو خالصانه   یبه خوب 

موج آرامش    یفشرد و موهام رو نوازش کرد، با لذت تو   ی رو به گرم  دستم 
 . هاش فرو رفته بودمحرف

 :ادامه داد نشیلحن دلنش  با

متضاد از هم رو    ز ی ال دو چو سامان در ظاهر مثل هم هستن اما کام   ایپو  -
  کنه یم  ی چون تنهاست، سامان شوخ  کنه یم  ی پرخور  ا ی. پودنیم   ل یتشک 

شوخ با  رو  دردش  سامان  داره.  درد    ی خال  تیعصبان  یو گاه   یچون 
رو    تی . سامان عصبانیخوراش رو با پر و دلهره  ینگران  ا یاما پو  کنه؛یم

بچه  داره، دوست   تو  یاپس  داره  دوست  بچگ  یکه  ازش    یاوج  همه 
  هی دل بق  یخودش رو تو  کنه یم  ی سع   ی با مهربون  ایحساب ببرن، اما پو 

 . جا کنه

م  اثرات  رفتار؟ ینیب یرو  اختالل  ا  ؛ی!  همه  اعصاب    ی تو  هانیضعف 
  ر ی سن پ  نیا  یکه تو   یجوون   فی! حکنه یم  دادیشونزده ساله ب  یهاجوون
 . وجودش رو از دست بده  یمعناسن  نیا  یکه تو  یجوون  ف یبشه، ح

  ره ینامعلوم خ ی او با حسرت به نقطه  دیو ناام   د یاز سر افسوس کش ی آه
 :اش داد زدکلفت و دورگه  یبا صدا یشد. دن



صنم   - سوخت  شپشو    یسوخت  سوپ  سوخت،  شپشو  سوپ  سوخت! 
 !سوخت

گفت و به سرعت برق از اتاق    یو "خدامرگم بده" بلند  دیکش   ینی ه  عمه
به خودش    ییاز روشنا  یعمه وجودم رنگ  یهاخارج شد. با تک تک حرف

توص رو  نفر  پنج  اون  خوب  چنان  سال  فیگرفت.  انگار  هاست  کرد که 
ماون رو  ذرهحرف  یتو  شناسه؛یها  مثل    یاهاش  عمه  نکرد.  اغراق 

رو بخوره و    هچار ینبود که با کلمات قلمبه سلمه ذهن جوون ب   ها یامروز
 . در آخر حرفش دود بشه و بره هوا

تک  که الزم نباشه تک  یو حساب شده، جور  قیاما دق  زدیحرف م  عمه 
. درواقع اون بود که وجود تو رو خط به خط معنا  یهاش رو معنا کنحرف

داشتن، کوله  هیها  . کاش همه جوونکردیم تجربه،    یبارعمه صنم  از 
 ... . ازه هزاران دوست ارزش داشت نفر بود؛ اما به اند هیفقط 

 ( چند روز بعد)

 *** 

  نده یبدر سال آ   زده یخمارم رو بسته بودم و حاضر نبودم تا س   ی هاچشم 
ب رو  تک  امقهی  ی تو  شتر ی بازشون کنم؛ سرم  در  به  دوزانو  و  بردم    ه یفرو 

هم که از کنارم رد    ینفر  کیهمون    یکوچه خلوت بود ول  نکهیدادم. با ا
م  شد،یم زارم  حال  به  بسوختیدلش  با  حرص چشم   یحال ی.    ی هاو 

 : دمیغر  رلب یو ز دم یبا دست مال وخمارم ر 

گند بزنن به مدرسه؛ گند بزنن به درس و کتاب؛ گند بزنن به ساعت    -
 ... .هفت صبح؛ گند بزنن به صبح شنبه



دادم   یم یبه کر  یبخشاز ته دل فحش لذت دمیلرز یاز سرما م که یدرحال
گذاشتم و با    فی ک  یپاهام گذاشتم، سرم رو مظلومانه رو   ی رو رو   فم یو ک

 . و اون لگنش شدم  یم یخمارم منتظر کر  یهاچشم 

و نرمش. سه    یمخمل  یبا اون روکش آب  خواستیرو م   نم یتخت نازن   دلم 
مدت    ن یا  ی و تو  گذشت یم   ی از اون ماجرا و اون حلقه گور به گور  یروز

 . تست زدم تا عقب نمونم  یکل   یم یش یحال زارم برا با وجود

ها و  اثرات مشت  نم، یصورت نازن   ی جایکم شده بود اما جا  یل یخ  دردم
د  یهاضربه اتفاق  م   شد؛یم  ده یاون  خودش  چه    دونستیخدا  امروز 
  یبوق بلند  یاون مدرسه وامونده داشته باشم. با صدا  ی قراره تو  ی ابرنامه

 : دمیغر  رلبیز یخودشه. با بد عنق  دمیکه از سرکوچه اومد، فهم

 !گرتیج یرو وفتهیزهر مار ب  -

  ن ی چنگ زدم و با حرص در عقب رو باز کردم و نشستم؛ در ماش  فم یک  با
بهم کوب حرص  با  ب دمیرو  با  و  رو کلفت کردم  صدام  لحن  ی حالی.    ی و 

 : با طعنه گفتم  ختهی آم

 ! دی قدر زود اومدچه -

جواب    آورد، یکه حرصم رو درم  یزد و با خونسرد   یحرص درآر  لبخند 
 :داد

شنبه چقدر    یهاصبح  دیدون یبود خودتون که خوب م   کیشرمنده! تراف  -
 .شهیم  ن یسنگ کیتراف



و سرم    دم یکش  ی اپوف کالفه  گاهشیگاه و ب  یهاییبه بهانه جو  توجهیب
به ش  خ  هیتک  نی ماش  شهیرو  به  و  ب  یهاابونیدادم  و  نگاه    جونیسرد 
 . انداختم 

 *** 

تا خوردن زنگ صف    قهیدق  ستیبودم و هنوز ب   دهیزود رس   یلی خیلیخ
تا حد  بود.  بودم که حت  یمونده  اومده  مد   ی زود  و معاون هم    ر یهنوز 

پشه هم پر  مدرسه و کالس    یتو  ن؛ی بودن! به جز چند نفر از معلم  ومده ین
  ست ی ن  ی کی.  شدیم  افتیدر  گهید  ی هااز کالس  یفیضع  یو صدا  زدینم

نگران من ساعت شش من رو از  بگه آخه عمه خوشگل من! آخه عمه دل
اون سرما سگ لرزه بزنم بلکه خواب از سرم    یکه تو  یکرد  رونی خونه ب

 !بپره، تا سرکالس سرحال باشم 

نرسم مدرسه! کاش الل    ر ید  نکه یا  ی برا  یکرد  دار یشش من رو ب  ساعت
 !گفتم یرو براش نم ی میش  ادیالمپ یآماده شدن برا انیو جر شدم یم

فهم   یاقهیدق  از  ر  دیکه  برنامه  به  ثان  ختن؛ی شروع کرد    یی دستشو   هیاز 
دقرفت تا  ر  قهین  برنامه  به  شروع کرد  خوردن  قدر  اون  ی حت  ؛ یزیغذا 

با زور و کتک مجبورم کرد رأس    شبی خوشحال بود و استرس داشت که د
بودم    دار یتست بخوابم، حاال بماند که تا ساعت دو ب   یبعد کل   ازده یساعت  
و حنا و عسل    لوفر یاتاقش برداشتم و تا خود صبح با ن  ی رو از تو  می شو گو

و    حال یسرم رو ب   یی آشنا   ی رو ترکوندم. با صدا  نستاگرام ی چت کردم و ا
رنگم رو که عمه سر صبح    ی مشک  ی برداشتم و موها  ز ی م  یپرخواب از رو 

  ی ها بشم آشفته از رو خونبا لذت شونه کرده بود، تا مثال مثل بچه درس
عصابم رو    و سردش سرصبح  یو اون نگاه خاکستر ویکنار زدم. آر   رتم صو 



م خراب موها  یرنگش که کم  یخاکستر  بای تقر  یابروها  کرد،یتر    یبا 
  ی بود. کنار لبش کبود شده بود و رو   دهیهم کش  یفرق داشتن تو  دشیسف

اثرات  با د  شد، یم  دهیاز بادمجون د  یگونه و کنار َفکش  بگم    دنشیاگه 
که    دشیبه پوست سف  یاز سر دلسوز  ی دروغ نگفتم. نگاه  مشرمنده نشد

ام  بم شده  یو صدا  یانداختم و با شرمندگ   زدیرو زار م   ها یکبود  یجا
 : لب زدم

 . دیببخش -

  ی دستمال درآورد و با حرص رو   بشیرو کنارم پرت کرد و از ج   فشیک
  یکه موها  یجور  دم،یکش  یق یبا کارش پوف عم  د؛یکش   یطوس   ی صندل
جهت نفسم تکون خوردن. به اصطالح نخبه    یتو  یام کمو آشفته  یمشک 

دستمال    ه یباشه با    ی صندل  ی رو   ینگرفته بود هرکوفت   ادی بود! اما هنوز  
معلم پرت    ز ی سطل آشغال سبز رنگ کنار م  یرو تو  ل! دستما شهیپاک نم

کنارم نشست. پشت به من سرش    یدار طوس دسته  ی صندل  یکرد و رو 
 : دیپ گذاشت و با همون لحن سردش تو  یصندل  یرو 

 . کنهیرو عوض نم یزی تو چ  یعذرخواه  -

و قورت    دم یرو جو   شی و مهربون  یکه زد تمام معادالت فداکار   ی حرف  با
گذاشتم و با    ز ی م  یسرم رو رو  یحالیکه با ب   اومدیخوابم م قدر نیدادم؛ ا

 : دمیحرص توپ 

وقت  یکس  - بود!  نکرده  م   یمجبورت  مارمولک  وسط کتک    یپر یمثل 
  یجورنیاگه ا   ، ی دخالت نکن  یهرکار  یتو  ی! تا تو باشیخوریخوشگلم م

به   ی ل یباشه که س  ادتیجانانه خوردم.    ی لیس  یخاطر جنابعال باشه منم 



تو  ی محکم عوض   یهم  اون  ا   یگوش  ندار  نکه یکوبوندم!  از    ی تو عرضه 
  حلقه کتک نخوردم،   یالمربوط! تازه انگار من تو  من به    ی خودت دفاع کن

 ... . حلقه از شما دوتا دفاع نکردم خاک تو س یانگار من تو ای

رو   یکالفگ   با از  رو  دست  ز یم  یسرش  و  بول  ی برداشت  فرم    دیسف  ز یبه 
  ز یبه م   ی داد و ضربه آروم  رون ینفسش رو با حرص ب  د، یاش کشمدرسه

 :زد

  حسابی! اومدم تا حساب ب؟ یشیخسته نم  یزنیفک م  قدر نیا   نکهی از ا  -
 . ذارمینم حساب یرو ب ی من حساب خوب م، ی بش

  ی که کج رو   دشیسف  یبه موها  یبه نشونه تأسف تکون داد و چنگ   یسر
 :بود زد خته ی صورتش ر

به طرز    - اآلن    ، یدادیفک زدن فقط گوش م  یجا  ونی لیدر م   کیاگه 
 !یپروفسور بود

  ی چ  نی حرکت کرد، هه! ا  بلند شد و سمت در   یصندل  یاز رو   یکالفگ  با
 !فکر کرده 

  شتره؟یب  هیالبد عقلش هم از بق  دترهیسف   هیکرده چون موهاش از بق  فکر 
بلند    ی صندل  یبا حرفش کال خواب از سرم پروند و با حرص سرم رو از رو

 :بود با حرص داد زدم یکردم، چون کالس خال

توی رپاکتیش  - دق  یی !  هر  رو   یا یم  قهیکه  صندل  یو  دستمال    یدسته 
  ن یا  یهم که رو   یهرکوفت  دیخدمتت عرض کنم اآلغ سف  دیبا   ،ی کشیم

  کروسکوپ ی رو ملت با م  ی . باکترشهی دستمال پاک نم  هی باشه با    ها یصندل
 !؟ یکن  زشیتم  یصندل ی دستمال از رو  هی با  یخوایبعد تو م  نن،ی بیم



قدر  رفتم؛ اون  یا اومده بهم زل زد؛ با حرص دندون قروچهدر   ی هاچشم   با
کالس    یکل فضا  یکه تو  یسر دادم، جور  ی دلم خنک شد که قهقه بلند

به نشونه تأسف برام تکون    ی زد و سر  دش یسف  ی به موها  ی . چنگدیچیپ
  خوان یوضع م   ن ی برات متاسفم؛ با ا  ت،یخاصی"احمق بدیلب غر   ر یداد. ز
 !"اد یالمپ نشبفرست

  ده یکوب  شیشون ی از در خارج بشه که در با شدت باز شد و به پ  خواست
  ن یا  ی . معموال براختی هوا دادم که سقف کالس ر  یاشد؛ چنان قهقهه

  ی رپاکتیاون ش  خواستیاما چون اون لحظه دلم م  دم یخند ینم   زها یچ
زدم. با درد دستش    ی عصاب  یرو له کنم از حرصش قهقهه رو   مصرف یب

گفت!    یقرمز شد و آخ بلند  دشیپوست سف  ، گذاشت  شی شونی پ  ی رو رو 
با حرص سرش رو بلند کرد    نی هم  ی دردش اومده، برا  یلی معلوم بود خ

 . مهران  یگره خورده و مشک   یابروها یو نگاهش گره خورد تو

بودم    ی رپاکتیش   یسگ عصاب بود و من اگه جا  شهیاول صبح هم   مهران
رو لمس    شیشونیبا درد پ  که یدرحال  ی رپاکتی. شذاشتم یسرش نمسربه

 : دیغر  کردیم

برگرد خونه،    یاگه حوصله ندار   مارستان؛ی برو ب  ستیاگه حالت خوش ن  -
 . برو تو جنگل یاومد  یاگه از وحش 

 :باال داد تیبرداشت و ولومش رو با عصبان شی شونیپ  یرو از رو  دستش

 !بحثش جداست گهید ن یا  یاما اگه کور -



رنگش که طبق معمول کج    ی مشک   ی هابه مو  ی احوصلهیچنگ ب  مهران
پرت کرد؛    شیصندل  یرو رو   شی بود زد و کوله مشک  ختهیصورتش ر   یرو 

 : زد و گفت یپوزخند خونسرد

 اد؟ یم  ز ی و   ز یو  یبه نظرم صدا -

 : رو بهم گفت  یقیبهم انداخت و با پوزخند عم یسرد  نگاه

 !اد؟ینظرت از کدوم سمت م به -

م  ی طانیش  لبخند دلم  تو  هی  خواستیزدم،  بذارم  آبدار  و    ی جواب کف 
 !دمیترس یم   تشی که از عصبان  فیش اما حکاسه

 .باال دادم یازبون به دهن گرفتم و شونه  پس

  ی انگار که ول کنش اتصال  د،یاش کشقرمز شده  یشونیبه پ  یدست   ویآر
 : ادامه داد دارش شیکرده بود با همون لحن ن 

از زور بازو    ر یغکه زورش فقط به مشتشه؛ به  نهکیم  ی رو کس  ز ی و   ز ی و   -
که تمام نمراتش رو    کنهیم  یرو کس   ز یو  ز ینداره. و  یا هنر و حرفه  چیه
اطالعات    یا. درس به کنار ذرهرهیگ یده م   ر ی درس ز  ن یتراز آسون  یحت

آدم چطور  ی عموم اون  تو    ندهیآ   خوادیم  ینداره؛  رو بسازه؟!  کشورش 
 !؟ یمملکت  دارهندهیآ  جوون

 :گرفت؛ با طعنه ادامه داد  یزد و زخم کنار لبش رو به باز  یپوزخند

  ی من رو سفت بچسب  قه ی!  ؟ یریمثل سگ پاچه بگ  یخوایاآلن البد باز م  -
 ؟ یرو بهم گوشزد کن تیگ شهی هم یتو خال یدهایو تهد



شده بود! من    ده یکوب   دشیفرق سر سف  یتو  یزیچ  هیبشر امروز    نیا   انگار 
جا م   یبه  مهران  واکنش  از  رو کف  دمیترسیاون  شصتش  انگشت   .

رو    کار نیبا شدت و سرعت هم ا  د،ی کش یو ضربدر م  دادیدستش فشار م 
 !نجات بده  لیدست عزرائ  ر یخدا! خودت من رو از ز  ای . کردیم

  د،یکشیم   تیعصبان   ی کشدار از رو   یهاهم طبق عادت از اون نفس  باز 
 !زنهیداره قدم م  یالخال ربع  یکه انگار آدم تو  ییاههنون نفس

پاچه    یابروها  نی ب  ی رنگنبود، فقط اخم کم   دا یپ  یادی ز  ز یاش چ چهره  از 
 .رنگش نشسته بود  یو مشک یبز

رو  مهران از  بسم   ی صندل  یآروم  شد،  رو   ر یز   یالله بلند  و    یلب گفتم 
  و یدوتا امروز خر به مغزشون جفتک زده! آر   نیهرجفتشون فوت کردم. ا

  ی ضی به مهران زل زده بود و مهران هم پوزخند عر  یدرآربا پوزخند حرص
رنگش رو باال داده بود، اما از    یمشک  یتا از ابروها  ه یبه لب داشت و  

م   یرضربد دستش  منفجر    د یکشیکه کف  از حرص  داره  بود  مشخص 
 . شهیم

باال   ومیدستش رو آر  د، یکش   وی مدرسه آر  فرم دِ یسف  ز یبول  ی رو رو  دستش
مهران رسما رد داده!    نی! ا دیصورتش دست کش  یهایکبود  یبرد و رو 

آر  یابلفضل   ای شد،  مهران همراه  با خنده  حالت   وی گفتم که  انگار    یبا  که 
خنده مهران  زد.  پس  رو  مهران  دست  شده  و  چندشش  خورد  رو  اش 

 : زد ی ضی پوزخند عر



که از مرحله    یمرز و بوم! تو مطمئن  ن یا   د یمعه، امجا   دی ! امشاخ شمشاد  -
رو بدون    ن یا  یول  ؟یبه خودت مطمئن  یل ی! انگار خ؟یش یرد م  ادیاول المپ

 . دمیم ادیاما نگران نباش! بهت  ،ی نگرفت ادیرو هنوز   ی درس هی که 

 : دیشد و ابروهاش رو درهم کش تر یجد لحنش

بهت    یمعلم   چیکه ه   دمیبهت م  یاما بدون زور، بازو بدون کتک؛ درس   -
 .یبود توجهیاگه داده تو نسبت بهش ب ای نداده،  ادی

! آخه  خواست یدعوا م   کم یدلم    دادم،یشون گوش مبه مکالمه  یکنجکاو   با
با  ی تا ک کتک بخورن و من نگاه کنم!    هیبق  بارمهیکتک بخورم؟    دیمن 

  ره یرو خ گذاشتم و به منظره روبه  یدسته صندل   ی رو   هام رو با لذت دست
ابروهاش تضاد داشت،    ی که با درهم رفتگ  یزد، لبخند  ی لبخند  و یشدم. آر 
. لبش رو با زبون تر  تی با عصبان  ختهی آم  ی از نفرت و اخم  یعار  ی لبخند

 :کرد و با لحن سردش روبه مهران گفت

که    یرو اصالح کنم؛ نه از آدم   هامبی تا ع   رمیگ یمن از خودم درس م  -
 . ستی مشخص ن  شی سر و ته زندگ

  زشیبه دسته م  یدیضربه شد   ره یلبخندش رو از لب بگ  نکهیبدون ا  مهران
 :زل زد وی آر یخاکستر ی هازد و با لبخند پرنگش به چشم 

 !؟ یزنیزر م  یدار یادیز -

داد، جور  یپوزخند  ویآر رو کش  لبخندش  و  رو   یزد  مهران  که حرص 
 : گفت  یالیخ یبا ب ارهیدرب

 . زنم یو رو م   ر یمن از ز  -



بهشون    یو لذت درون  ثیو من با لبخند خب  شدیداغ م  شوننیب   بحث
و    خت ی کالس تمرکزم بهم ر  یلعنت   د یاما با باز شدن در سف  زدم،یزل م 

ز بزنن  رام  یلب   ر ی گندش  نما   نیگفتم.  چال  و  لبخند  ن  انشیبا    ی مای و 
  و یبه آر   توجهیب   نی با اخم و نگاه سردش وارد کالس شدن، رام  ت یخاص یب

و با    کردن یاز نفرت بهم نگاه م  یعار  ی هم با لبخند  یروروبه  که و مهران  
برا رو    ز ی م  خوندنیم  ی هم کر  ینگاه  و ک معلم  زد  رو   فشی دور    یرو 
 .بود گذاشت مای که کنار ن  دشیجد ی صندل

 : لبخند بهم نگاه کرد و گفت با

 ن؟ یمت ی خوب -

کرده    دایقدر که بهش اعتماد پشک نداشتم، اون  یاذره  نی رام  یمهربون   به
چشم  به  رامبودم،  روز  اون  اگه  نداشتم.  اعتماد  رو    نی هام  تا  سه  ما 

!  می بود  ن یما تا چند هفته در اثر اون همه کتک، خونه نش   د یشا  رسوند ینم
  روجوابش    یاز ته دل کش دادم و با گرم  یرو با لبخند  م ی گوشت  یهالب
 :دادم

 . ممنون  یلیخ -

 : و روبه مهران گفت د یهاش رو درهم کشبه ما اخم  توجه یب  ماین

 !اومده داداشم؟  شی پ  یمشکل  -

کمرنگ  مهران رو  رو لبخندش  و  کرد  لحن    یصندل  یتر  با  نشست؛ 
 :جواب داد یخونسرد

 . عشق داداش شهی معلوم م  یزودبه -



 : ادامه داد نیبه رام  ینگاه  م ی با ن بعد

  می جو مسموم رو ندارم، بر نیقهر کرده! منم تحمل ا معرفتم،یداداش ب -
 . حرف دارم براتون ی در منتظر اون دوتا مشنگ، کل دم

 : و روبهم گفت  دیکش  یپوزخند صدادار  ویآر

م   نیمت  - ز   رونیب   رمیمن  هم  تو  بخورم،  هوازده    جا نیا  ادیهوا  نمون 
 . یش یم

از کالس    ویام گرفت، با خارج شدن آرکالمش خنده  یهمه نفرت تو   نیا  از 
 : درهم روبه مهران گفت  ی هاپرت کرد و با اخم   ن یرو کنار رام  فشیک  ماین

 ... .زده بگو تا یادیاگه زر ز گه؟ یم  یچ  اروی ن یداداش! ا -

 : زد  ز یبه م  یا ضربه  یبا خنده حرفش رو قطع کرد و با سرخوش مهران

.  م یدار   اتی تازه امروز عمل  رم،یگیو مرو ولش کن! امروز حالش  ارو ی اون    -
 ... . م یحاال بگذر 

رو    ن یبرق ا  یی هویمهران بود؟! چرا    ن یبه مهران زل زدم، واقعا اتعجب    با
بده واال!    ر ی خ  شی خوشحاله! خدا به باعث و بان   قدر نی چرا ا  نیگرفت؟! ا 

 : جواب داد یسبزش رو تنگ کرد و با لبخند گشاد ی هاچشم   ماین

 . خونهیکپکت ناجور خروس م  ی! سر صبح طون؟ یش  شدهیچ -

صداش رو باال    یزد و با سرخوش   مای ن  ی به بازو   یمشت   یبا خوشحال   مهران
 :برد

  ان ین   ایبابا امشب زنگ زد. تازه بگما تا سامان و پو  ؟یحاج   یگیم  یچ  -
 . اونام باشن د ی! باگم ینم  یچی ه



کتاب زل زده بود، سر از کتاب گرفت    اتیکه تا اون لحظه به محتو  نیرام
 : دیو با تعجب پرس 

 ؟ یو دادا؟! جوابش! کج؟ یکِ   ؟یک  -

پر  ی اضربه  یبا خوشحال   ما ین با سرعت  و  زد  بغلش و    د یبه کله مهران 
 : فشارش داد

 ... .که  یاله یمبارکه داداشم مبارکه! ا -

قدر  اشاره کرد، اون  رونی قطع کرد و به ب  یحرفش رو با سرخوش  مهران
همراه مهران از کالس خارج شدن و من رو    اق یسرخوش بودن که با اشت

از سواالت و مجهوالت ساخته شده توسط ذهنم تنها گذاشتن.    ییایبا دن
بود    ز یچ   کیکه ذهنم بهش پر و بال داده بود فقط    یهمه سواالت   یسوا

برام   خوشحال  ی تازگکه  ن  یداشت!  و  مهران  و    رغضبیم  یما یکردن 
شخص  نیرام   جانی ه چه  اون  سرد!  و  ا ب   یآروم  براشون    قدر نیود که 

  ی داشت؟ معلوم بود که هرچقدر هم باهم قهر باشن تحمل دور  تی اهم
 . ندارن گروی از همد

ذهن  با با  زنگ  ر   یخوردن  خارج شدم.    ختهیدرهم  از کالس  و کنجکاو 
  ی خط کش به دست و با خنده سمتم قدم برداشت و با خوشحال  ی اکبر

 : کردن  دیو تمج   فیشروع کرد تعر 

شاگر به  - منظم به  من!  درسخون  و  چهره  خوش  آموز    نیتر د  دانش 
چهشه ی اند  رستانیدب مت !  خ  نیخبر  بخدا  عمه    یلی جان؟  شدم،  متاسف 

سرت    ییچه بال  خبر یاز خدا ب  یخانمت زنگ زد و گفت که اون نامردا
ا  از  از بچه  ها صفتیب  ن یآوردن. خدا  اگه  بودن که    جانی ا  ی هانگذره! 



ها چه  . حاال بگو از درسکردمیشون مسه نصف  ر خودم مثل چوب شو
 ... .یکن یخبر؟ چه م

شد و نگاهش    لی تبد   ظیحرفش رو قطع کرد و لبخندش به اخم غل   ییهو ی
از شدت تعجب کپ کردم! واقعا به سالم    ی ارو از صورتم گرفت؛ لحظه

رس و  با چشم گرفتم  رو  نگاهش  رد  و  پو   مدیبودنش شک کردم  !  ا یبه 
جا  کولش جابه  یرو رو  فشیک   زد،یدستش گاز م   یبه لقمه تو  که یدرحال

کرد و داد    کیهاش رو بارچشم   یکرد و سمت کالس حرکت کرد. اکبر 
 :زد

 . نم یبب  ستای! وا یفروغ  -

فلز  با خط کش  با  و  برداشت  سمتش گام  بازو   شی سرعت    ا یپو   یبه 
 :با تعجب جواب داد ایزد، پو   یاضربه

 !اهللی -

بارچشم   یاکبر رو  نگاه کیهاش  و  با    ا یپو  یبه سرتاپا  ی کرد  انداخت، 
 :دیبهش توپ  ت یعصبان

دهن تو نجنبه.    نیبار نشد ا   ه یاومده!    ابون ینگاش کن توروخدا! انگار از ب   -
 ه؟ یچه شلوار  نیا

 :اش زد و با خنده گفتبه لقمه  یگاز  ای پو

 . ستخدا بخواد شلوار مدرسه -

بده! حاال    ر ینفر گ  هیبه    ی الکیبه لبم نشوندم، منتظر بود که الک   یپوزخند
هم راه انداخته بود! عمه به مدرسه زنگ    یبه کنار! چه عمه خانوم   نیا



  ی دسته موتور  نیرو گفته بود، اما نگفته بود با ا   بتیزده بود و علت غ 
ام سر رفته بود سرجام  اما چون حوصله  دم،یکش  یاحرف زده! پوف کالفه

 . روم باشم گر صحنه روبهتا نظاره ستادمیا

 :زد و سرش رو تکون داد ا یپو یبه بازو  ی آروم با خط کش ضربه یاکبر

با شلوار    ؟یکش یآخه تو خجالت نم   ست؛ی نه! شلوار مدرسه ن  گهینه! نه د  -
 کنم؟   اشکهی تکهیت  یچ یبا ق دیمدرسه؟ من حتما با  یاومد ی لوله تفنگ

قدرها هم تنگ نبود،  نگاه انداختم، اون  چارهی ب  یای تعجب به شلوار پو  با
گل و گشاد! القل    ی لیچسبان بود نه خ  یلیمثل مال من بود. نه خ  بایتقر

هم دوس    یاکبر  نیبهتر بود. ا  یلی خودش خ   ی نفت  یاز شلوار گشاد و آب 
 !ها  بده ر یگ   یزیچ  هیداره به 

 : جواب داد ی حال یش زد و با ببه لقمه  یگاز  ای پو

 . باشه زون یآو  نی زم یرو  م،یآقا ما مثل شما شلوار گشاد دوست ندار -

 :دیبا حرص غر  ی کردم و اکبر  یزیر  خنده

تنگ،    ایگشاد بهتره    ،یفهم یوقت ماومدم سراغت اون  یچی با ق  یوقت  -
 . هامچشم  یگمشو از جلو

وارد    یکه نفر بعد  دینکش   ی زد و طول  ای به کمر پو  یآروم   خط کش ضربه  با
 . راهرو شد

و سرخوش و سرحال وارد به اطراف    د یجویطبق معمول آدامس م  سامان
 : کرد و داد زد  کیهاش رو بارچشم  ت یبا عصبان ی اکبر کرد؛ینگاه م



م  ، یعمران   - مدرسه آدامس کوفت نکن؟    یایمگه من صد دفعه نگفتم 
  یسلمون   هیآخه؟    ن یرو بب ختشیدهن تو رو با آدامس ساختن؟! ر  سقف

  ه؟ ی اجلف و مسخره  یمدل چه مدل مو  نی درست و درمون برو الاقل، ا
مدرسه امناسب  خ   ن یاست  دانش  ر یمدل؟  مدرسه  امسال  آموز  سرمون 

 . انیم  دیبازد  یامروز برا مونسر   ر ی داره، خ یادیالمپ

بود؟! فقط    ب یکجاش عج  چارهی ب  نی تعجب به کله سامان زل زدم! کله ا   با
  یپس سرش رو رو   یتر کرده بود و موهاکوتاه  یاطراف موهاش رو کم

 .صورتش حالت داده بود

 :با لبخند گفت سامان

 ... .آقا -

هاش رو از هم باز کرد، سمتم اومد،  حرفش رو قطع کرد و دست  یاکبر
 : دستش چرخوند یرو تو خط کش  ن یبا لبخند و تحس

منظم و مرتب    زهوش، یخون، ت! درسدیر یبگ  ادی آموز  دانش  ن یاز ا  کمی  -
 . صف  ی اصال، برو پسرم برو تو بره یبه آدم لذت مو با ادب. به

گرفت و من هم با خنده سمت صف    شیبا خنده راه کالس رو درپ   سامان
و هوشم  فقط به ذهن    ش، ی تو خال  ی هافیهمه تعر   یگام برداشتم! سوا 

  ی همون شخص   نیا  خواست،یم  ز ی چ  هیتوجه داشت. انگار فقط از من  
  ن یبود ا  ی ! واقعا چه آدمیندار  ی خانوادگ  ت یتو ترب  گفتینبود که بهم م 

 ...!بشر

به    ی دست   ستاد، ی ا   گاهیجا   ی دست گرفت و تو  ی بلندگو رو تو  ی نعمت   یآقا
 : بلندگو گفت ی از تو یو با خونسرد  دیرنگش کش  یا کت و شلوار قهوه



شون.  برنامه کامل یدوازدهم بابت اجرا هیپا  ی آموزهابا تشکر از دانش -
  نده، یبکنم که امسال درس خوندن شما عالوه بر اهداف مدرسه آ   دیتأک   دیبا

شدت  دوازدهم به  هیخوشحالم که پا   یل یداره. خ  یروش خودتون رو درپ
سوال درس  ر یگ یپ اگر  هستن؛    دیداشت  یدرس  یها درباره کتاب  یهاشون 
بپرس  نیاز معلم   تماح المپ د یمربوطه سوال  هم کوشش    ز ی عز  یهایادی. 

رو از سر بگذرونن.    ادیبکنن که انشاهلل مرحله اول المپ  شتر یخودشون رو ب 
برگزار  یاکبر  یآقا نهاکالس  یمسئول  برنامه  ا  ییها هستن؛    شون ی رو 

م براکننیاعالم  امروز  م   د یبازد  ی .  مدرسه  به  اداره  ادب    ان،یاز  لطفا 
درباره    ی. انتقاددیکن  تی و نظم و انضباط رو رعا  دیرو نگه دار  دتونخو
وقتتون    د،یبذار  ونی درم  انیکه م  یبا افراد  دیداشت  تونیلیتحص   طیشرا
 . دیداشته باش ی شاهلل روز خوبان رمیگیرو م

 *** 

در حالش بد بود!  بود، مگه چق  ومدهیامروز مدرسه ن   د یبود که ام   بیعج 
  ی خاطر من وارد اون بازنباشه به  یهرچ   نمش، ی برم بب  تونستم یکاش م

 !حلقه کتک خورد یتو منت یشده بود! دم معرفتش گرم که ب  فی کث

اتو کش  با مرد  مرتب  ده یاومدن  رسم  ی و  شلوار  و  موها  ی با کت    ی و 
  ی زیاز هرچ   شتر ی شلوارش ب  یخط اتو  م؛یهمه از جا بلند شد   یجوگندم 

  ی. به موهادادینشونش م   تر کیش لشیچشم بود و بند ساعت است   یتو
 :و با لبخند بهمون سالم کرد  دیکش  یدست دشیسف  کدستی

دانش  - بود،    زم؛ یعز  یآموزهاسالم خدمت همه  تنگ شده  براتون  دلم 
.  م یکن   یرو سپر  یامسال هم مثل سال قبل کنار هم سال خوش   دوارم یام

  ی من مراد  م؛یداشته باش   دیآموز جددانش  دیا اما ش  د،ی شناسیمن رو که م



هست    نی امروز قرار بر ا  کنم؛ینم  ی نیشما. مقدمه چ   یم یش   ر یهستم دب 
امسال مدرسه در    رم،یازتون بگ  یمی از درس اول تا سوم ش  ز یی وک   هیکه  

  ی می ش  ادیاش رو به رخ بکشه. المپ نخبه  یآموزهاتالش هست تا دانش
کل کشور    یها تالش بکنن، ممکنه برامدرسه بلکه اگه بچه  ی نه تنها برا
 . باشه نیافتخار آفر

  ن یها؛ ابچه  دیکشور رو بساز  نیا  نده یکه شما هم با تالشتون آ   شاهللان
ن  ی کشور به راحت با   ومدهی به دست  باال نگه داشتن پرچم    یبرا  دیو ما 

نکنلحظه  کی  م،یبجنگ   ران یا فکر  م  دیام  من    یبرا  یدچه سو  تونم یکه 
  دیشغل رو داشته باش   نیجامعه داشته باشم چون اگه شما کم درآمدتر

ا   هم باز  برا  نی مملکت هست  نیجوون  م  یو  . همه  دیکنیمردم خدمت 
 .لطفا د یاریدفترها رو در ب 

وجودم احساس    یتو  یدیشد  زه یهاش لذت بردم و ناخودآگاه انگحرف  از 
دادم. من   ر یباره هدفم رو تغ کیهمون مدت کوتاه به  یتو دیکردم؛ شا
  د یکشور با  یها، بلکه برااون  یو کم کردن رو   نیمت  ی آرزو   ینه تنها برا

 . دمیجنگیم

! اگه اون چهارتا مرحله رو هم رد  شدمیمرحله اول برنده م  یمن تو  اگه
  مسابقات  یاگه من مدال طال  شدم،یم   اد یالمپ  میاگه وارد ت   ؟ یچ  شدم یم

 !آوردم یرو بدست م 

  یفکر با لذت دفترم رو از تو  ن یهام رو مشت کردم و با اشوق دست  با
  یادیخاطر عالقه ز سالم بود به  زدهی که س   یدرآوردم؛ حدودا از وقت   ف یک

  کمی تا    کردم، یالتماس م   مایداشتم به شهرام و ش  کیز یو ف  ی م یکه به ش
  ک یروز اول به اصرار بابا شهرام بهم    یرو برام باز کنن. برا  یمیمسائل ش 



داد تا بلکه وسط کار خسته بشم و ولش    حیمسئله طاقت فرسا رو توض 
نشدم که ه  اما من خسته  اون  تر فتهیش  چ،یکنم،    فته یقدر شهم شدم. 

و از خونه    دمیدزدیرو م   مای شهرام و ش  کیزیو ف  یمیش  یهاشدم که کتاب
  ی می کردن ش  سی عاشق تدر  شه ی که هم  نیمت  شیپ   رفتمیم  ، کردمیفرار م
دروغ نگفتم!    ه یچ   یمی ش  دمیفهم  نیبود. اگه بگم به لطف مت   کیزیو ف

ام زوم کردم و با  برگه  یها رو پچبعد از گفتن سواالت بدون توجه به پچ
ساده سواالت  دادم،  جواب  رو  سواالت  تمرکزم  اما    یاتمام  بودن!  هم 

 .گرفت  دهیناد  شدیرو نم شون یدگیچ یپ

انداختم و بعد از تموم شدن سواالت    اهم یس   یبه ساعت بند چرم  ینگاه 
هم از    وی بلند شدم، همزمان با من آر  یصندل  یاز رو   قهیپانزده دق  یتو
 . گذاشت  ز ی م یاش رو رولند شد و برگهب ی صندل  یرو 

  ح یتکون داد و سرگرم تص  نیبه نشونه تحس   ی با لبخند سر  یمراد  یآقا
  ز یم  یهاشون رو رو دونه از جا بلند شدن و برگهها شد، همه دونهبرگه

زد،    ا یبه پو  یاگذاشتن. سامان آدامسش رو با حرص باد کرد و پس کله
 : با حرص گفت

بابا گامبو  - ا بلند شو    ی. جورخورهیمنو تو نم   یبه گروه خون   زایچ  نی! 
 ... .تمرکز کرده انگار

زد و    ی لبخند  یها گرفت و با خونسرد برگه  یسرش رو از رو   یمراد  یآقا
 : گفت

 .دید یم  هیهم به بق  یا هیروح   هی د؛یکن   یشوخ  تر واشی  کمی -



و   یها هم که شده حق شوخبچه  ه یروح   یبود! برا  یا دهیمعلم فهم  چقدر 
! توقع نداشت شاگردها همه خفه بشن  گرفتیخنده رو از شاگردهاش نم 

ا از تمرکز خودش بشه!  به فکر خودش    ی عنی   نی و صداشون مانع  فقط 
 . نبود

روح   بلکه فکر مدانش  هیبه  باکردیآموزش هم  واقعا    ن ی دربرابر چن  دی . 
  ی تو  یاو ذره  خورنیل م که خون د  ییها کرد! معلم   م ی تعظ  ییها معلم 

 !جامعه احترام ندارن

 : دست چرخوند  یو خودکارش رو تو  د یمعترض گوش سامان رو کش  ای پو

. داشتم  ادیدکتر مهندس در م  یلیخ   یکی برو گمشو بابا! انگار از تو    ایب  -
 !سن؟ ی نویم ی رو چجور یموعذ  نمی بب کردم ینگاه م

ر  همه  پو  یزیخنده  برگه  به  متفکر  سامان  متفکر    ا یکردن،  و  زد  زل 
 :د ییآدامسش رو جو

 !یموعظ  ا ی یموعز  ای  یمٔوذ  ای  ،ی! موعذا یگ یآره! راست م  -

 :دی زد و با حرص بهش توپ یپوزخند ای پو

 . یخاک تو سرت کنن! همه رو که مثل هم گفت  -

 : کرد  یلبش رو کش داد و باد آدامسش رو خال سامان

 . شکل که ننوشتم  ه یبه  یل گفتم ولشک  هیاحمق به  -

کرد و من مشتاق به در زل    دایشون خاتمه پدر بحث احمقانه  یصدا  با
  د یبه کتش کش  ی دست  د؛یبادم خواب   یمستر دسته موتور  دنیزدم، اما با د



  ی گرم   یزد و احوال پرس   یلبخند  یمراد  یو با جذبه وارد کالس شد. آقا
 : دیبا لبخند پرس یکرد؛ اکبر

 !درسته؟! وقت اعالم نمراته  دمیخوب موقع رس -

خودش رو اعالم    دییدستش تکون داد و تأ  یخودکار رو تو  یمراد  یآقا
  یبود! ناخودآگاه خربارها قند تو  ی ابیجور ارز   ک ی  ز یی کو   نیکرد، پس ا 

باش نکنه گند زده  وای دلم آب شد.  ن   یی!  من کل کتاب    ست،ینه ممکن 
خودکار رو    یمراد  یدوره کرده بودم. آقا  لوفر یبستون همراه ن امسال رو تا

 :چرخوند و صداش رو صاف کرد دستش یتو

از پانزده نمره؛    م ی پنج و ن  یدی. محمدرضا سعکنم یخب نمرات رو اعالم م  -
از    ازدهی  یرضا مرشد  ر یو پنج از پانزده نمره؛ ام  ستیمهران پارسا سه و ب 

 ... . پانزده نمره

  ی خودم برسم؛ اکبر  یخوندن نمرات تمام بدنم گوش شد تا به نمره لعنت  با
. اما من دادیها لبش رو با حرص کش م از بچه  ینمرات بعض  دنیبا د

رو کامال حس کردم، درواقع    و یلحظه خوندن نمره مهران پوزخند کشدار آر 
به خودش    یلیخ  یپاکت  ر ی ش  یدوهزار  نی. ا م ی همه متوجه اون پوزخند شد

ن   دیام انگار  ت  ومدهیداشت!  بق  یم یش   ادیالمپ  یمل   م ی وارد  به    ه یشده که 
 !زنه یپوزخند م

چهارده و هفتاد و   ی اسیق مای چهارده و هفتاد و پنج، ن  یمسعود  نیرام  -
 . راد پانزده  نیپانزده، مت  یخانزاد  ویپنج از پانزده نمره؛ آر

گردوند و با شوق صداش رو    تیجمع  ینگاهش رو تو  ن یبا تحس  یاکبر
 : باال برد



 . براشون  دیما! دست بزن می دار ییهایادیبه به! به به! چه المپ -

که    یزد جور هاش رو باال برد و محکم دستزدم، دست ی ضی عر  پوزخند
  ی مراد  یآقا  ینکرد، حت  یهمراه  کسچی. هدیچی کل کالس پ  یصداش تو
کم نکرد و با لبخند    شیی از پرو  یزل زده بود اکبر یبه اکبر تیکه با جد 
 . ما چهار نفر نگاهش رو گردوند  نیب  نیو تحس

 :گفت  یخونسرد   دستش غلطوند و با یخودکار رو تو یمراد یآقا

آقا  - دانش  ی اکبر  یالبته  اون  کیمن درجه    یآموزها همه  ها  هستن. 
که    ز یهستن؛ همه چ   کیخودش درجه    گاهیمختلف در جا   ی هارشته  یتو

ن تا مسئله شست یدرس  با چهار  آدم  بهتر  یمی!  رو   ن یکه    ن ی زم  یآدم 
 . شهینم

 .شرکت کنم ادیالمپ  ی تو  خوامیمنم م -

  رتیبا تعجب همه ما رو از شدت ح   ختهی آشنا بود که نگاه آم  یصدا  نیا  و 
صدا و  صدا کشوند  صاحب  خنده  یبه سمت  کل    امانیب  یهاارتعاش 

 . لرزوندیکالس بود که سقف رو م   یهابچه

درهم    یکه با ابروها  کردمینگاه م   ی به مهران  ن،یبه زم  ده یدهن چسب   با
  دنیخندیم  ز ی بود. همه رشده    ره یخ  ی مراد  یو کامال مصمم به آقا  ده یکش

برق    یبود، حت  ره یرو خ و اون همچنان به روبه  کردنیو طعنه بارش م
دهنش رو تا    یاکبر   یرو داشت. آقا  نی از تحس  یرنگ  یمراد  ینگاه آقا

  ی هم پوزخند پر از تمسخر  و ی آر  ی زد، حت  یحد کش داد و پوزخند  نیآخر
 . به لب داشت



  ی تو  کردم؛یمهران نگاه م   ده یدرهم کش  یهابهت زده فقط به اخم   من
اون لحظه ه  ی زینگاهش چ   ه ی  د، یاون رو ند   کس چیرو معنا کردم که 

اعتماد و خونسرد تو  یحس    شه ی. مهران هم دمید یهاش مچشم   یرو 
بودم نگاهش به    دهیند   وقتچیو سرکالس ه   گرفتینمره رو م   ن یبدتر

  ر ی هپروت س  یبود و تو نیزم  ی گاهش به رو ن شهی سمت تخته باشه؛ هم
جز صفر مطلق نبود.    یزیچ   چیتخته، انگار ه  یپا  رفتیم  ی! وقت کردیم

 !شرکت کنه  ادیالمپ  ی تو  خواستیم  ی مهران چطور

  یبرا  یداشتم حرف  نیقیبودم،    دهیهاش دچشم   یکه من تو  یتسلط  با
 : به لبش داد و با پوزخند گفت ی نیچ  ی گفتن داره. اکبر

 !یم ی ش ادی بره المپ یدانش آموز مردود هی کم مونده   نی هم -

 !مهران پارسا  یهم داشت  ی اگهیاز مشت و لگد، هنر د ر ی غ  تو

از ته    زدنیصداش م  یها که نخوداز بچه  یک یکردن و    یزیخنده ر  همه
 :داد زد یکالس با لودگ 

 .فهی رو حر  با لسه همه  دندون،ی! آقا بدندون یب  مونینکش -

 :دیزد و غر ز یبه م یابا حرص ضربه سامان

 خفت کنم؟  امیب  ای  یشیخفه م -

 :برگردوند و با حرص کلماتش رو ادا کرد یصورتش رو طرف نخود  ای پو

 . کن  دیتول  و دتیاکس یتو گاز کربن د ،ی نخود -

 :با طعنه ادامه داد مای ن ا،یحرف پو  دنباله



ته همون    - تا آخر عمرش  اون  دارم.  اون کار  با  داداش! من  ولش کن 
 ... . . بدبخت خون به مغزپوسهیکالس م

از    یعار  یو لبخند  یزد و با خونسرد  ز یبه م   یآروم   ضربه  یمراد  یآقا
 : اعتماد روبه مهران گفت

 !چه خوب  -

که    یرو طرف مهران  شی کرد و خط کش فلز  کیهاش رو بارچشم   یاکبر
 :نشسته بود گرفت یصندل   یند رو با لبخ

! آخه  ونه ی مدرسه درم  ی آبرو   ی! قربون شکل ماهت برم، پایمراد  یآقا  -
 ... .یرو بفرست یمردود  نیا  شهی مگه م

هاش چرخوند  دست  ی زد و خودکار رو تو  ییلبخند پر از معنا   یاکبر  یآقا
 :انداخت ینگاه  م ی و کامال مصمم به مهران ن 

 . اآلن نی خودش رو ثابت کنه، هم تونهیپارسا م  -

  ختهیمهران ر   یپا   یکه مراد  یحجم اعتماد  نیباال گرفت و من با ا   ها پچپچ
 . زده و کنجکاوتر از قبل شده بودم رتیبود، ح 

آقا  مهران درخواست  رو   یمراد  یبه  دست  یصندل   یاز  و  شد  به    ی بلند 
  ن دیبه پوش   یادیانگار مثل من عالقه ز   د،یرنگش کش  یخاکستر  یهود
 . رنگ و وارنگ داشت  یهایهود

پا  ی سوال  یمراد  یآقا بدنم خشک    یتخته نوشت که خون رو تو   یرو 
اون مبحث از  لنگ م   کم یبود که    ییهاکرد!  چون ذهنم    زدم،یداخلش 



خودم نوشتم تا سر    ی شد خودکارم رو درآوردم و سوال رو برا  رشیدرگ
 . فرصت حلش کنم 

پره   مشتاق هم  جانیو  زدم؛  زل  مهران  با  به  و  بودن  ساکت  دم  از  ه 
 . گرفتنیشون مهران رو قاب م نگاه

  کیبار  ی هاو با چشم   کردیم   یدستش باز  ی تو  یبا خط کش فلز  ی اکبر
 .کردیشده و پر تمسخر به مهران نگاه م 

  ک ی  د؛یهاش رو درهم کشرنگش زد و اخم   یمشک  یبه موها  یچنگ   مهران
افتاد به جون تخته،    ک یکه در ماژ  دیهم طول نکش  هیثان و  باز کرد  رو 

 . کننده  جیبود، هم گ ی جواب سوال هم طوالن

ا   قبال نم  جور نیبا  اما  بودم،  نرم کرده  پنجه  و  دست    دونستمیسواالت 
داشتم که مهران    نیق ینه!    ای سواالت رو داره    طور نیمهران زور حل کردن ا
ا چنان روش  بتونه اون مسئله رو حل کنه، اما ب  قهیدر عرض پانزده دق

و کاربرد آسون  یساده  متوجه  حاال  تا  پنج    شی که  درعرض  بودم  نشده 
 . دیمسئله رو مثل آب سر کش قهیدق

نزد   چنان  که  کردم  بگ   کیتعجب  گاز  رو  دفترم  آر رمیبود  جفت    و ی! 
هم    یابروهاش رو باال پرونده بود و با پوزخند به مهران زل زده بود. اکبر

عار  نگاهش  ا  یرنگ  بود،  تعجب  آقااز  فقط  برق    یمراد  یما  بود که 
 .بود یلبخندش جار ی رو   نیتحس

پچ  ی تو  همه بودن!  رفته  فرو  با  پچُبهت  مهران  و  بود  گرفته  باال  ها 
به مهران زل زده بود نگاه    ن یکه با تحس  یمراد  یبه چهره آقا  یخونسرد

آقاکردیم نفس گ  یمراد   ی.  رو   یاگهید  ر ی مسئله  نوشت،    ی رو  تخته 



من    کردم یخودم رو دوست داشتم که آرزو م  دن یقدر به چالش کشاون
  یکه حت   یبود، جور  ی سخت  یلیخیل یمهران باشم. مسئله خ  ی جا جااون
به    ینگاه  م ی . مهران نکردیم  دا یحل کردنش مشکل پ  یمعلم هم تو  هی

ثان به  و  انداخت  جور  د،ینکش   هیتخته  ساده  فرمول  چندتا  نوشتن    ی با 
 !میانگشت به دهن موند  رت،یسئله رو حل کرد که همه از شدت ح م

ناباور  یاکبر و  بهت  آر  یبا  طرف  رو  دستور  وی خط کش  لحن  با    ی و 
 : روبهش گفت

 . دیبد وی چندتا مسئله رو هم به آر  یمراد  یتخته. آقا ی پا ا یب یخانزاد -

  یل یرو بست؛ جو کالس خ  کیزد و در ماژ   یلبخند خونسرد  یمراد  یآقا
بهت و تعجب فرو    ی! همه توزدیحرف نم  یکالم   کسچیبود و ه  ن یسنگ

بود نداشت،    یمهران   م،ی رفته  هم  رو  انگشتش  دادن  تکون  حوصله  که 
بود! چطور    ی میش   ی بشر خدا  ن یباشه! ا  کیدرجه    قدر نی چطور ممکن بود ا 

م  قدر نیا م  سائلساده  حل  جا  کرد؟ یرو  نداشت،  یاما  مهران    تعجب 
 . داشت یانگاه ساده ی به زندگ شهی هم

از کنارم  چشم   یخاکستر  ی که تو  یبا غرور خاص   و یآر نهفته بود،  هاش 
تخته رو پاک    یمراد  یبود؛ آقا  یتر از هر زمانبلند شد. نگاه مهران مصمم 

با    یاقهیچند دق  و یتخته نوشت، آر   یرو رو   ییفرساکرد و سوال طاقت
  ی لبخند  یحل کرد. اکبر  هیثان   کیج  یدقت سوال رو خوند و مسئله رو تو

حد!    ن یگفت. واقعا تا ا  یبلند  نیبه لبش نشست و آفر  ن یاز تحس   یرعا
اگه م تو  ضی تبع  خواستیالاقل  بشه  به  یقائل  و چهکالس  راه  به  چه 

  یرو تو  کیزد و تخته رو پاک کرد ماژ یلبخند یمراد  ی. آقانداختینم
 : دیکش   لشیبه ساعت است یش چرخوند و دستدست



باالنیآفر  - هوش  واقعا  اون  دیدار   یی!  باالخره  خوشحالم که  مهران   .
  ی . بارها ازت خواستم حوصله به خرج بدیاستعداد پنهانت رو نشون داد

که    فهیواقعا ح   ؛یامتحانات با هوش باالت سواالت رو جواب بد  یو تو
  یبرا  یحوصلگ یخاطر ب مثل تو، هوش سرشارش به  یزهوش یپسر ت  ندهیآ 

هوش    نیهم نتونستن ا   نی از معلم  کدومچیبره! ه   نی درس خوندن از ب 
  دون یبدن! واقعا خوشحالم که باالخره وارد م  صیتو رو تشخ   کیدرجه  

 .یشد

  یو خط کش رو طرف آقا  دیکش  شی دسته موتور   لیبی به س  یدست  یاکبر
 : گرفت و تشر زد  یمراد

که به لطف خدا    یآموز مردوددانش  هی! آخه مگه ممکنه؟  یرادم  یآقا  -
ب   هی المپ  ستینمره  بره  نداشته،  اآلن  به  تا  دهم  سال  همون  از    ادی هم 
! از کجا معلوم چندتا مسئله رو از قبل  ه؟ یمگه شوخ  یمراد  یآقا  ؟یمیش

 !حفظ نکرده ها؟

  ی قرمز رو بست و با لحن   کیزد و در ماژ   یلبخند خونسرد  یمراد  یآقا
 : گفت  ز یآم گله

  یمنه معلم تو  نکه یا   ایمن قبال با مهران هماهنگ کردم؟!    دییفرمایم  -
که همه اون    جاستنیاشتباه دادم؟ مشکل ا  صیتشخ   میو ن   کسالی  نیا

ب  یهاخوندرس م   ی برا  ستیعشق  تالش  برا  کنن،ینمره    ی مهران 
ا یریادگ ی لطفا  با جو  دینکن   بی ا رو تخرآموزه دانش  ت یشخص  قدر نی.   .

ب  یبرا  آموزهادانش  نیب  یساز تفرقه  فقط    د، ینداز یم  شوننیرقابت 
نبرد!    دونیهاست، نه مذهن بچه  تیتقو   یبرا  یفکر  ی جور باز  هی  ادیالمپ
 !ستنین اتور یها که گالدبچه



  ییدستش فشار داد و با پرو   یرو تو  ی حق به جانب خط کش فلز  ی اکبر
 :جواب داد

عنوان    - به  وظ  ه یمن  برا  شناسفهیمعاون  و  بچه  نی ا  ندهی آ   یدارم  ها 
. مهران پارسا اگه صفر مطلق هم بود به درک! الاقل  کنم یمدرسه تالش م

  ه یداره که    ینبود، من قبولش داشتم؛ چه معن  ادبیو ب   نظم یب  قدر نیا
لگد دانشدانش و  با مشت  رو بفرسته خونه؟! خانواده  آموز  ها  آموزها 
  جا نیا   انی ب  نکهی نه ا  ت،یو ترب   م ی تعل  یبرا  جانیا   فرستنیرو م  هاشونبچه
 !یتا چه حد ی و گستاخ یشخص بشن! پرخاشگر  ن یبکس ا سهی و ک

  شیجو گندم   یبه موها  ی گذاشت و دست   ز یم   ی رو رو   ک یماژ   یمراد  یآقا
 :با همون لحن خونسرد جواب داد  د؛یکش

ا  - آموز  هاست. دانشبچه  تیمکان اصالح و ترب   جانیبه قول خودتون 
  ن یشناس هست فه یشما اگه وظ  گذرونه،یمدرسه م ینصف روزش رو تو 

  می نشون نده. شما تعل  ندیکه رفتار ناخوشا   دیادب کن  یآموز رو جور دانش
ترب سپرد  ت یو  فقط  دانش  دیرو  خانواده؛  پا خطا کرد  آ به  از  موز دست 

ب  خانوادهیب و    یآموز پرخاشگر و عصب. دانشدی کن یخطابش م  ادبیو 
  ت ی اگه واقعا مسئول  د،یمدرسه مسئول رفتار اون هست  یشما تو  ادبهیب
و    دیکن  تیآموز رو هدا دانش  تیکردن، شخص  بیبدون تخر  دیهست  ر یپذ
المثل" چوب  که ضرب  یبگم لعنت به زمان   تونمی. با جرأت مدیبد  می تعل

  ی برا  ایحرمت داره، انب   ا یخله" جا افتاد. شغل انب  نخوره   ی معلم ُگله هرک
 !کردن یطرف مقابل رو خرد نم تی صبر و حوصله داشتن شخص   تیهدا

جد   یاکبر درهم کشاخم   تیبا  رو  نفس    دهیهاش  سرهم  پشت  و  بود 
  ن ی. چنان با تحسمیبود  شوننیب  ر ی گگر مکالمه نفسهمه نظاره  د؛یکشیم



از جا بلند بشم و دستش    خواست یکه دلم م   کردمینگاه م  یمراد  یبه آقا
اش  برازنده  یرو بوسه بارون کنم؛ چقدر بزرگ مرد بود و چقدر مقام معلم

 !بود

رو داشت حرص درونش رو پنهان کنه،    شیکه تمام سع  ییبا صدا  یاکبر
 : جواب داد یمصلحت  یخونسرددستش فشار داد و با  یخط کش رو تو

ا  د؛یمن دخالت کن  یت یِشِگرد ترب  یالزم نکرده تو  - افکار شما جلو    نی با 
. چه شما  کنن یم  یمدرسه حکمران   یآموزها توفردا پس فردا دانش م یبر

 . کار هستم   نیمن مسئول ا د، یچه نخوا دیبخوا 

رو   کی ماژ  یمراد  یآقا از  خونسرد  ز ی م  یرو  با  و  جد  یبرداشت    تیو 
 :حرفش رو قطع کرد

  ن یکه اسم و رسم مدرسه محتاج هم  م ی ! با افکار شما جلو رفتگه یبله د   -
  د یها، اومدکردن نسل  تیترب   یبرا  د یومدیآموزها شد. انگار شما ن دانش

ها. بحث رو  خصوص بچهبه  گه،ینکرده همد  بیتخر   ی! برا ی حکمران  یبرا
  سم؛ ی نویتخته م  یرو پا  یمیمسئله ش  نیتر سخت  اما من  دم،یم   انیپا
ا   هاگ بتونه  جزو   نی مهران  بکنه  حل  رو  بچه  یمسئله    یادیالمپ   یهااز 

 . هست

 :حق به جانب صداش رو باال برد و معترض گفت  یاکبر

دارم. صورت سوال رو    مانی ا  وی نداره، من که به هوش سرشار آر  یمشکل   -
دونفر    نیا   یتا هردو نفر حلش بکنن، تا همه متوجه تفاوت ذهن  دیسیبنو 

 .بشن و قضاوت کنن



دست  ی لیخ   یمراد  یآقا دوختش کش   ی خونسرد  با    دیبه کت خوش  و 
بزرگ  کیماژ  رو خط  تخته  درحال   دیکش  یوسط  نوشتن    کهیو  مشغول 

 :سوال بود جواب داد

سئله از نظر  م  نی دو دانش آموز رو اصال قبول ندارم؛ حل ا   سهی من مقا  -
باهوش رو  مهران  نه  آر من  از  م   و یتر  آر  ده یجلوه  باهوش  و ی نه  از  رو  تر 

 .کفه هستن  کی یمهران؛ پس هردو تو

 ی مراد  یبه آقا  ی فتگیو با ش  جانیرفت و من پره   یادندون قروچه  یاکبر
 !مرد رو ببوسم ن یدست ا د یزل زدم، من با

بود،    دهیفکر و فهم روشن  قدر نیبزرگ شده بود که ا  یدست چه استاد   ر یز
اعتبار    ن،یمعلم   ه یو بق  یو مراد  یصامت ر ینظ  ییهاآخه چرا با وجود معلم 

 !سوال رفته بود؟ ر یحد ز  نیمدرسه تا ا   نیا

که هرکدوم چپ و    دمید  ت یرو با جد  و ی خودم که اومدم مهران و آر  به
. همه چشم  کردنینرم م دست و پنجه    یآورراست تخته با مسئله جنون

کرد    تیبود که به من هم سرا  نیقدر سنگ به راه و منتظر بودن. جو اون
قدر محو حل مسئله بودم  کاغذ نوشتم، اون  یو با سرعت مسئله رو رو 

 . رفتن شیاندازه پ اون دونفر تا چه نشدمکه متوجه 

م  یهر قسمت  از  م  رفتم یکه  بسته  در  فرمول   خوردم،یبه  با  به  یاما    که 
رس آسوده  دیذهنم  نفس  و  رو حل کردم  به  دمیکش یا باالخره مسئله   .

م روبه مسئله کلنجار  با  هردو  زدم  زل  هم    رفتنیرو  با  هردو  جواب  و 
و مسئله رو نگاه کرد، از    ستادی از حرکت ا  یالحظه  و ی تفاوت داشت؛ آر

شده! اما اآلن وقت کم آوردن    جیمعلوم بود که گ  اشختهیر   رهم چهره د



  ی لیداشت اما راه حل و فرمول خ   یادهیچی مسئله جواب پ  نکهینبود! با ا
  نوشت یتخته م  یها رو رو و تسلط فرمول  یآسون بود، مهران با خونسرد

آر تخته خ   وی و  به  زده  ن   ره یبهت  انگار همون  رو هم    مچهیبود؛  فرمول 
 . بود  ده یچ یم پ ذهنش دره  ی تو  ز یچ بود و همه دهفراموش کر 

 . تموم شد -

تا خواست به خودش    و یآر   یبرا  یحرف زنگ خطر  ن یا  گفتن  اما  بود، 
با خونسرد  کی بجنبه مهران ماژ معلم گذاشت و    ز ی م  یرو   ی رو آروم و 

 .ها از کالس خارج شد پچبه پچ توجهیب

چنان پوست    و یبود و آر   ره یرو تخته خ   ات یمات و مبهوت به محتو   یاکبر
 . که انگار قصد نابود کردنش رو داره   دییجو یلبش رو م

  ی صندل  ی با عجله از رو  مای بزنه که ن  یبا لبخند خواست حرف   یمراد  یآقا
ابروها  و  شد  مشک   ی هشت  یبلند  درهم کش  یو  رو  لحنش    د، یرنگش 
به ستوه اومده باشه؛ با    ضیهمه تبع   نیکه انگار از ا  ی معترض بود جور

 :گفت  یاهلحن پر از گل

قدر  کنم مهران اون  یادآوری  دیصحبتم با شماست؛ با  ی رو   یاکبر  یآقا  -
  ی سر کالس رو ذهن   یهاداره که بدون دفتر و کتاب تمام فرمول  ییتوانا 
رو    ارهیم   یدیچندساِل که تجد  یچرا مهران با لجباز  که نی. اکنهیحل م 

بپرس  دیبا اعالم    ت ی. من به شخصه در حضور جمعدیاز خودتون سوال 
 .دمیبدون حضور مهران انصراف م   ادیاز رفتن به المپ کنم یم

ن  یاکبر بود که  نکرده  باز  اخم   مای دهن  و چشم   یهابا  سبز    یهادرهم 
 . با سرعت از در کالس خارج شد  روحشیب



  ن یتر رنگش زد و با کالفه  ییخرما   ی هابه مو  یچنگ   یهم با کالفگ   نیرام
 : گفت  یلحن ممکن روبه اکبر

هرطور  نی ا   یتو  ی هرکس  - سال  رو    یچند  مهران  خواست  دلش  که 
  ی نگاه  می نسبت داد؛ مهران با ن  ی قضاوت کرد و بهش هزاران مشکل روح

که من    کنهیم  می ذهنش ترس  یتمام مباحث رو چنان تو  ست یبه کتاب ز 
ن فصل  توان کامل کردن او   ست یو امثال من با خوندن سه ساعت کتاب ز

به خوندن کتاب نداره بلکه روح اون با    یازین   تنها. مهران نه  م یرو ندار 
بدون حضور    کنم یشده، من هم در حضور جمع اعالم م  نیرشته عج   نیا

 . دمیانصراف م ادیمهران از رفتن به مرحله اول المپ

تو  یاکبر رو  خط کش  حرص  پ  یبا  و  داد  فشار  از گفتن    شی دستش 
هم از جا    ایاز کالس خارج شد. سامان و پو  نیرام   ،یا کلمه  نیترکوچک

شون هزاران حرف  نگاه  یکالس رو ترک کردن، اما تو  حرفیبلند شدن و ب
 .معنا کرد شد یرو م

 : گفت  یمراد یرو به آقا یباربا لحن شماتت یاکبر

حما  - خاطر  هم  هیاز    ت ی به  توشاگردها  نیبهتر   نظم،یب  شهی پسر    یم 
  شنی م  ر ی ش  گرانی د  یهاشاگردها هم با حرف  نی! بدترستن ی ایصورتم م 

با  کنن،یو در حضور من کالس رو ترک م ا  د یحتما    ن یبه دفتر گزارش 
 . رهیبگ می باره تصم نی در ا ت یر یرو بدم تا خود مد ی حجم گستاخ

و با لحن خونسرد    نه یسرجاش بش   وی با دست اشاره کرد که آر  یمراد  یآقا
رو    ز یم  یرو   یهانگاه کنه، برگه  یبه اکبر  نکه یبدون ا   ینان ی و لبخند پر اطم

 : مرتب کرد و گفت



  ر ینفر مثل زنج عقبه. اون پنج یلیمون خزحمت گزارش با شما، ما درس  -
هوا    ی جو مسموم کالس نباشن و کم   ی بهم متصل هستن، پس بهتره تو

 .آزاده ز ی من همه چ کنن؛ چون سر کالس  طنتیبخورن و ش 

دسته    لیب یبه س  یمشت گرفت و دست   یبا حرص خط کش رو تو  یاکبر
حرکاتش به دسته در چنگ    یمشهود تو  تیو با عصبان   دیکش  شیموتور 

دندون    ی. صدادنیکش   یزد، با بسته شدن در همه دست و سوت بلند
به  کم آورده    کهنیمعلوم بود از ا  زد؛یدامن م  شتر ی به ترسم ب  وی قروچه آر
 مثل اون شکست مثل  یهاقانون آدم ی. توستو کالفه  یشدت عصب

  تر یقو  ختی ریو درهم م   خورد یترک م   شتر یقدر که ب بود، هرچه  وار ید
 . شدیم

 *** 

درس، کارگاه    م ی گفت که تا  ویروبه من و آر   یمراد  یاز اتمام زنگ آقا  بعد
وسط    ختن ی . بعد از خروجش از کالس همه رم ی باش  ی ت یکالس تقو   یتو

آر  شدن.  مشغول  خودشون  کار  به  و  نقطه    کهیدرحال  و یکالس  به 
 : بود، با طعنه گفت ره یخ  ینامعلوم 

 !د؟یمن بش  بی رق دیتون یم  دیشماها واقعا فکر کرد -

  کردیآخه چرا فکر م   دم،یکوب   نیکه زد با حرص پام رو به زم  یحرف  با
حل کردن  نهی بهتر مگه  جزئ !  مسئله  افتخار  ، یچندتا  تا    یچه  بود که 

 !کردیبهش افتخار م حدنیا

جواب    ی نقش بست و با خونسرد  میگوشت   یهالب  یرو  ی ضی عر  پوزخند
 :دادم



 . یاری! به نظر من فقط حسرت به دست م ؟یاری بدست م یبا غرور چ -

  ی تو  جونیرنگش رو ب  یو خاکستر  ی خی از جا بلند بشم اما نگاه    خواستم 
  لیما   یابروها یرنگم سوق داد و با لحن مصمم و جد   ی اقهوه یهاچشم 

 :دیرو درهم کش  شیبه خاکستر 

خ  - واجب  ی ل یغرور  نون شب  از  غرور  بهت  مهمه؛  چون    دهیم  ادیتره، 
به قول معروف زور خودت، نون    ی کس و ناکس خم نکن  یو جلوسرت

به درجه  هستم، تو    ی کی و درجه    ی که آدم موفق  نهی خودت. بخاطر هم 
 .سه بودن ادامه بده 

نشست و با حرص ناخنم    م ی گوشت  یهابه لب  یپوزخند پرحرص   ناخودآگاه 
  ی خاکستر  یرو تو  می ارو کف دستم فرو کردم. پرحرص و طعنه نگاه قهوه

 :زدم یدرآرهاش فرو کردم و پوزخند حرصچشم 

که استعداد دارن    ییها کنم. درجه اول آدم  یها رو برات معنبذار درجه -
که استعداد ندارن اما باز هم    ییها. درجه دوم آدمکننیو تالش هم م

که " غرور" دارن. پس توهم به درجه    ییدرجه سوم کسا  کنن، یتالش م 
 .سه بودن ادامه بده 

لرز چشم   ی خاکستر  مردمک بهم فشرد،    کشی بار  یهاو لب  دیهاش  رو 
 .بزنه خیبه غرورش س  خیبود تا خربارها م   یحرفم کاف نی هم

پ   با از کالس خارج شدم. پسره    فم یک  یاروزمندانهیلبخند  و  رو برداشتم 
اون    ، یرو فتح کن   یاقله  ی تونیکه م   یکن ی! اگه با غرور فکر م یپاکت   ر یش

 . حسرت باشه یقله تونهیقله فقط م 



ممکنه    کشه،یمسالمند رو باال    دیکله سف  یغرور تو  ییکه پله کذا  یزمان 
خاطره و عکس    ی می ش  اد یرنگ و وارنگ از المپ  یهاتک ما با مدالبهتک

. از خاندان رادمهر  م ی شد، بچرخ تا بچرخ  طور نی. حاال که ام ی به جا بذار
 . رمیاگه حالت رو نگ   ستم ین

  یشدم، رو   یت ینفر وارد کالس تقوبه حضور اون پنج  توجهیو ب  یکالفگ   با
موها  یفلز  ی هایاز صندل  یکی به  و کالفه  و کوتاهم    یمشک  ینشستم 

  ن یهمچ   ه یمشت بزن،    مخیاز اون مهران ب  شد یچنگ زدم. هنوز باورم نم
درخشان  ب   ی استعداد  حجم  ادیدر  اون  با  بود  سخت  باورش  واقعا   !

از اون دسته    د،ی رسیه زور به رقم ده م ب  دیشون شامجموع  که  ییهانمره
مسائل رو    یباشه که فقط با رسم شکل و به صورت ذهن  ییها زهوشیت
 . رهیبگ  ادی

نفر  و متوجه بحث اون پنج  دمیکشیبرگه کاغذم خط م  یرو   حوصلهیب
وارد کالس    یلیبا اون صورت زخم و ز   یپاکت   ر ی که ش  دی نکش   ینبودم، طول 

اون روز    ر ی من تصو  یداشت و برا  یاز کبود  یشد؛ صورت من هم اثرات
 . کردیم  ی رو تداع یی کذا

شدم،    رهیخ   یدست زخم گوشه لبم رو لمس کردم و به نقطه نامعلوم   با
ب  سگ  مثل  نفر  شش  اون  دوباره  نداشتم  هم.    وفتن یشک  جون  به 

!  دونستمیرو نم  یکالفگ   نیا   لیبه موهام زدم، دل  یچنگ عصب   حوصلهیب
اما ناخودآگاه ذهنم طرف مامان رفت، هه! انگار فقط منتظر بود که هرچه  

رو از سر خودش باز    ز یچهمه خواستیبشه، فقط م  خالصزودتر از شرم  
 !خواست؟ یم  یچ گهی کنه و بره. آخه د



چ   دختر  همه  خالصه که  سالم،  پسر  خانواده    هی  یزندگ  یبرا  ز ینمونه، 
مثل من! الاقل قبال شهرام و    یبدون فرزند ناخلف  خوشبخت فراهم بود،

  گهی کنارشونه د  شونیمادر گرام  یاما انگار وقت   زدن، یزنگ بهم م   ه ی  ما یش
رو تکمخانواده م   لیشون  ادونن یشده  اضاف   ی.  و خبر    یخدا چه  بودم 

 !شتمندا

که حتم داشتم از سامان باشه با اخم صورتم رو از    یداد بلند   یصدا  با
  ی دستش رو باال  کهیشدم، سامان درحال  ره یگرفتم و به عقب خ   نیزم

 : زدیسرش گرفته بود با سماجت داد م

 . از گرگه تر یاحد و واحد ببر قو یبه خدا -

  یهابه لب  ی نیچ   گشت، یم   یزیمهران دنبال چ  فیک  ی تو  که یدرحال   ای پو
 : جواب داد یال یخیو با لحن ب متوسطش داد  

 !تره؟یگفته ببر قو  یو شتک کنه! کدوم خرخدا بزنه کمرت -

هام رو باد کردم و سرم رو  که از خودم سراغ داشتم، لپ  یتمام حرص  با
اشتم  رو د  نیگذاشتم و با دست، صورتم رو گرفتم؛ کاش توان ا  ز یم   یرو 

گوش ب که  از  رو  د  خیهام  تا  کنم،  موجود    ی صدا  گه یَکر  دوتا  اون 
سع  الخلقه بیعج  نشنوم.  تو  یرو  بحث    یکردم  تا  بشم  غرق  افکارم 

د  اون  آمازون  وتا احمقانه  و سکوت    ی پخمه  در  باز شدن  اما  نشنوم،  رو 
 . باشم  تفاوت یشد که ب ن یکالس مانع از ا  یتو ی طوالن

  دم یکش  یپوف  یحال یبا ب   یرپاکت یش  دنیبا د  یول   دم یرو آروم باال کش  سرم
رنگش رو    یخاکستر  ی ابروها  یگذاشتم. جور  ز ی م  یو دوباره سرم رو رو 

اندازه  م ی بود که انگار ارث باباش رو کوفت کرد  دهیدرهم کش ! امروز به 



تو    ن یبشر خودش بهتر  ن یا   شی ِکِنف شد، پس چهره چند ساعت پ  یکاف
و    ن یخون   د یبشر با   ن یعوا داشت، امثال ا هوس د  یلی . دلم خ بود  ی دهن
 . رنیبگ ادیبشن تا درس آدم بودن رو   ن یمال

شون  سر گذاشتن و بحث مسخره  یطبق معمول کالس رو رو  ای و پو  سامان
ا  قو  نکهیدرباره  رو   ای  ترهیگرگ  سرم  چون  دادن.  ادامه  بود    ز ی م  یببر 
 . کننیم  کار ینشدم که اون چندتا تحفه چ نیمتوجه ا 

آر  ی با صدا  اما  رو   و یبلند  از  رو  سرم  به    ز ی م  یناخودآگاه  و  بلند کردم 
شده بود نگاه    دهی کوب  شیدسته صندل   یاش که رو مشت شده  یهادست
 : کردم

مثل    یاپخمه  یها با وجود آدم  د؟ی خفه ش   دیشما دوتا احمق قصد ندار   -
 . ظلم شده   یتجرب به رشته  کنم یشماها حس م 

عصبان  از  و  حرص  رو   ت یشدت  رو  واقعا کتک    دم؛یکوب   ز ی م  یمشتم 
 !کتک بخوره   خواست یآدم واقعا م  ن یا خواست، یم

ب   مهران انگشت  توجهیکامال  م با  ور  با  یزمان   قا یدق  رفت،یهاش    دیکه 
بود. از اون   ونجهی مثل گاو مشغول قورت دادن   کردیاوت م  سمشیساد
  موندن یکردن؟! م   حتی جز نص  اومد، یبر م  ی چ  یپخمه چال چال  ن یرام

 . خوردنیشون رو م تک مثل من خون خونبهاون سه نفر که تک

  ز ی رو ر  شیبادوم   ی هاباد آدامسش رو با حرص ترکوند و چشم   سامان
 :گفت  یارکانهیکرد، با لحن ز 

 وقتشه! مگه نه؟  کنمیمن فکر م  -



هم   مای داد و سرش رو آروم تکون داد، ن  ن یمتوسطش رو چ  ی هالب  ای پو
 .وارانه به لب داشتمارمولک یاز اون لبخندها

سه شماره با    یرنگ قرار داد و تو   ی کش مشک  کی  یدستش رو رو  ای پو
  هوینشون بدم اما    ی. خواستم واکنشدیسرعت کش رو سمت خودش کش 

رو در    یپاکت   ر یش   یخانزاد  وی شد و آر  ر یسراز   یسقف باران لجن   یاز باال
 .! چال کردچیغرق که ه  ترانه ی سواحل مد

داشت که    یاون پنج نفر رو درپ  امانیب  یهاقهقه  یحرکت صدا   نیا   و 
  ینداشتم و تو  و یاز آر   یمن هم دسته کم   کرد؛یسقف کالس رو منفجر م

رو    وی آر  دیسف  یبود که موها  فی قدر کثشوک اون اتفاق بودم! آب اون
  کردیپرت م   رونیهاش رو بپشت سرهم نفس  ویرنگ و لعاب داده بود. آر

  دش یپوست سف  یاز قرمز  داد،یرو باشدت درهم فشار م  شهاو دست
گر صحنه بودم  مشخص بود از درون درحال غرق شدنه. با دهن باز نظاره

هم    شعور ی ب  ن یرام  ی ! حت یامنتظره  ر یو توان تکلم نداشتم، چه حرکت غ 
با خنده دستش رو    ای! پو نی! هه مدافع حق رو بب رفتیم  سهیاز خنده ر 

 :گفت  دهیبردهیرشکمش گذاشت و ب یرو 

 !یداداش دکلره رو خراب کرد -

دست گرفت و با    یهمون بند رو تو  طنتیکرد و با ش  یزیخنده ر  مهران
 : خنده جواب داد

 . ادیقشنگ دم ب ذارم یم  کنم،یکشش م اآلن آب -



شد و    ر ی سراز  وی سر آر  یپر از آب رو   یاگهیو سطل د  د یبند رو کش  مهران
سبزش    ی هاچشم   ی ثی با لحن خب  ما ی نفر باالتر رفت، ناون پنج  یهاخنده

 : گفت  ویرو تنگ کرد و روبه آر

 ظلم شده؟ یبه چ  یگفت   ؟یحاال چ ؟یکرد  فیک  و تیخالق -

 !پس رفتم  یااز جاش بلند شد که من هم لحظه یجور  ویآر

و به تنش   زدیم   یاهیش رو به سمدرسه  دیبراش سوخت! لباس سف دلم 
.  دهیبود و به صورتش چسب   س یهم خ   دشیسف   یموها  ی بود؛ حت  دهیچسب

حال و روزش من    کرد،یم   یهاش خالفقط حرصش رو سر مشت  چارهیب
  و ی بکنن! آر  یکار  نیهم همچ   . نکنه بخوان با من نداختیخودم م   اد یرو  

پرت کرد و مثل برق سمت در حرکت    رون یرو ب  صشپر از حر   یهانفس
به   تعجب  با  شد.  خارج  از کالس  باز کرد  هم  از  با شدت  رو  در  و  کرد 

  زونی سقف آو   یسرم نگاه کردم که ماهرانه با طناب رو  یباال  یهاسطل
  زونیشکل آو   یا هم از دسته سطل استوانه  یرنگ  یشده بود، طناب مشک
آدم فوق    کی  دیکرده بود با   زونیآو   و ها ر سطل  نیا  یبود. هر آدم احمق 

 .کارها بوده باشه   جور نیا  یتو یاحرفه

بهم زل    انهیش رو تموم کرد و لبخندش رو کش داد و موز خنده  مهران
نگاهم رو جلو    اط یرسما نگاهم رو جمع و جور کردم و با احت  گه یزد، د
سرشون    ی کالس رو رو   نیرو با من بکنن، ا  کار نی. بخدا قسم اگه ا دمیکش

 . کنم یخراب م

 : کالمش گفت  تی ش رو جمع کرد و با جد خنده ن یرام

 ! ن؟ یدیم   یرو چ  یحاال جواب اکبر  ن، یکرد   یاریرو آب  چاره ی ! بگه یخب د  -



ب   ما ین ب   یال یخیبا  رو  و ذوق کالمش  لذت   انینما   شتر یحرص  با  و  کرد 
 : دیبه صورتش کش  یزد. دست ز یبه م  یاضربه

 . هیدرس عبرت باشه واسه بق هی! بذار یباو ضدحال نزن حاج -

  دم یصحبتش با من هست و نامحسوس داره تهد  یآشکار بود که رو   کامال
کردم. از ته دل    یآب دهنم رو قورت دادم و با گوشه دفترم باز  کنه،یم

 . بهم بکنه ی رحم هیاز خدا خواستم خودش 

  ی با لذت و نفرت تو  د یجویآدامسش رو با حرص م  کهیدرحال  سامان
 :نگاهش بهم زل زد و ولوم صداش رو باال داد

 ... . خدا کنه درس عبرت شده باشه، وگرنه -

 :شکمش بود با ناله داد زد یو دستش ر  که یدرحال  ای پو

! مهران  کنهیول م   رهیگیالمصب داره م  ی وا  رم، یخدا دارم ضعف م  ا ی  -
کاکائو خوشگله    ر یاون ش  ل،یبی سگ س  ل یرو شل کن بخ  سهی خبرت سر ک

 .نمیکن بب   انی رو نما

 : جواب داد تی و با جد دیو مرتبش رو درهم کش   یمشک یابروها مهران

 !تو   یمنو کوفت کن  یای بخدا کم مونده ب  -

 : گفت  یداد و با کالفگ  رون ی نفسش رو ب ن یرام

م  نیهم   - رو  از    یخوریآشغاال  ن  هی که    یتو  ساعتشم ی ساعت کالس، 
 !ی دنیدرحال ترک یی دستشو 

آر  با نگاهم رو سمت  در  با همون چهره خ  وی باز شدن  و    س یکشوندم. 
تش بود وارد کالس شد و  دس  یتو  ی سطل زرد رنگ  کهیدرهمش، درحال 



  د یچقدر طول کش  دونم یخودش ثابت نگه داشت؛ نم  ی نگاه همه ما رو رو 
پلک زدم و    یااومد که لحظه  شیپ  عیقدر سر افتاد چون اون  یو چه اتفاق
 !دمیاز آب د س یخ  و تا ر اون پنج

هاش  فرمش به عضله  د یسف  ز یبود و بول   خته ی کل دک و پوزش بهم ر  ماین
  د یسف  ز یبول   یبود؛ سامان که غرق در آب بود و بازوهاش از رو   دهیچسب

آب    شتر ی نشده بودن، اما نصف ب  سی خ  ی لیخ   ایو پو   نی مشخص بود. رام 
همه بهت زده بهم    ه یشده بود. اولش تا چند ثان  یمهران خال  کلی ه  یرو 

 :سکوت رو شکست وی پر تحکم آر  یاما صدا م،ی کردینگاه م

  یهاتیخالق  نی از ا   م ی تونیه خرخونا هم م ! ما بچو؟تیخالق  نیداشت  -
به    یداره که متک  یکس   و تی خالق  م؛یوارانه داشته باش و کثافت  یفرهنگیب
سوز سرما    یداشت؟ اگه قرار باشه تو  ینباشه. غرق شدن چه حس   هیبق

 . م یلرز یهوا م ن یا  یمثل سگ تو ی چه بهتر! دسته جمع م،یسگ لرزه بزن 

حرفش رو کامل نکرده بود که با بلند شدن اون چهار تا و جهش    هنوز 
ب   یبدبخت دعوا شروع شد، حت  و یسر آر   یرو  مجال دفاع هم    چاره یبه 

  ی صندل   یو درهم از رو   سیخ   یبا صورت  نیندادن و دورش حلقه زدن! رام 
 :بود؛ ولومش رو باال داد ب ی که برام عج  یتیبلند شد و با عصبان 

 . دیکه عوض داره گله نداره، ولش کن  یزیچه خبره؟! چ  یهو -

رو با    وی ها توجه کردن! آربود؟ چقدر هم که اون  نی اش ا! ته جذبههه
لباس به نوبت    سیخ  یهاهمون  و نوبت  پرت کرده بودن وسط حلقه 

و    گرفت یوارانه بازوهاشون رو مهم حلزون  ن یرام  زدن، یبهش مشت م
 . رهیرو بگ   وی کتک خوردن آر  یداشت جلو یسع



  ی غلط   هی  دی! من چرا نباکنم؟ یچرا مثل گوساله نشستم و دارم نگاه م   نم
ش از  من  شا  یپاکت  ر یبکنم؟!  وجدانم    دیمتنفرم،  اما  فراتر،  هم  تنفر  از 

نم   وقتچیه ب  هی  دادیاجازه  مگه    یالک   گناهیآدم  آخه  بخوره.  مشت 
ا  سیخ خ  قدر نیشدن  درک  واقعا  اگه  بود؟  ا  س ی سخت    قدر نیشدن 

  تی حکا  نی کردن؟! ا  سشی که خ  یبه جون کس   وفتنی ب  دیسخته، چرا با 
هستن چون فقط    ف یضع  ی ل یخ  یقو   ی هاآدم  است، یدن   ی هااز آدم  ی لیخ

رو ندارن اما    نی تر یجرئت در افتادن با قو  زنن؛یضربه م  هافیبه ضع
 !کشن یانتقام گردن م یبرا خورن یضربه م  فیاز همون ضع   یوقت

رو   آروم فا  یصندل   یاز  م   دهیبلند شدم، چه  اگه  بازو   رفتمیداشت    یو 
متک رو  ش   گرفتم یتک  اون  زدن  از  دست  بردارن؟!    نوایب  ی رپاکت یتا 
بازمصرفیب  یرپاکت یش احمق  بخاطر  باز هم    دیبا   هاش ی! طبق معمول 
 . وفتم ی دردسر ب یتو

  د،یصورتش کش  ی رو   یبا سکوت دست   وی زد، آر  و یبه صورت آر   یمشت  ای پو
مشت گرفت    یرو تو   دشیسف   یر راست نکرده بود که مهران موهاهنوز س
 . رو به باد کتک گرفته بودن  ویآر  روارانه یبه روون پاش زد؛ زنج یو لگد

احمقانه و    یلیخ   رسهیکه انگار خون به مغزم نم  یجور  ع یسر   یحرکت   با
بود گام برداشتم و    شگاهیآزما   لیکه پراز وسا  یدرنگیسف  ز یسمت م  عیسر

 . که زده بودن پرتاب کردم  یادستم رو به طرف حلقه  یناخودآگاه ارلن تو 

  د ینکش  هی افتاد و به ثان  نیزم   ی اصابت کرد و رو   ما ی با شدت به کتف ن  ارلن
که از گوشه لبش خون    یرپاکت یش  قهیگفت و    یآخ بلند  مای که پودر شد، ن

 .شده بود ول کرد ر یسراز



آب دهنم رو با صدا قورت دادم، هنوز    ستادن،یرکت ا از ح  ی الحظه  همه 
 . هم نبود  جهینت یبودم! اما انگار کارم ب  ربطمیشوک حرکت ب یتو

  ما یبلند ن  یهاحرکت سامان و قدم  نیزد و ا  وی به صورت آر  یمشت  سامان
به    یفعال بشن؛ نگاه   ی حرکت بعد  یهام برابه سمتم باعث شد شاخک

پرت کردم، استرس    رونیانداختم و نفس لرزونم رو ب   ز ی م  یرو   اتیمحتو 
وجودم جوونه زده بود.    یتو  تیبه عصبان   ه یشب  یزی چ  ک ینداشتم اما  

 .دادینداشت و نشان از ضعف اون چندنفر م   ییمعنا قعا وا  وی زدن آر

  ن یشدت گرفت و رام  وی بدن آر  یو مهران رو  ای سامان و پو  یهامشت
با    مای جدا کنه، ن  وی ها رو از آرتا اون  زدی بال مبال  شی آت  یمثل اسفند رو 

  ی عنی   ن یو ا  شدیم  کیبهم نزد  شی و ُقد، سه متر  روح یسرد ب   یهاچشم 
 !زنگ خطر

 !" بکن  یغلط  هیرو کشتن،    چارهی سرعت به خودم تشر زدم" احمق، اون ب  با

پشت سرم سوق دادم؛    دیسف   ز ی م  یرو  اتینگاهم رو به سمت محتو   دوباره
  ی گفتم و هرچ   یالله دلم بسم   ی بشه، تو  ی برام مهم نبود که قراره چ  گهید

  ی ریها نشونه گدم دستم اومد مثل موشک سمت هرکدوم از اون  له یوس
تف گندهکردمیم تو  شه ی ش  ی رو   یا.  قبل    ینامفهوم  و  انداختم  دستم 

 : زدم  دپرتاب دا

 .برو بترکون دادا -

جهش  شهیش وس پرت    یرو  و  تف  یبعد  نیسنگ  لهیکردم  برداشتم،    ی رو 
 :روش انداختم و داد زدم

 . ریتکب  -



رو با قدرت سمت اون    ز ی م  یرو   یها و ِبِشرها برق و باد تمام ارلن  مثل 
  شد یبود که مانع م  اد یقدر زهام اونسرعت حرکت  کردم؛یارازل پرتاب م 

 .بشه ک یبهم نزد  ماین

درحال  با سمت  ز یم  یرو   ی شکستن  لیوسا   کهیقدرت  به  پرت  رو  شون 
 : دمیغر  دهیبردهیهام با حرص بر دندون یاز ال کردمیم

  ی فاضالب شهر  یتکتون رو... تو ! تکد یآورد  ر یگ   فی ... مگه... ضعایعوض   -
 . کنمیدفن م

  دنیکش  وی دست از زدن آر  ایسامان و پو  امانم یب  یهایریگ هدف  بخاطر 
قدر محو  ت گرفته بود؛ اونمش  یرو تو  ویآر   قهیاما مهران سرتق همچنان  

  ر ی گفت پاک جوگ  شدیهستم؛ م  ی تی چه موقع  ینبود تو  ادمیبودم که  
  یهرکس واکنش نکهیو قبل از ا   دمیشده بودم. با سرعت سمت مهران دو

 . مشتم گرفتم  ی مهران رو با تمام قوا تو  ینشون بده موها

به فکش زدم؛ از    یناقص  یهاموهاش انداختم و مشت  یرو   یحرص تف  با
داده بودم. مهران    نی شدت زور صورتم رو جمع کرده بودم و به دماغم چ

سرش برداره، اما با    یهام رو از رو و تقال کرد تا دست  دیکش   یداد بلند
حرکتم    ن یمشتم فشار دادم و ا   یتو  یشتریحرص موهاش رو با قدرت ب 

 . شد هیباعث جنب و جوش بق

 : نعره زد مهران

 . ترهلجنت از مارک ژِل من چسبناک یهاتف  یعوض یپسره -

 دی چی کل بدنم پ  یکه تو  یکه به کتفم خورد و درد  یمشت  با



که حس کردم    ی جور  دمیکش  یلحظه از درد مکث کردم و نعره بلند کی
دستم    اومدینم  ادمی قدر دردم گرفت که  اون  یپرده گوشم پاره شد! حت 

 !نه  ای مهران برداشتم   یرو از موها

که متوجه    کردیو ول م   گرفتیم  یقدر دردش مثل زهر مار کبر اون  یحت
 اون ضربه رو زد؟  ینشدم ک 

به افق زل    وقفهیساعت ب  ک یقدر که توان داشتم تا  بود! اون  ی بی عج  درد
  ل یاندامم رو مثل س  کیو بار   فیبود که تنه ظر  یبزنم! دردش مثل باد

همه مکث    دم،ی رو با شدت درهم کش  میمشک   ی. ابروهاگرفتینشونه م 
برا بودن؛ کالس  ول  یالحظه  یکرده  بود  اون درد    ی ساکت شده  با  من 

آروم  درد فراموشم شد، آروم  یا. لحظهکردمیدست و پنجه نرم م  یلعنت 
 . زل زدم ما یو سبز ن   ح یوق یهابه پشتم برگشتم و به چشم 

شد که مثل    دار ی حجم زور در من پ نی چطور ا دونم ی! نمشد یچ  دونمینم
  ی با فک خون  دینکش   هیبه فکش زدم و به ثان  یمحکم   یآپ چاگ   یببر وحش 

 .غلط خورد ن یزم یرو 

و با همون درد، مثل گزارشگرها داد    دم یهام رو بهم کوبدست  رانه یجوگ
 :زدم

 !کن یباز  نیا  زنهیم  یاجون! عجب ضربه یا -

جهش    هیو با    توجه یرسوند، ب  مایخودش رو به ن   یعی با جهش سر  نیرام
 .و سامان رسوندم  ای خودم رو به پو عیسر

آر  مهران آر  و ی زدن  از سر گرفت و  تا    ی برا  وی رو  از خودش دوسه  دفاع 
 . دیمشت ناقابل به صورت نحس مهران کوب 



 :رو به نشونه خاک بر سرت براش باال بردم و داد زدم  هامدست

  از یبود؟! بزن! مثل پ   نی زورت هم  ،ی رپاکتیش  یدهیگند  یالقمر بششق  -
 .و درآرجونش ره یش

و با   دم ینفهم یچ ی قدر داغ بودم که هبه صورتم زد اما اون  ی مشت سامان
مشت    یتو شهی کم پشتش رو از ر  یسرش و موها یرو دم یجهش پر هی

 . گرفتم

که گفتم عاجزانه    یبه کتفم زد، جور  یواروانهیدفاع ضربه د  یبرا  ای پو
با صدا اما  بشه.  بدنم جدا  از  به    یدر کالس چنان شک   یتقاضا کرد که 

 !زد  خیبدن تک به تکمون   یهممون وارد شد که خون تو

مملو    ی سامسونت با نگاه  ف یو ک   ی مرد مسن با کت و شلوار رسم   چندتا 
و    شکستیم   ینعمت   یبه ما زل زده بودن و سکوت رو فقط آقااز تعجب  

سردش اون مردها  هنوز متوجه وضع آشفته ما نشده بود و با لحن خون
 :دادیرو مخاطب قرار م 

شاهلل  که ان  یخونمنظم و درس  یهاما هستن، بچه  یاد یالمپ  یهابچه  -
 ... . قراره

آخ   صورتش تا  تعجب  زور  از  برگردوند  ما  ممکن    نیررو که سمت  حد 
در چشم  رو  اکبرهاش  تو  ی آورد.  رو  و    یخط کش  چرخوند  دستش 
با افتخار و لحن پر اغراقش لب    کردیبه اون دو شخص نگاه م   که یدرحال

 :زد

  م؛ یکم گفت   م یها بگبچه  نیا   یخوناز درس  یبه قول شهروز جان هرچ   -
اگه    یمشتاق  یهابچه  قدر نیا که  تا   قهیدق  کیهستن  کالس    م ی از 



که چرا کالس ما    دادیدفتر و داد و ب  انی بدو مبشه، بدو   ر ید  شون یتی تقو
جان که    د یشد. منظم و با ادب هستن، خصوصا برادر زاده بنده فر  ر ید
...  منظم و با محبت هستن که  قدر نی . اکنهیم   لیتحص   اتیرشته ادب  یتو
. 

  ی مون لعمر ال  کی   یبود سرش رو به طرف ما بچرخونه تا برا  یکاف  فقط
 . رهیبگ

شده از سقف کالس و آب    زونیاو   یهااون سطل  دنی هم بودم با د  من
اون پنج نفر و چهره زخم    س یخ  یها و چهره  ن یزم   یلجن پخش شده رو

که حاصل    نیزم  یپودر شده رو   یها شهی تر شو از همه مهم   وی آر  یلیو ز 
وسا از  و  بود  من  محسوب    ز یم  یرو   ی شگاهیآزما   لی دست  ته کالس 

تازه    دادم؛ یرو باهم رد م  ی و مغز  یچ، سکته قلب یسنگ کپ که ه  شد،یم
 !دیو تمج  فی بعد اون همه تعر

  یمردها  م؛ یُبهت فرو رفت  یشد و همه تو  نی سنگ  هیچند ثان   یکالس برا  جو
ما زل زده بودن که کامال مشخص    طی با تعجب به اوضاع خ  یمسن جور

  می . آخه چطور فراموش کردستین   یکردن   جمع  جورهچیماجرا ه   نیبود ا 
 !ان؟یب د یبازد یامروز قراره از اداره برا

مون خط و نشون  همه  یغرق در خشمش برا  یهابا چشم   ینعمت  یآقا
  ی گشرمنده  کرد؛یم   یهاش خال مشت  یو تمام حرصش رو تو  دیکشیم

قدر شرمنده بود که توان تکلم و  اون  د، یهاش دچشم   یاز تو  شد یرو م
 . بروز خشمش رو هم نداشت



ذهنش به هرکدوم از    یتو  دیکشیکه م   یبا هر نفس پر از حرص   یاکبر
ناگهان زدیچک محکم م  ک یما   از جا    ی. با واکنش  که نشون داد همه 
  یو ابروها  دیمثل فنر از جا پر  دن؛یاون بنده خداها هم ترس   یو حت  م ی دیپر
مون  تکبهتک  شی و با خط کش فلز  د یرنگش رو درهم کش  ی و مشک  دیسف

 . رو نشونه گرفت

 : دیچی کالس پ  یکل فضا  یزد که ارتعاش صداش تو   یداد چنان

  جا نیاحمق صد بار نگفتم ا   ینظمای! ب د؟یکن یم  یچه غلط  جانیشما ا  -
  ادب ی! اعتبار مدرسه بخاطر شما چند نفر پخمه ب هاست؟یادیکالس المپ 

  د ی! مگه من صدهزار بار تأک د یشیتون اخراج مفته، امروز همهسوال ر  ر یز
ه آر   کسچینکردم  رام   نیمت   ؛ یخانزاد  و یبه جز    ما ی ن  ؛یمسعود  نیراد؛ 

 !کالس نباشه؟  نیا  ی. تویاسیق

چ جانم؟  جا   یبرا  گفتیم  داشت ی!  به  سرش  داشتم  حتم    یی خودش، 
ا  فکر  با  اما  واقع   نکهیخورده!  به خودم    یبلند  یبا صدا  هیچ  شی هدف 

ب   بینه تو  مثل  همه  مگه  سرت کنن!  بر  خاک    ف ی تشر  استی سیزدم" 
 "دارن؟

ا   پس چرا  مردگ  یجورنیبگو  موش  به  زد  رو  لحاف  ی خودش  واسه   !
ا  یپوشون بزرگ  ن یکردن  زد  یگند  عمه    کار نیا  م یکه  قول  به  رو کرد؛ 

 !ومدین  کایآمر ر یبشر داشت گ   نیکه ا   یاست یس

تالش کنه تعجب و خمش کالمش رو مهار    یاذره  نکه یبدون ا   ی نعمت   یآقا
 :تشر زد ت یکنه با عصبان



چند    نیکه ا  ینظمیفاجعه و ب  نیبه ا  یاکبر  خوام، یواقعا عذر م  ونیآقا  -
 . کنهیم  یدگ ی نفر طبق معمول به بار آوردن رس

  ی نظم یب   نیچند نفر به ا  ن ی. ادیری من رو بپذ  یشرمنده! عذرخواه   واقعا
نباشن اما    یادیالمپ   یهاکالس بچه  یشده که تو  دیدارن، بارها تأکعادت  

 .گوش شنوا کجاست

شون رو از اوضاع آشفته کالس گرفتن  مسن نگاه مملو از تعجب  یمردها
 . از کالس خارج شدن  ینعمت یهمراه آقا  حرفیو ب 

تو  ییهابا چشم   یاکبر   ی به خون نشسته وارد کالس شد و خط کش 
  ی پنجره کالس که به سمت راهرو بود نگاه  ی دستش رو چرخ داد، از تو

پنجره در کالس    ی رو   د؛یرنگ کالس رو کش  یانداخت و پرده آب  رونی به ب
 . مکث کرد  یرو با شدت بست و کم

کش  یدست دوختش  خوش  شلوار  و  کت  محکم   د یبه  چنگ  به    یو 
با جد  شیموتور   دسته  ی هالیبیس قدرت   تیزد،  ازش    چوقتی که ه یو 

 :انتظار نداشتم داد زد

 . تایخاص یب   د،یست ی به خط با -

بود که حت  یلحنش جد   قدر اون با صالبت  ن  یو  و  غد هم    یمایمهران 
حالم از هر    خورد،یشون بهم م تکبهبه خودشون دادن؛ حالم از تک  یتکون 

وسفند که فقط اهل دردسر  مشت احمق گ   ه ی  خورد، یشون بهم مشش نفر 
بود که زدم؟! منکر    ی چه گند بزرگ  ن یاثبات خودشون هستن. آخه ا  یبرا

قدر که درد  دلم افتاده بود، اون  یتو  یق یچون واقعا ترس عم  دمترسم نش
 . کتفم رو فراموش کرده بودم



تمام حرصش    م؛ی ستادیروش ا که زد همه ناخودآگاه به خط روبه  یتشر  با
فلز کش  خط  سر  خال  یتو  یرو  صاف    کرد یم   ی دستش  خط  و 

 .کرد یم  یط ی و کالفگ  تیکالس رو با عصبان   یهاکیسرام

فوران    یادفعه  کیپر بشه و    تشیعصبان   رهیبود که منتظِر تا ذخ  مشخص
که تندتند نفس    یو درحال   ستادیما ا  یرو شد روبهکنه؛ صبرش که تموم  

 : دیهاش غردندون یاز ال د یکشیم

 . جلو  د یاریو ب دستاتون -

بشر    نیدلم راه انداختم؛ آخه اوج خشم ا   یتو  ی زیکه زد خنده ر  یحرف  با
باعث شد ناخودآگاه    خورد، یکش م  شیشونی پ  یکه رو   یبود! اخم  نی هم

هم آروم دستش رو جلو    ن یدستم رو جلو بکشم؛ به دنباله کار من رام
.  دنیشون رو جلو کششور شدهمرده  ی هاهم دست  هیو بالفاصله بق   د یکش

حس کردم   یاگفتم، لحظه  یدستم حس کردم آخ بلند ی که تو  یبا سوز
دستش    ایو زد، پ  ایرو به دست پو  ی! ضربه بعددیهام پرحس از سر دست

 :و با درد گفت د یرو پس کش

انصاف داشته باش پوست دستم    کم ی  ،یرآوردیگ   یآقا مگه گوشت قربون  -
 !کز خورد 

خفه    ی" فروغدی لب غر   ر ی به دستش ضربه زد و ز  یشتری با شدت ب  یاکبر
 " شو

بودن،    ره یرو خگاو فقط به روبه  هی و مثل    گفتنیپنج نفر آخ هم نم   اون 
 . م ید یپریم ن ییسک باال و پامثل سو  ایاما من و پو 



دست    یانگار کور و کر شده بود و چشم بسته با اون خط کش فلز  یاکبر
هامون  که به دست  طور نیو هم   گرفتینشونه م   بیتک رو به ترت بهتک

 : دیغریلب م ر یز  زد،یضربه م

  دن، یآبرو نذاشتن برامون؛ اعتبار مدرسه رو به گند کش   نظم، یب  ی احمقا  -
  پرن ی! تا خود اونجا مثل اسب مادی المپ  م ی بر  م ی خوایم  وونی مشت ح  هیبا  
  نای! ا می و دارمرحله اول  ی انتظار رد شدن تو  نا یسر و کله هم، ما از ا   یرو 
 . کنم یتون رو آدم متک! تکشه ی! اما نه، نمه؟ی درس چ  فهمن یم

  اد یبودم، از شدت فر  ی عاد  ط ی شرا  ی درد جمع شده بود و اگه تواز    صورتم 
  ی ما خال   یهاحرصش رو سر دست  یوقت  ی. اکبرکردمیدهنم رو پاره م

رفتارش    یکه تو  یتیپرت کرد و با عصبان   رون یکرد؛ نفس کشدارش رو ب
چنگ  بود  با کالفگبه کت خوش  ی مشهود  و  زد  ما    یرو روبه  یدوختش 

 :داد زد یبلند یدابا ص ستاد؛یا

احد و    یسرجاتون. بخدا  د یبتمرگ  د ینشده، بر  ه یحسابم با شماها تصو  -
تون  تکتک  زنمیم   ی ج یبا آرپ  چیبا خط کش که ه  اد، یدرب   تون کیواحد ج 

حساب    ه یهم    ت یخاصیو سامان شما دو احمق ب   ای. پو کنم یرو ناکار م
 .دیقراره پس بد یاساس

دستش چرخوند و سمت    یرو توکه تموم شد با سرعت خط کش    حرفش
و مرتب    ده یاتو کش  یابا چهره  دیکه فر  دینکش  یدر حرکت کرد، اما طول

به نشونه    یسر  یوارد کالس شد. اکبر  ش،یچهره وزق  یتو  انیبا غرور نما
کرد    تیکالس احساس رضا   یتو  شی سوگول  دن یتکون داد و از د  نیتحس

 . خارج شد  یتی و از کالس تقو



که با    یو درحال  دیرنگش کش  ییطال  یبه موها  یبا غرور و تکبر دست  دیفر
رو    کشی بار  یهالب  کرد، ینگاه م  یت یتأسف به اوضاع آشفته کالس تقو

 :به حرکت درآورد

  دار یخود سرا  دیکه زد   یباشه، آخه گند  ی اوه اوه! پس حق داره که عصب  -
 !جمعش کنه تونهیمدرسه هم نم 

کالس    یاز حضورش تو  کسچیمن ه   ی سوابه لب زدم،    یض ی عر  پوزخند
هستن. مهران    زار ینبود و مشخص بود که همه مثل من ازش ب  ی راض

سمت    یهالب  ی رو   یپوزخند و  نشست  صندل  یکی متوسطش    ها یاز 
  د، یهم کش   ی رنگش رو با شدت تو  یمرتب و مشک   یحرکت کرد. ابروها 

  س یخ   یلعنت" با همون هود  رکه" بر خرمگس معدیلب با حرص غر   ر یز
 . نشست  یصندل یدرهم رو  یمشک   یو موها

معلم وسط کالس پرت    ز یم   ی خودش رو رو   د یبه حضور فر  توجه یب  ما ین
نشستن، من هم    هایصندل   یو آشفته رو   حال یب   نیکرد و سامان و رام 

 .دار نشستمدسته یصندل   یرو  و یو درد کنار آر  ی با خستگ

شکمش گذاشته بود با همون    یستش رو رو کنان دناله  کهیدرحال   ای پو
موها  سیخ   یهالباس رو   دهیچسب  ییخرما  یو  صورتش  از    یک ی  یبه 
 : دیغر دادیهاش رو ماساژ مدست کهیولو شد و درحال  هایصندل

بود جاسم باغ وحش مثل باغبون دست    یخفه شو! چند روز  یک یتو    -
 !یاالن دوباره شاخ شد ؛یرشد نکرده بود یل یبود رو سرت، خ دهینکش

 :رو ادامه داد ا یحرف پو  یحال یبا ب سامان

 . م ی ریراحت در نم  التیخ ؟ی سوگول  یتو رو فرستاده مراقب باش -



هم قالب کرد،   ی هاش رو توو دست د یبورش کش یبه موها ی دست دیفر
 :جواب داد ز یآمهیبا پوزخند و لحن کنا

بب   - بر  ییاهچه برنامه  د ینیهه!  حاال حاالها    دیکه زد  ی. گندزنیبراتون 
جز  به  دید یانجام م  یشما هرکار  کنم یجمع کردنش محاله؛ واقعا فکر م

مرحله    یبه احوالتون اگه تو  یدرس خوندن، فقط از اآلن گفته باشم وا
 . زنهیم  شیقبول نشه، کل مدرسه رو آت نفرتونکیحداقل   اد یاول المپ

  ومده یو با نفرت بهش زل زدم؛ حاال انگار خودش ن   دمیکش  یاکالفه  پوف
جوربرنده تهد  یست!  رو  ماها  معاون    کنهیم  دی داره  خودش  انگار  که 

انگمدرسه نفرت  لبخند  به  هرچقدر که  نفرتم    زشی ست!  زدم، حس  زل 
با    نیهم   یبهش بدم. برا  ی شد و راسخ شدم تا جواب دندون شکن  شتر یب

 : به خودش جواب دادم ه یشب بایو تقر  ز یآم هیکنا   یلحن

 ؟ یمطمئن ی لیاز خودت خ -

  ی ض ی پوزخند عر  کشیبار  یهالب  یبهم انداخت و رو  یپر از تمسخر نگاه
 :جواب داد یزینشست و با لحن تمسخرآم

 .از تو  شتر یب  یلیخ -

هام رو مشت کردم، اما به زور  درون خاکستر شدم و با شدت دست  از 
به صورت نحسش زدم. من بهم    یظاهرم رو حفظ کردم و لبخند پرحرص 

مثل اون دائم    ییهاها رو خوب بلد بودم، چون آدمآدم  ن یروح ا  ختنیر
ز   ی قو  کردنیفکر م  اما  پله  اون  یپا   ر یهستن  و  اغراق  فقط  و  ها فقط 

راسخ گرفتم هر آنچه رو از چهره و رفتارهاش    م ی . تصمدن بوکاذب گذاشته  



که ازش داشتم، اما فرصت نشده    یبودم و هر برداشت   ده یمدت د  نیا   یتو
 . کنم   انیبار با خودم مرورش کنم ب ک ی یبود که برا

 : خونسرد جواب دادم  یکردن با روانش مصمم و با لبخند  یباز یبرا

از تو ساختن؛ تو آدم   گرانیکه د  ینباش  یاون وقت چیه  کنمیم  شنهاد ی پ -
که اآلن    ستین   ی ن یا  ی خوایاما اونچه که تو م  ، ی هست  یو فرمانبر  دیمق

نداشته    نانیازت ساختن اطم  گران ی که د  یبه اون من  وقت چی. ه یهست
از اون    یرو و دنباله  یهست  تیکه خود واقع  یباش، با سرکوب کردن من

 . یبر یتون یبرات ساختن تا سر کوچه هم نم که  یمن

و نگاهش رنگ تعجب گرفت؛    دیحس کردم رنگ از رخش پر   لحظه کی
  ی زیباعث شده خنده ر  نیبهت و سکوت فرو رفتن و ا   یهم تو  هیبق  یحت

 . بکنم

پا روانشناس کرد؛ اما تمام    ه یعمه! من رو هم رسما    ن یاز دست ا   امان 
از رفتارهاب  یکه زدم تمام برداشت  ییهاحرف اخ  یود که    رش یچند روز 

موثر عمه تقلب گرفته بودم.    یهاذره هم از صحبت  کی داشتم، دروغ چرا!  
پوزخندم رو پرنگ کردم و    ز،یانگ با باز شدن در و رفتن اون زردک نفرت

 . رو دور تا دور کالس گردوندم می طانیش  نگاه

بلند شدم    یصندل  یاز رو   ی زندان  هی خونه مثل    یی از خوردن زنگ کذا  بعد
  ر ی مس  یاز کالس خارج شدم؛ تو  توجهیدوش گذاشتم و ب  یرو رو   فم یو ک 

ذهنم مرور    یکرده بود تو  سیتدر  یمراد  یرو که آقا  ییهامدام فرمول
م   کردم، یم برا   داندیخدا  چقدر  لعنت   ز یتم   یکه  اون کالس  و    ی کردن 
تنه کل کالس رو به    کیکالس خسته شده بودم.    یتو  یهادهخر   شهیش



اکبر اکبر  م، ی بود  دهیکش  یط  یاصرار  چقدر  که  بماند  بهمون    ی حاال 
مون برسه و  وقت نداشت که مفصل به حساب  ینعمت   یسرکوفت زد. آقا

کالس    یادآوریفردا درنظر گرفته بود. با  یرو برا یاصل هیتنب نی هم یبرا
  یانحس اون چند نفر پوف کالفه  ی هاافهیق  دن یدامروز عصر و    یتی تقو
پاهام رو مثل بچه پنج ساله به زم  دمیکش   ن یماش  ی. وقتدم یکوب   نیو 
ب  یم یکر د  رونیرو  به سمت    دمی کش   یاآسوده  نفس  دم،یاز محوطه  و 

عمرش    ی بار تو  کی رنگش حرکت کردم. چه عجب! الاقل    ی اسمند نقره
پرت کردم و    نی عقب ماش  ی. خودم رو با خستگ ادیگرفت سر موقع ب  ادی
خستگ   یتو تو  ی اوج  درد  بدن  غلط  ی و  فر  یافکارم  از    دیزدم؛  چقدر 

  ومد ی ن  ی مراد  یقدر جا خورد که تا اومدن آقااون  ی هام جا خورد! حتحرف
 . کالس  یتو

بود مثل من.    ی بدبخت  ه یاون هم    کردم، یخوب درکش م   یل یمن خ  اما
م  هم  مبا  ی اون  خواستم یمن  خودم  اون   خوامیشم که  بق  ینه    ه یکه 

به کابوس    لیمن تبد  یایاآلن من همون مِن کاذبم اما رو  خواستن،یم
 .شد

ام رو باز کردم  پف کرده و خسته  یها چشم   نیماش  ستادنی از حرکت ا  با
 . کردم  یلب ر یِفرم رو نوازش دادم و تشکر ز یهاو مژه

خونه    اط ی ح  یخونه رو فشار دادم و با باز شدن در خودم رو درجا تو  زنگ
 . بود وارد خونه شدم و در رو باز کردم  نییسرم پا کهیپرت کردم، درحال

  کرد، یصحبت م   یکه انگار با کس   دم یشاد و سرخوش عمه رو شن  یصدا
روش گرفت  عمه که انگار منتظر ورود من بود نگاهش رو از لپ تاپ روبه



تاپ انداخت و با    نگاه شادش رو به لپ  دنم یذوق بهم نگاه کرد. با دو با  
 : لحن گرمش گفت

 . بفرما خوشگل خانمم وارد شدن -

لحن    یبزنم ول   یپرپشتم رو با تعجب باال پروندم و خواستم حرف  یابروها
 :سرخوش عمه مانع شد

 . زنگ زده یک   نیبب  جانیا  ایب -

مبل بنفش پرت    یرو رو  فمیک  یستگ و خ   ی باال پروندم و با کنجکاو   یی ابرو
شا  تونستیم   یک   یعنیکردم،   هم   دیباشه؟!  اون که  باشه!    شه یسپهر 

سال داره  ماه  یعادت  ا  یبه  هم که  عمه  بزنه،  و    قدر نیزنگ  سرخوش 
 . خوشحاله پس حتم ندارم خود سپهر ارتباط گرفته

آماده متلک گفتن بهش شدم و با ذوق کنار    ی و مشتاق  طونیلبخند ش   با
.  دیلبم ماس  یمامان لبخند رو   حیلبخند نگران و مل  دنیعمه نشستم، اما با د
 د؟ یدیصورتم رو م  یهازخم  یعنی واقعا مامان بود! 

که ته    یاو تنها کلمه  ختی فرو ر  یز یوجودم چ یلحظه حس کردم تو  هی
 ..." همه مدت  نیعد ا بود "چه عجب! ب ز ی چ کی کردیم  ین یذهنم سنگ 

ح   چقدر  چقدر  بود!  شده  چشم   فیشکسته  خط کنار  درشتش    یهاکه 
لبخند رو   شدیم  انیکم نما کم  و ب  شیا غنچه  یهالب  یو    روح یخسته 

تنگ شده بود. با تموم    ده یزن خسته و رنج کش  ن یا  ی بود؛ چقدر دلم برا
آخه مگه گل بدون    خواست،یوجودش رو م   هیبازم دلم سا  هاشیمهریب

 !اره؟ یباغبون هم دووم م 



  ی کرد جور  شتر ی فشارش رو ب  ی رحمیبه گلوم چنگ زد و با ب  ی سخت  بغض 
  یها. دلم دستزه یرو محکم بهم فشار دادم تا فرو نر   م ی گوشت  یهاکه لب

و شهرام سرم رو نوازش کرد،    مایکمتر از ش  نکهی با ا  خواست،یگرمش رو م 
دلم   هم  باز  س   کی اما  دست  ر یدل  به  زدن  رو    یها بوسه  مهرش  پر 

 . خواستیم

  گه ی ام، دکه من خسته  زدیآشفته و خسته بود، از نگاهش داد م  چقدر 
  ق یبودن رو به وجودم تزر   دیاز ام   یا تاب و توان ندارم اما با لبخندش هاله

به    شهی شد؛ عمه که انگار حس درونم رو مثل هم  ی. سکوتم طوالنکردیم
با لبخند لب  شیم یلحن صم  یتو  یریدرک کرد تغ   یخوب   ی هانداد و 
 :گفت  ی می رو بهم فشرد و گرم و صم کشیربا

بزن با دخترت،    یحرف هیهمه مدت   نیچرا؟! بعد ا یجان ساکت  نینوش -
خونه با    یتو  دیم دلش پوس از آب و هوا بگو، از خواهر برادرش بگو، بچه

 . نکن یدلبر قدر نیشما، با سکوتت ا ی دلتنگ

کلمه    کیهرچند کم اما الاقل    زد،ی! کاش حرف مکردینم سکوت    کاش
ا  گفتیم از  پ  یهمه خستگ  نی تا دل تنگ من  از    دایجون دوباره  کنه. 

قرار گرفته، اما    ز ی در ست  یچهره مامان کامال مشهود بود که با بغض سخت
رو کش داد و قلبم رو از شدت    باشیمصلت و محکم لبخند ز   شهی مثل هم
  ی به زندگ   دیخوش آهنگش به وجودم ام  ید، با صدادرد آور   هب  یدلتنگ
 : دیبخش 

 دخترم؟ یدورت بگردم مادر خوب  یاله -



گرفته بودم جواب    ادیکه از خودش    یزدم و با تسلط   یلبخند ناخودآگاه 
 :دادم

 کجا هستن؟   مای! شهرام و ش؟ یآره قربونت برم تو خوب -

درش    یکه دلتنگ   یرنگش رو پشت گوشش زد و با لحن  ی عسل  ی موها
 :جواب داد  کردیم  دادیب

هم    ی خونه کلو شهرام رفتن کتاب  ما یش   م، ی دورت بگردم همه خوب  یاله  -
  ادی المپ یبرا یمدرسه دار  یات گفت که توشون برات تنگ شده. عمهدل

م هم یش یآماده  دخترم  ماشاهلل  پ  نی.  رو    ات ندهی آ   یریبگ  شیفرمون 
 . قشنگم  نه یضمت

و به    مون نیب  ی به حصار لعنت   ی و دلتنگ  ی فتگیو با ش  دم یسر لذت خند  از 
گر  ساکت بود و نظاره شه ی شدم، عمه مثل هم رهیقشنگش خ  ر یقاب تصو 

دلتنگ  یهاحرف از  با رفتارش من رو شرمنده    شه یما؛ مثل هم  ی سرشار 
کلمه حرف    کیبا گفتن    خواست یفکر بود که نم قدر روشناون  کرد،یم

باشه که انگار به اندازه صدها قرن از    یمکالمه من و مادر  احم اضافه مز 
 . میهم دور بود

ش   یلبخند و  تاپ  لپ  به صفحه  لذت  با  و  که    یریتصو   نی ترنیریزدم 
 : شدم رهیبهم نشون بده خ  تونستیم

خبر از  . چهستهیروح  نیتر بزرگ  ن یا   دیممنونتم؛ شما خوب باش  یلیخ  -
 اوضاع؟ حال شهرام چطوره؟ 

  ی اقهوه یهابه چشم  شهی نگاه مهربونش رو از اون فاصله مثل هم مامان
 :رنگم تابوند و با محبت جواب داد



  ی درست نباشه بگم که نگران نش  دی شا  زم؛ یحالش خوبه نگران نباش عز  -
  فرستمیم   نیها رو با دوتا ماشقدر که بچهاون  ست،یاصآل امن ن  جانیاما ا

نظر داره، دلم آشوبه    ر یمونه و ما رو ز نفر دنبال  هیدانشگاه. انگار هر لحظه  
خبره! اون  چه  رانیا  یپس تو  هیجورنیکه اوضاع ا  جانیدخترم موندم ا

هست، توروخدا مراقب خودت باش    یاکدوم جهنم دره  صفتیمردک ب
و استرس؛ جسمم    یاز نگران   ده یدخترم! من شبا خواب از سر چشمم پر

 . ادیتو خواب به چشمم نم ی جاست، از دلتنگروحم اون یول   جاستنیا

ها رو بروز  حرف  نی ا  وقاچیکه ه   یدلم گرفت، مامان   بی کردم و عج  تعجب
رو باور کردم،    شی ! دلتنگکردیابرازش م   محبت یامروز به مِن ب   دادینم

تو دلتنگ عمق حرف  یاز  دلش    شیهاش  تازه حس کردم  باور کردم؛  رو 
 . اآلن نیو مت هامیبچگ ی کوچولو  ایآر  یتنگ شده، برا میمن واقع  یبرا

  می من واقع  یهمه سال دلش برا  نی که بعد ا   دهیرس  یمن به سر حد   مادر 
لبخند و  قدرت پس زدم  تمام  با  رو  ما  ی تنگ شده! بغضم  ته    ی هاهیاز 

 : شدم رهیهاش خگرفته بودم زدم و با محبت به چشم   ادیکه    یمحبت

که بهش تعلق دارم حالم    ییقربونت برم نگران نباش! من کنار عمه و جا  -
ا اتفاقا من  نه حس م  جانی خوبه،  نگران شما هستم.    ی کس  کنم یفقط 

قربونش برم،    ستی پشتم ن  وقتچی عمه ه   کنه؛یم   تم یاذ  یدنبالمه، نه کس
 . منم خوبم  دیخوب باش دیکنارمه. شما قول بد   شهی هم

مکالمه    خواست یفرستاد انگار که نم   ی زد و بوس ی مهر و دلبرانه لبخند پر 
 : گفت  دیبا ترد شدیرو تموم کنه، اما ترسش مانع م 



ا  شتر ی ب  گهی خب د  -   ی ممکنه مشکل  م، ی که صحبت کن   ست ی امن ن  نی از 
زبونم الل. صنم جان بخدا شرمنده تو هم هستم جوِن تو، جون    ادیب   شیپ
زنگ بزنم که مبادا    دمیترسیچند وقته م  ن ی! اونتمیمد   ی بخدا کل  وا، یش

رد رو  ش  یاب یخطم  خ   وایکنن؛  ان  ی لیخ   یلیدخترم  دارم،  شاهلل  دوستت 
در  برم  ست اوضاع  درس  می گردیبشه  بخون کلحتما.  مواظب    ی هاتو 

 .خودت باش عشِق مادر، دوستت دارم 

 : جواب داد ی فرستاد و با مهربون  یاز دور بوس  عمه

چشم    وای جان، ش  نیراحت نوش   التیدختر منه! خ  وا یش  ه؟یچه حرف  نیا  -
 .و شهرام باش   مایمنه تو هم مراقب ش

بوس   ن ماما  دور  اشک  یاز  قطعه  و  از گوشه چشمش    ار یاخت یب   ی فرستاد 
فرستادم،    یبه گلوم چنگ زد و از دور براش بوس  ید یبغض شد  د،یچک
اگه بود حتما نص  یبوس بار آخر و  کردمیقشنگش م  یهاگونه  بیکه   .

صفحه لپ تاپ دووم    ی خوشگلش از تو  ر ی نگاه آخر و با دور شدن تصو
 . کردم  هیآغوش عمه انداختم و از ته دل گر ی توو خودم رو   اوردمین

 *** 

روبه  با و کالفه چنگ   ی رو حرص  رنگم    یمشک  یبه موها  یعمه نشستم 
  که ی. عمه درحالکردمیشپشو رو جزغاله م  یزدم، من آخر اون کاسکو

  ی نگاه  م ی ن  کرد یرو تماشا م   لمشیبود و مشتاقانه ف  دهی مبل دراز کش  یرو 
 : دیپرس  ی لحن سوالبهم کرد و با 

 دختر! چت شده باز؟  ی ریمرده نم -



به دسته مبل    یمشت   داد یسرم و با داد و ب  یصدام رو انداختم رو   معترض
 :زدم

هاشون  و هاپو و جوجو و ِرکس تو خونه  ی پاپ  ه یآخه عمه! ملت همه    -
  ی شپشو برداشت  ِی بوگندو   یطوط   هی جا    نی از شپش بازارتر  ی دارن، تو رفت

رو    شی اآخه؟ نصف فوضوالت زرد و سبز و قهوه  هیگل چان  ن ی! ایآورد
داده انگار کثافت!    لیتشک   کموننی کرده! رنگ   یمن خال  لی وسا  یرو   یتلپ

 فعال شده؟  قدر نی اش اکوفت کنه که معده وامونده  ید یم  یچ  نیتو به ا

 ... . یریم  لو یسه ک خوره،یم  لو یبد شکل سه ک یشپشو

  چوندم ی در اومده لبش رو گاز گرفت؛ با حرص حرفم رو پ  یهابا چشم   عمه
 :و کالفه ادامه دادم  یو با همون لحن عصبان 

  یت یکالس تقو   گهیساعت د  کی! من خبر مرگم  ن ییپا  زهیریم   لو یسه ک  -
 . اون مدرسه وا مونده یدارم تو

  د، یاز کنار دسته مبل به گوش رس  یفوق چندش دن   یکه صدا  دینکش   یطول
  شکست،یرنگ و منقار گشادش تخمه م  یبا نوک خاکسترجور که  همون
 :داد زد یابم و دورگه  یبا صدا

 . ادیازت بدم م اد،ی شپشو خفه شو! زشتو نگاه کن! ازت بدم م -

بلندش رو    ی و مشک  دیسف   یکاناپه بلند شد و موها  یاز رو  ی با کالفگ  عمه 
 :صداش رو از ته دل باال برد  یو با کالفگ ختی دوشش ر یرو 

  دیر یزبون به دهن بگ  قهیجفتتون، سرم رفت! دو دق  دی ر ی! مرده نمی وا  -
 .خب



رو برداشت و با سوز و  روبه  ی اشهیش   ز ی م  ی ظرف رو   یاز تو   یاتخمه  یدن
 :داد زد یدارلحن خنده

 !نرو  یرینرو! اگه بخاطر من م   هیسم -

 .کرد  یز یده من خنده رزدم و عمه هم به دنباله خن یبلند قهقهه

 : دیآورش غرچندش یبا همون صدا شپشو

 !شه ی. عوق عوق حالم بد م شهیشپشو تو خفه شو، تو نخند حالم بد م -

دست گرفت    یرو با محبت تو   ی عوض  یکرد و اون شپشو  یزیخنده ر   عمه 
 : اش رفتبه سرش زد و با خنده قربون صدقه یاو بوسه

 !بامزه من  ِی دورت بگردم، دن یاله -

که به رو    یگند  یادآوری و با    دیلبم خشک  یکه عمه زد خنده رو   یحرف  با
که داشت    یبود و اون رنگ بد و افتضاح  دهیام کشمطالعه  ز یو م  ی تخت 

انگشت  که با    یا رهیدا   یهام رو گرفت؛ از توچشم   یخون جلو   یالحظه
اشاره و  بودم، شپشو رو دشصت  با    دیام درست کرده  رو  زبونم  و  زدم 

پام رو با تمام قدر سمتش پرت کردم،    ی تو  یابر  یی دادم. دنپا  شار دندون ف 
  یهادست  یتو  زشیصدتا ملق خورد و با شدت به حثه ر  یابر  ییدنپا

  ی او من از ته دلم چنان قهقهه  دیکش  یبلند و نازک  غ یعمه برخورد کرد. ج
هام بلند  قهقهه  یقدر صدااون  د،یبر   قهیدق  کی  یسر دادم که نفسم برا

 :دمی شن یعمه رو نم  یجد  یبود که صدا

  یزیفدات بشم چ   ی . الهیو کشتمدختر، بچه  یریخدا مرگم بده! مرده بم   -
 . ستی ن ی زیخوشگِل من، چ  ستین



قدر محکم  شپشو نسوخت دروغ گفته بودم، چون اون  ی بگم دلم برا  اگه
هاش  چشم   یزدم که اشک تو  مخشیو سوزناک اون ضربه رو به کله ب 

 . جمع شد

بودم، دلم رو گرفته بودم و مثل بز    یشعوریآدم پست و ب  یلیخ   چون
 . دمیخندیبهش م

هام روون شده بود؛ و اشک از چشم   د یدیهام تار مشدت قهقهه چشم   از 
تارم حس کردم    سیخ  ی هاپلک  یالاز البه بال  یز یچ  کیو  بال  از دور 

  ی هام خشک شد و عمه با صدالب  ی! خنده رو شهیم   کیزنان بهم نزد 
 : بلند داد زد

 !خدا مرگم بده -

  نمیهام رو پاک کردم تا واضح بب و اشک چشم   دمیهام کشبه چشم   یدست
  ی که تو  یدیمچ دستم نشست و سوزش شد  یکه رو   یاما با جسم نرم

و عمه    ختی که سقف خونه ر  دمی کش  یادستم حس کردم، چنان نعره
 .جدا کرد  چاره یهراسون اون جسم نرم و شپشو رو از من ب 

  یکه تو  یکمبل افتادم و با خش  یرو   حسیشوک بودم که ب   یتو  قدر اون
وقت  یابدنم حس کردم لحظه اما  باشم!  انگار که خواب  رفتم؛    ی از حال 

  دنمیمرده افتاده بودم! عمه با د  هیتختم مثل  یهام رو باز کردم رو چشم 
زد و در اتاق رو بست و گوشه تخت نشست؛ هراسون از جا    ی قهقهه بلند

اش شدت  ندهخ  دیشدم و دورتادور اتاق رو گشتم، عمه که حالم رو د  ندبل
 :گرفت و با خنده گفت



تو که به قول خودت از کفتر و   ؟یدختر! آخه مگه کرم دار  یریمرده نم  -
پرنده پر  و  و کرک  م کفتار  در    وون یح   هیبا    یکنیم   خودیب  ی ترس یها 

 !یافت یم

و با حرص به عمه    دمیو پرپشتم رو با شدت درهم کش  یمشک   یابروها
خنده هرر    یجا  دیشکمش خم شده بود؛ هه! با   یزل زدم که از خنده رو 

شپشو تنها باشم    یکه من با اون کاسکو  یکه مبادا روز  بودیوز نگران م
  ی چ  یوحش انگل   نی! آخه ای . موجود عوضارمیکرک و پرش رو از جا در ن

ه امام قطع  ک  یاله   یبود از شدت ترس سه قاچ بشه، ا  کینزدبود! دلم  
 . ینسلش بکنه به حق عل

اش رو خورد و با  در هم من، خنده  یهاحال و اوضاع و اخم   دنیبا د   عمه
 :د یکوتاهم کش   یبه موها ی لبخند دست

و باز کن؛ بجنب آماده  خوشگلت  یاوف قربونت برم من آخه! اون اخما   -
 . شهیکالست شروع م   گهید قهیدق ستی شو که ب

تحمل اون چند    رقابل ینحس و غ  یها افهیق  دنیو د   یت یفکر کالس تقو   با
 . دمیهام رو درهم کش اخم  تر یو حرص   شتر ی نفر، ب

 :دیام رو بوس زد و با محبت گونه  یح ی که انگار فکرم رو خوند لبخند مل  عمه

ست، همه  روزا خاطره  نیدورت بگردم، اوقات خودت رو تلخ نکن. همه ا   -
لذتنفرت  نیا اوج  شادها  مهیو  من  اون  دونمی.  متنفراز  اما    ،یها 
چرک  وقت چیه چ ستی ن  ن یدلت  َتخم  و  اخم  با  نم  یزی.    شه، ی درست 
آدم    هیمثل    دیبه خودت بده. لبخندت نبا   یتکون   ه یجاش لبخند بزن و  به
کن، مگه چقدر    یآدم موفق لبخند بزن و زندگ   ه یمثل    شهی باشه، هم  یعاد



و زوارت    یش یم  ر یقدر پ فکر کن که دو روز بعد اون  نیبه ا  ؟یمون یجوون م
 . یندار ی جوون نی رینفرِت ش نیا یکه وقت برا   رهیدرم

  میلحظه زندگ   ن ی بهتر  یحرف رو تو  نی ترو درست  نی بهتر   شه ی هم  مثل 
مهربونش نهال وجودم رو    یهاو طبق معمول با دست  آوردیبه زبون م 

 .کردیپربار م 

کنار    یواریتخت دونفره بلند شد و با لبخند سمت کمد د ی نشاط از رو  با
باز کرد و کم ام  شده  زونیآو   ی هالباس  یتو  یدر حرکت کرد، درش رو 

و شلوار اسلش    د یسف   یبا بندها  یمشک  یهود  کیمکث کرد    یگشت. کم 
هاش رو  چشم   ستاد،یلبخند جلوم ا کمد در آورد و با    یرو از تو   یخاکستر

 :روبهم گفت یتنگ کرد و با لحن سرخوش 

 ؟یاسپورت چطور پی! با تن یخب آق مت -

 . کردم  باش ی نثار صورت خندون و ز یکردم، چشمک   یزیر  خنده

  یرو از تو  نشیزد و ماش   ایها دل به دراز آماده شدن عمه بعد از مدت  بعد
رانندگ  نگی پارک سال  چند  بعد  تا  حادثه  یدرآورد  بعد  برا  یاکنه؛    یکه 
اومده بود و در اثر تصادف فوت شد، عمه از    شی پ  ون ی آقا هما  امرز یخداب
  ی اکه بر   یو زمان کم  یت یکردن زده شد اما به لطف کالس تقو   یرانندگ

 . گرفت با ترسش غلبه کنه  م یرسوندن خودم به کالس داشتم، تصم 

اش گرفت و  از گونه  یبوس محکم   ستاد ی در مدرسه ا  ی جلو  نکهیاز ا  بعد
رو کوله رو  برا  یام  ش  ی دوش گذاشتم؛  لحن  با  آخر  مختص    نیریبار 

 : خودش تشر زد



هم  ادتی  وا یش  - پ  شهی باشه،  جلو  به  درحال    شیرو  اتفاقات  اگه  برو، 
خوش  انیجر بکش   ندیآ برات  بهتره کنار  برا  ،ینبود  فقط  همون    یچون 

. پس نذار حسرت بشه. هرگونه  یر یاتفاق بد رو بگ  یجلو  یتون یلحظه م
سوال نره. استرس    ر ی هات زکه ارزش  ییشد سکوت کن، اما تا جا   یبحث 

 . زمیکارت که تموم شد زنگ بزن عز  شهم نداشته با

به صورت ماهش انداختم و با محبت جواب    دارانه یخر   یهااون نگاه  از 
 :دادم

هات  و حرف  ادتی   ، یباهام فاصله داشته باش   لومتر یعمه تو اگه هزاران ک  -
قبرستون دلم    یتو   یدل من هست؛ تو تنها آدم چال نشدن  یتو  شهی هم

مثل تو دارم، من برم که    ی. عشق من خداروشکر که عمه خوشگل یهست
 . شه یم  ر ید

شدم و با سرعت    ادهی رنگ عمه پ  دی و از پارس سفبراش فرستادم    ی بوس
سالم برداشتم،  مدرسه گام  در  درحال   ی سمت  و  نگهبان کردم    که یبه 

ها باال  کنم از پله  دایرو پ   لم یتا موبا  زدمیرو کنار م  فم یک  یتو  اتیمحتو 
 .رفتم و وارد راهرو شدم

وارد    ییشده بود حاال با چه رو   رمی د  یدادم، کل   رونیرو با استرس ب  نفسم 
  ی پر از تمسخر  یبه در زدم، اما صدا  یاکالس بشم آخه؟ با استرس تقه

 " دییکه داد زد "بفرما  دمیرو شن

با   ی داشتم صدا  حتم و    دینحس مهران  باز کردم  با حرص در رو  باشه، 
 .در رو ببندم وارد کالس شدم نکهیبدون ا



شد! پوف چقدر عجله کردم،    یبادم خال  ت یاز جمع  یکالس خال   دنید  با
تنها نباشم.    لیعزرائ  نیآخر برسم اما مثل اآلن با ا   قهیحاضر بودم پنج دق

لجم گرفت؛ چقدر بد بود   یل یخ دنشیبهش انداختم، اما با د یینگاه گذرا
  ی مثل تو باشه! آخه چه شانس   قشیو عال  قیسال  یکه ازش متنفر  یآدم
اصآل    کرد، یبه تن م   ی مشک  ی هود  د یامروز با  ن یلندهور حتما هم   ن یا   ود؟ب

و وارنگ باشه؟ چرا مثل  رنگ  یهایمثل من عاشق هود  دیچرا اون هم با 
 !دوست داشته باشه وار وانهی رو د  اهیرنگ س دیمن با 

  ی رنگم رو رو   یمشک   ی و کاله هود  دم یکوب  یصندل   یرو با حرص رو   فم یک
  د ینکش   ی طول  ختم؛ی صورتم ر  یرو کج رو   م یمشک   یسرم گذاشتم و موها

 : دمیاش رو شن پر از طعنه یکه صدا

  اد یاما بهمون    ستم، ی ن  ت عی نحس و ضا  یصدا  دنیهرچند که مشتاق شن  -
 . م ی سالم کن ه یدادن به بق

نازن  نکهیا  بدون  از    یآدم پوچ   ف یرو ح  نم ینگاه  رو  بکنم کتابم  اون  مثل 
 :جواب دادم ی ابم شده و پر از طعنه یدر آوردم و با صدا فم یک

اگه    یحت   م،ی ریسبقت بگ   گرانیسالم کردن به د  یدادن تو  ادیبه ماهم    -
 .طرف جواب هم نداد

دست چرخوند، با لحن چندش    یزد و خودکارش رو تو  یکشدار  پوزخند
 :مختص به خودش ادامه داد

و به    کهیدرجه    تیر یادگیحرفم رو بزنم؛    م ییبذار رک باشم حاال که تنها   -
و در عوض    یزنیحل مسئله لنگ م  یتو  ه،یها عالخاطر سپردن فرمول

درجه    یتو مباحث  حل  عمل  سرعت  و  باالیهست  کیدقت  دقت    یی . 



نم  یآدم عجول   چیکه ه   یتر کاراز همه مهم   ،یدار انجام    ده،یانجام  تو 
 . از سرعته تر یات یح  یلیدقت برات خ  یبه زمان ندار  یو کار  یدیم

فقط    دیبود که شا  یبا تمسخر  ختهیکه داشت آم   یتی مصمم و جد  لحن
که زد    ییهابه حرف  تونستم ینم  یل یخ  نی هم یبرا  کردم،یمن حسش م 

 . از اعتماد من رو نداشتن  یاذره  اقتی مثل اون ل  ییهااعتماد کنم چون آدم

 : گفت  یترآروم یکرد و با صدا  ز یرنگش رو ر  یمشک  یهاچشم 

 !ی هست  ی . خالصه بگم، آدم داغونیشیسوم من هم نم  کیاما   -

به    یحرف  با شد  باعث  عمه  حرف  اما  شدم،  منفجر  باروت  مثل  زد  که 
کنم. چون سکوتم رو    یهام خال اکتفا کنم و حرصم رو سر مشت  یپوزخند

کردن من استفاده کرد و با    یعصب  یبودنش برا  یاز اون رگ عوض  دید
 :تمسخر رو بهم گفت

 !ین داغو یلیخ -

و تمام اعتماد بنفسم    ختی درونم فرو ر  یزیکه زد حس کردم چ  یحرف  با
بود؟    یهام نبود پس چ و تف کردن به ارزش  ر ی تحق  نی رفت، اگه ا   لیتحل 

 . متهی باز هم غن یبد  یرو از هر روش  شعور یجواب آدم ب 

 :دمیزدم و غر ی با حرص ختهی آم پوزخند

 . یستین  یچ یاما تو ه  -

 : جواب داد تفاوت یرنگش زد و ب ی مشک ی به موها یچنگ  ی الیخ یب با

 . م نظر بدهمثل تو درباره ی ندارم آدم داغون از ین -



کردم    یبا تمام وجود سع  گرفتم؛یم   شی داشتم آت  ی شدت حرارت و داغ  از 
 : هام قرار بدمحرف  یسوز درونم رو تو

  ه یفکر کن به چشم بق ، یست ی ن ی چی آدم داغون ه ن یبه چشم هم ی وقت -
  ست ی ن  از ی ن  ،یا یداغون هم نم  نیبه چشم هم   ی ! پس وقت؟ یتهس   یچ
 . به جهنم  یبهتره بر ،ی بکن یکار

دلم درحال    یخالص رو که زدم، انگار خربارها خربار قند و عسل تو  ر یت
موفق لبخند بزنم و با تسلط به    یهاکردم مثل آدم  یآب شدن بود. سع 

 .شدم  رهیروم خروبه

بود که زحمت ندادم اون لحظه    ز ی انگو نفرت  ارزش یقدر برام ب اون  یحت
با جواب  اشافهیق تو یرو  بب  نشیآست   یکه  بودم  نم ی فرو کردم  . مطمئن 
رو  درآر به روبهپس با همون لبخند حرص  زنهیم  ششی آت  شتر ی ب  یتفاوت یب
 . شدم ره یخ

نباشه،    ما ی دعا کردم ن  اومد یراهرو م  ی که از تو  یکس   یهاقدم  یاصد  با
 . شدمیشون م دونفر  فیچون عمرا اگه من حر

  فم یک   یرو از تو  می و گوش  دم یکش  یا پوش نفس آسوده  د یروح سف  دن ید  با
 . شدم نستاگرام ی درآوردم و وارد ا

!  داد؟یاجازه رو م   ن یباشم، اما مگه مهران بد دهن ا  تفاوتیکردم ب   یسع
 :گفت   وی روبه آر یبا لحن پر از تمسخر

 ؟یریپ  یچطور -



بشر تا حاال تونسته خوب    نیذاتش بود، اصآل ا   یتو  یکه بد دهن   الحق
آر چنگ  و ی باشه؟!  معمول  موها  ی طبق  بول   دش یسف  یبه  و    ن یآست   ز یزد 

  حرفیو با دست صاف کرد و برنگش ر   یقرمز و مشک   یا رب چهارخونهسه
 . وسط کالس حرکت کرد و نشست ی سمت صندل

فرو رفته بود با خنده روبه    یی ایدر  ی هااز کرم  ییایدر  ی که انگار تو  مهران
 : گفت  ویآر

 !می جاهامون رو عوض کن ا یب شه، ی اگه کمرت خسته م -

هم    و یبلند کردم؛ آر   ی گوش   یدادم و سرم رو از رو   رون یرو کالفه ب  نفسم
رو    شی ندونست و سر از کتابش برداشت، نگاه خاکستر  ز یوت رو جا سک

 :جواب داد  یمهران و با خونسرد ی نگاه مشک یفرو کرد تو

باز گربه   اینکردن   ن یرو تحس   هات ی! مامان و بابات نقاش؟یاعقده  ه یچ  -
 !؟یندازیچنگ م ه یاوفت کرده که مثل گربه به بق

آر  یحرف  با شد  وی که  درحال  فم یک  دایزد  پوزخند  با  و  شد  با    که یکوک 
 :حرفش رو ادامه دادم رفتم، یور م میگوش 

بارش کنن    نیا  - حرف کلفت  هرچقدر  شده!  بلند  چپ  دنده  از  امروز 
 .شهیپر نم   اشرهیذخ

هم مثل من نتونست نگاه    وی که آر  یسر داد، جور  یقهقهه بلند   مهران
 . ره یمتعجبش رو از مهران بگ 



رنگش رو با    یمشک  یزد و موها  لشیو است  ی به ساعت مچ  ی دست  مهران
  ی سردش درحالکرد و با لحن خون  دیشدت چنگ زد، پوزخندش رو تشد

 :جواب داد کردیرو نگاه مکه به روبه

پ  - خودم معلم خودم    شه ینشده، چون هم   ن یتحس   هام ینقاش   ی رینه 
  ی دون یگرگ ساختم. م   هیبودم. گربه بهم چنگ ننداخته چون از خودم  

پاهات از    یمحکم بودن کفش تو  یبرا   یحت  نکهیا   یعنی   ؟یچ  یعنیعرضه  
کتک    یوقت ستی زشت ن جون بنظرت    یریپ   ؛یریبند کفشت هم کمک نگ

دادت برسه؟ از بخت بد، شجاعت و جسارت  نفر به    ه یهربار    یخوریم
 . یاریدستش ب به یتون یذات آدماست، با خوندن چندتا کتاب نم یتو

جفتک    ی مثل خر به صندل  و ی بود تا آر  ی کاف  دیکه مهران کنار هم چ  یکلمات
  د یفهم   شدیهاش م با شدت بلند بشه؛ از حرص نفس  یصندل  ی بزنه و از رو 
  د ی! خودش با گفتیهم نم   راهیشده. بنظر خودم مهران ب  ی چقدر عصبان

  ونجه ی گاو که جلوش    هیمواقع مثل    شتر یاما ب   کرد، یاز خودش دفاع م 
 . گر بودختن فقط نظارهیر

  وفتن،یو مثل سگ به جون هم م   شن یم  ر ی شون جوگحتم داشتم جفت
  ی نشست و کاله هود  م ی گوشت  یهابه لب  یپس با فکرم پوزخند پر رنگ

رو  رنگمیمشک  تو  یرو  رو  و سرم  بدون  کت یسر گذاشتم  فرو کردم؛  اب 
بود و    تیخاص یاون دوتا گاو ب   یها تمرکز تمام حواسم به حرف  یاذره
 . نداختم یم  ی نگاه میشون ن نحس یها کلیبه ه  یواشکی

بودم    دهیحجمش رو ند  نیا  وقتچی که تا حاال ه   یادورگه  یبا صدا  ویآر
 :داد زد



ها  مدرسه  ی تو  ی دوهزار  فرهنگ یب   ی هالشکه امثال شما تن  یتا زمان   -
با  ییهست، استعدادها امثال شما خرد بشن.    بار حرف  ر ی ز  د یمثل من 

کردنت    تیحد از ترب  نیت چه خبر بوده که تا ا تو خانواده  ستی معلوم ن
اگه   شدن،  بهت    هی غافل  خ  یهرکس   دادنیم   ادیذره  درس    ی لیکه 

بار رو  اوضاع فالکت  نیاآلن خودت ا  ستی ن  عرضهیپخمه و ب   خونهیم
 . ینداشت

بنفش و    ی هایآروم کتون   یهااز جا بلند شد و با قدم  ی با خونسرد  مهران
  و سمت تخته حرکت  د یکالس کش  دیسف  ی هاکیسرام  یدارش رو رو ساق

و    کردیرو جارو م  ن یکشدارش که زم  یهادرهم و نفس  ی کرد؛ از ابروها
مهم  همه  لعنت از  ضربدر  اون  دستش  یتر  شصت کف  انگشت  با    که 

  ف یتشر   یش یو آت  یحدس زد از درون چه طوفان   شدیکامال م  د،یکشیم
 . داره

  ه یو عصب  ی شیقدر آت هم کامال مشهود بود که چه  و یچهره قرمز شده آر  از 
  دییجو یقرمز شده بود و پوست لبش رو م   دش یپوست سف  یچون جور

. مشخص بود  کنهیم  کهی تکهی هاش تدندون  ی که انکار داره مهران رو ال
نم  الک  ن یا  خوادیکه  آر  یالک یبحث  بشه.  قدم  وی تموم  بلند    ییهابا 
  یرو روبه تیو با عصبان دیکش   نیزم  یرو رو  دشیو سف کیا ن یهاکفش

  ی بود، جور  لکسی. مهران حرکاتش به ظاهر خونسرد و رستادیمهران ا 
  شه؛ی گذاشته م  شیکه کامال معلوم بود آرامش قبل از طوفان داره به نما 

د جا   یسردخون  گهیمهران  به    ز یرو  رو  از خشمش  پر  نگاه  و  ندونست 
بود هواله کرد. نفس    ستادهیا  اشنهیبه س   نهیکه درست س  ویصورت آر 
  و ی آر   یو پشم  دی سف  یکه موها  یجور   دیکش   وی صورت آر  یتو  یکشدار



بم    یرفت و با صدا  یاهاش قرار گرفت، دندون قروچهجهت نفس  یتو
 : دیغر  ی نو عصبا

امثال تو، امثال    ی غ یجوجه ت  ؛یذاریفراتر م  مت ی پاتو از گل  یدار  گه ید  -
تو معلومه  ننداز،  راه  واسه من  تو خ   یتو،  بوده که    ی لیخانواده  خبرها 

 . یشد سی ف یریو پ  عرضهیب  قدر نیا

 !بده حتما  یان آ  ید هی

کتاب بردارم، تا    یجرأت نداشتم سرم رو از رو   یبودم و حت   دهیترس  پاک
  ی ! اگه تویبودم! اگه دعواشون بشه چ  دهیند  گه یرو د  شیجورنیحاال ا 

برا  م ی تا ا   یمدرسه بود الاقل سه چهار نفر بودن که  دوتا    نیجدا کردن 
  قد و    ز ی ر  کل یجدا کنم! من با ه  یرو چطور  هانیاما آخه من ا  ان، یاراذل ب

هزار  با قد پنج  م ی و مهران دارس یبا قد سه متر  وی رآ  دی با  ی متوسط چطور
 !رو نکشن  گر یوقت همد  هیرو از هم جدا کنم؟!   یمتر

سرم رو بلند کردم و دست مشت    عی رو اومد سر که از روبه  یمشت   یصدا  با
به گوشه    یمهران با لبخند دست  دم،یصورت مهران د  یرو رو   وی شده آر

به گوشه لبش کلنجار رفت    ی . کمدی کش  کردیلبش که خون ازش فوران م 
وجودش به    ینفس تو   ت یکه از شدت عصبان  ییو یآر  ی رو و صاف روبه

 . ستادی جوش اومده بود ا 

حد    ن یبار بود که تا ا  ن یبلند بشم! اول  می صندل یجرأت نداشتم از رو   ی حت
با نفرت و نگاه بودم؛ جفت  دهیترس با خشم که هزاران    ختهیآم   یشون 
  کرد یشده بودن و لب از لب باز نم  رهیداخلش نهفته شده بود بهم خ  یمعن 



  ی هااهنگ  نی اما از ا  زدن، یحرف زور بار هم بکنن. کاش حرف م   ه یکه الاقل  
 !کردنیهم رد وبدل نم  نی ب دار ییدستشو 

سکوت رو فقط    نی سکوت فرو رفته بود و ا  یتو  هیچند ثان  یبرا  کالس
قدر جو  اون  شکست؛یو مهران م  و ی آر  یکشدار و عصب   یهانفس  یصدا
بود از حلقم   کیدلم که نزد دن، یلرزیهام مثل ژله م بود که نفس ن یسنگ

 !رونیبپره ب

کرک و    چ،یکه ه   نییپا دیکه مهران زد قلبم از دهنم پر   یحرکت ناگهان با
حد ممکن از    نیتا آخر  یاما دهنم جور  چیباز هم ه   خت،ی ر  ن ییپرم که پا 

به سوزش    توجهیهم باز شد که پاره شدن گوشه لبم رو حس کردم و ب
  رهیو با همون دهن باز به صحنه خ   دمیپر   ی صندل  یلبم مثل اسب از رو

 !شدم

  ی مات و مبهوت و با همون دهن  هی شوک بودم که تا چند ثان  یتو  چنان
م  اگه  و  بودم  بازش کرده  ته  از  ب  تونستمیکه  با   شتر ی قطعا  زش  هم 

 . بودم ره یبه صحنه خ کردمیم

حرکت رو مهران زد! مگه چقدر ضعف اعصاب داشت؟ پس انگار من    نیا
ز  دونستم یم   یزیچ   هی ناخودآگاهم    ر یضم   یتو سرش  سربه  ادیکه 
 !ذاشتمینم

رو گرفت و مثل دستمال    وی آر  قهیبود! چنان    یاعصابیب   یبشر خدا  نیا
  یصدا  وی آر  یکالس پرتش کرد که من جا  یهایبه طرف صندل  ی کاغذ

مهره خوردن  جور  یهاترک  رو حس کردم.  پرتش کرد    ی کمرم  محکم 



صندل نزد  هایسمت  صندل  ک یکه  ب  یهایبود  سر    ی رو   وفتنی کالس 
 !چاره یب

  دایاز درد پ   یاش اثراتچهره  یافتاده بود اما تو  نیزم   ی مثل پشه رو   و یآر
اآلن خداشد ینم اگه  جا  ی! من    ر یز  زدمیم  یبودم، جور  ویآر  ینکرده 
لبش    یخون ناخواسته رو   وی . آرانیقبر درب  یکه هفت نسلم از تو  هیگر

  یاش از رو سر داد. کامال متوجه بودم خنده  یرو پاک کرد و قهقهه بلند
قرار داد و با زور از    یگاه دسته صندل   هیدستش رو تک  ته؛ یدرد و عصبان

 .بلند شد  ن یزم یرو 

خفن   ی عوض  مهران حرکت  بود    یبا  زده  چهره    کم یکه  قبل  به  نسبت 
  ده یبه صورت رنگ پر   اشرحمانهیو ب   حیداشت، اون پوزخند کر   یترآروم
 . آوردیحرصم رو در م   ویآر

  ی خربزه رو مثل سگ بزنم، من با وجود ضعف ذات   وی آر  خواست یم   دلم 
ال  حرکت رو داشته باشم اما با همون ح   ن یتاب ا  تونستم یعمرا م  میبدن

 . شدمینم  الیخیب کردمیخراب تا مهران رو بابت حرکتش قطع نسل نم

که داشت    یدیکرد که با وجود درد شد   نیرو تحس   ویتحمل آر  دیهم با   باز 
  ی کش رفته و سوز  ی! مات و مبهوت و با دهندیخندیباز هم مثل خر م

 . به صحنه زل زده بودم کردم،یام حس م گوشه لب پاره شده  یکه تو

فک    یزد تو  رجهی با سرعت ش  ویهم نذاشته بودم که آر  یپلک رو   هنوز 
بود.    گهیبهم د   یآغازگر جفتک انداختن اون دوتا سگ وحش   نیمهران و ا 

 .شون حرکت کردمدهنم رو با زور بستم و با ترس به سمت



ها  فحر   نیتر از او مهران هم که زرنگ  زدیبه صورت مهران مشت م  ویآر
 . زدیبدبخت ضربه م  و یبه شکم آر  شد،یبود از راه دل و روده وارد م

  د یز یبرم جلو و به عاقبت    دم یترسیبود که م   ادیقدر زها اونمشت شدت
بکنم؟! حاال    یچه غلط  دیمن با  ایهول وهلل بودم که خدا  یدچار بشم؛ تو

هم از کالس    قهی دق  کیاز هم جدا کنم،    یدوتا گرگ رو چطور  نیمِن َبِره، ا
جنازه    هی مکنم و به نگهبان خبر بدم تا من برگرد  دایپ  ی تا کمک رونی برم ب
 !دستم باد کرده یرو 

و با سرعت سمت مهران حرکت کردم و به    ت یخر  یا ی رو زدم به در  دل
  یی وی تا آر  دمشی بازوش چنگ زدم و با تمام قدرت به سمت خودم کش 

 . رو ول کنه وره خ یکالس مشت م   نیزم یبوکس رو  سه یکه مثل ک 

 : دیو با حرص غر  دیبا دست از مشت زدن کش  مهران

 . ی سالم بمون دمی نم  ی نیکنار، وگرنه تضم   یبهتره بکش -

که دل و قلوه خودم    یهام فشارش دادم جوردست  نی ب  یشتریشدت ب   با
 . ختیر  رون یاون ب یبه جا

  ی بلند شد و مشت محکم  ی عی افتاده بود، با حرکت سر  ن یزم  ی که رو   ویآر
زانوهاش خم شد و    یرو   یاکه مهران لحظه  یبه صورت مهران زد جور

 . صورتش گذاشت ی دستش رو رو 

زدم و بازوش رو مثل مارمولک    رجهیش  وی رو ول کردم و به طرف آر  مهران
اما بازوش رو با زور    دیرسینم  کدومچیهرچند که زورم به ه   دم،یچسب

به سمت عقب    نی زم  یکار پاهام رو رو   نیا  ی و برا  دمیسمت خودم کش



آر  دمیکش با    ی عوض  یوی اما  رو  با دستش من  و  برنداشت  قدم  از  قدم 
 . وارید  یکه با کمر رفتم تو  یداد جور  هل شدت به عقب 

 : دمیلب با حرص غر  ر یز

 !بهم زد یتشر  هیالاقل   شی لیاون مهران با اون عزرائ   ،ی عوض  اقتیلیب -

اما من کنه  شون نیب  یریدرگ ا باال گرفت  از  براحرف  نیتر  و  بودم    یها 
  ی هاقهی  یهاشون که رو دست  یرخ نده با سرعت خودم رو ال  یقتل   نکهیا

آبک ضربه  چهارتا  سه  دست  با  و  دادم  قرار  بود  شده  حلقه  به    ی هم 
  شون نی هم مالحظه نکردن که من ب  ذره  کی  هایهاشون زدم؛ لعنت دست
سرم رو با هر مشت    اطیبا احت  نداختن،یمشت م  و مثل بز بهم   مقرار دار 

بکنم اما    شتر ی ب  شون نیهام رو بفشار دست  کردمیم  ی و سع  دم یدزدیم
 !دهیفا یااز ذره غیدر

! من از اون  زدنیمشت م   گهی همد  چارهی ب  یهابه صورت  ونی در م  یکی
نزد  برا  کیفاصله  سف  ی هاصورت  یدلم  و  من    دشونیصاف  سوخت! 

 . کردنیبهم مشت پرت م   ون ی درم  ی کی حکم کاه رو هم نداشتم و    شوننیب

 : دمیام غربم شده  ی پاهاشون رو لگد کردم و با صدا  تی حرص و عصبان  با

 . دیاندازه خورد  ه ی! جفتک انداختن تموم شد، هر جفتتون به  گه یبسه د  -

  ه یپرتم کرد و با    وار ی بازوم رو با قدرت گرفت و به طرف د  یوحش   مهران
آر رو  وی جهش  مشت کوب  نیزم  یرو  به  شروع کرد  و  به    دنیانداخت 

ندونستم و با سرعت از کالس خارج شدم.   ز یرو جا  دیترد  گه یصورتش. د
  ی چ   دمیقدر عجله داشتم که نفهم رو از نظر گذروندم، اون  ضی عر  یراهرو 

م و  م   کار یچ  خواستمیبرداشتم  فقط  رس  دونم یکنم؛  من    و یآر   دمیتا 



هاش از شدت ضربه خسته  و مهران دست  دیکشیآخرش رو م   یهانفس
 .شده بود

جهش از جا    هی با    وی برداشت و بلند شد آر  و یکه دست از زدن آر   مهران
 :بلند شد و مهران رو به باد کتک گرفت، از کوره در رفتم داد زدم

 !ی وحش ی آشغاال گهی بسه د  ا،یعوض  دیبس کن  -

شون  صورت جفت  یدستم رو رو   یرو که باز کردم کل سطل آب تو   پلکم 
پخش کرده بودم و کالس غرق در آب شده بود. همون موقع در با شدت  

 . از هم باز شد

رو زل زده  روبه یشگیهراسون و با تعجب به صحنه مسخره و هم  نیرام
رو    یسرد مشخص بود خمار  یهوا نیا   یسطل اون هم تو  یبود، آب تو
  ی هاکلیه   یپرونده بود و درد رو تو  یسر اون دوتا سگ وحش   بدجور از 
 . کرده  دیشون تشدنحس

  ی نبود اما در حد  ادیسطل ز  ینشده بودن، چون آب تو  سیهم خ   یلیخ
هاشون  از سرشون بپره از سر تا شونه  یاشون به آب بخوره و داغ که کله

 . شده بودن سیخ

  خیسطل آب    هی   مدونستیبودم که زدم! اگه م  ی بهت حرکت  یتو  هنوز 
که    کردمیرو م  کار نیزودتر ا  بره،یو م   شورهیم  یجورنیرو ا  ت یعصبان

 . نشه  یلیزخم و ز  یجورنیشون اوامونده  دیسف یها الاقل اون صورت

سطل رو کنار در پرت کردم و خودم رو به    زدم ینفس م نفس  که یدرحال
ام کرده بود.  خسته  ن یجنبش داشتم و هم   ی رسوندم، واقعا کل  می صندل

 !یکالس جبران   اومدمیو نم   شکستیکاش پاهام م



 : دیسکوت مسخره رو شکست و با همون لحن نگرانش پرس ن یرام

 ... . خبره؟ باز مثل سگ و چه -

و مشخص بود    دادیرنگش جهت م  یمشک  یبه موها  کهیدرحال  مهران
  ن یکت کرد و حرف رام حر   شی فروکش کرده، به سمت صندل  تشی عصبان

 :رو قطع کرد و جلوتر جواب داد

درس بزرگ بهش دادم تا بفهمه    ه یرو بستم و    ی عوض  ه یفقط دهن    -
 . یچ ی عنی عرضه 

ب  ویآر صندل  یحس یخنده  طرف  به  خنده  با  و  و    شیکرد  برداشت  گام 
 :جواب داد

 .دادم ی درسش رو بهش پ یچطور  یدید یوگرنه م ،یدیرس  ر ید -

اخم کردن اصال    د، یرنگش رو به شدت درهم کش   ییخرما  یابروها  نیرام
به    ی به خنده باز بود. با تند  شهیچون دهن گشادش هم   ومد ی بهش نم
 :دیشون توپ جفت

ا   - اگه  ا  نی من موندم  از  ب   نی پسر نبود، استخون سالم هم    رون یکالس 
ت  ثاب  د یخوایگانه ماحمقانه و بچه  ی هاییبا زورآزما  ؟ ی! که چ رفت؟ یم
رو    کارهانیهمه ا  گه، ی کارها گذشته د  ن یدوره ا  شتره؟یمن زورم ب   دیکن
  گهیاحمقا! اآلن د  م یهست   یرستان یدب   گهیاآلن د  م،یدبستان انجام داد  یتو
 !می کنیتالش م  مونیزهرمار ندهی آ  یبرا م یدار

جوابش رو    یحوصلگیگذاشت و با ب   ز یم   ی سرش رو رو   ی حالیبا ب   مهران
 :داد



مثل    ی ولم کن داداشم! حوصله دار  نده؛ یآ   نیا   یتو  ختمی... ر یمن ر  -
 !؟یکن   حتی و به قول خودت نص   ینق بزن قهیحاج باقر دم به دق ز ی کن

  ی و چنگ  دیکش  ی پوف  کوبهیهاونگ م  یکه متوجه شد داره آب تو  ن یرام
جالب    ی هارو با طرح  دشیسف   شرتیرنگش زد و ت  یی خرما   یبه موها

رنگش فرو برد و    ی مشک  نی شلوار ج  ی صاف کرد؛ دستش رو تو  ی مشک 
 . به من نشست ک ینزد ی صندل  یرو 

آر  ی زیچ  سی پ سیپ   ی صدا  با برگردوندم؛  عقب  به  رو  ژل    وی سرم  با 
و ظرافت دست یضدعفون با دقت  تمکننده  رو  رو   کردیم  ز ی هاش    ی و 
 . دیکشیدستمال م ز یدسته م 

داشت    یزیکه اون به تم   یبه تمام معنا بود! توجه   وانهی د  کیبشر    نیا
از کودک من  جا  ی اگه  به  اآلن  آر  ن یمت  یداشتم،  و    ی گلپر  کیازم    ای و 

 !سوگل کدبانو دراومده بود

  ی زیبشر چ  نیباعث تعجبم شد! تا حاال از ا  نی کرد، هم  یزیخنده ر  مهران
  ی ها بودم. کاش لب  دهیند  زون یکرک و پر ر  یهاجز مشت و لگد و اخم به

نکنه که آدم    یخشنش کار   تا اون چهره  د یخندیم   شهی اش هموامونده
 . رهیبگ یداریشب ب

کنار    یبا حرص کبود  ختهی اش رو خورد و با همون لحن آمخنده  مهران
 :اش رو نوازش دادگونه

که    یهمون محلول  ی خودم رو تو  زدم یتو بودم، م   یقطعا اگه اآلن جا   -
م   یدستت گرفت   یتو اکردمیغرق  حال  یاحمق   قدر نی.    ستی ن  تیکه 



پاک کرد! واقعا فقط اسم نخبه    دنیدستمال کش   ه یبا    شهیرو نم  یزیهرچ
 . یریاحمق پ  ی کشیم  دک یرو  

رو زد که من چند    یحرف  قایکردم، دق  ییصدایو ب  ز ی خنده ر   ناخودآگاه 
 . زده بودم یرپاکت یبه ش   شیوقت پ 

جواب    ی تفاوتیبا لحن ب   داد،یکارش رو انجام م   کهیدرحال   توجه یب  و یآر
 :داد

هم  - الاقل  رو    ن یمن  هم    کشم،یم   دک یاسمش  اسمش  داشتن  از  تو 
 . ینشست  جانی ا  یاآلنش هم با پارت نی هم  ؛یمحروم

  نی نسبت به ا  می گوشه لبم رو کش دادم و با تمام حس درون   یخستگ   با
 : جواب دادم  دهیفا یب یهابحث

و دانشگاه و    هی زی و جه  ی و خرج زندگ  یدر سربازبهمملکت در   ی پسرا  -
ست؟  ساده  ادیالمپ   هیهستن، دغدغه شما دوتا پخمه    شون لیخرج تحص

 . نیپرو شد  قدر نیکه ا   دینخورد  یشما دوتا لگد درست 

 . نشون داد کی سر داد و با انگشت شصت بهم ال  ی قهقهه بلند ن یرام

بهم کوب  در  اون چشم   ده یبا شدت  با  مجلس  و گل  و    ی اگربه  یهاشد 
که    یالت  پیت  شهیو مثل هم   یدرهم با قد بلند سه متر  یهشت   یابروها

 .زده بود وارد کالس شد

که تنش بود    یهمرنگ   ور ی و پول  یمشک شرت ی! تکردمیرو درک نم فازش
اش رو  به کنار شلوار پاره  ذاشتیم  شی متوسطش رو به نما  یهاو عضله

 ذاشتم؟ یدلم م  یکجا  دیبا



 خورد؟ یم  ی تی به کالس تقو پیت  نیا

  ی اهاش جمع شد و با لحن مرموزانهکنار گونه مهران اخم   یکبود  دنید  با
 : دیپرس

 !شده؟ یچ -

 : مثل نخود خودم رو انداختم وسط و جواب دادم جلوتر 

 .برو ته صف  ،یدیرس ر ی د اهینخود س -

به سمتم    شی شتر  یهالب  ی رو   یپوزخند  ما ین رو  انگشتش  و  نشست 
 : گرفت

 . نمکدون دمی! از تو که نپرس ی الل  گنینم  یتو حرف نزن  -

معن  خنده از  طعنه  یپر  لحن  با  و  ور    یبا گوش   کهیدرحال  زمیآم کردم 
 :جواب دادم رفتم یم

و ننداز وسط  خودت  تیبار تو زندگ   ه ی  ؛ینخود  گن، یوسط نم   یتو نپر  -
  یتو  ست ی جالب ن  ی حس تجربه باشه برات که بدون  هی   دیشا   یی ماجرا   هی

 .یسرک بکش  یهرکار

با    تفاوت یزد، ب  ی و کشدار  ض یابروش رو داد باال و پوزخند عر  ی تا  هی
 : دیچی مخم پ یور رفتم اما زنگ صداش تو میگوش 

چرت    یباز  نیا   ر ی ما رو درگ  ی مکان ما زر زر کردن ممنوع. اگه اکبر  یتو  -
آشغال رو    رمردی پ نی و هم تو، هم ا کردم یلل نمام تعلحظه  ه ینکرده بود 

 . رونیب  نداختم یبا لگد م جانی از ا



ام رو کش دادم و سوزش رو به  حرفش ناخودآگاه گوشه لب پاره شده  با
صورتش رو با    ی رو   با حرص آب  که ی. مهران احمق درحال دمیجون خر 

 : دیغر  ی و پرحرص ث یبا لبخند خب  کردیدست پاک م 

کارمون  ماین  - روش  کرد  ادت ی!  فکر  واقعا  تو    جا نیا   نا یا  یرفته؟ 
  ی بمونن؟ تو  جانیقراره ا   نا یا   م ی هست  ط یشرا   ن یا  ی چون تو  ا یموندگارن؟!  

  شیدوم  نا یمدرسه موندگار شد که ا   ن یا  ی تو  یدوسال کدوم تازه وارد  نیا
 . نهیبوده از اآلن به بعد هم هم  نی باشن! تا بوده هم

کالس    ینحسش تو یو ارتعاش صدا دینفرت خند  با خته ی با لذت آم ماین
مشت  د؛یچ یپ سر  رو  حرصم  خالتمام  لب گوشت   یهام  و  با    م ی کردم  رو 

 . و َپست  یعوض یحرص گاز گرفتم، موجودها

  ی به موها  یو دست  دیاش رو محکم بوس سمت مهران رفت و گونه  ماین
مشک  سیخ   مهین دور    د، یرنگش کش   یو  رو  دستش  و  نشست  کنارش 

  ی که تا اون موقع ساکت بود ضربه آروم  نیگردن مهران حلقه کرد؛ رام 
کردن    حتی دلسوز نص یزد و طبق معمول مثل پدرها  شی به دسته صندل
 : رو آغاز کرد

از    غیشده، اما در   یتون افقکرم درون  کم ی واقعا که! منو باش که گفتم    -
ب ر یتغ  یاذره رو  شورتون  مرده  نص !  حال  برام    حتیبرن  هم  رو  کردن 

زحمت  د، ینذاشت اگه  مراد   ه ی  ست ی ن  ی خبرتون  به  من که    دیبزن   یزنگ 
 . اوردمین  یگوش 

  ی که هندزفر  وی ام رو کنار زدم و به آرو افکار مسخره  دمیکش  یاکالفه  پوف
روش  گوش گذاشته بود و با دقت به صفحه کتاب تست روبه  یتو  م ی سیب



و با    ع یقدر سربود! اون  ی می ش  یبشر واقعا خدا  ن یبود نگاه کردم؛ ا  ره یخ
  سته، یدستش از حرکت با   دم یلحظه هم ند   ه یکه من    زدیمهارت تست م

 . کردمیهم رقابت نم  ییبا کم کسا م ی از حق نگذر

  یرو به باز  ما یگردن ن   ر یانداخت و زنج   مایدستش رو دور گردن ن  مهران
 : گرفت و گفت

 .اوردمین وم ی هول بودم گوش  قدر نیمن ا  -

بلند   ن یرام ش   یقهقهه  لحن  و  خنده  با  و  طرف    ی طونیزد  رو  انگشتش 
 : مهران گرفت

  جنبه ی! خالصه حواست باشه، ب ایبر یم   ادی ماها رو از    یدار  ،ی عوض  یا  -
 . یاریدرن یباز

مهران    یبه موهاش زد و نگاه سبزش رو به نگاه مشک   یچنگ   یبا کالفگ  ماین
 :انداخت

فروخت  یشعوری ب  یلیخ  - رو  ما  امروزم کنسله؟    ؟یداداش!  برنامه  البد 
  قدر نی که تو ا  هی ما چ   ر ی تقص  کنن،یو جرواجر م خودشون  ا یسامان و پو

 !؟یهول 

  د یکش  نیزم  یرو رو  شیرفتارش آشکار بود صندل  یکه تو  یبا ذوق  ن یرام
هاش رو بهم  دست  ی نشست و با خوشحال  ما ی مهران و ن  ی و درست جلو

 : کرد  انیو چالش رو نما  دیکوب 

 . دراومده یاز ماست  یامو؟! بعد عمربچه یدار کار یچ -



  ن یرام  یشون ی به پ  یارو با شدت کش داد و ضربه  شیهاش گوشت لب  ماین
 : زد، با اعتراض جواب داد

  ن یا  زنم ی . بخدا خودم میترخفه، خودت از مهران شل ماست  یک یتو    -
وامونده رو به در کنه،    کنمیپاره م   طناب  راه  از  اگه بخواد داداش منو 

 !گفته باشم

  ما یو ن   نیبه مکالمه گنگ رام   یکه تا اون موقع با لبخند خونسرد  مهران
با لحن    د، یکش  دشیبه پوست سف  ی کرد و دست   یاتک خنده  دادیگوش م

 : جواب داد یخوشحال اما خونسرد

اصآل!    کشهیساعتم طول نم  هی  ست،ی شما؟! حالتون خوش ن  دیگیم  یچ  -
 . ساعت م ی فقط درحد ن ست ین  ایمسخره باز  نیتو فاز ا 

گوشم رو فارغ    یااشون لحظهو کنجکاو کننده  یاز مکالمه لعنت  تونستم ینم
دهن با  و  و گوش  ی کنم  تو   یباز  به  دست  یکه  بود  شده  خشک  هام 

متوجه باشم دارن در چه    یاذره  نکهی بدون ا  دادم،یاشون گوش ممکالمه
 . کننیصحبت م  یمورد

مورد    کی  نیکه ا  فی اما ح  ارم،یسر از کارشون درب  شتر ی ب  خواستیم  دلم 
 . محاِل ممکن بود

که    رهیم   یچه کس   دن یاما د  ، یکس  دنید  رهیداره م  ل یمهران عزرائ  پس
  ه ی  تونه یقدر خر ذوق شدن. حتم داشتم اون شخص م اون دوتا احمق ان
فکر   ی هام نشست، حتبه لب یث یکه کردم لبخند خب  یدختر باشه، با فکر 

با اخالق    ل، یب ی. مهران سگ سآوردیکردن بهش هم لبخند به لب آدم م 
به کنار اون    هانی تحمل کنه؟ همه ا تونه یم  یآدم احمق  کدومگندش رو  



به چه    ی دگیقدر خوشحال بود؟ از شدت دختر ندچرا ان  دهیند  ر یخ   ن یامر 
 !چاره یافتاده ب  یروز

و سرم رو فرو    دمیکش  هودهیاطالعات ب  یآورو دست از جمع  دم یکش  یپوف
تو بدشانسوامونده  ی گوش  ی کردم  از  دق  ی ام،  خاموش    گه ید  قهیچند 

 . تا خونه گز کنم  ادهی رو پ  ر یو مجبور بودم کل مس   شدیم

به گوش  یامیپ  با نزد  م ی ارسال شد کنجکاو گوش  م یکه  به صورتم    ک یرو 
 :هم گره کردم  یرو تو ام یپرپشت و مشک  یکردم و ابروها

نعمت   ن یمت  - آقا  یجان  فور  یمراد  یهستم،  براش    یمتاسفانه مشکل 
  دیبرگرد  دیشما هم معطل نباش  ادیرو ب  یکالس جبران   تونهیاومده نم  شیپ

 . تون نشنه که نگرانخون

  ی لب لعنت   ر یزدم و ز   ز ی به م  ی وانت پنچر شدم و ضربه محکم  کیالست   مثل 
 . رو زمزمه کردم یپر حرص 

آر   یبا کنجکاو   همه  و  زدن  زل  اون    و یبهم  و  آورد  در  از حجله  هم سر 
با کالفگ  ها یهندزفر درآورد؛  از گوشش  موها  ی چنگ  ی رو  و    یبه  کوتاه 
 :و گفتم  دمیکش  رونیرو با حرص از سرم ب  م ی رنگم زدم و کاله هود  یمشک 

بر  - مراد خونه  د یاراذل  واسه  نم  شیپ  ی مشکل  یهاتون،  سر    اد یاومده 
 . کالس

زد،    ز ی به م  یاو ضربه  د یکش  شییخرما   یبه موها  یا چنگ کالفه  ن یرام
 .با کف دست موهاش رو کالفه صاف کرد  ماین

 : و گفت د یرنگش رو درهم کش  یاسورمه یموشکافانه ابروها  ویآر



 . جانی ا م ی ا مگه ما مسخره  اد؟یوا! چش شده که نم -

برا  یاشونه  ی کالفگ  با و  ام افسوس خوردم؛  وقت هدر رفته  یباال دادم 
 : گفت  یبا کالفگ  وی در جواب آر ماین

 . یاتو که قطعا مسخره -

  د؛ یهاش رو بهم کوبو دست  دیپر  شی صندل  یاز رو   ی با خوشحال  مهران
 . زل زدم  اقشیهام تا ته باز شد و به اشتچشم 

با اون    شهی قدر خوشحال بود؟ کاش همچرا ان  دیبد  دی خاک برسر ند   نیا
رو قورت نده    هاچارهی که الاقل سر کالس ما ب  ذاشتیخوشگل خانم قرار م 

 !رفتار کنه  یزاد یآدم شهی و هم

به دوش به سمت   فیک  کهید و درحالولومش رو باال دا  اقیبا اشت   مهران
 :روبهمون گفت  کردیدر کالس حرکت م 

 . م ی دار یکه کار و زندگ   م ی! برگه یبسه د  یاوک -

بهش    مای و ن  نی که رام   یامسخره  ی هابه تکه  توجهیزدم و ب   یپوزخند
شارژ نداشت    م ی برداشتم و چون گوش  ی صندل  یام رو از رو کوله  نداختنیم

با عجله پا به دو گذاشتم و از کالس خارج شدم، وارد راهرو شدم و با  
حرکت کردم اما تا خواستم شماره عمه رو    یبلند سمت در ورود  یهاگام
 . نگاهم به سمت در خشک شد رم یبگ

  شتر ی شون بپاها  یو صدا  دن یدویراهرو م  یتو  یگریبا ناش   مای و ن  مهران
  یرو روبه  ن یو رام و یزودتر از آر  مای مهران و ن  .کردیم ی مخم رو خط خط

رو  بار روبهو مثل من مات و مبهوت به صحنه فاجعه  ستادن ی ا  یدر ورود



  م ی گفت بدبخت شد  شدیکلمه م   یواقع  یشدن، اون لحظه به معنا  رهیخ
جهنم    نیا   یتو  یجدیجد  یعن یبسته بود؟    یرو ک   یو تمام! اون در لعنت 

 !افتادم ر ی گ  هایوحش ن یدره با ا

  ت یجمع  یگهید  یبه جمع ما، دهن بازها  و یو آر   نی ملحق شدن رام  با
با تعجب    یجور  م، ی شد  ره یرو خباهم به در بسته روبه  ی شد و همگ  لی تکم

 . که خود در از شدت خجالت آب شد

لحظه    کی  یهوا رفته بود برا  یما رو   یراهرو که از شدت سر و صداها  کل
 .ساکت و خاموش شد

دهن بازش رو به حرکت در آورد و با لحن پر تعجب و بهت زده    ویآر
 : بود گفت ره یبه در خ  که یدرحال

 م؟ یافتاد  ر ی گ  یعن ی -

  ک یچقدر حالم اون لحظه مزخرف بود نداشتم، اما فقط    نکه یبا ا  یکار
ر  کالس با دل و جون منتظ   م ی تا  یکه تو   ییسوال ته ذهنم بود و بس، ما

ا  یچطور  م ی ن ینب  گرویهمد   ختی زنگ بخوره و ر  م ی بود   ن یتا خود صبح 
 !م؟ یجهنم دره باهم بمون

با    م ی از ما قصد تکون دادن به خودمون رو ندار   چکدوم ی ه  دیکه د  نیرام
سمت در گام برداشت و با دسته در ور رفت،    یابلند و کالفه  یهاقدم

  یچنگ محکم   اد یبنظر م  خودیو ب  هودهیب   یلیچون متوجه شد کارش خ
 . رنگش زد  یاقهوه ی به موها



رو به    اشهیکه تک  یهم به حرف افتاد و غر زدن رو آغاز کرد؛ درحال  ماین
که صداش    یداشت و جور  تی که از وضع  یبا تمام حرص  زد،یم  وار ید
 : نعره زد چهی راهرو بپ  کل   یتو

 ... . رو  دار ی سرا نیکه ا   یگند بزنن به اون کس   -

لگد محکم  مهران به خون نشسته  با    یبا چهره  رو  و مشتش  به در زد 
  د یکشیکشدار م   یهااز اون نفس  که یو درحال دیدر کوب   شه یقدرت به ش 

 : دیغر

  ا یدر باز بشه    ن یا   دیبکن   ی کار  هی  ا ی.  ی زندگ  ن یتو ا  ختمی ... ریمن ر  -
 . و باز بشه  وفتهیتا تودش به غلط کردن ب  زنم یبه در لگد م  قدر نیا

ِکِنف    یکه صداش رو نشنوه، معلوم بود حساب   یکردم جور  یزیر   خنده
آ  ند   چارهی ب  یشده،  آخده یدختر  حور   ی !  خانم  با  پر  یقرارش  بهم    ی و 

م براش  دل  افتادمیهاش م ذوق کردن  ادی  یطرف هم وقت  کیخورده، اما از  
 . سوختیم

  خته، ی بهم ر  یجورنیقرار بوده که ا   نی ا  دنیمنتظر رس   یلیبود خ  معلوم
ن  زبون  از  امان  خ  ک یمن که    شدار یاما  داخلش  حرف  هم    س یلحظه 

 : کشهیو درجا دم م  خوره ینم

 !چقدر هوله نیو بب بدبخت -

بازوش    نیبهم حواله کرد و اگه رام  دار ییدستشو   یهااز اون نگاه  مهران
 . شدیم  یکیبود، قطعا دهنم با کف راهرو   ده یرو مثل مارمولک نچسب 

 : گفت  یبا کالفگ  اره یاز جا در ب خواستیدسته در رو م  کهیدرحال ن یرام



 !د؟ یاوردین ی کدوم گوش  چیه -

و    د یکش  یاپوف کالفه  کرد یم   یدور گردنش باز  ر ی با زنج  که یدرحال  ما ین
 :ب دادجوا

  ی گوش  یم یش  ادیوسط کالس و درس و مدرسه و المپ   یکدوم مرده مرگ  -
مدرسه؟ از شازده مهرون بپرس که امروز فقط بال نداشت تا بره سر    ارهیم

 .قرار

  نیزم   یبه رو   یکرد؛ مهران با حرص لگد   دییرو تا  مایبا سر حرف ن   ن یرام
و همون    یبا کالفگ  ن یزد و نشست زم  ه یتک   وار یبه د  ما یو کنار ن   دیکوب 
 :اش داد زدبلند و نکره یصدا

قدر سخت بود؟! خبر  ان  ی گوش  ه یتون بکنن، آوردن  تکخاک تو سر تک  -
شا مرگ پشکل  یتو   دیتون  ا   یاوارانهاوضاع  کرده    ر ی گ  تی وضع  نیمثل 
 . میباش

  ی روروبه  ن یزم  ینثارش کردم و با حرص خودم رو رو   ی دلم فحش  ی تو
  م یدونست یکه ما نم  دینشست؛ آخ ببخش   ن یزم  یو رو   دم یکوب   یفتدر کو

 . خدمتتون  آورديم یم  یدوتا گوش  یوگرنه نفر د،یشما قرار دار

اومده بود بهم زل زد و با لحن خوشحال و    ادشی  یز یکه انگار چ  ویآر
 :روبهم گفت یخونسرد

  قهیمگه چند دق  یبود، نعمت   یگوش   یسرت تو  شی پ  قهیتو چند دق  ن یمت  -
 . زنگ بهش بزن هیپسر خب   یگرفت  ینداد؟ چرا الل مون امیبهت پ شیپ



نگاه  همه ن  دوارانهیام  یهابا  زدن؛  زل  با    مایبهم  مهران  و  پوزخند  با 
ام   ییهاچشم  از  رام   دیپر  آم   یعاد  ی نگاه   نیو  خونسرد  ختهیو  .  یبا 

کش    یشتری هاشون زدم و لبم رو با حرص بدلم به چهره  ی تو  یپوزخند
 : دمیدادم، با حرص بهش توپ 

خودم    دیببخش   ی لیخ  - من  مرس   ی نبود گوش  ادم یسلطان!  از    یدارم 
اگه گوشتی ادآوری احمق  اآلن    می .  تا  داشت که  شارژ  و  بود    ه ی روشن 

نعمت    ن یو از اندارم خدا من  فیکرده بودم، من مثل تو الل تشر  ینطخ
 .نذاشته بهرهیبزرگ ب 

هاس رو  پنچر شد و مثل پچه پنج ساله دست  نیماش   ک یمثل الست  مهران
 . زل زد ن یهم قالب کرد و بغ کرده به زم   یتو

کرد و دستش رو به نشونه خاک بر سرت به    دیپوزخندش رو تشد  ماین
  ه یهم به در تک  نینشست و رام   نی زم  یپنچر شده رو   و یسمتم خم کرد؛ آر

 .زد

تو  یاقهیدق  چند با صدا  م یسکوت گذروند   یرو    م ی گوش  امیپزنگ    یاما 
 . همه سرها به طرف من برگشت

که    یزیچ   نیام درآوردم و اولکوله  یرو از تو   م ی دهن باز از تعجب گوش  با
سه درصد بود. مگه خاموش نشده    ی بود که رو   یچشمم خورد شارژ گوش 

از عمه رو باز کردم، انگار عمه    ی افتیدر   ام یشدم، پ   عی ضا  ی بود؟! پس حساب 
 . خونه گشتمیبرم  دیخانم مهمون بود و خودم با یتا شب خونه فخر 

 : کرد و با طعنه رو بهم گفت  یپوزخند صدادار  ویآر

 . تیخاموشه گوش  ی گفتیدادن؟ تو که م امیتون پاف ی ج شد؟یچ -



 :گفت  یو با حالت قهر مانند  دیهاش رو درهم کش اخم   ماین

  داینجات پ   ارو ی  ن یا  ی کپک بزنم اما با گوش  جانیقسم حاضرم ابه خدا    -
 . نکنم

لحن    یلکس یر   پوزخند با  دادم  سوق  در  سمت  به  رو  نگاهم  و  زدم 
 :جواب دادم یخونسرد

د  ا یمن مثل بعض  - با  قرار گذاشتن    ر یگل گ   یو مثل خر تو  گرانیواسه 
که سه درصد    یرو به من ننداز. گوش   اشکهیکردن وقت ندارم، خواهشًا ت

 مونه؟ یکه تا اآلن روشن م  کردمیشارژ داره چطور فکر م 

 : گفتم   مای هام رو به نحرف ی تو ی به لبم دادم و حرص درون یخم

  ه یچون اگه    چارهیب   یموندگار  جانیهم  ینخواه   یدرضمن تو خواه   -
م نجات خودم هدر  واسه  رو  اون  باشم  داشته  نه    دم یدرصد هم شارژ 

 . مثل شما ییهاآدم

بلند  ن یرام ضربه  دیکش  ی پوف  در کوب  ی او  طبع    د، یبه  معمول  طبق 
 :داد زد یبلند یکردنش گل کرد و با لحن خونسرد اما صدا  حتی نص

رد کرد  - رو هم  و گربه  خفه    کنمی! محترمانه خواهش م ن یشما سگ 
زندگدیش و  همه کار  ا   دونم، یم  دیدار  ی .  اوضاع    شی کار  هیجورنیاما 
لطفا    نی . متدیبکن  یان یکمک شا  هیخود به بق   یکرد، لطفا با خفگ  شهینم
  ر ی گل گ  یمثل خر تو  طی شرا  نیا  یبزن چون تو   ینعمت   یبه آقا  یزنگ  هی

 . م ی کرد



  یدست گرفتم، نگاه کوتاه  یرو تو  می تکون دادم و گوش  یرو با کالفگ   سرم
بک گراند گوش  م  م ی به  نشون  رو  عمه  و    داد یانداختم که عکس خودم 

  ی رو لمس کنم، اما مهران رو   ی رمزش رو باز کردم و خواستم صفحه گوش
رو از    ی حرکت گوش   ه یور شد و تو  چهار دست و پا به سمتم حمله  ن یزم
 .دی قاپ هام دست یتو

  هانیا   لوفر یکه با ن   ییهاعکس  یادآور ی تعجب کردم، اما با    ی کم  اولش
که با لباس دخترونه و شال گرفته بودم از همه    ییهااون عکس  ای داشتم  

دخترانه برق سه    لی بلند و استا  یبا مو   مییدوره راهنما   ی هابدتر عکس
 . دیفاز از سرم پر

سر مهران و تقال    ختنی ر  ی مثل زامب  نیو رام   مایبزنم اما ن  یحرکت   خواستم 
 . بکشن رون یرو از دستش ب   یکردن که گوش 

اوضاع قرار گرفتم و هنوز    نیتریباتالق  یکردم تو  لحظه حس  کی  فقط
اون سه تا احمق بودم و با    ادبانهیشوک حرکت فوق مسخره و ب  یتو

  ن یدست رام  کهیدرحال   مای. ن کردمیاشون نگاه م دهن باز به رفتار بچگانه
 : دیهاش غردندون ی رو نگه داشته بود با حرص از ال

 ؟ یهول   یل یفکر کنه خ یخوایم  ! ؟یکن یم  یدار یچه غلط یاحمق روان  -

  یمن رو، از ال  دهیدل و روده پاچ  ی داشت گوش   یسع  کهیدرحال  نیرام
  ی اکرد. با حرص ضربه  دییرو تا   مایبکشه حرف ن   رونیمهران ب  یهاانگشت

 : به کتف مهران زد تا بلکه دستش رو شل کنه

 . وا نده  یاول کار ن یاحمق هم -



داشت اون دوتا رو    یو سع   رفتیکتش نم   یحرف تو  که یدرحال   مهران
 :داد زد یو بلند یفوق عصب  یاز خودش جدا کنه با صدا

جهنم دره    ن یالاقل بگم ا  شه،ی جا عالف مبره اون  چارهیب   ایعوض  دیولم کن  -
 . کردم  ر یگ

شون حرکت کرد و  به سمت  ت یمعترض و با عصبان  ویکه آر   دینکش   یطول
 : دیکالمش غر  یو سرد ت یبا جد

اما در کمال تأسف    د،یسر دار  یتو  یاندارم که چه برنامه مسخره  یکار  -
ب پنج دق  شتر یمن  د  گه ید  قهیاز  ندارم.    کل ی ه  دنیتحمل  قناس شما رو 

بزن  نعمت  دیزنگ  گوش  قدر نیا  ی به  اون  نچلون   ی هم    ن یآخر   دیرو 
 . مونهشانس

به    دید  یوقت با سرعت  تقال هستن،  درحال  احمق همچنان  تا  اون سه 
 . رونی رو از دست مهران بکشه ب  یکرد گوش  یشون حمله کرد و سع سمت

لحظه  یتقال  دنید  با احمق  چهارتا  رو    امچارهی ب  یفاتحه گوش  یااون 
  شد؟ یسابق م  یگوش   یخوندم و از دور براش فوت کردم، اصآل اون گوش 

  ن یهم  ی برا  کردم،یرو جمع م  یدل و قلوه گوش  دیبا  دمیجنب یم  ر ی اگه د
 : داد زدم ی فوق کلفت یکه داشتم با صدا  یبا تمام توان 

 ! د؟یکن یم  دیدار ی! چه غلطیهو  یهو -

  یزدم و دست مهران رو با تموم قدرت ال  رجهیشون شسرعت سمت  با
گرفتم و از ته دل گوشت دستش رو گاز زدم،    زمیو ت   یصدف  یهادندون

بلند جنازه    د یکش  یداد  و  استفاده کردم  فرصت  از  شد  شل  دستش  و 
 . رو از دستش درآوردم میگوش 



آور  چندش  یهاانگشت  یاش زل زدم که جامظلوم به صفحه  ی نگاه  با
 . دیکش یم دک یاون چهارتا رو 

 : دیو غررنگش زد   یمشک یبه موها  یچنگ  تی و عصبان ی کالفگ  با

زنگ بزن بعدش لطف    یخوایم   ی ! زود به هرکره یکه کارم بهت گ  فیح  -
 . مهم دارم یلی خ  یل یخ ی لیتماس خ  هیرو بده به من چون   ت یکن گوش

که    رهیگفت کارم بهت گ   رانهی با طعنه کلمه لطفا رو کش داد و حق  یجور
 .بهش بزنم و صورتم رو با نفرت ازش برگردونم   یباعث شد لبخند معنادار

 :روبهم گفت د یبا تأک  ویآر

 . زنگ بزن ی به نعمت -

  میرنگم صفحه گوش   یمشک   یهود  نیرو براش کج کردم و با آست  دهنم 
و آرزو منتظر    دیرو گرفتم؛ با هزاران ام   ی نعمت  یرو پاک کردم و شماره آقا

که حکم    ینعمت   یقاآ  یپشت سرهم جاش رو به صدا  یهابودم تا بوق
جمله مشترک مورد نظر در    دن یمون رو داشت بده، اما با شنفرشته نجات
جهنم دره    ن یا  ی تا خود شب تو  دمیو فهم   د یبادم خواب  باشدیمدسترس ن 
 . م یموندگار 

ام پرت  کوله  یرو تو  یرفتارم بود، گوش  یکه تو  یت یتمام حرص و عصبان  با
 : دمیدرهم غر یی کردم و با ابروها

 . م یجهنم دره موندگار نی خود شب تو ا تا -

  یابه قهوه  تیو با جد  دیرنگش رو درهم کش   یخاکستر  یابروها  و یآر
 : هام زل زدچشم 



 !ده؟یجواب نم ی نعمت  ؟یچ  یعن ی -

  یزدم، با حسرت و ترس نهفته تو  وار یرو به د  امهیباال دادم و تک  یاشونه
 . روم زل زدمنگاهم به در بسته روبه

  یاابروهاش رو طبق معمول طلبکارانه گره کرد و با لحن طلبکارانه  مهران
 :دستش رو سمتم گرفت و روبهم گفت 

 . زنگ بزن یخر  هیتا اون وامونده خاموش نشده به  -

تا جا  ابروهام  م ییرو  تمام حرص   دم یدرهم کش   تونستمیکه  با  که   یو 
که حرص کالمم رو برسونم جواب    یرو کش دادم، جورداشتم گوشه لبم  

 :دادم

  ف یروم خر رد اما متأسفانه روبه  شه،ینم  دایخر پ   م یگوش  نیمخاطب   یتو  -
 . شده

ابروها  ک ی  مهران از  جنگل  یمشک   یتا  حرص    شی و  با  و  داد  باال  رو 
داشت جوابم رو نده اما    یسع   یل ی هم قالب کرد، خ  ی هاش رو تودست

 .دادینم  یاری زبونش 

  ی جور  الشی خیو با همون لحن ب   د یبه در کوب   یمشت   الیخی کالفه ب  ماین
 : افتاده روبهم گفت  ر یگ   یچه جهنم  یتو  ست،یکه انگار اصال براش مهم ن 

بهت بگم؟! حاال که    یچ   گهیمستر جان، آقا و سرور و پادشاه و تاج سر د  -
  ه ی کرده    ر یگ  زدلیعز   ی اله اال اهلل! کارمون به توع... ال  یکارمون به تو
 . بزن ادیب  تونهیم  ی زنگ به هرک



  ی رنگم رو با حرص باال دادم؛ از طرف  ی پرپشت و مشک  یتا از ابروها  کی
مدرسه کپک بزنم،    ی تو  شعور یحاضر بودم بخاطر سکته کردن اون دوتا ب 

هوا    کردمیشون رو تحمل منحس  ختیر  گهید  قهیدق  کیاگه تا    یاز طرف
 . شدمیزده م 

وقت    ن یبا خودم فکر کردم و آخرش فقط به عمه ختم شد، اما عمه ا  ی کم
خبر    دساز یکل   هیتا    دیکش یم  یهمه گرفتار  نیو ا  شدیزابرا م   دیروز چرا با 

  تشیکنه! هر چقدر که فکر کردم دست و دلم نرفت تا بهش خبر بدم و اذ
و    دوار یکه هشت جفت چشم ام  ی کوفت   طی ن شرااو  ی تو  ی کنم، از طرف

ر  بکار طل به  و چاه   ختیکه  راه  بودن  زده  و هشت من زل  به    یشش 
  ی رنگم رو رو   یمشک  یو کاله هود دم یکش  یق ی. نفس عمدیرس یذهنم نم 

 : جواب دادم یسر گذاشتم با خونسرد

 . دیبه ذهنم نرس  چکس ی ه -

برام خط و    اهشینگاهش رو ازم گرفت و مهران با نگاه س  یبا سرد  ما ین
دست کار  دوارانهیام  نی رام  د،ینشون کش  رو  آر   کردیم   یدر  با    ویو 

 . بود  ره یروش خ گره کرده به روبه  ییابروها

 !تازه اون دوتا گراز طلبکار من بودن  شد، یگرم نم   یآب  هانیاز ا انگار 

هنوز هم دست از    یهم در اومد، اما لعنت   وی موشکافانه آر  یصدا  باالخره 
داشت با طعنه کلماتش رو    ی و سع  داشت یبرنم  زشیآم اون لحن طعنه

 : ادا کنه

 د؟ یزنیها زنگ نمبود؟! چرا به اون یشون چ اسم  تونقیاون دوتا رف -



سکوت رو شکست،    نیو باالخره رام   می فکر فرو رفت  یهمه تو  یاقهیدق  چند
خواستهمودب    ی لیخ   شهی مثل هم آقا  ب و  رو  ام  انیاش  و    دوارانه یکرد 

 : روبهم گفت

 . باهم باشن دی کن احتماال اآلن با   ادداشت یلطفا شماره سامان رو   نیمت -

نداشتم درخواستش رو به گوش و جان    ی شک  ن یبه ادب و شعور رام  چون 
اون سه درصدش    نکه ی ام در آوردم، قبل از اکوله  یرو از تو  م ی سپردم و گوش

 . زل زدم نی هم بپره منتظر به دهن رام

موها  یچنگ سرعت    ییخرما  ی به  با  گفت،  رو  شماره  و  زد  رنگش 
  ی هام رو توبود، استرس زده ناخن  یتمام حواسم به شارژ گوش  که یدرحال

شنگول    یصدا  قهیدستم فرو کردم و لبم رو به دندون گرفتم. بعد از چند دق
 : دیچ یپ  گوشم   یو سرحال سامان تو 

اصغر    نکهی ا  دیناشناس به ما زنگ زد، به ام  هی  یشکرت بعد عمر  ایخدا  -
 .دییاهلل. جانم بفرما داداش آقا بسم  دم یو اکبر نباشه جواب م

کردم تند تند    یسامان سع   ی پرونبه مزه  توجه یو ب  دمیکش   یاکالفه  پوف
 : ادا کنم  هی چند ثان یکلماتم رو تو

شده همه    ز یهمه ما، چ  ی عنی تو مدرسه    م ی افتاد  ر ی ما گ  ن یمنم مت  نیبب  -
 . اونا هیمنو و بق  ی عن یکه نه فقط ما  

  که یدرحال   کر،یرو گذاشتم رو اسپ  یهول شدم که با سرعت گوش   قدر اون
 :داد زدم دمیدویبود به طرف اون سه تا م  ینگاهم به شارژ گوش 

 . یعنی هممون    م،ی افتاد ر یکمک کمک ما گ   -



هجوم    یبا سرعت به طرف گوش   دن یس من رو دسه نفر که استر   اون
  یهممون جور  نی هر چهارنفرمون؛ به جز رام  ی آوردن و همهمه افتاد تو

 . م ی کن  یشوهر کنار هم تا ابد زندگ  هی خونه    یکه انگار قراره تو  م یزدیداد م

با صدا  کهیدرحال  ما ین رو  رو نکره  یراهرو  بود، پس    ی اش  سر گذاشته 
 . خواستیالتماس کمک م زد که با وی به آر یاکله

 :بلندش داد زد یبا صدا  ماین

 ؟یزن یاالغ چرا داد م -

 : ضربه زد  مای متقابال صداش رو برد باال و به کتف ن  ویآر

از    کدومچیه  ختیر  گهید  قهیاز پنج دق  شتر یب  خوامیچون نم   هیعیطب  -
 .نمیشما سه تا رو بب 

بوجود اومد و هر سه    مای من و مهران و ن  نی ب  یتلپات  هیلحظه انگار    اون
 : م یصدا داد زد  کیاما   ی چندان مساو تا نه

 . رونیب یِهر   یتون یاگه م -

 :زد و ولومش رو باال داد  شیی خرما یبه موها یچنگ ن یرام

راه    ی . مگه هندونه فروشکنم یمحترمانه درخواست م   د،یش  لطفا خفه  -
 !تون رو چفت دهن دیببند  دیانداخت

خفه  یت یجد  با همه  داشت  لحنش  از    نیرام  م،ی خون گرفتکه  رو  وقت 
  چیبا لحن آروم و بدون ه  د؛یدستم قاپ  یرو از تو  یدست نداد و گوش 

برا  ی اعجله رو  توض   ی مسائل  عقل کل  حی سامان  اگه  واقعا  مثل    ی داد. 



خوب بود  باز    م،ی کردیرو تکه پاره م  گر یهمد   ینبود ما چندتا روان  ن یرام
 . کنارمون بود  شیذات متیو مال  یکار با خونسرد  حتی که پدر نص

  ی نشونه، حتم داشتم که فقط شارژ گوش   یااز ذره  غیگذشت اما در   زمان
  یی اون دونفر فقط خوردن و دستشو   تیرو هدر داده بودم، چون خاص

  ی رفتن بود. حاضر بودم قسم بخورم راه مدرسه رو اشتباه رفتن، چون وقت
 . دادینم نیجز ا یاجهینت  گرفتیکنار هم قرار م   مخین دوتا بعقل او 

بود   یساعت  ک ی  ی تو شده  گذشت،  زبون    میکه  گربه؛  و  سگ  مثل 
تا    م،ی زدیم  شی بهم ن   قهیعقرب بود و دم به دق  شیهرکدوممون مثل ن 

رام   ییجا جذبه  یبرا   نیکه  ته  از  و  افتاد  پا  از  بحث  که    یاخفه کردن 
 . آروم کردن ما چهارنفر استفاده کرد یداشت برا

ب  حرارت  حرص  با  رو  جور  رونی دهنم  موها  یپرت کردم،    ی جلو  یکه 
و گاه و    میسکوت فرو رفته بود   یجهتش قرار گرفت. همه تو  ی صورتم تو

باقر ه  ز ی مهران مثل کن  گاهیب ر غر زد که طاقت  قد ان  زد،یغر م  ی حاج 
 . دیطاق شد و جانانه بهش توپ ن یرام

  و ی کرده بودن، من و آر  هیکنار در تک  وار یهرسه به د  مای و مهران و ن نیرام
و رسما شده    م یکرده بود  هیسمت چپ در تک  وار یها به داون  یرو هم روبه

 . گهیدق همد نهیی آ  م ی بود

م  یماین من  به  تا چشمش  هم  ابروها  هی  خورد، یطلبکار  از  پاچه    یتا 
مثل   ی رپاکتی. شگرفتیو با نفرت نگاهش رو ازم م  دادیرو باال م   شیبز

  که یرو به گوش زده بود و درحال  مشی سیب   یهای مرده متحرک هندزفر
الحق که   زد؛یداده بود مثل فرفره تست م  هیتک  وار یرو به د دش یکله سف



ا  رخون به خ حت   مانیبودنش  تست    یبحران  طی شرا  یتو  یداشتم،  هم 
 . زدیم

هم قالب کرده بود و الم تا کام با    یهاش رو توطلبکارانه دست  ن یرام
قدر داد زد و  بچگانه ما اون  یهابحث  ونیم   چاره یب  زد؛یحرف نم  یکس 
 .کرد که از حال رفت و خفه شد  حتی نص

ساعت    کیرنگم انداختم،    یاقهوه  ی به ساعت بند چرم  ینگاه   یکالفگ   با
نشده بود. مهران با اخم و    داشون یپ  خبرهایگذشته بود و اون از خدا ب 

سر گذاشت و با نگاهش برام خط و نشون    یرو رو   شی کاله هود  یبدعنق
ناخودآگاه زبونم رو براش درآوردم و تا حد امکان صورتم رو براش    د،یکش

ببره. مهران گوشه لبش رو کش    م ی به نفرت درون  ی پ  کج و کوله کردم تا 
 :روبهم گفت یداد و با لحن پر از تمسخر

 . م شل کردروتو بکن اونور، معده -

 :جواب داد یزیآم  ه یهم به دنباله حرف مهران با لحن کنا  ماین

انجام    نگ یمن صادرات واردات مدل  افهیبا ق  نه، ی بب  نو یا  خت یر   یبخدا کس   -
 !ده یم

حرفش کج    یربطیب  ن یلبم رو از ا  یکردم، با حرص گوشه  یمصنوع   خنده
 :دارم جوابش رو دادم شیکردم، با لحن ن

  ، یشی من! اگه با حرف مفت زدن سرگرم م  دمیال هه هه هه چقدر خند  -
 . چرتو پرتتو بباف



نفرت  ماین از  پر  درحال   یخنده  و  رو  کهیکرد  رو  مهران    یسرش  شونه 
 : اش جواب دادو مسخره  حیبا همون لحن کر  ذاشت،یم

کار چرت و پرت قرنه، واقعا ِگل بدن تو رو با    نیتو بزرگتر  افهیق  دنید  -
 ... . ُگ 

رام  شدیچ  دونمینم دوباره  ت  ن یکه  مثل  و  برق گرفت  هوا،    د یپر  ر ی رو 
داد زد    ی جور  د یکوبیم   ن یهاش رو مثل موشک به زم که دست  یدرحال

 : دیچی کل راهرو پ  یکه ارتعاش صداش تو

ا   العرضیف  نیمفسد  یا  - و بچگانه  باز م   ن یبا بحث مسخره    شه؟ یدر 
تو از   ما ین  ؟یشی خالص م  نا یتو از شر ا   نیمت   ؟یرس یمهران تو به قرارت م

سرتون بره تو    یکله گالب   نی! مثل ا دیاگه نه که خفه ش   ؟یایدرم  یعالف
شما سر    یوقت   زنه،یمثل سگ داره تست م   د،ینی رو بب  عا یالک خودتون؛ ب 

هر    ی. اون توستادهیاول وا   یاون سکو  دیآوردن درحال بحث کردن  تبهر 
 .فقط ادعا ؟یاما شما چ   زنهیخر م یطیشرا

  ی اسه صفحه  بای که تقر  وی نگاهمون برگشت سمت آر  یاحرفش لحظه  با
  م ی نرژ تمام ا  یابه گوشش زده بود؛ واقعا لحظه  یتست زده بود و هندزفر

حت  لیتحل  من  بحث    طی شرا  نیتریبحران   یتو  ی رفت،  لندهور  دوتا  با 
تو   کردمیم اون  چ  طیشرا  نیتریبحران  یو  م  یمثل  وقتزدیتست    ی . 

اوضا نفر  د  و یآر  عهرسه  م   میخفه خون گرفت  یالحظه  م،ی دیرو    شدیو 
ذره هم    ک ی  میقدر ادعا داشت که ان  یی ماها   م؛ یشد   عی ضا  ی گفت که کم

 . م ی تالش نکرده بود



هامون  همه نگاه  ییآشنا  یصدا  دنیهم گذشت و با شن  گه ید   قهیدق  چند
پاهاش گذاشته    نی بود که ب   ی کتاب  یسرش تو   و یاما آر   د،یبه سمت در چرخ
 . زدیبود و تست م

 : لب زد یبا لحن موشکافانه ا ن یرام

 داداش؟ یی سامان! تو -

  ی رو بهمون داده باشن، با صدا  ایانگار دن   ا یسامان و پو   ی صدا  دن یشن   با
 .دی چی کل راهرو پ  یکه صدامون تو  یجور م؛ی داد زد یبلند

 :از پشت در داد زد یزیآمبا لحن افتخار  ای پو

 .دیفرشته نجاتتون رس -

برق گرفته با آغوش باز به سمت در حرکت کرد و    یرهایمثل جوگ  مهران
 : داد زد  یشک انتظار نداشتم، با ذوق و پر انرژکه از اون مهران خ   یبا لحن

کفتر    نیدورت بگرده، باز کن درو ا   یابر   ییداداشت با دمپا   نیا  یاله  یا  -
 . منتظره یقفس، قنار نی آزاد بشه از ا  نوایب

  د یموقع پر کش  ن یتا ا  ی اش زدم، قنارو لحن مسخره  یبه هول  یپوزخند
 !ار کیچ   خوادیکنه، تو رو م   یرفته با غاز پارت 

چندان  و با لحن نه  د یهاش رو ضرب مانند به در کوبهم با ذوق دست  ماین
 : گفت  یخوشحال

 .و آمدنت محشر به پا کرد یآمد -

 :و گفت  دیشون توپ به جفت ی با کالفگ ن یرام



 بکنن؟  توننیم ی چه غلط  ننیبب  دیساکت باش  شهی م -

  اش هیشد و سا  ده یاز اون طرف در شن   ای معترض پو  یکه صدا  دینکش  ی طول
 : که از پنجره در مشخص بود گم شد

 . دیپر  یکه قنار  ن یدر قفله که! مهرون بش نیا  یحاج -

 :دیکش   یهم حرفش رو تکرار کرد و پوف پر تمسخر سامان

 . آب شد باو  م ی گرفت  سی س  یِد هه! هرچ -

و با همون    دیدر کوب  شه یبه ش   یپنچر شده بود، مشت   کهیدرحال   مهران
 : داد هیتک  وار ی اش رو به گوشه د سابق شونه ی بدعنق

تون،  کاسه با گوشت کوب افتاد به جون  یانداخت تو  د یشما دو تا رو با  -
 . یزندگ نی ا  یتو ختم ی ... ریشانس من ر  نیا یتو  ختم ی ... ریمن ر

جا تست  از همه  خبر یکه ب  یو تنها کس   م ی زد  هیتک   وار یپنچر شده به د   همه 
اعتماد  ویآر   زدیم دوتا  اون  نداشته  مخ  به  هم  اولش  از همون    یبود. 

م و  م  دونستم ینداشتم  اضافه  آدم  دونفر  مزه    انیفقط  در  از پشت  که 
 . و ما رو سرگرم کنن  زنیبر

افتادن،    ر یگ  یا نبود که کدوم جهنم دره  الشون ی خ  نی انگار ع  و یو آر   ما ین
  ی مهران بود؛ مهران وقت  زدیبال بال م  که مثل مرغ سرکنده  یتنها کس 
زد که حس و حال    چارهی ب   یبه پا  ی چنان لگد  د یرو د  وی آر  ی خبریاوج ب

  یرو از گوش درآورد، با صورت   هاشیهندزفر  دهیو رنگ پر  دیخوندنش پر 
 : دیپرس  ی شده از درد و لحن سوال جمع

 ! قا؟یچه مرگتون شده دق -



خط صاف    که یزد و درحال   ی الیخ یبه اون حجم ب  یپوزخند صدادار  مهران
 : داد زد یبا کالفگ  کردیم  یدر و راهرو رو ط نیب

  می موندگار  جانی تا خود صبح ا  ،یمریآلزا  میبدبخت شد   ، یریپ  م ی کرد  ر یگ  -
 . وندی و به ما بپ  ار یات رو دربشده صاحابیسالمند؛ اون سمعک ب

و با حرص صورتم رو ازش گرفتم؛ مشخص    دمیهم کش   ی رو تو  هاماخم 
به    یحت  توپه،یم   چارهی ب  یرپاکت یبه ش  تیحسادت و عصبان   یبود از رو 

 . جدا کنه چارهی سر از تن ب  خوادیبهانه م نیا

 :داد زد  هوایو ب دیرنگش رو درهم کش  یخاکستر  یابروها  ویآر

از کالسا    یک یدر    یکه نه، برو درجا سرتو بذار ال  ای   وار ی سرتو بکوب به د  -
  یها رو زدم تا صداسمعک  نی. اری و خودتو خفه کن؛ اما خفه خون بگ 

حساس غر نزنم   ط یشرا   یگرفتم تو  ادیمخم نباشه؛ من القل  ینکره تو رو 
 . نکنم  جادی ا یصوت  ی و آلودگ

شن   کیچون    دمی کش  یاکالفه  پوف توان  هم  رو    دن یذره  بحث  و  جر 
و داد    دم یا لگد به در کوبنداشتم، با سرعت به سمت در حرکت کردم و ب

 :زدم

 !اصال؟   دیا شما دوتا زنده -

 :و سامان با داد زد  دیطرف در به گوش رساز اون یف یضع یصدا

بلومبونه، منم گالب به روتون انگار سگ    یزیچ   هیرفت تا سر کوچه    ایپو   -
 .برم برگردم  یی دستشو هیشکم المصبم    یانداخته باشن تو



کردم با    ی شدم، سع  ره یو به اون سه نفر خ   دم یبه در کوب  ی حرص مشت  با
تا    تیجد ادا کنم  بار  اوضاع فاجعه  نیا   یبرا  یفکر اساس  ک یکلماتم رو 
 : م ی بکن

راه    ه یعظمت    ن یمدرسه به ا  شه؛ی گرم نم  یآب   چیدونفر ه   نیاز ا   دین یبب  -
 !درو نداره آخه؟ 

  کرد، یگردنش رو لمس م   ر ینشسته بود و زنج   نی زم  یرو  کهیدرحال  ما ین
 : گفت  یالیخیو ب   حالیبا لحن ب

 . نییپا  نی از پنجره بپر -

 : دیزد و با حرص بهش توپ  ما یبه ن  ی پس گردن یمعطل یب مهران

کالس به من نشون بده که حفاظ نداشته باشه، من    هی آخه االغ پنجره  -
 .کنمیخودم تا آخر سال موز مهمونت م 

بچه پنج ساله ذوق کرده    کیدست گردنش رو مالشت داد؛ مثل  با    ماین
 :جواب داد  یبود، با خوشحال

واسم موز بخر؛    روزم،ی به جبران کار د  گهی نشو د  لیجون من! حاال بخ  -
 . دلم خواست ییهو ی بخدا چند ماهه موز نخوردم، 

 : روبهم گفت تی و با جد  دیرنگش کش  ییخرما یبه موها ی دست ن یرام

  ا ی دار،یدنبال سرا  م ی رو بفرست  ای سامان و پو  نکه یجز ا   ستین   یواقعا راه   -
 . کشهیکه خودش تا شب طول م   ینعمت یآقا

زده بود،    هیتک  وار یمتفکر به د  کهیهم سکوت رو شکست و درحال   ویآر
 :کرد و جواب داد  م ی اش رو تنظکوله



 .هست ی راه هیاما   -

رو    شیطان یو اون لبخند ش  م ی کننده بهش زل زد  دوار یام   ی با نگاه  همه 
بهش    دیپر از ام   یی و با نگاها   م ی دینپرس  یسوال  چیه  چکدومیکرد، ه   تیتثب 

زد اونم ی زل  زد.  زل  بهش  ش  م ی قدر  لبخند  اون  رو    ی طانیو  متفکرش  و 
  ینگاه خاکستر  م،یهالک بش   یبود از شدت کنجکاو   کی کرد که نزد  تیتثب 

رو با زبون تر    کشیبار   یهاما سه نفر چرخوند و لب  نیرو ب  رشو متفک
 . کرد

  ی اما لعنت   م،یزل زده بود  وی آر  کیبار  یهابه لب  ییو فکر رها  دیتمام ام  با
باز نم از لب  برا  کردیلب  ثان  یو    ی فکر فرو رفته بود. گاه  ی تو  هیچند 

مردمک خاکستر لرزش  ب  شدم یهاش م چشم   یمتوجه  افکار    خبر یو  از 
ام  یشوم  با  داره  نظر  در  اون  د یکه  بودم؛  زده  زل  توبهش  فکر    یقدر 
مشخص بود هنوز هم حرص    که یرها شد که مهران درحال   اشموندهوا

زد و    وی آر  فی نح  کلی به ه  یمشت  زنه،یرو م  از دست رفته  یاون قرار لعنت
 : روبهش گفت  ی ابا لحن طلبکارانه

! خب اون وامونده دهنو باز کن  ادیبدت م   ی مریسالمند آلزا  گم یم   ی وقت  -
 .خبر مرگت رون یب  ز یبر

  ک ی  شهی هم  کردم،یکودکانه مهران فکر م   یرفتارها  ن یتا قبل از ا  دیشا
عالوه بر همه    دمی باشه، اما تازه فهم  تونهیم  کتاتور یآدم سرد و خشک و د

 . هم هست یانقو و عجلهها نقاون

  ی که تو  دیگزیککش هم نم   یحت  ما ی بود، ن  مای برعکس ن  ی زیچ  ک ی  مهران
  ن یرام   کرد؛ یکرده و در هر حال ظاهر خودش رو حفظ م   ر یگ  یطیچه شرا 



نسبت به اوضاع داشت، کالفه و    طی شرا  نیا  یتسلط رو تو  نیاما بهتر
  دهیناد  ی بحران  ط ی نسبت به شرا  شدیاما تسلطش رو نم   شدیسردرگم م 
  و کنجکاوش معترض روبه  الیخیهم متقابال با همون لحن ب   مایگرفت. ن

 : گفت  ویآر

ا  نیا  -   می بنال بشنو  یچ   هی! خب  ییکرده خدا  ستگاهی انگار هممون رو 
 . صداتو

بق  توجهیب   ویآر نامعلوم   هیبه  نقطه  به  فقط  بت  و    رهیخ  یمثل  بود 
که متوجه    ن یکردن مسائل هست، رام  لیتحل   هیمشخص بود درحال تجز 

و مهران    ما ی رو به ن  کار حتی سئله شده بود با همون لحن پدران نصم  نیا
 : گفت

 !فکر کنه؟ قهیدو دق د یذاریم -

  ی هاو نگاه  میدی شد همه از جا پر   ده یکه به در کوب   یمحکم   ی هامشت  با
لرزون و متعجب    یشد، با صدا  دهی مون به سمت در بسته کشهراسون
 :داد زدم بردم یفرو م م یهود  بیج  یهام رو تودست که یدرحال

 !تو؟   یهست  یک  -

از لحنش مشخص بود    د،یلرزون سامان به گوش رس  یصدا  دینکش  یطول
که زدم کامال مشخص بود    یخودش رو گرفته و طبق حدس  ی جلو  ی لیخ
 : بگه خوادیم  یچ

جسارت   ایاسطوخودوس    ای  - من  نه،  حرضت  نه!  نه  نه    یحرضت... 
شمس و قمر، بخدا    اینده قفله که!  وامو   یی دستشو  نی . آقا در اکنم ینم

 !زهیر یخدا داره م ا یام جنگ لهستان، آلمان در گرفته، معده یانگار تو



کنار در    یاروزهی ف  وار یهام نقش بست و به د لب  یرو   ی پر از حرص  پوزخند
نکردن    دایپ   یی آقا دستشو  نکه ی ا  م، ی داشت  یزدم. خودمون کم بدبخت   ه یتک

 !تا برن بترکن هم بهش اضافه شد 

ش   ماین لبخند  با  و  دوخت  در  به  رو  سبزش    یهالب  یرو   ی طون ینگاه 
 :جواب داد  ی او خسته  مزهیبا لحن ب اش یگوشت

 . دهیامتحان کن، بخدا جواب م موی کالس پنجم بود  یوقت   نیروش رام  -

  د؛یرهم کشنازکش رو د  یزد و ابروها  مای ن  یبه پا  یکالفه لگد آروم  ن یرام
 : ادامه داد ی طونیمهران با لحن ش

شده    ی می قد  نیاون روش رام   ،ی داداش خودم روش دارم برات صادرات  -
 . گهید

رو باال داد و کامال مشخص بود    جونشیب   یکه سامان صدا  دینکش  یطول
 :تا خودش رو کنترل کنه زنه یداره زور م 

شکم    ه یدلت واسه    و انصافت اگه   ی ! خودتا ینکن  یبگو داداشم بگو نامرد  -
 . پس دستم بنداز سوزه،ینم  چاره یشل کِن ب 

با لحن    یاوج کالفگ  یتو  ن یکردن، رام   یزیو ر   طون یو مهران خنده ش  ما ین
 : رو بهشون تشر زد یآروم اما جد

  شیخودتونه، کار   ی حسابتون پا  رونی ب  می داداشمو! بخدا بر  دینکن   ت یاذ  -
 . دینداشته باش 

 : به در زد یاباال داد و تقه طونیتا از ابروهاش رو ش ک ی مهران

 .تا همونجا بترکه  دیکمکش نکن   ندیفرمایفرشته خانوم م -



ته گلو   کهیدرحال   ماین و  خفه  خنده  بود،  بسته  چقدر    ییدهنش  کرد. 
کنن، بگو    یو مسخره شوخ  یبحران  طی شرا  نیا  یحوصله داشتن که تو

  ی اعتراض کنم؛ از طرف  تونستم یمخم بود و نم  یرو   دایبخندهاشون شد 
 .سوختیسامان بدبخت م یهم دلم برا

  ی زیچ  ک یحلقه    یماجرا  ی درظاهر اسکول و خنگ بود، اما تو  دیشا   سامان
  ه یدرست شب  تونهیم   ط یاز شرا   یسر  ک ی  ی رو خوب متوجه شدم، اون تو

 . و سرد باشه  رحم یب  ماین

رو مهار    وار یسونام  ی تالش داشت تا اون قدرت درون  کهیدرحال  سامان
 : کنه، داد زد

  ت یبارم که شده دست از اون فاز فرشته خانوم  ه یفرشته خاله ولش کن،    -
 . دست بردار

راهرو برداشت و کنار    یباال داد و دست از قدم زدن تو  یاشونه  ن یرام
د  ماین انگار حب    ه یتک   وار ی به  مهران هم که  و سکوت کرد،    طنت یش زد 

و کرم با    دنیدر وجودش درحال غلت  یفراوان  یهاکوفت کرده بود  بود 
 :از داخل داد زد  شی طان یهمون لحن ش

دوتا زانوهات قرار    ن یکه ب  یجور  ار یحد ب  نیخب داداشم سرتو تا آخر   -
ببر پشت کمرت، حاال سع  ره، یبگ از پشت    یبعد دستاتو  کن دستاتو که 

 . یبه سر زانوهات برسون یقالب کرد

 . روحت مهران ی بگو تف تو ومدیخدا اگه بند ن  امتحان کن به داداش

نه، اما    ا ی  ده یکار احمقانه رو انجام م  نی ا  نم یبه در زل زدم تا بب   کنجکاوانه
  ما ی. ندهیچون از کله پوک سامان خبر داشتم مطمئن بودم که انجامش م 



ش با کوچک  طنتیبا  و  بود  چسبونده  در  به  رو  ر  نیترگوشش    ز ی صدا 
  و رو به در دوخته بود    اهشینگاه س  وارانهطنتیمهران هم ش  د،یخند یم
 .اش رو کنترل کنهخنده  یجلو تونست یهم نم   نیرام   یحت

رو رقم    ییجدا  ی خودش ماجرا  یبرا  رون یسامان هم از ب  زور زدن   یصدا
 . م ی جمع نشد یتو  و یآر  بتی قدر که متوجه غاون زد،یم

 : عاجزانه داد زد  چارهی ب سامان

 !زه یر یکنم بدتر م  یجورنی که، ا  شترهی وامونده زورش ب  نیداداش ا -

 :جواب داد ی اوارانهطنتیبا لحن ش   ماین

خاله معصومه    ی من خودم تاحاال سه بار رو   ه،ینیروش تضم   نی بخدا ا  -
 .بخدا رهیم  یامتحان کردم، تو هم زور بزن 

براش پهن کردن،    ی ها چه طورپخمه  ن یا  دونست یساده دل که نم  سامان
 . دادیاشون رو انجام محرکت مسخره یبا ساده دل

از حرکت    یاطرف در سامان از لحظهاز اون  ایپو  یکه با صدا  دینکش  یطول
کلماتش رو ادا کرد، بازهم به    ینگران و متعجببا لحن دل  ا یپو  د؛ستایا

 : تر از خودش رو داشت جفت خنگ  یمعرفتش که هوا

و من رفتم    یزنیزور م   یدار  یجورنیا   نم ی داداشم! چه مرگت شده، نب  -
 . بره داداش  ن ییمن پا  یزهر هالهل از گلو  یسوپر

به کل تصوراتم    لومبونهیم   یزیچ  کی که مشخص بود داره    ایپو   یصدا  با
از    ییها که رگه  ی دهنش پر بود با لحن  کهیراجع بهش عوض شد، درحال

 :خنده رو داشت لب زد



تو از    ای  رون،یب  زه یاون از درون تو بر   ا یزور بزن، زور بزن که    چارهی ب  یا  -
 . درون اون

ن رو به همراه داشت؛  خنده اون سه نفر و پوزخند کمرنگ م  ا یپو  حرف
  یگفت؛ با حرص انفجار  یلب  ر ی آخ ز  زدیبه شدت زور م  که یسامان درحال 

 :که درونش بود داد زد

از بچگ   - مثل    یکوفت  چیساندو  کهی ت  هیواسه    ،یبود  لی بخ  یببند فکتو! 
حال و اوضاعم زود    ن یا  یمن تو  ی دیحاالم تا د  کردم؛یسگ التماست م 

  ی آدامس و وا  یو آخ آدامس و وا  پسیو چ   یو ران   تاب ی ت  یرفت   یدیدو 
 .یدیآدامس خر یوا  یوا

 :گفت  کردیم  یباز مای گردن ن  ر یبا خنده با زنج  که یدرحال  مهران

لع   یایپو  - شمر  از  سر،  بر  بود،    نیخاک  بطر  که یچ   هیبدتر  از    شی آب 
 . مدرسه آوردیرو م  ه یخاله حور یداشتیبرم

  ف ی نح   ی بازوها  یده داشت سرش رو رو از خن  ییهاکه رگه  ی با لحن  ما ین
 :گذاشت و گفت  نیرام

 . سامان ر یخور مفسد بگ مفت  نیحقتو از ا  -

بزنه اما   یبلندش خواست حرف یشده بود، با صدا ر یکه انگار جوگ  سامان
  ک یامونش نداد و جاش رو به   درمونیکه فشار اون درد ب  دینکش   ی طول

 :لحن مظلوم داد

م   - اول  ا  رمیمن  از  ب   ن یحقمو  ب   درمونیدرد  جون  قصد    صاحابیکه 
 . رسم یگامبو خان م   نیبه خدمت ا  رمی ام رو داره بگشده



لقب  ای پو از  بود  ب  یکه مشخص  نثارش کرد  سامان  پر    زاره، ی که  با دهن 
 : دیغر

 . پر شده  اشرهی ذخ گهی د تیبرو برو اون تانکر آب  ،یآبشار یببند شاشول  -

 : زد و با خنده گفت ما ین  یبه بازو  یاضربه ن یرام

بر   - م  شون،نیب   ز یباز کرم  قهر  ماه  سه  تا  بنداز!  ب  کننیدعوا  و    ایحاال 
 . بده  شونیآشت

 : باال پروند و گفت ییابرو  مهران

داداشم به من که نگو من    کنن،یم  یفرداش با دوتا پفک و آدامس آشت   -
 . رفتم  نای تو جلد ا

 :ادامه داد یابا لحن درمونده سامان

 . مروتیبست ب ر یالقل آدامس بده بهم دور دهنم که -

چلپ    یکه صدا  یگفت و شروع کرد به کوفت کردن؛ جور   ینوچ بلند  ای پو
 . دیهم رس   م ی که داخل راهرو بود  ییچلپش به گوش ماها

 . سامان محو شد و کامال مشخص بود رفت، تا دنبال راه چاره بگرده  یصدا

لحظه هم در    کی   یشون من رو به وجد آورده بود، حت جمع  ت یمی صم
  طون یحد ش   نیچند نفر آدم بتونن مهران مغرور رو تا ا  د،یگنجیذهنم نم

رو از جلد    مای که چند نفر آدم بتونن ن  کردمیفکر نم  یو سرحال کنن! حت 
چند    کردیبه ذهنم خطور نم   یخارج کنن؛ حت  یطورنی ا  شی خچالی سرد و  
  ن یرام   یبرا  شونیحد نگران کنن و قهر و آشت   نیرو تا ا   نیرام   ونن،نفر بت 
رحم بود، اما سامان با وجود چند  که دل  ایمهم باشه! پو   قدر نی رحم ادل



  ن یبود ا   یی و پر از معنا  بیقدر باجنبه بود. چه کلمه عج ان  شه ی نفر هم
تو رو از زندان وجودت    یآدم جور  یسر  کیلحظه    کی   یبرا  یرفاقت! حت

و بدون    شیآالیقدر قشنگ و بان  تونن یکه صدتا بزرگتر نم  کننیم  زادآ 
 !وجودت  یتو رو بفهمن، چه برسه به درک آزاد  حتی نص

  نوشه؛ یم   یزیمشخص بود داره چ  که یال هم صداش در اومد و درح  ای پو
 : دیپرس یبا کنجکاو 

ب  - تسو  رون یب   دیای حاال  حساباتون    ک یشماره    ییخدا  ی ول  ست،هیکه 
 دو؟  ایداشت 

 : باهم داد زدن یمساو   یطونی و مهران با لحن پر از خنده و ش  ماین

 . هردو باهم  -

قرار نبود از    یکه معلوم بود، آب  طور نیگفت و مشغول شد. ا  یآهان  ای پو
 . هم از نظرها محو شده بود وی اون دونفر گرم بشه و آر 

 : که صداش همه ماها رو به وجد آورد  دینکش  یطول اما

 . کردم  دایپ -

از    یاش که اثراتو صورت کبود شده  دینگاهامون به طرف کله سف  همه
تو  یهااون کتک درحال  یجانانه  برگشت؛  داشت  رو  اون    که یحلقه  از 

و    یحرفش رو با خونسرد  گه یمارموزانه به لب داشت، بار د  یهالبخن
 : همون لحن مرموزانه تکرار کرد



  د ینگاه کن  وار یکه باشه، مثل بت به د  دیخاک بخور  جانیا  دیخوا یاگه م  -
  رون یب  یساعت شش شده و اآلن هوا  دیتا خود صبح. انگار متوجه نشد 

 . که یتار

رو از    ز ی محو در انداختم که همه چ  شهیبه ش   یحرفش ناخودآگاه نگاه  با
حس کرد.    شدیخوب م   یل یآسمون رو خ  یرگ یت  داد،یمحو نشون م   رونیب

رفت عمه از    ادمیقدر سرگرم بحث مسخره اون پنج نفر شدم که کال  اون
  ییرو روبه  ه یخانم همسا  یاما خوب شد که خونه فخر  کنه، یدق م   ی نگران
 . موندیم  اشیمیقد

که ازش متوجه    یزیطبق چ  داد،ینشان از نقشه بکرش م   و یمحو آر   لبخند 
  ی عادت داشت هرفکر  شه یبود، درست برعکس من؛ هم   ی قیشدم آدم دق

کنه، معلوم بود که    انشیرو بسنجه و بعد ب  کردیکه به سرش خطور م
بررس   یانقشه رو  داشت  با    یکه  بود.  مطمئن شده  اون  از  و  بود  کرده 
شدم و با حرکت من اون سه نفر هم دل رو زدن به    ند عت از جام بلسر 
مدرسه حرکت    ض ی عر  یبه سمت چپ راهرو   و ی اعتماد، دنبال آر  یایدر
هم قرار    یرو ها که روبهکالس  دیسف  یو درها  یاروزهیف   یوارهای . دم ی کرد

به    می دیو در آخر رس  میرنگ باالشون رو رد کرد  ی آب  یداشتن با تابلوها
!  یشده، پر زرق و برق اما پر از بدشانس   نینفر   ییکذا  ییهمون دستشو

کرد    یدستشی پ  ما یپوکش بکنم، اما ن  دِ یبار کله سف یم یعظ  کهیخواستم ت
 :درآر مختص به خودش گفتو جلوتر از من با همون لحن حرص

از    یادهیا  - درب  هیکه  آشغال  به مستراح ختم    اد،یذهن  تهش  معلومه 
 . شهیم



بود خ   نمهرا  معلوم  ناراض  ی لیکه  نم   ی هم  نظر  ه  اد یبه  نشونه    سی به 
به    جواب یلبش رو کج کرد و ب  و یقرار داد، آر  ما یدهن ن   ی دستش رو جلو

 . رو باز کرد یی در دستشو  ماین

  د، یبه مشامم رس  ییدستشو  عی خوش ما  یبو  ییباز شدن در دستشو   با
وقت برا یحتم داشت  ا  یکه  اگه    شد،یوا مونده جا صرف م  نی نظافت 

از کالس  کی  یبرا اون  هی که    ییهاکدوم  داخل  آدم  درسمشت    ها 
 . شدیم  یکل مدرسه اوک  شدیصرف م  خوندن یم

  ی ها  وار ی ها، راهروها و دکنار در رو زد و با روشن شدن چراغ  دیکل   ن یرام
 .برق زد ار یو چهار ع   ستیب  ی مثل طال ن یمعلم  ییدستشو دیسف

بذاره؛    نیزم  یپا رو   خواستیکه آدم دلش نم  زدیبرق م  یورج   نیزم  کف
سمت چپ رو نگاه کرد و بعد   یی درهم اول سه دستشو یی با ابروها و یآر

 . رو از نظر گذروند ییرو روبه ییسه دستشو

  د، یکش   هاکیسرام  یرو رو   دشیسف  کینا  یهاو کفش  دیپاشنه چرخ   یرو 
سقفش زل زد. ما سه نفر با    ی رو باز کرد و به باال  ها ییاز دستشو   ی کی در  

و اما از دهن    میرو از نظر گذروند   ییدستشو   یجایو دهن باز جا  ی نادون
 . اوردن یاز ماجرا سردر ن ی لیها هم مثل من خاون  دمیفهم یم  هیباز بق 

رو درهم گره کرده بودم، رو بهش    ام رهی ت  یابروها  کهیدهن باز درحال   با
 : گفتم 

 !؟ یه چخب ک -

 : زد ی ضی و پوزخند عر دیرنگش رو درهم کش  یخاکستر  یابروها  ویآر



نفر    ک یخالصه کنم براتون    ؟ین یبیو پنجره رو نم   ی! نکنه کورینخود چ   -
 . ارهیرد بشه و کمک ب چه یبتونه از اون در دیبا

  چه یداوطلِب بسم اهلل؛ من که قدم بلنده و فقط تا کمر از اون در  هرکس 
برس  رم؛ یم   رون یب توافق  به  نفر  سه  شما  دق  دیحاال  غلط  قایکه    ی چه 
 . دیبکن   دیخوایم

  ی لیمستط  چهیفقط به در  هیتا چند ثان  م ی دهن باز به هم زل زده بود  با
چوب    چهیاز اون در  بستم یشرط م  م،یکردینگاه م   ییدستشو   یشکل باال

 . چندتا نره غول نی چه رسد به ا شد،یخشک هم رد نم 

 :داد زد یرنگش رو گره کرد و با لحن انفجار  یمشک یابروها مهران

ر  - ر یمن  فکرا  یتو  ختمی...  آخه  و مسخره  یور  یدر  یاون    ارو یات. 
  شه، یرد م   چه یدر  ن یاش از ا سانته فقط کله  ی من دور کمرش س  یبابا

  چه ی قد درازم لنگامو بدم هوا و از اون در  ن یمن با ا  ی بعد تو انتظار دار
 . خارج بشم 

دنباله حرف مهران مشت محکم   ماین با    دیکوب ییبه در دستشو   یبه  و 
 : کرد و نعره زد  وی نثار آر  یک یرک یها فحش ت یعصبان

  تویگوسفند   ی! مرده شور خودت و اون فکرادیاآلغ سف  گه یخب راست م   -
 . نه ای  شه یرد م   نم یخودت کمرتو بکن اون تو من بب یببرن، مرد

 :دمیو ابروهام رو با حرص درهم کش دمیکش   یاکالفه  پوف



زده به سرش، تو رو    یچه راه و چاه   م یحاال ما گفت   یفاز برداشت   یجور  -
اسم نخبه رو    یهان؟! واقعا رو چه حساب   ادی ببرن المپ  خوانیم   یچطور

 !؟یخودت گذاشت  یرو 

به    ی دیام  چیکه انگار ه  یبود، جور  حال یطبق معمول کالفه و ب  ن یرام
آر  برا  و ینقشه  نص   ینداشته  لحن  همون  با  ما    وارانهحتیآروم کردن 

 :ولومش رو باال داد

چطور از   کلیقد و ه ن یما چندتا پسر با ا  دییبفرما شهی م یخانزاد یآقا -
دخترسال؟ خودتم    ن یتر کیبار   ا ی  م ی هست   ی ما بارب  م؟ی رد بش   چه ی اون در

که    نیحاال به جز مت  مایقد من و مهران و ن  ی عنی کنار،    یدیکه خوب کش 
 !جااون م ی از شما کمتره که بر  یلیتره خ سر و گردن کوتاه هی

زد و گوشه لبش رو با حرص کش    دش یسف  یبه موها  ی چنگ عصب  و یآر
هاش رو درهم  و اخم   دییکه داشت پوست لبش رو جو   یداد، با تمام حرص

 : دیکش

من    یفکرا  دیکن یچرا فکر م   د، یموجودات قرن هست  نی شما واقعا پروتر  -
خودتون اما  بلد  دیمضخرفه  ا  دیکه  اد یاکارهنی و  بفرما  ا  یگو  نی !    ن یو 

  ه ینفر برگشت    کی   یز سگ و گربه بازاز اون موقع تا حاال به ج  دان،یم
هاش رو باال گرفت و  دست  یبده؟ مهران با کالفگ  یدرست و حساب  دهیا
 : که همه رو قانع کنه گفت  یورج

سر و گردن از    کی هم نباشه اما    یل یمن قدم از همه شماها بلندتره، خ  -
که از اون تو رد بشم.    ستم ی اما الغر هم ن  ستی ن  ادیهمه بلندترم وزنم ز



  هیتک   ییدستشو  دیسف   وار یهم به دنباله حرف مهران دستش رو به د  ماین
 :مختص به خودش گفت  یالیخ یداد و با همون ب 

من سرم    ه،یاعضله  کلم یترم تازه ه منم که فقط دو سانت از مهران کوتاه  -
 . هیادیاز اون وامونده جا رد بشه ز 

 :گذاشت  شیخواسته به نما کرد و چالش رو نا  یاخنده ن یرام

  ف یرد  کلی! همه از ترس دارن مشخصات قد و ه چهی در   نیچه کرده ا  -
  ن یتر باشه الغرترسانت از مهران کوتاه  کی  دی. خب منم که قدم شا کننیم

 . رد بشم  چهی که از اون در  یشما منم اما نه درحد

دست  یچرخ   ویآر و  زد  خودش  باز کرد،  دور  هم  از  ناز  با  رو  هاش 
با عشوه و ناز    کرد،یما تنگ م   یرو برا  شی خاکستر  یها چشم   کهیدرحال
 : گفت  یچندان نازکنه یو صدا

اندام من متناسب اون در  یوا  - و  من سه سال،    نکه ی ! نه است چهیقد 
و خوش اندام    ک یو کمر بار  ستهیبه عنوان دخترشا  رانیا  ندهینما  یمتوال

 . و خوش چهره جهان شدم؛ اصال راست کار خودمه 

از تمسخر    یبا نگاه عار  مای اما مهران و ن  م،یکرد  یزیخنده ر  نیو رام   من
  ک ی  د یهم قد مهران بود، اما شا  ویزل زده بودن. آر   وی و کامال پوکر به آر 

 . نبود چه یهم داشت و اصال مناسب اون در  یسانت کمتر، اندام متوسط

کردم و تازه متوجه    لیو تحل   ه یذهنم تجز  یشون رو توشخصاتم  ی کم
رو   یچهارچشم   ی نگاها نفرشون  چهار  و    کل یه   ی هر  شدم  اندامم  و 
 . بست خ یهام رگ ی خون تو یالحظه



درصد هم    کی  م،ی مدرسه نبود  یبتونه! چون اگه تو  نی ا  کنم یمن فکر م  -
 !هم دختر باشه مگه نه   دیپسره! شا کردمیباور نم 

با خودم کلنجار    ی لیخ  ی ! اصن روز اول یبار حرف دلمو زد  ن یاول  یبرا  -
 !پسره  ن یرفتم به خودم بفهمونم ا

خط    نیدختره حاال تو بگو، ا   ن یبه خدا ا  د،ینی بیآقا خفه خون گرفته نم   -
 ... . نشون نیو ا 

  خ،ید  و جسمم شده بو  خیزده بودم که پاهام شده بود م  رتی ح  آنچنان
 .ذهنم شده بود تخته و قلبم شده بود سنگ

ام اون جو متشنج و ساکت رو  کرده  خیو    جونیب  یهانفس  یصدا  فقط
قدر توان نداشتم که با زبون درازم دور رو برگردونم.  اون  ی حت  شکست،یم

باره خشک    کی خودم محصور شده بودم که آب دهنم به    یقدر تواون
اآلن وقتش نبود، اآلن    ا یخدا   وفته؛یتپش ب   بود از   کیشده بود و قلبم نزد

 . نبود شزمان 

جسم    هی  ا یچال شده    یایرو  هیبگم؟ از    ی ثابتش کنم؟! چ  یچطور  حاال
  ی اریگردنم    یسرم رو آروم و با ترس باال گرفتم، حت  ؟ی و ته؟! از چ  سر یب

نم  نیترکوچک رو  نگاه    یالحظه  داد،یحرکت  با  خورد  گره  نگاهم 
نگاه سبز و    یحت  ن، یو کنجکاو رام   یانگاه قهوه  و،یآر  ی و سوال  یخاکستر

 . کننده مهران  جیو گ  یو نگاه مشک   ماین  الیخ یب

ها شک خودشون رو ابراز  سوال ته ذهنم بود، چرا؟! چرا بعد مدت  کی  تنها
ظمت  ع  نیبه ا  یامدرسه  یابراز کردن که تو  یکردن؟! چرا درست زمان 

تمام توانم رو جمع کردم    یااما فقط لحظه  شدیچ  دونمینم  م؟ی افتاد  ر یگ



  از ینبهش    گهید  ه یو هر ثان  گه یاز هروز د  شتر یب  دیشا   ختم،یصدام ر   ی و تو
ب رو  بودنش  بم  و  دادم  رو صوت  د  شتر ی داشتم؛ صدام    ی اگهی از هرروز 

سرهم کنه، فقط بهم فرمان    خوادیم   یذهنم چ  دونستم یکردم. نم  دیتشد
 :رمی و سرم رو باال بگ  امی داد که به خودم ب

دارم مراحل    نه،ی نوسان هم هم  نی دارم. علت ا  یمن مشکالت هرمون   -
 . درمان بشم  دمیتا به هجده سال که رس   کنم یم  ی درمانم رو ط

قهوه    مات  مبهوت  به  کرده چشم   خیو  ترس  با  و  ازشون گرفتم  رو  هام 
حس کردم مثل بار پنبه سبک    یالحظه  دم،یکش  یظیغل  آه  ستادم؛یپشت ا 

 .دادیاون چند نفر م  ینشان از تفکر رگبار یی شدم و اون سکوت کذا

بم    یو با صدا  دم یپاشنه چرخ  یهول شده بودم که با سرعت رو   قدر اون
 : گفتم   یشده و استرس

 . شد زمان رفت! تفکر تموم نشد؟ من حاضرم برم اون باال  ر ی شب شد، د  -

رام  ویآر بار د  یتکون   نیو  و    ره یخ   ییبه دستشو   گهیبه خودشون دادن 
  سر یو ب  قیدق  یها و با اون نگاه  کردیمن رو برانداز م   انهیموز   مایشدن، ن

فکر فرو    یحدسش رو زده بودم تو  ییدستشو  نیهم   یو تهش که قبال تو 
 . رفته بود

نگاه گذرا  دهیترس وحشتناکش  و  سرد  ظاهر  به  نگاه  مهران    ییاز  به 
عج حالت  چنان  نگاهش  اما  لحظه  ی ب یانداختم،  فرط    یاداشت که  از 

چشم  مردمک  عجتعجب  حالت  و  دادم  سوق  سمتش  به  رو    ب ی هام 
 . نگاهش رو برانداز کردم



و    ت یکه بود از عصبان  یبود، اما هرچ   ییاز چه مدل نگاها   دونستم ینم
مسخره    ی هاهبه نگا  وی آر  ی نبود. صدا  ینگاهش خبر  یو نشون تو  خط

 :ها رو به سمت خودش سوق دادما خاتمه داد و نگاه

مشترک    وار ی هات رو دو دست  یقرار بد  فون یلوله س  ی پات رو رو   د یبا  -
 . کنهینفر هم کمکت م کی. یکه سرش بازه قرار بد  ی کنار  ییبا دستشو

نگاه  یبرا اون  از  اون چندتا جونور عج فرار  از دست  نجات  و  با    ب،یها 
دور    کیکمک بخوام اول    یاذره  نکهی تکون دادم و بدون ا  یسرعت سر

 . رو برانداز کردم یی دستشو 

که با    ییکنج دستشو   دیسف  فونیبه سقف با س  دهینرس  دیو سف  ز یتم   وار ید
 .بود یشدن  بای گفت تقر  شدیداشت، م یکم  یلیفاصله خ چهیاون در

پرت    ییدستشو   یجهش خودم رو تو  کیبه خدا توکل کردم و با    رلبیز
  وار یهام رو به دقرار دادم و دست  فونیلوله س  ی برآمدگ  یکردم. پام رو رو 
رو باز کردم و بالفاصله باد خنک    چهیدادم؛ در در   هیتک  ییمشترک دستشو 

هام  و دست  دمی کش   یقیبه صورتم خورد، ناخودآگاه نفس عم   ی و قشنگ
 . دمیکش  رونیب  چهی گرفتم و سرم رو تا حد امکان از در  چهی رو دو طرف در

دارم با    ادیکه به    ییکارها انجام نداده بودم، اما تا جا  جور نیاز ا  تاحاال 
  ها هی همسا  وار ید   ی و جامون رو   میرفتیراست باال م   وار ی از د  شهیشهرام هم
ترس به    ،یداریشب و نور کم جون خونه سرا   کیآسمون تار  دن یبود. با د

 . نگاه نکنم   ن ییکردم ابدا به پا  یجونم افتاد و سع



رو گرفتم؛ آروم و با    چهیبردم و با دست دو طرف در  رون ی رو کامال ب  سرم
که فقط    یشکل خارج شدم، جور  یل یمستط  چهیتا کمر از اون در  اطیاحت

 . هوا معلق بودم یبود و تاکمر رو یی پاهام داخل دستشو

نفس    رونیآزاد ب   ی هام نقش بست و با هوالب  ی رو   یز یآم تیموفق  لبخند 
و    ز یی سرد و سوزناک پا  ی هوا  یهام رو توو دست  دمیکش   یپر از نشاط

ه  تهران  دادم.  تکون  سوزش  استخون  باد    یهوا  ن یهمچ  چوقت یاون 
ند  ی قشنگ خودش  به  صدا  ده یرو  با  رام  یبود،  خودم    ن یمضطرب  به 
 : اومدم

 ؟ یتو؟! خوب  یشد ی چ نی مت -

نه    ای  رسهیصدام بهش م  دونستم یآوردم، نم   ادیزمان و مکان رو به    تازه
 : اما داد زدم

  ِی پاها  ِی فقط از داخل، هوا  گردم،یرفتن م  نییپا  یخوبم دنبال راه برا  -
 . دیمنو داشته باش

آجرها   ی هواخور به  و  تموم کردم  ب  یرو  رنگ  که    ییدستشو  رون یزرد 
چ   یکم   فاصله  شوننیب مرتب  و  بود  شده  نگاه    دهیگذاشته  بودن  شده 

از پنجره ب اما کمرم    رونی کردم؛ خوش و خرم خواستم کمرم رو  بکشم، 
  شتر یبود شکمم بترکه. با سماجت تمام ب  کیشده بود که نزد  پ یچنان ک

اما همه جام تکون خورد ِاال کمرم! خون    دم،یش ک  رونیب کمرم رو به سمت  
لحظه  خیهام  رگ  یتو و  درحال ستادمی ا  حرکت یب  ی ابست    که ی. 

زده بود، نگاه پر ترسم رو آروم    رونیهام اندازه سوراخ دماغ خوک بچشم 



پا  سمت  بب  دمیکش  نییبه  رو  ارتفاع  د  یول   نم؛یتا  چنان    دنیبا  ارتفاع 
 .ر کردرو ک لککه گوش ف  دمیکش  یانعره

 . شده پی خدا کمرم ک ایخدا   ایکردم!    ر ی حضرت ابلفضل، من گ ای -

ب  انتظار  تکاپو  به  با صدا  وفتنی داشتم همه  از    یاقهقهه  کیشل   ی اما  که 
به گوشم خورد، از زور حرص جفت پاهام رو که داخل    یی داخل دستشو 

از سر ترس    یهوا تکون دادم و نعره کلفت  ی بودن با سرعت تو  یی دستشو 
 :زدم

 !خب  دیبکن ی غلط  هیِد نامردا  شه؛یآلوده م  رون ی ب  یهوا  دیشخفه -

به ارتفاع   نکهیگرفتم و بدون ا   چهی هام رو دوطرف درترس و لرز دست با
  پ یتکون دادم اما چنان ک  ی شده، کمرم رو کم   پ یک  ییها نگاه کنم با چشم 

مهره بود که  جابهکم  یهاشده  اونرم  شدن.  بدجا  بود که    یقدر حس 
  د یکوبیم   نه یبه س  ی ساعت  قلبم مثل بمب  رم،یحاضر بودم همون وسط بم 

اون حالت    یتو  گهی د  قهیکه اگه تا پنج دق  دادیهشدار م   ت یتمام جد  او ب 
 !ستهیا یباشم از حرکت م یی کذا

رو    نیرام   یمصمم و جد  ی چلغوز صدا  ی هارحم یاون ب   ی هاقهقهه  ون ی م
 : اش داد زدو پر جذبه یکه با همون لحن جد  دمیشن

ش   شهیم  - افتاد  ر یپسره گ   د؟یخفه  ِهرو ِکر  به  شما    ی خانزاد  ن؟یکرده 
 کنه اون تو آره؟   ر یفهم، انگار از خدات بود پسره گ  یجناب همه چ 

رو به    م ی با سرعت لب گوشت  لرزوندیتنم رو م   مهی سوز سرما ن  کهیدرحال
حد ممکن باال    نی کردم؛ سرم رو تا آخر   پ یهام رو کدندون گرفتم و چشم 

و دست به دوطرف درهام رو محکم گرفتم  تعادل    چه یتر  تا  دادم  فشار 



که الاقل شعور داشت    نیرو حفظ کنم. بازم به شعور و شرف رام  میلعنت 
 . مخمصه نخنده  یافتاده تو ر یکه گ   یکسبه  

ر خنده توان حرف  که از زو  دیبه گوش رس   وی و پر از خنده آر  ف یضع   یصدا
 : نحسش دراومد  یبهش زد به زور صدا  نیکه رام   یزدن نداشت، با تشر

ُسر    ی مشورت  چی کردم؟ خودش مثل انتر بدون ه  یآخه مگه من اصرار  -
 . گرفت اون باال

پخش شد و حرصم    یی دستشو   یفضا  ی باز هم قهقهه بلند اون سه تا تو  و 
ب  لعنت  شتر یرو  مخمصه  اون  از  اگه  بودم  خورده  قسم  خودم  با    یکرد. 

بدم که تا    ییبه اون سه نفر داخل دستشو   یخالص بشم چنان گوشمال
مثل   نکنن.  فراموش  رو  من  اسم  عمر  سوز    یتو  پناهیب   وونی ح  ه یآخر 

به دندون    تیو از شدت ترس زبونم رو با مظلوم   سوختم یتهران م  یسرما
لعنت   گرفتم؛یم ا  یارتفاع  ب  ادی ز  نکهی با  رو  ترسم  بازهم  نبود،    شتر ی هم 
انتظار هرگونه حرکت احمقانه  ی. حتکردیم که    یااز اون سه تا احمق 

هام رو بستم و آب دماغم رو  جونم رو به خطر بندازه رو هم داشتم. چشم 
نفس   دمیکش عم  مباال،  برا   رونیب   ق یرو  رو  پاهام  و  حرکت    کی  یدادم 

پاهام رو از داخل    کهیرو صاف کردم و درحالجانانه آماده کردم؛ صدام  
  دم یکش   یچنان نعره کلفت و بلند  دادمیمثل بادبزن تکون م  ییدستشو 

 : دیکه تا خود آسمون هم رس

خودم    رون، یب  دی ار ین  نجایمنو از ا   گهی د  ه یاحد و واحد تا پنج ثان  ی به خدا  -
  دا ینسلتون ادامه پ  د یخوای. اگه مکنمیهمتونو از دم خاله م   رون یب   ام یم

 . ایلعنت رون یب د یار یکنه پس منو ب



 : کرد و با خنده گفت  دیاش رو تشدقهقهه ماین

شده بعد طلبکار ما هم    پیتا کمر ک  ارو یکرده ها!    ر یهم گ یخوب قسمت  -
 !هستا

هام رو  هوا تکون دادم و دست  یبهش پاهام رو مثل باد بزن تو  توجهیب
هام رو با شدت بستم و سرم رو باالتر  م چسبوندم، چش   وار ی تر به دمحکم 

 : دمیکش  ی. نعره بلندنم ی رو نب یگرفتم تا ارتفاع لعنت

! ببند  ده؟یترک  یفاضالب شهر   رسهیخبر م   ، یزنیحرف م  یتو چرا وقت  -
 .داشته باش کلتوی از ه تر ز یتم   ییبابا القل حرمت اون دستشو 

بود    دهیرس  ییمهران به گوشم خورد، کارم به جا  یکه صدا  دینکش   یطول
قدر بدبخت بودم که  اون  یهم به خنده افتاده بود، حت   لیکه مهران عزرائ

 !دیخندیطلبکار هم بهم م  شه یهم وبس ی اون 

رو مخاطب قرار    نوا یاز خنده رو داشت من ب   ییهاکه رگه  ییبا صدا  مهران
 :داد

 ؟ یطلبکارم هست ، یگذاشتما گرو   شیپ  نییاز کمر به پا چاره یب -

و ترس   ن یاون سه نفر و خفه خون گرفتن رام  موردیب  یهاقهقهه  یصدا
سوز سرما، همه و همه دست به دست هم داده بود تا من رو به    دمیشد

هم    لحظه  کی  یتر کنه. حت بکشونه و حالم رو خراب  یوانگ یمرز جنون و د 
نم درک  رو  بهانهکردنیمن  خنده  برا  یا.  همه    نیتسک   یبود  روح 

  خندن یهم م  ها یلحظه؛ بعض   کی   یاما برا  شه،ی نه هم  ندبخ  گفتن،یم
م   یبه گل م   یبه کس  خنده، یکه  دل  افته، یکه  به    یبه  شده،  عاشق  که 
نفر رخنه کرده،    کیوجود    یکه تو  یو به ترس   ختهی ر  نیکه زم   ییآبرو 



دچارش بشن. سوز  که    یبه روز  یهاست؛ اما وا آدم  یدرک یخنده از ب  نیا
ب نفس  سوزوندیم رو    میگوشت   ینی سرما  تبد  یهاو  بخار    لیسردم  به 

تا    کردم؛یسکوت م  دیپس نبا   افتادمیکم داشتم از تک و تا مکم   شد،یم
 : و پرحرصم نعره زدم ی سرما به وجودم غلبه کنه با همون لحن هجوم

تا آخر عمرت    ،یاون تو بر   یهاییقربون تک تک دستشو   دیبا   ی کی تو    -
  ها یی. تو لکه پاک کن اون دستشو ی بپوس   هاییهمون دستشو  یتو  دیبا

نم  فکر کرد  ی شیهم  افتخاره! درسته    یلی به من خ  دنیخند   یبدبخت، 
 .جونم افتخاره بخند تا َفکت درآد

از ته دل وارد    یام فشار شده  پ یگفتم و به کمر ک  یظی غل   ی لب عوض  ر یز
و مصمم    یبا همون لحن جد  ن یدرد و عذابم بود. رام  ه یکردم اما فقط ما 

 :برام نداشت داد زد یا دهیو فا   اومدیهم به کار نم  یاکه ذره

بار    هیفقط    هینفرتون هستم، کافاحد و واحد قسم با هر سه  یبه خدا  -
 . کنم یچالتون م  یی دستشو نیوسط هم  جانیهم د یبخند گهید

تو  ک یشل  ی صدا  اما  رام  یی دستشو   یفضا  ی قهقهه  نصفه    ن یحرف  رو 
برا  یااز ذره  غیگذاشت؛ در   ن یهمچ  فیح  ؟یچ   یشعور و درک! خنده 
مثل اون سه نفر ازش استفاده کنن.    ی زارلجن  یهاکه آدم  یحالت مقدس 

  شدیباعث م  نیهم   کرد،یو پوستم کزکز م   لرزوندیسوز سرما جسمم رو م
 : با قدرت نعره زدم  نیهم ی برا م بش  یاز ته دل عصب 

  ،ی خفه کن  اییاز همون دستشو  یکی   یخودتو تو  دیبا  ی کی تو    یرپاکتیش  -
  ی قدر احمقآشغال بچه سوسول؛ اون  هی!  ی آشغال  هی فقط    یستین   یچ یتو ه 



  یباکتر  ی دونیکه نم   یاحمق  قدر نی ا  ، ی کشیدستمال م   ی صندل  ی که رو 
 ! دی د شهیهم به زور م  کروسکوپیرو با م 

  ی داشت، انگار من بهانه خوب  یرو در پ نیحرفم خنده مهران و رام  نی هم
  ی اشون رو کجاخنده ستنیمشت احمق که بلد ن   کی دن یخند  یبودم برا

و فشار    ییشدن پام به سمت داخل دستشو  دهیخرج کنن. با کش   دیبا  ایدن
هام  و دست  دمی کش   یکمرم وارد شد، نعره بلند  یکه به مهرها  یدیشد

  زدم یچسبوندم. حدس م   چه یاز در  رون یب   وار ی دوطرف د  به  ر ت رو محکم 
پرحرص    یبا صدا  وی که آر  دینکش   ی باشه، طول  شی رپاکتیکار خود ش   دیبا

 :دی غر  دیکش یپام رو به سمتم داخل م کهیدرحال ی و عصبان

روش تورو نکشم داخل    نیمن اگه با هم   گه،ید  ا یب  ستین   یحرف  یاوک  -
 . ستم ین  ویآر

تکون    رحمشیب   ی هادست  یکردم پام رو تو  یو سع  دمیکش  یمظلوم  آه
  کردم یکمرم درحال داغون شدن بودن و هرچقدر تقال م   یهابدم، مهره

نقطه    یپا رو   یهام حساب . انگار با حرفکردیپام رو ول نم  وونه ی اون د
روش    شیکه مهران هم چند ساعت پ  یضعفش گذاشته بودم، نقطه ضعف 

  یمظلومانه من حت   یهاو ناله  اشرحمانهیبود. حرکت ب   کرده  یپا فشار
 . رو هم در آورد ما ی مهران و ن یصدا

جد   مهران دق   ی تیبا  چند  خنده  با  فرق   نیزم   ششی پ  قهیکه  آسمون  تا 
 : رفت ادمیکه درد کمرم    دیتوپ و یبه آر  ی و عصب ی داشت، چنان جد

م  - تنت  اخاره؟یتو  باز   نی!    یول   خوش گذشت،  م ی دیخند  ه؟یچ   ایگاو 
ا ر یپسره گ  ابو؟ی  یکور نم   یوون ی ح  نقدر یکرده وسط پنجره؟    یفهم یکه 



فرق داشته باشه؟    ابو ی  ی بدنش ممکنه با منو تو  ستم ی مشکل داره و س
 . رو جمعش کن  یاحمق باز نیا  ست،یاون بدنش مثل تو گوالخ ن 

 : به گوشم خورد و یآر  حینحس و لحن وق یصدا

و    ؟یوا  یا  - دلسوز  آدم  تو  چقدر که  اومد؟!  جوش  به  چرا  تو  خون 
  نه ی که سنگش رو به س  یاچارهی ب  ن ی! انگار نه انگار همی هست  یرحمدل
 . مشت و لگدت بود  ر یز  یزن یم

  یمهران رو گرفتن تا دعوا  یبا سماجت جلو  نیو رام   مای بود که ن  مشخص
د ناتوان  ی اگهیمسخره  و  عجز  نده.  تو  ی رخ  ر   یرو  با    ختمینگاهم  و 

  ض ی فوتبال عر  ن یوسط زم  یینگاهم رو به سمت شکاف روشنا   تیمظلوم
 .سوق دادم ات یح

 :که تشروارانه داد زد  دمی رو شن  ن یو مستحکم رام  یجد یصدا

به    چه، ی در  یشده تو  پ یاز کمر ک  چاره ی به درک. پسر ب  دیهر جفتتون بر   -
  ی امشب تو  یار یاگه از اون درچه درش ن   یاحد و واحد خانزاد  یخدا
ات رو جمع  فوق مسخره  دهیا  جه ی. نت کنم یچالت م   هاییدستشو  نی هم
 . کن

  یالی خیهم به حرف اومد و با همون ب   خچالی که خاله زنک    دینکش  یطول
 :جار زد زشیحرص درآر و خنده ر

 !بره بابا میقطع کن  میگرو ماست، بزن  نییاز کمر به پا نیآقا ا -

 : گفت   یمشوش  یبا صدا ن یرام

 تموم نشده، نه؟  تونیساکت! مسخره باز گهی! تو د ما ین -



 :ضربه وارد کرد و گفت  یزیبه چ  یابا لحن طلبکارانه مهران

م   دیدار  - جور  دیکل   یرو   دیذاریدست  بابا  یاعصابم!  بگم گور    یکه 
 . بزنم برم می از کالسا ج یکی همشون، از پنجره 

 :اش گفتوارانهبا همون لحن پوزخند  ویآر

 . برسون یو پر  یبه سالمت! سالم مارو هم به خانم حور یِهر -

  ی ذهن  ر یشد و طبق تصو   یرت یکامال درست دراومد و آقا مهران غ   حدسم 
از اون سگ و گربه هم نبود، دوباره ِخر    دنیبه د  از ین  ی داشتم، حت  که 

قدر  لوشون رو گرفت. اونج  کار حتی و باز هم پدر نص  دن یچسب  گروی همد
و فقط اطراف رو    کردمینم  یحالم بد بود که به مشاجره هاشون توجه

صداکردمیم  یبررس و کوبقدم  ی.  شن  دهیها  رو  در  پشت    دمیشدن  و 
از سر    یشد و آه  یشدت خال دلم به  یتو  دم؛یرو نشن  یی صدا   چیبندش ه 
اون شرادمیکش تیمظلوم به  بدنم  بود و طور  طی .    پ ی ک یعادت کرده 

 .از سقوط نداشتم یشده بودم که ترس 

نتا  توجهیب دروغ  ج یبه  مونده  مظلوم  یپس  با  بودم  گفته    تی که 
بخار غل  یهادست بهم فشار دادم؛  و    ی ظیسردم رو  از دهنم خارج شد 
 . صورتم پخش شد  یتو  اشیگرم 

  اط یح  ی تو  ییرو به لرزه انداخته بود و تنها روشنا   فم یسرما تن نح  سوز 
  اط یکنج ح  نور یب   یداریبودن، خونه سرا  اط یاز ح   رونیچراغ برق ب   یهار یت

ورود در  خروج  یو کنار  آ   ی و  آه    نهیی مثل  بود.  قدعلم کرده  جلوم  دق 
بهم فشار دادم، با    شتر یهام رو ب سوز سرما دست  یو تو  دم یکش  یظیغل
قهوه  یگاه ن پاچشم   یامظلوم  طرف  به  رو  دادم؛    نیی هام  سوق 



پر  مچه ی ن  یشمشادها رنگ  و  اگه    نییپا   دهیسبز  و  بودن  پر کرده  رو 
 . شدنیدها حفاظم مبپرم اون شمشا ی لعنت چه یاز اون در تونستم یم

  ی ااز ذره  غیاما در  داد، یم  ای گواه از وجود سامان و پو  رونی ب  ی هازمزمه
توقع    ی واقعا از ک  ومد،ی در ن  مصرفیاز اون سه تا ب   یی صدا   ی! حت دهیفا

  ایدن   نیمن ا  یا یرو  یزمان  کی  عار؟یو ب  الیخیداشتم؟! از چندتا پسر ب 
ِاکو    ودم وج  یبود اما حاال شده کابوس! و باز هم حرف مامان بود که تو 

که راهتو عوض    ستین  یمن  گهید  یشد  مونیپش   یباشه وقت  ادتی.)دادیم
 کنه( 

زدم    یبا بغض  ختهی و آم  نیخاطرات گذشته چنان لبخند غمگ   یادآوری  با
 . کند شد  یحس کردم، ضربان قلبم کم یاکه لحظه

  یالاز البه  یی بودم که صدا  رحم یتهران ب  ی غم وجود و سوز سرما  ی تو
کردم و با ترس و لرز نگاهم    ز ی هام رو تگوش  د؛یها به گوشم رس شمشاد
 . و به طرف شمشادها سوق دادم دم یال کشرو با

  ی کی تار  مچه ی اون ن  یهام رو توشمشادها بود، چشم   یال نفر البه  ک ی  انگار 
رو محاصره کرده بود    ییدستشو   وار یبه د  کینزد  بایو تقر  اط یکه کنج ح 

 . نگاه کردم  تر قیکردم و دق  ز یت

هام رو  از ته دل زدم و با تمام توان چشم   یعق بلند  دمیکه د  یزیچ  با
اون    یپام رو تو  امتی ق  اِم یبستم، همون لحظه با خودم عهد بستم تا ق

 . نذارم هیناح

  مهیبر جد و آباد سامان فرستادم و نگاهم رو به آسمون ن  یبلند  لعنت
  ان یها نما شمشاد  یالشب بردم؛ شکل نحس سامان از البه  اهیصاف و س



  ک ینزد  چه یبه در  کردیم  م ی شلوار اسلش پاش رو تنظکه    یشد و درحال
 .شد

چندش   با داخل    ی چشم  ر یز  یحالت  از  رو  پاهام  و  نگاه کردم  بهش 
رو به    فشیکث  یها با چندش تمام بهم فشردم؛ سامان دست  یی دستشو 

  ی ا اون حالت لحظه  یمن تو  دنیو با د  د یرنگ و بلندش مال  ی پالتو مشک
اش  وامونده  یهاهیمعلوم بود سوز به کلکرد.    یبهت زده اوضاعم رو بررس 
خراب  آورده که کار  تو   شیفشار  د  زبونیب  یشمشادها  یرو    وار ی کنار 

 . دهی انجام م یی دستشو 

داد    ار یاخت یکه زد انگار با مته ذهنم رو سوراخ کردن، ب   یقهقهه بلند  با
 :دمی هام غر دندون یو از ال  دمیکش   یبلند

آب   هیچ  - دار   ی اریتانکر  پشکل  نشور    تیو  برو گمشو خود  روشن شد؟ 
  ی پاک کنه ما از بو  صاحابتو یکن اون جهنم ب   دایسنگ منگ پ   ه ینجس،  

 . م یری نم  یفاضالب شهر

 : و با خنده داد زد  دهیبر دهیبر

ور هوا  و از اون  یخوریهوا م   ور نی از ا  یجهنم   یحاال خوبه تا نصفه تو  -
  نییپا   ی افتیم   ا ی و مثل پشکل    شهی م   ی باد وامونده خال  ن ی. ایدیم  رونیب
 . داخل ی افتیم  ای

پوزخند  گوشه  دل  ته  از  و  دادم  با حرص کش  رو  اون حجم    یلبم  به 
نگاهم گنجوندم    ی که تو  ینگاهش زدم و با طعنه و حرص  یتمسخر تو

 : رو دادم زشی ر ی هاجواب خنده



که با لگد    نهی ا  کنم یکه م  یکار  نیرو سر تو، اول  افتم ینه مثل پشکل م   -
  ه یدادم تغذ   رونیکه ب  ییتا از هوا   ییدستشو  نی هم  یتو  کنم یپرتت م

 . یکن

  ی شد؛ پوف  کینزد  ییدستشو  وار یبه د  یآروم   یهاکرد و با قدم  یزیر   خنده
گور  گوربه  خواستیآورش گرفتم، انگار نم و نگاه از لبخند چندش  دمیکش

پو نارنج دست  کهیدرحال  ایبشه.  پفک  خوردن  بخاطر  با    یهاش  بود، 
با ولع زبونش رو    که یشد و درحال  ک یبا شکالت بهمون نزد  ختهیآم   ی دهن

م  دهنش  محکم   د یکشیدور  لحن    یضربه  با  و  زد  سامان  سر  به 
 :  داد زد یاوارانهشماتت

کالس    ؟یکنیم  تیچرا بچه رو اذ   ؟یتو آبشار  یری! بمدادیداِد ب  یا  -
مثل سگ عر    ییدستشو  ر ی کرده بود به ش  ر ی کش شلوارت گ  م یدوم که بود

معلم تا اول اسمتو    یچ یه   ن یحاال ا  ؟یکن یحاال بچه رو مسخره م   ، یزدیم
  رفت یآب بود م یهرچ  یکردیوامونده رو ول م لنگی ضامن ش  گفتیم
 !من  یی پل هوا  ر یز

درحال  یزیر  خنده و  داد  رو کش  لبش  سامان گوشه  پس    کهیکردم. 
 :معترض داد زد کردیم  ز یاش رو تم کله

تنه با اون    ه ی  ی! خودت چ چارهی ام گامبالو! لقمه دزد بمعده یبرو تو  ایب  -
کالس با عطر    یکل فضا   ،یکردیکه سر صبح کوفت م  ییمروین   یهالقمه

  رت یف  رت یف   رتی ف  ی. همش ه شدی م  ی گالب افشان  تی گاز کربن تخم مرغ
 .مغز سرم ی تو  چیدماغ... که ه ی تو رفتیحرارتشم که م



دوتا    نیو ته خنده به اون دوتا پخمه زل زده بودم؛ آدم اگه با ا   یکالفگ  اب
از روزمرگ حوصله  چوقت ی بود ه نم  ی زندگ  ی هایاش  پورفتیسر  با    ا ی. 

نثار سامان کرد،    یی برو بابا   ی حالیو با ب  دیدستش رو مک   یهاولع انگشت
 : آروم لب زد یل یوارانه و خ زمزمه

به    عتو یگل و بلبل طب   رهیآبشار، عرضه نداره خودشو نگه داره م   وبسی  -
 . خرج کن جانیا  ،ی! عرضه دارکشه یگند م

پو  سامان حرف  متوجه  و    ایکه  برداشت  قدم  سمتم  سرعت  با  شد 
  دم یهام رو پس کشهاش رو به طرف من دراز کرد، با سرعت دستدست

 : و داد زدم

 !چه خبرته تو؟  یهو -

مثل بچه پنج ساله    دیگز یگوشه لبش رو م   کهیرحالبا سماجت د  سامان
 : دیغر

 . ستم ین  یسامان عمران  رونی ب ارمین  نوی من اگه امشب ا -

کلفت و    یفشار دادم و با صدا  چهی رو با شدت به دو طرف در   هامدست
 :داد زدم ی پر از حرص

 .الزم نکرده تو اول برو خودتو پاک کن -

و   دیتوپرش رو جلو کش  کلیو ه   هم در اومد  ای پو  یکه صدا  دینکش  یطول
سر گذاشت،    یبنفش رنگش رو رو  یکاله هود  فیکث  ی هابا همون دست

 : دیو سماجت غر ت یبا جد



جد و آباد    ستم؛ی ن  یفروغ  نییپا   ارمین  جا نیرو از ا   ارو ی  نیاگه امشب ا   -
 . ستای حاال وا  دم یورترش رو هم به چخ مو جد جد اون  یخاندان عمران

رو زده بودم، اما خودم متوجهش نبودم؛    یاون لحظه سکته درون   قطعا
  وونهی دوتا د  دی مرده متحرک رو داشتم. حاال چطور با  ک یاون لحظه حکم  
منگل اگه سنگ هم از آسمون    ِش ی ! اون دوتا سرآوردم؟یرو سر عقل م

به تف    خته ی آم  ی هادست  دن یسر حرف خودشون بودن! با د  خت ی ریم
  یسامان، برا  یف یو کث   یبا پلشت  ختهی اما آم  ز یظاهر تم   به   یهاو دست  ای پو
 .رفت لی هام تحللحظه هم که شده از حال رفتم و نفس کی

معلق در هوام رو از داخل مثل سنگ    یچندشم شده بود که پاها  قدر اون
بگم؛   کیشون لب خام  الیبودن تا به خ  ره ی منتظر به من خ دم، ییسایبهم م 
ام رو  بدنم رو باال بکشم و فاصله  یرون ی داشتم تنه ب  یسع   هاوونهی مثل د

 . حفظ کنم  یبا دوتا انگل اجتماع 

فر  ییها گره کرده و چشم   ییابروها   با   زدن، یم  ادیکه چندش بودن رو 
 . نگه داشتم   چهی در وار یهام رو دوطرف دبهشون نگاه کردم و دست

ر آخر نگاه  هم رد و بدل کردن و د  نیب یمفهوم یب یهانگاه ای و پو سامان
سوق دادن؛ سامان چفت دهنش رو    نوایشون رو به طرف من بنامفهوم

  یچلپس بلند  یکه صدا   یزد جور  ای به پو  یمحکم   یباز کرد، پس گردن 
 : گفت  ای رو به پو  ضی. با حالت غ دیچی فضا پ یتو

د  - بده  نجاتش  دقگه یگمشو  دو  تا  م  یجور  شیپ   قهی!    یکردیغارغار 
  ی خاندان عمران  ی خواستیتو که م   شدی! چ ی به خودش گفت ِزک  یقنار

 ؟ یکربن تخم مرغ  یرو به خاک بد



به پس گردنش   یرنگش رو با شدت بست و دست  یاقهوه  یهاچشم   ای پو
  یت یرو به طرف سامان سوق داد و با جد   شی و عصب  ینگاه شاک   د،یکش

 : گفت  اومدیکه اصال بهش نم 

 فعه نگفتم به من دست نزن؟ تانکر فاضالب ِکش، مگه صد د -

هم    نیب  ی نامفهوم  یهاگوشه لبش رو کش داد، نگاه  یال یخیبا ب   سامان
ثان به  و  که    ییمرتفع دستشو  وار ی به طرف د  دینکش  ه یرد و بدل کردن 

زم  یفاصله متوسط  رو    نی به  آب دهنم  مظلومانه  داشت حرکت کردن؛ 
دادم، با خودم  فشار    چهی به دو طرف در  شتر ی هام رو بقورت دادم و دست

  ی مشک  یاون دوتا پلشت هود  که اگه نوک انگشت  بودم هم قسم شده  
 . جا خالص کنم رنگم رو لمس کنه خودم رو همون

  ک یکه نسبتا بلندتر از سامان بود با    ایاما قد پو  دمیرو عقب کش  هامدست
به من م ا  دیرسیحرکت دست  بود. سکوت رو جا   نی و    ز یاوج هالکت 
 :ندونستم و نعره زدم

جفت دستام دو    نیاز نصفه ناقصم با هم  نیجرأت باباته دست بزن، نب  -
 . خورمتیم  ی لوپ

اون چند نفر از داخل سرم رو به عقب    ی اهویو ه  یی شودر دست  ی صدا  با
ام  لیما به  باشن گوش  یکمک  نکهیا  دی کردم،  تآورده  رو  و    ز ی هام  کردم 

 . دمیرو شن  ی نامفهوم ی هاصدا

که دور بازوهام نشست چنان    ییها! با حس دستموقعیاز درنگ ب  غیدر
 . زدم که گوش آسمون کر شد ی انعره



آشغال من رو با تمام قوا به    یهاو با همون دست  یو سامان دو نفر  ای پو
ب ثان  دن،یکشیم  رونیطرف  پرده حنجره  هی همون  پاره شدن  رو  اول  ام 

خرابکاردست  یرو   ایپو  یهایمالتف  ادیبا  احساس کردم.   و    ی هاش 
ال کلفتدرخت  یسامان  نعره  چنان  پو   دمیکش  یها  گردن  ای که    ی پس 

زد    ی محکم م  یدرحال  وبهم  زور  بمن  زدیکه  حلقه    رونیرو  بکشه 
 : دیهاش غردندون یکرد و از ال  شتر ی هاش رو دور بازوهام بدست

جا  یسام  - به  ا  دهیرس   ییکارمون  خودمون    نیکه  از  بچه  وجب  دو 
 !شهی چندشش م

رو زده بودم، اما خودم متوجهش نبودم؛    یاون لحظه سکته درون   قطعا
 . مرده متحرک رو داشتم  کی اون لحظه حکم 

با   حاال د  دیچطور  م  وونه ی دوتا  عقل  سر  سر آوردم؟ یرو  دوتا  اون    ِش ی! 
م آسمون  از  هم  سنگ  اگه  با    ختی ریمنگل  بودن!  خودشون  حرف  سر 

  خته ی اما آم   ز ی به ظاهر تم  یهاو دست  ای به تف پو  خته یآم   ی هادست  دنید
از حال رفتم و    کی  یسامان، برا  ی فیو کث   یبا پلشت  لحظه هم که شده 
 .رفت لی هام تحلنفس

گرفته بود، با    شی آشغال   یهادست  یچپم رو تو  یبازو   کهیدرحال  سامان
 : دیزور و حرص غر

مهن کس  - چندش  ی دهن  ما  به  سرو که  نگاه کنه    م، ی کنیم   سی آورانه 
 . بکش داداشم، بکش قربون اون تانکر هضم غذات برم

. نعره  دنیکشیم   رون یرو به طرف ب  چاره ی دوتا بچه پنج ساله من ب  مثل 
  یمهرها  کیریت   کیریت   یصدا  یانداشت، لحظه  دهیاما فا  دمیکش  یبلند



ساس کردم؛ با هر  کمرم اح  یتو  ید یکمرم رو حس کردم و سوزش شد
ذره    کی  ی و حت  شدیفقط به کمرم فشار وارد م   کردنیکه وارد م  یفشار

هام رو  و چشم   دم ییهام رو بهم سا. با درد دندونشدمیهم جابه جا نم 
که داشتم جمع کردم و    یو تمام زور  دمیند  یادهیهم فشار دادم. فا  یرو 

تمام آب    دمیند  یادهیفا  یشون چنگ زدم؛ وقتبا دستم به سر و صورت
مثل   و  جمع کردم  رو  ت   کیدهنم  هدف گ  رانداز یتک  به    قیدق  ی ریبا 

 .کردم  کیشون شلطرف

  یهاتمام دست  یبا پست  ایکه بزاق دهنم کم آورد؛ پو   ختم ی تف ر  قدر ان
هاش رو بسته  چشم  کهیان درحالو سام  دیکش یرو به صورتم م پلشتش

لقب چندش کامال   من؛  ناقص  تِن  به جون  بود  افتاده  مثل کرکس  بود 
  آوردن یذره هم کم نم  ک یدالورانه من    ک یاشون بود چون با هر شلبرازنده
با   م   یزبون یب   زبوِن و  ا  زدنیجار  ته  ما  سوسول  بچه    ی ِقرت  نی برو 
 ؟ یترسون یم  یها رو از چ ته خط چندش م،یی هایباز

  د ینبا  یلیرو غنچه کردم و تکون دادم تا آب دهنم جمع بشه، خ   هاملب
  ه یکه جمع شده بود    یابا همون چند قطره  نی هم  یبرا   کردم، یمعطل م

 .کردمیرودخونه پرت م 

کمرم    یکه رو   ی زیاما با چ   م ی مرغ و خروس به جون هم افتاده بود  مثل 
دستشو داخل  باد  ییاز  پنکه  مثل  تو  ی حس کردم،  رو  هوا    یپاهام 

 : دمیکش   یترچرخوندم و نعره کلفت

 نفر؟  هیچند نفر به  د؟یکن یم   دیدار ی چه غلط -



از اون دوتا    یکی به صورت    یمحکم   یل یدستم رو باال ببرم و س  خواستم 
راست وارد    کیاحمق بکوبم، خوش و خرم دستم رو باال بردم اما انگشتم 

 . سامان شدصدر   یغار عل 

  ی اچنان نعره  طی و اما من با درک شرا   دیکش   یبا درد نعره بلند  سامان
پو  دمیکش شد،  آسمون کر  م  دنیبه کش   ا ی که گوش  و  دادیادامه  من   .

همپا م   یسامان  داد  چندش م ی زدیهم  حالت  با  پالتو  ی .  به  رو    ی دستم 
 :داد زدم یینوایو با ب  دمیسامان مال یمشک 

چطور  ایخدا  - رو  تطه  دیبا   ینجاست  بدم    ر یبرطرف کنم؟  غسل  کنم، 
 نجاست از من دور بشه؟   نی کنم که ا  کار یچ

  یآورش دماغش رو توچندش  یهابا دست  کهیدرحال  ت یبا عصبان  سامان
 :دیدست گرفته بود غر 

 . تیخاصیب ی تونل آزاد راه تهران شمال کرد صدرویغارعل یاآلغ زد -

بازو   کهیدرحال  ای پو و با تمام توان به    زدیمن چنگ م   جون یب  یهابه 
 : با خنده گفت دیکشیم  رونی سمت ب

نم   - ا   یهرچ   یگفتیمگه خودت  بهتر؟! بکشش  رو    نیگشادتر  وامونده 
 . گهید

نامفهموم و نسبتا بلند    یافتاده بود که صداها  موننی همهمه ب   قدر اون
نم  ییداخل دستشو درحال تشر    ی نامفهوم  یبا صدا  نی رام   دم؛یشنیرو 
نه از خودم دفاع    ا ی  شه یگرم م   یها آب از اون  نکه یاز ا   ال یخیزدن بود، ب 

  و ر   ا یهام سامان و پومسلط شده بودم؛ با دست  ط یبه شرا  گه ی. د کردمیم



از داخل هم پاهام رو    کردم،یپرت م  یج   ی به باد کتک گرفته بودم و آر پ
 . بشه کیجرأت نکنه بهم نزد ی کس   تا دادمیتکون م   یمثل پنکه باد

  وی آر  یهم صدا  د یشا  دم،یشنیاون بلبشو نم  ی رو تو  نی نامفهوم رام   یصدا
ذره    کیکه داشتم    یطیبود، اما در هر صورت با درد و شرا  مای مهران و ن  ای

نوع    ک ی  یی از داخل دستشو   کردمیتمرکز کنم. حس م  تونستم یهم نم 
که اون دوتا    ییشدن هست و با فشارها  ی کمرم درحال خال  یرو   ه یما

آروم به  و آروم  شدیم   ز یکمرم ل  کردن،یبهم وارد م   چهی در   رونیاز ب  یزامب 
ا شدمیم   لی ما  رونیب با فکر  از ته دل    یاخنده  شمیدارم خارج م   نکهی! 

  دم یکه شن   یآخ  ی هوا تکون دادم اما با صدا  یکردم و پاهام رو از داخل تو
جا به  پام  انگار  شدم!  توجه  یی متعجب  اما  بود  با    یخورده  و  نکردم 

و سامان با ذوق    ایهوا آزاد کردم و روبه پو   یهام رو تودست  یخوشحال
 : و شوق گفتم 

 .که سرورتان درحال خروج است   دیفرزندانم، بکش د یبکش -

  یزیغارغار چ  یاما با صدا   دیچقدر طول کش  دونمیو نم  شدیچ  دونمینم
  ی ترشح کرد. تو  نم ی نالیآدر   شد،یم  کیکه بهم نزد   یم نرم و پر دارو جس 

  ی شدم. اون پرنده چندش و شپشو با پرها  رهی سکوت و بهت زده به باال خ
مشک  حیکر د  یو  و  مرگ  مهر  پ   یباق  ار یرنگش  به  .  زدیم  م ی شونیرو 
سر و شل شدن    یجی آور گذشته چنان به گچندش  یها صحنه  یادآوری

هام  . هر لحظه چشم دمیکه مرگ خودم رو به چشم د  زدیبدنم دامن م
  ادیکه به    یتا حد  شد،یتر مو قلبم از شدت ترس فشرده  شد یم   تر نیسنگ

  ن یزدم و پاهام سنگ  ی و نرم  یاز ته دل به اون حجم چندش  یادارم نعره
 .شد



 *** 

 . فاصله ی ااز ذره غی خر پا، اما در یهمچون اسب  دمیدویم

باز کردم و به سقف باالرو با شدت تم  هام چشم  شدم،    ره ی سرم خ  یام 
  رون یملتهب و سردم رو با ولع به ب   یهاهام رو غنچه کردم و نفسلب

  ی اآور بوگندو لرزهاون خروس چندش یادآوریخرپا! با  یپرت کردم. اسب
فور  وارد شد،  تنم  به  مالچشم   یاز شدت چندش  بهم  رو  . حال  دمیهام 

  ر یاومده باشه! تمام بدنم ز ا یه تازه به دنک  یاداشتم، مثل بچه یامسخره
  یتو  ی لذت بخش  یاحاطه شده بود و گرما  یلحاف گرم و نرم و خوشگل 

بودم که    یامثل بچه  کرد؛یو من رو غرق لذت م   شدیصورتم پخش م 
فقط عر زدنم    یاز بدشانس   فهمه،ینم   یزیاومده و از دور و بر چ   ایدنتازه به
 . نوزاد شباهت نداشت و ساکت بودم به بچه 

! با سرعت  شدیبارم نم   یادیز   ز یو باز هم چ  زدمیم  دیبهت اطرافم رو د   با
رو  رو  رو  دم،یکش  ندرمیب   یدستم  ضخ  یهود  یاز  و    ی لیخ   م ی کلفت 
 .شدم یمتوجهش نم 

جا شدم، حتما عمه من رو از  تخت جابه  یزدم و رو   یاز سر آسودگ   یآه
  ذره  ک یآوردن اون شب مسخره    ادیاز به    یت ح  رون؛یب  دهیاون جهنم کش 

  ی رنگ رو کنار زدم و از رو   یو طوس  یهم تعجب نکردم. لحاف ُگل ُگل 
و حاصلش    د یچی کمرم پ   یتو  ی نفره کنج اتاق بلند شدم؛ سوز کم  ک یتخت  

بود و    شبید  یها هم از دسته گل  ن یهام بود، ا لب  یرو  یق یمپوزخند ع
برام کمر  یکمر عمر  آخر  تا  رو کردینم   یکه  رو  دستم  ناقصم    ی.  کمر 

از تار  یآب  یها گذاشتم و پرده هم    کیرنگ پنجره رو کنار زدم، آسمون 
که کوچه خونه ما نبود!    جانی! اما ا ی از خال  تر یبود! کوچه خال  تر کیتار



ا  عمه  شمشا  ها نیکوچه  و  درخت کاج  از  بود  جاده،    یهاپر  بلند کنار 
!  شدینم دایپارک پ یو جا نیپر بود از ماش  ابونیخدا دو طرف خ  شهی هم

ساختمونخونه و  روبهها  ا  یرو ها  چرا  اما  بودن،  ان  نی هم  قدر  کوچه 
ماش  بود؛  خ  یکم  یهانی خلوت  و    ابون یدوطرف  بودن  شده  پارک 

  ک ی  ی خونه از هم جدا شده بودن، حت طایبه واسطه ح  یی الی و  یهاخونه
خونه چرا عوض شده بود،    اط ی! ح شدینم   افتی   کوچه   یساختمون هم تو

باغچه! حوض بزرگ و پر آب    ی بو کاشته بود توگل شب  یاصال عمه ک
بود و   اه ی هم آبش کمتر شده بود، اطراف باغچه پر از گل و گ  اطیوسط ح

بود که جاروش هم    اطیدلبند ح  ینبود! عمه جور   دیب  ی هااز درخت  یاثر
بود. با    بیهم عج  ر یحجم تغ  نیتا خاک گذشته پاک نشه، پس ا  زدینم

 : لب گفتم  ر ی تعجب ز

مدرسه    یتو  یآباد  نی با اون چندتا ام  یمگه چقدر گذشت؟ خب وقت   -
 !شب نبود  یکرده بودم، دم دما  ر یگ

 : خودم تشر زدم یمخ یفکر کردم و به ب ی کم

م  - چقدر  االغ  نها  یخوایخب  عم  کی  ت یبگذره؟!  اما  اومده  ساعت.  ه 
 !ام؟ اونجا که من اآلن خونه

آغشته از افکار    یبودم، با سر  جیذره هم تمرکز نداشتم و گ  کی  که یدرحال
رفته    یسرم رو به دور تا دور اتاق سوق دادم. تخت من ک   خته ی درهم آم

  ی تو  میسبز زد  یها بنفش با طرح گل  یواریکاغذ د  ی کنج اتاق؟ اصال ک
 !ه؟یشده از سقف چ   زونیبوکس آو   سهی ک  نیاتاق! اتاق من که ساده بود ا 

 : دمیسر گذاشتم و نال یرو رو   دستم 



م  - عمه  وسا  زمیسوپرا  خوادینکنه  رفته کل  پسرونه    ل یکنه،  رو  اتاق 
اتاق سپهر رو آورده! سپهر که اتاقش از مال من هم    لی وسا   دمی! شا ده؟یچ

 !تر بودساده

شدم و دست    رهیکنار تخت خ   وتر ی کامپ  یمشک  ز ی تعجب و بهت به م  با
 : دمیسر خودم کوب یتو ی محکم

  وتر ی تومن رفته کامپ ی س ی و دالر ی گرون  نیا ی ! تویوا   یمن... وا ی وا -
  نی انگشت بزنه به ا  ادی دلش نم  زادی ! اوف چه لوکسم هست؟ آدم ده یخر
 . وتری و کامپ ز یم

  ی هام رو متفکر توکردم و دست  ه یپشت سرم تک  دیسف   یواریکمد د  به
  ون یدارم هذ   کردمیبود و حس م   ن یهم قالب کردم، سرم به شدت سنگ

و متفکرانه و با همون    دم یهام کشدندون  یجلوبند  ی. زبونم رو روگم یم
 : لب زدم یجی گ

 . شبه ه یباشه، اونم  ز یسوپرا تونهینم التیتشک  نیاتاق و ا ن ینه نه! ا -

بود، گوشه لبم رو    زون یآو  یواریال به در کمد دپر از توپ فوتب  یاسهیک
 : کش دادم و با خودم گفتم 

 . تمام و کمال فراهم کنه زویهمه چ  خواسته یبابا! رسما م یا -

و    ف یکث  یو با همون هود  دمیکش  یاام پوف کالفهغارغار معده  یباصدا
  یسر و وضع آشفته در اتاق رو باز کردم، به محض باز کردن در چنان تو

 .قرار دادم گاههیتک  ستادنی ا ی رو برا وار یشوک فرو رفتم که د



داده بود؟ چرا حال    ر یشب تغ   کی   یخونه رو چطور تو  یسر و رو   عمه
بود سمت چپ، کاناپه رفته  تغخونه  قرمز  به  بنفش  از  چرا  کرده    ر یها 

وصل شده بود، نکنه پنجرها پا درآوردن؟   وار ی ها چرا راست ددهبودن؟ پر 
ملتهب و داغون پا جلو گذاشتم و از سه    یابا تپش قلب نامنظم و چهره

متفکر و مسن   ی مرد  دنیبه حال بزرگ خونه باال رفتم؛ با د یورود  پلهتا 
 . نیزم یافتادم رو  ی مجله تعادلم بهم خورد و تلپ  کیدرحال خوندن  

تو یافکار  با ر   ی که  ا   شه یذهنم  فکر  و  ا  کی  نکه یزد  خونه    جانیدرصد 
حد ممکن درآوردم و با    ن یهام رو تا آخر عمه باشه، چشم   ی شوهر پنهون 
 . دهنم رو گرفتم  یدست جلو

بود،    پس بهونه  انتر خانوم همش  و  اکرم خانوم  و  اشرف خانوم  خونه 
 ؟یاغهیص  کهیمرت   نیا  شی پ اد یگزک کرده بود ب

و لبخند المصبش دِل من رو هم به رحم آورد، چه رسد به عمه    حیمل  نگاه
بود    ی مونده بود! مرد مسن  نگل یکه چندها سال بعد مرگ منوچ، س  چارهیب

  یلعبت رو کجا  ن یا  چاره ی گذشته! سپهر ب  یو به ظاهر محترم، از محترم 
 . گذاشتیدلش م 

ورزش  از  پ  یشلوار  و  دار    ددایب   یو دل جوون   یاسپورِت جلف   رهنیخط 
  ن ییاش مو نداشت و از پامرده مرگ از وسط فرق سر وامونده  کرد، یم

که داشت    یدست مشک  کی  شیداشت؛ ته ر  یپرکالغ  ی فرق سرش موها
گفت دست    دیهم داشت و با   یدرشت  کل یه   کرد، یاش رو کامل مجذبه
 !به انتخاب عمه زادیمر



مل  شیجد   نگاه لبخند  تو  حشی و  رو  روزنامه  و  داد  سوق  سمتم    یرو 
 : لب زد یی جا کرد و با خوشرودستش جابه

 پسرم؟   یدیخوب خواب -

 : وارانه گفتم لب زمزمه ر یزده ز   رونیاز حدقه ب ییهاچشم  با

 !پسرم  -

 .نی سالم داداش مت  -

که از پشت سرم اومد، کم مونده بود سکته    یینازک و خوش آوا  یصدا  با
دختر    دنیو با د  دمیگردنم رو عقب کش  یجی و گ  یینوای ناقص رو بزنم! با ب 

و رو و موها بر  از شدت تعجب  بسته شده  یخرگوش   یبچه خوش  اش 
 . گرفت  کشیآغوش کوچ یو من رو تو  دیپس رفتم؛ با ذوق به سمتم پر

 . دمیکشرنگش   ییبسته شده و خرما   یبه موها دستش

  ق یصورتش دق  ی تو  یشتریو با دقت ب  دیکش   رونیرو از آغوشم ب  سرش
گوشه    دمیهاش که رسشدم، چهره بانمکش رو از نظر گذروندم و به چشم 

به دلم    ب یکه داشت عج  یادرشت و قهوه  ی هالبم رو کش دادم. چشم 
م  بچه کوچ  نشست؛یآدم  از  شخصه  دختر    ک یبه  اون  اما  بودم  متنفر 

لب با  عروسکوچولو  چ  یک اس  لبخندها   دارش،نی و  چال  دل  یاون  و  ربا 
و دستگونه قد کوتاه  بوس    زشیر  یهااش،  ناخودآگاه  و  برد  رو  دلم 
 . اش گرفتماز گونه ی محکم

 : شکلش رو از هم باز کرد یاغنچه  یهاو لب  دیبه صورتم کش یدست



اصال    گن یو داداش مهران م  مای! داداش ننیداداش مت   ، یچقدر تو ناز  -
نشستم دعواشون    یمن کل  یول  ،ییندرال ی س  یگربه نامادر  هیشب   یست ی ناز ن
 . کردم

درهم کش  از  رو  ابروهام  تعجب  عقب    دمیشدت  به  رو  متعجبم  نگاه  و 
برام    ی باز چه طرح  ایبود؟! خدا   یا چه جهنم دره  گهید   جا نیچرخوندم، ا 

 گه؟ یم  یبچه چ نیمهران! ا  ای  مای ن ه؟ یخونه ک جانی باالخره ا  ؟یختیر

  اش یرنگ ورزش  یبه شلوار مشک   یکاناپه بلند شد و دست   یمسن از رو   مرد
به    یدست   کردمینگاهش م   رهیخرهی خ  نیزم   یطور که رو همون  د،یکش

 . دمیسر دختر کوچولو کش

 : روبهم گفت یف یکرد و با لحن لط  دیرو تشد لبخندش 

ا  یشد  جیگ  کم یپسرم    - نکن    ات یخونه همکالس   جانی درسته؟ تعجب 
م آشپزخونه که  بپر  شو  بلند  به    االاصلیرانیا  یغذا  هی  خوامیهستش، 

  م یرو خسته نکن، بپر بر   ی خوردت بدم. دختر خوشگل بابا توهم داداش
 . آشپزخونه

باز کردم و بغ کرده رفتن دختر بچه و    یدهنم رو چند سانت   ناخودآگاه 
شده بودم که کف دستم رو محکم    ج یقدر گدم؛ اوناون مرد رو تماشا کر 

  ی زیتا چ  ره یدا  ی رو   ختم ی و با سماجت افکارم رو ر  دمیکوب  امیشونیبه پ 
  جا حال اومد از    ی رو که از آشپزخونه روبه  ییآشنا   یبا صدا  ارم، یب  اد یبه  

 .بلند شدم و با سرعت باد به طرف آشپزخونه حرکت کردم 



  ی اتقه  دم، یکشیکوتاهم م  یمشک   یموها  ی که کف دستم رو رو   یدرحال
  ی ناهارخور  ز یآور که دور مچندش  لیب یاون سگ س   دن یبه در زدم، با د
 . لحظه کپ کردم کینشسته بودن  

ا  من پس اون    مییجانیا  ها نی کجا؟! اگه من و ا  ها نی کجا، ا  جا نیکجا 
  جا؟نیمن رو آوردن ا  یها رو ول کردن؟! چطوراون  ی عنی  ؟یها چ احمق

  انداختنیو مغزم رو از کار م   رفتنیذهنم رژه م  یکه تو  یبا تمام سواالت 
سوق    کردیم   یرو وارس   خچال ی نگاهم رو با سرعت سمت مرد مسن که  

 : ولومم رو باال دادم  جیهول زده و گ یی و با صدا  دمدا

 .رمیممنون تشکر، من م  ی لیبا اجازه خ  -

  ی در آشپزخونه، آخ بلند  ی به پشت حرکت کنم اما با کله رفتم تو  خواستم 
  چشمیسرم گذاشتم. قهقهه اون دوتا ب  یرو   تیگفتم و دستم رو با مظلوم

 .باال رفت  فکر یب  یو رو 

 : دیکش  ششیبه ته ر  یرو بست و دست  خچالی مسن در  مرد

  مخ یب  ن ی! پسر مردم مگه سوژه شماست؟ با همنیالظالمزهر مار قوم  -
 . نی زم  یبود مخ پسر مردم بپاچه رو   ک ینزد هاتونیباز

به    ت یآشپزخونه رو فرا گرفت و مرد مسن با جد  یفضا   یب یعج   سکوت
رو کنار    ی اقهوه  ی دست گرفت، صندل  یسمتم حرکت کرد. بازوهام رو تو

نشوند؛ طبق معمول    ایپو   یرو کنار سامان و روبهو با اجبار من رو    د یکش
تو مثل گوسفند گ  یگوش  یسرهاشون  من  و  خ  جیبود  بر  و  دور    ره ی به 

  ی که مرد مسن من رو مخاطب قرار داد و با لحن جد  دیکشن  ی بودم. طول
 : گفت



تا    جانیا  یتمرگیپسرم، م   کنهیشما هم حرف اضافه نزن دهنت ورم م  -
 . رونیب یذاریدر نم  نیکه نگفتم پات رو از ا   یزمان 

ب  یی ها چشم   با زده  لحن صم   رونیاز حدقه  مرد مسن    ی میبه  باحال  و 
باشه،    یداشت جد  ی سع  نکه ی بود! با ا  یگوش فرا دادم، چقدر آدم باحال

حرف ته  شاما  آدم  ی خاص   طنت یهاش  دسته  از  بود که    یی هاداشت، 
 . کنهیم  یهاشون همراهو با کنهیها رو درک ممشخص بود جوون

 : دیرو داشت غر طنتیاز ش یی ها که رگه  یتیهمون جد  با

وقت؟ اگه    هی  د یشما دوتا ملنگ! دست رو دست، پا رو پا خسته نش   -
ع معده  دیخوایم برگشتن  تا  نزنه  َجلد  الیاتون کپک    د یبپر  یمحترمه 

 . ی درست کنم صادرات یرونیاملت ا  هی  خوامیکمکم؛ م 

 : بود معترض لب زد  یگوش  یسرش تو  که یدرحال  سامان

فرق گذاشت  یا  - باز که  آقا،  جعفر  ا   ؟یبابا  مرغ    یسوگول  نیمگه  تخم 
نم  ر  ی دیکه چسب  کنهیکوفت  سوده کجاست    شی به  مامان  دوتا؟!  ما 

 . اشبه آشپزخونه یزن یدرسته گند م یدار نه یبب

که سبد تخم مرغ    یدرحال   اومد،یبهش م   یل یکه اسم جعفر خ  یمسن  مرد
تو  رو  و جد  اوردیدر م   خچالی   ی از  بامزه  لحن  به خودش    یبا  مختص 
 : دیغر

  د ی زیر یم  دیکن یم   لوش ی تخم مرغ املت کنم، شما دوتا ده ک  لو یمن سه ک   -
پ  یتو َاخه  اولش  بزرگ کردم،  رو  دوتا  شما  من  المصب.  راه    فهیاون 
سوده بانو    نکهی . قبل از ا تابهیماه  ی رو   دیافتیبعدش مثل بز م   دینداز یم

ش رو  ی گوش  کهیدرحال   ای! پو اال ی  د،ی سر برسه اون تن لش رو به کار بنداز



با    کنهیم  یو معلوم بود داره باز  داد یهاش تکون مدست  یتو  یرگبار
 :ولومش رو باال داد  رهی بگ  یسر از گوش  نکهی آب و تاب، بدون ا

رژ  یجف  - من  هفته  مم،یجون  دو  خالاالن  آب  تو  جون  هم    یست  رو 
ا  زنمیم  یاعت س به  بدن؛  ب  ن یبر  جف   جنبه یسامان  نده  مرغ  تخم    ی هم 

  د یاکس   یخونه رو کربن د  کنهیرو خفه م  یتا شب عمه سور  نیجون، ا
 !بابا باختم ی... ارهیگیفرا م

خورد نگاهم رو به باال سوق دادم،    ا یکه به کله پو   یپس گردن   یصدا  با
دست  ای پو کش  ی مظلومانه  گردنش  د دیبه  رو  آقا  جعفر  با    دمی.  که 

زد. طبق معمول با    ا یبه پو   یاجانانه  ی پس گردن  یی کش ظرف شودست
 : داد زد یباشوخ  خته ی همون لحن آم

جون! خاک تو سرت که مثل سگ    یجف   یگ یمگه من ده سالمه که م  -
. هروقت فاضالب از گه پر شد شکم  یلمبونیو مثل بوفالو م  ی گیدروغ م 

 !نم یپاشو تن لش، پاشو بب  شه؛ی تو هم از غذا پر م

  ی و لحن سرخوش   ی بود، با خوشحال  ی گوش  یسرش تو  که یدرحال   سامان
 :داد زد

کچلت برم از وسط    مهی تو؛ اوخ قربون اون سر ن  یتو، نفس من  یمن   گر یج  -
 ... . گندم  یها از اطراف سرسبز و پر جوانه ابوِن، یب

پس کله  حرفش بود که  نشده  هر    یمحکم  یا تموم  خورد،  به گردنش 
باز بهشون زل    یو دهن   یجی از جا بلند شدن. با گ  یمعطل یشون بجفت

به س  عی مط  یلیزدم، خ  پشت    نهیدنبال جعفرآقا حرکت کردن و دست 
 . ستادنی سرش ا



 :داد زد تی با جد دیشون رو دحق به جانب یهاچهر  ی آقا وقت جعفر 

رو    تابه یتو ماه   ی سر من؟ سام   یباال  دیستادیبوفالو وا   مرض! مثل   یا  -
 . اریمخصوص سوده بانو رو بردار ب   یهاهیتوهم اون ادو  ا یکن، پو  یروغن

شدم؛    رهیدستم خ  یهابه انگشت  یج ی انداختم و با همون گ  ر یرو ز  سرم
چ  یعن ی چهارتا  ا  شدن؟یاون  ب  ن یاز  بر    ی صددرصد کار  مصرفیدوتا 
ها رو به امون خدا ول کرده بودن، خودشون هم که  بود و اون  ومدهین

و ک  بزنن  املت  بودن  برا  فیاومده  دلم  و    کی  یکنن.  سوخت  لحظه 
شب رو    میانداختم، ساعت هفت و ن   م ی ساعت مچ  هب   یموشکافانه نگاه 

م  م  داد؛ینشون  با   زدمیحدس  اآلن  تا  عمه  شده    یحساب  دیکه  نگرانم 
 . ارمیدرش ب ی خبریکجاست تا از ب   م ی گوش  دونستم ینم  ی باشه؛ حت

و سامان نگاه کردم؛    ایپو   نیو به تقابل ب   دم یسرم رو باال کش  یکالفگ   با
  د یو تهد  دیکوب یمشت م  ایو دور از چشم جعفر آقا به پو  یواشک ی سامان  

دستش به شونه سامان   یتو  ر یو با کف گ  آوردیهم کم نم  ا یپو  کرد، یم
 . کردیپچ مو پچ زدیضربه م

بچه کوچ  اون اتاق کنار   کیدختر  وارد  سر  حدسم  از    یطبق  بود،  شده 
باز  یفیلط  ه یروح اهل  بود  داشت مشخص  برا  یکه  البد  بود،    ی کردن 
 . به اتاقش رفته بود یباز

به در آشپزخونه خورد و همه    یفکرها بودم که ضربه محکم  نیهم  یتو
و    مایچهره سر خوش مهران و ن  دنیبه طرف در برگشت؛ با د  نگاهامون

بغلش گرفته بود، کم مونده بود از    یکه اون دختر کوچولو رو تو  ینی رام
 . افتم یشدت تعجب پس ب 



چ  ماین رو  لبش  درحال   نیگوشه  طعنه  با  و  م  که یداد  سمت    ز یبه 
 :لب زد کردیحرکت م یناهارخور

خودشو زده بود    نیکه ا   یجور  ،یومد! چه زود به هوش ان یبه آق متبه  -
 . ادیالاقل فردا بهوش ب کردمیفکر م  یبه موش مردگ 

روم نشست و با پوزخند  دق درست روبه  نهی و مثل آ   دی رو کنار کش  ی صندل
لب  یحی کر به  تو  اش یداشت، گوش   اش یگوشت  یهاکه  دست    ی رو 

 . چرخوند و نگاهش رو ازم گرفت

  ا یبه تن داشت و باالس سر پو   یدی آقا مثل سر آشپزها روپوش سف   جعفر 
و سامان    ایو پو  کردیم  یعمر و نه  قهیبود؛ دم به دق  ستادهیو سامان ا 

محتو   یدرحال تو  یتو  اتیکه  رو  م  تابهیماه   یبشقاب  طبق    زدنیهم 
  یارهیدا   ز یون گرفتم و به م. نگاهم رو ازش کردنیکل ممعمول باهم کل

رو  ب  رهی خ  رومبهشکل  هم  مهران  صندل  حسیشدم.  پکر،  و  حال    یو 
ن   ی اقهوه از    ما یرنگ کنار  بود که کامال  نشست، مشخص  و  زد  رو کنار 
نگاه    دن ینرس زهردار  لحن  همون  با  بود.  شده  ِپت  و  ِشت  قرارش  به 
 :رو بهم دوخت و طعنه زد  اشیمشک 

دار هفت  ن یا  - جون  توتا  ا  ی ه.  زور  به  دره  جهنم  اون  تحمل    نو یخود 
  اره یبرداره ب   نویا   ذاشتم یاگه اصرار پتروس فداکار نبود، عمرا م  کردم،یم
 . جانیا

انگار    ذاشتیسرم منت م   یابروهام نشست، جور  ن یب  ی ظیغل  اخم  که 
رو   م ی مشک  یتا از ابروها کی.  رونی ب  ده یکش  چهی خودش من رو از اون در
 : دمیکه جعفر آقا نشنوه غر   یکه داشتم جور  یباال دادم و با تمام حرص



از مس  یکی تو    - ااون  ر ی خفه. حاال خوبه  تا  تو سوار   ی رو   جا نیجا  کول 
سرم    یسرم؛ اگه اصرار اون بنده خدا نبود، تو  یذارینشدم که منت م 

 . نم یسفره نش هیمغز بود که با شما دوتا سر    یقدراون

نشست؛ با اخم    یصندل   یگذاشت و کنارم رو   نییبچه رو پادختر    ن یرام
 : تشر زد ی آروم  یابروهاش با صدا ن یب ی ظیغل

تون رو  فعال اونا مشغول کار خودشونن، اگه حرف  دیشانس آورد   یعنی  -
 . ته باغچه کردیزنده چالتون مزنده دیشن یم

زل زد.    اشیبا پوزخند به صفحه گوش  مایشونه باال انداخت و ن  مهران
  ی که خرگوش   شی رنگ و فرفر  ییخرما  ی با موها  که یدختر کوچولو درحال 
 :لب زد ین یر یربا و شبا لحن دل رفتیبسته شده بود، ور م

 .یتو که بهم قول داد ؟یبد اخالق نقدی داداش مهران چرا هنوزم ا -

رو کش   مهران بچه  دختر  لپ  لذت  لحن  دی با  با  انتظار  که    یو  ازش  اصال 
 : مهربون و خونگرم جواب داد  یل یخ رفت،ینم

لپ گل   - برم  قربونت  سل  یآخ که  دادم  قول  معلومه که  خانم،    ن یمن، 
 . سرقولم هستم عشِق داداش فقط به خاطر تو

  یی خرما   یبه موها  ی گرفت و دست نی از گونه سل  یبوسه محکم   ن یرام
 : با محبت و لبخند چال دارش گفت د،یرنگش کش

 . قربونت بره داداش، بدو برو ستاره بشمار -

  ی و با لحن خواستن  دیاش رو درهم کشبامزه  یهااخم   یبا دلخور  نیسل
 :داد زد



رفت    م ی بدونم داداش  خوامیبدجور. م   یچون یپ یم  ینشد، دار  گهینه د  -
 . انهیپرنسس   دنید

به    یرو رو   نیپوزخند زهردار مهران شدم، سل  متوجه و  پاهاش نشوند 
 : لب زد  یبود با لحن پرتمسخر  رهیخ   ز ی به م  کهیموهاش بوسه زد، درحال

کرده بودم؛ نتونستم برم    ر ی گ  یاجهنم دره  هی  یتو  زم،ینه نشد برم عز   -
 . نم ی پرنسس خانومو بب

به زور    ه؛یگر   ر یو کم مونده بود بزنه ز   د ینالیبچه پنج ساله داشت م   مثل 
پرنسس که انگار با    گفتیم  یجور  رم، یام رو بگخنده  ی کردم جلو  یسع

  د یخندیم   ز یر  ی از پشت گوش  مایقرار گذاشته خاک برسر! ن  زابت یملکه ال 
خنده اون دوتا باعث   داد،یدهنش فشار م   یهم دستش رو جلو  نیو رام
طبق معمول با رفتار    د یمن هم باز بشه. مهران که اوضاع رو د  شی ن  شد

 :مون زدبه هرسه یمحکم  یتشر جد اشمالحظهیسرد و ب

  می نیداره تا بش کدوم قسمتش خنده  دیبگ  شه ی! م قا؟یدق  هیچ   یخنده برا  -
 . م یبخند یها یباهم ها

 : بود با خنده گفت  یمحو گوش  کهیدرحال ماین

 شعور؟ یجرمه مگه ب دنیتو؟ خند یچقدر زود رنج شد -

 : کرد  دییتأ  ما ید چال دارش حرف نبا لبخن ن یرام

 . دارهجاش خندهاگه به خنده باشه که همه -

و    د یکش  شی اغنچه  یهالب  یرو رو   دلبرانه زبونش  یز یبا خنده ر  نیسل
 : جواب داد ی با لحن بانمک



 . یداره داداش هول بودن تو خنده -

به روشن فکر دوست    ینی ریهوا رفت و من لبخند ش   مای و ن  نیرام   خنده
 :دیاش رو کش بهش انداخت و گونه  ی نگاه   دارانهیزدم. مهران خر  ی داشتن

  ؟ یحفظ کن   دمیکه برات خر   ییها اون کتاب داستان  یبر   یخوایشما نم  -
 ؟ یکن  فیاش رو برام تعرقصه یای بعدش ب

مهران دست    دهییتازه رو  شیکوچک و نازش به ته ر   یهابا دست  نیسل
 : گفت  یاز و قشنگو با لحن ن د یکش

با داداش ن   ی ول  پم، یخوشت   ی چشم داداش  -   ت یرو اذ  ن یمت  ما یقول بده 
 . دین یبب گرو یهمد  گهیبار د  هیکه    کنم یم  ی. من خودم پرنسسو راض دینکن

  ی نگاه   مای شد، ن  رهیخ  ز ی گرفت و متفکر به م  نیاز گونه سل   یابوسه  مهران
 :کرد و گفت  نی بود به سل   دیکه کامال ازش بع   تیم یاز محبت و صم  یعار

  ی! اون کادو ؟ی بهم داد  ی که نرفت چه قول  ادتی  ،یداداش  ی گرطالیج  -
 خوشگلتو بعد از رفتن من باز کن باشه؟

رو به    ن یباال اومد و گونه من و رام  ی گفت، از صندل  یچشم قشنگ   نیسل
ِفرز از آشپزخونه خارج    یلیخ  زشی ر  کلی با قد کوتاه و ه  د،یبوس   بی ترت

  ی اون دختر شدم دروغ نگفتم، حت  یعاشق ادب و بانمک   گفتم یشد؛ اگه م
بود    ی کنارم بمونه. به جرأت تنها آدم قابل تحمل  شتر ی ب  خواستیدلم م

که    یبود تنها کس  نیجالب در امر ا   زدم؛یکه با عشق و لذت بهش زل م
بود، مشخص بود    نیسل  کردنیبهش محبت م  وبسی و مهران    مایهم ن

 . دوستش داشتن ایدن  ک یکه به اندازه 



  یبودم که چطور  جیبود، اما همچنان گ   نی رام  هیشب  شیظاهر   شباهت
ها از مدرسه خالص شدن و چطور  اون یسر از اون خونه درآوردم؛ چطور

 !جا؟نیشد که من رو با خودشون آوردن ا 

رگشت؛ جعفر  داد جعفر آقا نگاهمون به سمت راست آشپزخونه ب  ی صدا  با
ا  به کمر  پو   ستادهیآقا دست  تو  ایبود و طبق معمول  رو    یتاس سرش 

هاش رو تا  . جعفر آقا چشم دیخندیم   ز ی رز ی دست گرفته بود، سامان هم ر
  ی که با تند  دینکش  یطول  د،یکشیته در آورده بود و پشت سر هم نفس م

 : دیتوپ 

حاال    مخ،یاملت ب  یتو  یکرد  یمن! کل نمکو خال  لیبی آخه پسِر سگ س  -
 املت؟ ا ی مینمک بخور 

بلند   سامان محکم   یقهقهه  لگد  با  اما  زد    یزد  پشتش  به  آقا  که جعفر 
خند از  دست  سامان  بود،  به    دن یهمراه  شروع  اسب  مثل  و  برنداشت 

. جعفر آقا با  نیزم  یاز دستش افتاد رو   ر ی گکه کف  یکرد، جور   دنیخند
 :بهش تشر زد  یتند

  ی ف یو کث  کروبی م  یکل  زبونیب  ر یاالغ به اون کف گ.  نهی خاک تو سرت بر   -
 . خبر مرگت بلندش کن. هم بزن اون وامونده رو تا نسوخته ده، یچسب

  ی خودش رو به صندل  شتر یب   نیناخودآگاه کنج لبم نشست، رام  یلبخند
 :گفت  یافشرد و آروم و با لحن مرموزانه

  اهمیمن برم کمک با کمربند س   شم، یکه اصال از جام بلند نم  یکی من    -
 . کنهیم



  ی هابا دست خط  ی ناهارخور  ز یم  یرو   که یکرد و درحال   یاخنده  مهران
 : لب زد دیکش یم  یمبهم

 . نکرده ر ی ذره هم تغ هیقدر بد عنقه،  هنوزم همون -

گذاشت، حرف دل    ز یم   یرو رو   شی هم سر از حجله درآورد و گوش   ماین
 : زد یاز هر حس  یمن رو با لحن سرد و عار

بخاطر امروز    کمی   دیشما دخالت نکن   رسه، یدوتا م  نیبه ا  ی فقط زور جف  -
 . بده ی رو گوشمال  نایا

  که یکرد و درحال  یپل  یو گوش خراش  یآهنگ خارج  اشیاز گوش  ای پو
سامان    چرخوند؛یرو دور سرش م   ر ی گکف  داد،یتکون م   تم یکمرش رو با ر 

که مشخص بود    یدرحال   کردیم  یخون با آهنگ لب  یا هم به طرز مسخره
در کنترل    ی. جعفر آقا که سعستی هم از اون آهنگ رو بلد ن   تیب  کی

  ی هانتیکاب  یرفتارش مشهود بود، رو  ی که تو  یخودش داشت با حرص
.  گفت یم   یلب استغفرالله  ر یز   یو هر از گاه  د یکشیرو دستمال م  یمشک 

  تابهیماه  یبا نظارت جعفر آقا تو  ایو پو   زدیرو هم م   تابهی ماه  یوسامان ت 
  ی الحظه  شونفی کث   یهادست  یادآوری. با  ختی ریم  هینسبتا بزرگ ادو
  ی رو ناخودآگاه تنگ کردم، از شدت چندش لرز آروم   مها پس رفتم و چشم 

به جونم افتاد و صورتم جمع شد. فکر خوردن اون غذا اون هم با اصرار  
 .کننده بود  وانهیجعفرآقا د

  نمی قدر حوصله نداشتم که بشاون  یسرگرم کار خودشون بودن، حت  همه
 . گوش بدم  مایو مهران و ن  ن یو به بحث رام



ها خودشون رو  اون  یکجاست و چطور  دونستینم  نکهیذهنم با ا  انگار 
  ی هانون  ایگاز رو خاموش کرد و پو   ر یدادن کنار اومده بود. سامان ز  نجات

تو رو  دستمال کش  یلواش  از  آقا دست    یرو   دنیظرف گذاشت، جعفر 
 . حرکت کرد ز یو به طرف م   دیکش  ی مشک یهانتی کاب

پشت    ن یگذاشت و کنار رام  ز یم  یرو رو   تابه ی ماه  هاشنیبا سر آست  سامان
گذاشت و کنار جعفر آقا   ز یم   یها رو رو نون  ایهشت نفره نشست، پو   ز یم

 . نشست

املت    اومدیانداختم؛ به نظر بد هم نم  تابهی داخل ماه  ات یبه محتو   ینگاه 
نگاه    اتشیبه محتو   ی وجه حت  چیبود، اما قسم خورده بودم به ه   یاساده

 . با اکراه صورتم رو برگردوندم نیهم  یهم نندازم، برا

 : دمیپرس  یندونستم و با کنجکاو  ز ی سکوت رو جا  گهید

 رون؟ یب  د یاومد یچطور -

 :سکوت کردن و جعفر آقا جلوتر جواب داد  همه

به جون    دیافتیبحثا نباشه، باز مثل سگ و گربه م   نی فعال سر غذا از ا  -
 . شهیهم؛ غذا زهر مارتون م 

کنجکاو نبودم،    یل یخ  دم؛ یهام رو درهم کشپنچر شدم و اخم   ک یالست  مثل 
باال و خداروشکر    انداختم یکالهم رو م   دیخودم خالص شدم با  که  نی هم
 . کردمیم



با   خودم چرا  شدم  خالص  بودم که  بق  دیمهم  جوش  و  رو    ه یحرص 
شد، اگه به من بود    ی چ   یرپاکت یآخر و عاقبت ش  دمینفهم   ی ! حتزدم؟ یم

 .کنن   ستشیسر به ن  هاییهمون دستشو   یتو گفتم یکه م

رو درآورد، همه با    تابهی گفت و با قاشق ته ماه  یاهلل بلندآقا بسم   جعفر 
ماه  به  درحالم ی بود  رهیخ  تابه یبهت  آقا  جعفر  بزرگ   ی.  لقمه  رو    یکه 

 : گفت  دهیبردهیهمه ماها رو از سر گذروند و با دهن پر بر  د، ییجویم

نم  - تود؟ یکنیچرا کوفت  دوساعت  گ  هی   ی!  جا...  افتاده    ر ی وامونده 
... از دهن  گهید   دیاتون شده باشه! ِد کوفت کن مثل خر گرسنه  دی.. با.دیبود
 .افتاد

 : هاش رو باال برد و عاجزانه و ملتمس لب زددست  تی با مظلوم مهران

بدنساز  - بخاطر  ا  یمن که  چ   زا،یچ  جور نیو  بخورم،    تونم ینم  ز یهمه 
 . ییچرب! شما نوش جونت دا ی زایمخصوصًا چ

خودش رو با    کهیکرد و درحال  دییهم با سرعت حرف مهران رو تأ   ماین
 : گفت  دیکشیعقب م  ی صندل

شده    م یتنظ  دیآب ساده رو با  هیمن اصال    م،ی ریم   یبدنساز  ه یمنو مهران    -
 . چرب یبخورم چه برسه به غذا

  ه یدر اومده و منتظر به بق  یی هاو با چشم   دییتر جو جعفر لقمه رو آروم  آقا
کامال مشهود    کهیشمرد و درحال متی سامان اوضاع رو غنچشم دوخت.  

با    یصندل   یرو   یخودش رو تلپ  کنه،یم  ی باز  لم یبود داره ف و  ولو کرد 
 :شکمش بود داد زد یکه دستش رو   یاش درحاللحن عاجزانه



  وبسمیاسهالمه، تازه   کم یباز گرفت وامونده! گالب به روتون من    یآ   یآ   -
تخم مرغ    یزد؛ من از بو  یحرف درست  هیعمرش    یتو   ایپو   نیهستم. ا

  کل ی وزن و ه  نی هوا بدم که جعفر آقا با ا  یاآلن چنان گاز  ن یهم  تونمیم
  یبو  گه ید  قهیچون دودق  ، یانرژ  هی برم تخل  دیهوا معلق بشه. من با   یرو 
تنه به گاز    کیَپز به مشامم برسه کل خونه رو    یجف  ی املت صادرات  نیا
 . دمیم

  رون یبلند شد و مثل جت از آشپزخونه ب ز یپشت مبا سرعت باد از    سامان
  زدم؛یلقمه از اون املت رو سق م   کی و    کردم ی. عمرا اگه مقاومت مدیدو 

 : لب باز کردم و گفتم  یبا لحن مصمم و جد

دستتون درد نکنه هم بخاطر خونه هم بخاطر    د، یدیزحمت کش   ی لیخ  -
 . نم یش یو م  شم یبه احترام سفره بلند نم  یول  رمیغذا؛ من س

در اومده جعفر آقا از چهره خونسرد من به طرف چهره عاجزانه    یهاچشم 
ب  رام  ا یپو  روح یو  شد.  داده  با    نی سوق  و  داد  قورت  رو  دهنش  آب 

انکار  ییهاهاش که رگهچشم  با لحن  هاش رو  دست  یاز ترس داشت، 
 : هم قالب کرد و گفت  یتو

  دایپ   ت یوقت حساس  چند   ن یام ا بابا جون، معده  ی دونیمنم که خودت م   -
 . چه برسه به املت دمینون ساده بذارم دهنم باال م  که یت  هیکرده  

به فرق   ی اش رو قورت داد و ضربه محکم و ناگهان آقا باشدت لقمه جعفر 
 : زد ن یسر رام



  ی که داشت   شبی د  ،یتر بوداز منم سالم   شبی حرف نزن بچه! تو تا د  -
  ،ی ! کم مونده بود بشقاب منم ته بکشیلوموندیپلو م  ا یلوب   سی به د  سید
 . نم یکوفت کن بب   ا،یادا اصول ن ی کی  یتو

با لحن    گذروند یاز حدقه در اومده ما رو از نظر م   یهابا چشم   که یدرحال
 :داد هی تک ز ی هاش رو دو طرف مدست ی شاک

عج  - و    ییهو ی !  ب یچه  اسهال  همه    وبس ی همه  ممد    هو یشدن؟  شدن 
پز    د،یشما نعمت خدا رو قبول دار  می ما بدون  دیذره سق بزن  هیعضله! القل  

واال! دوره زمونه ما عوض شده، جوونم    م ی دیدادن به نعمت خدا رو ما ند 
 . کننیم فهی جلوشون چقدر َاخه پ یلقمه نون بذار هی  م،یقد یجوونا

  ا ی به پو  ی گاهن  دادیدهنش جا م   یرو تو   یکه لقمه بزرگ   یآقا درحال  جعفر 
به ماه  تو  تابه یانداخت که مشتاق  بود؛  پو   ک ی  ی زل زده  هم    ا یحرکت 

با    چارهی ب   نیو با قاشق ته املت رو در آورد. رام  تابهی افتاد به جون ماه
تکه نون َکند، از    ک یو    د یو به ناچار آروم دستش رو جلو کش  ت یمظلوم

 .به دندون گرفت یرلب یاهلل زاملت برداشت و با بسم  کمی  تابهیکنج ماه 

  کرد، یو جعفرآقا با چشم غره نگاهش م  دییجویلقمه رو م  تیمعصوم   با
حدس    تونستم یشباهت نداشت اما م   نیذره هم به رام   کی  نکهیبا وجود ا
 . باشه  نیپدر رام دیبزنم که با 

  ن یاز رام   هاش رو تکون داد و نا محسوسشونه  یواشکی با نگاه    مهران
رام   د،یپرس م  واش ی واشی که    یدرحال  ن یچطور شده؟  رو    د، ییجویلقمه 

با دهن باز شده    مایهوا تکون داد. ن   یدستش رو به نشونه بدک نشده تو
 . کردیروش رو نظاره م از تعجب صحنه روبه



تمام حواسش سمت    کهیدستش چرخوند و درحال  یآقا قاشق رو تو  جعفر 
  یانه با حالت بامزه  ایهست    دنیدهنش درحال جنب   نه، ی بود تا بب  ن یرام

 . به دهن گذاشت یالقمه گنده

دست جعفر    یقاشق رو از تو   دییجویاش رو م با ولع لقمه  که یدرحال   ای پو
 :دی توپ  ده یبردهیو معترض و بر  دیآقا قاپ

نم  یقاشقو گرفت   ن یا  - امون  املت    یدیدستت...  تو که  برسه،  من  به 
 ؟ یکنی... پس چرا تعارف میدار دوست

اش رو به  هاش رو تا ته درآورده بود و لقمهچشم   کهیآقا درحال  جعفر 
 : دیتوپ   ای به پو  یبا همون لحن بامزه و عصبان   کرد،یم  ت یهدا  یسمت ِمر

  ی من هنوز شروع نکرده بودم که با نگاهت داشت  شه؟ی تو تعارف سرت م   -
! الحق که به اون  یکردیعده مات سه و شکم وامونده  یاملتو تو  نی هم
 .ی ات رفتتاپاله یبابا

درحال   ای پو و  رو کج کرد  لبش  ماه  کهیگوشه  در    تابهی ته  قاشق  با  رو 
 :خونسرد جواب داد ی لیخ  آورد،یم

پسر شوش مشنگت همش به تو    ن یا   سوزه،ی! دلم برات می آخ عمو جف  -
بازو دل  شی رفته؛ خاک برسر   خودش، یب   یاون ساده لوح  هاشیرحم 

برابر اصل خودته! فقط خاک بر سر مثل تو جذبه و عرضه نداره،    ی اصال کپ
 . ماشاهلل هوشش هم که قربونش برم به خاله سوده رفته

  ر ی ز  ی کرد و استغفرالله   ایپو  شی حواله ن  ی دار  ییشوآقا نگاه دست  جعفر 
 .لب گفت



نگاه    یآقا دوختم، تو  کردم و نگاه پر از محبتم رو به جعفر   یزیر  خنده
  گفتن یاگه اون لحظه بهم م  دیشا  د؛یرسیبه نظر م  یآدم آروم   یل یاول خ
ب  ن یرام  یبابا آقاست،  م  یجعفر  قبول  برگرد  بامزگ   کردم،یبرو  و    یاما 

 . نرفته بود نیبه رام  یاحرص خوردنش هم ذره ی حت شیشوخ طبع 

 : دیکوب  ز ی م ی هوا داد و با خنده دستش رو رو   ی قهقهه بلند ماین

  ن یا  ،ی پرورش بد  ت یگاو دار  یهمون گاوها  یپهلو  یببر   دیبا  نوی ا  ییدا  -
 . از انسان بودن چند درجه باالتره

 :و لبش رو تا ته کش داد  دییدهنش رو جو یلقمه تو ای پو

 .هر هر! الاقل چند مرحله از شما باالترم -

نگاه کرد    یی ا یو با افسوس به پو  د یکش   به فرق کچلش  ی آقا دست  جعفر 
لحنش داشت    ی که تو  یکه دوباره مشغول خوردن شده بود؛ با افسوس 

 :تکون داد و گفت یسر

قربون تا سه کوچه اونورتر    دیگاو بود، واسه ع  یبخدا! اگه ا  فی ح  فیح  -
 .بدم  ی قربون تونستم یم

تو   ای پو  گردن ال  یرو  از  و  چشم دندون  یدست گرفت  با    ی ها هاش 
 : دیدراومده غر

  یی گردنش به تنها   نیهم   کردم؛یگردن کلفتشو از وسط سه قاچ م  نیا  -
 . کردیم  ر یس  لو یکل فک و فام 

دهنم گذاشتم تا نخندم؛    یخنده، با زور دستم رو جلو  ر ی زدن ز  یپق  همه
 . با سرعت شروع کرد به سرفه کردن ای پو



 :و معترض گفت د یش کشبه گلو  یکه تموم شد، دست   اشسرفه

واجبه آق جف  فی ... حفیح  - احترامت  شما    گفتمیوگرنه من م   ، یکه 
 . شدیخوب بود کل خونه منفجر م ،یبود یچ

درآورد و با    ا یپو  یاش رو براقهوه  ی هاَکند و چشم   ی جعفر تکه نون  آقا
 :گفت  یلحن خونسرد

اون ذهن سه    ی تو  ی جمع نگ  ی برو بچه برو. من تورو بزرگت کردم، تو  -
 .یگ یحتما م تی وجب

املت.    یااز ذره غیرو جارو کنه، اما در   تابهیجعفر خواست با نون ماه  آقا
رو جارو کرده   تابهیماه  یبود و جور ده یقبل از همه زحمتش رو کش ای پو

  تابهیماه   یتکه املت رو رو   ک یاثر    تونست،یبود که شرلوک هلمز هم نم
 . نهیبب

با عصبان  یجعفر سر  آقا تأسف تکون داد و  تو  تی به نشونه    ی نون رو 
پرت کرد. قهقهه اون سه نفر به جز من هوا رفت    یخشک و خال  تابهیماه 
ل پاک کردن  دستش مشغو  کیبا چهره خونسردش، با انگشت کوچ   ایو پو

 . هاش شدانگشت یذرات غذا از ال

نازک  یصدا  با عقب    ینسبتا  به  رو  سرها  اومد،  سرمون  پشت  از  که 
 . م ی برگردوند

خ   - جعفر!  نگذره  ازت  خدا  بده!  مرگم  عمردهیند  ر یخدا  بعد  پسرام    ی. 
د درست کرد  یرفت   دنم، یاومدن  براشون  ح  ؟یزهرمار  تو  مرد    ا یآخه 

 ؟یندار



داشت   حیمل یاشد؛ چهره دهیکش  یک یمسن اما ش بایسمت زن تقر نگاهم 
رام  مادر  حدسم  طبق  اگه  نسخه کپ   نیو  رام  یبود،  از    نیشده  بود، 

تا لب  یاقهوه  یهاچشم  فروغش گرفته  پر    یهاو گونه  یاغنچه  یهاو 
 . فرمشخوش

وسط جعفر آقا    ن یکردم و با خودم گفتم، انگار ا  یادلم تک خنده  یتو
 .اضافه بود

هاش رو  و دست  دیکش   اشیمشک   شیبه ته ر   یدست  ضی با غ  آقا   جعفر 
 : دیبهم مال

بعد حرص و جوش    یخانم، اول بذار از راه برس   یاستغفراهلل! خوش اومد  -
 . بزن

شال    کرد، یم  ز ی بلندش رو با دست چپ تم   یاسورمه  یکه مانتو  یدرحال
رو که    شیخ یرنگ شده    یو خوشرنگش رو از سر درآورد و موها  یگلبه 
 : دستش بست یبا کش تو دیرسیهاش منهتا شو

چ  - بگم  رس  کارتیخدا  زود  شد  بچه  دم،ینکنه، خوب  تلف  وگرنه  هام 
  یزیَتر بر   ونجه یکه    ستنین   تیگاودار  یشون گاوادور از جون  شدن؛ یم

 . جلوشون

باز    یهاش رو به گرمپر مهرش رو به اون سه نفر دوخت و دست  نگاه
و    ا یکه پو  دینکش  ی ما زد؛ طورل  یبه رو  یو پر محبت   حیکرد و لبخند مل 

ن  و  و    ییهابا چهره  ما یمهران  پرلبخند به استقبال زن مهربون  گشاده و 
 . رفتن که به سوده بانو معروف بود یاچهرهخوش



قربون    شی ذات  ی و از ته دل با مهربون  دیوس شون رو بتکصورت تک  مادرانه 
  دن یصدقه اون سه تا رفت؛ تک به تک به نشونه احترام دستش رو بوس 

 . وگو شدنو گرم گفت

  شدن،یدستش خم م   دنیبوس   یبهشون داشت که برا  ی زن چه محبت  اون 
و مهران    ادبیب  یای مورد احترام پو  نقدر یخانواده چه کرده بودن که ا   نیا

 !گرفتن یخشک قرار م یمای مغرور و ن

  د یسوده خانم رو د  ی وارد آشپزخونه شد، اما وقت   طون ی ش  ی با نگاه  سامان
 . نگاهش رنگ عوض کرد و سرذوق اومد یالحظه

آغوش   یپنج ساله چنان سوده خانم رو تو یاو با ذوق مثل بچه حرفیب
  مون یزندگ  ی تو یی کسا  هی ییهاوقت  ه یبغض کردم؛  یاکه لحظه  دیکش

مادر مهربان، مثل د مادر دلسوز    م ی اما مثل م  ستن، یهستن که مادرمون ن
هم  بودن.  رئوف  مادر  ر  مثل  اما هم و  نبودن  از جون  خون  بودن،  جون 

باش  زدنیم ما  باش   ی ول  م ی تا  زم ی خوش  تا  بود  بود!  عمه  نور    ر ی. کاش 
م  خم  گردون  آفتاب  مثل  به    شدمیوجودش  بودن  مادر  حکم  به 

به    دمیاز سر حسرت کش ی . آه زدمیسجده م چ، یه  هاش بوسه کهدست
 . سامان چشم دوختم  طاقتیآغوش پر مهر سوده خانم و دل ب

 :گفت  یا دلخور گوشه لبش رو کش داد و با لحن دلخورانه ن یرام

 !اومدم نه سوده بانو؟  ایبه دن یهمون گاو دار ی منم که از تو -

به فرق سرش زد،    یشد و ضربه آروم  ک ینزد  نیبه رام   یخانم کم  سوده
 : گفت  ینیر یبا لحن شوخ و ش 



ساخت و پاخت کرده ما تورو    یبا کدوم گاو   دونهیآره واال، بابات خدا م  -
 . م ی پس انداخت

بلند    ی صندل  یزد؛ جعفر آقا از رو   یا کرد و ته خنده  یاخم ساختگ   ن یرام
. با  دیشباال ک   یرنگش رو، با حرص و دلخور   ی مشک  ی شد و شلوار ورزش 

 :اکراه لب زد

همون گاوا    یبال نسبت فکر کردم خودم از ال  د،یمنو مثال زد  یگاوا  نقدیا  -
شما هم   دهیهجران د عقوب ی ی. انم یبب  یو س   ستیبه عمل اومدم؛ برم ب

بر   هاتو وسفی تک  تک سرم  تو  خاک  ه  نهیماچ کن،  از  شانس    ی چی که 
 . اوردمین

پزخونه خارج شد؛ سوده خانم  تنه زد و از آش  ایآقا با حرص به پو   جعفر 
که انگار تازه متوجه حضور من شده بود،    یکرد و جور  ین یتک خنده دلنش 

 : ازم استقبال کرد ی حی با لبخند مل

پا هم نداشت،    هیتون  مرغ  نیمبارک! بچه که بود  دیبه! دوست جد به  -
از کدوم ور    شد؟یحاال چ  م،یخوا ینم   دیِاال و بال که ما دوست جد گربه 

 . هستش ی عطسه کرده؟ چقدرم پسر آقا و مؤدب 

  ی زدم و سالم و احوال پرس  یامهی افکار سوده خانم پوزخند نصف و ن   به
  اش یفاضالب شهر  یهم جلو  لحظه  کیباهاش کردم؛ اما مهران    یرلبیز

 : کلماتش رو ادا کرد  تی رو نگرفت و با جد

 . جانیا مشیآورد  یاهفقط صدق  ست،ین  دینه خاله جون دوست جد -

و حرص درآر مختص    یکتاتوریبه دنباله حرف مهران با همون لحن د  ما ین
 : به خودش گفت



رف  التونیخ  - نداره؛  پا  اصال  مرغ  آدم    هیبشه    دا یپ   دم یجد  قیراحت 
ب  شه،ی م  دایپ  شی حساب بدون سنجش ظرف یا عرضهینه   پره یم  تیکه 

 . ییدستشو یچند ظلع چه ی در یتو

  خچال ی هم قالب کرده بود و به    یهاش رو تو دست  که یهم درحال   ای پو
 :ادامه داد تیزده بود، با طعنه و جد ه یپشت سرش تک

تند   - با آب دهنشه!    س یمؤدب که چه عرض کنم،  ادب! طرز تشکرش 
چ  م یدار م  ی مثل  بد  میکن یجون  و    م، ی نجاتش  مطهر  دهان  آب  با  اما 

 . دهیم  ر ی مبارکش صورتمون رو تطه

دستش دور گردن سوده خانم حلقه شده بود، با لحن    که یدرحال   سامان
 : روبهم گفت یمارموز و حرص درآر

.  م ی درش آورد  ختن،ی که پشت کمرش ر  ییدستشو  عی! با مانا یگذشته از ا   -
  ده یسرش ترس   ی شد! نگو آقا از کالغ باال  هوش ی مثل موش سم خورده ب  ی ول

 . غش کرده

در من حس    یا که ذره  ر یو تحق  نی از اون همه توه  حس یو ب   توجهیب
ا  ضعف  و  ب  جاد یحقارت  با  داچشم   یحالینکرد،  رو  شکل    یارهیهام 

  تونست یم   یتی چه اهم   یور  یچرخوندم؛ حرف چندتا آدم مسخره و در
  ینداشت، چون به زود  تیقدرها هم اهم جمع اون  نی برام داشته باشه؟ ا 

 . شدیسپرده م ی به فراموش

 : تشر زد یجد  ی لیا خب ن یرام

  ی نکنه چون پا  دایدرز پ  جاچیامشبمون ه   تیخب حاال! بسه! خر   لهیخ  -
 . ونهی مون درمتکتک  یابرو 



خونسرد  سوده لبخند  دست   یخانم  و  نشوند  لب  زد،    یبه  به کمرش 
 : گفت  کردیرنگش رو با دست صاف م یابلند سورمه  یمانتو که یدرحال

برا  نیا  - قبل  از  پسر  تأ   یگل  رام  دیی من  خ  نیشده،    فی تعر  یلیازش 
  ه ی  نیخب ما به آقا مت  لهیاز ادبش. خ  یاز هوش و ذکاوتش حت  کنه،یم

از    دیو سامان بر   ا یمهمون ماست. پو  جا نینباشه ا   یهرچ  م،یشام بدهکار 
 . حرف دارم باهاتون ی . امشب کلدیاری ها رو باون قابلمه نی ماش  یتو

چهره    یاون چهار نفر و خونسرد  خته ی به چهره درهم ر  ین تعجب درو   با
م  ن یرام کردم؛  بن   تونستم ینگاه  رسما  خانم  سوده  بزنم    اد یحدس 

ها مشخص بود بعد  شون رو دچاره انحطاط کرده بود، از اون نگاهرفاقت
 . بشه  یاجانانه ی هامن قراره بحث

برااون  یپدر کشتگ   از  د  یری ارتباط گ  یها  اما    یاطالع  گرانیبا  نداشتم، 
 .افتادینم  یاتفاق  نی هم که بود کاش بخاطر من همچ ی هرچ

 *** 

مل  سوده لبخند  با  دق  د؛یهمه غذا کش  یبرا  یحی خانم  به  قربون    قهیدم 
 . دیرس یبه همه م  ییو با خوشرو  رفتیاشون م صدقه

  ی شدت نگرانم شده، حت کرده بود و حتم داشتم به  ر ی عمه گ  شیپ   فکرم
به    خواست یجرعه آب بخورم؛ دلم م   کی   دیکشینم   لم یم هرچه زودتر 

اما شرا بزنم،  زنگ  اوضاع  طی عمه  به خجالتم    ی و  داشتم  قرار  درش  که 
 . زدیدامن م 



و    دیرو به رخ کش  شونیکوفت  یطبق معمول بحث بدنساز  ما یو ن  مهران
کوفت کنن، اما جالب بود    یادیز یغذا  توننیهزاران بهانه آوردن که نم

 !کردمینم افتی ی اآقا، من ممد عضلهکه به قول جعفر 

همچنان حاضر و آماده    یدست املت زده بود، ول   کی   نکهیآقا با ا   جعفر 
که انگار وعده اول    یجور  خورد،یغذا م   اق یبا اشت  ا یخوردن! پو  ی بود برا

بود،    ا یسره چشمش به بشقاب پو   کیسامان    کنه؛ یغذاش رو کوفت م 
 . چشمش رو گرفته انگار یزیمشخص بود که چ 

به خوردن نداشت    ی لیم   ن یرام  خورد؛یلپ تاپ غذاش رو م   یهم پا  نیسل
 .کردیم  یو درست مثل من با غذاش باز

ن  مهران م   سی د  مایو  شخم  چنگال  با  رو  پا زدن یساالد  رو  سرم    ن یی. 
انداختم؛ سوده خانم که سکوت    ی بادمجون نگاه  مهیانداختم و به ظرف ق

به    یادیلحن مهربون و لبخند چال دارش که شباهت ز با    دیجمع رو د
 : داشت گفت ن یرام

به من    گهی که د  شه ی م یاهفته هیها چطورن؟  ! خانوادهنم یبب   د یخب بگ  -
 !دلخورم یلی! ازتون خدیزن یسر نم 

 :زد  یحی دستش چرخوند و لبخند مل یچنگال رو تو  مهران

خودش،    ی کارها  ر یسالم رسوند؛ بابا درگ   یل یهمه خوبن، مامان هم خ  -
جا بند    کی  د،یآدم گشت و گذار و خر   شیشناس یهم که خودت م  ژاله
 . شهینم

 : کرد و با لحن مهربونش روبه مهران گفت  دیخانم لبخندش رو تشد  سوده



بار دست ژاله رو    ه یو دار کار و بار! خب توهم   ر ی طبق معمول همه درگ  -
 . قته دلم تنگه براشو   یلیخ  شم،یپ  ارشیب ر یبگ

تتو    ی زد، ابروها  ی ارکانهیکرد و لبخند ز   ز ی هاش رو رخانم چشم   سوده 
باهاش    ی حی رو که رژ مل  شی اغنچه  ی هاکرده و مرتبش رو باال داد؛ لب

 : بشقاب گذاشت یبهم فشرد و قاشقش رو رو  ی بود، کم ختهی آم

پو  نا،یا   هیامروز رفتم خونه حور   - از دست  بود.    ای بماند که چقدر  شکار 
ب   م ی نشست بود  طون یش   م؛ی کرد  یآشپز  ی کاریاز  پ   ینگفته    دا یپرنسس 
 !یکرد

پا  یاخنده  مهران رو  سرش  سکوت  با  و  چنگال    نیی کرد  با  و  انداخت 
 .گرفت  یرو به باز سی د یتو ات یمحتو 

به  رو    یکاهو به دهن گرفت، با کالفگ   یاو تکه  دیکش  یاپوف کالفه  ماین
 : سوده خانم گفت

خونه    یتو  دار ی! سرا یاساس   میکرد  ت یبود خاله، خر   یا امروز روز مسخره  -
  دارم یزنگ زده گفته در مدرسه رو ببند؛ سرا  یپا رو پا نشسته بوده، نعمت
ما نشده    ی هااش نشسته، انگار متوجه نعرهدر رو بسته و رفته تو خونه

بودارو ی موندگار  تا خود شب  آخر سر سرا   یتو   م ی !  دره،    دار یاون جهنم 
 !خواسته بره دست به آب متوجه ما شده

و کم  یی ابرو پروندم  تو  ماین  ی هاحرف  ی باال  تجز   یرو    ل یتحل  هیذهنم 
هم به  واقعا  پ  ی سادگ  نیکردم؛  فکر    داینجات  باش که  رو  من  کردن! 

رو    من  تیخر  دی شدن و از مدرسه خارج شدن، شا  یالبد نامرئ   کردمیم



از روز رو    ی می رد شدن؛ باورش برام سخت بود ن  چه یتکرار کردن و از در
 !خوش سر کردم  یبا چندتا آدم الک یالک یالک

  ی دهن گذاشت و با دهن پر و لحن پر آب و تاب   یتو  ی اآقا لقمه  جعفر 
 : گفت

به پاناکرد  یبودم، پسر مردم خدا  دهیمن اگه نرس   - از کمر  قطع    نیی ه 
چند    چه یبچه گفته بود، از در   نیبه ا  ی! موندم کدوم گاگول شدینخاع م 

 . رد بشه یی دستشو  یظلع

دست چپش رو    د، یگزیبا تعجب گوشه لبش رو م  کهیخانم درحال  سوده
 :دیمحکم به دست راست کوب 

طور  - مردم  جوون  رحم کرد  بگ  شی خدا  اصآل کوفت    ی هرچ   ره ی نشد، 
دارن جون    تیخاص یب  یاکبر  نیدست ا  ر ی هام زچند ساله بچه  اده؛یالمپ
!  گهی بود د  یچ   ادشونیو خطره، حاال المپ  سک یر   نی ترخودش بزرگ  دن یم

  یتو  دن یکش   یهام سختمدرسه؟ چهار سال بچه  نیا  یهست تو   ر یآخه خ
آسوده    گه یمدرسه د  د یبر  دیا یگفتم دوسال آخرو ب   یه   ، اون وامونده جا

 . دیزن یم  یحرف از عادت و خاطرات بچگ  یاما ه  د، یباش

لحظه  یهاحرف خانم  باز  یاسوده  به  رو  حس    بی گرفت، عج  یذهنم 
شدن قاشق چنگال    ده یکوب  یصدا  گهیشد؛ د  ن یکردم جو ساکت و سنگ 

پو نم  ا یتوسط  رو هم  بشقابش  رامدمیشنیبه  ب  نی .  رو    ی ل یمیقاشقش 
 : رو به سوده خانم تشر زد یبشقاب گذاشت و با لحن سرد و خشک  یتو

زمان حال    یتو  قهیگذشت رفت، دو دق  یکوفت   یهامامان! حاال اون سال  -
 .یوقت بگذرون؛ کام همه رو تلخ کرد



  خته ی آم  ی گذاشت و با نگاه  نهی س  ی دستش رو رو   طاقتیخانم ب  سوده 
 :زد  لب یشد و با لحن تلخ  ره یخ  ز یبا درد و غم به م 

چندسال    نی فکر نکرد پسرم؟ انگار هم  شهی حرف نزد؟ مگه م  شه یمگه م   -
. خدا ازشون نگذره، خدا خودش  م ی سفره بود  نیبود، همه سر هم   شیپ

 . من ی پسرا یشون رو بده که دل نذاشتن برا جواب

بشقاب پرت کرد و با لحن معترض و    یآقا با شدت قاشقش رو تو  جعفر 
 : باال داد یولومش رو کم  یاآشفته

ب  یا  - د دادیداد  بسه  زن  اگه ی!  م بچه  ن ی!  زده  رو  ه   ،ی کنیها    یبعد 
  ن یگذشته، ا   یگور بابا   گه،ید  ر ی زبون به دهن بگ  جا؛نی ا  انیچرا نم   یگیم

المپ بچه اون  حت  دیبا   ادو یها  برا  ی ببرن  چندتا    یشده  اون  سوزوندن 
ا خانوادهیب ا  نی.  و  ا   نمی خط  با بچه  نینشون،  مسابقه    دیها  اون  ببرن 

 . رو  یکوفت 

  ی روحیو ب   یبا سرد  زد یم   اه ی به س  لی رنگ نگاه سبزش ما  که یدرحال   ما ین
  ن یسنگ  ی لیکرد، خ   خیدلم از نگاهش گرفت و قلبم    د؛ی نگاهش رو باال کش 

 : و سرد گفت

م  - راست  جعفر  م  گه،ی بابا  رو  مسابقه  اون  جان؛    م یبریما  مامان 
  ن یهم  ی دو سال رو تو  ن یشما نگران نباش ا  م، یهامون رو از قبل زدحرف

همشون    یتا تهش. گور بابا  میدیبعدش باهم ادامه م   م، ی مونیمدرسه م 
 ... . مشت نامردِ  هی

موفق    یاجلوه بده اما ذره  یداشت حالتش رو عاد  یکه سع   ییای پو  رفتار 
با   و  رو منبود  با دست صورتش  دائم  با   یسامان  پوشوند؛یاسترس  که 



تو چنگال  م   یخشم  فشار  رو  بشقاب    دادیدستش  بدنه  به  شدت  با  و 
 !از سواالت کشوند یذهنم رو به طرف موج بیعج   د،یکشیم

پر  نگاهم  رنگ  چهره  به  پ  دهیناگاه  سوق  مهران  مشوش  و    دایو  کرد 
هاش  بست، تمام حرصش رو سر مشت  خیهام  رگ  ی خون تو  یالحظه
نفسمشت  کرد؛یم  یخال و  بود  شده  قرمز  فشار  شدت  از  هاش  هاش 

با نگران باال    م؛ ی بهش زل زده بود  ی نامنظم شده بود، همه  سرش رو که 
 . پاشوندیم  رون یخون به ب ی هاش از شدت قرمزگرفت چشم 

  تر یهاش از قرمز هم آتشکرد و رنگ چشم   دنیشروع به لرز  هاشدست
بهت زده    ستادن؛یسرش ا   یشد، همه با سرعت به از جا بلند شدن و باال

عج  حالت  به  خ  بیفقط  حرکت    رهیمهران  و  تکلم  توان  و  بودن  شده 
 . شده بودم دهیکوب  یبه صندل  خینداشتم، مثل م 

هاش  مهران رو نگه داشته بودن، سامان با دست  یبازوها  ما یو ن  ن یرام
داشت با کلمات نامفهوم و    یسع  ایپوصورت مهران رو قاب گرفته بود،  

 . پراسترسش مهران رو آروم کنه

  ی آقا جعفر بازوها  گفت،یو ذکر م   کرد یم   هی بلند گر  یخانم با صدا   سوده
داشت آرومش کنه اما رد    ی دست گرفته بود و سع  ی سوده خانم رو تو
.  دادیهاش حرارت مسرد چشم   و پر حرارت به قهوه  می نگاه مهران مستق

بود، نگاهش خشم    رهیو آب گرفته من خ  دهیفقط به چهره رنگ پر مهران  
اما مظلوم و گرفته    تیاوج عصبان  یداشت، نفرت داشت؛ رنگ نگاهش تو 

م با شدت  نگاه آتش   د یلرزیبود. مهران  با  و پر حرارتش به صورتم    یو 
هاش  نفس  ما یآب دهنم رو قورت دادم. ن   ده یبود؛ با چهره رنگ پر   ره یخ

افتاد، سوده    نیبغل رام   یتو  حسیب   دینکش  ه یبه شماره افتاد و به ثان



او د  ضاع خانم که  لرز  یا چنان ضجه  د یرو  تنم  ز  د؛یزد که    رلب یمهران 
رو بهم نعره    یبلند  یبا صدا  ایمتوجهش شد، پو   ا یکه پو  گفتیم   یزیچ
 :زد

 . برو  عتر یسر  جا،نیاز ا رون یبرو ب -

  یصندل  یبا سرعت از رو  بشیوم مهران و حالت عجاز اون نگاه ز   دهیترس
  رونیبلند شدم؛ با تمام قدرت دستم رو به قلبم فشار دادم و از آشپزخونه ب 

 . که داخلش بودم حرکت کردم  یزدم، با سرعت تمام به سمت اتاق

  ی فضا  یدر رو باز کردم و خودم رو پرت کردم تو  دهی و ترس  ختهی ر  بهم 
پرت کردم، از حرارت نگاه مهران    رونیهام رو مثل باد ب گرفته اتاق؛ نفس

تنم داغ کرده بود و گر گرفته بودم، از اون نگاه خشن و پر حرف چنان  
 . بودم که زبونم بند اومده بود دهیترس

ثان   قلبم به جون س  ه یمثل  بود،   ام نهیشمار  اگه   یبه طور   افتاد    ک یکه 
 . ستادیایقلبم از تپش م  موندمیجا ماون قهیدق

و به طرف تخت حرکت کردم،    دمیکش   نی زم  یرو رو   روحم یتن ب  جونیب
 . ختم یام ر کوله  یرو تو لم ی و تمام وسا  یگوش 

به درد اومد    امنهیکه از شدت عمق نفسم س   یجور  دمیکش  یقیعم   نفس
ن نداشتم که از جام بلند بشم و سوز  تاب و توا   رفتم،یم   دیو سوخت؛ با 

 . دمیدو یم  دیتا خود خونه با   سرهکیبود، اما   دیکمرم شد

خواستم در    دهی سرعت به سمت در اتاق حرکتم کردم، ملتهب و ترس   با
 . اتاق رو باز کنم اما در اتاق قبل از حرکت من باز شد



انداختم، با سرعت خودش    ن یسل  ده یبه چهره معصوم و رنگ پر   ینگاه 
بدون خم   دیرسیزانوهام م   یآغوشم پرت کرد؛ چون قدش تا باال ی رو تو

 .لرزونم رو دور کمرش حلقه کردم یهادست دهیشدن، ترس 

از اون خونه و اون   شدمیو دور م رفتمیم  د ی. بادمیکش  یپراسترس  نفس
 . بهم نرسه  یبی نبود که آس ینی ها، وگرنه تضم آدم

  یبود، از خودم جداش کردم و رو   ده یمحکم و معصوم بهم چسب  نیسل
  اد یرنگش ترس رو فر ی اقهوه یهانشستم تا هم قدش بشم؛ چشم  ن یزم
 . و آشفته حال بود  زدیم

اون اوضاع    یتو   شد ینم  یبچه شاد رنگ به رخ نداشت، دلم راض   اون 
 . لرزوندیاتاق تنم رو م   رونیاز ب   هیو گر  ادیفر  ی صدا  یتنهاش بذارم؛ از طرف

  یکلفت شده و ملتهب   یو با صدا  دمیکش   دشیبه صورت گرد و سف  یدست
 : لب زدم

 زم؟یعز  ی چرا ناراحت -

هاش رو دور گردنم حلقه کرد و با  دست  ینازک و پر از ناراحت  یصدا  با
 :اش رو کش دادغنچه یهاگوشه لب  یناراحت 

تازه داداش    خوره؛یغصه م   یل یهم خ  مایداداش مهران ناراحته، داداش ن  -
بعض  کنه، یم   ه یگر  یلیخ   ای پو م   ی داداش سامان هم  بغل    ی تو  ادیوقتا 

م!  کنه یم  هیگر  یواشکی  م یداداش گوگل اشکاشو    ،یکرد  هیگر   گم ی تا من 
م  پا کوتاه گر  گه یم   کنه یپاک  م   کنم، ینم  هی نه  اونا    دونمیاما من که 

 . اراحتنن



صدام    ی از سواالتم رو تو  ی ترس و تعجب تمام استرس و حجم انبوه  با
 : دمیرنگش کش  ییفر و خرما یبه موها یبا محبت دست ختم،یر

 زم؟یچرا داداشات ناراحتن عز ه؟یک   گهید  ی داداش گوگول -

  ی تر کرد و با لحن ناراحت و دلخوررو تنگ  کشیکوچ  یهادست  حلقه
 : لب زد

و    ای. داداش پوی داداش گوگول  گم یبهش م   گه،یخودم د  نیداداش رام  -
  گه یبه بابا جعفر م  شهیمامان سوده هم   خندن،یم  شهی داداش سامان هم

آخه    ؟یچ   یعن ی  یدون یم هاشون درد هست؛ تو  خنده  ی تو  رمیبم  یاله
 . دهی بهم جواب نم یکس  گم یم  ی من هرچ

  یاش رو نوازش دادم، اما توگونه  یاش زدم و به نرم به گونه  یآروم   بوسه
به سواالتم دامن    شتر ی ب  ن یسل   یهابود که با حرف  یذهنم پر از مجهوالت 

 : زدیم

م  یدونینم  - غصه  مهران کل  خورن؟ یچرا  داداش  شد،    یعصب   یاآلن 
 اتون؟ خونه اومدنیم  ا یشده؟ قبال ک  یقبال چ  یدون ینم

کوچکش رو بهم فشرد و نگاهش رو به سمت باال سوق    یهالب  نیسل
 :گرفته بود جواب داد  رنظر یکه موشکافانه اطراف رو ز  یداد، درحال

بار    هی.  انیم ممثال ژاله چون هنوز   ه،یمثال خاله حور   ومدن،ی م ایلیقبال خ  -
خ  میداداش گوگول  خونه  گر   هیگر  یلی اومد  چرا  مامانم گفت    ه یکرد؛ 

م  م یداداش گوگول   ،ی کنیم بدم  همشون  از  نم ادی گفت  رو    ایک   دونم ی. 
  شی آسمون پ یرفت تو  یعنی! تازشم خاله مهناز من فرشته شد، گفتیم

 . مراقب داداشام بود  شهی خاله مهنازم هم م، ی کرد  هیگر   یل یخدا. همه خ



مشوش سر تکون دادم و دستم    یرو موشکافانه باال دادم و با ذهن  ابروهام
 . رنگش فرو کردم  ییفر و خرما ی موها ی رو تو

  ن یخاله رام  دیباهم داشته باشن. چرا با  یارتباط خانوادگ  کی  دیبا   حتما
 !اون چند نفر رو داشته باشه؟  یهوا

پ   درست رو سوال  بچه  وسکن   چینبود که  رو  اون طفل معصوم  و    له یم 
اون خونه ممکن    یموندن تو  یبه مجهوالت ذهنم قرار بدم، از طرف  دن یرس

 . بود به ضررم تموم بشه

  گه یدوست داشتم د   یبدم، حت   انی پا   ییبه اون شب کذا  خواست یم   دلم 
به    یاطلوع نکنه؛ با محبت بوسه  یزندگ   یبرا  یهم نباشه و آفتاب  ییفردا

 . زدم و از جا بلند شدم فشیگونه لط

نگاه کردم،    حشی مل  یهادوشم محکم کردم و به چشم   یرو رو   امکوله
 : مهربون و نرم روبهش گفتم 

اما    خورن یباشه داداشات، غصه م  ادتی   یبرم قشنگم. ول   دیبا  گهیمن د  -
  ی دونستیباشن؛ م خوشحال    هیتا بق  خندنیو م   گنیم   ی درعوضش کل

تنها کس  ییدوست دارن داداشا  ایلیخ تو  باشن؟ چون  تو داشته    ی مثل 
اگه اآلن ناراحت    کنن،یم   یکه واقعا دوستش دارن و براش هرکار  یهست

اگه    یبدن؛ حت   شه ی بد هم  یبد بوده چون آدما  یآدما  خاطر شدن حتما ب
 . شهیبازم حالت بد م  یبد هم بکن یفکر آدما

بوس   از  صدا  یدور  اما  حرکت کردم  در  سمت  به  و  فرستادم    ی براش 
عقب    کشی کوچ  یهاقدم به  لبخند  با  و  آروم  به طرفم حس کردم،  رو 



مل به صورت  با محبت  و  داخل    ح یبرگشتم  از  نگاه کردم؛  و معصومش 
 .به پالک به سمتم دراز کرد هیشب یزیچ ک ی اشیلباس عروسک  بیج

  ی پالک قلب الک  دم؛یکش  شیدستم رو پ   آروم  دیجا خوردم و با ترد  یکم
 .قرمز تا نصفه پر شده بود لی که با اکل  دادیرو نشون م  ی قرمز رنگ

به سمتش خم شدم، موشکافانه و    یشصتم پالک رو لمس کردم و کم  با
 : دمیبا لبخند پرس

 خوشگل خانم؟  هیچ  نیا -

زد، موهاش رو دور    یرو قالب کرد و دلبرانه لبخند  کشیکوچ   یهادست
 :تاب داد و گفت کشیکوچ  یهاستد

هم دارن،    مایداره، داداش مهران و ن  م ی رو داداش گوگول  یقلب قرمز  نیا  -
  میکشو داداش گوگول   یقلبو تو  نی هم دارن؛ ا  ا یتازه داداش سامان و پو

داره    اقتشو یکه ل  هیکس   یقلبه برا  ن یگفت ا  م ی کردم، داداش گوگول  دایپ
  لداداشام قو  اد،یم   ی لی به تو خ  ی! ول یچ   ی عنی   اقتی ل   دونمیمن که نم

قلب رو باخودشون نگه دارن. پس فکر کنم    ن یکه مردن ا  یدادن تا وقت 
ها! چون    شیوقت نشکن  ه یفقط    ، یمرد  یتا وقت   ینگهش دار  د یتوهم با

اشتباه  هی  یجون   ای پو ن  یبار  داداش  ول  مایشکست،    یک یبراش    یزدش 
 . دیخر گهید

  اشییبایدستم لمس کردم و به ز  یرو تو   یاشهیزدم و قلب ش  یلبخند
  ک یاز    ی ها حتشون بود، اونقلب نشان از رفافت  نی شدم؛ حتما ا  ره یخ

من    شدنیساده هم برداشت بد کرده بودن! حاال اگه متوجه م  فی تعر
 . افتادیبه راه م  یاگهی د یبلبشو  کیرو دارم، باز   شون ینشان دوست



  ی بزنم اما با دلخور  ی دراز کردم و خواستم حرف  نیسلرو به سمت    دستم
 : و گفت دی رنگش رو درهم کش  ییخرما یابروها

هد   - ندارم  دوست  بد  امو هیمن  هم   ،یپس  جعفر    ن ی ا  گهیم   شه یبابا 
 !؟یمنو پس بد  هیهد  یخوایکه م   یادبی. پس تو ب هیاحترامیب

مدرسه    یاش رو بوسه زدم، بهتر بود سر فرصت توزدم و گونه  ی لبخند
 . کنم   اشیجاساز  نیرام  ف یداخل ک

نگاه کردم؛    نیسل   یبای و ز  حیبار آخر به چهره مل   یسکوت کردم و برا  پس
کوچک و نازش برام دست تکون داد، لبخندم    یهااز فاصله کم با دست

 . کردم و از اتاق خارج شدم  دیرو تشد 

شمردم    متی فرصت رو غن  د،یرسیاز آشپزخونه به گوش م   یکم   یاهویه
بود رد    یخروج   یراهرو   یرو در آشپز خونه که روبه  یو با سرعت از جلو 

  اده یپ   یبود و پا  یسرد  یشدم. در رو باز کردم و از خونه خارج شدم؛ هوا
عبور    درنگیو ب   نگاهیسرسبز خونه ب  اط یاز ح   کردم،یم   یرو ط  ر یمس   دیبا
 . خارج شدم اط یو از ح   ردمک

 *** 

  ر یمبل بنفش و سرد خونه پرت کردم، کل مس   ی خودم رو رو   ی خستگ   با
پ  چ  ادهیرو  رو  مهران  نگاه  سوز  به کنار  سرما  سوز  بودم؛    کار یگز کرده 
سل  یها حرف  کردم؟یم کجا  ن یدردآور  م  یرو  جا    دادم، یدلم 

بخانواده  یهایگرفتار سواالت  حاال  بود  نفر   جواب یام کم  پنج  رو    اون 
 !دادم؟یچطور پاسخ م



، حاال هم که مجهوالت  غربت  یو شهرام تو  ما یدلهره مامان و ش   ی از طرف
 .حالم رو گرفته بود ونیآقا

رو    ادیو دار فقط المپ  ر یگ   نیا  یتعجب نکردم، تو  یاخودم ذره  ی احمق  از 
 !رفتم اما آش و الش برگشتم خونه ت یموفق  تیکم داشتم؛ به ن 

رس  ساعت نه  خبر  بود  دهیبه  ا  یو  با  نبود،  عمه  مثل    نیاز  قلبم  وجود 
 .جام امنه گه یام و د. انگار نه انگار که خونهدیکوبیساعت م

مبل بلند شدم و با تعجب بهش    یعمه به عقب برگشتم و از رو  یصدا  با
  ی هاش رو جفت کرد و پالتوش رو روکفش  یورود  یراهرو  یزل زدم؛ تو

 . کرد  زونیکمد کنار در آو   یدیرو به جاکل د یکنار در گذاشت، کل  ز یآو 

مشک  دیسف  یموها تو  اشیو  آزادانه  دست  یرو  داد،  تکون  به    یهوا 
 . دیرنگش کش  یو خاکستر یاحلقه ن یآست شرتیت

و منتظر    کنهیسوال و جوابم م  یروم ولو شد، حتم داشتم کلمبل روبه  یرو 
 . زل زدم کشی بار ی هابه لب

 سرش قرار داد؛   یجا شد و دستش رو رو مبل جابه یو ر  ی کم

هم    ی و سالم  دی هم نپرس   ی زیچ  یبود که نگرانم نشده بود! حت   آور تعجب
 !نفر نگرانم شده ک یباشم که  دوار یام  ی کم  چارهی نکرد تا من ب

رو ته حال پرت    ایسامان پو   یف یرو از تنم در آوردم و اثر چرک و کث  می هود
  یبود. خم   ی سرد هواکش خوب  یاون هوا   ی تو  رشیز  ی آب  شرت یکردم. ت

هم گره کردم و خودم    ی هام رو توکج شده دست  یبه ابروم دادم و با لب
 : کردم  لی به جلو ما  یرو کم



 . اومدم خونه ر ی شد د ز یچ ی عنی شدم...   ز یمن چ  -

  ره یسقف خ  متفکر به  که یو درحال   دیبه صورتش کش  ی کالفه دست  عمه
 : دیمختص به خودش بهم توپ   یبود، با همون لحن کالفه و عصب

و    یک   رمیکه ازت آمار بگ   یهست  ی دختر! مگه بچه قنداق  یریمرده نم  -
  نهی مهم ا ، یباش  رون یماشاهلل دوازده شبم اگه ب ی خودت عاقل ؟یکجا بود

بهت فرمان داده. اگه جهنمم    ت یخانوادگ  ت یکه عقل و ترب  یباش  یی جا
اما تو عاقل باش تو  المی خ  ، یباشه  حاال مرده    ؛یافتیچاه نم   ی راحته که 

ا   گمر  سر  من  تلو  د یبا  نم یگرفته  اون  برو  ببافم؟!  فلسفه    ون یز یبرات 
 . دهیم  الی رو روشن کن اآلن سر وامونده

مه  هنوز ع  نکهیام گفتم، بابت ابه افکار کهنه  ی دلم خاک بر سر بلند  یتو
ها رو  مبل  یرو روبه  ون ی ریبه افکارم زدم و تلو   ی رو نشناخته بودم پوزخند

 . روشن کردم

  ی لیتخ   یعلم   لم ی ف  کیجا کرد و  رو جابه  ی اماهواره  یها شبکه  یکم   عمه
 . دیبرگز  دنید یو خفن برا

 :دمی پرس  یلحن سوال با

 !که  ستی ن داشیشپشو کجاست عمه؟ پ  -

کنار    یاشهی ش  ز ی م  یظرف تخمه رو   که یو درحال   د یکش  یاپوف کالفه  عمه
 :جواب داد یو خستگ   یحال یبا ب داشت،یکاناپه رو برم 

لقبو به بچم نسبت نده. قربون بچم برم    ن یشپشو رو اون به تو گفت، ا   -
 . دهیهاشو بسته سرشو برده پشت کمرش مثل ابر بهار خوابچشم 



اون کالغ    یآور  ادی د،  به تنم افتا  یعمه از شدت چندش لرز   فاتیتوص   با
کاناپه بلند شدم و خواستم از راه    یبا سرعت از رو  کرد؛ینرم حالم رو بد م 
  شکست یکه تخمه م  یباال برم که عمه درحال   یخروج  یپله کنار راهرو 

 : گفت

 !قربونت برم؟  ی شام خورد وا یش -

 : زدم ییاتفاقات امشب قلبم به درد اومد و پوزخند پر از معنا یادآوری با

 . بنده خدا دیزحمت کش  ی مامانش کل  نا،یا  نیبله عمه رفتم خونه رام  -

خودم    یها باال رفتم و در اتاقم رو باز کردم، با کالفگرو که زدم از پله  حرفم 
 . دمیکش   یق یتخت پرت کردم و نفس عم  یرو رو 

 . سرجاش بود ز یاتاق انداختم، همه چ ات یبه محتو ینگاه 

پسر بچه    کی  دنیرو شارژ کنم، اما با د  م ی و خواستم گوش  دمیکش   یآه
کردن با    یتختم درحال باز  ی که رو   یپنج ساله با کله فرفر  ا یچهار    با یتقر

  رجه یش  ه یزدم که عمه در کمتر از هشت صدم ثان  یغیتبلتش بود چنان ج 
 . با ترس بهم زل زد یاتاق و کله فرفر ی زد تو

 : داد زد دهیرنگ پرروبه صورت مِن   دهیپر  یبا رنگ عمه

 !دختر؟ هو ی چت شد  -

بوگندو گرفتم    یدستم رو به طرف اون کله وزوز   ر یدرگ  یتته پته و ذهن   با
 : و با تته پته گفتم 

ا  - تو اتاق من چ...    نی... ا ی! اه؟یگوساله کدوم خر  نی... ا یع... عمه! 
 !کنه؟یم  ی چه غلط



کم پشت و    یتخت نشست و با ابروها   یرو   خیگوساله طلبکارانه م  پسرِ 
 :درهمش روبهم گفت

بوگندو هم جدته شلوار    مونه،یم   یمثل کنسرو تن ماه   ؟یکله خودت چ   -
 . زشت یشپشو گفت، یراست م  م یجون  یهمرنگته. دن 

  د، یپر کش   ام نهینفس از س  یاهیثان   ی برا  یادب یاون حجم وقاحت و ب  از 
 . دیال پربست و ابروهام باشدت به با  خیهام نفس

 :دی به بازوم کوب یو ضربه آروم   دیکش  یا نفس آسوده عمه

 !تره؟ جان چه طرز حرف زدن با بزرگ یرعل یبابا ام یا -

نم  توهم  ام  ی ریمرده  مدت  یرعلیدختر!  پسر    یجان چند  ماست  مهمون 
همسا خانم،  چندسال  مونیبقل  ه یکوکب  نم   ی که  امشب  دییزایبود   .

رو    یبنده خدا تهران کس   نیپدرشوهرش فوت کرد، مجبور شدن برن ورام 
ام من.  دست  سپرد  رو  بچه  م   ی رعلی نداشت  قول  باشه،    دهیآقا  مودب 

 . نکنه تتیاذ

نداشتم،    تیظرف  گهی از خشمم رو به طرف عمه سوق دادم؛ نه! د  یعار  نگاه
جا، من  اما آرامش ک   خواستم،یتحمل نداشتم. من فقط آرامش م   گهید

و تمام    د یو اون همه بال سرم سوت کش  بت یکجا! با فکر اون همه مص 
  ی اکه چنان نعره  دینکش   یکردم، اما طول   یهام خال حرصم رو سر دست

با دست گوش  قف که س  دمیکش برداشت و عمه  هاش رو  خونه شکاف 
 : گرفت

  گه یخدا منو بکش راحتم کن. بسه بسه بسه! د  یخدا! منو بکش. ا  یا  -
 !...بسه



رس  یآدم   حکم  خط  ته  به  داشتم که  د   دهیرو  ا  گهیباشه،  حجم    نیاز 
 .و آزار خسته شده بودم ت یو اذ  یال یخیب

پرت کردم؛ با سرعت تمام سمت    رون یرو با شدت به ب   نم یسنگ   ی هانفس
رو  لحاف  نازن   یبه  بالشت  و  ز  نم یتختم چنگ زدم  از  اون کله    ر یرو  سر 

 .دمیکش  رونیشپشو ب 

 :دست گرفت ی و بازوهام رو تو  ستادیجلوم ا ی با نگران عمه

 !تو ی کنیم  یدار کار یدختر چ  ی ریِا وا! مرده نم -

فرار    ی دائم از بدبخت   نکه یعمه حرصم گرفته بود، از ا   یال یخ یاون حجم ب  از 
لجم    کرد یدامان گرم من پرت م  یخودشو تو   ی تلپ  یاما بدبخت   کردمیم
 . گرفتیم

خونه پرت    یزم کم بود، با آغوش باز خودم رو توو استرس امرو  شیتشو
  نم یرنگ آرامش رو بب   دیشا   زدم یکه حدس م  ییجا   نی کردم که الاقل اخر

مهر شده،    یتو طالع تو بدبخت   ه؟یچ  گهی ! دختر آرامش دیزک   رم؛یآروم بگ
 ؟یگرد یم  ی دنبال چ

اهم  اگه نظر من  به  بود عمه  بهتر که م  تیقرار    ی تو  رفتم ینده همون 
و   یقدر داغ بودم که کامال جدان  ت ی از شدت عصبان  دم؛یخواب یم ابونیخ

 . دار بودفکر کردن بهش هم خنده  ی که حت  یانجام کار  یمصمم بودم، برا

باباحاج  - قول  به  جا  هی   م ی ولش کن صنم!  بازتر    ینون خور کمتر.  منم 
 . م ی کنیم  یباز  یکل  یتازه با دن  شه،یم



از شدت حرص دوست    افتاد،یاون کله شپشو م  حیکه به لبخند کر  نگاهم 
 . داشتم دست بذارم و دهنم رو جرواجر کنم 

دست  با ز  یها شدت  رو  لحاف  و  زدم  پس  رو  با    ر ی عمه  بغلم گرفتم، 
ب   ییهاچشم  و  برداشتم  بالشتم رو  با قدم  حرفیبخون نشسته    یی هاو 
 .از اون قبرستون دره خارج شدم  یعصب

 :از پشت زمزمه کرد یمضطرب یهول زده دنبالم راه افتاد و با صدا   هعم

بگو    ، یبخواب   یخوا یتو! خب بگو کجا م   یدیدختر آخرش منو دق م  -
 . جا رو برات آماده کنم من اون

به حرف عمه توجه نکردم و نگاهم رو به شلوار اسلش پام انداختم؛    یاذره
 . دیشلوار عمرا بشه کپ ن ینه! با ا

پرت کردم و    نی زم  یبه چهره آشفته عمه لحاف و بالشت رو رو   توجهیب
ام گام برداشتم؛ عمه مثل جوجه اردک دنبالم  به سمت اتاق تصرف شده
 .دادم یانجام م کارم رو   توجهیراحت افتاده بود، اما من ب 

تخت دراز    یرو   کهیاش درحالو نچسب بچگانه  حیکر  یهمون صدا  با
 : بود گفت دهیکش

 . گمشو  یبر نگرد گهیبرو د گه یکه! گمشو د  یشد؟ نرفت یچ -

نفهم  خودم اتفاق  دمیهم  سلول  یچه  فقط    یهادرون  اما  افتاد،  بدنم 
بودم که مثال    یا تحفه  یموها  دنیچشم که باز کردم درحال کش   دونم یم

 .بچه گفتن یبهش م



زد و دالورانه من رو از پشت به عقب    رجهیتخت ش   ی با سرعت رو   عمه
 : دیتوپ  یدم گوشم با لحن تند د،یکش

  ی ست؟ ولش کن کشت! چه طرز برخورد با بچهوا ی واقعا برات متأسفم ش  -
اگه   مردمو،  داشت  کیبچه  شعور  دهن    ی درصد  به  دهن  بچه  با 

 . یافتادینم

نحسش کله خونه    یبه اون حجم حقارت کالم عمه نکردم. صدا  یتوجه 
  ن یاش رو با شدت بو شپش گرفته  ی که سر قارچ   یرو برداشته بود، درحال

 : هام گرفته بودم نعره زدمدست

رو    دهیپشکل و گوشت کوب  نیآخه انچوچک! من همسن تو بودم فرق ب  -
  یبه اندازه کاف   ؟یبافیرو م  یتو واسه من فلسفه چ  دادم، ینم  صیتشخ

فلسف تو    ی آدم  هست،  دورم  نما  فلسفه  وگرنه کله    ی کی و  باش  خفه 
 . بشه هم رنگ پوست مارمولک تراشم یرو از ته م  تیاگوساله

از روشدت موهاش رو ول کردم    با بلند شدم؛ ان  یو  از طرز  تخت  قدر 
  ز ی اون جهنم رو جا  یموندن تو  هیثان  کیحرف زدن عمه دلخور شدم که  

 . ندونستم 

بغل عمه انداخت،    یتو  یآبک   یهاهیبد شکل خودش رو با گر  یکدو   کله
 . دیعمه سرش رو نوازش کرد و با نگاهش برام خط و نشون کش

د  در  پ  یواری کمد  و  باز  توراه  ژامهیرو  از  رو  نسبتا گشادم  و  کمد    یراه 
رو   ژامهیشلوارم رو در آوردم و پ  یبه حضور هر مزاحم  توجهیبرداشتم، ب
 . پام کردم



آو   یهود از  رو  رنگم  پوش   ز ی سبز  و  داشت    یجالب   ب یترک  دم، یدرآوردم 
 !سبز یراه و هودراه  دیسف ژامه یپ

زدم؛ بعد    رون ی ام گذاشتم و از اتاق بکوله  یام رو توخاموش شده  یگوش 
داغ کرده از اون همه اتفاق و    یپتو و بالشتم رو برداشتم و با سر  کهنیا

 .زدم  رونیو ته از خونه ب  سر یب  یهاحرف

  یی خونه عمه هم بخوابم، بهتر بود تا جا  اط یح  ی تو  خواستیدلم نم   ی حت
 . از اون جهنم دور باشم  تونم یکه م

رزه انداخت؛ با حرث به خودم  رو باز کردم و سوز سرما به تنم ل  اطیح  در 
 سر کوچه؟  یبکپ  یخوایسرما م   نیا  یزدم، آخه االغ تو بینه

  ه یاگه    یحت   شهی نبود؛ مثل هم  م یحال  هاز یچ   نیام داغ بود که اکله  قدر ان
کار رو انجام بدم،  بود بخوام اون  یفقط کاف   کردمیرو مسخره هم م   یکار

 . دادمیانجامش م دینبود و با یدر اون صورت اما و اگر

ام بودم. نگاه  ترک خورده  یاهایمدرسه رو  یبود که اآلن تو  یلجباز  نی هم
خونه    یرو به اطراف کوچه انداختم؛ طبق معمول خلوت بود، روبه  ییگذرا

هم دوتا آپارتمان قرار  دار قرار داشت و کنارش    اطیعمه سه تا خونه ح
 . داشتن

به چهار    ابونیقرار داشت و سر خ  یی الی خونه عمه دوتا خونه و   دوطرف
  د؛ یرسیهم با چندتا خونه به بن بست م   ابونیو ته خ  شدیراه ختم م

 . آروم و ساکت ز یو همه چ  یخونه مرکز شهر ک یاز  یینما



بالشت سف  در  از جوب رد شدم، کنار جوب  و  با شدت بستم  رو    دمیرو 
هم    ی باشه، لحاف کلفت  رم ی ز  اشهی ال   ک یانداختم؛ پتو رو دوال کردم که  

 . بود

بود، اما با باز    دنی مرحله دراز کش   نی دوال کردم و آخر  نیزم   یرو رو   پتو 
 . و هوا خم شده بودم  نیزم  نی شدن در خونه و چهره متعجب عمه ب 

اون اوضاع چنگ    یمن تو  دنیسر راست کرد، با د  یشالش رو رو  عمه
 . به صورتش زد و هراسون به طرفم اومد یآروم 

هام رو بستم،  لحاف پرت کردم و چشم   یبه عمه خودم رو رو   توجهیب
 . دمیخودم کش یپتو رو تا نصفه رو

 : دیرسیعمه به گوشم م ی ملتهب و عصب یصدا  اما

. آب دهن  یریگ یم  هیبرو تو سنگ کل  ایدختر، پاشو گمشو ب   ی ریمرده بم  -
 . کنهیم خی هوا   ن یا ی دم توآ 

  ی لگد کمر خردکن  دم، یکپ   یخجالت   چی همچنان کنار جوب بدون ه  دید   یوقت
گفتم اما مجالم ندادن. با زور و حرص به لحافم چنگ    یبهم زد، آخ بلند
مشت به طرف    یهام لحاف رو تو و با جفت دست  اوردمیزد من هم کم ن 

 : دیبا حرص غر  زدیبه پاهام لگد م کهیعمه درحال  دم؛یخودم کش 

تورو به    وا یآخرش؛ ش  ی کنیپهلو م   نهی سر! االغ س  ره یبلند شو دختره خ   -
امشبو   هی  نی ببخش منو، قربون شکلت برم تو هم دمیجان سپهر قسم م 

 . بره گمشه کنم یم  یتحمل کن، من خودم فردا اون انچوچکو راه 



بالشت بود، با    ی سرم رو افتاده بودم و    ن یزم  یکه رو   یحرص درحال   با
هام  دندون  یاز ال  دمیکشیهام لحاف رو به طرف خودم م جفت دست

 : جوابش رو دادم

  نزاکت یب  ییشوظرف  م یبشه با اون س   ختهی ر  جانیمن امشب خونم ا  -
  اقت یدارم؟ اگه ل تو یبفهم عمه. من حکم گربه خونگ نو یا  کپم،یجا نم هی

نداره برات لحاف تشک    یخرج   ، ینظر از من بپرس  ه یندارم درباره مهمونات  
 . ات کپه مرگمو بذارمبده دم خونه

به    یو با تمام قدرت لگد  دیلحاف رو به طرف خودش کش   یدو دست   عمه
 .شد  شتر یهام ب پام زد که از درد زور دست

 : دیبا حرص غر  عمه

چون پنجاه سالم شده، زور تو رو ندارم؟ نه دختر من    یفکر کرد  ه؟یچ  -
تو    م یبر   ای! بلند شو ب کنم یدرستش م  گم یزورم. ِد آخه من که م  یخدا

  نکارو ی نکن ا ی ول  ر، یاون سه متر بچه رو به باد کتک بگ ی هرچقدر خواست
 . نکن  یزشته دورت بگردم. پاشو لجباز

که پتو رو ول    نی هم  از تقال برداشتم و پتو رو با شدت ول کردم،   دست
عمه خرد و   منگاهی نش  بستم یشرط م ن؛یافتاد زم  ی کردم عمه از عقب تلپ

 . شد  ر یخاک و ش 

 : بغلش گرفته بود، با ناله صداش رو باال برد یکه پتو رو تو  یدرحال عمه

 . یداشتم ترکوند یهرچ  یریتو دختر! سر پ   یسقط بش یاله  یاو  -



سبز   یکاله هود  دم،یرو تا کمر باال کش  ام ژامهیبلند شدم و پ ن یزم ی رو   از 
  نکهیبغل رفتم وسط جاده؛ محض ا   ر ی سر گذاشتم و بالشت ز  یرنگم رو رو 

کنم، بالشت رو وسط جاده    شیهند  لم یکنم و ف  ادیداغ ماجرا رو ز  از یپ
 . دمیخودم رو انداختم وسط جاده و دراز کش  یانداختم و تلپ

بلند نکنه    گرفتیم   درس  ی عمه حساب  دیبا که بدون اجازه من سر خر 
 . رسما رو دست پتروس بلند شده بود  گهید  اره،یب

بغلش بود    ینشسته بود و پتو تو  نیزم   یرو   که یدرحال  یبا ناتوان   عمه 
 :داد زد

نگاش کن، نگاش کن تورو خدا! مثل گربه مرده خودشو پهن کرده، بلند    -
 . کنهیم  شکمتو سفره ادیم  نیماش ه ینون  فیشو ح 

همون حالت نشسته بود؛    ی چنان توزدم، هم   د یهام عمه رو دچشم   یال  از 
انتقام بود. به    نی بزرگتر  ن یله و لورده شده بود، پس هم  ی انگار بدجور

بود    ی رفتارها از من و عمه عاد  نی ها رو شکستم، اما ا نظر خودم احترام
 . اومده بود شی من و عمه پ  نیب  ادیاتفاقات ز  نیچون از ا

دمپا  از  و  بلند شدم  خونه  یهاییجا  تو  یاتو  محکم کردم؛    یرو  پاهام 
جا کرده  رو جابه  ا یدن  یهالیهم بود! رسما تمام استا   یسم   پی عجب ت

  غ یبردارم اما ج   ابون یآسفالت وسط خ  یبودم. خم شدم تا بالشت رو از رو 
آگاه حس  من همانا؛ ناخود  ی و سکته قلب  ن یبوق ماش  ی عمه همانا و صدا

بالشت پرت    یرو  ی طرف بدنم از شدت شوک از کار افتاد و تلپ  کیکردم  
 .شدم



شده بود،    لیهوا خشک شده بود و دهنم به سمت چپ ما  یتو  هامدست
  ن یرو با ترس از ماشروبه  کانیو جون بود؛ راننده پ   حسیبدنم ب  ی همه جا

 . آغوش گرفت ی شد و عمه با ترس من رو تو اده یپ

تکون   تونستمیانگشتم رو نم  یو خشک شده بود، حت  حسیبدنم ب تمام 
 :داد زدم ده یبر دهیو همون دهن کج شده به زور و بر  ه یبدم؛ با گر

 !...ع...عمه! دهن...م کج...شدیوا -

 *** 

دست  با پر  یرو  ی تکون  خواب  از  باال  دم،یموهام  لبخند  با  سرم    یعمه 
 .کردینشسته بود و موهام رو نوازش م

  یهام انداختم، دهنم رو بررسبه دست  ی و نگاه  دمیکرده از جا پر   هول
 . تخت نرم یافتادم رو  یراحت شد دوباره تلپ  الم یخ ی کردم و وقت

که بهم    یشوک  شب، ید ی کردم، سوز سرما  لیتحل   هیاتفاقات رو تجز ی کم
طرف بدنم خشک    کیپام ترمز کرد و کامل    یکه جلو  ینی وارد شد! ماش

خدا رو شکر که اون همه بال مال رو    ی ش گذشته، واشد! خداراشکر که هم
 . از سر گذروندم

سرم گواه از   یو پرنور باال یی اتاق عمه بودم، چون لوستر طال  یتو یانگار
 . دادیم  نیا

مغزم از اتفاقات به سوزش افتاده بود، کارم احمقانه بود اما آدم    شبید
که فقط دوست داره فوران    رسه یم  تیاز ظرف  یمرز  کی به    ییهاوقت  کی



اون کار    ی ست اما در کمال احمقکار از نظر آدم مسخره  کی  نکهیکنه؛ با ا
 . انجام بده تا دلش خنک بشه دیرو با

آسودگ   یپوف سر  ر   یاز  نگاهم  و  توزدم  طبق    یو  چرخوندم،  عمه  اتاق 
  یرنگ عهد قرن  یشم یمسخره و    یوار ی معمول عمه قصد نداشت کاغذ د

 !رو بَکنه و بندازه دور

فضا  یحت نداشت  ب   یقصد  و  پرده  یروحیکدر  رو    یآب  ی هاکه  و  رنگ 
  ون ی تر از قبل دکوراسبده و مدرن  ر ی کرده بودن، تغ  جادی زرد رنگ ا یتخت 

 !نه یاتاقش رو بچ 

روش بهم    یهاکتاب  شهی مطالعه کنار تخت دونفره که مثل هم  ز یم   ی حت
 . آوردیبودن، حرص آدم رو در م  ختهیر

اتاق رو    یشو، نشستزدم، پاشو گمشو برو آماده  بیحرص به خودم نه  با
 !بشه  ی که چ   یزنیم دید

رو سمت چپ بدنم    یبه بدنم دادم، هنوز هم حس درد  یو قوس  کش
 . کردمیاحساس م

 !بهم وارد شده بود یواقعا دهنم کج شده بود و شوک عصب  یانگار

سمت    کهیرو کنار بزنم اما عمه درحال  یلحاف زرد رنگ و مخمل   خواستم
لحاف قرار داد و مانع    یبود، دستش رو رو   ده یراست تخت دونفره خواب

 .شد

 : زمزمه کرد فی لب آروم و لط ر یز



بخواب که    ،یبر  یخوایدختر! ساعت شش نشده کجا م  یریمرده نم  -
 . یهنوز وقت دار

داشتم اما    یخواب جبران  یرو بهم داده باشن، کل  ایکه زد انگار دن  یحرف  با
از سرم    یاجونم لحظه  یفکر مدرسه و اون شش نفر که شده بودن بال

 !شدیکنده نم 

  نکه ی! مِن احمق با وجود اکردمیبهم داد رو قبول نم  نی که سل  یپالک   کاش
احمق اون پالک    کیباز هم مثل    آد، یم  شی پ  ی دردسر بزرگ  دونستمیم

 . رو قبول کردم

  ف یک  یرو تو  یاون پالک قلب   دیکه شده با  ینداره! امروز هرطور  یاشکال
ا   یکی همه  حاال  جاساز کنم.  تا  پنج  اون  احساس    هانیاز  چرا  به کنار، 

 رو باخته؟ زهایچ  یلیرو دارم که خ ی دلتنگ

  دیتأک  لوفر یتنگ شده بود، قبال به ن  یل یو حنا و عسل خ  لوفر ین  یبرا  دلم 
  ر ی بودن! اما خب تقص  ییعجب نامردها  م؛ی کرده بودم که در ارتباط نباش

که    کنم یم  یخودم بود، اون هم اشکال نداره هرطور شده عمه رو راض
حال    ن، م و با فکر ماما قرار داد  نهیس  یهام رو رو . دستنم یرو بب   لویالاقل ن

فکر    نی اصآل به ا  د؛یخواب به کل از سرم پر  مای ش  ییو اوضاع شهرام و تنها
 !قرار گرفتن  یی چه تنگنا  یها تونکرده بودم که اون

هام رو باز کردم، سقف  چشم   ی او شکاف قهوه  دمیاز سر افسوس کش  یآه
افکارم و نوازش دست عمه شده بود    می سرم شده بود تخته ترس  یباال
 . بان ی پشت ن یبهتر



دون    یکه برا  ی و پرت شدم به گذشته، روز  دمیاز سر افسوس کش  یآه
بودم؛ بشکنه    دار ی شبانه روز ب   کیدادن به خروس خان جون از شدت ذوق  

بودم که مثل جت    خته ی که نمک نداره! هنوز دونه رو به طرفش نر  یدست
که داشت چنان    ییگند و شپشو  یبه کنار، بو نرمش  ی دنبالم، پرها دیدو 

 . شدمیم  ی که از فکر کردن بهش آس  کرد یخ م یتنم رو س 

 . ستپر و پرنده  یاون روز لعنت فرستادم به هرچ  از 

از دست همون خروس شپش    جونم یکه به جون ب  یشپش  ادی افتاد و 
موجود پر ماننده    یشد حالم رو از هرچ   دهیگرفته، نود درصد خون سرم مک

 . کردیم  زار یب

افتاد،    یشپش   بعد سرم  به  خروس  اون  از  سرم  ان  ادیم   ادم یکه  قدر 
ش  دیخار یم و  شهرام  نصف شب  م   ییدوتا  مای که  تا    خارومدنشیبرام 

 . خوابم ببره

  داد؛یو به کفترهاش غذا م  َکند یسرم رو م  یهاکه عارف شپش  یروز  ادی
آب خفه کردم    ی شپشم رفع شد، اون خروس رو تو  نکهیهفته بعد از ا   کی

 . عذاب وجدان ندارم یااما ذره

  ی که بابا رفت برام موتور شارژ  یروز   یادآوریجا شدم. با  جام جابه  یتو
 . دیاز گوشه چشمم چک  ی برنگشت، قطره اشک پنهون گه یبخره و د

دوستم نداره؟! چرا حس کردم پسر    چکس ی اون چرا حس کردم که ه  بعد
 دوستم داره؟  شتر ی امان ببشم م

از    نینگاه سنگ   وقتچیه پنهون    یهاهیگر وقتچینرفت، ه  ادمیمامان 
 .نرفت ادمی  یم یتی داغ  وقتچینرفت؛ ه  ادم یبغل شهرام  ی تو  مایش



دستم گرفته بودم و    یمشت خاک تو  کیکه همه بابا داشتن، من    یروز
دل    وقتچیزار نبود، دل من ه  وقتچیزار من ه   نکه یغافل از ا  زدم؛یزار م
 . نبود

به دلم    یجورنی از بدو تولدم پسر بودم؛ کاش حسرت پسر بودن ا  کاش
 !نبود

هم حرفت    ی هست  ی هم قو  یهم مردم، پسر باش  یهم مرد  یباش   پسر 
 . شهی چندتا نم

چسب    چیه   گهید  ی اگه پسر باش   ،ی خورینم  یتو سر  گه ید   یپسر باش   اگه 
جور  ؛یندار  از ین  ی زخم م   یوجودت  پانسمان  رو  انگار    کنهیدردت  که 
 .ید یبه تن نکش  یدرد

 . شهیم  رت ی د وای پاشو ش -

 *** 

چرم  ینگاه  بند  ساعت  پوف  ی مشک   ی به  انداختم،  به    دم یکش  ی رنگم  و 
نگاه کردم هنوز مشغول ور رفتن با لگنش بود؛ جالب بود که همه    ی م یکر
 !دیبود به پرا  ده یاما اون از سمند رس کردن یم   شرفتی پله پ کی

در    دیپرا  هی نم   ک یلکنته که  باز  با  شدیطرفش  ش  دیو  خارج    شهی از 
 . کردیم ر یگ   ییهاوقت  کیهم   شهی ش یحت  ، یشدیم

استخوان سوز مشغول ور رفتن با لگنش بود،    یاون سرما  یتو  چنان هم 
 !ده یجنبش و فا  یااز ذره غی اما در



به بار    یمعطل   یربع به هفت بود و تا به راه افتادن لگن کل   کی  ساعت
 . برسم   ه یاز بق  رتر ی د  خواستیهرچند که برام مهم نبود اما دلم نم  اومد،یم

راستش زدم؛  سمت    ک یبه الست  یشدم و لگد محکم  ادهیحرص از لگن پ   با
رو    کدستشی  ینارنج   ور ی پول  یهانی اوج سرما آست   یکه تو  یدرحال  یم یکر

نگاهش بهم    رفت،یکه چه عرض کنم ور م   نیباال زده بود و با کاپوت ماش
 .دیخورد و سرش رو باال کش 

  ی دوشم محکم کردم و کاله هود  یرنگم رو رو  یاو قهوه  یچرم  فیک   بند
رو  رو  رو   م ی مشک  یسر گذاشتم، موها  یبنفشم  با دست    می شونی پ  یرو 

 :دمی غر  یحال یو ب  یو با لحن حرص ختمیر

 . رمیم  ادهی لکنته رو راه بنداز، خودم پ نیتو بمون ا  -

 . حرف زدن بهش ندادم و سمت کوچه پا تند کردم فرصت

  ی لعنت  چه ی بودم، چند ساعت کمدم توسط اون در  شبی فکر اتفاقات د  یتو
اون    میکرده بود  ر ی جا گکه اون  یِپِرس شده بود تازه به عالوه چندساعت 

 . وونیمشت ح   کیهم با  

بالها  ر یو متح  دم یکش یپوف تو ییاز  ب   کی  یکه فقط  از  گوشم   خیشب 
 . هام رو تندتر کردمگذشته بود، قدم

مدرسه نرم، اما خب معطل   ادهی وجه پ چیکرده بود که به ه   دیتأک   مامان 
 . بود ی امسخره موندن هم کار 

  یقدر محکم باالرو ان  ندرمیب  ندازخت،یهوا به تنم لرزه م   یسرما  سوز 
 . رفته بود  لیهام تحل ام بسته بودم که نفستنه



  دیکش یبود، جون از تن آدم م  یو استخون سوز  یزییپا  یکه سرما  الحق
 . کردیو سوز تا درون استخون آدم نفوذ م

آشفته به راه ادامه دادم، از خونه   ی به تنم افتاد و در با سکوت فکر یلرز
  ی راه بود؛ موندم با چه عقل   یساعت   م ی تا ن   قهیدق  ستی تا مدرسه حداقل ب

 زنم؟ یو سگ لرزه م  کنم یم ی سوز سرما دارم ط  یرو تو ر ی مس  نیا

هرچ  سردرش م   ز ی برخالف  لبم  به  اند  آورد،یلبخند  که    یاشهیمدرسه 
 .د اما از مدرسه فراتر بودمدرسه بو

رد شدم و    رو ادهیبه ساعت، از پ  توجهیبه لبم نشست و ب   ی کمرنگ  لبخند
رنگش    ی به طرف جاده حرکت کردم؛ جاده رو پشت سر گذاشتم و از در آب

 . وارد شدم

 . گفتم و رفتم تا روزم رو دوباره شروع کنم   رلبیز  یاللهبسم 

  د یدم؛ باز هم همون فرم سفآروم به سمت محوطه حرکت کر   ییها قدم  با
 . دیکشیم  دکی که فرم مدرسه رو   یبا شلوار کتان مشک 

  ی رو   ی ااطراف محوطه پراکنده بودن و مشغول کار خودشون، عده  همه 
نشسته بودن    د یدرخت ب  ر ی شده ز ف یرد یهادرخت  ر یسبز ز   یهامکتین

 . و بگو بخند داشتن

  کرد، یسرما هم فروکش نم  یبه فوتبال سر صبح تو  آ یعالقه بعض  یحت
زم ح   ن یوسط  بزرگ  باز  اط یفوتبال  سرما    کردن یم  یفوتبال  و 

اون درشناختنینم به سمت  نگاهم  ناخودآگاه    یی دستشو   ییکذا چهی . 
فرستادم و وارد مدرسه شدم تا صبح    وی به آر  یشد، لعنت   دهیکش  نیمعلم 

 . نحسم رو شروع کنم 



با حرص رو   از   یکالس خال  وارد و  نشستم،    یصندل  یدانش آموز شدم 
دستش    یمشت تخمه تو  کی  کهیدرحال   یدوازدهم  هی پا  یاز پسرها  یکی

 .بود وارد کالس شد 

پشت لبش و خط    یاز سبز  ن یداره و ا  ی الت  یادعا  ی لیبود خ  مشخص 
  ن یرو زم   ال یخیشکست و پوستش رو ب   ی ابود؛ تخمه  ان یابروش کامال نما 

  دهیاز نظر گذروند و نگاهش که بهم کش  شیکالس رو با نگاه وزق  خت،یر
 . حقارتش رو به سمتم سوق داد یعار  یشد نگاه

و    ی الت  ی لیخ   کنه،یبچه پنج ساله صحبت م   ک یکه انگار داره با    یجور
 :قلدورانه روبهم گفت

 ؟یهست   یادیتو از بروبکس المپ  نم،یب -

ل تحمل بود، گوشه لبم رو کش  اما باز هم برام قاب  ومدی لحنش خوشم ن  از 
تکون دادم؛ نگاهم رو ازش گرفتم و به تخته    دییبه نشونه تأ  یدادم و سر

 . روم زل زدمبرد روبه ت یوا

م  یی هاقدم  با درحال  ز یآهسته سمت  و    ال یخیب  که یمعلم حرکت کرد 
 . زد ی سوت بلند کردیپرت م  نی زم یپوست تخمه رو رو

باز    یهانگاه کردم که وارد کالس شد، به عضله  ییتعجب به پسر آشنا  با
  دنشیبا د  ی داشت و اول صبح  یروحیاش زل زدم؛ چهره خشن ب کرده

 .دادیبهم دست م  ی حی حس کر

که تخمه    یپسر  گردن،یشون مشخص بود که دنبال شر مچهره جفت از 
و    کلی ه  یزد و اون پسر قو  دیرو د  رون یدر کالس ب  یاز ال  شکستیم

 . قناس به سمتم حرکت کرد



به    ی کم  د،ییجویاش رو با حرص م کج و کوله  یهاپوست لب  که یدرحال
من رو  یسمت  و    خیم  یصندل   یکه  متضاد  لحن  با  بودم خم شد.  شده 
 : لب زد یچندش

 گذره؟ یخوش م ؟یکرد  لکسیکه ر   نم ی بیبه به! پسر شجاع، م  -

قدر خشک  زدم و گوشه لبم رو گاز گرفتم، ان یپوزخند پرحرص  ناخودآگاه 
دق به  دم  بودم که  م  ی جلو  ی مدع   قهیگرفته  سبز  حوصله  شد یراهم   !

بود که حق براش    ی رو نداشتم، اما خفه خون گرفتن کار آدم  دیدردسر جد
 : معنا نشده

. چاک دهنتو  گهیروش د  هیتوهم امتحان کن؛ البته به    ست،ی بدک ن  یا  -
 . گند دهنت بپره  یبو ی سر صبح دیض هوا تا شا باز کن، بذار در معر 

زد،    رونیهاش از حدقه بکه به بدنم وارد شد ناخودآگاه چشم   ی شوک  با
رو پرت    شیعصب   یهاچنگ زد و درست دم گوشم نفس  امقهیبا شدت به  
 : دیکرد و غر 

  ی خبر  یکوچولو، حاال که افتاد  یافتاد  یبد فاضالب   ینداره. تو  ده ینوچ فا  -
 .ستی نخوش  یاز بو

افتادم که از درد به خودش    یحلقه و پسر  اد یناگاه    دشیغرش شد   از 
و رخ اون روز حاصلش حرص    رنگیو ب   یی خاطرات کذا  ی تداع  د، یچ یپ یم

 .از حرص بود یدرون و لبخند عار 

  یحاال برا  کرد،یم  هیقدرت کاذب تغذ  یبرا  هیکه از خون بق   یپست   یزالو
که چندها مدت ازش    یمن و اتفاق  یکسب قدرت دست گذاشته بود رو 

 . گذشته بود



ترس؛ با    یابدون ذره  یدرست مثل خودش، از تمام وجودم حت   دمیغر
 : دمیو با افتخار دم گوشش غر   روزمندانهیپ  ی لحن

لگد    یجوراون  عرضهیتازه وارد ب  هی ! چقدر زور داره از  دادیداد ب  یا  -
ضربه    هیمن با    یول   یتو صدتا ضربه زد  جاست، نی! نکته جالبش ای بخور

با کوچ  خلوت،  الت کوچه  ساختم.  ن  کایکارتو  ادعا  افتادن  با    ستی در 
 . ها بپرگنده

  رهیرو خبه روبه  خیتکه    ک یام رو تکون داد، مثل  کرده  خیشدت تن    با
 : انداختیبه جونم نم یلحنش هم ترس  یبودم حت

دار  ن یبب  - م  یتخم کفتار،  سگ   یرو   ی ذاریپا  نکن    یمن؛ کار  یرگ 
 . کنم   هیباهات تسو  گه یحسابمو جور د

  یخال   ی عقده جمع شده بود و برا  ا ی دن  ک یدلم    ی زدم. انکار تو  یپوزخند
به فوران کردن    از ین   کرد،یم  ینیکه سر دلم سنگ   یهاکردن تمام ضربه

 . داشتم 

به خون    یهاو به طرف چشم هام ر مردمک چشم   یسرد  تفاوتیلحن ب   با
 : دمیاش سوق دادم و غرنشسته

اگه کال    ؟یمثل کن  دیتول  یتونیشد؟ م  یخب حاال! از سرنوشتت بگو. چ  -
تا ابد تصور راه    چی که ه   ییبگو تا لگد بارونش کنم، نازا  یشد  ر ی س  ایاز دن

 . یرفتن رو از ذهنت پاک کن 

شد    تر یشی هم آت  شینقطه پا گذاشته بودم، چون از آت   نیتر قیبه دق  انگار 
کالس پرت کرد    وار ی به طرف د  یمانند بدنم رو جور  ر ی و مثل کمون تنه ت

 . شدینگرفته بودم کمرم از بدنم جدا م  گاههیرو تک ی که اگه صندل



  ی شرو یکه کمرنگ بود، دوباره سر پا شد و سوزش تا استخون سرم پ  یدرد
 . کرد

ب  یو به پسر  زد   ی حی کر لبخند با  عالمت    شکست یتخمه م  ی الیخیکه 
 . نشون داد یاوک

از تمسخر به صورتش زدم و تک    ی سماجت لبخند پر از درد اما عار  با
ب  ب  یجونیخنده  موجود  اون  رو  نیتر چارهی کردم؛  از    ن یزم  یآدم  بود، 

 . عزا گرفتم  اش ندهیاآلن به حال زن و بچه آ  نی هم

 !د؟ یدست را چه کار آ که زبان هست، زبان   یزمان  تا

کمرم رو به جون بکشه،    یوجودم شده بود احساس تا سوز درد لعنت  همه
اون    شه ی به ر  شهیت   ی اما لبخندم مقتدر و پر معنا جا خشک کرده بود برا

 . زدن  حیموجود کر

  یکنه، ول   ییرایسر داد؛ طبق معمول خواست با زبان بدن ازم پذ  یبلند  داد
 :سوزنده بود  بیحرف آخرم عج 

بد  نکه یا   یبرا  - اما    یکن یم  یکش  فیضع  ، ی هست  ی قو  ی لیخ  ینشون 
هست   ی واقع  فی ضع نمیخودت  تو  امثال  به  من  م  گم ی.    گمیترسو، 
 . رتی غیب

از طوفان  آرامش اصال طوفان  یقبل  نبود، چون  نبود؛ مثل  در   یدرکار  کار 
برا ثان   ی فشفشه  ر   ششیآت   هیچند  به  حرکت    ک ی  یتو  د،یرس  شه یکه 

  ی هااش همانا و چشم کنار دستش رو برداشت و نعره کر کننده  یصندل
 . همانا  م یعظ  یابا ضربه ییارو ی رو  یبسته من برا



 !االغ؟  یکن یم  یدار ی چه غلط -

  د یکله سف  کیهام چشم  یتار یالهام رو باز کردم و از البهچشم  جون یب
پوستش با رنگ فرم مدرسه    یدیسف  ی حت  دم، ید  ی و مشک  دیسف   فرم یونیو  

 . کردیم  یبرابر

  ع یسر   یلیسوسول بود و خ  یپاکت  ر ی . مثل شیرپاکت یبود، مستر ش  خودش
 . تیبود اما فاقد خاص   دیسف ر ی و مثل ش  دیترکیم

ن   عمرا  اعتماد کردن بهش   دونستم یم   ب یاما عج   ومد، یازش خوشم  که 
 .و شرطه  دیقیآسون و ب

 : دیرو باال برد و غر حشی کر  یصدا

دنبال عروسکت میمامان   یاوخ  - ب یِهر  ؟یگردی!    داشیپ  رونیگمشو 
 . بده ی هابچه هیتنب   یجا جا نیکن، ا

  ی بحث رو کش نداد و خواست به سمتم حرکت کنه، اما اون پسر قو  و یآر
 . از جلو و عقب مانع شدن شکستیکه تخمه م   یو پسر کل یه

 :داد زد تی با حرص و عصبان  د،یمن رو د ده یکه چهره رنگ پر  ویآر

 . گردمیبا عروسک خوشگله برم رمی االن م یاوک -

رو ثابت    ویاش آردرهم شده  یهاو اخم   مایعقب پاگرد کرد اما حضور ن   به
 . نگه داشت

زده بودم،    وار یرو به د  امهی کنج کالس تک  کهیبه ابروم دادم و درحال  یخم
 .کردم  لیشون ما به طرف  یصورتم رو کم



بودم که تهش به دعوا ختم    دوار یبود، اما جذاب نبود؛ ام   ی جالب  شی نما
 . نشه

رنگش فرو    یشلوار کتان مشک  بیج   ی هاش رو توکه دست  یدرحال   ما ین
اوضاع نه چندان    دن یبه اطرف انداخت و با د  ی اجمال  یکرده بود، نگاه 
 : و سرد لب زد یمناسب من جد

مج   - آقا  به!  چه    د، یبه  ماست!  از کالس  امروزتونم که  شکار  بهنام؛  آقا 
 !خبر یب

حلقه    ی بهنام مشت زن معروف تو  شک یو ب  شکست یکه تخمه م   یپسر
 : دادجواب  یبود، با لبخند خونسرد

  شیک یکالستون هست.    یجک جوونورا تو  ن یاز ا  ینگفته بود  ما،یداش ن  -
 .گوسفند  شیکی قورباغه 

  شی صندل  یگذاشت و رو   شیصندل   ی رو رو   فشیدرکمال آرامش ک  ماین
 :هم قالب کرد و جواب داد   یهاش رو تونشست، دست

رام کردنش با ماست؛ هله هوله پاش    ت یاما مسئول   م، ی جک و جونور دار  -
 .منه  یبه کالس ما باز بشه گردنش گرو 

نگاه    یدیمج  بود،  زده  زل  بهم  طلبکار  و  نشسته  خون  به  نگاه  با  که 
 :سوق داد  مای و سرد ن  یمضحکش رو به طرف مردمک بهار

کالس، کل    هی  یش ی دورت م  یپشکل مشکال  ن یاگه با ا  ؟ یترسونیبچه م  -
بچه گوسفندا    نی آبم روش؛ واسه ما الت نشو ا   ه یزدم    ی تی جد و آبادتو تقو
 .نکن ر ی رو واسه ما ش



لبر  ماین صبرش  تو  ز یآستانه  تو  دیمج  ه یقیحرکت    کی  ی شد    ی رو 
و لحن جد  یهامشت با غرش  و    یمحکمش گرفت،  آروم  و مصممش 

 :نشوند دیمج  یدستش رو به گلو یتو یچاقو  یزیت  ی شیآت

بود به لطف مهران    ینکرده بودم، چند وقت   ای باز  نیوقت بود از ا  یلیخ  -
آبم قطعه!    یدیر   دیگفتم شا   دونیم  ی تو  یومدی مدت ن  هینداشتم؛    ت یکار

از   داستان  د  هینگو  م  گهی جا  خر   یمن صدتا   ابو ی   خورد، یآب  رو    د یتو 
  ی تو  د یکه با  ییکتکا   یزمان  هی من راه تو رو آسفالت کردم.    کنمیفروش م
با ییخوردم، درساحلقه   باز  یاز الت   دیکه  گرفتم، دفعه آخرت   یو الت 

 .یش یگله ما سرشاخ م   یباشه با گوسفندا

 .گذاشت  بیج  یرها کرد و تو  دیچاقو رو از گردن مج یزیت

  ی سن نوجوون  یکه اسمش رو تو   هاستیخودش سلطان جفتک خرک   نگو 
 !ی و مشت ی و لوت  یپسرها گذاشتن الت  نیب

تا    دیکوبیم  نیبه زم   شتر یکه ب   ییهاسر خر رو کج کرد و با قدم  دیمج 
 .نشان از خشم پنهانش بده، همراه بهنام از کالس خارج شدن

کتاب تستش رو    لکسیگذاشت و کامال ر  اشیصندل  یرو رو  فشیک   ویآر
 .درآورد

رسوندم    م ی خودم رو به صندل  هایبر صندل  هیدرد از جا بلند شدم و با تک   با
 .گذاشتم  یصندل یسرم رو رو  دا صیو ب 

 . در راه بود یاگهی د یتنش امروز نبود و جنگ روان   نیآخر  نیا قطعا



ُکنش،    یدل خال  ی و تو  دار ییورود مهران به کالس اون نگاه دستشو  با
 . به سراغم اومد ی منف یاز انرژ  یقطعا موج

  ی هدف قرار داد، من  اشوارانهکیرو که با نگاه شل  یکس  نی اول یبداقبال  از 
 .از پر هم پرتر شده بود  تم یفیبودم که ظر 

از پشت    مای کنار ن  یگرم صندل  یپرساحوال  هیرو بغل کرد و بعد از    ماین
مبهم شدن؛ مشخص بود    یامن نشست و گرم مکالمه  یرو درست روبه

 . زننیکه دارن به زبون خودشون باهم حرف م

 !م؟ یآشپزخونه رو درهم کن  -

 : اما متوجه لحن پر از لذت و عطشش شدم دمیرو ند ما ین  صورت حالت

 . دهیپطروس تن نم یبدجور، ول  اتمهیپا -

 : نشست یثی پشت به من نشسته بود، اما نوک لبش لبخند خب  مهران

 نه؟ ای  یهست  ی عروس  هیکه بله رو داد؛ پا  شبی بابا! د یا -

 : زد ی به دسته صندل ی اکرد و ضربه  یاتک خنده  ماین

اساس  - اونم  بدرقه  یآره  دومادو  عروس  بکشه،  طول  روز  بنظرت چند   .
 .بدون جهاز زشته گم ی خودم که م  م؟ی کن

 :لب زد انهیانداخت و موز ما یدستش رو دور گردن ن  مهران

 . جهازه ن یخودش بزرگتر نی ا م،ی دیوصلت سر م  م ی دار  ماین -

  دم، ینفهم   یزیهاشون چگذاشتم؛ از حرف  ز یم   یو سرم رو رو   دمیکش   یپوف
 . باال زدن نیآست  یکس   یخواستگار یاما مشخص بود برا 



اخ  چند ب  ر ی وقت  به  یهرکار  هام یبرنامگ یبخاطر  بودم  داده  جز  انجام 
اما به هوش مهران و مارموز    دونستم یرو نم   نیو رام   ما یدرس خوندن؛ ن 

تو داشتم، قطعا بدون خوندن و فقط با ورق    مان یا  یری ادگ ی  یبودنش 
 . زدن کتاب همه مطالب رو از فول بود

  زد یتست م  یط یهر شرا  یبود، تو  وی آدم فقط آر   نیترو چقل  ن یترسمج
 . در اثبات کردن خودش داره یو مشخص بود سع 

از اون    ی ازش استقبال کردم، رد کمرنگ  یبه کالس با لبخند  دیورود ام   با
  ی لیخ  د یبودم، شا   ونشیدوونده بود؛ واقعا مد   شه یر صورتش    یها رو زخم 
 . بودم ونشیاما تا عمر داشتم مد  م ی نبود شی ش قیرف

همه    م،ی باهاش کردم و با کمکش از کالس خارج شد  ی گرم  یاحوالپرس
ورود  ن ییپا پله  خروج  یراه  تو  ی و  بودن؛  صف کالس    یصف گرفته 

 . م ی ستادیخودمون ا 

  گاهیو کامال متضاد جلو اومدن و پشت جا   ی جفت  ینعمت  یو آقا  یاکبر
 .ستادن ی در مدرسه ا  یکنار راه پله جلو

از پشت    حشیو مل   یبلندگو رو روشن و با همون لحن جد  ینعمت  یآقا
 :بلندگو روبهمون گفت

اول    نینکته مهم رو هم  کی  شه؛یاند  رستانیگل دب  یسالم خدمت پسرا  -
.  دیکن یرو به نوبت اجرا نمبار گوشزد کنم، بار آخرتون باشه که برنامه  

هاشون رو بخونن، بهمن ماه آزمون شروع  هم درس  یادی المپ  یها  بچه
 . بای باشه، صبحتون ز یاکبر یآقا یهاحواستون به حرف شه؛یم



دق  بلندگو  ولش    ی دست کس  قا یرو  اگه  و  بود  صحبت  عشق  داد که 
 . کردیتا فردا گوش ملت رو با خزعبالتش کر م  کردنیم

تنگ شده    اشیدسته موتور  یهالی بیس   یدلم برا  بی ت عجاون مد  یتو
زل زده    هاشلیبی س  ده یخم   یهابه دسته  ز یر   کیاونقدر که    ی بود، حت
 . بودم

  ی بلندگو رو دست سلطان سخن داد و وارد راهرو شد؛ نعمت  ینعمت یآقا
راست رفتن سر    ک یشمرد و نشست و نه پهن کرد    متیفرصت رو غن
 . اصل مطلب

آماده    یداشت، مشخص بود که حالش خوبه و حساب  ی شاد و سرحال  لحن
 : زور خوبمونه  یاستارت کردن رو 

در آوردن    ی عنی عرضه!    ی سالم بر شما محصالن نمونه، اما بدون اندک  -
داخلش    یکه شبانه روز چهارچنگول   ینترنتیاز ا   دیدو دونه متن مف  یکی

  ن، یجون و فرناز و شهناز و غمناز هست  یبه شر  درحال درخواست دادن
آره    ن؟یکن یمنو نگاه م  نی ستادی بت وا  ی بخارهایقدر سخته که مثل بان

  ی انیخرداد  ادینفر ب   ه یبه کمرتون؛ اگه    دیقرآن نزن   هیدو آ   یصبح   سر خب!  
 . دیش یبرقصه و تنبک بزنه همه سرتا پا لرزون م

زمستون چه رقص    یتورو خدا! وسط سرما  ن ی. ببدمی کش  یجون یب   پوف
دولت    یسخنگو  دیداشت و با   یراه اندخته! الحق که روده دراز  یگرمس

 . شدیم

تو  یصدا  با بلندش  و  و    ی نکره  اومد  خودم  به  خواب  و  درد  اون کمر 
 . زد رونیخمارم از زور خواب، ناخودآگاه چند حدقه ب یهاچشم 



  یخبرا دم؛یرو م   نظم یب  یهایدهم  ب یبه کنار، من خودم بعدا ترت ن یا -
شن   یاگهید رسونده...  بهم  کالغه  آقا  مرس    دمیرو  !  ی وخدیدرس 

آخه؟ گزارش    هی چه وضع   نیدرآوردن، ا   خیها تلفن مدرسه رو از بهخانواد
! دو رکعت  د یزنیکله ملق م   یگوش   یشده همه تا ساعت چهار صبح تو

ب القل پدر مادر دلشون خوش    د،یزنیشده نم  صاحابینماز هم به کمر 
 . باشه بچه ادب کردن

خواب آلودم به دسته    یهاچشم   یو از ال   دم یکوب  نیرو با حرص زم   پام
که از پشت بلندگو زد، ناخودآگاه    یانداختم؛ با داد  ینگاه حرص   یموتور
 .به جونم افتاد و سوز سرما به لرزشم دامن زد  یلرزش

ور    تیخاص یا اون مراد زاده بخاتون ب  ز ی مثل کن  نکهیدر عوض ا   یمحب   -
 .یمتوجه شد  یباال بگو از سخنان گران بار من چ ا یب ، یبزن

دنبال گ  از  بود  مشخص  صبحش  اول  م   یبرا  ر ی حال  دلم    گرده،یزدن 
تا دودمانش رو به باد    افتادیفقط اون بلندگو دست من م  خواستیم

آقا  یا ستهیشا   ر یبدم؛ مد    ی سر  کیبا چند کلمه حرف و    ینعمت   یمثل 
 !کرد؟یحاج باقر ول م ز یاما مگه کن داد،یتذکر کوتاه حرف رو خاتمه م 

 . بود ازدهمی هی ها سوق دادم، انگار منظورش صف پا صف ن یرو ب  نگاهم 

بودن.    ستاده یبودن که ته صف ا  یوسط صف بودم حدسم دوتا پسر   چون 
رو دست    یزیبا ذوق چ  ده؛ییتازه رو   شی متوسط و ته ر  کلیبا ه  یپسر

 . داد شیکنار دست 

 :دم یشن یذوق دارش رو واضح م  یصدا



قربون جاسم باغ وحش برم؛ داداش ناموسا    ی! آ ا یریبگ   ییداداش خدا  -
 . هی مسئله کات و موندگار لمو، یف ر یبگ

محکم و از خدا خواسته به سمت    ییهابه پسره نگاه کردم، با قدم  کنجکاو 
 . ستادیحرکت کرد و پشتش ا  گاهیجا

نگاه ر   صداش و  اکبر  ی و صاف کرد  تأ  یبه  تا  برا دشیی انداخت    ی کنه 
 . به نشونه مثبت تکون داد یسر یصحبت کردن؛ اکبر 

صدا  دینکش  یطول با  همه  و    یکه  مات  بلندگو  پشت  از  پسر  اون  نعره 
 : م ی شد ره یاش خ مبهوت به دهن باز شده

آدم    دمیتو روخدا کات نکن. قول م   ؛یتو نفس من  هیعاشقتم، آس   هیآس  -
 ... . من  یهات برم دندون خرگوش باشم، قربون اون خنده

هم    یتموم موند، جور  مهی ن  یجانانه اکبر  یادامه حرفش با پس گردن  و 
به جلو    ی جور  چاره ی و سر پسر ب  دیچ ی بلندگو پ  یچلسپش تو  یزد که صدا

بر اون تمام صف  . عالوه  ن یزم  وفتهی ب  گاهیشد که کم مونده بود جا   لیما
 . کردن  کیشل یخنده بلند

درحال  چارهی ب  پسر  زرنگ  و  مارمولک  عرض کنم،  چه  خنده    یکه  با  که 
دستش رو پس گردنش گرفته بود وارد صف شد؛ هول زده به همون پسر  

 : گفت  شیکنار دست 

  گفتم، یرو نباس م   یخاک تو سرم دندون خرگوش   ؟یشد گرفت  یدادا چ  -
 !کلمه حساسه هول شدم اصال   نیا  یرو 



رو    کهیداداش، اون ت   یکه بهتره اصآل ترکوند  ی چی اشکال نداره باو از ه  -
 . هم برش بزن اهنگ عاشقونه بذار

 . بزنه  دمو یعمرا اگه ق نهی بب  ؛یوخدی دمت گرم دادا، کات مات  -

درهم خورده دسته    افه یرو از اون دوتا خنگ احمق گرفتم و به ق  نگاهم 
 :زل زدم؛ بلندگو رو با شدت جلو دهن گرفت و داد زد  یموتور

چ   ی عنی  - بر  محب  زتون یخاک  خر کردن    ت یخاص  ی بکنن!  درحد  تو که 
مستهیآس   نی هم حرف  بابام  عمه  با  دارم  من    ی مجاز  ی فضا  زنم؟ ی. 
فضا  ستین و کشتاره؛    یکه!  تأثانکشت  تحت  که    دیهست  رشی قدر 

رو  یالک یالک از  گوش   یو  رمز  فقط  م   یعادت  باز    هدفیب  دیکن یرو 
 . دیکن یهاتون رو چک مچت

ترج  شیموتور گاز   ی هادسته  متفکر  و  نظر گذروندم  از  به    حیرو  دادم 
 . بشم  ق یهاش دقحرف

 :و ادامه داد  دیرنگش کش یبه کت طوس  یدست

جذاب و سرگرم کننده نباشه، چرا آدم    یواقع   ی! اگه زندگه یعی خب طب  -
بلکه از    ست،ین  یدلخوش  یسر کنه؟ نه از رو   ی چند وجه  یگوش   هیبا    دیبا
جذاب  یرو  زندگ تونهیزندگ   ت ی عدم  چرا  خودتونه،  اراده  از  جذاب    ی. 
نم   ست؟ین آرزوهات  به  مثل    ؟یرس یچرا  جلوت کاه    هیچون  گوسفند 
  ؛ یزنیو به جون پدر و مادر غر م   یخوابیو م   یخوریو تو فقط م  زنیریم

  گذره یتهش م  د یجوون  یمگه تا ک   د،یوفتی به کار ب  یکم   دنینال  ی به جا
مهره سوخته. طرف به ورزش عالقه داره مثل بت نشسته داد    د یشیم
دن  زنه،یم به  ا  ییآرزوها  ایلعنت  به درک که سقط شدن!    یکه مردن؛ 



  دیو تن درست بر   دیخالصه کنم که از تو حرکت از خدا برکت، خسته نباش
 . کالس

ناگاه من هم دستام به کار افتاد و دست    تیدست و سوت جمع   یصدا  با
تو  یاجانانه اگه  بودم  معتقد  چون  زدم،  حرف    کی  شیزندگ   یبراش 

باشه هم زده  بق  نهی درست  انگار  بس؛  ف  هیو  من  مثل  م هم    کردن، یکر 
م  یجور دست  ا   زدنیهم  انگار  هم  نی که  درستش  حرف  تنها    ن یبشر 
 . بوده

تدر  یمراد  یآقا تمام  ظرافت  ب   سی با  بود،  شروع کرده    س ی تدر  ن یرو 
که    کردیم  سی تدر  ی میقدر خوب و صم و خنده هم به راه بود؛ ان  ی شوخ

 .کردمیاز بودن سر کالسش خداروشکر م

دفتر    یتخته نوشت تا ما جوابش رو تو  یمبحث رو پا  کی  نکهی از ا  بعد
  ه یو با خودم گفتم عمرا بذارم بق  دم یهام رو بهم کوب با ذوق دست  م،یبد

  ی حت   د،یازم جلو بزنن؛ چشمم که به مسئله خورد برق سه فاز از سرم پر
 ! درس داد؟ ی مبحث رو اصآل ک نی ا گفتم یم

شصت دستم فشار دادم    یرو تو  م ی به موهام زدم و نوک مداد نوک   یچنگ
 !چ یهبهچیبحرش رفتم اما ه یتو  قهیمسئله زوم کردم، چند دق  یو رو 

پو  ینگاه  و  سامان  انداختم،  اطراف  قوط  ای به  دست    یتو  وهیآبم   یسر 
 !بود و بس  االنیخی به کام ب ی سامان درحال جدل بودن؛ واقعا زندگ

 .رو کهی ت ه یکردم   یباز  گمی دارم م ه؟یچ  گمشو بابا دروغم   -



شدم، طبق    ره یکالفه سر از برگه برداشتم و به پشت سرم خ  دیام  یصدا  با
  ا یدرحال کل انداختن با سامان و پو  دیو آلو خشک و ام   یمعمول نخود

 . بودن

آقا   صداشون مبهم  ی مراد  یتوجه  لبخند  و  جلب کرد  لبش    یرو  کنج 
 :رو بهمون گفت ی می مال  ی نشست، با صدا

 . زهیتر که نظم کالس بهم نرآروم کم یها فقط بچه دیراحت باش  -

  د یبه ام  یاجانانه  یکه اومد مشخص بود سامان پس گردن  یچلپ   یصدا
  ی نیینه چندان پا   یپر حرص و حق به جانب با صدا  یزده، در ادامه با لحن 

 : گفت

 ! روز؟  هی ! اونم ابد و  ییروستا  دیسع  لم یو چه به فتو ر   یاآخه نون خامه  -

 :کرد و با طعنه ادامه داد  یاتک خنده ای پو

زده که به    سیباو! البد رفته سرتا پا پاچه کارگردانو ل  ستین  دیبع   نیاز ا  -
 . تو ذاتشه ی نی رینقش بده، خودش ه یمنم 

اما نخود  یهمون پسر که درواقع اسمش عل  یصدا صداش    یاکبر بود 
 : دیبه گوش رس ردنکیم

آبشار  - م  ،یآخه  رو  باز  ه ی  بردنیتو  کوتاه  ست    یکن  ینقش  کل 
 . یکن   شتر ی تو بسکانس نکهی محض ا  یدادیرو به چوخ م یلمبرداریف

  چاره ی ب  د یبود با طعنه و لبخند رو به ام  یخشک که در واقع محمد مهد  آلو
 :شده گفت مون یاز گفته خودش پش  کردمیحس م  دا یکه شد



دم در جنس    ومدی م  ی که ه  یاومد! البد تو همون معتاده بود  ادم یآهان    -
 !بود ی ماشاهلل عجب نقش خفن  خواست، یم

 :با خنده گفت سامان

 !شد یرد م  نیاز جلو دورب  ی ه  لم یکه اول تا آخر ف  ارو ینه فکر کنم همون    -

 :متفکر لب زد  ای پو

 !کردیاهن اهن م یه  یی همون که تو دستشو  ای -

و کم جون  یاتک خنده  همه لبخند کمرنگ  و  لب  یکردن  نقش  رو  هام 
 . بست

 :عاجزانه گفت  یبا هالکت ولومش رو باال داد و با لحن  دیام

 ... ! َاهگهی د دیبابا غلط کردم، ول ُکِن ِخشتک من بش -

رو    ی اقهیشدم؛ چند دق  ره یام خسرم رو برگردوندم و به برگه  ی کالفگ  با
 . دینرس ی اجهیبه نت  کسچی اما ه  م ی کلنجار رفت

  ی به موها  ی دست  یبا لبخند خونسرد  د یما رو د  یکه تقال  یمراد  یآقا
 : دستش چرخوند و لب زد  ی خودکار رو تو د،ی کش  اشیجوگندم 

که    ییهااون  م؛ی کن یم  ی کار  هیپس    د،یدینرس  یاجهیخب حاال که به نت   -
دق  گهیهمد  یبا همفکر   خوانیم پنج  رو حل کنن،  هم    قهیمسئله  کنار 

 . هاشون رو باهم به اشتراک بذارنو راه حل  ننیبش

بلند شدن و متوجه نبودم که به کدوم قسمت از    هام یاز بغل دست  دوتا 
بود که سرم   نیبر ا  حم ی ام بودم و ترجکالس رفتن، چون کامال محو برگه



مسئله رو حل کرد، آدم که    ک ی  شدیهم م  ییالک خودم باشه؛ تنها  ی تو
 . ست یدور و برش شلوغ ن  شهی هم

و جواب  کاغذ باطله    یرو   قهیام بودم و هر دقبرگه  یجون َکندن رو   درحال
شد و دونفر    دهی دو طرفم کش  یهایصندل  دم؛یکش یدست اومده خط مبه

 . کنارم نشستن

ساعت    دنیهستن، سرم رو بلند نکردم اما با د  هامیکنار دست  نکهی فکر ا  با
  ما ی طرف ن  کی  نکه یسرم رو باال گرفتم؛ از ا   یی طال   ر یآشنا و برق زنج  یمچ 

ه شد، ابروهام ناخودآگاه  طرف مهران تعجبم بر افروخت  کینشسته بود و  
 .دادیفاجعه م ینبود بلکه بو یاتفاق عاد کی ن یا د، یباال پر 

  ی و نگاه   دیرو درهم کش  اشیمشک  یابروها  یدر کمال خونسرد  مهران
بهم    یام کرد، منتظر به دهنش چشم دوختم تا راه حلبرگه  اتیبه محتو

چ رو  لبش  درحال  نیبده؛ گوشه  و  تو  کهیداد  رو    یخودکار  دستش 
 :گفت  یو جد یبا لحن کامال عاد چرخوندیم

درسته    یی جورا  کیجلو، در واقع راه حلت    ی بر  یتون یروش نم   ن یاز ا  -
 . یکن یسختش م  یاما دار

  که یو درحال  دیدفترش خط کش   یمتفکر و درهم با خودکار قرمز رو  ماین
 : لب زد نوشت یرو م ی زیبرگه چ یرو 

  یچ   نمی رو کن بب  خوره، یات االن به درد مبدأ شدهداداش اون روش ا  -
 . بود

دستم    ر یدست چرخ داد و دفترم رو از ز  یخودکارش رو ماهرانه تو  مهران
شد و    ل یما  مایبه سمت ن   یکم  یدرهم و کامال جد   یی ها با اخم   د،یکش



که به    یالعاده آسون جوردادن مراحل شد؛ با روش فوق  حیمشغول توض
  ی هم جواب رو از رو   ما یحلش کرد و در آخر ن   کردیذهنم خطور هم نم 

 . وشتدفتر من ن

صدا  یبررس  درحال بودم که  نفسزمزمه  ی جواب  و  به    یداغ   یهاوار 
کننده مهران به کل    خکوبیم  یگردنم خورد، حدسم درست بود و صدا

 :زد  رو برهم  م ی آشفتگ

قانون    نیتر یمی طبق قد  ست؛یراه ن  انیپا  نیاما ا   ، یمدت قسر در رفت  نیا  -
 .یبا  یو با  یجل و پالست رو جمع کن دی با یبه زود جانیا

اش که فاصله  و اخم کرده  یرو با سرعت به سمت صورت کامال جد  نگاهم
به اصل    ی کم و  از حقارت لحنش گذشتم  دادم،  با صورتم داشت سوق 

 : از تمسخر جواب دادم یعار یو لحن   تیکردم و با جد مطلبش توجه  

جا  - پسر خوب!  تو   یحنا  یآخه  د  نیا  یمن    گهی مدرسه خشک شده، 
 . شهیبازم پاک نم  یزیکرد؛ هرچقدرم که آب بر  شی کار  شهینم

که بهش    یسمت چپم داغ شد و از شدت فشار  یکه بازو   دینکش  یطول
گره خورد؛ با    مای و نگاهم با نگاه سرد و سبز ن   دمیوارد شد به خودم لرز

پررو  و  م   یی سماجت  فشار  رو  و    دادیبازوم  نگاهش هزاران حرف  با  و 
 . کردیرو دم گوشم زمزمه م  دیتهد

 : و خشک روبهم گفت  یبه حرف اومد و کامال جد زبونش

از   یرنگ   جا نیا  کس چیه   ی حنا  - جون،  بچه  منتظر    ه یثان  نی هم   نداره 
بهت هشدار    م یدار   یقدر الکچراز انفجار باش؛ خداتم شکر کن ان  یموج 
 . م ی برنامه دار وارمیحاال واسه اون گچ د م، ی دیم



از    یداغ و کامال جد  یهاسمت راستم رو گرفت و با نفس  یبازو   مهران
 :دیهاش غر دندون یال

قدر شل  که ان  هی بار  ن یاول  نیا   شه،ی ها شروع ماز برنامه  ی از امروز موج  -
هم  م؛ی گرفت بوده  هرک  ن یتا  ا   ی بوده،  در  از  داخل    نیپا  بذاره  کالس 
م  هیفوقش  فوق هرک  تونهیماه  باشه  ما  ا  یمهمون  افتاد    جانیگذرش 

 . تو دروازه  شهی دوروز بعد مثل تفاله شوت م

خوندن بودن که مجال    یکور  و با زمان بدن دم گوشم درحال  یاپی پ  قدر ان
 !چه برسه به جواب  دادنیهم نم دن ینفس کش 

اما پر حرف و    م ی حرکات مال  نیشون درون هم بود عطش درون  مشخص
اما تمام حرف رو که زدن به کتف مبارک گرفتم و    ییها معنا قرار داره، 

  ی هام رو تورو زدم؛ نتونستم حرارت حرفبه روبه  یهیلبخند عاقل اندر سف 
 : آروم و خشک لب زدم یلیکنم و با عطش و حرص خ  یمخف   هنیس

  د، یبه پا کن شیاگه آت   دم؛یجواب م یبا سونام   د، یشما اگه موج به پا کن   -
  ی ضربه زدن. تو  یبرا  ذارمیو اگه ضربه، از جون م   دمیبا جهنم جواب م

به سالمت هوا    دیاز من حاال بر  نم یا   ارهیمنم جواب، جواب م  م ی قانون قد
 . ستآلوده

اما تمام حواسم رو دادم به تخته و    شدمیم  شونیحرکات عصب  متوجه
دست چرخوندم. از جاشون    یرو نظاره کردم، خودکارم رو تو  یمراد  یآقا

پرت کردن    یبلند نشدن و درست دوطرفم نشستن، مشخص بود که برا
 . کننیکار رو م  نی حواسم ا



تهد   رسما  م  کردم،یم   دیداشتن  به من  بدونن  بودن    ا یآر   گنیپس الزم 
و حساب شده    یانتحار  ی هابود تا از اون حرکت  از ی فوت و فن؛ انگار ن 

 . استفاده کنم 

ا  یساعت   چند خستگ که  با  دادن گذشت  درس  رو   یز  رو  دسته    یسرم 
هام  ام چشم به مکالمه اون دوتا کفتار دو طرفه  توجهیگذاشتم و ب   یصندل

ثان به  بکه چشم  دینکش  هیرو بستم؛  و  و    ن یهام گرم خواب شد  خواب 
 . مبهم دور و اطراف بودم  یمتوجه صداها با یقرار گرفتم، تقر یداریب

که    یجور   ب، یعج  ی لیخیلیآشنا و خ  ی لیخ   د،یآشنا به گوشم رس  یی صدا
بود که حس    ییاون صدا درست صدا   نم؛یب یدارم کابوس م  کردم یحس م

 . شنومشیهرروز م   کردمیم

برگه    یرو   ی گرم خواب بودم که متوجه فضوالت دهنم نشدم که تلپ  قدر ان
ط کالس  مدرسه اونم وس   یتو  دنیداشت خواب  یعجب لذت  خت،ی دفترم ر
 .درس

انگار جمع  یمبهم کم   یصداها م   تیبلندتر شد    ی توجه  د،یخندیداشت 
باز بود و آب    یهام رو بستم دهنم چند سانت چشم   قی عم   یلینکردم و خ 

 . کردیدهنم مثل رود کارون ُشره م

 . پاهام تکون خورد یکم   رفتیکمرم راه م   یکه رو   ینرم ز یحس چ با

و    یموجود خاکستر  هی  دم،یدیرو م  یکامال محو  ر یهام تصوپلک  یال  از 
بهشت بود و اومده بود من رو منتقل کنه   ی هاانگار که از فرشته  ن؛یریش

 .به طبقه سوم بهشت



که داشت    یو خوشگل  ی عروسک   یناخودآگاه به روش زدم، پاها   ی لبخند
رو   ز ی چ  کی ماساژر  مثل  بود؛  متصل  پشتش  به  هم  راه    یقرمز  کمرم 
  یبا لذت تو  کرد،یم  یتاتیو خوشگلش تات   یعروسک  ی اهاو با پ  رفتیم

 . هام رو آروم بستم کردم و چشم   یااوج خواب تک خنده

آروم شکاف    ستاد،ی ا  ی دسته صندل  ی سرم سر خورد و رو  یاز رو   یتاتیتات
کم قدرت گرفت و  مات و محو کم   ر یهام رو باز کردم و تصو چشم   ی اقهوه

 ... . دست هم داد تابههام دستمردمک چشم 

بدنم به    یهام رو تا ته درآوردم و با تمام اجزاماتم برد، چشم   یالحظه
بوگندو    یشپشو  نیا   یعنیامکان نداره!    ؟یشدم؛ چ  رهیرو خموجود روبه

  ورتمه یسر من    یرو   یانچوچک سه هزار  ن یا  ی عنیکمر من راه رفته؟    یرو 
 رفته؟

  ی دن  یااما امان از لحظه  شد،یکم داشت آروم مکه داشتم کم   یشوک  تمام
زد و درست    و بوگندوش رو باز کرد؛ به طرفم که بال  ح یکر  یشپشو پرها

سر دادم که تمام کالس    یاپرهاش رو بهم زد، چنان نعره  امنهیوسط س 
 . خفه شدن یالحظه یبرا

زد   یاهم چنان نعره  مای مان با نعره من نکه من سر دادم، همز   یانعره با
 . م یجا کردکل مدرسه رو جابه  ییکه به تنها

پرت کردم    سبال ی رو مثل توپ ب  یو دن  دم یهوا پر  یصندل  یجت از رو   مثل 
بغلش    یهاش رو توو دست  دیکشیکه نعره م   یدرحال  مای تخته؛ ن  یتو

 : زدیجمع کرده بود داد م



  ی سوره کوثر؛ مهران تو رو به حق عل  ایقل هَواهلُل احد    ا یحرضت نوح،    ای  -
 ه؟یچ گه ید ن یخدا ا ی اونو دورش کن، ا

و    غی با ج  لرزوندمیم  نیزم  یرو   لی دست و پاهام رو مثل در  کهیدرحال
بردم؛ مهران عوض پناه  تو   یداد به ته کالس  گرفت،    دست  یشپشو رو 
شده    خیتنم س   ی. تمام موها کردیآروم و آهسته به سمت من حرکت م 

مهران ُسر خورد و به   یهادست یشد که شپشو از تو   یچ دونم یبود؛ نم
نوع ماده    ه یسر    یکه از باال  شدیچ  دونم ینم   یزد، حت   بالسمت من بال

من    یک ی  دونم ی! فقط م ختی سرم ر  یتر بود رو که از پشکل االغ بوگندو 
ها  ناخودآگاه دهنم رو تا ته باز کردم و تمام خورده  و؛ی روم آربودم و روبه
 . کردم  یخال  وی آر یهام رو مثل چاه فاضالب باالزده رو و نخورده

خال معده  یآخ حت  یم  شد؛  سبک  بدنم  ن  یشد،  دارم که    از یحس کردم 
خودم رو از پشت به عقب    جون یو ب  حسیب  ن یهم   یدوباره بخوابم، برا 

افتادم    ی تلپ  یکل بدنم بودم ول  یتو   یدرد  دنیچی پرت کردم و منتظر پ
 . یبغل کس یتو

  یی هاپرپشت و اخم   ییابروها   داد،یرو نشون م  یصفحه مات  هامچشم 
  تیبه صورتم زد و با جد   یبود، ضربه آروم   لشیب یدرهم؛ پس خود سگ س

 : گفت

 ؟ ییهو ی! چت شد  ؟ یخوب -

گور    بکشم   ادیداد بزنم خفه شو، داد بزنم درتو بذار؛ فر  خواستیم   دلم 
 ... . و امان  فی بابات اما ح



و بس    نهیکار انسان دوستانه انجام داده باشه هم   کی  لیمهران عزرائ   اگه
 .باشه  وی آر یجا خواستیدلم م  بیعج 

هام رو  چشم   لی ب یبغل مهران سگ س  یشد و تو  نیهام سنگچشم   کمکم 
  ما ی نعره ن  یصدا  ی اش از طرفعاجزانه  اد یو فر  و ینعره آر   یبستم، اما صدا

 . از سر ترس و چندش از گوشم دور نموند

به لباس    هیکه چند ثان   دمیرو د  ییو ی هام آرشکاف مات چشم   یاز ال  فقط
شده    یگریبه زرد ج  لیمن تبد   ییو هنر نما   یکه با گل افشان  دشیسف

 .کردیبود، نگاه م 

ا   یچه کثافت  گه ید  ن یا  - باز  گهید   نیبود؟!  ب   ی چه چندش    ی فرهنگیو 
 بود؟

آر  یصدا تو   وی نکره  داشت،  ب   یبغض  و    یحالیاوج  عاجز  لحن  به 
 . زدم یث یاش لبخند خبدرمونده

آر  حسیب  یالحظه  ویآر افتادن  با  و  درواقع غش    ن یزم  یرو   وی شد  و 
 .منم بسته شد  یهاکردنش چشم 

داشتم؛   یبیعج   ینیهام رو باز کردم، حس سنگ پلک یال  نیاکراه و سنگ  با
 . درازکش بودم ییانگار جا

ال  ی اهویه باز شدن  با  خپلک  یاطرافم  زبونم  با    یل یهام شدت گرفت، 
 . خشکم رو تر کردم  یهالب جونیب

زدم، کف    دیحد باز کردم و اطرافم رو د  نی هام رو تا آخرباره چشم   کی
پاهاش قرار داده بود؛ کامال متوجه    یکالس بودم، عمه بغ کرده سرم رو رو



موتور  یهانگاه دسته  ح   ی نامحسوس  فقط  بودم،  شده  عمه  که    فیبه 
 . آوردمیخودش باال م  ی رو  گه یوعده د  ک یپالس بودم وگرنه   ن یزم   ی رو 

  ی صندل  ی ولو شده بود و پاهاش رو رو   جون یو ب   حسیب  ی صندل  یرو   ما ین
شوخ  و  خنده  با  مهران  بود،  کرده  دراز  چ   ر یز  یمخالف    یزیگوشش 

  نیرام  دن؛ یخندیم   ی ها  یمهران ها  ی هاو سامان به گفته  ا یو پو  گفتیم
و لبخند به لب    دادیرو ماساژ م   ماین   یاش بازوهاهم با رفتار فداکارانه

 .داشت

  ی نگاها  ن یکه به بار آورده بودم، همچن   یاهو فاجع  شی پ  قه یفکر چند دق  با
عمه بلند شدم و   یپاها یکالس با سرعت برق از رو   یبچه ها   ه یبق  ره یخ
 . نشستم  نی زم یرو  خیم

رنگش رو گرفت و صورتم رو باد زد، عرق سرد    یگوشه شال مشک  عمه
که غش کردم باال گرفته    یاکرده بودم و ضربان قلبم درست مثل لحظه

 . بود

 . کردیناله م  دی بغل ام  یولو بود و تو  نیزم   یاز من رو   یبا فاصله کم   ویآر

  رهیو مات و مبهوت به دور و بر خ   دم یام کشبه صورت عرق کرده  یدست
 .شدم

هاش  و با لبخند دوطرف دست  د یموتورش کش  ی هاه گوشهب  ی دست  ی اکبر
 : رو کش داد

 . خوشحال شدم یلی جانم به هوش اومد، خ نیخب خداراشکر مت  -

 . گهیمثل سگ داره دروغ م  -



  یبوگندو که رو   ی اون شپشو  یسر دادن و من با صدا ی قهقهه بلند  همه 
  ی پاها  یرو   یشد و دوباره تلپ   خیتنم س   یبود، موها  ستادهی شونه عمه ا
 . عمه افتادم

به صورتم    یی نماحواله جمع کرد و لبخند دندون  یزهرمار کشدار  ی اکبر
 . کرده باشن   رونشیب   ایرو داشتم که از در   ی حال ماه  اشافهی ق  دنیزد، با د

گوشم زمزمه    ر یو ز د یکوتاهم کش  یمشک  ی به موها یدست  ی با نگران عمه 
 : کرد

 ؟یدورت بگردم خوب  -

 . دمیبه سرم کش  یتکون دادم و دست دیی به نشونه تأ  یسر

 : شد و گفت تر دهیدسته موتورش خم  یهالیب یکش خوردن لبش، س   با

 . نگرانت شدن یجان، خانم راد کل   نیمت ی خوب -

خار داره، مگه نه    التیب یخفه شو؛ س  گه،یخفه شو د  ؟ی تو باز حرف زد  -
 صنم جون مگه نه؟ 

بق   یاقهقهه  با ل   هی که  دادن  اکبرسر  شد، کامال    یبخند  محو  سرعت  با 
دن داره  دوست  نگاهش  با  بود که  دندون    یمشخص  جرواجر کنه؛  رو 

اش  من، چهره  ی رکیرز یز  ی بخاطر حضور عمه و نگاها  ی رفت ول  یاقروچه
هاش رو جلو  داد. دست ی رو جمع کرد و جاش رو به لبخند کامال تصنوع

که حرص و خشم    یحرکت داد با لحن کامال لوس  یدنو به طرف    د یکش
 :گفت  یروبه دن دادیدرونش رو نشون م 



با سه   یماشاهلل عجب قدرت نم، یبغل عمو بب  ای! ب ی مؤدب  یچه طوط یآخ -
 . جان  یدن دی... ببخش ی آقا عن  ی ختی کالسو بهم ر   هیوجب قد  

م  کردم. و باز ه   یجون یکه داشتم، خنده ب  یو تپش قلب   یجون یاوج ب   یتو
 : کرد  شی اریآب  تونست یگرفت و تا م  یرو طرف اکبر لنگیخان ش یدن

کرده، مگه نه صنم جون    یپ  ی ! انگار االغ پن یبب  ختشوی گمشو گمشو، ر  -
 .یدسته موتور  ،یمگه نه؟ دسته موتور

درحال  همزمان  عمه  رفت  نگه    یقهقهه همه هوا  زور  به  رو  که دهنش 
 : گفت  یداشته بود تا نخنده تشروارانه به دن

 . مؤدب باش یدن -

 :داد زد ی نیر یبا خودش یدن

 . چشم قربونت بشم من، چشم فدات بشم من -

بلند شد و خط    نی زم  یکنف شده بود به سرعت از رو   یکه حساب  یاکبر
 :ه داد زدو مثال با جذب  عی ضا  یلیدستش تاب داد، خ  یرو تو   شی کش فلز

 !میماهم بخند  دیزهرمار، خنده داره؟ بگ  -

 !مگه نه؟  یتو همه جات خنده داره، مگه نه صنم  -

عمه بلند شدم    یپاها   یهوا رفت، با حرص از رو   تیباز هم قهقهه جمع  و 
 :که فقط عمه بشنوه تشر زدم  یجور  دمیپرپشتم رو درهم کش  یو ابروها

ا  - رسما شده اسباب خنده! چاک    گه،ی شپش گرفته رو ببرش د   ن یعمه 
  خونه یملت کاسکو دارن شعر حافظ م  قه، یبکشه دو دق  تونه یدهنشم نم 



دهن همه    کبار ی   قهیهر دو دق  ابو ی  ن یا  شه یم   مون یآدم از حرف زدن پش
 !کنه یم  س یرو سرو

  ی دهنش گرفت و آروم به دن  یدستش رو به نشونه ساکت شو جلو  عمه 
 . تشر زد

سوق    ویو رخ آر  رنگیکه به پام خورد نگاهم رو سمت چهره ب   یلگد  با
شده بود! لباسش رو    ده یاش چقدر رنگ پر دادم، دلم براش سوخت؛ چهره

دار  طرح  ینفت   یآب   شرتی ت  ک یبودن، چون با    ده یکش  رون یانگار از تنش ب
رو با زبون تر    کشیشده و بارخشک    یهاپالس بود. لب  دیام   یپا  یرو 

 : دیبهم توپ  یلحن تند و جد با کرد و 

تخم مرغ    یامروز هان؟ بو  یکوفت کرده بود  یلعنت به تو؛ چ   ی عوض   -
س و  پز  دق  یکباب   ینی زم  ب یآب  ب   قهیدو  از  نم   مین یهم  برو    شه،یخارج 

 ... . اتو درمان کنمعده

بلند  اشجمله عوق  و  نتونست کامل کنه  ب  یرو  همزمان  هم    هیق زد، 
 .مبارک رو به خنده باز کردن   یهادهن

آبروم رفته بود، فقط دوست داشتم هرچه زودتر با شپشو تنها باشم؛    پاک
لبخند رو   یعمه  از  و  نشست  لبش  درحال  نی زم  ینوک  شد،  که    ی بلند 
 : اش بود، آروم رو بهم گفتشونه یشپشو رو 

ادامه کارها  - برم  برا  یمن  رو  نامت    ی نعمت   یآقا  شی پ  ادیالمپ  یثبت 
 . دفترم ی تو  یداشت یانجام بدم، کار

قدر ضعف داشتم که  اما ان  دم،یباال کش  ن یزم  یزده خودم رو از رو   بهت
 .دادم ه یکف کالس تک  وار ی خودم رو به د



هم که شده دست از    لحظه  کی  یبرا   تونست یزد انگار نم  یلبخند  یاکبر
دن به شپشو  برداره، من با اون همه جسارت جرعت دست ز   ی نی ریخودش

اون کار رو انجام داد!    یبا چه فاز  ی رو نداشتم؛ فقط مونده بودم که اکبر
پ دست رو  دن  دیکش  شی هاش  تو  یو  تقال  دست  ی رو  با  هاش گرفت 
  ی باال  یهاش رو از هم باز کرد و دندست  دهینکش   هی، به ثانی دن  یهاکردن

  یکه مثل ُگل سر سمت چپ موها  یرنگ  دیسرش قرار گرفت؛ با ماده سف
تز   یاکبر  ی و مشک  دیسف ب  نییخودش رو  و    دم یکش  یحالیکرد، نفس 

 . ها باال رفتقهقهه

  ر یمثل قبل بخاطر عمه مقاومت کنه، اما با رفتار غ  یداشتم اکبر   انتظار 
 . تعجب کردم  دایاش شد منتظره

و  مدرسه ر   یهاکه بچه  یصداش رو باال داد و با همون لحن عصب  ولوم 
 :داد زد کردیباهاش ترور م 

  ی خانم محترم از شما که به اصطالح روانشناس   ه؟یچه انچوچک  نیآخه ا  -
 !ادبیحد ب ن یدر ا  ی ! مرغ خونگدهیو بازنشسته آموزش پرورش بع

  یهاتواضع نشون بده، اما در کمال تعجب با چشم   یداشتم عمه کم  انتظار 
عمه    یش یتم؛ لحن آت مقطع عمه حرفم رو پس گرف  یها گرد شده و نفس

 : رمی باعث شد کال خودم رو هم پس بگ

  یبه نظر من که اول رو   د،ینداشته باش   هیبق  ت یبه ادب و ترب  یشما کار  -
مردم    یهاسرتون مسئول آموزش به بچه  ر ی ! خد یادب خودتون کار بکن

لطفا از    ده یرو انجام م   یخودش کار  رتیهرکس با شعور و بص   د، یهست
 . دیحد نگذر



هوا    غی دست و سوت و ج  یکردن جو و انتقام از اکبر  یشی آت  یبرا  همه
 . شد یشدن اکبر ی شی کار باعث آت  نیدادن، هم

 . بذارم شی جدا کردن عمه پا پ یبرا  تونستم یبودم که نم حالیب  قدر ان

  کرد یکه سرش درد م   یعمه زل زدم، اکبر  یش یو وارفته به چهره آت  شل
 : داد زد یبلند ی ا با صدادعو  یبرا

مثل شما    ییفکر نماهاچقدر خوب روشن  د،یخانم لطفا جو رو متشنج نکن  -
 . دیها رو شما بلدم بلدما خراب کردبازنشسته شدن؛ ذهن جوون

دست راستش رو    ت یو با عصبان  دیکم پشتش رو درهم کش   یابروها  عمه
 : ابروهاش درهم رفت یکه کرد اکبر  یکنار پهلوش گرفت؛ با غرش

آقا  - بله!  داشت  یناحساب   یبله  شعور  اگه  اول  درجه    یجلو  دیدر 
نم دانش راه  بحث  شر   د؛یانداختیآموزها  مقام  شما  امثال    ف ی متأسفانه 
و محترم باشه که    فیقدر شران  دی . معلم با برنیسوال م  ر یرو ز  یمعلم 

ه سرتا پاش نگاه  ب   نکهیدانش آموز ناخودآگاه از دور بهش لبخند بزنه؛ نه ا 
 . نامرتبش رو سوژه خنده قرار بده  لی ب یکنه و از شلوار گشادش گرفته تا س 

بزرگ  عمه مادرها  ی خم  مثل  اخم  با  و  داد  ابروهاش  فودالدزره،    یبه 
 .انداخت  یینگاه پر معنا  ی اکبر  یهاش رو تا ته در آورد و به سرتا پاچشم 

  ن یب  کردن،یم  نگاه  یساکت بودن و به بحث و جدل عمه و اکبر  همه
 . شدیهم م   ییها پچسکوت پچ

اون    چرخوندن، یآبروم رو زده بودن سر چوب و دورتادور کالس م  رسما 
  گذشت؛ یاز حقش نم   وقتچیکه ه  یاهم از عمه  نی و ا  آبرو یب  ی از شپشو



رگ پطروس بودنش کار کرده بود که من    یاز بخت بد عمه درست زمان 
 .کرده بودم  ر ی اوضاع گ نیتر حیفج  یتو

  گهید  یهاکالس  یسکوت فرو رفته بود، حت  یدر کمال تعجب تو  راهرو 
 . بردنیهم انگار در سکوت مطلق به سر م

داشت، درکمال احترام پاسخ    یبحث عمه که تا اون لحظه سع  یهامهین
 :بده از کوره در رفت و داد زد

  شم یم   ر ی گیمن هرطور شده پ   د،یهست  یادبیو ب   شعور ی شما واقعا آدم ب   -
که شما رو به کل از صفحه    کنم یآموزش پرورش شخصا اقدام م   رم یو م 
 . منطقه محو کنن ف یشر  نیمعلم 

با دست    یبا حرص خط کش رو تو  یاکبر دست چرخوند و کتش رو 
 : داد زد ی صاف کرد، با حرکت انفجار

برتر   نی! من سه سال جزو معلم کنه یم  دیبرو خانم! نشسته منو تهد  ایب -
به چه    نمیتا آموزش پرورش گز کن بابا بب  رو یمنطقه بودم، برو کل مس

 . یرس یم  یاجهی نت

و    خاروندیرو م  شیفرفر  ی که موها  یرعلیام   دن یداغ بود که با د  بحث
  یهام از کاسه در اومد و تلپ تخم چشم   یااش، لحظهچهره شل و وارفته

 . خت یر  رونیب

  ی هاش رو با حالت شاخ زرد رنگش رو تو تن صاف کرد و دست  کاپشن
انگار که فقط چهار، پنج سالش  فرو برد؛ انگارنه  نشیشلوار ج   بیج  یتو

 : اوج بحث بود گفت ی روبه عمه که تو  یاباشه! با حالت درمونده



 . دارم  شی صنم د -

پا  وار ی د  یا رفت و من مثل شمع از رو ملت هو  قهقهه   ن ییسر خردم و 
 : دمیلب نال  ر ی هام گرفتم و زدست یسرم رو تو یافتادم، با درموندگ 

 ... . ی! ابروم رفت؛ آبرومو بردن، خدا ابرومو زدن سر چوب وایوا  یوا -

  ی درحال زدیدودو م  یاکبر ی هاچشم  ی که نگاه خشنش تو  یدرحال عمه 
 :رو داد  یرعلیبا سرعت جواب ام  دادیرو م یکه جواب اکبر

بچه رو بترکونش،    نویپسر ببر ا   نی مت  ز ی... چ ی... شیخجالت بکش مرت   -
 .ه یحرف حسابش چ   یمردک دسته موتور  نیا  نم یمن بب

  ی تراژد  یهافقط به صحنه  یقهقهه کالس که هوا رفت، با ناباور  کیشل
بند بود! فقط    ییبه مو   ز ی مشخص شدن همه چ  ی عنیبودم؛    رهیروم خروبه
درجا فشارم    گهیرو کامل کنه؛ ضربانم باال رفت و د  یبود عمه اون ش  ی کاف

داد،  یادامه م   گهی ذره د   کیبود! فقط عمه اگه    یچه گرفتار  ن یافتاد، آخه ا
 .شدیمشخصات کل خاندانم رو م

  ها یادیالمپنام  ثبت  یکارها  یکالس نبود، برا  یهم تو  یمراد  یآقا  یحت
  فه یکه وظ  کردیرو م  ی کار  قایدق  کرد؛یکمک م  ینعمت   یدفتر به آقا  ی تو

 . بود یدسته موتور

با سماجت پاش رو    ده،یعمه به بحث کردن ادامه م   دی د  ی شپشو وقت  کله
 :داد زد دهیبردهیبر دویکوب   نیزم

 . زهیریاالن م  گه یدارم د  شی... دا... رم، خب د شی د یصنم  -



  دم یام کشنداشته ی زد که دست فکر کردن به آبرو  یصنم چنان داد عمه 
 : ستادمیا  خیو م

کنه خودشو    یاریکنه آب   ز یبشا... چ   نو ی ببر ا  ده؟ یند   ر یخ  ستم ی مگه با تو ن  -
 .نگرفته ه یتا سنگ کل

رو از پشت گرفتم و مثل    اشقهی  یرعل یگاز دادم سمت ام   یموتور گاز  مثل
  رون یدرهم فشرده از استرس به طرف ب   ی جت از کالس خارج شدم؛ با قلب 

 .و نفسم رو درمونده هوا دادم  دمیحرکت کردم، لبم رو با دندون گز

  ی حت  وفتم،یعمه بود که کم مونده بود پس ب  یسوت   ر ی ذهنم درگ  قدر ان
 :کله شپشو هم نشدم  دادیمتوجه داد و ب 

 .رو ول کن ه قی! یآ  یآ  -

با شدت لباسش    م،ی دیکه رس   اطیمدرسه کنج ح  رونیب   یهاییدستشو  به
دم دستم؛    یی دستشو   ن یاول   ی حرکت پرتش کردم تو  کی رو ول کردم و تو  

جا دادم و در رو    یی دستشو   ی راهرو   ی بود و خودم رو تو  اد یسوز سرما ز
 . بستم 

 : رو بهم گفت  رفتیکه با شلوارش ور م   یدرحال

 !بازش کنم  تونمیمن که نم -

 :ام داد زدمبم شده یو با صدا   دمیکوب   نی پام رو به زم  کالفه

 ؟ ییبه جات بشا... اه...! برم دستشو  امیمن ب  ینکنه انتظار دار ه؟یچ -

به پس سرش زدم، دهنم رو    یااش رو باز کردم و ضربهسرعت دکمه  با
 : دمیکج کردم و با حرص غر



  ت یاریمخزن آب   کنمیم  ی کار  ینباش  رونیب  هیبرو کارتو بکن، سر سه ثان  -
 . تر بشهخشک ابون یسال از ب ه یتا 

  نیشد. با حرص به موهام چنگ زدم و کالفه پام رو به زم   ییدستشو  وارد
مدرسه؛ عمه    ادیگ ب نن  هیما   یبا دوتا شپشو  دیآخه عمه چرا با   دم، یکوب 

قابل کنترل نبود، محار خشمش دست خودش بود مگر در   ر یقدر غقبال ان
 . سر و کار داشت ی شعوری العاده بکه با آدم فوق  یمواقع 

  ها ییدستشو  یکل راهرو  یکله شپشو تو  یکه ارتعاش صدا  دینکش  ی طول
 : دیچ یپ

 .ادینم  شمی د نی مت -

بم    یزدم، با صدا  میمشک   یبه موها  یچنگ  یو کالفه و عصب  دمیکش  یپوف
 : دمیام داد کششده

 انجام بدم؟ دیمن با   نمی ِد المصب زور بزن خبر مرگت، ا -

 *** 

که عمه رو به    یبغل عمه پرت کردم و درحال   یرو با حرص تو  یعل  ر یام
 : دمیغر  کردمیم  یی مدرسه راهنما  یسمت در خروج

اون    یرو گفت   ی! ش یدادیلومون م   یداشت  یدست  یآخه فدات بشم دست  -
م رو  ا  یگفت یوا  اآلن  ترب  جانیبقرآن  و  اصالح  دادگاه  دوره    ت ینبودم، 

 هان؟  یشپشو رو چرا آورد نی. ا گذروندمیم

رنگش رو دستش کرد،    ی و مشک  یچرم   یهادستکش  یبا خونسرد  عمه
رو    یشکلش رو به چشم زد. دن  یض یو ب   یمشک  یهابا فرم  یآفتاب  نکیع



روبهم    ی داد و با لحن خونسرد  ی رعلیاش برداشت و دست امشونه  ی از رو 
 : گفت

 .امیمن م  نیپسرم برو تو ماش  ی رعلیام -

ع   ی سر  ی رعلیام عمه  رفتنش  با  و  داد  رو   شی آفتاب  نک یتکون    ی رو 
 :کرد  قیهاش دقچشم 

  آوردمشون یردم؟ نمرو تنها بذارم تو خونه؟! اونم با بچه م  یآخه من دن  -
حق اون آدم    یگ یم   یعن ی بعدشم    اومد،ینکرده بال مال سرشون م  یخدا

سرجاش؟ نتونستم خشمم رو محار کنم، فکر   ذاشتمینم  ادبویگستاخ و ب 
پ اثرات  با   یریکنم  خودت  بشناس   دیباشه؛  قد  یمنو  سکوت    امیاال   م ی از 

...  ستیاگه حالت خوب ن   ادهی. رنگتم که زرد شده، از استرس زکردمینم
. 

هاش قرار دادم و با ناله و  هام رو دو طرف شونهدست  قرار یو ب   تاب یب 
 : هاش زل زدمچشم  یاعجز به قهوه

ب   - برو که من  فقط  بگردم  ا   شتر یخوبم، خوبم دورت  حالم گرفته    نیاز 
 . م ی زنینشه؛ درباره مراحل ثبت نام خونه حرف م

تن صاف کرد، مثل    یرنگش رو تو  یخردل  یو پالتو  د یسرم رو بوس  عمه
مرتب و منظم    شهی و مرتب بود؛ گرون پوش نبود اما هم  ک یش  شه ی هم
 . بود

مطمئن شدم رفته، خواستم راه رفتن در    یرو تماشا کردم و وقت  رفتنش
  ک یابروهام درهم رفت؛ بهم نزد  مای چهره خندان ن  دنیاما با د   رم، ی بگ  شیپ

 :شد و دم گوشم گفت



 . ایدنبالم ب -

رو کج کردم،    میگوشت   یهاو گوشه لب  د یتا از ابروم با شدت باال پر   کی
که    یرو سوق دادم؛ درحالگرفتم و به روبه  ثشینگاه سردم رو از چهره خب

 :لب زدم  یبا سر ختهی با نگاه آم  کردیبه سمت محوطه مدرسه حرکت م 

 . امیمن دنبال تو بهشتم نم -

که به موهاش زد، کامال متضاد بود با    یکرد اما چنگ محکم  یاخنده  تک
 .باشه اشیتوخال  یگر سرخوشجلوه خواستیکه م   یاخنده

کننده لب    خی  یبه اصطالح خونسرد، اما با سبز   ی و با نگاه  ن یو سنگ  سرد
 :زد

 . رهی نگ شیکه بهت تعارف کردم، آت  یپس مراقب باش بهشت  ؟یجد -

رو درهم    م ی مشک  یهااخم   تیهم قالب کردم و با جد  یرو تو  هامدست
 : که داشتم گفتم   یتی با تمام کنجکاو   دم،یکش

 چرا؟ -

 :کرد  زون ی آو  یرو کم  نشییتکون داد و لب پا   یتفاوت یب  شونه

شوت    ستی وقتش ن  ،یمدرسه موند  نیا   یاز حد استاندارد تو  شی ب  گهید  -
 ه یدهنتو کز ندادم؛ فقط کاف یشانس آورد یل ی! در ضمن، خرون؟یب  یبش
 . بشه  دایمدرسه پ  ن یا  ی تو  حیسر و کله اون پرنده زشت و کر   گه ید  بار کی

  ی احالت القا بدم، لبخند سوزنده  کی   ی هام رو توکردم تمام حرف  یسع
  حرفیهام جا خشک کرد؛ بلب  یرو  یبه کج   لیسوک لبم نشست و ما 
 . برداشتم و حال سمت کالس گام    حسیاز کنارش رد شدم و ب 



زده بود،    هیراهرو تک   وار یبه د  یی مهران که تنها  دن یراهرو شدم و با د  وارد
 . کنج لبم جا خشک کرد  یناگاه پوزخند

کرد؛ طبق    ز ی هاش رو رزد و چشم   ی حضورم که شد، لبخند مرموز  متوجه
تا    قهیتفاهم سل  نیبه تن داشت و هم   یرنگ  یخاکستر  یمعمول هود

 . زدیم  شی مغز سرم رو آت

ج  هاشتدس از  روبه  اشیهود  بیرو  و  آورد  ادر  حدس   ستاد؛یروم 
 : رو تالوت کنه  یشگیهم  یهمون شعرها ی شگی با لحن هم  زدم یم

 . یبر دیبا -

 : کردم و با حرص لب زدم  یخنده پر حرص  تک

همه تالش    نیا   لیدل   رم؟ینم  جاچی که من ه   یقبول کن   یخوایچرا نم  -
 . هیچ

و    ستادی ا  امیقدم  کی  یشد، تو  کی و بهم نزد   د یرو درهم کش  هاشاخم 
قد کم اختالف  داشت  یبخاطر  پر    ی کم  م ی که  اما  آروم  به سمتم خم شد؛ 
رک و کوتاه اما پرمعنا با    یش یاما در قعر جمالت آت   م ی حرص به ظاهر مال 

قاطع تو  یت یتمام  رو  داشتم حرفش  سراغ  پارسا  مهران  از  صورتم    یکه 
 : دیکوب 

 . ازت متنفرم -

حرف  ی نی سنگ پاش موج  رنگ  وجودم  به  ناخودآگاه  چنان    دیهاش  و 
حجم لبخند فشرده شد؛ با تمام    نیبه صورتش زدم که قلبم از ا  ی لبخند

 : مشابه خودش لب زدم  یاما درست با لحن انی پا ینفرت و خشم ب



 . ستم یاما من ن  -

کشدار که    یهابه موهاش زد، از اون نفس  ی زد و چنگ  یی پر معنا   لبخند 
  ی عن ی   ن یصورتم پخش کرد؛ ا  یگرم و پرحرارت بود تو  ابونیب باد    ه یشب
بار من رو تو  دیکشینفس کشدار که م   تش، یعصبان   تینها   ی قطعا سه 

 :ذهنش کشته بود

 . دل نبند یادی! زیآخ -

 :ابروم رو باال دادم یتا ک یزدم و   یبا تمسخر ختهی آم پوزخند

  یره خاک ک  نیا  ی مثل تو رو   ی نسبت به وجود آدم  یاحساس   چیمن ه   -
نم  یندارم؛ حت تو   یآدم  خوامیبا نفرت هم  تو رو  قلبم جا بدم.    یمثل 

 . یکنیاز شدت عالقه بهم سنگ کوپ م ار،یفشار ن ی ادی! تو هم ز یآخ

محکم  دندون پ   یقروچه  حرص  با  و  پ   شی شونیرفت  به    می شونیرو 
  دن یو پر   اه یس   یهاچشم   دنیبا د   ی پس رفتم ول  یچسبوند، با حرکتش کم 

به جونم افتاد. از    ی فیهم از اون فاصله لرز خفهاش از شدت خشم اونپل
 :دیهاش غر دندون یال

که    کشم ینم  یزحمت   ، یخارج کن   فت یاز دهن کث  گهی کلمه د کیاگه    -
 . کنمیسره م  کیکنم؛ با کشتنت کار رو    رونتیب

 .هی واسه چ  تونیچه خبره؟! شاخ و شونه کش  یهو  یهو -

به موهاش زد، هول زده    یازم فاصله گرفت چنگ عصب   یاکبر  یصدا  با
دستش    یکه خط کش رو تو  یبه عقب برگشتم و نگاهش کردم؛ درحال



به    کردیرو جارو م  ن یکه سه وجبش زم  یبا همون شلوار  چرخوندیم
 . مون اومدطرف

  ده ییموهاش متوجه شدم، بخاطر دسته گل شپشو سرش رو سا  یسی خ  از 
بود که    ی کس  هیشب  شتر یرها هم خشن نبود، ب قدکرده. لحنش ان  ز یو تم

 :کنهیداره بچه خر م

از    یچ  د؛یامروز ثبت نام شد  دمیمدرسه شن  یادیالمپ  یجانم، پسرا  یا  -
 .... تو  یبهتر. مهران جان پسرم خوب  نیا

همه    ی نعمت  یتشروارانه آقا  یاما با صدا  مینثارش کرد  ی پوزخند  ی جفت
 : مون سمتش برگشتنگاه

 ؟مدرسه یاومد شرتی ! با تو یآر  هیچه وضع  -

بهم انداخت،    یگرفت و نگاه پر معن   بی ج  ی هاش رو توکالفه دست  ویآر
اون بودم خودم رو از    ی بد روش باال آورده بودم و اگه جا  ی لیامروز خ 
 .کردمیم  زونیپنکه آو

هوا تکون    ی هاش رو توهوا و مثل مادرفوالدزره دست  د یسه متر پر   ی اکبر
 : حرکت کرد و گفت ینعمت  یبه طرف آقا  کار حتی پدر نص ک یداد، مثل 

  یهرچ   ه،یپسر منظم و باادب  و یآر   یدون یآخه شهروزجان خودت که م  -
باعث شده   خبر یاز خدا ب  ه ی. از عمد که نبوده  هیاد یالمپ  ی هانباشه از بچه

 . ارهیبچه باال ب لباس یجان رو  ن یمت



و    د یسف  یبه موها  ی ست چنگکالفه  یل یکه مشخص بود خ  ینعمت   یآقا
ا   اش یمشک  تا  رو  نداشتم صداش  انتظار  ببره؛ جور  نیزد،  باال  به    ی حد 
 : ستادنیراهرو بود از حرکت ا یکه تو  یتشر زد که تمام افراد  یاکبر

هاست؟ قانون  بچه  هیاز بق  تر ی! مگه خونش رنگهیادی به درک که المپ   -
نکنه از فردا بره تو کوچه ول بگرده. من آدم با نظم    تی رعا  ی قانونه، هرک

  ن ی ب  ی. چه فرقست ین   جانیدرسخون الت و لوت گستاخ جاش ا  خوام، یم
برن آپولو هوا   خوانیساده هست؟ مگه م یو دانش آموزها هایادیالمپ

ندونه    ی! هرکیکنیتکرار م   ی سر چوب و ه  یمسابقه ساده رو زد  هی  کنن؟
م ا  کنه یفکر  و رسم مدرسه چقدر خرابه که  لحاف    م ی دار  یطور نیاسم 
 !م ی کنیم  ی پوشون

هم    ی اکبر  ایزل زدم، گو   ینعت  یدهن باز به حرکات و لحن کوبنده آقا با
اما نگار    ی نعمت  ی رو نداشت. آقا  یبرخورد  نی ماتش برده بود و انتظار چن

هم دلش پر بود که دوست داشت    یدلش پر بود، جور  بیو غر   بیعج 
رو هم   یبعد یاش انتحار و زمان رو محو نابود کنه؛ با لحن توپنده  نیزم

پ راهرو  ارتعاش صداش کل  و  راهرو پرت کرد  که   یتا حد  د،ی چی وسط 
 : هم وارد راهرو شدن اطی ح یتو یهابچه

دفعه    نیا  م ی تبازهم تذکر داش  م،یبسه! باز هم گزارش داشت   گهیبسه د  -
شخ  شاهد    سیرئ   ص یشخص  مدرسه  تماس گرفت؛  پرورش  و  آموزش 

امون  وقت ما اعتبار نداشتهداره، اون  یثبت نام   یهرسال پنجاه نفر متقاض 
 به چندتا مسابقه بنده؟

 چهارده نفر باشه؟ دیامسال، فقط با  یتعداد افراد ثبت نام  چرا



  ی دانش آموز  یشورا   ی دهایکاند  یفردا اسام   کنه، یم   ر یاز امروز تغ  قانون 
هفته    کی  افته،ینم  نیزم  یانتخاب  نیحرف مسئول   زنم؛یو انتظامات رو م

 . شهی شروع م  یریگ  یبعد هم رأ

وا رفته به سمت کالس    ییهاکه پراکنده شد بهت زده و با قدم  تیجمع
ب  اما  رام  ر ی مس  نیحرکت کردم،  مصمم  و  خونسرد  د   نیچهره    دم؛یرو 

  شتر ی اش رو بکرد و چال گونه  دیمتوجه نگاهم که شد لبخندش رو تشد
اگذاشت، روبه  شیبه نما  شلوار    ب یج  یهاش رو تو و دست  ستادیروم 

 . کرد  رو رنگش ف یمشک   نیج

م  از  زده  ی گفت کم  شدیلحنش  رو  خجالت  درخواستش  زور  به  و  ست 
 : کنهیم  ان یب

  ینعمت   یآقا  شی پ   قهیاما چند دق  ست، ی که اآلن وقتش ن  دونم یخب م  -
آزما اوضاع  تو  و  من  خواست که  بد  شگاهی ازم  سامون  وسام ی رو    ل ی. 

شکستن   شگاهی آزما نم   یهم  تنها  دست  من  گرون،  هم    تونم یهست 
 !م ی و کارمون رو انجام بد  م یبر یباش لیجا کنم اگه ما جابه ی الهیوس

رچشم   ناخودآگاه  رو  چشم   ز یهام  رمز  تا  بگکردم  رو  از    رم،یهاش 
  د ینداشت؛ شا  دیترد   یالحنش ذره  یتو  یحت  دمیند  ی هاش شرارتحرف
بودم    ستادهیبودن به خودم که ا  ستادهی روم اها روبهنفر از اون  کیاگه  
حرف رو    نیا  نی اما چون رام  کردم،یهاشون رو گوش بدم شک محرف

 . هم نبود  تشی در حسن ن  یزده بود پس شک 

هام رو به سمتش سوق  چشم   یارو بهم فشردم و قهوه  میگوش   یهالب
 : که بهش داشتم گفتم   ینان ی اطمباال دادم با  یادادم، شونه



 .میدار  یزنگ بعد عرب   م؟یکن   کار یندارم، فقط کالسو چ  ی ! من مشکلیاوک  -

 :رو کش داد لبخندش 

چ  ی لیخ  ست،ی ن   ینگران   یجا  - ن   ز یهمه  برهم    ه یفقط    ستیدرهم 
 . خوادیم  کیکوچ   یزکاریتم

رنگ    دیدر سف   ک یراهرو سوق داد.    یرو گرفت و به سمت انتها  بازوم 
نوشته بود    یآب  یراهرو وجود داشت و سر درش با تابلو  یدرست انتها

 ( شگاه ی )آزما

در چرخوند، با باز شدن در    ی در آورد و تو  بیج  ی رو از تو  دشیکل   نیرام
رس  یبو مشامم  به  غبار  و  بود  د یگرد  وارد    ی وقته کس  یل یخ  مشخص 

 . جا نشدهاون

به وسط    ما یمستق  دینور خورش   م،یشد   شگاه یآزما   کیتار  با ی تقر  ی فضا  وارد 
 .زدیم هی و به اطرافش سا خورد یم  شگاهی آزما

وسا  یاجمال   نگاه  از  پر  بزرگ کنارهم  قفسه  دوتا  انداختم؛  اطراف    لی به 
مخصوص قرار    ی محفظه ها  یپر از مواد که تو  دیسف  ز یدوتا م  شگاه، ی آزما

 . داشتن

  ی کم   ی خال  یفضا  بای و قفسه وجود داشت و تقر  ز یم   شگاهیدور آزما   دورتا
گنجونده شده بود؛    شگاهی سمت راست آزما  شرفتهیپ  لی وسا   شتر یداشت، ب

  ی ل یبود که تمام وسا  شگاهیرنگ بزرگ سمت چپ آزما   دیقفسه سف  کی
  یاشرفتهی پ  لیپ داخلش قرار داشت، وسا تلسکو  ی و حت  کروسکوپیمثل م 

 .بهاش پول خرج شده بود یل یکه مشخص بود خ  طور نی هم بودن ا



واردش نشده بود    یهم داشت، اما چون کس   ی و مرتب  ک یش  ی فضا  با یتقر
 .بود شده ده یبخاطر گرد و خاک رنگ پر  ی کم

اش رو  فرم مدرسه  دیسف   ز یبول   یهانیآست  دیرو د   رونم یکه نگاه ح  نیرام
 :تا آرنج باال زد، نگاهش رو منتظر به سمتم سوق داد و گفت

کوچولو گرد و خاک داره؛ اما برعکس    هیبه ظاهر مرتبه و    جانیخب ا  -
پخش و پال رو درست و با نظم    لی وسا   م،ی جا کنرو جابه  زهایم   یجا  دیبا
 . م ی کن  یریو در ادامه گرد گ  م ی نیو قفسه ها بچ  ز یم  یرو 

ساعت    دم، یرو تا نصفه باال کش  دمیسف  ز یبول  ن یتکون دادم و آست  یسر
هام رو دوطرف  بشه و دست  پ یتا ک  دمیدستم کش   یباال   ی رو کم   میمچ 

 : دمیپهلوهام گرفتم و کنجکاو پرس

 !م؟ی خب حاال از کجا شروع کن  -

 : تکون داد و گفت  یسر ن یرام

  ی ل یروش خ  لیوسا  م،ی کنیسمت چپ شروع م   ز ی خب اولش از اون م  -
کث  و  راستفهینامرتب  اکبر  ادت ی   ی .  جون  که  ا  ی نره  بنده،    جانیبه 

 . هاقفسه نیهم   یتو ذاره یم  کنهیم  لهیخودمونو وس  م ی کن  یاطیاحت یب

  ل یگام برداشتم، وسا   ز یتکون دادم و به سمت م   یکردم. سر  یاخنده  تک
هم مشغول مرتب کردن    نی رام  دمی گوشه چ  کی  اطیرو با احت   یشکستن
 . ها شدقفسه



  چشیبهتر بود که سوال پ   م،ی کرد  دایپ   ییمون فرصت تنهاکه جفت  حاال
واضح اما کوتاه و مختصر هم    یلی نه خ   ده،یکنم؛ مطمئن بودم جواب م

 . ذارهینم  جوابیرو ب  یکه شده سوال کس 

عادکردم چهره یسع رو  برا  یام  بدم،  هام رو درهم  اخم   نیهم   یجلوه 
 : دمیپرس یو با کنجکاو   دمیکش

 !ن؟ی واردا سر جنگ دارقدر با تازهچرا ان -

زد؛    یی لبخند پرمعنا  د،یکشیدستش رو دستمال م  یکه بشر تو   یدرحال
هم جواب    یمرموز و تو دار بود، طبق حدسم کوتاه جواب داد جور  ن یرام

 : نکنم  افتیدر ز یچ چیداد که از لحنش ه 

 . داستانش مفصله -

با    کردم،یمرتب م  ز یم  یرو رو   یشکستن  ل یکه وسا  یو درحال   اوردمین  کم 
 :لب زدم یلحن مصمم 

 . بهم ربط داره بای بدونم، چون تقر  خوامیم -

محترمانه آدم    دادیاگه جواب سرباال هم م  یبود، حت   ی آدم محترم   نیرام
 . کردیرو رد م 

 :نکردم روبهم گفت  افتیازش در  ی حس   چیکه ه  ی کار بود و با لحن  سرگرم

 . وارداستتازه نیاز هم  میکش یم  یبدبخت یچون هرچ  -

اما با لحن    دم،ی کوب  ز یم   ی دستم رو رو   یزدم و با حرص بشر تو  یپوزخند
 : گفتم   یخونسرد



منم حوصله جنگ و جدل    دی! باور کن ده؟ یبه شما رس یاز من چه بدبخت  -
 . ندارم

  دم یابیازش ن   یحس   چ یکه ه  یو با لحن  دیقفسه کش   یدستمال رو رو   ن یرام
 : گفت

ها  به بچه  یلیخ  یشنویاز من م  یول   ، یهست   یتو پسر خوب   ن یمت  نیبب  -
که اآلن    یآدم  ن یو تنده، سامان به وقتش ا  یشیآت  ی ل یخ  مای نده؛ ن  ر یگ
درونش رو نشون بده.    وی که مهران د  یاز روز  یاما وا  ست، ی ن  ی نی بیم
  خوام یازت م   کنهیم   ت یها حماو چرا از بچه  چون یب  ی دل رحمه، ول   ای پو

 . یها حفظ کنات رو با بچهفاصله فقط

 : ختم ی ر رونی دلم بود و نبود ب  یو هر آنچه تو اوردمیطاقت ن  گهید

مطمئن باش اگه    ، یرو بهم بد  ییچرا   نیجواب ا   خوامیچرا؟! فقط م   -
ندارم که برم، گذشته کم به    ی مالل  گم؛یم  یبه خدا جد  رمی قانعم کنه م

 .ستادمیاما ا  دیسر و صورت من لگد نکوب 

 : و لبخند کنج لبش گفت  یگرفت و با تلخ  ینگاهش رنگ تلخ  یاقهوه

 . واگذارشون کردم به خدا -

دار  لبخند  تو  ی معنا  ارلن  و  ب  یزدم  رو  رو   حسیدستم  حال    ز یم  یو 
 :جواب دادم   یگذاشتم، پر معنا و با تلخ

 !خدا هم نبخشه؟  یدارپس انتظار  -



انگار سال  لبخندش  تلخ بود که    ی خورده و صبور  ی سال تلخ  یهاچنان 
و به قفسه    دیکش   لیو دماغ دست از ور رفتن با وسا   دلیپس داده، ب 

 : زد ه یتک

م  نهیبب   یهرک  - تو  هیدرد    کنهیفکر  ضربه    نی ا  یجوون  از  فقط  سن، 
هم    نا ی از ا  ر یغ   گهید  ز یبدونه چ   نکه یاز ا   غی در  ه؛یو عشق و نامرد   ی خانوادگ

وارد   ما  سهل    ه یبخاطر    ی ف یکث  نی ا  ی تو  م،ی شد  ف یکث   یباز  ه یهست. 
 .که نبودشون هنوز هست  م یرو از دست داد ییهاآدم یانگار

خستگ   دیکش  یآه تمام  با  رو  خودش  ب  یدرون   یهایو    یرو   یرون ی و 
دش  و لبخن  دیموهاش کش  ییبه خرما  یکنار قفسه پرت کرد، دست  یصندل

به    شه ی که آدم دوست داشت هم  ییرایگ   یرنگ گرفت؛ از اون لبخندها
مستحق حال    نی درد اما رام   یو چه از رو   یتلخ   یروش بخنده، چه از رو 

 . خوب بود

متوسطش زل زدم؛ حس کالمش رو اون لحظه بود که   یهابه لب  منتظر 
 : تر از تلختلخ بود، تلخ افتم،یدر

با کس   یلیخ  - بود  به    یجز خودمو خدا  یوقت  نکردم؛  درد دل  خودم 
اما مگه از    ارم،ین  ادی روزها رو به    اون  وقتچیها مجبور بودم ه خاطر بچه

اون    ادیقدر دردناک که هرکدوم از خودمون که به  ان  یحت   رن؟یم  ادی
به    یو حرف  ادیباهاش کنار ب   د یوجود خودش با  یروزها افتاد، خودش تو

 . رهایون نی م

 :زد و ادامه داد یو من منتظر بهش زل زدم، تلخند  دیکش   یتلخ آه



  د یرس  یچرا روز پرسم یم شهیهم   م؛ی ش یزخم هم مرحم م  یما باهم رو   -
  ی غرق در گودال  مونانیاطراف  م ی باز شد، چرا گذاشت  جانیاونا به ا   یکه پا

 . م یبشن که ما با دست خودمون بنا کرد 

  یدست گرفتم، برا  یگرمش رو تو  یهاشدم و دست  کیبهش نزد  یکم
ذره رو   یلبخند کمرنگ   یدل گرم  یادادن  و    اشیکنار  یصندل  یزدم 

من پرت کرد    دی رو به چهره پر ام  دش ینشستم؛ سر بلند کرد و نگاه ناام
 : شد رهیرو خو به روبه  دیکش  یآه

برسه    یراز پنج نفره مبادا که به ششم   ن یاز گفتنش، چون اترس دارم    -
  ن یچون ا  گم،یباز بار گناهش به دوشمه؛ اما م  ینگ  یزیتو هم چ   یحت

. من زخم خوردم،  ادیاز خاک در ب  اششهیخاک بشه و بعدها ر   دیدرد نبا
  ی به روز  یو مهران خراش کوچک هم نبود؛ وا  مایاما زخم من دربرابر ن

لک  رتتی غکه   پسرهرو  تو خودت  سنگ نیمت   یدار کنن،  به    نی ترنی.  بار 
 . و شرافتشه رت ی دوش پسر غ

داشت پسر بودن! کاش    یزدم، چه سکوت مبهم و درد درون   ی تلخ  لبخند 
کردن    یبهم دختر  ی که باشم؛ کس  خوامیاما م  ستمیپسر ن  زدم، یم   ادیفر
اما دختر   ادی ب  ن یکه کردم گفتن سنگ ینداد،  و  که کردم   یقراریباش 

 . گفتن مرد باش

  ی آسودگ  ی تنگ شدن و جسم برا  یبفهمن مرد هم دل برا   نکه ی از ا  غیدر
 . داره

 :و ادامه داد  دیکش  یآه



روز   یوا  یول  - نارف یاز  تو  قیکه  فرو کنه  اما    گر ی ج  یخنجر  تنت.  پاره 
تو هزار درد پشتش    د یکه سامان داره؛ اگه سامان خند  یامان، امان از دل
  شناسم یکه من م   یروز با سامان   هی ط درد معنا کن. تو  معنا کن، تو فق

 ... .یبر یم  ادیسامان رو از  ن یا ، یکن   یزندگ 

  ی کرد برا  ترموونهی درونش د  زخمش باشم، اما داغ  ینمک رو  نخواستم 
زخمش    ینمک رو   دیرو که شا  یگفتم حرف   ؛یاون گذشته لعنت   دنیفهم
 : بود

رام  - نگو  درد  نشده  ن،ی از  معنا  درد  صفحه  هزار  خودم  چه  من  ام. 
 !؟یریقدر از گفتنش تفره مبوده که ان یاگذشته

 : و گفت د یکش   یق یعم نفس

  ؛ ِی بحث از نون و نمک بچگ  ست،ی ن  رارسالیبحث امسال و پارسال و پ  -
  ق ی با اون پنج تا رف  یل یخ  م،ی. بچه که بود دن ینفر رساز هشت نفر به پنج

مدرسه    نی پا به ا  طان یکه اون دوتا ش  یون سه سال از ا   ی اما وا  می نبود
کرد و دل    ر یجلد مهرانو تسخ   طانیکه اون ش   یاز اون روز  یگذاشتن؛ وا

  ح ی قدر کرپسر بامعرفت. ان  هیجلد    یبود تو  یطان یرو هدف گرفت، ش  ماین
 ... . کرد. مهنازو اون کشت  ر یرو هم تسخ   یکی بود که جلد اون   فیو کث 

  ی چهار نفر  د،یکه به درخورد نگاهمون با سرعت به طرف در چرخ  یلگد  با
 . شدن  شگاهیوارد آزما 

بعد درست    هیدرهم شد، اما چند ثان  نیمن و رام  دنیبا د   یالحظه  مهران
 . به لب داشت رو قالب کرد مای که ن  یحی لبخند کر



م  ن یرام خنگ  گفت،یراست  سامان  م  ینگاه  و    گه ید  شناختمیکه  رنگ 
  ؛ یسامان خشن و عصب  کیرو نداشت، شده بود    ین یو دلنش  ی لعاب سادگ

 . قبل رو داشت ی نی ریبود که معصوم بود و همون ش  ایتنها برق نگاه پو 

بود    ر ی فراگ  نیرام  مه ینصف و ن   یهاقدر غم حرفبود، ان  خته ی فرو ر  ترسم
  یشون رنگ دلسوزهر نگاه  دنیکه ترس رو از دلم زدود و در عوض با د

 . دم یبه وجودم پاش

  یاانهیدست چرخوند، لبخند موز  یبرداشت و تو   ز یم  یاز رو  یِبِشر  مهران
 : گفت  دادیدستش چرخ م یکه ِبِشر رو تو  یزد و درحال

  ره ی تقدکرد!    شهی اما خب چه م  م،ی نبودم که اول از تو شروع کن   یراض  -
 .یدفعه تو به تور افتاد نیا  گه،ید

 : دییآدامش رو با شدت باد کرد و با حرص جو سامان

 . م ی کشش ند  یلیبهتره خ  گم یمن م -

  ی با حرص  ختهی دستش رو دور گردن سامان حلقه کرد و با لبخند آم  ماین
 : لب زد

گندشون    یبو  یل یخ  م؛ی کن  کیوقتشه آشغاال رو تفک   گه،ی داداشم راست م   -
 .کنهیم  تیاذ مو ی نیب

مکان    نیساعت و ا   ن یا  ی باال پروندم. قطعا حضورشون اون هم تو  یی ابرو
 . جز شر نداشت یامدیپ  چیه

بلند شد و بر افروخته رو    ی صندل  ی از رو   ختهی درهم ر  یبا کالفگ   ن یرام
 : بهشون گفت



 . بعد  یدعوا بمونه برا  شه، ی شر م  ادیم  یباز نعمت   د؟ یکنیم   کار یچ  جا نیا  -

 :سوق داد و گفت  نیتمام نگاهش رو طرف رام  یبا سادگ  ای پو

 . م ی بعد بهتره بر یبرا دیبذار گهیراست م  نی رام -

دستش رو    ی مهران به خودم اومدم، با شدت ِبِشر تو  ی حرکت ناگهان  با
 :پرت کرد و ولومش رو با خشم باال داد ن یزم یرو 

 . م ی نه داداشم! هنوز زوده ما تازه اومد -

هام از  هم به تکاپو افتاد و من چشم   ای و سامان پو  ماین   یحرکت ناگهان  به
 .زد  رونیحدقه ب

  ن یزم  یرو   یگری پس از د   یک ی  شگاهیآزما   لیتمام وسا   ه یاز ثان  یکسر  در 
مثل ببر بنگال    یی هویمهران رو انگار برق گرفته بود! سامان    شد،یپرت م 

از طول گرفته تا عرضش    ،ی شکستن  ی هالهیپر از وس  ز ی م  یزد رو   هرجیش
 . کرد  نیحرکت پخش زم  کیرو تو 

رو   با مصحنه  دهیچسب  ن یزم  ی فک  نظاره  رو  حرکت    ن یا  کردم، یها 
ر   یخودیب پر  معنا  سکی و  رام  ییچه  زد    یانعره کر کننده  نیداشت؟! 

 : دمیکه سه متر هوا پر  یجور

 .بسه د؟یاز خودتون در آورد  یچه بچه باز نیچه خبره؟ ا  -

ذره  غ یدر   اما معندنیشن  ی ااز  نم   ی. من که  رو  پس    دم،یفهمیکارشون 
شدم که مثل تف    یزبون یب  ی هالهیگر وس باال دادم نظاره  یاشونه  ال یخیب
 . شنیم  خته ی ر ن یزم یرو 



  ی صورتش گرفت و با لحن پر تمسخر  یدستش رو جلو یارلن تو مهران
 :داد زد

  ی نیجسم آدم سنگ   یکه رو   یاز اجناس  ی نگهدار  ی! براه یمناسب  له یوس  -
 . کننیم

که با شدت و حرص به    دینکش   یحرص لبم رو به دندون گرفتم. طول   با
صورتش گرفت و    یدستش جلو  ی تو  کروسکوپی م  ماین   دش؛یکوب  نیزم

 :بشکن به راه انواخته بود گفتسامان که بشکنبا خنده روبه

 . کنم   شیروشون آزما  خوامیم  ،یدیسامان جوراباتو قرض نم  -

التکله  سامان رو  نماد  یتو  دیوارانه کوباش  م  ین یاسکلت    ز ی که کنار 
 : که مشغول بود داد زد  یگذاشته شده بود، درحال

 .یدهنت انجامش بد   یتو  نکهی به شرط ا  دم،یآره قرض م -

بلند  ما ین ثان   ی گفت و در کسر  یچشم  و    کروسکوپیاز م   هیاز  فقط دل 
 . روده به جا موند

 :داد زد  د،یرو د یشعوریکه اون حجم ب  نیرام

  ن یا  دیسالم بذار  لهیالقل چندتا وس د،یگند زد  جاشم نی ! تا همگهیبسه د  -
 .داخل

هام  بردم، دست  یاشون پکه گذشت و مغزم فعال شد و به نقشه  یکم
 :رو بردم باال و نعره زدم

 ... .نفس کش یآ  -



با سرعت جت خودم رو به طرف در پرت کردم، اما دک پزم با خوردن   
دستش رو    یعسل تو  نیریکه ش   یدرحال   ایپو  خت؛یبهم ر  یبه جسم سنگ 

پر جور  کرد،یکوفت م ت یبا دهن  تمام  صورتم    یرد  کی ک  یهاهکی که 
 : پخش شد گفت

 ... .کار مونده  یکجا... بچه؟! هنوز کل  -

نم پس نداد، اگه احمق نبودم مشتم   ی به شکمش زدم ول ی محکم مشت 
که از پس خورده بود که شکمش مثل سنگ سفت شده    یرو حروم آدم 

 . کردمیبود نم 

  ، گرفت یبلکه شدت م   شدیلحظه هم از خفه نم  کیخورده    شهی ش  یصدا
  ده یفا   ییتقال  چیها ه خوب متوجه بود که در برابر اون  ی لیانگار خ   ن یرام

  دا یپ  ی راه نجات  د یسرم رو به اطراف چرخوندم، با  ینداره. هول زده کم 
 . کردمیم

باال  سرم به  د  ی رو  با  و  دادم  حرکت  که  که    ینی دورب  دنیسقف 
شد و    دهییدلم سا  یوارانه بهم زل زده بود، خربارها خربار قند توچشمک
 . قل کردنام از شدت شوق شروع کرد به قلمعده

و با    وار یهام رو بندرتکون دادم و شونه  ی دست  نی دورب  یبرا  نامحسوس
برا شده  نیدورب   یسرعت  خم  کمر  دادم؛  و  تکون  کردم  صاف  رو  ام 

 !بودن  ی بنگ یهاکردم، عجب احمقهم قالب    یهام رو تودست

صدام بود و محال بود بتونم پنهانش کنم داد    ی که تو  یشوق و شور  با
 : سر دادم



  شتر ی بشکون ب  شتر ی بود؟ ب  ن ی! خاک تو سر زورت هم نهیهم   نی آفر  نیآفر  -
 .شتری ب ن یآفر ن،یآفر

که ارلن    یدرحال  ستاد،یروم ا دست گرفت و روبه  یتو  یاگهیارلن د  مهران
 :و با خنده گفت  چرخوندیدست م  ی رو تو

از حاصل چشمه خشک    شیآزما   یاگه چشمه آب دهن تو رو بذارن برا   -
 . انیم  د یپد د یمدل جد یناسورها ی اش داشده

بهش انداختم    هی نگاه عاقل اندر سف   د، یکوب  نی حرکت ارلن رو زم  کی  یتو  و 
 . بزنم  یاما فرصت نشد حرف

تمام وسال داخل    یگریپس از د   یکی شته بودن و  و مهران مسابقه گذا  ماین
رو قفسه و  راحت  زها یم   یها  به  رو   ی رو  خوردن،    ن ییتز  نیزم   ی آب 

  التیبا اون تشک  یشگاه یفقط از آزما   قهیچند دق  یکه تو  یجور  کردنیم
 .موند ی باق نیخورده کف زم  شهیفقط ش

سقف    ی باال  نیحواسم به دورب   ی رکیز ر یخنده بهشون زل زده بودم و ز   با
تا اون سه تا رو سرجاشون بشونه؛    کردینم   ی تالش  چی هم ه   نیبود، رام 

 . کردیکوفت م   وهینشسته بود و آبم  ی صندل  یرو  ای پو

  یواشکیخورده،    شه یقفسه پر از ش   ی تو  یمانند  گار یس  ی زهای چ  دن ید  با
ت و به سمت قفسه  نیدورب  ررسی از  انخارج شدم  برداشتم؛  دازه  ها گام 
 .بودن و دو طرف سرشون بسته بود کیبار  گار یس

با    نیکه مت  یگذشته، درست روز  یپرت شدم تو  شوندنید  با و سپهر 
 !ختم نشد  یدرست یبودن و آخرش هم به جا دهیشوق و ذوق ترقه خر



  ر یفندک رو ز   یعقل و منطق   چیزدم و بدون ه  یث یاون فکر لبخند خب  با
  دم یکنجکاو سامان رو از پشت شن  یطرف از سر قرمزش گرفتم؛ صدا  کی

 : گفتیکه م

 ! قا؟یدق  یکنیم  یدار یاالغ چه غلط  یهو -

هول شدم    دیام خورد و من رو به طرف خودش کشکه به شونه  دستش
َتَرک    ی حرکت ترقه رو درست پرت کردم به طرفش؛ با صدا  ک ی  ی و تو

رسما خودم رو    گهی سامان د  ینعره  فضا پخش شد و   یکه تو  یَتَرک َتَرک
کردم از    دایپ  نیقی قرار داشت که    ییکردم، دستش هم درست جا   سیخ
 . عمه شده  ییدا

! نسل ُکش  چیکش که هآدم  وا یش  دم؛یسرعت دستم رو به سرم کوب   با
 !رفت تمام یشد

  ی به پشت رو   ه یاز ثان  ی ها کل فضا رو گرفت و سامان در کسرترقه  یصدا
اش  قطعا مخ نداشته  گرفتنشیاز پشت نم  ما یو ن   نیافتاد، اگه رام   ن یزم

 . شدیسفره م

ترقه چطور   دونستم ینم   درست اما    یاون  بود،  رو هدف گرفته  سامان 
ک  َترَ حالش رو جا آورده. َتَرک  یکه بود مشخص بود که اساس  یهرطور

 : از سر دردش ی هاکه تموم شد سامان موند و نعره

 ؟ یکش مگه کورخدا! آشغال قاتل، آدم ای ابلفضل،  ای -

خونش به جوش اومد و با شدت    د یکه نعره سوزناک سامان رو د   مهران
 : دیغر تی بهم زد، از ته دل و با جد یپس گردن 



 ؟ یبچه داشت نیکار به ا  یچ ی عوض -

رو   با رو  با مظلوم   یدرد دستم  و  به سمت    تیسرم گذاشتم  رو  نگاهم 
سوق دادم؛ سامان با نعره و درد    دی چی پیسامان که از درد به خودش م 

 :داد زد

  یبسازن وا  یااز من بمب هسته  شه ی اآلن م  یوا  دمی خدا، ترک  یآ   یآ   -
 . مردم

اش رو پنهون  دهنش فرو کرد تا خنده  یتو  وقفهیرو ب   ی اگنده  کیک  ای پو
 . نکردن یتالش چ یه نی و رام   مایکنه، اما ن 

که نگاه تندش    دینکش   ی انداخت، طول  ی دلسوزانه به سامان نگاه  مهران
دست گرفت؛ با    یرو تو  ام قهیگرفت و با سرعت    تیبه طرفم رنگ عصبان

 :با حرص تشر زد ن یترس بهش زل زدم، رام

 !مهران، اآلن وقت دعواست؟ دم یبخدا دهنتو چاک م -

 :کرد و داد زد  شتر یحرص کالمش رو ب  مهران

 !؟ یآخه مگه کور -

 :دیدستش گرفت و با شدت غر یرو تو امقهی  تیبا جد بعدش

 !چشمم روشن  -

 :کرد  یو پر درد  یاش شدت گرفت و غرش عصب نعره سامان

 ... . خدا -



  اتیتمام محتو   اش رو باز کرد کهدر گاله  ی هوا رفت و جور  ا یپو  قهقهه
 . بدبخت  یماین  یرو   ختی و ر  رونی دهنش، مثل َفن از دهنش فوت شد ب

  یاوارانهو با لحن چندش  دیپاهاش کوب  یسر سامان رو رو   یبا چندش   ماین
 : دیغر

  ی هم گفت و پشت چشم  یاپر از عشوه  شیاه اه خاک بر سر پلشت )ا   -
 نازک کرد.( 

  ی اش ادامه داد و سامان به جون َکندن. سامان با درموندگ به خنده  ای پو
رام  چسب  نیدست  محکم  زن  د،یرو  مثل  مثل    یهالحنش  بود  حامله 

 : اشون سر زا رفتهکه بچه  ییها زن

 ناقص شدم؟  گهیمن د  یعنی  ن،ی رام -

گذاشت و    شیشون ی پ  یدستش رو رو   دیو نا ام  یشیبا حالت نما   نیرام
 : قرار داد ن یسرش رو به طرف

 . متأسفم غم آخرتون باشه -

حامله از ته دل زار زدن رو شروع کرد و پاهاش    زن  کی واقعا مثل    سامان
 . دیکوب   نیرو به زم

  ایبود آخه؟! خدا   ی چه بار  ن ی! اکارو نی خدا نکن با روان من ا  یوا  یوا  -
 !قدر تلخه؟ ان ان یپا  ن یچرا ا

م  قطعا ا   دونستم یاگه  م   نیتا  عمل  شده  و حساب    کنه، یحد حساس 
 . انداختم یها رو به جونش نماما اون کردمیهام رو قطع مدست



رو   یدرحال  ای پو رو  لحن جد  یکه دستش  با  بود،  و    یشکمش گذاشته 
 : گفت  دوارانهیام

  وندی از ماها پ  یک ی نون و نمکم که شده فردا    ن ینگران نباش، به حرمت ا  -
 . لت دووم داشته باشهکه القل نس   م ی دیرو انجام م 

رو زد    شی خاکستر  یهود  یهانیکه تا اون موقع ساکت بود، آست   مهران
 : دیغر  تیباال و با حرص و عصبان 

 ... .یبهاش رو بد  دیبا  شه،ی نم  یجورنینه! ا  -

 . وفتم یکه زد کم مونده بود پس ب   یحرکت ناگهان با

 . یکن یدوا درمونش م  یبریم یتو اگه دلسوز   که،ی دستتو بکش مرت -

برداشت و مهران رو از پشت به    ز ی به طرف مهران خ  تیبا عصبان   ن یرام
از من و    کینداشت و    یادهیفا  د،ی سمت خودش کش از    کینعره  نعره 

 . مهران

بود، تمامًا برق سه فاز از   زون یسقف آو  ی که رو   یزنگ قرمز رنگ یصدا  با
با ترس    خته ی آم  ی با نگاه  م؛ی و دست از هرگونه تقال برداشت  د یسرمون پر

همه    ما یبا نعره ن   م، ی بود  رهیبود خ   زونی که به سقف آو   یبه زنگ قرمز رنگ 
 :به خودشون اومدن 

 . سمت پنجره  د ییبدو  رسن؛یشد، اآلن م  ر یاوسکوال د  -

قرمز همه به تکاپو    ر یهشدارگونه آژ   ی صدا  ن یکه زد و همچن  یحرف  با
بلند شد سامان بود، اصآل    نی زم  یکه مثل جت از رو  ی کس  نیافتادن. اول



نفر اون به طرف پنجره دو جداره    نی رفته بود و اول   ادشی  ز یدرد و همه چ 
 . حرکت کرد و درش رو باز کرد شگاهی سمت راست آزما

و مهران   ستاد ی ثابت ا  نیرام   مای و پشت بندش ن  نییپا د یاز پنجره پر ای پو
 : دیو عجله نعره کش  تیبا عصبان

 ؟یستادیچرا وا  نی رام -

  ی هاش رو توزد و دست  یلکس یلبخند ر  ن یشدت گرفت. رام   ر یآژ   یصدا
 : هم قالب کرد

 ... . رو ناحق کن ی عادت ندارم حق کس  ام؛یمن نم -

به مرامش زدم اما حرفش تموم نشده بود که سامان از پشت و    ی لبخند
رو محصور کردن و با زور و اجبار از پنجره پرتش    نی از جلو، رام   مهران
 . رونیکردن ب

که از پنجره رفت سامان به تکاپو افتاد تا خارج بشه، اما خشک و    مهران
  دم یکنم؛ ملتمس کمرش رو چسب  ی ام رو عملنقشه  شدیهم که نم  یخال

 :و با عجز و التماس داد زد

 .تو رو خدا بزن راحتم کن  ،یمشت ازم طلب دار  هیتو   -

دست  سامان حرص  البا  از  و  محکم کرد  پنجره  طرف  دو  رو    ی هاش 
 : دیهاش غردندون

تو  - اونو  نباش حساب  نگران  االغ،  پسره  پس    یعاد  طیشرا  ی ولم کن 
 . یدیم



ب   سماجتم ب   شتر یرو  با شدت  و  تو  یشتریکردم  رو  هام  دست  ی کمرش 
 : جز داد زدمفشردم، با التماس و ع

 ... . خدا منو نبخشه، اگ -

  ک یبه مالجم خورد که دهنم دوباره کج شد و مثل جاده    یاضربه  چنان
سامان   هیاز ثان  ی افتادم و در کسر ن یرو زم  ی طرفه آب دهنم ُشِر کرد؛ تلپ

  ی خوردها  شهی خطر و ش  ر یآژ  یحاال من موندم و صدا  ن،ییپا  دیهم پر
 ... . شگاهی آزما

 *** 

حرکت کردم و با سرعت شماره    ینعمت  یمرتب آقا  ز یطرف م  حرفش به  با
 : لب زدم یمرد  یرسا ی صد و پانزده رو گرفتم؛ با صدا

همون    د یببخش ز ی حرفم رو اصالح کردم( چ  ی عگی الو امبوالنس؟...)با ضا  -
مورد سکته    هی  دی... ببخش یروان   مار یمورد ب   کی  جانی ! آقا ما ا مارستانیب

 .می دار یو مغز  یقلب

 ه؟ یشون چعالئم  -

اکبر  ینگاه  رو   ی به  مثل    ی صندل  یانداختم که  رنگش  بود؛  شده  ولو 
زردچوبه رنگ گرفته بود و دهنش باز بود مشخص بود که داره از دهن  

و بدحالش    دهیرنگ پر   افهی به ق  ی. با حرص پشت چشم کشهینفس م 
 : نازک کردم

آقا    شه؛یم تر  خدا داره کج  ی خب نه!... چرا چرا دهنش کجه، وا  ز یچ  -
 !لطفا  عتر یسر



  دهیبر دهیاش گذاشته بود بر شکم باد کرده  ی که دستش رو   یدرحال  یاکبر
 : داد زد جونیو ب 

 . وونی دهن... پدرت کجه... ح -

تا   دمیرو شن  ی اخفه  یهاخنده و  آدرس  با گفتن  رو    ی مرده گوش  دییو 
آب قند وارد شد و با زور به    وانیل   ک یبا    ی نعمت  یسرجاش گذاشتم، آقا

 . خوروندش یاکبر

  ز یم  ی پاهاش رو رو   جونیو ب  حسیو ب  د یبه شکمش کش  ی دست  ی اکبر
 . گذاشت  یصندل  ی رو روبه  یاشهیش

 :دی توپ  یو با لحن تند  د یهاش رو درهم کشاخم  ی نعمت یآقا

 . شنومیخب م  -

 :جواب داد  یجد یلیو خ مقدمه یب مهران

نداشت  - خبر  اصآل  ما  نبوده،  ما  شد   می کار  دار  خبر  شما  لطف  به    م؛ یکه 
 . پسره بوده نی نفر ا  ن یآخر د یگیخودتون هم که م 

خاطر از خودم دفاع کردم،   نانیاش زدم و با اطمبه شونه  ی احرص تنه  با
 : ام رو بم کردم و گفتم دورگه یصدا

کنم محاله   یبذار بهت حال  وبهیقدر ذهنت مع اگه ان  ،یبهتره دهنتو ببند  -
  ی مکان بزنه. مشت پا  هیبه    یبزرگ  یگند  نینفر بتونه همچ  هیممکنه که  

 . هست ز یچشم من گواه همه چ

وار  بود طعنه  رهی رو خ به روبه  که یزد و درحال   یپوزخند حق به جانب   ما ین
 : گفت



  ی پا   ده یهم کوب   یت مش  هیهم باهات بوده،    یماست  دی البد اون کله سف  -
 . م ی چشمت که مثال من نبودم و ما بود

 : دمیکردم و با حرص غر  یاخنده تک

قشنگ   ی عنی  - راه  پنجره  اون  در  ن   یبرا  یبنظرت  فرار  ست؟ی فرار  چرا   !
 . گردن من  دیتا بنداز دیکتکم زد   نکهینکردم؟ بخاطر ا 

 : دیغر  ت یبا حرص و عصبان سامان

 . یگ یدروغ م یمثل سگ دار -

  د یکوب  ز یهاش رو دوطرف م که تحملش طاق شده بود دست  ینعمت   یآقا
 :د ینعره کش با یو تقر 

با حرف زدن    دید یلطفا خفه شد، چقدر وقاحت به خرج م  گهی بسه د  -
 !د؟یکن   یرو لحاف پوشون  یگند و گناه   نی همچ  دیخوایم

خونسرد  اوردمین  کم  با  تودست  یو  رو  خ   یهام  قالب کردم،    ی لیهم 
 : مصمم گفتم 

 د؟ یکنیرو چک نم ها نیداره! خب چرا دورب ن یجا که دورب ونا -

که به اون چند نفر وارد    یو شوک قشنگ  دیکه باال پر   ینعمت   یآقا  یابرو   با
 . خت یآمبوالنس کال جو بهم ر  ی شد به عالوه صدا

م  و هرچه رشته  د یبحث رو به گند کش  یاکبر  ی هاآمبوالنس و ناله  یصدا
دو تا    ی پاگرد کرد؛ وقت  یاکبر  یبه طرف  ی بانگران  ی نعمت  یپنبه شد. آقا

از شدت    باً یتقر  گه یرو بردن، د   یوارد دفتر شدن و اکبر  ی مرد روپوش آب
 . وفتم یکم مونده بود پس ب   یخوشحال



کردم تا با تمام قوا بتازم    ز یزبونم رو ت   شی رو جمع کردم و ن می تمام انرژ 
در رفتارش    یو کالفگ  تیکه عصبان   ینعمت   ی. آقانم یرو بب  ونشیگیو ضا 

زد و    ز یبه م   یضربه نسبتًا محکم   ستاد؛ی رومون امشهود بود دوباره، روبه
ته  ی دست  ی با کالفگ باز کرد که  دیکش  اشیو مشک  د یسف  شی ربه  لب   .
از    ی کی مون به  همه نگاه  باً ی که به در خورد تقر  یابکنه، اما با تقه  ی صحبت
کالس اسمش رو هم    یبود و تو  ی الغر  باً ی کالس افتاد پسر تقر  یهابچه

 . کردیبزور تلفظ م یحرفاز شدت کم 

ال  ابروها  یتو   یدر سر  یاز  بعد  و  درهم  کم   یدفتر گردوند  رو  پشتش 
باال داد که کم    یدرهم و کالفه ولوم صداش رو جور  ی ابا چهره  د؛ یکش

 : مونده بود درسته هممون رو ببلعه

حنجره پاره    نیر یخود ش   دیو ام   یر یشاگرد پ  نی! اه؟ی چه وضع  نیآقا ا  -
که مشخص    ینعمت   یلت و پار کنن! آقا  گرویکردن، کم مونده بزنن همد

قابل    ر یبا حرکات غ  ن؛یاز ا   شتر ی رو نداره، ب  یاگهید  ز یچ  چیه   شی بود گنجا
  ی قهوه ا  یهادستش رو با تمام قدرت کف پارکت  یخودکار تو   یکنترل 
 :  دیچ یکل فضا پ   یزد که ارتعاش صداش تو یپرت کرد و چنان داد تر دف

  اتیو دوازدهم ادب یتجرب  ازدهم یآخر کالس    نظما،یمن از دست شما ب  -
 !راهرو؟  ی حرف زدم تو ی. مگه من فرانسوبندمیرو م

بحث و    دیبا ام  دیبا  وی از اون جا خوردم؛ چرا آر  شتر یاما ب   دم یترس  ی کم  
هم نبود    یجدل بکنه؟! هرچند که با هم حشر و نشر نداشتن، اما در حد

با سرعت به طرف در دفتر گام    ینعمت  ی! آقاچنی به هم بپ  یطور  نیکه ا 
  به   ینعمت   یاما با تشر محکم آقا  م،یبود  ستاده یا   خیم  یی برداشت؛ پنج تا 
 : م ی خودمون اومد



! همه  د؟ یفترم منفجر کنکه گند د  ن،یستادی جا امثل گوسفند اون  هیچ  -
ب م   فتنیراه  امروز  جابه  ی ت یآمار جمع  خوامیکالس،  رو  جا کنم.  مدرسه 
 . دیفتیمدرسه من. راه ب  ینه تو  ابوِن یکوچه و خ  یقلدر جاشون تو  یهاآدم

فضا رو شلوغ    می وارد کالس که شد  م؛ی و چرا دنبالش راه افتاد  چونیب 
 . م یدید

از    ت یجمع  کرد؛یم   دش یبود و با انگشت تهد  دهیرو چسب  دیام   قه ی  و یآر 
که خبر    شونیآبگوشت  یکالس هم با صداها  یخدا خواسته و عشق دعوا

اوضاع رو    ینعمت   یهمهمه راه انداخته بودن. آقا  دادیم  یاز بلوغ جوان
  ی معلم گام برداشت، ضربه محکم   ز ی شد و با سرعت سمت م  یکفر  دیکه د
 . نذاشت ی باق یچ یپ چیرف و پح  چیه  یکه جا  ی جور د یکوب  ز ی به م

 : ترشدسکوت کالس هم خفه ی حت ی نعمت  یآقا یدورگه و عصب یباصدا 

 !نگفتم؟ ای! گفتم د؟یمگه نگفتم از امروز به بعد طبق قانون عمل کن -

 : داد زدن صدا کیبا هم   همه

 . دیگفت  -

 :     زد ادی و فر  دیکوب  ز ی به م یاضربه خفه کننده  گهیبار د 

. شما پنج تا که امروز روز آخرتونه،  یدور برداشت   یلیخ  گهیتو د  یخانزاد  -
ا  با  خداحافظ  نیتمامًا  آزمادیکن  یجا  م  شگاهی .  چندها  با    ونیل یمدرسه 

توسط    نه یهز شده!  ح  کینابود  ب   مغز،یب  وون یمشت  المال    تیاموال 
شش نفر هستن، اما    ن یشده. مظنون فعاًل ا  فکر یمشت آدم ب  کی  چهیباز



  ن ی! وگرنه به سرنوشت اد یبر احوالتون اگه از امروز غلط اضافه بکن  یاو 
 شن یدچار م ادبیچند تا ب

اندک  و  ترس  آم   ی با  برچ  ختهیتعجب  مظنون    دم، یلب  رو  من  واقعًا 
اگه اخراج    یرو چک کنه! حت  هانی حاضر نبود دورب   ی ! حتدونست؟ یم

 . کار بهم انگ بزننخراب کیعنوان به دم دایعمرًا اجازه نم شدم، یهم م 

نگاهم رو به طرف اون    د، یکه واضح و زمزمه وار به گوشم رس   ییصدا   با
 :سوق دادم ز یانگنفرت د یموجود سف

  ی دعوا نیا یبه گردنم حق دار کهنیاالغ! فقط به خاطر ا  یپسره  نیبب -
ا  ادت یچرت رو راه انداختم و اسمم رو بد کردم؛     ون ی مد  رو   جانی باشه 

 . یمن

  ی بلند آقا  یو صدا  تیبه همهمه جمع   توجه یزدم، ب   یاناباورانه  پوزخند
چه سود    دیو ام   یپاکت  ر یش   یساختگ  یبه فکر فرورفتم؛ آخه دعوا  ینعمت 

برا  یامسخره االن  پررنگ  یتا  پوزخند  داشته؟!  صورت    ی ترمن  حواله 
 : دمینچسبش کردم و آهسته دم گوشش غر

  ختم ی ... ریمن ر  لیداشت؟! به قول مهران عزرائ   یادهیوقت چه فااون  -
 . هاتنقشه یتو

بار   شونه  کشیلب  و  داد  ب روکش  رو  آقادیباال کش  تفاوتیهاش   ی. 
و همه خفه خون گرفته بودن    کردیرا گوشزد م   یتکرار  یهاحرف  ینعمت 
به    ی کاوش نگاه  یهاش توجه داشتن. با کمبار به حرف  ن یاول   یو برا

زل زده بودن، اما حس کردم    یاون پنج تا انداختم که پوکر مانند به نعمت
 . کمه  یزیچ کی



که همون    یایجمعشون نبود با عالمت اوک  یشدم که تو  ایتازه متوجه پو  
  چیدفتر به سمت اون پنج نفر نشون داد؛ برق سه فاز که ه  یپسر جلو

چنگ زدم، با تمام    و یآر   یو با سرعت به بازو   دیبرق شش فاز از سرم پر 
که داشتم ولوم صدام باال نره اما موفق نبودم دم گوشش با حرص    یسع
 : دمیغر

  یکه زد  یبا گند  ی آخه گالب  ،ی نی زم  ی رو   یموجود پر ادعا  نی ترتو احمق  -
داد زمان  اونا  ف  ی به  ا   لمویبرن  االغ؟!    نیپاک کنن  بود  اگه  کمک  اما 

  یک یچهار نفر باش تا من اون    نیچشمت مراقب ا  یتو   ره یشصتت نم
 . بندازم ر یرو گ   یموش فاضالب

حرف  کهنیا   یب باشم  ال  ی منتظر  از  و  خم کردم  رو  سرم    ی پاها  ی بزنه 
کارم رو راحت    نیوارانه خارج شدم؛ در کالس باز بود و ا موش  ت یجمع

 . کرد  یم

  ی و طور  دمیبه طرف در دفتر دو از کالس که خارج شدم با سرعت جت   
  رجه یبا کله ش   دمیپاهام کل راهرو رو برداشت، به در که رس   یکه صدا

 . زدم داخل و در رو بستم 

که جلوش روشن بود    یستم یو س   ینعمت   یآقا  ز ی پشت م  ایپو   دنیبا د 
 . دیبرق سه فاز از سرم پر

مات و مبهوت بهش    هیفقط تا چند ثان  تیاون موقع   یتو  ایپو  دنید  با
ان  ره یخ بود که  شدم،  محو  س  ک یقدر  از  سر  هم    رون یب  ستمی لحظه 
 . دیکشینم



خاص  تا غلط  نشده که  موفق  داشتم که کامل  حتم  لحظه  بکنه،    ی اون 
  ام یبه کار ببرم اما ناخودآگاه با خشم درون   یاشهی جمله کل  خواستم ینم
 : دمیغر

 !گامبالو؟  یکن یم  ی چه غلط یدار -

بود و نگاهش کامال    گه ید  ی جا  کیه تمام فکر و ذهن و روحش  ک  یدرحال
تک    چرخوند،یدستش م   یبود و با آب و تاب موس رو تو  تور ی مان  رهیخ

  با یتقر   سوزوندیرو م  منگاهم ی که تا نش  یکرد و با لبخند  یطون یخنده ش 
 :داد زد

 !به زد چطوره؟ ل یما یاقهوه کنم، یدارم رنگت م  -

  ز ی ندونستم و با سرعت م  ز یرو جا  ونجهی مثل گاو زل زدن به انبار    گهید
زدم    رجه ی حرکت ش  کی  ی تو  ستادم،ی ا  ی پشت صندل  قا یرو دور زدم و دق

 :سرش و داد زدم یرو 

به    لیما   ی اقهوه  ای  یزرد جلبک  کنم؟یم  تیمن چه رنگ  یدون یقبلش م   -
 . یگری سرخ ج

موها  حرفم  قوا  تمام  با  تموم کردم  دست    شیی ماخر   ی رو که  دور  رو 
هم از شدت حرص حواله کله پوکش کردم؛    یاو دوتا پس کله  دمیچ یپ
کرد    یادست داشت با درد ناله  یکه تا اون لحظه موس رو محکم تو  ای پو

 : و داد زد

  یرحم   ه ی  دیشا  ی بهتره ول کن  ،یر یرو بزنم کال به چوخ م  ی اوک  ن یبب  -
 . بهت بکنم 



  ی هام رو به کمرم گرفتم؛ با درموندگاش رو ول کردم و دستشدت کله  با
  هو یبود اما    دهی دست از کار کش  ای دورتادور دفتر رو از نظر گذروندم، پو 

 . رو آغاز کرد یپاکساز ات یها دوباره عمل مثل برق گرفته

گرفته بود    کیشل   ر ی رو ز  یزیو زرنگم درست چ ثیخب یهامن چشم  یول
به کتف مبارکم نبود؛ با    گه یکرددیرو هم پاک م   لم یف  اگه اون  یکه حت 

کنار در دفتر    یاکمد قهوه  یرو دور زدم و فرشته نجاتم رو از تو  ز یسرفت م
 .رو روشن کردم یپرورش  نیحرکت دورب  کی ی در آوردم، تو

ب  لبخندم  لحظه  به  پ  شتر ی لحظه  به ضبط    کرد،یم   دایکش  شروع کردم 
 . بشه ساز خیقرار بود تار  یکه به زود   یع یوقا

دورب  یرک یز  با ب   نیتمام  عصبان دست  نیرو  با  و  پنهون کردم    ت یهام 
 : داد زدم ی ساختگ

  گناه یمن ب  ی پاک نکن، پاکش کن  لمویگامبال تو رو جون مادرت اون ف  -
 . شم ی اخراج م

که    یدرحال  ره، ی سرش رو باال بگ   کردیچنان محو بود که فرصت نم  ای پو
 : جواب داد  تور یمان یفته بود توفرو ر  ق یسخت و عم

اومدن   - داشم، هر  قوان   ی رفتن  هی   یمتأسفم  تار   ن یداره؛ طبق    خیما شما 
 . ور دلته  گهیسالمندتم دوروز د قی انقضات گذشته، البته نگران نباش رف

  ی ریتصو   ک یهم    تور یشدم، از مان  کینزد  زشیزدم و به م   یبلند  لبخند
مونده    یاوک   کی رو به صفحه انداختم، فقط    میواشک ی داشتم بد نبود؛ نگاه  

 . بود



  د یسرش د  یبه دست باال  ن یو من رو دورب  دیسرش رو که باال کش   ای پو
 . جا کنهکم مونده بود سکته ناقص رو جابه

  یاز صدا  ییهاکه رگه  ییزدم و با صدا  یروزیو پ  یاز سر شاد  یبلند  قهقهه
 : هام رو تا ته براش درآوردماشت چشم رو د ندرالیمادر س 

 آره؟  گه یبود د ی ابه قهوه ل یشد؟ زرد ما یخب! چ  -

قناصش رو باال    کل یه  یصندل  یو با سرعت از رو   دیکش  یبلند  نیه   ای پو
  ی پا تند کردم که به طرف در حرکت کنم اما از پشت لباسم رو تو  د،یکش

 : محکمش گرفت  یهامشت

 . رونی ب یریدر نم نیتو از ا  ی ول ره یرگ من امروز م ، یی کایسوسک آمر -

جهت وزش باد قرار گرفته بودم، دست پام رو    یکه مثل لباس تو  یدرحال
 :دمی هام غر دندون یهوا تکون دادم و از ال یوار تومارمولک

خارج    ن یدورب  نی منم خارج بشه، با ا   ی تار مو  ک یدر    ن یاگه از ا   ی حت  -
 . شهیم

دست  رو   شی اعضله  یبازوها و  توبه کار گرفت  رو  هاش  مشت  یهام 
رو    نیهام رو کنار بکشه تا دورب داشت انگشت  یکه سع  یگرفت؛ درحا

 : دیهاش غردندون  یکنه، از ال  ر یتسخ

 . گهیتو مارمولک، ولش کن د یش یر یچقدر س -

دست  یهادست  گهید  کمی   اگه با  رو  مچوب خشکم  فشار    داد، یهاش 
 .دیپاچ یم   رونیشون بخون



ضربه  کالفه چنان  و  بردم  باال  رو  پام  ناخودآگاه  منطقه    یاو کاماًل  به 
  چاره یاومد، بدبخت ب   دیسوخته پد  مرویزدم که حتم داشتم ازش ن  شی مرز

 . شد نی با اون همه گوشت پخش زم

بود    دهیچسب  ی! پام رو جور شیریکردم سمت در اما، امان از آدم س   پاتند
 . ومدهم از شدت فشار دردش ا  نیکه خود زم

  ک ی  یشدم که تو  یقدر کفرگذاشتم. ان  نم یشلوار ج  بی ج  ی رو تو  ن یدورب
افتادم به جون موهاش که کامال منهدمش کنم، موهاش    ی حرکت انتحار

قدرت تمام  با  انگشت  یرو  دور  داشتم  از خودم سراغ  پکه  و    دمیچی هام 
 .و تاب دادم  چیبهشون پ

ول کنش شدم  یسوز  گر یج  داد و  براش سوخت  دلم  زدم  زد،  دفتر  از  ؛ 
  ه یتک   وار ی که نفسم باال گرفته بود خسته و کوفته به د  یو درحال   رونیب

 . رمیخودم جمع شدم تا نفس بگ  یزدم، تو

 . درحال پاره شدن هست افراگممید گهید کردمیم  حس

نفس    نکهیبا ا  د،ی دو یکمر دوال شده بود و به طرفم م  یکه رو  ایپو  دن ید  با
  ی اون دو قدم راه گذاشتم؛ با حس دست   یرو تو  م ی نداشتم اما تمام انرژ

شونه به  دوربکه  و  با کله  و  خورد  بهم  تعادلم  خورد،    یتو  نی ام گره 
 . زدم وسط راهرو  رجه یهام ش دست

  ینفر  کیها پنج نفرن تو  اگه اون  وا یش   ست،یکار من ن   یآوردن تو  کم
پس    ، یسخت خودت   یروزها  ی گاه تو  هیتر از تو؟! تو تنها تک خطرناک  یچ

 . بجنگ برو جلو و به کمک خودت مبارزه کن



  ی مرز  هی ناح یافتاد و دستش رو تو  ن یزم ی از نقس افتاده کنارم رو   ای پو
موش    نی سرش بخوره، به ا  یتو  یدلسوز   د؛یاز سر درد کش  یاگرفت و ناله

 . دارم یتررحم کرد من اآلن کار مهم   دینبا فی کث

 وار یو جون به د  حسیداخل، ب  دمیزنان در کالس رو باز کردم و پر  نفس
رو   ه یتک و  محو  یزدم  لبخند  شدم  خم  و    ی زانو  نشست  لبم  سوک 
 . دمیسرم رو باال کش   روزمندانهیپ

 !کجا بود؟  ینعمت یگردوندم، اما آقا  تیجمع  یرو تو هام چشم 

ب   با و دقت  کالس به نسبت    تیکردم، چرا جمع  یوارس  یرشتیتعجب 
بق  بود؟!  ن  ه یقبل کم  فقط  اصاًل چرا  بودن؟  ها کجا  و    ما یبچه  مهران  و 
 !تو کالس باشن؟ د یبا گهی سامان وچند نفر د

 کجا بودن؟   دیو ام  و یو آر   نیرام   پس

و جون    حس یب   ای رو شروع کرده بود که پو  ل یو تحل  ه یذهنم تجز   تازه 
 :وارد کالس شد و داد زد

 .اد یرو رد کن ب  یپرورش نی پسره کک گرفته نچسب! دورب -

رو با    امقهی  هیثان  ک یج  کی  یهام فعال شده بود اما مهران توشاخک  تازه 
 : چسبوند وار یخباثت گرفت و به د

 . دورت سر اومده گهیخب موش کوچولو، حاال د  -

  ی هارفته بود، لبم رو کش دادم و با نفس  لی هام تحلکه نفس  یدرحال
 : لب زدم جونیو ب   فی ضع



!  ی شد  ی رنگموش کوچولو... چقدر رنگ  ن یکردن هم   رونی... واسه بیآخ  -
بب بگو  د  ی دوره ک  نمیحاال  اومده؟!  نشسته    یدار   ی شد  ر ی پ  گهیسر  باز 

 . چربهیبه زورت م  ی لیخ  جانیا یزور تازه واردا ، یش یم

رو    ا یپو   یو سامان دوطرف بازوها  مایکرد؛ ن  شتر یهاش رو ب دست  فشار 
بود من   به مهران آخه محال  بودن  رو سپرده  ماجرا  تمام  انگار  گرفتن، 

 !نمی از اون دو شخص بب یسکوت 

و ضربدر عم  مهران داد    د، یبا شصت دستش کش   یق یلبخندش رو کش 
 . جهت قرار داد یموهام رو تو  قشیعم   یهانفس

ابروهاش مثل ابر درهم    یو گره مشک   دادیم  تشیاوج عصبان نشان از    نیا
  یی فرصت تقال  د یکش  رونیب   بم یج  ی رو از تو  نیدورب   حرف یبود؛ ب  دهیتن

  یپرورش   ن یچنان دورب  وار یبه د  کوبهیهم نداد، انگار که داره سر من رو م
 . بود ترک بخوره  ک یهم نزد  وار یکه د  دیکوب   وار ی رو به د

و    دیبهم زد، دستش رو باال کش  یرو ول کرد و چشمک سرخوش   امقهی
هر   ی و شکست خورده به در کالس چنگ زدم، اما صدا  د یکرد؛ ناام  یبابا

 : دیچهار نفرشون گوشم رو خراش

 .خوش گذشت ، ییکایسوسک آمر  یبابا -

هوا دادن، با بغض و حرص از کالس    ی جونیجمله خنده ب  ان یبعد پا   و 
 . خارج شدم 

  شیوقت پ   ی لیخ   د یرو که با  ییهاحرف  کردم یاما کاش تف م   رم ی م  من
 . دادمیوا م  هایااون عقده یجلو



 :زدمیمهران نعره م حیصورت کر  یتو  کاش

هرچقدر    نده؛ یآ   یها دل آدم  یگذشته رو مثل چاقو فرو نکن تو  یعوض  -
!  ی فیضع   ه یاما بدون که تو  ادترهیلذتش برات ز  ، ی و با ولع فرو کن شتر یب

 . یکن یضعف خنجر گذشته رو فرو م ن یتسک یبرا

 : زدمیم  ادیفر  مای صورت ن  یتو

  ی دو روز زندگ  ر یبگ   ادی هاش،  گذشته و عقده  یگور بابا  یروان   وونهید  -
لحظه    ک ی  ی دونیکه نم  یقدر احمق! ان؟یکرد  یاصاًل تا حاال زندگ  ؛ یکن

 . یزندگ ی عنی از ته دل   دن یخند

 : زدمیصورت سامان داد م  یتو

برا  - دلت  انبار کردن؛  غم  از  بکش  دست  االغ،  بکش  جسمت    یدست 
جسمت، اما    یتو   یزیریآدم کور دردهات رو فرو م   ه ی! مثل  سوزه؟ینم
 . بدنت زخم شده یدونیکه نم  یقدر ذغ ان

 : رو نوازش کنم و بگم  ا یصورت پو  و 

  ی ل ی. تو خییاونا  ق یرف  ن یترو مهربون  ن یتو گامبالوتر   ن، یعالوه بر رام  -
  ؛یکن یرو پر م  ت یکار یرو هم اوقات ب   ت ییهم تنها  یاما با پرخور   ییتنها 

 . یهست  یمشت  ی گامبو  هیتو    ،یذاریم  قیبه نام رف  یذاریکه م   یهر خشت 

 : زمزمه کردم رلب یغم زده ز یی هاو با چشم   دمیاز سر درد کش  یآه

 ... . مدرسه  نیا یمن تو   انیپا نم یا -

خسته و پر از درد به طرف دفتر حرکت    یمجون و جس   یب  یهاقدم  با
بدجنس من رو به باد    ی اون جونورها  کهنیقبل از ا   خواستمیکردم، م



  ن یزم  یاسپرتم رو با سماجت رو   ی هااخراج بشم. کفش  رنیتمسخر بگ
  ه یو بق  ینعمت  یفکر کنم که آقا  نیبه ا   خواست،یدلم نم  ی. حتدمیکشیم

 . زد  شونبیغها کجا  بچه

دفتر نشستم. مامان    یچرم   یهایاز صندل   ی کی  یدر دفتر رو باز کردم و رو  
م همگفتیراست  مثل  م  ی وقت  شهی !  افکارم  صراحت    گفتم، یاز  با 

 : گفتیم

  یی جامعه جا  نی فکرشون قشنگه. ا   زها،یچ  یل یخ  شهیهم   ایدن  نیا  یتو  -
کنه    م ی ضعفش رو با نقاب پسر زدن قا  خوادیکه م  فی دختر ضع  هی  یبرا
 . ستین

زدم؛ نه من    یلبخند سرد   یمهریسرد و پر از ب   یاون روزها  یادآوری  با
کنم    یادآوریرو   یزن یهاحرف دیمامان تنگ بشه، من نبا  یدلم برا دینبا

 . کردیم  رم یهاش تحق با سوز حرف شهی که هم

رو   دید  با تو   ،ی نعمت  یآقا  ز یم  یتلفن  با   یچنان پرت شدم  گذشته که 
رو نتونستم از کنج ذهنم خارج    یچندبار پلک زدن هم اون خاطره لعنت 

 . کنم 

اون    وقتچیکه ه  یبود، روز مادر هه! روز  شی سال پ  کی  نیهم   درست
فرم مسخره    شهی تمام مثل هم  یحسیحسش نکردم؛ با ب  دیکه با  یحد

کردم و    زونیام، موهام رو از مقنعه آو و طبق عالقه  دم یمدرسه رو پوش 
 . ختم ی صورتم ر یکج رو 

عاشق مادرش بود اما بخاطر من    لو یسکوت کرده بود، ن   لوفر یراه ن   یتو
بود، اما به خاطر من    ختهیبرنامه ر   ی اون روز کل  لویساکت شده بود، ن 



تا    فهیمامان مهربون و وظ  دونستینگفت. خوب م   یچی ه شناس من 
  س ی ف  یو دخترها  م ی که وارد کالس شد  یوقت  مونه؛یشب کارخونه مآخر  

افاده د  الس ک یاو  مادرهاشون م  دمیرو  از  تاب  و  با آب    هی  گفتنیکه 
 . گوشه کز کردم

بحث رو    رکانه یبود، ز  لوفر یبود تا قلبم رو نوازش کنه ن   شهی که هم  یاون
تا من رو    گفتیم  جانیا   طی مدرسه و از شرا  نیبه طرف ا  دادیسوق م 

خوش معلم  کنه.  بچه  المونیخشاد  گوش از  با  خواست  به    اش یها 
بزنن و بگن که چقدر دوستشون دارن؛ خ بد    ی لیمادرهاشون زنگ  هم 

جاها م  ییجاها  می دیخندیم  ور   یینبود،  ذوق  خدا  م ی کردیهم   .
من فقط خود خدا بود و بس،    جونیب  یهاکه پشت خنده  دونستیم

م تلخ   دونستیخدا  س  یکه  و  مادر  بخاطر    امانشیب   یهایلیکلمه 
 . زدیگلوم دامن م   یچقدر به بغض تو هامیخواست 

صدقه  یلبخندها قربون  به  جگر    ییها تلخم  به  عشق  با  مادرها  که 
بود که نوبت به    یزمان  م ی روز کل زندگ  نیتر یبغض   رفتن؛یاشون م گوشه
 .حرکت کردم یلرزون به طرف گوش  ییها با قدم د، یمن رس 

م  لوفر ین انگار خوب  بود،  بهم زل زده  استرس  با  و  چه    دونست ینگران 
جواب نده، چون    کردمیرو دارم؛ اون روز از ته دل دعا م   شی پ  ییماجرا 

ندادنش خ بوق  آبرومند  یلی جواب  بوق خورد،  بود.  دادنش  از جواب  تر 
جواب نداد    یوقت  زنن،یم  شیکه هنوز قوه سرم رو آت  ییهاخورد؛ بوق

 :آخرش یامان از الو یرو بهم دادن ول ایدن

 . دییالو بفرما -



بار هم    کیکه    ارمیرو به زبون ب   یقرار بود کلمات   انهیلرزونم ناش   یباصدا
  گه ید  ی هانازک و پر ناز بچه  یمن برخالف صدا  ینداده بود، صدا  اد یبهم  

  د ینبا  رو که   یسرد و مضطرب بود؛ لب تر کردم و گفتم اون جمله لعنت 
 : گفتم یم

 . ... دوست... دارمی لیسالم مامان خ -

از واژه  و  از زمانامان  امان  از دل که وقتها و  امان  از دل،  امان  و    ی ها 
 : دیتکه خوردهاش رو کنار هم چ  شهی نم جور چیه  گهیشکست د 

! کمتر چرت و پرت بگو؛ صد دفعه نگفتم وسط کارم زنگ  ؟ییتو  وا یش  -
ا م  جا نینزن!  جون  نشست  َکنم،یدارم  رو    یآدما   یادا  یتو  رومنس 
باش  یوا  ؟ یاریدرم زده  تازه  حالت گند  واسه    ، ی به  باشه  آخرت  دفعه 

 . دارم ی قطع کن پشت خط یزن یزنگ م  یمسخره باز

هام رو  هم همانا؛ با شدت پلک  هیبق  یهاخنده  یمن همانا و صدا  حال
و از    ست یکه اآلن ن   یو خاطر اون زن   ادی هم فشردم و خودم رو از    یرو 

 . دمیکش  رونیوجودش در آرامشم ب 

خدا    دیخدا! شا  یحت   کنن،یهمه اشتباه م   کردمیبا خودم فکر م   شهی هم
  د یشا  نهشی مرد استوار بب  کیقامتم رو مثل    خوادیم  دی! شا ده یهم فهم 
من ظرافت و قلبم لطافت مادر شدن رو نداره.    یهادست  دونهیخدا م

 !نشد؟ مونیپش  طان یش  نشیاما در آخر از آفر دیرو آفر  طانیخدا هم ش 

که در کمال تعجب روشن بود به خودم اومدم،    تور یصفحه مان   دنید  با
پا و    ن یاما هرچقدر ا   رم یاولش خواستم پا پس بکشم و سر جام قرار بگ 

 .بلند شدم یبند بشم و با کنجکاو  جاکیاون پا کردم نتونستم 



صفحه    دن ینشستم، با د  ی عمتن  یمرتب آقا  ز ی رو دور زدم پشت م  ز یم
صداروبه با  ناخودآگاه  محکم دخترانه  یرو  ضربه  م   یام  با    ز یبه  زدم. 

 : هام رو بهم فشردم و سرخوش لب زدمدست یخوشحال

  ی تو  یرو بنداز  یاسکول   یهاچه آدم  ینوکرتم من! قربونت که بلد  ایخدا  -
 . امکاسه

بود که کل  ایپو  ظاهراً  انج  یینها  کیفراموش کرده  فرو  و  بده  رو    لم یام 
  ی ندونستم و با سرعت موس رو تو  ز ی اتالف وقت رو جا  گه یکنه. د  تیدل

تو  لم یدستم گردوندم؛ ف تا پوشه کپ   ی رو  تمام    یتو  باً یکردم، تقر  یصد 
  وزدم    یرو به صندل   امهیآسوده تک   یال یکردم. با خ  یرو کپ   لمیف  وهایدرا

  ی به سقف انداختم؛ وقت  ییسوک لبم نشست. نگاه پر معنا  یلبخند محو
  ت یتثب  یو برا  موندم یم   دیقدر دلبرانه هوام رو داشت، چرا نبا   نیخدا ا

عرف و شرع رو   ن ی! کارم خالف عرف و شرع بود، اما ا دم؟یجنگ یخودم م
 . کرده بودن  نیتع ده یپوس  یهاذهن

 کارم تموم بود. با  بودن قطعاً  ستم ی پشت اون س  مایدرصد مهران و ن کی
و    یچهار نفر  باً ی اون چهار نفر که تقر  دهیپر رنگ  یاباز شدن در و چهره

  ی هام رو بندرزدم. شونه  یادفتر، قهقهه پسرانه  ی زدن تو  رجه یزمان شهم 
به    دم وتاب شروع کر رفتم، با آب  یهوا تکون دادم و رقص گردن   ی وار تو
 : خوندن

ول  - قشنگه...  فا  یعروس چقدر  طا  دهی چه  و  تک  مشت    هی  اشفهیکه 
بلد ن  فی اسکول تشر با کامپ  یتو  ستنی دارن که  ارتباطات  کار    وتر ی عصر 

ساده رو حذف کنن! حاال بماند که احتمال صددرصد دفتر    لم یف  کیکنن و  
 . شهیم   دایداخلش پ  نیدورب ک ی ستین  کر یدر و پ  یهم ب  ر یمد



با    حرفم  شد  رکمصادف  د  ی کی که    یک یالفاظ  از  جان    یگریپس  نوش 
 . کردمیم

هم درست    مایکه کل دفتر و باد گرفت، ن  دیکش ینفس م  یجور  مهران
  وار ی هاش رو به در و دو دست  کردیجلز و ولز م   ییمرو ین   یهامثل ترقه

با بهت به چهره    باً ی بودن و تقر  ستادهیا  لکسیر  ا یسامان و پو  د؛یکوب یم
شاد در  پس  یغرق  بودن.  زده  زل  پو   یگردن من  به  رو    ایسامان  ورق 

پو   دبرگردون افتاد به جون  ن   ا،یو سامان  و  ب  ما یمهران    ی تعلل   چیهیهم 
پو  ختنیر تو  یای سر  اگه  ن  ی بدبخت.  اوضاع  بهشون    یزبون  شیاون 
. آلقل دلم که کردمیدست کتک مفصل هم من نوش جان م  کی  زدم،یم
 !شدیک م خن

 ی و آقا نیبزنم اما با ورود رام   یبلند شدم، خواستم حرف  ستمی پشت س از 
 . خفه شدم ینعمت 

  یل یشدن؛ با ترس و خ  الیخ یرو ب  ایهم زدن پو  تیخاص یسه تا ب  اون
و حال    حس یب  چاره یب   یایزل زدن. پو   ینعمت  یوارفته به چهره درهم آقا

حرکت    ا یدرهم به سمت به سمت پو  ییهابا اخم   ن یافتاد. رام  نی زم  یرو 
  نه ینب   ی نعمت  یکه آقا  یکه اصاًل ازش سراغ نداشتم جور  یت یکرد، با عصبان 

داره بهمون عالمت    ر یسرتون ز   یگلوش گرفت و به نشونه  ر یرو ز   ستشد
 .داد

باشه،    م ی حد اوضاع وخ  نیدرصد هم حساب نکرده بودم که تا ا  کی اصالً 
 !گنده بارش کرده  ز ی چند تا چ  ینعمت   یهم مشخص بود آقا  نیاز حال رام



س  حرفیب  ینعمت  یآقا طرف  به  سرعت  با  حت   ستمیو    ی حرکت کرد، 
مرتبش    ز یپشت م ترسوند؛یم  شتر یهم نزد من رو ب  یبهمون تشر  که نیا

 . آب شد یدلم خروارها خروار قند از شدت خوشحال  یکه نشست تو

فاصله    ها نی با مهران ا  یکم  م،یستادیا   ینعمت   یآقا  یروبه خط روبه  همه
اما حرف تمام خشمداشتم  با  مهران  نموند.  دور  از گوشم  که    یهاشون 

 : دیهاش غردندون یهم آروم از ال ی لیداشت و خ 

  ی ! اکبرد؟یآخه مگه کور بود  د؛یکن  ی بمب اتم خنث  دیبر  د یبا  وی کیآ   نیبا ا   -
با اون خس و    ن یرو بدون دورب  ی ونی لیچندم   شگاهی آزما  ی سی مرض داره 

 ول کنه؟  ر یآژ

عصبان  یدنباله  ماین با  مهران  دستش    یمشت  یمهارنشدن   تی حرف  کف 
 : ادامه داد یبا نفس صدا دار  د،یکوب 

که خودمون    دیدعا کن   دیبه خدا بر   ی ول   م،ی دیمون نرم پولشو م حاال دنده  -
آمر سوسک  اون  نش  ییکای عوض  درحالم ی اخراج  کم  کهی.    ی فاصله 

 . کردم  ز ی هام رو ت زدم و گوش یباهاشون داشتم لبخند پت و پهن 

 : آروم لب زد ی لیخ  یاطلبانهبا لحن اصالح ن یرام

ه  یوقت  - منطق  چی بدون  و  قنداق  کیمثل    ی عقل  و    دیزنیم  یبچه 
بکش   دیشکنیم هم  رو  تو   یعصب   ی. کل دیجورش    ن یب  شگاهی آزما  یبود، 

 !ها چه قدر حرف بارم کردبچه

  یی ها زد، دم گوشش فحش  ایبه پو  ی محکم  یپس گردن   محابایب  سامان
 .داد که از خنده لبم رو به دندون گرفتم



آقا  یتو  هم  با حرکت محسوس  اما  بودن  اوضاع مشغول جدل   یاون 
 . ترو از سنگ هم ساکت  م یهمه موش شد ، ینعمت 

از پشت    م،ی بکن  تیبهمون زد تا سکوت رو رعا  یتشر محکم   ینعمت  یآقا
 . بلند شد  ستم یس

  کیکردم؛ حس    دیکه داشتم اما با افتخار لبخند رو تشد   یوجود ترس   با
هم قالب    یتو  روزمندانه ی هام رو پدست  ن یهم  ی رو داشتم برا  روز یآدم پ 
 . با تمسخر گوشه لبم نشست خته یلبخند آم  کیکردم، 

العاده ترسناک به طرف  استوار و همون چهره فوق  ییهابا قدم  ی نعمت   یآقا
  ی پرورش  ی اکمد قهوه  یدفتر حرکت کرد، باند و بلندگو رو از تو  یانتها

 . پنجره گذاشت یباال یچرم  ی صندل ی درآورد رو 

بهمون    یم یبکنه شوک عظ  ی صحبت  کهنی کرد و قبل از ا  م یرا تنظ   بلندگو
 : وارد کرد

به راه    یبساط رقص و دعوا و عروس   شگاهی آزما  ی! توطورنیخوب که ا  -
 !بود انگار

لحظه از شدت ترس خودم رو    کیبا طعنه حرفش رو ادا کرد که    چنان 
  ی مثل خر  دم،یرو د  نیدورب   یاومد که وقت   ادم یکردم؛ تازه    یاقطره  یاریآب

ت  از حرکات مشکوکم    دنیرقص   ختنیر   تاپیکه جلوش  رو شروع کردم. 
ل تقال  کاش الاق  شم،یکاماًل مشخص بود که من هم مظنون شناخته م 

و تماشا    ستم یمثل بت سر جام با  نی دورب   دنیبعد از د  کهنینه ا  کردمیم
ا  نمنه  یطورنیکنم!  ثابت  شر   شد،یتنها  بودم.    کیبلکه  هم  جرم 

رو    یطعنه دوم  ی نعمت  یزدم، آقا  امیشونیبه پ   یناخودآگاه ضربه محکم 



ما رو وسط    تونستینم  یطورنیهم ا   ون ی کام  کیمحکم زد که    یجور
 : آسفالت کتلت کنه

 !د؟یکن یخرج تاالر و تقبل نم ، یحاال بعد از تموم شدن عروس  -

 . کردم  ز ی ها وارتک خانوادهتک یحساب رو برا! صورتدی! نگران نباش نه؟

و عطش درون،    یسردزل زده بودم که با اون حجم خون  یبه مرد  مبهوت 
آقا  داشتم که  آقاخوش  ی نعمت  یشک  باشه.  رو    ی عمتن   یقلب  بلندگو 

کل    یتو  تشیسراسر خشم و پر از جد  یصدا  باً یدهن گرفت و تقر   یجلو
 : دیچ یو راهرو پ  اطی مدرسه، ازجمله ح یفضا

 .دیهمه به گوش باش  ز ی دانش آموزان عز -

انگار صدا    م،یمدرسه ما شش نفر چشم و گوش شد  تی تمام جمع  یجا  به
م ما  فقط  لبمیدیشن یرو  تمام  دقت  با  رصد    ینعمت   ی آقا  یها!  و 

مون باخبر  تا کالمش رو با سرعت خارج کنه و مارو از سرنوشت  م، ی کردیم
اش رو مثل پتک  کننده  کوبخیلحن م  ینعمت   یکه آقا  دینکش  یکنه. طول 

 : دیوب سرمون ک یتو

...  یمسعود  نی رام  ی فروغ  ا یپو   ؛یسامان عمران  ؛یاسیق  مایمهران پارسا؛ ن  -
. 

رو به دندون گرفتم؛ نه نه! توروخدا اسم  رو تا ته بستم و لبم    هام چشم 
 !نکردم یمن رو نگو! تورو خدا! من که کار

 ... . راد نی و مت -



  بارهکیخون رو کنج لبم حس کردم. به    یکه گرم   دمیلبم رو گز   یجور
  ن یفقط ا   یمنفجر شد. با بهت و ناباور  ی کل بدنم بمب ساعت  یانگار تو

 :کردمیجمله رو تکرار م

 ! ؟ی م آخه به چه جر  -

زده بودن و  چنان بهت  زدم، یم   یحرف  د یاوضاع اون پنج نفر هم که نبا  از 
 . نبودن ییا یبه موم شباهت یکه ب  کردنینم  یحرکت

رو    یاون کلمه لعنت   د یشا  می مون رو فعال کردتمام وجود تمام حواس  با
که    یبلند  ادی! با فرکننیبخواد بگه خسارت پرداخت م   دیتلفظ نکنه؛ شا

کل    چ،یبود؛ حاضر بودم قسم بخورم ما که ه  ر یبه نعره ش   ه یشب   باً یتقر
تلفظ کرد که    یرو جور   یبرداشت. اون کلمه لعنت   لرزهنیمدرسه رو زم

آب  یکشاورز  یهانی زم  یتو  ممونه مشغول    هامون نیزم  یار یمون 
 : م یشد

 . شنیاخراج م  یاسام  نیا - 

 *** 

 ( هفت روز بعد) 

  ی ار کل مدرسه منتظر استقبال گرم بودم که انگ   دهیرو دو   ر یکل مس  یجور
تو رو  داغم  نفس  هستن،  پا  یازم  باد  بخار  یزییسوز  و    یرها کردم 

  صاحاب یبه سر در اون ب  ی شد. نگاه  دهیکش  رونیهمراهش از نفسم ب
 .انداختم نییشده انداختم و سرم رو پا 



طرف  رو کردم که به اون  م ی پا گذاشتم و تمام سع  یرو رو   فم یحرص ک  با
  ی سر کوچه رو باز  ی هاکوچه نگاه نکنم؛ رسمًا هر شش نفر نقش عالف

 . م یکم داشت   ژامهیفقط پ  م،ی کردیم

  ابون یوسط خ   ا یسامان و پو   م؛یطرف کوچه اتراق کرده بود  کی  هرکدوم
برداشته بود و درحال جدل    ی القمه گنده  ا یبودن، پو  دهیبساط صبحانه چ
 . بود مرو یده ن با سامان سر زر 

ناهار رو هم    بی ترت  دادیشون بود که نشون م قابلمه هم کنار دست  کی
روز ورق    کی  آوردن،یروز تخته م  کیشده بود بساط هروز،    نیدادن؛ ا

هروز خدا به همراه ناهار و شام و صبحونه و کوفت و زهر مار    آوردنیم
 . کردن یرو م  ی اگهیبساط د

رو برگردوندم، فاصله ز  یتأسف سر  با باهم    یادیتکون دادم و صورتم 
هم رو   ختی اما ر   می نشسته بود  ادیبا فاصله نسبتا ز   یو چند نفر  میداشت

 . م ی دیدیم

ش   یهامتفکر صفحه  مهران م   ی میکتاب  ورق  ن  زدیرو  متفکر    ما یو  هم 
ور    یو با گوش   شکستیزده بود، تخمه م   هیکه به شونه مهران تک   یدرحال

 . رفتیم

م  یکم   ن یرام تست کار  من  از  فاصله  اعصاب    کردیبا  بود  مشخص  و 
نشسته بودم و به در    نی زم  یعالف چهار زانو رو   کینداره. مثل    ی درست
د م   وار ی و  هر صبح  زدم،یزل  بود که کار  روز  اهفت  بود  شده    ن؛یمون 

نگاه کردن به   ایکوچه    وار یدر مدرسه و زل زدن به در و د ینشستن جلو
 . رفت و آمد وسط کوچه  درحال یهانیماش



م  ینعمت   یآقا رو  ما  م  تفاوت یب   دید یهربار که  و    گذشت یاز کنارمون 
در عرض هفت    کرد؛یمون استقبال م هم هر صبح با لگد از همه  یاکبر

  شگاه یآزما   لیتمام وسا  دن یمعتقد بودم از من چاپ   بای که تقر   یروز با پول
 . کردن  یرو نوساز

آموزش    ی نداشت، آخه با چندرغاز حقوق بازنشستگ  یچنان درآمد آن  عمه 
  ادیقدرها ز عزت نفسش هم ان  چرخوند؛یرو م  یو پرورش به زور زندگ

افکارم    نیبود هم   یبفرسته، فقط کاف  ی بود که به سپهر بگه از خارج پول
 . قرار بده تیرو جلوش تکرار کنم تا دهنم رو مورد عنا

  یدور از چشم عمه پول   نی هم  یکه زده بودم قابل جبران نبود، برا  یندگ
برا وار  یتو  سالکی   یکه مامان  به حساب مدرسه    ز ی حسابم  کرده بود 

  ی کرد، حق عمه هم نبود ول   شهیواقعا حقم نبود اما خب چه م   ختم؛یر
 . کردیقطعا جرواجرم م دیفهم یاگه م

  کیمون از فاصله دور و نزد که دم مدرسه نگه داشت همه نگاه  ییپژو  با
که حاال زدن    یو گند   یرپاکتیش  دنیدر مدرسه افتاد؛ به کل با د   یبه جلو

تمام تصوراتم    شد،یاما گند محسوب م   کرد یبه حالم نم   ینزدنش فرق  ای
 . ختی بهم ر 

از نظر  هممون رو   فی رد ه یو کامال پر از معناش   حیبا لبخند کر یرپاکت یش
و گستاخ پرو  لحن  با  جاده  اونور  از  روبهمون  به    ی گذروند،  شروع کرد 

 : فلسفه بافتن

هم    ی هر چند! اون دوم کس  ؛یاول خودت دوم کس   ،یچاه مکن بهر کس   -
حرف    د یکنیکه فکر م  دیهست  یسن   ی چاه. چون اآلن تو  یباهاتون افتاد تو



م  فقط حرفه،  غدباز  دیخوا یخودتون  دور   یبا  از  رو  دور    همه  خودتون 
 .چرخهیدل شما نم  عی مط  شهی هم  ایدن دی . از من بشنو دیکن

  رم؛ یمضخرفش ِگل بگ   یهادهنش رو با فلسفه  خواستیدلم م   بیعج 
  ب ینداشتم اما عج ی داشت نظر ییعالقه به چرت و پرت گو  نکه یدرباره ا 

 . خواستیم  یحساب  دنیمشت و مال و کوب  کیدلم 

طبق معمول فشار خونش باال زد و مثل جت از جا بلند شد، اما    مهران
و    دیحرکت به طرفش پر   کی  یها بود و توحرف  نی تر از اپلنگ  ن یرام

 . نکنه  یی دستش رو گرفت تا خطا

داخل مدرسه و ما    ابوی! اون  م؟ یبترس  دیبا   یاز چ   گهی خطا، د  ی بابا  گور 
 . م ی بود نیخودم و رام هرچند که فقط منظورم   م،یامدرسه رون یب گناه یب

ش   ماین رام   رجهیخواست  اما  جاده  اونور  بهش    نیبزنه  مارمولک  مثل 
 : تشر زد یو جد د یچسب

ا   - فرج   می دیکپ   جانیما  داربشه  یبلکه  باز  م  دی،  همون    دیزنیگند  که 
 !م؟ی شانس آخرم از دست بد

 : دیرو با شدت پس زد و غر  نیرام یهادست مهران

 . شانس! ولم کن بابا یگور بابا  -

رو مشغول کوفت    ادهیپ  یصندل   یاز ما رو   یبا فاصله کمتر  ا یو پو  سامان
دهنش بود    یتو   ی القمه گنده  کهیکردن بودن؛ سامان با دهن پر درحال

 :دیغر ده یبر دهیاز دور بر 

 . ادیدرب  شیا قهوه دیروت... سرت از سف  زمیریخوردم م   یهرچ ام یم -



 : کرد و گفت  دیی هم با دهن پر حرف سامان رو تأ   ای پو

 ... . به باال دادن نداره یازی... ن نیا -

نم  یحرکت  ویآر انتظار  ازش  پنج ساله    یهامثل بچه  رفت؛یزد که اصآل 
 . زبونش رو تا ته برامون در آورد

وامونده رو    منگاهی که نش   یاامان از لحظه ی ول  دیرو عقب کش   هاششونه
عقب کش درحال  دی برامون  آورد،  باال    ی داشت عشوه خرک  یکه سع  یو 

کمر    نییو پا  آوردیوار به حرکت در مپشت به ما پاهاش رو اردک  اد،یب
قطعا    کشه؛یرو م   نی که انگار داره نقشه کره زم  دادیتکون م   یرو جور

  ی اون کله کدو   خوادیشون ممتوجه بودم که همه حال من رو دارن و دل
 . رنیرو به باد کتک بگ ی عوض

مدرسه    اط یوار به طرف حو اردک  کرد یکه باناز و عشوه حرکت م   یدرحال
هوا تکون    یهاش رو مثل اردک درشت کرده بود و تولب  کرد،یحرکت م

 : برامون باال داد و با عشوه بوس فرستاد ی. دست دادیم

که ما خودمون    یدرحال  دیکن   اهی ما رو س  نی خواستیخداحافظ بدبختا، م   -
 .فرندزس یما ی ها ها... گودبا  م؛ی زغال فروش

  ر یمثل پلنگ مس   یندونستم؛ متوجه نبودم که چطور  ز یتعلل رو جا   گهید
  منگاهی به نش  یشدم که با پا چنان لگد   نی متوجه ا  یکردم، ول  یجاده رو ط
 . دیباره ته کش   کی بود به   یو گاو   یعشوه خرک   ی که هرچ  دمیمبارک کوب

رو    ما یمهران و ن   م،یبه من ملحق شدن و به خودمون اومد   تیجمع   ی وقت
هاش رو  با حرص لب  مایافتاده بودن ن  حیکر   ی رپاکتیکه به جون ش   دمید
چندبار پشت سرهم به کله    یبه اون ماست  ن یرام  داد؛یدست فشار م   یتو



به    ای رو من و سامان و پو  یو اما کار اصل   زد،یضربه م  یپاکت   ر یش   مخیب
م  وبتن د   یکی   م یدادیانجام  از  نش   یگریپس  و  به کمر  و    منگاهیچنان 

 . خوردیاز درد غلت وا غلت م چارهی که ب  م ی زدیلگد م  یاطراف اون حوال

.  می باعث شد دست از زد و خورد بکش  ییکننده و آشنا   کوبخیم   یصدا
رام  ا ی  یفقط صدا دو   ن یابوالفضل  پو هم   دنی و  ته    ایزمان  به  سامان  و 

و مهران به پشت    ما ی رو درست مثل نکوچه باعث شد، نگاه مات و مبهوتم  
از دور   یحت  کلی و ه  خت ی جون با اون ر ی جف دن یسرم برگردونم. اصاًل د

ن بلندتر    ششیر . تهکردیبه آب قند م  ازمندیهم آدم رو  به نسبت قبل 
و اطراف سرش    ابونی اش مثل بپس کله  د؛یرس   یاش مشده بود و تا چونه

بود، شلوار نسبتًا گشادش رو با حرص باال    دهییرو  یپشت کم   یهم موها
  لشیدست گرفت. الحق که استا   یرو درآورد و تو   اشیو کت چرم   د یکش
که انگار داره    رفتیقروچه م دندون    ی! جورخوردیم  خشن گاودار    کیبه  
از قبل    شتر ی درهمش رو ب  ی! ابروهاجوه یهاش مدندون  یتک ما رو التک
در    نی مون حرکت کرد. رامبه طرف  نیسنگ   یی ها و با قدم  دیهم کش   یتو

پنج بچه  مثل  تعجب  نکمال  و  مهران  پشت  و    ییمای ساله  ترس  با  که 
با    باً یر که تق  ویشد؛ آر  م ی جون زل زده بودن قا  ی به چهره جف  دهیپررنگ

جمع کرد. با    ابونی از کف خ  جونیشده بود، خودش رو ب   یک یآسفالت  
جون زل    یدست گرفته بود به جف  یپهلوهاش رو تو  کهیتعجب درحال

شدن، از حرفم    بیغ  ییهو ی   اینداشت که چرا سامان و پو   یتعجب   چیزد. ه
تا    یزیچ دو  اون  بود که  درحالناقص  وانهیدنگذشته  هم    که یالعقل 

 . وستنیبه جمع بهت زدگان پ   زدنینفس منفس

 :گذاشت و گفت   اشنهی س ی دستش رو رو  دهیبر دهیبر  ای پو



 ! د؟یا شما هنوز زنده -

  روادهی پ  ابانیرو، با حرص کف خ  زشینوک ت  یچرم  یها جون کفش  یجف
وقت   د یکشیم رس   یو  دست  دیبهمون  خشم  ر  یبا  ته    د؛یکش   ششیبه 

 : دیدندوناش غر یداد و مثل پلنگ از ال رونینفسش رو صدادار ب

! ) روبه د؟یر یکه از حساب ماها پول کش م  دهیرس  یی حاال کارتون به جا   -
مدرسه پدسگ؟!    یریساعت هفت م   ی( تو به من نگفت دیکرد و غر   نیرام
 !آبرو یب  یکنیبچه مردمو لگدمال م  یمدرسه، دار رون یوقت ب ان

هاش رو با شدت بهم فشرد،  مشخص بود  لب  ن یکرد. رام  یطوالن   یمکث 
رو    نشیقدر هم زم اش گرفته، اما همونجون خنده  یکه از لحن بامزه جف

 . کرده بود  یاریآب

تو  یهادست محسوس  ترس  با  و  محکم گرفت  پشت  از  رو    ی مهران 
 :  جون زل زد و با ترس گفت  ینگاهش، به جف 

 . ... گفتم زیچ دروغ نگفتم...  نیبه جون سل  -

هاش رو به طرز  به سمتمون برداشت و چشم   یاگهید   یجون قدم  جفر 
کلماتش رو ادا کرد که همه از ترس مشغول    یکرد، جور  ز ی ر  ی وحشتناک

 : م ی شد یاریآب

 !آره؟ د،یکه اخراج شد  -

دار و  فوق خنده  یی هاافهیبغل کردن و با ق  گرویبا ترس همد  ا یو پو  سامان
کامال مات مبهوت بودن، درست    مایزل زدن؛ مهران و ن   ی مظلوم به جف

 . ندارن  یکه ابدًا راه فرار  یرشدگان یمثل اس



  ن یدارش انداختم کامال مشخص شده بود برام که ا خنده  افهیبه ق  ینگاه 
روان پنج ه  ، یتا  خانواده  یاطالع  چیبدون  ننه  به  حساب  از  پول  هاشون 

برد براباباشون  آزما  یاشتن  از سخنان گهربار   طور نیا   شگاه؛ی مخارج  که 
بدن.    ینبودن پول   یها راض از خانواده  کدوم چیجفرجون مشخص بود، ه

  نیکه حتما تا اآلن هم نگفته بودن که اخراج شدن و ا   جاستنیا  بجال
جون خبر    یکه از اعصاب جف  یهفت روز رو به اصطالح مدرسه بودن، من

 . کنهیتک رو کف آسفالت سفره مبهتکداشتم مطمئن بودم 

 : سر داد یجون نعره بلند یجف

جلو در مدرسه    دیایو م   دیهفت روزه اخراج شد  رت،یغ یب   یاهایروس  -
  ی تک شماها رو سالخبهمن امروز تک  د؟یریگ یم   ی و کشت  دیشکنیتخمه م 

 . کنم یم

  ستادمی و با فاصله ا  وی از ترسم کنار آر مون،نیب د یبرآورد و پر یبلند نعره 
ف مه  لم یتا  رام   یجی اکشن  از همه گردن  اول  تماشا کنم.  تو  نیرو    ی رو 

  ن یسر رام   یذاتش بود، جور  یتو  یهاش گرفت؛ الحق که گاوداردست
هاش که انگار داره گاو سر  دست  ن یرو گرفته بود ب  چارهی و ب  یالغر مردن 

جلو برهیم رو گرفتچشم   ی. خون  رام هاش  بود،  مثل گوسفند    ن یه  هم 
 . دادیهوا تکون م ی زبونش رو تو

لحظه هم    کی  ی برا  یکباب شده بود، ول   گناهیب   نیرام  یدلم برا  نکهیا  با
 . ام رو قورت دادمکه شده خنده

 : تقال کنان گفت یفی ضع  یباصدا ن یرام

 ! ؟یبر یسر گ... گاو... م  یمن... غلط... کردم... مگ... دار -



ن   مهران اما با کار  ما یو  انجام دادن    یدو طرف بازوهاش رو گرفتن  که 
به    ی دست  نیجون شدن؛ رام   ی دست جف  ر ی شون اسکه جفت  دینکش   یطول

دلم براش سوخت اما خب    بیعج   د، یکش   یجون یو نفس ب  د یگردنش کش
دست    یشون رو توها بودنه. جعفر آقا گردن جفتهم تاوان با اون  نیا

که پارچه قرمز    ی هاش اندازه گاو چشم   کرد ید م وار   هک   یگرفت با فشار
  ز یبا شوق و ذوق و خنده ر   دیصحنه که رس  یجانی. به ا ومدی درم  دهید

زل زدم؛    ما یهم فشردم و به چهره درمونده مهران و ن  یهام رو تودست
 :نعره زد یجون با لحن پر از خشم  یجف

برا  ،ی کوه  یگوسفندا  - باز  یحاال  قلدور  م   یمن  من  د؟یآر یدر  واسه   !
  ست یآره؟ اگه من شما رو بزرگ کردم، اسمم جعفر ن   دیشکن یم  دیزن یم

 . نکنم  تونیاگه سالخ

م  کهیدرحال  مهران تو  کردیتقال  رو  پاهاش  م  یو  تکون  با    داد،یهوا 
 : گفت  یروبه جف  ی و پر از حرص  فی ضع یصدا

گردنو ول کن، دک و پزم رفت    ؟یدوش یگاو م  یقربونت برم، مگه دار  -
 . هوا

 : گفت  یفیضع  یو با صدا دیکوب   نیپاهاش رو به زم  ماین

بخدا   ؛یقدر سر و کارت با گاوا بوده خودتم رم کرددور سرت بگردم، ان -
 . م ی ما هم مثل خودت انسان

کنم؛    یریهام فشار دادم تا از خنده اضافه جلوگلپ  ی رو تو  هامدندون
داشت با    یو براش جنبه انتقام  بردیهم که انگار از لحظات لذت م   ویآر

 .کردیصحنه رو برانداز م  حشی لبخند کر



 : دیبلندش غر   ادیجون با فر یجف

گاو دور و برم    ی قدران  ی اون گاو دار  ی گاودار، تو  یجف   گنیبه من م   -
نماست  که گاو بوده و انسان  یکه گاو شده و کس   یآدم  نیبوده که فرق ب

 . دیکردینم  دیکه خورد  یتر از نونغلطه اضافه  ن،یهمم؛ شما اگه آدم بودبف

  ی تو  دهیکه پر  ی همزمان مثل ماه  ما یرو ول کرد و مهران و ن  شون گردن
  ا ی رفت؛ سامان و پو  یبعد  یها. سراغ هدفدنیکشیآب، با ولع نفس م 

باال  هیسا رو که  آقا  نازک  یجعفر  با  ناگهان    ن یترسرشون حس کردن، 
زدن رو    غ یشون سراغ داشتن درست مثل دخترها ج که از خود  ییصدا

 . آغاز کردن

شد و دستش رو به طرف کمربندش برد، با غرش و لحن   یآقا کفر جعفر 
 :نعره زد ی ترسناک

  یی حاال کارتون جا  ن، یبستیم   ی بیب یما شی چندسال پ نیشما دوتا هم   -
شاخ    دیتون یواسه منم م  ؟ ی! واسه من چن؟یی پا  دیآریم   شه ی که ش  دهیرس

 !د؟یو شونه بکش 

باال  ان  هاشحرف زانو  تا  رو  شلوارش  پاچه  سامان  بود که  ترسناک  قدر 
  مت یهم فرصت رو غن  ا یپو   د؛یطرف جاده دو و مثل اردک به اون  د یکش

 . دیرو دو  ادهیطرف پشمرد و گرد و خاک کنان به سمت اون

جون رو جو گرفت    یجف   ها بود؛جون فرز تر از اون  ی! که جف ده؟ یفا  چه
ا از  غافل  درآورد،  رو  خشم کمربندش  با  شلوار    نکهیو  از کمربند  جلوتر 

 .د یپر  رونیب  یمبارک و پر از کرک و پر تلپ   یمحترمه از پاها



و    دیکه زد خفه شد؛ با سرعت شلوارش رو باالکش   یا با نعره  امونقهقهه
همزمان به آسمون زل زده    ن یو رام ما یبه اطراف کوچه زل زد، مهران و ن 

 .و سمج از گلوشون خارج نشه طون یبودن تا اون خنده ش

کوچه فقط با    یاما فضا   م؛ی که از شدت کنترل قرمز شده بود  ویو آر   من
طرف  مثل خر از اون  ایسامان و پو  شد، یگوشخراش شکسته م   یصدا  کی

 . بود  دهیچ یکل فضا ارتعاش صداشون پ   یکه تو  یجور دنیخند یجاده م 

به    م،ی بود  ابونیخ   ور نیرو که ا   ییهاشون ماها بهشون که با خنده  لعنت
م وا  مبهتک  داشتن؛یخنده  خوب  لبخند    نی ترکوچک  م ی دونست یتک 

 .کردیمون فرو م تکبهحلقوم تک یتو یکه جف   یبود با چوب  یمساو 

 :با خنده گفت  زد،یرو گاز م  نی از خنده زم که یدرحال  ای پو

کرک و پر، خوراک    ونی السیپی ا  ز یترتم  یجا  ه یجون امروز ببرمت    یجف  -
 . کرک و پر جوجه و کفترن اصالً 

  یرو تو  ربرق یبرق رو بغل گرفته بود، با خنده ت  ر یاز شدت خنده ت   سامان
 :بغلش فشرد و گفت

 !ابولفضل ای -

کمرش صاف    یکه کمربندش رو رو  یجاده درحال   طرفنیجون از ا  یجف
 : دیکش  یخط و نشون جد کردیم

  ی نندازم، به وال  رتون ی گ  دیبخون   بی ج یاز االن عمه    د؛ی باشه باشه، بخند  -
 . کف بهشت زهرا  کنم یم  تونیبسته بند یعل



ن به سر  ترمز کرد؛ همه نگاهمو   ابونیمحکم وسط خ  ی ل یکه خ  یدیپرا  با
 . برگشت ابونیخ

خارج شد، کتش   ن یآراسته از ماش   ی لیبا کت و شلوار و خ  ده یاتو کش  مرد
  ی به موها  یپرت کرد؛ دست  ن یماش  یحرکت از تن درآورد و تو  کی  یرو تو

سف پرپشت  و  بلند  برداشت    د، یرنگش کش  دینسبتا  رو که  فرمون  قفل 
 . فرما شده باشه  ف یتشر زان ی عز نی از ا ی کیپدر محترمه   دیکه با   افتم یدر

  ی دست مبارک چرخوند و خم  یدور قفل فرمون رو تو  کی  دهیاتو کش   مرد
س آو  دیسف  لی بیبه  قدم  زونشیو  با  مجلس   ک یش  ییهاداد،  و    یو 
 . جعفر آقا حرکت کرد شده به طرف ز یر  ییهاچشم 

خ   با و  ن  ی لیلبخند  و  مهران  طرف  به  رو  نگاهم  دادم،    مای مشتاق  سوق 
شون  محترم  اءی از اول  کردم یبود اما گمون نم   ده یشون که به وضوح پر رنگ
 . باشه

سوق دادم اما سامان رو    ابونیطرف خبه اون  یث یرو با لبخند خب  نگاهم
گوشه جوب نشسته بود، مشخص بود داره خودش رو    حسیکه ب   دمید

 .کرد  لیتبد  ن یقیَشکم رو به  ا یو نبود پو زنه یم  یحال یبه ب

  ی تو  یرابیرو مثل س   چارهی ب  نیحرکت دوباره گردن رام   کی  یآقا تو  جعفر 
 : دیهاش غردندون  یبغل گرفت، از ال

اصالح کن که سر    یپسره االغ صد دفعه گفتم اطراف موهام رو، جور  -
 . آبروم بره هیام تاس نشه جلو بقوامونده

پر حرص   تر ضیعر   لبخندم  آقا ضربه  رام  یشد. جعفر  بدبخت    ن یبه کله 
ب  دیکوب  رو  رام  یتو  شتر ی و سرش  داد؛  فشار  کل    بایتقر  چارهی ب  ن یبغل 



  ن یزم  یسر رو   ه یجون از ناح   یپهن بود و توسط جف  ن یزم  یرو   کلشیه
ه ان  شد، یم   ده یکش زم  کلشیقدر  جارو  مثل  بود که  جارو    ن یالغر  رو 
 . کردیم

با    یبغلش بود مشغول احوال پرس  یتو  نیسر رام  کهیآقا درحال  جعفر 
 : همون مرد شد

اون    نیمدرسه ب  یتو  دیبرادر؟! اآلن که با  نورای! از ای به به! آقا مجتب  -
 ؟یباش  سی همه شاگرد وسط کالس تدر

م  یدرحال   یمجتب   آقا دستش  رو کف  فرمون  قفل  لبخند    د،یکوب یکه 
 :داد دش یسف شیبه ته ر   یزد و تاب  یضی عر

  ن یشده بود؟! ا  نی سنگ  اتونهی از زبان بدن استفاده کنم. سا  کم یاومدم    -
  م، ی ! حاال فعال بگذریمشت کاه و پشکل وسط گاوا باش   هی  نی ب  دیساعت با 
 .هست  یترکار واجب

قدر  ان  هیاز ثان   یدر کسر   لکسشیچهره آروم و ر  کردمیرو هم نم   فکرش
  کارهچیه  نکهیبا ا  ویبشه! چنان با ابهت داد زد که من و آر   ز ی وهم برانگ

 : میدیاز ترس گرخ م، ی نبود

  ت یکره خر خودمو ترب  دیفعال با  یحساب شما دوتا تا انچوچکم دارم، ول  -
 . کنم 

  ن یزم   یبدبخت که رو   نیبه رام  کهیطلبکارانه رو کرد به جعفر آقا درحال 
 : دیغر  کردیپهن بود اشاره م 



نون و آبش    که  یپدسگ   ن یقدر بزنش تا گل باال بده؛ ابزنش جعفر، ان  -
  ی قرض و بده  یالکردار! کل   شرفیاز حسابم کش رفته ب   ونیل یدادم دوم

 .بت یها هم شدن مص گوساله  نیا  م یدار

و    حرفش سامان که    ابون؛ یور خاون  د یمدد، مثل ِجت پر   ی عل   ا یرو زد 
جون    یانگار مج   یخودش رو زد به غش و ضعف ول  دی د  م ی اوضاع رو وخ

 . ها بودحرف نی از ا تر یرد

و تو  یرو تو  اشقهیحرکت    کی  با پ  ی مشت مچاله کرد    چوند؛ی دست 
  ی تو چارهی که ب  د یهم کوب یجور  د،ی به فرق سر سامان کوب  یضربه محکم 

 . شد  حسیخودش ب یهادست

 : جون بدون مالحظه داد زد یمج 

 کرده خودشو؟   م ی کجاست اون کره گاو؟! هان؟ کجا قا  -

ب   حسیب  سامان دنبال    جونیو  رو  نگاهش  رد  باال گرفت؛  رو  دستش 
  جاد ی رفتار هممون پارادوکس ا  یتو   ربرق یت   یباال  ا یپو  دن یو با د  م ی کرد

 !م؟ یکن   هیگر  ای  م،یبخند  دیشد! حاال با 

م  یدرحال  ای پو پا  و  دست  مارمولک  مثل  باال  اون  که    یدرحال   زد،یکه 
 :هم نبود داد زد  هیبه گر شباهت یلحنش سرشار از عجز و ب

 . گل خوردم  یغلط کردم، به جون حور یدد -

اندک   ی گاله رو نبسته بود که مج  هنوز  رضا    نیوقفه، درست ع   یبدون 
که    یمی عظ  رکیاونجا بود متوجه س  یباال؛ هرک  دیبرق پر  ر ی مارمولک از ت

جون کم مونده بود که    ی . فقط جفشدیراه افتاده بود م  ابون یوسط خ 



  نیوسط گله گوسفندها، گردن رام اون هم شروع کرد؛ مثل چوپان افتاد  
که بدون قفل فرمون با    اومدیبه اون دوتا. خوشم م  دی و چسب   درو ول کر 

جون مثل تارزان از    یمج   داد؛یهمون مشت و لگد هم کارش رو رواج م 
 : داد زد زدینفس م که نفس  یبرق باال رفت، درحال ر یت

 . کنم یم  تیوگرنه خودم آسمون  نییپا ای ب ن،ییپا  ایب  شرفیب -

 : دیبرق رو چسب ر یزد و مثل مارمولک ت  ی نازک غی ج ای پو

 . بخدا از بس غلط کردم خود غلط دلش برام سوخت! ولم کن باو -

  د؛یکوب   ایمبارک پو  منگاهیبا قفل فرمون به نش   یچون ضربه محکم   یمج 
  ! آخه وسط د؟یاون حرکت مسخره چطور به ذهنش رس  دونستم یواقعا نم

بکوبه   وار یپاش رو آپ چاگ  کردیم  ی سع یبرق با اون ارتفاع، چطور ر یت
 !هدف؟  یتو

به کشتارگاه    لی وسط جاده تبد   کرد،یم   دایادامه پ   گهیلحظه د  کی  اگه
 !شد یم

  ی مج  ثمر یب   یدالورانه جفر خان و لگدها  یاوج مشت و لگدها  یتو  فقط
 . بحث رو بخوابونه تونست یم   ینعمت یبرق نعره آقا ر ی ت  یجون باال

 *** 

شده بودن    یجعفر خان و مجتب  م؛ی ستادیا   ینعمت  یآقا  یرو خط روبه  به
 !رنی بگ  فی تخف هیمهر  ی دوماد که اومده بودن برا فهیمثل طا 

 : گفت  یشگ یآقا با همون سماجت هم  جعفر 



ما هرسال کارشون    یهاانگار بچه  یزن یحرف م   یدار  یجان، جور   ینعمت   -
!  دیدیپولم از ما چاپ   شتر ی کردن، کال نصف ب  یخام  بوده! خب جوونن  نی هم
 . شون برسنبذار برن به درس و مشق ه؟یدست دست کردن چ  گهید

شده بود، با لحن تند و    یجوش  یکه از اون حجم خونسرد   ینعمت  یآقا
 :داد زد  یریجلوگ  رقابل یغ

م  ی! جوریمسعود  یآقا  - شما سرقت   یزن یحرف  از حساب    یانگار که 
ا بگو  شما  چ بچه  ن یشده!  اآلن    کار یها    ک یکه    شهیم  سالکینکردن؟ 

  ن یهم مچ هم   یسر مدرسه نذاشته! اون  ن یا  ی پاش رو تو  د یآموز جددانش
حلقه مسخره و فاجعه    ی شما رو تو  یبه اصطالح بله قربان گو  یهابچه
 !گذاشتن  واردا! تازه براش اسمم تازه  لقه! هه! ح م ی گرفت

با    آورد، یو کم م   رفتیم   ی رو فرع  دونیکم داشت م جون که کم   یجف
 .جون عوض کرد یسرعت جاش رو با مج 

فاصله    ابون یتا آسمون با رفتارش وسط خ  نیکه زم   ی با لحن  ی مجتب  آقا
 :شد قیدق  ی صندل  یهم قالب کرد و رو  یهاش رو توداشت، دست

ها  عمر با بچه  کی که خودم    یدرست؛ من   ی ریشهروز جان، شما مد  نی بب  -
کردم ازش دکتر    تیکه من ترب  یگاگول  نیا  کنم، یسر و کله زدم درکت م 

در  و اون سامان دربه  نیو رام   مای. درعوض مهران و نادی نم  رون یب   یمهندس 
 . رنیرو بگ ا یدن نی ا یجا هی رو قبول کن، بلکه  

 :دمیاش رو شنزمزمه  ن یهم  یاداشتم بر   ا یبا پو یکم   فاصله

 !که از صدتا دشمن بدتره   نیا -



تو  ینعمت   یآقا رو  حرف    ی خودکار  سماجت  با  و  چرخوند  دستش 
! اما  کرد؟یم  سکی ر  د یچرا با  کردم، یرو تکرار کرد؛ درکش م   اشیشگ ی هم

نفر از اون پنج نفر    کیاگه    شدم، یبا خودم هم قسم م   کردیاگه قبول م
 .زدن خفه بشم و سرم به کار خودم باشه یل یبهم س لیدلیب

رو که    ی حرف  ینعمت   یبا زور و اجبار آقا  نکه یادامه داشت تا ا   کشمکش
 :زد  ستی مشخص بود باب دلش ن

رو    یابرگه  یپا  انی فقط و فقط و فقط به شرط تعهد؛ م  یخب! ول  یلیخ  -
و بن    خ یاخراج از ب  ی ون هرگونه گندکاربعد از ا   کنن،یکه گفتم امضاء م

 . کالس  دی و بر  دیامضاء بد عی داره. سر  یرو در پ 

تاک   یبرا  - آخر  واکنم یم  دیبار  وا  ی!  فقط  حالتون  احوالتون،    یبه  به 
خانزاد  یغلط   ن یترکوچک بزنه.  سر  مرز  یازتون  لب  حواست    ی توهم 

به روزتون    ی اما وا  ست،یاومده و ن   شی براش پ  یامروز مشکل   ی باشه. اکبر
قبال ندارم   نیدر ا یتعهد وجهچیبه ه نه؛یبب  جانیاگه برگرده و شما رو ا

و مثل آدم    دیکن ینه. امضاء م   ای  د ییجانیبازم ا   یکه با ورود اکبر  بدم
 !کالس، از امروز فقط درس و درس و درس تمام   دیریم

حد    نیو تا آخردستم ر   یام داشتم، قلم توکه از گناه نکرده  یتمام حرص  با
پا نفرت  با  و  دادم  د  یفشار  امضاء کردم؛  رو  و    ی که ک دمیند  گه یبرگه 

اون قبرستون دره خارج    ی کدوم خر از  نفرت  با  پشتم قطار شدن فقط 
 .شدم

هم به    دن،ی! هم ازم پول چاپیعدالتیحجم ب   نی دراومده بود از ا  حرصم 
انداختم.    نییرو لگد کردم و سرم رو پا  نیزور ازم تعهد گرفتن؛ با حرص زم 



با اآلن  و  پچهپچ  یبرم سر کالس؟! صدا  یآدم عاد  کیمثل    دیواقعا  ها 
به شدت عصب مسخره  یهاخنده از پشت سر  انگار که    کرد، یم   میاشون 

 . ذارنیکار م  یسرم بمب ساعت یتو ارند

که    کردمیم   یراهرو رو ط  یهاکی سرام  یهاداشتم خط  یظیاخم غل   با
 : کرد  خکوبم یاز دور م یی صدا

 . جانیا  ایب -

لبخند کر   نگاهم  برگردوندم،  عقب  به  مردد  و    یح یرو  داشت  لب  به 
 .فرو کرده بود اشیهود  بی ج یهاش رو توخونسرد دست

نباشه امروز کتکش رو    ی مشتم رو حرومش کنم، چون هرچ  خواستمینم
که    یزمان   زدمش،یخورده بود؛ حاضر بودم به شرافتم قسم بخورم که م

 . کردمیم  یکارم رو قطعا عمل  نی تر احمقانه کردیم ر یگ   م ی اون رگ عصب

  ی صدا  یمهران عوض   یصدا  یاما به جا  رم،ی بگ  شی راه رفتن در پ  خواستم 
 : من رو از حرکت کردن متوقف کرد ن یرام

 !لطفا نی مت -

  اش یچارگی رو هم بخاطر اون حجم ب  ن یرام  خواست یلحظه دلم م  اون 
بگ  ر یز لگد  ب  رم؛یمشت و  به    رون یمثل گاو نفس داغم رو  و  پرت کردم 

 . شون حرکت کردمسمت

ا روبه  درست اون پوزخند    و ی آر  ستادم؛یرو شون  با  از کنارمون رد شد و 
 .آورش ماها رو هدف گرفتدشو چن  حیکر



اش که آدن  و محرمانه  یبا همون لحن لعنت  نیدورتر بشه رام   نکهی از ا  قبل
 : بهش نه بگه لب زد تونست یعمرا م

 . جانیلطفا چند لحظه وقتتو بده ا  یجناب خانزاد -

با    د؛یکش  اشیشون یپ   یدرآورد و رو   اش یکوله پشت  یاز تو   یدستمال   ویآر
بردپ   نکه یا م  تیفاز  فکر  و  بود  اما در  یادیز  کرد یگرفته  از    غ یباکالسه، 
 .نبود هایمامان  شی تیبه ت  شباهت یاش برفتار مسخره نکه یا

و   لیهست که مهران عزرائ   یبود که چه صحبت   نیا  ر ی ذهنم درگ  یطرف  از 
با ما دوتا مطرحش    دیقدم شدن! اصاًل چرا با   شیگفتنش پ   یبرا  ن یرام
 !کنن 

  فرهنگیبعد اون سه تا ب   ی آوردن، کم   ف یبا ناز و کرشمه تشرخان    و یآر
  ی شد که از نظرم کم  ل یتشک یحلقه بزرگ  بای هم به جمع اضافه شدن؛ تقر

 !جالب بود 

 !م ی بود زار یهمه از هم ب بای حلقه تقر  نیا  یتو

 : زد یهاش رو با زبون َتر کرد و لبخند خونسردلب مهران

 . م یاخراج بش  م ی خواینم  گه یما د گم؛یم   مقدمهیخب! ب  -

 :از گلوم خارج کردم یو ِاهن  دم یکش  یپوف

م! خوشبحالیزک  - تجربه  بر  گهیتون،  رشد    ز ی کمتر کرم  درونت  درخت 
 . کنهیم  دایپ  یبهتر

  ح یمسخره و وق  یبا لحن  رفت، یگردنش ور م   یتو  ر یبا زنج  کهیدرحال  ما ین
 : گفت



 . هیبق  یپا کرمن برا هی عده آدم هستن، خودشون  هی -

  ی با خونسرد  و یاش آر کاسه  یبذارم تو  یجواب کف و آبدار  نکه یاز ا   قبل
 :جواب داد

  یزیچ  ست ی دارن، پس الزم ن  ف ی! خودشون کرم تشریگ یراست م   قایدق  -
 . زنیبر

دستش رو    کهیو درحال   دییطبق معمول آدامسش رو با ولع جو   سامان
 : جواب داد انهیحلقه کرده بود، حام   مایدور گردن ن 

که    یوقت کسان  نن؛ یبش   ی درست رو صندل   ستن ی ماستن، بلد ن  امیبعض  -
 !کنه یم تی ازشون حما شه،ینم شونم کلینصف ه 

رو کردم،  شلوارم ف  ب یج  یهام رو توو دست  دم یخودم رو جلوتر کش  ی کم
 : اش کردمحواله ی لکسیلبخند ر

و    ستی ب  با یو چهار ساعت تقر  ستی دارن، از ب  فیتشر  وبسی   امی بعض  -
 . برنیدو ساعت مسترا به سر م

بار بود که کله پوکش رو به کار    نی اول   ی و برا  طرفهیمشخص بود ب   ای پو
سوال    ر یدفاع نکنه و خودش رو ز   مصرف یانداخته بود، تا از دوتا آدم ب

 . نبره

ب   بحث رام  موننیمسخره  داشت که  با جد   نی ادامه  مهران  تشر    تیو 
 : زدن

 . دیهمه خفه ش -



  رقابل یو صورتم رو ازشون گرفتم؛ واقعا کنار هم چندتا آدم غ  دم یکش  یپوف
 :تشر زد یمهران با لحن فوق جد  م،ی شدیتحمل و مسخره م 

 . دیبه ما ملحق بش   دیشما دوتا با -

 : سپر کردم  نهیبه ابروم دادم و طلبکارانه س  یخم

 !منظور؟  -

ن  نگاه نسبتا متعجب م یرو فرو کرد تو شی خی نگاه  ی با خونسرد مهران
 : ویآر  الیخ یب با یو تقر 

باز   - قلدور  پروندن؛  جفتک  امروز  تو  ؛یاز  همد  یپا  کردن؛    گهی کفش 
  ی از امروز هرک  ل،ی سردرد واسه درد سر. همش تعط  ؛یو الت باز   یبازشاخ

المپ   دونه،یمرد م   یحرف  یهرک   شه،ی برگزار م  گه یچندماه د  ادیبسم اهلل؛ 
 . جا بزنهگفتن داره اون  یبرا

گانه  مسخره و بچه  یکش دادن دعواها  گهید  م،یکرد  دییهمه تأ   بایتقر
ا با  روز  هر  نبود!  صالح  به  چ  نیواقعا  قرار  امروز  بشه    یاسترس که 

نگاه    شعور ی و سامان ب ماین   یهابه چشم   شهی مدرسه، اما آخه م  اومدم یم
مهران به    کردمیجاها حس م   یبعض  ی! تود؟یکرد و رنگ شرارت رو ند

کورکورانه    یمواقع  ک یو    شهی از اون دوتا باشعورتر م  ی لی، خ یاون گاو 
 . کشهیو بالعکس کنار م  کنهیسپر نم  نهیس

چند    نیهم   یبرا  م،یکرد یرو مرور م   یی زهایمون چ ذهن  یهمه تو  انگار 
 : تشر زد  تیفضا حاکم بود؛ مهران با جد یسکوت تو   یاهیثان



پس برداشت اضافه نشه؛ بلکه    کنم، ینم  ی من شما رو دعوت به دوست  -
م سازش  به  دعوت  آس  کنم،یدارم  از  آب  تا  .  م ی سازیم   وفتهیب   ابیفعال 

 .پس... رفاقت ممنوع

کرد.    دیمون گرفت و لبخند خونسردش رو تشدرو به طرف صورت  دستش
  ی جور  برام هضم نشد،  شیهاش رو فاکتور گرفتم و حرف آخرتمام حرف
 !انگار نوبرش رو آورده  زدیحرف م

 !رن یگ یقدر خودشون رو م اف چهارن که ان پیاک  انگار 

 هم بود، )رفاقت، ممنوع(   یجمله خفن انصافاً 

 : دست مهران گذاشت یزد و دستش رو رو  ت یاز سر رضا یلبخند ن یرام

 . رفاقت ممنوع -

ب   یلبخند  ما ین اطم  شباهت یکه  با  زد،  رومون  به  نبود  پوزخند    نان یبه 
 :برد شی دستش رو پ

 .درصد، رفاقت ممنوع ون یلی در م ونی لیم -

با همون    ای نازک کردم؛ سامان و پو  یو پشت چشم   دم یبراش کش  یفیپ
 : داد زدن یمساو   یلی بردن و خ  شیهاشون رو پ دست طنتیش

 . رفاقت ممنوع -

هم    یهادست  ی شون رو رو دستهم    ه یبا نق و نوق بق  ه یاز ثان  یکسر  در 
 . انباشته کردن

برد و    شی انداختم؛ دستش رو مردد پ  و ی به چهره سرد آر  یحس یب   نگاه 
 : تکون داد دیی به نشونه تأ  یسر



 .رفاقت ممنوع  یاوک -

دستم رو    نانیبا اطم  دم،یناز کردن رو بهانه د   دمیرو که د  هیمنتظر بق  نگاه
 : لب زدم ی جد یل یگذاشتم و خ  وی دست آر  یرو 

 . قطعا، قطعا، قطعا... رفاقت ممنوع -

 : م ی باهم زمزمه کرد یو مساو   م ی هوا تکون داد یرو رو هامون دست

 . رفاقت ممنوع -

آورد و با وسواس و ظرافت   رونیب  یژل دست  بشیج ی با اکراه از تو ویآر
 کرد؛   یرو ضدعفون  شی نکبت یهادست

محکم  ای پو الفاظ خوشگل    دیتاس سرش کوب   ی ضربه  نثارش    یمشگل و 
بود که    یشعرسلس  یهافلسفه  دنیچ   ویمواقع هم کار آر   جور نیکرد، ا 

 . سوزوندیمخ آدم رو م

  ک ی  یبرا  شمی ! نسبتًا بد هم نشده بود، چون اصاًل گنجاطورنیکه ا  خب
 .روز پر دردسر پر شده بود

 *** 

که با    یمبل دراز کرد؛ درحال  یو پاهاش رو رو   دیرو سر کش  شییچا   عمه
ش تست  به کتاب  نوک  ره یخ   ی می دقت  مداد  تو  ام یبودم،  دهن    ی رو 

 .کردم   ز یر  یهام رو کم گذاشتم و چشم 

 . دمیکردم و لب برچ  زونیرو از دسته مبل آو  پاهام

 !خوشگله صنم؟ مینقاش -



 : دمیحرص سر از کتاب برداشتم و با حرص غر با

 . مونهیسر گاو م  هینه شب  -

 : زبونش برام صدا درآورد و داد زد با

 . دمیآره چون تو رو کش -

پرت کردم و داد    ی رعلیام  یرو به طرف کله شپشو  میسرعت مداد نوک   با
 :زدم

 . یبه توالت بنداز ینگاه  هی یبر کنم یم  شنهادیپ -

تر از دهنش رو نثارم کنه، عمه  تر کرد تا حرف گندهدرازش رو دراز   زبون
رو  روبه  ز ی م  یرو با حرص رو   ییند شد، فنجون چامبل بل  یمعترض از رو 

 : و تشر زد  دیکوب 

اگه    ی! حت زنهیحرف نم   یجورنیترش ا آدم با بزرگ  زم،یعز   یعل   ر یام  -
 . العقل باشهو ناقص  ادبیآدم ب  هیبزرگترش 

نثارم کرد و با    ی عمه کش دادم، عمه چشمک  یحرص گوشه لبم رو برا  با
 :همون لحن گربه نازکن و حرص درآر ادامه داد

 . کن  یرو نقاش ی اتاق دن یخوشگلکم برو تو  -

 : دمیهام رو بهم فشار دادم و غربا حرفش دست ی از هر حرف قبل

 !گردن؟یشپش گرفته از دهات برم ن یا ِی غربت  ی ننه بابا یک  -

  ن یسالمندانم به ا  یپا  نم ی مستراست! فردا پس فردا نگران ا  جانیا   انگار 
 !خونه باز بشه 



نحس شپش گرفته معصوم شد؛ انگار دل تنگ ننه    افهیبار ق  ن یاول   یبرا
 . رو برداشت و رفت  اشیدفتر نقاش حرف یباباش شده بود، چون ب

 :دلم تکرار کردم یتو  تی زدم، با قاطع یلبخند  روزمندانهیپ

 . ست متنفرمبچه ی از هرچ -

از اندازه    ادینسل ز  ن یبنظرم ا  ی ول  دونستم، ینفرت رو نم  نی ا  لی دل  واقعاً 
استقالل نداشته مِن شانزده ساله رو    یها جوربچه  نی پررو شده بودن؛ ا 

 .رنیبگ   م ی پدر و مادر هم تصم  یسن برا  نیا   یداشتن که کم مونده بود تو

که اون سنگ پا    کردمیدلم براس سوخت! واقعًا فکر نم  م ی از حق نگذر  اما
 !معصوم بشه حدنی تا ا

  ن یرفت و کوسن مبل رو به طرفم پرت کرد، با ا   یادندون قروچه  عمه 
 : اومدم رونیاز فکر ب  یحرکت ناگهان 

سنگ تو سرت    که یت  هیخدا به اندازه    ی عنی !  سر رهیدختره خ  یریمرده بم  -
و    شی آالیبچه هر چقدر زبونش دراز باشه بازم قلبش ب   ن یمخ نذاشته. ا

 . هشی پاکه و دل تنگ م 

 :زدم یی و لبخند پر معنا   دمیکش   یتلخ آه

 !شه؟ی مگه من دلم تنگ نم -

رو   دم یکش یآه رو  رو  مبل گذاشتم؛ دست  ی رو روبه  ز یم   ی و کتابم  هام 
 . هم گره زدم  یتو

بابا؛ بعض   یماه  چند   ی جور  هایبود که دلش رو نداشتم برم سر خاک 
 !شه یکه انگار من دلم تنگ نم  کردنیرفتار م



 !اما نه شه،یدرد بعد چندسال سرد م  نی ا  کننیفکر م همه

 . کشهیجونت رو م  رهی ش یآفتاب زندگ  یسر که باش  ه یسایب

 :گفت  یبی بود با لحن غر رهیخ ی به فنجون چا کهیدرحال عمه

کمتر    ،ی اتاق شلوغ باش  هی  یتو  یهمه... وقت   شه،یهمه دلمون تنگ م  -
  یتون یتازه م  ،یاتاق تنها باش   ه ی  یکه تو  یاما روز  ؛یشنویخودتو م   یصدا
 . یدرونتو بشنو ی راحت صدا  یلیخ

درد کش  یآه سر  رو   دیاز  شد  ولو  دوباره  موها  یو  با  و    دیسف   یمبل؛ 
 :کرد  یباز اشیمشک 

  کرد؛ یمحدودم م   یل یبود، خ  یآدم وسواس  یل یخ  امرز یننه جون خدا ب  -
دخترو چه    گفتیم   زدمیم  غیآزاد بود! ج  یهرکار  یتو   ژنی در عوض ب

  ی دخترو چه به حرفا  گفتیم  آوردم،یروشنفکرارو درم  یکارا! ادا  نیبه ا
  ی چه غلطا! از ک  گفتیهوا بخورم، م  رون یبرم ب  خواستم یقلبمه سلمبه! م

 . رونی با شوهرت برو ب ی! شوهر کرد؟ی شد ییتا حاال هوا 

 :ادامه داد ی ظیزد و با آه غل  یتلخ لبخند 

بابات    چارهی ب  یکن یبود، درست مثل من؛ حاال فکر م  پروایب   شهی هم  ژنیب  -
خبرا نبود، چون    ن یکاراش باز بوده! نه بابا از ا  یدستش تو  ی لیحتما خ 

به عالوه فرهنگ خشک ننه جون، آقا جون درست    نا یا  نی خانواده نوش
ژن  ی امان از دل عاشق! ب  نن؛ ینب   روگی همد  ی هم بود قرار بود تا عروس  ن یع

ورام تهران    ن یاز  رانندگ  ز یر   کیتا خود  آقاجون  وانت  ب  یبا  تا    اد یکرد 
 . نهی بب نو ی نوش



شد و    ی ذهنم تداع  ی زدم و چهره خوشگل بابا تو  یبا درد  ختهی آم  خنده 
برام لذت بخش بود    یتلخ  نیبه خودش گرفت، اما ا  ی لبخندم رنگ تلخ
بعد مدت برا  زم یعز  یبابا  ادیها  چون  دلم  شد.  زنده  و  ننه  یبرام  جون 

باهاشون تو  م ی آقاجون هم تنگ شده بود؛ بچگ از    یاحاله  یو خاطراتم 
 . شدن ی بچه بودم که آسمون  یل یخ د، ابهام بو

 :زد و ادامه داد یلبخند عمه

که    دادمیجواب م  یزبونم مثل تو چهل متر بود، جور  ی از همون بچگ  -
آخرش کم    ه؛یحرفم چ  یفکر بود که معن   یخود ننه جون سه ساعت تو

حرف    ه یبار    هی  ادمه ی .  یسبک شد  ی ل یخ  دا ینه! تو جد  گفت یو م   آوردیم
و آقاجون    ژن ی قلبمه سلمبه بارش کردم که تا سه روز به وساطت ب  یلیخ
خونهدمیخوابیم   اط یح   یتو تو  همش  من  بهش گفتم  آخه  ا .  صاًل  ام 

 ! کنم  یجوون   کمی آلقل    نمی آدم بب  کمی ! خب بذار برم بگردم  کنمینم   ی جوون 

  ی از جا بلند شد و با شوق و ذوق محو شد تو  دیمشتاقم رو که د  نگاه
 : خاطرات

کردن فرق داره، تو دلت    یسرکردن با سبک  یبرگشت و بهم گفت جوون   -
 ؛یواال با اون زبون درازت موفق هم شد  یبش   لیفام  ینما انگشت  خوادیم

م   می قد  یدخترا م   شستن،یظرف  بزرگتر    کردن یکار  دهن  به  دهن 
 . ذاشتنینم

 : و ادامه داد  دیرو با خنده بهم کوب  هاشدست

ام آمپر چسبوند و شروع کردم حرف گنده زد، بهش گفتم؛  منم فلسفه  -
سال    یقل سکه آل  یشد با کس  ر یپ  یجوون   یکه تو  یکس   نیفرقه ب  یلیخ



فرق هست    ی لیشد، پس خ   ر یکرد و پ   یکرد، اما زندگ  یزندگ   ن یریتلخ و ش 
 . من ی تو و جوون یریپ  نیب

سکوت رو مهمون فضا کرد؛ مهر سکوت به لب زدم    هیچند ثان  یبرا  حرفش
 .ها دفن شدماون کلمه یالمن هم البه کردم، یحس م  بیچون عج

 : زد و روبهم گفت ی عوض کردن جو لبخند تلخ  یبرا عمه

  ی برا   یهر فرصت   ی بامن  یتا وقت   ،ی بدون  هیفقط کاف  وایخب حاال! ش  یلیخ  -
درسته،    ی گ یتو م  ی اشتباهه ول  گنیم   ه یکه بق  ی. کاری کردن دار  یجوون 
 . انجام بده یکه کنار من   یتا زمان 

بود    ی مامان کجاست؟! عمه که هست، فقط کاف  کردیم  ی چه فرق  گهید
بغلش    دم یهاش غرق کنه؛ با ذوق پرحرف  یای در  یلب باز کنه تا من رو تو

 . اش نشوندمگونه  یرو  یاو بوسه

 : دیکش   یبه کتابم انداخت و پوف یمعترض نگاه   عمه

! اما  ی زندگ  یعن ی  یرو درک نکردم! جوون  ینظام آموزش   نیا   چوقتی ه  -
از خونه    یحق ندار  گفتن،یهمه م  رستان یدب   م ی دیرسیکه ماها م  یوقت
اسم کنکور    ه یبخاطر    ؛یتلل  یلل ی  ی پ  رونیب  یبر به  ناعادالنه  امتحان 

 !واقعا؟  م ی خودمونو بکش

  تو یآخه؟! که زندگ  ی! که چرنیگیکنکور مشاور م   یهستن برا  هامیبعض 
 !دستش؟ رهیبگ

 : داد و با حرص ادامه داد رون یپرحرصش رو ب نفس



مشت کلمه    هی  ی بخون! خودتو حبس کن  یبخور ک   یبخواب ک   یبگه ک  -
شدن    ی کتابا جور  ؟یگرفتم بخون   ادی  ی سالگیس  ی قلمبه که من همشو تو

انگار   عاد  یفلسف   یسخنران  لسوفیف  هیکه  آدم  عنوان  به  تو  و    ی کرده 
  رسه؟ یم   ی کردن ک  ی. پس وقت جوون یحفظش کن  دی صرفا با   تخصصیب
  ی داد بزنن ک  یک   ست؟یها ن بچه  ن یواسه ا   حیه تفریها  مدرسه  ن یا  ی تو

 بخندن؟  یبذارن ک هیسر بقسربه

دلم پر بود که از شدت حرص فقط سکوت کرده بودم؛ عمه هم با    قدر ان
 !کردیمن رو شوکه م   اشیناگهان  یهاحالت ر یتغ

 :ام زد و با حرص گفتبه شونه یاضربه  کرد؛یفاز عوض م  ییهو ی

بهش    ی بگ یگناه داره حس غر   ار؛یبرو از دل بچه در ب  عی زود باش، تند سر   -
م برو    یزد  یجور   ده،یدست  خبرت  شد.  ذوقش کور  بچه  َپر    کمیتو 

 .کن، به روش بخند   نیتحس  شو ینقاش

 . بزمچه رو هم بکشم  ن یکم مونده بود که ناز ا  نی حاال هم دم یکش  یپوف

مسخره    یهایدادن رأ   یبرا  یب یانتخابات بود و همه شور و حال عج  روز 
 !داشتن  ده یفایو ب 

واقعا درک نم  نیا شورأ منظم    تی! ته تهش خاص کردمیحجم ذوق رو 
انگار    کردن؛یپشه هم حسابشون نم  هاییها بود که سال باال کردن صف

ادار شغل  شدن گرفتن  شورأ  شدن همش کشکه،  مونهیم   یکه  شورأ   !
و زور داشته باشه؛    است یس  د یمدرسه خرش بره با  یکه بخواد تو   یس ک

 !است؟یکو س   ازورش رو که داشتم ام



  ی حرکت کردم تا اسام   یرو لگد کردم و به طرف برد پرورش  نیحرص زم   با
 : اسم شروع کردم به خوندن نی وار از اولآروم و زمزمه نم،ی رو بب

!  ی ...! چیمسعود  ن یحسام منصورزاده؛ رام  ؛یمحمد لطف  ؛یبرات   نیآرم   -
 !شورأ شده  نم یرام ی بعد اون اخراج

  رونیاز دهنم ب  یکیحرف رک   ویاسم آر  دنیکردم و با د  ز یرو ر   هامچشم 
 . برگه رو پاره کنم  خواستیدلم م بیعج  دم، یکش  یپوف د، یپر

 !شدن  د یکاند  وی و آر   نی! پس رامطور نیا  که

به طرف محوطه    الی خی ره بشه، پس کامال بقرا  ی برام مهم نبود که چ  اصالً 
 . حرکت کردم

  شهی مدرسه دخترانه بودم هم  یاز شورأ شدن نداشتم، وقت  یخوب  خاطره
ه   دیکاند اما  بشم؛    نیب   یت یجذاب  وقتچیبودم  برنده  نداشتم که  دخترا 
همبرنده حت   یل یخ  ایدرسخون    یهاآدم  شهی ها  بودن،  و گنگ    ی شاخ 

  غ ی کردن تا خودم رو تبل  پ یکاغذ تا  یبا شوق اسمم رو رو   ما یشهرام و ش 
 : که بهشون دادم  یتلخ بود جواب در کنم اما چق

نکش  - رأ  دیزحمت  رأ ارمینم  یمن  برا  های.  و    یهمش  خرخونا  بچه 
 !آخه؟ دهی م یبه من رأ ی ست، کمدرسه  یباحاال

درد کش  یآه قدم  دمیاز سر  با  نمازخونه کنار    جون یب  ییها و  به طرف 
  ر ی د   یحرکت کردم؛ امروز روز قرائت قرآن بود، چون کم   ی داریونه سزاخ

 . هاشون دم در انباشته بوداکثرا کفش نیهم  یکرده بودم برا



نگاه  وارد بو  ییگذرا  یهاکه شدم  انداخته شد،  به مشامم    یگند  یبهم 
  نید یمونده. ب  مه ی خورشت ق  ی بو  دم ی! شاانهیگربه مرده،    یخورد! مثل بو

.  دی! خب الاقل اون جوراب وامونده رو آب بکشکرد یم   دادیب   یمونی و ا
همه مدت    نی! بعد انمیبش  یکنار ک   دیبا  دونستمینم  ی جالب بود که حت 

اما کو    ام یوجودم درب  ییکذا  ییاومدم، تا از تنها  قیعشق دوست و رف  هب
 . ! آدم تنها تا تهش تنهاست ق؟یرف

رو با لذت همراه    هاهیم، آ رحل رو بوسه زد  ی کز کردم و قرآن تو  یاگوشه
 . خوش صدا خوندم یهایاز کالس دهم   یکی

  ق،یرف  نمیا  ای! ب ؟ یخواستیم   ق یاز آرامش به وجودم رخنه کرد، رف  یموح 
نم   ی ک حسش  درسته  بهتر؟!  خدا  خ  ، یکن یاز  اون    یجور  با یز   یلی اما 

زندگ م  ت یداستان  ب  نهیچ یرو  لحظه  هر  حس    شتر ی که  رو  وجودش 
 . یکنیم

قرائت صدا  ی ناخودآگاه   لبخند  از ختم  لبم نشست، بعد   یآقا  ی سوک 
 : نظر همه رو جلب کرد ینعمت 

  گه ی د  قهیپنج دق  ت ینها  د؛یخوب باش   دوارم یام  زم،یعز   ی خب سالم پسرا  -
 . کالس  دیو بر  د یصندوق بذار  یرو تو هاتون یرأ

بهش    دیاز اآلن با  ره ینگ  یشورأ رو جد  فیوظا   یانماند، هرکس ذره  ناگفته
  می ریگ یم   ن ی. فرض بر ا رنیگ یبگم؛ از امروز شورأها کل مدرسه رو دست م 

ها گزارش  دوم مدرسه شورأها هستن، تمام امور مربوطه رو اون  ر ی که مد
  یرأ  ز شورأها بهتون سخت گرفته بشه، که ا  قیقراره از طر  یجور  کنن؛یم

 .دی بش  مون یدادن پش 



تفکر با خودم گفتم،    یغلغله به پا کردن؛ با کم باال گرفت و همه    ها پچپچ
  نکهیهست، ا   نیها رام نفر از اون  کی نباشه    یخوشبحالش شده هرچ   ویآر
 . هیلیدرحد خودش نقطه متقابله خودش خ ویآر

وار  عبور کرد و به طرفم اومد؛ زمزمه  ت یجمع  یچهار دست و پا از ال  دیام
 : گوشم گفت  یتو

 . م ی گرفتی! وگرنه حال اون چندتا اسکولو م ینشد  دیکه کاند  فیبابا ح   یا  -

 : آروم دم گوشش گفتم  یلیبهش انداختم و خ یتفاوت یسرد و ب  نگاه

 .میراه ننداز   ییدعوا  چ یه  گهیبعد اخراج د میما شرط کرد -

  د یروم نشسته بود با لحن ناامکه چهار زانو روبه  یزد و درحال  یپوزخند
 : گفت  یاکننده

! باو  دن؟یچیعمه من برنامه م  یداشتن برا   شیپ  قهی پس البد چند دق  -
تا شما رو   یراه وارد بشن، فکر کرد ن یاز ا خوان یم  نای خنگ نباش پسر! ا 

 شن؟ یول کن م رون ینندازن ب

خوب    یحرفا  ویدرباره آر   یل یرو قبول دارن، خ  نیمدرسه رام  یتو  همه
وارده    دمینشن تازه  رام  هیچون  اما  نداره؛  رأ  ن یذره هم شانس    یحتما 
نه،    ای  یدونیم  دونم یچندساله پشت سر هم عضو شورأست، نم  اره،یم
که اسم    نهی بوده بخاطر هم  یقاط  ییو راهنما  رستانی دب   جانیقبال ا  یول
رو    ییهردوش سخت بود، راهنما  ت یریقدر بد دررفته چون مد ان  جانیا

 . سوا کردن



  ک یدستش رو با اون    یتو  یو دستبندها  دیصافش کش  یبه موها  یدست
 : کرد  م ی دستش تنظ

راهنما  - دوره  از  ا   ییمن  االن  به  پنج  نجام، یتا  اون  افعخوب  رو    ی تا 
  د یکه کاند  یچندسال  نیکردن. رام   یمدرسه زندگ  نیا  یاونا تو  شناسم،یم

مدرسه رو    ینیبب   یاون چهارتا هم افسار پاره کردن نبود  قیشد، از اون طر
م  شونه  و  شاخ  همه  واسه  خونه؛  الت  بودن  من    دن،یکشیکرده  از 

گند بزرگ    هی  قیطر  نی. امسال از هم نا یدست ا   وفته ینذار قدرت ب   یشنویم
 . بزن به چاک یپاچه شما دوتا بعدشم ِهر یتو ذارن یم

 : دمیهام غردندون ی حد باز کردم و با حرص از ال نیرو تا آخر  هام چشم 

 !باباشونو تنگ کردم یننه یغلط کردن با هفت پشتشون، مگه جا -

دستبندها  یدرحال  د یام تو  ی که  تنظ  یوامونده  رو    کرد، یم  م ی دستش 
 : به دهنش داد و گفت یکش 

  وی نذار آر  ی! ول ی نشد  د یوقت هست، تو که کاند  قهی فقط ده دق  ن یبب  -
 . بود من هستم  یشک نکرده،  کار ی تا کس رم یمن م  اره، ین یرأ

  خوان یفکر فرو رفتم؛ خب همه اآلن م  یتو  ی کردم و کم  یرلب یز   تشکر 
 وقت؟ نیا  مونه یم  یصندوق! چه فرصت   یرو بندازن تو هاشونیرأ

  دم، یفرش کش  ی گند دست و پاهام رو رو   یاون بو  ونیدست و پا م   چهار 
بخاطر برخورد دست و پام باهاشن    یقدر بد عنق بودن که کلان  هایلیخ
 . کردنیم  ز یوز ی و 



که کردم چهار دست و    داشیگشتم، پ  وی بهشون با سر دنبال آر  توجهیب
مختل شد، از    مییا یبه قسمت اول بو  دم یپا به طرفش حرکت کردم؛ تا رس

 .دی به مشامم رس ینون بربر ی گرفته تا بو  یکباب  یماه  یبو

جلوش نشستم، کاماًل متفکر قرآن رو جلوش گرفته بود و در کمال    درست
 . نشستم  ف یروش و کاماًل مخالف با ردروبه خوند؛یآرامش قرآن م 

  دش یبه کله سف  ی محو بود که متوجه حضورم نشد، ضربه محکم  قدر ان
 : هاش رو تا ته باز کرد و با بهت گفتافتاد؛ چشم  شی زدم تازه دوهزار

 !؟یکن یم  ی چه غلط جا نیا  گهیتو د  -

 : آروم زمزمه کردم یل یکردم و خ  کی رو بهش نزد  امکله

  ، یشد  دیشده توهم کاند  دیکاند   نی حرف اضافه نزن فقط گوش کن. رام   -
اگه    رن؛یگ یبشه اون چهارتا رسمًا مدرسه رو دست م   دیکاند  نی اگه رام

. تو  نیمدرسه بب  ابونیاز اآلن خودتو کف خ   رنیاونا مدرسه رو دست بگ
 . امروز نی حاال هم  ن یهم ،یار یب یحتمًا رأ دیبا

با لحن پر از    د،یبوس یرحل رو م   یقرآن رو  کهیزد و درحال  یکج   لبخند
 : گفت   یتحکم

  ه ی   یدر شأن من هست که تو  یاالغ، واقعًا فکر کرد  یپسره  نیمنو بب   -
فکستن  ا   یانتخابات  از  ارزشمندتر  وقتم  من  حرفاست،    نیشرکت کنم! 

جهنم    ن یا  ومدمی مدرسه تهران ن  نی درضمن من به خواست خودم از بهتر
که    ییبه بهشت نخبگان، تو گردمیبرم  یدره. اخراج هم که بشم به زود

 .چاره ی ب یندار  ییجا



 ی رو با شدت تو  اشقهیو    دمیرش کوب به فرق س  یضربه محکم   ناخودآگاه 
  الشی خیب  افهیو با حرص ق  دمیرو جلو کش  اشقهیمشتم مچاله کردم،  
 : رو از نظر گذروندم

بب  - نخوا  یحت   ن،یمنو  خودتم  ا  ؛یاگه  امروز  م  نیتو    ، ی بریانتخاباتو 
 بگم؟  دی بازم با ایروشنه؟!  

ش رو به  انگشت   دیپس زد و به نشونه تهد   اشقهیشدت دستم رو از    با
 : طرفم گرفت

  یکی زیف  یها! وگرنه با استفاده از روشی زنیدفعه آخرت باشه که منو م  -
 ... . معتبر

صندوق، هرشخص    یتو  د یرو بنداز   ها یرأ  د یریها همه صف بگ خب بچه  -
 .داشته باشه تونه یم  یفقط چهار انتخاب 

عبورش دادم، با چشم دنبال    ت یجمع  یرو گرفتم و با سرعت از ال  اشقهی
 . شون نبودمکردن  دایتا گشتم اما موفق به پاون پنج

حاال    کرد،یم  یدگیبود و به کارها رس  ستادهیصندوق ا  یپا  ینعمت  یآقا
  ی زاده! آخه آدم قعطسوگل ی اکبر دیفر  یبود؟! جناب آقا  یدار ک صندوق

 !صندق باشه  یمسئول اصل د یبا ی بود که سوگل

  ز یوز ی دم گوشم و   وار کیجکیهم صداش در اومد و جخوش صدا    یطوط
 :کردن رو شروع کرد

هنوز    یم یتو! ولم کن بذار برم نصف کتاب ش  یهست   یعجب زبون نفهم   -
وسط قطعًا    ذاشتمیهام رو مهرچند اگه آپشن  ارم، یب  یمونده؛ من عمرًا رأ



بدشانس و کم    ی هاآدم  بازم، ینم  وقتچیبودم. من که ه  دون یبرنده م 
ا از من    کنه؛یم  تیسرا  شونانی به اطراف  شونیعرضگ یب  نیبخار  بهتره 
 .یمنف ی انرژ  یباش دور 

 :دم یتر فشار دادم و غررو محکم  اشقهی

خر    ینکن! معلومه دار  ی همون فلسف  ز ی... چ یفلفس  ز یزویواسه من و   -
م  ،ی زنیلرزه م رأ  یترسیچون  ا   یو دار  یارین   یکه  نع  قا  ی جورنیمنو 

  ی و حرفا  ی فلسف  یورابخاطر اون ور   کس چیه  یخودت قبول دار  ؛ یکنیم
.  دهینم  یبهت رأ  یکه دار  یمضمن  ی فتگیتر از دهنت به عالوه خودشگنده
ام  َجنم و جربزه  چ یچون سه ه  کنم،یجمع م   یخودم برات رأ  نباشنگران  
 . شترهی ب ی لیاز تو خ 

ب  شروع رو  نگاهم  دائم  من  اما  بافتن،  فلسفه    تی جمع  نیکرد 
 . چرخوندمیم

پسر   از  پا  ازدهم ی  ه یپا  ی هاچندتا  باز    یرأ  ی هاصندوق  یهم  بودن، 
 . نبود یخداراشکر که آلاقل اکبر

امان از خر مگس معرکه! درست همون لحظه وارد نمازخونه شد، انگار    اما
 : کرد  اون رو هم مختل ییا یجا حس بوگند اون  یبو

جوراب رو    د،یمشت خرس گنده عرضه ندار  هیخاک بر سرتون بکنن!    -
بکش  نم دیآب  شعورتون  م  ن یا  کشه ی!  و    تونه یجورابا  نفر کشته  چند 

 !بده؟  ی زخم

با د   یزدن، کم  یمخ  یخنده رو   همه   و ی من و آر  دنیکه جلوتر اومد و 
 . خشکش زد



زدگ  ینعمت   یآقا خشک  شاهد  اگه    ی بود، کم   اشیکه  تا  رفت  جلوتر 
 . رهیزد جلوش رو بگ  یحرکت انتحار

هاش رو به عرض در گاراژ باز کرد و با همون  که گذشت دست  قهیدق  چند
 : داد زد شیا لحن لوس و محبت جوجه

  ر ی. چه تصوشهی مدرسه اند  ی ها! نخبهجاستنیا  یک  نی به! بببه  بهبه  -
  ک یدرجه    یهایاد یالمپ  دیدلم، خوش اومد   یزای عز  دی! خوش اومد ییبا یز

ندارن    ی دوتا بچه گناه  ن یمدرسه؛ من که از همون اول با خودم گفتم ا
 . ینعمت 

به لب داشت؛    تیاز سر رضا   یهم لبخند  و یمونده بود عوق بزنم، آر   کم
 .لبخندش از سر تسلط باشه زدمیحدس م

جلوتر    چ یمرد رو که داره پس ده ه  نی شورأ هم نباشه، آلقل اعتماد ا  اگه 
 . هاستاز اون

 :از اون بود تر نیبواقع شه یمثل هم ی نعمت یآقا

و    - خشک  و  تر  بزنن؛  اضافه  باهاشون، گند  حجت کردم  اتمام  من 
 . سوزنیدرسخون و تنبل همه باهم م 

 . ها رو نگاه بندازنکرد تا صندوق  تیها هدا رو به سمت صندوق یاکبر

  ی دوازدهم  یهاها پنج نفر از بچهاز چک کردن صندوقبعد    ینعمت   یآقا
انتخاب کرد، از اون    دهیرو به عنوان مسئول که چه عرض کنم! سگ در

چون    کردن ی. فکر م خوردنیبودن که مثل سگ پاچه آدم رو م  ییهاآدم
بقبزرگ از  ز  ها هی پا   ه یتر  مدرسه  تمام  اکبردست  ر ی هستن،  و    ی شونه؛ 



ها  به کالس  نیشدن، چون بعد از رفتن معلم   نمازخونه خارج  ز ا   ینعمت 
 . موندیم  یخال  دیدفتر نبا 

  ی! نفوذدیکه نبا  دمید  یی نگاهم رو گردوندم و اون پنج نفر رو باالخره جا  
بدعنق نطخ    یداشتن با اون پسرها ترسوند،یمن رو م  بیکه داشتن عج 

 . کردیبلغور م یی زهایمهران با اخم چ   کردن؛یم

تا کالس دوازدهم؛    لیها مرتب تشک صف  تمام از کالس دهم  شده بود، 
هم    ی ل یها خاومده بودن، صف  یمسخره باز  ی که مشخص بود برا  یاعده

 . منظم نبود

ترت  همه به  از  صندوق  ز ی م   یکالس جلو  بی نسبتًا  بودن؛  ها صف گرفته 
  دها یکاند  یبودن که مسابقه گذاشته بودن تا ادا  ییتر پسرهاهمه رو مخ

 . ارنی در ب رو 

ترت   یریگ  یرأ به  و  بود  شده  م  بیشروع  همه کاغذ    کار یب   دادن،یبه 
 .نبود  ز ینشستن جا 

  ده یشون سمت چپ نمازخونه کش همه نگاه  ا یسامان و پو  ی آشنا  ی صدا  با
هرجفت باالشد؛  قفسه کتاب  یصندل   یشون  ا کنار  و    ستادهی ها  بودن 

 《اکارفد نِ یما اوس رام یرأ》دستشون بود. یاگنده  یبنرها

بنرها رو    یاشون از اون باال کاماًل ناهماهنگ متن رو نکره  یبا صدا  هردو 
 . کردنیتکرار م 

 : گفتم   ویدم گوش آر وار زمزمه



  تر یروش بکرتر و الکچر  هیما از    خوره، یاشون مروشا بدرد عمه ننه  ن یا  -
 . جلو می ریم

ها  بزنه با سرعت دستش رو گرفتم و به طرف صندوق  یحرف نکهی از ا قبل
 . دمیکش

  ی صندل  ی بود، رو   یو اکبر  ینعمت  یکه فرستاده آقا  یبه هرکس   توجهیب
 . ستادمیا  یسوگول  د یفر یکنار پا  یخال

رو   ویآر  از  زور  با  اون  یصندل  یرو  روبه  آوردم،  کاغذ    ییهاباال  که 
 : دمدست گرفتم و داد ز  یرو تو  ویصورت آر  گرفتنیم

 !دیش ینم مونی بخدا پش  د؛یبد یبچه خوشگل رأ ن یبه ا -

ف  یبهش، هرچ  دیبد  یرأ بود    یم یو ش  کی زیفرمول  و زهرمار  و کوفت 
 . کنهیبراتون حل م 

رو    یصدا   ی ها متوجه ما شد، حتنگاه  همه انکراالصوات  اون دوتا  نکره 
 : دیو با حرص غر  دیبه بازوم کوب  یضربه محکم  وی آر دم؛یشن ینم

بعد    هیادی خودم ز  ی ! من درس و زندگ؟یزن یحرف مفت م   یچرا دار  -
 ... . تو

ها سمت ماست  اش رو گرفتم؛ حاال که همه نگاهسرعت در گاراژ وامونده  با
 . ستی ن ز یجا دیپس ترد

 :سر دادم ادیفر 

  ات یمسلطه؛ بروبکس ادب  ات ی علوم اعم از فلسفه و ادب  ی بچه به تمام   نیا  -
 . ه یفراتر از رشته تجرب ارو ی  نیبدن خدمات ا  یرأ تونن یراحت، م ال یخبا 



از موهام رو کندم و سمت جمع  کی با خنده    یتی تار  کاماًل    ایگرفتم که 
 : کردنیبه ما نگاه م یجد

. پس  کنهیحل م   هاتونوفی کل تکل  یو مجان   یمو قسم، مفت   نیبه هم   -
 .یخر زاد یویما آر   یصدا رأ  کیهمه  

 : داد زد تیو با عصبان  دیبه بازوم کوب   یضربه محکم  ویآر

به    یربط   چیه   ی گیکه م  یینای درست بگو. درضمن ا  لمویاالغ القل فام   -
 . و خودت ی دونیمن نداره، خودت م 

 :هاش شروع کردم چرت و پرت بهم بافتنبه حرف توجهیب

  قه یسر دودق  دمیم   ن یتضم  د؛یحل کن  دیتونیو نم   دیتون یکه م  یهرچ  -
  د، یتا من هستم غم نداشته باش   یها! ول   هی نچسب  یلی. آدم خ کنهیحل م 

اصاًل    مه یحال  ییزای چ  هی   یم یو ش   کی زیمسئول سفارشات خودمم منم از ف
  ی ویما آر   یصدا رأ  کی. همه  م یدار  اد یدادن ز  یرأ  ی ما دوتا آپشن برا

 .یدخرزا

که    دینکش   ی طول  نکردم؛  یتوجه   یبهم رفت ول   یابا حرص چشم غره  و یآر
 . شدن ن یکردن رام  قیاون دوتا االغ هم هوا رفت و مشغول تشو  یصدا

بود؛ با زبون طنز    ی نشونه خوب  نیا   کردن،یبا خنده باهم صحبت م  همه 
 . ها رو مجاب کردآدم شهی م  شهی هم

 . کرد  دایسوق پ   ی سوگول دینگاهم به طرف فر د یپاهام لرز  ر یکه ز   یصندل

 : تشر زد تیبا جد ی سوگول دیفر 



مسخره    یجا ست،ی ن غ یاآلن وقت تبل  نییپا  ا یتموم شد! ب   شیخب! نما -
 . بچه جون حهی زنگ تفر یباز

خاموشم کنن!    شد یآب هم نم  تر یگرفتم که با سه ل  شی لحظه چنان آت   اون 
  ن یصدام رو تا آخر  ستادم؛ ی روش او روبه  دم یپر   ن ییپا ی قلدورانه از صندل

 : کردم و گفتم   م ی حد تنظ

بب   - بابات؛    یسال دهم   یهانه بچه  میمن نه اکبر   ابو، ی  نیمنو  نه نوکر 
.  یزنیبا من حرف م   ی جورنی ا  ی کنیدفعه آخرت باشه چاک دهنتو باز م

سرشون،    ذارنیصداشونو م   غی تبل  یکه اون دوتا نکره برا   ه یدرضمن چطور
 !فه؟ یشد َاخه پ دیبه ما که رس 

صف رو بهم زدن و دور    ن یهم  ینانه بودن، براجا  یدعوا  ک یمنتظر    همه 
ان  ز یم زدن؛  رو حلقه  مته کش  یقدر  نداشتم    دهیاعصابم  شک  بود که 

 . قرار بدم تیدهنش رو مورد عنا 

  یبود؛ دوره رئيس باز  ی زبون  ر یمن قرص ز  یالت بود، برا  یهرک   واسه
 . ورق برگشته گه ینبودم، حاال د جانیبود که من ا  یمال زمان 

 : دیکش   دمیسف  رهنیپ  یرو  یکرد و خودکار به دست خط  رو کج دهنش

طرف با  اون  تی مسئول  اً یثان   نم،یبیچشمم م   یرو جلو  ابوی اواًل من دارم    -
  زنمیواسه من ممنوع؛ چون م   ی و رو کش  ر یز   یگرفتن رأ  ی. براستیمن ن 
تا نزدم دهنتو    ن یی. حاال گمشو برو پاکنم یم   تیوسط خط خط  نی هم

 . آسفالت نکردم



شعله  چنانآن درون  نفساز  بودم که  تو  یهاور  رو  صورت    ی کشدارم 
فقط   اما  دعوا،  منتظر  و  بودن  ساکت  همه  پرت کردم؛    کیبدمنظرش 

 . شدیدعوا منجربه اخراج م  کیو    یخرابکار

با  ،ی بودم سر دوراه  مونده ا  گرفتمیگل م  دیدهنش رو    جا نی تا بفهمه 
ز بر   کسچیه و  ن  ر یده  چ  ست؛ ی دستش  عمه  قول  معجزه    ی به  از  بهتر 

کن که با هزارتا مشت و لگد    زونشیبا زبونت از سقف آو   یزبون؟! جور
 . به تو هم نتونه خودش رو جمع کنه

گر ما بود،  نظاره  ی بود و با لخند کج   ستاده ی ا  ی صندل  ی مثل َعَلم باال  و یآر
 . رمیرو خودم دست بگ دون یم  نی ا دیانتظار دفاع نداشتم چون با 

 : کردم و به سرتا پاش نگاه کردم  ز ی رو ر هام چشم 

لباست سنجاق شده    ی که رو   یی مقوا  که یت   ه ی  ن یاز نوک پات گرفته تا هم   -
رئيس    ک یش  یلی آقا رئيسه؛ تو خ   نی . منو ببیرو صدقه سر عمو جونت دار

!  ییدستشو  یریم   کمیش  ی لیو خ   یدیتذکر م   ک یش  یل یخ  ، یاریدرم   یباز
. بکش کنار بذار  ست ی ن  کیش   ز یهر شخص همه چ یزندگ یپس بدون تو

 . کنه  دنینداره وز  م ی تصم یی جانیتو ا  دیباد فهم چندهر  اد، یباد ب

پذ  یزیر  یهاخنده آستبودن، الت  رایرو  باال کش   هامنی وارانه  و    دمیرو 
لحظه    کیکه به کتفم خورد    یاخواستم ادامه کارم رو انجام بدم؛ با ضربه

 .هم بلند شد ه یبق دنی او کش یصدا  د،یتمام حس و حالم پر

نبود،    ی لیخ   اشضربه رو   ایمحکم  بود  هم که  خ  یاگر    ی اثر  یل یمن 
با بهت دستم رو رو  تو  ینداشت؛  اون حرکت    یکتفم گذاشتم و  شوک 

 . موندم



سا   با سنگ  یباال  اش هیغضب  پسرها  یک ی  کرد؛یم  ین ی سرم    هیپا  یاز 
 : نرم گفت یل یکرد و خ  یونی که مسئول صندوق بود، پا درم  یدوازدهم 

 . ستی اآلن وقتش ن ال،یخی ب دیفر -

 : گوشش زمزمه کردم  ر یاش گذاشتم و ز شونه یرو یدست  توجهیب

نعمت  ن یبب  - بدتر  همه  از  دعوان،  دنبال  همه  گذاشته    ی اآلن  قانون 
امسال هرطور شده    خوادیاخراج؛ م   ی مساو   بخششیدعوا ب   ن یترکوچک
اش برسه به آموزش پرورش  و آوازه  میرو بکشه باال، گند بزن   جانیاسم ا

الکاتب کرام  با  م نه یحسابمون  نممعده  دونم ی.  آروم  کار    یریگ یات  تا 
نکن  یرو   تویخراب نگه  هی  یول  ،ی ما  خودتو  شدمدت  پربارتر که    یدار 
بارو بذار به کارم    هی  نیکن حسابتو. هم  هیمدرسه تسو  رونیوقت باون

 . بسوزه نه کباب خیبرسم تا نه س 

هم نذاشته    یری هام کم تأثانگار حرف  د،یکوب  ز ی م  یرو   ی مشت محکم  دیفر
 : داد زد یبود با همون لحن دستور

بگد؟یمعرکه گرفت  هیچ  - صف  همه  رأ  رن،ی!  ثبت    کسچیه  یوگرنه 
 . شهینم

که درون رفتارش مشهود بود، با دست محکم به عقب هولم    یحرص   با
که    یریگ  یشد، سر جاش که نشست و رأ  زمیداد؛ کارش موجب خنده ر

 . افتیکرد کار من هم رواج   دایادامه پ 

  کردم یرو مجبور م  وی نعره زدم. آر  تونستم یو تا م   ستادمی ا  ی صندل  یباال
  ایگوسفند تازه به دن   کلیبه ه   شباهت یکه ب  اشیالغر مردن کلیبا اون ه



بعد از مشت که به    اد؛یها عشوه ب و مثل مانکن  رهیبگ  گور ی اومده نبود، ف
 .کردیبا حرص حرکاتم رو تکرار م  د یکوبیبازوهام م 

  یهاتیو از مز  کردن یم   قیرو تشو   نیاز جناح چپ مدام رام   ایو پو   سامان
 . کردنیم   دیاز روش بکر من تقل  ییجورا  کیگفت    شدیم   گفتن،یم   ن یرام

ه به  ک   هایدهم  هیپا   شتر یبود که ب   نیکه به دنبال داشت ا   یمثبت  جهی نت
بودن، از ما خوششون اومده    طنتی دنبال ش  شتر ی ب  گهی د   یهاهی نسبت پا

 . کردنیبدن مشورت م یبهمون رأ نکهی بود و سر ا

و ن  نیرام   از    ترسوند؛ یبود که من رو م   نینبود، هم  یخبر  مای و مهران 
 !ذاشتنینم یخودشون رو خال  دون یم وقتچیها ه آخه اون

با حرص    و ی صندوق انداخته بودن، آر  ی رو تو  هاشون یهمه رأ  باً ی تقر  گهید
بودم    دهیهاش رو کشقدر لپان  غی موقع تبل   ن؛ییپا  دی پر  یصندل  یاز رو 

 . گوجه بود  یبه سرخ لیما  دش یکه پوست سف

مشت   دم یپر  نییپا   ی صندل  ی رو   از  و    یو  شاد  لحن  با  زدم،  بازوش  به 
 : گفتم   یسرخوش 

درزش    ی کردم که مو ال  جمع  ینقشه رو؟! چنان واست رأ  یحال کرد  -
 . رهینم

هاش  دست  یو رو  دیکشیهاش دستمال م لپ  یکه رو   یدرحال  یکالفگ   با
 : دیآب لجن پاش کلم یبه ه ک یش یل یخ  کرد،یرو با مرطوب کننده پاک م 



  فت یو کث  یکروب ی م  یفقط لطف کن و خفه شو؛ دست و صورتم با دستا  -
سرت که    ارمیب  ییچنان بال   ارم،یب  یمن رأ  هیشد. فقط کاف  دهیبه گند کش

 . آسمون برات سوت بکشن یکالغا

خط کش   یتأسف خوردم، اکبر  یاقتی لیحجم ب ن یا یو برا   دمیکش  یپوف
 .تکون داد ن یتحس  یاز رو  یسر دیبه دست وارد شد و نظم رو که د

! با خط کش به کمک اون  نهیرو بب  شیپ   قه ی! خوب شد نبود چند دقهه
که به    یکردن، پسر قد بلند با کارت   رونی ها رو بخوار بچهچندتا مرغ پاچه

 :بود با اخم تشر زد دهیچسب رهنشیپ

 . وقت شمارش آراست  رونیب دی! برد؟ یستادیچرا وا -

ام  ام گذاشت و با زور به جلو هولم داد؛ با شدت شونهشونه  یرو رو   یدست
 : دمیغر و  دمیرو از دستش کش

 . یجمهور سی رئ   گاردیباد  م ی دیخب باو؛ فهم لهیخ -

حرکت    ی و به طرف در خروج  دمیرو مثل بچه چهار ساله کش   وی آر  دست
 . بشهیقراره چ  دونهیخدا م گهی من که حرکتم رو زدم، حاال د م؛ی کرد

 : مانع شد ل یبی که مستر س  م ی رو برنداشته بود یبعد قدم

  ه یبق  د،یکمک کن  نای ا  دیشمارش آرا به فر  یشما تو  ن؛یجان و مت   ویآر  -
 . همه برن کالساشون

که    یشد با آخ بلند  یو مساو   دیبا شدت دستش رو به بازوم کوب  و یآر
 . گفتم   ی کشدار  سی ی با خوشحال ه یاز ثان یاما در کسر  دم،یکش

 ... .و بس  م ی برو برگرد ما بود یب  برنده



  ت یبا عصبان  دی فر  فرش نماز خونه؛  یسرعت صندوق رو چپه کردم رو   با
 : تشر زد

 !قا؟یدق یکن یم  ی چه غلط -

رو    گهی د  یهاصندوق  اتیبهش؛ محتو   توجهیرو براش کج کردم و ب   دهنم 
 . ختم ی ر  نیزم یهم رو 

  ی هانفر از بچه  کیو    ویمن و آر   د یدوتا صندوق بودن؛ به جز فر  درکل
 . م ی مشغول کار شد  یدوازدهم 

آرا    یتو  یدست  کی تا    میکردیاون دوتا خرمگس رو دک م   یچطور  حاال
آرام؟ی بکش بود  بهتر  فعال  بشمار   کی  ی!  رو  خودم    میصندوق  بعد  تا 
 . رو بدم شونبی ترت

 :گفتم و کاغذ اول رو باز کردم  یاللهبسم 

 .یخر زاد  ویآر -

 : کردم و رو به پسر کاغذ به دست گفتم   یزیر  خنده

 . ی تجرب ازدهمی ه یاز پا  یخر زاد  ویآر س یاول بنو  یرأ -

د  یکاغذ  ویآر با  و  باز کرد  قروچه  دنشیرو  به    ی رفت، مشت  ی ادندون 
 :د یو غر  دیبازوم کوب

  ؛یکردیدرست خارج م  لمو یاگه از اون دهن ناقصت فام  ،ی آشغال روان  -
 . نوشتنینم  یجورنیمنو ا  ل یفام هاوونهید ن یاآلن اکثر ا

درحال  یکج  لبخند و  زدم  روش  بعد  کهیبه  م  یکاغذ  چنگ    زدم یرو 
 : دمیغر



چه برسه    اد،یدر نم  شیب  یخر  لتی! از فام ی سی انگل  ر ی بچه وز   نکهینه ا  -
 . به خودت

قلم و کاغذ دستش بود و کاغذها رو تندتند باز   تیبا جد کهیدرحال دیفر
 : تشر زد  کرد،یم

 . تموم بشه دیساعته با  مین  د،یکارتونو بکن  حرفیبهتره ب -

  ی هارو باز کردم؛ اون دسته از آدم  ی و کاغذ بعد  دمیرو درهم کش  هاماخم 
که    یکف و آبدار  یهافحش  ا یانداخته بودن،    یکاغذ خال  ای  فرهنگ یب

 . خوندمیخجالت و با لذت و داد م  چیبدون ه  یگاه 

ام به لرزه در  نکره  ینمازخونه رو با صدا  د،یرس یم   وی که به آر  هافحش
با    ظ ی غل  یلی ها رو خ فحش  ا ی  دم یخند یبلند م   یبا صدا  ا ی  آوردم، یم و 

رسمًا نمازخونه رو کرده بودم محل فسق و فجور.    کردم؛یلذت تلفظ م 
  اه یبود، کاغذ رو با فحش س  نیکار هرسالم هم   ییدوره راهنما  ی هرچند تو

 . کردمیم

و کادر مدرسه،    دها یفحش به کاند   ای بود    یخال  ایها  رگهب  شتر ی ب  نصف 
 . نوشته بودن ی رو خرزاد  وی آر لیها هم فام اکثر بچه

  م؛ ی زل زد  یو اون پسر کالس دوازدهم  د یمنتظر به دهن فر  وی و آر  من
محتو  پابرگه  یرو  اتیهردو  باال  رو  فر  نیی هاشون  جد  دیکردن.    ت یبا 

 : گفت

چهل و سه    یمحمد لطف  ات، یدهم ادب  هی از پا  یپنجاه رأ  ی برات   ن یآرم   -
 ... . یاز دوازدهم تجرب یرأ



رو به    یرپاکت یش  ینثارش کردم و منتظر موندم تا اسم کوفت   ی رلبیز   فحش
 . نم یدستآوردم رو بب جهی تا بتونم نت  اره،ی زبون ب

  کرد یاش رو نگاه مبرگه  یرو   کهیدرحال   تیبا جد  یپسر دوازدهم   اون
 : گفت

فر خ  - چ  دیب  م  ییزها یطبق  رو شروع کن.    ی عالمت گذار  خونم، یکه 
 ... . ویآر

 :کرد  ز ی هاش رو رانداخت و چشم  و یبه آر یامشکافانه  نگاه

 !درسته؟ گهید  یبود یخانه زاد -

کتاب تستش، گوشه لبش    شی بود به ر  دهیکه مثل کنه چسب  یدرحال  و یآر
 :گفت  حالیرو کج کرد و ب

 . بگو دهنت عادت کنه یبرادر من؛ خانزاد یخانزاد -

 : ادامه داد تیپسر گوشه لبش رو کش داد و با جد  همون

 . یهفتاد و پنج رأ -

بازو   با به  قدرت  محکم  اشینکبت   یتمام  ضربه  و  زدم  سر    یچنگ  از 
 : دمیکوب   دشیبه سر سف یخوشحال

 !که پسر  گل کاشتم   -

 :گفت  رلب یهام رو پس زد و زحرص دست با

 . ارمیم  یهمه آپشن رأ  ن یمشخصه با ا -



اون حجم خودش  توجهیب فر  ی نگاه  ی فتگیبه  اسام  دیبه  رو    یانداختم، 
 : دیرس  نیخوند و نوبت به رام  یگریپس از د  یکی

 . یهم شصت رأ  یمسعود نی رام -

تمام کاغذها رو    یبود؛ با خوشحال   ده یبه فلک رس  میشاد  اد یرسمًا فر  گهید
  یکه به خودم زحمت بدم و رأ  خواستینم  یهوا پخش کردم، حت   یتو
 . دنیرسیجوره به ما نمجا کنم چون هچرو جابه یکس 

 :تشر زد تی با جد دیفر

 . رو خته ی ر ی بساط و کاغذها ن یا د یخب، جمع کن لهیخ -

 *** 

 ( چند روز بعد)

رئيس شورأ نبود اما معاون شورأ    و ی آر  نکهیوقف مراد بود، با ا  ز یچ   همه
باحال شورأ براش حوصله سر بر بود و    یبود؛ کارها  ی شدن برکت بزرگ
  ی ها رو با شوخ صف  دادم،یبا شوق کارها رو انجام م  ار یمن به عنوان دست
 . کردمیرو پر از مطلب م  یو برد پرورش کردمیو خنده مرتب م 

طبق حدسم    شد؛یمحسوب م  یشورأ بود، درواقع عضو اصل  یمنش  نیرام
  ی و هرکار  ختی افسار اون چهار نفر هم از هم گس  نی با شورأ شدن رام

آر  یبرا و  من  و  م  وی دک کردن  ز  دادن،یانجام  تا    یزن   رآبیاز  گرفته 
 . شورأ تیمسئول  ی کردن تو  یکارکم 



ب   ده یکامال عقب کش  نیرام مهرا   یکار  چارهیبود،  نداشت؛  به  هم  ن هم 
باز هم    یال یخیاوج ب  ی تو  ما ین   رفت،یچشم غره م   تر فینسبت قبل خف

 .خودش رو داشت یی پررو 

شرکت کرده بودن و    ی ورزش ادیالمپ یبود که تو  ی چند وقت  ای و پو سامان
مهروز کالس رو  م  ی جور  ی گاه  چوندن؛یپ یها  انگار    کردنیرفتار  که 

ها  بخاطر اون  نی رئيس شورأ هستن، کاماًل هم معتقد بودن که رام  یجفت
 . آورده یرأ

رو بستم؛ همه درحال    امیگرمکن ورزش  پیکفشم رو محکم کردم و ز  بند
رام  یباز بودن،  فوتبال  مطالعه    یاگوشه  نیکردن  محو  و  بود  نشسته 
 . بود یکتاب 

کردم و کنار    عزمم رو جزم  نم؛یکنار اون بش   یکاریب  یدادم به جا   ح یترج
  اط یمجنون کنج ح  دیب   یهادرخت  ر یسبز، درست ز   ی چوب  مکتی ن  یرو 

و روحم رو    خوردیها به جسمم م درخت  یالاز البه  ی نشستم. باد خنک 
 . چنان رنگ عوض نکرده بودزمستون هم  یسوز سرما کرد؛ینوازش م

 :در کتاب رو بست و با لبخند گفت ن یرام

 !شده؟   نیسنگ اتونهیچه خبرا سا -

 !م؟ی شد  یمی قدر صمان ی زدم، ک ی با تعجب ختهی آم لبخند 

 : و گفتم   دمیکش  یآه مانند نفس

 . گرانیمنع د  ای از اثرات شورأ شدِن  ،ی ریگینم لی تحو  داً یشما جد - 



ها  فوتبال وسط محوطه سوق داد؛ بچه  نی زد و نگاهش رو به زم  یپوزخند
  یی چا  یالیخ یبود و با بدفتر    یو معلم ورزش تو  کردنیم  یباز  اقی با اشت

 . کردیکوفت م

 :و گفت  دیبه صورتش کش ی دست ن یرام

د  ی برا  گه،ی د  نه یهم  ی زندگ  - دوش  به  نشدن    ی تو  یمجبور  گرانیبار 
 . یوجود خودت محصور بش 

 : صورتم پخش شد ی سرما تو  یکه حرارتش تو  ی جور دم یکش  یآه

ست  هست از گذشته  یبدبخت  یدور، هرچند که هرچ  ز یها رو بر گذشته  -
 .دور  زشونیاما تو بر

 : کتاب رو ورق زد و گفت  یها صفحه ی تلخ با

نم  - هم   یچ  ی دونیتو که  چطور گذشته.  و  پ  نی گذشته    شی چندسال 
بود و ما چندتا پسر چهارده، پونزده ساله چشم و    یی مدرسه راهنما  جانیا

 . تباهامون داش یکار  یو نه کس  م ی داشت  یبا کس  یگوش بسته؛ نه کار 

 : بهش انداختم و تلخ گفتم  ی نگاه مین

 !پس چرا اآلن ورق برگشته؟  -

 : ختیر  رونیلحنش رو ب  یشد و تلخ  قیدق سرجاش

مانع    ی! تاک ؟یگفتم تا ک   نایبارها به مهران ا   م؛یی مشت ترسو  ه یماها    -
م  ییواردا تازه بش کالس  یتو  انیکه  روحمون  ان  م؟ یمون  و  جسم  قدر 
  میحرف بزن  یعاد میتون یآدم همسن و سالمون نم هیبا   ی که حت  فهیضع



فقط   م ی ستی ن یا. ماها عقدهم ی برداشت نکن یهاش قصد و غرض و از حرف
 . م ی دوباره اعتماد کن م ی ترسیاز ضربه خوردن؛ م  م یترس دار  م، ی ترسیم

  مشی هاش قاحفره حرف  نیکه هرلحظه ب  یطاقتم طاق شد از راز  گهید
چ   کرد، یم وام   یمگه  اون  رازبود  ا  یونده  تا  س   حدنی که  نگه    نه یکنج 
انداشت؟ یم باشه،  هرچقدر هم که سخت  آدم    ک یهست که    یقدر! 

 : مثل من درکش کنه یادهیو مهر ند ده یکش   یسخت 

بهش    ،ی ترسیم  ی از چ  ی آدم بگ  هیبه    نکه ی ! اه؟یدرد چ  نیبدتر   ی دونیم  -
همون آدم    ینی ب یاز اون زخم؛ بعد م  ی ترسیو م  یخورد  یچه زخم   یبگ
  ن ی. شما از ارهیو م  زنه یبه قلبت خنجر م   ی که دار  یهمون ترس   ا ی  قاً یدق
کتاب پر    هیکه نترسه؟! اگه بخواد به درد باشه من خودم    هیک   د،یترسیم

  ی نفر درد پنج نفره، شما باهم رو   ک یشما درد    یام؛ برانگفته  یاز دردها
همه زخم بخوره؟! زخم    ن یدل چطور ا  ه ی!  ؟یمن چ   دیش ی زخم هم مرحم م

 . یکس یدوست داشته نشدن، زخم ب

  دوار یو با محبت دستم رو گرفت، لبخند ام  دیکش   شیدستش رو پ   ن یرام
 : زمزمه کرد نانیزد و پر اطم یاکننده

م   - امروز  رو   ن یترقانون شکن  خوام یاز  ناحق    نیزم   یآدم  قانون  بشم؛ 
از امروز    شکنم، یبشکنم و دل به اعتماد بسپارم. مرز رفاقت ممنوع رو م

 . درد تو درد منم هست

 : فشرد و با لبخند و صراحت لب زد  ی رو به گرم  دستم 

م   - قانون  د  شکنمیامروز  بار  م   گهیو  پات  اعتمادمو  بار    ک ی  زم، یریکل 
آدم  سر  تاحاال  من  اما  ق   یحماقت کردم  تو  آزارمثل  تو  خوردم.    ی سم 



  ه یاز ثان  یکه اومد  یتو از روز اول  م؛ی قینره ما باهم رف  ادت یاز اآلن   ،یندار
بشه،    ماقتبه ح  لیکه اعتماد به تو محاله که تبد  دمیاول تا به امروز فهم 

 . برام یممنونم که قوت قلب هامیبا تموم کم کار

  رم؛ی چشمم رو بگ  ی هااشک  ی که نتونستم جلو  نیقدر سنگکردم، ان  بغض
وجودم    یکه تو  یو بغض  ییهمه تنها   نی! بعد انی! موفق شدا یآر  وا،یش
به دوش    امیدن  ک ی  یایرو   یتنه برا  ک یکه    یهمه زخم   ن یبعد از ا  ختم؛یر

 !کنم  هیدارم که به دوشش تک قیرف کی  گهیحاال د   دم،یکش

 !ت بوسه بزنم؟چطور شکرت کنم؟! چطور به کرم و لطف ایخدا

  ی تو سر  شه یکه هم  ییوای ناقص ساخته شده، ش  کردیکه فکر م  ییوا یش
  وا ی کرده! ش  دایپ   قیمسخره شد، حاال رف  اشیکه بخاطر رو  ییوای خورد؛ ش

پ تا تو  دایحاال مرهم    ادی صورتش فر  ی کرده؛ مامان کجا بود؟! کجا بود 
که    ی! اون دختر؟ییشد. مامان کجا  اشی رو   یایباالخره وارد دن  وایبزنم ش 

  یدختر  ؛یزد  یل یبهش س  کردیم  ه یگر  هاوونهی مرگ پدرش مثل د  ز رو 
  ، یکرد  یو زندون   یکه بعد پدرش خواست مرد خونه باشه رو کتک زد

 !؟یبد ن یکه خودت رو تسک  ؟یکه چ 

 . شدم  امیرو ی ایمن وارد دن حاال

سع  یدرحال ناگهان   ی که  لرزش  متودست  یداشتم  رو  کنم،  هام  قف 
 . زدم  یاز خوشحال یسمجم رو با حرص پس زدم و لبخند عار یهااشک

 : از تعجب ی نگاهش رنگ گرفت، رنگ ن یرام

 !؟یخت یگفتم که بهم ر   یزیشده من چ  یزیچ -



  ی دستم باز  یهابا بغض با انگشت  که یانداختم و درحال   نییرو پا   سرم
 : گفتم   کردمیم

تنها  مهینه! گر  - حرف  ه،یادیز   ییاز  تموم  ه  ییها از  س  یکه    م نهیکنج 
 . یشینم  ی باعث ناراحت وقتچیوگرنه که تو ه ختمیر

  ی می ام گذاشت و با همون لحن صمشونه  یدستش رو با محبت رو   نیرام
 : و قشنگش گفت

بدون زخم منم هست؛ داداشم از اآلن    ، یکه خورد  یاز امروز هر زخم   -
حاال اشکاتو پاک کن    یکن   هیگر  دیتا من هستم نبا  ،یگاه دار   هیتک  گهید

 !کنهیجون مرد که ناله نم  یبه قول جف 

قدر خوشحال  هام رو پس زدم، ته دلم اناشک  زدم و با دست  یزورک   خنده
 . ارم یبودم که دوست داشتم بال درب 

که از شدت    یآروم گرفتن قلبم ساکت موندم، با بغض  ی رو برا  قهیدق  چند
با    ییتنها  اما نشکست؛ حاال  بودم بشکنه  بود و هربار منتظر  کهنه شده 

 . کردیم  تم ی بشکنه، اما با سماجت اذ خواستمیتمام وجود م

هام از شدت بغض  رو فراموش کنم؟! لب  ییهمه تنها   ن یا  تونستمیم  مگه
کروم    یمهار کردنش با سرعت لبم رو به دندون گرفتم و سع  یبرا  د، یلرز

 . رو مهار کنم  با لبخند اشک شوقم 

مخف   یز یچ  چ یه  قایرف  - هم  از  بچه  کنن؛ینم   یرو  برادرد  من    ی ها 
ول   نی بزرگتر م   ی رازه  بهت  رو  خودم  اون  گم، یدرد  من  قدرام  داستان 

 . هاداستان بچه یاما نه به تلخ  ستین  نیریش



جور  خدا رو  هرکدوم  درد    یداستان  از گفتن  قاصره  زبونم  زد که  ورق 
راز ها؛ من سالبچه اما د ها  ندارم! مطمئن  گهیم رو دفن کردم    ی کشش 
 ! ؟یگوش بد   یخوایم

 : رو قورت دادم و با لبخند گفتم   بغضم 

  یحرف هم وقت دارن، پس بگو اگه تو  دنیشن  یتا صبحم برا  قایرف  -
 . کنارت باشم   تشیروا  یکنارت نبودم آلقل تو   تیداستان زندگ 

 :بود ادامه داد رهی رو خبه روبه  کهیزد و درحال   یلبخند

با    م، ی خوندیدرس م  جا نیا   یمثل چندتا آدم عاد  ی وقت  شی سه سال پ  -
زندگ نفر  زندگ   مونیاومدن سه  نه    مون ینابود شد.  نداشت،    یک یرنگ 

 !یخاکستر یک یو نه   یمشک 

 :بودم  دشیلبخند تلخ و نگاه ناام  شاهد

اگه    شدم، یاشون رد ممدرسه  یکه خوش و خرم از جلو  ییها اون موقع  -
ب   دونستم یم عبور  م  کی  منظور یاون  ام  شهی روز  پر    وقت چیه  د،یعبور 
 . شدیجا رد نماز اون  امهیسا

چشما  هی  ادمهی  فقط با  بود،  موها  ی دختر  و  معصوم  نگاه  که    یی سبز 
چقدر شلخته!    یوا گفتن یدوستاش م  رون؛یب  زد یاش م از مقنعه  شه ی هم

 . کرده بود  ر ی و نگاه معصومش گ  یاما دل من درست وسط همون شلختگ 

 : دیکش  ینثارم کرد و نفس آه مانند   یتلخ لبخند 

. کارم رد شدن از اون کوچه و مدرسه  ل یهرصبح؛ هر عصر؛ هر روز تعط -
پسر   نیعاشقو بدونه؟! حاال ا  ینوایپسرک ب   نیبود که درد ا  یبود، حاال ک 



  جا، نی بره جلو و بگه دختر خانم! رد نشو از ا  یعاشق خاک برسر چطور
  فتمقدر نگ. نگفتم، انی لرزونیقدمات م   ر ی دلو ز  نیکوچه ا  یش یرد م  یوقت

 . هام شد حرص امروزمکه نگفته

قهوه  میمستق  به مردمک ح  شیا نگاه  با  چشم   رونیرو  و  داد  هام سوق 
 : ادامه داد یاز درد ی لبخند عار

ا  ل یسه  - پا پس بکشه؟یچ   ایباز   فی وزارس ی   ن یبهم گفت، پسر!  اگه    ی ! 
حرف دلت؛    یتو  شه ی اون کوچه و جسمت محصور م  یتو  مونه یدلت م

بله بهت بگه صدتا    هی قانعش کنم که    یپسر بذار من برم جلو! خودم جور
 .ادیبله از کنارش در ب

 ... . و رفت 

ذهن ثبت کرده بود و    ی دوستش رو تو  یهادردناک تمام حرف  چقدر 
به زبون م  ب   یکلمات   آوردیچقدر زجرآور،    ک ی  یها توسال  شکیرو که 

 . از قلبش دفن شده بود ی اگوشه

  گه یداد داداشم! دختره م  ی وعده اومد؛ دختره اوک  هی رفت اما هروز با   
د  نمش،یبب   خوامیم منم  دختره گفت کاش  دختره گفت  دارم!  وستش 

هام رو  روز چشم   ه یجلو؛ دختره گفت، گفت، گفت... اما    اومد یخودش م
  مکت؛ ی همون ن  یهمون پارک درست رو  ی درست تو ادمه یکه باز کردم،  

  ی اها ننداختم و بوسهکه به اون چشم   ینکردم، نگاه   لمسکه    ییهادست
 .شد  قیها نزدم سهم نارفکه به اون دست



شدم،    رهیدردمند بهش خ  یو با نگاه   رونی رو دادم ب  نمی سنگ  یهانفس
نبود؛ نگاهش آروم آروم رنگ گرفت،    شیپ   قهیچند دق  ن یانگار اون رام

 . کرد  شیسمج دل من رو هم ر   یهاچشم و اشک ی اون سرخ

م   شیبچگ   ما ین  یدونستیم  - بوده؟!  براسام  یدونست یالل    نکه یا   یان 
قدر  چرا ان  ا یپو  ی دونی! مخوابه؟ یرو تا صبح نم   یی شبا  هی  نهیکابوس نب

  ت یهرکس ما رو اذ  یست. از بچگ ! چون تنهاست، چون افسردهخوره؟ یم
ما    خورد؛یکتک م  یحت  ستادیا یپسر قلدور اخمو جلوشون م  هی   کرد،یم

 . بابا مهران  م ی گفتیمبهش  

 :و با بغض ادامه داد  دیهاش کشاشک یلرزونش رو رو  یهادست

که درد من از عشق بود، اما درد اونا از    کشم یعذاب م   ییجامن از اون  -
 . دردشون از جنس جنونه ست،ی جنس عشق ن

گشنه و تشنه دووم    ابونیکه هفت روز تو خ  یدیحاال بچه شش ساله د  تا
 !؟بچه مادر خودشو بکشه هی ید ی! تا حاال داره؟یب

 ... یوا یها وا از دل بچه یها وااز دل بچه یوا

لحظه قفل کردم، اما با سرعت    کیکه    زدیبه سر و صورتش ضربه م   چنان 
هاش بدون  امونش نداد و اشک  ه یدست گرفتم؛ گر  ی هاش رو تودست

هاش خارج شدن. چنان پر درد اشک  از مردمک معصوم چشم   یمرز  چیه
 . انیپایهاش بارون بو اشک تاس یهاش در که انگار چشم   ختی ریم

 !هستن؟   یتا واقعًا کپنج ن ی! ادن؟یکش   یها چبچه نیا



  یالحظه  ی بود که برا  اد یقدر زان  امنهی ! درد سکنه؟یقدر درد مقلبم ان  چرا
فرود    نییبه پا   یهام سر خورد و از صندل دست  ی از تو  ن یرام  یهادست

رو  رو  دستم  دردمند  س  یاومدم؛  لحظه  دمیکش   امنهیقفسه  اون    یاو 
 . از گوشه ذهنم عبور کرد یهضم نشدن  یهاحرف

نگاه اشک  نهیرو به س   دستم  نگران رام فشردم و  روم  رو روبه  نیآلود و 
 .هام رو گرفتچشم  یجلو یاهیاز س  یااما هاله دم،ید

هم    ن یدادم، رام  هیتک   یی و روش  وار ی به د  جونیو ب  دمیکش  یق یعم  نفس
  ه ی تک  یداریکنار خونه سرا   یی به صورتش زد و کنارم به ستون دستشو  یآب

 :داد

 ! حالت خوبه برادر؟ -

با لبخند جواب    نشیسنگ   یهاحرف  ی ادآوریاز ته دل زدم و با    ی لبخند
 :دادم

 !خوب بود؟ شهی مگه م -

 :و تلخ گفت  دیکش   یقیعم آه

م  - بزرگ  ،یگ یراست  بودن  دن   نی تر خوب  خوب    یالک  یحت  است؛یهنر 
 . بودن

ش   ادی  ناخودآگاه  سل  ی قلب  ی اشهیپالک  که  بود،    ن یافتادم  داده  بهم 
بدمش؛ قطعًا براش    نیتا به رام  فم یک   یبرحسب اتفاق گذاشته بودمش تو

 . ستی اشون نپالک اضافه دنیفهمیم  ها نیاگه مهران ا شد یبد م

 : با زبون تر کردم و روبهش گفتم  جون یرو ب  لبم 



پالک داده بود، اولش خواستم    هیبهم    نیاتون بودم سل که خونه  یروز  -
 ... . گفتم دل بچه رو نشکنم   یپسش بزنم ول

  ذاشت یم   شیکه چالش رو به نما  یرو قطع کرد و با خنده قشنگ   حرفم 
 : لب گفت ر یز

بود. اشکال    ی! حاال اون دروغ گفتن سر صبحش چنی پدرسوخته رو بب  -
مونه حاال که  گروه  یاز اعضا  یکی  یخودت، اون برا   شی نداره اصاًل بمونه پ

  ادتیبه تو؛ فقط    دمشیکردم م  دایخوب پ   قیرف  هی و من    ستی اون ن
 !بشکنه ها دیباشه نبا

 !یک یتو ج ک یجان چه ج یا -

 !ییاافسانه یقای خدا! چه رف یوا -

برداشتم؛    وار ید  یرو از رو  ام هیبه جونم افتاد و با سرعت تک  ی ق یعم  رعشه 
با خشم به    خته یراهرو باز شد و مهران با تمسخر آم   یانتها   ییدر دستشو

فاجعه رو    ن یهم قالب کرد، هنوز ا   ی هاش رو توزد و دست  ه یتک  وارش ید
  ی خندچنان لب   مای اول راهرو باز شد و ن  ییهضم نکرده بودم که در دستشو

 .به لب داشت که تا ته فاجعه رو خوندم

! اآلن  ختی بهم ر  ز ی رسمًا همه چ  کرد، یزق م هام زقترس سر انگشت  از 
 .کننیرو از خودشون طرد م نیحتمًا رام 

قدر  انداختم؛ درکمال تعجب ان  ن یبه رام  ی دهنم رو قورت دادم و نگاه  آب
  ششیپ   قهیدقچهره چند    یاز اثرات غم رو تو  یاذره  یخونسرد بود که حت 

 . دمیدینم



طور که  که اون  دادم یم حیتوض  دیواقعًا به شماره افتاده بود، با هامنفس
 . اما توان تکلم هم نداشتم   ست ین  کننیفکر م 

 : گرمکنش گذاشت و با لبخند گفت  بیج  یهاش رو تودست ن یرام

 !ن؟یبود ستاده یگوش وا   یمثل موش فاضالب  -

 : دیغر  باً یکرد و تقر  یتک خنده عصب  مهران

ا  - شاخکامون    ییهوی   م، ی دیشن   انت یخ  ی بو  ست؛ی ن  نینه چون کارمون 
 . فعال شد

  امقهیور شد،  برداشت و با سرعت به طرفم حمله  وار یرو از د  اشهیتک   ما ین
 :مشت گرفت و داد زد ی رو تو

که    ی عاقبت کس  یدون یحلقه به گوشت خورده؟! م   یاصل   نیتاحاال قوان   -
 !شه؟یم  یپا بذاره چ  ر یقت ممنوع رو زقانون رفا

 :جواب داد یدرکمال خونسرد نیبگم رام   یزیچ  نکهیاز ا قبل

کار من دخالت کنه با خود من طرفه؛ دست    یتو  یکه هرک  نهیقانونش ا  -
 .یبزرگ شد  گهی تو د ما،ی بردار ن اش قهیاز 

حرکت کرد، درست    نی پر سرعت و با خشم به طرف رام  یی ها با قدم  مهران
 .کش داد  شتر ی ب ه یثانبههی و لبخندش رو ثان  ستادی روش اروبه

دل من با اون    دونست یبه خنده شد، اما نم   ل یکش داد که تبد  قدر ان
  ن ی و با دست خودم همچ  شکست یخنده مرد و زنده شد؛ کاش پاهام م 

رو،    یی تنها   ن یصاًل نخواستم شکستن ا! ا ایخدا   آوردم، یبه بار نم   یی رسوا 
 . خوامینم  یچی ازت ه گهیتو آرامش رو بهم برگردون د



رو به دست    ن یرام  ی شد، تمامًا زندگ  ده یکوب  نیکه به صورت رام  یمشت  با
گوش    یاز ته دل لعنت به حماقتم فرستادم و تو  دم؛ید   ی تباه  ی خودم تو

 : هاش بود داد زدمحصار دست ی تو  امقهیکه با غضب   ییما ین

 . دیمنو بزن دی با  یوحش   یگاوا  -

 : به صورتم زد و با ته خنده گفت یآروم و پر تمسخر  ی لیبا خنده س   ماین

محاله که    م،ی کنیم  تیرعا  شهی تو اصاًل نگران نباش بچه! ما نوبتو هم  -
 . میست ی چون ما حق خور ن میحقتو ند 

ن  مهران دنباله حرف  و    یتک خنده عصب  مایبه  تو  ن یرام  قه یکرد    یرو 
رام از دهن  بود، دلم براش سوخت!    یخون جار  نیمشت گرفت؛  شده 

از حقش سرش    شتر ی بود که ب  یآدم  شهی بود، هم  گناهیآدم ب  کی  شهی هم
رفاقتش به ته    ی من ساعت شن  یحاال بخاطر حماقت و سادگ   اومد؛یم
 . بود ده یرس

 . خودم برسه زل بزنم بهشون تا نوبت به  تونستم یعجز فقط م با

از    دیکش   یادیرو چنگ زد و چنان فر  ن یرام  قه ی  مهران که لرزش تنش 
 :واضح حس کردم یل ی شدت خشم رو خ

منو بده فقط بهم بگو    یفقط جواب چرا  ؟یچرا آشغال؟! هان؟ چرا عوض  -
 !چرا؟

  ی نداشتم؛ مشت   ییمتولد شد که ابدًا باهاش آشنا   یدیجد  نیلحظه رام  اون
  د یکش  یو چنان داد دیدر حد و اندازه همون مشت به صورت مهران کوب 

 : ختیفرو ر  یزیمون چتکبهوجود تک  یکه تو



بب  - االغ؛  باز کن  و گوشتو  حصار  ن یچشم  خودت کش  ی چه  !  یدیدور 
 . م ی شیحصار محصور م نیا یتو  میتک دار بهتک

  ی مشت  در عوض چنان  کرد،یقدر داغ بود که دردش رو حس نمان  مهران
  ی هاچشم   یرو ول کرد و با نفرت تو  ام قهی  مای که ن  دیکوب  نیبه صورت رام 
 .بلند کرد نیزم   یرو از رو   نیسردش رام 

د  مهران نم  ک یمثل    گه یرو  تو  دم،ی دیآدم  واقعًا    ی مهران  حالت  اون 
  ی تعلل   چیهیرو کنار زد و ب  ما ی نبود! ن  یارهیزنج  وونهید   کیبه    شباهتیب

زد    نیرام   روحیرو به صورت ب   ییها مشت  د؛یکوب  وار ی رو تخت د  ن یرام
و    حسیب   نیاون صحنه دلخراش بودم، رام  یکه من فقط محو تماشا

 . گفتیآخ هم نم ی و حت  کردیفقط تحمل م  حالتیب

  یتو قول داد  م؛ی حصار بود  ن یا  یاما همه باهم تو  م،یحصار بود   ی ما تو  -
!  کنه؟ یعوض م  ار ی  یکه قول داد پنهون   ی. کس شرفیب  ی نامرد، تو قول داد
چرا    ؟یچرا تکرارش کرد  ؛ینامرد، تو داداش من بود  ادیتف به شرفت ب 

 ؟یاون کارو تکرار کرد 

ب  مهران که  م   شتر ی هرچقدر  بمشت  زدیحرف  هم  قدرت    شتر ی هاش 
تو  ما ین  گرفت؛یم رو  مهران  پشت  از  سرعت  دم  آغوش گرفت    ی با  و 

 :گوشس زمزمه کرد 

  یبذار برا  نه، ی بیم  ادیم   یفدات بشم اآلن نه؛ جون داداش اآلن نه. نعمت   -
 .بعد از زنگ دورت بگردم  قه یدق ستیب



  ماین  یهاو به دست  کردی! با قدرت تقال مشد؟ یمگه مهران آروم م  اما
م رام  زدیچنگ  به  قرمز  نیتا  از    اهشیس   یهااون چشم   یحمله کنه؛ 

 : درد ایدن  کیبغض داره و   کیمشخص بود  

نفهمن؟! چرا همه تهش    ن یزم  یرو   ی ! چرا همه آدمافهمه؟ینم  ی کیچرا    -
! داداش بامراِم من کو؟! خسته  ما؟یمن کو ن  نی! رام ان؟ی نامرد از آب در م

  یایدن   نیا   یتو  خوامیشدم، از همتون خسته شدم؛ آشغاال من که گفتم نم 
  ز که بعدش ا  ؟یکثافت چرا نجاتم داد   ید توخو  نیبمونم! هم  یزهرمار

تا خنجر فرو    خوانی! همه زنده منو م ؟ یامو داغون کنپشت دل نداشته
من    ن یهام، چرا رام و خاطره  می م، بچگرفت خانواده  م ی کنن؟ من کل زندگ

 !... . بره چرا؟ دیبا

تمام حرف  و  تبدآخر  به ضجه  ل یهاش  ته دل م  ییها شد  از  و    زد؛یکه 
از ته    یهاهیشد، گر  نیته گلوش تزئ  ن یهاش با بغض آهنگرفح  یانتها

 . ماین  س یسرد و خ  یهادل مهران و چشم 

درست مثل    روحیقدر سرد و ب ان   ،یاما سرد بود، سردتر از هر زمان  نیرام
دردش رو داد    ادیبا فر  ی کی!  ن یرام   د یکشیم   یمرده متحرک! چه درد  کی
 . هم از درونش یک یبا اشک و آه،   یک ی  زدیم

انداختم؛    ن ییو با خجالت سرم رو پا  د یاز گوشه چشمم چک  یاشک   قطره
 !؟ یا! تو چرا زندهی ریبم  یدختر! اله یریکاش بم

کرد و    تیاش مهران رو به عقب هدابا تمام قدرت داشته و نداشته  ماین
 . جا خارج شدناز اون



  خته یآم   یخم شدم، فقط با نگاه   نی زم  یحرکت کردم و رو   نیطرف رام   با
و با لحن خشک   دیبهش زل زدم؛ نگاه عاجزم رو د  یو شرمندگ   ی و ناتوان
 : گفت  یو سرد

 . مشکل از منه  ،یندار  یریتو تقص -

و   کردیکه خون گوشه لبش رو پاک م  یسرعت از جا بلند شد و درحال  با
 :آلودم زدبه صورت اشک یروح یلبخند ب

کردن حتمًا بهم    جادیبرات ا   یا بخورم، اگه مشکل هو   کم ی  رم یمن م   نیمت   -
لحظه هم    هی  گهیشد، د  یطورنیبخاطر من ا  خوام ی. واقعًا عذر م یگ یم

 . رو ترک کنم   جانیکشش ندارم ببخشيد که مجبورم چند لحظه ا 

شدم، بغض    گناهشیب   یهاچشم   یتموم شدن حرفش متوجه قرمز  با
 . کلمات معصومانه رو ادا کنهرو با زور نگه داشته بود تا اون    نشی سنگ

 ... . دور شد و رفت  سمی خ یهاپلک  یال از 

  کردم یپاهام رو لگد کردم، چنان داغون و خسته بودم که دعا م  ر یز   سنگ
ب  یم یکر پناه ببرم به اون    خواستیدلم م   اد؛یفقط  و  فقط برسم خونه 

 . زار بزنم  تونم یو تا م  یاتاق کوفت

خستگ  قدر ان شدت  از  بودم که  خستگ   یرو   یخسته  نبودم؛  بند    می پا 
 . نبود بلکه از حجم انباشه شده احساساتم بود ی جسم

خواستم در    یمعطلیو ب  دیپام زده شد، سرم رو باال کش  یکه جلو  یبوق  با
 . از پشت مانعم شد یرو باز کنم اما دست  ن یماش



نفس  از  اون  بودم که ک  یعصب  یهاحرارت  آگاه  سرم    یکاماًل  پشت 
 : ستادهیا

مدرسه    ن یا   یبزن   ی حرف  ن یتراگه کوچک  ؛یای با من م  ، یریجا نم  چ یه  -
 . قتیمحل دفن خودتو رف شهیم

. مگه  شهی از هم  تر م ی بودم، تسل  م یخشکم رو با زبون تر کردم؛ تسل   یهالب
  یمشت بزنه؟! دو مشت بزنه؟ من رو بکشه؟! درد  ه یبشه؟!    یچ   خوادیم

امروز با تموم قدرت بهش    کنه،یم   تر یکه من رو نکشه حتمًا من رو قو
 . خودش یمحصور بشه تو  دیکه بد گذشت با   یاگذشته  دمینشون م

  ی آروم  خم شدم، ضربه  شهی رو از چنگالش پس زدم و به سمت ش  ام شونه
  یی گوش درآورد و لبخند دندون نما   رو از   یهندزفر  یم ی زدم؛ کر  شهیبه ش
 :داد و با لبخند گفت ن ییرو آروم پا  شهی زد، ش

 ... . ترا کمی شرمنده  ن،ی جون دلم آق مت  -

 : گفتم   یقطع کردم و با لحن خشک یرو با کالفگ  حرفش

المپ  یمیکر  - بگو  بهش  بزن  زنگ  عمم  برم    که،ینزد  ادی به  مجبورم  منم 
همکالس  یک یخونه   تقر  نی تمر  ی برا  ام یاز  شروع    کی نزد  با ی آخه  بهمن 

وقت    هی!  ا؟یحتمًا بهش بگ  ده،یخونه همون کله سف  رهی بهش بگو م   شه؛یم
 . نگران نشه

 : ولومش رو باال داد ی ارانهیزد و با لحن جوگ یلبخند کش دار یم یکر

  التیکه جات صدر جدوله خ  شاهللی ا  یی! استاده مانی چاکر شما آق مت  -
 . راحت



دور شدم، درست پشت سرش حرکت کردم؛    ن یزدم و از ماش  ی زورک  لبخند 
  ن یچن  یبودم حاال که به خاطر من تو  نی فقط نگران رام  دم،یترسیاصاًل نم
 . جمعش کنه خود منم  دیکه با   یافتاد،  پس اون یدردسر

که    یدرست همون قسمت  کرد،یبه سمت پشت مدرسه حرکت م  داشت
داده بود    ل یدرست بود! باز حلقه تشک  م ی بن بست بود؛ پس حدس لعنت

به بدنم    خواستیدلم م  خواست؛یم  هیزدم، دلم تخل   یپوزخند پر از درد
حساب مال  و  تموم کارها  یمشت  تا  حرف  یبدن  و  و    یهانکرده  نزده 

 . در کنم  هرو از تن ب هامیخستگ 

بود؛    نییو سرم پا   کردمیو خسته پشتش حرکت م   جونیب   ییهاقدم  با
روم رو    شیتا تحمل درد پ   کردم یهام رو منقبض م ناگاه داشتم عضله

اگه   ی خور نباشم حتداشته باشن. اون لحظه با خودم قسم خوردم، کتک
 . پا نذارم ر یغرورم رو ز  رم یبم

رس  م ی س  به ورود  م، ی دیخاردارها  جمع   م ی س  ی از  شدم؛  رد    تیخاردارها 
رو کنار    فمیعشق دعوا بودن. ک  شهیها که همپونزده نفر، همون  باً یقرت
  رون یب جانیاگه زنده از ا دیرو درآوردم، شا  ورمی گذاشتم و پول  خاردار م یس

 . رفتم الزم شد

هام رو  زل زدن؛ قطعًا توقع خورد شدن استخون  کلم ی آب و تاب به ه   با
 . داشتن، اما محال بود پا پس بکشم 

پا   کردم،یاستفاده م  زورم  تی نها  از  با  خودم اومدم    یخصوصًا حاال که 
 . حلقه یتو



دادن؛    لی تشک  ی نسبتا بزرگ و پهن   رهیدورم رو گرفتن و دا  وار رهیدا  همه 
لب    ی رو   دهیو لبخند خشک  د یبودم، با ام  ستادهی تک و تنها وسط حلقه ا

پرنده موقع    یی هابه  اون  زدم که  توزل  شوق  با  پرواز    ی ظهر  آسمون 
 . کردنیم

سرم    د یآسمون؛ با ترد  یتو  شدم یو من محو م  شد یزمام متوقف م کاش
پا زم   نییرو  به  و  ب  رهیخ   ییها ینیآوردم  که  شون  هدف  شکیشدم 
 . کردنم بود  یآسمون 

  ا یشاهد ماجرا بود، پو   یبخش   تیاز حلقه با لبخند رضا   یاگوشه  سامان
  کیداشت ک  یاما سع   زد یاز چهره مضطربش موج م   ی که نگران  یدرحال

من    خوادیبجوه؛ مشخص بود که دلش نم   یدستش رو با خونسرد  یتو
رام   یتو مثل  باشم، درست  اولو   نیاون حلقه  اما  بود  قلب    تشیخوش 

 .بود هانیروبه مهران ا  ناحقبه  یحت  ن یبرعکس رام

ا  ما ین حلقه  داخل  سرم  پشت  حالت    ستادهی درست  تجسم  بود، 
 .حدس نبود  رقابل یاصاًل غ اشیشگ ی هم

آروم دستش    ییهامهران با قدم  هی از ثان   یتر شد و درکسرمنسجم   حلقه
هاش رو  کنه؛ دست  لیحلقه رو به سکوت تبد   ی اهوی تا ه   دیرو باال کش 

آهسته بهم    گذاشت و با لبخند پر از نفرتش آروم و  اشیهود  ب یج یتو
 : شد کینزد

  یگرم، گوشمال   مای. بار اولو که دم نی بار دوم خوش اومد  یخب خب! برا  -
به    ایشدم! حاال اشکال نداره آس   چی بهت داد! موندم من چرا پا پ   یاساس
 . نوبت



ادامه    ی زیبه سمتم برداشت و با لحن پر تمسخر و طعنه آم  گهی قدم د  چند
 :داد

وقت   - حلقه،  اول  پا  ی تو  یاومد  یقانون  با  بتونه  ممکنه    ی حلقه محال 
  ی رو تف کن بنداز دور. برا  ی مونیخالصه فکر پش  رون؛ی ب  یخودت سالم بر
حلقه، خب بذار    یتو  ادی تو ب  یکه اون جا  یجور کن   ار ی  دیخروج فقط با

 . شانستو امتحان کنم  نیا

 :حلقه داد زد ت یبه من روبه جمع  پشت

 !بجنگه؟  یدوهزار نیا یحاضره جا  یکس  -

شد؛ البد فکر کرده بود من چهار   دتر یسکوت کردن و پوزخند من شد   همه
  ی من برا  دونستیتا دست از زدنم بکشه! هه! نم  وفتم یزانو به پاش م 
ا شدن  تو  نی سنگ  چه کتک  یبدن،  بوکس  و  تکواندو  رو    ییهاکالس 

 .با عارف و شهرام انجام دادم یی ها نیتحمل کردم؛ چه تمر

کرد    یشد، مهران تک خنده عصب   ربطیبه قهقهه ب  لیتبدشون  سکوت  همه 
 : ولومش رو باال داد  گهی و بار د

شمارش معکوس    ؛یراه دار  هیشد. فقط    ختهی ... ریخب شانس اولت ر  -
 ... . یاما اگه نتون  ی که رفت  رونیب  یبر یاگه بتون  شه، ی شروع م

 : صدا داد زدن ک یرو نصفه گذاشت و با باال بردن دستش همه   حرفش

 ... . دوازده زده،یچهارده، س  -

ا   ثابت  جام  من    ک یج  یحت   ستادمیسر  نداشتم،  بر  قدم  از  قدم  و  نزدم 
  خوندم؛ یهمه پسر درس نم نیا نی اگه قرار بود فرار کنم اآلن ب  ستم ی ایم



  رم یبشه و بم  یر اگه خون از گلوم جا  یفاش بشه، حت  تم ی اگه هو  یحت
 . کنم یحفظ م نهیلحظه کنج س نیباز هم غرورم رو تا آخر

 ... . ده، نه، هشت، هفت، شش -

  شه ی بابا هم  جا؛نی خودم اومدم ا  یچون من با پا   ست،ی راه ن  انیپا   نیا
صورتم    یدست و تو  ی تو  گرفتیسرم رو با خشم م  کردم،یم  هیگر   یوقت

 : زدیداد م

تکه پارت کرد؛ اگه    ابونیاگه گرگ ب  کنه،ینم  هیگر  وقتچیه   ژنی دختر ب  -
ذوقت رو کور کرد سرت رو بلند    یاگه کس   د،یروحت رو خراش  یحرف کس

 . کن   یزندگ یی کن و با پررو

  کنم؛ یرو حس م   ن یو من ا کنه یزدم، بابا داره تماشام م  یدیپر ام   لبخند 
  گرفتم، همون اندک   ادیکه    یدرس  خوام یاون معلمم بوده و حاال من م 
 . بدم ادیتجربه پدر داشت رو بهشون  

 :دمیکردم و با خشم غر   یهام خالحرصم رو سر دست تمام 

 . من ای  رهی م  رونیب  جانی تن لش تو از ا  ایجلو، امروز   ای ترسو ب  ایب -

از    یفرم مدرسه شدم، لبخند عار  دی لباس سف  یهانیتا کردن آست  مشغول
  ر ی و با مشت غ   خت یهاش تمرکزم رو به هم ر قدم  یزدم؛ صدا   ینان یاطم

 . دیپاش  رون یباره خون از دهنم به ب کیاش به صورتم، به  منتظره

 . صورتم   یتو  بیو درد عج   هیبق  یشد با نعره شاد یمساو   نیا  و 



تو  ی تو  خون  ب  کی  یدهنم  به  به کل    رونی حرکت  پخش شد، چشمام 
  اومدینم  ادم یبود که    نی قدر سنگان  رحمانه؛ یرفت از اون ضربه ب  یاه یس

 !ضربه رو زد  نی شون اکدوم

 : دلم داد زدم یفقط اون لحظه تو  

 برقا رو خاموش کرد؟ یک  -

ام رو با دست جمع کردم،  خورد شده  بای زانوهاش خم شدم و فک تقر  یرو 
اون حالت موندم اما باالخره کمر راست کردم و خون    یرو تو  هیچند ثان 

 . پرت کردم رون ی ت ب دهنم رو با نفر 

  ی حساب  یآروم به طرف مهران حرکت کردم، اون ضربه لعنت   ییهاقدم  با
 .و منگم کرده بود  جیگ

  دم؛یبه صورتش کوب  یمحکن   ی رو با سرعت تند کردم و آپ چاگ  هامقدم
 .افتاد نیچون انتظار ضربه رو نداشت زم

 : دمیخم شدم و با نفرت غر نیی به سمت پا ی کم

 . ! بدبخت ترسو؟ یترسیواردا مقدر از تازهچرا ان -

 .جمع شدن صورتش از خشن شدم متوجه

با سرعت به عقب برگشتم، قبل از هر    دم یرو که شن  ماین   یهاقدم  یصدا
تو   یحرکت تو  ستادهی ا  م ی قدم  کی  یدرست  رو  نفس کشدارش    یبود؛ 

مانند    هاش رو بوکسدست  هیاز ثان   یپرت کرد و در کسر  روحم یصورت ب
غ ب  ر ی جلوم گرفت،  وارد    یارحمانهیمنتظره ضربات  و شکمم  بازوها  به 

 . کرد



لبم رو به دندون گرفتم، اما قسم    دی چی بدنم پ  ی تو  لیکه مثل س   یدرد  از 
شد؛ کم    سی هام ناخودآگاه از اون حجم درد خخوردم خم نشم. چشم 

نه چندان    یاو ضربه دمیپام رو باال کش  جونم، یو با وجود روح ب اوردمین
 . دمیمحکم به صورتش کوب 

صورتش نگه داشت؛ همه    یبه عقب گرد کرد و دستش رو رو   یقدم  چند
 . کردیم  شتر ی سکوت دردم رو ب نیسکوت کردن، ا  یالحظه یبرا

با    کمرم  با درد پاک کردم؛  لبم رو  رو به زور صاف کردم و خون گوشه 
هام رو با زور باز نگه  و چشم   دمیپر  ی جی از گ  ما یعربده مهران و سرعت ن 

 . داشتم 

هاش رو  خم شدم؛ حرارت نفس  نی زم   ی به پام زد، با درد رو   یلگد  مهران
 :گوشم حس کردم  یپا

م   -   ی هم جلو  اتهیکه سا یطور  ؛یکن یخفه شو گوش کن، گورتو گم 
 . وفتهیمدرسه ن 

هام  استخون  دی به کمرم وارد کرد و با سوزش شد  یتر ضربه محکم   ما ین
 : دیبه سمتم خم شد و غر ی افتادم؛ کم ن یزم یرو 

 .یر یم یامروز م  خورم یقسم م ،ی نر ربار ی اآلن ز نیاگه هم  -

داشتم خون کنار لبم رو پاک    یسع  کهیکردم و درحال  یاخنده  جونیب
که کل    یبلند شدم و با خنده و تموم قدرت جور  ن یزم  یکنم، با درد از رو 

 : داد زدم چهی محوطه بپ  یصدام تو



ه  نیمت   جانبنیا  - با  رم،ینم  یقبرستون  چیراد...  سال  آخر  منو    دیتا 
 ... . تحم 

ن  و  مساو   مهیحرف  با ضربه  یکارم  ان  یاشد  خورد؛  به صورتم  قدر  که 
حس    صورتم   یرو تو   یبود که فقط حس سوزش مبهم  حسیصورتم ب

 . کنهیبدنم درد م  یکجا  دونستم ینم  ی حت کردم، یم

اوج درد دوست    یبود که تو  یاچه حس مسخره  دم،ی کش  یجونیب   نفس
شون رو از نظر گذروندم،  داشتم قهقهه بزنم؟! چهره غرق در خشم جفت

رو    امیدن  ییچند نفر بازورگو  نکهیدلم نشست حس ا  یحس خشم تو   کی
 !نابود کنن

. ناگاه  رمیگیام کمک مدخترونه  یا یاز دن  شه،یکه با مشت و لگد نم  حاال
  ی و با ته مونده جون   ی حرکت انتحار  ک ی  ی کردم و ط  یو عصب   ز ی خنده ر

رو  بود، خودم رو مثل مارمولک پرت کردم  برام مونده  ن  یکه    ما؛ی کول 
و به پشتش چنگ    کردیسرش رو مثل طناب چنگ زدم، تقال م  یموها

 . حرکات بودم نی وارتر از امحکم مارمولک من   اام زدیم

کردم و از ته دل گوشش رو    لیرو به طرف گوشش ما   زم یت   یهادندون
اما    دم؛یدهنم کش   ی مثل رون مرغ تو لبش رو با درد به دندون گرفت 

.  ومدی اون حجم مقاومت هم به رحم ن  یدردش رو بروز نداد، اما دلم برا
  ی مدل مو  ن یکه کوثر بخاطر اول  یز رو   ادیبه    دم،یموهاش رو از ته دل کش

ام کرد و خدشه به احساس و ذوقم وارد کرد؛ حاال دارم  مسخره  ماپسرانه
انگ  یموها م   ی کس  نیزترینفرت  به    کشم یرو  پشت کردن  خواهان  که 
 . شده امیدن



  خته ی که آم  ییوای اما از جنس پسر؛ ش  ی واقع  یوای بود، ش  ی من واقع  نیا
ب  ا  ن یا  ن یبود  من  جنس،  رو   همهنیدو  قلدور    ای سال  دوتا  نبافتم که 
ه  امیدن  یاعقده واقع  تونهینم   کسچیرو خراب کنن.  به    م یمن  رو که 
 .خداست  هیمن هد  نی چون ا  کسچیه  ره،یکردم از من بگ  داشیپ   یسخت 

م   ما ین تو  کردیتقال  رو  دردش  خ  ی اما  و  بود    ی لی سکوت خالصه کرده 
 : دمیخودش رو کنترل کرده بود، با نفرت دم گوشش غر

 . کشم یم  شی به آت ره؛ یرو که بخواد، منو از من بگ  یکس  -

افتاد که مهران رو به تکاپو انداخت؛    تیجمع  یتو  یو التهاب  اهوی چنان ه 
  ن یی پا  مای ام چنگ زد و من رو از کول نبا قدرت به کمر سوخته و گداخته

هام رو آماده کردم  اومدم چنگک نیی پا  ما ی ول ناز ک  نکهیآورد، به محض ا 
 . دمیبه صورت مهران کش  ی و از ته دل خنج

قدر  صورتش گذاشت، ان  یبا درد نهفته در سکوت دستش رو رو   مهران
اون درد خانمان سوز    ر یدرگ  قهیبودم که تا چند دق  دهیمحکم چنگ کش

هاش  حصار دست  ی قدرت گرفته بود، از پشت گلوم رو تو  مای بود؛ حاال ن
 . محاصره کرد

  ی اشک  یالحظه  کرد، یکه به گلوم وارد م  یاز اون حجم فشار  هامچشم 
 .شد

  ی محصور شده بود رو تو  ما ی ن  یهادست  یکه تو  یاز جلو صورت   مهران
 : نعره زد  یمحار نشدن ی دست گرفت و با خشم

 . یمرگته عوض   نهی گز  نیآشغال، آخر کشمتیم -



رو    ی درد  جیبه کل صورتم ه  گهید  د، یبه صورتم کوب   ی مشت محکم  و 
 . یمعنیب یسرما  کیبه جز  کردیحس نم 

رو   کیبا    ماین با  نیزم  یحرکت  نبود  زدن  جا  وقت  بلند    دیپرتم کرد، 
من شدن همه رو پشت سر گذاشتم، بابا داره تماشام    یمن برا  شدم؛یم
رو    م ی ستگیشا  خوادی. خدا منهی بب  ف ی من رو ضع  خوادین نم او  کنهیم
گناِه من    نی تربزرگ  دن یپا پس کش   نه،یداده بب  ه یکه بهم هد  یمن  یبرا
وقت بزرگ  یا ضربه  هچ  شه؛یم روح؟!  ضربه  از  زخم   یتر    ن یا   ه،یروحم 

 . شهی هم نم ک یها برام خراش کوچضربه

باال کش  با رو  تنم  رو   دمیزور  زور  با  بودن،  زانوهام    یزانوهام شل شده 
  جون ی. ب رمیشون رو بگضربه محسوس  یجلو  تونستم یاما نم  ستادمیا

  ده یبردهیو بر  طاقتیبدنم رو بروز ندادم و ب   یدرد تو  یابودم، اما ذره
 :داد زدم

... خودش راهشو  ی... هرکس که مشکل داره... ِهررم ینم   جا چیمن ه  -
 ... . بکشه و بره

عج   هامستد سوز  شکمم گرفتم،  دوطرف  حس    یتو  یبیرو  بدنم  کل 
 . لعنت به درد، لعنت بهش که سر راهم رو با سماجت گرفته کردم؛یم

نفهم   ج یگ قدر ان و در کسرکدوم دمیبودم که  بهم حمله کرد  از    ی شون 
 . خم شدم نی زم   یرو   هیکه از درد چند ثان   د،یبه کتفم کوب ی مشت ه یثان

ثان  سر  ب  هیسه  ب  جونم ینفس  لحظه  رونی رو  بدون  و    د یترد  یادادم 
ج  زی روگ یمومتونگ  سافراگم ی د  ر ی )ضربه  قفسه  به  شخص    نهی (  اون 



به پهلوم خورد، اما    ی اما بالفاصله از طرف مقابل مشت  دم؛ینامعلوم کوب
 : خم نشدم

 ؟ یزنی خودت سگ لرزه م  ی از درد تو  ، یدار  نن یکجان؟! کجان بب  قاتیرف  -

 . و دوتا اما نه! خم نشدم  یکی ردم، باز هم مشت خو  

 : دیبه گوش رس  یی آشنا  یصدا

  جا نی! اما اآلن ا؟یکه مثل سگ بخاطرشون کتک خورد  ییکجان اونا  -
 نن؟ی اتو ببکه الاقل تن لگدمال شده  ستنین

شک    د یو ام  و یو مرام آر  ن یبه رفاقت رام  یالحظه  ینکردم، حت   ی توجه 
  یحلقه باشن و تماشام کنن، اما قشنگ  ینداشتم؛ انتظار داشتم آلقل تو

ها همش از  دردها و تحمل نیا  ییبا ی ز دِن، یبه دوش کش  ییدرد تنها نیا
 . و خواستنِ   دن یجنس رس

و   تحمل به حلقه  اما ورود سامان  زدن؛  و  و زدن، مشت خوردم  کردم 
 . تونستم خم نشمن  گهینتونستم، د   گهیکه بهم وارد شد د   ییهامشت

از هر جناح بهم    یگریپس از د   یک یکه افتادم و اون سه نفر    نیزم  یرو 
که نتونستم    یبغض کردم؛ نه بخاطر درد! بلکه بخاطر من  زدن،یمشت م
 . لحظه ازش دفاع کنم  نی تا آخر

 . بزن ایپو  -

 . هابسه بچه  دیسامان؛ ولش کن تونم ینم -

 : دمیرو شننعره سامان  یصدا  یحسیاوج درد و ب یتو



  یشده، ول   انتیُبر زده باز بهت خ  قتویترسو. رف  هیسامان،    ییترسو   هیتو    -
 . نیبخاطر رام  ای . بزنش پویکن یاحمق نگاه م هیتو هنوز مثل  

آلودم نه از درد، بلکه از عدم  اشک  ی هاتر شد و چشم ها کم ضربه  شدت
 . کرد  دایسرم سوق پ یبه باال  ن یزم یلحظه از رو  نیمقاومتم تا آخر 

 . دمیشن یها رو ممبهم اون  یگوشم گنگ بود و صدا  یتو  تیجمع  ی اهویه

حد    ن یپس توهم برو؛ اگه در ا   ن،ی درست مثل رام  ،ی احمق  هیتو    ا یپو   -
 . برو  یاحمق

به گروه،    یات گند زداحمقانه  ی رحمبا دل  نی رامتو چرا؟ تو هم مثل    ا یپو   -
 . هامونتک قولبه تک  یگند زد

آدما  - فرقد؟یسابق   ی شما  چه  تا  سه  شما  سه  ی!  و    ل یبا  دار  و  نخاله 
که    ییتک اوناشور تککرده؟ مرده  یپسره چه گناه   نی ! ا د؟ یاش داردسته

و دم نزنن باهم ببرم؛ گند بزنن تو    نن ینفرو بب  ک یتا جون دادن    جان نیا
تو  تون،پیاک بزنن  رام تون نی قوان  ی گند  منم    نی.  حاال  رفت  شد  خسته 
 . رمیو م  ام ستهخ

 : دمیرو شن دیکوب   ایبه صورت پو  یکه کس  یمشت  یصدا

با اونا    ی پس چه فرق  ی ذاری! وسط راه تنهامون م؟یتو چ  ،ی نامرد عوض  -
  ی چ یاما تو ه   یجلوه کن   هیچشم بق   ی تو  یخوایم   ات یتو با کودن باز  ،یدار
  ه یَتره خورد کرد کجان اون بق   هیبق  ی برا  همه نیا  ن، یبب   نو ی . اایپو   یست ین

 قاش؟ یتا نجاتش بدن؟ کجان رف



صداها آشنا    نیو درد به گوشم خورد، ا   ی جی اوج گ یتو  یی آشنا  ی صداها
 !بودن 

بودم که توان تمرکز    جیقدر درد داشتم و گان  شناختم،یموج صدا رو م   نیا
 . تمرکزم رو جمع کردم ی و سع دی نداشتم؛ با تمام ام 

 : دمیرو شن یدرت و خشن ۹پرف  یصدا

 .جاستنیا  قشیرف -

  نم؛یرو بهم فشردم تا بتونم بب   میلعنت   ی هاو چندبار پلک  دم یخز  ن یزم   ی رو 
کردم،    یجون یخنده ب  و رو   رنگیاون زال ب   یمو  یدی سف  دنیناگاه با د

ش  امعرضهیب  یرپاکت یش ول  یرپاکتیاومده!  اومده!    یمغرور  قلبم  خوش 
  دمیکه بر   یدرست زمان  شهیهم  عقل؛یب  وونه ی د  رسه، یبه موقع م   شه ی هم
 . ختی ر ینکبت ب رسه،یم

 : روح به تنم برگردوند دم یکه شن  یاگهید یصدا  و 

 .جاستنیداداششم ا  -

درمون اون چندتا کلمه کوتاه و سازنده بود. آخه    نی اوج درد بهتر   یتو
کنه؟! آخه مگه    ینامرد  ن یفکر کرد که رام  نیبه ا   لحظه  ک ی  شدیمگه م

 !حرفش نباشه؟  یپا  نیرام   شدیم

ان  درد ب داشتم  مشاجره  به  توجه  توان  که  نداشتم،    شوننیقدر  رو 
  داً یشد  هیک  یون صدا براا   نکهی اما فهم ا  دمیشن یناخودآگاه صداها رو م

 .درد تنم بود ر یسخت بود؛ عقلم کاماًل درگ 

 . نامرد یآدما یسالمت -



 . همه ترسوها که همه جوره قضاوت کردن  یسالمت -

 . م یچه خوب! امروز سه تا جنازه دار  -

 ؟ یدیهفت تا باشه؟ خدا رو چه د  دمی! شا؟یجد -

و نفس نداشتن از    دنیکش یکه او م  یتی جمع  یاهویعربده و ه  یصدا  با
 . خوردم یتکون محسوس   شرمانه،یکاذب و ب  جانی ه

از    ی که سع  یمردمکم رو به طرف فرد  نم، یسنگ  ی هاپلک  یال  از  داشت 
 . زدم  یام رو بلند کنه لبخند ناخودآگاه جنازه ن یزم یرو 

 .نتونستم به دادت برسم   شی پ  قهی! منو ببخش که چند دقن؟ یمت  یخوب  -

زدم؛ دستم رو دور گردنش انداخت    ای نگران پوبه صورت مهربون    یلبخند
  شی بدنم پ  یبلند کرد، درد مثل گردباد تو نیزم   ی رو از رو   جونمیو تن ب 

اشک یرو  اما  به دندون گرفتم  از شدت درد سراز کرد. فقط لب    ر یهام 
داده بودم وسط حلقه رو    هیتک   ا یام رو به جسم پوکه تنه  یشدن، درحال

 . کردم  درص

  ن یو رام   دیکوب یمشت م  نیزل زدم که به صورت رام  ی باورانه به مهران   نا
 !کردیاز خودش دفاع هم نم  یحت

داشتن؛ سامان    یو زور برابر   زدنیبهم ضربه م   شیپس و پ  مای و ن  ویآر
من به باد    شی پ  قهیرو درست مثل حال چند دق  ویهم دخالت کرد و آر

 . رفتنکتک گ

پو  دستم دور گردن  از  ا  دم؛ یکش  ای رو  آخر  من    نی امروز حرف  رو  حلقه 
 . کنم یقائله رو خودم ختم م نیامروز ا  زنم،یم



کرشون رو باز کنن و بدونن، من    یها با تموم قدرت داد بزنم تا گوش  دیبا
 . رمینم جاچیه

با چهره نگران و    ا یپو  دم،یشون کش ام رو به طرفشل و وارفته  یهاقدم
 : گوشم زمزمه کرد  یمضطربش تو

 . هارو بسپار به بچه ه یبق نی مت -

زدم؛ چطور  یلبخند من    یجنگ  ؟یبه صورتش  با  من شروع کردم،  که 
 . کنهیم  دایپ  انیپا

ف  زانوهام بند بودم، به طر   یکه به زور رو   یزدم و درحال  ی جونیب  لبخند 
 . اون لحظه کور بود شکیحرکت کردم که ب  یمهران 

  ان؛یپایدوش و با خشم ب  یبا درد و با غصه با غم رو   زد،یرو م   ن یرام
آخ   یحت نیو رام  دیکوبیم  ن یصورت رام  یرو دائم تو یاون گذشته لعنت 

 . گذشته شده بود  یهاعقده  م یو تسل  گفتیهم نم 

  دم یکش  نیزم   یرو  یمنهدم کردم اون گذشته لعنت   یرو با قدرت برا  پاهام
  ر یقدر جون و تنم درگتوانم به صورت مهران ضربه زدم؛ ان  ن یو با آخر 

ز تا چه حد  بود که متوجه نشدم شدت ضربه  در    اده،ی دردم  اما ضربه 
 : گفتم   نیروبه رام  جونی. بوفتهی ب ن یزم  ی بود که رو  یحد

 .کمک کن  ویبه آر  نی رام -

 . نبودم که جوابش رو بدم  ی اوضاع  یاما تو  دیحالم رو پرس   دیبا ترد  ن یرام

  امونمیب   یهازانو بزنم و با مشت  نیزم   ی بود که رو   یمن درحد  خشم
 . عقده شده بود هاش یلیرو داد بزنم که خ یی دردها



 : دمیبه صورتش کوب ی و با درد مشت  جونیب

  ر یدرد درک نشدن، درد تحق  ،یمادریدرد ب   ،یپدریدرد ب  ،یکس یدرد ب  -
بود که    یمن رو به جون بکشه؟ ک  یبود که دردها  ی و زخم زبون... ک

 !فقط بشنوه؟ یحت

 : داد زدم ده یبردهیو بر دم یکوب  یترمحکم  مشت 

 . رهیمنو از... من بگ تونه، ی... نمکسچیه -

موند و    مه ی که به گوشم خورد نصفه و ن  یبا ضربه آسمون خراش   حرفم 
با اون همه درد    رلبیز  تونستم یم   یاتنها جمله  ن؛ی زم   یپرت شدم رو 
 : بود ن یتلفظ کنم ا

 . رهی... منو از... من بگتونهینم کسچی... هرمی نم  جا چیمن... ه -

رو که همه از   ی کلمات  کردمیتکرار م رلب یو مدام ز دمیخز یم  نیزم   یرو 
با  م   دیاآلن  حس  حفظ کنن؛  رو  قرار    یتو  کردمیبندبندش  حالت کما 
 .شون برام سخت بوداما لمس دمیشنیرو ناواضح م  ز یام، همه چگرفته

نفر بود!    کی  دیشا   دم،یهام د چشم   یکی از تار  یاحاله  ی رو تو  یکس   ناگاه
بود و    نیعمه و بابا؟ بدنم سنگ  ا یو شهرام!    مایچند نفر! مامان! ش   دمیشا
از جا  دونستم؛یم   ی زده و ته  خ ید داشتم که بدنم رو  قدر در ان   ییانگار 

تشو از  پر  اطرافم  و  بودم  حرکت  دلم    شی درحال  بود،  اضطراب  و 
 . بودم ی بشم، اما کاماًل ته ار یهوش  خواستیم



  یینوازشگر و آشنا  یهاچقدر گذشت اما کم گذشت، حس دست  دونمینم
  یپا  یخروسک   ی فم، صدااطرا  یهانگران و ناله  یسرم؛ ارتعاش صدا  ی رو 

 . گوشم 

هام سقف رو از نظر گذروندم، پس  پرده پل  یام؟! از الاآلن خونه  یعن ی
 !خونه بودم 

 !چند روز گذشته؟  کردم یگذشته بود؟! چرا حس م   چقدر 

ذهن مرور کردم؛   ی تمام اتفاقات رو تو  ه یاز ثان  یسبک بود، در کسر  بدنم 
 !گفته شد  یبد یهاشد، حرف یبد یدعوا

زدم و آروم پتو رو کنار زدم، با    یقدر سبک شده! لبخند چرا بدنم ان  اما
ن  اطیاحت تو  یدرد  مچه ی و  م  ی که  خارج    کردمیپهلوهام حس  اتاق  از 

بو و محشر  ی شدم؛  م   یآشنا  به مشامم  آشپزخونه    یق ی. موسدیرسیاز 
 . کرده بود  رتر یدرحال پخش بود و فضا رو دلپذ ینوستالژ

  غی در  میگ یهرسال م   رارسال؛ یچند سال، امسال پارسال پ   نیا سال، سال  "
 !"از پارسال 

درد کنار پهلوم    مچهیدستم رو با ن   کهیجلوتر رفتم و درحال  یذوق کم   با
 . گرفته بودم، وارد آشپزخونه شدم

  کردیرو با دقت خورد م  ها یعمه که با رقص و آواز جعفر دنیبا د  ناگاه
 . هام نشستلب یرو  یلبخند پرشوق زه،یقابلمه بر  یتا تو

و با   ی هات رو باز کنداشت بعد از اون همه تنش چشم   ی حس قشنگ  چه
 !ی صحنه مواجه بش  نیا



نگران   عمه با  شد،  حضورم  متوجه  از کار کش  یکه  روسر  دیدست    ی و 
  ی گلدارش رو به عقب گردنش سوق داد؛ به طرفم پا تند کرد و با نگران 

 :صورتم رو غرق بوسه کرد

 !دورت بگردم، من که مردم آخه  یاله -

و قربون صدقه، پشت    اطیجلب اعتمادش زدم، من رو با احت  یبرا  یلبخند
  ی هام رو توروم نشست و دستروبه  ینشوند؛ با نگران  یناهار خور  ز یم

دهنش گذاشت و    یبگم اما دستش رو جلو  یزیدست گرفت، خواستم چ
 : با محبت گفت

 . با پدرش آوردنت ینام  نیرام  ه ی دونم؛یم  زو یهمه چ -

ب  منتظر  از دهن    ی حساب  ، یبش  دار یبودم  بزنم؛  د  هی کتکت  که    گهیپسر 
 . اشکم دراومد ،یکرد  یچه شاهکار  دمیشن

 : لرزونش رو تکون داد  یهااش رو پاک کرد و لببغض اشک کنار گونه  با

اون پسرا رو    قهی برم    ؟ یو کتک خورد  ی بگم اخه؟! بگم چرا رفت  یچ  -
 !گور شده روگوربه  یو اکبر ینعمت  قهی  ای رم؟ یبگ

با    ی دعوات کنم چه فرق  اتیرو دعوا کنم؟ چرا! اگه بخاطر دفاع از رو  تو 
  خت؟ ی ریسر م  یتو  یصنم چه خاک  یمردیدارم؟ بهت بگم اگه م   نینوش

 !عقلیب یکرد  یخطرناک ی بگم چه باز

  تر از قبل فشردم و به صورت قشنگش زل زدم، محکم   ی رو با گرم  دستش
 :اش فشار دادمادرانه یهادست  یهام رو تودست



. تک دختر من داره مرد  یدورت بگردم، تو تک دختر من   یتو جون من   -
جور  شه، یم من  دختر  م   یتک  جنگ   خوادیهدفشو  بخاطرش  با    دیکه 

  ره، یبود بم  کیدبه جا مونده از گذشته؛ بچه من مشت خورد نز   یهاعقده
  یدیجنگ  اتیدن  ی ایحفظ رو  یجون هدفش رو صدا کرد. تو برا  ی اما تا پا

برا تو  رو کور کنم؟!  ذوقت  سرزنش کردن  با  چرا  بشم،    اتیرو  یفدات 
 !محرومت کنم؟   اتیحاال چرا از داشتن رو ،یاومد جانیا

سوک    ی و لبخند پر از عشق  دیاز اون حجم دوست داشتن خند  هام چشم 
  ی هااش بوسه زدم. به دستمادرانه  ی هالبم جوونه زد، با ولع به دست

 .نکرد یکه بزرگم نکرد، اما کم برام بزرگ   یمادرانه زن

قل کرده بود و  به قابلمه انداختم که آبش قل  یعمه نگاه   ف یخف  غ یج  با
کند و    رو با سرعت از سرش  شیبود؛ عمه روسر  ختنی گاز درحال ر  یرو 
با سرعت اشک  یتو به  صورتم پرت کرد،  و غرغرکنان  هاش رو پس زد 

 : طرف قابلمه رفت

مون جا  سوپ  م،ی درآورد  یباز  کیقدر رمانت دختر صنم! ان  یریمرده نم   -
 .افتاد

 *** 

با وجود    ستادم،ی توالت مدرسه ا  فی نسبتا کث  نه ییآ   یو آروم تو   آهسته
  ی روز  نیخوب شده بود و اول  بایکه گذشته بود و حالم تقر  یسه روز کوفت
 . مرگ رفتم  یکه بخاطرش تا پا   ذاشتم یم  یاخراب شده یبود که پا تو

تو  هنوز  رو،  درد  حس  جاها  ی بعض   یهم  م  یاز  حس    کردم؛یبدنم 
بود! نه    نیو سامان و مهران با رام  ماین   یمی نکته رابطه صم  نی تربیعج 



اما فکر م   نکهیا با   کردمیبخوام    یخداحافظ  کنونیآشت  با  دیحاالحاالها 
 . کرد

  ی خودشون حل شده بود؛ دست  نیبودم، انگار ب   دهیشن  دیکه از ام  طور اون
کنار گونه و    یبا اون کبود  کردمیحس م  دم،یام کشگونه  یرو   یبه کبود
 . تر شدملبم گنگ

زدم و از توالت خارج شدم؛ فصل امتحانات    یض ی خوردن زنگ لبخند عر  با
د  کینزد با   گه یبود،  رو  فکر   ک ی  یبرا   دیخودم  آماده    یچالش  جانانه 
  شدیخزعبالت و اتفاقات مدرسه متمرکز م   یبه جا  دی . ذهنم با کردمیم
 . بود ی می مرور کامل ش یبرا یامتحانات بهانه درست اد،یدرس و المپ  یرو 

  یفکر اتفاقات   یانداختم، تو  نییدست گرفتم و سرم رو پا   یرو تو  اموهیآبم
 . ذردنده بودمبودم که از سر گ

  یمثل روز اول پررو و نکبت   وی رو نشدم، اما آرروبه  ن یبا رام  ی ل یخ  ی اول  روز 
جنتلمنانه حرکت  به  نه  بود؛  توشده  دادنش    ی اش  دستور  به  نه  حلقه 

 . که کامال به خودش ربط داشت  یفیمربوط به وظا

 . سپردیشورأ رو هم به من م   یکارها  نیتر کوچک  یحت

گفتم و لبم رو به دندون    یجون یم خورد، آخ بکه به پهلو   یچشم سخت  با
  ی مهران جنگل  ه یاز ثان  ی و درکسر  دم یسرم رو با سرعت باال کش   دم؛یکش
  طور نیا  دیگوشه چشم و کنار لبش بود، با   یکمرنگ  یها ی. کبوددمیرو د

 .نباشه از مِن پاره پوره کمتر کتک کوفت کرد یباشه! هرچ 

  یرو از سرش درآورد و با لحن خونسرد  شی به جانب و پررو کاله هود  حق
 : روبهم گفت



 !بزن؟  ی نی ذره ب  نک یع  یاگه کور -

براش پشت    کهیبه روش زدم و به سرتاپاش نگاه کردم، درحال  یپوزخند
 : جواب دادم کردمیچشم نازک م 

 . فرق گاو و آدما رو بفهمم  تونم ینم فه،یضع  م یی رای! گد یببخش -

رم کرد و با دست به عقب    دهیکه پارچه قرمز د  یحدسم باز مثل گاو   طبق
ان داد؛  و حرف    یتو  هامونیریقدر درگهولم  بود  مدرسه معروف شده 

پ   یتو  مون عی فج  یدعوا برا  ده یچ یمدرسه    ی دعوا  دن ید  ی بود که همه 
 . دورمون جمع بشه گهید

 : دیحرص غر  ای

 . ادیبرو بچه، برو بذار باد ب -

 : دمیکش  امیکوتاه و مشک  یبه موها یکردم و دست   یاخنده تک

 . کنه  دنینداره وز میتصم   یستادی وا  جانیتو ا  دهیهه! باد د -

  ن یاز ا   شی ب  یبود، توقع   یخدا عصب   شهیکه هم  دیسف  یشون ی گاو پ  اون
 : و حرص غرش کنه  تیهم نداشتم که با عصبان 

که بعد سه روز آش و    ییآدما  یهستم، خصوصا برا  ی من ماساژر خوب  -
 . خارهیم ب یالش تنشون عج

ا  یپوزخند رو در  ارزشم  ا   دمیدیم   ن یزدم.  تا  برم  بذارم و  اون    نکه یکه 
مسخره رو به گوش بکشم؛ با دست محکم نگهم داشت و طبق    یهاپچپچ

تحق به  کرد  شروع  ان  ر ی معمول  عاد کردن،  بران  که    یقدر  بود  شده 
 : راحت قهقهه بزنم  تونستم یم



دراومده بود    شی از حالت مگس  شی هم بود، سه روز پ  یمگس  ه ی!  یآخ  -
 . بمونه جانیکه ا  کردیمثل سگ التماس م 

  ادت یتو کار تو هست؛    یو گور  ر یگ  ه ی  نم ی بیم  کنم،یدارم فکر م   ی هرچ
 .باش یباشه هنوز که هنوزه ازت متنفرم، منتظر حمالت بعد

گردنش    یو سرش به کار من بود، بهتر بود اول کار  دادیکه اعالن م  حاال
که با ذوق به ما    یت یجمع   مچه ین  یرو بشکنم تا سرش رو بکشه کنار؛ جلو 

خ  شکسان  رو  پارسا  مهران  ابهت  بودن،  زده  .  خواستیم  گر ی ج  ی لیزل 
 . اشون کردمخنک کردن آماده یکه برا  ادیقدر ز رو داشتم، ان  گرشیج

که همه    یکردم و جور  یاخنده  یقدم ازس فاصله گرفتم، با کله خراب  چند
 :برم شیقدم پبهکردم قدم  یبشنون سع

 . داشتم  یعادت  ه ی ی راستش، من از بچگ -

 : رو دراوردم بم ی ج یتو  وهی ابم

 .دمی خر یم  وهی ابم هی -

 :رو باز کردم وهیرو بردم جلو و در ابم   دستم 

 .کردمیدرشو باز م -

از    یارو اروم بردم باال. مهران با نگاهش بهم فهموند که اگه قطره  وهی ابم
  ک یرو به دهنم نزد وهی ابم ی. بطرخودمه  یخطا بره، خونم پا وهی اون ابم

 : دمیکردم و تا نصفه سر کش 

 . دمیکشیرو سر م  وهی ابم -



بطر  تو  یدر  بطر  ی رو  به  و  چرخوندم  با    ک ینزد  یدستم  همه  کردم. 
هاش نقش بست، پس  لب  یرو   یق یتمسخر بهم زل زده بودن. پوزخند عم 
 !موز بی خبر نداشت قراره آب بشه با طعم س 

رو    وهی ابم عیسر یل یحرکت خ  کیو تو  نییرو انداختم پا   وه ی ابم  یبطر  در 
 :داد زدم یبلند یکردم. با صدا  یصورتش با نفرت خال   یتو

 .تو صورت آدم قلدور  کردمیرو به صورت مرتب پخش م   وهیدر اخر ابم   -

قدم آروم به طرفم برداشت، حتم داشتم دخلم اومده اما مگه آدم    چند
رو شدم یم خوردن  تکون  بدون  ابه!  عقب  شونه  ستادم،ی روش  رو  هام 

س  دمیکش ا  نه یسبهنهی و  اما    یباکالفگ   که یدرحال  ستادم؛ ی جلوش 
خ  یخونسرد م   ی سی به  دست  تعجبم    نی هم  د، یکشیصورتش  موجب 

  شه یمثل هم   ایقرار بده؟!    تی مورد عنا  و دهنم ر   خوادینم   ی عنی !  شد یم
 !عمل کنه وار یانتحار خوادیم

به سمت صورتم    یتر کنه، کمفاصله رو کم   نکهیا  یشد و برا  کینزد   بهم 
 . زدم یو ناگاه لبخند پوزخند مانند  دیموز به مشامم رس یخم شد، بو

مشت    یرو تو  امقهی  باً یام گذاشت و تقرشونه  یرو   تی رو با جد   دستش
صورتش فوت    ینفسم رو تو   یبا کالفگ  د،یگرفت و به طرف خودش کش

 . کردم  ییرا یآماده پذ  کردم و دوطرف صورتم رو

 : دیوار دم گوشم غر چندان خشن اما طبق عادت زمزمه نه

 . جنگ انیپا -



گرد شد و    نانشیحد ممکن از جمله مسلم و با اطم   ن یتا آخر  هام چشم 
از دهنم خارج    یا چه کلمه  دمیکه نفهم  یجور  د؛یرنگ و رخم از هم پاش

 : کردم

 ! ه؟یجنگ چه کوفت -

وارد کرد و    صاحابم یبه کتف ب   یفشار محکم  شیپ  قهی از چند دق  تر مصمم 
 : دیغر

 . کنم یجنگ رو اعالم م ان یمن از جانب خودم پا  -

بودن    ی کرد، اجبار  یبه بازوم زد و حرصش رو سر کتفم خال   ی محکم  ضربه 
  ن یاز تعجبم کم نکرد. با بهت به زم   یزیکه به زبون آورد هم چ   یکلمات

از    دیرو با  یسال  ستی که من تو فکرم در نظر داشتم ب  یبودم، جور  ره یخ
 . مدرسه اومدمیبا توپ و تانک و فکر باز م دیجونورها با نیدست ا

ِهر  لهیخ  - تا آخر سال دعوا موا موقوف، همه  تموم شد،    ی خب! دعوا 
 . کالستون

هام  همچنان مصممش سوق دادم، چشم   یبهت نگاهم رو طرف صدا  با
هام رو  مردمک چشم   دم؛یرو دوتا د   کلشی هم هنگا  یرو چپ کردم و تو 

 .اش بوددرست کردم، خود وامونده

زدم؛ االغ!    بیخوشحال باشم؟! با ذوق به خودم نه   د ی! حاال مثاًل باخب
 .یماسِت، ماست فقط تماشا کن   یخوایرسمًا جلوت کم آورده، م   ل یعزرائ

  دم، یو و با تمام قدرت به طرفش د  دمیهام رو بهم کوب دست  ناخودآگاه 
هم   یل یخ  نکه یبا ا  دمیرو دارم انجام م   ا یکار دن  نیتراحمقانه  دونستمیم



داشتم که باالخره جلوم کم آورده.    ت یاز ته دل خوشحال نبودم اما رضا 
طرفم  دست به  بهت  با  اما  بود  بهم  پشتش  باز کردم؛  شوق  با  رو  هام 

 . رگشتب

رس  بهش پر  دم یکه  درحال   یرو   دم یبا شوق  و  داشتم    ی سع   کهیکولش 
 : دهن زدم وفتم، یبدم تا ن  ه یهاش تکپاهام رو به دست

 ... . ش  روز یباالخره برنده شدم، باطل رفت و حق آمد؛ من پ  -

  ن یزم   ی دهن خارج کنم با کله پرت شدم رو   ی اگهیخزعبل د  نکه یاز ا   قبل
سوز خانمان  نسبتًا  درد  پ   یتو  ی و  مروت    رحمیب   د؛یچ یپهلوهام  و 

با    تکوند یو م   کرد یم  ز ی رو تم  اشیوار مودبا حالت چندش  که یدرحال
 : حرص داد زد

م   - م   گمیمن  تو  رام  ی گینره  ذاتت  به  تف  به    گمیم   ی ه  ن، یبدوش! 
  ی روزی خشک نشده حرف از پ  شی رو داد! زخم شکل انتر  دیانچوچکا نبا 

 .ی زندگ  نیبه ا   ختم ی... ر ی! من رزنه یم

  ارم، یها رو دربجنتلمن  یداشتم دردم رو بروز ندم و ادا  یسع   که یدرحال
ز  اوخ  و  آخ  آروم   یلب   ر یبا  لگد  بشم؛  بلند  جا  از  و    یخواستم  زد  پام  به 
 : داد زد کردیطور که گورش رو گم مطلبکارانه همون

پررو    نی رام  گم یم  یم بذارم خدا! همعده  یکجا  نو یپاتو جمع کن بابا! ا  -
 . نارو ی نکن ا

نشستم    مکت ی ن  ی بهش دادم، رو   یحرص از جا بلند شدم و فحش آبدار   با
رفاقت برداشت!    پیریت   ییهویشه؛ پس بگو چرا  تا درد دوپهلوم کمتر ب 

 .انداختینبود تفم جلوم نم ن یاصرار رام



پام رو    دادم، یکه لبم رو به دندون گرفته بودم و بهش فحش م   یدرحال
 . گذاشتم تا بند کفشم رو ببندم  مکتی ن  یبلند کردم و رو 

و چال قشنگ    حیام خورد سر بلند کردم و لبخند مل شونه  یکه رو   یدست   با
 : به روش زدم یمتقابل لبخند  دم،یرو د ن یرام

 !بچه رو پدر جون  یکرد  یباالخره راز -

 : کرد و با ذوق گفت  یاخنده تک

مون  اعالن جنگ کنه، بحث  ادی که ب  دمیبه سر و صورتش کوب  شب ید  یکل  -
اکس؛ حاال نگران نباش امرو  نم پس نداد ن  یول  دیبه رفاقتم کش  شبید
 . اعالنو خاموش کنن انیهم به نوبت م  هیبق

 : گفتم   ز یر  یهاکردم و با چشم   یزیر  خنده

رو! معلوم بود از درون غرق شده از شدت حرص!    چارهی ب  یدار  کار یچ  -
  ی کله خره حرف   نیا   اد،ی در ب  یو سامان عذرخواه  مای فک نکنم از ن  یول

 . ستهیم یبه غلط پاش وا  یبزنه حت 

 : دیرنگش کش یی خرما  یبه موها یکرد و دست   دییرو تأ حرفم 

 . تو غصه نخور ان یخاموش کردن اعالن م   یبرا ی اونا جفت -

تفاوت    نیو خنده با ا   ی زنگ مکالمه نصف کاره موند و با شوخ  باخوردن
  یاتفاقًا امروز هم با آقا  م؛ ینبود به طرف کالس حرکت کرد  ی ترس  گه یکه د 
 . م ی بود کالس داشت یشدت آدم باحاله بهمعلم زبان ک  یمسلم

رو    دیو ام   ا یسامان و پو  ی بود خصوصًا وقت  یم یو جو صم   ن یر یش  کالس 
 . انداختیدست م



ماژ  یدست چشم   دیکش  کیبه  رو  رو  سر  ز ی هاش    ت یجمع  یتو  یکرد، 
به صورت    ا یست؛ سامان و پوبرگه  ی گردوند تا مطمئن بشه همه سرها رو 

 . کردنیتقلب م  یفاحش

 :وار داد زدبه اصطالح آروم و مورچه سامان

 . شهی م  یچ  نگیاسموک  گمی گاگول دارم م  -

 : کرد  ز ی هاش رو ردهنش رو تا ته باز کرد و چشم  ای پو

 !ت؟ یاسک -

ها بود  حرف  ن یکه کرتر از ا  ای با حرص کلمه رو ادا کرد، پو  گهیبار د  سامان
  ی و صدا  دیکوب  ا یپو   به کله  یابا حرص ضربه  دیادامه داد؛ ام  یباز به پخمگ

 : داد زد یبلند

 .نگی اسموک گهیاالغ داره م  -

 :دی سامان کرد و با حرص بهش توپ روبه 

دار  - ا  یدلت خوشه  ا ؟یکن یسوال م   ن یاز  و هشتم    شیهمون ش   نی! 
 . واسه خاطر لب و دهنش گرفته

 !بود تذکر یکه کالس کاماًل ب   اومد یکردن، خوشم م   یزیخنده ر همه

هدف گرفت    دیبا حرص به عقب برگشت و خودکارش رو سمت ام   ای پو
از خودش نداشت اصابت کرد؛ با درد    ی که دست کم  رسام یاما به سر ام 

 : گفت  ایبلند کرد و روبه پو ز ی م  یسرش رو از رو 



  کنم یم  نگیدیدارم ر   یچطور  نم یشو اجازه بده ببخفه  قهیداداشم دو دق  -
  یزیادامه بده از منو تو چ   ختنتویر   نباشه توهم   هیسواال رو. کارت به بق

 . ادیدرنم

با لبخند    ی مسلم  یاکتفا کردم، آقا  یقهقهه هوا دادن و من به لبخند  همه 
 :به ساعتش کرد  یاز جا بلند شد و نگاه

پرون  - مزه  برگه  یخب  هبسه،  شما  از  سام  قول  به  باال،    ی کوفت  چیها 
 . ادیدرنم

از ز رو کامل نکرده بودم که برگه  یاسوال چهار نمره  ک ی  هنوز    ر یام رو 
فاز    یتو  یادیدستم نگه داشتم؛ انگار ز  ی با زور برگه رو تو  د، یدستم کش 

 :زبان فرو رفته بودم 

 . کردمیم نگی دیسوال مونده! داشتم ر ه یهنوز   ه،یچه کار  نی استاد ا -

  ی روبه مسلم  یم یبا لحن مال  مایکردن؛ درکمال تعجب ن  یزیخنده ر  همه 
 : گفت

 !خب  دیکن یآقا چرا اول از اونور شروع م  -

 : گفت  یمندکرد و با گله  لی هم حرفش رو تکم مهران

 . بکنه  نگشوید یر دیربع وقت هست بذار  ه یآقا هنوز  گه یراست م -

و    دیبه طرفم کش  یکه پشتم نشسته بود و صندلش رو کم   یدرحال   ویآر
 : گفت  یکرد؛ دم گوشم با لحن مارموز  کینزد  م یخودش رو به صندل 

 . ارو ی  دنیجون! دارن بهت نخ م  یا -

 : دمیصورتم رو برگردوندم سمتش و با حرص غر   متفکر 



 !منظور  -

 : زد و گفت  یپر تمسخر لبخند 

 . خرت کنن، بکشنت طرف خودشون دنیباو دارن اعالن خاموش م -

 : و پرحرص کردم گفتم  ز یر  خنده

 . اتکمتر چرت بگو، سرت بره تو برگه  -

 :گذاشت  ز ی م  یام رو رو زد و با خنده برگه یلبخند  یمسلم  یآقا

 . نگی تیتو بکن، زود برو تو فاز را نگی دیتو ر -

قاپ  برگه دستش  از  ب   دمیرو  انتحار  وقفه یو  حرکت  با    ی شروع کردم؛ 
  که یو درحال  یصندل  ی رو   د یرسامان از برگه سرم رو برداشتم. جفت پا پ

 :گفت  یروبه مسلم  یباال با خنده دار  دیکش یشلوارش رو م 

 . رونیبرم ب  دیآقا من با  -

 : هاش درهم شداخم  یمسلم

 !؟ یچ یبرا رونیب -

 :دینال  یلحنش رو مظلوم کرد و با لحن فوق خنده دار سامان

 ( ییبرم دستشو دی)من بایس  ویشولد گو تو دبل یمستر. آ   نگی دیر  م یآ  -

رو تکون    کشیبار  ی هالب  طنتیبا ش  ی مسلم  یقهقهه هوا دادن آقا  همه 
 :داد

مورد    نیبعد کلهم اجمع  قهیدو دق  ترسم یاوه اوه پس عجله کن! آخه م   -
 . م ی ریقرار بگ  تی عنا



 . همه هوا رفت و من هم با خنده در دهنم رو گرفتم  قهقهه

 *** 

ت   با و  لباس  با  اسپرت پسرونه    پیتمام جرئت و بدون ترس، کنار عمه 
آدم    یلیکه چقدر حالم خوب بود! خ   دونستی. فقط خدا م رفتم یم  رونیب
شده بود و با  چند ماه بود طلسم شکسته  کهنیرفتن نبودم، اما از ا  رونیب

  ک ینزد  نیماش  ی. تو یپاساژ گرد  رفتم یم   یعالوه دن عمه و کله شپشو به
دربگوش  دبو از جاه  پهلواد یهام  اگه عقب  قطعًا  تا چندش    ی !  دو  اون 

ها رو! کله  اون  ا ی  کردمیپرت م   نیخودم رو از ماش   ای نشسته بودم،    یروان 
  ی که دن   یدرحال  زد،یم  ادیکه بلد نبود فر  یاش آهنگ نکره  ی شپشو با صدا

 .کرد یم ی اش بازدوشش بود با ذوق با تبلت وامونده یرو 

نکردن رو شکسته بود    ی طبق معمول بعد از چند سال طلسم رانندگ  عمه
نوستالژ آهنگ  با  دست  ی گاه  ،یو  ناز  تکون  با  فرمون  پشت  رو  هاش 

 . دادیم

اضاف  دوتا  م  یاون  فضا  ی تو  زدن، یگند  و  آهنگ  حال  و    یحس 
ب ن یماش  ک ینوستالژ گوشحر   ال یخی!  خوردن  تو  م ی ص  دست    ی رو 

بعد مدت توئه،  با خودم گفتم؛ دختر جون! االن بهشت  و  ها  چرخوندم 
که    ستین  ی! کس رونی ب  یریخفن م  یهایبا شلوار اسلش و هود  یدار

ساق دارت؛    یهایبده به کتون   ر یگ  ستین   یبده، کس   ر یبه مدل موهات گ 
.  نیهم   یعنی لذت    تی. نهایپات کرد  نیجنگ که پوت   یبر   یخوایبگه م  ای

 :دادم و با آهنگ زمزم کردم رونیب  نیماش شه یسرم رو از ش 



بپنجره"  عشقو  وا کن،  رو  قنار   ار یها  تا که  خونه؛  بخونه    یبه  عشق 
 "عاشقونه

با اون دوتا    کهنیا   یداشت، براپاساژ نگه    ک ی  یعمه جلو  که نیبعد از ا  
  نی مثل جت از ماشسوال نره    ر ی قشنگم ز  پینشم و کالس و ت   اده یجونور پ 

پله  ادهیپ جلوتر  ط  ییطال   یهاشدم؛  رو  جا  یپاساژ  چقدر  اوه!    ی کردم. 
  س هم قرار داشتن و اجنا یروبرو   ها کیهم بود. تمام بوت  یو خلوت   کیش
  یی طال   وارهابیو د  یاشهی بود. سقف ش  دا یپ  ن یتر یهر کدوم از و   کیش

تر و  فضا رو روشن شد،یم افتیدر  هاکیکه از بوت   یپاساژ و نور لوسترها
 . کردیتر م باحال

که مد    یاپسرونه  یمخصوصًا شلوارها  خواست،یجانانه م  دیخر   کیدلم   
 . بودم دهید  جیپ ک ی یروز بودن و چند مدل رو تو

  ی جالب  یکار  نیکه درش نگ   یفروشکفش  یمغازه  ن ینگاه مرددم رو ب  ی کم
روبه مغازه  و  دستداشت  ساعترو که  و    نشیتری و از    یک یش   یهابند 

  کمیکه خرمگس معرکه به خ   دینکش  ی گردوندم؛ طول  کردیم  ییخودنما 
 . کوچکش گرفت  یها دست یو پاچه پاهام رو تو د یچسب

که قلب    یتیکرد و بعد با مظلوم   ز ی درشتش رو برام ر  ی اقهوه  ی هاچشم  
 :لب زد اوردیرو، به رحم م  یهر آدم خر

 . کنم یبه خدا فقط نگاه م ؟یفروشیبازاسباب یاون مغازه یبریمنو م  -

 :زدم اشیفرفر یبه کله یاو با حرص ضربه  دمیهام رو درهم کشاخم  



با کارت پرپول اومدم    یبعد عمر  ؟ی کنی! بچه خر م ادی برو بذار باد ب  ایب  -
  س ی ل  ی خی   ی الف بچه کارتمو مثل بستن  ه یلباس مد روز بخرم، بعد تو  

 . ستی با حست نور با ! برو اون؟یبزن

م  انتهاکرد؟یحاال مگه ول  به مغازه  مغازه    ک یپاساژ؛    ی! نگاهم خورد 
و  قسمت  خرس  ن یتر یبزرگ که  اون  ولنتا  یهااز  مخصوص  و    ن یگنده 

 .بود   شدهدهیو درشت چ  ز یر  یهاانواع و اقسام عروسک

موجودات    نیتریالک   نکهیا  یبرا  ؛یاز بچگ   یها متنفر بودم، حتاز عروسک 
 . یحس و احساس چیبودن، بدون ه نیزم  ی رو   یالیخ

.  رفتیراه م  شهی ش  ی رو   ، یپاشنه صد سانت   یهاانگار با اون کفش  عمه
فرعون اون شپشو  ی هامثل  رو   ی مصر،  افتخار  با  رو  دوشش    ی بوگندو 

م  آبرورکردیحمل  واقعًا موجب  ب   ی زی.  از  باهاشون    رونیبودن؛  اومدن 
به دو قدم    که یام گذاشت و درحالشونه  ی و رو . عمه دستش ر دیترس   دیبا

 : خسته گفت ییبا صدا زد،ینق م ه راه گز کرد

  ه یچ  نا یآدم! ا   یپا   ی به پاشنه  زنهیم   خیها دراومد. س کفش  نیتنم با ا   -
بچه رو ببر بگردونش؛ من    ن یتو ا   وا، ی ش  ی آخه! اهان راست  کنن یم  د یتول

فر دوستم  واسه  اجاق    رم، ی بگ  ی روشنچشم   دهیبرم  همکارم که  همون 
 . آورده ایدختر دن  ه ی. امسال دییزا یشوهرش کور بود نم

عمه رد کنم.    یبرا   یاجانانه  ییرپایبود وسط همون پاساژ، ز   کینزد  گهید
ا خشم  داشتم اون مارمولک نچسب رو از پام جدا کنم، ب  یسع   که یدرحال
 : دمیغر



اومدن، ِاال    یکار  هی  یآدمن ِاال من! همه پ  جانیهمه ا   ادیخوشم م   یعن ی  -
 . م ینخواست   نیتو ماش  کنمیشد، من گورمو گم م   طور نی من! اصال حاال که ا 

اش قانعم کنه، چون مطمئن بود  خوشمزه  یهاداشت با حرف  یعمه سع  
 . شم یخر م یاقهیدودق

 : گفت  یارو با دست نوازش کرد و با لحن مطمئن کننده یدن 

کن؛ اونم گناه داره! چند  توک پا ببرش سرشو گرم  ه یبچه رو    ن یخب تو ا   -
! بهتره  میدار   از ین   حیتفر   نی خونه مونده. االن هممون به ا  یوقته مثل تو تو

تا    م؛ییا یخودمو خودت ب  یبعد  یسر  دمیقول م  م،یحلش کن  ز یآم مسالمت
. برو خوشگلم، برو فدات شم،  م یتهران رو گز کن  یکل پاساژها  آخر شب

 . برو نفس صنم 

 : گفت  یساختگ  تیو با معصوم  د یشپشو پام رو محکم چسب کله

 . کنم یجون! تو روخدا لطفًا لطفًا! بخدا فقط نگاه م  د یوی تو روخدا ش -

و ضربه  هام چشم  درآوردم  براش  ته  تا  بهش    دم، یاش کوب به کله  یارو 
 : دمیتوپ 

 . نکبت شهیم  ی! چه زود خودموندیو یزهر مار و ش  -

  کرد، یبچه خوب خر م   ک یکه عمه داشت من رو مثل    اومدیخوشم م 
 !اما متأسفانه موفق هم بود و گول حرفاشو خوردم 

ا   با از عمه جدا شدم؛ بدون  و  منتظر    نکهیشدت دست شپشو رو گرفتم 
 . بگه یزیباشم چ



رو برانداز کردم.    نشی تری با نگاه و   یپاساژ راه افتادم، کم   یطرف انتهابه 
 . م ی ها شدلب گفتم و وارد اون جهنم عروسک ر یز  یاللهبسم 

دستم    د،یکاپشنش رو تا ته باال کش  پیو ز  دیآش رو بهم کوب شوق دست  با
و فشنگ    ها نیماش   از یم یتر گرفت و من رو به طرف قفسه عظرو محکم 

  یهابچه مچه  نی به ا   شد یر حرکت داد. واقعًا نمو تفنگ و کوفت و زهرما
و فشنگ و تفنگ که بود    نیماش   کی اعتماد کرد، پولم درحد    یدهه نود

 . دیدیآخر مغازه رو م یسوار یها نیاز اون روز که اون ماش  یوا  یول

روبهم با ذوق کودکانه    د،یکشیدست م   ها نیبا شوق به ماش  که یدرحال
 : گفت

 . بخره  یجیبابام قراره برام تفنگ آرپ  -

بود صورتم رو براش    یچه زهرمار  گهی د  ی جیتفنگ آرپ   نکهیبه ا   توجهیب
 : دمیبه ذوقش توپ  یکج کردم و با تند

اسلش و    ی ایوارد دن  خوام یحرف نباشه، بدو گشت و گذارتو بکن که م   -
 . شلوار بشم  یهود

دار  و حالت  یاهمونطور که دستم رو به طرف قفسه قهوه  تکون داد و   یسر
م مغازه  چپ  شاد  د؛یکشیسمت  و  ذوق  نظر  عروس  یبا  از  رو  ها 

شدم    یج یدست چرخوندم و وارد پ   یتو  یذوقیرو با ب  م ی . گوشگذروندیم
 . نظر گرفته بودم ر یکه چند وقت تمام، اجناسش رو ز 

تو  یاقهیدق  چند رو    یه صدا بودم ک  ج یپ  ی رو سرگرم گشتن  فروشنده 
 : دمیشن



 !آقا پسر؟  ی دوسش دار -

  یسوار  ن یکه با ذوق به ماش  یرعلی شد طرف ام   دهیسرعت نگاهم کش  با
به جد و آباد    ین یدلم لعنت و نفر   یدست فروشنده زل زده بود؛ تو  ی تو

 . فروشنده فرستادم

با  کهیمرت  حتمًا  خ  دیوبا گرفته  به  رو  بنجلش  جنس  دونه  ما    کیدو 
 . اش انداختم به کله کاماًل تاس و کچل شده ی نگاه بست؛یم

  شتر یب   اشینکره و دماغ عقاب  افهی هم داشت، ق  یو بنجل  ی قرت  پ یت  چه
 . ها بود تا فروشنده عروسکدزد عروس هیشب

  ی هاشلوار زده بود و با اون دندون  یتو  هایرو مثل دهه شصت   لباسش
مد وسوسهزردش  لبخند  شپشو  به کله  م   ام  به    زد؛یکننده  سرعت  با 

شون حرکت کردم، نگاهم رو که به چهره مظلومش سوق دادم دلم  طرف
 . نخرم براش ومدین

تکه آهن    کی  دنیبا خر   یبود، حت  دهیننه باباش رو ند   شدیم   یوقت   چند
 . شدیغاقل م  یاز دلتنگ  هی ثان  کی ی برا دیشا

و کارتم رو درآوردم،    دم یکش  رونیاسپورتم ب  ی هود  بی پولم رو از ج  ف یک
 : روبه فروشنده گفتم  ی کلفت  یبا صدا

 . لطفاً  دیحساب کن  -

گرفتم اعتصاب غذا کنم؛ المصب    م ی اش رو که باز کرد، تصموامونده  دهن
هاش.  به دندون  مالوند یمسواک دو قاشق زردچوبه م   یانگار هرشب جا



م  یدرحال پشت  مهمون  ستاد،ی ا  زش یکه  رو  با    دیکش یطور که کارت 
 :نحسش ادامه داد یصدا

 .خودتونه ه یشب یلیماشاهلل برادرتون خ -

 : با شوق خودش رو به پام چسبوند و داد زد ی رعلیام

 . یخودم نیت  نیت  ا، یداداش دن ن یدمت گرم بهتر  -

کنم! خوب بود که    هیگر   ایبخندم    دونستمینم  یاون حجم پسرخالگ  به
من رو لو نده و    نکهیداده بود، ا   ادشی رو خوب    ز ی چ  کی   ن یالاقل عمه هم

تو  م ی کوفت   تیهو  نزنه.  جار  آدم حساب   کی  ن یا   یرو  بچه  بود؛    یمورد 
 :ادامه داد اشیبه طرفش خم شد و با لحن آبک  یفروشنده کم 

 !جونو؟  ن یت ن یت  یدوست دار -

کج کردم و با حرص    زدیوستر برق منور ل  ر یکله کچلش که ز   یرو برا  لبم
 . چنگ زدم ز ی م  یکارتم رو از رو 

 :و داد زد  دیهاش رو بهم کوبشوق دست با

 . دوس دارم مویعالمه داداش  هی -

گورمون رو گم    م ی و خواست  دمیدستش رو کش  ، ی از اون مکالمه آبک  خسته 
 .سرم اومد دمیترس یاما آنچه که م  م ی کن

 !نیرو بب   نایاون ماش  ن یت  نیت  یوا -

تا    دمیسرم چ  یرو تو   ی کلمات  دم،ی به سرم کوب  ی حرص ضربه محکم  با
بغلم پرت کرد و    یکوچک رو تو  نی ماش  ه یاز ثان  یمجابش کنم؛ در کسر

 . دیدو یبزرگ و سوار ی هایشارژ نیبه طرف ماش



 :روبهش گفت  یطانی و لبخند ش  یبا ذوق مصنوع  فروشنده 

 ؟ یبش  سوار  یجون! دوست دار یا -

نم  که یدرحال دور  لب  از  رو  وامونده  ی هاچشم   شدیلبخندش  اش 
شده در    صاحابیکرد و سرش رو تکون داد؛ کله کچل ب  ز یمعصومانه ر

 . یشارژ  نیماش  ی انداختش تو ه یاز ثان یکسر

 . یوبا گرفته کزاز که یمرت   اد،ی ب شی گوربه ذات گوربه تف

 : دمینال رلب یز ی بدبخت با

 !اره یدرب نو یا  ادیب  یکی حاال  -

و خوش بود،    دادیرو حرکت م   نیماش  ییبا کمک کله کچل وبا  که یدرحال
 : داد زد یبا لحن حق به جانب 

 . خوامیم  نمی ا خوام، یم  نمی جون ا یویش -

رو    گهید دستش  و  حرکت کردم  طرفش  به  سرعت  با  دادم!  رد  واقعًا 
  یی چل وبا کردم اما با زور دست کله ک   اشادهیپ  نیبا تقال از ماش دم، یکش

 :دست گرفت و داد زد ی رو تو

 . شی برام بخر دیبا  ام؛ینم  خوام،ینم -

 :اظحار نظر کرد یالعاده لوس و چندش کچل هم با لحن فوق  کله

 ... . یقدر مهربونشما که ان یداداش -

نحسش کردم تا بلکه خفه بشه؛ نگاهم    ختی حواله ر   یدار   ییدستشو  نگاه 
 : دمیغر  ی رعلیروبه ام یکلفت   یداشت با صدا ر ی که تأث



 . صد و پنجاه تومن آب خورده  نیماش  زهی ر  هی  نی! پررو نشو، هم گهینه د  -

 :بغض روبهم داد زد با

 !چقدره یدی خب تو که نپرس  -

 : دمیداشتم به طرف خودم بکشمش غر  یسع  یکه دو دست   یدرحال

 . هست اندازه خون کل خاندان منه ی. هرچ ستی مهم ن -

 . کردیم  د یاظهار نظر کرد که نبا یباز هم اون و 

 ... . یشما با تخف یبرا ی ول  ،یاو خورده  کیبه نرخ روز  دینگران نباش  -

  ک ی!  زنه یم   یمن شپش داره بندر  ب یج  ی تو  که، ینبود بگه آخه مرت   ی کی
 . شهیخرج لباس سه سال من م  ی او خورده

 . نشست زش یدوم رو که نثارش کردم کاماًل خفه شد و پشت م نگاه

قدر صداش  کنه؟! ان  صدایب   تونست یم  ی رو ک  ن یا   هیغارغار گر  یصدا  حاال
  گهید   یول  نیزم  ر یکلفت و اعصاب خرد کن بود که دوست داشتم برم ز 

طور که رسمًا  موننشد، ه   دار یدر من پد  یدل رحم  چیه  دید  ینشنوم؛ وقت 
 : خودش رو کف مغازه پهن کرده بود نعره زد

شپشو خاک تو سرت کنن. گدا به گدا رحمت به خدا، گدا به گدا    یوای ش  -
 ... . رحمت به خدا

مبارک زدم و با    منگاهی به نش  یکه لگد محکم  دیقدر امونم رو بران  گهید
 :ام داد زدمدخترونه یصدا



با چندتا قابلمه    مای! ما قدگم ینم  یچی ه  یباو! ه  م ی بر  ایِد خفه شو پاشو ب   -
  ن یترگرون  م،یداشتیبرم  یفاز جومونگ و آشپزباش   ر؛ی و شمش  ی کیپالست 

!  م ی کردیدکمه همو له م  هی عمو فردوس بود سر زدن    مون یاسباب باز
 . اریدرن  یپاشو باز دم یخرج کفن و دفنمم نم  یبرا ونیمل هی من 

  نیزم   یاز رو   ییوبا   کهیبه مرت  توجهیب  د،یکوب  نیتر به زم رو محکم   پاهاش 
بارش نکنم آخه! با حرص    اموکهیت  شدیبا زور و کتک جمعش کردم؛ مگه م 

 : اش زل زدمبه طرفش برگشتم و به چهره غرق در خنده

 !بشور اشتهام کم شد  تویبرو دهن کوفت ایب  ،ییوبا که یآخه مرت -

در    یاادبانهیب  یشصتم رو براش باال بردم و با زبون براش صدا  انگشت
 : آوردم و داد زدم

 . ونیمل  هی  نم یا  ایب -

 : با جدت گفت کردیهاش رو جمع ماخم  که یدرحال

 . لطفاً  رونیمحترم! بفرما ب   یآقا ایوا چه طرز حرف زدنه خانم،  -

 : اداش رو درآوردم یکردم و با دهن کج   یا حرص تک خنده با

 !ننه! نه بابا یوا -

آوردم و صدا  زبونم  ته در  تا  با  و دنباله  ادبانهیب  ی رو  تر در آوردم،  دار 
 : دمیحرص غر 

 . بشور بابا تکسیبرو دندوناتو با وا  ون،یدو مل  نم یا  ایب -



بغلم مثل    یتو  ی رعل ینحس ام   کلیطور که ه بگه همون  یزیچ  نکهیاز ا   قبل
گور خونه خارج شدم؛ آقا انگار قانع شده  از اون گوربهفرش دوال شده بود،  

 . نبود یاز عرعر خبر گه یبود و د

و خواستم بهش بتوپم، اما امان    دمیکوب  نیزم   ی رو رو   کلشیحرص ه   با
درحال    یهایزد که تموم پاساژدارها و مشتر   یااز دل غافل! چنان نعره

درد کردن  فکر  همه  زدن؛  زل  بهش  اما    یزیچ  یمرض   یعبور  داره! 
 . که کوفت گرفته کوفت  دونستنینم

 . نامرد، نامرد  ؛یرحمیب ی لیتو خ رحم، یمامان ب  -

کنم، دستم رو به    تی لبخندم رو تثب تیجمع  داشتم روبه  یسع   که یدرحال
همون و  زد  پس  رو  دستم  شدت  با  دهنش گرفتم؛    ه یرطور که گطرف 

 : نعره زد کردیم

! باز  یبخر زد  یگفتم تفنگ آپاش   یظالم؛ اون سر   ی هست  یتو مامان بد  -
 . یزد ، یهمش زد یگفتم بخر زد

ها سر از مغازه  زل زدم، صاحب مغازه  ت یدراومده به جمع  یهاچشم   با
درحال رفت و آمد با تعجب به ما زل زده    یهاآورده بودن و آدم  رونیب

 . بودن

 !مامان  کنهیداره بلغور م یاالغ که ه نیا

سر گذاشتم، عمرًا اگه    یرو رو   میهول شدم که با سرعت کاله هود  قدر ان
دختر اسپورت رو    ه یالقل از دور    یدختر شباهت بدم ول   هیدرصد به    کی
 !القل نن یبب



که اصاًل سابقه نداشت روبهش    یاو با ناز و عشوه  دمیرو باال کش  هامشونه
 : گفتم 

 آخه؟  هیچه حرف  ن یپسر قشنگم ا -

همون  ی کم و  شدم  خم  طرفش  سعبه  نشنوه    ی داشتم کس  یطور که 
 : دمیغر

آبروم! ساکت    م، ی بر  ای نون گرفته؛ گمشو ب  فی خِر نر، حرف اضافه نزن ح  -
 . شو

 : و نعره زد  دیکوب  نیزم یرو با قدرت رو  پاهاش 

ب   دیو یش  - م  رحم؛ یآشغال  منو  ب  ، یزن یهروز  چ   رحم یظالم  من    یمگه 
 . عروسک خواستم ظالم  ه ی؟! خواستم 

اش رو چاک بدم، اما با همون  کارد بردارم و دل و قلوه  خواستیم   دلم 
ضا  عشوه  و  اما    ع یناز  دادم  نوازش  رو  سرش  دادم؛  تکون  رو  بازوهام 

  ی سوزناک  یو با صدا  دم یبه سرش کوب   ی ناخودآگاه با حرص ضربه محکم
 : گفتم 

 . برات میخر یباهم م ادی م  ییبرات، بابا  خرمیعسلم م -

راه افتاد    رکیرسمًا س  گه یدستش رو که کف پاساژ پرت کرد، د  یتو  ن یماش
به صورتش زدم و   ی کلمه رد دادم؛ ضربه گوش کر کن  یواقع  یو به معنا

 : نعره زدم باً یتقر

 .وجودیصد و پنجاه آب خورده بود ب  نیا ، یی ظرف شو میس -



حاال خودم    گه ینگاه کردم، د   ن یخورد شده ماش  یهاعجز و ناله به تکه  با
بدون    دمیکوبیم   نیطور که پاهام رو به زمافتاده بودم؛ همون  هیهم به گر 

 :داد زدم یامالحظه  چیه

چ   ییوبا   کهیمرت   - م   ین یجنسش  مادرتو  و  پدر  من    کهی مرت  سابم یبود! 
 . طاعون گرفته

ام   کی  یتو دست  با    یرعل یحرکت  و  پر   کیرو گرفته    ی تو  دمیجهش 
 :دی بلند شد و معترض توپ ز یاش، با تعجب از پشت م مغازه

 . به اصطالح محترم یآقا ایلطفًا، دنبال شر نباش؛ خانم   رون یبفرما ب -

  رجه ی ش  کیبا    آورد؛یرو گفت که ته وجودم رو در م  یاباز اون جمله  و 
رو   ی طور که سعو همون  زش یم  یرو   دم یپر رو  پاهام    زش یم   ی داشتم 

کل    یچلپسش تو  یکه صدا  دمیبهش کوب  یاجمع کنم، چنان پس کله
 . دیچ یمغاز پ 

از چند نفر    کردیو داد م   غ یطور که جرو گرفت و همون  ام قهیسرعت    با
  ی بعد  دستم انداختم و ضربه  ی رو   ی اتف گنده  توجهیب   خواست؛یکمک م

قدر محکم که دستم درد گرفت و مشخص بود  ان  دم،یرو هم محکم کوب
 . دهیقشنگ چسب

سر    گه ید  ی دارها  ک یو تا خواستم جواب بدم بوت  دیبه گوشم کوب   ی لیس
 . دنیرس

از   با رو  من  م زور  ول کن  مگه  حاال  جدا کردن،    ی ن یچ  که ی مرت  شدیش 
که جلوم رو گرفته بودن با    یدست زن و مرد  یفروش! بازوهام رو از تو



گور گرفته گشتم؛ خوش  و با چشم دنبال اون گوربه  دمیکش   رونیشدت ب 
 . شده بود و دور مغازه رو گز کرده بود ن یو خرم سوار همون ماش

  دونست یکردم، خوب م  اشادهیپ   نی و از ماش  دم یجهش طرفش پر  ک ی  با
حرکت    حرفیپس ب  دم یحرف بزنه دودمانش رو به باد م  ی اکه اگه کلمه

 .نگفت  ی زیکرد و چ

  کردن؛یقناص ما دوتا نگاه م  کلیبودن و به ه   ختهیر   رونی اژ بپاس  همه
. با خانم مسن و  دیباالخره گل از گل نهفته شد و عمه خانم هم سر رس 

  دن یبا د  ی رعلیکه ام  اومدیوگو بود، خوشم م درحال گفت  ی پوش  کیش
 .اش رو هوا دادنکره  یعمه دوباره صدا

چه کوفت  یگوراحوال گوربه  یایجو  عمه اتفاق  یشد که  چه  و    ی شده 
دادم؛ عمه که مشخص بود   حیشاهکارم رو توض   یلکسیافتاده، با حالت ر 

 . دیگز یو لبش رو م   داد یلبخندش رو کش م  ی اون زن آب شده ه  یجلو

و    سی صورت خ  دنیانداختم، با د  ینگاه   یرعل یبه صورت ام  یال یخیب  با
هاش هم  تا لپ  یاز دماغش روان بود و حت   که  یلزج و چندش  عی اون ما

 . زدم یکرده بود عوق بلند  یشرو یپ

  د،یصورتش رو بوس  ی شد و با محبت آبک  کینزد  یرعلیزن به ام  همون 
 .کرد  یتازه متوجه شد که چه غلط چاره یب

با حالت چندش    د؛یچی کل فضا پ  ی رو که بلند کرد خنده بلندم تو  سرش
کرد و    یدهنش گذاشت و با حرکت دست خداحافظ  یدستش رو جلو

 . محو شد



دن   ی اسقلمه  عمه  و  زد  رو   یبه کتفم  با عصبان   یرو    ت یدوش گذاشت، 
 . پاساژ حرگت کرد ی دست کله شپشو رو گرفت و به طرف در خروج

کردم، حاال که آبروم رسمًا رفته.  ساکت شده چرا مالحظه    یبلند  خنده
  ین یچ   کهیدادم تا برسه به گوش مرت   رونیرو از ته دل ب   ی؟! قهقهه بعدکنم 

ام خنک بشه. از اون  فروش، بلکه داغ دلم با صد و پنجاه تومن فوت شده
 . پاساژ رد نشه ن یهم از ا  کلم یه  ه یسا ی روز قسم خوردم که حت

 *** 

 ( ادیروز المپ)

  ج یه و گ تخت نشستم، نگاه درموند  یرو   خیکه به پام خورد م   یلگد  با
کله    ادیتخت سوق دادم؛ تف به گورت ب  یباال  یواریخوابم رو به ساعت د

 . شپشو

 !ساعت چنده دمیبودم که نفهم  جیگ  قدر ان

  دم، یسرم کش  یحرص خودم رو کنارش پرت کردم و پتو رو تا ته رو  با
پتو رو از چنگم    کردیطور که تقال مو همون  دیتخت کش  یخودش رو رو 

 .بهم زد یلگد ارهیدرب

بساط هرروزمون    گهی بچه پررو! د  کرد یم  یتخت خودم برام قلدور  یرو 
 . خواب جنگ و جدل سر پتو بود  یتو  یحت

حاال    دم،یکردم و پتو رو سمت خودم کش  یاوج خواب غرش عصب  یتو
د مثل  بود؟!  ول کن  م   ها وونهیمگه  رو  عر    د یکوبیخودش  و  تخت  به 



به    ی کاماًل محکم  یسرش و پس گردن   یتو  دمیبا حرص پتو رو کوب  زد،یم
 . دم یاش کوبکله

نم   یاخودم جمع شدم، فکر فردا لحظه  یتو قدر  ! انشدیاز سرم خارج 
ام به کار افتاده بود، از شدت  هم معده  خواب  یتو  ی استرس داشتم که حت

قدر به سواالت فکر  و ان  دمیلرز یتخت م  یسرد اتاق رو   یاسترس و هوا
 .ام از کار افتاده بودکرده بودم که معده

گوسفندها.    یبود و رفته بود قاط  ده یشدت استرس خواب از سرم چر   از 
چندماه گذشته درس خونده بودم که زجر داشت برام که    نی ا  یقدر توان
نوبت اول و    یلحظات خوابم رو برهم بزنم؛ اولش امتحانات کوفت   نیآخر

ب پا  یها دون استراحت و وقفه کتاببعد  مغزم    گهی ! دیمی ش   هیکل سه 
 . اشتند شی گنجا

اول کالس بودن، مِن بخت برگشته    ی با کارنامه نسبتًا مساو   و یو آر   مهران
جلو    مایکه از ن   نیسوم؛ آلقل هم   مای و ن  نیبا اختالف کم دوم شدم و رام

 .بود ی بودم خودش کل

اخ  چند ب  ر ی وقت  مهران  وی آر  نیرقابت  ز ان  و  فکر    ادیقدر  بود که  شده 
  شتر ی عطش رقابتم رو ب  اش بندهیبا لحن فر  ی انصراف به سرم زد، اما اکبر

 . کرد

از    شدیم  تیذهنم اذ  کردم،یاوج خواب جمالت مسخره رو مرور م  یتو
 .ام اما دست خودم نبودچندماهه ی بدبخت خچهی تار  یادآوری

  ار یهوش  وار یشدن در اتاق به د  دهیبا کوب  دمیلرز یکه به خودم م   طور همون
 !یشدم اساس 



ساعت منتظرت    م ی ن  گهیزنگ زده م   ی می شده کر  رت یبچه! د  ی ریمرده نم  -
 . رفته یشد ض یفکر کرده مر  یومدی ن دهیبوده، د

 : نعره زدم  باً یو تقر  دم یتخت پر  یفنر رو  مثل

 !! چطور؟ مگه ساعت چنده؟؟یچ -

  ی سرش گرفته بود با عجز و ناله و صدا  یکه دستش رو رو   یدرحال  عمه
 : آلودش گفتخواب

 . شهیآزمون شروع م گه یساعت د ک ی وا،ی هشت. ساعت هشِت ش -

به    یلگد محکم   شد؛یکه نم  لگدیاما ب  ن،ییتخت بپرم پا   یاز رو   خواستم 
طبق حدس شروع    دم، یپر   نیی از تخت پا  رجهیو با ش   دمیکوب  یرعل یکمر ام 

 . کرد و آه و ناله راه انداختن

هول کردم که تموم کارهام رو با عجله و بدون حرف انجام دادم،    قدر ان
  یی هام رو با سرعت تن کردم باندم رو محکم بستم؛ صبحانه رو سرپا لباس

 .کوفت کردم و کارم که تموم شد، به طرف در حرکت کردم

چوب    یپالتو و شالش رو از رو با عجله به طرف در حرکت کرد و    عمه
آلو دست عمه رو گرفته بود و  خواب  یرعل یبرداشت و تن کرد؛ ام   یلباس
 : انداختیخبر مرگش باز به اعصابم خنج م  یدن

امتحان    ه،یشپشو، شپشو؛ خاک تو سرت، خاک تو سرت. تو مخت خال  -
 . ! کله پوک، کله پوک؟یبد یخوایم  ی! امتحان چ؟ یبد یخوایم  یچ

و دستم رو با    دمیبه سرش کوب   یاعصابم خرد بود و ضربه محکم   قدر ان
 :داد زد یعمه با کالفگ  دم؛یسرعت پس کش



وارد    یمنف   یقدر انرژجفتتون! چه خبره اول صبح؛ تو هم ان  دیریزهر بگ  -
 . یکش یرو به رخ م  ت یم یجا تمام توان شاون  یرینکن، مثبت گرا باش م 

و    نیماش   یتو  م ی ختیر   نگ،یاز پارک   ن یو بعد از خروج ماش   دمیکش  یآه
  کرد یگوشم نجوا م  یهاش توعمه با حرف  ر یکل مس   ومد؛ی درن  مون کیج

 .دادیم  ی گرمو دل

ا  - محک    یدارت هست! نه. تو فقط برا  یجلو  یبیرق  ی فکر کن   نکهینه 
 . نه جنگ روان هیفکر یجور باز هی  نیا  ،یریم   یزدن خودت دار

تکون    یذهنم مرور کردم؛ سر  یعمه رو تو  یهان دادم و حرفرو تکو   سرم
  ی اگفتم و با بوسه  یالله با قدرت بسم   ستادیکه از حرکت ا   نیدادم و ماش

 . دمیپر  رونیب  نیگونه عمه از ماش  یرو 

م   فقط ترس  ر ید  کردم یدعا  پر  نگاه  باشه،  مچ  ی نشده  ساعت    ام یبه 
انجام داده    یرو سرسر  ز ی وقت مونده بود، چون همه چ  یلیانداختم؛ خ 

 . بودم

که    مای ن  دن یدوش ثابت کردم و وارد محوطه شدم؛ با د  یرو رو   امکوله
هام چهارتا شد، هراسون به طرفش  سکو نشسته بود چشم   ی کالفه رو 

 : و داد زدم  دمیدو 

 !کجان؟   هی ! بقشده؟ یچ -

 : لحن سرد و پوزخندش روبهم گفت با

 . م ی وندما جا م  -

 : دمیحد ممکن باز کردم و با بهت و تعجب بهش توپ  نی رو تا آخر دهنم



  ی باز  نیبرو باباتو رنگ کن بچه سوسول! انگار من خرم! ا   ای!... ب ؟یچ  -
ا   دهیجد بذارن  رو  تو  که  کن   جانیالبد؟  خر  برن    ، یمنو  خودشون 

 !امتحانشون بدن؟ 

رو    اشقهیبودم که با تموم قدرت به طرفش حمله کردم و    یعصب   قدر ان
 : داد زدم محابایدست گرفتم، ب  یتو

شدم از    ض یمر  دم،یکش  یخواب یب  دم یمن زحمت کش   وجود، ینامرد ب   -
 . ستو مسخره فی کث   یلیبدون خ هیزدم؛ اگه باز می زندگ

 :از ته دل داد زد باً یو تقر  دیهام رو پس کش سرعت دست با

آره؟!    ی! فقط تو مهم؟یدیفقط خودت زحمت کش   یالغ، فکر کردپسرِه ا   -
چند ساعت جلوتر از شروع جلسه رفتن    دم،یرس  ر یبدون؛ من د ی دون ینم

 . فقط م ی هم رفتن منو تو موند  یو نعمت یاکبر  ی محل برگزار

  ن یکردم، هه! هم  یرو با بهت از هم باز کردم و تک خنده عصب   هام دست
حاال    چونن، ی قدر راحت ما رو بپور تونستن انکم بود! واقعًا ممنون! چط

از اول دنبال دک کردن    ی وقت  ینعمت  یچرا؟ آقا  ماین  ی ول   یزیچ   کیمن  
بهم پشت پا زد؟! از همون    یطورنیکرد؟! چرا ا   دوارمیمن بود، چرا ام

و باورم نکرد، دوست داشت    ستادی مختلف جلوم ا  یها سال به بهانه ولا
دار  خدشه  تم یاش با آشکار شدن هو هرچه زودتر گم بشم تا اعتبار مدرسه

 . نشه

پام رو لگد    ر ی چرا از اول نگفت گورتو گم کن؟! با حرص و بغض ز  خب
 : دمیتوپ  مای به ن یکردم و با نعره بلند 

 !ببرن؟ ادیدارن که مارو از   فی قدر احمق تشر! چطور ان؟یچطور -



 :دی روبهم غر  ت یبه موهاش زد و با جد یچنگ  یبا کالفگ   امین

  ن یتمام فکرت رو جمع کن بب  یاهیاگه پا  کشم؛یمن پا پس نم  ن،یمنو بب  -
 . جااون م ی چطور بر 

  یدیترد  چیخدا همون لحظه فکر رو درست جلوم گذاشت و بدون ه   انگار 
 : داد زدم ما یبا لبخند دستم رو به طرفش گرفتم و روبه ن 

 . میر یبا اون م -

حد ممکن باز کرد و از ته حلقش با تعجب صدا    نیدهنش رو تا آخر  ما ین
 : در آورد

 !َهن؟ -

  ی برا  نهی گز  نیمدرسه، بهتر   دار یسرا  ینسبتا بادووم و نوستالژ  دوچرخه
 . بود یبه محل برگزار دن یرس

ن   توجهیب بچه  مایبه  ذوق  با  بازش،  دهن  دوچرخه    یاگانهو  طرف  به 
  وار یحوصله اجازه گرفتن نداشتم، پس دوچرخه رو با ذوق از کنج د   دم؛یدو 

 . برداشتم  دار یخونه سرا

تو  کهیدرحال رو  ن   یدوطرفش  طرف  به  داشتم  با    دمیدو  مایدست  و 
 : روبهش گفتم  یسرخوش 

 . و بس نه یهم   نه،یتنها گز -

و س  یهاچشم   ما ین آخرسبز  تا  رو  پوزخند  نیردش  و    ی حد گشاد کرد 
 :سوک لبش نشست 



قراضه بشم،    نیکه سوار ا   ستی من ن  تیدرحد و شخص   نکهیا   یحاال سوا  -
  ی . من که آب از سرم گذشت ولیدار  ف یاحمق تشر  یح یاما تو به طرز فج 

 !اونم سر ساعت؟  یجا برسبه اون نیبا ا  ،یانتظار دار شییتو خدا 

رو بکشم، اما    مای مثل ن  یرو نداشتم که ناز آدم مغرور و غد  نیوقت ا   اصالً 
 : انداختم یاش مکاسه  یتو یجواب کف و آبدار دیبا

پک    کسیس  یو دارا  یآقا از موقع تولدش کت و شلوار  یها ها انگار  -
که سر موقع هم    ین یب یم  رم، یم   د یبوده؛ جمع کن بساطو بابا! من با نور ام

 . رسم یم

درآوردن حرصش،   ی سوار شدم؛ برا  اط یردم و بااحتدوچرخه رو کج ک سر 
 .براش تکون دادم یدست

 : دمیحال پرروش رو شن نیعاجز اما درع  یدور نشده بودم که صدا یلیخ

 !اآلغ کجا؟   یه -

  یی ها گذاشتم تا مانع حرکت دوچرخه بشم، با اخم   نی زم  ی رو رو   پاهام
 :دم یدرهم بهش توپ 

ماده  - ماالغ  دارم  نره.  خر  عالوه    ارم،یب   ونجهیبرات    رمیست،  به  البته 
 . تو مرحله اول  م ی قبول ین یریش

از    یبود تا با سرعت باد به طرفم حرکت کنه و درکسر  ی حرفم کاف  نی هم
طور که پاهاش رو از  ترک دوچرخه جا بده؛ همون  یخودش رو رو  ه یثان
از بازوهام رو گرفت.    یکی کرده بود،    زونی ترک کوچک دوچرخه آو   کی

داشت پاهاش رو    یها سع ولو بود و مثل بچه  نیزم  یدرازش رو   یپاها



بود که از در خارج نشده پاهام    نیقدر سنگ اش انوامونده  زنباال بکشه؛ و 
 . دمینکردن و با حرص ترمز دوچرخه رو کش یاری

 : دمیحرص رو بهش غر با

جا کنم؟ اگه  جابه  ییاشتر صحر   تونم یم  دهیآخه گراز! مِن شکم خشک   -
پا بزن    هیزحمت بکش تن لشتو به کار بنداز    هی  افته،یات از کار نم معده
 . یریتو نم

هم قالب کرد،    یهاش رو تودوچرخه طلبکارانه بلند شد و دست  یرو   از 
 : و مغرورانه گفت  دیرو درهم کش اش یهشت  یابروها

 ... . که من  یانتظار ندار -

 : صورتش داد زدم  یتو طاقتیب

 . هم به درک گمشو برو فراموش ی نوش، نخوا یخوایم  نه،یهم  قاً یدق -

  رون یاش رو با حرص طرفم گرفت و نفس کشدارش رو باشاره  انگشت
هام رو کج  داد، اما حرفش رو خورد و طلبکارانه سوار دوچرخه شد؛ لب

 . ترک کوچک دوچرخه جا دادم یکردم و خودم رو رو 

نمونده؛    یادیو انگار براش مهم نبود، وقت ز زدیپا م   ف ی آروم و لط  یلیخ
 :و داد زدم  دمیبه کمرش کوب  ی ضربه آروم

 . میرس یکه تا فردا هم نم  یجورنی! ا؟یتندتر پا بزن مگه نون نخورد -

  کرد یم  یجاده رو ط   دیوار خط سف طور که مورچهکرد و همون  یغرولند
 :داد زد  طاقتیب ؛ م یقدم هم از مدرسه دور نشده بود کی  یو حت 



  ی نفر  کیبشه   دیدوچرخه شا  نی! با است؟ی ن  تیآدم نفهم، چرا حال  یا  -
 . دیسرعت کمتره و محاله بشه رس  یدونفر ی جا ولسره پا زد تا اون کی

به چرخش    یلگد   ن،ییپا  دمیدوچرخه پر  ی طاقتم طاق شد و از رو   گهید
 : هام رو کالفه از هم باز کردم و روبهش گفتم و دست  دمیکوب 

 !م؟ یبخور  یبگم چه غلط  شهی محترمانه م -

 : گفت  دیاش رو متفکر خاروند و با تردژل زده  یموها

 . م یرس یهم باشه م   یزیچ ی موتور -

برا  حرفیب اش کج کردم؛ مثل جت دوطرف  فکر احمقانه  یابروهام رو 
  اش هیتک   وار یکنج د  دم،یدرسه دو م   اط یدوچرخه رو گرفتم و به طرف ح 
 .رسوندم  مای دادم و با سرعت خودم رو به ن

همون  نکهیا   بدون دو معطل کنه  به  پا  روبهم    گذاشت،یم  دنیطور که 
 : گفت

 .هرچه شد بادا باد م؛ی دویم  م ی جون دار  ی فقط بدو، هرچ -

تو  نیتر یمنطق و  اوضاع هم  یحرکت  ب   نی اون  با    یحرف  چ یهیبود،  و 
انتها طرف  به  م  دی دیم   یهرک   م؛یدی دو   ابونیخ  یسرعت    کردیفکر 

 . م یباهم دار ی پدرکشتگ

  ی م یو قد  یاتوبوس عهد قجر  دنیکه با د  م ی رو رد کرده بود  ابونیخ  تازه 
 . م یستادی ا م ی زدینفس م طور که نفسهمون  ابونی سر خ

  نمیسرد و سنگ  ی هاسنگ کار گذاشتن، نفس  هامهیر  ی تو  کردمیم   حس
 . سوزوندیسرد دماغم رو م یاون هوا یتو



ام  نگاه از  با    ز ی هاش رو رچشم   م،یهم رد و بدل کرد  نی ب   یدیپر  کرد و 
 : اشاره کرد ابون یدست به اون طرف خ

 !ست؟ ین  ی ! اون اکبرنمیبب -

حن  با ل   رم، ی زانوهام خم شده بودم تا نفس بگ  یرو   ی که کم  طور همون
 : گفتم   یناتوان

 . م ی مون. ما رو باش چه فکرا کردآره، خاک تو سر جفت -

طور که با  همون  یاکبر  م،یحرکت کرد  ابونیبه اون دست از خ  وقفهیب
 :شد و داد زد  یما کفر  دنیبا د زدیتلفن حرف م

 !زنگزنگهمش زنگ یشما؟! ه  ن یبود یا کدوم جهنم دره  -

اش، تک  ژل زده  یو موها  یمشک   کیالعاده شکت و شلوار فوق  دنید  با
 . نظر گرفته  ر یامروز کت و شلوار هم ز  ی کردم؛ مشخص بود برا  یزیخنده ر 

عطرش هم تا اون سر    یو بو  کردیشلوارش که خربزه قاچ م  ی اتو  خط
  دونمیهم شده بود فقط نم  پیخوشت  م ی بود، از حق نگذر   دهیچ یپ   ابونیخ

 . شد  زمیموج خنده ر   نیم شد! ه ی ذهنم تداع  ی چرا ناگاه چهره عمه تو

به تن    یخزدار  یدار به سر کرده بود و پالتوکه کاله لبه  یکلفت   لیب یس  مرد
 : گفت  یروبه اکبر  کردیطور صورتش رو با لنگ پاک مداشت، همون

 . خرابه جون دلم، خرابه -

  ک، یش   کل یو ه  پی رو با حرص خاموش کرد؛ با اون ت   اش یگوش   یاکبر
 . بوددار خنده  بیحرص خوردنش عج



هاش رو از هم باز کرده  که دست  ی درحال   د،یبه اتوبوس کوب  یلگد محکم  
 : بود داد زد

اجمع  نمیا  - ما، کلهم  جلسه گوربه  نیشانس  اال    ی گورسر  دارن  حضور 
ما. موس  داره    یمدرسه ِگل گرفته  نفسم  بنداز، بخدا  جان جدت راهش 

نرسم هم تو رو چاک    ی بخدا اگه من به اون امتحان کوفت  شه؛یتنگ م
 . هم خودمو  دمیم

 : کرد  ز یخمارش رو ت   یهادست چرخوند و چشم   ی لنگش رو تو  یموس   آقا

  ندازه یراه م  ادیم  رکار یجون دلم حرص خوردن نداره که؟! االن رضا تعم   -
 . سگ مصبو نیا

 : س گفتو با افسو   دیکوب   یم یالعاده قدبه اتوبوس فوق یاضربه

 ! جون دلم؟ ی کنیدل غافل! مگه بار اولته باهام بد تا م یا -

  یها  کجه؟! خط  کردمیبه اتوبوس انداختم، چرا حس م  یپر تفکر  نگاه 
پر  ینارنج  رنگ  سف   دهی و  سف  یدیبا  به  شباهت  اصاًل    داد؛ ینم  یدیکه 

 . داخلش دنیچپ یم  یبارک ی دهه شصت که صد نفر  ی هاهمون اتوبوس

به ساعتش نگاه    قرار یو ب  د یکوب  ن یها به زم پاهاش رو مثل بچه  یاکبر
 : کرد

  اره، ی رو برداره ب  ی سال دهم  یها! رفت بچه؟ ینعمت  ن یپس کجاست ا  -
 . دنیمنو سکته م  نا یشد؛ آخر ا  بیخودشم همراه اونا غ

 : دیبه ما کرد و با حرص غر  یادامه نگاه خشن  در 



  ن یسوار ا  دی! برد؟یهم زل زد من نوشته االغ که ب  یشونیپ   ی! رو ه؟یچ  -
 . ارنیتا بلکه خبر مرگ منو ب د، یقراضه بش

شد  حرفیب قراضه  اتوبوس  و    م؛ی سوار  بود  نشسته  اتوبوس  ته  مهران 
  کرد،یزده بود و با دقت تست کار م  ه یرو تکروبه  یپاهاش رو به صندل 

 . خوندیوسط نشسته بود و کتاب رو با تمرکز م   یهم صندل  ن یرام

پاهاش    یاتوبوس نشسته بود و کتابش رو   یوسط راهرو درست    و یآر
 . بود

ف  چه رامیالسوفانهیجمع  د  نی!  با  مهران  رو کنار    مای ن  دنیو  خوندن 
 : دیتوپ  مایبه ن  یگذاشتن؛ مهران با تند

دره - تا    یهست  یا کدوم جهنم  االغت  بخاطر  راهو  تو؟! خبر مرگت کل 
 !اده یاتون گز کردم اونم پ خونه

 :هم با همون لحن کالفه ادامه داد ن یرام

 ! ؟ینداد تو ی جواب گوش شبیچرا د شعور یب -

رو به    اش هیاول پرت کرد و تک  فی رد  ی صندل  یاش رو رو کالفه کوله  ماین
لفش نشستم و  مخا   فی رد  یداد؛ با فاصله ازش تو  یقرمز مخمل   ی صندل

 . درآوردم ف یکتابم رو از ک 

 : سر از کتاب بلند کرد و با پوزخند گفت  ویآر

 . م یعمرًا اگه برس  -

پرت کرد و با    و ی به طرف آر   فیبا حرص خودکارش رو از آخر رد  مهران
 :دی غر  یلحن پر حرص 



 . یریاون زبون نحست پ  یتو  ختم ی ... ریمن ر -

 : سوق داد یاگهیبحث رو به طرف د یبا نگران  ن یرام

 !وقت  هی! اون دوتا خفه نشن  گمیم -

باال    ییابرو  ماینگاهم رو بهش دوختم تا حرفش رو کامل کنه؛ ن   کنجکاو 
 :دیکج کرد، با تعجب پرس   نیپروند و سرش رو به طرف رام

 !افتاده؟ یهضم  رقابلیچه اتفاق غ گهی شده باز؟! د یچ -

 :رو رد کرد ن یکار رامکرد و اف  یاتک خنده مهران

لحظه عمرشون رو   یجان ی بابا! اون دوتا اون تو االن دارن ه یگ یم  ی چ -
 . خوبه  رن ینگ  یعروس کنن، یم  یسپر

 :لب زد یبا نگاه تأسف بار ما یروبه ن  ن یرام

بشه؟! کرم درون آقا فعال شد اون دوتا رو انداخته    ی خواستیم   ی چ  -
کفش کردن    هی  ی روز اولم پا تو  یشناسیقسمت بار اتوبوس؛ اونا رو که م

 . م ی رو گوش بد یاسد یَفک زدنا مین یعمرًا بش  ن،یست ی شما ن  یکه وقت

ب  یی اهویه   یصدا  با از  ته    رونیکه  از  سرعت  با  مهران  اومد؛  اتوبوس 
نگاهش    طنتیبا ش  د، یدو   م ی بود  فی اول رد  باً ی قراتوبوس به سمت ما که ت

 : گفت  یث یتک ما رو از نظر گذروند و با لحن خبتک

امتحان بدن    یش یگوسفند که امسال قراره آزما   یهایرفته دهم   ی نعمت  -
 . اتوبوس ن یا یتو ان یکه ب   دیبار نر ر ی اصاًل و ابدًا ز اره،یب

که    یاز اون مهران گاو   طنتیحجم ش  نی ا  م؛ی با تعجب بهش زل زد  همه 
کرده    ز ی رو ر  اشیمشک   یهاچشم   یبود! جور  دیکاماًل بع  شناختم،یمن م 



بود که به کل    دهیهم کش  یتو  طنتیپرپشتش رو با ش   یبود و ابروها
 .رفت ادم یمهران سابق از 

وسط اتوبوس نشست    و یوار کنار آر زمزمه  ی جانیلحن پر آب و تاب و ه   با
 : دیهاش رو بهم کوبو دست

 !م؟ یاتوبوسو بدزد دیا هیپا -

  نیگرفتم، انگار ا   ثشیرو از صورت پررو و خب   حالم یو نگاه ب  دمیکش   یپوف
 !داشت یمت یابو قراضه چه ق

مهران    د، یبه کله پوک مهران کوب   یمحکم   یو پس گردن  اوردیطاقت ن  ویآر
 :تشر زد ی شگی هم یهارسمًا لبخندش پس رفت و با همون اخم 

چالق،    نیتوشد رام   ر یکه دست و بالت باز شده! همش تقص   نم یب ینه! م  -
 . م یرو بد ا یکلم بروکل  نیبه ا  دینبا  گمی م  یه

رو   نیرام با حرص  رو  انگشتش رو طرف    یکتابش  و  پاهاش پرت کرد 
 : مهران گرفت

ا  نیافر  -   گه یبار د   کیفقط    دندون،ی. بیخوب زد   وی کی   نیدمت گرم، 
بگ  ه یکاف رو   رمیچالق؛ م  ی بهم  و د   یکل شهر  از    ن یا  سم، ی نویم  وار یدر 

بود، جور دندوناش سفره شده  اول کل  نم  یکالس  رو  غذا    د ییجویکه 
 . ندوندیهمون شد ب  یبرا دادیقورت م 

زد و با لحن    نی به رام   ی پس گردن  مای بکنه، ن  ی مهران حرکت  نکه یاز ا   قبل
 :شد  یمختص خودش حرص



  زنمیکل شهر جار م   رمیم  ،یاری چالقچه؛ اسم داداشمم ب  یتو غلط کرد  -
.  شدیو دست و پاشم چالق م  خوردیم  یه   ه یدفاع از بق  یبرا  ارو ی  نیا
شد دستتو به زور    یکفر  یجف  ،یقدر کتک کوفت کرد اون روز ان  ادتهی

  ؟یزدیچقدر عر م   ادته یگرفت ببرتت ثبت احوال اسمتو بذاره چالقچه!  
 !بگم؟   ایبگم  

روبه    تیبا جد   و یآر   د؛یهاش رو درهم کش کرد و اخم   یاتک خنده  ن یرام
 : مهران گفت

که    یفاز برداشت  یمخ پنج؟! جور  یامتحان بد  یخوایتو امروز م   ییخدا  -
اتوبوس قراضه سه    ن ی! واقعًا با ایبدزد  ایاتوبوس اسکان   یخوایانگار م 
مدرسه کاًل به فکر آبروش    نیجا! نه! انگار ا اون  م ی بر  م ی خوایم  شیقرن پ

بان  ست،ین نرفتن    فی تشر  الیخ ی قدر  برد  ه یدارن  در شأن    ارن اتوبوس 
 . ارنیب

کف اتوبوس،    دیداد و کتابش رو با حرص کوب   رونیرو با حرص ب  نفسش
 :داد رون ی و نفسش رو آه مانند ب  دیکش   دشیسف یبه موها یدست

ا   - از  پ   د، یوارد سالن بش   نکه یقبل    ام؛یب   ییتنها  دی کن ادهیمنو سر کوچه 
تون  . حسرهیآبروم م  نهیآشنا منو بب  گهیاون همه آدم از مدارس د  یجلو

.  دارمیخر   دیشیم   ادهی قراضه پ  نیاز ا   ا یدر برابر اون همه اسکان  یالحظه
فکر    نای وقت ااون  ان،ی م  ای با اسکان  شونتیجمع  نیهمه اونا حداقل کمتر

بدبخت   ما  دهم   م ی اضافه هست  ای   چارهی ب  ای کردن  اون    ی هایبماند که 
 . قراره اضافه بشن مخمیب



که کالس    شهیدم؛ هم به صورتش ز   یدادم، پوزخند  رونیرو کالفه ب  نفسم 
ور بشم،  و اون  ور نیاتوبوس ا   نی! حاضر بودم صدسال آزگار با استی مهم ن

صدها نفر آرزو داشتن    مایکنم. قد  دایاالنم پ   یزندگ   یرو تو  م ی قد  یاما صفا
ا  ی سوار  کی با  خانوادهاتوبوس  ن یساده  چه  برن،  ا ها  با  که  ن  یها 

 .بدر نرفتن زده یس  یگها خانوادهاتوبوس

هم به جمع    یا گهی د  فکر ی! اما خب! ب ادی من ناز و غمزه م  یآقا برا  حاال
ن وستیپ بلنددست  مای.  کف  و  برد  باال  رو  قاطع   یهاش  با    ت یزد، 

 : کرد  دییرو تأ فکر یب   یویآر  یهاحرف

بود.    نیتنها حرف درستت هم   ت،یکل هفده هجده سال زندگ   یتو  یعنی  -
  ن یب   م ی قراضه بر  نیبا ا  م ی ست یا که مجبور ن ! میچ  یعن ی  گهیآقا راست م

ا   می بگ   می درآر  یادا اطوار  ه ی  ن یایب   ، یاون همه مدرسه مدع   ن یما سوار 
 . گرم بشه  نای از ا ی بلکه آب  م؛ی شیقراضه که تازه خرابم هست نم 

تن صاف   ی رنگش رو رو  ی شکالت یبا سرعت از جا بلند شد و هود  مهران
 : اش گفتکرد، لبش رو کش داد و با لحن دلخورانه

  د یبابا ترسوها، اگه کر نباش  دیگمش   دی! برد یگیم  یشما چ  م ی گیم  یما چ  -
  یقراضه رو راه بندازه. اکبر  نیاومده ا  رکارهیتعم  ارو یکه   دیشنویخوب م

و    یگو  نی کرده، ا  ر ی د  یچون نعمت  یرفت دنبال نعمت  دادیهم با داد و ب 
 . نونا فیح  دیدور بزن دونویم ی حاال ه  دان یم  نیا

هم قالب کردم، حوصله    یهام رو با حرص توو دست  دم یکش  یپوف  کالفه
 : ختم ی دستش ر یرو رو  ی آب پاک نیهم ی نداشتم برا دیدردسر جد



! ما همه زحمت  کنه یقل مات داره قلمعده  یادیامروز ز  نکهیتو مثل ا   -
امتحان شروع    گه یساعت د   می کمتر از ن  باً یروز، تقر  نی ا  د یبه ام  مید یکش
  خته ی ... ریقبول کنه به قول خودش ر  ضو ی مر   ن یکه حرف ا  یاون  شهیم
 . اشندهیآ  یتو

 : حرفم شکست و زمزمه کرد یبرا  یکوتاه و مختصر گردن   یلیخ  ویآر

 . هیحرف نم یا -

  ی حالیو صورتش رو با ب   دیرو درهم کش   شییخرما   ی هم ابروها  ن یرام
 : روبه مهران گفت ت یجمع کرد، با حد

 . حوصله دردسر ندارم وجهچیمن که به ه -

  یآماده بود، با سرعت رو   یهرکار شر  یبود لنگه مهران و برا  یکیکه    ماین
 :داد زد  ثشیسبز و خب یهاو با چشم  دی اتوبوس پر  ی صندل

 . بست فرند یاساس  اتمهیپا -

طر   رجهیش  مهران نزد  فوق  مایف  توو  چندش  قرار    یالعاده  هم  آغوش 
 : گرفتن؛ مهران سرش رو به طرف ما چرخوند و با خنده گفت

تک  - سر  تو  فکر کردتکخاک  بکنن.  برگزار    دیتون  نه  ساعت  امتحان 
امتحان  شه؟یم االغا!  نه  د  کی!  و    کی  باً یتقر  ست،گهیساعت  ساعت 

ا  ی اخورده مونده.  امتحان  خوشحاِل    ن یر یش  یاکبر  نی به  بس  از  مخ 
 . مون کنه باباجا عالفساعت ببره اون ه ی خوادیم



شون رو از دست داده بودن؛  نزدم، پاک مخ  ی حرف  گهی و د  دمیکش   یپوف
نه اآلن که    موندن،یم  یقبل باق  وبسیکاش همون دوتا آدم وار رفته و  

 . دارن ف یشل تشر یدوتا کرمو

رو   ی موس  آقا رو  پله  یکی   یپاش  و    یورود  یهااز  اتوبوس گذاشت 
انگ دست با  و  سرخوش  لحن  با  اتوبوس گرفت؛  رو کناره    ی ازهیهاش 

 : روبهمون گفت

تون که برسن  معاون  ر یجون دالم، باالخره سلطان جون درست شد؛ مد  -
معاون    ر ی مد  نیاومدن جون دالم. ا   قاتونم یتو دل جاده، خب رف  م یزن یم

حواس و  هوش  پاک  هم که  نمشما  دادن،  دست  از  چند    دونم یشونو 
 . بگردن یچ  یساعِت رفتن پ

و درحال   ی موس  آقا پاک کرد  رو  لنگ صورتش  از ورود یبا  خارج    یکه 
 : گفت  شدیم

بربچه  - بب  د ینیبش   د یها شما    ب یتون کجا غمعاون  ر ی مد  ن یا   نم ی تا من 
 . شدن

از    ی در کسر  م؛ی هم رد و بدل کرد  ن یمون رو بپنج نفر نگاه پر از بهت  هر 
در اتوبوس    یجلو  یی مدرسه با پررو  یهاینفر از دهم  ازده یحدودًا    ه یثان

 . ظاهر شدن

ا  خواستیدلم نم  اصالً  اتوبوس کنن، تحمل  چهارتا    نیآدم اضافه سوار 
 .بود ای کار دن  نیتر خودش سخت شعور یب

با    ما ی به کار من نبود، مهران و ن  از ی، اما در عمل هم ن بزنم   ی حرکت   خواستم
 . رفتنیبهتر از من جلو م یل یخ شونیروز اول  ک یتکن



  یغضب آلود جلو  یهاشون رو بهم قالب کردن و با نگاه دست  شونجفت
 . رو بستن یو راه ورود  ستادنی در اتوبوس ا

 : دیاتوبوس بودن غر نییکه پا   یی ها یروبه دهم یبا خنده عصب  مهران

 !یزیچ  ییچا  ، ی! آب پرتقال؟ یچ گهید -

 : دیهم بالحن پررو و پرحرص خودش متقاباًل غر  ماین

ما سر    م،ییما   ادیالمپ   نیا   یاصل کار  م؛ینخواست   نیجانش  م ی جا خواست  -
 . شهی کار مدرسه لنگ م  م ی جلسه نباش

  چ یه  تون برا دوره اولندادن  ایچندتا بچه سوسمار، امتحان دادن    شما
چند مرده    م ین یببب  د،یسال بعد شرکت کن  نیشاخ   یلینداره. خ  یفرق کوفت

 . نیحالج

 :هاش رو تا ته درآوردکرد و چشم   دییرو تأ مایبا پوزخند حرف ن مهران

آزما   یاز ک  - امتحان  بر   ای جوجه دهم  یش یتا حاال  ننه    دیمهم شده؟!  با 
 . صاحاب مرده رو داداشم  ن یبابا، ببند در ا ن یباباتون برگرد

 . نیدی مگه اتوبوسو خر  -

 . ارهی واسه من چشماشو درم   ارو،یبرو   ایب -

  شتر یزورتون که از ما ب   م، یاگه ما سوارش   د یکنیم  یحاال مثال چه غلط   -
 . ستین

در    تفاوتیب  مای راه افتاد، مهران و ن   شونتیجمع  یتو  یدیشد  یهمهمهه
 . ولو شدن فی اول رد ی ندلدوتا ص یشون رو اتوبوس رو بستن؛ جفت



رد و بدل نشده بود که در اتوبوس از هم باز شد و   موننیب یاکلمه  هنوز 
 . به داخل اتوبوس هجوم بردن ده،ی نکش  ه یهمه به ثان

برامون شاخ بشن!   موننی ها! هم  غلط  چه بچه  الف  بود که چندتا  کم 
به شکل بهت زده اون چهارنفر    یبلند شدم و نگاه   یصندل   یاز رو   ی شاک

  وی باال گرفت، آر  میهاش رو به نشونه تسل با خنده دست  نیانداختم؛ رام 
 . کردیرو نظاره م  مای شل و وارفته مهران و ن افه یهم با تمسخر ق

 :جو زده شد و دستش رو باال گرفت و از ته حلقش داد زد مهران

 . حمله -

از  اشنعره انگار به هرکدوم  با  که تموم شد،  الهام شد که    یحرکت   د یما 
 . م ی شون هجوم بردبا سرعت باد به طرف م؛ی بزن

  تی جا خشک کرده بود، با عصبان  میصندل   یرو   یاالغر اندام و سبزه  پسر 
 : و داد زد  دمیبه سرش کوب  یاضربه

 . کنه  دنیبرو بذار باد وز یِهر  مینخواست   نیجانش م،ی جا خواست -

اما لندهور سفت و محکم    دم،یر کشرو با قدرت گرفتم و به طرف د   دستش
ن   ی صندل بود؛ کم  خودم    اوردمیرو گرفته  طرف  به  رو  پاهاش  جفت  و 
کف    زونیآو   کلی و با همون ه  نییافتاد پا   یتلپ   یصندل  یاز رو   دم، یکش

 . یخروج  یها کردم به طرف پله  تشی اتوبوس هدا

آخر نشسته بود    ف یرد  یصندل   یکه رو  یپسر قد بلند  یبه پا  یلگد  و یآر
زدم    رجهیبا حرص ش  کنه؛یلگد زد که انگار داره بچه ناز م   یجور  د،یکوب 



سر و گردن از من بلندتر    ک یقدش    دم،یپسره رو چسب   قه یته اتوبوس و  
 . بود

 :رو گرفت و قلدورانه داد زد امقهی متقابال

 . خوادی! دلت کتک مه؟ یهان چ -

از صندل  ویآر از پشت گردن پسره رو فشار داد،    دیباال پر   یبا سرعت  و 
از پشت    و یو آر   دمیکوبیطور که به کله پسره پشت سر هم ضربه م همون

 . رونیب  م یبا زور پرتش کرد دادیبه جلو هولش م 

و    م ی انداخت  رونی نفر رو هم ب  نیبرامون نمونده بود که آخر  یبدن   باً یتقر
  زن یبر  ی ادادم که دوباره هوس نکنن گله  ه یبه در تک  م؛ی در اتوبوس رو بست

 .داخل

داد و آقا   رون ی پنجره اتوبوس رو ب   زد، ینفس م که نفس  یدرحال   مهران
 :صدا زد  ابون یرو از اون طرف خ یموس 

  اره، ی م  یرو با اتوبوس بعد ایدهم  ن یا   گهیزنگ زده م  ی . نعمت یآقا موس  -
 !جنب بابا اونا رفتن سر جلسه منتظر ما هستن امتحان شروع شده ب 

هاش رو بهم  دست  ییرو داخل اتوبوس آورد و با لبخند دندون نما  سرش
 : کرد و داد زد  یرقص گردن  د؛یکوب 

 . عشق و حال  یبه سو شی حله بابا حله! پ  -

  شه یپا و اون پا کرد؛ از ش  نی ا  ی شد و کم  ن یسوار ماش د یبا ترد  ی  موس   آقا
نگاه  دارن حرف    و معترض  رونیانداخت که ح  هایبه دهم  یاتوبوس 

 . کننیبارمون م 



 : هوا چرخوند یکم پشتش رو باال داد و لنگش رو تو   یابروها یموس  آقا

شما با زور    گفتیکه م  شونیکی!  گن؟یم  راهیچرا دارن بد و ب   نای! انمی بب  -
 . دیکرد  اشونادهیپ

روش  روبه  ی ته اتوبوس لم داده بود و پاهاش رو از صندل  کهیدرحال  مهران
نشست و    یصندل  ی رو   خیاش رو خورد؛ م کرده بود، با زور خنده  زونیآو 

تکون داد، با لحن پر از    یاتوبوس دست  رونیب   یهایدهم   یبرا  شهی از ش
 : از عقب اتوبوس ولومش رو باال داد یتمسخر

هم  - موس  نه؛ یدرستش  جوونا  یآق  بزرگ  م،یقد  یجوونم    یتراحترام 
زورشون گرفته که چرا معاون    نا ی. ا شهیسرشون نم  گهی هم د  یترکوچک

رو    هاچارهی ب  نی گرفته، ا  ی ما اتوبوس اختصاص  یبرا  ی اکبر  یگلمون آقا
 . شونارنیب  خوانیم  یبا چ  ست یمعلوم ن 

 : گفت  یوارکرد و با لحن سرزنش  یاتک خنده یموس  آقا

  نا ی! ا ؟یزن یم   ی حرف از بزرگ  رسه، یآخه بچه تو قدت تا نصف کمر من م   -
 . تر باشنفوقش دو سال از تو کوچک

مهران باال    یهاش رو به نشونه خاک تو سرت، برابا خنده دست  ن یرام
 .کتاب فرو کرد  یهم با خنده سرش رو تو و یبرد؛ آر

گول زدنش    مکردیبود! فکر نم  یهم عجب آدم ساده لوح ی آقا موس نیا
لبخندان باشه!  ساده  نم  یقدر  نشست،  لبم  چ   دونستم یسوک    ی تهش 
آبرو و شرف همه  کردم یکاماًل حس م  یول  شهیم فقط  قراره  بره؛  مون 

  م یرو راه نداد  هایکه دهم  شدن یمتوجه م  یو اکبر  ینعمت  یبود آقا  یکاف
 .به ناکجا آباد م ی ریم  میو سرخود با اتوبوس دار



  ی رو روبه  فیو از رد  دیبهم کوب  جانی هاش رو ضرب دار و با هدست  ماین
 : گفت  یروبه آقا موس یو سرخوش   جانی من، با لحن پر ه

 . م ی دار شیدر پ  یکه راه دراز  یآق موس  م ی کن بر  شیآت -

ز   ی اشونه  ی موس  آقا به   یالله لب بسم   ر یباال داد و  اتوبوس رو  و  گفت 
اون    افهیق  خواستیشد، دلم م  ز یبه خنده ر  لیبخندم تبد حرکت درآورد؛ ل

 . نم ی رو بب  هاچارهیب

با    ما ین   یکنار صندل   شهی حرکت کردم و از ش  ما ین   فیخنده به طرف رد  با
ق به  رفته  یها افهیتمسخر  اتوبوس  وا  دنبال  سرعت  با  زدم؛  زل  اشون 

 !کردن یسنگ هم پرت م یحت  زدن، یو داد م  دن یدویم

با آب و    کهیدرحال  مایکرد، ن   یپل  یو باحال   یآهنگ نوستالژ  یموس  آقا
 : پنچر شد و داد زد  دادیهوا تکون م یهاش رو تودست انهی تاب و ناش

  ه ی  ییشرویپ   هی  یعی شا  یاسی  ه ی  یرپ   هیبود!    نی تر از اآخه آهنگ گنگ  -
 !یاکتاو 

دست گرفته بود و حرکت    ی با دقت فرمون رو تو  کهیدرحال   یموس   آقا
 : با تمرکز ولومش رو باال داد رد،کیم

و ما باهاش    خوندنیآهنگ م  ی پره و عمو شماعشهرام شب  ه یزمون ما    -
 . بکن بچه جون توفیک   م؛یکردیم  یزندگ 

 *** 

اتوبوس قراضه، از حلقم    یانتحار  ی هاام در اثر حرکتدل و قلوه  باً یتقر
رو به لطف آقا    هاابونیکل خ   یبود. با زور و اصرار و مخ زن  دهیپر   رونیب



  یبزرگ همه رو بستن   یروزیپ  نیمهران هم به شکرانه ا  م؛یکرد   یط  یموس 
 . مهمون کرد

  ه یثان  کیدر عرض    یرو پس زد و آقا موس  یبا غرور بست   وی که آر  بماند
 . دشیبلع

  ی هااتتگذشته بود و شم   مای مهران و ن  یهایبه خرنمک باز  ر یکل مس  
ن   ن؛یرام و  سربه  مای مهران  آرمدام  سع  ذاشتنیم  ویسر    کردن یم  یو 

  ی لیو بخ  ی شعوری از ب  دونستمیحواسش رو از تست زدن پرت کنن، نم
 !یسرگرم   یبرا ا یبود 

ولوم صداش    نی که رام  م ی بود  دهیرس  یبه محوطه محل برگزار  باً یتقر   گهید
 :رو باال برد

 !به جون هم دیوفتی باز ن د،یکن  یآبرودار کم یتو رو خدا   -

اگه غلط   ادیپدرمون رسمًا درم م،یاومد م ی سرخود بلند شد شیجور نی هم
 . جانیا  م ی اضافه بکن

  رمون یگ   یو اکبر  یاسترس مثل جزام به جونم افتاد. اگه نعمت  یالحظه
 . کردنیمون م قطعًا امتحان نداده اخراج آوردن،یم

 . م ی کردینم  یغلط  نیو همچ  م یدادیغ گوش نمبه حرف اون دوتا اال  کاش

برگزار  یدرب ورود  یاتوبوس قراضه رو جلو  یموس  آقا آزمون    یمحل 
و    ای قشنگ بود که دوتا اتوبوس اسکان  ی انگه داشته بود؛ فقط اون لحظه

 . اتوبوس نگه داشتن یدر عقب و جلو کیش



  اده یبه راه افتاده بود؛ هرکس از اون دوتا اتوبوس پ  ی بزرگ  رک یس  واقعاً 
 .دادیهوا م   یبا قهقهه بلند زدیلبخند پر تمسخر م  ا ی شد،یم

رو  کاش مضخرف  پرچم  اون    ی م یش  ادی المپ  گروه 》اتوبوس  یآلقل 
ما از کدوم    دونستینم   ی کس  یطورنیا  نبود،《شهیپسرانه اند  رستانیدب

 . م ی امتحان اومد  یقبرستون دره برا

  رونیو به ب   م یجا خشک کرده بود   ی صندل  یبود که هر پنج نفر رو   جالب
که من با خجالت    گفتنیرو م  یها هم همون قطعًا اون  م؛ی زل زده بود

 . کردمیذهن تکرارش م یتو

بهمون    ی چشم  ر ی راننده نگاه ز  یجلو  نهیی از آ   د یسکوت رو که د  یموس   آقا
 : گفت  یاانهیانداخت، با لحن موز

 . دیهمه رو کم کن  یرو  دیسربلند بش ی به سالمت د یجوونا بر دیبر -

در  یواکنش  چیه   اما ما  جانب  ش   افتیاز  از  نفر  پنج  هر    ی هاشهینکرد؛ 
زل    تر کیش   یآموزهالوکس و دانش  یهاچپ اتوبوس به اتوبوس  فیرد

 . م ی زده بود

به فکل    تیچون شخص   میکم نداشت   یزیآموز به درک، ما هم چدانش  حاال
 !قراضه  نی اما ا  ستی کروات ن

 . شد ر ید گهید  دی! ِد برد؟یکن ینگاه م رونوی مثل گوسفند ب  دیچرا نشست  -

  اده ی پ  یی ! آخه با چه رو ی خودش رو زده بود به نفهم  ا ی  د یفهمینم   واقعاً 
جلوتر از    چیمسابقه نداده سه ه  نای اما ا   م،ی ببر   م ی ما اومده بود  م؟ی شدیم

 !ما هستن



لحظه  ن یرام  یحت رف  یاهم  و  وا  جمع کرد  رو  خودش  زور  به  اما  ت! 
از رفتارش    یزدگپنجره زوم بود و بهت  یرو   اشرهیطور که نگاه خهمون

برداشت و با لحن بهت زده    یصندل  یرو با بهت از رو   فشیمشهود بود؛ ک
 : پنجره بود روبهمون گفت رونیطور که نگاهش به بو آروم، همون

 . م ی... فک کنم... وقتشه که برگهیخب د -

  فم یبه ک  رم،یاتوبوس قراضه بگ   شه یام رو از ش نگاه خجالت زده  نکه ی ا  دون ب
 . کولم گذاشتم   یرو رو فم یچنگ انداختم و با بهت و ک

وقت   اون جمع کردن؛  رو  خودشون  زور  با  هم  تا  جلو  یسه  در    یهمه 
 .شروع شد ی اصل یدعوا  م، ی ستادیاتوبوس ا 

 : دیبا غصب بهم توپ مهران

 . گهی گمشو برو د  -

 :دمی و غر  دم یبه بازوش کوب یحکم  ضربه

 . اهی بابا، صد سال س ر ی خفه بم -

 : رو به طرف در هل داد و با عجله گفت  نیرام   ماین

 . اول تو برو -

دست  ن یرام دستگبا  محکم  لحن    یباال  رهیهاش  با  و  فشرد  رو  سرش 
 : گفت  یامظلومانه

 . رونیاول من نرم ب  شهیخب م  -



  ن یحقارت رو به دوش بکشه و از همچ  نی نفر ا  ن ینبود اول حاضر    کس چیه
هم  ی اتوبوس بشه؛  ب  شی جورنیخارج  منطقه    نی بهتر   ن یهم  مدارس 
م   م یداشت بدتر   ونی م  م،یدادیامتحان  بود  نیاون مدارس  ما  .  م یمدرسه 

 !بد بودن دامن بزنن؟  نیبه ا  دیواقعًا موندم! چرا با 

کرده بود؛ با جسارت سرم رو باال    م ی قا  ی کامل خودش رو پشت صندل  ویآر
 : لب زمزمه کردم ر یکردم، ز   یپله رو ط ن یو اول  دمیکش

  م ی همه بگن ما خوب  ست یمهم ن   ن،ی بدتر  ای   م ی باش   نیما بهتر  ست یمهم ن   -
که بدها هم    م ی ثابت کن  م ی اومد  م ی که ما اگه بد هم باش   نهی بد؛ مهم ا  ای
  ه، یهرکس   یی مالک توانا  ست ی مالک ظاهر ن  جانی ا  خوب باشن.  تونن یم

  شه یم   شون یحال  جیهمه مسخره کنن بگن بخندن؛ روز اعالم نتا   نیبذار
ب دانش  اچندت رو   ن یبدتر  یتو  نظم یآموز  آموز    یمدرسه،  دانش  چندها 

  د؛یمغلوب غرور نش   د، یشنو یزدن. از من م ن یو مغرور رو زم  یفکل کروات 
 .دیبر پشتکار بش  ره یچ

مطمئن از اتوبوس    ییهامونده خجالت رو از دلم پس زدم و با قدم  ته
خر  نییپا چپ    یها  نگاه  دار ی اومدم،  سمت  لوکس  اتوبوس  تمسخر  پر 
 . شدم  ابونیخ

در    یرو کردم و روبه  یط  یو با غرور و افتخار قدم   دمیرو باال کش   سرم
محوطه    یبود و فضا  گشوده شده  یدر بزرگ و سبز رنگ  ستادم؛یا  یورود

 . کاماًل مشخص بود



  نیاز بهتر  ی ک ی  ی که کرده بودن پنج مدرسه باهم تو  یبند  می تقس  طبق
  رستان یدب》سر در مدرسه رو نگاه کردم.  دادن؛یمدارس نمونه امتحان م 

 《امام محمد باقر زهوشانیت

  ن یو ب  اطیح  یشدم، نگاه سرگردونم رو تو   اطیجلو گذاشتم و وارد ح   قدم
مرتب    یکه از موها  کیو ش  یکت و شلوار  یچرخوندم؛ پسرها  ت یجمع

ت  اشوندهیاتو کش   ی آب  یهاو کت مدرسه  از  بود،    زهوشان ی مشخص 
 . هستن

نوارها  د یسف  فرمیون ی با    ییپسرها و  رنگ  آست   یسبز  سر  که    هانیقرمز 
شش    با یتقر   یت ی ور جمعاونداشتن؛ از    یکاماًل مسلط و مصمم   یچهرها

  ز یبول  کیدرست مثل ما به تن داشتن،    یاکامال ساده  فرمیونی نفره که  
 . دادیم ل یشون رو تشک فرم  ی مشک ن یو شلوار ج  ینفت  ی ساده آب

خط شاف رو    کی العاده مضطرب بودن، دوتاشون دائم  از پسرها فوق  دوتا
ساده    یپ یمرد مسن با ت  کردن؛یرو دوره م  یمی و کتاب ش  کردنیم  یط

 .دادیم  هیبه سه نفرشون روح

ح   سمت بود    ستادهیا  ی انفره  ازده یگروه    اطیچپ  مشخص  بودن که 
با تمسخر گروه  ی العاده مدعفوق از    یتو   ی هاهستن؛ چنان  محوطه رو 

دارن و فقط خودشون برنده    فیکه انگار همه پخ تشر  گذروندنینظر م 
 . هستن

با    یکاربن   یآب  دست کیو    ک یو شلوار ش  و کت  متی گرون ق  یهالباس
 . و پر غرور  یها همه از دم مدع کروات قرمز، چهره



کالسور    کی  یطور که توبود و همون  ک یالعاده شفوق  یمرد  شونمعلم 
م   شونیاعده  یبرا  یریتصاو  توض  کرد،یرسم  مشغول  ظرافت    حیبا 
 . بود ی مبحث

ناکام    یای بودم تا رو   جا نیمعذب کرد، اما حاال من ا   داً ی جو من رو شد  اون 
 .کنم  لیرو تکم  ن یمت

رو  جا نیا   من تا  واقع   یایبودم  به  رو  رو   لی تبد  تیخودم  من    یای کنم، 
 . استیدن نی هم

شون برگردوندم و با نا  سرم رو به طرف  یوارود اون چهارتا پخمه خود  با
 .تکون دادم  یسر یدیام

کرده بود،    م یقا  ما ی دش رو پشت مهران و نکه مثل موش خو  یدرحال  ویآر
 :گفت  یبلند  یخدا  ایبه سردر مدرسه انداخت و    ی با ترس و استرس نگاه

خدا    ا یکل کشوره!    یمدرسه سه سال متوال  نیکه بهتر   جانیابلفضل! ا   ا ی  -
 . شناسنیها منو منخبه  نیاز ا  یکن بعض  م ی گوالخ منو قا  ،یآبروم رفت وا

بهش    تیرو گرفت و به جلو هول داد، با عصبان  ویآر  ی با حرص بازو   ماین
 : دیتوپ 

.  میدار   فی بوق تشر  جا نیاالغو باش! انگار خودش گل سر سبده ما ا   ن یا  -
 . شناسهیحتمًا م  تی نشناسه از اون کله پشمک افهیتو رو از ق ی هرک

  ما یوار جواب ن داشت صورتش رو پنهون کنه زمزمه یسع  کهیدرحال ویآر
 : رو داد

 . ستخر نره، االغ ماده ارو ی  یه -



  ی تشون تشر زد؛ مهران سرش رو مثل رادار توبه جف  ت یبا جد   ن یرام
و زمزمه    دیکوب   چارهیمن ب   یگردوند، دستش رو با حرص به بازو   تیجمع
 : کرد

  ی نفر اول دوم   ه ی  نا یاوضاع! آلقل از هرکدوم ا   نیا   یتو  ختم ی ... ریمن ر  -
 . چقدر خر ذهن و خر جونن زنه یداد م ن یرو بب نا یا ختی آخه ر اد،یدر م 

 : و لبم رو کش دادم  دمیاش کوب به کله یگردن   پس

شرکت کنم، از    خوام یمنم م  یکه جو تو رو گرفت و داد زد  یاون روز  -
  ی کردیم  ز یوز ی بودن و   ک یکه از درجه    ینبود! اون روز  یزر زرا خبر  نیا

 !؟یدیا پس کشخبرا نبود، چطور شد که حاال پ نی از ا

ها سمت  تمام نگاه  ،ی آب  ز یو بول  یمشک   قهیبا فرم جل   یی ورود پسرها   با
  م، ی بود  ستادهیا اطیح   مهیدر و ن   یجلو   قاً یما هم دق  د؛ی چرخ  یدرب ورود

 .م یخفه شد   یا شون لحظهمصمم و معاون پر تحکم   یهااون چهره  دن یبا د

پا به    یکم  میشون بودچون سر راه  د،یها چرخها به طرف اوننگاه  همه
 . تا رد بشن میعقب گرد کرد 

برنده    یزل زده بودن که کاماًل بو  یی آموزهامات و مبهوت به دانش  همه
 !اومده بودن و بس  ی روزیپ  یانگار فقط برا دادن، یشدن م 

 : گشاد شده از تعجب لب زد  یدهن باز کرد و با دهن ویآر

 . دارن  ینفر قبول   هیمدرسه منطقه! هرسال حداقل    نیتر یو مدع   نیبهتر  -

 . کننده بود  رهیاون نظم و انضباط خ  رهیخ قهیتا چند دق  هانگاه



نگاه سرها و  برگشتن  به کار خودشون    ی اهیشدن؛ سا  ده یها که دزدکه 
 . م ی سرمون حس کرد یباال

  ی با لبخند ینفت  یو کت و شلوار خوش دوخت آب   دهی با قامت ورز یمرد
  ی هاش رو تودست  ستاد،یرومون ا پرسشگر روبه  ی از تمسخر و نگاه  یعار
 : دیپرس  یکتش فرو کرد و با لحن سوال  بیج

 !د؟ یاومد شما از کدوم مدرسه -

 : با تمسخر جواب داد  ماین

 . دیکه شما اومد   ییاز همونجا  -

  ی دهاید  یتمسخرش رو تو  غی ا تپوزخندش رو کش داد ت  دهیدر  مردک
 :شرمسار ما فرو کنه 

 . فقط در شأن خودمونه م،یکه ما ازش اومد   ییقطعا جا -

 :سوالش رو تکرار کرد تی کرد و با جد   روبهم 

 !از کدوم مدرسه؟  دینگفت -

پا  یپوزخند سرتا  به  و  حق  یزدم  لبخند    ینگاه  ر یمردک  با  و  انداختم 
 :جواب دادم یخونسرد

 . که داخلش ادعا و غرور ممنوعه  ییاز جا  -

به بازوم زد، مهران هم با شوق    یاکرد و ضربه  یاتک خنده  تیبا رضا   ماین
  یهاچشم   ی دستش رو دور گرنم حلقه کرد و پوزخند سوزناکش رو تو

 .فرو کرد کهی مرت حیوق



شده بود و   م یقا  ن یها پشت چهره خندون و سرخوش رام مثل پخمه ویآر
 : کردی! مدام زمزمه م زد یم حرف مآرو  ی لیبه اصطالح خ 

 . استادمونه نیشن، ا گاوا بگو خفه  نیبه ا -

لحن    یکم  مرد با  اما  به اصطالح محترم،  لبخند  با  و  سرش رو کج کرد 
 :حرص درآرش لب زد

مطون یش  یپسرا  یا  - حدس  بچه  زنمی!  خب  دیباش  ینعمت   یهااز   .
اتون  گار مدرسه! انست؟ی سختتون ن  پشتوانهیبدون همراه و ب  یجورنیا

مکرر؛    یهااعتراض  لیجمع شده به دل  کردم،یهنوز جمع نشده! من فکر م 
 . صفره  ر یز  تونیهفت نفر احتمال قبول ن یبا ا

  یجلو گذاشت، با سرعت بازوش رو گرفتم؛ جور  یقدم  یبا قلدور  مهران
به دهنش    یحرکت کرد که فکر کردم همون لحظه مشت  کهیبه طرف مرت 

 . کوبهیم

ا  نهیس بهنهیس لبخندها  ستادی مرد  با همون  بر خالف تصور    یو  سوزدار، 
 :خونسرد لب زد یلیخ

  دینگران نباش   ه؛ی رفاقت پرور   ست، ی ن  یپوئن مثبت مدرسه ما عقده پرور  -
فشارشون    دیریبگ  وهی شاگرداتون آبم  یبرا  دیبر   شه،یهم جمع نم  وقتچیه
 . افتهیم

  ی چ  گهی د  م؛یزد  یپوزخند صدادار  مای و ن  نی نبود، اما من و رام  دار خنده
مرت بگه  خ  که یداشت  پس  رو   کیش  یلیوبا گرفته؟!  رو  کول    یدمش 

  شی و مثل جت رفت پ  دیوامونده گذاشت و کرکره دهن گشادش رو کش 
 . دستش ر یز  یهاسوسول



رام  ویآر ب  دیجه   رون یب  نی از پشت  رو    ن یو سرش رو خم کرد، خودش 
 : دیکرد و با حرص غر  م یقا  م یکه زده بود   یارهیدا

  ست ینخبه ز   ارو یچه طرز حرف زدنه؟!    نیاستادمونه؛ ا   ارو ی  نی ا  شعورا، یب  -
 . دیخداروشکر که منو با شما اموال ند ی! واِی میو ش 

 :دیو با نفرت غر   د یکوب  و یبا کف دست به فرق سر آر   یمحکم   ضربه  مهران

خودتو استادت    ی تو  ختم ی... ر یمن ر  اً یست، ثان اواًل خر نره االغ ماده  -
 . یقاچاقچ کهیمرت 

و    دیکوب   اشیشونی به پ  یااومده بود ضربه  ادش ی  یز یکه انگار چ   نیرام
 :داد زد

رفت از بار اتوبوس    ادمونی رو    ا ی! سامان و پومی! گند زدیوا  یوا  یوا  -
 . م ی اریدرب

  یتو  یچون نعره آسمون کر کن   م،یرو بد   نیفرصت نشد جواب رام   گهید
 : م ی دیو هر پنج تا به خودمون بار د یچی هوا پ

  ی للی  یپ   د یبر  دی کرد  ادهیرو پ   ای ! دهمد؟یکن یم  ی چه غلط  جا نیشما ا   -
 !؟ یتلل

و خط    دیبود با شدت بهم کوب   یدر ورود  یرو که روبه  یدیدر پرا  یاکبر
  ی هانی هوا چرخوند که هر پنج نفر زم  یدستش رو چنان تو  یکش تو
 . م ی رو شخم زد مونیکشاورز



به تک  مون گام برداشت؛ بماند که تکبه سمت  ی عصب  یی ها با قدم  ی اکبر
نگاه  ر یز و صدا  یعار  یهااون  تمسخر  پسرها  یاز  بلند  و    یخنده  کت 

 . م یآب شد  یشلوار

هاش  اد و سرش رو با دستقرار د  ما یمهران و ن  ن یخودش رو ما ب  و یآر
 . به پهلوش زدم یکرد، از شدت حرص لگد  یمخف 

بار اون حجم خجالت آب    ر ی بود ز  ک یبود که نزد   ن یقدر سنگان  ه یبق  نگاه 
 . م یبشم؛ رسمًا هر پنج نفر مثل تخم مرغ وسط آب جوش بود

سع   ی اکبر  یبازوها  ینعمت   یآقا و  د  یرو گرفت  طرف  به    ی اگهیکرد 
مون  ها بود مثل کفتار به طرفحرف نیکه فرزتر از ا   یکنه، اکبر   تشیهدا

 . ور شدحمله

دور سر    گهیطرف د  ک یطرف و خط کش رو هم از    کی فرمون رو از    قفل
نشسته بود   نیزم   یکه چهارزانو رو   یدرحال  وی آر چرخوند؛یهوا م  یو تو

که    م یقدر بهت زده بود مهران فرو برده بود، ان  ی پاها  ن یو صورتش رو ب
 . م ی کردیفرار م دیبا  مید یفهم دیبهمون رس یتازه وقت

ا   نکته نماد  جانیجالب  و قفل فرمون همش  بود،    نیبود که خط کش 
 . رهیبگ  نویا ادی ب ی کی  گفتم یم   دیبود که با جانیپاش رو برد باال و ا 

  چاره یبه ماتحت مهران زد که ب  یا ضربه  یارو برد باال و کاماًل حرفه  پاش
  دیچ یمحوطه پ   یکه تو  ییهاقهقهه  یلبش رو به دندون گرفت؛ با صدا

 . نی زم  ر ی واقعًا آب شدم و رفتم ز  گهید

  ی خال   مای مهران و ن  ی رو رو   اش یبوکس  سهیضربات پا و دست و ک   یاکبر
 :زدیدر اومده داد م  ییهاو با چشم  کردیم



به جا - م   ایدهم که   دهیرس  ییکارتون  ول  به جاد؟ یکنیرو    یی! کارتون 
مفت  دهیرس اتوبوس  دهم ؟ی تلل   یلل ی  یپ   دیریم   دیدزد یم  یکه    ب یغ   ای! 

  ی تک شما رو سالخنشه من تک  داشونیساعت پ  نیشدن، اگه تا آخر ا 
 . کنم یم

صورتش رو با درد    داد،یرو فشار م   ماین   یبا درد بازو   کهیدرحال  مهران
 : جمع کرد و گفت

 !یوو  ی وو  -

  کهی زور مرت  ی رفت تا مهارش کنه، اما ک  ی با سرعت به طرف اکبر  ن یرام
و من    زدیبا تلفنش حرف م  تیبا عصبان  ینعمت   یرو داشت؟! آقا  شعور یب

نزد  بهش  نداشتم  جرئت  ابدًا  آر  کیهم  رو    یوی بشم،  خودش  هم  االغ 
 . کرده بود  م یپشت سر من قا 

 . کننیو انگار دارن تئاتر تماشا م   رفتیباالتر م  ه یبق یهاخنده

به    یاجانانه  ییپا   ر ی هول شد و ز  یجاخال   ی به جا  مایکه ن  یااز لحظه  یوا
شد که پاهاش صد و هشتاد درجه    نیپخش زم  یجور  یداد؛ اکبر  یاکبر

 . هوا رفت  یزیقرچ قرچ چ  یاز هم باز شد و صدا 

  گهید  هی ام رو خوردم و چند ثانسکوت فرو رفت، خنده  ی تو  قهیچند دق  جو
  یاکبر  شی به ر  ر یو کب   ر ی صغ  ه یمنتظر موندم؛ در کمتر از هشت صدم ثان

 . دنیخندیافتاده بود م  نی زم  یو هشتک پاره رو   حسیکه ب 

  ن یاز ا  شتر ی رو با خنده گاز گرفتم و صورتم رو با دست پوشوندم تا ب  لبم 
 . جماعت نشم   نیشهره ا



ب   ینعمت   یآقا اکبر  موننیبا خجالت فاصله  و  با کمک    یرو پر کرد  رو 
پ  یبلند کرد، چنان تشر  ن یرام آر  با  زد که  ا  ی جیبهمون    ی طورنیهم 

 : م ی شدیمنهدم نم 

 ... . اخراج -

 ... .بع بع بع بع بع -

که با    ییمای رو به طرف مهران و ن  رونمیبود؟! نگاه ح   ی چه سم  گهید  نیا
  یکه خودش هم با تعجب کنار اکبر  ینیشون زده بود و رام ترس خشک

هم سر از حجله در آورده بود و    وی ولو شده بود سوق دادم؛ آر  نیزم   یرو 
 . کنه  دای.تا منشأ صدا رو پ د،یکاو یبا تعجب اطراف رو م

رو    فه یدو طا  یاومده بودن تاالر که دعوا   ی انگار دسته جمع  ت یجمع  اکثر 
 . دنیخندیهم م ادبانه یب  نن،یبب

 !فروش  یآقا سبز -

 !بله؟ -

 ... .ِگل داره  یسبز -

و    ها غی ج  یبود؟! صدا  ی چ  یصدا  ن یمن ا  یتا ته در اومد، خدا  هام چشم 
  قه یبود که دم به دق  یی چه صدا   گهید   نیگوسفندها! ا   یصدا  ها، قیتشو
 !شد؟یم  تر کینزد

د  همه  تا چشم  دو  دم  نما  گهیاز  منتظر گروه  و  بودن    شی قرض گرفته 
 . اشون رو پر کننخنده ره یبودن، تا ذخ  ستادهی ا یبعد



و    دادنینم   اشون قاعدهیپررو ب  یآموزها به دانش  یتذکر   چیه   ن یمعلم 
 .دن یخندیبه حال ما م  یها  یهمه ها

نگاه  پر  رونیح  یهااز  حال  بود،    شون ی و  نفر کاماًل مشخص  چهار  اون 
هم    ت یجنا  نیتراگه بزرگ  یصدا مربوط به ماست؛ حت  مطمئنًا که اون 

 .به ما نبود ربط یقطعا ب دادیجا رخ م اون

وانت فوق قراضه بوق زنان وارد    کی شد.    ان ی فاجعه نما  ه یثان  ک یاز    کمتر 
و سپر خط    زون یشکسته و آو  یهانهیی ناقص و آ   یهاهیمحوطه شد. کل

!  گهیطرف د  کی وانت    یهانیطرف، سرنش  کیافتاده و پالک کج وانت  
آواز    یهایدهم و  رقص  و گوسفندها   کیدرحال    ک ی  نشونیب  یطرف 

 !گهیطرف د

درحال  یاه یهاش سچشم   یاکبر و  رو   کهیرفت  بود،    یدستش  سرش 
 : و حال زمزمه کرد  حسیب

 !آخ َددَ  -

ب  وتاب مقابل هم عقب وانتهمه با آب    ا   خبر ینشسته بودن؛    نکه یاز 
  زدن یهستن، با آب و تاب کف م  یی ها چه آدم  یچه مدرسه و جلو  یتو
 . دن یرقصیو م

م   یجور هم   زدن یداد  تو  کردنیم  یخون و  انگار    ف ی تشر  ابونیب   یکه 
 :دارن

 . فروشیعمو سبز -

 !بله؟ -



 !گل داره؟  یسبز -

 .بله -

 ! دو درد و دل داره؟ -

 .بله -

در گاله    تونست یم   ی جماعت افتاد! حاال ک  نی که دست ا  یاامان از سوژه 
شلوار  یپسرها و  ب  یکت  همه  از  ببنده؟!  باون  شتر ی رو    ی مالحظگیها 

. آخه دختر دلت خوشه؟!  گرفتنیو شعور ما رو به تمسخر م   کردنیم
اون  یشعور مونده؟!  م  ییهاهم  شلوار  و  داشتن    ی شککه کت  تن  به 

داشتن حدسم    یا که فرم سبز و ساده  یااما اون مدرسه  ن،تر بودمتشخص
 . دادنیبودن چون دائم قهقهه هوا م فرهنگ یما ب   ن یدرست بود و ع

رسمًا هنگ   ینعمت یافق محو بشم، آقا ی تو  خواستیواقعًا دلم م  گهید 
بودم،    دهیرب  یمن   نیبگه؟! من به ا   تونست یم  یکرده بود؛ بنده خدا چ

 . سر بلند کنم   دمیکشیخجالت م  یحت

و حال خودش    حس یشده بود؛ ب  دهیجون از تنش کش  شک یکه ب  یاکبر 
  یجانانه و آبدار  ی هاانداخته بود و مدام فحش  ینعمت   یبغل آقا  یرو تو

 .نامفهوم بودن هاش یبعض  ی حت داد،یم

اش رو به اتوبوس دوخته بود، سر  زدهنگاه بهت  که یبا تعجب درحال  ما ین 
نوازش م   یاکبر بانمک   دونستمینم  کرد؛یرو  ا  یبه حالت  شده    جادی که 

 . تأسف بخورم  ایبود بخندم  



فرو برد،    قهی  یتو   شتر ی و سرش رو ب  د یبه سرش کوب  ی ضربه محکم  و یآر 
تهران    شهره کل   گه یبدونه از امروز د   نکهیاز ا   غ یاون رو نشناسه؛ در  ی تا کس
 . شده

وانت    یجلو  یاز در وارد محوطه نشده بود که نگهبان با لباس آب  وانت
 :صداش رو باال برد  ت یبا جد ستاد،یا

 !ستلهیطو جا نی! مگه ا؟یبریم   فی آقا کجا تشر -

آو   ها یدهم وانت  حفاظ  از  ب  زونیهمه  و    ی بلند  یاو   شعورانهیشدن 
 . و شروع کردن فحش دادن  دنیکش

 .بود  ی اساس  یدعوا  ک یدر وانت رو باز کرد و طرز باز کردنش گواه    راننده 

م  فقط لحظه    خواستیدلم  پ  نیدورب  ک یاون  از  و  بود    یژامهیدستم 
 !گرفتمیم  لم یتن راننده ف ی دار و لباس خواب عروسکگل

بود و مشخص بود غرق خواب بوده و به زور بلندش   هاشچشم    قرمز 
افشون و    ی. موهادیگلدارش رو با حرص تا نافش باال کش   ژامهیکردن! پ

داره چون    یزیچ  یشک نداشتم شپش   د،یرسیبلندش تا سر شونه هاش م
 . خاروندیبد رنگش رو م یدائم کله شپشو

جهت    یرو تو  دی رس یکه تا نافش م  یل یو سب  شی و اون ر  دیوز   یباد خنک 
س  اون  اگه  واال  داد؛  م  هالی بیقرار  خارماه   افتاد،یدستم  مدل    ی براش 

 . بافتم یم



بودن و ما اون وسط درحال آب شدن!    نیهمه از شدت خنده پهن زم  
نگاه    یقد سه سانت جارهی از باال به نگهبان ب ی طرف با اون قد درازش جور

 .یر یبابا پ  مین یب  نیشی ب  یعن یکه    کردیم

 : از اون فاصله دق کردم دمیرو که شن  صداش

تنت    یکرد  دهی رخت اتو کش   ه ی!  خاره؟یبرو بچه خوشگل، تنت م   ایب  -
  نی ممل جاده، برو بذار ا  گنی ! به من م؟ ییتر از ما گنده  یلیخ  یفکر کرد

 . طفلکا رو برسونم درست سر محوطه

 !طرف ک یهاش طرف و اون طفلک گفتن کیحرفاش   یجا همه

که مشخص بود قشنگ وا رفته آب دهنش رو قورت داد، مشخص    نگهبان
 :ستفهیعمل به وظ  یبرا شتر ی ب  اشیبود پافشار

بفهمه برام    ر یمحل امتحانه برو دردسر درست نکن، مد  جانیبرادر من! ا   -
 . برو ما رو از نون خوردن ننداز ذاره؛یآبرو نم

نگهبان قد    یقهی و پشم    شیوارد شد که راننده پرر   یا لحظه  یشوک اصل 
  ی ! و د یکوب  اشیشونیبه پ   یکوتاه و نسبتًا مسن رو گرفت و کله محکم

پرتش کرد    یکاغذو همچون دستمال  دینگهبان رو چسب  یقهیدالورانه  
 !گوشه   کی

بدبخت متوجه شد    رمردیکه پ   یرو آسفالت کرد، جور  چاره یکمر ب   مهره
تا   ی ک یاون  یداخت روپاش رو ان  ی کی پا بشه و اون  تونه یحاالها نم حاال

 . قشنگ راحت باشه

 . انداخت ن یزم  یرو  یو تف  د یرو باال کش  نشیدر کمال وقاحت با لنگ ف 



 :کلفتش داد زد  یبا صدا 

 . شرمنده ی حاج جاستنینون من ا -

وانت    راژ یو   یهمانا و صدا   هایو دست دهم  غی و ج  دنیاو کش  یصدا 
 . درست وسط محوطه هم همانا

اش رو سمت چهره غرق در تعجب ما  و برنده  ز یبرق نگاه ت   ی نعمت   یآقا
رو با دست گرفته بود    ی طور که اکبروار همونکشوند و آروم و زمزمه

 : گفت

 . ستنیما ن  یها و از بچه  دیشناسینم  دیوانمود کن  -

ناخودآگاه گوش داد  حرفش   خواستم یال م و جو ما رو گرفت؛ مث  میرو 
روبه مهران    یتفاوتیبا ب   نی هم  یچپ، برا   یخودم رو بزنم به کوچه عل

 : گفتم 

...  یدرس م   لهیکدوم طو   یتو  ستی ! معلوم نشنا؟ یم  دا یها پ چه مدرسه  -
. 

 : و گفت دیبا ترس بازوم رو چسب  و یخفه شدم. آر   یفور و یحرف آر  با

 .ادی ابلفضل داره م ای -

  م ی کردیمون اومد، دعا ماش رو خاروند و به طرفراننده کله شپش گرفته 
  م ی که زده بود  ی احلقه  یراهش رو کج کنه اما المصب درست اومد و تو

 .ستادیا

 : داد زد باً یتقر  ینعمت یآقا روبه 



  ین یگل و نازن  یها . عجب بچهلتیو سالم تحو   حیها صحبچه  نیا   یحاج  -
 . به موال دلم وا شد   ر یهستن! کل مس 

  یصورتم رو با حالت چندش   د،یکش  اشیپر پشت و شپش  لی بیبه س   یدست
 . رو چنگ زدم و یآر ی جمع کردم و بازو 

 : دستش انداخت و گفت یلنگ تو یرو  ی محکم  تف

ما رو رد کن    لی ت یش  نیحساب حساِب کاکا برادر؛ ا  یشرمنده ول   یمشت   -
 . ادیب

  می دادیبهش رو م  گهید  کم ی! نه تو رو خدا  خواست یهم م  لیتی ش  کهیمرت 
 !مردک چندش پلشت  خواست، یاز شدت اعتماد به نفس بوس هم م

 :محترمانه بهش زل زد و با نگاه خونسردش گفت ی نعمت یآقا

علم و ادب    طی مح  ی واقعًا متأسفم براتون! چه طرز برخورد کردنه؟ تو  -
 !ارزه؟ یم  شما هزارتومن  نیماش   نی! ا ده یبع  یرفتار  نیهمچ  هی

که همچنان    یاکبر   ذاشت،یم   ییداشت پا رو دم بعد اژدها  ینعمت  یآقا
 . بود آلقل اون بلد بود بزنه دماغ مماغ بترکونه  حسیب

نشده    ک یمن نزد  ستاد، یا   ی نعمت  یقلدورانه جلو رفت و روبه آقا  که یمرت 
 :داد زد دیگربه مرده! با تهد  یگندش رو حس کردم؛ بو  یبو

ممل جاده. از خواب    گنینکن، به من م  یات ی واسه من زر زر ادب  ارو ی   نیبب  -
سر من   ی تونیم   ی جوجه فکل  هیها رو آوردم، تو  بچه ن یزدم ا   یدم صبح 
 .بابا ادیرو رد کن ب  هی! ما ؟یبمال   ر یخاکش 



نعره غرش  ز ی چ  همه  بود که  اکبرکم  و جهش  س  ی وار    ل یبی اضافه شد؛ 
 : ستادیرو باال داد و روبه مرد ا  شی دسته موتور

 !هان؟  هیچ گه ید ه یما -

 :قلدورانه داد زد ی نعمت روبه 

ا   - نامحترم چ  لیتحص  تی شخصیب  کهی مرت  نیشهروز  !  گه؟ یم   ینکرده 
 ل؟ یتی کدوم ش

داد    یحرکت کرد و با لحن به اصطالح خشن  کهی سرعت به سمت مرت  با
 :زد

 . تلفظ شده باشه و ِاال ل یبی ات کلمه ساز دهن مسواک نزده دوارم یام -

  ؛ینعمت   یبغل آقا  ی با سرعت افتاد تو  ی رو هول داد که اکبر  ی اکبر  یجور
رو    یاوضاع   نیا   م ی ما پنج نفر هم داشت  یراه افتاده بود و حت   شیواقعًا نما 

 . م یکردیخواب بود تماشا م  هیشب شتر یکه ب 

  ادیرو بده ب   هیآخه؟! ما  یکنیمن قدقد م  خفه باو جوجه معلم! تو واسه  -
 . کنم یچالق م  کلتم ینصف ه نی هم زنمیوگرنه م

  وال یبودم، اما اگه ه   دهیند  ی رو تا اون حد عصب  یاکبر  وقت چیحاال ه  تا
رفتارهاش    یدار بود؛ کاًل تومن خنده  یباز هم رفتارهاش برا  شدیهم م 

 .داشت  ینمک خاص

طور  و همون  ستادیهمون مرد ا   یروروبه  شدیداشت منفجر م   که یدرحال
 :با حرص داد زد  زد،یرو باال م کشیکت ش  یهانیکه آست 



جا  - به  رو   دهیرس  ییکارت  شر  یکه  م  یمعلم  فیشغل  !  ؟یذاریلقب 
ن   ر ی تقص پا  ست،یخودت  لگد  تا  چهار  ان  یسه  نخورده که  قدر  چشت 

 . القی بزنن به کمرت د عاً ی جم ایانب است،یشغل انب  ی. معلم یگستاخ شد

دست    یرو تو  اشقهیخرس    کهینزده بود که مرت   یحرکت   یاکبر  جارهیب
 :داد زد  ی صورت اکبر یاش، توگنده  کلیگرفت و با اون قد و ه

ن   ارو ی  نیبب  - پول منو    ؛یکن  ین یمن فلفسه چ  یبرا   ستم،یمن شاگردت 
 . ! پول منو بده؟یدیبده، فهم

آروم، حرکت نرمش رو انجام    یلیخ  دهیکه کاماًل مشخص بود گرخ  یاکبر
 : داد. مظلومانه و آروم گفت

 !شما؟  یست برادر من. چند کالس درس خونداون فلسفه -

  بش، یج   یشد و با سرعت دست کرد تو  ز ی کاسه صبرش لبر  ینعمت  یآقا
  ت یکرد و با عصبان  یرو خال   بشیکه چقدر پول درآورد اما ج  دمیدرست ند

 :بهش زد یت یریشر مد ت

  یادب   طیمح   یتو   نیاز ا  شتر ی ب  دیمثل تو نبا  یگورتو گم کن، آدم   ر یبگ  -
. اگه  شعوری حرمت داره، مردک زبون نفهم ب ت یو ترب   می تعل ط یباشه؛ مح 

آسمون جل    حی. گمشو مردک وق م ی حساب و کتاب کن   ادی کمه بگم مأمور ب
  رن، ینگ   ادیروز از امثال تو    یمردم مسموم نکن؛ فردا  یها بچه  یجو رو برا

 . انی بار ب ر یو باج گ   ر یزورگ 

سر    ادیو فر  دمی کوب  یرپاکت یبه کله ش   یاجو من رو گرفت که ضربه  قدر ان
 :دادم



 . قیتشو -

رو    وی آر  یبازو   شتر ی شد و ب  یبادم خال  ی نعمت  یآقا  ز ی و ت   ن ینگاه سنگ  با
 . دم یچسب

و معلوم بود اثرات خجالت از شکل    د یشماریم  ها رو پول  کهیدرحال  مردک 
 : گفت  ینعمت  یدرکمال تعجب محترمانه روبه آقا  داست،ینحسش پ

رخت و لباسم؛ هم سر سفره پدر مادر بزرگ شدم    نیمن تو ا  نیداشم، نب   -
روز افتادم، وگرنه چوب معلم به سر و    نیهم درس خوندم. نگاه نکن به ا 

دکتر مهندس درآد؟! په    نایاز همه ا  یخوایخورده؛ شما م   ادیگردن منم ز
سگ    نیباشن؟ اگه کار ما که هم  ای دن  یکاسب و بقال و حمال و نجار کجا

بد.    یو الگو  ر یباشه ما زورگ   به،یباشه ع   ابون یتو خ   ختنی دو زدن و عرق ر
بچه به  ان  یزندگ  دیبد  ادیملت    ی هاکاش  حروم  کنن،  قدمام  قدرام 

 . ستین

از ک  دم؛یبه سرم کوب  یاضربه  ناخودآگاه !  م؟ی تا حاال ما خدا شد  یآخه 
! ما  زدم؟ یدم از ظاهر و باطن م   شی پ   قه یمگه خودم نبودم که تا چند دق

با اون بچه باکالس  م، ی بود  نی هم افرق ما  بود که ما    ن یها و پرادعاها 
بود بکش م ی خودمون  از خودمون خجالت  آدم  م؛ی. چرا  جا  اون  یهاهمه 

 . تی رو از ادب سوا کرده بودن و شعور رو از شخص لمع

از آدم پلشت   دیبا  هایاون فکل کروات  همه  ا  یدرس رو    اد ی مرد    ن یمثل 
بود؛ شب    تشیاز شخص   یهم جزو   نیاما ا   کردیزرت و پرت م  گرفتن، یم

 .دادیعمق فاجعه رو نشون م  دن یتا صبح دنبال پول دو 

 : گفت  ینعمت یگذاشت و کاماًل خونسرد روبه آقا  بیج یرو تو  پول



  ستم، ی ایم   ابون یپول رفت و پرگشتمو گرفتم؛ من سر خ  ، یدمت گرم حاج   -
 . رسونم یبرگشت م یها رو سر بچه نیا

م   اگه  ا   ی کنیفکر  شأن  در  مخلصتم هستم    م،ی ستی ن  یادب   طی مح  ن یما 
 . خوامیمعذرت م  ایبه چاک. از همه داداش   زنم یم

 :لب زمزمه کرد ر ی کتش رو صاف کرد و ز  قهی  یاکبر

 . خداروشکر سر عقل آوردمش -

انداخت و با همون لحن پر از احترامش لب   نییسرش رو پا ینعمت یآقا
 :زد

جامعه    نیاما ا  ، ی دار  یزندگ  یبرادر من؛ تو هم کار دار  خوامیازت عذر م   -
من    اد، یها دکتر مهندس در ببچه  ن یاز ا   خوامیحرف هستن. من نم   یپ
ها  منتظر باش که دم رفتن بچه  زحمتی. شما بانیانسان بار ب  خوامیم

 .کنه و بازم پوزشدستت درد ن یرو ببر

وانت حرکت    نییپا  م ی به نشونه مخلص  یراننده سر  مرد و سمت  آورد 
نکره رو انداختن    یصدا  محابایو ب  ختن ی ر  رون یب  یا گله  هایکرد؛ دهم 
 . سرشون

برداشت و مثل سردسته افتاد    نیزم  یخط کش رو از رو   ار یاخت یب   یاکبر
 : و داد زد  دیاشون کوبگله گوسفندها، با خط کش به سر و کله  یتو

بگآبروهایب   - خون  خفه  وانت کرانمیبب  دیری!  من  واسه    د؟یکن یم  هی! 
تک پول کمک به مدرسه  بهتومن آب خورد، فردا تک  ستیوانت دو  هیکرا
 . دیار یرتبه ن هیدستم؛ مفت خورا، فقط کاف دیرسون یرو م



با دست و خط    ا ی  کردیبا پا نثارش م   یلگد  ا ی  د، یرسیهرکدوم که م  به
 . کردنیهم طبق معلوم ِهر و ِکره م ت یکش؛ جمع

رو   دمیکش   یاکالفه  نفس زانو  چهار  با    نیزم  یو  رو  سرم  و  نشستم 
 .پر شده بود گهی د شم یهام گرفتم؛ گنجا دست

خوش و    ینعمت   یمون حرکت کرد و با آقابه طرف  ی کت و شلوار  مرد
 .مراقب جلسه باشه دی بش کرد، به نظر با 

 : گفت  یالحن مؤدبانه با

نعمت  - ا  ی راستش  ر  کم ی  جانی جان  بهم  ا  خت،ی نظم  خاطر    نکه ینه  به 
ا  اما  باشه  شما  عقل  نیمدرسه  چشم جماعت  به  و  شون  حرف  شونه. 

  رسه، یکه فردا روز به گوش آموزش و پرورش م  سازنیم  ییها ثیحد
 . مراعات بکنن  دیبگ  کم یلطفًا 

رو جمع کنه،    رکشیتشر زد که س  ی شرمسار شد و به اکبر  ینعمت   یآقا
! بخاطر باال  ریاخ  قهیچند دق  نیا  یچقدر که بنده خدا کم آورده بود تو

مدرسه اسم  ز بردن  بدتر  اما  بود،  اومده  و    نیا   ر یاش  نگاه  فشار  و  بار 
 . شدیخرد م هیبق  یهاحرف

با    کهیدرحال   ی نعمت  یآقا مآروم  صحبت  مخالف    کردیمرد  طرف  به 
رو مرتب   هایهم دهم  یاکبر م؛ی نشنو یزیکرد تا ما چ  تشیمحوطه هدا
و لگد همه رو رو  ب یکرد و به ترت نشوند،    ن یزم   یو به زور خط کش 

هاشون  . همه زور و اجبار کتابارنی رو در ب  یمی ش  یهادستور داد که کتاب
 . مشغول شدن   و رو درآوردن  



ها هم دسته  اون  دن؛یو شروع کردم نال   ستادمیها ا اون  یرو سرعت روبه  با
 . نیزم  ر یکه کم مونده بود چاه بکنه و بره ز  وی از من نداشتن، آر ی کم

 : و گفت  دیکوب   اشیشونیبه پ  یاضربه ن یرام

 . م یکرد   یبدغلط -

 : گفتم   یبا نگران به دنباله حرفش  

اون گذشته فقط کاف  - مون رو  تکبهمدرسه؛ صدرصد تک  م ی برگرد  ه یاز 
رو تحمل کرد و چقدر حرص    یحق داره، چه بار  چاره ی . بکنهیاخراج م 
 .بهی! واال که ع قهیچند دق نیا  یخورد تو

  یهاش رو به طرف وانت تودست کیکوچ   یهابا خجالت مثل بچه ویآر
 :دیکوب   نیمحوطه گرفت و پاش رو زم

اخراج    یاز زندگ  خوامیبود؟! بخدا من م   یچه سم  گهیقراضه د   نیآخه ا  -
ا  از مدرسه سابقم کس  هیچه اوضاع  نیبشم،    ومد،ی ن  ی آخه؟! خداروشکر 

 .رفتیوگرنه آبروم م 

  د ی کش  اشیمشک  یبه موها  یزد و کالفه دست  وی آر  یبه بازو   ی مشت  مهران
 : دیهم کش   یو گره ابروهاش رو تو

  د یشماها رو ندارم. ولم کن  یدم صبح  ز یو ز ی ! حوصله و زنمتا یم  رمیگیم  -
از    کردنیکه اتوبوس انتخاب م   ی! مگه موقعم؟ یتو رو خدا! مگه جرم کرد

 !دن؟ یما نظر پرس 

 :که نافش به مهران وصل بود غرغر کردن رو ادامه داد  ماین



چ  - از  شما  م   ی آخه  از  د؟یکشیخجالت  پرادعا  هی !  بدبخت؟!    یمشت 
از    یابه دوا درمون نداره؛ من که ذره  از یبذارن بخندن بابا، آدم گاو که ن 

اگه نه که    د،یخب بگ  م ی آدم کشت  م ی کرد  یاگه دزد  ستم،ی ن  مون یکارام پش 
 .دیند یف فاز من دیشخفه

  یبا صدا م؛یسکوت فرو رفت یتو یا هیو چند ثان  م یپوکر وار خفه شد  همه
  با یتقر   یامطالعه و چهره  نکی و کروات، ع  یبا فرم کت و شلوار مشک  یپسر
 .به خودم اومدم کیش

 : پر تمسخر گفت ییبهم با صدا خطاب

 ! ن؟یهست  شه یاند یهایادیشما از المپ -

حقارت  یبرا  که یدرحال سرتاسر  نگاه  حرصش  پاش    ی درآوردن  سرتا  به 
لبم رو چنان سوزنده و    ارم، یو پرروش رو درب  یوزق   یها دوختم تا چشم 

 : با تمسخر کش دادم که خودم هم از حرص سوختم 

 آره چطور؟  -

  ت یشست و نه گذاشت، چنان پر تمسخر کلماتش رو ادا کرد که قابل  نه
 : داشتم  جا کیرو  ن یشخم زدن سه هکتار زم

 . نیاسکول  یلیخ -

تجز   یتو  هنوز  ناقصم  عقل  با  و  بودم  سانسورش  بدون  حرف    ه یبهت 
صدا  کردمیم   لشیتحل  با  کرد،  جمع  نه  و  پهن کرد  نه  مهران    یکه 
 :دیآروم غر  ی لیوزناکش خ العاده مصمم و اون پوزخند س فوق

 . نیپشکل خور  ی لیشمام خ  -



 . بلند بشه  ن یو رام  مایو ن  ویبود تا قهقهه من و آر یحرف کاف نی هم

مون درحال  سگ یاز حرص بود و نگاهامون از سر نفرت، اون رو   هاخنده
 . م ید یخندیزدن بود و باز هم م  رونیب

به جمع فنا شدگان ملحق شد و    فرمیونی با همون    یپسر الغر مردن   کی
اسکار مارمولک لبخند    ن یگذاشت؛ ع  ینک یشونه پسر ع   یهاش رو رو دست

 .نثارمون کرد یابه اصطالح جنتلمنانه

 : اش رو ادا کردجمله ی بگم که از درون ته گرفتم وقت تونستمیم فقط

 !خندهیخنده داره به ما م که منبع  دهیرس  یی کارمون به جا   -

 : آشغال با خنده لب زد ینکیپسر ع  یبودم وقت شی تآ یرو  اسفند

 . ستی ن بیع   وانگانی د ی! خندهق یرف ر ینگ یجد -

کلماتش    الیخیو ب  پروایهاش رو متفکر درهم کرد و ب و اخم   دیبرچ  لب
 :رو ادا کرد

  ی کرده حت   لیتوانا و تحص  یرهایما با دب  ز یو ت  کیآخه مدرسه درجه    -
با  دکترا،  مقام  دوهزار  یفرق  هی  دی در  شاگردها  نیتر یبا  و    ی مدرسه 

 !داشته باشه فرهنگشیب

لحظه از زور حرص بند اومد و از درون چنان سوختم که    کی  یبرا  نفسم 
  ده یرس  ا یدن  نیا  ی خاموشم کرد! کار من به کجا  شدیآب هم نم  تر ی با سه ل

 !دادنیرهنگ من نظر م پر مدعا، درباره سطح ف  ی بود که چندتا جوجه فکل

تا حد توان لبخندم رو کش دادم، اما جمله خونسرد مهران اجازه    فقط
 :جواب دادن رو بهم نداد



 . ضرر داره   یسالمت  ی برا ادشی! ز نی کنیکوفت م   نیدار یادیفکر کنم ز  -

هاش رو به ظاهر خونسرد درهم  شده بود که دست  یچنان کفر  نیرام
 : شد ک یفت گرفته نزدبه اون تا کو یقالب کرد و قدم

تو  یادیز  - بوده،    یسرتون  اساس  ه یدرسو کتاب  قلم    یدرس  از  رو 
ندادن اون درس هم درس    اد یبهتون    ست،یدست خودتون ن   ن؛یانداخت

!  یادب، شعور، نزاکت، حرمت نگه داشتن، فلسفه خودپسند نبودن! وا
 .نی نگرفت ادیهمه درس مهمو   نی ا یعن ی شد؟!  ادیچرا انقدر ز

  ن یو قلدورانه و با خشم به رام  دی کوب   نیبه شونه رام   یضربه آروم  ماین
 : دیتوپ 

  ی صندل  یرو   ارو ی  نیآخه؟! ا  یزنیباهاش زر م   یجورنیآدمه تو ا  نیا  -
 . نهی شیبرعکس م

قلدور  مهران ن  یبا  تا  مایحرف  ن   د ییرو  رو دور گردن    ما یکرد و دستش 
 :حلقه کرد

ا   - با  بده    ه ی!  شن ی حرف نزن پررو م  یجورنیا  نا یباو    ی اعمه  ه یفحش 
ا   یزیچ باشه!  کروات   ن یتوش  سوسول  دادن،    ا یبچه  پس  درسشونو 

 . هیدرسشونم گاگول ن یترمهم 

حاال گفتم    د؛یما خند  یاش رو قورت داد و پا به پاهم جذبه  ن یرام  یحت
و لبم    دم یکش   ینکیبه کت پسر ع  یتک قشنگم من بزنم، ناگاه دست   کی

 : ها گفتم و متفکر روبه بچه دمی هم کش   یهام رو تورو کج کردم، اخم 



!  خوام یم  ر یه من شننه نن  زنه،یرو دارن که داد م  یاون گاو   تیحکا   نایا  -
تا چه حد م  یکس  فاجعه    تونهیکه طرز فکرش دسته دوومه، سوادش 
 . باشه

 : گفت  حیو با همون لبخند وق دی کتش کش   یدستش رو رو  ینک یع  پسر 

!  د؟یکن یچرا خودتونو خر م  ی ! ما گاو ما طرز فکرمون دسته دوم، ولی اوک  -
و معاون    ر یو مد  دیکه باهاش اومد  یتون گرفته تا اتوبوس شما از لباس تن

 . دییهمه از دم تاناکورا  هاتون،ینییو سال پا 

 : ادامه داد یو بدشکل با خونسرد  ی الغر مردن پسر 

 !هیکی تون که ظاهر و باطن  نهیشما ا  یبد -

 .یمساو  شون جفت

 :و با خنده داد زدن  

 . دیفرهنگیخوِش ب  ی مشت گاگوِل پخمِه الک هی -

  ش یکوفت  نکیبا دست ع   ینکی سر دادن؛ پسر ع  یاقهقهه فوق مسخره  و 
 : هاش مشهود بود لب زدحرف یکه تو  یرو صاف کرد و با حرص

م  - فکر  چ  دی کن یواقعًا  امثال شماها  تهش  اد؟یدرب   یاز  ته  الت سر    هی! 
و به    کنهیم  دای پ  ر یه تکثکپک زد  وه ی چاقو کش! خب م  دمیشا   ای  کوچه

 . کنهیم  ت یهم سرا هیبق

 :الغر متفکر ادامه داد پسر 

مدارس    نی! آلقل ادیطرح جد   هی!  اد یب  دیبا   یطرح  هی   کنم یمن فکر م  -
مثل ما جدا کنن! همه مدارس    یزی پرور رو از مدارس ت  تیخاصیفاسد و ب



و    خیاز دم ب   دی با  ده یکه امثال شما رو پرورش م   یاما مدارس  ستن،ی بد ن
 . شون نابود بشهبن

بزرگ   یآدم   حس خالء  داشتم که  م  یتو  یرو  حس  با  کنهیوجودش   .
فهموند، اما اون لحظه    یبه زور مشت حرف  شدیها نم امثال اون  ییهاآدم

  ی مشت؛ مشت باروت شده بود تا تو  هیجونم بود و    یزور تو  ه یفقط  
 . بکاره یاجون جانانهشون بادم صورت

برا  یکس  - نداشته  نیتزئ  یکه  و  نکره  عچهره  بزنه    نک ی اش،  چشم  به 
!  ست ینداره! صد البت که خر و نفهم و گاو ن   یچشمش مشکل   کهیدرحال
اش رو با  نداشته  ت یکه شخص   ستدهید  ب یالعاده آسآدم فوق  کیبلکه  

بگم    دیحده با  نی اگه فهم شما دونفر فقط در هم   کنه؛یپر م   یظاهرساز
  ی. از امروز به بعد بست جلودیستی ن  م،ی که خودمون هست  ییدرحد ماها

 . دیباش جیو منتظر اعالم نتا   دین یبش وتر ی کامپ

آر  نگاهم  قرمز شده    دهیکش ییوی سمت  از شدت خشم  شد که صورتش 
مبود، چنان مشت فشار  بهم  رو  نزد دادیهاش  هاش  تبود دس  کیکه 
 : شون زدصورت یتو یبترکه، نعره بلند

  نیچندتا الت و الوات از بدتر   د، یکن  فی همه تعر  یو برا  دیاز امروز بر  -
چطور ذل  یمدرسه  و  ه   تونلیخار  اون که  برچیکردن؛  اخبار    ی پا  دی! 

صحنه  دین یبش اون  منتظر  جهان  دی باش  یاو  مدال  دور گردن    ی که  رو 
قول    م، ی مرحله رو نبر  ن یسر که اگه ا  ی باال  ی به خدا  د؛ی نی بیتک ما م بهتک
 . کنم   هی شکل ممکن خودم رو تنب نی ترحیبه فج  دمیم

 !؟یست یخودمون ن  یا! تو نون خامه؟یوا یا -



  ی مشک  قهیقد بلند با جل  یکه پسر  میرو هضم نکرده بود  وی آر  یهاحرف
و    حیبا لبخند کر  د؛یمون کشمش رو به طرفآرو   یهاقدم  ،یو لباس آب 
 : و کنجکاوش لب زد ده ینگاه در 

د  - تودار یمشتاق  م زباله  ی!  چقدر    داتیپ   جانیا  گشتم، یها  کردم! 
 !یا! چه مدرسهییقای! چه رفیکرد  شرفتیپ

قرمز شد که گفتم اآلن غش    یچنان رنگ باخت و صورتش جور  و ی آر  نگاه 
م دائم مشت  کنه،یم فشار  به هم  رو  نامنظمش    یهانفس  داد؛یهاش 
 .حال بدش بود یایگو 

به    ییطور که با پررو همون  حیو اون آشغال کر  فشردیمشت بهم م  ویآر
ابروش رو باال داد و با لبخند پلشتش ادامه    یتا  کی   شد، یم   کیما نزد 
 :داد

خودتم که    ! یو پا بود  دستیشل مغز ب   هیکه   م ی کالس پنجم بود  یوقت  -
! موهات که  یدی چقدر قد کش   عرضهیب   یا! نون خامه؟یکردیم   س یخ

  چیه   اد یم  ادمی که    ییخدا! تا جا  ی ! چقدر سنت زده باال وادهیهنوز سف
 .هم نداشت  ی درمان

ب  نگاهم  اون  از  رو  شعور ی رو  و  با    وی آر   دهیقد خم  یگرفتم  که سرش رو 
که بود چنان قلبم رو به    یانداخته بود زوم کردم؛ هرچ  ن ییپا ت یمعصوم

 . رو تف کردم و به کار روزگار پشت پا زدم یزندگ  یا درد آورد که لحظه

برا  خاطرات  رو  خ   کردیم  یادآوری  و ی آر  ی نکبت گذشته    ح یکر   یلیو 
من بود! اون آشغال    قیخوبش رف  ایرو که بد    ییوی ! خاطرات آرد؟یخند یم



رف م  قیداشت  رو  رفرنجوند؟یمن  و  آب    یهاچشم   ی من جلو  قی!  من 
 !شد یم

 : به عقب هولش داد تینثارش کنم مهران با عصبان   یزیچ  نکهیاز ا قبل

  دت یآفر  ه یعبرت بق  ی که برا  ییبه خدا  خورم، یقسم م  ی عل  ی! به والابوی  -
دهنتو کز بدم که دهنت با صدتا    یجور  ی چاک دهنتو نکش  خورم یقسم م

 . جا نخوره ه یبخ

  ی تمام نوک انگشتش رو به بازو   یکه با آشغال   یکو گوش شنوا؟! درحال  اما
 :کردیمدام تکرار م   زد؛یکه رنگ به رخ نداشت م   ییو یآر

فراموش    ادته؟ی! سطل آب  ؟ یمگه کر  یه   یری پ  عرضه، یب   یه   - مبادا 
 !ی کن

هاش گرفته بود،  گوش  یهاش رو رو دست  که یکرد و درحال  یاناله  و یآر
قدر  بود تا چند قدم به عقب بردارم، ان  یحرکت کاف  نی ا  د؛یبه خودش لرز 

 . به عقب رفتم که پام خورد به سکو

 :ستادیروش ا با خشم روبه  ماین

وقت  اون  تر؛نییچند کوچه پا   یبوکسورا  نگ یت یآشغال، برو تو م  ن یبب  -
 . دهنت ختم ی گمشو تا فضوالت نر   م یمن ک   یدونیم

د  یوقت چن   یوون ی ح  دمیکه  اون  شوخ  ییها حرف  نیمثل  هم    یبراش 
 . دمیروبهش کوب  میپام رو با خشم درون   هوایب  ست،ین

 . افتم یلبخندم کش اومد و عمق ضربه رو    رفت، یم   سهی ر  ن یزم  یدرد رو   از 

 : دمیهام غردندون  یاز ال ی پوزخند با



  قیبه رف   گهی بار د  ک ی! اگه  ی امروز، مبادا فراموش کن  یادگار یبمونه    ن یا  -
 . که نسلت منقرض بشه  ارمیسرت م یی تو، چنان بال  یمن بگ 

بودن    ره یکه با بهت بهم خ  یراست کردم و روبه اون چند تا پلشت  کمر 
 :شون دادمبا قدرت به عقب هل  ستادم،یا

منتظر    دی! بر ن؟ی مگه کر بود   ی! بخارونمش؟! ِهرخاره؟ ی!  تنت مه؟یچ  -
 .میندار  یدوتا مگس فاضالب  ز یوز ی و   دنیشن یوقت برا  جا نیا  ج،یاعالم نتا 

نگاه کردم که انتقام جو و    یی و یشون دادم و به آرقدرت به عقب هول  با
  حرکت یب  یاقهی چند دق  کرد؛یبود نگاه م  نیزم   یکه رو   یپرنفرت به پسر

اون    دم یهاش فهمقهقهه  یصدا  دنیبود، اولش فکر کردم مرده! اما با شن 
 . ه یو روان  یروح مارِ یب  کیواقعًا  

  یگوسفند  کیداشت مثل    زد؛یم  ادیالمصبش رو فر  یهر خنده عقدها   با
م  ونجهی به    از ین   دایکه شد بگه من شاخ  زدیداره، عر  ا که مثاًل  از    ن یتر 
 . ها هستمحرف

نگاهش    ییو بدرنگش زل زده بودم؛ با پرو  یوزق  یها نفرت به چشم   با
م نشون  و  خط  درحال   دیکشیبرام  دست    کهیو  لبش  خون گوشه  به 

 . زدیتک خنده م   د،یکشیم

  کیداشتم،    یحس خاص  کیچون    دم،یسرعت از جا بلند شد؛ اصاًل نترس  با
تا از ته دل حرصم    خواست یبوکس م  سهیک  هیحس قدرت کاذب. دلم  

بلکه دوست داشتم بهم    دم،یترس ینم   نکهیکنم؛ عالوه بر ا   یرو سرش خال
 . بزنمش خورهیبشه و تا م  کینزد



با سرعت به    شدم؛یم  تر یراه رفتنش عصب  واش یموس کردن و  موس  از 
مشتم رو بردم باال اما با حس    ستادم،یروش ا طرفش حرکت کردم و روبه

 . دمیآروم پس کش س کردم دستم رو آرومشکمم احسا ی که تو  یدرد

شکمم گذاشته بودم با درد روبهش لب    یکه با درد دستم رو رو   یدرحال
 :زدم

 . کنم یچم شده االن آسفالتت م نمی بب  ستا،یوا  قهیدق ه ی ی ه  یه -

  ه یتجز  یرو کم   بیشکمم گذاشتم و اون درد عج  یرو پرسشگر رو   دستم 
. مرِد  دمیکوب  م یشونی به پ  یاربهو ض  افتم یکردم؛ عمق فاجعه رو    لیو تحل

  ت ی شد و اون انگل رو به عقب هدا  کیبهمون نزد  یخشن و فوق جد
چشم  به  همچنان  نگاهش  سوز  اما  آر  ی هاکرد،  و  جون    ییوی من  که 

 .کرد ینداشت فرو م 

که من    شم یدچار م   یابر اون متوجه بودم که دارم به درد مسخره  عالوه
 . دعا کنم   دیو فقط با  رسونه یرو تا لب پرتگاه م

معطل    هیثان   کی اگه فقط    شدم،یمنتقل م  ییهرچه زودتر به دستشو  دیبا
تشر زد که سر از کتاب    ی کل  شبیعمه د  شد؛یم آسفالت م معده کردمیم

  یزیبرنامه ر   کیرفتن هم    یی دستشو  یبردار و درست غذا بخور، آلقل برا
 . بکن

  ن یا  یو ضعف بدنم تو  یهام نرفت شد الغرگوش  یکه تو   یحرف  جهی نت
معده قلمدت درس خوندن؛  به  و  م شروع کرد  از    ک یقل کردن  لحظه 

رو  به  تا  بردم  باال  رو  سرم  ن   ی خجالت  تو  ارمیخودم  اوضاع    یکه  چه 
 .کردم   ر یگ  یمضخرف



م پا عقب  معده  ی قل بعدو با قل  اوردمی طاقت ن  گه یبود اما د  میتنظ   تحملم
هم باعث    یادی استرس ز   یکنم؛ از بدبخت   یتا برم خودم رو خال  دمیکش

 .شد یبدنم م یکوفت   ستم ی عود کردن س

که به بازوم خورد    یادور شدم، با ضربه  ه یپرسشگر بق  یهاکه از نگاه  کم ی
رو    ی گوربهگور   ی اکبر  ت یگشتم و چهره غرق در عصبانناچارًا به عقب بر 

 .دمید

 . من از حضورش کالفه و درمونده شدن مثل  همه

دهنم رو تا ته حلقم فرو انداختم و به صورتش زل زدم، طبق حدس    آب
 : صحبتش با من بود  یدفعه کاماًل رو   نیکردن و ا  حتی شروع کرد به نص

... من به تو  شعوری آخه پسر گل، آخه پسر دانا، آخه پسر نخبه، نفهم ب  -
ا  یچ اوضاع  ن یبگم؟!  انداخ  ه یچه  بچه    ن؟ یتراه  اون  دهن  به  دهن 

چ  د یذار یم  هایکروات مک  ؟ یکه  فک  اگه  م  ارو ی!    هید   یک  شد،یخرد 
 !! عمه جان محترمت؟ داد؟یم

به لبم نشست    ی با طعنه جمله آخر رو گفت که ناخودآگاه پوزخند  یجور
زردش رو با    مهین  ی هاپرت کردم؛ دندون  رون یو با حرص نفسم رو به ب 

 :کرد   طونیلبخند کش اومده نشونم داد و نگاهش رو ش 

خورد    یهرک   امرزمیخداب   یبه قول آقا  ؛یستین   ی خوشم اومد، آدم بخور  -
 . یزد باس بزن  یهرک  ،ی باس بخور

ه  دونستم ینم چندچنده؛  با خودش  و  مرگشه  از کارهاش    کدومچیچه 
ب   یمعاون معمول   کی  ه یشب به    شتر ینبود،  ب پ   ه یرفتارش  ساله    ست یسر 
 . خوردیم



 : از سرزنش روبهم گفت یعار  یداد و با نگاه رونیب  یقینفس عم  

 . دیدردسر ساخت ی ها باش، به اندازه کافکنار بچه  ای! ب گه یخب د -

ها  بچه پنج ساله با سرعت روبه بچه  ک یرو گرفت و درست مثل    دستم
  ی صدا  دم،یکشیم  نیزم   یحرکت کرد، من هم مثل گوسفند پاهام رو رو 

 .دیچ ی پیگوشش م  یآواز توم مثل بلبل خوشمعده  نیدلنش

قلبم گذاشتم،    یرو با شدت جمع کردم و دست آزادم رو با ترس رو  صورتم 
از ابهام    یاهاله  یتو  منبع صدا براش   کرد؛ینم   ی اما توجه  دیشن یصدا رو م 

با تعجب صورتش رو جمع کرد و    ی اها لحظهبه بچه  دن یبود، قبل از رس
 . ستادی از حرکت ا

از    یکرد موج  لی صورتش رو که به طرفم ما  د،یرو درهم کش   ابروهاش
 . فشار به معده وامونده منتقل شد

 .دادم رونی سردم رو ب  ی هادهنم رو قورت دادم و نفس آب

 :صورتم فرو کرد و با تعجب گفت   ینگاهش رو تو تعجب

 !ده یسرم اکو م  یتو ی خاص یصدا   شه،یم  ی چرا چند وقت دونمینم -

هم چنان هول بودم که نه برداشتم و نه گذاشتم، با سرعت    احمق  من
 : جواب دادم

 . از اثرات عشقه -

باعث شده    شی زدگُبهت  یاز من هول شده بود و از طرف  شتر ی که ب  اون
 : اش رو باز کنهبود بهم توجه نکنه و سفره دل وامونده



جادوگر کار خودشو کرد! انگار طلسمم کرده! هرلحظه    یتهی اون زِن افر  -
 ... . یراست  ی چشممه نکنه راست  یاش جلوچهره

کردم و با لحن پر از    ز یهام رو ر استفاده کردم، چشم   شیجی از گ  ی رکیز  با
 : دمیپرس یاوسوسه

 !؟ یگیرو م  تهی دوم افرک  -

 : بود بهت زده گفت  رهی خ نیطور که به زم چهره معصومش همون با

 . بود اسمش؛ سوسن، سمنو... َاه ِبُبر صداتو ی! چگهیتو د  تهی افر یعمه -

م  معده  یدفعه واقعًا صدا  نیو ا   دی سرعت دستم رو به طرف جلو کش  با
و مثل    ستاد ی حرکت ا  ها با تعجب از به بچه  دهیبا هرتکون باال گرفت، نرس

 :دیکوب   نیها کنجکاو پاهاش رو به زم بچه

 !وامونده از کجاست؟ ی صدا ن یِد آخه ا -

رو   یاشونه شدت  با  رو  پاهام  و  دادم  باال  ترس  قفل کردم،    نیزم   یبا 
چون هرآن ممکن بود    زدمیم  یحرکت  هی  دیبا   دم؛یهام رو درهم کشاخم 
 . بدتر بشه ت یوضع

 : گفتم   یرو جمع کردم و با دردساختگ  صورتم 

 . ییدستشو ز،یبرم چ دیمن با یآ  -

به    یپس گردن   با باد شکمم  زد،  بهم  و معده  تر دیباره شد  کیکه  م  شد 
عصبغرش حالت  با  صدا کرد؛  موتور   یهالیبیس  یوار  با    شیدسته  رو 

 : دستش مرتب کرد و گفت

 ! بچه هان؟ یشد لیقدر ذل که اآلن ان  یخورد  یچ  شبید -



پ  یاحرص ضربه  با ن   نیا  دم؛یکوب  م ی شونی به  ا  ست،ی ول کن  به    ن یاگه 
 . ادیدنبالم م یی باشه تا خود دستشو

جواب    یظاهر  یزدم و با خونسرد   ی لبخند پرحرص  یلگ یبه اون حجم پ 
 :دادم

 ... . وی ام معده کم ی! گالب به روتون من شناسه یآقا زمان و مکان که نم  -

 :جمع کردم عینگاه خشنش حرفم رو سر  با

 . کم ی شده  نیم سنگ معده  یتو  یعن ی -

دستش    ای  مردیم   زدینم   دییآخر رو به نشونه تأ   یاگه اون پس گردن  انگار 
 !شدیچالق م 

گرچ  گرچ  یبه صدا  توجهیحرفش رو ادامه بده و با سرعت باد و ب   نذاشتم 
و    ز ی تم  یی رف دستشوم که تازه هندل زده بود، با آغوش باز به طمعده

 . دست نخورده مدرسه حرکت کردم

به ساعتم انداختم؛    ی نگاه  یشدم و با سر درگم   زش یو تم  دیسف  یفضا  وارد
 . بود یزکاریمرد زن مسن با لباس ساده درحال تم 

پر   با تخل  ییدستشو  ن یاول  یتو  دمیکله  از  بعد  و  دسترس    ی ساز  ه یدر 
بنده خدا مرد  یباحال از  تم یشنگول  م  یزکاریکه کار  تشکر    دادیانجام 

 . زدم رونی ب ییکردم و بپربپر کنان از دستشو

که به    یمرد کت و شلوار  دن یشدم، با د  ک یها نزدبه بچه  یسرخوش   با
بود    ستاده یکه کنارمون ا   ینعمت   یآقا   جونیو چهره ب   اومدیمون م طرف

 . پنچر شدم



آقا  یمرد سال  و  همسن  ه  ینعمت  یبود  و  بلند  قامت  و  قد    کلی با 
  دیکش یحالتش دست مو خوش  یجوگندم   یبه موها  یجور  تر؛یورزش 

انگار داره    دادیرو تاب م   اشیکت زرشک  یهاکه و با افتخار و اقتدار چا
 . شهی مد رد م  جیاست یاز رو 

مشخص بود    ستادنشی از مدل ا  ستاد،یا  ینعمت  یآقا  ی رو روبه  محترمانه
 !اصالً  کنهیرو آدم حساب نم یداره هم اکبر ف یتشر ی شاک یل یهم خ

جمله رو    کیفقط    ها ینی تونستم از اون لحن محترمانه و مقدمه چ  فقط
 : متوجه بشم 

که گزارش شده، من به عنوان مسئول و    یمکرر  یهاینظم یب  لیبه دل  -
  ن ی ترو نمونه نی بهتر  یجا  جانی. ادم یمدرسه شما رو شرکت نم نیا   ر یمد

م چاله  هستش،  منطقه  ن   دونیمدارِس  است یکه  چه    نکهی !  با  شما 
ول   دیاومد  یالهیوس خودتون هستش  با  مرتبط    کیدرسته    ایآ   یقطعًا 

بشه؟! متأسفم شما از    ی ادب  ط یوارد مح   لی و شما  کلش   ن یبا چن  یشخص 
 . دیدادن امتحان محروم

  یهااخم   ما، ی پر حرص ن  ی هاو نفس  وی آر  روح یبر من نگاه سرد و ب   عالوه 
مون  هم تا وصف حال  یجمع شدن رو   ن یرام  د یگره کرده مهران و نگاه ناام

جواب اون همه    ی . ک شدیمون داشت پرپر م که تمام ذوق  یاباشن لحظه
که    ییماها   هیبق  دی! چرا به دداد؟یما رو م   یهایو دوندگ  ی داریشب ب
!  م؟ یشد یو بد شمرده م  ر ی قدر حقان  میخودمون باش   می داشت  ی سع فقط  

 . بود  ی! خودت بودن چه گناه بزرگروندن؟یچرا همه ما رو از خودشون م



که فقط با بهت به    ییاش رو به طرف ماهاصورت برافروخته  ی نعمت  یآقا
 :برگردوند و با لبخند گفت م ی مون زل زده بودحاصل زحمات

بچه  - جا خب  و  ستی ن   یاصرار  چ یه  یها  درس شرافت  امروز  درس   .
شرف    ن،یکه هست  یهر لباس   یتو  ؛یاعتبار بود، درس شعور و حالل پرور

  ر یمس  یتو  یکت و شلوار  یها. آدمدیداشته باش   دیکه با  هیز یچ  ن یترمهم 
 . که غرور شما رو درهم بشکنن  ادنی ز یزندگ 

با جسارت صداش    ه یبق  ض یمتوهم و مر   یهابه نگاه  توجهیب  ینعمت   یآقا
 :رو روبه ما پنج نفر باال برد و داد زد

با شجاعت خودتون    د؛یها به خودتون بودن ادامه بددرس امروز بچه  -
شد  یحت   د، یباش تمسخر گرفته  به  باش  دیاگه  فرزندتون  دی خودتون  از   .
و    میکه همت کرد  نیهمکه با شجاعت خودش باشه؛    دیاریرو بار ب   یکس 
 . تک ماست تک یبرا تیموفق ن یتربزرگ  م،ی اومد  جانی تا ا

که خود    ییشده بر نفس انسان، جا   ره ی چ  ی فتگیکه ش  ییکالم جا  کی  در 
  یلیبه هر دل   یروزیکه پ  ییجا  ت؛یمرده و رقابت شده شرط موفق   یواقع

بلکه قبرستان نابودشدگاِن    ستی جا مرکز علم و ادب نمقدِم بر اهداف، اون
 . هابچه می. بر یاعل ی

  ی بهت   یتو  م؛یشوک بود  یمون حاکم بود، توهمه  نیلحظه ب  یبرا  سکوت
 !ر یوصف ناپذ

هضم کنم تمام    ای رو کنج دلم جا بدم،    ین یحق و دلنش  یهاحرف  نیچن
 !نابود شد  هیرو که در عرض چند ثان ییهاو زحمت ها یداریاون شب ب 



  ا یهمراه خودش به گور برده شد،    اش ی رو بخورم که رو   نی مت  یایرو  غصه 
خودم محصور    ی سن کم دارم تو  نی ا   یناتموم خودم رو که تو  یایغصه رو

 !شم؟ یم

وارفتگ   تونستم یم  فقط م   یمتوجه  بشم؛  بدنم  فقط    تونستم یعضالت 
شل و وار    یبا کمر  تونستم یخودم باشم، فقط مشاهد حال گرفته و بد  

 . بزنم  رونیرفته از اون قبرستون علم و ادب ب 

 :بود که ما رو از حرکت باز داشت یپر از تحکم اکبر  یصدا فقط

  ی ! غلط کرده اون کسدن یما زحمت کش  یهاشهروز؟! بچه  یگ یم  یچ  -
که با تو    یرفتار کنه؛ علم و ادب   ز یما مثل مترسک سر جال  یهاکه با بچه

.  ن یا  شهی م  جهیمدرسه بخواد منتقل بشه، نت   یتو  یا زدن به بچه  یسر
  کنم، یرو با لودر درو م  جا نیابدًا اگه من بذارم، شده ا   میا ما خود ساخته

 . رونیب  ذارن یما پا از اون در نم  یهابچه  یول

  اشنهیتخت س  ی او ضربه  ستادیاون مرد پر مدعا ا  نهی تخت س   طلبکارانه 
که ابدًا    یک یمختص به خودش رو داشت. من    یهاش بانمک حالت  د؛یکوب 

  یبهش رو نداشتم؛ اما زحمتش رو اون شاگردها  دنیحال و حوصله خند 
 . دادنیمدارس انجام م   هیو بق  یکت و شلوار  قاعدهیب

 : دیرفت و غر ی ادندون قروچه 

  ن یمن از ا  یابدًا اجازه بدم شاگردا  یول   امی هم ب  یمن شده با حکم رسم  -
 . برن  رون یدر ب

  ی تی پر جد  یو با صدا  د یرو درهم کش  آورش ینحس  یها مرد اخم   همون 
 :جواب داد



  ی اهر فلسفه  نی ستاد ی ا  قهیچند دق  د،یکن  تی لطفًا ادب خودتون رو رعا  -
مسئول منم و منم اجازه امتحان رو به    د؛یکه دلتون خواست قرائت کرد 

 . بسالمت دمیمدرسه من رو نقض بکنه نم  نی که قوان  یامدرسه

با   باالخره  برا  ی ک  یبرا  دیدلم  شده  یبسوزه؟  له    ی برا  ایامون  غرور 
  ی جور  ی نعمت  یبسوزه آخه! آقا  یک  یدلم برا  ؛یاکبر  ده یفایب   یهاتالش

م بنظر  خسته  و  کروا   دیرسیسرخورده  گره  و  که  کرد  شل  رو  تش 
اکبر  ی سع  ،یبا شرمسار  خته ی آم  یابا چهره  که یدرحال به    ی داشت  رو 

 :گوشش زمزمه کرد  مکنه د   تیعقب هدا 

و    ر یحق  ییهاآدم  نیغرورتو حفظ کن جاسم؛ مدرسه ما اگه در برابر چن   -
با    نه،یبدتر نفسش  عزت  و  شأن  براساس  هرکس  باشه.  بذار  درک  به 
 . بودن رو هم ندارن بیارزش رق هایبعض کنه،یرقابت م یگرید

با غم پا    ختهی مبهوت و آم  یو با نگاه  دیپا پس کش   یا لحظه  یبرا  یاکبر
 . م یشد   م ی هممون تسل  گهی د  یشدن اکبر  م ی به عقب گرد کرد؛ به دنبال تسل 

ناتموم خودم و    یایبه رو  دمیلم حرارت بخش د  ی و تو  دم یکش  یظیغل  آه
بن یمت بق  توجه ی.  پا   یبا کالفگ  هیبه  تقص  نییسر  بود،    ر یانداختم؛  من 

 . فراموش شد که از معجزه زبون استفاده کنم  یالحظه

چقدر    کردمیاول ورود فکر م  ر؛یحس وصف ناپذ  ک یداشتم،    ی خوب  حس
که فقط ادعا بودن، اما موقع خروج    ییها در برابر آدم  میو بد هست   ر یحق
 !میا ما برنده  کنم یحس م  بیعج 

واقع  ن یا  ن یب  ما خوِد  آدم  شناخت  مونیهمه    یهاآدم  ن یا  نی ب   م، ی رو 
 . هست که خودشه  یکه برنده اون  م ی متوجه شد  بیعج 



ا  ادهیکنار پ   یخوشحال   با وا رفته اون    یها به چهره  ی و نگاه  ستادم ی رو 
تنه انداختم،  ن  یاچهارتا  شونه  لحن    ییما یبه  با  و  زدم  بود  که کنارم 

 : گفتم   یسرخوش 

 !یروشون کم شد؟! اصن حال کردم اساس یچطور ن یدید  ولیا -

 : دیناک و پر از حرصش غر بهم زد و با همون لحن غضب  یتنه محکم   ماین

  می ایمنو تو کم شد. اگه قرار بود ب   ی تو؟! فعال که رو   ی کنیزر زر م   ی چ  -
پس غلط کردن که ما    م ی بش  خی  یاون همه نخبه سنگ رو  یجلو  جانیا

 . کردن به شرکت کردن  بیرو ترغ 

 :روشن جواب داد ی و دل  نانهی جلوتر از من با لحن خوشب ن یرام

  ن ی. به قول متستی ن  یکه فقط ماد  ز ی چشم دلتو باز کن پسر، همه چ  -
معنو برنده  شدمیا مسابقه  نی ا  ی ما  متحد  امروز  ما  خود    م، ی .  ما  امروز 

قدم    کیخودش    میی که ما شادتر از اونا  نیهم   م؛ی رو نشون داد  مون یواقع
 . شهیروبه جلو محسوب م

شلوارش فرو برد و با پوزخند به جاده    بی ج  یهاش رو تودست  مهران
 : شد ره یخ

! با  قًا؟یدق  نیدی سرشون. به کجا رس  یشون بخوره تو... تونخبه بودن  -
 . م یگردیاتوبوس قراضه برم  ه یبا  م،یاتوبوس قراضه اومد  هی

و حال    یاز سر دردمند  یو لبخند  د یکش   روحشیبه صورت ب  یدست   و یآر
 : خراب درونش زد



کنم؟! برم خونه    کار یرو داشتم. اآلن چ   یروز  نیچن  یا یسه سال بود رو  -
ان موفقو پر تالشم  کاناپه و دست  یرو پرت کنم رو  فم ی ک  تیبا از سر موفق

  ی بزنم من به صورت معنو  ادی آغوش گرم خانواده باز کنم و فر  ی رو به رو 
  ن یبه ضرب و زور از بهتر   یاتفاق  نی چن   یبرا  یروز  هی موفق شدم؟! منو  

  ارم ی دهستان ادب که رتبه ب  یمدرسه و دوستام جدا کردن و انداختنم تو
سربلند باعث  هم   یو  برادر    شه یپدر  خانواده،  و    لیتحص مقتدر  کرده 

کرده و برادر    لی خواهر خارج تحص   ل، یفام  یمند خانواده، مادر پر ادعاعزت
 . خونده بشم  ی که جهش  یکوچک

کالمش لب    یجاده رو دنبال کرد و با غم و سرد  دیغم نگاهش خط سف  با
 :زد

  ی عنیخانواده بودن    دیام   د یدونی! چه مه؟ یسرکوفت چ  د یفهمیچه م  -
افتخار خانواده هستن، محمد    هیخواهر برادراتو! همشون ما  نی! بب؟یچ

رو بدست آورده؛ محدثه دختر کوکب    یجواد امثال رتبه اول رشته انسان 
  ا یرو آورده! خدا   ی تجرب  یو کوفت و زهرمار رتبه دو رقم  یو کبر  یو صغر

 !م؟ی کن  کار ی چ  یزیآبرور ن یابا 

 :ادامه داد یو با دردمند د یکش  یظیغل  آه

  هام قیجا با تنها رف  نیبشنوم؛ منو از بهتر  دیکه امروز با   ییحرفاتموم    -
  شه یاند  یتمام شاگردا  کردنیجا. فکر م  نیبدتر  یو آوردن تو  دنیکش

ب  و  باالتر  اسمم  رتبه  آوردن  بدست  با  و من    ی . هرچ ادیدرم  شتر یتنبلن 
  نکه یتا ا   ادیکمتر در م  یل یپنج نفر هم درجه خودت اسمت خ  ن ینباشه از ب

همه    ن یبعد ا   دنینفهم  چوقتی. اونا ه یاز خودت باش   تر نییصدتا پا  نیب
بار هم    ک یو مسخره شدن بابت ارث مسخره رنگ موهام،    یی سال تنها 



که تازه داشتن    ییمنو از جا  یرحم یو با ب   دمیکه شده طعم رفاقت رو چش
 . دنیکش   رونیب کردمیم  دایخودم رو پ

دوست    ل یودمش! مگه من اواشناخته ب   ر ی من بود اما من د  ه یچقدر شب 
  ما یاش عالقه داشت؟ شرشته بشم! مگه شهرام به رشته  نیداشتم وارد ا 

مامان    ی بود اما خشک سخن  کیکرد و زجه زد، اون عاشق گراف  هیچقدر گر
ر  عاشق  شهرام  شد؛  ف  ی اضیمانعش  اما    ک یزیو  مامان    ی کالم  کی بود 

 . مانعش شد

حلقه    وی دور گردن آر  مانه یعوض کردن جو دستش رو صم   یبرا  مهران
باعث شد لبخند    مانهیرفتار صم  نیا   د؛یکوب   وی به کله آر  یاضربه  مایکرد و ن 
  دیکم با حضور ما کنار اومده بودن. شا بهشون بزنم، انگار کم   یدیپر از ام

  ون که با اومدن طرف ما نش  نیبه لطف رام  دیشا   ایبه لطف حلقه بود،  
 . حاصلش بد نخواهد بود شه یماد کردن همداد اعت

  شعورو یپنج تا ب  نی و ا  ا یدست دهم  مونم؛یم  جانینه شهروز نه! من ا  -
ماه بعد من بازم اجازه نخواهم    کیشده    ی ببر گم و گورشون کن، حت  ر یبگ

که    یاهر جهنم دره  د یهدر بره. شما بر  ادبیب  یایوحش  ن یداد زحمت ا
  ی داماجرا هستم؛ به خ  ن یا  ر یگ یمن تا قبل ساعت دوازده پ  د،یبر  د یخوایم

 . امتحان ندن نا یمدرسه اگه ا   رسه یاحد و واحد قسم جنازه من م 

  یقدر براان  م؛یهمه سال با عزت خدمت کرد   نیجاسم جان برادر من، ا   -
  یاون دوال راست نشو! به درک! ما به بدنام   نویا  یامتحان ساده جلو  هی

 . که دلشون خواست قضاوت کنن  یر هرطوربذا  م ی دیادامه م 



که باهم اصرار و    دیچرخ   ی و اکبر  ینعمت   یپرسشگرمون به طرف آقا  نگاه 
  د ینبود، اما شا   م ی مستق   یصراط   چیبه ه   یاکبر  کردن؛یانکار رد و بدل م

 . رهی بتونه حق ما رو پس بگ یاکبر نی هم

  دن؛ یصف کش  رو ادهیپ  یو تو  ختنی ر  رونیمثل لشکر جومونگ ب  هایدهم
دستم به    د یبذارم؟! فقط با  یچ   یپا  دیبا   دونستمیرقص و آوازشون رو نم

 : زدیاش رو هوا داده بود و داد منکره یکه صدا  دیرسیم  یاون االغ 

 .شون کردسوراخ کرد؟! سوراخ  کارشونیچ شه یاند -

رقص    ست یکنار جاده رو با پ   یرو   اده یهم با سرعت تکرار کردن و پ  هیبق
 . کمرشون رو فنر کردن  یو فارغ از هر اتفاق ینفر ازده یگرفتن،  اشتباه  

  ک یهاشون به خبعکه با بع  یعقب  یکه وانت داد و گوسفندها  یراژی و   با
  یرو   خت یر   یدم رفتن  یحت   مون یز یبساط آبرور  گهیبار د  دن،یخند یما م
 . رهیدا

اش رو کنار جاده پارک کرد و کله پر از کرک پشمش رو  قراضه یوانت   مرد
  ی صداش رو داد سرش که انگار تو  یداد و جور  رونیوانت ب  شهی از ش

 : رهی راه م  ابونیب

من تا دم مدرسه    ؛یل یخداوک  یهست  ییچاکر شوما آق نعمت. مرد باصفا   -
 . کره خرا رو برسونم   نیحاضرم ا

باال رفت؛    یگورگوربه  یهایدهم  گوشخراش  یهابود که نعره  جانیا   و 
 !م ی داشتن، ماهم داشت یدهم  گهی مدارس د



رو تا ته درآورد و داد    شیوزق  یها چشم   یامالحظه  چیبدون ه  یاکبر
 :سر داد یبلند

ورام  هی ! کراابو ی   که یمرت  - تا  تهران  چاپ  نو ینصف  ما  معلومه که    ،یدی از 
 . یبریرو م  نا یا  یکنیشده کولت م  ی حت یبریم

رفته بود    ادشیرو باز کنه، اما انگار    ن یبا خشونت خواست در ماش  کهیمرت 
 . وی دبل ام یسوار دو روشکه شده نه ب

صداش رو    تیدست گرفت و با جد  یرو تو یاکبر یبازوها  ی نعمت  یآقا
 : باال برد

ها رو  نکن؛ من بچه  ی بکن، فقط شلوغ باز  ی خوایکه م   یجاسم هرکار  -
 . یبکن یخوایم  کار یت که چبا خود نشیا  گهید  برم،یم

 :تشر زد ت یکرد و با جد  هایدهم  روبه 

کل    شه،ی اخراج م  نکه ی در اومد عالوه بر ا  کشی نفرتون ج  کیبخدا اگه    -
 . بزن لطفاً  یزنگ به آقا موس  هی تو   ی. اکبربرهیم ف ی تشر ادهیپ  ر ی مس

باال کش   یاکبر طلبکارانه  رو  عصبان  دیشلوارش  از  پر  لبخند  زد،    ی تی و 
هاش رو صدحدقه درآورد به طرف ما حرکت کرد. با لحن ترسناک  چشم 
 :هاش رو درآورد و داد زدچشم  یث یو خب 

ا  - من  مگه  ا  جانیکجا؟!  که  اختصاص  نایبوقم  اتوبوس  برن؟!    ی با 
ب  د یشیو صدا سوار وانت م  سر یتکتون ب بهتک گورتونو گم    اعتراضیو 
  نکه ی ا  ی ما پول رفته، مگه پول علف خرسه؟ برا  بیرسه؛ از جمد  د یکنیم

 . دیریپول هدر نره شما با وانت م 



  ی قدر توبود؟! ان  ی چه سم  گه ید  نی آغاز شد؛ ا   زانمیبرگر  گر ید  یبا آغاز  و 
 : م یداد زد یکه پنج مساو   م ی بهت فرو رفته بود

 . ! عمراً ؟یچ -

  ی ام رو چنگ زد و با قدرت لگددم دستش بودم شونه  چارهی من ب  چون 
پهلو تو از درد  با صدا  یبه پشتم زد،  ناخودآگاه  و    ی خودم جمع شدم 

 : داد زدم یبلند

 ... . کهی آخ مرت -

هاش رو تا ته  چشم   ستادم؛یجلوش ا   خیسرعت در دهنم رو گرفتم و م   با
قدم    کیشد، آب دهنم رو قورت دادم و    کیقدم بهم نزد  کیدرآورد و  

دادم و بدون چون و چرا    یرو نزده با سرعت جاخال  یعقب رفتم؛ لگد بعد 
 .حرکت کردم یشپش گرفته کله پشمک   که یطرف وانت مرت

پ  که یدرحال اشاره  اده یاز  انگشت  س رو  بود،  باال گرفته  رو    ی هالی بیاش 
 :گفت  ز ی آم د یرو با حرص مرتب کرد و تهد شیدسته موتور

  ینهی با اون عمه بوز  ؛یپسره ادب سه هزار  نم،یبیخب من که تو رو م  -
 ... . بد رنِگ 

رو تا ته براش درآوردم، هول شد و با سرعت حرفش رو اصالح    هامچشم 
 : کرد

 ... . خوش سخنِ  یاون عمه نچسِب خوش چهره -

احساس  که یدرحال ش  یبا  و  دارفوق  یفتگ یخاص  خنده    یالعاده 
 :ادامه داد فشوردیهاش رو بهم مدست



 . دلربات -

  ی هم دوست داشتم با صدا  یباد کرده بود، از طرف  رتمی هم رنگ غ  ی طرف  از 
زرنگ باش!    تی زندگ  یبار تو  کی!  وونهی د  یوایبلند خرخنده بزنم؛ نه ش

ا خواب  با  کهیمرت  نی رگ  حاالحاالها    یریبگ  یاحرفه  دیرو  دستت،  تو 
 . م ی باهاش کار دار

رو    هایدهم  ینعمت   یداد، به کمک آقا  ر ی اش رو تغحالت مسخره  عیسر
که با    ییاون چهارتا  ی رو صف داد و مثل گرگ افتاد تو  اده ی پ  ی مرتب تو

د تمسخر  پر  نگاه  و  هرکدوم  کهیدرحال  زدن؛یم   دش یخنده  شون  به 
چ  کرد،یم  دایپ  یدسترس پشت  ی زداریلگد  مبه  طرف    دیکوب یشون  به 

 . کرد  شونتیوانت هدا

  ی عاجز شش تا گوسفند  ی و با نگاه  می بود  ستادهی پشت وانت ا  ی نفر  پنج
 . میکردیسرخوش بودن برانداز م  زشونیآودل یها از بورو که مگس

پهن    یکه با دهن   م ی شده بود  ز یبه اصطالح دل آو   یمسخ اون بو   چنان
نداشت برانداز    یکف وانت رو که با چرک و کثافت فرق  نیزم  یشده رو 

 : لب زد یمق تعجب و با لحن خوش آواز ع  ی. مهران توم ی کردیم

 !د یآ  اسمنیگل و سوسنو و    یبو -

 : لب زدم یتریادامه حرفش با تعجب غن در 

 !عنبر آمد  یباز آمد و بو -

 : گفت  کردیکف وانت رو با نگاه برانداز م   کهیدرحال ماین

 فشان خواهد شد نفس باد صبا مشک مشک -



نگاهش    د ینا ام  نیدهنش گذاشت؛ رام   یزد و دستش رو جلو  ی عوق  ویآر
  یدیکه ازش نا ام   یما سوق داد و با لحن   دهیرو از وانت به صورت رنگ پر 

 :ادامه مشاعره ما رو کامل کرد  دیبار یم

گوسفند    یخرابکار  یاندک   م یپا   ر یز  ، ی هم  دیِپِهِن گاو پشکل سگ آ   یبو  -
 !ی هم دیآ 

که از کنار جوب    ی با چوب   ی که اکبر  می لب به اعتراض باز نکرده بود  هنوز 
ما زد؛ با خودم کلنجار رفتم که خودم    کیکا یبه کمر    یا برداشته بود، ضربه
اول  کنم  مجاب  ب  نیرو  نشستن  فکر  اما  بشم،  وارد  من  اون    ن ینفر 

 . آوردیعوقم رو در م  فیو کث   ختی ریشپش گرفته و ب   یگوسفندها

و کث   دیسف  پشم  چرک  شدت  از  س  یفیگوسفندها  و    زدیم  یاه یروبه 
 . کردنیم  یباز ی لیهاشون ل پشم   نیها بمگس

دست گرفتن و به    یرو تو  ن یالغر رام  یبا سرعت بازوها  مایو ن  مهران
رام   تیجلو هدا بازو   که یدرحال   نیکردن،  دور  رو  حلقه    وی آر  یدستش 

 : دیکرده بود با حرص غر

 . منم بده  یشما بده برا یگه برا! ا ن یهست یی عجب نامردا -

از تقال کش   مهران با نگاه خب  دیدست  ن  یث یو  که    یاکرد؛ با ضربه  مایبه 
دستم    ان،یگو   یعل   ایبه پشتم وارد کرد    یخدا نشناس دسته موتور  یاکبر

  ی رو با اکراه تو  نم ینازن   یهاکفش  که یرو کنار حفاظ وانت گرفتم و درحال 
م  از گوسفندها دست  ذاشتم یوانت  فاصله  با  وانت  ر درست کنج    وهام 

 . زدم به حفاظ ه یتک



بغل گرفته بود، عوق زنان وارد وانت    یرو تو  فشیک   کهیدرحال   مهران
  یرو   کهیدرحال  مای بغلش فشرد؛ ن  ی حد تو  نیهاش رو تا آخر شد و دست
  و یآر   یبازو   کهیدرحال  ن یحصار وانت رو گرفت. رام   رفت،ینوک پا راه م

آر   یتو و  شد  سوار  بود،  ترس    یی و یدستش  از  نداشت  رخ  به  رنگ  که 
 . پناه برد نی رام یبازو هگوسفندها ب

  ی فراهم شد؛ اکبر  یگورگوربه  یهایسوار شدن ما بساط خنده دهم  با
 : باال گرفت و داد زد د یدستش رو به نشونه تهد

  ی ا و خورده  صدیس  د؛یضرر بزن   دی بخوا  ا ی  د، یز یبه حالتون کرم بر  یوا  -
  ر ی س  یبو  د، یکن  یسوار   کم یپلشت. خب حاال    که یمرت  نی ا  هی آب خورده کرا

که    یکی و سماق بخوره به سر و صورتتون رنگ و روتون باز بشه. راد تو  
آم  ا ختهیخودتو  برسه شه  ن یکن کف  بهت  . در  یدیوانت، چون دستم 

 ... . ضم 

پا رو گذاشت    یا وقفه  چیبه راننده شپش گرفته بده که بدون ه   یاجر  خدا
که    یو رو بکشه؛ با گاز  ر ی برامون ز  یگاز و مجال نداد دسته موتور  یرو 

  م، ی زد  هیهامون رو به حصار وانت تک و دست  میزد  یداد بلند  یداد مساو 
تقر  یاکبر بود که چرا کالمش    باً یوسط جاده  خودش رو جرواجر کرده 
 . شده عقط

که چرا حرفش    دیکوبیخودش رو با حرص به کف آسفالت م  یحد  تا
 . با خنده از وسط جاده جمعش کردن هایقطع شده؛ دونفر از دهم

ا  حرصش از  ز  نی هم  دورتر    ادیجهت  ازش  جت  سرعت  با  ما  بود که 
 . م ی شدیم



 . چهارتا سمت چپ وانت بودن و من سمت راست اون 

قد و    ینگاه پر از عجزم رو به گوسفندها  م،یدور و دورتر شد   ابونیخ  از 
بلندو چندش  قدم ین و عوق  انداختم  انگار داشت خر    کهی زدم؛ مرت  یآور 

تند ماشکردیم   یسوار م  نی! چنان  و کله روندیرو  به سر  باد  امون  که 
 . م ی دیدیم  گرویباز همد مه یو با چشم ن  خوردیم

  وقفه یب   یهاقهقهه! اون  ذاشتم؟ یشلوغ شهر رو کجا دلم م   یهاابونیخ
ما    یجاده به نشونه تمسخر برا  یتو   یهانیماش  دنی کش  ییعابرها و ال 
  یهانیبلد نبودم و راننده به ماش  ی ادبیکه من به اون ب  ییها اون فحش

ما رو از آسمون    یی ! همه و همه جمع شده بودن تا تشت رسوا دادیم  گهید
 !بکوبن نیبه زم 

بع کنان از وسط وانت سرش رو به طرف  بع  یشاخدار و چندش  گوسفند
  ی هاش رو به بازو دست  یباحالت چندش  کهیدرحال  و یکرد، آر   لیما  ویآر
هم از فرصت استفاده    ما یزد. ن   یالعاده نازکفوق  غ یداده بود ج  ه یتک  ن یرام

 .بع کردکرد و شصتک زنان روبه گوسفند بع

بود!    یارحمانهیالعاده کار ب فوق  نختیحساس کرم ر   طی شرا   ن یا  یتو  القل
.  انداختیمثل خر جفتک م  د،یدیپرنده م   یچطور بود که خودش وقت

 :دم یکالفه بهش توپ

  ارو ی  نیا   میخوب باش  می خوایما م  ی ه  شه،یکن الزمت م   رهیکرمتو ذخ  -
 . ذارهینم

ام  حواله  یدعوا، لبخند چندش  یبرا  کنه یکه مشخص بود سرش درد م  ماین
 : کرد



 . یشد ن یهمنش  قاتیبده مگه! با رف -

 : هام رو به حصار چسبوندمرفتم و دست  یاقروچه دندون

 . چارهی ب  یکردیتشنج م  یدیدیحاال اگه دوتا کفتر و کبوتر م  -

هوا داد؛ همه با بهت و تعجب بهش    یمنتظره و بلند  ر یقهقهه غ  ن یرام
 :با خنده گفت م ی زل زد

سم   هی  ادی  - ه  خاطره  دندونا  تر یسم  ی چی افتادم.  اول    ی از  روز  مهران 
بود    یقدر دهنش خالکه اصاًل نداشت المصب! ان  یمدرسه نبود؛ جلو بند

مجبور م   یکه  وقت  کردنیدستمال  بشه؛  بسته  دهنش  تا    ی دهنش 
با   یزیچ   خواستیم بجوه،  پو  کردیم  زشیر  ز ی ر  دیرو  هم    ا یبا دست. 

  ی که تو دهن  جاستنیجالب ا   د، ییجویهاشو م لقمه  ذاشتیسرش کاله م
م  مهران  دهن  و   نیا  ذاشت؛یخودشو  بود که  لقب    دندون یب  یگونه 

 . گرفت

مون رو از نظر گذروند؛  تکو مهران با غضب تک  م یسر داد  ی بلند  قهقهه
 : گفت و طلبکارانه لب زد  نیروبه رام  یظ یغل  یخفه شو

خودتو    - چالقچه!  تواد؟ ینم  ادتیآخه  دزد  ییدستشو  ی!    دهیشلوارتو 
تو م  یبودن،  م   یدیدو یراهرو  کتک  ؟یزدیعر  که  هم  خدا  هروز   !

 . بدبخت یکرد  دای! به لطف من نجات پ یخوردیم

و با خنده لب    د یبه پاش کوب   یاضربه  دادیقهقهه هوا م  کهیدرحال  ما ین
 :زد



  ی! هرک کردن؟ یم   یریزورگ   هیاز بق   ی چطور  ادتونه یرو    ا یسامان و پو  -
 ... .دادینم  یزیبهشون چ 

  ن یر یش  ی ایاز سر دن  یزدن و من لبخند  ی قهقهه پر رمز و راز  یی تا  سه
  ی سالگ   زدهینداشتمش. از س  چوقتی که من ه  ییایزدم؛ دن  شونیکودک

خودم    یکه بعد بابا تو  یقدرت  یشدم مرد خونه، اما چک خوردم و برا 
 .خوردم  یل یس دمید

 : کرد و گفت  یاتک خنده  ویآر

خاطراتش    یبعض  یبود برام، ول   یدبستان دوران چرت و مضخرف  نکهیبا ا  -
 .کنه یحالمو خوب م

 : کردم و ادامه دادم  دییرو با غم درونم تا  حرفش

  یبزرگترن ول   کردمیکه حس م  کردنیرفتار م   یها جوراز بچه  یبعض  -
 . فقط ماسک بچه کوچولوها رو زدن

سر    ، یزیمسخره و ت   ی و خواستم حرف دلم رو بگم اما باصدا  دمیکش  یآه
 : هممون به عقب وانت برگشت

 !برسونمتون؟  -

  یاتوبوس دو طبقه و باکالس  دنیو با د مید یتعجب سرمون رو باال کش با
 . دیچسب  نی مون زمکه درست کنار وانت بود فک

مختلط پنجره رو کنار زده بودن و    یهابا فرم  ییهر دو طبقه پسرها  از 
مشخص بود که جوجه دانشجو هستن و    کردن؛یم  یبهمون دهن کج
 . یاجهنم دره  هی درحال رفتن به 



 !لگنتون چند؟ -

 :کرد و با خشم رو به ما گفت  یپر از حرص تک خنده مهران

چندتا   م،یدرشکه بش  ن یسوار ا نی! اگه اآلن قبول نکرده بودگه ید  نیهم -
 . گرفتنیجوجه دانشجو ما رو به سخره نم

رو که از ته اتوبوس سرش    ییاز اون پسرها   یک یدلم مونده بود جواب    یتو
به ما زل زده بود رو بدم.    اشیوزق  یهاداده بود و با چشم   رون یرو ب 

خونسرد داد    یدست گرفتم و با حرص و لبخند   یدوطرف حصار رو تو
 :زدم

 . ! خوشی بذار جوجه الک متیبعد روش ق یچ  یعنیلگن  ن یاول برو بب -

  یبودن؛ خنده  ها ییتر از باال با ادب  کمی ها که    ی نییو پا   هاییبر باال   عالوه 
 .حرص اون چهارنفر هم باال گرفت یاز رو 

 . دادیرو نشون م  مونیما عمق بدبخت  یپنج نفره  خنده

  داد، یار وانت رو محکم فشار م هاش حصکه با جفت دست  یدرحال   مهران
 :کرد و گفت  یخنده حرص 

 . زنهیداره باال م  م ی سگ ِی سگ  یرو  ارن،یدارن تهمو درم گهید  نایا -

جهت باد، دراثر    ی رو تو  شیی خرما  یخوش و خرم موها  کهیدرحال  ن یرام
 :زد  یلکسیلبخند ر داد،یوانت تکون م  دیحرکت شد

  کنن یسرخرو کج م  ی گورباباشون، تو از االنت لذت ببر؛ محلشون نذار  -
 . رنیم



از خشم   سرم پر  نگاه  و  بلند کردم  با حرص  پسرها  یرو  اون  ته    ینثار 
زده    رون یتا کمر از اتوبوس ب   ییکردم که با پررو   نییاتوبوس از طبقه پا 

  ر ی حقت   یبرا  یامسخره  یهاو چرت و پرت  دادیبودن، مدام به ما فحش م
 . کردنیما استفاده م

هاش رو  و با چندش دست  دیپاهاش رو به ته وانت کوب   طاقتیب   ویآر
چ  یتو مثل  بود  مشخص  جمع کرد؛  سع  یاز گوسفند  یخودش    یکه 

 . دهیبشه ترس  کشیداشت نزد

 :رو بهم فشرد کشیبار  یهارو تا ته بست و لب  هاشچشم 

به    نی مردیم   مصرفیب  ی ! آشغااله؟یبار و مضخرفچه اوضاعه فالک  ن یا  -
 . م یش یلگن نم نیما سوار ا  دیبگ یاکبر

هاش  که دست  یو درحال   دیکوب   دی پوک و سف  و یبه کله آر  ی اضربه  ماین
 : حفاظ وانت محکم کرد  یرو رو 

 .یکرد یم یقدقد هیخودت   یعرضه داشت  ، یبهتره زر نزن -

  قاً یمن سمت راست وانت بودم و اون چهارتا هم سمت چپ، دق  باً یتقر
به اتوبوس درحال حرکت؛ خداروشکر اون اتوبوس دو    فی ردپشت و هم 

 !بود  ده یهم رس   ییهابه خوب آدم  ،یطبقه به اون باکالس

پا  از  و  صدا   ن ییباال  برامون  در   یاتوبوس  تقر  آوردن یم گوسفند    باً یو 
 . داده بودن  ن ییپا شهی همشون سرهاشون رو از ش

پا  اتوبوس  وانت  م   یاپایو  حرکت  پ   کردنیهم  سر    ی دست   ها چیو 
شون بود و راحت بودن، معده  خوشانها که خوشحاال اون  دن؛یکشیم



برا پنج  یو کبد  بما  پ   چارهی تا  سر  بسکه  بود،  پا   هاچینمونده  و    ن ییباال 
 . م ی شدیم

اتوبوس هم مثل کنه َگل    دن؛یخندیبهمون م   ابونیخ  یتو  ر یو کب   ر ی صغ
چسب  شیر بود  دهیما  راهنماش  نقشه  ما  انگار  و  دنبال  م ی بود  مون  که 
 . اومدیم

ها  طبقه کله  نگم بهتره! از جفت  یزیو گاوش چ   وز ی پف  یها نیاون سر نش  از 
بع بع گوسفند و گاو و خر و سگ برامون    یداده بودن و صدا  رونیرو ب 
 . آوردنیدر م 

داشت! مگه خسته    ی حد  هیاما وقاحتم    میاشت شون نذمحل  یل یخ  اولش
هم که کال سرش تو کار   ی! اون راننده سر شپش آوردن؟ یکم م   ای شدن یم

کرم    یهاگوش  یتو  یوانت مشخص بود هندزفر  شهی خودش بود و از ش
 . ش زدهخورده

 !ن؟ یسر زم  دیریم  دیدار -

هاش رو به وانت چسبونده  سفت دست  کهیدرحال  یبه اون صبور   نیرام
 :نعره زد طاقتیبود، ب 

 . گاو نشن  ایمثل بعض  م ی ها رو ادب کنزبون بسته نی ا  م ی ریم  م ی نه دار -

ب  الحق نبودن!  انسان  عصبان  توجه یکه  او    یبرا  نیرام  ت یبه  هممون 
باال  یمسئول  ک یواقعًا    دن؛یکش پا  ی هم  لگد  نبود که چهارتا    ی سرشون 

 !شون بزنه؟ چشم 



گند و    ییجا  هی شده بود و فقط منتظر بود تا    یحالبهیاش حال چهره  و یآر
  تر دیهم سف  وار یصورتش از گچ د  چارهی کنه؛ ب  یاش رو خالکثافت معده

 .شده بود

  ز یهاش رو ر و چشم   خوردیباد تاب م   یتو  اهشیس  یکه موها  مهران
اذ باد  جهت  تا  بود  مشت  ت یکرده  سر  رو  حرصش  خال نکنه،    یهاش 

 . کردیم

رو چندشدست  ماین توهاش  تا گوسفندها  یوار  بود    ی هم جمع کرده 
ها به اطراف زل زده بودم و منتظر  بهش نچسبن. مثل گاگول  موننیب

قدر اسفناک بود که  بودم؛ اوضاع کف وانت ان  ی توقف اون وانت کوفت
وانت پر بود از کثافت گوسفند    کف   گرفت، یاشتها و جون از سر و صورتم م 

 . چندش موجود ز یو چ   ینجس  آنچهو کاه و هر 

مون هرپنج نفر سرمون رو باال  سر و صورت  یرو   یزیچ   یناگهان  زشی ر  با
جمع   م؛یبرد طبقه کل  هردو  تو  تیاز  چ   یهالینا   یاز    ی رو   یزیبزرگ 

 . دنیپاشیسرمون م

از اون    ی شوکوالت موکوالت  ه یمون سوخته و  دلشون به حال  نکهیفکر ا   با
رو پرسشگر رو   دن، یسرمون پاش  یباال رو  و    یرو   اتیمحتو   یدستم  سر 

و چ لباسم کش  دهیچسب  یزهایصورت  ددمیبه  با  و    دنی.  تخمه  پوست 
پوست پسته و هرگونه آشغال دهن موجود با سرعت به لباسم چنگ زدم  

 : دمیو داد کش 

 !بود یکوفتچه   گهی د نیا -



مدام    تکوندیو چندش سر و صورتش رو م  یبا کالفگ  کهیدرحال  نیرام
 : زدیداد م

 ! د؟ی مملکت  ن یا ی! شما جووناتا یشخص یب -

ا  تیشخصی! بنه نم  ر یجماعت گاو ش  نی کفاف  چندتا    داد، ینخورده رو 
 . دم ینرس ی از ته حلقم نثارشون کردم اما به دل خنک ظ ی فحش گنده و غل

تا   زدن یشون چنگ م کالفه بودن به سر و صورت  داً یو مهران که شد  ماین
 . کنن  ز یشون تمرو از سر و صورت ها یتخمه و آشغال دهن  یهاپوست

بهت    یتو  ،یخور  ل یبا اون حجم پوست شده بود مثل آج  وی آر  دیسف  کله
 . قرمزش رو باد کرده بود یهافرو رفته بود و لپ

شرط   ست، ی بودن که دست خود آدم ن ی براش سه شقه شد! وسواس دلم 
  ده یم  سی آب خودشو خ  یبره خونه اول به مدت سه ساعت تو  بندمیم

 .ده یرو م   خودش بی پا ترت و سنگ  دآبی بعد پنج دور با سف

 :حرص روبهشون داد زدم با

 !د؟ یدیاز خودتون نشون نم یبخار چ یواقعًا ه -

 : وار گفتزد، زمزمه  یث یکرد و لبخند خب  ز ی هاش رو تا ته رچشم  مهران

 . ته وانت بذار تو دستم   یاز نجس وخدهی   ماین -

گوسفندها   اصالً  و  خورد  وانت  کف  به  که  د  یی نگاهم  که    دمیرو 
 .ناگاه عوق از ته حلقم زدم زد،یم  یاه یهاشون روبه سپشم 

 : معترض رو به مهران گفت ن یرام



 ! ؟یدار  یبه نجس کار یچ -

  ی صداش رو بلند کرد تا تو  کرد، یم   تیلبخندش رو تثب  کهیدرحال  مهران
 : برسه  نیجهت باد وانت به گوش رام 

حال ما    خوانیبا پوست تخمه م   نای سوسوال هنوز ما رو نشناختن، ا  ن یا  -
 ... .ما  یول  رنیرو بگ

 : کرد  لیبا خنده حرفش رو تکم   ماین

 . م ی کنیپرپرشون م  ی با نجس -

تو  ی اذره  بدون  فرو کرد  رو  در   یهاینجس  یفکر دستش  و  وانت  کف 
وانت باال    یسکو  ی مهران از رو   خت؛ی دست مهران ر  یتو   ه یاز ثان  ی کسر

 :سر داد ادی رفت و فر

 . اهللمنان بسم   زدیا ی اریبه  -

با هدف گ  ات یمحتو   ماهرانه رو  از    یک یصورت    یتو   قیدق  یریدستش 
مثل    مای که به هدف خورد همراه ن  رشیته اتوبوس پرت کرد؛ ت  یپسرها

 . دنیپر ن ییدوتا بچه پنج ساله ذوق کردن و باال و پا

که دهنش آسفالت شده بود و با چندش آشغال    یذوق به اون پسر  با
از جا بلند    رانهیزل زدم؛ جوگ   دادیفحش م   کردیصورتش رو پاک م یتو

 : کردم  قیشدم و حصار وانت رو محکم گرفتم، از سر ذوق مهران رو تشو

 !بودا ی! عجب ضربه دهن شل کن زی بابا دمت ج   ولیا -

  و ی گفت؛ آر  یدلم خنک شد  ت یبا رضا  ن یکرد و رام  ی اتک خنده  مهران
 . کردیم  ر یافق س یتو دشیکله سف  یتو یهاهمچنان با پوست تخمه



ن  مونیبساط شاد  هنوز  راه  و    وفتادهی به  بارون آشغال دهن  از  بود که 
 !دیسرمون سر   ی پوست تخمه رو 

  ختن ی ریهم م  شتر ی ب  گذشتیهرچقدر که زمان م  م،ی بهت فرو رفت  یتو
  که ینداره درحال   ده یبهت و تعجب فا  دیو انگار تموم نداشت؛ مهران که د 
 :حصار وانت رو گرفته بود نعره زد

 . نامردا ادی ن بتف به شرفتو -

 :داد زد رانهیجوگ  ماین

 .دو، سه حمله ک،ی -

  یتو  ی چه آشغال  نکه یبه ا  توجه یبا مهران افتادن کف اتوبوس و ب  همراه 
 . ها پرت کردن صورت اون آشغال  یتو یریگشونه، با هدفدست

  ی زیتم  ال یخیهام رو گرفت که بچشم  یشدم و خون جلو ر یجوگ یجور
  توجه یو با نعره، ب  هاینجس  یهام رو بردم تودست  انیگو  یاعلیشدم و  

و شروع کردم    ستادمیا   ماینه کنار مهران و ن   ای  خورهیبه هدف م   نکهیبه ا
 . به پرت کردن

  ابوِن یجومونگ وسط خ  ی هاکه دست به کار شد، رسمًا نبرد جنگ  نیرام
ها پوست تخمه و آشغال دهن،  و از اون  یرخ داد؛ از ما نجس  ر یخلوت مس

از بهت در    و یتکون خورد و آر  ای. دندیچرب یها زورشون به ما ممصبال
داد  گر یهمد  ومد، ین فنا  باد  به  وانت  ی ول  میرو  و    ی راننده  نشد  متوجه 

 . دادیتکون م یکله شپشوش رو با هندزفر  نانهمچ



از کف توالت    یو چندش   یاه ی که کف وانت به اون س  م ی ادامه داد  ی مرز  تا
پر شده بود سرش رو از    تشیکه ظرف  وی شد؛ آر  زتر یاتاق عمه صنم هم تم

هام  کرد و هرآنچه خورده بود و نخورده بود باال داد، چشم   زونیوانت آو
 . بستم یرو باال حالت چندش 

تو  نگاهم  ماهرانه  پلشت   تیجمع  یرو  پسر  و  د  ی گردوندم  که    دمیرو 
ر  الیخ یب پذ   ختنی پوست  ازمون  آب دهن  با  و  بود    کرد،یم  ییرایشده 

 : جهت باد داد زدم ی ه مهران توروب

 . زهیر یداره آشغال دهن م ر،یاون توله خرو هدف بگ -

پشکل   مهران با  و  برد  باال  رو  تو  یماهرانه دستش  درجا  صورتش    یکه 
بلند  قهقهه  جور  یخورد،  تخمه    یرو   ز یر  کی   یزدم.  پوست  سرمون 

بود    ل یشون تکمسال  ک ی  تیهم نداشت؛ ظرف  رهیکه حالت ذخ  ختنی ریم
دان چ  گهیگار!  وانت  برا   ی زیکف  وانت  ختنی ر  ینبود  ما کل  لطف  به   .

نفس  نفس  یاپی پ  یهاو مهران از شدت پرتاب  مایشسته و رفته شده بود؛ ن
حکم    یآبک   یهاشل و وارفته با ضربه  نیمن و رام   نیالحق که ب   زدن،یم

 . داشتن کیده تا هدف درجه   یکی رو داشتن و نزد رانداز یتک ت 

  کلمون یسر و ه   یتو  کیپالست   یطبقه باال که خروار خروار پوست از تو  از 
استفاده    تیشون بود نهاکه دم دست  یاز هرگونه کثافت  کردن،یم   یخال
 . بردنیرو م

دهن    یاچشم و خالصه با ضربات فوق حرفه  یپا  یک یدهن    یتو  یکی
پا  یپسرها باال رو سرو   نیی طبقه  آر   سی و  بودن؛  تکه    کیمثل    ویکرده 



رو با    دشیو سف  یگوشت خودش رو کف وانت پرت کرد و صورت گچ
 . هاش گرفتدست

 .دلم براش نسوخته بود کم

 :داد زد  ی خودش رو کف وانت پرت کرد و با درموندگ یتلپ   ماین

 . گهیباو تهم در اومد د  د یولشون کن -

کرد؛    تیبه من هم سرا   شیفاز فرو رفته بود که جو زدگ   یقدر توان  مهران
  شعور ی ب  یهانه هنوز هم مورد حمله پوست تخمه و آشغال دهن کثافت

 . م یقرار داشت 

  دتر یهم سف  م یمر  یهادندون  فیجنگنده به کف وانت که از رد  ینگاه  با
که زد درجا    یحرکت   ی بود، ول   یچه فاز  ی مهران تو  دونمیبود زل زدم؛ نم 

 . شوک قرار داد ی من رو تو

به    یلی س  داد،یاز گوسفندها رو گرفته بود و فشار م   یک ی  یگلو  کهیدرحال
 : و نعره زد  دیگوشش کوب

ر  - ر یمن  ا  ختمی...  نبا  نیتو  مادرت    دیشانس!  جان  بشه،    کمیتموم 
 .رون یب ز یفضوالت بر 

داد، اما مهران مخش با اون    لشیتحو   ی بع ناقص زبون بسته بع  گوسفند
زد و    چاره ی رو به گوسفند ب  ی بعد  ی لیشده بود! س   یک ی ها  پوست پسته

تمام    یمخ یبا ب  گرفتیرو م  تر فی گوسفند ضع   کیاون    یکه گلو  یدرحال
 :داد زد

 . گهید  ز یِد بر -



خنده  تونستیم   ی ک  حاال ب  یبساط  رو جمع    یاتوبوس   یشعورهای اون 
 . شده بودن یحکه چندتا جوجه فکلخاک! رسمًا مض  یعن ی کنه! 

  دن، یپاچیم مونکلیکه به سر و ه  یااون همه پوست تخمه  ر یهم ز  ماین
که    یاز گوسفندها و درحال  ی کی  یرو  دیترس پر   ال یخی خل و چل شد و ب 

 :بدن گوسفندها ول کنه داد زد یداشت حجمش رو رو  یسع

 !فقط اندازه کف دست من  یجان ننه بز -

  ر یبار اون همه پوست تخمه و فحش و تحق  ر ی که ز  دادمیحق م  بهشون
  مار یب  کیرو    یخی واکنش تار  نیمغزشون رو از دست داده باشن، اما چن

 !دادیهم نشون نم   یروان 

زد که گوش سوت    ی اطاقتش طاق شده بود، چنان نعره  یکه حساب  نیرام
  همه یب  یهایاون اتوبوس  یاط ِهر و ِکرهگفت بس  شدیم  باً ی و تقر  د یکش
 : شد دهیبرچ ز یچ

 . ! بسهگهید  دیِد خفه ش -

اومده رو دور زد،    ر یاتوبوس که به سمت چپ چهار راه کج شد و مس   سر 
جورتعادل خورد؛  بهم  ن   یمون  خورد که  بهم  رو   مایهم  و    ویآر  یافتاد 
از پشت    وقتیلباس مهران رو از پشت نگه داشت که    یجفت دست   ن یرام

خدا انگار در    یهمه بدشانس   ن یا  ون ی و ضرر بشه. م  ن ییپا  وفته یحصار ن 
گستروند،    یکیمن    ی رحمت رو به رو   یباز کرد و درها  روم رحمت روبه

بوگندو  ت ینها و گوسفند  داد  نشون  بهم  رو  تو  یی لطفش  انگار    یکه 
 !جانمیآغوش گرم و پر ه  یتوپشماش سگ سقط شده بود انداخت 



بغلم جا کرده بود و من کف وانت    یسرش رو تو   یطور  یتو بغل  ی بوگندو 
نون شده بودم؛ حاال اون به کنار!    یرو   ر ی سگ سقط شده وانت مثل پن

ترس  دست  ده یچنان  مثل  بودم که  رو  دور گردن    کیهام  فداکار  مادر 
جسمم ول    یرو   که   ینی اون سنگ  یگوسفند صاب مرده حلقه کرده بود! تو 

 . دهیقطعًا حس کردن کبدم از هم پاچ گهی شده بود، د

که بخاطر اون حجم آب    یدارم؟! بدن   یتکه آشغال چه فرق  کیمن با    حاال
که البته با کج    ی اون اتوبوس گور به گور  یهاها و زبالهپوست  یدهن رو 

  دادم، یخر داغ شده م   ی از ما منحرف شد بو  رشون ی شدن سر خر وانت، مس
  من   یعن ی بغلم بود!    یتو  م ی تی زار مثل بچه  چمن  یگل خوشبو  نیحاال هم ا

 ! دم؟یم  ییاآلن چه بو 

نوع نور فلش    کی قهقهه و    یشد، فقط صدا  نیهام سنگ و پل  نیسنگ  سرم
هام رو دور گردن  و دست  کردمیحس م   امدهیصورت رنگ پر  یرو رو 
بع  بع یگوشم صدا  یتو یه یطرز فج به دادم؛یپشم مانند فشار م   یجسم

ان  دم یشن یم توو  ب  یقدر  خوند که  روزه  ول    هوش یگوشم  گوشه    هیو 
 .افتادم

  کی  یهم گذاشتم رو   ی هام رو که رو پلک  ی ول  د یچقدر طول کش  دونمینم
  یدرازکش افتاده بودم، از بو  ی کی  ی پا  یآشنا رو   طی مح  کی  یتو  ی صندل
 . زدم ی اعوق ناخواسته اومدیکه از لباسم م   یادهیپوس  ر یگند س 

هام رو کامل باز  پل  م یهست   یاکدوم جهنم دره  نم یتالش نکردم بب  یلیخ
که با خط کش دنبال دوتا فرد مجهول    یدرحال  دم؛یرو د  یکردم و اکبر

تو تار بودن م   یکه  از دهنش در م   ی هر چرت  د، یدوینگاهم    اومد یهم 
 : کردینثارشون م 



که کردم تو شکم اون    یوانت  ه یدر حرص بخورم؟! حرص کراآخه من چق  -
  ی حرص امتحان  ا یکه آش و الش برگشتن،    یینای! حرص اصفت یب   کهیمرت 

 . ارمیدرش ب یاهلل تونستم از لغو  یاریکه به 

 :داد زد  محابا یبود کرد و ب  ستاده یکه جلوش ا  یفرد روبه 

  ی امتحانو از لغو  نیرفتم بست دم در اداره نشستم تا ا   ی عل  یبه وال  -
چندتا نره خرو بخورم که آش و الش برگشتن   نی. آخه حرص اارنیدرب
من    یعنی !  د؟یکردیم   یشما دوتا تخم کدو؟! تو بار اتوبوس چه غلط  ای
 ... . دوتا رو  نیا

  د یکشیصورتش م   یرو رو   یکه معترض لنگ  دمیرو شن  ییآشنا   ر ی پ  یصدا
 : زدیداد م تیعصبانو با 

دهل و تنبک    ی من گفتم چرا صدا  یرفته بودن ته ته بار اتوبوس؛ ه  -
  یتو  ییلویشدم! آخه شما دوتا خرس صد ک  یاولش فکر کردم جن  اد،یم

غلط اتوبوس من چه  خدا  د، یکرد یم   یبار  م  یاگه    د یشدیناکرده خفه 
 !؟یچ

خگه ید  خب انگار   یل ی!  نبود،  سخت  زدنش  حدس  اسکول    یهم  دوتا 
خودم    یبودم و حالم از بو  حسیقدر ب هم آشکار شده بودن؛ ان  یمتوار
به اطراف بندازم و از سر گذشت اون    ینگاه  هیکه نا نداشتم    خوردیبهم م
 . تا باخبر بشم پنج

پو   فقط و  فاصله کم  ر ی ت  یتو  ییا یسامان  با  بودن که  اکبر  یراسم    یاز 
 . دنیخندیم  یبودن و مثل چ نشسته

 .شونبه جون  افتادیکش م و با خط  کرد یم   ی رو جن  یبود که اکبر   نی هم



به   دیچی فضا پ یصداش تو  یجد یل یکه با تشر و خ  یمرد  یبا صدا فقط
و لحظه اومدم  ذهنم    یبرام رغم خورد که شب و هرشب تو  یاخودم 

 : کردمیم  مشی ترس

 . دیبش یوارد محل برگزار ب ینظم و ترت تیلطفًا با رعا  ونیآقا -

 *** 

مبل بنفش خونه پرت کردم، حاال    یخودم رو رو  جونیخسته و ب   یتن   با
مفصل   تونم یم  گهید دوش  عجب  بکشم؛  راحت  دوش    ینفس  گرفتم! 

که آرزوش رو داشتم و حتم داشتم با    یگرفتم با اون بدن و بعد از امتحان 
داشت، خونه سوت و کور بود و    یواب دادم عالم سواالتش رو ج  ت یموفق
ها سر از حجله  . خانم بعد مدتیعل  ر ی بود خونه مامان ام  تهعمه رف  یانگار

بودم    دوار یو ام  دمیدیاون سر خر مزاحم رو نم   گه یدر آورده بود؛ بهتر که د
 . نمشینب  گهیکه د

  هیسوت و کوره، اما خب! ته دلم    بچه یکه خونه ب   گفتنیهم م   راست
نبرد    یادآوریکوچولو بهش عادت کرده بودم. پاک خسته راه بودم و با  

زدم؛ با    یاها تک خندهوانت ما و اتوبوس اون  ن یجومونگ وسط جاده ب
شد، امروز    خیتنم س  یبغلم افتاده بود موها  یکه تو  یگوسفند  یادآوری

بودن صدبرابر    یگرفتم خود واقع   ادیگرفتم،    ادیهم حرص خوردم و هم  
 .بودنه نیبهتر از بهتر 

  شه؛ یظاهرش قضاوت نم   ی فهم و شعورش تو  یگرفتم هرکس   ادی  امروز 
ب د  شتر ی امروز  پر   روز ی از  به  م ی بود  کدلیباهم    روز یو  باهم  همه  امروز   .

  می گرفت  ادیآلقل    م،ی داده بود  یو نامحسوس دست دوست   یصورت پنهان



همد من   م یتون یم  گهی که کنار  هست  م ی باش  ی اون  واقعًا  تموم    م ی که  با 
 . هایو دلسرد  هایخورها و دلنفرت

که دعادعا    ییفردا  یداشتم برا  اقی اشت  یدروغ چرا خوشحال بودم، حت  
  د یرو رقم بزنم که شا  ی برم و روز  انیگو   یاعل ی زودتر برسه و من    کردمیم

 . مثل من باشه  ییکسا  یآرزو 

فردا نرسه و اگه    کردم یدعا م  شی ماه پ   ک ی  ن ینه انگار که تا هم  انگار 
حاال    شم؛ینم  تی اذ  گه یمطمئن شدم د  گهی باشه، حاال د  دغدغه یب  رسه یم

شون  به دست  روز ی که تا د  ییکنم با کسا   یاز ته دلم دوست دارم دوست 
 . گرفتم  ادیها ازشون درس ی لیله شدم، خرد شدم، اما خ

 !دلبر خوشگل من؟ یشده باز تو فکر یچ -

  ی کوتاهم رو با دست به باز  سیخ  مهین  ی موها  کهیزدم و درحال  یلبخند
 : نثار عمه کردم یاوج خستگ  یرو تو  م ی لبخند پر از شاد گرفتمیم

 !؟ یبالخره بدون سرخر برگشت -

ب   که یدرحال سرش  از  رو  شن   یموها   دیکش یم  رونیشالش    ونیتازه 
 : و با خنده گفت خت یشونه ر  ی اش رو رو شده

برد. خب    تویهم اومد و دشمن خون  هیها خانم همسا بعد ماه  گه،یبله د  -
 . کوچولو  ر ی نشد؟! امتحانت چطور بود، ش یشد چ  یکن، چ  فی جونم تعر

با    یلبخند قدر لبخندم رو کش دادم که  اتفاقات امروز ان  یادآوریزدم، 
 : دیچی خونه پ یفضا یشد که تو یبه قهقهه بلند ل یتبد



که باهاش    یااز اتوبوس قراضه  ا یبگم،    ماینشد! از جا موندنم با ن  یبگو چ   -
عمه از    ی مدرسه با اون همه اتوبوس لوکس؟ وا  نیترباکالس  یتو  میرفت

 !ا؟ یکت شلوار   رستانیاز دعوامون با دب  ایمون سر جلسه بگم راه ندادن

درحال  ام خنده و  چنگ    ی مشک  ی موها  که یشدت گرفت  رو  و کوتاهم 
 : پاهام رو از مبل دراز کردم و با خنده گفتم  زدم یم

عمه باالخره    ی! وا خوردیم   ی چه حرص  ی اکبر  ین یبب  یعمه نبود  یوا  -
خدا عمه خاله سس گوجه رو بگم برات    یاغراق کرد که عاشقت شده، وا

 ... . یشی م  ن یکه پخش زم

هاش تاب  ستد   یرو تو  شی خی   یموها  که یکرد و درحال  یاخنده  تک
 : گفت  یث یبا خنده و نگاه خب دادیم

 . یگفت  یچ  نم یچند کلمه برگرد عقب بب  هی -

رو براش درآوردم، تک    یاکبر  یرو با قهقهه براش تکرار کردم و ادا  حرفم 
 :گفت  کرد یم  یباز شیخی   یبا موها که یکرد و درحال  یاخنده

از شوخ   - حاال گذشته  دلم، چون که    یکل   یخب  جون  برات  خوشحالم 
.  شهی قدم روبه جلو محسوب م  کیخودش    ن یا  ؛یمچ شد  ات یباالخره با دن

  ی معتقدم که هر نفرت  داً یاما من شد   دمشینشن   یبه لحاظ علم  نکهیبا ا
از مدرسه    وی اگه تو و آر   بندم یاحساس نهفته داره؛ شرط م  ک یپشتش  

م  فر ن  ن یاول  د،یبر وروجک  تا  پنج  حاال که  یمنت کش   یابر   انیاون   .
بده و از    ی بهشون دست دوست  وا، ی ش  ست ین   ز ی امکانش هست غرور جا

 . ها رو جبران کندست داده



و قشنگش بود، ناگاه    یانگاه قهوه  ی که تو  یکش اومد و با جسارت   لبخندم
 . داده نشد ادیبهم  چوقتی که ه  یابراز ی من هم قدرت گرفتم برا

 : شد و روبه عمه با خباثت لب زدم ثیخب  لبخندم 

موتور  - دسته  مستر  از  چرا  نم   یخب  بحثو  ؟یزن یحرف  چرا  واقعًا   !
 !؟یچون یپ یم

ا  مشخص  سر  ه  نی بود  جد  یشوخ  چیماجرا  و  مصمم  و کاماًل    ی نداره 
ا  خوادیم بپردازه،  سرجام؛    ی عنی   ن یبهش  بذاره  و  بشوره  رو  من  رسمًا 

  ی گش رو از تن درآورد، با لحنرن  دی سف  یمبل نشست و پالتو  یرو   یجد
 : لب زد یاما جد  نی العاده دلنشفوق

سن تو هروقت    یتو  دی. شاوای ش  دونم ینم   یچ یمرد ه  نیمن درباره ا   -
باشن، م  یابامزه  یدونفر دعواها   یبرا  ی کاپل جذاب  توننیباهم داشته 
مهم اون   ان، یکه دونفر چقدر بهم ب  ستی مهم ن  چوقت ی ه   وا ی هم باشن؛ ش

م   هیاحساس از هم  اول  لحظه  تو رنی گ یکه  مهم    م ی زندگ   ی. حرف مردم 
م  ستین ه  یول  ،یدونیخودتم  مقدس    تونم ینم   چوقتی من  احساس 

مرد به  نسبت  رو  زندگ   یعشق  فضائل  باشم که  و    یداشته  درست  رو 
  ی اما بد دل  وا،یذاته ش  یکله پوکش فرو نکرده. خساست تو  یتو  یحساب

کن متوجه    سهی اًل طرز فکر و نوع نگاه منو با اون مرد مقا نه؛ اص  یو بد دهن
 . ی شیم  ن اشوو آسمون و فاصله ن یزم

  یزد و چشمک   یض ی لبخند عر  زدیبا شالش خودش رو باد م  که یدرحال
 : نثارم کرد



بده؛ مرده    ر یعادات بدش رو تغ  شهی م  م ی گفتیحاال اگه سنش کم بود م   -
خان رو هم رد کرده االن چهل و  تره، سن خر سه سال از من کوچک  بایتقر
  ی اکه چهل و خورده  یزیگذشته؛ چ  تشی شخص  یریسال از شکل گ  یاند

  ی که کل  نم ی کنه، ا  ر ی سال دوسال تغ  ه یبشه به عادت محاله با    ل یسال تبد
مرد    هیاما    ست،ی ن  یخب هرچند که مرد زندگ   یداره. ول   ر یتغ  یبرا  یچ

 !باحاله ها  یلی ت باشه خخنگ معاون مدرسه

 :باال دادم  یاکردم و شونه  یاخنده تک

  یمن با چه شعور  یی جلو آفتاب، اما خدا  ی گذاشت  ی ! منو شستگهی خب د  -
 !کردم؟   سهی رو با بنز مقا یاومدم ِفرار

 :هوا تاب داد و لبخندش رو کش داد  یدستش رو تو  عمه

حاال    م،یکرد   یتی بنده خدا رو ترورشخص   یفخب حاال به اندازه کا  لهیخ  -
 . م ی درست کن ی خورشت بادمجون مشت هیناهار   نیبپر بر 

رو راه   یتا بساط آشپز  م،یو باهم وارد آشپزخونه شد   دمیذوق از جا پر  با
 . م ی بنداز

 *** 

 ( چند هفته بعد)

خنک و دلچسبش به    ی بهار با اون بادها  یاسفند اومده بود و بو  گهید
م خداحافظکم   دیبا   د؛یرس یمشام  و    میکرد یم   یکم  تلخ  زمستون  از 

جارو کرد و برد، حاال    ز ییپا   دهیخشک  ی هاگکه خاطرات رو مثل بر   ین یریش
و    لیکه با استقالل و م   یسال  نیمن شروع شده. اول  ی زندگ   دیفصل جد



بار اما    نیدوم   یرو گردوندم؛ مامان زنگ زد، اون هم برا   م ی م زندگاراده
 !رو نشون بدم؟  می خوشحال  یاذره تونستم یمن چرا نم 

چهره بشاش و سرزنده    دن یآشکار شد که با د  یذوق نکردن من زمان   نیا
پس رفت،    یالحظه  یمامان برا  دم؛یپر  نیی مثل فنر باال و پا  مایشهرام و ش 

هاش از حرف  ال یخی . من بدینکش  حتی دست از طعنه و سرزنش و نص
که    یلپ تاپ  یاون هم از تو  کردم یم   فی تمام اتفاق رو با آب و تاب تعر

ب اگه  ش  ن یقطعًا  و  نم   مای من  فاصله  شهرام  بغلم    یتو  انداختیو 
متکهتکه برا   کردم؛یشون  دلم  بود!    یچقدر  شده  تنگ  دوبارشون  لمس 

 . مونیمعصوم کودک  یاز هم و چقدر زود گذشتن روزها  م ی چقدر دور بود

رو شل کرده بود و قرار بود    سه یسر ک  ینعمت   یبه اصرار آقا  یاکبر  باالخره 
تهران اما خودش    یکجا  دونم یاردو؛ درست نم  م یو بر  م ی شال و کاله کن

  نهیکم هز  ه،یانهی دنج و کم هز یشو انداخته بود جامدرسه یکه دائم تو
  ی جا  نیو بدتر   نیترفیبه کث  م یذاریپا م  میرو که گفت متوجه شدم دار

 . رانیا

 : لب زد  ی چمدون گذاشت و با لبخند نگران  یهام رو توبا اکراه لباس  عمه

همه مدت تو خونه    نی! تو ا رهیدورت بگردم آخه دلم هزار راه م  یاله  -
کرد  ی موند تحمل  نر   تونمینم  ، یو  بگم  بشکنم  القل    ؛یدلتو  کاش 

 . م ی خبر بد نی به نوش  یذاشت یم

 :با لبخند گفتم   ذاشتم یچمدون م  یگشادم رو تو   گل و   شرتیت   که یدرحال

  ی تو  دینبا   یگفتینم  شهی تو مگه هم  ؛ییدرحال حاضر خانواده من تو   -
نگفت  یاحتماالت زندگ  با از لحظه  یکرد؟! مگه  به    دیها  برد و خطر  لذت 



  ی! خب قربون شکل ماهت بشم، تو داری تو نرفته نگران من  د؟یجون خر
مرتیکنیم  افتیدر  یمنف  یانرژ اون  بعدشم  پسر    ن یب  کهی .  همه  اون 

اآلن    گه ی دارم؟! من د  ف ی رادمهر تشر  وا ی بفهمه من ش  خوادیم  یچطور
 .راد ن یرسمًا شدم مت

 : گفت  بستیبا خنده در چمدونم رو م که یدرحال

  ن یکه دلنش  ییوقتا اونا   ی الخطا؛ بعض  ز یو جا   می الحق که هممون انسان  -
ب  کنن یم  تییراهنما از عمل    یی وقتا  هینبردن، خود منم    ییوخودشون 

خطا    یهاو حرفام. عجب انسان  ماتی ها و تصمکرده  یتو  کنم یاشتباه م 
 !ما م ی هست   یریپذ

لباس    کردمیام رو محکم مباند باالتنه  کهیبه روش زدن و درحال  ی لبخند
 : تن صاف کردم یفرمم رو رو 

از خطاهاشم درس    یکه حت   نه یمهم ا  یالخطاست، ول   ز یمعلومه که جا   -
 . درست مثل تو عمه رهیبگ

 : گفت  یبه بازوم زد و با لبخند و سرخوش  ی آروم ضربه

 . نیزد تو ماش  ر یکه  یسرصبح یم یخب حاال برو که اون بنده خدا کر  -

تو  طاقتیب کل   یسخت  از  بعد  و  فشردمش  و    یآغوشم  صحبت 
خردل  نشیر یش  ی هاهیتوص و  چمدون کوچک  خارج    یبا  خونه  از  رنگم 
با کمک کر شد شد  ی راه  ی می م؛  م   میمقصد  خدا  فقط  چه    دونست یو 

 .ادی قرار بود باال ب یی گندها



ترت  - به  سر گردنهنم یبب   دیستیبا  بیهمه  مگه  مگه  !  محمودزاده  ست؟! 
بر سرت  تنت؟! خاک    یلباس جلفو کرد  ن یکه ا  یاکس پارت  یریم  یدار
و    بای پشت درختا لباس ز  یریست مکل مدرسه بسته  کر ی ! در و پنظمیب

  ی مثل خر جفتک بنداز  نکهیا  یجا  یاوالد   ی. هیپوشیمرتب مدرسه رو م 
 !شورا شده یک   نی سرمون بب ر یباش صفا رو مرتب کن، خ آدم  ،یبه بغل 

کتاب    کیکه غرق خوندن    ییو یهاش سرم رو به شونه آرنقاز نق  خسته
  کیا خود اآلن، نزددادم؛ از اول صبح شروع کرده بود واق زدن ت  هیبود تک 

. خدا خدا  دادیها رو م وعده اومدن اتوبوس  قهیظهر شده بود و دم به دق
 . م ی بش  ی جا راهو تا اون  م ی سوار خر نش گهید بار نیا  کردمیم

مدرسه و مغز سرمون رو پوک کرده بود، اما    اطی زده بود وسط ح  آفتاب
از دو    ی حت   ددایمدرسه رو بسته بود و اجازه نم   کر ی در و پ  س یخس   ی اکبر
 . م ی درها رد بش یقدم

  یاو عده  م ی نشسته بود  نی زم  یمدرسه رو   اط یدرست وسط ح   هممون 
  کردم یآفتاب بودم که حس م  ر یقدر زان  رفتن؛یرژه م   اط یهم اطراف ح 

هام  و کوتاهم زدم و چشم   یمشک   یبه موها   یشده، چنگ محکم  یسرم ته 
 . هام رو نزنههم فشار دادم تا نور آفتاب چشم   یرو رو 

 :گرفت  یرو از دست اکبر  کروفنیبهش زد و م  ی تشر ی نعمت یآقا

باش  یپسرا  - لطفًا صبور  اتوبوسان  دیگلم،  راه مشاهلل  از  .  رسنیها هم 
ترت  دیکن   یسع و  رعا   بی نظم  ان  دیکن  تیرو  رفتن مشکل که  دم    ی شاهلل 
  یو آقا یمراد  ی اومد با من و آقا  شی پ ر یمس  نیب   یهر مشکل اد،ین  شیپ

 . دیذاریم  ونی درم ی سالک یآقا نیو همچن   یمسلم یو آقا ی صامت



گفته    یرو نظاره کردم که برا  یرو ناخودآگاه باز کردم و اکبر  هام چشم 
  زم یموجب خنده ر   نی هم  لرزوند،یخودش رو م   دینشدن اسمش مثل ب

فرو رفته بود که نور    شی فاز کتاب کوفت  یتو  یجور  دهی ند  ر یخ  ی ویشد؛ آر
 . کردیرو حس نم  دشیکله سف   یآفتاب رو 

گو  و که گرم گفت  یو صامت   یمراد  یرو سوق دادم به طرف آقا  نگاهم 
  یآقا  کرد؛یها رو جرواجر مکه با نگاهش اون  یاکبر  نی بودن و همچن

بچه  ی فارس  ر ی دب  یسالک با  فر  یاتیادب  یهاهم  و  بود  بحث    د یمشغول 
و سواالتش    ادیو درباره المپ   د یچ یپیبه پر و پاش م  قهی دم به دق  یسوگول 

و از خود متشکر بود،    فتهیبشر خودش  نی . اه که چقدر ازد یم  رفباهاش ح
برگه    یجا رو اون  میانگار که ما رفت   زدیمدام هم درباره شاهکارش حرف م 

 . م ی کرد  یمون رو خالمعده ات یمحتو 

که بد موقع بهش دچار شده بود نتونست    یسرماخوردگ   کیبخاطر    دیام
ب   یتو شرکت کنه،  تأث  ن یهم  می مشغولدل  ن یشتریاردو  چرا    ر ی بود که 

 !ست ی کنارم ن  قم یرف  نیگذارتر 

 . م ی باهم بساز   یشتریب  یهاخاطره  م ی تونستیم  دیبود شا  اگه

ا  عجب پا   یمسلم  ن یکه  شوخ  هیآدم  رد   ی و  ما کنار    ی جلو  ف یبود، 
بود و چ هم    ی جور  کردیم  فی تعر  یدارخنده  ی زهایشاگردها نشسته 

تا چند دق کردیم  فی تعر راحت   نیزم   یرو   قه یکه همه  به  بودن؛    ی ولو 
بچهسربه م سر  ه  ذاشتیها  بدون  م  یتذکر  چیو  باهاش    دادیاجازه 
 . کنن  یشوخ



اتوبوس ما باشه، هرچند که    یتو  ی که آلقل مسلم  کردمیدعا م  بیعج 
 . هرجا که من باشم هست  یداشتم اکبر نیقی

 : گفتم   یزدم و با کالفگ و یبه کتف آر   یاضربه  کالفه

 . از خودت نشون بده، آفتاب پوستتو ذوب کرد بدبخت یبخار ه یپاشو  -

 : تر نشستصاف  نی زم یرو  یکتابش رو با شدت بست و کم  در 

  ن یبا چن  خواستمیمن از همون ابتدا هم نم   ؛ یحرف نزن  ی کیبهتره تو    -
نبود محال    یاردو، اگه اظهار نظر جنابعال  امی ب  یاو مسخره  نظم یب  یآدما

 . کنم   ر یممکن بود گول بخورم تا خودمو اس

 : کردم  ز ی هام رو ررو کج کردم و چشم  میگوشت   یهالب

  همه کثافتن فقط تو  ی عنی ! ادیحال ب گرت ی تنگش بذار ج  فم یکث  هیخب  -
 . در اومده یرپاکت یاز فاز ش م ی آره؟! ما رو بگو فکر کرد ی خوب

باال   یاهیسا   با تموم کرد  م،یسرمون حس کرد  یکه  رو  نگاه    میبحث  و 
داد باال سوق  به  رو  رو   م؛ی کنجکاومون  با    ی مهران  و  زانوهاش خم شد 

 . کرد  لی تبد  ن یقیهام رو به  نصف حدس ثشیلبخند کج و خب 

 :که ازش انتظار داشتم روبهمون لب زد  یشر و بازم نقشه! با لحن بازم

دهم  - شاخا  یای قراره  تازه  بشن،  خودمون  اتوبوس  سوار    ی مزخرف 
ما هست با  اگه  ِاشغال کنن؛  اتوبوسو  ته  بوفه  قراره    یاوک   نیکالسشون 

 .دیبد



تکون دادم؛ از همون بدو تولد    دییباال دادم و سرم رو به نشونه تأ   یاشونه
  ی استارت رفاقت و دوست   د یبا  یاشق نشستن ته اتوبوس بودم، از طرفع
 . خوردیم  دیکل   ییجا ک یاز 

 : به تصوراتم  زدیکاه گل م   هاشیاحمق که با ضد باز   یرپاکتیاز ش امان 

وانت    یتو  یزی نه؟! بعد از آبرور   کنهیشر درد م  یشما پنج تا سرتون برا  -
با ه ا  دهیاز شماها د  کدوم چیمن قسم خوردم  ا   ی نی نشم،    جا نیهم که 

همکار  دهیتمرگ جنبه  فقط  صرفا  من  دست  یکنار  و    یتو  ارم یداره 
 ... . شورأست

حواله کله پوکش کردم و    اومدیرو که از زورم درم  یا ضربه  ن یترمحکم 
 : رو به چهره درهم مهران گفتم  ت یمی و صم  یبا مهربون   ییبا لبخند کذا 

شده از    یعصب  کمیاش  آفتاب زده پس کله کنه، یزر اضافه قرائت م  ن یا -
 . م ی اهی. معلومه که پاریتأخ

برا  مهران رو  درحال   وی آر  یلبخندش  و  داد  ال   که یکش  نشون    کیبهم 
 : هم طبق معمول نق زدن رو از سر گرفت  ویازمون دور شد؛ آر داد،یم

  یهایبا اون دهم   ی آخه چه مشکل  ن، یهست   ی زیآبرور  ه یواقعًا شماها ما  -
  ی با اون انقالب  خونم، یم  نیاسیسنگ    ی! هرچند که دارم براد؟ یاسکول دار

از حرف زدن با شماها و مجاب کردنتون    گهی د  دیراه انداخت  ر یمس   یکه تو
 . کردم  دیقطع ام

به دهنش    یمحکم  هاش با چهارتا انگشت، ضربهاز چرت و پرت  خسته
 . اش گذاشتم شونه یاش سرم رو رو به چشم غره  توجهیو ب   دمیکوب 



محوطه    رونیبوق اتوبوس از ب یآروم نگرفته بودم که با صدا قهیدق چند
 . و دست بلند شد  غی ج یصدا

رده بودم،  آماده ک  ی و هر اتفاق  ز یهرچ  دنید   یذهن و نگاهم رو برا  گهید
موتور  یهرچ دسته  درخشان  ینباشه  خاطرات    یتو  یسابقه  ساختن 

 . داره یفراموش نشدن 

 : ش رسمًا روز هممون رو ساختبا نعره یاکبر

کنم،    ابیحضور و غ   د یستی ! همه به صف باابونه؟ یب  جانیزهر مار مگه ا  -
 . حاضر  زنهیرسا داد م  یرو خوندم همون موقع با صدا  یاسم هرکس

هام رو بار  گذاشتم؛ چشم   وی شونه آر  یسرم رو رو   حالیو ب   دمیکش   یپوف
به فکر فرو   یالعاده گوشخراش اکبرفوق ی به صدا توجهیبستم و ب گهید

سفر    نی ا  پرسم یوجود داشت، مدام م   یدیرفتم. اعماق قلبم استرس شد
برام    یاروزگار باز چه نقشه  ی عنی!  گذشت؟ یم  ی چه طور  ی دو روزه کوفت

 !ودده ب یکش

سرم رو راست کردم و    دیبه پهلوم کوب   یگورگوربه  یو ی که آر  یابا ضربه
 : دمیرو د  یچهره غرق در اخم اکبر

شونه    یکه اآلن رو   یدیساعت چند کپ   شب ی! دالقید  ی متعال  یصبح عال  -
نعشه  یویآر پشت ؟یابدبخت  مگه  داد   ی!  لم  ب   یتوعه که    ادب یروش 

 !گستاخ 

آشنا شدم، اما    ی مختلف  یهادرس خوندم و با معلم   م یزندگ   یهمه تو  نیا
  توز یچ   ن یا  ی به گرد پا  ینزاکت یو ب   ی تی شصیو ب   یادبیب  ی تو  چکس ی ه

 . دیرسینم  یموتور



رو خوند، تمام    ه یبق  یکرده بودم که اسام   ر یجواب دادن و ندادن گ   نیب
ش کردم؛ دو روز  نثار عمه  ی کردم و فحش آبدار  یحرصم رو سر دستم خال

مت  ن یمت  شیپ نم   نیجانم  از دهنش  پل  افتادیجانم  از  ! حاال که خرش 
 . باشه چشم دارم برات کنه،یگذشت واسه من دهن مهنش رو کج م

  ی اش تکون داد، معترض سرم رو از رو به پهلوم زد و شونه  یاضربه  ویآر
رو درهم    شیخاکستر  یاش برداشتم و با اخم بهش زل زدم؛ ابروهاشونه
 :دیو با حرص غر د یکش

 . شهی بد نم   یو صافش کن یذره به اون کمرت زحمت بد هی -

 : جوابش رو دادم  یزدم و با گنده دماغ یپوزخند

  می دیکه چسب  م ی ! ما اسکولمی شیهمسفر م  ی با ک  می! ما رو بگو داری زک  -
  ی بهم تو َگنده ینشده داره م م ی زیچ  یاول کار نیهم  ارو، ی ن یا شی ر خیب

 . رونی ب زهیخون از گلوم بر  دیراه شا

 :لب زد یرو کج کرد و با کالفگ  کشیبار  یهالب

 .وقت ندزدنش ه یکمتر چرت و پرت بگو، چمدونتم بردار   -

محوطه    رون یهم تموم شده بود و همه هجوم برده بودن ب  اب ی و غ  حضور 
و دسته    یجلو از شکل ضدحالش گرفتم  رو  نگاهم  نفرت  با  در مدرسه. 

باال کش رو  خروج  دم یچمدونم  طرف  به  حرکت کردم  ازش  جلوتر    ی و 
 . اطیح

  نم؛ یب یرو نم  یندیخوشا   یهاصحنه  رونیبودم پام رو از در بذارم ب   مطمئن
 .نبود ی کار درست  طیشرا  نیا  یهم آوردن چمدون تو  دیشا



اطراف سوق    نگاهم  به  تازه  رو  و  اول    ادمی دادم  رو  اسمم  اگه  اومد که 
 . بوفه رو تصرف کنم  دیورود به اتوبوس، با  یخوندن برا

درب مدرسه غلغله به پا کرده بودن؛ با زور    یجلو  یرو  ادهیپ  یباال  همه
بوس ساده و    ین یدوتا م   دنیعبور دادم و با د  تیجمع  یخودم رو از ال

محضه! نه    هیشوخ  کی  نینه! ا   .دیکل تنم از هم پاچ  یها رسمًا برگ  دیسف
هفتاد نفر آدم با    یباال  شهیتو راهه، اصاًل مگه م   گهیاتوبوس د  هیبابا البد  
منتظر و خسته ساعت بند    یبوس برن اردو آخه! رو با نگاه   ین یدوتا م 
  م،یدستم صاف کردم؛ ساعت ده شد و ما هنوز ول معطل   یرو تو  م ی چرم

 . تا اون دوتا اتوبوس از راه برسن میمنتظر باش   دیچقدر با دونهیخدا م

م   همه دوتا  به  انگار  رهی خ  یبو  ینیمنتظر  دلش    چکسی ه  یبودن، 
 . بشه ر یاس یاول کار خواستینم

جا   همه  و  برسن  سر  اتوبوس  دوتا  اون  تا  بودن  جاده  به    منتظر چشم 
 . دمیبراشون بازتر باشه، اما کور خوندن من کم نقشه نکش

 : مون سمتش برگشتهمه نگاه ی مزخرف و حال بهم زن اکبر  یصدا با

 . م ی داخل اتوبوسا که به حمد خدا حرکت کن  دیبچپ  گهیخب د -

 !هن؟ -

  م یکلمه رو تلفظ کرد   نیا ی باز و پر از تعجب جور یبا دهن تیجمع   همه
 . بشه دهیمون از هم در که کم مونده بود، دهن



آدم،    کیدرون    ینزاکت یو ب  یشعوری حجم ب  نیمن عاجز بودم از ا  گهید
  ن ی فکرم ا  یتو  یلعنت بفرستم به خودم که حت   یالحظه  تونستمیفقط م 

 . کردم  یک یرو با عمه  یموتور توز یچ  کهیمرت 

و صلوات  ی نعمت   یآقا باز شد  اعالم    ی حرف  هی  ی هم نطخش  زد که مثال 
من وجود    یهست ابدًا برا  کهیمرد تا اون مرت   نیبکنه، اما نه! ا   یحضور
 : نداره

منطق  - و  عقل  چه  با  تو  ن یا  یخوا یم  یآخه  شاگردو  دوتا    یهمه 
 ! م؟ی کن  هیکرا   ای! مگه قرار نبود دوتا اسکان ؟ یجا کن بوسین یم

هوارشون گوش فلک رو کر    یهمه صداشون در اومده بود و صدا  گهید
  د یرو نشناسم با   کهی مرت  ن یبود اگه ا  یبرام عاد  گهیکرده بود، اما من د

 . رمیبرم بم 

گرمکنش فرو کرده بود با    بیج  یهاش رو تو که دست  یدرحال  یمسلم
 : گفت  یتأسف روبه اکبر

برنجه که    سهیقرار دادم. مگه ک  تی جاسم من دهنت رو مورد عنا  یعن ی  -
 ! ؟یجاش بد  یخوایم

 : با طعنه گفت  کردیکتش رو مرتب م   یهاکه گوشه  یدرحال یسالک

  ه یحساب کتاب پول کرا  یبازم تو  کنم یم  یبند  م ی دارم تقس  یهرطور  -
  شه یپ   ییقدر صرفه جوگرون باشه که ان  تونهی! چقدر م مونمیاتوبوس م

شما    میو هندسه مشروط بود  ی اضیر  ی جان؟! واال ما که تو یاکبر  یکرد
 .یمراد  یآقا د ییبفرما



از من نداشت و فقط تونست سرش رو به نشونه    یهم دسته کم  یمراد
 . تأسف و تأثر تکون بده و سکوت کنه

  ی هاش رو توحق به جانب دست  ی! جوراره؟یبشر کم م   ن یمگه ا  حاال
درهم کش رو  ابروهاش  و  قالب کرد  ما    د یهم  انگار  ازش    یزیچ   هیکه 

نشه   ادیخرجش ز  نکهیشو البد شبا هم از ترس اولدزد پ کهی مرت م؛ی دیقاپ
 . خورهیم  ر ینون پن 

ا  ونیآقا  - خواهشًا!  چ  نی بسه  اصوال  و  سوم  د؟ی ار یدرم  هیادا  سال  ما   !
  ی اردو؛ س  شدیاسمش م   م یرفت یتا سر فلکه م  یبا وانت کشاورز  ییراهنما
 . ستنی دوره بساز ن ن یا یهاوانت، الحق که بچه  هیتو   م ی دیچپیم ینفر

  یاز پسرها  یکی و نگاهم گره خورد با    دمیرو شن  ی معترض و خشن  یصدا
 : زدیکه از اون فاصله کالفه داد م  یدهم  هیپا

خداتونو    نمی رفقا واسه هم  ؛یدوره خر و شتر بود  یشما که ماشاهلل تو  -
 .نکردن  ه یکرا  یزیچ  یاالغ  یخوب شد گوسفند د، یشکر کن 

که سر صف عشقش    یهوا نرفته بود که پسر پر دل و جرعت  ت یجمع  قهقهه
 :دیکش   یازده بود، نعره شجاعانه ادیرو فر  هیبه آس

 . م ی پول اردو داد صد یس یباو! ما نفر دیجمع کن -

کردم؛    دییهوا رفت و من هم با تکون سر حرفش رو تأ  شون قیتشو  همه
 :وار دم گوشش گفتزمزمه ی نعمت یآقا

  ن یهم  ،ی دیرو انجام م  یسرخود کار  یجوابشونو بده. وقت  ایبفرما حاال ب   - 
 . شهیم



 : دیرو ساکت کرد و با غضب غر  هیحق به جانب و پررو بق یاکبر

 .زهر مار همه ساکت -

  یهاش، تومزخرفش و اون ادا و اصول  یمن متنفر بودم از صدا  چقدر 
  داشون ینداد که پ  ی اریتا گشتم اما چشمم  پنج  با چشم دنبال اون  ت یجمع

 .ازش نبود یاحمق کاًل محو شده بود و خبر ی رپاکتیکنم؛ ش

 : رو متحمل شدم  یاکبر ادی فر ی باز هم صدا و 

سرجمع خودش    میکرد  نهیبوس هز   ین ی! دوتا م ؟یگفت تو حرف بزن   یک  -
ا همه  زهرمارتون  و  و کوفت  اردوگاه  و  خواب  خرج  تومن؛    نا یپونصد 

  ن یزم  یشده چهار زانو رو   ی. همگیتومن کوفته که تو داد  صدیست، سه
 . دیتمرگیم

و عصب   یصدا  با اومد شاخک  یبلند  دور  از  نگاه  که  و  تکون خورد  هام 
 :ت یرو سوق دادم به طرف جمع  عم یسر

  ی الفاظ  نیمعلم چن   هیو عاره که    بی چه طرز برخورد کردنه؟! واقعًا ع  نیا  -
مردم گوسفند دست شمان؟!    یهاآموز به کار ببره! مگه بچهدانش  ی رو برا
  ؛یبوس جا بد  ینی دوتا م  یهمه رو تو  یخوایکه م  ی کنیم   خودی شما ب

  نه ی زو آرزو ه  دی ها با امبچه  ن یحده؟! ا   نیفهم و شعور شما فقط در هم 
سازا خاطره  تا  بسازن،  خاطره  و  باشن  خوش  برن  ها  بچه  یکردن که 

 . کننینم یها جوون هبچ نیا  دییشما

  ن یبهت و شوک فرو رفت از ادا کردن چن  ی چند لحظه تو  ی برا  ت یجمع
  اد یو دست و فر  غی که همه ج  دینکش  هی اما به ثان  ،یکلمات گنده و قصار
 . رو تا آسمون رسوندن



بشه امروز!    ییبگم چه دعوا  دیدرواقع با  ،یداشت مراد  یریدل ش  عجب
  ِی بحث تو دهن   نی ب  یداشتم مراد  نی ق یخوشم اومد؛    بی خوشم اومد، عج 

 . زنهیم  یهم به اکبر یترمحکم 

  ی عصب  یح یهاش تکون خورده بود و هم به طرز فج که هم شاخک  یاکبر
ها  معلم   هیو بق   ی نعمت  یآقا  ستاد؛یا   یمراد  نه یشده بود، درست تخت س

  ی سالک  یهابا شدت دست  ی، اکبرکنن   جادی فاصله ا  شوننیکردن ب   یسع
 :رو که از پشت نگهش داشته بود پس زد

اتمام دعوا    یبرا  شهی بلکه واسطه م  کنه،یدعوا نم  چوقتی ه  یفرهنگ   کی  -
 . حاال بکش دستتو

روبه  یمراد  یآقا پوزخند  با  و  ا محترم  چند    ستادیروش  قدش  چون  و 
باال به ه   یبلندتر از اکبر  ی سانت از    ینگاه عار  یاکبر   کلیکوتوله بود، از 

 . کرد  یتمسخر

 :گفت   یو روبه مراد  د یاش رو جلو کشانگشت اشاره یاکبر

بنده هست  یآقا  -   ی که دلخور  دی نذار   د یبه اصطالح محترم شما همکار 
منم به    ،ی کنیدرازتر م  متیپاتو از گل   یدار  داً یلطفًا؛ شما جد  ادیب  شیپ

ا انداز بشه تا تو  یشتری پول ب  خوامیو م هام  بچه  نی فکر    ر یمس   یپس 
 .گشنه و تشنه نمونن

و حرص   یتفاوت ینگاهش رو با ب که یزد و درحال یپوزخند آشکار یمراد
بود و    ستاده یکه درهم و خسته ا  ینعمت  یرو به آقا  گرفتیم   ی از اکبر

 :بود گفت رهیبه افق خ



بحث   ارن،یب گهی دوتا اتوبوس د زنم یخودم زنگ م نهی شهروز من با هز -
 . نداره  دهیکردن فا 

مد  ینعمت  یآقا جذبه  از  باالخره  جد  شیت یریهم  با    تی استفاده کرد 
 : نشوند یکالمش رو به کرس 

دوتا اتوبوس    یزن یاآلن زنگ م   نی هم  ی! اکبرهیچه حرف  نینه جانم ا  -
  د ییمدرسه اول تأ  یتمام کارها  یباشه تو   ادتی  ن یو همچن  ارن یب   گهید
از    زارمیتذکر اول و آخرمه! من ب   ن یمدرسه هستم الزمه؛ ا  ر ین که مد م

  ی احترامیعمل ب   نیپا گذاشته بشه. ا  ر ی که حرفم به عنوان مسئول ز  یزمان 
جان رفاقت چهارده ساله به    یبه شخص بنده هستش، اکبر  یادبیب   و 

 .کنار و کار هم به کنار

  ق یتشو   ل یو دست هوا دادن و من هم با کمال م  غیحرصش ج  یبرا  همه
 . انجام دادم یاقدام نعمت  نینسبت به اول ، یگرم 

وارد شد و   ی باز اهی از دور س د، یرو سمت خودش د  رهایکه تمام ت  یاکبر
 : شروع کرد چاخان کردن

هاست،  بچه  شی سمت منه؛ من هم تمام تالشم آسا ها  اآلن تمام هدف  -
کردم کارها    یتو سع  یهاکم کردن مشغله  یکه برا  رمی گ یخدا رو شاهد م 

شما    ن یا  د ییو غذا شور بفرما  نمکه یببرم. حاال که دستم ب  شیرو جلوتر پ 
  ی آموزش و پرورش برا  رمیملت، فردا در اصرع وقت م  یهابچه  نیو ا
 . یهدار همگ خدانگ فمیکردن تکل   نروش

شل    یی ها داده بود، با قدم  ی از دلخور  یبه چهره نحسش رد  که یدرحال
رو عبور کرد؛ حتم داشتم منتظر باشه که    اده یداخل پ  تی جمع  یو ول از ال



قدم از    چکس ی بره دنبالش و نازش رو بکشه، اما درکمال تعحب ه  یکس 
 . قدم هم برنداشت

ها هم  معلم  یسوک لبم نشست، مشخص بود که حت  یلبخند ناخودآگاه
و به    لکس یآروم و ر   ز ی نباشه همه چ  ی که اگه اکبر  دنیرس   ن یقی  نی به ا

 . رهیم شیپ  بی نظم و ترت

بشه که    نیمنکر ا   تونستینم  چکسی دلم ناخودآگاه براش سوخت! ه  ته
چرا حس    دونم ینم  داد،یرو از دست م  شی نبود اردو مزه اصل  یاگه اکبر

 . رهیم  شی خشک و سرد پ ز یبا نبودش همه چ  دمکر یم

سرما  اگه ناخودآگاه  م  ی نباشه  رو  اردو  کل  حرص    ره، یگینبودش 
  چ یبود و به جز حرف ه  یتو خال  شهیهاش هم هاش و تذکر دادنخوردن

خطر  کردینم  یکار هم  یپس  نداشت؛  و    ا یدن  یتو  ز یچ  کی  شه یهم 
کنه. با    دیکه مدام حرص بخوره و تهد  یقشنگه، اون هم کس  هایدورهم

 . کم داشت  ز یچ  هی  صدشاردو نود در  گه ینبودنش د

بدون    ی و همه ساکت و آروم حت  کرد یموس مرفتن موس یتو همچنان
  ک یاز طرز راه رفتنش مشخص بود که    کردن؛ یپچ رفتنش رو نظاره مپچ

 . بره خوادیذره هم دلش نم

قدر  ان  ن، ی زم  یر رفت و افتاد روچطور شد که زانوهاش د  هوی  دونمینم
داشتن که    دیهمه ترد  ه یحرکت رو انجام داد که تا چند ثان   نیا   عی هم ضا

 . نیزم یافتاده رو  یجدیجد



ا   به با  هام رو بردم باال براش  حرکتش نظرم عوض شد و دست  نیکل 
با نفرت چمدونم    ن، یزم   یهم انداختم رو   یخوندم و بالفاصله تف  یافاتحه
 . نشستم  ن یزم یرو  هیو با فاصله از بق  دمی کش  نیزم   یرو رو 

بق  ینعمت   یآقا به طرفش حرکت کردن،    د یاسات  هی و  با سرعت  محترم 
اما کاماًل فاحش بود    کردیم  یبود که قشنگ نقشش رو باز  جانی جالب ا

 . کنهیم ی که داره نقش باز

رو که دست  یدرحال رو  بود  ی هاش  طرز خندهقلبش گذاشته  به  و  ،  دار 
 :با درد گفت   یعی ضا

قلب    نیهمه توه   نیدرد و زجر تحمل کنه آخه؟! ا   تونهیآدم چقدر م  هی  -
 . ارهیآدمو به درد م  هی

و با لحن    ستادی سرش ا   یباال  یبا نگران  ات یادب   ازدهم ی  یاز پسرها  یکی
 :لب زد یدار و نگرانفوق خنده

 . م ی ما شما رو اصال دوس ندار  دیر یآقا تو روخدا بم یوا -

  ی واکنش بده، خود مارموزش دست به کار شد و پا  ی نعمت  نکه یاز ا  قبل
 :و داد زد د یراستش رو اندازه نرده باال کش

رو نده به    گم یم  یمن ه   ی ادب! نعمت  یبرو فاتحه هفت جدتو بخون ب  -
  ن یبره، ا   یحقشه با اتوبوس اختصاص  ادبیب  ن ی. آخه انیبب   ا یحاال ب  نا یا
 . ادیبوس آبپز بشه تا جونش حال ب  ین یتو اون م دیبا

هم از اون    ینعمت  یبود! چقدر زود خوب شد! آقا  ختهیهمه ر   یهاگبر 
 : کرد و با تأسف لب زد  یاخنده یحجم سرحال 



دستت، الحق که از    یملتو گرفت  هیپاشو مرد گنده پاشو خجالت بکش!    -
همکار سال  ساله  مونیچهارده  پنج  بچه  مثل  هنوزم  حاال  دوسال  یاتا   .

 . و همچنان هشت عقلت گرو نهته ی شی هم بازنشست م گهید

که پشت    ییایبوق اتوبوس اسکان  یهوا دادن و با صدا   یقهقهه بلند  همه
 . نموند یکس   یبرا یاهنجره گه یبوس پارک کرد، د  یت یاون دوتا م 

 :بلند شد و روبه همه داد زد  ن یزم یبا افتخار از رو  یاکبر

! من از قبل فکر همه جا رو کردم،  د یجلوجلو قضاوت کن  ی بفرما! بعد ه  -
. من که  دیبعد قضاوت کن  ادیاتوبوس ب  نیا   دیذاشتیهمکاران محترم م 

 . بوس ببرم ین یمردمو با م   یهامغز خر نخوردم بچه

  ت یو با جد   چرخوندیدستش م   یرو تو  شیکه گوش   یدرحال  یمراد  یآقا
  یبرا  یو پوزخند  تیرفت و با جد   ی به سمت نعمت   یبه اکبر   توجه یو ب

 : تمسخر گفت

  ن یمتأسفانه فقط هم   یول   ارن، یجان زنگ زدم که دوتا اتوبوس ب  ینعمت   -
 . ارمیب  ر ی اتوبوس رو تونستم گ کی

نگاه  ی نعمت   یآقا آم  ی با  و همه    د یکش  یبه شونه مراد   ی دست  ز ی تشکر 
 . رو هم هوا دادن یقهقهه بعد

 .بود یدنی د یاکبر یو خشک زدگ   یسست  اصال

اتوبوس  ینعمت   یآقا اعالم کرد همه سوار  لبخند خب که  با    یث یها بشن، 
و خواستم قدم جلو بذارم اما تا لشکر صاحب    دمیدسته چمدونم رو کش

 ! هستم؟  یالزمان آماده در صحنه حضور داره من چه خر



  ی گله گوسفندها و سع  یها انگار افتاده بودن تومعلم   ه یبق  و   ی نعمت  یآقا
اتوبوس    ه یاز ثان  ی رم کرده رو متوقف کنن؛ در کسر  یداشتن گوسفندها 

 !ها شده صاحابیبزرگ پر شد از اون ب ی ایاسکان

بوس هم پر    ینیم   کیرو بسته بود و اون    ییبوس جلو  ینی در م  راننده
  ی تجرب  ازدهمی  ی هاما بچه  فی تکل  قاً یدق  دم، یشده بود از آدم! درست نفهم

 !شه یم  یچ  اتیادب  ازدهم ی و 

باال م  ییما  حاال به  نفر  پنجاه  اتوبوس    ک ی  نی ا  ی تو  م،یزن یکه سرجمع 
 !م؟ ی جا بش یچطور

  ی آخه من چطور  ده؛یتحملم ته کش  گهیواقعًا خسته شدم، د  گهید  ایخدا
 !شه؟ یشانس بال به سرم نازل م   یقرار گرفتم که جا ر یدصحنه تق  یتو

عده  کهیدرحال   ینعمت  یآقا معلم   یابا  صحبت    یپا  یهااز  اتوبوس 
 .انداخت  ی کالفه و درمونده به ما نگاه  کرد،یم

 :روبهشون گفت  تیوسط و با قاطع  دیمثل نخود پر  یاکبر

  د یو بر  د یبش  م ی تقس  ن یمعلم   ه یجان شما و بق  ی ها با من، نعمتبچه  ن یا  -
بچه مد من  رو  انگار کنم یم   تیری ها  اتوبوس  ی.  براتمام  رو  اردو    یها 

 . م ی سر کن  یطورنیا  م ی گرفتن و مجبور

اکبر  یما رو دست جالد  ینعمت   کردمینم   فکر  به    یمثل  بسپاره، چون 
تکون داد    یسر  ی نعمت  یدرکمال تعجب آقا  کرد؛یقطع ما رو قتل عام م 

وجودش    یجاچیبه ه   یاکبر  دونستیرو داد که خودش هم م   یو تذکر
 : رهیگینم



اکبر  - باش  اگه    گوشن، یباز  یلیخ   یازدهمی  ی هابچه  ، یمراقبشون 
مر  کمی کردن    طنتیش قلبت  خودتم  لطفًا  ناکرده    یخدا  ضه ی مدارا کن 

 . ادین شیپ  یاتفاق

پ  یسر  یاکبر و الل شد، الل شدنش فحش  داد  عام    شی تکون  قتل  از 
 . بود ی قشنگ

  ی سالک   ا، یاتوبوس اسکان   یتو  ی و مسلم  یو مراد  ینعمت   یسوار شدن آقا  با
شدن و دوتا اتوبوس دسته    یو دوم  دیبوس سف   ین یهم سوار م  ی و صامت

 . گل با سرعت از ما دور شد

و    غی ها و جاز اون زبونک زدن  شتر ی ب  ز ی چ  چیه  کنم یم   دیتأک  ز،یچ  چیه
خرها توله  اتوبوس  یداد  ما    ی هاداخل  نداشت؛  درد  حرکت  درحال 

خسته    ییهاو چهره  زون ی آو   ییهابا لب  ات یو ادب  یتجرب   یهایازدهمی
 . شدنیها دورتر م و اون  م یبهشون زل زده بود 

رو کنارم حس کردم و متوجه    یزی چ  یدیگشتم، سف   وی چشم دنبال آر   با
 .ستاده یکره خرشه که کنارم ا   شدم خود

  دونست؛ یخدا م آوردنیباال م  یبودن و چه گند  یپنج تا کدوم گور اون
از اون دوتا اتوبوس نشده    کدوم چی ها سوار ه مطمئن بودن که اون  ی لیخ

 . هم نبودن ت یجمع  یتو ی بودن و حت

 . کننیم یاگهیغلط د ک یداشتم که دارن  نیقی

که ما رو با چه    م یافت یهوا داد تازه عمق فاجعه رو در  ی که اکبر  یانعره  با
 :تنها گذاشتن  یشخص 



تک تک    ی باشه باشه دارم براتون، وقت  د؟ یخندیخب! که حاال به من م  -
.  هیک  یجاسم اکبر  دیفهمیوقت م دوازده نمره از مستمرتون کم کردم اون

 . نم یبب دیسوار بش دیگمش   االی

گرفته و خسته صدام رو    یبود، با حال از زورم خارج شده    ز ی همه چ  گهید
 : باال بردم

که    دیزیشو نر برنامه  د، یمناسبو ندار   یاردو   ه ی  دن یعرضه تدارک د   یوقت   -
 . بسوزن هیبق  یبه پا هیبق

قدم  کهیدرحال به طرفم حرکت م  یهابا  پر حرص  و  خط    کردیمحکم 
 :درآورد به طرفم گرفت بشی ج یاز تو یکش 

  ، یگردیم   ی دفعه آخرت باشه که با کس  وی زبونتو کوتاه کن راد. آر  ن یا  -
  نیمثل ا   یدرسخون   ادِب یبا ب   دیبا  ی و با ادب  یمنظم   ن یآخه شاگرد به ا

 بشه؟   یکی

حرکت    ی نا  یاکتفا کرد و من هم که از شدت خستگ   ی به پوزخند  و یآر
 . انداختم  ن یینداشتم با حال گرفته، سرم رو پا

وارد اتوبوس    دیر یگ یصف م   بی ز گرما، به نظم و ترتا  م ی دیپوک  گهیخب د  -
خط کش    نی قدر با همان  د،یاریدرب  ی گر  یخدا شاهده اگه وحش   د؛ یشیم
 . ادیتا جونتون باال ب زنمتون یم

 . حرکت کن اول تو برو  یموسو



شدن،    ر یجاگ  ها یصندل   ی تک تک و منظم وارد اتوبوس شدن و رو   همه 
ده پونزده نفرمون با دهن باز به اتوبوس پر شده زل زده    یک یوقت نزداون
 !م ی بود

فج  کهید اوضاع  غ  ح یاون  که    ر ی برام  بهتر  همون  بود،  تحمل  قابل 
 .کردمیرو م   م ی زندگ شی رفاه و آسا  یخونه القل تو گشتمیبرم

به    د،یکاو یدراومده داخل اتوبوس رو م   یهابا چشم   کهیدرحال   یاکبر
ماها   یهاچشم  ب  ییدرمونده  خدا  م ی بود  ستادهی ا  رونیکه  زد؛    ییزل 

  هیو بد دل بود که    لیقدر بخ که ان  اومدیاش درد نموجدان صاب مرده
 !نگرفت؟ گهی اتوبوس د

 :روبهمون داد زد یخونسرد با

نشستن،    یدوتا صندل  یکه رو   ییهااون  د؛ین یتر بش خب، همه جمع  لهیخ  -
 . بشن ر یهم جاگ  هیتر بشن که دوتا دوتا بق جمع

که ذهنم    ییافتاد اما تا جا  یچطور شد و چه اتفاق  دونستم ینم  خودمم 
  یدرست تو  تی از جمع   ی انبوه  نی ب  داد،یم   یاریاون آفتاب و گرما    ر یز

اتوبوس چهار زانو نشسته بودم. بزور خودم رو کف اتوبوس جا    یراهرو 
ا  ن  نیکردم،  سانصاف  بد  صدی بود  جا  یپول  دن  یو    یراهرو   ایگرفتن 

بود    ک یام نزدفشرده بود که دل و قلوه  تی. انقدر جمع یریبگاتوبوس رو  
جمع  رون یب از  بود  پر  اتوبوس  صندل  ی رو   ت یبپاچه کف    یدونفر  ی هر 

به    و یبود، حال ار   دن یخودشون رو جا کرده بودن و اتوبوس درحال ترک
اندازش رو کف اتوبوس پهن    ر یبود که با چندش ز  یدن ید  یاون وسواس

 .بود  دهیچسب من  کی کرده بود و به خ



  یلکس یخر که با راون پنج تا کره  دنیرو که به عقب برگردوندم، با د   سرم
با ه اتوبوس نشسته بودن و جاشون رو  نکرده    م ی تقس  چکسی تمام ته 

 . گل کرد  م ی بودن رگ نامرد

روان   نایا ب  ییها یهمون  حاال  بودن که  و  بودن  داده  رو  بوفه  وعده  هم 
 .زدنیشون رو مو چرت سر صبح  ها یصندل  یخودشون لم داده بودن رو 

 . وفتهی اتفاق ب هم ی بر عل  یتی جنا نیاگه بذارم چن نامردم

اما    د یهاش رو بهم مالرو از نظر گذروند و دست  ت یجمع  ت یبا رضا  ی اکبر
 : قبل رفتن، صدام رو با حرص گذاشتم سرم

تا   ی ول  ادیببخش   - پنج  اون  اتوبوس کپ  ییچرا  ته  به    دنیکه  جاشونو 
به    هی نبودن، لحظه ورود بق  ت یجمع  یکه تو  نایندادن؟! اصاًل ا   چکس ی ه
خودشون جا رزرو کردن. حتما    یراحت برا   یاتوبوسم نبودن چطور  نیا
ته اتوبوسو تصرف کردن،    ه یشما راننده رو خر کردنو جلوتر از بق  اجازهیب

 . هیناحق  نیا  می قبول ندار اآقا م

زدم و صورتم رو ازشون گرفتم؛ همزمان با اتمام حرفم    یلبخند  تیرضا   با
 . هم دراومد هیو داد بق  غی ج یصدا

 !بابا گهی چرت م -

 . باال م یاومد نا یا  یبه جون خودت ما ال ی اکبر زنه ی حرف مفت م -

 !زورت گرفته؟  یتو خرناله از چ یگ یم  یچ -

 . هاشون لبخندم رو کش دادم و صورتم رو برنگردوندمبه حرف توجهیب



  که به طرف   یدست چرخوند و درحال   ی دالورانه خط کشش رو تو  ی اکبر
 :داد زد تی با جد کرد،یته اتوبوس حرکت م

باهم   دیش  ادهیپ   دییبفرما   ونیخوشه آقا  یادی ! جاتون زطورنیخب که ا  -
 . م یبر

 : رو صاف کرد فوق مؤدبانه نعره زد صداش

  دن یتمرگ   نییکه پا  ییهفتا از اونا  ن، ییپا  دیتاتون گم شکره خرا هر پنج  -
 . نیزود باش  االی گمشن برن عقب 

هم    ن یب   یقاچاق  یکه مثل مهاجرها  ییماها   ی پاهاش رو از ال  که یدرحال
بود م   مینشسته  تک  داد،یعبور  خط کش  زور  رو شوتکبه  از  رو    ی ن 

 .آخر بلند کرد یهایصندل

که بلندش کنم و بوفه اتوبوس    دمی کوب  وی به شونه آر   ینامحسوس   ضربه 
 :که شمرزجوشن داد زد  م یهنوز زانو صاف نکرده بود م، ی بش ر ی جاگ

کف    نیآره؟! جفتتون هم   دیزن یمن چه چه م  ه یبرعل  گهی کجا؟! حاال د  -
 . دیتا آدم بش  د ینیش یاتوبوس م

  ی جلو زد و با دهن کج  فی رد  یاز پسرها   یک یبه گوش    ی ل یس  ی ناگهان 
 : روبهش گفت

  ی کنیکه واسه من نعره هوا م  دهیرس  یی خب مجد! که حاال کارت به جا   -
 . یآدم بش  ادی ب  هاتهیفشار به کل  کم یآره؟! گمشو برو کف اتوبوس، 

  گه یپسر د  ی به بازو   ی ابا خط کش ضربه  گه ید  ی حرکت ناگهان  ک ی  یط
 :داد زد  ادبانهیو با همون لحن بچگانه و ب  زد



  ه یبرعل   یصندل  ی باال  یری! مشعور؟ی ب   یکشیخجالت نم   ادب،یب  یکوشا  -
ات تکون  تا مخ نداشته  ن ی! گمشو برو کف اتوبوس بش؟یدیمن شعار م

 . بخوره

گرم و نرمشون بلند کرد و اون    یهایاون دوتا بدبخت رو از صندل  یوقت
بدبخت فلک زده کف اتوبوس نشستن،    یویتا اضافه هم کنار من و آر پنج
 . هم نبود دن ینفس کش یو جا برا  م ی شد  پیهم ک ی همه تو گهید

شدبه زحمت سرم رو عقب برگردوندم و    دهیکه به پهلوم کوب  یاضربه  با
و معترض لب    ی. مهران با نگاه حرص دمیرو پشت سرم د  مای مهران و ن

 :زد

 .یتا آخر عمرت با عصا راه بر رم یاز تو بگ  یتخم چش  هیمن   -

 : دیهم همون ضربه رو به کتفم زد و با حرص غر  ماین

 . شهیم   یحتما تالف  م ی دیبرگشته تو داشته باش که رس   ر ی که مس  نیحاال ا  -

 : دمیرو براشون کج کردم و با حرش غر صورتم 

بم  - ا   د یریخفه  ما  دمم گرم؛  نکنه  درد  دستم  بد   نییپا   نیبابا،    میجون 
 !از قبل جا رزرو کردن ونیآقا

 . جلو برگردوندمدرآوردم براشون و صورتم رو روبه یبلند  یدهنم صدا با

 : گفت  یکه کنار من خودش رو جمع کرده بود با لحن آروم   نیرام

نبود،    یرددوتا نام  نیقصد ا   م؛ینکرد  دات یپ  ی شلوغ  یشرمنده داداش تو   -
 .آدم شدن یل یخ داً یجد



اون  یلبخند آدم شدن  به مرور  و سکوت کردم، چون خودم  رو  زدم  ها 
 . نظاره کرده بودم

نعره    ییدوتا  یبلند   یما نشسته بودن با صدا  یرو که روبه  ای و پو  سامان
 : زدن

 .کف مرتب  هی مون عیجمع جم  یسالمت -

شون و دل  رو دست  دیبا خط کش دوتا ضربه آبدار کوب  که یدرحال   یاکبر
 :نعره هوا داد دیمنم خنک شد، با جد

مس  گه ید  - بهتون کل  بگم  اآلن  آهنگ خوندن    غ یج  ر ی از  و  دعوا  و  داد 
بلند بشنوم رقص و اواز    یصدا  هیفقط کاف  کنهی. من سرم درد مم یندار

م هم که  منو  بماند  معدهدیشناسیکه  درضمن  سفت    تونویکوفت  یها. 
 . که من قلبم ناراحته. حواسم به شما هفتا هست  دیریبگ

اتوبوس وزن    یو راهرو  تیپر بود از جمع   یو خروج  ی در ورود  یجلو  تا
 . شدیرو متحمل م   یپونزده نفر

  ی کی  یصندل  یما رد کرد، رو   ونیاز م   ش رو تاپاله  کل یما رد شد و ه  ن یب  از 
 شون کرده بودکه بلند  ی از اون دوتا بدبخت

 : دیهاش رو بهم کوبدست نشست؛

آت  - بر  شی راننده  سالمت  م ی کن  خودتون  تک  ی برادر؛  صلوات    ه یتک 
 . دیر یاتونم سفت بگوامونده ی هامعده د،یبفرست



و    غیبا حرص شروع کردن ج   هایسر دادن و عقب  یصلوات بلند  ها ییجلو
قدر فشار رومون بود که از  و فلک زده ان  چارهی ب  ی هاین ییداد کردن. ما پا

 . م ی حال و هوش افتاده بود

رام  سمت آر  نی راستم  چپم  سمت  ه  و یو  نشستن که  بود،    چ ینشسته 
بغلش    یهاش رو با چندش توافتاده بود؛ دست  جونیو ب   حسیدرواقع ب

 : کردیدام تکرار مم رلبی جمع کرده بود و ز

 . باو  دیِگل خوردم اومدم، نگه دار  -

هم بلند شد و سامان   هاینعره و آواز عقب  یکه حرکت کرد، صدا  اتوبوس
  ی ادهیفا  ی هاش رو زد، اما وقتمرحله اول نق  ی رو برق گرفت؛ اکبر  ایو پو 
 . گذاشت و خفه شد  یصندل  ی سرش رو رو  دیند

  قاً یدق  ر ی از مس  قهیا درست پنج دقام  کرد،یم  یرو ط  یروال عاد   ز یچ   همه
 . باره عوض شد و ورق برگشت کیبه   ز یهمه چ   ر ی از مس قهیپنج دق

  دونست؛ یخدا م آوردنیباال م  یبودن و چه گند  یپنج تا کدوم گور اون
از اون دوتا اتوبوس نشده    کدوم چی ها سوار ه مطمئن بودن که اون  ی لیخ

 . هم نبودن ت یجمع  یتو ی بودن و حت

 . کننیم یاگهیغلط د ک یداشتم که دارن  نیقی

که ما رو با چه    م یافت یهوا داد تازه عمق فاجعه رو در  ی که اکبر  یانعره  با
 :تنها گذاشتن  یشخص 



تک تک    ی باشه باشه دارم براتون، وقت  د؟ یخندیخب! که حاال به من م  -
.  هیک  یجاسم اکبر  دیفهمیوقت م نمره از مستمرتون کم کردم اون  دوازده

 . نم یبب دیسوار بش دیگمش   االی

گرفته و خسته صدام رو    یاز زورم خارج شده بود، با حال   ز ی همه چ  گهید
 : باال بردم

که    دیزیشو نر برنامه  د، یمناسبو ندار   یاردو   ه ی  دن یعرضه تدارک د   یوقت   -
 . بسوزن هیبق  یبه پا هیبق

خط    کردیمحکم و پر حرص به طرفم حرکت م   یهاکه با قدم  یدرحال
 :درآورد به طرفم گرفت بشی ج یاز تو یکش 

  ، یگردیم   ی دفعه آخرت باشه که با کس  وی زبونتو کوتاه کن راد. آر  ن یا  -
  نیمثل ا   یدرسخون   ادِب یبا ب   دیبا  ی و با ادب  یمنظم   ن یآخه شاگرد به ا

 بشه؟   یکی

حرکت    ی نا  یاکتفا کرد و من هم که از شدت خستگ   ی دبه پوزخن  و یآر
 . انداختم  ن یینداشتم با حال گرفته، سرم رو پا

وارد اتوبوس    دیر یگ یصف م   بی از گرما، به نظم و ترت  م ی دیپوک  گهیخب د  -
خط کش    نی قدر با همان  د،یاریدرب  ی گر  یخدا شاهده اگه وحش   د؛ یشیم
 . ادیتا جونتون باال ب زنمتون یم

 . حرکت کن اول تو برو  یموسو



شدن،    ر یجاگ  ها یصندل   ی تک تک و منظم وارد اتوبوس شدن و رو   همه 
ده پونزده نفرمون با دهن باز به اتوبوس پر شده زل زده    یک یوقت نزداون
 !م ی بود

فج  کهید اوضاع  غ  ح یاون  که    ر ی برام  بهتر  همون  بود،  تحمل  قابل 
 .کردمیرو م   م ی زندگ شی رفاه و آسا  یل توخونه الق گشتمیبرم

به    د،یکاویدراومده داخل اتوبوس رو م   یهاکه با چشم   یدرحال   یاکبر
ماها   یهاچشم  ب  ییدرمونده  خدا  م ی بود  ستادهی ا  رونیکه  زد؛    ییزل 

  هیو بد دل بود که    لیقدر بخ که ان  اومدیاش درد نموجدان صاب مرده
 !نگرفت؟ گهی اتوبوس د

 :روبهمون داد زد یخونسرد با

نشستن،    یدوتا صندل  یکه رو   ییهااون  د؛ین یتر بش خب، همه جمع  لهیخ  -
 . بشن ر یهم جاگ  هیتر بشن که دوتا دوتا بق جمع

که ذهنم    ییافتاد اما تا جا  یچطور شد و چه اتفاق  دونستم ینم  خودمم 
  یدرست تو  تی از جمع   ی انبوه  نی ب  داد،یم   یاریاون آفتاب و گرما    ر یز

اتوبوس چهار زانو نشسته بودم. بزور خودم رو کف اتوبوس جا    یراهرو 
ا س   ن یکردم،  نبود  بد  صد یانصاف  جا  یپول  دن  یو    ی راهرو   ایگرفتن 

انقدر جمع یریاتوبوس رو بگ    کیام نزدفشورده بود که دل و قلوه  تی. 
  ی دونفر  ی هر صندل  ی رو   تی بپاچه کف اتوبوس پر بود از جمع  رون یبود ب 

به    و یبود، حال ار   دن یخودشون رو جا کرده بودن و اتوبوس درحال ترک
اندازش رو کف اتوبوس پهن    ر یبود که با چندش ز  یدن ید  یاون وسواس

 .بود  دهیچسب  نم کی کرده بود و به خ



  ی لکسیره خر که با ر اون پنج تا ک  دنیرو که به عقب برگردوندم، با د  سرم
با ه اتوبوس نشسته بودن و جاشون رو  نکرده    م ی تقس  چکسی تمام ته 

 . گل کرد  م ی بودن رگ نامرد

روان   نایا حاال    ییها یهمون  و  بودن  داده  رو  بوفه  وعده  بهم  بودن که 
 .زدنیشون رو مو چرت سر صبح  ها یصندل  یخودشون لم داده بودن رو 

 . وفتهی اتفاق ب هم ی بر عل  یتی جنا نیاگه بذارم چن نامردم

اما    د یهاش رو بهم مالرو از نظر گذروند و دست  ت یجمع  ت یبا رضا  ی اکبر
 : قبل رفتن، صدام رو با حرص گذاشتم سرم

تا   ی ول  دایببخش   - پنج  اون  اتوبوس کپ  ییچرا  ته  به    دنیکه  جاشونو 
به    هی نبودن، لحظه ورود بق  ت یجمع  یکه تو  نایندادن؟! اصاًل ا   چکس ی ه
خودشون جا رزرو کردن. حتما    یراحت برا   یبوسم نبودن چطوراتو  نیا
ته اتوبوسو تصرف کردن،    ه یشما راننده رو خر کردنو جلوتر از بق  اجازهیب

 . هیناحق  نیا  می قبول ندار اآقا م

زدم و صورتم رو ازشون گرفتم؛ همزمان با اتمام حرفم    یلبخند  تیرضا   با
 . هم دراومد هیو داد بق  غی ج یصدا

 !بابا گهی چرت م -

 . باال م یاومد نا یا  یبه جون خودت ما ال ی اکبر زنه ی حرف مفت م -

 !زورت گرفته؟  یتو خرناله از چ یگ یم  یچ -

 . هاشون لبخندم رو کش دادم و صورتم رو برنگردوندمبه حرف توجهیب



  که به طرف   یدست چرخوند و درحال   ی دالورانه خط کشش رو تو  ی اکبر
 :داد زد تی با جد کرد،یته اتوبوس حرکت م

باهم   دیش  ادهیپ   دییبفرما   ونیخوشه آقا  یادی ! جاتون زطورنیخب که ا  -
 . م یبر

 : رو صاف کرد فوق مؤدبانه نعره زد صداش

  دن یتمرگ   نییکه پا  ییهفتا از اونا  ن، ییپا  دیتاتون گم شکره خرا هر پنج  -
 . نیزود باش  االی گمشن برن عقب 

هم    نیب یقاچاق یکه مثل مهاجرها  ییماها  یکه پاهاش رو از ال  یدرحال
بود م   مینشسته  تک  داد،یعبور  خط کش  زور  رو تکبه  از  رو    ی شون 

 .آخر بلند کرد یهایصندل

که بلندش کنم و بوفه اتوبوس    دمی کوب  وی به شونه آر   ینامحسوس   ضربه 
 :که شمرزلجوشن داد زد  م یهنوز زانو صاف نکرده بود م، ی بش ر ی جاگ

کف    نیآره؟! جفتتون هم   دیزن یمن چه چه م  ه یبرعل  گهی کجا؟! حاال د  -
 . دیتا آدم بش  د ینیش یاتوبوس م

  ی جلو زد و با دهن کج  فی رد  یاز پسرها   یک یبه گوش    ی ل یس  ی ناگهان 
 : روبهش گفت

  ی کنین نعره هوا مکه واسه م  دهیرس  یی خب مجد! که حاال کارت به جا   -
 . یآدم بش ادیهات ب   هیفشار به کل  کم یآره؟! گمشو برو کف اتوبوس، 

  گه یپسر د  ی به بازو   ی ابا خط کش ضربه  گه ید  ی حرکت ناگهان  ک ی  یط
 :داد زد  ادبانهیزد و با همون لحن بچگانه و ب 



  ه یبرعل   یصندل  ی باال  یری! مشعور؟ی ب   یکشیخجالت نم   ادب،یب  یکوشا  -
ات تکون  تا مخ نداشته  ن ی! گمشو برو کف اتوبوس بش؟یدیمن شعار م

 . بخوره

گرم و نرمشون بلند کرد و اون    یهایاون دوتا بدبخت رو از صندل  یوقت
نشستن،    ی بدبخت فلک زده کف اتوبو یویتا اضافه هم کنار من و آر پنج
 . هم نبود دن ینفس کش یو جا برا  م ی شد  پیهم ک ی همه تو گهید

شدبه زحمت سرم رو عقب برگردوندم و    دهیکه به پهلوم کوب  یاضربه  با
و معترض لب    ی. مهران با نگاه حرص دمیرو پشت سرم د  مای مهران و ن

 :زد

 .یتا آخر عمرت با عصا راه بر رم یاز تو بگ  یتخم چش  هیمن   -

 : دیهم همون ضربه رو به کتفم زد و با حرص غر  ماین

 . شهیم   یحتما تالف  م ی دیبرگشته تو داشته باش که رس   ر ی که مس  نیحاال ا  -

 : دمیرو براشون کج کردم و با حرش غر صورتم 

بم  - ا   د یریخفه  ما  دمم گرم؛  نکنه  درد  دستم  بد   نییپا   نیبابا،    میجون 
 !از قبل جا رزرو کردن ونیآقا

 . جلو برگردوندمدرآوردم براشون و صورتم رو روبه یبلند  یدهنم صدا با

 : گفت  یکه کنار من خودش رو جمع کرده بود با لحن آروم   نیرام

نبود،    یدوتا نامرد  نیقصد ا   م؛ینکرد  دات یپ  ی شلوغ  یشرمنده داداش تو   -
 .آدم شدن یل یخ داً یجد



اون  یلبخند آدم شدن  به مرور  و سکوت کردم، چون خودم  رو  زدم  ها 
 . نظاره کرده بودم

نعره    ییدوتا  یبلند   یما نشسته بودن با صدا  یرو که روبه  ای و پو  سامان
 : زدن

 .کف مرتب  هی مون عیجمع جم  یسالمت -

شون و دل  رو دست  دیکه با خط کش دوتا ضربه آبدار کوب  یدرحال   یاکبر
 :نعره هوا داد دیمنم خنک شد، با جد

مس  گه ید  - بهتون کل  بگم  اآلن  آهنگ خوندن    غ یج  ر ی از  و  دعوا  و  داد 
بلند بشنوم رقص و اواز    یصدا  هیفقط کاف  کنهی. من سرم درد مم یندار

م هم که  منو  بماند  معدهدیشناسیکه  درضمن  سفت    تونویکوفت  یها. 
 . که من قلبم ناراحته. حواسم به شما هفتا هست  دیریبگ

اتوبوس وزن    یو راهرو  تیپر بود از جمع   یو خروج  ی در ورود  یجلو  تا
 . شدیرو متحمل م   یپونزده نفر

  ی کی  یصندل  یما رد کرد، رو   ونیش رو از م تاپاله  کل یما رد شد و ه  ن یب  از 
 شون کرده بودکه بلند  ی از اون دوتا بدبخت

 : دیهاش رو بهم کوبدست نشست؛

آت  - بر  شی راننده  سالمت  م ی کن  خودتون  تک  ی برادر؛  صلوات    ه یتک 
 . دیر یاتونم سفت بگوامونده  یمعدها د،یبفرست



و    غیبا حرص شروع کردن ج   هایسر دادن و عقب  یصلوات بلند  ها ییجلو
قدر فشار و رومون بود که  و فلک زده ان چارهی ب یهاین یی داد کردن. ما پا

 . م یاز حال و هوش افتاده بود 

رام  سمت سم  نی راستم  آرو  چپم  ه  و یت  نشستن که  بود،    چ ینشسته 
بغلش    یهاش رو با چندش توافتاده بود؛ دست  جونیو ب   حسیدرواقع ب

 : کردیمدام تکرار م رلبی جمع کرده بود و ز

 . باو  دیِگل خوردم اومدم، نگه دار  -

هم بلند شد و سامان   هاینعره و آواز عقب  یکه حرکت کرد، صدا  اتوبوس
  ی ادهیفا  ی هاش رو زد، اما وقتمرحله اول نق  ی رو برق گرفت؛ اکبر  ایو پو 
 . گذاشت و خفه شد  یصندل  ی سرش رو رو  دیند

  قاً یدق  ر ی از مس  قهیاما درست پنج دق  کرد،یم  یرو ط  یروال عاد   ز یچ   همه
 . باره عوض شد و ورق برگشت کیبه   ز یهمه چ   ر ی از مس قهیپنج دق

  دونست؛ یخدا م آوردنیباال م  یبودن و چه گند  یتا کدوم گور  پنج اون
از اون دوتا اتوبوس نشده    کدوم چی ها سوار ه مطمئن بودن که اون  ی لیخ

 . هم نبودن ت یجمع  یتو ی بودن و حت

 . کننیم یاگهیغلط د ک یداشتم که دارن  نیقی

که ما رو با چه    م یافت یهوا داد تازه عمق فاجعه رو در  ی که اکبر  یانعره  با
 :تنها گذاشتن  یشخص 



تک تک    ی باشه باشه دارم براتون، وقت  د؟ یخندیخب! که حاال به من م  -
.  هیک  یجاسم اکبر  دیفهمیوقت م دوازده نمره از مستمرتون کم کردم اون

 . نم یبب دیسوار بش دیگمش   االی

گرفته و خسته صدام رو    یبود، با حال از زورم خارج شده    ز ی همه چ  گهید
 : باال بردم

که    دیزیشو نر برنامه  د، یمناسبو ندار   یاردو   ه ی  دن یعرضه تدارک د   یوقت   -
 . بسوزن هیبق  یبه پا هیبق

خط    کردیمحکم و پر حرص به طرفم حرکت م   یهاکه با قدم  یدرحال
 :درآورد به طرفم گرفت بشی ج یاز تو یکش 

  ، یگردیم   ی دفعه آخرت باشه که با کس  وی زبونتو کوتاه کن راد. آر  ن یا  -
  نیمثل ا   یدرسخون   ادِب یبا ب   دیبا  ی و با ادب  یمنظم   ن یآخه شاگرد به ا

 بشه؟   یکی

حرکت    ی نا  یاکتفا کرد و من هم که از شدت خستگ   ی به پوزخند  و یآر
 . انداختم  ن یینداشتم با حال گرفته، سرم رو پا

وارد اتوبوس    دیر یگ یصف م   بی ز گرما، به نظم و ترتا  م ی دیپوک  گهیخب د  -
خط کش    نی قدر با همان  د،یاریدرب  ی گر  یخدا شاهده اگه وحش   د؛ یشیم
 . ادیتا جونتون باال ب زنمتون یم

 . حرکت کن اول تو برو  یموسو



شدن،    ر یجاگ  ها یصندل   ی تک تک و منظم وارد اتوبوس شدن و رو   همه 
ده پونزده نفرمون با دهن باز به اتوبوس پر شده زل زده    یک یوقت نزداون
 !م ی بود

فج  کهید اوضاع  غ  ح یاون  که    ر ی برام  بهتر  همون  بود،  تحمل  قابل 
 .کردمیرو م   م ی زندگ شی رفاه و آسا  یخونه القل تو گشتمیبرم

به    د،یکاویدراومده داخل اتوبوس رو م   یهاکه با چشم   یدرحال   یاکبر
ماها   یهاچشم  ب  ییدرمونده  خدا  م ی بود  ستادهی ا  رونیکه  زد؛    ییزل 

  هیو بد دل بود که    لیقدر بخ که ان  اومدیاش درد نموجدان صاب مرده
 !نگرفت؟ گهی اتوبوس د

 :روبهمون داد زد یخونسرد با

نشستن،    یدوتا صندل  یکه رو   ییهااون  د؛ین یتر بش خب، همه جمع  لهیخ  -
 . بشن ر یهم جاگ  هیتر بشن که دوتا دوتا بق جمع

که ذهنم    ییافتاد اما تا جا  یچطور شد و چه اتفاق  دونستم ینم  خودمم 
  یدرست تو  تی از جمع   ی انبوه  نی ب  داد،یم   یاریاون آفتاب و گرما    ر یز

اتوبوس چهار زانو نشسته بودم. بزور خودم رو کف اتوبوس جا    یراهرو 
ا ن  ن یکردم،  س انصاف  بد  صد یبود  جا  یپول  دن  یو    ی راهرو   ایگرفتن 

انقدر جمع یریاتوبوس رو بگ    کیام نزدفشورده بود که دل و قلوه  تی. 
  ی دونفر  ی هر صندل  ی رو   تی بپاچه کف اتوبوس پر بود از جمع  رون یبود ب 

به    و یبود، حال ار   دن یخودشون رو جا کرده بودن و اتوبوس درحال ترک
اندازش رو کف اتوبوس پهن    ر یندش زبود که با چ  یدن ید  یاون وسواس

 .بود  دهیچسب  نم کی کرده بود و به خ



  ی لکسیاون پنج تا کره خر که با ر   دنیرو که به عقب برگردوندم، با د  سرم
با ه اتوبوس نشسته بودن و جاشون رو  نکرده    م ی تقس  چکسی تمام ته 

 . گل کرد  م ی بودن رگ نامرد

روان   نایا حاال    ییها یهمون  و  بودن  داده  رو  بوفه  وعده  بهم  بودن که 
 .زدنیشون رو مو چرت سر صبح  ها یصندل  یخودشون لم داده بودن رو 

 . وفتهی اتفاق ب هم ی بر عل  یتی جنا نیاگه بذارم چن نامردم

اما    د یهاش رو بهم مالرو از نظر گذروند و دست  ت یجمع  ت یبا رضا  ی اکبر
 : قبل رفتن، صدام رو با حرص گذاشتم سرم

تا   ی ول  دایببخش   - پنج  اون  اتوبوس کپ  ییچرا  ته  به    دنیکه  جاشونو 
به    هی نبودن، لحظه ورود بق  ت یجمع  یکه تو  نایندادن؟! اصاًل ا   چکس ی ه
خودشون جا رزرو کردن. حتما    یراحت برا   یاتوبوسم نبودن چطور  نیا
ته اتوبوسو تصرف کردن،    ه یشما راننده رو خر کردنو جلوتر از بق  اجازهیب

 . هیناحق  نیا  می قبول ندار اآقا م

زدم و صورتم رو ازشون گرفتم؛ همزمان با اتمام حرفم    یلبخند  تیرضا   با
 . هم دراومد هیو داد بق  غی ج یصدا

 !بابا گهی چرت م -

 . باال م یاومد نا یا  یبه جون خودت ما ال ی اکبر زنه ی حرف مفت م -

 !زورت گرفته؟  یتو خرناله از چ یگ یم  یچ -

 . هاشون لبخندم رو کش دادم و صورتم رو برنگردوندمبه حرف توجهیب



  که به طرف   یدست چرخوند و درحال   ی دالورانه خط کشش رو تو  ی اکبر
 :داد زد تی با جد کرد،یته اتوبوس حرکت م

باهم   دیش  ادهیپ   دییبفرما   ونیخوشه آقا  یادی ! جاتون زطورنیخب که ا  -
 . م یبر

 : رو صاف کرد فوق مؤدبانه نعره زد صداش

  دن یتمرگ   نییکه پا  ییهفتا از اونا  ن، ییپا  دیتاتون گم شکره خرا هر پنج  -
 . نیزود باش  االی گمشن برن عقب 

هم    نیب یقاچاق یکه مثل مهاجرها  ییماها  یکه پاهاش رو از ال  یدرحال
بود م   مینشسته  تک  داد،یعبور  خط کش  زور  رو تکبه  از  رو    ی شون 

 .آخر بلند کرد یهایصندل

که بلندش کنم و بوفه اتوبوس    دمی کوب  وی به شونه آر   ینامحسوس   ضربه 
 :که شمرزلجوشن داد زد  م یهنوز زانو صاف نکرده بود م، ی بش ر ی جاگ

کف    نیآره؟! جفتتون هم   دیزن یمن چه چه م  ه یبرعل  گهی کجا؟! حاال د  -
 . دیتا آدم بش  د ینیش یاتوبوس م

  ی جلو زد و با دهن کج  فی رد  یاز پسرها   یک یبه گوش    ی ل یس  ی ناگهان 
 : روبهش گفت

  ی کنیکه واسه من نعره هوا م  دهیرس  یی خب مجد! که حاال کارت به جا   -
 . یآدم بش ادیهات ب   هیفشار به کل  کم یآره؟! گمشو برو کف اتوبوس، 

  گه یپسر د  ی زو به با   ی ابا خط کش ضربه  گه ید  ی حرکت ناگهان  ک ی  یط
 :داد زد  ادبانهیزد و با همون لحن بچگانه و ب 



  ه یبرعل   یصندل  ی باال  یری! مشعور؟ی ب   یکشیخجالت نم   ادب،یب  یکوشا  -
ات تکون  تا مخ نداشته  ن ی! گمشو برو کف اتوبوس بش؟یدیمن شعار م

 . بخوره

گرم و نرمشون بلند کرد و اون    یهایاون دوتا بدبخت رو از صندل  یوقت
نشستن،    ی بدبخت فلک زده کف اتوبو یویتا اضافه هم کنار من و آر پنج
 . هم نبود دن ینفس کش یو جا برا  م ی شد  پیهم ک ی همه تو گهید

شدبه زحمت سرم رو عقب برگردوندم و    دهیکه به پهلوم کوب  یاضربه  با
و معترض لب    ی. مهران با نگاه حرص دمیرو پشت سرم د  مای مهران و ن

 :زد

 .یتا آخر عمرت با عصا راه بر رم یاز تو بگ  یتخم چش  هیمن   -

 : دیهم همون ضربه رو به کتفم زد و با حرص غر  ماین

 . شهیم   یحتما تالف  م ی دیبرگشته تو داشته باش که رس   ر ی که مس  نیحاال ا  -

 : دمیرو براشون کج کردم و با حرش غر صورتم 

بم  - نک  د یریخفه  درد  دستم  ا بابا،  ما  دمم گرم؛  بد   نییپا   نینه    میجون 
 !از قبل جا رزرو کردن ونیآقا

 . جلو برگردوندمدرآوردم براشون و صورتم رو روبه یبلند  یدهنم صدا با

 : گفت  یکه کنار من خودش رو جمع کرده بود با لحن آروم   نیرام

نبود،    یدوتا نامرد  نیقصد ا   م؛ینکرد  دات یپ  ی شلوغ  یشرمنده داداش تو   -
 .آدم شدن یل یخ داً یجد



اون  یلبخند آدم شدن  به مرور  و سکوت کردم، چون خودم  رو  زدم  ها 
 . نظاره کرده بودم

نعره    ییدوتا  یبلند   یما نشسته بودن با صدا  یرو که روبه  ای و پو  سامان
 : زدن

 .کف مرتب  هی مون عیجمع جم  یسالمت -

شون و دل  و دستر   دیکه با خط کش دوتا ضربه آبدار کوب  یدرحال   یاکبر
 :نعره هوا داد دیمنم خنک شد، با جد

مس  گه ید  - بهتون کل  بگم  اآلن  آهنگ خوندن    غ یج  ر ی از  و  دعوا  و  داد 
بلند بشنوم رقص و اواز    یصدا  هیفقط کاف  کنهی. من سرم درد مم یندار

م هم که  منو  بماند  معدهدیشناسیکه  درضمن  سفت    تونویکوفت  یها. 
 . که من قلبم ناراحته. حواسم به شما هفتا هست  دیریبگ

اتوبوس وزن    یو راهرو  تیپر بود از جمع   یو خروج  ی در ورود  یجلو  تا
 . شدیرو متحمل م   یپونزده نفر

  ی کی  یصندل  یما رد کرد، رو   ونیش رو از م تاپاله  کل یما رد شد و ه  ن یب  از 
 شون کرده بودکه بلند  ی از اون دوتا بدبخت

 : دیو بهم کوبهاش ر دست نشست؛

آت  - بر  شی راننده  سالمت  م ی کن  خودتون  تک  ی برادر؛  صلوات    ه یتک 
 . دیر یاتونم سفت بگوامونده  یمعدها د،یبفرست



و    غیبا حرص شروع کردن ج   هایسر دادن و عقب  یصلوات بلند  ها ییجلو
قدر فشار و رومون بود که  و فلک زده ان چارهی ب یهاین یی داد کردن. ما پا

 . م یاز حال و هوش افتاده بود 

رام  سمت آر  نی راستم  چپم  سمت  ه  و یو  نشستن که  بود،    چ ینشسته 
بغلش    یهاش رو با چندش توافتاده بود؛ دست  جونیو ب   حسیدرواقع ب

 : کردیمدام تکرار م رلبی جمع کرده بود و ز

 . باو  دیِگل خوردم اومدم، نگه دار  -

هم بلند شد و سامان   هاینعره و آواز عقب  یکه حرکت کرد، صدا  اتوبوس
  ی ادهیفا  ی هاش رو زد، اما وقتمرحله اول نق  ی رو برق گرفت؛ اکبر  ایو پو 
 . گذاشت و خفه شد  یصندل  ی سرش رو رو  دیند

  قاً یدق  ر ی از مس  قهیاما درست پنج دق  کرد،یم  یرو ط  یروال عاد   ز یچ   همه
 باره عوض شد و ورق بر کیبه   ز یهمه چ   ر ی از مس قهیپنج دق

  دونست؛ یخدا م آوردنیباال م  یبودن و چه گند  یپنج تا کدوم گور اون
از اون دوتا اتوبوس نشده    کدوم چی ها سوار ه مطمئن بودن که اون  ی لیخ

 . هم نبودن ت یجمع  یتو ی بودن و حت

 . کننیم یاگهیغلط د ک یداشتم که دارن  نیقی

که ما رو با چه    م یافت یهوا داد تازه عمق فاجعه رو در  ی که اکبر  یانعره  با
 :تنها گذاشتن  یشخص 



تک تک    ی باشه باشه دارم براتون، وقت  د؟ یخندیخب! که حاال به من م  -
.  هیک  یجاسم اکبر  دیفهمیوقت م دوازده نمره از مستمرتون کم کردم اون

 . نم یبب دیسوار بش دیگمش   االی

گرفته و خسته صدام رو    یاز زورم خارج شده بود، با حال   ز ی همه چ  گهید
 : باال بردم

که    دیزیشو نر برنامه  د، یمناسبو ندار   یاردو   ه ی  دن یعرضه تدارک د   یوقت   -
 . بسوزن هیبق  یبه پا هیبق

خط    کردیمحکم و پر حرص به طرفم حرکت م   یهاکه با قدم  یدرحال
 :درآورد به طرفم گرفت بشی ج یاز تو یکش 

  ، یگردیم   ی دفعه آخرت باشه که با کس  وی بونتو کوتاه کن راد. آرز   ن یا  -
  نیمثل ا   یدرسخون   ادِب یبا ب   دیبا  ی و با ادب  یمنظم   ن یآخه شاگرد به ا

 بشه؟   یکی

حرکت    ی نا  یاکتفا کرد و من هم که از شدت خستگ   ی به پوزخند  و یآر
 . انداختم  ن یینداشتم با حال گرفته، سرم رو پا

وارد اتوبوس    دیر یگ یصف م   بی از گرما، به نظم و ترت  م ی دیپوک  گهیخب د  -
خط کش    نی قدر با همان  د،یاریدرب  ی گر  یخدا شاهده اگه وحش   د؛ یشیم
 . ادیتا جونتون باال ب زنمتون یم

 . حرکت کن اول تو برو  یموسو



شدن،    ر یجاگ  ها یصندل   ی تک تک و منظم وارد اتوبوس شدن و رو   همه 
ون با دهن باز به اتوبوس پر شده زل زده  ده پونزده نفرم   یک یوقت نزداون
 !م ی بود

فج  کهید اوضاع  غ  ح یاون  که    ر ی برام  بهتر  همون  بود،  تحمل  قابل 
 .کردمیرو م   م ی زندگ شی رفاه و آسا  یخونه القل تو گشتمیبرم

به    د،یکاویدراومده داخل اتوبوس رو م   یهاکه با چشم   یدرحال   یاکبر
ماها   یهاچشم  ب  ییدرمونده  خدا  م ی بود  ستادهی ا  رونیکه  زد؛    ییزل 

  هیو بد دل بود که    لیقدر بخ که ان  اومدیاش درد نموجدان صاب مرده
 !نگرفت؟ گهی اتوبوس د

 :روبهمون داد زد یخونسرد با

نشستن،    یدوتا صندل  یکه رو   ییهااون  د؛ین یتر بش خب، همه جمع  لهیخ  -
 . بشن ر یهم جاگ  هیتر بشن که دوتا دوتا بق جمع

که ذهنم    ییافتاد اما تا جا  یچطور شد و چه اتفاق  ستم دونینم  خودمم 
  یدرست تو  تی از جمع   ی انبوه  نی ب  داد،یم   یاریاون آفتاب و گرما    ر یز

اتوبوس چهار زانو نشسته بودم. بزور خودم رو کف اتوبوس جا    یراهرو 
ا س   ن یکردم،  نبود  بد  صد یانصاف  جا  یپول  دن  یو    ی راهرو   ایگرفتن 

انقدر جمع یریاتوبوس رو بگ    کیام نزدفشورده بود که دل و قلوه  تی. 
  ی دونفر  ی هر صندل  ی رو   تی بپاچه کف اتوبوس پر بود از جمع  رون یبود ب 

به    و یبود، حال ار   دن یخودشون رو جا کرده بودن و اتوبوس درحال ترک
اندازش رو کف اتوبوس پهن    ر یبود که با چندش ز  یدن ید  یاون وسواس

 .بود  دهیچسب  نم کی کرده بود و به خ



  ی لکسیاون پنج تا کره خر که با ر   دنیرو که به عقب برگردوندم، با د  سرم
با ه اتوبوس نشسته بودن و جاشون رو  نکرده    م ی تقس  چکسی تمام ته 

 . گل کرد  م ی بودن رگ نامرد

روان   نایا حاال    ییها یهمون  و  بودن  داده  رو  بوفه  وعده  بهم  بودن که 
 .زدنیشون رو مرت سر صبحو چ  ها یصندل  یخودشون لم داده بودن رو 

 . وفتهی اتفاق ب هم ی بر عل  یتی جنا نیاگه بذارم چن نامردم

اما    د یهاش رو بهم مالرو از نظر گذروند و دست  ت یجمع  ت یبا رضا  ی اکبر
 : قبل رفتن، صدام رو با حرص گذاشتم سرم

تا   ی ول  دایببخش   - پنج  اون  اتوبوس کپ  ییچرا  ته  به    دنیکه  جاشونو 
به    هی نبودن، لحظه ورود بق  ت یجمع  یکه تو  نایندادن؟! اصاًل ا   چکس ی ه
خودشون جا رزرو کردن. حتما    یراحت برا   یاتوبوسم نبودن چطور  نیا
ته اتوبوسو تصرف کردن،    ه یشما راننده رو خر کردنو جلوتر از بق  اجازهیب

 . هیناحق  نیا  می قبول ندار اآقا م

فتم؛ همزمان با اتمام حرفم  زدم و صورتم رو ازشون گر   یلبخند  تیرضا   با
 . هم دراومد هیو داد بق  غی ج یصدا

 !بابا گهی چرت م -

 . باال م یاومد نا یا  یبه جون خودت ما ال ی اکبر زنه ی حرف مفت م -

 !زورت گرفته؟  یتو خرناله از چ یگ یم  یچ -

 . هاشون لبخندم رو کش دادم و صورتم رو برنگردوندمبه حرف توجهیب



  که به طرف   یدست چرخوند و درحال   ی دالورانه خط کشش رو تو  ی اکبر
 :داد زد تی با جد کرد،یته اتوبوس حرکت م

باهم   دیش  ادهیپ   دییبفرما   ونیخوشه آقا  یادی ! جاتون زطورنیخب که ا  -
 . م یبر

 : ه زدرو صاف کرد فوق مؤدبانه نعر  صداش

  دن یتمرگ   نییکه پا  ییهفتا از اونا  ن، ییپا  دیتاتون گم شکره خرا هر پنج  -
 . نیزود باش  االی گمشن برن عقب 

هم    نیب یقاچاق یکه مثل مهاجرها  ییماها  یکه پاهاش رو از ال  یدرحال
بود م   مینشسته  تک  داد،یعبور  خط کش  زور  رو تکبه  از  رو    ی شون 

 .آخر بلند کرد یهایصندل

که بلندش کنم و بوفه اتوبوس    دمی کوب  وی به شونه آر   ینامحسوس   ضربه 
 :که شمرزلجوشن داد زد  م یهنوز زانو صاف نکرده بود م، ی بش ر ی جاگ

کف    نیآره؟! جفتتون هم   دیزن یمن چه چه م  ه یبرعل  گهی کجا؟! حاال د  -
 . دیتا آدم بش  د ینیش یاتوبوس م

  ی جلو زد و با دهن کج  فی رد  یاز پسرها   یک یبه گوش    ی ل یس  ی ناگهان 
 : روبهش گفت

  ی کنیکه واسه من نعره هوا م  دهیرس  یی خب مجد! که حاال کارت به جا   -
 . یآدم بش ادیهات ب   هیفشار به کل  کم یآره؟! گمشو برو کف اتوبوس، 

  گه یپسر د  ی به بازو   ی ابا خط کش ضربه  گه ید  ی حرکت ناگهان  ک ی  یط
 :داد زد  ادبانهیزد و با همون لحن بچگانه و ب 



  ه یبرعل   یصندل  ی باال  یری! مشعور؟ی ب   یکشیخجالت نم   ادب،یب  یکوشا  -
ات تکون  تا مخ نداشته  ن ی! گمشو برو کف اتوبوس بش؟یدیمن شعار م

 . بخوره

گرم و نرمشون بلند کرد و اون    یهایاون دوتا بدبخت رو از صندل  یوقت
نشستن،    ی بدبخت فلک زده کف اتوبو یوینار من و آر تا اضافه هم کپنج
 . هم نبود دن ینفس کش یو جا برا  م ی شد  پیهم ک ی همه تو گهید

شدبه زحمت سرم رو عقب برگردوندم و    دهیکه به پهلوم کوب  یاضربه  با
و معترض لب    ی. مهران با نگاه حرص دمیرو پشت سرم د  مای مهران و ن

 :زد

 .یتا آخر عمرت با عصا راه بر رم یاز تو بگ  یتخم چش  هیمن   -

 : دیهم همون ضربه رو به کتفم زد و با حرص غر  ماین

 . شهیم   یحتما تالف  م ی دیبرگشته تو داشته باش که رس   ر ی که مس  نیحاال ا  -

 : دمیرو براشون کج کردم و با حرش غر صورتم 

بم  - ا   د یریخفه  ما  دمم گرم؛  نکنه  درد  دستم  بد   نییپا   نیبابا،    میجون 
 !از قبل جا رزرو کردن ونیآقا

 . جلو برگردوندمدرآوردم براشون و صورتم رو روبه یبلند  یدهنم صدا با

 : گفت  یکه کنار من خودش رو جمع کرده بود با لحن آروم   نیرام

نبود،    یدوتا نامرد  نیقصد ا   م؛ینکرد  دات یپ  ی شلوغ  یشرمنده داداش تو   -
 .آدم شدن یل یخ داً یجد



و سکوت ک  یلبخند اونزدم  آدم شدن  به مرور  رو  ردم، چون خودم  ها 
 . نظاره کرده بودم

نعره    ییدوتا  یبلند   یما نشسته بودن با صدا  یرو که روبه  ای و پو  سامان
 : زدن

 .کف مرتب  هی مون عیجمع جم  یسالمت -

شون و دل  رو دست  دیکه با خط کش دوتا ضربه آبدار کوب  یدرحال   یاکبر
 :نعره هوا داد دیمنم خنک شد، با جد

مس  گه ید  - بهتون کل  بگم  اآلن  آهنگ خوندن    غ یج  ر ی از  و  دعوا  و  داد 
بلند بشنوم رقص و اواز    یصدا  هیفقط کاف  کنهی. من سرم درد مم یندار

م هم که  منو  بماند  معدهدیشناسیکه  درضمن  سفت    تونویکوفت  یها. 
 . احته. حواسم به شما هفتا هستکه من قلبم نار   دیریبگ

اتوبوس وزن    یو راهرو  تیپر بود از جمع   یو خروج  ی در ورود  یجلو  تا
 . شدیرو متحمل م   یپونزده نفر

  ی کی  یصندل  یما رد کرد، رو   ونیش رو از م تاپاله  کل یما رد شد و ه  ن یب  از 
 شون کرده بودکه بلند  ی از اون دوتا بدبخت

 : دیهاش رو بهم کوبدست نشست؛

آت  - بر  شی راننده  سالمت  م ی کن  خودتون  تک  ی برادر؛  صلوات    ه یتک 
 . دیر یاتونم سفت بگوامونده  یمعدها د،یبفرست



و    غیبا حرص شروع کردن ج   هایسر دادن و عقب  یصلوات بلند  ها ییجلو
قدر فشار و رومون بود که  و فلک زده ان چارهی ب یهاین یی داد کردن. ما پا

 . م یحال و هوش افتاده بود از 

رام  سمت آر  نی راستم  چپم  سمت  ه  و یو  نشستن که  بود،    چ ینشسته 
بغلش    یهاش رو با چندش توافتاده بود؛ دست  جونیو ب   حسیدرواقع ب

 : کردیمدام تکرار م رلبی جمع کرده بود و ز

 . باو  دیِگل خوردم اومدم، نگه دار  -

هم بلند شد و سامان   هاینعره و آواز عقب  یکه حرکت کرد، صدا  اتوبوس
  ی ادهیفا  ی هاش رو زد، اما وقتمرحله اول نق  ی رو برق گرفت؛ اکبر  ایو پو 
 . گذاشت و خفه شد  یصندل  ی سرش رو رو  دیند

  قاً یدق  ر ی از مس  قهیاما درست پنج دق  کرد،یم  یرو ط  یروال عاد   ز یچ   همه
 . باره عوض شد و ورق برگشت کیبه   ز یهمه چ   ر ی از مس قهیپنج دق

  دونست؛ یخدا م آوردنیباال م  یبودن و چه گند  یپنج تا کدوم گور اون
از اون دوتا اتوبوس نشده    کدوم چی ها سوار ه مطمئن بودن که اون  ی لیخ

 . هم نبودن ت یجمع  یتو ی بودن و حت

 . کننیم یاگهیغلط د ک یداشتم که دارن  نیقی

که ما رو با چه    م یافت یهوا داد تازه عمق فاجعه رو در  ی که اکبر  یانعره  با
 :تنها گذاشتن  یشخص 



تک تک    ی باشه باشه دارم براتون، وقت  د؟ یخندیخب! که حاال به من م  -
.  هیک  یجاسم اکبر  دیفهمیوقت م دوازده نمره از مستمرتون کم کردم اون

 . نم یبب دیسوار بش دیگمش   االی

گرفته و خسته صدام رو    یبود، با حال از زورم خارج شده    ز ی همه چ  گهید
 : باال بردم

که    دیزیشو نر برنامه  د، یمناسبو ندار   یاردو   ه ی  دن یعرضه تدارک د   یوقت   -
 . بسوزن هیبق  یبه پا هیبق

خط    کردیمحکم و پر حرص به طرفم حرکت م   یهاکه با قدم  یدرحال
 :درآورد به طرفم گرفت بشی ج یاز تو یکش 

  ، یگردیم   ی دفعه آخرت باشه که با کس  وی . آرزبونتو کوتاه کن راد  ن یا  -
  نیمثل ا   یدرسخون   ادِب یبا ب   دیبا  ی و با ادب  یمنظم   ن یآخه شاگرد به ا

 بشه؟   یکی

حرکت    ی نا  یاکتفا کرد و من هم که از شدت خستگ   ی به پوزخند  و یآر
 . انداختم  ن یینداشتم با حال گرفته، سرم رو پا

وارد اتوبوس    دیر یگ یصف م   بی از گرما، به نظم و ترت  م ی دیپوک  گهیخب د  -
خط کش    نی قدر با همان  د،یاریدرب  ی گر  یخدا شاهده اگه وحش   د؛ یشیم
 . ادیتا جونتون باال ب زنمتون یم

 . حرکت کن اول تو برو  یموسو



شدن،    ر یجاگ  ها یصندل   ی تک تک و منظم وارد اتوبوس شدن و رو   همه 
ده پونزده نفرمون با دهن باز به اتوبوس پر شده زل زده    یک یوقت نزداون
 !م ی بود

فج  کهید اوضاع  غ  ح یاون  که    ر ی برام  بهتر  همون  بود،  تحمل  قابل 
 .کردمیرو م   م ی زندگ شی رفاه و آسا  یخونه القل تو گشتمیبرم

به    د،یکاویدراومده داخل اتوبوس رو م   یهاکه با چشم   یدرحال   یاکبر
ماها   یهاچشم  ب  ییدرمونده  خدا  م ی بود  ستادهی ا  رونیکه  زد؛    ییزل 

  هیو بد دل بود که    لیقدر بخ که ان  اومدیاش درد نموجدان صاب مرده
 !نگرفت؟ گهی اتوبوس د

 :روبهمون داد زد یخونسرد با

نشستن،    یدوتا صندل  یکه رو   ییهااون  د؛ین یتر بش خب، همه جمع  لهیخ  -
 . بشن ر یهم جاگ  هیتر بشن که دوتا دوتا بق جمع

که ذهنم    ییافتاد اما تا جا  یچطور شد و چه اتفاق  دونستم ینم  خودمم 
  یدرست تو  تی از جمع   ی انبوه  نی ب  داد،یم   یاریاون آفتاب و گرما    ر یز

اتوبوس چهار زانو نشسته بودم. بزور خودم رو کف اتوبوس جا    یراهرو 
ا س   ن یکردم،  نبود  بد  صد یانصاف  جا  یپول  دن  یو    ی راهرو   ایگرفتن 

انقدر جمع یریبوس رو بگ اتو   کیام نزدفشورده بود که دل و قلوه  تی. 
  ی دونفر  ی هر صندل  ی رو   تی بپاچه کف اتوبوس پر بود از جمع  رون یبود ب 

به    و یبود، حال ار   دن یخودشون رو جا کرده بودن و اتوبوس درحال ترک
اندازش رو کف اتوبوس پهن    ر یبود که با چندش ز  یدن ید  یاون وسواس

 .بود  دهیچسب  نم کی خ کرده بود و به 



  ی لکسیاون پنج تا کره خر که با ر   دنیرو که به عقب برگردوندم، با د  سرم
با ه اتوبوس نشسته بودن و جاشون رو  نکرده    م ی تقس  چکسی تمام ته 

 . گل کرد  م ی بودن رگ نامرد

روان   نایا حاال    ییها یهمون  و  بودن  داده  رو  بوفه  وعده  بهم  بودن که 
 .زدنیشون رو مو چرت سر صبح  ها یصندل  یخودشون لم داده بودن رو 

 . وفتهی اتفاق ب هم ی بر عل  یتی جنا نیاگه بذارم چن نامردم

اما    د یهاش رو بهم مالرو از نظر گذروند و دست  ت یجمع  ت یبا رضا  ی اکبر
 : قبل رفتن، صدام رو با حرص گذاشتم سرم

تا   ی ول  دایببخش   - پنج  اون  اتوبوس کپ  ییچرا  ته  به    دنیکه  جاشونو 
به    هی نبودن، لحظه ورود بق  ت یجمع  یکه تو  نایندادن؟! اصاًل ا   چکس ی ه
خودشون جا رزرو کردن. حتما    یراحت برا   یاتوبوسم نبودن چطور  نیا
ته اتوبوسو تصرف کردن،    ه یشما راننده رو خر کردنو جلوتر از بق  اجازهیب

 . هیناحق  نیا  می قبول ندار اآقا م

زدم و صورتم رو ازشون گرفتم؛ همزمان با اتمام حرفم    یلبخند  تیرضا   با
 . هم دراومد هیو داد بق  غی ج یصدا

 !بابا گهی چرت م -

 . باال م یاومد نا یا  یبه جون خودت ما ال ی اکبر زنه ی حرف مفت م -

 !زورت گرفته؟  یتو خرناله از چ یگ یم  یچ -

 . هاشون لبخندم رو کش دادم و صورتم رو برنگردوندمبه حرف توجهیب



  که به طرف   یدست چرخوند و درحال   ی دالورانه خط کشش رو تو  ی اکبر
 :داد زد تی با جد کرد،یته اتوبوس حرکت م

باهم   دیش  ادهیپ   دییبفرما   ونیخوشه آقا  یادی ! جاتون زطورنیخب که ا  -
 . م یبر

 : رو صاف کرد فوق مؤدبانه نعره زد صداش

  دن یتمرگ   نییکه پا  ییهفتا از اونا  ن، ییپا  دیتاتون گم شکره خرا هر پنج  -
 . نیزود باش  االی گمشن برن عقب 

هم    نیب یقاچاق یکه مثل مهاجرها  ییماها  یکه پاهاش رو از ال  یدرحال
بود م   مینشسته  تک  داد،یعبور  خط کش  زور  رو تکبه  از  رو    ی شون 

 .آخر بلند کرد یهایصندل

که بلندش کنم و بوفه اتوبوس    دمی کوب  وی به شونه آر   ینامحسوس   ضربه 
 :که شمرزلجوشن داد زد  م یهنوز زانو صاف نکرده بود م، ی بش ر ی جاگ

کف    نیآره؟! جفتتون هم   دیزن یمن چه چه م  ه یبرعل  گهی کجا؟! حاال د  -
 . دیتا آدم بش  د ینیش یاتوبوس م

  ی جلو زد و با دهن کج  فی رد  یاز پسرها   یک یبه گوش    ی ل یس  ی ناگهان 
 : روبهش گفت

  ی کنیکه واسه من نعره هوا م  دهیرس  یی خب مجد! که حاال کارت به جا   -
 . یآدم بش ادیهات ب   هیفشار به کل  کم یآره؟! گمشو برو کف اتوبوس، 

  گه یپسر د  ی به بازو   ی ابا خط کش ضربه  گه ید  ی حرکت ناگهان  ک ی  یط
 :داد زد  ادبانهیزد و با همون لحن بچگانه و ب 



  ه یبرعل   یصندل  ی باال  یری! مشعور؟ی ب   یکشیخجالت نم   ادب،یب  یکوشا  -
ات تکون  تا مخ نداشته  ن ی! گمشو برو کف اتوبوس بش؟یدیمن شعار م

 . بخوره

گرم و نرمشون بلند کرد و اون    یهایاون دوتا بدبخت رو از صندل  یوقت
نشستن،    ی بدبخت فلک زده کف اتوبو یویتا اضافه هم کنار من و آر پنج
 . هم نبود دن ینفس کش یو جا برا  م ی شد  پیهم ک ی همه تو گهید

شدبه زحمت سرم رو عقب برگردوندم و    دهیکه به پهلوم کوب  یاضربه  با
و معترض لب    ی. مهران با نگاه حرص دمیرو پشت سرم د  مای مهران و ن

 :زد

 .یتا آخر عمرت با عصا راه بر رم یاز تو بگ  یتخم چش  هیمن   -

 : دیهم همون ضربه رو به کتفم زد و با حرص غر  ماین

 . شهیم   یحتما تالف  م ی دیبرگشته تو داشته باش که رس   ر ی که مس  نیحاال ا  -

 : دمیرو براشون کج کردم و با حرش غر صورتم 

بم  - نک  د یریخفه  درد  دستم  ا بابا،  ما  دمم گرم؛  بد   نییپا   نینه    میجون 
 !از قبل جا رزرو کردن ونیآقا

 . جلو برگردوندمدرآوردم براشون و صورتم رو روبه یبلند  یدهنم صدا با

 : گفت  یکه کنار من خودش رو جمع کرده بود با لحن آروم   نیرام

نبود،    یدوتا نامرد  نیقصد ا   م؛ینکرد  دات یپ  ی شلوغ  یشرمنده داداش تو   -
 .آدم شدن یل یخ داً یجد



اون  یلبخند آدم شدن  به مرور  و سکوت کردم، چون خودم  رو  زدم  ها 
 . نظاره کرده بودم

نعره    ییدوتا  یبلند   یما نشسته بودن با صدا  یرو که روبه  ای و پو  سامان
 : زدن

 .کف مرتب  هی مون عیجمع جم  یسالمت -

شون و دل  و دستر   دیکه با خط کش دوتا ضربه آبدار کوب  یدرحال   یاکبر
 :نعره هوا داد دیمنم خنک شد، با جد

مس  گه ید  - بهتون کل  بگم  اآلن  آهنگ خوندن    غ یج  ر ی از  و  دعوا  و  داد 
بلند بشنوم رقص و اواز    یصدا  هیفقط کاف  کنهی. من سرم درد مم یندار

م هم که  منو  بماند  معدهدیشناسیکه  درضمن  سفت    تونویکوفت  یها. 
 . که من قلبم ناراحته. حواسم به شما هفتا هست  دیریبگ

اتوبوس وزن    یو راهرو  تیپر بود از جمع   یو خروج  ی در ورود  یجلو  تا
 . شدیرو متحمل م   یپونزده نفر

  ی کی  یصندل  یما رد کرد، رو   ونیش رو از م تاپاله  کل یما رد شد و ه  ن یب  از 
 شون کرده بودکه بلند  ی از اون دوتا بدبخت

 : دیهاش رو بهم کوبدست نشست؛

آت  - بر  شی راننده  سالمت  م ی کن  خودتون  تک  ی برادر؛  صلوات    ه یتک 
 . دیر یاتونم سفت بگوامونده  یمعدها د،یبفرست



و    غیبا حرص شروع کردن ج   هایسر دادن و عقب  یصلوات بلند  ها ییجلو
قدر فشار و رومون بود که  و فلک زده ان چارهی ب یهاین یی داد کردن. ما پا

 . م یاز حال و هوش افتاده بود 

رام  سمت آر  نی راستم  چپم  سمت  ه  و یو  نشستن که  بود،    چ ینشسته 
بغلش    یهاش رو با چندش توافتاده بود؛ دست  جونیو ب   حسیدرواقع ب

 : کردیمدام تکرار م رلبی جمع کرده بود و ز

 . باو  دیِگل خوردم اومدم، نگه دار  -

هم بلند شد و سامان   هاینعره و آواز عقب  یکه حرکت کرد، صدا  اتوبوس
  ی ادهیفا  ی هاش رو زد، اما وقتمرحله اول نق  ی رو برق گرفت؛ اکبر  ایو پو 
 . گذاشت و خفه شد  یصندل  ی سرش رو رو  دیند

  قاً یدق  ر ی از مس  قهیاما درست پنج دق  کرد،یم  یرو ط  یروال عاد   ز یچ   همه
 . باره عوض شد و ورق برگشت کیبه   ز یه چ هم  ر ی از مس قهیپنج دق

پ   ی تنگ و خفه  یفضا  یتو  یی مرو ی ن  ی بو  چنان  برا دیچیاتوبوس    ی که 
از من بدتر    هیحال بق  یبودم؛ انگار  ژنی کپسول اکس  ازمند ی ن  اتیادامه ح

 . اکثرًا به صرفه افتاده بودن  ،یدم عصر مرو ی گند ن  یبود چون با اون بو 

کردم،    پیهام رو تا ته کفرو بردم و چشم   امقهی  یسرعت سرم رو تو  با
 . تر شدمتنگم جمع یجا یکه توان بود تو  ییتا جا 

از    یک یسر    ییبال  هیسفر آخرت! معلوم بود باألخره که    ایاردو بود    نیا
حکمش دست    دادن یما رو به فنا م  یدر چه اثر  نکه یا   ی ول  اومد،یماها م

 . خود خدا بود



 : پر از خشم مهران حرف دل همه رو زد یصدا

  ی اردوگاه از گشنگ  م ی بزنه به کمرتون پلشتا! بخدا برس   یکه امام عل  یا  -
 . هاتونولقمه دیجمع کن  د،یریم ینم

 : باشه  یناراض   یلیخ   خوردیچفت دماغش رو گرفت، به لحنش که نم  ای پو

 ! غذاست؟ یبو نیا -

 :بلند شد و داد زد ی صندل یکه آخر اتوبوس نشسته بود از رو   یپسر

د  - به خر   گه ی تو  نزن  م  یهرک   ت، یخودتو  تو خودت    دونمیندونه من 
 . خودتو نزن به اون راه ی هست ی نشانکپسول آتش

 : و داد زد  دیکوب   نیبا حرص پاش رو به زم ای پو

نداشته    ی بلق   نیحرفو بزن که چن   نی ا  ی فرقون ِکش برو به کس  یآخه َار  -
 . باشه

باال گرفت و همه شروع کردن تهمت زدن به هم؛    تی کل جمع  همهمهه
از ما آخرادب و احترام  کم ی اتوبوس    یهایاول بهتر بود، پس    هایشون 
 . کردنیشرکت نم  یبحث مزخرف ن یچن یتو

 . رو باز کردم پمی ک  یهاگوشم، به زور پلک  ر یز  ویآه و ناله آر یصدا با

  وار ی گچ بازهم دروغ گفته بودم، بدبخت فلک زده از گچ د  گفتم یم  اگه
داشت نفس بکشه و حرف بزنه،   یشده بود؛ سع   تر حسیو ب  دتر یهم سف 

 :م گذاشت و با زور ناله کردشونه یسرش رو رو  یجون یبا ب   یول

 .... دارمیحس... خفگ  -



  ی اکه عقب ما بودن چنان قهقهه  ییما یبود تا مهران و ن   یحرف باق  نی هم
اتوبوس غلط بکنن به پاشون برسن؛ طبق معمول    تی بدن هوا که جمع

  د یکش  وی به سر آر  یو پرسشگر دست  یادب نشون داد و با نگران  نی فقط رام
 . دیپرس یو حالش رو با نگران 

 :گفت  دهیبر دهیهم افزوده شد. مهران بر  ت یقهقهه جمع  حاال

 . از طرف مرغزار د یوز  یباد بهار -

و ترس سر از    یداشت که با نگران   ی حالش بد بود و احساس خفگ  قدر ان
و ترس داد    یآوردم و بازوهاش رو باشدت فشار دادم، با نگران  رونیب   قهی

 :زدم

 نفست گرفت؟! جات تنگه؟ ییهویچرا  -

  تر کینزد  ویشون رو به صورت آرما بودن سرها  یکه جلو  ایو پو   سامان
  خبر یهم از همه جا ب  یکردن؛ سامان که خر درونش فعال شده بود و اکبر

 . استفاده کرد تیگوش زده بود از موقع   یتو یهندزفر

هم با آب و تاب    ا یآمبوالنس درآورد، پو  ی بلند شروع کرد صدا  ی با صدا 
 :داد زد

 . تیموقع  صی تشخ ی برا ایب  تیموقع   ی  س یع -

 . بله قربان -

 . کردن  قیزدن و تشو غین دست و ج صدا شروع کرد  کی  همه

  نکی رو رصد کردم که ع  یاو سبزه  ینگاهم از اول اتوبوس پسر الغر مردن   با
 . کردیم  ق یهاش دقچشم   یرو رو  شین یبذره



 :صدا داد زدن  کی  همه

 ... .بگو حاآل  تیموقع  اال،ی   تیموقع   یس یع -

هاش رو پر  شده، دست  ر ی جوگ  یلی که مشخص بود خ  یالغر مردن   پسره
باال برد و برا از همون    یی هویجو رو ساکت کرد.    شتر ی دقت ب  یافتخار 

  نیپاورچ نی و پاورچ  دیدماغش رو مثل سگ باال کش ز ی خ  نهیاول س  فیرد
  یهااز بچه  یکی اتوبوس که    سمت ما حرکت کرد؛ دماغم رو طرف پنجره

 .کرده بود سوق دادم  ازشب ی صندل  یرو 

  و ی رو آر  و یبچه تلف شده؛ سر آر   نیا   وفتن یبخوان به کار ب   رهایجوگ   ن یا   تا
 . بخوره  کلشیبه سر و ه  یباد  ه ی  نیی روبه پنجره گرفتم تا از اون باال به پا 

هم    ما یو مهران و ن   ایاز سامان و پو   یهمه ساکت شده بودن، حت   باً یتقر
که نشسته    ییبودن جا   پ یجا و ک   ی که از شدت تنگ  وی! آر اومدیصدا در نم

 : کردیم قشیتشو  رخواهانهی هم خ   نیرام د، یکشیبا تالش نفس م 

 . بازدم کم یدم،   کم ی نیآفر -

نفر نبود که! کل اتوبوس    کینگاه    دم؛یسرم رو باال کش  ی نگاه  ین یسنگ   با
 . بود ستادهیسرم ا   یباال یمن زوم کرده بودن و پسر الغر مردن  یرو 

هام  دوندم و لب  شیصورت الغر و استخون   ی و با شک نگاهم رو تو  مرموز 
رو کج کردم؛ دستش رو آروم به طرفم دراز کرد و با انگشت نشونم داد.  

 :لب زد انه یموز   یبا شک ختهیبا لحن آم 

  اد؛یو گوجه داخل نون سنگک م   از یتازه و پ  یمرو ین  ی طبق شواهد بو  -
 .شده. کار خوِد ناِکسشه  دهیگند  ایمونده  ا ی ی کی  فیک   یتو



گفت؟! من دم    یچ  نی! ا ؟یبه خودم اومدم؛ چ  هیبق  دنیو او کش  ادیفر  با
لقمه    ی رخواهیخوردم! عمه با خ   یچا   وانیل   کیبه اصرار عمه فقط    یصبح

  فم یک   یتو  نکهیا  یبرا  ی راه بخورم، ول  یدستم داد که آلقل تو  یرینون و پن
و کث تو   فی نمونه  نکردم!  قبول  پام    ینشه  رو  نکرده  روشن گناه  روز 

 . نوشتیم

بغلم مثل تفاله به جلو هول دادم و    یرو از تو  وی ها کله آربرق گرفته  مثل
 . از جام با زور و زحمت بلند شدم

 : شروع کردن داد زدن و دست زدن  همه

 ... . یکپک   نی مت ، یکپک  نی مت -

 : هام رو بردم باال و از ته دل نعره زدمدست طاقتیب

تو خشک تره، تهمت    کل ی من از ه  ف یواسه خودت؟! ک   ی بافیم  ی تو چ  -
 !به من هان  ی زنیم  ویچ

  یهام رو پس بزنه طلبکارانه سرداشت دست  ی با حرص سع  که یدرحال
 :روبهم گفت زون یآو ییهابه نشونه تأسف تکون داد و با لب

بسته    یفضا  یتو   دهی. لقمه گندتی موقع   ی  سی ع گنیبچه جون به من م  -
ِد اگه تو    دم؛یم  صی تشخ  یمن بوها رو از صد فرسخ   مرو ی نوع ناونم از  

خورده تو صورت اون بدبخت؟!    بی از غ   ده یگند   یمرو ین  ی که بو  ینبود
فلک زده    نی صورت ا  کیفضا هم که بسته. جهت بو نزد  پهیجاشم که ک

 . بوده



ثابت کنم؟!    یچطور  نوی حاال ا  ایالغرش زل زدم، خدا  کلی باز به ه  یدهن   با
  تونم یجوره نم   چ یه  گهید  وفته، ی ب  ها نیکه سوژه دست ا   یبه روز  یوا

 . اسم و رسمم رو جمع کنم 

ام رو از حلقم خارج کنن؛  دلم لشکر انداخته بودن تا دل و روده یتو انگار 
  فمیک  یتو  یاکه بحث رو تموم کنم، لقمه  رفتیکتم نم  یجوره تو  چیه

 شدم یقصاص م ی طورنینبود و ا 

و    دمیهام رو بهم کوب دست  زدمیجز م   شیآت   یمثل اسفند رو   که یدرحال
 :داد زدم

نوح اگه من لقمه تو دست و بالم باشه، آسفالت بشم اگه من    یبه خدا  -
 ... . دمیلقمه آورده باشم. من سه ساله رنگ زرده تخم مرغم ند

بال  مثل مگس بال  دن؛یادامه بدم و شروع کردن دست زدن و خند   نذاشتن
حضرت شروع کردم به قسم    نیاز اول  د،یرس یاما صدام بهشون نم   زدمیم
قدر کف اتوبوس  لشکر! ان  ن یبودم ب  یاهیکه س  دهیاچه ف  یخوردن ول  هیآ 

تا درش رو باز کنم و ثابت کنم    دمی رسینم  فم یآدم نشسته بود که به ک
 . که بو داشته باشه  ستی دست و بالم ن یتو یزیچ چ یه

خورد، تعادلم بهم خورد و پرت شدم    ر یکه اتوبوس سر سرعت گ   یتکون با
ن  نیی پا  تیجمع  یتو و  مهران  قهقهه  رفت،    یمایاتوبوس.  هوا  آشغال 

  یشعور داشت که برا  نیهم منتظر سوژه بودن. فقط رام   ایسامان و پو
که کف    ییهاینیی پا   ی و با همراه  نی کمک کردن بهم بلند شد. با کمک رام

و رسا    با یز   یبودن و بخاطر برخوردم باهاشون با کلمات  شستهاتوبوس ن 
 . کردن از کف اتوبوس خودم رو جمع کردم  ییرایازم پذ 



خودم رو    شوننیبا زور از ب   دن، یمشت به کت و گردنم کوب  هی  هرکدوم
نفره رو گرفتم    کی  یرو گرفتم و با حرص صندل   ن یجمع کردم؛ دست رام

 . هام رو دورش حلقه کردمو دست

و دوباره    دمیهام رو بهم کوباگه خودم رو ثابت نکنم، دست  ستم ین  آدم
 . نعره زدم تم یپس گرفتن حث یبرا

لحظه  واکنشیب  قدر ان پ  یابودن که  و  رو    رهنم یبه خودم شک کردم 
باخبر بشم؛ به خدا که عطر سپهر رو    رهنمیپ   یگرفتم تا از بو  م ی نی ب  یجلو

لباس فرم    یلباسم خال  ی رو   ذاشتیاتاقش م  یکه عمه تو کرده بودم! 
سر وقت عمه    شه یهم  داد، یگل نم  یکمتر از بو  ییبو  چوقتی م همدرسه
گاه  نداختیم  یی شولباس  نیماش  یتو  روها  لباس   عیما  یبو  یو 
 .بود رهنمیپ  یماه رو   کیتا   یی شو لباس

لقمه   کهیچاقالو درحال یکه پسر  افتادمیکم کم داشتم از نفس م  گهید  
از جا بلند شد و    داد،یتخم مرغ م   یبو  دایدستش بود و شد   ی تو  یبزرگ

 : اش زدبه لقمه ی اگاز گنده

کمتر ادعا کن! هنوزم    تیموقع   ی سی. ع جاستنیداداشا منشأ بو ا  ون یآقا  -
  ص یکه من تشخ  یسرتا پات ادعاست؛ هرسال ادعا دار  ، یقدر مشنگ همون

من بوها رو    یزدیالف م  یگرفت یبوها رو و فالن. پارسال پول م   دمیم
. الحق که اسم  ینش   عی روش، بتمرگ ضا  نم یا   دمیم  ص ی مثل سگ تشخ

 . نشئه ی  س ی ع  اتبر  ه یقشنگ

سطل    هیو    تیموقع   یس یمن بودم و ع   خواستیلحظه فقط دلم م   اون
 . کردمیهمون سطل آب حلش م  یتو  خورمیآب؛ قسم م 



کنه؛ سه    یباز  هی بق  یبا آبرو   کرد یاش کرده بودن که جرئت م گنده  چقدر 
 . کردیها نم غلط نی چشمش از ا یپا خوردیچهار تا لگد م 

ب   فقط پس گردن  تی جمع  نیاز  حرص  با  و  رسوندم  بهش  رو    ی خودم 
ع   ی محکم پوک  ب  دم ینشئه کوب  یس یبه کله  درحال   توجه یو    که یبهش 

که    یت یجمع   یالداشتم از البه  یعوجودم رو گرفته بود، س  یبی حرص عج
که    ی اتوبوس نشسته بودن رد بشم؛ هرکدوم هم با حرص و فشار  ن ییپا

سمت جام حرکت    دنیکش یو هوار م  زدن یروشون بود به پاهام مشت م
 . کردم

دو وجب جا رو نداشتم؛ تنها    یکردن ماجرا اون هم تو  دایپ  خیب   حوصله
 .بود  یی آبرویب شدیم  دم یکه عا  یزیچ

القاب  از  مرده  انگاراون گذشته کشته  بودم!  تو  یشون    ن یا   یهرکس 
 . چسبونده بودن یمدرسه دمش رو به لقب

طرف همون پسر چاقالوئه،    دیرو برق گرفت و مثل ببر پر  ی  سی ع  ییهو ی
 : و داد زد  دیرو چسب  اشقهی

  ی گور َکن؟! در دهنتو ببند بشکه، من سه سال متوار  نی کار خودت بود ام  -
 . شت سرهم مچتو گرفتمپ

دستش گرفت و خونسرد و با دهن پر    ی تو  یاز لقمه  یبشکه گاز  نیام
 : گفت

! هرسال واس  ؟یهمه ادعا کرد  نی ا   یزر زر اضافه نکن بابا خسته نشد  -
 بچه جون؟  یکه چ  یشی ما شاخ م



ع   مشخص  رو   ی سیبود که  تأث  ی جان  تعصب    رگذارشیحرفه  به شدت 
 :بشکه رو گرفت و داد زد نی ام قهیبا سرعت  نیهم   یداره؛ برا

آدما رو از    یمن بو  ؟یکار من صفحه بذار  یکه رو   یهست   یتاپاله تو ک  -
 . یامتحان کن  ی تونیم  دم، یم  صی تشخ  یصد فرسخ 

قدر  داشتن که ان  نیق یهمه مثل من    دیشا   م، ی باره ساکت شد  ک یبه    همه 
 . انجام بده ی بسته کار خراب یفضا ی د توکه بخوا  ستی ن شعور یب

  یسی صورت ع  یتو  یآروغ   دییجویاش رو م لقمه  کهیبشکه درحال   نیام
  حس یب  یی هو یبدبخت    ی سی قهقهه هممون باال رفت، ع  نکه ی زد؛ عالوه بر ا

 . شد و با سر وسط اتوبوس افتاد

مشخص    د،یچ یفضا پ  یدستش که تو  یتو  ک یپالست  سی پ  سی پ  یبا صدا 
 . هست اتشی املت با محتو  ی بود که لقمه بعد

بسته اتوبوس   یفضا  یبود که تو  شی بشر قابل ستا  نی ا  یشعوری ب  یعن ی
 !خوردیرو م  یبودار یغذاها  نیچن

 :نعره سر داد ایپو  

 . و قارچه  از یاملتو پ یلقمه بعد د،یریهمه هدف بگ -

  یاهابود تا هممون با سرعت سرهامون رو ج  یحرفش کاف  نی هم  گفتن
رو باز کردم و سرم رو داخلش جا    فم یبا سرعت در ک  م؛یمختلف فرو کن 
آر سر  ب  وی دادم،  بود  متحرک  مرده  مثل  و  دست  نیرو که  هام گرفتم 

 . دماغش رو با دست پوشوندم 



قطعًا سکته ناقص    ویآر   یاملت رو تحمل کنم، از طرف  یبود بتونم بو   محال
 .زدیرو م

هام گرفته  رو با دست  وی ام بود و دماغ آررو سرم داخل کوله  یاقهیدق  چند
  ب یس   یهم بو  فیک   یبود که از تو  ادیقدر زبودم؛ اما المصب اثرش ان

 . کردمیرو حس م یدم صبح  یمرو یو ن  ینی زم

شن  فی ضع  یصدا رو  جا   دمیسامان  رو  بود سرش  مشخص  فرو    یی که 
 : کرده

سگ    ؛یمسابقه مردان آهن  یرب  دیات، تو باآسفالت بشه اون معده  یعن ی  -
 کنه؟ یموقع ظهر املت کوفت م  نیا

 : خفه داد زد یهم با همون صدا  ماین

  وون؛ی ح  یریزن بگ  یخوایم   گهیمختل شد! آخه گراز تو دو روز د  مییا یبو  -
 ؟ یکنیم  ر یوضعت شکم زنتو س   نیبا ا  یچطور

ادامه    یاخفه  ی با صدا  فم، یتو ک  کردم یفرو م  شتر یسرم رو ب  که یدرحال
 :دادم

 !شترهی ب  دمیهاش از اس لقمه ی! نفوذ بوده؟ی زن م نیبه ا  یک  -

  ف ی خفه و ضع  یی چندتا سرفه پشت سرهم کرد و مهران با صدا   ن یرام
 :ادامه داد

چاه فاضالبش طرف    یانگار  یباز کردن! ول   یمن انگار فالفل  یکوله  یتو  -
باز    تونویکوفت  ی هانجره. در اون پ ارمی از تو درب  یپدر  ه یدماغ منه، من  

 . المصبا د یکن



پنجره  ی صدا  با از کباز شدن  رو  بق  دمیکش  رونیب  فم یها سرم  هم    ه یو 
ها  لقمه  یوارد اتوبوس شد از شدت بو  م یکار رو کردن؛ باد که مستق   نی هم
 . کمتر شد  یکم

و به    زدیبه لقمه دستش گاز م   یال یخ یازش با ب   گرفتیحرصم م  چقدر 
 .دیخندیحال و روز ما م

  د؛ یکشیشده بود و نفس هم به زور م   پ یک  شی صندل  ی بدبخت رو   ی س یع
 . اآلنش  یدگیحقش بود، نه به هارت و پورت اولش نه به آب کش

خواب آلودش رو    یهاکه تازه از خواب غفلت پا شده بود، چشم   یاکبر
هاش رو بهم  باز کرد و سرش رو از شونه پسر کنار دستش بلند کرد. چشم 

هندزفر  د یمال و صدا  شی و  با شوق  درآورد،  از گوش  آلود    ییرو  خواب 
 : دیهاش رو مشتاق بهم مالروبهمون کرد و دست

آش!   ن یداره ا ییآش رشته آورده؟! عجب بو  یها کسبچه یِا به سالمت  -
 . متهیخوردن غن   یکه آش سر ظهر  اب یآشو در   یهاکاسه  نیپاشو ا   یمحب

داد  یاقهقهه  چنان از صدا م یهوا  اتوبوس  و  خنده  یکه  امون هوا رفت 
که متوجه نبودم دارم    دمیکوب یم  ن یزم   یپاهام رو رو   یجور  ومد؛ی ن  نیزم

 . زنمیضربه م  م ی روابه کمر روبه

تو   نیرام فرو کرد  رو  سرش  خنده  هممون    فشیک  یبا  اون  جز  به  و 
 . م یدی خند یم  مالحظهیب

حساب  یاکبر خورده    ی که  همون  جا  با  و  پروند  باال  رو  ابروهاش  بود، 
 : دیاش بهمون توپنکره یهانعره



 !د؟ یکرد  یباز چه غلط  نم؛ی بب دی راست بگ  د،یخندیم  ی زهر مار به چ -

آروم و    ی اش گذاشته بود با صدامعده  یکه دستش رو رو   یدرحال   ای پو
 :قهقهه گفت  یاون همه صدا  نیب  م ی مال

 . آش خور ی شد، َاک بی تصو دیاسم جد  -

بود  گهید رسونده  حد  به  رو  اکبر   م، یخنده  م   یهرچقدر که    کردیتقال 
 .نداشت  دهیمون کنه فاخفه

و از خنده اتوبوس رو گاز    م ی زدیدونه متلک مدونه  م،ی دیخند یم   کسرهی
اکبر  م؛ی زدیم ب  یسع   یهرچقدر که  مهار کنه  رو  ما  بود،    دهیفایداشت 
دادان ادامه  با  م ی قدر  ماها  که  وسط  افتاد  اتوبوس    ییخط کش  ته  که 
 . م ی بود

با تأسف به    هاشون یبعض  ی تر بودن و حتبا ادب  ی لیاتوبوس خ  یهایاول
 . چرخوندنیو سر م   کردنیما نگاه م 

قدر محو خنده بودم که حواسم  ان  ی ضربه به سر و کتفم خورد، ول  دوتا 
 . نبود ضربه از کجا خورد

رو    فم یکه حواسم نبود دارم ک  یهام جمع بود، به طورچشم   یتو  اشک
 . دمیفشار م  وی صورت آر  یرو 

 :زد یداد بلند یاکبر

  ی بکنه، تا نفر  جاد ی ا  یصوت  یآلودگ   گه یبار د  کیصداتون    هیفقط کاف  -
 . ازتون کم کنم  پونزده نمره از انضباط و تمام دروس 



  میبود   ی خنده بعد  یتلنگر برا  ک یاما منتظر    م،یباره ساکت شد   کیبه    همه
افتاده   ما یشونه ن  یرو  حس یب  کهیو درحال د یکه مهران زحمتش رو کش

 : هاش رو کاسه مانند باال برد و با خنده گفتبود، دست

 . آش د ییآقا بفرما -

  شد، یاتوبوس اون آدم سابق نم  نیا   یتو  چکسی ه  گهیکه د   خورمیم  قسم 
و جولون    ها یاول  یریز  قهقهه زد؛ به سربه  دیهمه تناقض فقط با   ن یبه ا

که فقط جنازش    یانشئه  ی سی به ع  ها،یو کف اتوبوس  ها یدادن ما آخر
  ی ها به نقطه نامعلومو مثل جن زده  دیکش   رونیاز اتوبوس ب  شدیرو م
 . بود ره یخ

 . وس رو از حرکت نگه داشتنکه اتوب   م ی ادامه داد قدر ان

  ی بود، خط کشش رو باال گرفت و تو  یکه کالفه و عصب   یدرحال  یاکبر
 :هوا تکون داد

 . عیزود سر رون ی ب دی. همه گمش رونیهمه ب  االی -

بدم    یهایاول اتوبوس خارج شدن،  از  و منظم  از خدا خواسته  اتوبوس 
فرصت بود. منتظر    ن یبهتر  نیام بخوره و ا پس کله  یی هوا  هی  اومدینم

با هجوم    م، ی آخر از همه خارج بش  وی هم برن و من و آر  ه یموندم تا بق
  یآخ  خورد یم  ها ین ییکه به کمر ما پا  ییهابه طرف در و ضربه  هایآخر
 . و شروع کردم فحش دادن و نق زدن  گفتم 

  م؛ یموند   یباق  یو اکبر   وی تا ارازل هم از اتوبوس خارج شدن و من و آر  پنج
 . نداشتم  د ید نییو به پنجره از پا   م ی کجا توقف کرده بود  دونم ینم



کنار زدم، آقا    وی صورت آر   یرو از رو   فمیدرد کمرم رو راست کردم و ک  با
 . رو آب برده بوداش بود و خونه دهیمثل سگ خواب

 : و با خنده گفتم   دمیکوب  ویبه کتف آر  یاضربه

 !رخ داد  ییهاچه صحنه  ی ن یبب  ینبود  ، یرپاکت یخب خواب بسه ش   له یخ  -

هم داشت؛ ضربات دستم رو    ی نینخورد، نکبت چه خواب سنگ  یتکون  چیه
 : دمیتر کردم و با حرص غر محکم 

 !ستایمن بالشت تو ن  یپاشو پا  یه -

گشاد شلوارش رو    یهاپاچه  یبا نگران  یحاصل نشد، اکبر  یادهیهم فا  باز 
 : و هراسون به طرفم اومد  دیباال کش 

 !شهی نم دار یچرا ب   شدهیچ -

حس کردم، تنم    یکم  یگرما  یول   وی دماغ آر  یترس دستم رو بردم جلو  با
 .شد نیمن هم سرد و سنگ  ی هاکرد و نفس  خیباره  کیبه 

 :رو تکون داد وی صداش رو باال برد و آر و ترس   یبا نگران یاکبر

  کنه؟ یدرد م  تیی جان بلند شو پسرم. حالت خوبه؟! جا  وی ! آرو یپسرم آر   -
 . جواب بده پسرم

سرد و سخت با سماجت نفسش رو مقطع    یاهمچنان با چهره  وی آر   اما
 . شدیپاهام آب م  یرو  خیتکه    کیو مثل   دادیم  رونیب

طرف    کیو من از شدت ترس از    دی طرف رنگ از رخش پر  کیاز    یاکبر
ان  حسیب بودم،  افتاده  پس  توشدم؛  با    یقدر  بودم که  و شوک  بهت 

 . و رخش زل زدم  رنگیبه چهره ب خیسرد و   ینگاه 



سرد  دن، یسابیم   خ یقلبم    ته قطره  قطره  چکه    یانگار که  وجودم  به 
 شد؟  یچ دمی لحظه از خودم پرس کی. فقط  کردیم

تو  گنیم  راست مرگ  م  ک ی  یکه  اتفاق  ه  افته، یلحظه    ی مرگ  چیاما 
 یچشمت باشه. خب چ   ی بغلت و جلو  یکه تو  ستی تر از اون ن سخت

قدر راحت  چرا ان  زنم؟یقدر راحت درباره مرگ حرف م شد؟ چرا دارم ان
 !به ذهنم برسه یاجمالت مسخره نیچن  دیبا

رو   یهادست رو  نوازش  دم یکش  دشیسف  یموها  یلرزونم  تکون  و  وار 
 .دادم

 : رو گرفت و با شدت تکون داد وی آر  یبازوها یاکبر

 !شو   دار یپسرم، تو رو به ابلفضل ب   ویآر -

 :روبهم نعره زد یحاصل نشد، با نگاه تند یاجهینت  دید  یوقت

 !بچه چش شده هان؟  نیا -

پاهام    یرو   ویبه چهره سرد آر  رمقیکرده و ب   خیکه با همون بدن    یدرحال
 : جواب دادم کردم یاه منگ

 تنگ شد، هوا   شی نفسش چند لحظه پ -

منه احمق توجه    ی به صورتش خورد؛ نفسش تنگ شد. بهم گفت ول  که
احمق متوجه نشدم! من کشتمش    ی رو   فم ینکردم، ک  بود مِن  صورتش 

 !کشه ینه؟! چرا نفس نم 

شلوارش رو    کهیو درحال   دیسرش کوب  یهاش رو توجفت دست  یاکبر
 :اتوبوس داد زد یفضا یتو د یکشیباال م 



بن   ای  - ب  یقمر  به گورتون  تف  رفت؛  دست  از  مردم  بچه  که    ادی هاشم 
آدم به  سر  زادیکاراتون  کن  بلندش  ببر   عی نرفته.  کن    مشیبلندش 

 . مارستانیب

  خیلرزون و    یها قدر بهت زده بودم که فقط با دستزده بودم، ان  بهت
 .دادمیرو نوازش م  و یآر دی سف یام موهاکرده

  چ یو به ه   ز یچ  چیَکتم فرو کنم که بلندش کنم؟ ذهنم به ه   یتو  یچطور
و چهره غرق در    دم یساب یم  خیدلم    یسره تو  ک یفقط    داد، یکار فرمان نم 

 .کردمیم  لیو تحل هی رو تجز  وی خواب آر

قدر  ان  ز یهمه چ  داد، یجز سکوت و بهت فرمان نم  یزیچ   چیمن به ه   ذهن
  کار یچ  جانیمن ا  نم یرخ داده بود که فقط به عقب برگشتم تا بب   عیسر
 . کنم یم

هاش بود، نگاهم  دست  یتو  یتریل   ستی دبه بزرگ ب  ک یکه    ایورود پو  با
 .شد  یباره اشک  کیبه 

ب  یل یخ  هام اشک همون  اندازه  و  حد  در  د  یتریل   ستی راحت    واره ی از 
داغ و ملتهبم    یها هام اشکشم شدن؛ استخر چ  ر یسراز  م ی اقهوه  یهاچشم 

 .باال داد  یرو به راحت

ب   یزیچ رو  ترسم  اشک  نی ا   کردیم   شتر یکه  ببود که    ه یشب  شتر ی هام 
دارم    ن یق ی  ی عنی پس    ده؛ یکه ترس   ی بود نه آدم   د یخسته و نا ام  یهاآدم

 !مرده؟   وی که آر

 : و معترض لب زد د یپا جلو کش  توجهیکه متوجه حال ما نبود، ب   ای پو



  دهیشربت م  یتری ل  ست یب   نیا   یشمس گاو زاده داره تو  نی ا  ،ی آق اکبر  -
 ... .دمیمن ند   نیاز ا  تر فی تر و کثپلشت ی عن ی ها؛ دست بچه

  د، یرو د  وی من افتاد و چهره گچ شده آر  یاشک   یهاکه به چشم   چشمش
 . آب دهنش رو قورت داد د؛یدهنش ماس یحرف تو

حرکت کرد؛   ویآر   جونیو کنار زد و به طرف جسم ب ر   ای با سرعت پو   یاکبر
 : گفت  یزد و با خونسرد  ی لکسیلبخند ر ای پو

 . و ِاال از منم سالم تره  لمشه،یف نیبابا ا  -

  ی اکبر  ی نکردم و با همون بهت و تعجب به تقال  یهاش توجهحرف  به
  ی مثل ماه  ویشد، آر  ختهی ر  وی صورت آر  یکه تو  یسی زل زدم؛ با ماده خ 

 . و دهنش رو اندازه تونل تهران شمال باز کرد  دیباال پر   دهیآب پر   یتازه تو

از    ی قلبم رگ به رگ شد و موج  چهی شد، در  ق یجون دوباره بهم تزر   انگار 
 . احساسات درونم فوران کرد

به گردنش    یمحکم  یکه داشتم، پس گردن   یاتمام حس ترس و دلهره  با
 . دمیکوب 

  چیگرفتم ه  ادیتازه    یبود؛ انگار  یدی ام فقط ترس بود، کاش فقط نا    کاش
 . ستیهات ن دست ینفر تو ک یتر از جون دادن و مرگ  سخت ز یچ

م  فقط رو   ی کشاورز  نیزم   ی تو  خواستیدلم  از  آهن    کل یه  ی با گاو 
و خنده بشم؛ بغض  رد  رو   یاقناصش  با    یاز سر شوق  بود،  دلم مونده 

  ن ی هام رو مثل توپ از زمو اشک  دمی صورتم کش  ی هام رو رو سرعت دست
 . پرت کردم  رونیصورتم ب 



دست گرفته بود    یقلبش رو تو  کهیو درحال  دیکش  ی نفس راحت  یاکبر
دستش    یرو تو  یتریل   ستی.که با افتخار ب یدرحال  ایگوشه افتاد؛ پو   کی

 .دادکش    شتر ی لبخندش رو ب داد، یتکون م

با تند  یآب رو  مچه ی ن  و یآر   ایبه پو   یصورتش رو با حرص پاک کرد و 
 : دیتوپ 

 وون؟ ی چه مرگته تو هان؟! چته ح -

 : گفت  دهیو رنگ پر ده یبر دهیبر زدیبه قلبش چنگ م کهیدرحال  یاکبر

 !یآخه... پ... پسرم... ت... تو که... ما... رو کشت  -

  یاکبر  ی رو باز کرد و ته مونده آب داخلش رو که رو   یتر یل   ستی در ب  ای پو
 . دیسه متر هوا پر  یاکبر د،یپاش

 :رو بست و سرش رو تکون داد  یتریل  ستیدر ب  نیبا تحس  ای پو

  ینظر  د یتجد  هی از امروز    اته، یح   هیآب! الحق ما   ن یداره ا  یاعجب معجزه  -
 .ادی داشته باشم. دمم گرم عزت ز دی مصرف آب با   یتو

به همشون با سرعت برق از اتوبوس    توجهیو ب  دیتحملم ته کش  گهید
 . تازه که به سرم خورد حال اومدم یو هوا  دمیجه رونیب

جد  ییها متهم   حس آزاد شون؛  زندان  از  تازه  داشتم که   کی  یجدیرو 
 !لحظه فکر کردم کشتمش

رو    شی کردم چند لحظه پ  یو سع   دمیچهار تا نفس پشت سر هم کش  سه
تفاوت که حاال    نیبا ا   دیکوبیکنم، اما قلبم همچنان به شدت قبل م  تیدل

 . روش و عطشش رو متوقف کردن ختنیانگار آب خنک ر 



  حسیو کم ب  دادیبدنم جولون م   یهنوز هم تو  شی پ   قهیچند دق  ترس
 . نشده بودم؛ هضم اون اتفاق به شدت سخت بود

! چطور شد که مثل  د یکشینفس نم   یجدیجد  یکله ماست   دیکله سف  اون
 نفسش جا اومد؟  ومیآکوار   یتو  یماه 

قطعًا با اون حجم استرس خودم کنار    اومدیم  رتر ید  قهیچند دق  ا یپو   اگه
 .دادمیجون م مصرف یب  یاون کله ماست 

  ی راه  نی سوپر مارکت ب  ک یو    یمی کافه قد  کیو    م یکوه و کمر بود  یتو 
 . شدیم  افتی  ابونی اون همه کوه و بر ب نیب

  ی تو  ا ی  دادن، یسوپرمارکت جولون م   ی تو  ای پراکنده شده بودن و    همه 
قد بچه  یاعده  ؛یم یاون کافه  رو از  هم  و    یهایو صندل  ز یم  یها  کهنه 

 . در کافه نشسته بودن یجلو یمیقد

پ   ی هابه کوه  ینگاه  بهم  و  آه روبه  وستهیمتصل  انداختم؛  سر    یروم  از 
وجودم هنوز عطش داشت و مضطرب از اتفاق چند    یول   دم، یکش  یآسودگ 

 .بود شیپ قهیدق

اکبر  ن ییپا   با آر   یاومدن  بندش  پشت  و  اتوبوس    ی گورگوربه  یو یاز 
حرص خورده    ی برگردوندم؛ به اندازه کاف  تیصورتم رو با ترس و عصبان
 . رو نداشتم   بتم یمص   یهابا منبع یی روبودم و تاب و توان روبه

صادر شده بود و انگار تبرئه شده بودم، مگه    شی پ  قهی مرگم چند دق  حکم 
  شی پ  قهیداشتم که چند دق  ن یقی؟  بره   رونی لحظه از ذهنم ب  ک یو    شد یم
 . آدم سالم و زنده جون رو کشتم  کی



رو پشت سرم    ییها قدم  یصدا  ذاشتم یم  آروم روبه جلو قدم  کهیدرحال
 . پشت سرم باشه  یرپاکتیحس کردم، حتم داشتم ش

 . تشهی خاصیمتوجه شدم خود ب میقدم که شد  هم

دم با همون  دا  حیبه دو کردن باهاش رو نداشتم پس ترج  یک ی  حوصله
پر از سنگالخ کنار جاده قدم    ی جاده خاک  یتازه حال اومده، رو   ی هانفس
 . بزنم 

تازه جوونه زده روشون رو    یهاها و سبزهقشنگ کوه  ی وستگی نگاهم پ  با
 . لبم نشست یرو  یو ناگاه لبخند کمرنگ کردم ینگاه م

مخ بود، از همه بدتر الل بودنش    ی هاش کنارم به شدت رو قدم  یصدا
 : . انگار فکرم رو خود و نطخش باز شدکردیم  تمیاذ

 . یمرس -

 :جواب دادم یمعطل یرو کش دادم و بهش نگاه نکردم، ب   لبم 

 !خب -

 : دمیش رو شندورگه یصدا

 !م؟ یخب چرا تظاهر کن -

و سرم رو به طرفش برگردوندم، کله    دمیپرپشتم رو درهم کش   یابروها
 : رو از نظر گذروندم و صورتم رو برگردوندم  دشیسف  کدستی و   یماست 

  گهی نم  ی هم کس  ی واضح بزن، درهرحال اگه نزن  یزنیاگه م   ایزر نزن    ای  -
 . یالل



 : حرفش رو زد یو با همون خونسرد  مقدمهیب

  دیشا   کنن،یبهم کمک م  شهی هم  قا یوقته؛ رف  ی لیدرواقع خ  م ی قیما رف  -
  شه ی. آدم هم یش ی من محسوب م  قیوقته رف  یلی تو خ  یول  یقبولش نکن 
بهتر به    زنه،یش حرف مخانواده  شی پ  قاشیرف  نی درباره  حاال که دارم 
 . زنم یخونه درموردت حرف م یچهارماهه که تو گردمیعقب برم

انکارش کنم من هم حرفم رو    نکهی زدم و بدون ا  یهاش لبخندحرف  به
 :زدم

  ی و حساب  دم یکش  شی م پمهع  شیحرف تو رو پ   یقبول دارم، چون گاه   -
ا   م؛ی کرد  زتیآنال به  با  ای   ر ی د  ،یدیرس   جهی نت   نیخوبه که  بروز    دیزود 
 . م ی دادیم

اثرش موها  دیکش   یپوف در  تو  یرو   یو  قرار    یصورتش  نفسش  جهت 
 : زد و خونسرد گفت یگرفت، لبخند

 . م ی قیخب پس از امروز ما رف -

 : و گفتم  دم یکش  یپوف

 ... . گیاآلن که د م،یبود قیرف -

 :از دور قطع شد یداد اکبر یبا صدا حرفم 

!  ن؟ یمنو بچاپ  نی خوایکه م  دهیرس  ییبه به چشمم روشن کارتون به جا   -
خشک    کیخ  یتو   زم یبر   دیاریکه گفتم پول کمک به مدرسه رو ب  یاون روز

و کباب کوفت    مروی. حاال به حساب من ننینبود   جاشنیاتون فکر اشده
  د یهمه گمش   االی !  د؟ یدیسفارش م  یشعوری زهرمار با سس حماقت و ب



نداره    م ی هرک  مونهیم   رون یب   ن یپول داره ا  ی هرکس  نم، یبب  وس اتوب  ی تو
 . االیبره تو اتوبوس 

 : رفتم  یاانداختم و دندون قروچه  ویبه آر یمعنادار  نگاه

جاده    نیناخن خشکو وسط هم   لیبخ   که یمرت   نی ا  د یخدا با  یمحض رضا  -
 . م ی ول کن لباس یب

 : رو باال پروند دش یسف  مهی ن یبه نشونه تأسف تکون داد و ابروها یسر

  ارویشون پول دادن؛  پنج ماه  رهیپرو شده، همه به اندازه ذخ  یل یخ  نیا  -
 !پول خودمونو خرج خودمون کنه  ادی دلش نم

  د یپر   رونی با سرعت جت از اتوبوس ب  یتموم نشده بود که اکبر  حرفش
 : سر داد یو از ته دل داد بلند 

 !ه؟ی اپول من کدوم جهنم دره  فیک   نم یبب دیبگ -

کنار    یاز سوپر  ی ابهش کار خودشون رو کردن؛ عده  توجهیب   الی خی ب  همه 
برا مشغول    دهیخر  یخوراک  کم یخودشون    یجاده  اطراف  اون  و  بودن 

عده بودن،  قد  یهایصندلو    ز یم   ی رو   یاخوردن  درحال    ی میاون کافه 
 .صبحونه خوردن بودن

انداختم، درست به در کافه کوچک و    یسوپر  دهیبه سر در رنگ پر  ینگاه 
 .بود دهیچسب  یمیقد

 : گذاشت  بشیج ی هاش رو توو دست  دیکش   یپوف   ویآر

 ! ؟یخورینم  یزیتو چ - 

 : از اون فاصله کم زدم و گفتم  یروبه اکبر ی ثی خب لبخند 



 .آره اما با پول خودم -

 : دست چرخوند و داد زد ی خط کشش رو تو یاکبر

پول    فی ک  ادیکه مقور ن  ینونا، هرکس   ف یح  د یستی همه به خط جلوم با  -
 . م ی کنیولش م   جانیجلوتر از ا ابونیبر و ب ی من کجاست تو

  دیغول خر مش   یسوپر   یتو  ا یبه دوجناحش هم نگرفت و همه    چکس ی ه
شون بودن؛  در کافه گرم خوردن صبحانه یجلو یهایصندل یرو  ای بودن 

که معلوم بود باز نقشه اون پنج تا بود که خودشون رو از کادر    طور نیا
 . نبودن ت یجمع نیپاک کرده بودن و ب 

  توجهیب   د، یدستم رو کش  کردیحرکت م   یکه به طرف سوپر  یدرحال   و یآر
اکبر مس  یبه  داد  رمونی به  صداش    م؛ ی ادامه  با  و  بود  درست  حدسم 

 : کرد  مونخکوبی م

بود  یها  - قبر  سر کدوم  حاال  تا  موقع  اون  از  دوتا،  اون  د؟یشما  نکنه   !
 !کار بود   نیواسه هم د، یاتوبوس راه انداخته بود ی که تو  ییدراما

بخ  یسر اون حجم  به  دادم  تکون  تأسف  نشونه  دل   یل یبه  بد    نیا   یو 
  نمی رو با عمه نازن  یشخص  نیانداختم که همچ  درونم تف  یشخص و برا

 . مچ کرده بودم

خودمون    یبراش زور داشت که از پول خودمون برا  یدسته موتور   مردک
 . گرم  دیرو دزد فشیکه ک  یخرج کنه و دم اون کس



و خرابکار   شهی م  مگه از آشوب  تو  یحرف  تا  پنج  اون  و  صحنه    یباشه 
پس    ستن ی رد گم کردن و ن  باشن؛ حاآل که  خبر یباشن، از همه جا هم ب

 . کار کار خودشونه

ها دست به دست  بچه  ن یرو برداشتن و کارتش رو ب  ی دسته موتور  ف یک
 . کردن

 . دوباره شروع کرد داد و هوار کردن د،یما رو د یی اعتنایب  یوقت

آخر اتوبوس    فی رد   یهاکه از بچه  ی پسر قد کوتاه   م،ید یکه رس  یسوپر  به
 :دستم گذاشت و آروم زمزمه کرد یتو یواشک ی رو   یبود کارت

اکبر  - همه  ه،یکارت  تو  یپول  ها  و    نیا   یبچه  هزار  رمزش  کارته؛ 
  ی آخراشه زود برا خودتون هرچ   دهیته کش  گه یو چهل و نه، د  سصد یس
 . که همه گرفتن  دیر یبگ ن یخوایم

  ی تو  دمینشون دادم و پر  یاوک   و یلبخند کارتو ازش گرفتم و روبه آر  با
شون تا قد  که ارتفاع  کشیکهنه و کوچ   یهاقفسه  یاز تو  ؛یمی قد  یسوپر
راه و داخل اردوگاه برداشتم که به اندازه    یتو  یبرا  یتنقالت   د،یرس یمن م 

 .باشه  یروزه کاف کیمسخره   یاردو  نیا

مسن و نسبتًا    یپر کردم و کارت رو به دست مرد  کی پالست   لون ینا  دوتا 
رفتم    رونیدادم؛ بعد از حساب کردن کارت رو گرفتم و خوش و خرم ب   ر یپ
 : دادم و یدست آر لونی نا ک یو 

 . روز کی یتو برا یدایخر  نیا -

 : رو پس زد و پوزخندش رو کش داد لون ینا  ویآر



 !سرجاش؟ یذاریحاال کارتو چطور م -

 : گفت  یوا رفت و پرسشگر بهش زل زدم، با لحن پرافسوس لبخندم 

نفر که دستش به کارت    ن یکارشونو با اون کارت کردن، آخر  نایهمه ا   -
 .بذاره سرجاش دیبا  دیرس

هاش  دست  یرو تو  ی پر از خوراک  لونیبه صورتش زدم و دوتا نا  یپوزخند
 . هم قالب کردم  یهام رو تورو باال زدم و دست هامنیجا دادم، آست

  ده یرس  انیشون به پا بلند شده بودن و انگار تنفس  زهاشونیاز سر م  همه
در اتوبوس نشسته    یغضب آلود درست جلو  ی هم با نگاه  یبود؛ اکبر

 . دیکوبیبود و با خط کش به دستش ضربه م 

از اتوبوس به چهره    نییسوار اتوبوس بشن، پا  خواستنیکه م   ییهااون
اتوبوس نشسته بود نگاه    ی ورود  یهاپله  یکه رو   یغرق در خشم اکبر 

 . کردنیم

م  رکیس  حوصله  زورش  مردک  نداشتم،  رو  پول    اومدیدوباره  از  که 
از سرم گذشت و لبخند به لبم    یخودمون خرج کنه؛ فکر   یخودمون برا

 . داد هیهد

 : گفتم   وی روبه آر  وار زمزمه

تم تو خودتو  کارتو طرفش گرف  نکهی جلو، به محظ ا  رمیمن م   یآر  ن یبب  -
 .یو بزن به موش مردگ   نیزم   یبنداز رو 

اکبر  یمعطلیب ب   یبه طرف  و  کارت رو به طرفش    ترسیحرکت کردم 
 : گرفتم



خودمون استفاده    یکه از پول خودمون برا  دیببخش  ی لیکارت. خ   نم یا  -
 . نیست ی کارا بلد ن  نی شما که از ا م، ی کرد

نگاه   و یآخ آر  ینزده؛ با صدا  یبا سرعت از جا بلند شد و هنوز حرف  یاکبر
 . رو سوق دادپر تعجبش رو به روبه

دهنش رو کج کرد و    یاکبر  د، یزیخودش خ  ینقش و تو  یرفت تو  ویآر
 : با سرعت نعره زد

 . نقشام نیپاشو گوساله، پاشو من ته همه ا  -

دست    ن یبزنم؟ اگول    یطانیو با نقشه ش   طانیش  خواستمی! من ماوها
  ی هارو از پشت بسته بود؛ شک نداشتم از نواده  هاسهیو قد  هاسی همه ابل

 .گردونه یسر رود و تشنه بر م  بره یشمِر که آدم رو تشنه م

شمربن زلجوشن، بدون رحم من    کردم،ینم  یفکر  هیهشت ثان   یتو  اگه
 . کردیول م  ابونیرو وسط ب   یو کله ماست

رو کف دستش    یدرحال  یاکبر و حرصش خط کشش  با کل خشم  که 
 .ستادیاتوبوس ا یورود یها پله  یو باال د یغر ر ی مثل ش  د،یکوب یم

احمق نبودم که نفهمم    ی کیشد، من    دهیذهنم طرف عمه کش  ناخودآگاه 
  زنه، یهم دلباخته که عمه رو دلبر و دلربا صدا م  یدلباخته عمه شده؛ جور

 . اماحاال مجبورم رمی گیم که دهنش رو کوفت   یدر حالت عاد

 : لرزون روبهش سرم رو باال گرفتم و گفتم  یصدا با

که    ستشین   یاصاًل مشکل  م، یکرد  کار ی خب! مگه چ  دیببخش   زه یخب چ   -
  زه ی چ  ی. ول امیدنبالم، اردو نم  جانی ا  ادی ب  زنمیخب! من به عمم زنگ م



پشت فرمون ننشسته اگه    شهی م  ی خطره عمه منم پنج سال  کم یخب راه  
 ... .ناکرده دور از جون تصاد یخدا ادیب

نسبت به حرفم نشون    یع یو سر   یی واکنش جادو  نی چن  کردم ینم   فکر 
حدس  اصاًل  نقشه  اتیبده؛  الو  مو  نم  یهام  در  رفتیدرزش  آن    کی! 

و دسته    ی جو گندم  یهالیب یو به س  دیرو درهم کش   شیمشک   یابروها
 : دیوارش دست کش  یموتور

ازش گذشته مگه راننده    ی زبونت الل بشه بچه! خدا نکنه، عمه خانم سن   -
ب  ی شخص  حرکت    د یبر  دیدنبالت. گمش   ادیتوعه که  همه  اتوبوس  تو 

 . م ی کنیم

  دم یدر اتوبوس با سرعت پر   یشدن جلو  یاومد، با خال   ن ییها که پاپله  از 
رو هم    ویآر  یدونفره درازکش شدم تا جا  یهایاز صندل  یکی   یباال و رو 

 . گرفته باشم 

 . که کنارش بود نشسته بودم  یو اون پسر  ی اکبر ی صندل یرو  درست

سر    ها یصندل   یاتوبوس و برا   یتو  دنیاز دم مثل لشکر جومونگ پر  همه
به دست خودش رو    لونیو نا  دهیپر   یهم با رنگ  ویو گردن شکستن؛ آر

 . پرت کرد می کنار   یصندل  یرو 

همه سوار شده بودن و کف    باً یتقر  گفت،  شدیبه عقب انداختم، م   ینگاه 
 . دنیرس ر ی که د  ییاتوبوس هم پر بود از کسا

کشان وارد شد و باز  ما نعره  انهیو وحش  یاز جهش ناگهان  یشاک  یاکبر
 . از نو یروز از نو و روز



 *** 

 ( بعد  قهیچند دق)

  ی بلند  ازهیبلند کردم و خم   و یدوش آر  یحس گردن درد سرم رو از رو   با
 . دمیکش

بر و    یمه گرفته هه! انگار هنوز هم تو مه یجاده ن   کیگره خورد با   نگاهم 
به    م؛ی بود  ابونیب همه  تعجب  تنها    کیدرکمال  بودن،  شده  خفه  باره 

 . اتوبوس بود سی چ سی پ یصدا   شکستیکه سکوت رو م  ییصدا

 . هم بلدن آروم باشن ها نیا  ابمیتا در دنیکه همه خواب  خداروشکر 

هام پف کرده  بود و چشم   ختهیهوا معلق و بهم ر  یقطع موهام تو   به
تا رو با  سرم رو به عقب برگردوندم و اون پنج  زون یآو   ییها بودن. با لب

 .ولو بودن و گرم خواب شده بودن  یاگوشه  هینگاه دنبال کردم؛ هر پنج تا  

شونه    یبود و پاهاش رو   دهیبغل مهران خواب  یبا ناز و عشوه تو  سامان
 .بود، بمب خنده بود  ماین

اون  ده یخواب   همه اما  ب  ییهابودن  آرامش به کار    دار یکه  بودن درکمال 
 . خودشون مشغول بودن

  ی صندل  یموتور توز یچ د؛یرس یاز جلو به گوش م یمخ   یُخرُخر رو  یصدا
 .کردیکنار راننده با دهن باز خر و پف م

  دم؛ یخواب یم   نی رزم ی ز  یتو  د یمن با  گرفت، یرو م  نیالل اگه عمه ا  زبونم 
  ن یو سر هم  اومدیخر و پف بدش م   ی عمه هم که در حد مرگ از صدا

 .شون بودشاخ یو طالق رو  شدن یم  ر ی ماجرا باهم کارد و پن



نگاه  یرپاکت یو نگاهم رو سمت ش  دمیکش  یپوف به سرتا    ی سوق دادم؛ 
 .ه آخم نگفته بوداون همه را نیپاش کردم، ب 

سرش    یباال  دستکیهمچنان با همون حالت مرتب و    دشیسف  یموها
 .خوردیوار تکون مژله

تو  با کتاب  تمام  نگاهدست  یدقت  زد،  ورق  رو  پوست    ی هاش  به 
نازک دست انداختم؛ کاًل پوست    ی هاکه رگ  یهم داشت، تا حد  یهاش 

 .زده بود  رونیدستش هم ب

  ی بی هاش رنگ عجبود هم چشم   دیش سف پوستش نازک بود هم موها  هم
کل    ینشه! تو  دای درصد هم پ  کی  دی شا   ران یا   یمدل چشم تو  نیداشت، ا 

حت  ایآس چن   یو  جهان  چشم  نیکل  شا   یرنگ  مشکل    دی نادره،  بخاطر 
 . بوده باشه  ی خاص یماری و ب ی کیژنت

بودم    ده ید   یزال  یماریبا ب  یدرباره افراد  قیتحق   یموردها رو تو  نجور یا
 . روشن داشتن  یهابا رنگ ییهاو چشم  فی چهره لط یلی که خ

که در اثر خواب چند رگه شده بود،    یاخسته  ی و همون صدا  یکنجکاو   با
 : دمیپرس

 ! ؟یچشمات خاکستر  دهیچرا موهات سف -

بهم بندازه، خونسرد کتابش رو    یجا بخوره از سوالم و نگاه   نکه ی ا  بدون 
 :جواب داد یورق زد و با لبخند کج 

 . صد دفعه گفتم   ، یک یژنت یماریب -

 : رو باال دادم و گفتم   م ی مشک ی تا از ابروها کی



 !بگو  گهی بار د هی -

 :خونسرد جواب داد ره،ی سر از کتاب بگ نکهیا بدون 

بار بعد    یس پر یسوالو م   نیباره ا   نی موهام رنگدانه نداره، درضمن دوم  -
 . م نشودهنت. مزاحم مطالعه  یتو  زنم یدرجا م   دم؛یبهت جواب نم   گهید

ب   سرم صندل  حال یرو  صدا  ه یتک  ی به  براش  زبون  با  و  و    ی دادم  بلند 
 : دمیپرس ی حوصلگیکه نگاه نکرد با همون ب  یدرآوردم، وقت یاادبانهیب

 !؟ یخونیم  یچ -

 :بود که القل جواب داد خوب 

 . رمان -

  یشون کردم؛ کج رو و با دست مرتب  دمیکش  م ی مشک  یبه موها  یدست
 : دمیکردم و پرس  شونم ی صورتم تنظ

 !؟ یچه رمان -

 :گفت  کردیرو عوض م یورق بعد  که یدرحال

 . یمرد کت و شلوار مشک - 

 : و با لبخند گفتم   دمیکش   یاو 

تا سه    نه؟ ی بیم  طانو یو ش  یریگ یماه  ره یکه م   یاآهان! همون پسربچه  -
 . برات  ده یبخون مف  نی. بخون آفردمیخوابیروز از ترسش شبا نم

 .نگفت  ی زیصورتم پرت کرد و چ  یپر از حرصش رو تو  نگاه



ا  یتو   یاقهیدق  چند حرکت  از  اتوبوس  که  بودم  خودم    ستاد، ی حال 
 .م ی ها بودکوه  یهمچنان تو   ینگاه کردم ول  رونی به ب شه یاز ش دوارانه یام

 . رو پخش کن نا ی پسرم بلند شو ا -

د  سرم با  و  بلند کردم  مسن  دنیرو  باشه،    یمرد  راننده  داشتم  حتم  که 
 . دستش انداختم   یتو د یها بزرگ و سفبه جعبه ینگاه 

 :جواب داد دیبهش نگاه کردم، نگاهم رو که د پرسشگر 

  ی امر  ی برا  دمیرو سر راه خر   هاینیر یش  ن یامردم هالک شدن،    یهابچه  -
 . بدل شد ر یکه خدا خواست و به خ

 : کرد و گفت  کینزد  وی سرش رو به چهره متعجب من و آر ی کم

بهش    ستی ن  یکی !  کنه یقبول م  تیچرا مسئول   دهیمعاونتون که خرج نم   -
 !آخه  شنی بندگان خدا نصف راه تلف م نیبگه، ا 

 : کنار راننده بود، با حرص جواب دادم  ینگاهم به طرف صندل که یدرحال

  گن یهمه م   ن؛یباهاش حشر و نشر نداشته باش   ی لیخ  نی شنویاز من م   -
 . رهی گیدامن آدمو م  یهرجا بره بدبخت   هییدعا

نفرت به    یاز رو   ی ابه بازوم زد، اما توجه نکردم و با خنده  یاضربه  و یآر
 . چهره متعجب مرد راننده نگاه کردم

 : بهت گفت با

  ی مرد بگ  ن یلحظه با خودم گفتم ا  هیچه جورشه!    گهی د  ن یلل خالق اج  -
  ن یرو ب  نا ی. پسرم ا دونهی. اهلل و علم خدا خودش بهتر م بهی عج  یکم ی  ینگ
 . پخش کن هیبق



پام گذاشت و پشت رول برگشت و اتوبوس به حرکت    یرو رو   هاجعبه
 : پا گوشم گفت و یدراومد، آر 

 ؟یبود زد یمفت چ  یحرفا نیا -

در    یتوجه  و  رو   یک ینکردم  جعبه  دوتا  باز کردم، ک  یاز  رو    ک یپام 
شده    دهیچ   یلیجعبه بزرگ و مستط   یتو  یمرتب و خوشرنگ  یهایزدی

 . بود

 : گفتم   و ی روبه آر د،یخوبش به مشامم رس یتازه بود که بو قدر ان

 . خودمون بردار یترور بشن، چندتا برا  نکه ی تا قبل ا  نیبب -

 : جا کردو پاهاش رو جابه د یکش  یپوف

 . خورمیمن نم -

 : رو باد کردم و گفتم   هاملپ

 . من بردار ی به تو دارم! برا کار یبه درک چ -

تو  یزدی  کیک  کی و  تند  هایخوراک   لونینا  یبرداشت  نگاه    ی گذاشت، 
 :دمیبهش کردم و غر 

 !ی وقت خسته نش  هی -

بلند  دست  یبرداشتم و تو   گهید  ی زدی  ک یتا ک  سه هاش گذاشتم؛ هنوز 
 : دیبه گوش رس  ینکره و مزخرف ینشده بودم که صدا 

 ! ؟یبریم  یدار ی چ نم؛یبب ستا ی راد وا  یهو -



  ستادم؛یروش ا روبه  حرفیفرستادم و کالفه و ب  یخر مگس معرکه لعنت   بر 
براش گفت که    دیرسیتر به گوش مراننده از اون فاصله صداش ناواضح

 . کار کرده  یچ

  ن یکه چن  دمیاما به گور هفت جدم خند  اره، ی البد کم م  ن یفکرم حاال ا   به
 .کردم  یفکر

مال   هاشدست بهم  باال همون  دیرو  لذت  با  تعرو  تمج  فیطور که    د یو 
 : سرم گام برداشت ی باال کردیم

  ی حاج  ن یچه کرده ا   نم یبب   ار ی . بم یی! آقا ما شرمنده شما طورنیبه به! که ا  -
 .قلب ماراننده خوش

  ر ی ز  د یکشیهاش رو درهم ماخم   کهیبرداشت و درحال  یزدی کیتا ک  سه
 : گوشم زمزمه کرد

بگو با هم نصف    دینرس  یجعبه رو پخش کن، به کس  هی   نی بچه هم  نیبب  -
 !ایجعبه رو دست نزن هیوقت اون    هیکنن؛  

  گه یدتفم بندازم روش،    هیصورتش و    یجعبه رو بکوبم تو  خواستیم  دلم 
 . بود دهیصبرم به ته رس گه ید یعادت کرده بودم ول   شیبه ناخن خشک 

اتوبوس! نگاه پر از تحکمم رو    نیبود که انداختن ا  یچه جونور   ن یا  آخه
 . اول شروع کردم فی و از رد  ختم ی به سرتا پاش ر

با    فیرد  یهامعمول بچه  طبق و  اول متواضع و حرف گوش کن بودن 
 . داشتنیرو با نظم برم  هایزدی  ک یاز ک یک یادبانه 



اهلل  رفتار کردن، با ذکر بسم   م ی مال  کم یها هم  اون  دمیوسط که رس  فیرد  به
گند جوراب کل    ی آخر اتوبوس. همه خواب بودن و بو  ف یپا گذاشتم رد

 . آخرو برداشته بود یفضا

  ستادم، یش کل فضا رو برداشته بود اخرناسه  یکه صدا  یسر پسر  یباال
 . دیبه پاش زدم که در جا از خواب پر ی لگد آروم

تو  جعبه  جلوش گرفتم،  چ   ی رو  و  زد  پس  رو  دستم  خواب    یزیعالم 
 . برنداشت

ته اتوبوس متصل    الق یآخر خواب بودن و اون پنج تا د  ف یاکثر رد   چون 
گفتم و با    یشاخدار  شون دروغبه حرکت درآوردن  یبودن، برا   دهیبهم کپ
 :داد زدم یبلند یصدا

 . خامه  ی نیری ش  نیپاش  ن یپاش -

حرکت    کی  یتو  هایآخر  فی نگذشته بود که با حمله رد  هیثان   ک یحرفم    از 
 . شون گذاشتم و سرجام برگشتمکدوم  کی یهادست یرو رو جعبه

هام رو از هم باز کردم؛  دلم حس کردم چشم   ی که تو  ی اچهی حس دل پ  با
 . دور و برم شدم یمتوجه سر و صداها 

 . کردنیدست گرفته بودن و آه و ناله م  یهاشون رو تودل همه

 .م درحال خاکستر شدن بودنداشته معده زمیبود، ه  یب یغر  حس

 . م کار گذاشتنتو معده تینام یداداش انگار د -

 . دمیچی قبل تا االن، مثل سگ تو خودم پ  قه یداشم. از پنج دق  ی ستیتنها ن   -



اتوبوس    یهایفضا چرخوندم، اول   ی بلند کردم و تو  یصندل  یرو از رو   سرم
  ی تو  ی  مثل مار کبر  هایآخر  یول   زدنینم  کیماست بودن و جکه ماسِت 
 . دنیچ یپ یخودشون م

در بدن نداشت، مهران    یبه قطع جون  گهیکه زرد شده بود و د  ایپو   رنگ
  ای و سامان مدام به صورت پو  گفتیم   ی زیگوشش چ  یتو  ت یبا عصبان
 . کردیو شماتتش م زدیضربه م

  ما یو ن   کردیبه فکر، موهاش رو مرتب م شهیهم  یهامثل اون ننه نیرام
 .دهنش رو سه متر باز کرده بود گرم خواب بود  که یدرحال

  ی ساعت قبل بود و همچنان رو   فاز آروغ چند  یهنوز تو  تیموقع   یس یع
اتوبوس نشسته بودن،    نییکه پا   یی هاشده بود؛ بدبخت  پی ک  شی صندل
 . تر بودشون از همه سختاوضاع

 . زدنیهم نم  کیشده بودن و ج  پ یهم ک  یتو

که همه به    م یخورد  یمشترک   ز یما چه چ  دمیکه فکر کردم نفهم  هرچقدر 
 . م ی بال دچار شد کی

چ   بهتر  بپرسم  مرده  از گوسفنده  صندل  ی نگاه  ه؛ی چبه  یبود    می به کنار 
و کپه مرگش رو گذاشته بود.   شهیانداختم، سرش رو چسبونده بود به ش 

برق جارو  م  یمثل  تو   دیکشینفس  ب  یو  انگار    مونیصندل  نی محدوده 
 .شوفاژ روشن کردن 

پ   از  دل  با    یاضربه  چه یشدت  و  خورد  تکون  شدت  با  زدم،  بازوش  به 
اش  کوله  یکه راحت شد از تو  الشی قرمز اطراف رو نگاه کرد؛ خ  یی هاچشم 



  ی ژل دستش رو درآورد و شروع کرد از نوک پا تا گردنش رو ضدعفون
 . دیمال کشکرد و دست

نم  حالش درک  توکردمیرو  مرگشه؟  چه  واقعًا  زندگ   ی!  آدم    میکل 
  قه یر دودقس  مرو ی گند ن  یبا بو  دم،ی حد مسخره ند  ن یاون هم در ا  ی وسواس

وقت وسواس.  اوستا  شده  اآلن  شد  دفتر    یسرپا  و  دستگاه  و  دم  که کل 
  یکرد نفس شوفاژ  یدستک و شکل نحسش رو با ژل و الکل ضدعفون 

 . رو بست تا کپه مرگش رو بذاره  اشهو دوباره چشم  د یکش

  یباز  سبالینفر رو انداختن داخلش تا ب  ک ی  یبود که انگار  یجور  ممعده
بهم وارد    ی شتری و فشار ب  شد یم   تر پیم هرلحظه ک معده  ی وارهایکنه؛ د 

 . بزنه رونیم قصد کرده بود از دماغم ب معده شد،یم

کنارم بکپه، چنان    دردیب  یرپاکت یش  گرفتیدرد داشتم که زورم م  قدر ان
صدا  یلگد زدم که  پاش  بلند  لیتخم کروکد   یبه  آخ  و    یبده؛  گفت 

 :به بازوم زد یاضربه

اآلن چشمام گرم    نی. هموون یح  هی معلوم هست مرضت چ   چیه   ی روان  -
 . سی ن  شی حال زا یچ نی خواب شده بود هرچند که گوسفند ا 

هم داره   ی! چه ضرب دست محکم ست ین   یهم شکر نخوره کم وحش  نیا
 . یمو ماست دهیدهن در

 : کم نکردم  یز یچ  چیشکمم خم شدم، اما از حرص کالمم ه یدرد رو  با

 . دمیمن دارم جون م ی وقت یکپه مرگتو بذار  دینبا -

 : دیزد و غر شی ماست  یبه موها یچنگ  ی کالفگ  با



 چه مرگته باز؟ -

 : م خورد با ناله و آب و تاب لب زدمکه به معده  یچ ی پ با

بنز و اون    شیکی انداختن تو شکمم،    ن یدوتا ماش  ی! انگاریآ   یآ   یآ... آ   -
م  دهی پرا  ی آ   د؛یپرا  ی کی وارهیگیداره سبقت  زد،  جلو  بنزه  اوف  نه!    ی . 

 ... . سبقت گرفت، آخ آخ بنِز ترمز کرد دهیپرا

 : م زد حرفم رو قطع کردکه به شونه  یاضربه با

شونو باهم بشوره و بکوبه و  جفت  گا یبنتا  یبنتل  هی   ر یمس   یتو  دوارمیام  -
 . ببره

  ی که برام راه انداخته بود توجه  یمفتش و اون بنتل منتل  ی هاحرف  به
و اعتراض سر    ادیهمه باهم فر  گهی شده بود که د  ینکردم. اوضاع جور 

م  دادنیم ناله  و    یهایاول  ف ی رد  یحت   کردن،یو  به جنب  ماست هم 
 . جوش افتاده بودن

از اون   ر ی به غ یمشترک  ز یمثل باد از سرم گذشت؛ ما چه چ  یناگهان فکر 
 !؟ م یخورد  ی کوفت   یهاین یریش

اکبر  یصدا  با خوابهمهمه  ینعره  رو   که یدرحال  د، یها  رو    یدستش 
 :گرفته داد زد  ییشکمش گرفته بود با صدا 

 . نگه دار برادر من نگه دار -

راننده که    م؛یناگهان صداش هوا رفت که همه ناخودآگاه الل شد  قدر ان
 .چرخوندیدست م  یتو ی پاک هول شده بود فرمون رو با سردرگم



ماش   نیب به طرز فج  یتو  نیاون همه  اتوبوس  و جاده  و کمر    ی ع یکوه 
 ! شدیرد م   هانی ماش  یبود که اتوبوس از ال  ییفقط خدا  رفت؛یم  یچ یمارپ 

لب  ا ی  اد یفر  با و  پو   کیابلفضل سامان  ترس کلهم    ا یگفتن  از شدت  همه 
 . م ی و ائمه رو صدا زد مینعره بلند هوا داد ن یعاجم

دستش   که یدرحال ی سر دادم؛ اکبر  ن یحس ای  ادی رو دادم هوا و فر  پاهام
 : هامون رو خفه کردبلند نعره یشکمش بود با صدا یرو 

 ... . نعره بزنه سه نمره ی! هرک درمونیمرض، درد ب -

 :ددهنش رو قورت داد و با همون نعره پر از ترس داد ز  آب

 ... . نه نوزده نمره از مستمرش -

 :زد ادیکه اتوبوس خورد فر  یدیتکون شد با

من    یاما عل  ای  سپارم، یمردمو به تو م  یجوونا  ای! خدانیحس   ا ی  کیلب  -
  ارمیبه جا ب  امبرو یخودت ضمانت کن تا سنت حسنه پ   ی عل  ایهنوز عزبم؛  

 ... . ابلفضل ای

شتم  دا  ن یقیآخ هم نگفت؛    یحت   گهیساکت شد و د  یب ی به طرز عج  ی اکبر
 .کرده و کارش درجا تمومه   ستیاون وسط مسطها قلبش ا 

شد و راننده که پاک    رهیروش خبه روبه  م ی فقط با بهت و مستق  یاکبر
 . کردیحرکت م انهی روبه جلو ناش  فرستادیهول شده بود و صلوات م 

 :زد ادی با ترس فر راننده 

 . ترمز افتاده یرو  یزیچ  ه ی کنه، یترمز نم -



بازو   کهیدرحال دور  رو  دستم  ترس  بودفشار    دهیکه گرخ  ییو یآر  یبا 
 : با تعصب داد زدم خته یبا ترس آم  دادم، یم

سر    ر یز   م ی کشیم   یهرچ   ،ی که دعات برعکس بشه دسته موتور  یاله  -
 . التهی بی خودتو س

 : شد دتر یخوندن بود ترسم شد تی داد سامان که درحال وص  یصدا با

 . یالباق ارتیانتما شتافتانه د ؛یب یحب ای انَت حاللوک  -

 . مجالس ختم افتادم  ینوار قرآن تو  اد یلحنش صوت داشت که    ی تو  قدر ان

  یجاده خاک   یها زهیاتوبوس با سنگ ر  یهاکیالست   یدر پ   یپ   یهاتکون  با
 :و معصوم داد زدم  هیگر   ر یو همهمه، از ته دل زدم ز  غی ج یو صدا

 ... .فرصت بده هی به هرگناهم  ایخدا -

 : گرفته از ترس گفت  ییبا صدا  ای پو

  گمیم  ت یتسل شه، یاز قبل واضحش م ره یبخواد قبلش بم  یهرک   گنی م -
کارش؛    یبود َسَقط شده بود رفته بود پ  ا یخود دن  یتو  ی که تا هرچ  یاکبر

 . سامان یریم یبه جان خودم تو امروز م 

 : آخر داد زد فیرد  ی سرهااز پ  یکی

بهش الهام شد، به    شیماه پ   هی  نی بابا بزرگ من هم  گه،یآقا راست م  -
م  امروز  بهش گفتم  بود  افتاده  دلم  به  انگار  منم  بابام خود    یریم یجون 

  یبالشت مرد؛ اآلن اون کس   ی سر گذاشت رو   خورم یبکن. قسم م  تتویوص 
 . گامبالوئه  شهی که از مرگ ما خبر داره و ناخودآگاه بهش الهام م



پسرها  ی کی صدا  یاز  با  بود  نشسته  اتوبوس  ما که کف  که    ییکالس 
 :از ترس و وحشت رو داشت داد زد یهارگه

 ؟ یدیادامه م  ت یمرغک  یبند لب گور و دم مرگ بازم به دروغا  یخال  یاس  -

 : گفت  ایهمون شخص با ترس روبه پو   یدست  کنار 

 !رم؟ یمیمنم م  یمن چ - 

اتوبوس همه شروع کردن داد زدن    ی هااوج ترس و وحشت و تکون  ی تو
نم زدن.  چرت  حرف  مثل    ایپو  یهاحرف  خواستم یو  اما  باور کنم،  رو 

 : زدینگرها حرف م نده یها و آ ساحره

 . چارهی ب نته ی مرگ در کم -

نشسته بود با دلهره و    شه یآخر که کنار ش   فی رد  یاز پسرها  گه ید  ی کی
 :گفت   ینییر پا روبه اون پس یلحن تند

 !رم؟یمیمن م  یمن چ  ایول کن پو  نویَبره، ا ی عل یاتو االنشم مرده -

 ؟یرو من چ نا یولش کن ا   سیدهنت سرو -

 . م خونه منتظر زنگه منو اول بگوتو رو سر جدت من ننه -

تو  ای پو رو  نگاهش  ترس  و    تی جمع   یبا  ترس  از  پر  لحن  با  و  گردوند 
 : اتوبوس رو فشار داد  یدراومده دسته باال یهاچشم 

 . انشون نفلهجفت دمیچ یرو که پ  ینسخه سامان و اکبر -



مهران شکم    نیا  ده،یخدا نجاتش م   شی چالقچه بخاطر اصالح طلب  نیرام
با شاخه    لیدارن عزرائ   یپ   ی آ   یشون ته جهنم و جفت  ما ی و ن  دهیخشک

 . نخل منتظرشونه 

 : دیزد و با ترس و حرص غر ا یپو یبه بازو  یاضربه  ماین

 . کمتر چرت بگو  -

 :قلبش گذاشت و داد زد  یبا لحن پر از غصه و ترس دستش رو رو   مهران

 . امتیبه ق دارمونی آه پرنسسم آه د -

 : تر شدآب دهنش رو قورت داد و با تکون اتوبوس لحنش ترسناک ای پو

که    ییبخاطر الفا  تیموقع   یس یع  ست؛ی ن  یدیکه ام   یا نون خامه  به اون  -
به روزش   یگور َکن که وا  نیتصادف؛ ام نیتو ا رهیطرف بدنش م هیزده 

  ی براش جلو  د،ی جهنمم خشک  شیکه آت   دیقدر الف زد و بو کشان  ارنیب
و بهشت فرش گذاشتن هر جهن ا  یدر جهنم  گرش  شکنجه  نی وارد شد 

 . باشه

 :شد  شتر یلحنش ب  یاتوبوس که خورد ترس تو یبعد تکون

الل    یمای و ن  دندونیمهران ب   شیجهنم پ   فرستنیرو م  نهیمت  ارو ی   نیا  -
تو    ی منوچهر  نی باشه. رادو  نیبوکس خواستن ا   سهیوقت ک  ه یگرفته که  

  ی ک ی  ا یاون دن   ز یمهرانگ   شکنه؛یدستت م   ه یتو    ی لیسه  ره،یطرف بدنت م   هی
 . منتظرته  ز یبه اسم فرانگ 

  حس یو ب   دیبود شلوار گشادش رو باال کش  یکه اسمش منوچهر  یپسر
.  دمیمرده چسب   مهی ن  یوی گفتم و سفت به آر  یابلفضل   ای افتاد؛    ی صندل  یرو 



بردم،    اد یچرت از    ی هاحجم حرف  ن یچرخش اتوبوس رو هم با ا  ی حت
 . دمیدیخودم رو ته ته جهنم م

  ست، ین  منی ا  یدونیکه م   یبش  یصباح  ی که سوار کشت  موندیم   ن یا  مثل 
 . یداخلش بمون  ی اما در کمال احمق

با    مرز یتصور کردم؛ اآلن ب  دغدغهیبعد از مرگ رو ب   ی زندگ  شهی هم  من
  یجاده خاک   یچنان تو کم شد اما هم   یاتوبوس کم  یهامرگم. چرخش
 :زدیلب داد م  ر یو راننده هر لحظه ز  کردیحرکت م ی چ ی کنار جاده مارپ

 . صاحب الزمان  اینکن،   اهمیرو س ایخدا -

خودش    ی حسیبهت بود با ب   یکه تا اون موقع از شدت ترس تو  سامان
با سرعت تشر    نی بغل مهران انداخت و ظاهرًا غش کرده بود، رام  یرو تو
 :زد

 !ترسه؟یم  زایچ  جور نیاز مرگ و ا  ی دونینم ای پو   ر یبگ  ی الل مون -

که اتوبوس خورد، حرفش ناتموم موند. تعادل اتوبوس    یدیتکون شد   با
باال برد    رانه یهاش رو جوگدست  ایبهم خورد هرآن ممکن بود چپه کنه؛ پو 

 :داد زد یبلند  یو با صدا

جز خودم، به    دی ش یهمه تون تک به تک سَقط م  نکه یآقا مخلص کلوم ا   -
پاست؛ سالممو به    هیدست و    هیامروز من تنها خسارتم    شیحرضت قر

 . بدبختا  دیریم ی. همتون م دیبرسون  لیی عزرا



کف    طاقتیپاهام رو ب   م؛ی ها نعره سر داداز شدت ترس مثل احمق  همه 
  گه ی حرکت د  کی شده بود؛ فقط    یخال   ی. ته دلم حساب دمیاتوبوس کوب
 . م یبش پر پر   یاوج جوون  ی بود تا هممون تو ی اتوبوس کاف

از شدت تعجب فقط چسب   از  و  به کف صندل   ده یشدت ترس  و    یبودم 
بودم؛ کلش کارگوش با بغض گرفته  رو  م  یهام  بر  ما    اومد،یاز دستم 
 . م ی ش یپر مپر   م ی دار ی دستیدست

مشت    هی  نی االن دارم ب  ی فرض کردم، ول  کیصحنه مرگم رو رمانت   شه ی هم
 . رمیم یگوسفند م 

 : داد زد یدار هیاتوبوس مهران با لحن گر  یتکون بعد با

 . الفاتحه عاً یجم -

با    ما یبرگشت و ن   ه یجلوعقب اتوبوس به حالت اول  یگاز و ترمز و کل   با
 : از دور داد زد یو سرافراز د یلحن پر ام

 . صلوات عاً یجم -

 : م ی مون داد زدجون و تن ی و ترس تو  هی با گر  همه

 ... .یاللهم صل عل  -

 : نعره زد هیمون مهران با گر کار شدن صلوات  مهیو ن کج شدن اتوبوس  با

 . بفرست فاتحه رو  ایهممون اون دن  یسالمت -

 : اصالح طلبانه تشر زد ن یرام

 ... . ک  یصدا  دینه! ببر  ا یشما دوتا  دیشیخفه م -



حرکت اتوبوس تعادلش بهم خورد و افتاد کف اتوبوس، هم خودش و   با
 . هم ادامه حرفش آسفالت شد

شون زده  خشک  ی صندل   یدل زنده نداشتن و مثل ُبت رو   و یو آر   ی اکبر
 .شده بود  ییا یموم  یصندل  ی رو  شکیکه ب  تی موقع ی سی بود؛ ع

 ... . شد که  یچ  دمینفهم گهیکه اتوبوس کرد، د  یدیترمز شد با

خورد با درد دستم    ی. سرم که به صندل م ی رواروبه  یصندل  ی سر رفتم تو  با
 .رو روش فشار دادم 

که خدا    یرحم  ی برا ا یتوان داشتم که از ته دل هوار بکشم؛  یتا حد فقط
 .سرم بود ی که تو  یدرد یبرا ا یبهم کرد 

هوار کش   همه اتوبوس  ترمز  هرکدوم گوشه  دنیبا  افتادن؛ کف    یا و 
و هوا    ن یکلمه نصف شدن، چون از زم  یواقع  یکه به معنا  هایاتوبوس

 .شدیروشون پرت م هیقناص بق  یهاکلیه

جد سادات    ای  م؛ی پرت کرد  رون یرو ب   مون جونیب   یهااز ته دل نفس  همه 
  گه یروحت د  گنیباشه! م   الیاالن همش تصور و خ  نیو ا   م ی نکنه همه مرد
  کنه یکپسول داره کار م  کیمعده من به اندازه    ی ول  کنه،یدرد رو حس نم 
 . هم کرده  یماشاهلل تازه نشت 

ثبت بشه؛ به    نسیگ   یتو  د یبا  نوا یاما تا دم مرگ رفتم. اسم مِن ب   نمردم، 
 . دمیکش  یآدم اندازه هزاران آدم بدبخت کیعنوان  



غم اوضاع االن    ای شده رو بخورم،    یزهرمار  یهاینیر یغصه اون ش   حاال
خودش جمع شده بود و از شدت    یاشم؟! قلبم از شدت ترس تو رو داشته ب
 . قلبم پاره بشن ی هابود رگ کیاسترس نزد

و آروم    دمیرو که شن   یو پشت سرهم  قیعم  یهانفس  یصدا با ترس 
نکنه سکته کرده باشه! با فکر    ؛یگورگوربه  یویسرم رو برگردوندم طرف آر

م به شدت درهم فشرده شد و فشار  سرش اومده باشه معده  یی بال  نکه یا
 . که دوست داشتم گور خودم رو بکنم   یبهش وارد شد، تا حد یق یعم

ش  و عرق کرده  ده یبه صورت رنگ پر  دم،یپر از ترسم رو به طرفش کش  نگاه 
رو با دست حالت داد؛ مثل    دشیسف  یموها  ی و با آه کشدار  دیدست کش

 . رونی تازه از حموم پر از بخار اومدن ب یبود که انگار ییهاآدم

 : بود گفت رهیخ  یبه نقطه مبهم که یلحن پر از استرسش درحال  با

آدر  یوا  - بود!  باحال  خ  نم ی نالی چقد  رفت؛  خوب   یلیباال  با    هیحس  که 
 . یباش ی ت یموقع   نیچن  یدوست و دشمنت تو

و لب    گرفتمشیانعطاف داشت که باال م   یقدرزانوم اون  خواست یم  دلم 
  ی زیو ر  یطانیخنده ش   ی قبل از هرواکنش  دم،یکشیم  مان یو دهنش رو س 

 . اش گذاشتقلب وامونده یکرد و دستش رو رو 

همون مرگ رو    اقت یل  یبشر قلب داشت؟ عقل که قطعًا نداشت، حت   نیا
با  نداشت؛  م   د یهم  تو  ی جلو  ذاشتنشیهروز  و  هاونگ    ی آفتاب 

 . رو بدونه  یتا قدر زندگ  دنشیکوب یم

  ی چندتا ُلغت فلسف  ی عقل نداره، درسته واقعًا نداره! فقط صرفًا برا  نیا
 .بهش لقب نخبه رو دادن  پرونه یکه م



و   هیش رو تجزمخ نداشته  شتر یامون نداد ب  گهیم دمعده  روارانهیش  غرش
 . کنم   لیتحل 

از رو   یاکبر اومده بود کتش رو  تازه سر عقل  راننده    یصندل  یکه  بغل 
چنان    کرد؛یرو جمع م  فشیبا ترس و سرعت ک  کهیبرداشت و درحال

کل    یصداش تو  خورم یکه قسم م  دیبه کله راننده اتوبوس کوب   ی اضربه
بر و ب  یکوه و کمر و دشت و صحرا چنان    چی! اون ه دیچ یپ   ابونیاون 

  کهیکه سرش محکم خورد به فرمون اتوبوس؛ درحال  وداش محکم ب ضربه
با ترس و بغض    داد، یبغلش فشار م  یرو مظلومانه و با ترس تو  فشیک

 :داد زد

رانندگ   - طرز  ر   هی چه  فرمون  شد  خوب  ندادن    ی جمهور  است یمردک! 
نبود که ماشاءاهلل    ین یر ی! شیکن نه رانندگ   یدستت؛ تو رو خدا نه خوب

سرت پشت اتوبوس    رت ی . ختیاز طرز رانندگ  نمی قرص ا... استغفراهلل. ا
  ی جن رفت تو  ییهویکه بزنه به کمرت. انگار    یهاشم، ا  یقمر بن   ای  ینوشت 

 ... . من تو رو  ادیشون بمردم خون از دماغ  یها  چهجونش! ب 

ساکت و بهت زده اتوبوس    یفضا  ی تو  یکه از طرف اکبر  یبیمه   یصدا  با
ب  د،یچ یپ   ی صدا  ایشکمش بود    یصدا  م؛یشوک فرو رفت  یتو  شتر ی همه 

مسخره بود  بهتر  دسته کمتراکتور!  خودمم  چون  نکنم،  اون    یاش  از 
قدر  اتوبوس رو زد. راننده اتوبوس ان  هینداشتم. اما دمش گرم حرف دل  

دراومد و بهت زده،    ییهامنگ شده بود که با چشم   حکماز اون ضربه م 
 . فرمون گذاشت یسرش رو رو 

تو  واستخیم  دلم  بکوبم  من  هم  چهارتا  در  یسه  ذره  غیسرش،    یااز 
 . نهیشاهکارش رو بب جهی تا نت  کردیشعور! القل سر بلند م



گوشه پرت کرد و    کیرو    شیا سامسونت قهوه  ف یکه ک  دمیرو د  ی اکبر 
  ی عل   ا یکنار راننده رو باز کرد    یاتوبوس؛ در صندل  گهیطرف د  کیکتش رو  
و کمر    انیمدد گو به کوه  ردسر  پنجره  از  بهت    فی گذاشت،  با  مخالفم 

دست گرفت؛  یو شلوارش رو تو  دی پر  نیینگاهش کردم که از اتوبوس پا 
 .دی دو یور مو اون ور نیا  هاوونهیمثل د 

زدم به طرف در اتوبوس    رجهیش  طاقتیم من هم بغرش معده  ن یدوم  با
 . خارج شدم یو از اون اتوبوس نحس 

پا  آب حرص  با  رو  دست  یدهنم  و  انداختم  دوطرف  اتوبوس  رو  هام 
با اون    ا یو گو   ختهیکرد؟ اوضاع همه بهم ر   دیگرفتم؛ حاال چکار با   هامهیکل
 . م ی مسموم شد  یَشر یهاین یریش

و چرا مال    چونیداخل اتوبوس ب   ینماها تأسف نود درصد انسان  درکمال
 . ودنکوفت کرده ب   ینی ریمفت رو رد نکرده بودن و ش 

کنار    یزهایسنگ ر  ی الها البهبه اطراف سوق دادم؛ علف  یرو کم   نگاهم
متصل بهم فضا رو    ده یسربه فلک کش   یهاجاده رشد کرده بودن و کوه

 . شکل داده بودن

از سنگ ر  کمی ارتفاع وجود داشت که حصار   یگود کی  زها یجلوتر  کم 
وا   یکش  بود؛  اتوبوس کج م   یشده  اگه فقط سر  بود  روزمون  !  شدیبه 

 . خوردنیهاشون رو م بچه یحلوا د یاتوبوس خانواده با کیاندازه  

م وارد شد درمونده همه جا رو از نظر گذروندم؛ با  که به معده  یفشار  با
سرم رو به عقب سوق    هیو غرش بق  یم یباز شدن مجدد در اتوبوس قد

 .مسموم شدمکه    ستم یدادم و بله! تنها من ن



مغزش به قطع    یخود راننده اتوبوس که از شدت اون ضربه اکبر  یحت
پ  وبی مع اتوبوس  از  هم  بود،  س  ادهی شده  تا  رو  شلوارش  و  باال    نه یشد 
  کردم یم  یکش بودم، سعاون مردک قاتل آدم  ی. من اگه به جادیکش

 . همون اتوبوس دفن کنم  ر یخودم رو ز 

ر ما! پس بگو چرا دنده از دستش  بود شانس و سرنوشت فالکت با نیا و 
  یفاسد  ی هاین یریمون بده، نگو آقا اون ش بود به کشتن  ک یو نزد  دیسر
 . بکوب کوفت کرده و مسموم شده ر ی رو کل مس دهیگند

  ی و حال تو  حسیطرف ب  ک یگردوندم؛ سامان از    تیجمع   ی رو تو  نگاهم
 . کردیناله م  نی بغل رام

  یو عروق  ی تا مرز سکته قلب  شیپ   قهیکه هممون رو چند دق  شعور یب   یای پو
  ف یسر ک  یلی. مهران خزدیبال مکشونده بود، مثل مگس دور خودش بال

آب هم نزده چه رسد به    وان ی ل  هیهم که مشخص بود لب به   مای نبود و ن
 . ین یریش

  رون یح   تیکمک به جمع  یاتوبوس بود و آلقل برا  یمرده تو لیزل  یویآر
بود  یها یآخر  هامون یشتری ب  ون؛ر ی ب  ومدین که درحد مرگ   م ی اتوبوس 
 . م یخورده بود  ین یریش

و تعدادشون    زدنینم  یبه هر آشغال   که لب  یخوش خوراک  یهاعاقل  اون
نم نفر  هشت  به  اتوبوس    دیرس یهم  پنجره  از  و  بودن  اتوبوس  داخل 

 . ننیبودن تا حاِل زاِر ما رو بب  زون یآو 

درون  فشار  تا  منقبض کردم  رو  دلم گر  م ی بازوهام  منحدم کنم،    ه یرو 
 . نخورم دیدستم رس  یتا من باشم که هر آشغال  خواست؛یم



تو  یاکبر رو  درحال  یشلوارش  و  گرفت  مثل    کهیدست  رو  پاهاش 
م   ییسربازها رژه  با  به طرف  د، یکوب یم  نی زم  یرو   رن یکه  و  اومد  مون 

ش رو گرفته  دفعات قبل سگ پاچه  که انگار مثل   یجور  شیحالت عصب 
 : دیغر

  ی ک ی. خاک بر سرتون بکنن که  نیا   یعنی   دینخور   یهر گند  گم یم  یوقت  -
پونزده نمره ازتون کم    ی نفر  متونی عظ  ت یخر  ن یتر! بابت اگشنه  یکی از  
  نده ی. شما آ ریبگ  ل یو تحو   ا ی. آ حاال بدینخورد   ی هر گند  گم یم   ی ه  کنم، یم

 حساب باز کرد؟  دیشما با ی چ ی! رو د؟یمملکت

ه  نیرام بود  مشخص  فشار  چیکه  و  م  یزور  و  زد   شدینداره  حدس 
 :و اخم گفت ینخورده، با خونسرد ین یریش

 . تون سانسور بشهکلمه  دیشد ختهیر   دیمثل مهران بگ -

نداشت و آروم بود، اما آرامشش فقط به    یقراریهم طبق حدس ب  مهران
بود که انگار ارث باباش    ده یهاش رو درهم کش بود؛ چنان اخم   ی لحاظ بدن

با    دیکشیبا انگشت شصت کف دستش ضربدر م   کهیرو خوردن، درحال 
 :داد زد یرو به اکبر ت یعصبان

کرد؟    م یرو هاپو کنار خودش قا  یمن! اون سه جعبه مفتک   یخدا  یوا  -
خودش    به متخصص  از ین  ی تی به شخصه دلم بدجور پره؛ هر هدا  ی کیمن  
 . داره

  ی قمر در عقرب تی گفتن با همون وضع   مای و ن  ایکه پو  یبلند ر یبا تکب  همه
 . م ی حق مهران دست زد یهاحرف یبرا



از گستاخ   یاکبر به شدت  برا  د یقیب   یکه  بود،  جا خورده  مهران    یبند 
 . کرد  لیو تحل   هیمهران رو تجز   ز یآم نیتوه  یهااون حجم حرف یالحظه

ب  صورتش د بود، فقط حرکت دست  کت حر یکه کاماًل  رو  که   دمیهاش 
برداشت    ز یطبق معمول َجست و خ   رفت؛یآروم به طرف کمربندش مآروم

  نی هم  ت،یجمع  یتو  دیهوا چرخوند و پر   یو کمربندش رو با سرعت تو
 . طرف بدون   کیداغون به  ییبا اوضا ت یحرکتش باعث شد کل جمع

داره، از جاش تکون    یجوش و خروش الک  یاکبر  دونستیکه م  مهران
با لحن مرتعش    داد،یاگزوز موتور م  یکه شکمش صدا  یهم نخورد؛ اکبر

رو ادامه داد و با    شیتوخال  یدهای حال وارفته روبه مهران تهد  نی اما درع
 :کردمیم نظارش محاصل از معده  ی قراریاشاره کرد که با ب  ی دست به من

ا  - و  تو  بش  ن یاالن دور، دور  تا  ا  یول   ته؛ی خاصیش  فکر کن که    نم ی به 
بال  م ی برس چه  م   ییاردوگاه  من  ارم یسرت  با  پارسا،  بکش  افساردهنتو   .
 . م یمون یصحرا نم  ی. تا ابدالعمر که تودیشد ی نیبیکه بد م  وفتیدرن

ش  به بدن مهران زد؛ مهران که به زور خنده  یجون یکمربندش ضربه ب  با
 . برگردوند یصورتش رو از اکبر  خوردیرو م

کشوند و    زهایسنگر  یرو رو   شیکالج مشک  یهابا سرعت کفش  یاکبر
 : دیدو  هی سرگردون دنبال بق

ادب و نزاکت به فکر   ت یخدا با نظم و رعا یاریچه خبرتونه؟! به    یهو -
  ی بابا  د یسوژه کن  گرویهمد  ن یفضل بخوا به ابل  د، یباش   تون تیدفع مسموم 
 . ارمیهمتونو درم



معده  قدر ان زفشار  چشم   ادیم  سر  بغض  که  با  بود  گرفت؛  رو  هام 
 . دمیاطراف رو کاو  ی سرگردون

نکنم؛ با    ست یز  ط یبه مح   ی انتیخ  ن یچن  یرو بدم ول   می کل زندگ  حاضرم
 . رو کنار بذارم  ی دادم سرتق  حیم وارد شد ترجکه به معده  یفشار

آر  وارد و  شدم  د  و ی اتوبوس  ر  دمیرو  با  م  یلکسیکه    خوند، یکتاب 
  یهام رو به نشونه خاک تو سرت براش باال گرفتم و از کنارش بطردست

 : دیو ابروهاش رو درهم کش   دیرو باال کش دشیرو برداشتم؛ سر سف یآب

 ؟ یداریبرم یچ  یمنو برا یچه غلطا! آب معدن -

  ی مانع از بحث کردنم با موجود احمق  شد، یم وارد م دهکه به مع  یفشار
  دردسر یرو ب   یکار   هی  شه یو چونه نم   چکیاما انگار ب  شد؛یمثل اون م 
 : حل کنم 

پا نشد    قهیدودق  داد؛یدست رفاقت م   شیپ   قهیکاره! خوبه دودق  هی وا    -
 . زنده موندم ا یمردم   نهیبب  ادیب

هاش رو خونسرد  کرد و با سرعت در کتابش رو بست؛ پلک  یاخنده  تک
هاش رو برام تنگ کرد. مشخص  چشم   ی ثیبهم فشار داد و با لبخند خب 

 : بگه، کاشف به عمل اومد و گفت یاکلفت و سوزنده  ز ی چ خوادیبود م 

  ه یحجم از مراقبت بهت    نیچند؟ بابا خواستم به نشانه ا   یی لو یرفاقت ک  -
  یوضع نبود  نی که تو اآلن تو ا  کردیت به آدم وفا مبدم، اگه رفاق  یحال

 . وضع  نیا  یو من تو



مشت گرفتم،    یرو تو   ش قهیدرونم روشن شد و    تیانگار کبر   ناخودآگاه 
 .چنگ گرفت و فشار داد یهام رو تو مچ دست

 : دمیو غر   دمیپر حرص پاهام رو به کف اتوبوس کوب  

کنه. درست حرف    دایپ   رنگ   ر یتغ  دیدکلره قشنگت با  دیبا   ینه انگار  -
 .یماستک   یبزن، پسره

 : تشر زد تیو با جد د یبه بازوم کوب  یپر حرص مشت 

  ، ینداشته باش   ی من کار  یظاهر  ی هایژگ ی حواستو جمع کن که به و   -
 . ادیازم برم  یچه کار یدونیوگرنه که خوب م

ا  ی تعجب که  ه  ن ینداشت  عملش    وقت،چیبشر  و  نبود؛   ی کی حرف 
توقع  ط یشرا  ی تو  دونستم یم اندک  ا  دینبا   ی سخت  موجود    ن یاز 
 . داشته باشم  تیخاص یب

  ح یدهنم جمع کردم و ترج  یهام رو توم زد لبکه به معده  یاضربه  با
آب رو برداشتم و    یبکشم و گورم رو گم کنم؛ بطر  شقهیاز    دادم دست

 :دست گرفت  یرو با شدت تو یخواستم از اتوبوس خارج بشم، اما بطر

 . یو غلط کردم تا بذارم براول بگ -

  ی رو ول کرد جور  یگفتم؛ با شدت بطر  یظیبرو برگرد غلط کردم غل  یب
 . که تعادلم بهم خورد و کف اتوبوس پهن شدم

 :جام بلند شدم و داد زدم از 

 . یپاکت  ر یدارم برات ش  -



بلند شد و من مثل جت از    ی صندل  یترسوندن من با حرص از رو   یبرا
 .رون ی اتوبوس زدم ب

  ی ح یتک تشر بهلحظه با خودم قسم خوردم که تمام کارهاش رو تک  در 
  ی حجم سادگ   نی نکردم اما باز ته دلم از ا  ی پاسخ بدم؛ هرچند که تعجب

 . سوخت

بار  ینگاه  با فالکت  اوضاع  اطراف متوجه  داخلش گ   یبه  افتادم    ر یکه 
 . پرت کردم رونیب ی شدم و نفسم رو با کالفگ

 *** 

رو به    شی کار در شأن من نبود؛ خدا باعث و بان  نیبغضم گرفته بود. ا 
 . جوب فرو ببره  یتو  چیکه ه  نیزم

بار آخر    یبرا  خواستم ینم  یو حت  خوردیبهم م  م یکه داشت  یاز اوضاع  حالم 
کله    کیچنان حالمون رو متحول کرده بود که    ها ینیری بهش فکر بکنم. ش

بود و    ختهیهمه بهم ر   یهامعده  م؛ی کردیاستفراغ م  عت یب منابع ط  یتو
باال    رو خورده و نخورده    ز یزار کنار جاده هرچ سبزه زار و چمن  یپراکنده تو

 . دادنیم

به طرف اتوبوس حرکت   د یکشیم  ر یکه ت   یاسبک شده و معده ی شکم با
  ی ابله رو تالف  یرپاکت یاون همهمه قسم خورده بودم کار اون ش  یکردم؛ تو

 . کنم یم

باعث شد نفرتم ازش چند برابر بشه؛    ش رحمانهیو ب  شرمانهیرفتار ب  ر یتغ
  یمن برا  یهاجز زدن  ف یبشر خرد کردم، ح  نیا  یکه برا  ییهاَتره  فیح
 . شعور ندارِ  اقتیلیب  نیا



بشر رو نده؛    نیقدر به ا بدبخت! ان  یاساده  یعقلم فرمون داد که ا  بارها 
  ر ی دست تقد  ز یهمه چ  دمیداشت، شا   یب یعج  یزمایکار  وی آر   م ی از حق نگذر
 . کمکش کنم   طی شرا یسر  هی  یبود که تو

آدم به درد آورد؛    ه یبود، باز قلبم رو به عنوان    یاگر هم شوخ   ی حت  حرفش
نداشتم، بماند که چقدر با اون    یادی رفاقت شانس ز   یحاال درست که تو 

 . سرهم کرد حس کردم پشتوانه دارم  شی چندتا کلمه که چند ساعت پ

  حال یبهش نگاه هم نکردم؛ همه ب  یشدم و حت   ر ی جاگ ی حالیبا ب   کنارش 
 .نزد  کیج  ر یکل مس   چکسی و ه  م ی بود

  شیبودم که باز ش  دوار یو ام  م یرو با سالم و صلوات سوار رول کرد راننده 
  دن،یو مهران که قبل حرکت حالم رو پرس  ن یاز هم به معرفت رام نزنه؛ ب

 . کتابش فرو کرد  یندار الل شد و سرش رو تو یچ ی ه  یوی اما اون آر

که انگار خودش    یهم نطخش باز شد و با لحن پر حرصش جور  ی اکبر
 : نکرده لب زد یکار

برسرها  - ش  ی خاک  دوتا  بفرما  خب  بکنن!  ارزششو    ین یریمبارکتون 
 . دیدیرو که به گ... گند کش  عتیداشت؟ منابع طب

که تا    رمیازتون بگ  یتخم چشم   هیخابگاه؛    م ی برس  دیخدا فقط بذار  یرضا
 . دیکه راه بر   دینی آخر عمر نب

  ی زاریدادم و با ب   هیتک  یسرم رو به صندل  شیتوخال   یها به حرف  توجهیب
 . هام گرم خواب شدرو چشم  ر یکل مس  م ی از کنار دست

 *** 



بدنم کش و قوس دادم و ب  یتکون دست  با و حال نگاهم رو    حسیبه 
 . م ی دیسر در اردوگاه متوجه شدم که رس  دنیو با د دم یطرف پنجره کش 

!  زد یرو سرتا سر اتوبوس چرخوندم و درکمال تعجب پشه هم پر نم  نگاهم 
  ستادهی سرم ا  یکردم و مرد راننده که باال   افتی   فقط چمدونم رو کنار پام 

ا  به  م   نیبود،  ه   کردمیفکر  ب  ینامرد  چیکه  رو  من  نکرد که    دار یآلقل 
 . نییهمراهشون برم پا 

ز  بخدا ب  یادی خرج  خواب  از  رو  من  فقط  اگه  نداشت  براشون    دار یهم 
 . کردنیم

از راننده کردم و دسته چمدونم رو    یلب  ر یخسته تشکر ز  یو تن   یدلخور  با
و    دمیکش   یظیبلند کردم و از در اتوبوس خارج شدم؛ آه غل  نیزم   یاز رو 
  ی عال  شه یجاجرود هم   ی چاق کردم. هوا  ی دم ظهر نفس  یابر  ی هوا  ی تو

دم نفس  یهادمبود،  و  هوا  یهابهار  اسفنِدساِل کهنه  و    یآخر  خنک 
 .شدیهم م تر فیلط شی سبِز بهار یبادها

هم    گهی د  یهاانگار فقط من اضافه بودم و جامونده بودم؛ اتوبوس  ایگو 
در اردوگاه با    یاز هر دانش آموز حرکت کردن و من درست جلو   یخال
 . ستادمی پر از حرص ا  یدل

نم  یحت آدم  خواستیدلم  بشم؛  وارد  و  بذارم  جلو  چطورقدم    یها 
ا  یجا  توننیم تا  و  بزنن  رکورد  عوض   نیعوض شدن  من    یحد  بشن! 

م فکر  بودم که  احمق  ا  کردم یچقدر  به  اومدن    ی رپاکت یآلقل ش  جانیبا 
مهران    کردم، یبودم که فکر م  الیقدر خوش خکنه؛ ان  تم یهست که حما 

 . هوام رو دارن زه یر  کی  یکوفت ول   کهآلقل رفاقت   ها نیا



که با    ینفت   یسردر آب  ی رو روبه  چمدون درست  ه یمن تک و تنها با    حاال
درصد شوق    ک یو درشت اسم اردوگاه رو نوشته بود؛ اگه قباًل    د یخط سف

 . دیذره هم ته کش  ک یو ذوق برام مونده بود اآلن همون 

  دم یکش  نیزم  یانداختم و دسته چمدونم رو رو ن ییناچار و سرم رو پا به
 . بزرگ اردوگاه شدم یو وارد فضا

اردوگاه رو از نظر گذروندم؛    یفضا  یبگیدهنم رو قورت دادم و با غر   آب
 . بود ی قشنگ و دلباز ی لیخ یجا

  ها یدهم  یکه وسط اردوگاه بود، محل ورزش و باز  یفوتبال بزگ  نیزم
 .کردنیم  یداشتن باز  دهیشده بود و نرس 

بود و دورتا دور محوطه    ی . محوطه بزرگدمیکش   شونیخوشبه دل  یآه
فلک کش   یاهدرخت به  و سر  اطراف محوطه    ده یبلند  و  بودن  پر کرده 

 . شده بود دهیکش  یحصار بلند و آهن

  ی م اندازه بادخشک شده بود و دلشوره  ی آهن   یبه اندازه حصارها  تنم
 . دیچ یپ یشمشادها م ی هابوته یال

شکل و خوشگل بود که آب ازش فواره    یلوز  ینماآب  ه ی  یدر ورود  یجلو
آب  کرد؛یم دور  بوتهدورتا  دلم    ی هانما  چقدر  و  بودن  کاشته  گل 
 !آب خنکش رو به صورتم بزنم خواستیم

اردوگاه جاجرود    امیبود؛ از کالس هفتم آرزو داشتم که ب  یسرسبز  یجا 
 . بودم دهی شن  یی سال باال یهارو از کل بچه شیی با یز  یچون آوازه



ساخته بودن    دی سف  یهاخوشگل با نرده  یل یپل خ  کی هم    یورود  یجلو
شد    دهیپر از بوته و شمشاد بود، از پل رد شدم و نگاهم کش  نشییو پا 

شده بود    ده یکه مرتب کنار هم چ   یو بزرگ   ضی عر  یهایو صندل  ز ی طرف م
 . کوفت کردن بودن  ییو همه مشغول چا 

بهم    ی گرام  زانی عز  کیکا یرو با حرص ازشون گرفتم چون حالم از    نگاهم 
و    ینی ریآموزها مشغول خوردن شو نصف دانش  نیکل معلم   خورد؛یم
 . بودن و گرم بگو بخند ز ی سر م یچا

شده بود حس و حالم    دهیچی ها پنرده  یالکه البه  ییشب بو  یهاگل  یبو 
  ی و پارک  ینی تزئ  یهاغمحوطه چرا  یوارهای دورتا دور د  کرد؛یرو تازه م 

 . گذاشته بودن 

گرد و خوشگل رو    یهاشب بشه همه اون چراغ  یمشخص بود که وقت 
و زرد هم    دیسف  ی نورها  شه؛ی م  یک یو اردوگاه با بهشت    کنن یروشن م

 .زنهیم  رون یگرد ب  یها اون چراغ یاز ال

 !ام؟ی ب یی هاآدم نی نبود که با همچ یقشنگ  یجا ن یچن فیح

که    دم یکاو یداشتم اطراف رو م  اهبهی چمدونم لنگ در هوا و مثل غر  با
از دستم کش با    دهیکش  یشد؛ نگاهم به طرف مهران   دهیچمدونم  شد که 

رو  چمدونم رو دست گرفت و به طرف ساختمون بزرگ روبه  ت یاخم جد
 . حرکت کرد

عجب! هزار و هزاران عجب که باألخره دست کمک دراز کرد به طرف    چه
 . کردمیم  د یجماعت قطع ام نیا  تیکم داشتم از آدم که کم   یمن



آجرنما  با  ش   یساختمون  زرد  سقف  و  رنگ    کهیدرحال  ؛یروون یزرد 
 : دمیمهران رو شن  ی صدا کردمیم  یساختمون رو وارس 

  دم یرسته شده! شا  تیاز آدم  ؟هویچه مرگش شده    یانون خامه  ارو ی  نیا  -
 . گذاشته  ر ی روش تاث  یهوازدگ 

نفهم   یحت اون  به  فهم   یموضوع   نیچن   یمهران  و    دمیکش  یآه  د؛یرو 
 . ها باال رفتم ساختمون رو رد کردم و از پله یجلو یا لهیهمراهش در م

از من حرکت    دم یهام رو درهم کش اخم   یدلخور  با اون جلوتر  و چون 
 :متوجه حاالتم نبود کردیم

! راننده اگه منو  شد؟یازتون کم م   ی زیچ  ای  ن،یکن   دار ی منو ب  نیمرد یم  -
 . کوه و کمر و جاده بودم  یبود همراهش تو دهیند

شباهت    مارستانی به ب  شتر یکه ب   م یاردوگاه شد   ز یمرتب و تم   یراهرو   وارد
رو  رو  چمدونم  راهرو   یداشت؛  طرف  به  و  بلند کرد    ض ی عر  یدست 

 : اردوگاه حرکت کرد. زمزمه وار گفت

شده    ی اون جن   میدونست یما چه م   ، یبود  ی ریاون پ   شیر   خ یتو که ب  -
 !کنهینم  دارتیب

رو که تا آرنجش    شی هود  یهانیکرد، آست   یرلبیو تشکر ز  دمیکش   یپوف
 : لب زد یثی و با لبخند خب د یکش  نیی بود پا ده یباال کش 

 !دم؟ینشن -



تشکر کردم؛    ییرسا   یدادم و با صدا  لشیدرست مثل خودش تحو   یلبخند
  یحت   کنم یاز تشکر دارم، من از دشمنم تشکر م  یمن ترس  کردیانگار فکر م 

 . یخوب کیبکنه و   ی اگه بهم صد بد

حرمت  وقت  یگاه  خ د  کیها  رف  شتر یب   یلیشمن  فقط    یق یاز  بود که 
رو   موقع  د یکشیم   دکیاسمش  اما  بود،  ظاهرًا کنارت  طوفان    یو  که 

م  یزندگ  بدنت  و  تن  دوست  خوردیبه  نداشت که    یاشهیر   شی درخت 
 . ستهی کنارت با

 . دیبش یاتاق بند دیها با بچه -

  که یدرحال  ی نعمت  یاردوگاه رفت؛ آقا  یمون سمت در ورودجفت  نگاه 
باال  ست یل رام   یی بلند  با  همراه  بود،  پو  نیدستش  و  سامان  وارد    ا یو 

 .دم یرو ند  ماین شون نیاردوگاه شدن. ب

 یهم وارد راهرو شدن؛ آقا  ی دوازدهم  ی هابندش سه نفر از بچه  پشت
  یرو رو   قشیها گرفت و نگاه دقاز اتاق  یک یدستش رو سمت در    ینعمت 

 : دستش چرخوند یبرگه تو

 . م ی دار یچ  جانیا  منی خب بب لهیخ -

  ، ی نعمت  یکاغذ آقا  یسرشون رو فرو کرده بودن تو  یبا فضول  ایو پو   سامان
 : رهی سرش رو باال بگ ینعمت  یباعث شد آقا نیو هم  دم یکش  یپوف

 تو پسر؟ یچقدر دنبالت گشتم کجا بود  ،یی جانیجان تو ا  نی مت -

 : ختم یر  رونیتو دلم بود ب  ی هرچ  یپوزخند کمرنگ با



  ی قدر توماشااهلل ان  د؛یتنها نذار  یاکبر  یآقا لطفًا راه برگشت ما رو با آقا  -
. کم مونده بود اتوبوس  م ی کردن همه از دم مسموم شد  تیریراه خوب مد 

ها رو کف اتوبوس چپوند  نفر از بچه  ستیده ب   یکیوسط راه چپه بشه؛ نزد
که    بمونم بود تو اتوبوس جا    کینزد  یدل روده نموند برامون، دم آخر

  ی نکردن صلوات  اب یحضور غ  ه یچون    ست ین   شونی به ا  ربط یالبته اونم ب
 . رونیب ختن ی همه رو ر

به    یا ضربه  ینعمت  یآقا پر  کیبه دستش زد و  از رخش    د، یباره رنگ 
 .دیبار یمون متکبهاز چهره تک تیرضا 

  ی ادیز   ز یها حس کردم چحرف  نیدلم پر بود، اما با گفتن ا   یل یخ  نکهیا  با
 . دلم نمونده یتو دیکار اون کله سف   یبه جز تالف

فرو کرد و با لحن    شی جوگندم  یموها  یآشفته دستش رو تو  ی نعمت  یآقا
 :زمزمه کرد  رلبیگرفته ز 

 . تیمسئولیب کنمیروشن م  فشویامروز تکل  -

گرفته    باره  نیدر ا  یجد  م ی بودم تصم  دوار یبودم، از ته دل فقط ام   دوار یام
 .  کردن و هربار تکرار شد  یپوشبشه؛ هر بار چشم 

  ی العاده زورکلبخند فوق  د؛یداد و سرش رو باال کش   ر یتغ   عی رو سر  لحنش
 : دیکش  ششیته ر ی تو ی ازد و دست کالفه

  ذارم یهم با شما م  وی آر  ؛یاتاق هست   هی   یتو نایا   نیجان تو با رام  نیمت  -
  د یآخر امسال. مج   د یهاتون رو رفع بکنشااهلل کدورتاتاق که ان  کی  یتو

سع   یباکر عالوه  به  مجد  فرزاد  و    یتو  یدلفان  دیو  هستن  شما  اتاق 
 . دیجا بذاررو مرتب اون تونلی وسا  دیها به اندازه هستش، بر تخت



  تیداد و با جد  د یبار یش م از چهره  یکه خستگ   ین یرو دست رام  ستیل
 : روبهش گفت

کن و مراقب    یها رو اتاق بند بچه  ه یدست تو. بق   ستی ل   نیجان ا   نی امر   -
مسائل رو روشن کنم. سرم    یسر  کی  فیباش تا من برم تکل   ز ی همه چ

و    ن یپسرم، مراقب مت   بوسه یاز اآلن دست تو رو م  ز یشلوغه و همه چ 
 . سر و کله هم نکوبن یباش که باز تو  هیبق

  کیسپرد و رفت،    ن یمن رو به رام   افتم؛ یحرفش رو در  ام یپ  نامحسوس
ن  شهیم   ییجورها رام   ومدی گفت بدم  به    یتو   نیچون به جز  اون جمع 

 . اعتماد نداشتم  چکس ی ه

زد، لبخندش باعث شد چال    شییخرما  یبه موها  یچنگ  یبا خستگ  نیرام
دوش گذاشت و به    یاش رو رو کوله  یبشه. با خستگ   ان ینما   باشیگونه ز
 :برگه نگاه کرد ات یمحتو 

خدا چقدر خستم از بدو تولد    ی. وام ی راه دار  ی تو  یبزرگ  یدعوا  یانگار  -
 . کننیمنو ول نم  بانیگر  یول  اومد یبدم م تایجور مسئول  نی از ا

  ق یسال رف انیم گذاشت انگار که سالشونه یدستش رو رو  الیخی ب مهران
 .  و محرم اسرارش باشم  قیشف

 : گفت  نیرو به رام یخونسرد با

حواستون به    ای و پو   ی داداش؛ سام  میکن یباهم حلش م  ادیب   ما یبذار ن  -
 . شناسهیشو نم سگ صاحاب  گهید جانی مون باشه، ااتاق



نطخ کردن و با غضب    زدنیحرف م  یدم گوش  کهیدرحال   ایو پو   سامان
پسر تا  سه  اون  دا  یروبه  دورهم  ا   ره یکه  بودن  سامان  ستادنی زده   .

 : دیبرد و غر فرو  بشیج ی هاش رو تودست

با گوش   ه ی  م یاتاق  هی  یحاال که تو  ی نون خشک  یفر  - تا صبح    ت یوقت 
 . توهم  رهیکه نا جور کالهمون م  ینکن  سیپ  س یپ

با پوزخند    د یکشیپشت لبش دست م   ده ییتازه رو  یها لیب یکه س  فرزاد
زد و خونسرد جواب    هیکه با کاله لبه دار به ما زل زده بود تک  یدیبه مج 
 :داد

 . برا من قانون وضع کن ای بعد ب  ینبند ل یکن کل اتاقو به س  یتو سع -

هر سه نفر ازمون دور شدن؛ سامان    یالی خی نشون داد و با ب  ی کیال   دیمج 
برگه خط    یبا خودکار رو   ایگرفت و پو  نیبا حرص برگه رو از دست رام

 . دیکش   یی ها

 : دیتوپ رلبیبا حرص ز  سامان

  ی واسه ما آدم شده! دارم برات اگه من سامانم بلدم چطور  ینون خشک   -
 . کنم   یریحال گ

 : دیو بهشون توپ دی کالفه برگه رو از دستشون کش  نیرام

حاال اون سه    ن،ی شروع کرد  ومده ی! باز ن قًا؟ یدق  دیکن یم   د یدار  ی چه غلط  -
  وفتن یشما دوتا که اونام ب   د یزیقدر نمک برندارن ان  مون ی تا که فعاًل کار

 . مونبه جون



هاش فشار داد و قلدورانه داد  انگشت  یرو با حرص تو  ن یلپ رام  سامان
 :زد

 !می هست  یینه که حاال ما کم کسا  -

نشست، با    نیزم   یو چهارزانو رو   د یرو باال کش  نشی پاچه شلوار ج  ای پو
 : دینال  یخستگ 

بر   - رو بخون  اسما  خواب    هی تا حاال    یاز ظهر  م،ی بکپ  میچالقچه زودتر 
ا  نداشتم.  دره  مای ن  ن یراحت  جهنم  فقط    ر یگ  یاکدوم  خوبه گفت  کرد، 

 . ذارهیم  یسام یکم داره جا پاداره! کم  ک یشماره 

چ   مهران صدا  یزی خواست  با  اما  پسرها  یک ی  ادیفر  یبگه    ه یپا  یاز 
 : حرفش رو خورد یازدهمی

 . دعواست رون ی ب  دیا یدعوا دعوا ب -

مثل جت به طرف    ا یحرف از دهنش خارج نشده بود که سامان و پو  هنوز 
دو شخص بودن و    نی فقط هم  ایدن   یهاغم یب   یعل  دن؛ یدو  یدر خروج 

 . بس

تو  ی با کالفگ  کهیدرحال   ن یرام رو  م   ی برگه  تکون  به    ی چنگ   دادیهوا 
 : دیکش  شییخرما  یموها

به اندازه    میشد  ادهیدعواش شده باشه؟ از اتوبوس که پ  ما ی نکنه باز ن  -
 . راه بندازه یجورنیا یدعوا  هی بود که  یاخالقش سگ  یکاف



نداشتم، جور دنید  حوصله رو  دعوا  و  اون    یکه حت  یکشمکش  دونفر 
م تکه  گرو ی همد  رونیب هم  به کل  کردن یتکه  هم  و    هیباز  نبود  و کبدم 

 . ابم دوست داشتم فقط بخو

ب   ی ضربه خودمون  مهران و  با    یبه چهره اخمو  توجهیبه گردنم زد  من 
 : گفت  نی روبه رام  یکنجکاو 

د  دونم ینم  - داداش  اون  از  ه  وونهیباو!    می بر  ست؛ین  دیبع   یچی ما که 
 . م ی آلقل اگه کاِر خودش باشه، کمک مشتش باش مین یبب

  یمهران مثل دستمال کاغذ  ی رو قفل کردم که همراهشون نرم ول  پاهام
  کم ی تشی می صم ن یا  گهیگردنم رو همراه خودش به طرف در حمل کرد؛ د

. در هرحال  کردیرو م  نکار یا  یهم عمد  د یشا  یحت   شد،یم   یادیداشت ز
  ک ی. چمدونم رو  ستی شون نشکم   یروده راست تو  ک ی  جا نیا   یهاآدم

  دمیکوب  نیزم   یوکاره وسط راهرو ول کردم و به ناچار پاهام رو با حرص ر 
 .شون راه افتادمو دنبال

ا  یهاپله  یباال زمم یستادی ساختمون  وسط  معلم  نی.  تمام  و    نیفوتبال 
هست و با    یلفظ  یزده بودن؛ مشخص بود که دعوا  رهیآموزها دادانش

ب  نیا آقا   دیتردیفکر ذهنم  اکبر  ینعمت  یبه سمت  موتور  یو    ی دسته 
 . شد دهیکش

 : گفت  نیرام  روبه د یبا ترد مهران

 !اد؟ینم  یو نعمت   یاکبر یصدا -

 : زد ی رو بهم فشرد و چشمک ناخودآگاه کشی بار  یهالب ن یرام



 !باشه؟  تونهیم  یبنظرت ک گهی آره د -

 :ادامه داد  یبا کنجکاو  مهران

 . م یراه افتاده رو تماشا کن   رکیس   کم ی  می بر  دیشن   یزیچ  شهی باال نم  نیاز ا   -

خستگ   ن یرام پاشونه  ی با  و  باال  رو  آست  نیی هاش  و  لباس    یهانیکرد 
 : دیباال کش  شتر یرو ب  دشیسف

  ی س  یب   یاخبار ب   شی کی  م؛یدار  تی جمع  یتو  یما االن سه تا منبع خبر  -
. نگران نباش از  ماین   نترنشنالیهم ا   ی کی هم شبکه خبر سامان    ی کی  ای پو

  شناسه یسگ صاحاب خودشو نم  جانیبه قول خودت ا  ،ی مونیاخبار جا نم 
 . م ی آواره نباش یکه آخر شب  م ی کن  نیجا و مکان تع  میبر

جا کرد و گردنم  عروسک جابه  کینشون داد و من رو مثل    یدییتأ   مهران
پله  نی دست گرفت؛ رام  ی رو تو از    یهاهم پشت بند ما حرکت کرد و 
 . م یدوباره باال رفت یورود

نگاهم رو    کرد؛یجا م و من رو با خودش جابه  دیپرس یاز من هم نم   یحت
 . راهرو دوختم  ی دار و سنگطرح یهاکیبه سرام  ی به خستگ

  ی نعمت  یکه آقا  م ی شد  یراه برداشتم و وارد همون اتاق  نیرو از ب   چمدونم 
 .بهش اشاره کرده بود

به گردنم    ی باالخره دل َکند و دست از سر گردنم برداشت؛ با درد دست  آقا
  یکه مشخص بود آرزو   نیگوشه گذاشتم، رام   کیدونم رو  و چم  دمیکش

سبز زل    یها  هیبا پا   دیدوطبقه سف  یهاخواب رو داره با حسرت به تخت
 .زده بود



  اد یدو طبقه با فاصله ز  یهابود و به اندازه ما تخت  ی ک ینسبتا کوچ  اتاق
  ی هااتاق با تخت  یبود که کل فضا  یشده بود؛ طور  ده یچ   یفیاز هم رد
 پر شده بود،دوطبقه 

  اش یبه روتخت   یکنار در نشستم و دست   نییطبقه پا  یها تخت  از یک ی  یرو 
 . دمیکش

  نان یبود که آلقل شب رو با اطم  نی داشتن و ا  یزیتم  یروتخت  ها،تخت
 . م یذاشتیبالشت م یسر رو 

جفت  یهاکفش هم  کنار  و  درآوردم  رو  مهران  اسپورتم  کردم؛  شون 
 :گفت  رلبیبود ز  ستادهی کنجکاو و منتظر دم در ا  کهیدرحال

 !نای ا ان یچرا نم  -

هم    یهاش رو تونشست، دست  ن ییو طبقه پا   یتخت کنار  یرو   ن یرام
 : دیکش  یقالب کرد و آه

 .گهیطول بکشه د  قهیچند دق ه ی دیدوتا آدم بالغ با  یدعوا -

 :کالمش جواب داد  یبا حرص تو  هرانم

نعمت   - تو  یخداکنه  بعدو  اوتش کنه؛ حدآقل سال  ناک  مدرسه    یبزنه 
 . نباشه

  رون یباال انداختم و نگاهم رو طرف پنجره دلباز اتاق که منظره ب  یاشونه
سوق دادم، کم کم آفتاب    دادینشون م   ینقاش   یاز اردوگاه رو مثل تابلو

 . گهی گوشه د  هی دی کش یظهر داشت راه خودش رو م زِ یت



  ما ین  د،یاز راه رس  یکه سونام  م یهر سه نفرمون ساکت بود  یاقهیدق  چند
رو بهم گوشزد    ز ی از قبل همه چ  مای مهران و ن   یملق زد داخل اتاق؛ انگار

رو گرفت و    مای بود و مهران با سرعت کمر ن  ده یفایکرده بودن، ظاهرا ب
 .کرد  تی به عقب هدا

تو   ماین رو  و سع   یپاهاش  داد  تکون  به طرف تخت  یهوا    یهاداشت 
درحال  حرص  با  مهران  حرکت کنه؛  اتاق  چپ  در    یسمت  طرف  به  که 

 :داد زد کردیم  تشیهدا

 . ارمیحالتو جا م ینارو بزن  ی طبقه باال مال منه، به ابلفضل بخوا -

 :دی دست از تقال برداشت و با عجز نال  ماین

 . کنهیسر من چکه م یب از اون باال آب دهنت رو تو کل ش  مروتیب -

 : و گفت د یهاش رو بهم کوباز فاصله دور دست ن یرام

ساعتش    کیو    ستیو چهار ساعت شب، ب  ستی تو ب  مایانصافًا ن  یول  -
 . یپلکیم  یی دستشو یتو

پو   شون بحث و  نگرفته بود که سامان  اتاق شدن؛    رکشان یآژ   ا یباال  وارد 
تخت من باال رفت تا طبقه باال رو ِاشغال    یهاحرکت از پله کیسامان با  

سرم وول بخوره عمرًا   یتا شب باال  ن یلحظه منگ موندم، اگه ا ک یکنه. 
 . ادیاگه من خواب به چشمم ب 

 :دست گرفت و داد زد یپاش رو تو ا یاز باال رفتنش پو قبل

 . جا مال منهاون -



لگد  سامان باال  اون  پو   یاز  ا   ا یبه طرف  رو درآورد؛  اداش  و    ن یانداخت 
ن شد  باعث  ب  مایاوضاع  مهران  کشت   یرو   وفتنی و  سر    یدور  گرفتن 

و سامان هم کم مونده بود تخت دوطبقه به اون عظمت    ا یشون، پوتخت
 . نیزم یرو پرت کنن رو 

ها نشسته  از اون تخت  یاوشهدست از پا درازتر گ  چارهی ب  ن یو رام  من
  کرد یشون نگاه م به جدال  یبود که اون با خونسرد  نی ا   نیفرق رام  م؛ی بود

نکنن، حق    ر یوقت من رو هم درگ  کی خودم جمع شده بودم تا    ی و من تو
 . داشت چون اون عادت کرده بود

اتاق صورتم رو با حرص ازش برگردوندم، حقا    یتو  یاومدن کله ماست   با
با رو  اومدینم  رشیتخت گ   دیکه  معده  دیکپیم  نیزم  یو  از  تا  اش 

 .بزنه  رونیشکمش ب

  نشیی دادم از طبقه پا  حیترج  دمیرو د  ایجنب و جوش سامان و پو  یوقت
هم   ن یتوقف کردم، رام ن یتخت رام  یبگذرم؛ چمدونم رو برداشتم و جلو

 : دجواب دا یبا گرم 

 . کنم یباال خواهش م  دییبفرما د یاریراد صاحب اخت  یبه به آقا -

  ی لیخ   دن یخواب  ن ییتخت رفتم باال؛ باال و پا  یهاکردم و از پله  یاخنده  تک
فرق خواب   ی برام  مهم  فقط  با  ینداشت،  که  رو  سرچشم   د یبود  هام 

 . گرفتیم

و   دیبرگز   دن یکپ  یرو برا   نیمن و رام   یتخت کنار  تفاوتیب  یرپاکت یش
 .رو برداشت نشییطبقه پا 



ن   مهران همد  مایو  سرام  گرو ی که  همون  اتاق    یهاکیبا  کرده    یک یکف 
تختش باال    یهااز پله  ی حالیبودن، باالخره از نفس افتادن و مهران با ب

 .رفت

تخت    یرو با دست صاف کرد و رو   شختهی بهم ر  یموها  روزمندانهیپ   ماین
همچنان درحال کشمکش بودن، سامان    ایدرازکش شد؛ سامان و پو   یریز

 . دشیکشیم   نییاز اون پا  ای بود و پو ده یکمر تخت طبقه باال رو چسب

که    ایو پو  دیباال کپ  یگورسامان گوربه  ادی ز  یهابعد از کشمکش  درآخر 
 .رو گرفت  نییبود، تخت پا  دهیزورش نرس 

آو   کهیدرحال  مهران تخت  از  من  مثل  رو  با    زونیپاهاش  و  بود  کرده 
 : دیپرس یکنجکاو 

 بود حاال؟  ی دعواشون سر چ -

 : دیتختش کوب  یو پاهاش رو رو   دیکش   یپوف   ماین

 . خودیب  یزایچ -

 :جواب داد دیکشیدستش رو هورت م  یتو یران  که یدرحال  ای پو

 . بشه ی خودت؟ کم مونده بود چاقوکش ی برا یگ یم  یچ -

دراز کش   یرو   سامان رو   یک یو    دیتخت  رو  پاهاش  حفاظ گوشه    یاز 
 : دهن چرخوند و گفت یتختش دراز کرد؛ آدامسش رو با ولع تو

به موش    زدیو جاسم خودشو م  کردیطبق معمول سرزنش م   ینعمت  -
 . کردن دعوا تموم شد  یروبوس یسالک  ی ونی آخرشم با پادرم ؛یمردگ 

 : و کج کردهاش ر دست چرخوند و لب یرو تو شیگوش  مهران



 !ن یهم ف یپ -

 : گفت  یخونسرد یتخت من بود با صدا  ینیی که طبقه پا   نیرام

. پاشم برم  ستی حاالحاالها ول کن منو تو ن  نی به دلت صابون نزن، ا  -
 .رو سر و سامون بدم  ی کوفت  ستی ل نیا

برنداشته بود که صدا  نیرام از قدم    ی کل فضا  یتو  یبلند  یهنوز قدم 
 : دیچی راهرو پ

 ! قرار داره؟  تیسا  یتو  یاآلن اسام   ی عنیسرلک؟!    یآقا  دییرمافیم  یجد  -

  تر قیام رو دقتخت بلند شدم؛ چهره  ی گفتم و پر استرس از رو   یبلند  س یه
 : تر بشنومآشنا رو واضح یکردم تا صدا

که به    ییکسا  یاالن اسام   یعنیشما، پس    یبله بله مچکر از اطالع رسان  -
 !کردن مشخص شد؟  دایراه پ  ادیمرحله دوم المپ 

از دم    ن یشد؛ نه تنها من بلکه کلهم اجمع  د یباره مثل گچ سف  ک یبه    رنگم
 . م ی ستادی هامون ا تخت  یرو 

 .جناب  شمایمچکر از اطالع رسان  یل یخ   یبله پس مشخص شده به سالمت  -

 . م یسر بذار  یها کل اتاق رو روبود تا مثل جنگ زده  یجمله کاف نی هم

  ی رو   شیآت  یاون چهارتا که باال گرفت من هم مثل اسفند رو  یاهویه
و    نیزم   ی قدر هول بودم که با شکم رفتم توان  دم؛یتخت طبقه باال غلت 

 . شکمم سفره شد

زد و از    یپتوش رو سه متر اونورتر شوت کرد و مهران کله ملق قشنگ  ماین
پرت    رونیدهنش رو با شدت ب   یآب تو  کهیدرحال  و یآر  د؛یپر  نییتخت پا 



دستش رو    یمضطرب برگه تو  نی . رام ستادیتخت ا   ی رو   خیکرده بود م 
هاشون لم داده بودن  تخت یتمام رو  یال یخی با ب ا یتکون داد؛ سامان و پو

 .کردنیرصد م   رو  او م

با ترس و استرس رو   یبلند  آخ تا قبل از سرپا    دم، یخز   نی زم  یگفتم و 
 . شد دهیبه طرف اتاق شن ییهاقدم یشدن من صدا

در اومده به   ییهابا چشم  ه یو مثل بق   ستادمیپاهام ا  ی زور و ضرب رو  با
اون شخص که    یهاقدم  یدر افتاده بود زل زدم؛ صدا  یکه رو   یاهیسا
 . دادیمون اکو م ذهن یساعت تو ی هابود، مثل عقربه یاکبر ن یقییب

نداشت؛ همه    یبه اآلن بستگ   ز یچ  چیه   گهینبود، اما د  یشوخ   ز ی چ  چیه
 . خبر بود نی تک تک ما دست ا  یرخ داده بود و حاال نبض زندگ  ز یچ

ه  محکوم ب  نکهی ا  یبرا  ویخودم، آر   یایدن  م ی و ترم  نیمت   یای رو   یبرا  من
داشت،    یاون سه نفر چه حکم   یبرا  دونستم یش؛ نم خانواده  یبرد بود برا

 . رو ندارم یاگهیشوک د تیداشتم خودم ظرف نیقیاما  

به    از ین خبر  ک یداشتم  خوب،  آ   ی خبر  پوچ   مندهیکه  از  ب   یرو    اره؛یدر 
از    یول  شه، ی و کجا پاره م  کنهیم   یشرو یبند تا کجا پ  نی سر ا   دونستم ینم

خبر    نیرسوندم با ا   جانیچه رو که با دروغ تا به ااون  خواستم یته دل م
 . مستحکم کنم 

صورتم پخش شد و قلبم منقبض شد از اون    ینفسم تو  ی و داغ  حرارت 
ه  استرس؛  چ  یبرا  وقتچی حجم  ا  ی زیخواستن  و    ن یتا  مشتاق  حد 

سط  کرد و   یمن رو همراه  امیرو  یجا نیکه تا به ا  ییمضطرب نبودم، خدا
 . کنهیمن رو رها نم  دونیم



آقا  با آرامش  پر  چهره  بستن  نسب  ،یمراد  ینقش  قلبم    یتو  ی آرامش 
 : و منتظر به دهنش زل زدم  دمیکش   یشد؛ نفس آه مانند دار یپد

  انیپا  نیا  دیمضطرب نباش  اد؛یالمپ  جیاعالم نتا   یبرا  رونیب   دیایها ب بچه  -
 . دیاز اآلن خودتونو نباز  ست،یراه ن 

از احساسات مختلف رو با خودم حمل    ی ن یشل شده بود و حجم سنگ   بدنم
خوابگاه    یوارد راهرو   جینتا  دن یشن  ی فقط برا  یصبر  چ یهیب  کردم، یم

 .شدم

پارکت  مثلث نفس  سوختهیقهوا  یهازرد  دنبال کردم،  رو   یرو  از    ی هم 
هم    یمنف  جه یه اون نتاگ  یچاق کردم؛ خودم رو قانع کردم که حت   دیام

 . نخواهد کرد ر ی من تغ یبرا ی زیچ چیباشه ه 

پشت هم    یو کنجکاو   طنتیآموزها خسته و کوفته اما با شدانش  همه
ب   یتو بودن؛  ب  ستادمیا   ییجا  هوا یراهرو صف گرفته  از    تیجمع   نیو 

 :دمی رو شن  یی ها زمزمه

 . بردن تو شاخشه ده یکله سف  -

عاشق چشم و ابروش نبودن که!    جا،نیا   دنیکش   نی رو به خاطر هم  ارو ی  -
 . پارسال رتبه داره ی شیازما  ادی طرف از المپ

  ی کوفت  هی  دیشا  ی کله گوسفند  نیهم اد،یدر نم   ی پخ  چی از اون چهارتا ه  -
 .شد



در   یاچه نخبه  دندونیاز اون مهران ب یی هوی  نیدیبابا؟! ند نی گیم  یچ -
  ارویاون   گم یخرخون؛ من که م  یهم که خداداد  مای و ن ن یاومد؟ اون رام

 . شهی نم ی چی ه  ستی که دختر پسرش معلوم ن

که دورهم حلقه زده بودن    یاز تک تک اون چندتا فاز منف  خواستیم  دلم 
رو گل اساس تا حال ُگلم  با حرف گربه س  یتر کنن تشکر  بارون    اهیبکنم؛ 

س   یول   اد، ینم م   یرو   یجور  اه یهمون گربه  پنجول  که    کشهیاعصابت 
 . یش یم  یبارون  ییهویخودت  

اتفاق  د یبا نظر اسات  ؟ یکه چ  خب   ی هم گاه   یمثاًل؟ خفگ  افته یم   یچه 
به حضورش    یتوجه یصورت آدم حرف زدن و ب  یتو  ه،ی خوب  ز یاوقات چ 

 .بود یح ی به شدت کار وق

رو از نظر گذروندم؛ جالب بود که    تیاوت شده جمع   یاعتماد به نفس  با
هم  یاعده ا   شهی مثل  جلو  دهم  ستادنیسر  داشتن.  هم    هایدعوا  باز 

آفر ش  دنیحماسه  با  تو  ی تو  یپورهای و  داشتن    ی ورزشگاه که  دست 
 . کنن  لم یما رو ف  یحساب خواستن یمشخص بود م

وارد راهرو    حالیب  ییهابرداشتن و با بدن  یالیخ یدست از ب  ای و پو  سامان
زدن؛ اون چهار نفر هم ملحق شدن و    هیشدن و به ستون کنار راهرو تک

دق چند  از  معلم  قه یبعد  زحمت کش  هم    شه یاند   رستانیدب   نی کادر 
 . ستادنی ها االحالما معلوم  یرو روبه

 . من بود  یهادرست مقابل چشم  ،ی فوق خوشحال اکبر چهره

که    گرفتیش حرصم م گود رفته  ی هاو چشم   ضیعر  یاز لبخندها  انقدر 
 . بشم  جینتا   الیخیب  گفتیم  طونهیش



آقا  ینعمت  یآقا   اد یب   یکیپوکر، حاآل    دیپوکر؛ همه اسات  یمراد  یپوکر، 
بال مگس  مثل  جمع کنه!  رو  خرمن  سر  م مترسک    که یدرحال   زد،یبال 

دم دستش بود    یپشت سر هم به هرک   ها،یصف دهم  یافتاده بود تو
 . زدیلگد م

با لحن جوگ   ر یجوگ   قدر ان بود که  و خوشحالش روبه    رانهیو خوشحال 
 : بود داد زد ده یکه صف رو به گند کش  هایاز دهم   یکی

مثقال    هیدعوا کردن سر    نی هم  اقتتیل   ،یخاک تو سرت بکنن غضنفر  -
برا هم   هی.  ستادنیوا   یجاست  از  پر    نده یآ   یهایامدرسهمقدار  و  ساز 
 . بارهیهاشون مداره از چشم  ی گ. اصاًل برندهریبگ  ادیافتخارت  

ن   ی هارو با سرعت سوق دادم سمت ستون  نگاهم به    یجور  ما یراهرو؛ 
بود که از صدتا باخت بدتر    ای شونه پو  یزده بود و سرش رو   ه یستون تک
 .رفتیور م شیکه کال پرت بود و داشت با گوش   نیبود، رام 

مهران  نگاهم طرف  هم   لکسیر   دم؛یکش   یرو  مثل  پوکر،  و  دم    شه یبود 
 . و ِشفته شده  دهینکش

بود، کجا  افه یق  اوضاع برنده  یها افهی ق  یمن هم که مشخص  به  ها  ما 
چشم   یهابرگه  ر یتصو  خورد؛یم از  پاسخنامه  و  امتحان  دور  روز  هام 
  ب یداشتم اما اآلن عج   یروزیدادم حس پ   ل یبرگه رو تحو  ی وقت  شد، ینم

 .خته یم ر تمام معادالتم به  کنمیحس م 

ش استفاده کرد  از لحن تشروارانه  ت یساکت کردن جمع   ی برا  ی نعمت   یآقا
 : و داد زد



اومد  - مگه  بد   دیساکت،  امون  ِد  آقابچه  دیورزشگاه؟  با    یمراد  یها! 
  م،ی ها رو از قبل دارشده؛ مشخصات تک به تک بچه  ت یوارد سا   ی گوش 

  یتو  د یریم   دی. اگه مالحظه نکن م ی کن یوارد م  ت یسا  ی دونه به دونه تو
 . هاتوناتاق

بود، واقعًا همه از حد    یاپرت کردم؛ جو مسخره  رون یبا حرص ب   نفسم
مسخره و سرسام    یپورهایکه با ش   هایخارج شده بودن، خصوصًا دهم

 .هام رو از جا کنده بودن آورشون گوش

ب  ز یت   یصدا وج  م   کرد؛یجو رو متشنج م  ب یعج  پورهایش   گاهیو گاه و 
دهم   یکی مکز خنده  رفتن یم   ها یکه  نگاهو  و  و    ها یازدهم ی  یها ها 

 . کردیحالم رو بد م بیصف عج   یتو هایدوازدهم 

  ی همه آدم سم  نی ا  نینه ب   کردن،یخلوت به خودمون اعالم م   یتو  کاش
 . که فقط دنبال سوژه و خنده هستن

و    یاز من نداشتن؛ ته   یکه مشخص بود اون سه تا هم دسته کم  طور نیا
 . هابودن، کاماًل خودشون رو سپرده بودن به زمان و لحظه یخال

 . شنیباهم دوست نم   چوقتی ه  هابیبرنده منم. رق -

گوشم    یوار توکه زمزمه  ییبودم و با دقت صدا  رهیرو خبهت به روبه  با
تجز  دیچ یپ تحل   ه یرو  صدا  یداص  کردم؛ یم  لیو  بود،  خود    ی خودش 
وق  یرپاکت یش لحن  همون  با  مدع   حانهی بود،  اولش صحبت    وار یو  روز 
 . کردیم

  رنگ یب   یهاچشم   یخ ی سرم رو برگردوندم و نگاهم با نگاه سرد و    آروم
  ی مدع  یهاذهنم تکرار شد نگاه  یکه تو   یزیو مبهمش گره خورد؛ تنها چ



تو  روز که  اون  نه  بود،  مدرسه  اول  روز  طلبانه  رقابت  حلقه گفت    یو 
برا  جاست نیا   قشیرف روز که  اون  نه  دعوا  یو  بهم    ی ساختگ   یکمک 

 . درست کرد

آر   نیا کار  ی ویاون  مثل    یاول  درست  ساز که    هیبود؛  دست  ربات 
  ی چه رو که از قبل براش طراحمسابقه رو ببره و اون  نیداره ا   ت یمأمور
 . جام بدهشده ان 

کرد    تیباره دل  ک یاون همه اتفاق رو به    ضشیعجبم چطور ذهن مر   در 
 . ستادهی من ا یرو روبه انهیو حاال رقابت جو 

تو  کشیبار   یهالب رو  دستش  و  فشرد  بهم  دست    ک ی  یموها  یرو 
  ک یرو به وجود پر حرارتم شل  شیخ ی جمالت    گهیفرو کرد؛ بار د  دشیسف
 : کرد

 . برنده بشم تا بتونم برگردم دیمن با  -

بود که نگاهم رو با حرص    نیقدر سنگمبهم حرف زد و نگاهش ان  قدر ان
  ی از صورتش گرفتم و متوجه اخم و اشاره دست مهران شدم؛ چه فرصت

 . شون برمبه سمت گفتیکه م   نیبهتر از ا 

نگاه پرسش  یهاقدم  با و  وارم رو طرف  آهسته طرفشون حرکت کردم 
ندم؛ کوتاه و مختصر دستش رو دور گردن سامان حلقه کرد  مهران گردو 

 :جمله گفت کیفقط 

 . با ما باش -



اون جو    ینی از سنگ  یحاال کم   ،ی کیتار  یتو  ر ی ت  کیخوب گرفتم؛ مثل    حس
د شد  ن  یوای ش  گهیمسخره کاسته  نفره  منتظر    کهیکه    ستم ی تک  تنها  و 

رم داره راجع  کم نظکه کم   ستادمی اآلن درست کنار پنج نفر ا  ست،جهی نت
 . شهی شون عوض مبه شرارت

رو اعالم کنم. اآلن تک تک اطالعات    ادیالمپ  یینها  جینتا   خوامیخب م  -
 . کردم  تی ها رو وارد سابچه

جد  یصدا  با از  م  یمراد  یآقا  تی پر  فر   میستاد ی ا  خ یهمه    یشاد  ادیو 
 .که وسط راهرو گرفته بودن بلند شد  ییها صف  یها توبچه

تکون    شیگوش   یهاش که روتمام استرس چشمم رو دوختم به دست  با
 .کردیو من رو زنده به گور م   خوردیم

هم  یالحظه  ابروهاش و  خورد  صادر    نیدرهم گره  رو  من  مرگ  حکم 
هاش زل زدم،  به لب  قرار یکرد و ب  خی. از شدت استرس خون بدنم  کردیم

 : تمام بدنم شد گوش دیجنب  لبهاش که 

 ... .به جز ستی ن یو اما نفر اول کس  -

صدا  هنوز  نزده  اکبر  ها یدهم   پور یش   یحرف  شد؛    که یدرحال  یبلند 
رو   حسیب رو  به شونه  یدستش  و  بود    ینعمت  یآقا  یقلبش گذاشته 
  ن یهوا و ه  دیسه متر پر  هایدهم  ییهوی  پور یش  یزده بود، با صدا  هیتک

تک  بهگله گوسفندها و تک  یگفت و باز هم مثل چوپان افتاد تو  یبلند
 :کرد  ی دلگ ی همه رو َچک

 نه؟  رهیکله شما نم  ینه؟ حرف تو  رهیگوشتون نم  یپوک مغزا حرف تو -



دهم  یکی  گردن تو  پور یش  یهایاز  رو  دست  و    یبه  گرفت  دست 
م   که یدرحال فشار  دل  ته    یکه صدا  دیبهش ضربه کوب  یجور  داد،یاز 
 : دیچ یکل راهرو پ   یپسش توچل

درس نه    ه یاز همتون؛ نه    کنمیدوازده نمره کم م   ی! نفرره ینه انگار نم  -
  دیالتماس کن  دی که اومد   ور ی شهر  دی که شد   دیدو درس تمام دروس، تجد 

 .دم یتونو مبکن اونوقت جواب یی راهنما ه یآقا تو رو خدا 

ا  گهی که د  ینعمت   یآقا از  ب   ن یجون به لب شده بود    ک ی  یمغزیحجم 
 .کرد  ار یشخص؛ سکوت اخت 

آر  ی موتور  دسته طرف  به  لذت  و  شوق  تو  ییوی با  غرور  با  صف    یکه 
  و یبود حرکت کرد؛ دستش رو گرفت و طرف ما حرکت کرد، آر   ستادهیا

 . ستادی ما ا یرو رو هول داد کنار من و روبه

گفتم کم مونده هممون رو به  کلماتش رو ادا کرد که    یفتگیبا ش  چنان 
 : ارهیعقد خودش درب

پوک مغز    یهاتمام نخبه  یاله  یها جمع شد؛ اماشاهلل ماشاهلل جمع نخبه  -
 !شما یمدارس دشمن به فدا

باره    کیزده بودن به    هیکه کنار ما به ستون تک  ایسامان و پو  دنید  با
 :به شدت درهم رفت  شی جوگندم ی مود داد و ابروها ر یتغ

 . شفتآلو یننگ به شما دوتا! دوتا لولو رفتن قاط یا -



هاش گرفت و فشار داد؛ دست یخودم که اومدم سرم رو با افتخار تو به
ثابت کنه جاسم    نکهی ا  ی برا  د،یهر پنج نفرشون رو بوس  یشون یتک به تک پ

 . دیبدبخت کوب یای سامان و پو  یمشت جانانه هم به بازو  ه ی هی اکبر

  ار یهمه سکوت اخت  یجور  ؛یشعوری حجم ب  نی پر شده بود از ا  تمی ظرف  گهید
 . کاًل حق با خودشه  کردیکرده بودن در برابر کارهاش که فکر م 

رام  دستش و  من  دور گردن  با    نیرو  و  حلقه کرد  بود  دستش  دم  که 
 :فشار داد جان ی ه

سر ذوق    دیکه کاشت   یرنگرنگ  یهاقراره با گل  ی جون، حساب  یبخون ُمر  -
 . م ی ایب

کوب دست  یمراد  یآقا بهم  شدت  با  و  برد  باال  رو  لحن    د؛یهاش  با 
 :روبه هممون لب زد یخونسرد

 .چکس یبه جز ه  ستی ن ی برنده کس -

  ن یسرم؛ ب   یرو   ختن یر   خیسطل آب    کی  نکه یاون لحظه عالوه بر ا   انگار 
و با تعجب داد    کصدایکه    یبرقرار شد، جور  یارتباط ذهن  کیهمه ما  

 : م یزد

 ؟ یچ -

و    ی الیخ یبا لحن پر از ب   د، یکش یرو سر م  شیی چا  که یدرحال   ی مسلم   یآقا
 : شادش جواب داد

 .رتبه متبه کوفت یعن ی -



و پوکر    عی العاده ضافوق  افهیطرف؛ ق  ک ی  ت یجمع  پور ی و ش  قهقهه  یصدا
 !گه یطرف د کی  میکه بهم زل زده بود   یما شش نفر

شال و کاله کردم    گهیکه دور گردنم حس کردم، د  ید یحس فشار شد   با
چنان حلقه دستش رو دور گردن من و    یرو وداع بگم؛ اکبر  یکه دار فان 

 . زدیم  یروبه کبود ی کی محکم کرد که صورت من  ن یرام

بشه؛    قیتا آلقل نفس به بدنم تزر  دمیکش   رونی رو تا ته از حلقم ب  زبونم 
  میافتاد  ی باز کرد، مثل ماه  ن یهاش رو که از دور گردن من و رامدست

 . م ی دیو با ولع نفس کش  ن یزم

مون چاق بشه همزمان که دهن باز کرد هر هفت  مهلت نداد نفس گهید
و قدم که جلو گذاشت، هر هفت نفر    م یستاد ی صاف ا  خینفرمون مثل م

و   یراهرو مساو   یجلو  یها. از پلهمید یدو   ی مثل جت به طرف در خروج
 . م یشد ر یبا سرعت سراز 

چهل بار    ی مرد خالص کنه. حداقل روز  نیا   ما رو از شر   خواستمیخدا م  از 
گرفته؟    ادی یمرد بزرگ شده؟ ادب رو چطور  ن یچطور ا دم یاز خودم پرس

مدرسه شده؟    کی معاون    یبهش مدرک داده؟ چطور  ی کدوم دانشگاه
ا   یتو زنج  نیسرم  چرخ   دنیچرخ  روار ی چطورها  ه  دن یو    ی جواب   چیو 
 .هم شدم   تر جیمعمولش گ  ر یرفتار غ   هر نکردم؛ با   افتیدر

  ی رو تو  زشیاز پشت بول  یو نازک سامان هوا رفت؛ اکبر  یخروسک  یصدا
ها جلوش رو  معلم   هیو بق  ی دست گرفت و فقط خدا کمک کرد که سالک

 :زد  ادینعره زنان روبه سامان فر ی . اکبرارهیسرش ن  ییگرفتن که بال 



ده فرض کن؛ حاال  نمره انضباط، خودتو اخراج ش ستی از اآلن عالوه بر ب  -
مشت پوک مغز    ه ی  د؛ یاره؟! همتون اخراج  دیکن یم  یواسه من گردن کلفت

 . ومدنی بر ن   یانهیامتحان چهار گز  هیاز پس  

  کرد، یکه هرچقدر جلز و ولز م  سوختیم   ی نعمت  یفقط به حال آقا  دلم 
رو  اسفند  ب   شیآت   یمثل  رو  اندک  کردیم   شتر یفقط دود ماجرا  بدون   .

 :رو به جلو هول داد ی و اکبر د یکش   ادیفر ی ریتأث

  شیپ   قهیخجالت بکش! دو دق  تی مرد! از سن و وجهه شغل  ر یامون بگ  -
هم فراتر    ز یخدا صبرم از لبر   یخوندم؟ به خداوند  ی تو گوش ک  نیاس یمن  
 .رفته

 :داد زد تی و با جد  د یرو به عقب کش  یاکبر یبا خشم بازو یمراد

 . خدا متناسب با سنت رفتار کن  یچه خبره اخه؟ محض رضا مرد مومن    -

تو  یاکبر و  سامان  سر  کرده  لحن    ی داغ  همون  با  و  گرفت  دست 
 :داد زد انشی جنگجو

 !لحظه  هیسکوت    ونیآقا -

هم قالب    ی هاش رو توگرفت و طلبکارانه دست  یرو طرف مراد  صورتش
 : کرد

معلم درجه سه    ه ی!  زنهی باخت ما داره حرف م  ی باعث و بان  ر، یبگ  ل یتحو   -
من    یکه چند تا نخاله برا  دیکش   جانیاوضاع ما رو به ا  سشی تدر  وهی با ش

که کردم هنوز سر دلمه، تفم کف دست من    ییها قد علم کردن. داغ خرج
 . ننداختن



م   یمراد  یآقا  باشعور  دونستیکه  آدم  چنان  ن  یبا  طرف    ست،یهم 
  ی بازوهاش رو تو  ی نعمت  ی آروم کردن آقا  یالبخندش رو کش داد و بر 

 . احوالش شد یای دست گرفت و جو 

هاشون  زوزه  یها پراکنده بودن و با جو دادن به ماجرا و صدابچه  همه
 . کردنیتر مغرو دا بحث

پ  یمحکم  ضربه پا  دمیکوب  م ی شونیبه  از  زدم،  پله  نیی و  زل  باال  به  ها 
بب  خواستم یم با ضا  ن یا  نمی درست  م  شیگ عی بشر  از  کنهیچه  . حرصم 

آموزها تخمه به دست به وسط  از دانش  یاکه عده  شدیم  شتر ی جا باون
 . ها که حکم صحنه تئاتر رو داشت، زل زده بودنپله

مثل آر    ی پرت شد و کفش اسپورت  ب یاز غ   ر ی آروم بود، اما انگار ت  ز ی چ  همه 
 .به راه افتاد امت یشد و ق دهیکوب  یبه صورت اکبر یج  یپ

داغ نداشت، شروع کرد    از یاضافه کردن پ  یتو  ی هم که دست کم  یاکبر
زده درست    رون ی از حدقه ب  یی ها با چشم   ی نعمت  یکردن. آقا  یو وا  یآ 

 :نعره زد ر یمثل ش

 . نشون بده خودشو   ادیبود؟ زود ب  یشعوریبود؟! کار کدوم ب  یکار ک  نیا  -

  دم یکش  تیجمع  یخودم رو از ال  پاهام رد شد، با ترس  ر ی که از ز  یجسم   با
  ه یبق   یپاها  ر یلنگه کفش ز  کیرو چهار دست و پا و بدون    ا یعقب و پو 

 .دمید

خرک  یسی ه لبخند  با  و  داد  نشون  روبه  یبهم  صحنه  خ به  شد،    رهیرو 
 . دمیرو هم به سرم کوب   یضربه دوم طاقتیب



رفت تا جوش و خروشش رو آروم    یاصالح طلبانه به طرف اکبر  ن یرام
و از سوز    کردیم  دادیب  یدر دسته موتور  یشعوریکنه، اما چه بسا که ب

 .زد  نیبه گوش رام  ی درد َچک ناحق

 :زمزمه کرد ی الحن مظلومانه با

 !بانه ی چه غر ارانی -

  شییاومد؛ استکان چا   رونیاز خوابگاه ب  شییبا استکان چا   یمسلم   یآقا
 :به نشون تأسف تکون داد یا داد و با تعجب سرهاز بچه یک یرو دست 

  ی اریبه وجود ب  یتون یاوضاع رو فقط تو م  نیجان! ا  ی تأسفه اکبر  هیما  -
 !نجا؟ ی. صحنه جنگه مگه ا یخودت گر ی و بس! واال که باز

 :نعره سر داد ی نعمت یآقا

کرد    صحبت شهی ! با زبون خوش که نمتر ادبیو ب دتر ی قیب یک یاز  یکی -
  یاستفاده کرد؟ اآلن برا  ستی از سه چهار تا کلمه ناشا  دیباهاتون، حتمًا با 

 . االی  گهی خوابگاه د یتو دیبر د؟ی ستادیا  جانی ا یچ

 *** 

 ( ساعت بعد از آشوب  مین) 

صورتش داشت با تمام قدرت    یبه رو   یااخم گنده  کهیدرحال   ینعمت  یآقا
 : نعره زد

 رفته؟ نزاکت کجا رفته؟   شعور کجا رفته؟ احترام کجا -

مون شعور و نزاکت  فقط با سکوت  م؛ی دونست یجواب رو م  ت یجمع  یهمه
 . م ی کردیم  م یرو به سلطان ادب تقد



سرم    یطون یو با لبخند ش  دمیرو شن  ایسامان و پو   یهاخنده  سی پ  یصدا
اصال    شد،یقدر داغ بود که متوجه ما نمان  ینعمت   یآوردم؛ آقا  نییرو پا

  ی و تمامًا تمرکزش رو  یح یاومده تور تفر   ی! انگارکردیبه ما نگاه هم نم
 . کالم خودش بود

توتکبهتک  کهیدرحال  رو  تنظ  نیزم   یمون  به خط  اردوگاه    میفوتبال 
برا بود  روبه  هاحتی نص  یکرده  نکرده،  او گناه  و    ستاده یرومون  بود 

 : دیکوبیهاونگ م  یب توهمچنان ا 

امتحان به اون    ی برا  می شماها رو فرستاد  ی موندم با چه عقل و منطق  -
و دعوا هست.    ی زیآبرور  د یری! هرجا که م دیمدرسه باش   نده ی نما  یمهم 
تک  ! با همتونم با تکد یستیهم ن   ر ی تقصیاما ب   د،یمقصر نبود  جا نیشما ا 
 داره؟ یکفش پرت کردن چه معن  د؟یدیها هستم شن کالس

پرت کرد و هنوز نفس چاق نکرده بود که با    رونیرو با حرص ب  نفسش
آموزها اللخصوص ما هفت  صورت همه دانش  یرو تو  ی سرعت نعره دوم

 :نفر پرت کرد

 ؟یتا به ک   یشعوریب -

 : دیوار غر و زمزمه ی حرص ای پو

 . اآلن نی تا هم -

 .شو زدبه نشونه خفه ا یپو یبه بازو  یضربه محکم  ن یرام

 :ادامه داد ی نعمت یآقا

 !القاب استفاده کنم؟  نی از ا دیکنیچرا مجبورم م  -



وارانه دست  ینعمت   یآقا توتشر  با جد  ی هاش رو    ت ی هم قالب کرد و 
 :ادامه داد

 . دیدبو ادبیب  ایکاش آلقل بد دهن   -

 : لب آروم و آهسته لب زد  ر یبا حرص ز  مهران

 .یبود  عرضهیو ب   جذبهیتوهم کاش فقط ب  -

بکشم.    موردیدست از لبخند زدن ب  نکه ی ا  یو برا  دمیرو با سرعت گز   لبم
 :ادامه داد گهی بار د

. با کدومش  دیهم هست  ییمسئله پرو گستاخ و دعوا   نی بدبختانه به جز ا  -
ب اکبر  امیکنار  جناب  بپوشم؟  چشم  از کدومش  اخالق  یمن؟    اتشیکه 

جرعت  چه  به  موندم  بزرگ  یتو   ی مشخصه!  پرتاب  صورت  کفش  تر 
به سرش    یی بال   ض یمر   ی و حال و با قلب  حس یبنده خدا اآلن ب   د؟ یکنیم
 ود؟ مسئول ب  یک   اومدیم

 :لب زمزمه کرد  ر یبا حرص ز  مهران

 . به جهنم  یا -

 :تر لب زدآروم سامان

 . ماه مبارک اسفند نی کنه به حق ا  یقلب ست یا -

 : وار آهسته لب زدهم به دنباله حرف سامان با لحن چندش  ماین

 . صورتش خورد یکه فقط تو   فیح -



نبود پس سرم رو    ز ی سکوت جا  گهی رو با خنده بهم فشار دادم. د  هام لب
  دونستمیاز حقم دفاع کنم؛ م  ستم ی تا القل فکر نکنه که بلد ن  دمیباال کش 
به    از ین  یزیدرست بودن چ  یقبول نداره، اما من برا  گهیهام رو دحرف

 : نداشتم  دشییتا

نگه دار  یاحترام ک  ینعمت   یآقا  دیببخش  یلیخ  -   چ یکه ه   یکس   م؟ی رو 
که راحت ما رو گوسفند خطاب    یبا سنش مطابقت نداره؟ کس   زشیچ
توانا   نهکیم و  استعداد  شوخ  یی و  براش  تحق   یک   ه؟ی ما  از  ما    ر یدست 

راحت باشه    التون یخ   کنه؟یرو دوا م  یدرد  هاحتی نص  نیا  د؟یدار یبرم
  م، ی رو داشت   کی حل کردن چندتا مسئله کوچ   ییما هممون استعداد و توانا 

و    مینفس نداشت سوم هم اعتماد به  کیجو مدرسه    یاما تو   ارمیبهانه نم
در رو  مدرسهم ی کردینم   افتیاون  توانا   ی ا.  با  آموز  دانش    یی که چندتا 

رو   ها فیو درس ضع  رهیو حل چندتا مسئله رو نخبه در نظر بگ  ات یحفظ
 . م ی بهتر که ما از اون مدرسه اخراج بش  نبخونه پس همو ن ییپا

ها  کالس  هیبق  پور یش  یو صدا  ادیفر  ایسامان و پو   قیدست و تشو  یصدا
هاشون رو  و مهران هم دست  مایو ن  نیداشت و باعث شد رام  یرو در پ

 . بهم بکوبن

واقعًا نشان    دمیکه نفهم  یبه لب داشت؛ لبخند  یحی لبخند مل  ی نعمت  یآقا
 !هم تمسخر  دیشا  ایو    ر ی تحق دیباشه، شا  تونهیم  ی از چ

اول   تر ضی رو عر  لبخندش روز  نگاه  با  و    ر یبهم فهموند که من ز   شیکرد 
که درست بود    یزینظرش هستم؛ درست که بهم لطف کرده بود، اما چ 

 . شدیعوض نم   چوقتی ه



 :روبهم گفت یخونسرد با

واقعا از دسترس من هم خارج شده و    یجناب راد؛ اکبر  یگی درست م  -
  یبرا  دیدار   هست، اما اگه من رو قبول  ی احرفه  ر یرفتارهاش به شدت غ 

هم    ن یا  دم ی. باشه من بخشدیکن  ار ی احترام به من هم که شده سکوت اخت
  ر ی خ  ذارم، یفرق نم  یدانش آموز  چی ه  نی به عنوان بخشش هزارم؛ من ب

رو   ه  خوامیم همتون  نکن  وقتچیپس  تحق   دیفکر    ا ی  کنم یم   رتونیکه 
 . ادیازتون بدم م 

خودم هم ناخودآگاه از هم باز شد.    شی ن  دم؛یپر اعتمادش رو که د   لبخند 
 . فقط حس کرد دیمرد رو با ن یا ی خوب

 :رو با زبون تر کرد و با لبخند ادامه داد لبش

تا    دیمون یم  اطیح   رونی . فعاًل همتون بدیپررو نش  دمتونیکامل نبخش  -
عصر دم  به کله  یآفتاب  غروب  بخوره  داره  هم  آفتاب  هرچند که  تون، 

 . برسم  جه ینم و به نت فکرامو بک دی. باکنهیم

با ذوق و شوق پراکنده شدن و اطراف اردوگاه    ت یکه زد کل جمع  یحرف  با
 . رو احاطه کردن

نفر به جز ش  ما   ی نعمت   یآقا  یروروبه  شد، ینم   افتی که    یرپاکتیشش 
 . م ی بود ستادهیا

به ما بود و خواست روبه جلو حرکت کنه اما دوباره برگشت و    پشتش
اش رو باال آورد و با لبخند  هم قالب کرد؛ انگشت اشاره  ی هاش رو تودست
 : گفت  یث یخب



 .دیدعوا نکن  -

 : رو کش داد و هممون رو از نظر گذروند لبخندش 

  د یگرفت  ادیکم کم    گهید   ن؛یباهم مچ شد  ی مشخصه حساب  گهی هرچند! د  -
  یپا  ی. وقت دیو همدل باش  ار یسر و کله زدن باهم وقتشه هم   یکه به جا

خوبه که طلسم    ست؛ یحرف و سخن از کنار اومدن ن   گه یوسط د  اد یدل ب
 . دیبهش فکر کن د، یجمع پنج نفره رو شش نفره کن  نیو ا   دیرو بشکن

از فکر تنها گذاشت و   یی ا یآهسته ما رو با دن یی هارو زد و با قدم  حرفش
 .رفت

چطور    دونستم یشوک بودم و نم   یرخ داد که تو   ز یهمه چ  ع یسر   قدر ان
  نکه یا  م، یقبول نشد   مون چکدومیه   نکه ی کنم! ا  لیتحل  هی با خودم تجز  دیبا

  ی از طرف  م؛یشد  عی ضا  یطورنی مون و ابا اون همه ادعا خدا زد پس گردن
 .ته دلم رو محکم کرد ینعمت  یآقا یدم آخر  یهاحرف

دست به    کیاز از قبل هم تنهاتر؛ حاال فقط    یبودم، حت   پشتوانه یب  من
 . خواستم یم  ینشانه دوست 

اون آشوب    یشک کردم که تو  یکم   بم،یج  یتو  یلرزش گوش  یصدا  با
به    ی فرو بردم و نگاه  بم یج  یسالم مونده! دستم رو تو  بمی ج  ی چطور تو

پ عمه  طبق حدسم  انداختم؛  بود.)رس  امی صفحه  بشم؟(    ید یداده  فدات 
فرستادم )حالم خوبه عمه جون، بعدًا    ی کوتاه  ام یزدم و براش پ  یلبخند

قلب کنار    یموجیمراقب خودت باش( با لبخند سه تا ا   زنم یبهت زنگ م
 . فرستادم امیگذاشتم و براش پ  امم یپ



  ی رو   یب یاز مخاطبم به جز عمه چنان لبخند غر  یصفحه چت خال  دنید  با
  شناسم؛ یخودم رو نم  یحت  یبگیلبم نشست که حس کردم از شدت غر

نداشتن    می تو زندگ  ی که نقش  ییهاآدم  امی پ  می صفحه گوش  ی قباًل آلقل تو
مامان ارتباطم    یها از ترس حرف  گهی . دشدیم  دایاما صرفًا فقط بودن پ

  ر ی هم قطع کردم؛ عسل و حنا هم درگ  لوفر ین  می بچگ  یو همکالس  قیف رو با ر 
خ  بودن،  مدرکشون  و گرفتن  دانشگاه  دار  مزاحم   ز ی جا  ی لیو  شون  نبود 

 . باشم 

  ک ی  ی تر بودن؛ هرچند که توبزرگ  لوفر یو حنا دو سال از من و ن   عسل 
  ی مدرسه رو باهم سپر  حیو تفر  رونیاما اوقات ب   م یکالس کنار هم نبود

مون بودن فقط با  پشت  شهی کردن و هم  مونتیحما  شهیهم   م،ی کردیم
رو ته ذهنم با آه و حسرت زمزمه کنم؛   ز یچ  کی  شهیها مخاطره ی ادآوری
 . ر باشهیبخ ادشی

  نیبزرگ وسط زم   ره یشل کرده وسط دا   یسرپا بودم؛ با پاها  یادیمدت ز
شده بود نشستم؛ در ادامه مهران خسته و    دهیکش  دی سف   یکه با خطها

مهران   یپا  یخودش رو انداخت رو   ت یمثل م  مای ت، نکوفته کنارم نشس 
 . نشست نی بزرگ زم  ره یدا یهم درست سمت چپ من رو ن یو رام

  ک ی  ی نشستن؛ حاال هر شش نفر تو  ن یهم کنار رام  پی هم ک   ا یو پو  سامان
 . بود که شکل گرفته بود  ی اتفاِق اتفاق  نی ترقشنگ  نیو ا  م ی قرار داشت  رهیدا

سوک    یجون   مهیبه غروب آفتاب و آسمون قرمز انداختم و لبخند ن  ینگاه 
اول   یادگاری عکس    کی  ستهیقشنگ شا   یفضا  نیلبم نشست؛ ا   ن یبود، 

  تونستمیفوتبال! نم   رهیغروب آفتاد و درست وسط دا  ر ی جمع شش نفره ز
ا ثبت  ب  نیاز  پس  بکشم،  دست  تو  هوایلحظه  و    بم یج  ی دست  بردم 



بهتر بود    رم؛ی شون رو قالب بگنگاه متعجب  دشینم رو درآوردم    میگوش 
 . نشم  عی ضا یی هویرو براشون مطرح کنم که   لم یقبلش تما

سع  صدام و  صاف کردم  صم   یرو  لحن صحبتم  ما  یم یکردم  به    لیاما 
 : خونسرد باشه

  ی ادگاری  یسلف  هی   فهیجالبه، ح   م ی که نشست  یی خب هم هوا خوبه هم جا  -
 . با دشمنام نداشته باشم 

مشت و    یبودم که آخرش رو گند زدم اما خب ته دلم هنوز جا  متوجه
حواله  ییلگدها بالهاکه  و  سنگ  یی م کردن  بدجور  آوردن،  سرم    ی ن یکه 

 . کردیم

  ی موها  کهیداد و درحال  هیدارش رو بهم هد لبخند مهربون و چال  نیرام
 : گفت  ردکیصورتش صاف م   یرو کج رو  شیی و خرما   کدستی

ثبت بشن، البته    د یبا  شه ی هم  اب یکم   یهاچه خوب، دشمن چرا؟! لحظه  -
 .دشمن گاهینه در جا 

هاش رو صاف  شونه  ستهیچهار پا  چ،یکه ه  هیکه مشخص بود پا   مهران
 : لب زد هیروبه بق یکرد و با لحن پر افتخار

 . به من نچسبه از اآلن گفته باشم  چکس ی ه -

موهاش رو با دقت    کهیداخت و درحالکف دستش ان  یاتف گنده  سامان
 : به رون مهران زد یابا پا ضربه  کرد،یصاف م

 . دندونیب  زهی ریلبخند نزن دندونات م  یل یفقط خ -



  ی لب  ر ی ز  ی پرپشتش بود، خفه بابا  یکه درحال صاف کردن ابروها   مهران
 . گفت

بازوش رو چنگ زد و با    دادیسامان رو به جلو هول م  کهیدرحال  ای پو
 : دینال ی درموندگ

کرکس بال شکسته رو از کنار من دور کنه، همه عکسام بخاطر    نیا   یکی  -
 . یهمه سال زندگ  نیشخص خراب شده تو ا  نیا

و لباسش رو    کردیهاش رو پاک مدندون  یبا انگشت کوچکش ال  ماین
 :گفت  یبا خونسرد  کرد، یتنش صاف م   یتو

 . م یبا هم ندار  یسلف چی خجالت داره! اآلن دوساله ه یلیخ -

لب  نیرام حواله  رو  دارش  چال  لبخند  با  همون  روبهم که  و  هاش کرد 
 :بودم گفت شون تیحجم اهم  نیمات ا ن یدورب

حساب    ی خوب  شی هاست؛ نفر شدنبال ثبت لحظه  شهی هم  ن یمعلومه مت  -
 . شهیم

پا  شیاون حجم مهربون   جواب لبخند دادم. چقدر که  با  برا  هیرو    ی بود 
قدم    شیقطعًا زودتر پ   دونستمیرو م  یزیچ   ن یعکس! اگه چن  ک یگرفتن  

 . عکس گرفتن  یبرا شدم یم

  هاتی موقع  نیجاتر و نابه  هاهیثان  ن یبهتر   یها رو توعکس  نیبهتر   ماها 
 . میداشته باش م ی تونستیم

رو    دمیسف  کینا  یهاکفش  رهیاز دا  ی قسمت  یبلند شدم و تو  نیزم   یرو   از 
 .کادر باشن  یشون توکردم تا همه  م ی تنظ



فوتبال نشسته بودن و من    نیزم   رهی دا  یکنار هم تو  فی و به رد  تک بهتک
 . عکس گرفتن یخط برا   یآماده رو 

ته دلم    یبی نظر گرفتم و ذوق عج  ر یشون رو زتکحالت تک  نیدورب   یتو  از 
  ی اگه قطع  دی! نه! شاشمیم  شونپیشد؛ من رسمًا دارم وارد اک  دار یپد
  ک ی  ی گرفتن حت  یبرا   طاقتمیب  ب یعج  ی برجکم بخوره ول   ی رو بگم تو  نیا
 .دوستانه یجمع  یتو

  ف یبار بود رد  نی زد که اول   یی نما بار چنان لبخند دندون  ن یاول  یبرا  مهران
م دندون رو  مهرا   ماین  دم؛یدیهاش  دور گردن  رو  حلقه کرد،  دستش  ن 

از لبخندش کم کنه    نکه یبهش زد و بدون ا   ی محکم  ی مهران پشت دست 
 : گفت  نیروبه دورب 

 . دستتو بکش اوستا موز فروش -

  رلبیبود ز  رهیخ   نیبه دورب   کهیدلخور دستش رو برداشت و درحال  ماین
 : دیغر

 .ی ندار اقتی ل دندون،یپشکل گوسفند بخوره تو سرت ب  -

دلخور    مایزد؛ ن  ماین   یبه پا  یااز لبخندش کم کنه ضربه  نکهیایب   مهران
رو درهم کش تو  دیابروهاش  از  تو  یموز  بشیج  یو  رو    ی درآورد، موز 

لبخندش کش اومد. تازه متوجه شده بودم که    باره کی بغلش گرفت و به  
 .بسته ی محکم  مانیموزه و باهاش عهد و پ اشنهیریعشق د 

  ی دستش رو تو  ی ت و سامان جورزده بود که چال داش   یلبخند  ن یرام
اش فرو برده بود و ابروهاش رو باکالس باال داده بود  فر خورده  یموها



هم قالب کرده بود و لبخند    یهاش رو تودست  ای پو  ته؛ی که انگار برد پ
 .داشت  یمعصوم و قشنگ

  ی از ته دلم به لب داشتم، لبخند  یحی بود و لبخند مل   نی دورب  یتو  صورتم 
قدر ذوق داشتم  لبم نشسته بود؛ ان  یبار بود از ته دل رو   نی اول  یکه برا

ها با دقت  چهره  ن یلحظه و ا   نیبود دستم نلرزه و ا  ن یکه تمام تالشم ا 
 . ثبت بشن

تنظ  کادر  زاو   م ی رو  از  تا عکس  با ذوق سه چهار  مختلف    یهاهی کردم و 
  م ی آوردم تا عکس رو برانداز کنم، گوش  ن ییرو پا  نی که دورب  نیگرفتم؛ هم 
  ی و مشغول نظر ده  یسر گوش   ختنی شد و هر پنج نفر ر  دهیاز دستم قاپ

 . شدن

 :دیبا حرص غر  سامان

 افتاده؟  یجور نیخاک پس کلت! چرا دهنم ا -

 : گذاشتم گفتم   بیج یهام رو تواون فاصله دست از 

 .مشکل از خودته البد -

 : عکسش بود با عشق گفتکه درحال پرستش    ای پو

خود برد    نیکنارم نبود  یاته کوچه  یکالسایاگه شما ب  یعن ی آه قلبم    -
 . بودم تیپ

 : درآوردن و گفت ای پو   یبا زبون برا یا گنده  یصدا  مهران

 . خورده سی انگار مگس تو دهنت خ -

 :گفت  نی با تحس ن یرام



عکسعکس  نیاول   - چه  دوسال  بعد  جابه  ی مون  گرفتن کار    رادیا   ی به! 
 . نیعمق ماجرا رو درک کن  ن؟ یهم بلد یاگهید

 : و گفت  دیهاش رو از ته دل بوسدست ی موز تو  ماین

 . عشقم  یمکمل من   شهی هم -

 : دستش بود گفت یتو  م ی گوش  کهیدرحال  مهران

 .عکسو برام بفرست -

 : زدم و گفتم   یطونیش لبخند 

 . شمارتونو ندارم -

 :روبه مهران گفت کردیعکس زوم م یرو کهیدرحال ماین

  نستا ی وات و تل و ا  یتمام گروهامون تو  یکن براش، تو  ویشمارتو س   -
 .ادش کن

 .شدم  یافت یحجم محبت در ن ینشون و من غرق ا یاوک  مهران

تحس   لبخندها  ب  هانی و  من  و  داشت  تماشا  رهی دا   رونی ادامه    یغرق 
خشن    یها پسرهااون  دم،یرو د   شونینفرشون بودم؛ تازه خود واقع پنج

و    گفتن یدوستانه م  یهاخلوت  یها تو مدرسه نبودن، اون یو آدم بدها
نم   دنیخند یم که  بودم  من  قضاوتدمیدیفقط  از  دور  نقشه  .  و  ها 

  ی ای دن  یبه دور از خشم هاشون کنار هم چقدر قشنگ و تو  هاشوندنیکش
 !بودن ی خوب یهادر آدمخودشون چق



  م، ینشست   یفیکنار هم رد  رهیدا  یعکس رو تموم کردن تو  یکه بررس  یوقت
قدم  و یآر با    ییهابا  اما  اضافه شد  بهمون  وارفته  و  اون    کیشل  تضاد؛ 
 . جز حسرت و من حاال پنج نفر رو کنارم دارم اوردیبدست ن  یزیچ

با شکست،    رفتیبهت؛ کلنجار م  یشوک تو   یبود، تو  ره یدا   رونی ب  و یآر
  ی روزیبده پ  ادشی زد تا    نشی که جانانه زم  یبود با خودش و شکست  ر یدرگ

 . هیبدست آوردن  ستین  یخواستن

به پسر    ی از هر حس  یرفته بود؛ خال   ادش یفکر بود که نشستن    ی تو  قدر ان
وضع    یهاقانون  یکه به راحت  یبودم، کس  رهیروم بود خکه روبه  یدیقیب

 . یروزیپ یدش رو درهم شکست فقط براشده خو

نشست    رهیدا  یقدم جلو گذاشت، اما درست مقابل ما شش نفر رو  باالخره
 .لب داشت یرو  یالعاده پر حرص و لبخند فوق

هزارتا حرف رو معنا کرد؛ همون    شدیبزنه، از لبخندش م  یاهینبود کنا  الزم
و    یروشن فکر  یپسر فلسفه باف روز اول و همون آدم گذشته، با ادعا

 . روز اولش  هیبا لبخند کر ین یخودبرترب

 :ته حلقش انداخت یو آدامس  دیهوا کش   ی تو  یپوف سامان

 . بر خر مگس معرکه لعنت -

 :جواب داد  گشتیم  ی دنبال خوردن ما ین  فیک  یتو  که یدرحال  ای پو

حاال که    ر؛یپنج تا به کتفت بگ  نیتو؟ مثل ا  یزن یم  یاالن دار   وی سوز چ  -
 داره؟  دهیمثاًل بغ کردن چه فا  ینبرد



  ییشد و از اون حجم کلمات با بار معنا  ره یخ  ا یفقط به پو   س یپوکر ف  و یآر
ف  شی عال بع  ض ی فقط  َکرش    یهااون گوش  دونم یم   دیبرد، هرچند که 

 . باشه دار یحرف حق رو شن

از همون لحن    ا یمثل پو   د، ییجویآدامسش رو با لذت م  کهیدرحال   سامان
 : استفاده کرد وار حتی نص

 . سرت هست یمثقال مخ تو  هی برو خداتو شکر کن،  -

خسته شده بود با    ایسامان و پو   یها از چرت و پرت گفتن  گه یکه د  ویآر
 : دیشون توپخشم به جفت

ج  نم ی بیم   یوقت  - بدون   نیدو  رو   تی خاص  یاندک  احمق    ن یزم  یفقط 
که هوش سرشار و    شمی م  دوار یام   شتر یب   کشن،ینفس م   یمفت و مجان 

 . دارم یب یرقیب

 : زد و با طعنه لب باز کرد یپوزخند صدادار مهران

که استعداد دارن    ییها کنم. درجه اول آدم  یها رو برات معنبذار درجه -
اد ندارن اما باز هم  که استعد  ییها. درجه دوم آدمکننیو تالش هم م

بود که    یجمالت   نا یکه " غرور" دارن. ا   ییدرجه سوم کسا   کنن، یتالش م 
  دونمیم  دیداد با خودت مرورش کن، هرچند بع   ر یمنو تغ  یادیبه حد ز

ب  نیامثال تو که کل کره زم  یرو  و    یکن یخطاب م   تیخاص یرو احمق 
 .داشته باشه  ی ریتاث

  ی کلمات رو قباًل دونه به دونه خطاب به مهران گفتم؛ ته دلم خوشحال  نیا
  نکه یشخص شده بود، ا   کی  ر ی من موجب تغ  یهاداشتم که حرف  یق یعم
 . من رو حفظ کرده بود ی هاجمله حرفبهنفر جمله کی



حرف  مخاطب  کس   یهااون  تنها  اون  اما  بود،  مهران  که    یمن  بود 
همه    ن یا   دیذهنش نگه داشته بود؛ شا   ی تو  ی تک کلمات رو به خوببهتک
قدر  ها انخودش باشه. کلمه  یچند کلمه و اراده قو  نی مثبت اثر هم  ر یتغ

  توننیها رو بسازن و در همون اندازه م لحظه  تونن یقدرت دارن که م 
 . ها رو بکشنلحظه

 :لب زمزمه کرد ر یهاش رو مشت کرد و ز دست ماین

 . خوادیورز دادن م  ی برا ر یخم  ه یدلم  -

با اخم و نگاه خاصش    نی کرد، اما رام  دییبا حرص حرفش رو تا  سامان
بود    ی گروه بود. کس  نیا   یخفن برا  در یل  ه ی  ن یهردو رو متوقف کرد؛ رام

دل آدم    یبه کرس  یداشت و حرفش رو با خونسرد  دار یکه اخمش خر
 . نشوندیم

که    نی بود؛ رام  ره یخ   نی فقط به زم  یالعمل عکس  چیهیو ب   ر ی تغیب  و یآر
 : گفت  شیذات ی با مهربون  دیاوضاع و احوالش رو د

  ی باخت برا  نی. ام یسرنوشت همه هست؛ خب ماهم باخت   یباخت تو  -
 . آماده باش یبعد ی هایروزی پ ی نداره. برو برا یریما تاث 

 : رو بشنوم و یسرد و آروم آر  ی تونستم صدا فقط

 . من داره  یبرا  یول -

سنگ کوچ   قدر ان ر  کی حرصم گرفت که  رو  ی زیو  فوتبال    نیزم   یاز 
کردم حرص صدام رو به    یبرداشتم و آهسته به طرفش پرت کردم؛ سع

 : کرش منتقل کنم   یهاگوش



 کنه؟ یمامانت دعوات م  ای کنه؟یبابات اوفت م  ؟یریمثاًل چه تاث  -

  یاش رو تورهحرفم باعث شد مثل بمب منفجر بشه و کلمات مسخ  نی هم
 : صورتم تف کنه

  یی تو   ؛یدهنتو ببند  ی دونینم  یاز کس  یزیچ  ی بهتره وقت  ف یخوک کث   -
مثل خودت فراوون    ییشل مغزا  ابونیخ   یتو  یزنی جز م  یدار  ییکه از تنها

 . شهی م  دایپ

رک   ی عصب  پوزخند اون کلمات  دندون    کیاز  به  حرص  با  رو  لبم  و  زدم 
خنده دست  یعصب  یهاگرفتم،  برا  ییها و  حرص  شدت  از  ضربه    یکه 

 : کردنیم  انیکاماًل حالم رو اون لحظه ب  دنیلرز یم

مشت    ر یکه ز   یبراش واق نزن؛ من   یدیکه د  یهر استخون   ی سگ نا حساب  -
لگدم    مشت و   ر ی ز   تونم یو لگد دست و بالتو گرفتم، در همون اندازه هم م

فقط    یاهیکه فقط دنبال مسخره کردن بق  ییتو  فیلهت کنم. خوک کث 
سنگ بود    هیشکست    ن یا  ستن؛یبلد ن  هیمن بلدم بق   ی که بگ  ینی دنبال ا
 . مثل تو بخوره  یآدم پوک مغز مغز   یکه تو

  تیحرکت کرد، با عصبان   ره یبلند شد و به طرفم داخل دا  ن یزم  ی رو   از 
روبه ا درست  نفس  ستادمیروش  تو   یها و  رو  قرمز    یپر حرصم  صورت 

 .اش فوت کردم شده

 : دیهاش غردندون یال از 

نم   - اگه  ن   ستی ن  ن یا  شی معن  زنمیمن  بلد  و    ستمیکه  شعور  بزنم؛ 
قدر  ان  وفتم، یامثال شماها در ب  ییو پاها  سر یبا ب   دهی اجازه نم  تمیشخص 

شجاع همش خودتو    یمثل باباهارو سرم نذار.    ییکذا  یمنت اون روزا



م  نشون  فداکار  و  ب  ؛یدیگنده  روز  چارهی بدبخت  تو  ی اون  حلقه    ی که 
اومدم   رانهیمن بودم که با احساسات جوگ یشدیله م  اآدم  نی دست هم

 . یطرف ی و جمعت کردم بفهم که با ک

  شناختمیکه م   ی اون پسر  چوقتیآدم ه   نیا   دمی! از نوع نگاهش فهمنه
 . نبوده

جورآدم  م  یها  بب  کننیرفتار  تو  دارن  دوست  حرف    یجور  ، ی نی که 
  ی هستن فقط تو  ی عصبان  یوقت   هیکاف  ؛یبشنو  یکه تو دوست دار  زننیم

البه رو لمس کنحرف  ی السکوت  به چشم   ی هاشون  نگاه کنو    ی هاشون 
تو  هیکاف حرف  یفقط  مزه  بچشسکوت،  رو  متوجه  اون  یهاشون  وقت 
 . کردن  م ی قا ی یوال یاون پشت چه ه  یش یم

دادم مهر سکوت به لب بزنم؛    حیذهنم فقط ترج  ی تو  یی هامرور حرف  با
  ی از لب باز نکردم و با نگاه   خفه شو، لب  وای زد که ش  ادیفر  ی زیدرونم چ

رو از نظر گذروندم و    شیخی سرد و    یهافقط چشم   بهیو کاماًل غر  کیتار
 . نشستم  م ی کنار اون پنج نفر نامشخص زندگ  هامییدوباره با تموم تنها

ا   ی والی ه که    یزیبه جز عقده؛ چ  ست ی ن  یز یچ  چاره ی پسرک ب  ن یوجود 
ا  یمن هم تو وجود ما گنجونده؟    ی تو  ی عقده رو ک  ن یوجودم داشتم، 

ا  ییزهایعز   مون،یزندگ   یهانیزتریعز با  و  خانواده  نام  از جنس  و  سم 
 . یحام

نگاه   ییهاقدم  با و  شده  عقب کش قدم  مونیپش   یشل  رو  و    دیهاش 
 !چارهیگرفت؛ پسرک ب   شینامشخص رو درپ ی ریمس



  ر یکاشته، اما من ت   یهاش چه غم حرف  ی نبود پشت سوز عصب   مشخص 
اطراف نکرده حس کردم چون خودم    انشیداغ حرف  لمس  و  نگفته  رو 

 . و دم نزدم  دمیو چش  دمیکش

  یتو  ن یآروم رام  یشد صدا  ده یچپ و راستم کش  دور شونه  ییهادست
 : دیچی گوشم پ

به تو چون    رسهیدرکش کرد؛ اما پوئن مثبت م  دیبا  ه یاون فقط عصب  -
 .یخوبه که تمومش کرد ،یبازنده رفتار نکرد هیمثل  

 :دمی کش   یزدم و نفس آه مانند  یلبخند

قبلم از    یشه؛ سراز طرف خانواده  کنه،یتحمل م  یمشخصه هر فشار  -
 . گفته بود  شیشجره نامه درخشان خانوادگ 

دهنش مونده    ر یز  شیپ  یقهیچند دق یکه مشخص بود مزه دعوا  سامان
 : آدامسش گفت دن ییهمراه با جو 

 !عقده کجا بود خواد؛یم  ون ی دکوراس ر ی کاًل دلش تغ  ارو ی  نیا -

رو    ینکنه عوض کردن جو سوال   دای ادامه پ  و یبحث آر   نکه یا   یبرا  مهران
 : که اصاًل خودم رو براش آماده نکرده بودم  دیپرس

 . از خودت بگو  -

سواالت    نیتر مهم دارم به مهم   یلیبرنامه خ   کی  یلحظه حس کردم تو  کی
فوت    رونیلبم رو با زبون تر کردم و نفسم رو با ترس ب  دم؛یپاسخ م   م ی زندگ
 : کردم



  یدر حال حاضر تو  م یی آدم تنها  کم یاز خودم ندارم؛    ی زیچ   یل یخب خ  -
 .نی هم میفقط خودم و عمم هست  می زندگ

 :دیموشکافانه پرس   ای پو

 ن؟ یفقط هم -

مثل    میلحظه تمام اتفاقات زندگ   کی هم فشار دادم و    ی رو تو  هام انگشت
به    کی  یلحظه فرو رفتم تو  کیچشمم رد شد. انگار    یپرده از جلو  کی
ذهن مرور کردم؛ با لبخند    یشون رو توتکبهو تک  م ی اتفاقات زندگ   کی

 : جواب دادم یتلخ 

س  - پدرمو  هم  یسالگ   زدهیمن  مادرم  دادم؛  دست  از  تصادف  اثر    نی بر 
  ی هاخانواده و بچه  لیو تکم   یدادن حس مادر  یامسال منو ول کرد و برا

پ  الش،دهیا ا  شی رفت کانادا  از  خارج  برادرم که  و  درس    انر ی خواهر 
  ق یباهام رف   ینبودم که کس یقدر آدم جذابان می کل زندگ  ی. توخوننیم
وار بگم  . خالصهدیپسرخاله داشتم که به لطف مادرم پر   هی  ه،باش  شیش

خرفوق  یزندگ  تو  خر  و  مسخره  هم  یالعاده  و    شهی دارم،  نظرات  به 
 . هستم  یاآلن در آستانه هفده سالگ  نکهی شد تا ا ی احترامیب اهامی رو 

 :گفت  یزد و با تلخ  یپوزخند صدادار  ماین

اآلنت    یاز زندگ   الش، یخی ب  ستی ن  ی جالب  ز ی خانواده داشتن اونقدرام چ  -
 . لذت ببر 

 : کرد  انیزد و چالش رو نما یلبخند مهربون  ن یرام

 . هیبخش زندگ  نیتر نیر یخانواده ش ؛ستی ن طور نیا -



 :کرد و گفت  نیلبخند تلخش رو حواله صورت رام سامان

 . مثل تو داشته باشن  یو خفن  هیکه همه خانواده پا   ینه تا زمان -

محکم و دلگرم کننده جواب    ی لیو خ   دیبه صورت سامان کش  یدست   مهران
 :ددا

 . هرکس که دوستت داره  یعن یما؛   ی عنی خانواده  -

 : گفت  کردیم  یهاش بازبا دست که یدرحال  ای پو

  هیاما دوستت داره و    ده یم  ر یکه شب تا صبح بهت گ  یاتصال   ی بابا  ه ی  -
خواهر    هینگران همش قابل هضم و دوست داشتنه به جز    شهی مامان هم

 . و پررو   یهمسن و سال خودت نکبت 

اعصابت خش بندازه    ی رو   ی دائم لباساتو بپوشه و ه  ی و روان  ک یستری ه
 . تف

 : کرد و گفت  یتک خنده عصب  مهران

  می بابا دار  هی  مونه؛یم   خچالی در اتاقم مثل    ، یمنم شده خاله باز  یزندگ   -
م ما نگه م   اره یلباساشم  اتاق  قربون    ی مادر گرام  داره،یتو  تا شب  صبح 
  ی ش خونه ما وله. حاال چ تر شب تا صبح بچهخواهر بزرگ  ره؛ یصدقه م 
 ؟ یفقط تو بدبخت یکنیفکر م 

 : دیکش  یشکمش بود اوف  یو دستش ر  که یدرحال  سامان

ببر   - د  دیاه  ژالهگه یصداتونو  خودت  خوبه  حاال  خشک    ی!  و  تر  نکبتو 
 . خوره یبدبخت از حق تو نم س یحاال خوبه اون پارم  ؛یکنینم

 : سامان زد و با حرص داد زد یبه بازو  یاضربه  ای پو



ب   - و    ستی ب  یبافیم  یزیچ   هی  نجور ی ؟ همهان  ی زنیم  خود یتو چرا زر 
موقع    شدیم   یچ  ده؛یچهار ساعت درحال خوردن حق منه دختره دهن ماس

 . م ی کجا باش  م ی کردیاومدن القل خودمون انتخاب م  ایدن

اذان م   ی صدا  با راه دور که  از    یل یآفتاب خ  م یمتوجه شد   گفتیموذن 
د و  کرده  غروب  حرف  شه ینم   گهی وقِت  و    نیریش   یهابه  پسرها 

 . نواده گوش بدمدرباره آغوش گرم خا شوندگاهید

  یخبر  یهااز کانال  یک ی  یکه به صدا دراومد متوجه شدم تو  م ی گوش  آالرم
قباًل    اومد ینم  ادمیهم بود و    یارسال شده؛ کانال کم عضو  ی امی تلگرام پ

 . داخلش عضو شده باشم 

د   امیپ   کنجکاوانه با  اما  باز کردم  از    یشطرنج  یهاعکس  دنیرو  شده 
و شروع کردم بلند    دیمون برق سه فاز از سرم پر چند لحظه قبل  یدعوا

 : امی خوندن پ

درگ  - قبل  ساعات  آموزان    نیب   یدیشد  یریدر  دانش  و  مدرسه  کادر 
  یریمدرسه منطقه لقب گرفته رخ داده است؛ درگ  نی که بدتر   یامدرسه

سخت  یکیزیف به  پادرم  یکه  با  خاتمه    یاعده  ی ان یو  معلمان  .  افتهی از 
عده  نیهمچن آس  یابه گزارش  صحنه  در  حاضر  آموزان  دانش    ب یاز 
از دانش آموزان    یک یرسانده شده که توسط    نیم از معل  یک یبه    یدیشد
 . بوده

کشور    ی میش  ادیرتبه در مرحله اول المپ   اوردن یبر سر ن  یریعلت درگ  ایگو 
 . بوده است



  ی کرد و با صدا  زشیرسمًا کرک و پرم ر   ینییپا   امیپ  دنیکردم و با د  یمکث 
 : بلند شروع به خوندن کردم

اول   کس یا یاز دانش آموزان حاضر در صحنه: ناظم ما آقا ی کیگزارش    -
بچه فبه  اون  یکیزی ها حمله  و  تحقکرد  رو  اون  ر یها  بعدش  رو  کرد  ها 

بهشون گفت ح بعدش  و گوسفند خطاب کرد  ب  وونی احمق    مصرف یو 
 . فحش داد یلیخ

از    ی هم عصب  هاچهب اونم سر دوتا  با سنگ بهش حمله کردن؛  شدند و 
 . هاش گرفت و تا مرز خفه شدن رفتندست یدانش آموزها رو تو 

  چکدوممون یاز چهره ه   یدگ یهم که شده اثر بهت و رنگ پر   ه یثان  ک ی  یبرا
 !نبود یجوره هضم شدن  چیمسئله ه  نیاصاًل ا رفت؛یکنار نم 

  ی هاپله  ی شد همه سرهامون به باال  دهیکه از دور شن  یانعره  یصدا  با
دستش    یتو  یکه خط کش نود سانت   یدرحال  یشد؛ اکبر  دهیخوابگاه کش

 : بود از اون فاصله نعره زد

 . نمازخونه د یایم  دیش یگم م  ؛دیر یگیوضو م دی ریاآلن م  نی هم -

 .کردم  یها رو وارسزل زدم و شماره یدقت به صفحه گوش  با

که ازش خوردم و    ییها تمام مشت  یادآوریبا    دیمهران که رسشماره    به
که دلم    یکردم )پسر  ویکنم، اسمش رو س   یکه نتونستم سرش خال  یزور
 ( ره یانقدر بزنمش تا بم  خوادیم

فاصله اسمش رو جا    میبود با ن   ی اما به هر بدبخت  شدیجا نم   یطوالن   اسم
 .سوک لبم نشست یث یدادم و لبخند خب 



روز اولش اسمش رو    یو قلدور  یسرد  یادآوری با    دیکه رس   مایاسم ن  به
 کردم )سردخونه(   ویس

د  اسم رو که  دستشو   ادی  یی هو ی  دمیسامان  و  عوق    ییاستفراغ  افتادم، 
 ( ی اهیکردم )معده کرا  وی زدم و اسمش رو س یاناخواسته

 . کردم )صدرعظم(  ویرو س  نیگامبو( رام   یکردم ) کوفتک   ویرو س  ای پو

از    رفتم؛یور م  میکنج نماز خونه نشسته بودم و با گوش   ایاز کل دن   فارغ
برا  م ی صفحه گوش و  وقت  یعکس گرفتم  فرستادم که  شد    نیانال  یعمه 

 . استفاده رو ببره تینها

! بنظر  دادیرو بروز نم  یارسانه  یدعوا  یماجرا  چکسی بود که ه   بیعج 
  شتر یها و جعل اتفاقات ب باشه! دروغ و دغل  یمسئله عاد  کیکه    اومدینم

 . بود وفتادهیهم اتفاق ن ی خاص یهرچند که دعوا  آورد،یکفرم رو در م

و اسب چرونش رو رام کرده    یوحش  یرام شده بود و انگار خدا خو  یاکبر
غوغا تلگرام  تو  بیعج   یی بود؛  بود،  پا  چنل  یل یخ  ی به  به صورت  از  ها 

 !کردنیو همه همون متن رو فوروارد م  شدمیخودکار اد م

رو خاموش کردم؛ خدا    م یو گوش   دمیکش   یاز اوضاع آه پر افسوس   خسته
 .در انتظار ماست ی چه عاقبت  دونستیم

 یآقا  ی نمازخونه نشسته و به سخنران  ی که مشخص بود به زور تو  ویآر
  خ یز پشت سرم بلند شد و با همون چهره  با نگاه من ا   ده یگوش م   یمسلم

 .از نمازخونه خارج شد



پاورچ  ینگاه  و  انداختم  اطراف  ال  نی زم   یرو   ن یپاورچنی به    هیبق   یاز 
 .و از نمازخونه خوابگاه خارج شدم  دمیخز

کردم و به طرف    دایهام رو پبو گندو کفش  ی هااز کفش  ی انبوه   ن یب   از 
که    یازش خارج شد حرکت کردم؛ به پشت در خروج  و ی که آر  یدر خروج

 : دمیشن  ینفر رو از پشت گوش ک ی یهانعره یصدا  دمیرس

  ابون ینه ولگرد کوچه خ   کار؟ یعالف و ب   دم یشا   ؟ یگاوچرون بش  یخوایم  -
 اره؟ 

 :دمی رو شن   وی ملتهب و پر از ترس آر یصدا

 ... . سوء تفاهم  نای بابا تورو خدا گوش کن، همه ا -

 : رو خفه کرد  ویآر  ف یضع ی صدا امونیعره باون ن اما

تنها    نیا   ؟یکشی. از خواهر و برادرت خجالت نمعرضهیببند دهنتو ب  -
م قبول  اگه  احمق؛  بود  تو  بهتر  یشدیفرصت  دانشگاه    ن یبدون کنکور 

 .م ی شد  لی احمق اآلن مضحکه فام  تی خاص ی. ب یکردیرو انتخاب م   ی پزشک

 : گفت  رسهیکجا نم   چیمتوجه بود صداش به ه  که یمظلومانه درحال  و یآر

ضا  - حقم  من  نباش  نگران  م  عی بابا  اعتراض  حقم  به  فقط    کنم یشده، 
 ... . بهم 

 : شد ده یگوشش کوب  یتو وار یو سونام ان یپا یب  یهاباز هم اون نعره و 

  خفه شو فقط صداتو ببر. تو رو از مدرسه نخبه پرور جمعت کردم ببرمت   -
  ی پخ  ه یبلکه    یبچه الک  ِت یبا چندتا شاگرد دره پ  یمدرسه دوهزار  ه ی  یتو



تره. تو عرضه رقابت  رقابت باهاشون آسون  ننیی. گفتم اونا سطح پایبش
 .یگردیخونه بر نم  گهی ُمرد د  وی! آر ؟یرو نداشت  یبا چندتا بچه دوهزار

 :ملتمسانه لب زد  ویآر

 . دارم از طرف تو درک بشم از یمن ن  -

 : زد ادیفر ی از پشت گوش  گهیدرک و شعور بار د سلطان

  لمیتحو   ی چ  مصرفتیپسر ب   نیبب   ای نمک به حروم؟! خانوم ب  درکم یمن ب  -
نخبه و خرخون آوردمش    ق یاون همه رف  ن یکه از ب  هیهمون خر  ن ی! اده یم
نم  ؛ یاون مدرسه جهنم  ی تو آدم  نارت  تو آخه؟ چندتا نخبه ک  یش یچرا 

 . بودن ولگردت کردن، چندتا احمق دورت بودن، احمقت کردن

  ی شرط من پزشک   ؛یاخانواده  نیننگ ا  هیتو ما   یش ینم  یآفتاب  نجایا  گهید
 . بودن ک یو درجه   یبود قول تو قبول 

  دمیشن یرو م   یدار تب  یهاو نفس  ظ ی کشنده و آه غل  یها بوق  ی صدا  فقط
پشت سرهم کشته شدم،    یهابوق  نیکه برام آشنا بود؛ من بارها توسط ا

 . به نام خانواده له شدم ی من بارها توسط پشت خط

تو مالک    زم یپدر مادر عز  گفت؛یبود و به همه پدر مادرها م  ی کی  کاش
تو    ، یات رو درون من پرورش بدنداشته  یآرزوها  ی تونیو نم  ی ستیمن ن

 . راه رو انتخاب کنم  دیاما من با  ینشون بدراه رو به من  یتون یم

کردم؛ اما رفتن بهتر از نگاه کردن    ر یرفتن و بودن و نرفتن و نبودن گ  نیب
 . بود



کز کرده بود؛    یدر ورود   یهااز پله  یاگوشه  پناهیب  یو با نگاه   مظلومانه
هام تعجب نکرد، انگار به وجود من عادت کرده بود، انگار  قدم  یاز صدا

 . کنارشم   موقعیب شه یمنم که هم   دونستیم

 : دادم لشیتحو  ی ظیها نشستم و آه غلاز همون پله  یکی  یرو  کنارش 

 . ی من  یاز زندگ  یاتو خالصه شده -

 : کرد  یو تند د یرو با لجاجت درهم کش دش یسف یهاابرو 

 .راه ما از هم سواست -

مثل    متوجه اآلن  اون  ساله  کیشدم که  پنج  لج کردن  بچه  دلش  ست؛ 
  خواد یرو م   یزی اما اون در اصل چ  خوادیم   دنیدلش ناز کش  خواد،یم

 . که نداره

داره    یبه حرف  از ی نداره، ن  دنیشده که حوصله حرف شن  ی درست آدم  حاال
 . و عمل باشه زه ی که حرف باشه پس و پشتش انگ

 : گفتیاون حرف عمه افتادم که م ای

  ی تر باش حتخوشحال  شهی از هم  ید یه صفر رس ب  یهروقت حس کرد  -
زمان   شتر یب م  یاز  رس  ی کنیک حس  از  بزرگ  ی لی. صد خیدیبه صد  تر 

تو وقت  اما  با  گهیعدد د  یهنوز کل   یرسیبه صد م  یصفره    د یمونده که 
  ی دیبه صفر رس  یو... اما وقت  ستی صد و دو دو  کیصد و    ی بهش برس

وجود    یعدد  چی که قبل از تو ه  یدی وجودت رس  ی به خود واقع  یجور  ی نی
  ی به دو برسون  یبرسون   کیبه    یتون یصفر و م  ینداره و تو تک ستاره خودت



  ت یتو زندگ  شهی پوچه پس هم  ز یاما قبل از صفر همه چ  یبه هزار برسون
 . صفر باش

 : لب زد یدینا ام با

 .عدد راکدم  هیمن   -

 : اش گذاشتم شونه یزدم و دستم رو رو  یبخش  دیام  لبخند 

که هرکس    یبدون  نویا   دیبا   ی کن  هی عدد تشب  ه ی! اگه خودتو به  ی ستین  -
 .  ین یبب  یداره تو خودتو چه عدد  یبستگ   کنه؛یجور کم و جمع م  هیتو رو  

 : زد  یتلخ لبخند 

  ل؛یفام   یکرده و مادر پر ادعا  لیمقتدر خانواده، برادر تحص  شهی پدر هم  -
خونده.    ی تر که جهشسه سال کوچک  کرده، برادر   لیخواهر خارج تحص 

 . خانواده بزرگ شدم نیا  یمن تو

 : گفتم   یظ یزدم و با آه غل یاخنده تک

کانادا؛ مادر مقتدر و    یتو  س یتموم و درحال تدر   ز ی خواهر برادر همه چ  -
از هرگونه پدر. منم    یبار حرف زور نرو و زورگو خال  ر یکارخونه بچرخون، ز

 .میی قصه ما ینگار فقط بداخانواده بزرگ شدم؛ ا نیا  یتو

 : زد گفت یپوزخند

  ی تو از خواهر و برادرت راض   به؛یم غرخانواده  یرابطه من با همه اعضا  -
 ؟ یهست

تا کم  هاملب دادم  فشار  بهم  تو  ی رو  بغض  خفه کنم؛    یاز  رو  گلوم 
 : کف دستم زدم  یبه پهنا یو شهرام لبخند   مایناخودآگاه با فکر ش 



اما حاال    ان؛یخواهر و برادر دن  نیترو با درک  نیتگرتر ی حما  ن،یاونا بهتر   -
بهم    یحت   ستن،ی ساله که ن   یلیخ  ستن، یحساب کنم که ن   باً یتقر   تونم یم

 . زننیزنگم نم 

خبرا    ی نمازخونه که غوغاست، اکبر  د یایشما دوتا؟! ب   نی کن یزر زر م  ی چ  -
 . دهیرو د

  ی از پسرها  یکیو کنجکاو    طون یبه عقب برگشتم و چهره ش  یحال یب  با
از دهن    یو نذاشت حرف  دیراهرو دو   یبا سرعت جت تو  دم؛یرو د   یدهم

 . ما خارج بشه

 : دمیغر  حوصله یو ب دم یکش  یپوف

 . یدلش خوشه مردک دسته موتور -

 :دمیکنجکاو و خونسردش رو شن   یصدا

 ؟یچ  یچ  ر ی! ش ؟ یگفتیم  یتو به من چ  -

 : پر از خنده دادم  ییزدم و جوابش رو با صدا  یاخنده ناخواسته تک

 . یرپاکت یش -

 : گفت  تیو با جد د یکش  یپوف

 . شهی از اسمم م ی داره جزو  کنم یکم کم حس م  -

 : نعره زدم طاقتیشد و ب  ده یراهرو امونم بر  یتو دادیداد و ب یصدا با

 .کرد  یما رو ِگل ِگل  کلی آرامش ه یاردو که به جا نیِگل بزنن به ا   -

 : زدم وی به آر یها بلند شدم و لگدپله یسرعت از رو  با



 . ارنیبسه پاشو خبرتو ب  یپررو نشو؛ دلدار  گهیخب د -

طرف راهرو حرکت کردم؛ از سر  به    طاقتینموندم که بلند بشه و ب   منتظر 
 .سره دعوا و جدل راه افتاده بود  ک یشب تا به حاال 

جماعت حال    نیا   یو نفهم   یخنگ   شدم؛یمنصرف مداشتم از اومدن    کمکم 
 .بود رو گرفت دغدغه یآدم سالم و ب ی هرچ

نش  یلگد  یاکبر دهم  منگاهیبه  از  و کفش  ها یدونفر    ی جلو  ی هازد 
 : شون پرت کردنمازخونه رو طرف

  یتو  دیر یم  دیکنیجمع م  لتونویاآلن وسا  نی. هم ستی ن   یاز شام خبر  -
 . دیارذیکپه م  نجا یا ی دار و درختا

صبرش از حد گذشته بود و مثل باروت منفجر شد؛    گهی که د  ینعمت  یآقا
که با    ییها سر تک به تک بچه  یکه سقف راهرو رو  د یکش  یچنان هوار

 : اومده بودن خراب شد  رونیبرهنه از از نمازخونه ب  یپا

خدا  - ع  یباال  یبه  صبر  با  من  صبر  قسم که    کنه؛ یم   یبرابر  وب ی سر 
ب  یجا  یهرکس  بود  تک  برو یمن  م تکبهبرگرد  اخراج  رو    کرد، یتون 

د  رو  سر گذروند  گهیوقاحت  تکلدیاز  اآلن  مشخص  تکبهتک  ف ی.  تون 
 . عی قلم خودکار بهم بده سر هی  ی. مسعودشهیم

  ی نعمت   یدست آقا  یبرگ کاغذ و خودکار  فشیهراسون از داخل ک  ن یرام
 .یباروت  یآقا گفتم یم  دیداد؛ درواقع با 

اکبر  خودکارش طرف  اکبر  یرو  همون  جفت    یشعوریب   یگرفت؛  که 
 . نکنه یگرفته بودن نا کار  یو مراد یبازوهاش رو مسلم 



 : گرفته بود داد زد  یطور که خودکارش رو طرف اکبرهمون  ینعمت   یآقا 

  کنم، یحتمًا رفتارت رو به اداره گزارش م  ، یاکبر  یآقا  ی شی م  خ یشما توب  -
 . ینبود ر یتقصیامروز کم ب  یدعوا یتو

  ی هابود بچه  کی که نزد  یچنان از رده خارج شد  یدعوا تو بود  مصوب
  ک ینامربوط و ف  یهاکه با زدن کانال  ی. و شما دو نفریمردم رو بکش 

  مات یجا تصماداره اون  دیر یدرجا م د، یاطالعات غلط نشر بد   دیخواست یم
 . شهی گرفته م

  یتو  ینیسنگ   یل یخ   یبود و فضا  شده  سکیهمه ر   یهم برا  دنیکش   نفس
از ترس    یراهرو حاکم بود؛ همه خفه شده بودن و اون دوتا پسر که اثر

خونسرد گوشه  لکسیر  شد،ینم   دهید  شونینکبت  یهاچهره  یتو   ی او 
 . بودن ستادهیا

  ی ادهیفا   یموش مردگ   دونست یبهت بود؛ خوب م  یهمچنان تو   ی اکبر
لحظه به کارهاش فکر کنه.   کی یمرد برا   نیدعا کنم ا  شدینداره، فقط م 

  ن ی نفر تا ا  کی  شهی چطور م  اومد؛یاز کجا م  یبچگانه و وحش  یخو  نیا
وحش ب  ی حد  دست  فکر یو  رام   یدست  ی باشه!  و  من  خفه    نیداشت  رو 

  ی تا بازنشستگ   گهیهم فراتر رفته بود، دوسال د   ی شوخاز    یحت   کرد؛یم
خدا اما  م  یداشت  خودش  مرتبه  د  دونهیبلند  نفر  چند  رو    گه یقراره 

 . بدبخت کنه

 :و خشک از بهت درآورد  یعاد  یجو ساکت راهرو رو با کلمات  ینعمت  یآقا



  ی هاو حرف  دیخاطره خوب بساز  دی کن   یسع   ؛یسالن غذاخور  د یایهمه ب   -
بذار رو  من  هم ندهیآ   یپا  د یاآلن  درضمن  اول  نی.  در  فرصت    نیفردا 

 . دیاتفاق فقط خودتون نیتهران و مصوب ا   م ی گردیبرم

َاه کش   یصدا و  بلند  یمساو   هیبق  دنیاعتراض  با کوفت  نا    یشد  که 
 .رد و بدل شد ینعمت  یمن و آقا ن یخودآگاه ب

 : دیبا غضب غر ی نعمت یآقا

اعتراض   - نگفتم  مگه  م   یکوفت!  اردو  بعد  خانواده    دی تونینباشه؟    ا یبا 
  ی اعتراض برا  د،ی که دوست دار  ییگردش و جا   دیهاتون بر دوست  نی هم
م   هیچ اگه  بخواب   دیخوایپس؟  آ   دینی بش  دیگشنه  راهرو  اوف    یکف  و 
 . سالن همه د یهمه بر اال ی  د؛یکن

برام    یچندان  یکه من اشتها   دهیبود اما چه فا  یاخوشمزه  یپلو  زرشک
  ده یو اون رو چش   ن یزهر حرف ا   یاردو به اندازه کاف  ر ینمونده بود؛ کل مس 

 . بودم

  ل یهم تبد  نیبهتر  ذاشتم،یبود که هرجا من پام رو م  یب یروزگار غر  چه
خوب بود و از همه بهتر سالن غذا    ی لی. بهداشت غذا خ شدیم  نیبه بدتر 
براق    یهایو صندل  ز یم   داد؛یم  مارستانی و ب  تکس ی وا  یبود که بو  یخور
  یوارهای که نورشون به د  زدنیو بهم متصل شده چنان برق م  یلیو اکل 

سف  کی م  دیدست  مردهادیتابیسالن  آشپز  یی .  لباس  دستکش    یبا  و 
ب  رو  من    یدر آشپزخونه درست جلو  کردن؛یها پخش مبچه  نیغذاها 

  ی و مرتب  ز یچه آشپزخونه تم   دید  شدیهم م  هاش شهی بود و از داخل ش 



خ آلقل  خب  ب  الم یدارن.  غذاراحت  بهداشت  ز ی تم  یود که    ی از گلو  یو 
 . رهیم  نیی ام پانداشته

بشقاب و چنگال و قاشق کل فضا رو برداشته    یکه صدا  اومدیم   خوشم
 . ها سالن رو برداشته بودها و بچهِهر و ِکره معلم  ی بود و صدا

و    خوردنیم   یهاشون؛ دو لوپ مثل ببر افتاده بودن به جون بشقاب  همه
دراز    ز ی م  کیمعصوم و تنها سر    هایمثل زندان  و ی من و آر  زدن،یقهقهه م 
 . م ینشسته بود یو خال 

قدر باهم راحت  ان  هایازدهمی و    هایو بلند بود؛ دهم ض یعر زهایم   همه 
قاط دوازدهم  یپات   ی بودن که  اما  بودن،    تر یمنزو   کمی که    هاینشسته 
 . نشسته بودن یا گهید ز یکالسشون سر م   تیبودن جمع 

ب   یرو روبه  ویآر و  بود  نشسته  تو  هدفیمن  رو  ظرف    یقاشقش 
 .کرده بود  ر یگفت غصه هر دوتامون رو س   شدیم  گردوند؛یم

که بله! پنج    میگرفتیم  یغذامون رو به باز  م ی داشت  حرفیآرامش و ب  یتو
 . رو پر کردن وی من و آر نی و دراز شکل ب ضی عر  ز یکل م   ینفر

 : دیدهنش گذاشت و با دهن پر غر  ینق کنان قاشق پر از غذا رو تونق  ماین

 !شام  یبدن برا یی تزا یو پ  ک یاست هی  مردن یآشغاال م -

و با وقار با دستمال دهنش    نیمت  ی لیکامل داشت خ   تیکه رضا  نیرام
 :دییجو  دهیرو پاک کرد و غذاش رو سنج

 . شهی نم  دایآشغاال پ نیجا از ا که همه  یریبگ  ادی  دیبا -



و    شکافتیظرف رو م  ی با چنگال و قاشق بدنه مرغ تو  که یدرحال   مهران
 : موشکافانه لب زد کرد، یم یکاربد شکاف  یبه نوع

 . داره  هیبه بخ  از یشده، بدنش پخته شده و ن  دهیبر  هاشرگیمو  -

 :دراز کرد و با اعتماد به نفس لب زد نیرو طرف رام دستش

 . َپنس -

با خنده چنگال خودش رو داد دست مهران؛ مهران هم همچنان به    ن یرام
 .ادامه داد ی نمک باز ز یچ

مشکوک    ی بودن که با نگاه ییا یمن سامان و پو  یدر امر برا  بیعج  فقط
نگاه    کردیم   ر یفضا س   یکه تو  ویبشقاب آر  یو رقابت طلبانه به رون تو

 . نداختنیم

و   دمیکش   یم بذارم! کالفه پوفمعده یدوتا رو کجا  نیجنگ و جدل ا   حاال
بشقابم فرو کردم؛ هرچند که    یسرم رو تو  هاشونیباز   ز یبه چ   توجهیب

 . کردمیمرغ فرو م  یبدنه یهمش چنگالم رو تو

  ز ی هاش رو رچشم   دیچش یدر دار رو م   یکاسه  یساالد تو  کهیدرحال   ای پو
 : دیکرد و غر 

 ! چرا مزه نداره؟ نیا -

ر   یکم  یناباور  درکمال به    یتو   ختیآب  شروع کرد  قاشق  با  و  ساالد 
جمله که خب    نی کردم با گفتن ا   یلحظه ماتم برد؛ سع   کیخوردن! فقط 

خودم رو قانع کنم اما درعوضش با گفتن جمله )چه مرگته    گهید  استی پو
 . کردم  ی( خودم رو خالینکبت 



 : دیرو برداشت و به طرفم پرت کرد و غر  و یداخل ظرف آراز برنج  ی کم

سوار سرمون    ومدهین   نیخودتا ا  یمهران شاهد  ومده؛ی به تو ن  شی فضول  -
 . شده

بشقابش بود، با لحن   یتو زبون یمرغ ب   یجراح  یکه در تالش برا  مهران
 :جوابش رو داد یلکس یر

 . مثل خودته   یکی  نمی ا ر یسخت نگ -

مدت درحال    نی ا   یکل داستان رو خوندم؛ پس انگار  ای گفتن پو  ومدهی ن  از 
 !گرفتن آزمون از من بودن 

که    ایبه شدت چندشش شده بود به شونه سامان و پو   کهیدرحال  و یآر
 : دیغر یزد و با لحن چندش وار ی کنارش نشسته بودن ضربه محکم

 ه؟ یچ  ایکثافت باز  نیپلشتا ا  -

  ت یبرد و با مظلوم  وی قاب آرسمت بش  یقاشقش رو با ترس کم   سامان
 : لب زد

 زم؟یبر نجا ی تو قاشق ا   هی ؛یخوریخب تو که نم -

قرمز و پر از تعجب به سامان زل زده بود؛ هنوز هضم    ییها با چشم   ویآر
  دیرو سر کش  وی آر   یبطر  یدوغ تو  اجازه یو ب   ییبا پررو   ا ینشده بود که پو

 . داخل ظرفش رو برداشت یها یاز سبز یو کم 

  ی ویبودن، فقط من و آر   دنیگرم خوردن و آشام  نیو رام   مایو ن  مهران
 . م ی کردیالخلقه نگاه م بی فلک زده با بهت به اون دوتا فرد عج 



  پسیزد و مثل چ   ی ماست  یقوط  یرو تو   وی داخل ظرف آر  یهایسبز  ای پو
شد و    یل م خامعده  ر یکه عوق زد من هم ز  وی آر  د؛یبلع  ر یو ماست موس 

 . زدم یعوق بلند طاقتیب

هاشون رو  ها که سالن رو با تاالر اشتباه گرفته بودن و بشقاببچه  هیبق
لحظه خفه شدن؛ اون پنج    کیهمه    ویسوراخ کرده بودن، با عوق من و آر 

  ی براشون عاد  یاد یتا نکبت همچنان به خوردن ادامه دادن، انگار که ز
 .شده بود

اون    یادآوری  زدن؛یم رو گرفته بودن و مثل مرغ بهش نوک م سر معده 
 . کردیبا ماست بدتر حالم رو افتضاح م  یو سبز  یآب  یساالدها

 !هویشد  یپسرم چ  و یجان؟ آر  نیمت  ی شده؟! خوب  یچ -

  ادی عوقم نم  دمی د  یاز ما گرفتن؛ وقت  یباالخره حال  دی عجب که اسات   چه
  یبرا  ستین  یچی دستم رو به نشونه ه  برداشتم و  یدست از موش مردگ

 . نگه داشتم  ی نعمت یآقا

  خت یهام گرفتم تا ر چشم   یصاف نشستم و دستم رو جلو  ی صندل  ی رو 
نب  شونچکدومی ه دست  کهیدرحال   ویآر  نم؛یرو  شدت  کف  با  رو  هاش 
م  دیساب یم دست  ژل  پو   یابرازنده  یهافحش  زد،یو  و  سامان    یایبه 
 . داد الیخ یب

بود    جانیبشقابم رو با چنگال برداشت؛ جالب ا  یمرغ تو  تعارف یب   سامان
گذاشت و غلت داد و در کمال    یظرف ماست   یاز مرغ رو تو  یاکه تکه

 . لذت کوفت کرد



شد    ده یکه کوب   یی با ظرف غذا  دم؛یبه دست سامان کوب   ی اچنگال ضربه  با
  ز یقناص خودش رو درست راس م   کل یکه با ه  یاتاپاله  ی و اکبر  ز یم   ی رو 

 .مون باز شدما انداخت، از تعجب دهن

خوردن کش   ک ی  یبرا  همه غذا  از  دست  شکم    دن؛یلحظه  مردک گنده 
ما براشون    ز یها قهر کرده بود و سر ممثل بچه دوساله با معلم   یبالشت 

 . گرفتیم افهیق

هاش تمامًا  لب  ی گرفته تا پوزخند رو   شیدرهم و جوگندوم  ی ابروها  از 
بود بهش برخورده؛   قابل دونسته که سر م مشخص  ما    ز یموندم چطور 

 . نشسته

با دهن   د،ییجو یپشت سر ما غذاش رو م  ز ی از م کهیدرحال  یمسلم  یآقا
 :پر و اصالح طلبانه ولومش رو باال داد

 .دیدور ننداز یزود  نیور بازار؛ ما رو به ا نی ا  دییبفرما  یاخب -

 قاشقش رو پر کرده  کهیدرحال  یاکبر

  یتفاوت یدهنش فرو کرد و با تکبر و ب   یغذا، قاشق رو تو اتی از محتو  بود
 :جواب داد

  ختهیوقته دور ر   یلی ما خ  اد؛یب  شی پ   یشامتو بخور مومن، نذار دلخور  -
 . م یشد

کش بده و اشاره کرد که    یلیبحث رو خ   یاجازه نداد مسلم  ی نعمت  یآقا
اکبر م   یسکوت کنه؛  قورت  رو  غذاش  زور  به  انگار  حرص    داد،یکه  با 

 : که برق از سرم رفت  یجور دیبه بازوم کوب یاربهض



! البد بنده خدا  ؟یکن یم  یکه باهاش باز  یآورد  ر یفوتبال گ  نیمگه زم   -
 . خوره یخوب حرص م  ی قدر الغرت انعمه

 : جواب دادم یو با دهن کج   دمیدهنم کش یحرص قاشق رو تو با

 ؟ یعمه ما دار نی با ا یشما مشکل -

پشت    یسامان هم بدون نامرد  زد،یسامان رو ناخنک م   یهایسبز  یاکبر
 : و با دهن پر گله مند رو بهش گفت د یبه دستش کوب ی محکم  یدست

 ؟ یمرد حساب هیآخه مگه خرمان نذر -

غذا مثل هسته خرما    ی به گوش سامان زد، جور  یمحکم   ی ل یس  ی اکبر
تو  یبدخت و صدا  یگلو یتو  دیپر پ یچلپسش  از الدیچی کل فضا    ی . 

 : دیهاش غرندندو 

 .من پولشو دادم  ، یکن یکه االن کوفت م  ییغذا  نیا -

 :لب زمزمه کردم ر ی گرفته شده بود، ز  یحالم اساس که یدرحال

 !بر خرمگس معرکه لعنت گن یراست م -

 : دیو دهن پر غر د یترد با

 تو؟  یگفت   یچ -

 : جمعش کرد و گفت یاصالح طلب با لبخند خرک ن یرام

 . دادیفحش م  ایپو   ینگفت داشت به چندش  یزیچ -



باعث    سشی پ  ی باز کرد و صدا  یش رو روبه اکبربا نفرت در نوشابه  مهران
  شون یدهن کثافت  یتو  یهاقهقهه بزنن که برنج  یجور  مای و ن  ایشد پو 

 . مونیغذاخور ز یم  یبشه رو  ده یمثل خاک پاش 

تو سرتون  و به نشونه خاک  دیهاش رو با نفرت و چندش سابدست  و یآر
  ی هام رو بهم فشار دادم و سرم رو توهاش رو برامون هوا داد؛ لبدست

 . بشقاب فرو کردم تا قهقهه نزنم 

نثارمون کرد و با غضب چنگالش    ی زهر مار کشدار  جی گ   یبا نگاه   یاکبر
 : دیکوب   ز یرو به م 

که حال خودم گرفته شده وگرنه    ف یدر... استغفراهلل! ح  دیحناق! ببند   -
 . کردمیتون م پاچه  یچوب تو ی مدرسه اساس  یتو

خورده    ی هاپرت بشه تا سامان تمام استخون  یبود حواس اکبر  ی کاف  فقط
جا بده؛ اگه گشنه هم    ی بشقاب اکبر  یمرغش رو تو  ی و چرب  ی شده و پ
ا   گهی بودم د غذا خوردن حرمت    د،یکشیبه غذا نم  لم یکاراشون م   نیبا 

 . حرمت رو کوفت کرده بودن نای ا ی داشت ول

هاش له و په  ظرف جلوش رو با دست  ی تو  یهایسبز  که یدرحال   مهران
  ی تعارف کرد و اکبر  یسبز  یبه اکبر  ی لکسیبا لبخند ر  کرد، یم  یو دستمال 

 .دهنش گذاشت  یبرداشت و تو  یمشت سبز   کیساده دل مثل گوسفند  

بهشون   ز ی م  ر یمدام پاهاش رو از ز  ن یکردن و رام  یرکی خنده ز  ای و پو  ما ین
  و ی و آر  یسر اکبر  تونستیکه م  ییکه بس کنن؛ سامان هر بال   دیکوب یم

 .داد یبه عالوه من م



  ی ااش روبه سرخ گوجهچهره  یدی رنگ به رخ نداشت و همون سف  ویآر
  ی وار  یآروغ موتور گاز  و ی بسکه عوق زده بود؛ سامان دم گوش آر  زد یم

  یرو دور زد و از سالن غذا خور  ز ی جهش م   کیو با    اورد یتاب ن   وی زد، آر
 . دور شد

دوم رو به سامان پررو زد و با دهن پر بهش    ی لیس  ت یبا عصبان  یاکبر
 : دیتوپ 

 ... . تو مثل آدم -

 ... . وسط  نیای حاال همه دستا باال، دختر خانوما؛ همه ب -

کل سالن رو پر کرد همه شروع کردن دست    ییهویکه    یآهنگ  یصدا  با
 . کردنیم ی خونو هم  دن یرقصیزدن؛ با آهنگ م

که انگار خاک به سرش شده بود و صدا هم از دور و بر خودش    یاکبر
درآورد و با سرعت جت از سالن خارج    بیرو از ج  شیبود، با سرعت گوش 

 .شد

رو  یصامت   یآقا رو  پشتش گر   یهالی بیس  یبا خنده دستش  و  کم  فت 
 : گفت

  یتو  د یهمه جمع بش  نکه؛یبه رگ مثل ا   دیبسه غذا رو که زد  گهیخب د  -
با اتاق بخواب   دیهاتون  خاموش   د،یزود  ده  ساعت  فردا    م ی زنیم  یراس 

 . م ی کنیحرکت م 

 *** 



ها خاموش شده بود؛ دسته و پنجه نرم  ساعت گذشته بود و چراغ  چند
 . اومدیو خواب به چشمم نم  میبا گوش  کردمیم

گوش گذاشتم    یفرستاد؛ با لبخند هدفونم رو رو  یدن  یاز صدا   یس یو   هعم
 :کردم  یرو پل سی و و 

د   - تنگته.  دلم  تنگته  دلم  عشقم،  عشقم  شپشو    وونهی د  تم وونهی شپشو 
 . وونهی د تم وونهید

که اندازه کف    یا پرنده  یدلم برا  یحت   دم؛یکش  یکردم و آه  یاخنده  تک
 .دستم بود تنگ شده بود

که    بستم ینداشتم؛ شرط م   ی و هم صحبت  دیخوابیها زود موقت  نیا   عمه
  گه ی نم  یزیو چ   اره یخودش نم  یباخبره اما به رو   ادیالمپ   ی عمه از ماجرا

 . لذت ببرم ت یفیبه اصطالح خوب و با ک ی اردو  نی تا من از ا

از   ی! نه زنگدونم؟ یم  یال رو خ یزیچ  یلذت؟! کجاست؟ چرا هنوز جا کو
قطعًا فراموش    گه یکجاست؟! د  لوفر یو شهرام؛ ن   مایاز ش  یام یمامان نه پ 

 . بودم شده

اتاق همراه ما    ی که تو  یسکوت فرو رفته بود و اون سه نفر  یتو  اتاق
 . رفتنیور م هاشون یسکوت با گوش ی هفت تا بودن، تو

اتاق نقش بسته    یاز پنجره اتاق رو   ییبود و نور کم سو  کیاتاق تار  یفضا
گذاشته بودن    نهیس   یرو رو   هاشونیتاب گوشبود؛ همه مثل نور کرم شب

 .شدیقطع نم  هاشونیگوش  امیو زنگ پ 



  ی گوش   یبود و سرش تو  ی زدم؛ حالش اوک  د یتختم د  یرو از طبقه باال   و یآر
 . بود

غلط  دوست چه  بدونم  م   ی داشتم  انک  کننیدارن  شدن؛  ه  ساکت  قدر 
موقع    نیسگ ا   م، یبود  خواب یو ب   دار یشب بود و ما قلندرها ب   ازدهیساعت  
 . م یدار  فی چه برسه به ما که جوون و آدم تشر خوابه یشب نم 

 : تختم صاف نشستم   یدرآوردم رو  ی سر از گوش ا یپو ی ناگهان  یصدا با

 !چه مرگته تو؟  -

  ی رو باال داد؛ با دلخور  شژامهیپ  یها چراغ اتاق رو روشن کرد و پاچه  ای پو
 : دیغر

 . دارم نگی شید -

شلوار پاچه گشادش رو تا    ن ییپا   دی جهیتخت م  یاز رو   که یدرحال  سامان
 : کمر باال داد و با همون لحن لوس و نونور ادامه داد

 . دارم یی منم دستشو  -

تخت    یدارم، از طبقه باال  ب یعج  یا قلهشکم قل  یخودمم تو  نکه یحس ا  با
  ی پام صاف کردم؛ موها  یگلدارم رو با دست رو   ژامهیو پ  نی زم  یرو   دم یپر

 : سرم صاف کردم و گفتم  یرو رو  میمشک 

 . ادیخواست دنبال من ب  یشکمم پره هرک  مهی ن هی منم  -

 : دمیپر از ترس و ملتهب سامان رو شن یصدا

 . رونهی ب  ییاون دستشو -



 : لب زدم یحالیو ب   یخونسرد با

و    یکن  یخودتو خال  یو بر  یخب! خدا بهت پا داده بهش زحمت بد  -
من ببرمت کارتو    یبه آغوش رخت خواب؛ الحمداهلل انتظار ندار  یبرگرد
 !؟ یبکن

 : و با حرص گفت  دیبه فرق سرم کوب یاضربه  ای پو

 . چارهی آره بدبخت برو که فرش قرمز پهن کردن برات. اونجا جن داره ب -

هم قالب کردم و با تمسخر لب    یهام رو تو دست  یخنده پر تمسخر   با
 :زدم

!  ؟ یدوتا مثل خودشون رو بکنن تو گون  ان یب   د یمثاًل چرا با  ؟ یخب که چ  -
 . باو  دیبرندار ی فاز عروس فرار

تختم درازکش بود و هدفون به گوش زده    ن ییطبقه پا  کهیدرحال  ن یرام
 : گفت  یاکننده  ی زد و با لحن نف  یبود، لبخند چال دار

م  - جو  اول کار  دید یچرا  همون  از  دوتا!  اومد  یشما  اون    م ی که  حرف 
  یعصر  مای خواهشًا ن  دیند  هیبق  لی. چرت و پرت تحو دی زن یرو م   اییدستشو 

 . نشد شم ی چی دراومد، ه ییرفت از خجالت کل دستشو

پا   ما ین طبقه  تخت  از  رو  درحال  زونیآو   نیی خودش  و  محو    که یکرد 
 :کرد  دییرو تا ن یبود حرف رام شیگوش 

باشه اونجا با دوتا تخم جن مثل    ی زیاگه هم چ   گهیراست م   نیت   ن یت  -
 .خودشون کار ندارن 



و با حرص    دیپر  ن ییتخت و با سرعت پا   یرو پرت کرد رو   شیگوش   مهران
 : دیغر

به شرف    - از کثافت معدهان  اد،یب   تونکیبه    ک یتف  هاتون  قدر حرف 
 .که منم کثافتم گرفت  دیزد

 . المصبا دی المپو خاموش کن  -

 !نونا؟ ف یح د یگرفت  ییاون جا گردهما  -

 :اون سه تا اسکول هم در اومد و با نعره سامان خفه شد یصدا

  رون ی ب  کنم یپا پرتتون م  یت  هیبا    د ییما   ط یبل  ر یاالنشم ز   نیبدبختا هم   -
 . یزر زر اضافه موقوف نون خشک

  ی و خواست دعوا راه بندازه ول   دیپر  ن ییتخت پا   ی با سرعت از رو   د یسع
 : جلوش رو گرفت و خطاب به سامان گفت دیمج 

 . دیکن  تی رعا مییجا  هی حاال که  د، یباش  یفکتونو سگ ک د یببند -

رو   ن یرام با معذرت خواه  یاز  و  بلند شد  نکبت   ی تخت  تا  اون سه    ی از 
 : ن گفتروبهمو 

به ما    دیکن یم  یرو کفر   یباز نعمت   ی نصف شب   گه؛ید  دی بحثو جمعش کن  -
 . بده ر یهم گ

تودست  که یدرحال  ای پو رو  لب  یهاش  و  بود  قالب کرده  رو  هم  هاش 
 : داد زد دیگزیم

  ذارم؛ینم   اییاون دستشو   یشکمم تراکتور روشن کردن، من پا تو  یتو  -
 . وحشت ل یخوابگاه معروفه به تون نیا  یاییدستشو 



 . م ی ریپس همه باهم م  -

قمپز  با به  باز  مهران جوگ   یدهن  و    ر یکه  دادم  نشون  واکنش  در کرد 
 : دمیغر

 !م؟ ی بر یدست جمع  یعن ی -

اتاق صداش رو    یفضا  یو تو  د یهاش رو بهم کوببا سرعت دست  مهران
 : باال برد

االن    ن یهم  ، یهرچشله    ای شکمش سفته    ای داره    یی دستشو  ی آقا هرک  -
 .عات یزا  هی تخل م ی باهم بر ادیجمع کنه ب 

تا صبح    د یبا  نی نرفت   ن یرفت  نیرفت  خواد،یمرد م   ا ییدستشو  ن یبه ا  رفتن
 .دی چی خودتون بپ یتو

 : دهنم رو قورت دادم و گفتم  اب

 . تو شکممون ده ینخشک عاتی تا زا  م ی بر دیجون بکن  گه یراست م -

 *** 

گرفتم، در    ییسقف ترک خورده دستشو یرو باال یترس و لرز نور گوش با
 . کردیازش چکه م  یآب مچهیکمال تعجب ن

غر  یفضا شدت  دل  ی بیبه  برنداشته،  رو  اول  قدم  هنوز  آشوبه  داشت، 
 . گرفتم

قدر غد  ان  م؛یشد  یی و بدون اون سه تا سر خر وارد دستشو   ییتا  هفت
 . بکشن کیکه کش   ومدنیبودن که همراهمون تا دم در هم ن 



  ی با باد خنک  زدمیم   یی نور رو اطراف دستشو   قرارم یبا دست ب  که یدرحال
هم بودن رو تکون    یرو که روبه  ییدستشو   یو درها  اومدیم   رونیکه از ب

 . هام رو با ترس باد کردملپ داد،یم

قد  ی چوب  یدرها با    یمیو  رو   کیکه    یحت  افتادن؛یم   نی زم  یتکون 
رفت و آمد داشته    ی تونل  نیچن   یهم جرئت ندارن تو  ا جنیا   یهاکارکن

باشن! چه رسد به ما ها! با ترس و لرز آب دهنم رو قورت دادم و نور رو  
  چیه   شون یو خاک گرفتگ  ها ییروشو  ی فیکث   یگرفتم؛ تو  هاییطرف روشو 

که نصفش ترک برداشته    ییدستشو  ض یبزرگ و عر   نهیی آ   ی نبود، ول  ی شک
 . کردیم  شتر یبود وحشت آدم رو ب

  ،یی دستشو   یچوب  یدرها  یرعادیدار و غ  ژ یباد و حرکت ق  یسوسو  یصدا
نداشتم چون شش تا پخمه و ترسو    یادی معمول بود. ترس ز  ر یبه شدت غ 

به صورت    یو لرزون شده بود، حت   فی هام ضعپشت سرم بودن؛ فقط نفس
 . باشم  هاییاز اون دستشو یک ی  یتو  خواستم یناخودآگاهم نم

قدم  انداختن یم  یسمت  کیرو    هاشونیگوش   ینورها  همه با    یی ها و 
هم    یجن   ییو دستشو   م ینمرد  کردن؛یحساب شده روبه جلو حرکت م

 .دشمن  ا ی میدوست  دمیآخرش هم نفهم م،یرفت

دستشو  کهیدرحال  مهران و عقب  جلو  رو  ترس    د،یکشیم   یی نورش  با 
 : گفت

.  دیکارتونو بکن  ییدستشو   هی  یخبر مرگتون، هرکدوم تو  دیبر  گهیخب د  -
ب  یی صدا اومد  در  م   نیهم  ته    ادتونی  مونه، یخودمون  تا  اگه  باشه که 

 . ست ین  ییاز دستشو  یتا فردا خبر د یکارتون رو نکن



پوستش رو وسط    خورد،یدستش رو با لذت م  یموز تو  کهیدرحال   ماین
بغل مهران جا کرده بود و مثل    یکاماًل خودش رو تو   ایپو  راه انداخت؛

 . شدیبچه گربه ازش جدا نم

و فرسوده    یمیقد  ز یر یپ  یسامان شارژر دستش رو تو  ر یواگ   ر یاون هاگ   یتو
 . شارژ زد یرو تو  شی فرو کرد و گوش یی کنار روشو

 : سرزنش وار گفت ن یرام

 !چه وقت شارژ کردنه اآلن؟ -

 :با ترس لب زد سامان

 . من هواتونو دارم د یکارتونو بکن  دیخودش حل شد، شما بر  شم یمن د  - 

دستش فشار داد؛   یزد و ژل دستش رو محکم تو  یاعوق ناخواسته  و یآر
 : لب زد یدیبا لحن پر ترد

  زنمیمسواک م   ه ینخوردم فقط    یز یتر نداره، من چ  ز یتم   یی روشو   جا نیا  -
 . رمیم   شورمیدستامو م 

 :دمی حرص بهش توپ با

 . آفتابه باشه اییدستشو  ن یکدوم ا  کی  یبرو دعا کن تو -

 :لب زد یبا لحن آروم  ن یبگه که رام یزیچ  خواست

 !شه یم  ز یچ ی لی کرد، خ  ز ی چ شهی که نم  یک یالمپ نداره؟ تو تار  نجایا -

 : دیو غر  دیکوب   نیبه گردن رام ی محکم  یپس گردن  مهران



  رون ی ب  ای. برو کارتو بکن باال ب ینبود  یشاتاب بابا شاتاب! تو قباًل ادا اصول   -
 خوره؟ یبر م  ایدن ی به کجا

ج  ماین داخل  آر  یدستمال  بشیاز  تو  طاقتیب   ویدرآورد؛  دستمال    ی به 
 . صورتش رو پاک کرد ی هاچنگ زد و عرق ما یدست ن

م؛ خواستم در  دم دست رسوند  ییدستشو  نیرو با ترس و لرز به اول  پاهام
 . بسته شد  یامنتظره ر یرو آروم ببندم، اما ناخودآگاه در با سرعت غ 

هوا بدم؛ مهران از پشت در با دو لگد    یبود تا نعره بلند  یاتفاق کاف  نی هم
 : صورتم زد  یرو تو شی محکم در رو باز کرد و نور گوش

 چه مرگته؟  -

 : دمیترس غر  با

 .فکر کردم در خودش بسته شد یچی ه -

احت  گهید  بار  با  با سرعت و به صورت    اطیخواستم  اما در  ببندم،  در رو 
 . خودکار بسته شد

به جلو    یکم  هیهستن که کاف یجورنیدر ها کال ا  یحس که بعض نیا با
کردم و با    یتا خودشون بسته بشن فکرم رو پاکساز  ی کن  شونتیهدا

 . ستادمی ا ییو خاک گرفته دستشو ف یالعاده کثسنگ فوق یترس رو 

 . هستن  گهید یها ییدستشو یهم تو  هیدرها مشخص بود بق  یصدا  از 

 . گردوندم  ییدستشو  ف یتنگ و کث   وار ی در و د ی رو با دقت تو میگوش   نور 

بو  دماغم  تا  دست گرفتم  با  و کث   یرو  دستشو  یفیتعفن  از    یی اون  رو 
 .کرد  یوشر ی المصبش تا استخون سرم پ یخودم دور کنم، اما بو



توبودم همون  مجبور  و  شرا  یجا  بکنم. صدا  طیهمون  رو  عوق    یکارم 
گفتم؛ خداراشکر که    یبه گوشم خورد و مرض بلند  رون یاز ب   و ی آر  ی هازدن

 . گذاشتیخودش نم   ی اتاق نبود، وگرنه پوست برا  یتو   ی حموم اختصاص

  و ی ومیم   یصدا  یی دستشو   یکه از داخل راهرو   یگورسامان گوربه  یصدا
 . مخ بود یوحشتناک و رو  داً یشد  آورد،یگربه در م 

پرواز کنم؛ سوالم    رونیزودتر تموم بشه و به طرف ب  خواستیدلم م  فقط
هرکدوم از    ی ساکت شدن؟ نکنه تو  ی ب یچرا به طرز عج  ه یبود که بق  نیا

 !وجود داشته باشه؟  یجن و پر هاییدستشو 

 : لرزون و پر ترس داد زدم ییصدا  با

 د؟ یشماها خوب -

 : رو راحت کرد الم یخ ی کنار  ییاز دستشو ن یرام یصدا

 . م ی کاش هرچه زودتر برگرد  فه؛یکث  یلیخ  جانیا -

 :دورتر بود داد زد یکه صداش کم   ماین

 . تمرکز داشته باشم   دیبذار  دیخفه ش -

صداش کم  مهران نزد  ی که  دستشو  تر کیبهم  از  و  حرف    میکنار   ییبود 
 : داد زد یجان یبا لحن پر ه  زد،یم

 !ها زه یانگ  جانی ه  یلی خ یوا -

 :با شوق و ذوق داد زد  ماین

 . کشه ینفر داره کنارم نفس م ه یآره انگار  یوا -



 :داد زد  هاییاز دستشو گهی د یک یزد و از داخل   یعوق بلند  ویآر

 . جفتتون دیخفه ش -

 : دمیکردم و با حرص غر  دییرو تا وی آر حرف

 ... . خد یاری خب. به  گه یراست م -

 :ادامه دادم ده یو ترس دیدهنم ماس یتو حرف

 . رونیب  میر یکه اون باالست، سالمت و سالم م  یبزرگ ،ی اریبه  -

 :داد زد  یکه با لحن مضطرب   م ی دیشن یی دستشو   ی رو از راهرو  ایپو  یصدا

 !ستیسامان ن   یه -

رو باز کنم اما در    یی کارم رو کردم و با سرعت خواستم در دستشو   عیسر
 !شد یجوره باز نم  چیتعجب ه  کمال

 . کرده بود  ر یدر رو به جلو و عقب هل دادم اما همچنان گ  ی کم

 : دیچی فضا پ یپر ترسم تو  یدهنم رو با چندش قورت دادم و صدا آب

 . درو باز کن ن یا ا یب ا یچرا؟ پو  شه یدر من باز نم  -

  طور نیهم بلند شد و ا   یی دستشو  یبا درها  هیور رفتن بق یصدا  همزمان 
 . افتادن ر ی گ  هاییدستشو  یکه معلوم بود همه مثل من تو

 : نعره زد مهران

 !ا؟ی هست؟ پو رون یاون ب یک  -



  یتو  گهی لحظه د  ک یسرعت در رو به جلو و عقب هل دادم چون اگه    با
دستشو  د   یی اون  م همون  موندم، یم   ی واریچهار  موم  شدیجا    یی ا یازم 

 !ساخت

که از پشت سر به گوشم خورد، قلبم از دهنم شوت    یس یپ سی پ  ی صدا  با
 و با ترس دستم رو به  طاقتیو ب رون یشد ب

 :و داد زدم  دمیکوب   در 

 !اد یداره م یی صدا  هی  نجایا -

ه   یبرا لحظه  نم   ییصدا  چیچند  رو    یجلو  یکیانگار    دم؛یشنیرو  گلوم 
  ی کل فضا  دیاکس  یکربن د  ییهو یداشتم انگار    یگرفته باشه، حس خفگ

 .رو فرا گرفته بود یی تنگ دستشو 

هام رو بهم  نداشتم، هرچقدر دندون  دن ینفس کش   یبرا   ژنیاکس   یاذره
انگار    شد؛یحاصل نم   یی صدا  دادمیهام رو تکون م و لب  دادمیفشار م 
آخرم رو    ی هاداشتم نفس  گهی دورم رو گرفته بود، د  ی اهیاز س  یاهاله

پرت کردم و    رونیورد درجا خودم رو ب که به در خ   یکه با لگد  دمیکشیم
 . رو فقط روبه جلو زدم یوش نور گ

خارج شدم؛ کل مسافت    ییقرض گرفتم و با کله از دستشو  گهید  یتا پا  دو 
 . دمیرو بدون فکر فقط دو 

  رون یبود که هر شش نفرشون ب   نیکرد ا   شتر ی و بن ب  خی ترسم رو از ب  آنچه
 . بودن  یی از دستشو 



بهت    نیو ملتهب، رام  حالیب  ای به دست و عرق کرده؛ پو  یگوش  سامان
  یاسرخ شده که خودش رو مثل بچه  یبا رنگ   وی زده و هاج و واج و آر

که با ترس نگاهش رو از دور به دم و دستگاه    یبغل مهران  ی مظلوم تو
 .جا کرده بود دادیسوق م ییاون دستشو

 . افتاده بود نی هاش رام دست یتو  حس یو ب   هوشیب باً یکه تقر   ماین

عرق کرده بودم    کهیپرت کردم و درحال  رونیرو مثل مشت به ب  هامنفس
چراغ  یروشن  یتو و  نور  بودن  عرق  پا  سرتا  همه  براندازشون کردم؛  ها 

 .شون درست مثل من بوداوضا

بود که    یجا خارج شده بودن که من خبر دار نشدم؟! پس کاز اون  چطور 
 !من باز کرد؟  یدر رو برا

 : سر داد ادیکه فر  دمینعره مهران رو شن  یصدا فقط

 . تو خوابگاه  دییفقط مثل سگ بدو  -

ا  با خوابگاه    ن یگفتن  طرف  به  جت  سرعت  با  نفرمون  هر شش  جمله 
به پشت سر    نکهیمثل پلنگ، فقط بدون ا   یک یمثل اسب و    ی کی   م؛ی دیدو 

 . مید یبا تمام وجود فقط به سمت خوابگاه دو  م ی نگاه کن

شلوار سامان    دم؛یدو یرو از دوطرف گرفته بودم و مثل اسب م  امژامهیپ
حرکت شلوارش    کی  یتو  یشد، ول   زونیپاهاش آو  یرو  یاز شدت گشاد

 . دیچی شارژرش رو به عنوان کمربند دور کمرش پ می و س  دیرو باال کش



نزد  دی دویم   یجور  ای پو پ   کیکه  توبود  بره  فرو  پشت  از  دهنم؛    یاش 
خورد    ز ی از پام ل  م یی که دنپا  کردمیم   ی رو ط  نیقدر با سرعت عرض زم ان

 . سرم رد شد یاز باال ی ج ی و مثل آرپ

  ا ی  ره یرو بگ  اشژامهیپ   نکه یا   ی دوراه  ن یبود که ب   ده یرس   یی به جا   مهران
رو مثل خر    هاشییکرد؛ جفت دنپا  ر یپا نگه داره گ   یرو تو   هاشییدنپا

 . دیبرهنه فقط دو  یوار به عقب پرت کرد و با پاجفتک

دنپا  یحت   نکهیا   بدون توانم    م یی برگردم  از حد  رو  پاهام  فقط  بردارم  رو 
 . که زودتر برسم   کردمیباز م شتر یب

گرفته بودن    گرو ی همد   یهاکه هردو شل و ول بودن دست  ویو آر   ن یرام
 . سرعت بدن گه یتا به همد

و همه ما رو جلو زده بود و    کردیز عقب گرد و خاک م مثل اسب ا   ماین
 . دیدویسه متر از ما جلوتر م

 م، ی دیخوابگاه رس  یبه در کوفت   یوقت

  میش یاز در جا نم  نکهیبه ا   توجهیو ب   یکه چهارنفر  م ی بود  دهیترس  قدر ان
  می که در خوابگاه رو بست  یوقت  م؛یداخل خودمون رو داخل راهرو پرت کرد

سرمون هر هفت    یبا خاموش شدن المپ باال  م،ی نفس بکش  م ی و خواست
  ر یکه از آژ  م یزد  ی مثل خروس دم صبح چنان عر  ینفر همزمان و مساو 

 . تر بود  ز یهشدار آم  ی شانآتش ن 

 : با سرعت نعره زد مهران

 . هاتونتخت یتو  دیبجه ی حاال سوسمار -



مثل گوسفندها  نیا طرف   یتو  یرو که گفت  به  باد  سرعت  با  چرا 
ور شداتاق ب   م ی هامون حمله  بق  توجه یو  اتاق  هیبه  از  بکه  زده    رونیها 

مون و  داخل اتاق  میاز در خودمون رو پرت کرد   یبودن، چهار و پنج نفر
 . میدر رو با سرعت بست

پر  همزمان  سرعت  با  اتخت  یتو  مید یو  بدون  هرکدوم  و    نکه یهامون 
 . م ی دیهامون غلتتخت  یتو  م ی بزن ک یج یاذره

 *** 

هام رو بهم فشار دادم و با ترس و آب و تاب  در اومده لب  ییهاچشم   با
 : ادامه دادم

مثل    شهی بود که درو باز کرد؟ باورت م  یک   یعن یشوکم!   یعمه هنوز تو -
مون در  از خجالت  یتازه فردا صبحش که نعمت  م؟ی دیدو یگوسفند فقط م 

  اط یرو از وسط ح   هامونییدنپا  م یاومد و وقت حرکت بود، منو مهران رفت 
خشک شد،    زانمی ر  جا نبود! به خدا برگاون  هامون ییدمپا  ی ول  میبردار
 !سفر آخرت؟ ای بود  اردو 

از پشت به عقب پرت    شیبود صندل   کیاز شدت خنده نزد  کهیدرحال   عمه
. از  دیکوب   ز یبه م  ی اش گذاشت و ضربه آروممعده  یشه، دستش رو روب

  دیمسخره با   یو هضم اون همه سوژه و کارها   اومدیخنده نفسش باال نم 
 .هم براش سخت باشه

در لگد زد و در رو    یکه رو   یبه اون کس   ی وقت  شدیمورمورم م  همچنان
 . کردمیبرام باز کرد فکر م



من هم که طرف صورت    یبود و نور گوش  ک یقدر تاران یی دستشو  یفضا
 . دمیش نداز چهره یمشخصه ظاهر  چیخودم بود، ه

برده    ادی پاک کردن رو از    ی چشم دوختم که کال سبز  ی احرص به عمه  با
که از    یابغض خفهو با    دم یکوب  ز یم   یبود؛ دستم رو با ترس و حرص رو 

 : گفتم   دار هیاومده بود گر  دیشدت ترس پد

ش؛ به جان خودم اون جن بود عمه  نقطه  نمی نشون ا  نمیخط ا   نیحاال ا   -
  دم یجن دو   هیمن درو باز کرد! من درست از کنار    یجن برا  هی!  ا یخدا  یوا

  چسبوند یمنو م   نگیکانجور   یعمه اگه مثل اون دختره تو  یو در رفتم! وا
بود    ی باهامون نداشت، جِن دزد  یخدا رحم کرد که کار  ؟ یچ   وار ی به د
 .دیدزد  هامونمییدمپا

دستش رو از    یتو   ی هاحونیر   کهیرو تموم کرد و درحال  دن یخند  عمه 
 : با لبخند گفت  کرد،یساقه جدا م 

علم کاماًل    ، یخدا نکشتت دختر! جن کجا بود آخه؟ ممکنه توهم زده باش  -
 . کنهیم  یجن و روح رو نف

  نکهی نداره، اما ا  ت یکاماًل واقع   گم یهاست؛ نم آدم  ی ذهن  التیتخ  نایا   همه
به راحت به تو نشون بدن مسخره  یجن و روح  ست. مگر  خودشون رو 

و    ایبه قول پو   ییاون دستشو   ایو مکان خاص باشه، گو   طی در شرا  نکه یا
 . هم نبوده باشه یعاد یجا  نیسامان همچ 

کردم و    کیعمه نزد  یرو به صندل   م ی باال دادم و با ترس صندل  یاشونه
 . کنم   یر یجلوگ یباال بردم، تا از خطرات احتمال   یپاهام رو از صندل 



که با ترس چند سانت    یبازوم زد، جور  یاکرد و ضربه  یاتک خنده  عمه
خنده عمه  فاصله گرفتم؛  و سع ازش  رو کنترل کرد  رو    ی اش  بحث  کرد 

 : عوض کنه

  د یمن با مییخونه تا دم دستشو  یکه اومد   یکشتت دختر! از روزخدا ن -
 . امیهمراهت ب 

 : ادامه داد ی جد یرو خورد و با لحن  اشخنده

 گفته آره؟   راهیبهش بد و ب  یلیپدرش خ ی چه خبر؟ گفت و یخب! از آر  -

تو   یسر از  با حرص  و  دادم  تکون  افسوس  نشونه  بزرگ    یبه  بشقاب 
 : تم برداش  یشاخه جعفر کی  هایسبز

ب  - و  دهن  بد  خ   یت یشخص یآدم  بود،  چشمش  به  عقلش    ی لیبود؛ 
  کنه، یبرگرده چطور باهاشون مقابله م   یوقت  دونهیکرد. خدا م  رشی تحق

مدرسه    یمونده؛ اگه تو  دیو سه هفته تا ع   دهیع  التیاآلن هم که تعط
 . کردمیحتمًا کمکش م م ی بود

 : زد و گفت ی لبخند مرموز عمه

  ی ن یچن نیا   یهاوقته که با خانواده  ی لینشده. من خ   ر یاآلنشم د  ن یهم   -
دنده هستن؛ معتقدن    ک یکالم و    ک یها  از آدم  یسر و کار ندارم، اما بعض 

زم  حرفشون  ز ابهت  وفته ی ب  نی اگه  م  ر یشون  درهیسوال  عبارت  به    گهی . 
  و یآر  ؛ینگه دار  یراض  یتون یجوره نم  چیبفهمه رو ه  خوادیکه نم   یکس 
 . راه خودش رو بره  دیبا قطف



کاسه بزرگ    یش جدا کردم و تودستم رو از ساقه  یتو  ی حرص جعفر  با
 : و جواب دادم دم یکش  یانداختم، آه ز یم  یرو 

 . رو بچسب یمستر دسته موتور الی خی رو ب  وی حاال آر -

 : گفت  یبهم انداخت و با لحن کاماًل خونسرد ی نگاه کشدار عمه

 !بپردازم؟  شیخب به چ  -

 : لب زدم یث یلبخند خب با

همه دلبر   یرک و پوست کنده جلو  اروی  ده؛ یکه بهت م  یتی به وجه اهم  -
  نیغلط بکنم تو رو با ا  گهی عمه انصافًا من د ی . ولکنهیو دلربا خطابت م 
  ی کارهاشو تحمل کنه، نبود   تونستیکنم؛ خدا هم نم  پیمردک اوزگل ش

 .کردیچه کارا که نم ین یبب

تو  ها یجعفر  فشیظر  یهابا دست  عمه ر یرو  بزرگ  با    ختی کاسه  و 
 : لبخند گفت

م  - ایدونیخوبه که خودتم  ا   ن ی.  ذاتش  برا  ه؛یجورنیمرد    ی کس یتو 
ها  آدم  جور نیکه با ا  یمحاله باور کنه، اما من  ی کن  فیرو تعر  زا یچ  ن یتمام ا

  ی داره، خساست تو  یامرد ذات بچگانه  ن ی. اکنم یسر و کار داشتم باور م 
  ی مورد درست شدن  کی  نیگوشت و پوستش خونه کرده؛ مخلص کالم ا 

 . ستین

 . دهنم گذاشتم  یتو  حونی برگ ر کیباال دادم و  یاشونه

تو  یآالرم گوش  یصدا  با از  به    م ژامهیپ  ب یج  یکنجکاو  و  آوردم  درش 
 .داده بود امیبهم پ یاش چشم دوختم؛ شماره ناشناسصفحه



 : رو شدمرو باز کردم و با محتواش روبه ام یپ  کنجکاو 

  شیپ   ی ذره شده؛ اتفاق مهم  ه یدلم برات    لوفرم یجونم من ن  وا ی سالم ش» 
  ی فوت  ی فور  نام یت اباهات حرف بزنم، من سر کوچه عمه  ی فور  د یاومده با

   «می تاکس  یخودتو برسون من تو

مثل    یصندل  یهول شده بودم با سرعت رو  یبه شدت فراوون   کهیدرحال
 : داد زدم ی و روبه عمه با خوشحال  ستادمیا  خیم

 . ستدم خونه گه یداده م ام یپ  لوفر یعمه، عمه! ن -

  ی اش رو تاب داد و از رو شده  بافته  یجوگندم   یموها  یبا خوشحال  عمه
 : گفت  یبلند شد، با خوشحال ی صندل

  اد ی. خوب دعوتش کن بجانم چه خوب! من دلم براش تنگ شده  یا  -
 !داخل خونه 

  ی پر کرده بود، از خوشحال   یکل وجودم رو استرس و خوشحال  کهیدرحال
 : لرزون براش نوشتم  ییهابا ذوق و دست  لوفر ین  عی سر دنید

ب »  خانوم  عجلهمعرفتیسالم  چه  بایدار  یا !  خب  م   ای !  من    ام یداخل 
 «  ذره شده هی استقبالت، عمه هم دلش برات 

  داً یشد  دم؛یکش  ی از سر خوشحال  یرو شر کردم و نفس   امیپ  یخوشحال   با
 . داشتم  از ی هاش و جنگنده بودنش ندادن هیهمه مدت به روح ن یبعد ا

دور  دلم  تو  یکس  ی برا  ی از  پر    ی که  بود،  سخت کنارم  لحظات  تمام 
 . هام از کار افتاده بودو نفس د یکشیم



رو باز کردم و با    امشیپ  دم یرو که شن  ام ی بوق پ  یصدا  ه یاز ثان  ی کسر  در 
 : بلند خوندمش  یذوق و صدا

نقو اومدم،  نق  یا یبوسش کن؛ با برد  یبه عمه صنم سالم برسون و کل  -
م  نق  ش   زنهیداره  به  ب   وا یکه  مامان    مشی ببر  رونیب  ادیبگو  آخه  خونه 

برد برات.  شده  تنگ  دلمون  داره،    رونیب   ایمنتظرته  هم  عجله  داره  کار 
 . اومده ای هم که دوماهه دن  یآژانس

 : و با ذوق گفتم   دمیپر از شوقم رو طرف عمه کش  نگاه

 کنم من؟  کار ی آژانس منتظرن چ یتو ایعمه با داداشش برد -

 : گفت  کردیلبخندش رو پر رنگ م  کهیدرحال عمه

 !نان یزنگ بهش بزن محض اطم   هیخب  -

بود، من    شی به شدت برام قابل ستا  دیسنج یعمه تمام جوانب رو م  نکهیا
  ع یو سر یعمه مثل من احساس دونستم یم   د ینبودم؛ بع  ی طیکم شرا  یتو

سر و کار    کیبود تا اگه با شماره ف  یا هم حرکت جانانه  نیا   ره،یبگ   م ی تصم
 . م ی ریشون رو بگمچ  م یدار

کرد، آب دهنم رو قورت دادم    یشرو ی روبه استرس پ   بی دلم عج  یتو  ذوق
به گوشم   ینسبتًا آشنا و نازک  یصدا  هیثان   یو شماره رو گرفتم، کمتر از س 

 :نبود لوین یبه صدا شباهتیخورد که ب

  نیی پا  ایب  گم یحاال هم م  ؟یامینه پ  یراه؛ نه زنگ   مهین  قیسالم به تو رف  -
 ؟ یکنیناز م



رگ شد؛ اما از پشت  بهرگ  یالحظه  لوفر ین   یچون صدا  داشتم   د یترد  اولش
 دادیم   ن یو قشنگش کاماًل گواه از ا  ز یت   یصدا  یهاموج صدا و رگه  یگوش 

 .باشه  لوفر یکه خود ن

گرم و خوش    یل یهم خ   لوفر یکرد و ن   یاز پشت تلفن باهاش احوالپرس   عمه 
  ک یعمه بودم تا فقط    دییصدا جوابش رو داد، با تمام وجودم منتظر تا 

 . نم ی رو بب  قم یتنها رف گهی بار د

لبخند درجواب    ای   د یپر ذوق و حرکات پر شورم رو د  ی هاکه چشم   عمه
 : گفت  لوفر ین

به مادر و پدرت و خانوادت    اد،یب  فرستنشیچشم دختر قشنگم االن م   -
 . سالم برسون

 .نبود  م یالح  یز یچ  چیلباس ه   ضیاتاقم و تعو   یتا پرواز به سو  باً یتقر   گهید

ا   یتمام شوق  با از  بعد  دور  نیکه  ت  نیداشتم؛ شلوار ج  یعمه    شرت ی و 
پرواز کنان    هیاز ثان  یم رو برداشتم و تن کردم و در کسرو ساده  یمشک 

 . به طرف در خونه حرکت کردم

اسپرتم رو    ی هابود، با سرعت کفش  ستادهی ا  اط یح  یشال به سر تو   عمه 
 :دم؛ عمه با لبخند گفتخارج ش  اط یپام کردم و از محوطه ح

 مگه نه؟   یذوق دار یلیخ -

 : گفتم   یش کاشتم و با گرم گونه  یرو  یابوسه



که چند    یاهمون بچه  لوفر یها! ن   لوفرهینداشته باشم، عمه ن  شهی مگه م  -
پ  ل   اطیح   نیهم  یتو  شیسال  باهاش  سپهر  باز   یلیمنو  فوتبال    ی و 

 . م ی کردیم

  یرو تو  دستم کی و    اهیس   شرتی و ت  دیکوتاهم کش   یبه موها  ی دست  عمه
 : تن مرتب کرد؛ با لبخند جواب داد

برم من. خداروشکر بعد مدت  - تنها   یریها مقربون ذوقت  از  در    ییکه 
 . دختر اره یطاقت نم  ی جورنیدلم ا امی. تا سر کوچه همراهت میایب

 : و با خنده گفتم   دمیش کششونه یبه رو  یدست

سفر    رمیهم قراره برم انگار دارم م  ی نرفتم که وقت  رونیب  قدر نیبخدا ا   -
 . لوفرهی قندهار؛ فدات بشم نگران نباش خود ن

خونه که درباره هفت    ام ی که ساعت هشت شبه من راس ساده ده م  االن
 . م ی حرف بزن نیس

 : لبخندش رو کش داد و گفت عمه

نم   - مرده  برا   یریوا  نشسته  تع   یدختر!  زمان  خودش  خوب    ن یحال 
وقت  اون  یو معذب  شهیحالت گرفته م   یهروقت که حس کرد  کنه؛یم

زمان    یبرا  هاتیاز خوش   یجا حالت خوبه و خوش که اون  یبرگرد، زمان 
 .جا شب رو بگذرون شده اون ینزن حت 

م  کوله  نیبوق ماش   یاش رفتم؛ با صداو قربون صدقه  دم یرو کش  هاشلپ
 . خارج شدم اطیدوش گذاشتم و از ح یرو رو 



رو با دقت   یبه داخل کوچه انداخت و تاکس  اطیاز داخل ح  ینگاه   عمه
داده شد، خود    ی فیظر  یهابرانداز کرد؛ دست تکون  برام  فاصله  اون  از 

 شک کرد؟  دیبا  یبه چ  گهیخرش بود د

  دمیرس   ن یبه ماش  یکردم و وقت   یرو ط  یسرعت فاصله خودم و تاکس   با
بوس دور  از  ح  یعمه  وارد  و  هم   اطیفرستاد  بست؛  رو  در  و  که    نیشد 

دست باز کنم،  رو  در  ناآشنا   فیظر  یهاخواستم  احاطه    ییو  رو  دهنم 
 . کردن

  اه ی هام به شدت سافتادم، چشم   نی زم  یاز شدت ترس رو   نکه یبر ا   عالوه
به    ی اذره  ش، ی کمون  یابروها  اشدهی هاش، صورت پوشچشم   ی اهیشد. س

 .شباهت نداشت لوفر ین

اش  کمر خم شده  کنهیم  ی که سع  یاشهیریبه اندازه درخت ب  دم، یترس
 . جهت باد راست کنه ر یرو ز 

حد  دهیترس تا  اندازه  یبودم  د  یاو  تو   گهیکه  رو  حس  ر   یخون  هام 
چشم بسته    کی بود و فقط    خیکه تمام تنم    یمرده بودم تا حد  کردم؛ینم

 .یکم داشتم تا مرگ ابد

دستش رو    شتر ی اما از پشت سر ب  دم،یکوب   نیزم   یرو با شدت رو   پاهام
 . دیرسیکجا نم  چیم به هخفه یدادها داد؛یدهنم فشار م  یجلو

  ن ی از ته دل و جونم عمه رو صدا زدم، پاهام رو به زم  یاوج خفگ   یتو
که به سرم    یاخودم رو صدا کردم اما با ضربه  یو با شدت خدا  دمیکوب 
 . باره خاموش شد کینم به  بد ستمی شد س ده یکوب 



کلفت    یصداها  ی اپی نامفهوم و پ  یسرم؛ صداها  یباال  یهازنگوله  یصدا
  شدنیکه باعث م   دادنیسرم اکو م   یو نامفهوم، همه و همه چنان تو

 . بره شیپ  دنیسرم تا مرز ترک

نرم   کتفم  بودم، حس    دهی که روش دراز کش یتخت  یانگار شکسته بود. 
 . تر بودسرم از کاه هم نرم ر ی داشت و بالشت ز ی خوب

هام خورد،  به چشم   یبیو غر   بیهام رو باز کردم و نور عجپلک  یال  آروم
 . کردم  پیهام رو با سرعت ک بود که چشم  یو قو  بیقدر نور غر ان

زنگوله   ی ازش صدا شده زون یآو یها ستالیسرم با کر   یباال یی طال  لوستر 
حکم زنگ مرگ رو داشت، با هر صدا بهم    هاشزنگوله  یصدا  دادن؛یم

با احتدادیهشدار م بار د چشم   اطی.  باز کردم، همچنان نور    گهیهام رو 
 . زدیم   خیهام سچشم  یتو   یستال ی لوستر کر

به اطراف اتاق    کردیکه دلم رو ذوب م  ینشستم و با ترس   خ یتخت م  یرو 
تابلوها زدم؛  مشکروبه  یزل  ان  یروم  بودن،  مرموز  نقو  نگار  قدر  و  ش 

 . مرموز داشتن که از نگاه کردن بهشون منصرف شدم

  ی صدا  کرد؛یم  یبهم دهن کج   یتوالت حاال به طرز وحشتناک   ز ی م  نهییآ 
 .دادیم  اهم یخبر از روزگار س نهییآ  یها و ترک بزرگ پازنگوله

 .دیخراشیم رو م روح خسته ،ی واریکاغذ د  یبزرگ رو  خراش

که    یمن   یکه آشنا نبود برا  دمیدیرو م   یکس   نهییآ   ی هاترک  یالالبه  از 
 . ذهن داشتم  ی از اون آدم شاد و سر زنده تو یمات   ر ی تصو



بود    جانیکرد و جالب ا  لی و تحل  هی ناخودآگاه تمام اتفاقات رو تجز   ذهنم
  ی از خودم نداشتم. ساعت هشت شب تو  یتوان   چیه  دنیکه به جز ترس

  ی صورتش رو مثل نقاش  یو نقاب رو   ی مشک  ی هااون دختر! چشم   ابون یخ
تو  یرو  بودم، دست  ی تابلو  اش  و شکننده  ف یظر   یهاذهنم ثبت کرده 

  یبزرگ   ب ینبود، از اولش نه  لوفر یاون دختر قطعًا ن  زش؛یت نازک و    یصدا
  د یترد  ی کالمش مصمم بود و جا  یبه خودم زدم اما اون دختر به شدت تو 

 . برام نذاشت

وحشتناک    یتابلوها  ن یا  ی اتاق بزرگ جلو  ن یا  ی اآلن کجام؟! من تو  من
باره    ک ینامفهوم به    ی چرا اون صداها  کنم؟یم  کار یچ  ی مشک   کدست یو  

 !خاموش شدن؟ 

خشک    م ی گوشت  یهاشد، لب  خیتن س  ی به تنم خرد و موها  یدیشد   لرزه
 . شده بود روح یهام سرد و بچشم  یا شده بودن و قهوه

  شد یو مانعم م  کردیم فشار وارد مداشتم به معدهکه    یدیشد  استرس 
حرکت  مجسمه  یکه  مرموز    یا قهوه  یهابکنم.  و  مرتفع  انسان گونه  و 

  ت یتا موقع   دمی ترسیاتاق م  یاز اجزا  شتر یاطراف اتاق گذاشته شده بود؛ ب
 . خودم

  ی اتاق بو  یبه من بودن؛ همه اجزا  یحرف   یایاتاق گو  یتمام اجزا  انگار 
بود    ده یچی اتاق پ  ی که تو  ییعطر آشنا   ی سکوت اتاق بو  داد، یرو م   مانینر

 .دیتهد  ی خطر و بو  یبو داد، یاون رو م یهمه و همه بو



سرم رو نگاه کردم، کل سقف    یباره باال گرفت و باال  ک یقلبم به    تپش
  تونستمیخودم م   دادمیانجام م   یکه هر عمل   یبود به طور یانهییاتاق آ 

 . ناظرش باشم 

  ی رو   داد؛یرو م   اهیرمز و هوش س   یبو   هانیحرف بود، همه ا   هانیا   همه
کنار تخت    یعسل   ز یرو کنار زدم و با کمک گرفتم از م   یمخمل مشک   یتخت 
 .ستادمی زانوهام ا یرو 

صورتم پخش    ی دار توهام ملتهب و تبحرارت نفس  ستادنی محض ا  به
 . بود از جا کنده بشه ک یطرف بدنم ناقص بود و کتفم نزد کیشد؛ انگار 

و آروم و آهسته با درد با ترس    دمیخودم رو به طرف در کش  لنگانلنگ
از    یدر اتاق قرار دادم؛ ناخودآگاه آه بلند  یرو   جونیبا دلهره دستم رو ب 
 . دمیسر ترس دلهره کش 

نداشتم؛ ابدًا  تقال    ی برا  ی جون   چ یداشتم که در قفل شده، اما من ه  ن یقی
مرد رو بدونم،    نی رو نداشتم، اصاًل دوست نداشتم هدف ا   یی حال ماجراجو

 . کردیکاش هرچه زودتر کارم رو تموم م  یفقط ا

با باز شدن در    دم،یکش   نییپرت کردم و دسته در رو پا   یک یتار  یتو  یریت
جا خوشحال  یشاد  یبه  س  یاهاله  یو  رو    یاهیاز  وجودم  ترس کل  و 

م  قفل  رو  در  کاش  تمام    کردیگرفت.  مثل  و  احمقه  کنم  گمون  تا 
تا فکر کنم    زدیاتاق حرفش رو نم   یکاش با اجزا  ست،گهید  یخالفکارها

 . هست یا بدون مالحظه یمرد کوته فکر و وحش



اون  نه سطح    دونهیهست خوب م  یهرکس   ست،ین   یآدم معمول   کی! 
  قدر نیکه تمام جوانب رو بسنجم؛ اره! هم  حد هست ن یفهم من هم در ا

 .دونهیخطر ناک که سطح هوش منم م 

نگاه، نگاه    کیخورد و به    یصندل  کیرو که باز کردم نگاهم فقط به    در 
 . رمز و خشم  ا یدن کینه!  

من    دم،یدرست پشت در اتاق نشسته بود؛ نترس  یچوب  مکتین   هی  یرو 
اون لحظه من رو کشت؛    ز یچ  کی اما من از درون مردم. فقط    دم ینترس

دستش    یکه با سرعت تو  یریدوم زنج  کش،ی بار  یهالب  یاول لبخند رو 
 . دیچرخ یم

روش درست داخل همون اتاق بزرگ  و من درست روبه زدیلبخند م اون 
 . دیپر یم  شتر ی و ب شتر یم ب و رنگ چهره  مردمیم

  ی که در اوج مشک   ییفرو کرد، موها   شی مشک  مه ین   یموها  یرو تو  دستش
توجهم    خواستیانگار م  شد؛یم   دهی هم داخلش د  دیاز سف  یی ها بودن رگه

  یرو آروم رو   رشیکه موفق شد زنج   یرو به سمت موهاش بکشه، وقت 
 .دیدست چپش کش 

توجهم رو به    خواستیم   کار نی رو تا آرنج باال زده بود و با ا  هاش نیآست
دستدست جلب کنه؛  تتو  ییهاهاش  از  دلهره  ی هامملو  و  آور،  خشن 
.  دادیمرد رو نشون م  نیا   یترسناک   شتر ی قدرتمند که نصف ب  ییهادست
د به خوب دست  دنیبا  بو  ی بو  یهاش  رو حس کردم،  و    ی خون  خشم 

نشون    خواستیکردم. با هر حرکت دستش م   حسرو    بشی قدرت عج
کنترل کنه و حاال    خوادیطور که م ذهنم رو اون  تونهیبده چقدر راحت م 



ا  و  ه  نیمن  بدون  هم  مقابل  درست  ترسناک  و    چیموجود  واسطه 
چهل ساله به اندازه    ایو هشت    یس  باً یمرد تقر   نیا   م؛یقرار گرفت   یگاردیباد
 . و باهوش بود  اکخطرن  ایخالفکار دن نیتر یمیقد

 !چند سالمه؟  یکنیفکر م  -

ماهرانه ذهنم رو    زد؛  رون ی که از تمام وجودم عرق سرد ب  دمیترس  چنان 
گرفته بود، تمام حرکاتش حساب شده بود و با هر حرکت دست    یبه باز

 . رو داره که ذهنم رو بخونه نیذهنم رو کنترل کرد و حاال قدرت ا 

ترس  دم؛یترس   دونهیخطرناکش مشخصه که م  یلبخندها  از  من    دنیاز 
 . دهیرو بهم نشون م  نیخوشحاله و با لبخند ا

  یی ها قرمز، دست  یهاخشک و چشم   یهالب  جونیشل و ب   یزانوها  -
ا  زر؛ یآنال  یی نگاه ها  ف یبا لرزش خف  ! پس  ی دیترس  یل یخ   نکهیخب مثل 

 .و هشت سالمه  یس دم، یخودم جواب م 

 .خوب نموندم هی؟ به اندازه بق مگه نه رم یپ

بودم    ده یقدر ترس اش انمرموز و موشکافانه  یهاو نگاه  قیدق  فی توص  از 
پاهام نبا  خیم  نی زم  یرو   که  نه  بود؛  با  دیشده  من  ببازم!  رو    د یخودم 
 . کنم   یباهاش باز

حاال که    اد؛ی خوشش نم  ی تکرار  یها آدم متفاوته، اون از سوال  ک ی  اون 
  ی هابا سوال  یگروگان تکرار   دیمن هم نبا  ست ین  یخالفکار تکرار  کیاون  
 . باشم  یتکرار



و ته بپرسم، با    سر یب   یهاسوال  نکهی ا  یبه جا  حالیلرزون و ب  ییصدا   با
 : کردم  یکلمات باز

  ه یاز بق   چیه  کی   شهی تو هم  ؛یهست  یچون آدم مقتدر  ،ی خوب موند  -
 .یبر یم  شی چون با ذهن کارتو پ  ،ییجلو

خوشحال شده؛    فم یچقدر از توص  د یاز لبخند کج و کشدارش فهم  شدیم
 . ادیم که ازش بترسن خوشش   ییها بود که از آدم نی ا  فشیضع  ینقطه

 :رو نشون داد شی خونسرد تیبا لبخند نها  

 !؟ ییکجا  یبپرس  ی خوایدوست دارم. نم  نو ی هم -

رو کردم که خود    عمیپرت کردم و تمام س   رون یمضطربم رو ب  ی هانفس
م  م ی واقع شل  اگه  چون  و    ای   ر ی د  گرفتم ینباشم،  وحشت  شدت  از  زود 

 . شدمیو تلف م   دادمیپاهاش جون م  ی ابهتش جلو

 :جواب دادم یاما مطمئن  فی لحن ضع با

که از من    نهی ا  ی و تکرار  یفقط سوال اصل   ست؛ دهیفایب   دونمینه چون م  -
 ؟یخوایم  یچ

ب  بلند و حاال درست مقابل مِن  زد  قدم  ا  جونیشد،  بود؛   ستادهیو دل 
 . کامال مشخص بود  رهنشیپ  یو از بو  دیکشیم  گار یس  وقفهیب

نگه    نیزم   یکه پاهام رو با زور و اجبار رو   کردمیچرا تالش م  دونم ینم
مرد تشنه قدرت و    ن یکه ا  شدیبهم القا م  ی زیناخودآگاهم چ  یدارم؛ تو

 .هاستاز ضعف آدم زار یب



ان  سنگحضورش  م   ن یقدر  د  ک یبا    تونست یبود که    ی تمام   ت یاشاره 
 . جا کنهاتاق رو جابه یاجزا

از کارهام دست    ک ی  چ یقدم برداشتم، هخوردم و به عقب چند    تلوتلو 
بخوابم. با همون لبخند و    گه ید  کمی  دیبا   کردم یخودم نبود، فقط حس م

 : زمزمه وار لب زد  ی تحرک چیبدون ه 

ا   - م  یینجایتو  خواستم؛  من  مورد    ای!  وا یش   یدونیچون  اسم  واقع  در 
اما هوش تو فراتر    ،ی پسر  هیتو به اصطالح    ن؛ی در واقع مت  ای  ا،یت آرعالقه

  ،ی هست  نیباهوش و نکته ب   ،یدار  ی جالب   لی. تو استا قتهیو عال  ت یاز شخص
 !ولت کرده  نیکه نوش   بهیعج   یجالب دار یهاحرکات و واکنش

تمام توان فقط تونستم بهش پشت کنم و به طرف تخت حرکت کنم و    با
 . ستم ی سرپا با تونستمیلحظه هم نم  کیخودم رو پرت کنم روش، چون  

  یحضور نحسش رو کم کنه اما با سماجت درست باال  خواستیم   دلم 
ا باال کش  ستاد،ی سرم  به  رو که  قهوه  دمینگاهم  نگاه  تو   شی او    ی رو 
 :ادامه داد فشی هام گردوند. با لحن مرموز و کثچشم 

  ز ی همه چ  شهیمن، من ما م  ان یامشب تا قبل از پا   نیامشب، درست هم  -
 . عجله دارم  ز یانگ  جانی ه یکارا  یابر  ی لیو تمام. من خ  شه یافشا م 

کردم؛    لیو تحل   هیهاش رو تجز وحشتناک چشم   ی امرتب و قهوه  شیته ر 
  شتر یرنگ و کم پشتش ابهتش رو ب   ی مشک  یابروها  یکج رو  یخط ابرو 

 . کردیم



برا  از  تضع  تیاذ   یعمد  و  زنج   ف یکردن  رو    یتو   ییطال  ر یمن  دستش 
  کشیبار   یهالب  یمقابل صورتم چرخوند. و با لحن وحشناک و مرموز

 :رو به حرکت درآورد

ا   دیشا  ،یهست  یتو دختر خوب  - نباشه؛ در مقابل پسر    طور نینظر همه 
 . یهم هست ی خوب

 : رو بپرسم  یهمون سوال تکرار جونیتونستم ب فقط

 ؟یخوایم  یچ -

دست گردوند    یرو تو   شی لعنت  ر یجزن   گه یو بار د  د یرو درهم کش  ابروهاش
 : لب زد کردیبه طرف در حرکت م  که یجوابم رو داد درحال  ت یو با جد

.  یمودب و باهوش بمون   قدر نی هم  خوام یازت م  شه؛یامشب مشخص م   -
 . رسونم یبهت نم یب یآس چیلحظه ه نی من تا آخر

هاش  چشم   یقدم رو برداره با لحن به شدت ترسناک  ن یآخر   نکهی از ا  قبل
 :کرد و لب زد  ز یرو ر 

 . جلو  م یر یمن م  ت یبا روا -

ام  تازه جوونه زده  ی هاهام محو شد و من رو با تموم ترسچشم   یجلو  از 
 .رها کرد

درواقع با   کردم،یو با درد کتفم دسته و پنجه نرم م  دم یخزیجام م  یتو
وقت    یل یلب پرتگاه نبودم، من خ  گهی من د  جدال بودم.  ی تو  زها یچ  ی لیخ

 . بودم ده یپر  نییبود که از پرتگاه پا 



تو  یهاعقربه مار  مثل  م  یساعت  هم    دنیچی پیسرم  بد  از  من  حال  و 
 . گذشته بود

جلو    روبه  یذره کشتن من، به کندذره  یبرا  رحمانهیو ب  گذشتینم  زمان
زمان    یهیسا  ر یز   شدم؛یها له م و من با هر تکون عقربه  رفتیم   شیپ

 . ناتوانم ساخته نبود یهااز دست یو کار  دادم یجون م

  یرو   خیبزن تقال کن مخالفت کن، اما جسمم مثل م   ادیفر  گفت یم   مغزم 
 .شده بود  دهیتخت کوب 

لرزون   پتو  دم یکش   یآه  ب  یرو   یو  رو    دم؛یخودم کش   یتو  شتر ی بدنم 
 . شده بود ر یشون دپس زدن یباره راه باز کردن و برا  ک یهام به اشک

  یمرد تو ن یتقال کردن هم نداشتم. ا  ییشده بودم که توانا فیضع   قدر ان
  ن یا   کرد؛یرفتار م  رکانه یو ز  ص یکالمش حر   یو تو  د یتهد  قشینگاه عم

اشاره نشون    کی لهم کنه، با    تونهیحرکت م   کی  یمرد نشون داد که تو
 . دهیچ یرو پ  مندهی داد که نسخه آ 

که بهم فهموند تو    یو خشن جور  قی مرد بهم گوش نداد، حرف زد عم  نیا
بالشت فرو کردم؛ تمام    یو سرم رو تو  دمیجام خز   ی. توییمحکوم به فنا

خستگ  ها یدیناام تو  هام یو  لعنت  یرو  بالشت  و    ی اون  کردم  فرو 
 .دمی تخت کوب یرو رو  حسمیب  یهامشت

  ی من چرا تاوان گناه مادر  ؛یزندگ  یا لحظه  یمن خسته بود از فشار ها  تن
 !ده؟ یادامه م  شی نقطه از من داره به زندگ نیدورتر  یرو بدم که اآلن تو 



مبارزه    ی برا  یدل  چ یه  گهی و همچنان دچار جنگ درون بودم؛ د  د یبر  نفسم
مبارزه داغون    یبرا   م هیکرده بود و روح  فم یضع  ی لیهاش خنداشتم، حرف

 . بود

بود، هدف درهم شکستن من بود؛ نه با مشت و لگد، بلکه    ن یهم  هدف
 . با کلمات

و    ر یتاث   چیلشکر ه   ی اهیس  ی بودم که تو  ی اشکسته  ر ی مثل شمش  درست
 . نداره یبرندگ 

چطور بفهمونم که جسم من    ؛یاهی س  یهستم تو  ید یحاال لکه سف  من
ب خسته حاال  برا  ترس یست؟  قراره  هستم که  اونچه  رغم    ی منتظر  من 
 . بخوره

که ساختم    ینی قلعه دروغ  یرو به روم باز کن؛ تو تا انتها  یتو در  ایخدا 
 . یذاریکه رها شدم تنهام نم  یزاروسط لجن  چوقتیپس ه   ،یکنارم بود

  ست؛یحلقه ن یآدم شل و ول اون آدِم مقاوم تو  نیباشم، ا یقو دیبا من
بودن    ایآر   ییهاوقت  هیباشه    وایش   دیعوض بشه. من، نبا  دیآدم با  نیا

در برابر    دیهمه خواه ناخواه با  یتی فارغ از هر جنس   کردیم  یادآوری بهم  
 . م یمقاوم باش ی هر مشکل

ند شدم  تخت بل  یباز شدن در به جنگ درونم خاتمه دادم و با درد از رو   با
صورتم    یخستگ   یهام همچنان رو چشم  یهام رو پس زدم؛ قرمزو اشک

بود.   پاشونده  فوق  کیگرد  تقرزن  و  آراسته  سال    با یالعاده  و  همسن 
  شی دست داشت و لباس هزار پولک صورت  یتو  ی کاماًل مدرن  فیک   مان،ینر



ش رو  شده  ون یشن   یموها  فشیظر  یهابا دست  زد؛یبرق م   لوستر نور    ر یز
 . داد لم یتحو  یکنار زد و لبخند کج 

و خسته ه  یها همون چشم   با برانداز    ز ی ر  کل یقرمز  رو  قد کوتاهش  و 
 . دمیرو باال کش نمی کردم و با دلهره و استرس ف

سرش رو    زشیت   یو با صدا  دیش رو بهم مال و رژلب زده  یپرتز  یهالب
 : به عقب برگردوند و گفت

 . ابیرو در  اجنیا  ایب  یاوه الال! شان -

همسن و سال خودش    ی حضور نحسش رو هضم نکرده بودم که زن  هنوز 
  شی مشک  یدست  فیوارد اتاق شد؛ ک   ی و مجلس  یبلند و لباس مشک   یبا قد
  ه یدرشت و سا   ی هاجا کرد و چشم جابه  فشینسبتًا ظر  ی هادست  ی رو تو
 : کرد  ز یاش رو ر زده

  ه؟ یمو... مو چ  ون یناخن، شن   کور ی نه بابا! پدرمون در اومده دختر! مان  -
 .! بابا دست بجنبون وقت تنگهسی کاله گ

  ی و تهشون رو برا   سر یب   یهاغرق در استرس حرف  یا دهن باز و چهره  با
 . کردم  لیو تحل   هیخودم تجز 

قراره به سرم    ییحدس زد که چه بالها   دیخونه فقط با   وونه ی د  ن یا  یتو
بزنه؟ کاش فقط جسمم    ام دهیبه تنه خم  ی چه لگد  خواستی. باز مادیب

 . ستخسته بود، اما حاال روحم خسته

که خواست به    یکنم، هرکس هر لگد  م ی ام رو ترممن روح ترک خورده تا
 . زنه یتن و بدنم م



خودم قالب کردم؛    ی هام رو توتخت پا شدم و دست  یسرعت از رو   با
 .ومدیفکرشون بود خوشم ن   یکه تو  یزیاز چ ذره هم    ک یخسته بودم اما 

هم    ی هام رو تورو نشون نده، دست  می داشتم خستگ  یکه سع   یلحن  با
 :کردم  ز یخشک شده روش رو ر   یهاقرمز و اشک  یهاقالب کردم و چشم 

 د؟ی دار کار یباهام چ -

با لحن طعنه    یروبه زن لباس صورت   یبا لبخند کشدار  دیلباس سف   زن
 : لب زد یزیآم

 !جاست نیچرا ا  دونهیهه! هنوز نم -

صورت   که یزن درحال  یلباس  و  برداشت  طرفم  به  قدم    رانه یحق  که یچند 
 : لب زد یابا لبخند مسخره کرد، یبراندازم م

اتاق    یتو  مشیببر   د یوقت تنگه با  ؛یشان  م ی و از نو بساز  م ی قراره بکوب  -
دستگاه و  دم  آمادههمه  نشن ها  چ  یدیست.  مجاب  دست  یآقا  داد؟!  ور 

 . یاز دردسر و قلدور زار یکردنش با ماست، ماهم که ب

صورتش گردوندم و خال گنده کنار دهنش رو با    یاجزا   یرو تو  نگاهم 
دونفر بودن، اما    ها نیا  ومد؛ ی خوشم ن  چیپوزخند نگاه کردم، از لحنش ه 

 . شون کنم کتک له  ر ی ز تونستمیمن به اندازه صدنفر م 

با پوزخند   ستادم؛یجلوش ا  نه یوارانه جنبوندم و دست به سرو الت دهنم
 : گره کرده لب زدم  ییزمخت و ابروها



و کوفت و زهرمارتونو مثال   کور یو مان ونی من هنر شن یبرا نکهیعوض ا   -
چه    نجایا   نم یبب  د یبذار  شه یور تر پاره نم سانت اون  هیاگه دهنتون    د، یبزن

 خبره؟ 

به سرتاپام    ر یحق  یو با نگاه   ستادی ا  شیر همرنگ خانم با افاده کنا   یشان
روبه    رلب یز   کرد،یبا خنده بهم نگاه م   که یدرحال   ی نگاه کرد؛ لباس صورت

 : زمزمه کرد  یشان

  یاجهی ! اما به نت می شروع کن  د یاز کجا با  نم یکه بب   کنم یدارم بهش نگاه م   -
 . مشیببر  ر ی! کارمون زاره بگرسمینم

رفتار    یداده بود جور  م ی تمامًا شگرد اون مردک بود؛ بهشون تعل  ها نیا
 . دادن یباز یبرا  لهیوس   کی م، لهیوس  کیکنن که انگار  

بذارن؛    ر ی اعصابم تاث  یسپرده بود با محل نذاشتن به حرفم، رو   بهشون
مان عمل  شده  حساب  جا  کردیقدر  ازم    یکه  رو  واکنش  هرگونه 
  ی که من برا  دونهیم   شناسه یو م. من زرنگم اون خوب من ر گرفتیم

 . زاده شدم گرانیفکر د دنیسنج

ب  تکرار  سوالم  جفت  ده یفایکردن  نگاهم  با  پس  رو بود  رو  هم    ی شون 
حرف بازوهام    ن یکردم. با گفتن ا  دیو پوزخندم رو با قدرت تشد  دمیساب

 : هاشون گرفتندست ی رو تو

 . مشی ببر  گهیخب د -

نفرت سع  بازوم  با  و دست یرو  تقال کنم  از دستکردم  رو  هاشون  هام 
برم که    یمحال ممکن بود مقاومت کنم و همراهشون به جهنم   ارم؛یدرب



اگه تقال نکنم و قدم    دیخودم بسازم. شا  یمحال ممکنه با دست خودم برا
 . داشته باشه شونم ی تصم یتو  یریتاث   نیتراز قدم برندارم کوچک

 : دمیلب غر  ر یحرص ز  با

اره؟ فقط دارم    د یریبهتون گفته حرف منو به کتف بگ   د؟ یبریکجا منو م   -
 ؟ یکه چ  دیتونو زددکمه آف  ایامثل عقده  د،یبکن   دیخوایم  کار یچ  پرسمیم

 : گفت  یک یبا طعنه روبه اون   یلباس مشک  زن

 !که خودش هنوز خبر نداره؟  هی چه عروس -

صدا    نیمن شک دارم با ا  ره،خو یکجاش به عروس نم  چیه   نیعروس؟ ا   -
که    مشی ببر  عتر یدختر باشه؛ تا سنگسارمون نکردن سر   یحت  اتی ادب  نیو ا
 . م یا چارهیب

که پاهام نرم شد و چند قدم ناخواسته    یلحظه هنگ کردم، جور  ک ی  فقط
 . همراهشون به جلو برداشتم 

م داره از  لحظه حس کردم جنازه  کی   ی لحظه مردم و برا  ک ی  یبرا  من
لحظه هم که شده نفس از سر و دل و    کی  یبرا  شه؛ی برده م  رونی اتاق ب

 . شد دهیکش  نی زم یو پاهام شل و ول رو   دیجونم پر 

به جا  ذهنم  و  برا  یاری  یقفل کرد  فقط  به جا    یدادن  آه  و  اشک  من 
 . گذاشت

 !رم یشون راه مها دارم همراهمثل احمق چرا

  رم یهاش صداش رفتارش کارهاش، نه! نه! من حاضرم بممرد نفس  اون 
 . نم یاش رو نب هم چهره  هیثان کیاما  



نبودم! من    ی آدم  ن یبود؟! من چن   یو پا ک   دست یو ب  ف یدختر ضع  نیا
ا بودن    فیکردن و ضع  هیشدن نبودم، من آدم گر  رهی و خ   ستادنیآدم 

ا  برابر هرلگد   ستادم،ینبودم! من  زندگ  یدر  آدم  یکه  بهم زدن؛  و  هاش 
 . کردم  ی با انتخابم زندگ  ییو با پررو  ستادمیا

مت  یمن شدم  خودم  انتخاب  با  انتخاب    ن ی که  به  دارم  خالفکار    ه یاآلن 
هام  باره مردمک چشم   کیفکر به    ن ی! با اشم؟ یتازه عروس م  هی   یوحش 

. انگار جون  دمییهام رو بهم سا حد ممکن درآوردم و دندون  نیرو تا آخر 
  وار وانهی جهش د  کیکرده بودن؛ فقط تونستم با    قیره به بدنم تزر دوبا
شون جدا کنم و به طرف قفسه جفت  فی کث  یهادست  یرو از تو  وهامباز 

زدم و    ی. با سرعت نعره بلندشم ینم   میکتابخونه حرکت کنم. من تسل 
هاش  اتاق، با تمام قدرت کتاب  یور شدم سمت کتابخونه بزرگ انتهاحمله
 : زدم یاکر کننده  ادیو غرش وار فر دم یوبک   نیرو زم 

 برام انتخاب کنه؟ تونه یم  یمنو مجبور کنه؟! ک  تونهیم  یک  -

بدنم وصل بشه و    ی برق تو  ان یبود تا جر  ی چند کلمه کاف  ن یهم  گفتن 
زده    رون یب تیهام از شدت عصبانمثل رعد و برق جسمم رو بترکونه. رگ

  ی رو تو  لشیحرکت کردم و تمام وسا  یعسل   ز ی به طرف م  انه یبود؛ وحش
 . پرت کردم نیزم  ی حرکت رو  کی

موفق شد،    یشدم؛ آره اون عوض  وونهیدست خودم نبود، آره من د  حالم 
 . ندار یچک ی ه  هوونی د هی  م،وونهید  هیمن حاآل 



از دست دادن نداره. جسم و تن من اگه    یبرا  یچی که ه  م یاآلن کس   من
با    گران ید کنن  انتخاب  فرق  هیبرام  چه  درحال  ی سگ  به    کهیداره؟ 

 : نعره زدم وار وانهید  زدمیسبز رنگ اتاق چنگ م  یهاپرده

! من آدمم، من  ستم ین  ستم ی ن  ستم ی من سگ ن   ستم، یمن سگ ن   ا یعوض  -
 . رمیگیم  میخودم تصم  یآدمم من خودم برا هی

با تمام قدرت وسا  زتوالتی سرعت به طرف م  با و    لیاتاق حرکت کردم 
 : روش رو به اطراف پرت کردم و با تمام توان نعره زدم

من خستم، اما من    موونهی من د  د؛ یکرد  وونه ی منو د  م، وونهیآره من د  -
 . رهیز من بگ منو ا  تونهینم  چکسی آدمم. ه

تر  محکم   یهاها با قدمقدم برم عقب اون  کیاز نفس افتادم، اما اگه    گهید
 . شنی م  کیبهم نزد

مرغ    ک یمن خستم، من درد دارم و من آدمم، مثل    نکهیبدون توجه به ا 
 .کردمیپرتاب م ن یدم دستم رو به زم یسر کنده تمام اجزا 

داشتم؟ مادر؟ پدر؟ خواهر و برادر؟    یابانهی داشتم؟ چه پشت  ی صالح  چه
ا  ق؟یرف اسم آدم  ن یکجان؟  حد  در  توها  هم  ظاهر    یزندگ  یشون  من 

  ی نشدن، من فقط خودم رو دارم؛ خودم غم خودم رو خوردم، خودم تو
رو    هی بق  امانیب  یخودم بودم و خودم درد و رنج و لگدها  کیشر  یشاد

 . تحمل کردم

 ره؟یمن رو از من بگ  تونهیم  یک



که کل وجودم رو با    یازدم، جمله  ادیبلند فر  یجمله رو با صدا  نی هم
 . رهیبگ  میمن تصم ی برا تونهینم  چکسی کرده بود؛ ه  کصدای خودش 

  ن یزم   یو وارفته رو   حسیحال که ب  نینفس افتادم کم آوردم، اما درع   از 
 : خشکم با سماجت و مقطع زمزمه کردم یهارلبیافتاده بودم ز 

 . رهی... بگ م یمن... تصم  ی... براهتونی... نم چکس ی ه -

تارم به باال چشم    ی هاپلک  یسرم از ال  ی باال  یی ها تق کفشتق  ی صدا  با
 . دوختم 

 : دمیگوشم شن   یاش رو پاو مسخره  ز یت  یصدا فقط

به خودت زحمت بده و خودتو    یجنبش الک  ی. به جای خب! از پا افتاد  -
 . به ما بسپار

 ... . وضعش  نیبا ا  تونهینم  ن یا ی! شان چاره یدختر ب  -

  م،یخونه ربات   نی ! به ما چه؟ ما تو ا ذینگو پان   یزیچ  گهی تو رو خدا تو د  -
که    یدرواقع کار  م، ی کنیما کار خودمونو م   کنه،یم  کار ی به ما چه که آقا چ

 .ازمون خواستن. بلندش کن

ذره    ک یم رو جمع کردن،  جنازه  نی زم   یرو که گرفتن و از رو   ام هدست
هاشون  با همون قدرت به دست  جونم یو با وجود جسم ب  اوردمیهم کم ن 

 :چنگ زدم و نعره زدم

 . مجبورم کنم تونه ینم چکسیه   ام،یجا نم  چیه -

رو    ی نامفهوم  یها از اشک تار شده بود، فقط صورت  یا هاله  ز یر   هام چشم 
 . دمیدیهام م چشم  یجلو



 : گوشم اکو داد  یتو یداد یاز دستم گرفته شد و صدا یمحکم شگون ین

  شی تم آرا. امشب مردهیایخودت ب   یبهتره با پا  ؟یپاپت  یرم نکن دختره  -
 . ستدهیفایجز نزن که ب یخودیامضا، پس ب یاتاق برا ی تو  رهی کرده م

علف بچه    ه یبابا،    رونیب  مشی بکش ببر  ؟یزن یباهاش حرف م   ی جدًا دار  -
 . شکوندن نصف وقتو گرفته شه ی با سه چهارتا ش

اول    ه یدرسته!    آره  روز  همون  از  بچه  برا  ادیعلف    ی هاهیگر   یگرفت 
خودش باشه؛   یها آغوش غم  ادگرفتیعلف بچه   هیخودش مرهم باشه، 

بچه   تو  ادیعلف  رو  ن یهم  یگرفت  دنبال  گرفت    ادیبره،    اشیسن کم 
 . باشه یدنبال کنه و قو اشو ی رو 

که    یگرفت مشت بخوره و مشت بزنه به هرکس  ادیوجب بچه    ه ی  نی هم
 . گهی ناجوون مردانه زور م

هام خنج  اما به دست  دم،یهام رو به طرف خودم کش تمام قدرت دست  با
  تونستن یط مکردن. فق  پیانداختن و با قدرت بازوهام رو از دوطرف ک

 . از مردن نداشتم  ی جنازه من رو سر اون سفره بنشونن؛ پس من باک

خودم جمع کردم،    یبازوهام رو تو  دمیکش   نیزم  یرو به عقب رو   پاهام
 . شدمیمهار م   زدن یهام م که به دست  یاما با ضربات 

تحفه    نی ا  ی. آقا دستور داده خط رو م یا چارهیکتکش نزن، کبود بشه ب   -
 . وفتهین

 . ماسکو بزن بهشاون ماس ش؟ی نیبیرم کرده، نم نیا -

 !وانهید شه یم  هوش یب -



م   ین یبینم  - بال  بال  مرغ سر کنده  مثل  م   زنه؟ یداره  بهوش  تا    ادیزود 
 .ستو آماده  م ی ما کارامونو کرد  ادیبهوش ب

  ینعره پر از درد  دم،یکشیکه با تمام جون خودم رو به عقب م   یدرحال
خودش غرق    البی س  یمندانه صورتم رو توقدرتهام با  و اشک  دمیکش
 : کرد

...  م ی... من فقط خودمو دارم... منو از خود واقع ن یتو رو خدا... ولم کن  -
 . دیجدا نکن 

لحظه تمام بدنم مثل    کی  یبازوم احساس کردم برا  یکه تو   یزیحس ت   با
 . خم شد نی زم  ی آب روون شل شد و زانوهام رو 

ثان   هامچشم  چند  بعد  س  اه یس   هیکه  اون  همراه  هم  من    ی اه ی شد، 
 . محوشدم

 *** 

جام    یتو  دیچ یکتفم پ  یکه تو  یباز کردم و با درد  نیهام رو سنگپلک  یال
ذهنم درحال جنبش    یو اتفاقات تو  رفتیم  جیتکون خوردم، سرم گ  ی کم

 . بودن

 .بودم که سرم دوباره به عقب پرت شد حسیو ب  جیگ  قدر ان

که سردردم به طرز    یشده بود، جور  ق یو حال ندار بهم تزر  یرگ عصب   کی
نفر انگشتش    کی بود    یگذاشته بود. فقط کاف  ر ی اعصابم تاث  یرو   یبیعج 

رو بهم بزنه تا از وسط پاره و نصفش کنم. سوز سردرد تا استخون سرم  



و درد منفجر    تی که از درون از شدت حرص و عصبان   یرفت، طور  شیپ
 .شدم

  یرو برا  تم یپشت سرهم عصبان   یاه سرم گذاشتم و با نفس  یرو رو   دستم 
 . کم کردم  یالحظه

اتفاقات  ادمی  تازه  چه  و  بودم  با    یافتاد کجا  بود؛  کلمه    یادآوریافتاده 
کارم باعث شد با    نیهام رو باز کردم و همعروس، با سرعت برق چشم 

 . رو بشم روبه یب یالعاده عجفوق ر ی تصو

آ   کی  فقط به  واج  و  هاج  ماس  رهیخ  نهییلحظه  چهره  و کرم    دهیشدم، 
  ک یکه    یسر دختر  یرنگ اون هم رو   ی زرد و ماکارون  س یبا کاله گ   دهیمال

 . من باشم  رفتمیبار نم  ر یلحظه هم ز

بودن، دهنم از    دهیکه برام کش   یا اضافه  ی هارژ لب قرمز و لب  دنید  با
به خودم انداختم، شده بودم مثل مادر    یشتری شدت تعجب باز شد؛ نگاه ب

 . کننیشون رو برانداز مکه عروس  ییا شوهره

رنگپف  لباس زرد  شل  اگه    یدار  رنگ  کی که  پر  رنگ  درجه  با  بود،  تر 
 . کردیم  ی استفراغ برابر

ربان    ی اصل  تی خورده بود و پاراز  ن یزانو چ   نیی لباس عروس تا پا  مثل 
تو  غی قرمز ج رو که  بود. خودم  د  یدور کمرش  به کل    گهید  دمیلباس 

دور چشمم رو    ی هاشد؛ چنان خط چشم   ی شدم و اعصابم خروسک  یروان 
تا نافم خط رو ادامه   کردنیشون رو ول م کش داده بودن که اگه دست

 . دادنیم



سرم    ی شد، تو  نیی و چشم چپم با سرعت باال و پا   دیپر  تی انیبا عص   پلکم
تا مرز جنون    تی ترشح کرد و من رو از شدت عصبان   ید یماده اس   ه یانگار  
 . دیکش

  ها نیآست  دم،یکش  نییرو با حرص پا  یبلند و ساده لباس اسهال  یهانیآست
کردن    یخال  یبودم و دنبال بهانه برا   ی دستم بودن اما چنان عصب  پ یک

قدرت آست  تمام  با    ی با صدا  دم؛یرو به طرف دستم کش  نشیحرصم که 
 . ورش رفته ه یکه   افتمی که داد   یقرچ

ب  از  تا سر    سی اون کاله گ  شتر ی همه  بلند و زرد رنگ بود که  مسخره و 
با وجود    ه یو من رو شب  د یرسیهام م شونه حشمت فردوس کرده بود؛ 
بودن باز هم من    دهیکه به سر و صورتم مال  یی هایو کثافت  کاپی تمام م

 . بودم ین یو مت ییا یآر یوای همون ش

  ه یحد خشم تجز   نیبود که داشت مغزم رو تا ا   یزیاثرات چه چ  دونم ینم
چکردیم ا  ی!  تا  بود که  عصب   ن یشده  و    یحد  ناله  و  آه  بودم؟  شده 

دستم   یبود، سوزش سوزن تو ادمیرو خوب    شم ی پ قهیچند دق یهااشک
تخم کرکود  ادمیرو   عجوزه  دوتا  اون  مردک    ادم یرو    لیبود؛  اون  بود، 
 . بود  ادم یرو   ز یه  یی تتو 

  کردم یم  هیبودم، در حد مرگ گر  دهیدرحد مرگ ترس   شی پ  قهیتا دودق  من
م  م   کردم یالتماس  داد  عصب  زدم یو  مرگ  درحد  حاال  تشنه  یاما    ی و 

 !دعوام 

 .اون اتاق به اصطالح لوکس نبود یتو چکس ی ه



آرا   ز یم   یرو  لوازم  اقسام  و  انواع  بنفش  اسم    ی شیتوالت    ک یبود که 
تا حاال نشن کدوم فقط    بود و  یاتاق کامال خال  ی بودم؛ فضا  ده یشون رو 
 . گذاشته بودن  ی ش یاتاق چندتا دم و دستگاه آرا یانتها

رو گرفتم و خواستم قدم اول رو به    یلباس استفراغ   ی هاحرص گوشه  با
پام حس کردم لباس    ر یکه ز   یکنم، اما با تق اول  امتیبردارم تا ق  رونیب

با کفش  یاستفراغ  و  زدم  باال  شلوار  ی هارو  و جوراب  بلند  که    یپاشنه 
 . مواجه شدم  دادیچراغ برق نشون م ر یو الغرم رو مثل ت  دراز  ی پاها

تا با تموم قدرت    خواستیبوکس م  سهی دلم ک  یب یو غر  بیشدت عج   به
 . برنجم نداشتم  سهیک  طیاون شرا  یبهش مشت بزنم، اما تو

  ی با سردردم دست و پنجه نرم کردم و فقط منتظر بودم کس   یاقهیدق  چند
حت که  بودم  خورده  قسم  کنه،  باز  رو  اون    ی در  همراه    ارو یاگه 

شون  سر   یشون رو رو به تکبا اسلحه هم باشن خشتک تک  گاردهاشیباد
 . بکشم 

 !داره  ختویهنوز همون شکل و ر   نکهیا  ؟یشده پان  شیمثاًل آرا   نیا -

 دختره پسره اصاًل آدمه؟  ست ی مشخص ن  ارو ی   ن یا  کارش کنم شهال!  یچ  -

  گهیحاال د  وایکرد؛ آره ش  دایکش پ   شتر ی و ب  شتر یو ب   شتر ی ب  م ی طانیش   لبخند
 . بوکس سهی هم ک یبرنج دار سهی هم ک

هام  پاشنه جفت کفش ی و با ابهت رو  دم یکوب   نیزم  یرو مثل دار رو پام 
ناموفق    یاو افاده  س ی کردم با ف  یلبخندم رو کش دادم و سع   دم؛یچرخ

 . شون قدم بردارمبه طرف



  یمشک  یو لباس مجلس   یهزار پولک صورت   ی هابا همون لباس  همچنان
 . بودن رهیبهم خ 

تو  یاقروچه  دندون از  دور  دادم؛ سه  قورت  رو  دهنم  آب  اون    یرفتم، 
  ی عصب  شتر ی ه کردم تا بنگا  وارمیحشمت فردوس کلیبه ه  نهیی فاصله با آ 
 . تاخت و تاز کنم  شتر ی بشم و ب

  ی شون رو توفر کرده جفت  یخفن موها  یلیخ  رجهی ش  کیسپس با    و 
محصول    زشیتکوندم تا ر  بیهام گرفتم و از ته دل مثل درخت سدست

 . داشته باشن

هام  به دست  شونیچند متر  یهاها و ناخندونفر بودن با دست  چون
آسمون آواز بلبل چه چه    یباال  زشونی ت  یداهاو با ص  نداختنیچنگ م

درصدش    کی  وای ش  ن یهم وجود داشت؟ اگه ا   ی من؟ مگه من  کردن؛یم
 . کنهیبه صورتش بخوره قلم م  اجازهیرو که ب یدختر باشه، دست کس 

  چرخوندم، یهام مانگشت  یموهاشون رو مثل چرخ گوشت ال  کهیدرحال
  ی هابه کله  یشتریها به عقب گرد کردم تا شدت ب بلند کفش  یهابا پاشنه

شرکت کرده بودم و    یمسابقه طناب کش   یبدم؛ انگار که تو  شونمخیب
م  فقط  و کر  ناخن  دمیکشیکور  با  نبودم  متوجه  سر  و  دارن  هاشون 

 . ارنیم  ییچه بال   نم ینناز  یهادست

 . دمیو کبد جفتشون لگد کوب  هیبا لگد به کل  نیهم یبرا

 : هام نعره زدمدندون یاز ال 

! من  د؟یگرفت  ادی  یشگری آرا  یالهیکدوم طو   یشما دوتا تو  شه؟ی آرا  نیا  -
 هان؟ حشمت فردوس؟! آره؟   م ی ک



موهاشون رو فرفره وار دور انگشت    کهیسر دادم و درحال   یعصب  قهقهه
 : با حرص نعره زدم چرخوندم،یم

  ی ل یشهال و مهال، حالتون چطوره هان؟ حال من که خ  ی و پان  یخب شان   -
 . خوبه

هام خنج نزدن و کم با پاشنه  کم به دست  م؛ی نداختیگربه ِبَهم چنگ م  مثل
 !ام رو هدف نگرفتنهاشون دل و رودهکفش

  یرو   قاً یها هم دقشون نبودم، اونجفت  ی که من ول کن موها  طور همون
 . کنن  شتر ی ب  یشکل خوشگل تا دردم رو به  زدنیزخم رو خنج م  کی

واقعًا هم  وونه ید   من د  طور نیشده بودم!  فقط    ها وونهیبود! چون مثل 
.  کردمیهام حس نم دست  یرو رو  ی خنج  چیبازوهام بود و ه   یزورم تو

  هیبا داد و گر کرد؛یالتماس م دیخزیمثل مار م  ن یزم  یرو  ی لباس صورت
 :جسد داد زد ی کیروبه اون  

 هان؟  یبهش زد یچ ؟یبه خوردش داد یچ -

رو شالق یدرحال   ی مشک  لباس پاهاش  زمکه  به  تقال    دیکوب یم  نیوار  و 
 : داد زد زشی ت  یبا صدا کردیم

بوده. به غلط کردن    ی بود، شک نکن آمپول هار  یچه کوفت   دونمیمن نم  -
  ی کنیم   ی غلط  نی که چن  یندار، از کجا پس افتاد  ی چیه   ی پاپت  ندازمتیم

سگمو باال    یرو   ستم؟یمگه با تو ن   ی هار وحش  گم،یل کن بهت مهان؟ و 
 . ارین



ا  دست نه  نبود؛  واقعًا دست خودم  نبود،  ب  نکهیخودم  نه! فقط    ادیبدم 
هاش  فکر نکنم. با حرف  یازنک افاده  نیدست خودم نبود که به کشتن ا 

برا  انداختیم   یاعصابم خط خوشگل   یداشت رو    ی و با دست خودش 
آشغال    نیا  یبه پا   خینه! ارزش نداشت که اون س   کند؛یخودش گور م
 . گوشت بسوزه

که سرش با شدت به    یخانم رو ول کردم، طور  ی صورت یسرعت موها  با
و به عقب حرکت کرد و با    د یخز نی زم   یبرخورد کرد و با ترس رو  ن یزم

 . ترس داد زد و کمک خواست

 . که مصوب حال بد االن من بود  یهمون کس  ،ی کیمن بودم اون   حاال

  زدیتهران شمال باز کرده بود و از ته حلقش داد م   لیرو اندازه تون  دهنش
صدا با  م   زشی ت  یو  س  یجور  خواست، یکمک  تا    ی اه ی که  رو  دهنش 

دهنش و از    یدستم رو فرو کردم تو  طاقتیب  د؛ید  شدیزبونش م  یانتها
 :دمی هام غر دندون یال

  کمی   که،یکوچ   کم ی   زش یآره؟ آره؟ دهنت سا  یندازیط کردن ممنو به غل   -
 . جا باز کنه شتر یب  دیبا

هاش دست  داره با دندون  نکهیبه ا  توجهیداشتم ب  یسع   هایجنون   مثل
دهنش فرو کنم و درجا خفش کنم؛    ی دستم تا مچ تو  گزه، یقشنگم رو م

و    شدیم   یهاش جارو اشک از چشم   دیچرخ یدهنش م   یهام توانگشت
 .جلو رفت ی تا مرز خفگ



کش  شدیچ   دونم ینم عقب  به  پشت  از  درحال  دهیکه  و  که    یشدم 
اون عجوزه بشه    یبود باعث خفگ  ک یکه نزد   یبه دست  زدمینفس منفس

 . زل زدم

  نیزم   یاز رو  یا و سارافن سرمه دی سف  یهابا لباس ییها نفر از خانم  چند
 . رو جمع کردن و از اتاق خارج شدن الشحیب  باً ی جسم تقر

م چشم  بهت زده گوشه اتاق نشستم و به دست تف مال شده  همچنان
 هو؟یلحظه از خودم بپرسم چت شد   کی  یباعث شد برا نیدوختم، هم 

  ی و کم  ختم یدستم ر   یتوالت رو رو   ز یم   یرو   یآب معدن  یچندش بطر  با
 . تا عطش درونم خاموش بشه  دمینفس سر کش  کیاز آب رو  

  ی و بو زدن ینور چراغ برق م  ر ی ز  یز یکه از شدت تم  ییهاکفش  یصدا با
سرم رو آروم باال گرفتم و به چهره    د،یچی فضا پ  یکه تو  یاعطر مردونه
 . نگاه کردم لکسشیخونسرد و ر

  ی و خوش دوختش رو درآورد و با حالت خاص  ی زد و کت مشک  یسوت 
ش رو با دست صاف کرد و چند  ژل زده  یهاپرت کرد؛ مو   ی صندل  یرو 

چنان    د،یبه صورتم کوب   یاضربه  هیاز ثان   یشد، اما درکسر  کیقدم بهم نزد
  ی چلسپش کل فضا  یشد و صدا  حسیکه صورتم از سمت چپ ب  دیکوب 

 . اتاق اکو داد

باد دماغش    یا فوق حرفه  یجارو برق  کیدرست مثل    د،یکش ینم  نفس
 . کردیفوت م  رون یرو ب 

زانوهام    یکه کل بدنم رو از پا انداخت، رو   یشدت کمر درد و استرس   از 
 . دمیکش  یخم شدم و آه پر درد



کنترل زبونم رو از دست    یکارهام از کنترلم خارج شده بودن و حت   یتمام
 .بود یاثر اون آمپول کوفت   ناً یق یکه بود   یداده بودم؛ هرچ 

رو  نگاه ترسم  از  و    یهاکفش  یپر  جا خشک کرد  اون  براقش  از  باالتر 
 .نرفت

و    دمیکش   نیینداشتم به اون صورت نگاه کنم، پس نگاهم رو پا  جرعت
 : دمیپر از خشمش رو به گوش کش  یفقط صدا

باهات مثل    یکار  -   ه یاحمق رفتار کنم؛ آدم باش. درست مثل    هینکن 
سف سمج  دیاسب  م  ،ی و  دست  حمله    ی کشیم  ههیش  زننیبهت که 

 . یکنیم

از    یالحظه  یهام براشد و چشم   تر نیهام سنگنفس  اد؛یز  ی لیخ   دم،یترس
 . بسته شد د،یچ یپ یکمرم م   یکه تو  یاون درد

  ی مرد با وجود سادگ  نیبشم! ا  هیاسب تشب  کیکه به    نی از ا  تر وحشتناک
 ی چشمش باز هم برا  ی پا  ی هاچروک  مهی صورتش، با وجود ن  ی روحیو ب 

 . من کابوس بود

من در    د؛یکشیم   ر یرو به تصو  م ی ه زندگمن ته ت  یهاش براچشم   یاقهوه
 .دمی ترسیمرد هم م  نی ا ه یکالم از سا  کی

 : لب زدم یالحن درمونده و خسته با

 .یخوایم  یتو فقط بهم بگو چ -

 : دیچ یگوشم پ   یتو  ی غرش وار و ترسناک زمزمه یصدا

 . وفتی راه ب ، یهنوز زوده که بفهم -



کشون کشون    د؛یلباس رو گرفت و با تمام سرعت به طرف در کش  ن یآست
و خواب زده    حسیب   ییهاهمراهش راه افتادم و با چشم   مقاومتیو ب 

 .شل و ول دنبالش راه افتادم  ییها با قدم

لباس    ن یاما آست  شد،یو مانع از راه رفتنم م  افتادیم  رپاهام یلباس ز   تور 
اس  یهادست  یتو اون مردک  به طرف  ب  ر ی بزرگ  باد  رو مثل  و من  ود 

 . دیکشیزار م چمن

و حال خودم رو سپرده    حسیهام رو بسته بودم و بچشم   ر ی مس  تمام 
 .یبودم به گرگ وحش 

هام رو  ها، مثل رعد و برق چشم از اتاق  یکی   یبا سرعت هلم داد تو  یوقت
  ک یمسن و ش  یاتاق رو از نظر گذروندم؛ مرد   ی آن فضا  ک یباز کردم و در  
نشسته بود    ی و چوب  یی طال   ی صندل یدستش، رو   یتو ییهاپوش با برگه

 . و منتظر به ما چشم دوخته بود

ب  آب دادم،  قورت  رو  د   شتر ی دهنم  لحظه  هر  بود که    جانیا  یا گهیاز 
  یی خشک شد، اما فکرها   دنیپرس  یهام برا. لبکردمیاحساس مرگ م 

با عصب س  ی که تو صدا    نی تریرم درحال رفت و آمد بودن باعث شدن 
 : بزنم  ادیفر

 ن؟ یخوایاز جونم م  یچه خبره؟ چ جانیا -

 :دی مندش با غضب به جلو هلم داد و غر قدرت ی هادست با

 . امضا م، یعاقد ما کارو انجام داد یخب آقا -



با   تعجب داشته باشم، مرد با نگاه پر استرسش ی برا ی فرصت  نکهیاز ا  قبل
 : تته پته گفت

نکردم! هنوز    یدو طرف جار  ی رو برا  غهی اما آقا... م... من که هنوز... ص  -
 !د یمدارک ارائه نداد

  ی هام رو به طرفش برگردوندم و با بهت و ناباورسرعت پاشنه کفش  با
ملتهبم رو فوت کردم و    یهابه چهره پر حرص و طمعش زل زدم؛ نفس

 : دمیهام غردندون یاز ال

 ؟ یبکن  ی خوایم  یچه غلط  دم یپرس -

برداشت،    دوتا که    یحرکت  یرو پر کرد و ط  گهیگام د  کیگام به طرفم 
هاش  دست  یاصاًل انتظارش رو نداشتم، گلوم رو مثل گردن گوسفند تو

اهام  نگاهش ب  یال سرم حس کردم. از البه  یرو رو   یزی چ   ین یگرفت؛ سنگ
 . حرف زد

هاش رو دور گلوم  فشار دست  ا یسرم رو بچکونه    یماشه رو   نکهیاز ا   قبل
 .من مرده بود   یکنه، من مرده بودم؛ قبل از هر اتفاق  شتر یب

بود؛ گلوم رو فشار    طان یاون خود ش  دمش، یدیدر قالب انسان نم   گهید
  داد یهاش گلوم رو فشار مدست  یبا حرص با ولع با تمام قدرت ال   داد،یم

 . کردیم  کیسرم من رو به مرگ نزد یماشه رو ی و زمخت

از شدت فشار، اشکپلک  یالالبه  از    ر یصورتم سراز   ی رو   یگرم   یهاهام 
زمان و مکان رو بشناسه فقط دستش رو فشار    نکهیایب   دادیشد؛ فشار م 

 . کردیتر مو راه نفسم رو تنگ  دادیم



  ربار یبودم، تا ز  ی راض  دانه یمرگ جاو   نیبودم. من اون لحظه به ا   ی راض
فشار بده،    کردمیو ازش خواهش م  دمیکش یم  ادیذلت رفتن؛ درونم فر

 .از نفسم خالص بشه  ا ینمونه و دن  ی نفس  چیه  گهی تا د  شتر یقدر بان  شتر یب

پلن اول    یدرست تو  رم،یبم  خواستم یوقت بوده که م   یل یخ  دم یفهم  تازه 
 .اما مصوب مرگم من رو نجات داد دمیآغوش کش  یمرگ رو تو  می زندگ

  ی هاقدم تا رفتن پلک  ک یبود فقط    جونم یب  ی هانفس  انیقدم تا پا  کی
که با برداشته شدن مانع    کردمیرو حس نم  یژنیاکس   چیه  گهی د  نم،ی سنگ

مثل   رس  ی ماه  کیتنفسم؛  اب  به  ولع    دمیخز  نی زم  یرو   ده یتازه  با  و 
 . کردم  ژنی دماغم رو مهمون اکس

دستم رو    کردم؛یو از تمام جون و تنم سرفه م   دمیکشیولع نفس م  با
 .دمی گذاشتم و از ته دل سرفه کردم و نفس کش   امنهیس  یرو 

تا مرگ! چرا نکشت؟ من    گهیقدم د  م ی مونده بود! فقط ن  هیثان   کی  فقط
م، پس چرا نکشت؟ چرا  رو داشت   لشی! من توان و تمارمی بم  تونستم یم

 د؟ یماشه رو نکش 

اون دوست داره کم   یج یاون مرگ تدر  چون کم  رو دوست داره، چون 
. فکر کردم تمومش کرده اما نه! تازه شروعش  یکم جون بدبکشه و کم 
 . کرده بود

رو   بازوم  اسلحه  و دوباره فشار  زد  با سرعت چنگ  سرم رو حس    ی رو 
دستم    یخودکار تو  یو سرد  د یکوب  یصندل   یرو رو   جونم یکردم؛ جسم ب

 . هام رو تا ته ببندم باعث شد چشم 



لحظه    د،یبرگه کش   یکه رو   ییها هاش گرفت و خطمشت  یرو تو  دستم 
 . مرگ من بود

 . دختر کوچولو، حال کارم باهات تمومه نیآفر -

و نفس رو از نگاهم گرفت.    دیچی هام پگوش  یتو  ر ی داد، حرفش مثل ت  اکو
  حالیقدر بکردم؛ ان  کار یمن جرعت ندارم که بپرسم، بپرسم که با خودم چ 

 . بودم که توان مالمت خودم رو نداشتم   حسیو ب 

داشت    ینگاهش رنگ دلسوز  د،یلرز یهاش مبود، دست  دهیترس   ر یپ   مرد
 . دیلرزیم دیو وجودش مثل ب 

  ی کنینم   ی و توجه  یداریگه مامضاها، دهنتو بسته ن  نم یخب مردک ا   -
  گه یروش، د   یهابرگه مهمه و امضاء  نی نه. فقط ا  ایشده    یجار  یزیکه چ 

 . نداره  تی اهم یاگهیمدارک و هر مزخرف د

  گانه یبودم اما نفس راحت با من ب  هام هیاز ته ر  ق یعم  نفس  ک ی  یوونهید
فرو رفت و    روحم یجسم ب   ی لحظه کل اتفاقات سوزن شد و تو  ک یبود.  

وجودم پرت شدم و    ی کیتار   ی. تویاه یاز س  ی اهاله  یمن رو محو کرد تو 
جلوش حمله    یبه صندل   انه یشدم که وحش   ره یخ   یبا بهت فقط به موجود

  فشیو کث  ی وانی ح   یور شده بود؛ کور شده بود و کر حاال درست مثل خو
رو  روبه  ی رم کرده با لگد به جون صندل  وون ی ح  ک یثل  و م  دادیرو نشون م

 .افتاد

و رحم شد    ی که تنم شد صندل  دیکوب   نیزم  یرو رو   یصندل  انه یوحش  چنان
رو    چارهی ب  رمردی پ   قهی  انهیآشکارتر شد که وحش   یزمان   دش یپل  یخو  ن؛یزم

 .رو هدف گرفت چاره یجون و تن مرد ب  ر ی گ  نیزم  ی گرفت و با لگدها



تکه    ک یروون شد. حاال من    فشیقدر زد که عرق از صورت کث زد؛ ان  زد،
بودم باز  ک ی،  گوشت  جز    یزیهرچ  ت؛یخاصیب   یاسباب  به    کیبودم 

نبودنش شک    ایآدم بودن    یلحظه تو  ک ی  ی که برا  یانسان در برابر کس 
 . کردم

باز شد و صدا در  از هم  پ   یکل فضا  یتو  یمرد  ادیفر  یکه    د، یچ یاتاق 
 : دینفس از دل و جونم پرکش 

 ... . سا یآقا پل -

با سرعت به عقب برگشت   ی تر اما وقتپرنگ شد، پرنگ و پرنگ  لبخندش 
  یکه رو   یو با خون  دمیگلوله به طرف اون مرد رو شن  کیشل  یفقط صدا

 . شدم ره یخ  نییبه پا  یصندل  ی زدم و از رو  ینعره بلند د، یپاچ  ن یزم

مفت خور؟! مگه نگفتم؟ مگه    یشغاال  دیوارد نش  ینجوری مگه نگفتم ا  -
 بارها نگفتم؟ 

چندتا گلوله به سقف نعره    کیپاش زد و با شل  یجلو  ز یبه م   یمحکم  لگد
 :زد

 !تک به تکتونو بکشم؟ آره؟ دیبا  ،ی عوض  یمفت خورا -

  ی اون مرد جلو یشده از پا ر یسراز یهاو تار به خون ی اشک ییها چشم  با
 . در و جون دادنش زل زدم

  یکرد و در کمال ناباور  کیشل  محابا یراحت! بدون ترس! ب  ی لی! خ زدش
 !زنهیداره بهش لبخند م 

 :زد  یاسلحه بدست، نعره بلند کر ی با ورود چندتا مرد غول پ 



 .یخونه مخف دیخانومو ببر وای ش د؛یتنه لشو جمعش کن  نیا -

جمع شدم و با ترس و    خودم  یبست و با سرعت تو  خیبدنم    یتو  خون
رو که کمر به مرگم بسته    ییهاناله زدم، دست  رلبی بند اومده ز  یزبون 

به خودم    دیحس کردم تنم به رعشه افتاد و مثل ب   میلباس زخ  ی بودن رو 
 . دمیلرز

رنگ و    ی ون مشک  یپرتم کردن تو  یمتوجه شدم مثل دستمال کاغذ  فقط
  ی چهارتا از اون مردها  کردن و  پی شکل ممکن ک  نیتمام درها رو به بهتر

اطراف من رو پر کرده بودن و با اسلحه    یخال   یتمام فضاها  کل،یه   یقو
 .روم نشسته بودنروبه

ش  اسلحه  کیشل  یصدا  شد؛یلحظه هم از ذهنم دور نم  کیها  خون  اون
 . دمیبود که من د  یمان ینر   یخشنش، اون رو   یهااون مرد و نعره  یبه پا

غلط  من ک  یچه  مقاومت!  کنم؟  مقاومت  نتونستم  چرا    ی کردم؟ 
و اون    دیکشیم   رونیها که فکرت رو از سر بدر برابر اون چشم   تونستیم

 !مقاومت داشته باشه؟ کردیلبخندها که به قلبت فشار وارد م 

انگشت  د،یلرز یم  هامدست زقسر  مهام  به    کردنیزق  فقط  نگاهم  و 
م رو  زده  خیجمع شده بودم و تن    خودم  یبود؛ تو  رهی خ  ینقطه نامعلوم 

 . دار بغل کرده بودمبا اون لباس پف

خودم جمع    یتو  دیمثل ب  نیبرام نمونده بود و با هر تکون ماش   یقلب  گهید
 .دمیلرزیو م  شدم یم

  ی گلوم جا  خیداشتم هنوز ب   نیقیم خشک شده بودن و  رژ زده  ی هالب
 . بلند و محکمش مونده یهاانگشت



گرفت،    یآب  یبه طرفم بطر  ی مرد  ی که وقت   دمیلرز یخودم م  ی تو  قدر ان
 .کردم   یچسبوندم و ناله آروم یبا ترس خودم رو به صندل 

 : دیکلفتش به گوش رس   یصدا

 دختر جون؟  یخوریآب م -

قدر  هم فشردم، ان  یهام رو محکم رو خودم جمع شدم و چشم   یتو  فقط
ش تا  فشردم  ا  دیامحکم  ب  نی از  تو  دار یکابوس  من  خود    یبشم؛  خود 

 . گم شدم  تیواقع

  ختی دلم ر  ن؛یماش  ستادنیمحض بود. با از حرکت ا  تی واقع   هانیا   همه
 . شدم ر ی سراز  تحرکیو ب  جون یون مثل ژله ب  ی صندل  یو از رو 

  ادم یپ  نیاز ماش  نکهیهم فشار دادم و قبل از ا  یلرزونم رو تو  یهادست
 :کنن، ناله کنان لب زدم

 ... من... برم؟ شهی ... جا... کجاست؟ منیا -

بازوم رو گرفت و    ی و کت شلوار مشک  کل یه   ی توجه مرد قو  ی اذره  بدون 
باز اسباب  ب  یمثل  به  ون  بغض  د؛یکش  رونیاز  تو  یبا  بود    یکه  گلوم 

 :روبهش التماس کردم

بذار   - خدا  ا   د یتورو  ا  جانیبرم،  من  چرا  خواهش    م؟جانی کجاست؟ 
 ... . کنم یم

  ت یهدا یتمام من رو به داخل در بزرگ و آهن  تیو با جد دادینم   گوش 
خشکم رو    یهاو لب  دمیکشیسستم رو با زور دنبالش م   یپاها  کرد،یم

 . نکنم   هیتا گر دادمیبهم فشار م 



از نظر گذروندم؛    اطیح  سم ی خ  ی هاچشم   با ساده و پر درخت خونه رو 
 . از محافظ نبود یخبر  چیکه ه   ییجا

تو  بازوم  م  یهادست  یرو  فشار  هدا  داد یقدرتمندش  جلو  به    ت یو 
 . کردیم

پاهااحمق  مثل  و  بودم  افتاده  راه  دنبالش  رو   جونم یب  یها    ن یزم  ی رو 
 . دمیکشیم

و با    میشده و مرتب باغچه رو دور زد  ف یرد یبغض و ترس شمشادها  با
 .خونه رو باز کرد دیو ترس در سف   هیگر

 . دیرسیبه گوش م  یی نور لوستر روشن بود و سر و صداها  ر یخونه ز   یفضا

تو  هام دست ترس  با  قدم    یرو  به جلو  و همراهش  خودم جمع کردم 
  ی اکاناپه قهوه  ی کل خونه رو برداشته بود و رو   ونیزیتلو   یگذاشتم؛ صدا
 .انداخته شده بود ییوسط حال پتو

 چه خبره؟  جا نیمن ا  یخدا

بعد از چند    ومد،یم   یزیقرچ چقرچ  یحال صدا  یرو آشپزخونه روبه  یتو  از 
شد خودم رو    شتر یو بغضم ب   دمیدوتا آروغ همزمان رو شن  یصدا  هیثان
 . دادم رونیکردم و نفس لرزونم رو ب  کیبه اون مرد نزد شتر یب

 !ارنی سرم ب یینکنه بال کنن،یم  یزندگ  یاگهی د یهاآدم جانیا

رسمًا درونم فوران کرد و    اومد،یکه از طبقه باال م  یجر و بحث   یصدا  با
 . حالم متحول شد



که    زدیچنان نامفهوم حرف م  کرد، یم  دیو تهد  زد یتمام قدرت داد م  با
  ی رو داشتم که با سربازش پا  ی حکم متهم  شد؛یم  شتر ی ترسم هر لحظه ب

 . رفتیدار م چوبه

پله  از  پاهاراه  با  ص  یی ها  اون  و  رفتم  باال  ثانلرزون    شتر یب   هی ثانبههی دا 
داشتن    تر م ی مال  یی بود که ظاهرًا چند نفر با صداها  یقدر عصب ان  شد،یم

 . کردنیآرومش م

قدرتمندش به داخل هلم    یهارنگ جلوم که باز شد، با دست  یاقهوه  در 
 : دیباال گرفته بود غر د یدستش رو به نشونه تهد که یداد و درحال 

در    نی هم  ی پا  گهید  قه ی. من چند دقیذارینم  رون یاتاق پاتو ب   ن یاز ا  -
فقط کاف ب  ه یمراقبت هستم،  ناله  و  اعضا  ی بکن  یخودیاه  رو    یو  خونه 

 . یناراحت کن

که فرصت نشد بگم    ع یرو گفت و در رو بست، چنان محکم و سر   نیا
 .نذاشت بگم لطفًا دم در بمون  دم؛یترس

بود    ی اول تنها کس  قهیهمون دق  یتو   دیکنم، شا  هیتک   ی داشتم به کس   الزم
 .که بهش اعتماد کردم

از درد  آه رو   دمی کش  یپر  پاهام رو کالفه    یهانفس  دم،ی کوب   نیزم  ی و 
و بغض به فکر راه چاره افتادم؛    یپرت کردم و با کالفگ   رونیملتهبم رو ب 

 !خوش بود؟ یدلم به چ  قاً یمن دق

با    ستادم، ی ا  یی طال   ی هاهیبا حاش   یقد  نه ییآ   یرو جلو گذاشتم و روبه  پا
 .داغونم بغض گلوم رو فشار داد یچهره دنید



همچنان    یمشک  یهاو خط چشم   زدیسرم زار م  یرو   یلعنت  سیگ  کاله
دست  روحم یب  یهاچشم  بودن.  گرفته  سخره  به  همچنان  رو  هام 

نبود؛ من امروز خون    ی وجه تموم شدن  چیو لرزششون به ه   دن یلرز یم
امضا کردم!    ینامه جعل  غهی مرگ رفتم! من امروز ص  یتا پا  ! امروز دمید

  یل یحوادث خ  ن یتمام ا  ی هفده سالمه! من برا  کیمن فقط نزد  ا یاما خدا
ا   یبرا  یقلب من کم   یکنیفکر نم  کم؛یکوچ    ک یها کوچحادثه  نیهضم 
 باشه؟

  ؟ ی ریگیرو ساختم پس م  می که باهاش زندگ  یتقاص دروغ   یدار  دیشا
  ن یحد لذت بخشه؟ من از تو چن  نی ذره آب بشم تا ا من ذره  نکهیلذت ا 
 خواستم؟ یم  یاچهره

. من  گهی د  ز ی چ  ک یبود و روحم    ز یچ   ک یگناهکار نبودم. من جسمم    من
که    یبپوشم جنس   خوامیکه م  یهمه راه اومدم تا فقط بتونم لباس  نیا
 .وجودم پرورش بدم یتو  خوامیکه م  یباشم، روح  خوامیم

  ی کردم اطراف اتاق رو بگردم تا راه  ینشه، سع   س یهام خپلک  نکه یا   یبرا
 . کنم   دایپ

پسر بچه پنج ساله رو داشت؛ تمام اتاق پر    کی  یبود که اتاق فضا  جالب
پوسترها از  و پسرانه، تخت  ی هابتمن و عکس  یبود    کیخواب  خشن 
  ن ی! ا یوتریکامپ   یباز  کی  یهاتیبا شخص   یو روتخت   ن ینفره با طرح ماش

پنج ساله با    کیبچه کوچ   کیباشه؟    تونهیچند سالش م   کیکوچ  یبچه
اتاق    یهام رو به انتهاکنه؟ قدم  یزندگ   تونهیچطور م  یانخالفکار ج  کی

قفسه کتاب و  با کتاب  یهابرداشتم  پال که    یی ها کاماًل شلخته  و  پخش 
 .خونه جا خشک کرده بودن کتاب  نییپا



پسرونه قرار   یها کنار کتابخونه انواع و اقسام عروسک  وتر ی کامپ  ز یم  ی رو 
 .داشت

تخت    یجلو  یوار یبوکس با طرح بتمن رو رد کردم و به کمد د  سهیک
ها پنج  خورد که تعداد عکس  ی عکس  یهااما نگاهم به قاب  دم،یخواب رس

 .دادینفره رو نشون م 

 . که از اون فاصله برام واضح نبودن   ییهاعکس

شد و تمام تن و    دهیکه به دسته در وارد شد، روح از تنم کش  یرفشا  با
  ی واری بود که در کمد د  ن یکه ذهنم فرمان داد، ا  یزی تنها چ  د؛یبدنم لرز

جا بدم و در    ختهیبهم ر   ی هااز لباس  یانبوه   ی رو باز کنم و خودم رو ال
 . رمیدهنم رو با ترس بگ 

برق سه    دم،یشن  یواریکمد د  رونیکه از ب  یحال یفوق آشنا و ب  یصدا  با
پر از سرم  تو  دیفاز  باال رفت، خون  هام خشک شد دهنم  رگ  یضربانم 

لباس    کهیشدم، اب شدم، خاکستر شدم و از من چند ت   ییا یموم  د؛یخشک
 . موند یباق

  ی بود. بو  مایعطر، عطِر ن  نیبود؛ ا  دهیچ یپ   ییعطر آشنا  یواری کمد د  یتو
تو  ی لی عطر خ  نیا من    یخوب  بود؛  بود، عطر خودش  ثبت شده  ذهنم 

 کجاست؟  جانی کجام؟ ا

  رون یب  شد یفقط از سوراخ نسبتًا بزرگش م  یواری کمد د  کیتار   ی فضا  ی تو
 . دیاتاق رو د

از شدت استرس حس    زدم،یحجم اتفاق قطعًا سکته رو م   نیبا ا   امشب
  م؛ د یلرزیخودم م  ی تو  ز یرفتن دارم، آروم و ر  یی به دستشو  از ین کردم یم



باز هم    کردم یهم م   ز یر   ز ی اگه خودم رو ر  ی نداشتم، حت  یشانس  چیمن ه
 . دیدیها ملباس ن یا ی من رو تو

و    یها چشم   د،یچی اتاق پ  ی که تو  یی بلند و آشنا  ی صداها  با از بهت  پر 
 . انداختم  رونی به ب  یسوراخ نگاه یترسم رو گرد کردم و از تو

دار به لب داشت قطعًا  که لبخند چال  یپوست و اون پسر  اه یپسر س  اون 
 !و مهران باشن درسته؟   نیرام   دینبا

ها خودم رو  لباس  نیهم   یال  دیامشب بدبخت شدم، من امشب با  من
  یو من اآلن درست تو  دیکش یاون ماشه رو م  مان یتموم کنم؛ کاش نر 
 . منطقه مرگ نبودم

تو  ما ین ف  ی انگار  اون  از  نبود،  خودش  قرمز حال  به  چشم   یاصله  هاش 
رو گرفته بود با سرعت    مای ن  یهاشونه  کهیدرحال   نیبود؛ رام  انی نما  یخوب
 .تخت پرتش کرد  یرو 

  یهانبود، با خنده  ی که اصال عاد  یزد و با لحن   ی جونیب   ی هاقهقه  ما ین
 :نشون داد شتر ی حرص صداش رو ب یدرپ یپ

  پ یخشن و خوشت  یخوشگلم بابا  ی! بابا یینه نه بابا  ی. وا یمردک عوض  -
  دم، ی! من دختره رو دها شهینم   ر یس  یمن! رفته زن گرفته، مردک عوض 

 . دمشیبخدا د

 . زار راست شدتنم مثل چمن یلحظه کپ کردم؛ تمام موها کی



  یلرزونم رو با سرعت جلو یها. دستدمیم رو که شنقل معدهقل یصدا
ب  و  دلم    یتو  شتر یدهنم گرفتم  شدم؛  جمع  شدت    خواستیمخودم  از 

 . بلند نعره بزنم  یو ترس با صدا جان ی ه

 : دیپرس  طونی ش ی با نگاه مهران

 بود هان؟ ی چه شکل -

تنم    ی تو  یحس و حال  چینبود؛ ه  ان یبدنم در جر  یتو  ی خون  چیه  گهید
 .مرده متحرک بودم  ک ینداشتم و قطعًا 

 :زد و درجوابش گفت ی قهقهه بلند ماین

 . شکل خر -

برم    دیلحظه حس کردم با  کیمرگ کردم؛    یلحظه از خدا آرزو   کی  یبرا
  یبلند  یفرو کنم و بعد با افتخار و اقتدار از باال  خچالی   ی و سرم رو تو

 . نییخودم رو پرت کنم پا

  ی صندل  یمهران رو رو   یبا نگران   نی سر داد و رام  یعاد  ر ی بلند و غ  قهقهه
 : دیغر ما یکنار تخت نشوند و با حرص روبه ن 

ا نگفت  - از  وقت  یقرصا  نیم  نگفتم؟  نخور؟!  خراب کن  ا   یخونه    نیسر 
  ی شب امتحان و قرصا یقرصا نیا  زه؟یریتون بهم م بدن ستم ی س ایکثافت 

. جواب  ستیجوون مناسب ن  هی  یروان گردان و کوفت و زهر مار اصال برا
 . کنهیبدم، گوشت هممونو داغ م  یبابامو چ 

با لبخند    کردیجلوه نم  یبود اما رفتارهاش عاد  ارتر یهوش  ی که کم  مهران
 : دیغر  یپر حرص 



 ... . همش غر غر غر غر غر غر  یه  شعور، یببند دهنتو ب  -

  گه ی ساعت د  کی قطعًا تا    گرفتیدهن شل و ولش رو نم  ی جلو  نیرام   اگه
 .دادیادامه م 

بچه  ما ین رو   ک یکوچ  ی هامثل  رو  همون    دیتخت کوب   یپاهاش  با  و 
 : پشت سر هم نعره زد یهاخنده

  ی انشئه  کهیکرد مرت   یمام ی! منو بدهی! پز پول و قدرتشو بهم مکهی مرت  -
 ... . ای من. باند ماف  شیر  خیب  ارهی م  دیمعتاد؛ زن جد 

دار ذوب  بسته با اون لباس پف  یاون فضا   یخنده و من تو  ر ی زد ز  یپق
هام  دست  یخودم جمع شدم؛ تمام زورم رو تو  یشدم و از شدت ترس تو

 . دهنم رو گرفته بودم یبودم تا نفس نکشم و با شدت جلو ختهیر

  ی حواست هست جا  ا ینه نه نه! امکان نداره! خدا  ماست؟ین  یبابا  مانینر
  ؟یدیفشار م  شتر ی ب  و  شتر یگلوم رو ب  یو دار  غ ی ت  ر ی ز  ی نجات من رو برد

 . ندارم شی من تحمل ندارم، من گنجا

  ی کردم، خودخواه   کیرو شر   هیدروغم بق  ی دروغ گفتم درست، من تو  من
آره از روز اول    ؟ی ریگ یازم حساب پس م   ی طورنیکردم درست اما چرا ا 

 . به جونم رخنه کرد اما پسش زدم بشیحس غر 

قدرتمندش؛ لحن    ی محکم و بازوها  یهاسبز و سردش، مشت  یهاچشم 
 . و حس کردم  دمیرو روز اول د  هانی همه ا  ادش،یفر  یکننده و صدا   ر ی تحق

ن  ن یرام با کالفگ  مای بود که حرف  و    شییخرما   یموها  یتو  ی رو خورد 
 : تخت نشست ی و رو   دیدست کش



تا اآلن  چطور    ،ی کن یم  یخونه و کنارش زندگ   نیا   یتو  یهفده سال دار  -
شب امتحان    یجور قرصا   ن یاز ا  گهی مگه قرار نبود جفتتون د  ؟یتحمل کرد

 د؟ ینخور  یکثافت 

رام  یالهیوس  مهران به طرف  و    نی رو  لحن کالفه  با همون  و  پرت کرد 
 : که خورده بود داد زد  یدر اثر زهرمار حالشیب

 ... . شاتاب بابا من از ک -

 :باسرعت داد زد ن یرام

  گه یبه فحش دادن؛ در دهنتو ببند مهران باشه د یباز دهنتو عادت داد -
 . کنم یسرزنش نم 

داشت    یسع  اشختهیو بهم ر  یمشک یبا حال زار و موها  کهیدرحال  ماین
که کل وجودش رو    یو غم   یمعمول   ر ی تخت بلند بشه، با لحن غ  یاز رو 
کرد و    زونیپنج ساله لب و دهنش رو آو   یهاباره گرفت مثل بچه  کیبه  

 : با غم گفت

کمک    یاما از کس   زدیگرفت، فقط داد م  شی که بدنش آت  یننه من روز  -
من فقط رو به من داد زد از خودت مراقبت کن، از خودت    ینخواست. ننه

برو    رون، یبرو ب  شیمراقبت کن؛ پسرم پسرم از خودت مراقبت کن، از آت 
 . رونیب

ها  هاش رو مثل بچهلب  و  د یتخت کوب  یبچه پنج ساله پاش رو رو   مثل
هاش رو پس زد  ها اشکهاش رو آورد باال و مثل بچهکرد، دست  زونیآو 

بچه مثل  دست  یا درست  با  پاک  اشک  کشیکوچ   یها که  رو  هاش 
ب   یسرش رو تو  نی. رام کنهیم و    وقفه یآغوش گرفت و پشت سر هم 



واضح نبود اما من هم درست مثل ابر    رامب  ز یچ   چیه  د؛یسرش رو بوس 
 . دن یهام لرزشد و لب یهام جاربهار اشک از چشم 

از رو   یمهران که مشخص بود به شدت عصب    ی صندل  یشده، خواست 
خم    مای روبه ن  ستاد،ی تخت گذاشت و ا  یبلند بشه اما افتاد؛ دستش رو رو 

 : چسبوند مای ن ی شونیرو به پ  شیشون ی شد و پ

م  - اذ اگه    کشمش، یمن  م   تتیبازم  مراقبت    کشمش؛یکنه  ازت  من 
 . یتو داداش من کنم یم

آغوش هم جا گرفتن و من از اون حجم    یتو  یخراشغم خاص و دل  با
 .مهر و محبت ذوب شدم

شون زل  سرخ شده از ترس به چهره غم گرفته جفت  ی و با نگاه  دهیترس
تو اندوه همد   یزدم؛  و  تو   گهیغم  داش   یرو  نگه  هم  بردارانه  ته  آغوش 
 . بودن

شون  شون تمام تصوراتم از ذهن سالم جفتو بلند جفت  یقهقهه مساو   با
 . روز اول هستن   یهاخیکردم ب  دایپ  نیق یو   ختی بهم ر 

حس رفته بود رو از جا پروند    یکه تو  ینیرام   شونیمعمول  ر یغ   یهاقهقهه
 :داد زد یشاک  ی و با نگاه

  د یهر هر هر، کر کر کر. نشست  یه  ر یکل مس   گه،ی. بسه دایزهر مار! روان   -
اگه    د،یقرص شب امتحان سفارش داد  د،یار یدرسخونا رو در ب   یمثال ادا
 !؟یچ  دیگوسفند ببر  یجا  گرو ی سرهم د د یخواب توهم بزن یشب تو



با    یی و صدا   یعاد  ر یانداخت و با لحن غ   مای دستش رو دور گردن ن  مهران
 : از خنده لب زد ییها رگه

 ه؟ یش منه دوسش دارم مشکلضمن دادا  به تو چه چالقچه؟ در  -

ها و ضربان  قطعًا اون لحظه قرمز و سرخ شده بود، لرزش دست  هاملپ
 .ترشح کرد نمی نالی قلبم به شدت باال رفت و آدر

ب  یلگد  با رو  خودم  ترس  شدت  از  خورد،  در  به  ها  لباس  یال  شتر ی که 
 . دمیچ یپ

  ی با دهن پر و سامان با لباس راحت  ایآراسته شد! پو   ز یبود و به سبزه ن   ُگل
 . وارد اتاق شدن ی او تو خونه

افتاد؛ اگه    نیزم  ی رو   م ی چارگی و تخت ب  دم یکش  یلب آه پر از استرس  ر یز
 . شهیم  یو قطع  یمن حتم   ییجا باشن قطعًا رسوا  کیدوتا باهم   نیا

چنان بهم شوک وارد شده بود که مطمئن    زد، یقلبم اصاًل نرمال نم  ضربان
جفت رد کردم.  رو  اول  سکته  او بودم  سامان    دن؛یکش  یبلند  یشون 

باال کش  اش ژامهیپ ن   دیرو  و  مهران  به طرف  با سرعت  در    د یدو   ما یو  و 
تخت انداخت و تعادل مهران    یمثل بوفاله خودش رو رو   هیاز ثان   یکسر
 . دنتخت افتا ی رو   ییخورد و سه تا  همب  مایو ن 

 . هوا دادن یبا تمام قدرت قهقهه بلند مای و ن  مهران

که با لذت نظاره گر اون سه تا احمق    ییای و روبه پو  دیکش   یپوف  ن یرام
 : بود گفت

 . دوباره دیسه ساعته؟ آشپزخونه رو غارت کرد ن یکجا بود  -



هم    یهاش رو رو دهن گذاشت و با خنده دست  یاش رو تو لقمه  ای پو
 : دییسا

 !دیگرفت  یچه محفل م یما نبود  نی نه بابا بب -

 .تخت بلندش کرد  یبه سامان زد و از رو  ی پس گردن ی با کالفگ ن یرام

 . دیتخت روبه جلو دراز کش یرو  ی با خستگ مهران

لگد  کهیدرحال  سامان بود،  پا  یلبه تخت نشسته  با    دیکوب  ماین   ی به  و 
 :گفت   یحن دلخورل

آره؟! نامردم اگه به    د یخریقرص شب امتحان م   دیریم   ی واشکیحاال    -
 د؟ یاوردیمن ن  ینگم. چرا برا ی و مصطف یجف

نشست، با    وتر ی کامپ  ز یهم قالب کرد و پشت م  ی هاش رو تودست  ای پو
 : دیحرص به سامان توپ

شب تا شب با دماغ    زونه، یم   ی لیات خاوضاع معده  نکهیشو. نه ا تو خفه  -
بذار  دیبا   پ یک بالشت  رو  درسم ی سر  اهل  تو  آخه  مهندس  ؟ ی.    ی نکنه 
 .اهلشه  یکارا برا  نی دانشگاه تهران؟ ا ی پزشک ای  یخوایم

جوابش رو    یآشپزخونه رو به طرفش پرت کرد و با تند  یی دمپا  سامان
 :داد

 . دهنتو ببند ی زنیبا من زر م  ی وقت -

 .گفت  یلب ر یز  یمعن یو جمله ب بغل گرفت ی رو تو ییدمپا ای پو

ن  مهران ب که مشخص بود جفت مایو  رو   هوشیشون  تخت    یشدن و 
 . شون رو گذاشته بودنکنار هم کپه مرگ



 : و گفت  دیکش  یپوف ن یرام

 !اون دخترِ  چاره یب -

 : جوابش رو داد یالی خی با لحن ب سامان

 ؟ یخوریبه تو چه؟ تو چرا حرص م -

 :و گفت  دیکش  یآه ای پو

 .بمونه  جا نیا  نیاز ا  شتر یب  دینبا مای قاتله، قاتل. ن ارو ی  نیا -

 . مدت خونه ما باشه هی  ادیب  گم یم

 : دیتوپ   ایزد و به پو  یپوزخند صدا دار سامان

 . دمیبکشونش اگه اومد پولتو م  جا نی ا یاز تا در خروج  رسهیزورت م -

 :و گفت  دیکش  یآه  ن یرام

و    د یزن جد  ینداره؛ به خدا قسم اگه بخواد با ماجرا   ی تموم   اش یلجباز  -
اذ  نیا م  تشیحرفا  خودم کولش  ا  کنم یکنه،  از  زور  دره    نیبه  جهنم 
 . برمشیم

 : جواب داد د یچرخیدار دور خودش مچرخ ی با صندل که یدرحال  ای پو

  دونمیو خالفکار و چه م  گاردیگله باد  هیخونه هر لحظه ممکنه    ن یتو ا  -
 . نجایا  زنیبر یکه فکرشو بکن   یهر خر

بلند    نیزم   یباشه با سرعت از رو   ده یبه فکرش رس  یز یکه انگار چ  سامان
 : گفت  ایو پو  ن یشد و روبه رام



جمع    لشویوسا  مش؟یبخاطر قرصا! چرا اآلن نبر  هوشه ی که اآلن ب  نیآقا ا  -
 . مشیبریم   یاز در پشت  م ی کنیکولش م   م ی کنیم

ن نیرام و  مهران  به چهره  اون موقع  تا  و ساکت چرت   مایکه  آروم  که 
 :زد و گفت یپوزخند کردینگاه م زدنیم

  کنه؟ یبه پا م  یی چه غوغا  یدونیبشه م   دار یدلت خوشه؟! فرداش که ب  -
 . ده یمادرشو م  یآلقل بو جانیا

  رون یرو ب  ی تخت چمدون  ر یبلند شد و از ز  یصندل   یبا سرعت از رو  ای پو
 :گفت  نیروبه رام کردیرو باز م پشی در ز کهیحالدر  د یکش

  ستمی ن  ی منم راض  تم؛هی مخالفت باشن من پا  ا یکل دن  یسامان گل گفت  -
 . بمونه جانیا شتر ی ب قهیدودق

تخت بلند شد و    یهم به ناچار از رو   نیگفت و رام   یبلند  ولی ا  سامان
 : گفت

داره جمع    ی مهم  لهی. هر وس ستم ین   فشیشما من حر  یشد پا  یهرچ   -
 . م ی وقت گرفتار نش ه یراه فرار  ی ! تودایبار نکن  زو یهمه چ  د؛یکن

 . بود باز کرد وار یدر تراسم رو که درست با فاصله از کمد د  ای پو

برداشت، برق هزار فاز از    یواریکه سامان به طرف در کمد د  ییهاقدم  با
 .کرد   خیهام  رگ یو خون تو  دیسرم پر 

تمام  یهادست قدرت هرچه  با  رو  در کمد  سردم  دسته  و  بردم  جلو  تر 
به طرف خودم کش   یوارید خ  دم؛یرو  زورش  بود    شتر ی ب  ی لیسامان که 

 . داشت در رو با پا باز کنه یسع



و من با اون حجم استرس و    دیکشیرو با قدرت به طرف خودش م  در 
  کرد یم   مجابم  ز ی چ  ک یاصاًل جون مبارزه رو نداشتم، اما فقط    م ی حال وخ 

 .بود م ی زندگ  ن یریکه مقاومت کنم اون هم دروغ ش 

و    یو من در اوج ناتوان  دیکشیدر رو با شدت به طرف خودش م  سامان
  یی هامشت  اد ی  دم؛یکش یو بغض در رو به طرف خودم م  ه یبا گر  ی حت

تمام    ادی  هاییزورگو  ادیو    رهایتحق  ادی  خوردم،یحلقه م  یافتادم که تو
 . دمیمن کش  نیا یکه برا  ییها یبدبخت 

اما حاظر    شکستم یو از درون درهم م   دمیکش یرو به طرف خودم م  در 
 . ننیچهره بب  ن ینبودم من رو با ا 

تو   سامان من  و  نبود  ماجرا  م   یول کن  التماس  خدا  به  و    کردمیدلم 
 . کردمیم  پیهم ک  ی تو شتر ی هام رو بدست

به    ی، لگد محکماز شدت خشم حالش گرفته شده بود   کهیدرحال  سامان
 : داد زد هیو بق   ایو روبه پو  دیکوب   یواری در کمد د

 اخه؟ هیچ  نیکردن ا   پی با گل درشو ک شه؟یچرا باز نم  نیا -

روح از    شدیم   تر ینزد  ی واری که به کمد د  یهر قدم  یبا صدا  د، یلرز   دلم 
 . شدیم ده یتنم کش 

بهم فرصت بده فقط    کنم یکمکم کن، خواهش م  کنم یخواهش م   ایخدا
هستم اما خواهش    یخوب  ی بهم بده لطفًا؛ من دروغگو  گهیفرصت د  کی
 . ریپس بگ  گه یتقاص دروغم رو جور د کنم یم



صورت غرق در    یکه تو  یو نور چراغ  یواری از هم باز شدن در کمد د  با
ها؛  دروغ  انی بود. پا  ی باز  انیپا  نیعرقم خورد، خودم رو مرده دونستم و ا

باشم.    یمنتظر هر واکنش   دیها و حاال من بابحث  انی پا   ها؛یسخت  انیپا
بگ  زمیممکنه بخوان همه چ ازم  بزنن    رن،یرو  رو  ممکنه که بخوان من 

 . با جون و دل قبول کنم  د یرو با  یچال کنن و هر احتمال  بکشن

زد؛ با سرعت    یالعاده نازک فوق  غیرو گرفت و ج  اشژامهیدوطرف پ  سامان
حال    ن یو مهران افتاد، در هم  ما ی ن  ی به طرف تخت زد و رو   ی بلند  رجه یش

  خ یتخت س  یها رو غرق در خواب مثل برق گرفته  مای بود که مهران و ن
 . شدن و به اطراف زل زدن

موجود نادر    کیکه انگار داره به    یهاش رو تا ته درآورد، جور چشم   ای پو
 : کنهیالخلقه نگاه م  بیو عج 

 کنه؟یم  کار یچ  نجایا ندرال یس ینامادر نی حرضت نوح! ا ای -

 : رو به طرفم پرت کرد و داد زد  شییاز دور دمپا  سامان

 ؟ یهست ی چه خر گهیتو د  -

وقت   دهی چنان گرخ  ن یرام رو    یبود که  دهنش  آب  خورد،  بهش  نگاهم 
 : قورت داد و با تعجب لب زد

 ... حال شما خوبه؟ زهیسالم... چ  -

  یخودم جمع کردم و از تو  یو با بغض دامن پف دارم رو تو  مظلومانه
 .آلود خارج شدماشک ی و نگاه ن ییپا یبا سر  یواری کمد د

 . شدیمثل سابق نم   ز یچ   چیه  گهیشد، قطعًا د  ی دلم از شدت استرس خال  ته



حد    نیهاش رو تا آخر تخت بلند شد و دست  یبا سرعت برق از رو   ماین
خودم جمع کردم و بهش زل    یهام رو توممکن باز کرد، با ترس دست

 .زدم

و    یطان یکرد و تلوتلوخوران با همون لحن ش  دایکش پ  شتر یب   لبخندش
 :خوشحالش نعره زد 

 . منه  دیجد یمامان   نی ! ای مامان -

حد ممکن باز شد و آب دهنم رو قورت    ن یاز شدت تعجب تا آخر  هام چشم 
 :داد زد شدیم  کیبا حال زارش بهم نزد کهیدرحال مایدادم؛ ن

 . منه  یمامان  نیا -

م زل زده بود آب دهنش  بود و با بهت به چهره  دهیترس  کهیدرحال  سامان
 :رو قورت داد و گفت

 . هییبابا هیشب  شتر یب  نکهیواال ا  -

  دیکه تازه هوش به سرش اومده بود، شلوارش رو با تعجب باال کش  ای پو
 : داد زد یو با لحن پر از ذوق 

 . بابا  ولی! ا مانهینر  دیزن جد نی که ا  دینه بابا! نگ -

 :شل و کف کرده لب زد ی با دهن  ماین

 .من   ز ی عز  یخوشگل من، مامان یمامان -

  نیازه که ه بغلم بند  یو خواست خودش رو تو  دیطرفم دو سرعت به    با
 . ستادمی وا  نیدرست پشت رام  دم،یدو نیو طرف رام   دمیکش   یبلند



صد راهش شد و بهش    نیکه ول کن ماجرا نبود، دنبالم راه افتاد؛ رام   ماین
 : دیتوپ 

 . آخه تو یدار کارش یچ  ده،یدختره ترس  -

 : و با لحن شل و ولش گفت   دیکوب  نیبه شونه رام یحس یب ی ضربه  ماین

 !خودمه به توچه یمامان -

 :هام خشک کردرگ یزد که خون رو تو ی با تعجب و ترس حرف سامان

سر حال    گهید  قه یدو دق  نیبب  ست،ی تو حال خودش ن  نیحاال خوبه ا   -
 . به پا کنه یچه محشر ادیب

 : دیشد و بهش توپ  مای صد راه ن ن یرام

 . تو  آخه یدار کارش یچ  ده،یدختره ترس  -

 : و با لحن شل و ولش گفت   دیکوب  نیبه شونه رام یحس یب ی ضربه  ماین

 . یخودمه به توچه! گمشو اونور ران یمامان -

  ی و اگه تو  خوردیو کوفت؛ خون خونم رو م  یمامان   زدمیدلم داد م  یتو
 . کردمیم  سی تکشون رو سرو نبودم دهن تک طی اون شرا

که دست و بالم رو بسته بود و مجبور بودم وانمود کنم،    طیبه شرا  لعنت
 . هستم  خانواده یدختر الل بدبخت و ب کی

بود، نگاه موشکافانه    ارتر ی هوش  ی تخت بلند شد و چون کم  یاز رو   مهران
صورتم رو از نظر گذروند؛ لحنش نسبت به    یتک اجزاو ترسناکش تک

 :بود ارتر یهوش  ماین



 ! یدار ییچه ننه آشنا  -

 .هم فشار دادم یتو  شتر ی هام رو بو دست  دمیباره لرز  کی

 .بود هیتر از بق شناسو آدم  تر یخطر دیرسیپاش که م مهران

م  کهیدرحال  ماین خودش  دور  بچه کوچک  غ  دیچرخ یمثل  لحن    ر یبا 
 : داد زد یو پر احساس ی معمول

 روزها چگونه گذشت؟  بانهیننه تکرار غر  -

 . دمیام رو گزرژ زده  یهادادم و با حرص لب  رو با نفرت براش باال  ابروهام 

ز   مهران از کنار تخت شلوار   ادیکه حالش  نبود  سرش    یرو   یسر جاش 
  یگذاشت و با ناز و کرشمه مثل بوقلمون راه رفتن رو آغاز کرد و با صدا

 : داد زد ی و به اصطالح نازک  یخروسک 

کن قراره    یخداحافظ  یبا دد  ای ب  مای صبحونه حاضره؛ ن  ا یجون ننه ب  ی مین  -
 . ادیم  ایداره به دن یجون خواهر مای . نرهیرو بگ  گهید  یکی بره شرکت 

  س ی دهنش خ  ی رو تو  یپاشنه سه متر  یهاهمون کفش  خواست یم  دلم 
 . اومده بود شی که برام پ  یو زمان ط یبدم، اما لعنت به شرا

  م ی قا  ن یزدن و من با ترس پشت رام  یقهقهه مساو   مای و ن  ا یو پو  سامان
 .دمش

 :با قهقهه داد زد سامان

 . گوسفندو زرد کردن شده دختر  هی به ابلفضل انگار  -



پر    دهیکه شن  ییهاتمام حرف  ره یبود، ذخ  دهیتحملم سر رس  گهید بودم 
 !قدر زشت شده بودم ان ی عنی شده بود. 

رو رو   خواست یگرفت و دلم م  بغضم    ی بدوزم؛ حت   گهیهمد  یهمشون 
م   کیاگه   خارج  دهنم  از  هم  هو   شدیکلمه  متوجه  شک    تم یبدون 

 . شدن یم

دلم بهش قرص بود، تا اون بود    شهی گفت و مثل هم  یزهرمار بلند   نیرام
  ذاشتمیپا م  ر یرو ز   تم یهم نبود هو   نیاگه رام   ینداشتم؛ حت  یغم  چیه

 . کردمیپاره م کیبه   کیهمشون رو  

و تاب دستم رو با ناز    نکنن با آب  یبهم شک   نکهیا  یبغض و حرص برا  با
رو تاب    کم یف  یفرو بردم و موها   ی استفراغ  س یاون کاله گ  یو بغض تو

 .دادم

 : بهم انداخت و لب زد یاش تموم شده بود، نگاه مشکوک که خنده  ای پو

 .آشناست یلیخ  نیا -

 :د یتوپ  ایبه پو  ن یرام

بنده خدا  هیزیهم خوب چ   ی بخدا مردونگ  د؟ یشیخفه م  قه یدود دق  -  !
 !نه ایپدر و مادرش ازش خبر دارن   ستی معلوم ن  ده،یترس

رو   که یدرحال   مهران م  یشلوار  محکم  رو  سرخوش  کرد، یسرش  و    ی با 
با ناز و عشوه    یزیچ  چیکرد و بدون توجه به ه  یرو پل  یآهنگ   یعاریب

 .دن یشروع کرد رقص 



بود،    من  یو مشت و لگدهاش برا  ها یکه سرتق باز  ادیبه گورش ب   لعنت
خطر بودم. از ته دل آرزو کردم که    ی که تو  یمواقع   یبرا   هاش یسرخوش 

 . خوردیقرص م شهی کاش هم  یا

 : دیزد و غر ن یبه فرق سر رام یاضربه سامان

 آخه چالقچه؟  یکنیزر زر م   یتو چ -

 : کرد و ادامه داد  دیی حرفش رو تا ای پو

خ   ییخدا   نیریخودش  - راستت  دست  فرشته  آخه؟    کم یپرکاره    یلی تو 
 . بذار کارش یب

  ی هم قالب کرد و با همون لحن جد یهاش رو توطلبکارانه دست  ن یرام
 :جواب داد

بهتون    - دارم  فقط  باش   کنم یم   ی ادآوریمن  خواهر    د یفکر کن  د، یآدم 
  گران ی د  ر یو تحق   ت یبا آزار و اذ  د؟یکردیم یغلط نیخودتون بود بازم چن

 م؟ من فقط اضافه د یفرمائ یم  د؟یباحال  ی لیخ  دیکنیفکر م 

 : با حرص جواب داد سامان

فکر    رسه؟ی می. اخه به تو چدیکن یزر زر قرائت م   ی لیکه خ  م یی فرماینه م  -
! آخه تورو سننه؟ به تو  ی نکنه خودت امام  ؟یامام   جهی نوه و نت  ی کنیم

 نونش؟  ا ی رسهیچه آردش بهت م 

و بحث و جدال    اد یخونش به جوش ب  ن یبود تا رام  ی حرف کاف  نی هم
پو  نیب و  بده؛ سامان  نفر رخ  رام   ا یاون سه  به  تمام قدرت  فحش    نیبا 
 .کرد یارشادشون م کار حتی مثل پدر نص  نیو رام   دادنیم



بودن بردار و    یدست از ادم حساب   قهینبود بگه آخه پسر خوب دودق  یکی
 اون دوتا احمق حواست به من باشه؛  ال یخیب

اون    کیکردم تا نزد   کینزد  ن یترس خودم رو چند قدم به پشت رام  با
 . نباشم  یو روان ی دوتا جان

رقصش رو    چوقتیو ه   د یرقصیتر ماز صدتا شهناز و مهناز با عشوه  مهران
 . دادیم  هاش رو تکونبودم؛ با عشوه دست دهیند

حواسش به من بدبخت نبود، عجل معلق افتاد    چکسیکه ه   یاوج  یتو
ن جونم؛  دست  مایبه  پفبا  هم  ی هاهاش  و  رو گرفت  حرکت    ن یلباس 

  تونستمینم  یبود که حت  نجای ا  شی بزنم بد  یباعث شد، نعره بلند  یناگهان 
 . تا من رو بشناسن ادیبود صدام درب ی کمک کنم و کاف  یتقاضا

  ال یخ یمهران همچنان ب   یبحث اون سه تا پخمه تموم شد ول نعره من    با
 .دادیبه رقص مزخرفش ادامه م 

 . به پاش زدم یزده، لگد   رونیاز حدقه ب ییهاچشم  با

لباسم رو گرفته بود با همون    یهاهاش دو طرف پفبا دست  که یدرحال
 : زدیداد م  الشیخی لحن شل و ب

 .یمن، به خونه خوش اومد  یمامان -

 : تشر زد یبلند یبا صدا ن یرام

 آخه؟ یدار کارشیخاک بر سر نفهمت کنن چ  -



رو از    یپاشنه سه متر  یهاداشت کفش  یگوشش بدهکار نبود و سع  ماین
و    زدم یمظلوم دست و پا م  یهاو خودش پا کنه؛ مثل الل ارهیپاهام در ب 

 . دادمیبا سرعت خودم رو تکون م

  م ی کل زندگ  زدمیکلمه حرف م  کی م رو ازم گرفته بود، چون اگه  تکل  توان
 . بود  رهی دا یرو 

حساس خودم    تی اون موقع  ی که ته دلم بود، تو  یو استرس  ی حالیب   با
از    شتر ی زورش ب  ی لیاما خ   زدم یهاش رو چنگ م و دست  داد یرو تکون م
 . من بود

داشت کفش رو    ی اما مردک نفهم سع  ره ی رو بگ  مایداشت ن  یسع  ن یرام
 . ارهیاز پام درب 

 : داد زد نیروبه رام  ی لحن شل و ول با

  ی . دست به مامان من زدشعوریما دخالت نکن ب  ی تو مسائل خانوادگ  -
 !اینزد

دهنش بکوبم تا    یتو  ی چاگآپ  کی باال و    ارمیپام رو ب   تونستمیم  کاش
 .ستمی ن زبون یب  دهنیب کیبفهمه من  

 :داد زد یلحن پر از حسرت و حرصبا  ای پو

 . م ین ی بب  یچالقچه گذاشت چندتا صحنه مادر فرزند نیاگه ا  -

قدرت کاذب داشت    ک یکه انگار    مای رو گرفته بود، ن  مای ن  یهادست  ن یرام
با هردو دست جفت کفش از ز  یهاناگهان  بلند رو  باال    ر ی پاشنه  پاهام 

شل و    سیکاله گ   نیزم  یحرکت باعث شد با کمر برم تو  نیو هم   د یکش



  تونستمینم  چوقتی ه  گهیبود که من د   نجای افتاد و ا  نی زم   یرو   یولم تلپ 
 .سابق بشم آدمتون 

زدم که نعره بلندش اتاق رو لرزوند    مایبه شکم ن   یسرعت باد چنان لگد  با
  ی هم پس گردن   نیانداخت؛ رام   نی زم   ی و با درد من رو مثل بالشت رو 

 : دیبهش زد و سرزنشگر غر یآروم 

 . برو موزتو بخور بچه ؟یخواستیم  نو ی هم  ایب -

  مایگوش ن  یهنوز حواسش به گند باال اومده نبود؛ همچنان پا  نیرام   انگار 
 .دادیبا درد بهم فحش م  مایو ن  خوندیرو م  هاشحتی نص

پو  سامان   دم یدیخودم رو تموم شده م  گهیکه د   یبهت زده به من   ایو 
 . شدن کینزد

 . با سرعت آهنگ رو قطع کرد مهران

 :داد زد یو شاد  یعاد ر یرو کشف کرده باشه، با لحن غ ی زیکه چ  انگار 

  ن یمن گفتم ا   ستم؟ی ن  وونه یمن د   د یدیآشناست، د  نیمن گفتم ا   نین یبب  -
 آشناست نگفتم؟ 

  ی با بهت نگاه  داشتیبرم  نیزم   یرو از رو  س یکه کاله گ   یدرحال   سامان
 : و بعد به من انداخت و با تعجب لب زد  سی به کاله گ

 کچله؟   نکهیا -

 :تر لب زدبهت زده ای پو

 کرده؟   ستگامونی ا مان ی پسره، نر نیانتر بود اورانگوتان شد! نکنه ا  -



روبه    دیکشیبا تعجب به موهام دست م   که یو درحال  د یبرچ  لب  ای پو
 : گفت  یاسامان با لحن کاراگاهانه

 . دهیماس   کاشیمات  -

 : چونه گذاشت و گفت یمتفکر دستش رو رو  سامان

اما    دمید   ییجا  هیرو    ارو ی  نیجوش هست؛ من ا  یصورتش جا   یرو   -
 !کجا  ادینم  ادمی

  یو از ته دل تو  چمیشون رو دور دستم بپ سه تا  یموها  خواست یم  دلم 
احمق بودن که تا اآلن من رو نشناخته بودن،    شون داد بزنم؛ چقدر صورت

  ی جور  ی منم. حت  د یکه بابا بفهم  زدمیم داد م با نگاه عاجز و درمونده  گهید
 . به سرم زده بود که خودم دوست داشتم هر چه زودتر بفهمن

و با    دیسامان قاپ  یهادست  یرو از تو  سی حرکت کاله گ  کی  یتو  مهران
تو  یرو   ی ع یطب   ر یغ   یحالت ناتوان  یسرش گذاشت،  دلم    یاوج  عجز  و 
هام رو فشار  سر و از ته دل قهقهه بزنم؛ لب  یبکوبم تو  یکی   خواستیم

کله مهران با اون    یهم رو مانند اون  یزرد استفراغ   سی دادم تا به کاله گ 
 . قهقهه نزنم  یو مشک یپاچه بز یو ابروها ی دچهره ج

و    ختنیکرد سرشونه ر حال خودش نبود، شروع    یتو  کهیدرحال  مهران
 :داد زد یو نازوک  یخروسک یهاش رو با ناز تکون داد و باصدا دست

 . مامان برو درساتو بخون  مای بدو شام حاضره. ن ی مامان  ماین -

  ن یاز حدقه در اومده ه  ییها که تازه متوجه من شده بود با چشم   ن یرام
 : و در دهنش رو گرفت دیکش   یبلند



کردن باهاش؟ بگو خودم    یکار  نایهات کو؟ ا ! خانم مو الحاجات یقاض  ا ی  -
 . ارمیپدرشونو درب

نتکبهبه تک  ی لیکه س دمیبه خودم جنب   تا بزنم؛  مثل کرکس    مای شون 
رو از سر مهران    سی کرد کاله گ  یزد طرف مهران و با حرص سع   رجهیش
 : بکشه رونیب

 . مو بدهمامان س یکاله گ   -

د  طاقت یب  گهید رس  گهی بودم،  د  ده یبه کبدم  تو  گهی بود؛  م  کله  یمخ 
 . دیچرخ ینم

  شتر یب   یبا پنهون کار  شد ینم  ی چی! نه ه وفته؟یب   تونستیم  یاتفاق   چه
جاده    ک ی  ن یاز ب  د یفرصت داشتم فقط با  کیمن فقط    شد،یبدتر هم م
ب م  شی کی  راههیدوطرفه  انتخاب  کمکم    ایفوقش  فوق  کردم؛یرو 

 . آوردنیحالم رو بخاطر دروغم جا م ا ی کردن،یم

 : دمیغر یری تغ چیخودم بدون ه  یکه داشتم با صدا  یتمام حرص  با

 م؟ ی من ک -

 : هاش رو با بهت غنچه کرد و با عشوه گفتلب سامان

 . حشمت فردوس -

  ی تو  دن یخودم با دست کش   یوبا صدا  دم یکوب  ن یحرص پام رو به زم  با
 :د زدمدا  میشگ ی هم  یهاخودم با حالت یموها

 !نونا؟ ف یح  م ی من ک -



هاش رو بهم  رو کشف کرده باشه دست  ی زیچ  ک یکه انگار    یدرحال   ای پو
 :و با لبخند گفت  دیکوب 

 . خانومه فهی پسر شر نینبود، ا  ادم یاصاًل  یوا یا -

 : دیو غر   دیکوب   ای به گوش پو  یپر حرص  یل یس ن یرام

 . اونکه پسر نداشت اسکول -

 :دی پرس  ی متفکر به صورتم زل زد و با دهن شل و ول سامان

 پسر؟   ای  یبکن. تو دختر ییراهنما هی -

 :داد زدم  ی ابا لحن عاجز و درمونده ره، یبگ مهیبود گر  ک ینزد گهید

 . دیشناختیمن دخترم اما شما منو پسر م -

 :لب زد یدر اوج مست  مهران

نبال من افتاده  مدت د  ه یهمون که    ست؟ یدوست مارمولک ژاله ن   ن یا  -
 بود؟

 :داد زد انهی شاک دیکشیبغل م یمن رو تو  کهیدرحال ماین

 . ننه منه نیا -

 : و لب زد  دیکه اصاًل ازش توقع نداشتم با لذت خند  یبا لحن  ن یرام

بشه...    ز ی همون دختره که دوست داشت چ  ز ی! چزه یهمون چ  نی آهان! ا  -
 .خانوم اقدس  صر ی . آهان دختر قگهیهمون دختره د

با لحن    چوندیپ یرو دور دستش م  سی طره از کاله گ  کی   که یدرحال   مهران
 : گفت  یشل و ول 



 . دمیتو مدرسه د نویمن ا  -

  ی تو  یکه تلپ   یرو به جلو هل دادم، جور   مایشد و با قدرت ن  ز یلبر   صبرم 
 : مند از ته ته وجودم نعره زدمقدرت یبغل مهران پرت شد؛ با صدا

 . من دخترم احمقا  واستی اما اسمم ش ؛نیمت نمی من مت -

  ی صاف  یبرا  یاقدر بلند بود که به گلوم فشار وارد کرد و سرفهان  منعره
 . کردم  دایگلوم پ 

کتاب    کیدوشم بلند کرده بودن، انگار که در    ی رو از رو   یبار بزرگ   کی  انگار 
ب  مثل    ی اهزار صفحه  ست یقصه  انگار  بودم،  بسته  به    سنده ینو   کی رو 

 . بودم دهیهام رسنوشتن قصه انیپا

از حرارت، نفس  دمیکش  نفس پر  و  از بند    دادنیکه نشون م   ییها گرم 
کردم،    یو با تمام وجودم نفسم رو زندگ  دم یوجودم ازاد شدم؛ نفس کش

ون دردم  افتادم حاال خدا رو درم   مانیچاه نر  یاز چاله تو  نکهیبه ا   توجهیب
 . کردمیحس م 

تک با سکوت و بهت بهم زل  بهکه تک  دمیرو که بلند کردم، فقط د  سرم
 . زدن

از رو نرفتم و با همون    م، ی بود رهیگذشت و مثل گوسفند بهم خ  هیثان   چند
 . نحسم بهشون زل زدم خت یر

جلو اومد و با نوک انگشت به    ی کم  د،یباره رنگ از رخش پر   کیبه    ای پو
 : بگه ی حسیلب با لحن ب  ر ی بود تا ز  یضربه کاف نی همبدنم ضربه زد؛ 

 . حرضت نوح ای -



 . افتاد و غش کرد  ن یزم  یرو   ی شد و تلپ  دیهاش سفرو که گفت چشم   نیا

  ن یبهم زل زده بودن؛ رام   یالعمل عکس  چیهمچنان بدون ه  مای و ن  مهران
ب بود  پاهاش شل شده  و  انگار دست  رو   حسیکه    ن یزم  ی خودش رو 

 : و با تعجب لب زد  حسیلب ب  ر ی انداخت و ز

 !الحاجات یقاض ا یصاحب صبر،    ای -

بلند شد و شلوارش    نیزم   یحرکت از رو   کیبا    ایآروغ سامان، پو   یصدا  با
 . رونیزد ب  رجه یو از اتاق ش  دیرو باال کش

ن  مهران صدا  ما ی و  اون  سامان    یبا  شل  ا یآروغ  به    کیدرواقع  بمب 
لرز  مای روشیه همد  دنیجفتشون  رام  گهی و  بغل کردن،  ترس  با    ن یرو 

ز م  رلبیهمچنان  گذار  گفتیذکر  بمب  عامل  به  نگاهم  من    ی و 
 . بود ی ستیترور 

از شدت تعجب    ن ی هاش از شدت تعجب دراومده بود، رامکه چشم   سامان
 . افتاد نی زم  یقلبش گذاشت و رو  یدستش رو رو  ییهویو بهت 

 : نعره سر دادن   یو بلند یعاد  ر یبا لحن غ  یبا زارت سوم  مای و ن  مهران

 . محمد و آل محمد  ی اهلل هم صل عل -

که انگار    یی ها شکمش گذاشت و با همون چشم   یدستش رو رو   سامان
 : لب زد ده یجن د

 . دارم یی دستشو  -

 . در رو باز کرد و با کله ملق از اتاق خارج شد ایرو گفت و مثل پو  نیا



  یاتاق صدا  یکل فضا  هیانگار تا چند ثان سکوت فرو رفته بود،    یجا تو  همه
 .دادیبغض و درد اکو م 

گلوم    یهاش رو هنوز اثر دست  کرد؛یم رو بدتر م سکوت حال نداشته  نیا
.  شدیحس م  هاشونیتوجهیهنوز درد نبود خانواده و ب  کرد، یم  ینی سنگ

روم  رو روبه  نیو رام   ایو چهره بهت زده سامان و پو   دم یسرم رو باال کش
رو گذروندن، حاال وقت دارن    کسالیو با اون دروغ    دن یدروغ شن  دم؛ید

 . کنن  م یلگد ی َچک ی که حساب

لرزش نفس  یپر استرس جور  ی نفس  د، ینفس کش   ن یرام هاش مثل  که 
 . ژله حس شد

پوکر بهم زل زده بودن؛ مشخص بود که از درون درحال    ایو پو  سامان
 . خفه کردنم بودن 

ب  یخنث  همه ناباور  سر یو  با  صدا  تجزحرف  یو  رو  تحل  هیهام    ل یو 
ن  کردن،یم و  مهران  حال  اگه  بود صحرا  مای قطعًا  رخ    ن یخون   ینرمال 
که من رو آوردن داخل حال تا    کردنیم  ین یب   شیپ  ن یچن   دیشا  داد؛یم

 . کنن  یریجلوگ  یاز جنجال احتمال

آروم کردنم لبخند فوق    یلب هاش رو مضطرب بهم فشرد و برا  نیرام
بکنه و    یچه صحبت   دیبا  دونستیزد؛ زبونش بند اومده بود، نم  ی مصنوع

 .کاماًل قفل کرده بود

قدر  روم بلند شد، انروبه ی صندل یبه موهاش چنگ زد و از رو ی کالفگ   با
 :ار کردلب مدام تکر  ر ی نشست و ز ی صندل  یکالفه بود که دوباره رو 

 آخه؟ یچطور  ؟یچطور -



عمق سکوت فرو رفته بود، عربده سامان باعث شد تنم از    ی جو تو  یوقت
 : وفتهیو به رعشه ب  ادیدرب  ی حسیحالت ب

قانونو    یکه بلد  ییتو  م ی کن  کارتیاالغ؟ خب چ  یباهوش   یل یخ  یفکر کرد  -
 . کثافت نجات بده  نیخودتو از ا  یدور بزن

ر نره، سامان رو به آرامش دعوت کرد و  داشت صداش باالت یکه سع   ای پو
 : زمزمه کرد

آورد. البد    یلیچه دال   یدیو نشن  یآروم باش! وانمود نکن که َکر بود  -
جد دال   یمشکل  تو  شرا  لیداشته،  نشن   طشیو  مراحل    یدیرو  فقط 

 . ورودش رو گفت

 : کرد و داد زد  ی خنده عصب سامان

  ی جور نی اگه ا  ه؟ یگفت؛ مگه الک  شویو باند باز   یآره مراحل کثافت کار  -
مدرسه دخترونه،    رم یسرم م   ذارمیمقنعه م   مالمیم   کی مات  رم یمنم فردا م 
 . خوادیم   یپارت  زای چ ن ی! چون اشه یالبته که نم 

 : هم لب زد یهاش رو قالب کرد توطلبکار دست ای پو

 !خوردنت؟ یاز باز ای ی سوزیم  یدار شی بازیاآلن از پارت  -

کردم، آب    یباز  ی اون لباس لعنت  نی آوردم و با چ  نییپا بغض سرم رو    با
از طرف همه طرد    ینکنم. به اندازه کاف  ه یدهنم رو با زور قورت دادم تا گر

 . شده بودم

  ت یاز عصبان  یی و با لحن کالفه و رگه ها  د یبه موهاش کش  ی دست   ن یرام
 : گفت



من ذهنم قفل کرده، بدنم شل شده استرس دارم و ذهنم قاط زده هنوز    -
تجز  تحل  هیدرحال  ه  لهیو  به شدت    ی چی هنوز  حالم  نکردم...  رو هضم 

 . ستدهیچ یپ

انگشتش رو    داد،یرو باال م   اشژامهیو کالفه پ   ی که عصب  یدرحال   سامان
 : طرفم گرفت و با همون ولوم داد زد

  ی بندر  د یخوایباهاش همدست بوده؛ م  ی عمتملتو گول زده! ن  ه ی  ارو ی  -
ما چندتا علف بچه    ن یبرقصم؟ کمکش کنم؟ برو بابا دلت خوشه! فکر کرد

 . م یا یبرم رونی از پس اون همه محافظ اون ب

اش رو به  شده بود با حرص شونه  یکه به شدت از لحن سامان عصب   ای پو
 :دیعقب هول داد و غر

  ن، یکردیحلقه مثل مگس لهش م  ی که تو  یدرصد به اون روز  ک یاگه    -
اون    ن یکردیم  رشی تحق  ن یزدیکه مثل آشغال باهاش حرف م   یاون روز
بود  ییهاموقع خفت کردنش  دنبال  م   نیکه  متوجه    ،یکرد یفکر  االن 

که اومده باشه    یلینه اون. به هر دل  یباش   مونی پش  د یکه تو با  یشدیم
 . م یکه بد کرد  م ی دختر باشه پسر باشه، باز ما بود

بچهره  سامان باز  و  قفل کرد  رو   حرفیاش  رو  خودش  پوکر  مبل    ی و 
 . بود ختهی شدن، افکار همه بهم ر ج یانداخت؛ مشخص بود که گ

غش کنه و حرکات    ن یزم  یکه از شدت تعجب کم مونده بود رو   ن یرام
 . ارهیبود از جا در ب  کیو موهاش نزد دادیمعمول انجام م  ر یغ

داشت گرم    ی که سع  یروم نشست و با لحن دلسوزانه روبه  ی با نگاه  ای پو
 :باشه لب زد ی می و صم



چون    ن یبب  - تعجب کردم  داشت  ییهاهیفرض  ه یمن  اما    م، ی درموردت 
 .جا قد نداده بود نیذهنم به ا چوقتی ه

 : زد ی هم قالب کرد و لبخند عصب یهاش رو با حرص تودست سامان

م   - خرد کنم   خواد یدلم  دهنشو  دک  مبزنم  دلم  دهنشو    خوادی،  بزنم 
لجم گرفته. چقدر    یلی. لجم گرفته، خ ستی کنم؛ دست خودم ن  سی سرو 

 .می خورد یخوب باز

  ن ییپا  ی ابراز خستگ  یجواب سکوت داشتم و برا  یداشت و من برا  حق
حت سرم؛  نم  یکمک   یآوردم  شدن    کیفقط    خواستم،یهم  درک  ذره 

 . خواستم یم

 : دیند شد و به سامان توپدسته مبل بل  یبا سرعت از رو  ن یرام

اندازه کاف  - با  یبه  فقط شرافت خودتو    دیاز دست منو تو خورده، اآلن 
 . یکه چقدر بال سرش آورد  ی کن  یو لگد  یمشت 

سع   سامان و  انفجاره  درحال  باروت  مثل  بود  مشخص  در کنترل   یکه 
اش  هم قالب کرد و با لحن گزنده  یتر تو هاش رو محکم خودش داره دست

 :باره ترس رو مثل خره به جونم انداخت کیبه 

اثر    دن یکه اون باال هستن بعد از پر  ییمای مهران و و ن  دمینم   ین یتضم   -
 . ش بذارنها زندهقرص

خرد شدن و سر و گردنم    تونستم یخودم جمع شدم؛ م   یتو  شتر ی ترس ب  با
 . س کنم ح ی و مهران عصب  ماین  یهادست ی رو تو



بکشن و چه    خوانیم   یی ها چه نعره  نکه یتنم از فکر کردن به ا   یموها 
درد    دم؛یکش  یشد و آه پر از سوز  خی رو قراره متحمل بشم س   ییهامشت

حس    دم یخزیحلقه م   یکه تو  یاستخون سوز پهلو رو درست مثل روز 
 . بغضم رو مهار کردم ی کردم و با سخت

 :داد زد طاقتیب ن یرام

همه    ال یخی غلط کردن با همتون. نگاه چپ بهش بکنن ب  مایمهران و ن  -
نشسته    جانیکه ا  یکس  نیمن با ا   کنم؛یو دهنشونو سفره م  شمیم یچ

پسرش فرق نداره عهد رفاقت بستم، حرفش حرفه، قولش قول،    ای دختر  
  ی و با صحنه ساز  یبره به راحت  تونستیست. ممن ثابت شده  یبرا  نیمت

هست    یزیچ  هی   جانیکنه، اما ا  تی که خرد شکا  ییلگدها  کبابت تک ت
از دست نداده    مایمهران و ن   دوارمیکه ام   یزیبه اسم اصالت و شرافت. چ

 . باشن

زبون و تنم خون    یباره قرص شد، حاال تو  کیچاق شد و دلم به    نفسم 
 : از ناگفته هام بگم  تونستمیبود و حاال م  یجار

لب بالکن بودم،    کشتم، یشتم خودم رو م مدرسه دا  امیب   نکه یروز قبل ا   -
  یخداحافظ  یداشتم با زندگ  ابونیآزاد بالکن و خلوت خ  یهوا  ی درست تو

  ک ی هیثان  کیباد بود، اگه فقط    انیجر  ی . تنمو رها کردم تنم توکردمیم
از    نوکه مادر بود م  یافتادنم اگه اون زن   ر ی از مس  گرفتمیفاصله م  ه یثان

 . پدرم بودم شی پ  گرفتیپشت نم

 : دمیبا درد کش ختهیآم  یق یعم نفس



  هیم برگشتم؛ همه گر از خونه عمه  د یکش ینفس نم  گهی که د  یبابام روز  -
م   کردن،یم داد  تو  زدن،یهمه  برم  هولم    ی خواستم  نذاشتن.  اما  اتاق 

شده، اما هولم دادن و منو عقب    ی گفتم چ   نیزم   دمی دادن، پاهامو کوب 
 . دنیکش

  مقهی  یو سرم رو تو  دمیکش  سم یخ  یهاچشم   یرو   لرزونم رو   یهادست
 : فرو بردم

فقط    - باز شد،  بابام که  اتاق  د  هیدر  رو دمیلحاف  بود؛    یکه  صورتش 
خشک شده بود، مادرم    یل یهاش خشده بود، لب  دیسف  یل یصورتش خ

خالهعمه  کردیم  ه یسرش گر  یباال مهام  همه.  و    خواستم یهام  برم 
کنارش دراز بکشم و بوسش کنم، بغلم کنه چون دلم براش تنگ شده بود  

داد    دم یکش  غیج  دم، یکش   غی بچه پنج ساله ج  هیمثل    ن ! مذاشتنیاما نم
 .گوشام و داد زدم  یزدم؛ دستامو گذاشتم رو 

 : دمیباال کش  روحمیصورت ب   یرو با لبخند تلخ رو  سمیخ  نگاه

ن   د،ی مادرم طرفم دو  - بغلم  زد زد،  شدهیکرد؛ نگفت چاما  . زد. منو زد 
زدم تا بابام    غیزدم، ج   غیمن دردم اومد، اما ج   اد؛یقدر زد که دردم بان

  گفتیاما نم  کرد،یم  هیو گر   زدی. اون منو م رهیبلند بشه و جلوشو بگ
وقت م   دم ید  یچرا!  داره  قهر    کنه؛ینم  یکار   چیبابام ه  یول  زنه،یهمش 

داره؟ مگه ناز    یا من آوازه  ی داره؟ مگه صدا  یکردم، اما مگه قهر من ارزش 
بار تن بابامو لمس کنم، چون    نیآخر  یداره؟ اونا نذاشتن برا  ی داریمن خر 
 ... . دست و پا بودم یمن تو

 *** 



 ( بعد  قهیچند دق)

که از اتاق    مایمهران و ن  م،یهم زل زده بود  ی هاسکوت به چهره  یتو  همه 
به    خارج فضا  ک یشدن  رو   ی باره کل  رو  خلوت    یحال  و  سر گذاشتن 

 .شد  لی چهارنفره ما تکم

آروم  شون جفت قبل  به  رگ  نسبت  ساعت  به  ساعت  اما  بودن  تر 
  ی اتاق رو رو   خودیب   یهابا قهقهه  لیبدون دل   کردیباد م   شون یوونگید

 . گذاشتنیسر م 

ز  خواستیدلم م   یطرف  از  از طرف  هیگر   ر ی بزنم  فرار  چیهم ه  یو    یراه 
ام  تنها  بس   نیهم   دم ینداشتم،  درحد  بودن؛  برم  و  دور  احمق  تا    ار یپنج 

 . عمه و خونه رو کرده بود یدلم هوا یادیز

اون مرد از    یهاو چشم   تیو عصبان   ادهایفر  اد ی  ن یزم  یرو   یهاخونه  ادی
نبود و با    یهام متوقف شدندست  یلرز تو  شد، یهام دور نم چشم   یجلو

و با عجله    قهیچند دق  یرو تو  م ی که چطور تمام زندگ  رفتم یخودم کلنجار م 
خونه خونه خرابکنم    یو تو  شونشناختم یکه هنوز خوب نم  ییکسا  یبرا

 . گفتم   بودن

بود که ده    ادیز  ی وحش   یهافرار از اون آدم  یچنان عطش و ولعم برا 
  ی و به سخت   کردمیم   ف یفقط تعر   توقف یو ب  ز یر  کی بدون وقفه    قهیدق

 .کردمیبغضم رو مهار م

کلماتش رو به زور    زد،یدرش موج م  یج یکه تعجب و گ   یبا لحن   ن یرام
 : دیکنارهم چ



ها. باعث حال بد تو اگه ماها بوده  بگم لعنت به قضاوت  تونم یفقط م   -
اه جبران  . تنها ر میخودمون نذار   یاسم ادم رو رو  گهیپس بهتره د   م، یباش

  م یتون یم  هیمرد چقدر خطرناک و وحش  نیا   نکهیبه ا  توجه یراه نجاته. ب 
  ما ی ن  ی کارو برا  نیا  ی چون چندبار  م،ی خارج کن  جانیتو رو از ا   یبه راحت 

 . م یانجام داد

دست  آب و  دادم  قورت  ترس  با  رو  رو   یهادهنم  رو  گلوم    یلرزونم 
 : که تجربه کرده بودم لب زدم  یگذاشتم، با تمام ترس و استرس 

ب  - و    یفشارش داد، ه   یگلوم، ه  خیدستشو گذاشت  فشار داد؛ دست 
باشم،    وون یح  هی دست    ر یز   نکهی تا ا  رمیگرفتم بم   م یآن تصم   کینزدم،    یی پا

  ی بود که به زور ازم امضا گرفت رو   ادیقدر زورش زاما... اما آخرش ان
 . اون کاغذ

مت  ین یف  با تازه  و چشم که سامان کرد،  اشک  در    یهاوجه صورت غرق 
با گر شدم؛  آستاشک  هیقرمزش  با  رو  پو  ا یپو   نی هاش  که    ایپاک کرد، 

  د یهاش از اشک قرمز شده بود با نفرت و حرص دستش رو جلو کشچشم 
 .رو باال داد   نشیو ف

خنده  یاهیبا گر  سامان مکه  در  رو  آب    اورد، یم  و  باز کرد  رو  دهنش 
  هیبا گر   دیپاچ یم   رون یطور که آب دهنش بهمون  د؛ی پاچ   رون ی دهنش ب

 : داد زد امون یب

خاک تو    نوشت؛یم   کتورهگویو  دیدختر! داستانتو با   ز یپسر، چ  یریبم  -
 . سر اون مامانت



  ی کرد و با آب دهن  دتر یرو شد  اشهیباال آورده، گر   یچه گند  د یفهم  ی وقت
 :حرفش رو عوض کرد د یپاچیم  رونیکه ب 

ملتو بخ بخ کرد؛ من اگه    هی  مان،ینر   کهیمرت   نیخاک تو سر ا   ز یچ  ی عنی  -
ا  بودم  نم   اروی  نیخدا  پشکلم  ا  کردم،یرو  اومده  خدا  کرده    نوی اونوقت 
 . رئيس باند

قدر از اون مادر چه به  ان  دم، یکش  یانداختم و آه  نیی رو با غم پا  سرم
مان  سا   یتوخال  یهاحرف یدور افتاده بودم که برا  یو معنو  یلحاظ مکان

 . تعصب نداشتم   یبرا  ییجا

ازم دور بود و با رفتنش مهرش رو از دلم همراه خودش برده بود    قدر ان
  د یکش یکه فقط بار مادر رو به دوش م  یاکه جز سکوت و آه تلخ و کلمه

 . بود برام به جا گذاشته بود یاز عشق و احساس و تعصب خال 

گر اشک  ای پو دوباره  بالفاصله  اما  زد،  پس  رو  و    اشهیهاش  گرفت 
 :دهنش سه متر باز بود لب زد که یدرحال

 . بگذره راتتونی! خدا از سر تقص نشی من! چقدر بدبختو زد  یخدا یوا -

  ی به پا  یاکالفه شده بود، کفشش رو از پا درآورد و ضربه  گهیکه د   ن یرام
 : دیشون کوب جفت

بهتون    ی پناهیب   یزخم مرحم. وقت   ی به جا  د،یشدرد درمون با  ی به جا  -
 . دیکن  دایچاره پ ، یچارگ یب  یپناه آورد به جا

  یاآشوبهتا اآلن چه دل  دونهیش؛ خدا معمه  تابیب  تابه،یبنده خدا ب   نیا
 . گرفته



  یهرکس   ی و دلم قرص شد؛ هرکس  د یگرم و قلبم کوب  ینفس   دم، یکش   نفس
ن   شیزندگ   یتو شرافت  داشتن  هرکس  از یبه  ن  ی داشت،  اصالت    از ی به 

خودش جا کرده    یجا تو  کیکه همه رو    نیباشه مثل رام   یک یداشت تا  
 . بود

صفر نبودم؛ دلم به حرفش    شدم،یم  یمن ضربدر هرچ   نیوجود رام   با
اما حرفش    ره یوقت بود که ثابت کرد سرش م   ی لیقرص بود چون اون خ

 .نه

با دهن باز به سقف    بردیبه سر م   یجی لت گسکوت و حا  یکه تو  مهران
 : زل زده بود، سکوتش رو شکست و با پوزخند لب زد

  ی لیکه خ   فیح  فهمه؛یبهتر م  یجورنیمثل خودش بحرف، ا  یبا هرک   -
خودم بودم. اآلن    یکشت   تانیوگرنه کاپ  دهیقد نم  زایچ   نیمخم اآلن به ا

 . م ی اکن ما سواره  تیخودت هدا  یتو ران یپا

 :لب زد یبه سرتا پاش کرد و با لحن خونسرد ی نگاه ن یرام

باال و سر تعداد    دیزدیم  یکثافت   یقرصا  ی جفت  ن یاره اون موقع که داشت  -
 .ی رو نکرد  جانیفکر ا  دیخوردن قرصا مسابقه گذاشته بود

 : گفت  نی هاش رو باد کرد و روبه راملپ سامان

  نیخونه دورب   وار یسرخر گذاشته؛ تمام در و د  ی کل  اطیدم در ح   رون یب  -
.  دنیجاشو فهم  سا ی پل  شه ی البد مثل هم  جانیرو آورده ا  چاره یب   نی داره، ا

  نکهیحساب ا   یدختره رو رو  جاست،نی ا  مان ی نر  گاه یتنها خونه و مخف 
 . جانیآورده ا نهیپر دورب   جانیا



سامان رو با    یرد کردم و پا   ی اون لباس استفراغ  ر یحرص پام رو از ز  با
 :هام داد زدمدندون  یدقت هدف گرفتم و لگد کردم، از ال

  ی منو خطاب کرد  ی جورنیا   گهیبار د  هیعمته، دختره هم باباته؛    چاره یب  -
 !ا ینکرد

دست گرفته بود پوزخند صدا    یپاش رو تو  یبا دلخور  کهیدرحال  سامان
 : زد و گفت  یدار

با  - الحق که  ا  جانی هاتو هم روده  دیِد هه!  به  بابا    یدلسوز  نیبخورم. 
 . بابا طلبکارم هست رونیب  دشیبنداز ومده،ین

 :لباس جمع کردم و داد زدم ی رو تو خودم

 . ست یتو برو آروغتو در کن ترور  -

کل اتاق رو فرا گرفت؛ با چندش نگاه ازش    یآروغ بلند  ی صدا  بالفاصله 
 . مگرفتم و به چهره پر افتخارش با اخم زل زد

نشست؛    ن یگفت و از کنار بلند شد و کنار رام  یخاک بر سرت بلند  ای پو
 :با تاسف لب زد ن یرام

که شبا    دهیرس  یی . کارت به جایعادت کرد  گه یخاک بر سرت کنن، د   -
  ی نی بینکن بخدا زشته. م   ،ی کنیم  گه ید  یو کارا  یزنیخوابم آروغ م   یتو
  کتیبه خ   ی زنیآروغ م   شه ی حواست پرت م  یی هوی  ، ییجا   ی مراسم  ی رفت
 . ستی همه مثل ما گوششون پر ن  ر ی ادبگی.  خندنیم

 :شکمش گذاشت و لب زد ی با افتخار دستش رو رو  سامان



داشت؟ خدا قلبو داده   یداشت، مگر به شما کار ی بود و راه  یآقا آروغ -
  ته، وفیکنه، مغزو داده که به کار ب   دایپ   ان یکه بتپه، خون و داده که جر 

ا   زامیچ  ی لیخ جاش  حاال  هستی ن  جانیداده که  برم که  قربونش    چ ی. 
 . ستی ن  حکمتیکارش ب

هاش رو به نشونه خاک بر سرت بلند کرد و من هم متقاباًل  دست  ن یرام
مسخره راه افتادم، تا بلکه دستم رو    یهاازش رو برگردوندم و دنبال چاره
 . به چاره درست و درمون برسونن

 : و با قدرت داد زد  دیجه  نییمبل پا   یکه تازه حال اومده بود از رو   ماین

 نش؟یمن کو؟ کجا برد   یمامان -

 : رو سرش گذاشت و صداش رو نازک کرد سی با سرعت کاله گ مهران

 . پسرم، بدو بغل مامان  نجایا -

 . بغل مهران پرت کرد ی و خودش رو تو  دیپر  ن ییحال پا یاز مبل تو  ماین

 :داد زد ی با کالفگ ن یرام

 . نی نجات مت یدنبال راه چاره برا  -

با لحن    دیچی پیسر مهران رو دور دست م   یرو   سی که کاله گ  یدرحال   ماین
 : گفت  جیگ

 . من دارم -

 :می همزمان روبهش با تعجب گفت  همه

 ؟ یچ -



 : زد و گفت ی طانیلبخند ش  ماین

 . زباله سهیک  یال مشیچ یپ یم -

 *** 

  شیپلشت رو از تن درآوردم و آرا   یها از اون فکر فاجعه بار اون لباس  قبل
رو   یمزخرف سنگ   یکه  پاک    کردیم   ینیصورتم  درواقع  پاک کردم؛  رو 

اشتباه گرفته    بردتیو سامان صورتم رو با تخت وا   ایکردن! بماند که پو 
 !بودن و با ذوق بچگانه با الکل به جون صورتم افتادن

داشتم،    یحس آزاد  ما یو ساده اما َگل و گشاد ن   دیسف  شرتی اون ت  ی تو
  کلمیش از ههالباس  ز یسا   کرد؛یگلدارش هوا رو مهمون پاهام م  ژامهیپ

  ه یداشتم    یهاش شدم و سعگشادتر بود اما به شدت عاشق لباس  یکم
 .شون دارمو مال خودم نگه  چونم یبپ  یجور

کرد؛ مهران    مشیرو باز کرد و روبه باال تنظ  یزباله مشک   سهیدر ک   نیرام
اون    یکردن تا اول ال  تر ضی و عر  نی رو با چاقو برد   یازباله  سهیو سامان ک 

 . زباله بشم  سهیبشم و بعد مثل لقمه وارد ک  ده یچ یپ

بخت بد و اقبال    نیکرد؛ به ا  ونی زار زد و ش   دیبا  یحجم بدبخت   نیا  به
 .کرد  یتف انداختو قطع زندگ د یبا اه یس

ف  یخفگ  حس هنوز  م  چیپ  لهیتی رو  استرس   کردم، ینشده حس  پر    ی آه 
 .پرت کردم ی رو طرف  یپاشنه سه متر یها و کفش  دمیکش

شده رو که از قدم بلندتر بود، دور بدنم    ضی زباله عر  سهی و سامان ک   مهران
رو    یزباله دوم  سهیک   یآب دهنم رو با ترس قورت دادم و وقت   دن؛یچ یپ



باال بکشم    لون یهام رو بتونم از نادست  نکه یبا بدون ا   دن یسرم کش  ی رو 
 .هام رو بهم فشردملب

 : دورم رو احاطه کرد و با ترس لب زدم یکیاز تار  یانبوه  حجم

 .دیم برسون منو به عمه  کنم یخواهش م -

 : لب زد سهی ک  رونیوار از ب زمزمه ن یرام

  م؛یش یرد م  یوجه تکون نخور. ما از در پشت  چیوجه، به ه   چیبه ه  وایش  -
به ما    شو هیراقب باش حاال خم شو بق بخوره پس م  ییممکنه سرت به جا

 . بسپار

کم  با مثل    یبغض  درست  حاال  و  شدم  تو  سهی ک  کیخم    ی آشغال 
آشغال    سه یک  کی تا باالخره مثل    دی قدر چرخهاشون بودم؛ زمونه اندست

 . نجات خودم تالش کنم  یبرا

اون غرشاون چشم   فکر  و  ب هام  از سرم  فرار    رفت؛ینم   رون یها  جسمم 
قل  کردیم م اما  ندا  سرهم  پشت  و  سرعت  با  اس  دادیبم  دستش    ر ی باز 
 . یش یم

بودم و حاال که ازم امضا داشت    شی باز   ی حاال که تو  شدم،یخالص نم   من
  ان ی پا  نینداشت و ا   ی. من از اون موجود خالص شدمیمن ازش خالص نم 

 . راه نبود

هوا معلق    یرو بشنوم؛ کامال رو   ای نق سامان و پونق  یصدا  تونستم یم  فقط
و    ر یاندازه حق  نی به هم   یآشغال رو داشتم، حت   سهیک   کیبودم و حکم  

 . بودم ارزش یب



خونه رو استشمام کنم و آغوش عمه    یبود برسم خونه و بو  یکاف  فقط
 . کردن رو بفهمم   یرو داشته باشم، تا اونوقت قدر زندگ

شن  یصدا رو که  صندوق  آوردن  ش  دمی باال  مسمتوجه  از    یرهایدم که 
  زدم یله مبودم و عرق کرده بودم که له  ده یقدر ترسان  م؛یسخت عبور کرد

 . یزباله لعنت سهی اون ک یخارج شدن از تو یبرا

خارج    یاز در پشت  ای گو  کرد،یمختلف برخورد م   یسرم به جاها  ر یمس   تمام
  ن یصندوق عقب ماش  یمتوجه شدم که تو  نی ماش  یشده بودن؛ با صداها

که کجا    دونهیخدا م  ستاده ی از حرکت ا  ن یگذاشته شدم و حاال که ماش 
 . هستم 

  حس یتر کرده بود بکه بدنم رو داغ  یلحظه از شدت گرما و استرس  کی
  ی تو  یزباله که باز شد مثل ماه   سهیشدم و تا مرز غش کردن رفتم؛ در ک 

رو از صندوق عقب  عرق خودم    سی خ  ی اباز و چهره  ی آب افتاده با دهن
 .دمی کش   رونیب ن یماش

محله ماست؛ از    جانیشب بو مشخص بود، ا   یهاگل  یها و بوچراغ  از 
  ی اساختمون نقره  ی هاچرا  یو روشن   یکنار  هیرقص و آواز همسا   یصدا

 .خونه ماست  جانیمحل مشخص بود که ا یو از عطر و بو

ها من  خونه، اونها من رو برگردوندن  برگشتم؛ آره! من برگشتم اون  من
 . برگردوندن ی رو به زندگ

  ی تو  ی هاییبا همون دمپا  یاز خوشحال  دهیپرکش  یو دل  سی خ  ی نگاه  با
شده از در نگاه کردم؛ نگاه پر از تشکرم    زونیآو  ی هاگپام به در خونه و بر 



  یبا اکراه سامان و لبخند زورک   یهاو نگاه  ن یرام   ده یرو به صورت رنگ پر
 . سوق دادم ای پو

سره    ک یشون زانو بزنم و  تکبهتک  یبه پا  خواست یداشتم، دلم م   بغض 
 . تشکر کنم 

م   دردسر یب   تونستنیم کنن،  پشت  دروغ  تونستنیبهم  که    ییها به 
کنن اما من رو باشرافت به    رونیساختم لگد بزنن و کاخ ارزوهام رو و

 . خونه برگردوندن

 :با ترس گفت  ن یامر 

از مرز    خوادیدنبالشن، م  سایگندش باال زده و پل  گفتنیم  گارداشیباد  -
  ی تون یکه م  ییپاتو از ماجرا کنار بکش و فقط برو، تا جا  نیخارج بشه. مت
رو پات    ی هر جرم  تونهیم  ینگو. اون عوض  سمی به پل  ی دور باش و حت

  ی باز  یاون ازت امضا داره؛ فقط مراقب خودت باش تو االن تو  سه،یبنو 
 . دهیم  تیو هرجور بخواد باز ی اون

 : بغض و استرس روبهش گفتم  با

تو    یسامان ممنون که نزد  ا؛ی از تو پو  نی ممنونم. از تو رام  یل یممنونم، خ  -
 . دیبرگردوند   یاز همتون ممنونم. منو به زندگ ،یدهنم و کمکم کرد

 :لب زد تیو با جد  دیش رو درهم کش ها اخم  سامان

ول    گاردایباد  نی و قرص خورده ب   جی اون دوتا رو گ  دی. نبام ی بر  گه یخب د  -
 . م ی کنن بدبخت  یخوردن دهن لق   یقرص زهر مار یبه اندازه کاف  م؛ی کن



که سوار    ایشد؛ سامان و پو   ن یزد و سوار ماش  یادهیلبخند رنگ پر  ن یرام
 .فتنشدن، با سرعت گازش رو گرفتن و ر 

تا اآلن دور از جونش دق کرده، پاهام جون گرفتن    دی عمه با  نکهیفکر ا  با
و پشت    دمیدر خونه رو کوب   دم؛یبلند به طرف در خونه دو   یهاو با گام

ا از  عمه  زدم،  رو  زنگ  ه   نی سرهم  دل من  اما  بود  متنفر    ی حرف  چیکار 
 .نبود  شیحال

رو اومد و چهره غرق در اشک  که از جاده روبه  یاو ناله  وونی ش  ی صدا  با
مثل    شد؛یو از خونه عصمت خانم خارج م   زدیعمه که اسمم رو داد م

هام رو  طرف جاده رسوندم و خودم رو غصهخودم رو به اون  ها وونهید
 .آغوشش جا کردم یرو تمامم رو تو   هامیرو نگران  هامهیگر

ب  کردیم  هیگر من  ب   طاقتیو  م  یتو  صدایو  اشک    ختم؛یر یآغوشش 
 . دیکه نفسم بر  ختم ی قدر اشک ران

 :لب زدم هیدر گر  غرق

منو بکشه، کاش    خواست یعمه، ازم امضا گرفت. م   کردیداشت خفم م   -
 . مردمیکاش م  مردم،یم

 :داد زد هیآغوش فشارم داد و با گر یسخت تو عمه

خدانکنه دخترک من، جگر گوشه من خدا نکنه. من مردم دختر، من    -
  یمن که مردم؛ خاک بر سر من خاک بر سر من که دست   ی مردم از نگران

 . چاه یدخترمو انداختم تو یدست



هام  با دست  دم؛یهاش رو بوس آغوش فشارش دادم و گونه  یسخت تو 
و با بغض پس زدم    کردیم  ینی سنگ  شییبایز  یرو که اشک رو   ی صورت

 : لب زدم

 .اونا نجاتم دادن عمه؛ نجاتم دادن. اون پنج تا نجاتم دادن -

 :لرزون گفت ییو با صدا  دیرو بوس  صورتم 

از    ر یخداروشکر، خدارو صدهزار مرتبه شکر؛ خدارو به عظمتش شکر. خ   -
  ی . خاک بر سر من، خاک بر سر من که دخترمو انداختم توننیبب  ی جوون 

 . دام اون

 :لب زدم یآغوش گرفتم و با بغض و دلخور یرو تو سرش

 . جامنیتموم شد. من ا  گهینگو فدات بشم، گذشت د -

 :بغض جواب داد با

  چوقت ی. ما ه م یندار   تیمحله امن   نی خونه و ا  نیا   یما تو  م،ی بر  د یبا  وا یش  -
نوش م ین یبب   شو ی آسا  یرو  میتون ینم  گهید اون    یتو  ت یمسئولیب  نی. 

مهر.    ی ااز ذره  غی در  گرده،یم  یخارج  کیمختلف دنبال شر  یهایمهمون
بود.    ستادهیا  اطیح  وار ید  یرو   یکس  هیشکست،    شهیتو خونه بودم که ش 

رس  ییخدا و شوهرش سر  نگران    دنیشد که عصمت خانم  فرار کرد.  و 
تو دختر    شهی دور تا من هستم غم نخور تموم م  یجا  هی   برمتینباش، م 

 . یتو جگر گوشه من   ،ی من

زن که    نیا   ییاون زن اما بغض کردم از باوفا  یمهریکردم نه از ب   بغض
 . ستادی جون پام ا یاما تا پا اوردین ام یبه دن



  ینبود، دلم سوخت و عطش قلبم از آوارگ   گهیکه د  یت ی از امن  ختیر  دلم 
 . به درد اومد

ها و  اون دست  یمن هنوز جا   د؛یتپیم  قرار یاز شدت حرارت ترس ب  قلبم 
نکردم فقط بدتر از قبل    دایمن نجات پ   کردم، یها رو حس مسوز اون نگاه

 . فرو رفتم  شی باز یتو

بودم با    یمن دست اون شخص بود و من عروس   یزندگ  یهامهره  تمام
من و اون    یباز  ان ی اون آشغال که قطعًا پا  یهادست  ی تو  ینامرئ   یهانخ

 . نبود

 : لب زد دهیاومد و ترس رونی راسون بخانم که چادر به سر و ه عصمت

  ن یممکنه کم   خبر یاز خدا ب   یدزدا  ن یداخل خونه، ا   دیی صنم جان بفرما  -
هم باشن  نم  ن یکرده  رو  خونه  رو    شهیاطراف؛  آقا  عباس  من  ول کرد، 

شون  خدانشناسا باز سر و کله  ن یبره صبحو اونجا سر بکنه که ا  فرستمیم
 . نشه دایپ

 :لروزن جواب داد  ییها هاش رو پس زد و با لباشک عمه

فردا اسباب    نی ما هم  م؛ یقربونت برم عصمت جان، اسباب زحمت شد   -
  خوان یم  یاز دزد  شتر یب   یزیچ   هی  نای دنبال خونه، ا  میر یم   می کنیم  یکش 

 .ماست تی اونم ازار و اذ

 : به پشت دستش زد یاو ضربه دیخانم لب گز عصمت

آخه؟ چرا    ه ی! قصدشون چن؟ یک  خبرایاز خدا ب  ن یه اخدا مرگم بده مگ   -
 . ستی ن قانونیآخه صنم جان! مملکت که ب  ید یخبر نم سی به پل



پس    ی الحظه  سی اسم پل  دنیو با شن   دیهاش لرز درست مثل من پلک  عمه
بود به    یبود، اما اعترافات من مشت  ر یگ یپ  ینخواه  یخواه   سی رفت. پل

استفاده    تیازم نها  یاون مردک جان   نکهیصورت خودم؛ چون عالوه بر ا 
  ی نعمت  یو آقا  شدیمتوجه کار خالف شرعم م   یریگیبا پ  سیپل   کرد،یرو م 
 .افتادیسر م ددر  یتو

 :مردد جواب داد  یزد و جواب داد با دلحن ی لبخند تصنوع عمه

آدما    ن یدرد ا  شم؛ی م  ر یگ یپ   یآگاه   قی من فردا حتمًا از طر  شهی اآلن که نم  -
نم ماهم  ا م ی دونیرو  شرمنده که  شد   ن ی.  شما  مزاحم  ما    م، یموقع شب 

اسباب    یبرا  شاهللی . صبح ام ی کنیجا صبح مخونه خواهرم شبو اون  م ی ریم
 . دیحالل کن د ید ید یبد یخالصه خوب  م،ی ایم  یکش 

 : سر راست کرد و دلخور گفت یرو یخانم چادرش رو با نگران  عصمت

شون  چشم   یشونو جلوبکنه خاندان  یریگیپ   سی پل  ه؟یآخه چه اصرار  -
نکن بعد    صفایاخه صنم. محله رو ب  ی کنیچرا تو خودتو زابرا م  اره، یم

  شیماه پ  ه ی  نیهست. هم   ای خورو مال مردم  ایدزد  نی ا  ،یچند سال زندگ 
پل  به  تا  که  خدا  به  زد،  رو  ما  خونه  دادخب   سیدزد  فرداش    م،یر 

 . م ی گرفت  لی تحو  هامونولهیوس

مکرر عصمت خانم جواب   ی خاتمه دادن اصرارها یزد و برا ی لبخند عمه 
 :داد

عصمت جان؛ پسرم که برگرده   میبر میخواست یوقت بود که م ی ل یما خ -
که    مونولیوسا می کنیجمع م  شیپ  شیماهم پ   م، ی ریقراره براش خونه بگ

 . خونه  ن یا  ی تو  م یو باز برگرد   م ی سر و سامونش بد  شاهللی سپهر اومد ا   یوقت



حرفتعارف  ی هاحرف  بعد و  عمه  ته   دوار یام  یهادار  اما  به    یکننده 
 . م یحرکت کرد اطیو به طرف در ح  م ی عصمت خانم ازش جدا شد

 :شل شده لب زدم ییلرزون و پاها یصدا با

 . شهیاصاًل نم  شهینه! نم  سی عمه پل -

 :هاش فشار داد و با دلهره لب زددست  ی بازوم رو تو عمه

جمع    الشیدخترم، زن بنده خدا رو دروغ بارون کردم که خ  دونم یم  -
و    مایش   یخونه  م ی بر  دیبا   م؛یندار  تی امن  جانیا   ینخواه  یباشه. ما خواه 

  ن یقبل که با نوش یسر  یاون عوض  یشهرام هرچند که احتمال داره آدما
 . جاستنی تر از ا ادرسش رو داشته باشن، اما امن جا اون یقرار کرد

 : بغض گفتم  با

 ... . ارزشیبخاطر منه ب  ،یبگذر ت یمی از خونه قد یبخاطر من مجبور  -

  تم یدر خونه پارک شده بود هدا   یکه جلو   ینی که به طرف ماش  یدرحال
 : لب زد نی غمگ یی و صدا  یبا دلخور کردیم

ترم نکن. من به خاطر تو از  لزدهدلخورتر و د  ینگراناوج دل  یتو  وایش  -
م  داره.    گذرم،یخودمم  بغض  دلم  سوارشو که  بگردم؛  دورت  شو  سوار 
  ره یم  صفتیباالخره اون مردک ب  ده،یخوبشو بهمون نشون م   ی زمونه رو 

 . به خونه خودمون  م یگردیبه درک؛ باز برم

 . دمیرو شن یدن ی بغض در راننده رو باز کردم و صدا با

 *** 

 ( چند هفته بعد)



 . بلند شو، بلند شو نجاتم بده وا یش -

  ی رو   خیتخت بلند شدم و م یدر خواب و آشفته از رو   غرق یی هاچشم  با
 . تخت نشستم 

  یکه از مامان   ییهاو کتک  یبا خاطرات خودکش  یاخونه  یتو  دنیخواب
خوردم، اصاًل راحت نبود اما زمان و خو گرفتنم    که فقط اسمش رو داشت

 . کنم   تیل یباعث شد با وجود گرم عمه تمام خاطراتم رو د

که    دمیترسیقدر مان  رفتم،یبالکن نم  ی که تا چند قدم  دمیترسیم   قدر ان
نم نگاه  بالکن  اون  م مداوم شب  کردم؛یبه  رو خواب  و حالم    دمیدیها 
نگاه اون  از  به    یدارتب  یهاآشفته  خواب  و عطشش  ترس  از  بود که 

 .هام حرام شده بودچشم 

کردن رو هم فراموش کرده بودم،    یزندگ   چیخودم که ه  مانی ترس نر  از 
  کردم یو حس م   دمیخواب یبه سقف م   نم یسنگ  یهاها فقط با نگاهشب
 . درحال رصد کردن چهره ناتوانم شده  قشیعم  یهانگاه

هرچ  آغوش  از  قبل  نبود،  م   ز یعمه  رو  من  خونه  اون    کشت؛ یخاطرات 
خودم رو    ام یرو  ی ایکه روز اول به عشق رفتن به دن  یخاطرات اون بالکن 
 . به آغوشش سپردم

رو عشقش رو محبتش    شی که جوون  یاخونه  یبرا  دیکشیدلش پر م   عمه
و کار    کسیداده بود، اما فقط بخاطر مِن ب   ی جا  وارشی در و د  یرو تو

 . دادیم  یدلتنگ ادیغم نگاهش فر  ی مهر سکوت به لب داشت ول

متعجب    یی خواب آلودم رو به چهره مضطرب عمه دوختم و با صدا  نگاه 
 : دمیپرس



 شده فدات بشم؟  یچ -

 : گفت  یتخت نشست و با لحن دلخور  یکالفه بود، کنارم رو   کهیدرحال

  کیگفته که ما   یمردک دسته موتور ن یبه ا  یشعوری کدوم ب  دونمینم  -
  ه یبه    قهیبار زنگ زده و هر دق  ستی از صبح ب  م،ی است دنبال خونههفته
 . م ی بکشه وسط که باهم دنبال خونه برگرد نویبحث ا  خواد یم  یترفند

  ی زدم و با همون صدا  یاقهقه  یدسته موتور  یاوج خواب به دلبستگ   یتو
 : آلود گفتم خواب

چندتا فحش    کر ی اسپ  ی بشم؟ بخدا فقط بذار رو   ی رتیبرات غ   ی خوایم  -
 . بره ادشیکلفت بدم اسمشم  

 :به بازوم زد ی اکرد و ضربه  یاخنده عمه

  کیمن    ی گوش  نی خجالت بکش بچه، اون مرد بزرگتره. واال نذاشته ا  -
 . رهی گیبار تماس م  کی یاهی ثان  ره،یلحظه آروم و قرار بگ

 : تخت بلند شدم و روبه عمه گفتم  یرو  از 

  ح یتوض   شه ی هم  یبار برا  ک ی  ؟ یکنیم  یریخب جوابشو بده، چرا کناره گ   -
  ت یگ یعمه تو دست به ضا  ،یسر و کله زدن باهاش رو ندار  طی بده که شرا

 . ست پس امتحانش کنمعرکه

هام خشک شد؛  ر   یو خون تو  دمیزنگ در آپارتمان، به خودم لرز   یصدا  با
بازوهام رو    کهیتخت انداخت و درحال  یرو رو   شیت گوش عمه با سرع 

 :دهنش گذاشت  ی دست گرفته بود، دستش رو جلو  ینگران تو   ی با نگاه



فقط سکوت کن تا اگه    کنم؛ینگران نباش عسلم، من درها رو چک م  -
 . میستی بود، فکر کنه خونه ن یمورد مشکوک 

و    اومد یش مرو زد و از اتاق خارج شد. دلم مثل آب داغ به جو  حرفش
من    تونستیزنگ در بود که م  یمدت فقط صدا   نیدلم غوغا بود؛ ا  یتو

کنه. ترس اون نگاه و اون    تابیرو تا سر حد مرگ بترسونه و دلم رو ب
باز باهاشون    دمیترس یها چنان سر دلم بود که م چشم  و  باز کنم  در رو 
 . بشم  روروبه 

 . داخل باهاش حرف بزن ا یست، بمهران جان؟ آره خونه ی خوب -

شدم و دهنم ناخودآگاه باز    ده یکوب   نی کف زم  خیاسمش مثل م دنیشن   با
 . و باز تر شد و از شدت ترس تنم به رعشه افتاد

 . بود، حاال وقت طوفان بود یوقت حساب پرس  حاال

رو از    جا نیمزاحمتون بشم؛ آدرس ا  خواستم یمچکرم ازتون، نم  یلیخ  -
 . گرفتم   یبراک یآقا دیجاسم... ببخش 

ا  یمراحم   - واال  پسرم!  زندگ  نیتو  سر  از  دست  شما  من    ی معاون 
َکنهان  داره؛یبرنم اقدر  آدرس  قول    ر یرو گ   جانیست که  به  تا  آورده 

  رم یکنه. من م  دایخونه پ   ادیب   وفتهیمون راه ب خودش مقل سرخر دنبال
 . رون یب رمیمن م  د یراحت باش نی تو و مت ه، یدردش چ نمیبب رونیب

و مطمئن    نم یخانومو بب  وایش   خواستم یرمنده که مزاحمتون شدم، مش  -
 . بشم حالش خوبه



گفت که قلب من از شدت استرس از حرکت    هیبا کنا   یخانم رو جور   وایش
اما به سخت  نشیچ  یافتاد و عمه هم برا کلمات سر    یکلمات کم آورد، 

 :رو به کار برد یدست

رو بشنو پسرم، من    لشیدال  ی. قبل از هر حرفدیممنون که کمکش کرد  -
 . تو اتاقشه  وای ش رم یم  گهید

کردم رگ روز    ی به طرق اتاق، سع  کشی نزد  ی هابسته شدن در و قدم  با
 . اولم رو فعال کنم 

  ح یمن مسئول توض  کنه؛یم  افتیجواب در   هیاآلن در برابر هر حرف،    از 
 .ستمین  لم یدرباره دال

  ی رو درست روبه  د،یدر د   یجلو  ستادهیرو ا من    یبه در زد و وقت  یاتقه
 .ستادیمن ا 

و پر از خشم روز    اهیروز اول، با همون نگاه س  یمشک   ی هاهمون اخم   با
 . العاده معنادار و متضادفوق یاول اما لبخند

که قرص خورده بود    یشب  ادیقشنگش،    ل یتنش و استا  یمشک   یهود  با
 .به پوزخند شد لی لبخند به لبم آورد و تبد

 : دمیش رو شنپر از طعنه  یصدا فقط

 .ماین  یبه! مامان به - 

هم قالب کردم و با اعتماد بنفس روز اول لب    یرو مصمم تو  هامدست
 :زدم

 . شاتاب بابا -



 :شد قیصورتم دق  یرو کش داد و تو پوزخندش

 . ز شده که بر و روت با   نم یب یم -

 : و لب زدم دمیکش   یق یعم نفس

 !؟یشو بهم بندازتکه ی! اومدم ی بود  یمارو بگو منتظر چه مشت و لگد - 

 : رو کش داد و گفت پوزخندش

 .رم ینه اومدم حساب دروغاتو پس بگ  -

  ی کاناپه صورت  یو رو   دم یاتاق کش  دیسف  یهاکیپاهام رو کف سرام  کالفه
اتاق نشستم، درست روبه با دقت و اخم براندازم  داخل  و  روم نشست 

 . کرد

 : گفت  یو با لحن پر حرص   دیبرچ لب

  ات یکه با روح   ی زیچ  خواست، یم   لکس ی مسئله آدم نرمال و ر  ن یدرک ا   -
رکب بود؛  متضاد  شک  یمن  و  خوردم  ازت  عصب  یهاکه  اولم    ترم یروز 

 . دمیشن  ن یرو از زبون رام لتیکه دال  یتا وقت کردیم

  ی برا  زه ی انگیاوردم و ب  نیی شد و سرم رو با خجالت پا  زونی آو   هاملب
 :مجاب کردنش لب زدم

 ... . نداشتم ک نوی شد، من واقعًا قصد ا ز ی چ نی خب بب -

 . خوامیاز روز اول تا آخرش معذرت م د،یببخش -

 . افق محو شدم یلحظه فقط تو کی یکف کرد و برا   دهنم 

 :درهم ادامه داد یی هاخونسرد و اخم   ییا صد با



بکشمت، اما به مرور هرچقدر با خودم    تونستمیبار اول قطعًا م   یبرا  -
 . دمیفکر کردم حقارت کارهام رو د

م  از  فقط  تعجب  و    تونستم یشدت  ول  و  شل  و کلمات  باز کنم  دهن 
 : رو ادا کنم   جونم یب

 ... . ای یمنو لو بد ؛یدعوا راه بنداز یکه بخوا  کردمیفک... ر... م  -

 : زد و روبهم گفت یصدادار  پوزخند

که هستم    ین یبه خودم نگاه نکردم، چون ا  نهیی آ   یست توهفته  کیمن    -
خط زمان تو رو    یجاست که وقت . درد بزرگ اونشناسم یوقته نم   یلیخ

افتخار م   ییبه کارها   ی وقت   بره، یجلو م    ی کن یفکر م  یکردیکه بهشون 
چرخه ادامه داره، ادامه داره    نیچقدر احمق بودم. ا  ی گیارها و بارها م ب
جمله رو    ن یها اجلو بابت گذشته و حماقت  یهرچقدر با زمان بر  توو  

 . یکنیتکرار م 

زدم و هنوز اون چند کلمه رو هضم نکرده    یکم جون و پر از تعجب   لبخند
ا  و افسار  شخص همون پسر رم کرده    نیبودم؛ هنوز تعجب داشتم که 

 . خودش قدم جلو گذاشته  ت یداشتم که با ن  دیروز اوله! هنوز ترد   ختهی گس

 : هم فشار داد و گفت یرو رو   هاشلب

بهتر باشه    دیمونده، شا  جیسردرگم و گ   ه؛یبود، هنوزم عصب  یعصب  ماین  -
 . نگفته  یتموم حرفا یبرا می قرار باهم بذار هی

 : دمیپرس  ی رو با زور کش دادم و با لحن سوال لبخندم 

 باشه؟  یعصب   دیبا مای چرا ن -



 :خونسرد جواب داد ی نگاه با

اندازه کاف  - به  نباش،  ن  یاز خودش عصب  ی نگران    چوقت ی ه  مایهست. 
پدر نر  ینخواست  اون کوچک  مان ی مثل  باشه،    ی تو  ینقش   نی ترداشته 

شون  سالش بود، خونهکه فقط پنج    یو کاراش نداره. وقت  مان ی نر  یزندگ 
افتاد؛ مادرش جلو  یآتش سوز جون داد.    شیچشماش داخل آت   ی راه 

خواست مراقب خودش باشه و    مای زد و از ن  ادکمک نخواست اما فقط د
 .وفتهی ن مان ی دام نر یتو

 : ادامه داد ی زد و با لحن پر از غم شی مشک ی به موها یاکالفه  چنگ

فقط    کهیکرد، اما نتونست حرف بزنه؛ درحال  داینجات پ   شیاز آت   ماین  -
تو  بود  سالش  م   ابونایخ  یپنج  تودیچرخیول  مدرسه صداش    ی. همه 

 . زدنیالل، همه کتکش م  کردنیم

تو  یوقت رو   یکه  درست  با کله    یپارک  داشتم  و  بودم  معلق  درخت 
هرطور شده بود    زش یر  کل یبا ه  شدمیم یو ضربه مغز نیتو زم  رفتم یم

 . کمکم کرد

  یمی تیدلم داغ    یو حال خرابش زل زدم و تو  ختهی بغض به چهره بهم ر  با
 . تازه شد  یپدریو ب 

 :و ادامه داد  دیکش  یآه

 . م ی زخم هم مرحم شد یرو  م ی نداشت چکسویه  ی ما وقت -



ام  کرده  خی  یهادست  یآوردم و با خجالت نگاهم رو رو   نییرو پا   سرم
که زمان اشتباه بود    م ی باهم اشنا شد  یاز زندگ   یانقطه  یماها تو  دم، یکش

 . م ی درستش بود یهااما ما آدم

  تونستم یمن م  رفتیتر م عقب  یکه اگه کم  یو آه از زمان، زمان  حسرت
 . تا فرشته رو داشته باشم پنج

زخمتون باشم، منم    یمرحم رو   تونم یبهش بگم که منم م  خواستیم  دلم 
 . تون باشم خانواده کیهمدل و عضو کوچ   تونم یم

به دست بغ م کرده  فشار  اما صدا   آوردمیهام  بگم  به    یتا  خونسردش 
 : دیگوش رس

 بهت داده؟ ن یرو سل  یلی اون گردنبند قلب اکل -

نتونستم ترس نگاهم رو کم کنم؛ با    ی اترس سرم رو بلند کردم و ذره  با
 : ترس لب زدم

اصرار کرد منم    قبولش کنم، اما خب بچه   خواستم یخب من واقعًا نم  -
 ... . ارمشیاالن برات م دیگفتم... خب ببخش 

  شد یرنگ وسط اتاق بلند م  یکاناپه صورت  یاز رو   کهیدر حال   یخونسرد  با
 :حرفم رو قطع کرد

آدرس و ساعت قرارو    رم؛ی م  گه ی. من دییاز ما  یمال تو، از امروز جزو   -
 . مون شش نفره بشهامشب قراره جمع فرستم،یبرات م

ا   حرفش م کار  هام و زبون قفل کردهدست  ی خشک  نکه یرو زد و قبل از 
 .دم یهاش رو با عمه از داخل حال شن تعارف  یصدا وفته یب



اون  به  فقط  و  بودم  به    دیکالم مهران چرخ  یچه که تومن کر شده  و 
!  یی از ما   یجزو آره! آره گفت تو    کردم؛یفکر م  دیناقص من رس   ی هاگوش

 .نه! من که کر نشدم، من گوشام سرجاشه

صورتش    یمتعجبم رو تو  یهاورود عمه به اتاق و چهره شادش، چشم   با
 : هاش رو از هم باز کرد و داد زدچرخوندم؛ دست

موتور  وایش  - پ  یدسته  خونه  برامون    ادته یکرده.    دای کار خودشو کرد، 
ر غاز پول که خونه خوب و  با چند  م ی گفتیم  یه  م؟یخورد یغصه پولو م

و جا دار رو نصف    ی خونه عال  ه یرفته بنگاه    ی! بنده خدا اکبرادینم   ر یامن گ 
  دار فردا خونه    وا ی کرده! ش  دایو امن برامون پ  یمحله عال   هی  یتو  متیق
 . م ی شیم

 :از حد ممکن گشادتر شد و با همون لحن داد زدم هام چشم 

! عمه باهام  یی از ما  یکرد! بهم گفت تو جزو   یعمه مهران ازم عذرخواه  -
 !قرار گذاشتن 

تو   م ی بکش  یبنفش  غیبود تا دوتا باهم ج   یکاف  نی هم   گه یبغل همد   یو 
 . م ی بپر

 : با چندش نعره زدم کردیکه به طرفم حرکت م  یزیبال زدن چ  با

 .رشی و رو بگعمه شپش  -

 *** 

 ( ماه بعد، اول مهر   نیچند)



رو باز    یی طال  یها خونه با کناره  یها در پنجره  ی و سر خوش  یخوشحال   با
 .ول دادم ی باد اول صبح ینفسم رو تو یکردم و با خوشحال 

رو    دمون یخونه جد  یهابا شوق آب پاش رو دستش گرفته بود و گل  عمه 
باغچه    ی تو  یهاگل  یبود و مهرش رو پا  ده یقدر زحمت کشان  داد؛یآب م

 . دیرس یهفت ماه، ساقه هاشون تا کمر من م یگذاشته بود که تو 

بودن    ده یقد کش  دینور خورش  یرو بلند که کنار هم روبه  یهاگردونآفتاب
 . خوردیاشون تکون م و با هر وزش باد ساقه

  ی شده جلو  فی رد   یهانگلدو  یآب پاش رو تو  یکه آب تو  یدرحال   عمه
 : با لبخند گفت ختی ریپنجره م

 . نشه دختر، برو که راننده منتظرته رت ید  یروز اول -

ش  از گونه  یاپنجره خودم رو به طرف صورت ماهش خم کردم و بوسه  از 
 . گرفتم

پر  کی تخت    ی رو   میزنگ گوش  یصدا  با اتاق  د  دمینفره  با  اسم    دمیو 
لبم    یرو   یا( لبخند گندهره یتا بم   قدر بزنمشکه دوست دارم ان  ی)پسر

 . نشست

برقرار کردم و صدا  تماس اول    یهابلند و فحش  یرو  رو  مهران گوشم 
سره داد و    کیخوشگلش رو    یهافحش  شهی نوازش داد. مثل هم  یصبح

 : یبعد رفت سراغ جمالت اصل 

 . دنیم لی صفا رو دارن تشک   وون؟ یح  ییکجا  -

 : زد،یکه داد م  دمیشن  یرو از پشت گوش  مایپر از حرص ن  یصدا



 . ارهی ب شم ی کله پوک. بگو گوش  نی ا هیا کدوم جهندم دره  -

 : نثارم کرد و گفت یاگهیفحش د یاز پشت گوش  مهران

 که؟   یدیشن -

 : زدم و جواب دادم ی پرحرص  خنده

منو اول صف    ی . جادهیراهه، هنوز نرس   ی امون بده المصب! راننده تو  -
 . یبا ی اتا برسم ب د یریبگ

 . ایمرده شورتو ببرم، گمشو ب  -

دوش گذاشتم    یام رو روکوله  یرو با خنده قطع کردم و با خوشحال  یگوش 
ها  رو بهم زده بود و مبل  یو از اتاق خارج شدم؛ عمه کل حال به اون بزرگ 

 .بود دهیکنار هم چ  ختهی رو بهم ر

  ونی دکوراس  ر یتغ   خواد یمشخص بود که باز م   یبلند و آپارتمان   یهاگل  از 
 . بده

رو    میاسپورت مشک   یهاکفش  یشروع عال  کی  یلبخند و استرس برا  با
که    اطیح   ی. وارد فضارونیاز خونه زدم ب   یپام کردم و با لبخند سر خوش 

اش عمه  پشت بوم خونه  یکه از باال  دمیرو د  یشدم جناب دسته موتور
 . زدیم  د یرو د

  وار ی به د  وار ی خونه درست د  کیقدر بهمون ارادت داشتن که  ن! جناب ابله
خونه خودشون برامون گرفتن و به قصد سلب کردن آرامش جون ما رو  

 . گرفتن



روز  د ینبا اکبر  یاز  شد  متوجه  عمه  د  وار ید   هیهمسا   یکه    وارمونهی به 
که برداشت تا    ی که اون روز به پا کرد و چماق  یامتیبگم، چون ق   یزیچ

 . بکشه هنوز کنج ذهنم جا خشک کرده شیرو آت   یدم در خونه اکبر

  ی بار برا  ه یمختلف دم در خونه پالس بود؛    ی هااز اون روز به بهانه  جناب 
  ی هم برا  گهیکوفت و بار د  یبارم برا  هی  ینذر  یغذا  یبرا  هی  یریگرد گ

 . زهر مار 

 :روبه عمه گفتم   ی رت یم رو باال دادم و غ فرم مدرسه  دیسف  ز یبول   یهانیآست

 . دور سرت، نامحرم باالست چیتر بپ عمه شالتو محکم  -

  ن یزم  ی شده بود، کالفه آب پاش رو رو   ی که تازه متوجه حضور اکبر  عمه
 :دیلب غر  ر ی و ز  دیکوب 

 . مرده شورشو ببرن، مردک تاپاله یا -

رو   شی باغبون  یهادستکش  کهیدرحال و    دیسف  یهایو صندل  ز یم  یرو 
 :و لب زد   دیوسیرو ب   میشون ی پ  ذاشت،یم  اط یبراق داخل ح 

 .مراقب خودت باش -

  خورد یم  ییمثاًل چا  که یپشت بوم درحال   ینطخش باز شد و از باال  یاکبر
 :داد زد ی اعیبا لحن ضا  زد،یم د یو منظره رو د

توجه حضور  به به سالم خانم رادمهر! شرمنده من حواسم پرت شد، م  -
بخ نشدم. صبحتون  م ریشما  مت   یری.  بشم    نیمدرسه  آماده  بذار  جان؟ 

 . م یباهم بر 



  دم یبا سرعت به طرف در دو  یم یکر  نیبوق ماش   یو با صدا  دمیکش   یپوف
 : و لب زدم

 .ممنون راننده اومد -

وارد    ی خودشه با سالم کوتاه  نیکه مطمئن شدم ماش  یرو بستم و وقت   در 
 . کرد  کرد و حرکت  یشدم؛ سالم 

 : سرعت و عجله لب زدم با

  قام یبرسم؛ رف  تر عیسر   دیتندتر برون، قربون دستت با  کمیجون،    یمیکر  -
 . از دستم شکارن یبدجور

 .ادامه داد ر یگفت و به مس  یظیغل  چشم

رو تماشا کردم. اول مهر بود و سرما    رونیب   ن یماش  شهی از ش  ی ظیآه غل   با
هوا   ینسب  یو سرد  ز یی و دار پا ر یهمه درگ  کرد،یشهر رخنه م  یکم توکم 

 . بودن

ب  ییهاابونیخ و    توجه یکه  بودن  شلوغ  همچنان  ساعت  به 
 .تا به مقصد برسن دنیدو یکه با سرعت م  ییآموزهادانش

ا  نیبعد که ماش   قهیدق  چند ب   ستاد،یاز حرکت  شد که چرا    شتر ی تعجبم 
 !م ی دیقدر زود رس ان

با فرم    ییآموزهابه دانش  ی و موشکافانه نگاه  دم یرو درهم کش  هام اخم 
 . انداختم  شدنیم  ی بزرگ با سر در مشک اطیکه با سرعت وارد ح  یآب



آوردم؛ سرم رو    نیی رو پا  نیماش  شهی در هم گره خورد و ش  شتر یب   ابروهام
از ش  نی تا آخر با دقت    شهی حد ممکن  تا سر در مدرسه رو  خارج کردم 

 . نم یبب

بلند    نیآست   ز یو بول  ی مدرسه ما که عوض نشده بود و با شلوار مشک  فرم
نبود و سردر مدرسه    ی شکل  ن یمدرسه ا  ی فضا  ی! از طرفمیرفت یم  دیسف

 . نبود دی با خط سف یمشک 

لب زمزمه    ر ی کردم، ز  تیسم مدرسه رو روکردم و ا  ز یهام رو رچشم   یکم
 : کردم

 !مدرسه شا... هد. مدرسه شاهد -

وار  کردم، سر زنش  یو خنده بلند دمیچرا اما سرم رو داخل کش   دونمینم
بهم زل زوه    نهییزل زدم که از داخل آ   یمی کر  دهیو رنگ پر  جیبه چهره گ

 . بود

 : شدت گرفت و لب زدم  مخنده

 ؟ ینبود یمری! تو که آلزاست یکه مدرسه ما ن   جانیا -

  ی اول صبح  دم؛یکوب   نیرو زدم و پام رو با شدت کف ماش   یبعد  قهقهه
ان  ر یپن   یفکر کنم به جا بود که  و ماست خورده    شیقدر ش و َکره نون 

 . زدیم

 . آقا نیجاست مت  نیتون هممدرسه -

  ی کرده و قلب  گره  ییشد و جاش رو به ابروها دهیم برچباره قهقهه کی به
 : نعره زدم باً ی هام رو بهم فشار دادم و تقراز کار افتاده داد؛ لب



 تو؟  یگ یم  یچ -

شد؛ با تعجب و    اده یپ   ن یو از ماش  د یکش  اشدهیبه چهره رنگ پر  یدست
 : و با حرص نعره زدم  دمیکش   رونیب  شهی سرم رو از ش ت یعصبان

 تو؟   یگ یم  یچ -

 : سردرگم لب زد یارو روبهم باز کرد و با ترس و چهره  نیماش  در 

امسال شما رو قبول نکرده، به سفارش    یمدرسه قبل   ر یمادرتون گفتن مد   -
 . دیباش جا نیمدرسه هماهنگ کرده که امسال رو ا نی ا ر ی مادرتون با مد

 . هام کش اومداز قبل لب شتر یکش اومد، هرلحظه ب  هاملب

 . حاال من منفجر شدم مشت شد، مشت شد و  هامدست

و حاال    دمیدهنش کوب   یکه بازوم رو گرفت، مشتم رو با لذت تو  یم یکر
 :وقت فوران کردن بود

 . کرد؟ غلط کرده با تو  یغلط کرده با تو، مادر؟ چه مادر -

 : صورتش گرفت و با درد لب زد  یبا درد دستش رو رو  یم یکر

ه دارم، منو از نون  با زور ببرش. شرمنده من زن و بچ  ومد، یگفتن اگه ن   -
 . دیخوردن نندار 

و تقال کردم؛    دمیپاهام رو عقب کش   د،یبازوم رو به زور به طرف جلو کش 
 : و داد زدم  دم یبا سرعت به بازوهاش مشت کوب

بگو وجود داره خودش    اد؛یبهش بگو خودش ب  ،یولم کن مردک عوض   -
 . ستهی روم با یجلو ادیب



سر    ی اوضاع آشفته من با سرعت کالهش رو رو   دنیدر با د  یجلو  نگهبان
 : مون اومدراست کرد و سمت

 ه؟ یچه حرکات  نیدر مدرسه ا  یچه خبره آقا! جلو  -

 : و نعره زدم دم یسرعت پاهام رو به عقب کش با

 . خور  یولم کن؛ ولم کن مفت خور تو سر -

 : روبه نگهبان گفت  دیچربیکه زورش بهم م  یم یکر

  ه یوارد بشه؛ قربون دستت آقا    کنهیثبت نام شده، اما قبول نم  جانیا  -
 . اگه وارد مدرسه نشه کنهیم  اهی به من بکن. مادرش روزگارمو س ی کم

اسمش    شهی بود. چرا هم  طان یزن مادر بود؟ نه! ش   نی بود؟ ا   یزن ک   نیا
اما خودش نه؟ کاش م  کاش    مرد؛یبابا اون م   یکاش به جا  مرد،یبود 

 . کنم   کار ی چ  دیداره! من اآلن با  دهیکنم؟ من تقال کنم فا  کار ی. من چمردیم

در    یجلو  یپر تمسخر پسرها  یهانگاه  دن یکه بازوم رو گرفت با د  نگهبان
مدرسه، ماتم برد و سست شدم رام شدم و فقط پاهام بودن که قدم به  

 .حرکت کردن  یحسیو ب ی قدم با سست

م  یوقت ح  خیکه  وسط  رو  عظ  اطی من  با صف  داشت،  آب  یمینگه    ی از 
ها  پوش  یاز طوس  یبه اون عظمت صف  اطی ح  یرو شدم و توها روبهپوش
که دوتا    افتم یآموزها  و دانش  اطیسمت چپ ح   دیو از سر در سف  دمیرو د

 . دم یهست و از درون فرو پاش  جانی مشترک ا اطیح ک یمدرسه با 
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 شب 1:14:  ساعت

 فصل اول  انیپا

 

 : سندهی نو سخن

.  کنم یها تشکر م و خواننده  نیو منتقد  زمی زحمات انجمن و ناظر عز  از 
رو با    انشیو اگه پا   د یرس  انیخام و اشکاالتش به پا   ی رمان با قلم   ن یاول

  ی مشکالت عجله کردم برا  یسر  هی  ل یبه دل  خوامیعجله نوشتم معذرت م 
 . رسوندنش انیپا

رمان گذاشتم    یکه برا   یفصل دوم جبران بشه، پنج سال از وقت  دوارم یام
 . که ارزش داشته باشه  دوارمیام

ا  خواستم  ا   ر ینظ   قیعم  راداتیدرباره  بگم،  پسرانه  مدرسه  به    نجا یرفتن 
و دردها و    هاتی واقع   ی لیتخ   ز یچ  کیاز    میتون یست و ما مقصه  یایدن

. احتمال عوض شدن اسم فصل دوم وجود داره و در  م ی س یها رو بنودرس
 . شهی م  یهر صورت اطالع رسان

 ♡همه  یاز همراه ممنون 

 

 

 


