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تنها  یحوصله ، خودم رو جا دادم رو یو ب خسته

 هیشد به عنواِن  ی. البته که نمیتاکس یِ خال یِ صندل

به  یصندل هیشناختش ؛  تیکامل به رسم یِ صندل

ینفِر کنار یِ از دست و پا یکم یاضافه  ! 

 عیکه وس یهمون نفِر كناري نگاه کردم؛ انقدر به

دیرس یبه نظر نم عینشسته بود ، وس !  

از سه بار تالش، موفق به بستِن در شدم وخودم  بعد

دادم به پنجره ،تا رسما تو بغِل مسافر  هیرو تک

نباشم یکنار ! 

و پاتون رو تو  گفتم" لطفا دست یبود اگه م زشت

ن؟یمربوط به خودتون قرار بد یمحدوده  " 

چه برسه به  د،یشن یزدم نم یهم م ادیاگه فر مسلما

نیروت یگفتِن ساده ،با توِن صدا !  

تو  یِ هندزفر یکرد ، مرز ها یکه گوش م یا ترانه

 یکِل فضا یگوشش رو شکسته بود و به راحت

داد یرو پوشش م نیماش . 



کردم  یدادم و سع هینجره تکسرم رو به پ الیخ یب

 یکه با خش خِش بد یاجبار یِ قیموس یاز صدا

 !همراه بود لذت ببرم

،  کیرو به رو ؛ تراف یها نیشدم به انبوِه ماش رهیخ

شلوغ شهیتهراِن هم نفکِ یجزء ال ! 

عوض  یآهنِگ لعنت نیچرا ا دمیفهم یشدم. نم کالفه

اره برد از تکراِر صدب یم یشه! خواننده چه لذت ینم

"؟ی" تو من و نخواست یجمله  ی  

برد؟ یم یچه لذت شنونده   

بودم که تلفنم زنگ  یشگیافکاِر هم نیهم رِ یدرگ

صفحه افتاد یخونه رو یخورد و شماره  ! 

دادم و گفتم جواب : 

 جانم مامان؟-

،  میخور یشام م میخواد بگه" دار یدونستم م یم

پس؟ یکجا موند " 

- شام میخواه یسالم م ... 



تو دستگاه پخش  شیشگیهم یکه جمله  نیا از قبل

 :شه ، گفتم

- موندم کیتو تراف ! 

شد قیدق صداش : 

- ؟یکن یچرا انقدر آروم صحبت م  

گفتم کالفه : 

- ام یتو تاکس . 

 نیتونستم صورِت متعجبش رو تصور کنم ، ا یم

بود! طبِق  خیزِن تار نیتر ینیب شیزن ، قابِل پ

 :انتظارم گفت

- ؟یتپس چرا با آژانس برنگش  

دادم جواب ندم، تنها گفتم حیترج : 

- رسم یاالن م . 

که قصِد  یکیشدم به تراف رهیکردم و خ یخداحافظ و

 !باز شدن نداشت



****** 

 یرو باز کردم ، براکفشم  یآسانسور بند ها تو

چند  یکنم اما به جاش برا یتونستم کار ینم کیتراف

داشتم یاستراتژ یمعطل نشدن پشِت در ، کل هیثان . 

محِض باز شدِن در آسانسور ، زنگ واحدمون  به

که  یزیچ نیرو فشردم و بعد از باز شدنش ، اول

مامان بود یگره شده  یاخم ها دمید ! 

"  یِ شاره کرد؛ به معنرو که بستم ، به ساعت ا در

چه وقته خونه اومدنه؟ نیا ". 

گونه اش گذاشتم و گفتم یرو یا بوسه : 

- " به تو ،  دیآ یخشن از بس که م یچشم و ابرو

شود یم یآدم عاشِق نامهربان یگاه ! " 

دمیبابا بلند شد و متعاقبش شن یخنده  یصدا : 

 احواالِت وروجِک بابا؟ -



ود ، فقط انقدر تو وروجِک بابا که خوب ب احواالتِ 

بود  دهی" شنی" تو من و نخواست ریساعت اخ کی نیا

خورده یکرد شکسِت عشق یکه کامال حس م !! 

 یبهش سالم دادم . روپوش و شالم رو رو دورادور

نشده  یبهداشت ِس یشونه ام انداختم و هنوز وارد سرو

و گفت دشونیبودم که مامان کش : 

- ؟یدرست شقراره  یتو ک ؟یر یم یدار نایبا ا  

وقت چیزدم. ه لبخند ! 

به صورتم زدم و باشستِن دست هام ، خودم رو  یآب

رسوندم زیبه م  .  

خورِش  یبابا بود. بو یپلو برا دنِ یدر حاِل کش مامان

کرد یم کیبه شدت اشتهام رو تحر یقرمه سبز . 

نشستم میصندل یو رو دیبابا رو بوس ی گونه . 

مینداشت شام ، زِ یبه صحبت کردن ، سر م عادت .  

خونه، صحبت کردمن  فِ یلط کتاتورِ ید نی، ا مامان

دونست. اصال هم در  یموقعِ غذا خوردن رو بد م



 زِ یگرفت که ما سه نفر ، فقط و فقط سِر م ینظر نم

شد ، در  یکه انجام م ی. البته اگه صحبتمیشام جمع

 یوقت جمله  چیمورِد خوش مزه بودِن غذا بود ، ه

یدیشن یرو نم " وسط غذا حرف نزن" . 

- ؟یناهار نخورده بود  

مامان گفتم یپر ، در جواِب جمله  یدهان با : 

 هوم؟-

سوالش رو تکرار کرد دوباره : 

- ؟یناهار نخورده بود دمیپرس  

ساعاِت گذشته اصال  یخسته بودم که اتفاق ها انقدر

که تو  یزیچ نیشدند . آخر ینم یتو ذهنم تداع

مسافر و  هی عِ یوس یخاطرم مونده بود ، دست و پا

!" بودی"تو من و نخواست کِ یتمینسبتا ر یجمله  ! 

نبود که ناهار خوردم  نیا قایکه منظوِر مامان دق البته

بود که چرا به بشقاِب  نینه! منظورش در واقع ا ای

 !غذام حمله کردم



جوابش گفتم در : 

- خوش مزه ست یلیخ . 

تونست بحث رو تموم  یبود که م یتنها جمله ا نیا و

نه و اجازه بده از غذام لذت ببرمک . 

بلند شد.  عادت به خوردِن شام ،  زیاز سر م بابا

که مامان  نیا ینبود. فقط برا شییجزء عادات غذا

سر  دیدونست موقعِ غذا خوردن ، همه با یالزم م

 کیشد. وگرنه به  یکنن ، حاضر م دایحضور پ زیم

 ، کرد یم مشیکه بابا تو پنج قاشق تقس ییقاشق پلو

شد گفت شام خوردن ینم ! 

لقمه رو با آب فرو دادم و متوجه مامان شدم  نیآخر

"  یِ کرد. سر تکون دادم ، به معن ینگاهم م رهیکه خ

شده؟ یچ ". 

 یرو هیوقت عادت به حاش چیه قایدقوقت ،  چیه

راست رفت سِر اصل مطلب و گفت کینداشت . : 

- ؟یپول الزم دار  



و آژانس!  یکرد به موضوعِ تاکس یاشاره م داشت

و گفتم دمیرو سر کش وانیداخل ل یمونده  یآِب باق : 

 نه چطور مگه؟-

- باش پرتو یجد ! 

که ظروِف  یبلند شدم و در حال زیلبخند از پشِت م با

کردم ،گفتم یشام رو جمع م : 

- ام مامان یجد . 

به شستن ظرف  میبعد وارد آشپزخونه شدم. تصم و

و گفت دیها داشتم که بهم رس : 

- یبرو استراحت کن. خسته ا . 

، اما واقعا بودم ستمیخواستم بگم ن یم !  

از اون  یکیدادم و در جواب ،  لشیتحو یلبخند

گرفتم لیناب و نادرش رو تحو یلبخند ها . 

بازو هام فشردمش و گفتم نیب : 

- مهربون یمن تو را عاشق. اخمو . 



خودش جدام کرد و گفت از : 

- بگو یپول الزم داشت . 

شد ینم الیخ ی، ب گهیبود د مامان ! 

***** 

،  وارید یچشم باز کردم. ساعِت رو یبا بدبخت صبح

داد یعدد نه رو نشون م .  

دم رو اسفند ماه ، آ یدادم ، هوا یبدنم کش و قوس به

کرد ، اال کار یم بیترغ یزیبه هر چ ! 

هم دما شدن با  یکه دست و پام رو برا یحال در

و  دمیآوردم ، داد کش یم رونیپتو ب ریاز ز طیمح

 :گفتم

- مامان؟ یخونه ا  

نگرفتم یجواب . 

 یباال یجمع شده  یزور از تخت دل کندم ، موها به

 .سرم رو شونه زدم و بافتم



انداختم و  نهیرده ام تو آپف ک یبه چهره  ینگاه

 :گفتم

- ات افهیبا اون ق ! 

رفتم رونیاز اتاق ب و . 

رفتن  یخوردم و بعد از حاضر شدن، برا صبحانه

 رِ یاز خونه خارج شدم. شکِر خدا نه درگ کینیبه کل

عیوس یِ دست و پا رِ یشدم و نه درگ کیتراف ! 

ازم  یی، طبِق معمول با لبخند و خوش رو یناز

روزم رو بهم داد.  نِ یمراجع ستِ یلاستقبال کرد و 

که  نیانداختم و قبل از ا یبه اسام یسرسر ینگاه

مراجعِ  ی، نگاهم ثابت شد رو ستیاز ل رمیچشم بگ

 . "ساعت سه ،" بهراد

بود ییآشنا اسم . 

 حیشده بود ، توض میریکه انگار متوجه درگ یناز

 :داد



- وقت ها به تلفن  شتریب ست،ین یمراجع منظم

کنم یده ، از برنامه ات خارجش م یجواب نم . 

که به خاطرم  یزیچ نیذهنم فشار آوردم و اول به

" بودگاریس یِ اومد "بو . 

آگاه گفتم ناخود : 

-  گاریادکلن و س یکه لباس هاش بو یهمون پسر

ده یم ! 

اتاقم شدم یِ راه یا گهیبدوِن حرِف د و . 

 یتیبرو برگرد ، عاشق کارم بودم. در کل شخص یب

که دوست ندارم ،  ییتونستم با کار ها یداشتم که نم

دادم  یکه انجام م یارتباط برقرار کنم. پس هر کار

و عشق پشتش بود لیاز تما ییای، دن . 

 قایرق و باد گذشت و دقساعت سه ، زمان به ب تا

به بدن  یهمون ساعِت سه بود که تونستم استراحت

 .خشک شده ام بدم



انداختم تا بدونم مراجع ساعت سه  ستیبه ل ینگاه

داشته و دوباره برخوردم به همون اسم  ریکه تاخ هیک

 ."" بهراد

رو صدا زدم و خواستم که  یلحظه بعد ، ناز چند

وابم بعد از دو کنه. ج یریگیرو پ ومدنشیعلت ن

بود نیا قهیدق : 

- ده یپدرش به تلفن جواب نم ! 

مدل مراجع ها نیباال انداختم، کم نبودن ا ییابرو ! 

 یم یشدم و تا ساعِت چهار که مراجع بعد الیخ یب

خودم رو با نوشتِن پرونده ها مشغول کردم دیرس . 

بود که از  شیو ساعت ش دمیمراجع آخر رو هم د دو

خارج شدم کینیکل ! 

که قرار بود  یبه خونه ، مقدار پول دنیاز رس قبل

 قهیکردم. به چند دق زیکنم رو وار زیوار میمر یبرا

که زنگ زد. جواب دادم و با لبخند گوش دادم  دینکش

مهربونش یبه صدا : 



-  امیاالن پ نیممنون. هم ایدن هیسالم پرتو جونم ، 

دیبانک برام رس . 

حفِظ لبخندم گفتم با : 

- ؟یجان. چه خبرا؟ خوب سالم مهربون  

و گفت یبرگشت به موضوعِ قبل دوباره : 

- یکرد یکه چه کمک بزرگ یدون ینم . 

و گفتم ستادمیا ابونیخ کنار : 

- دلم زینکردم عز یمن کار . 

گفت یخوشحال با : 

-  یدون ی.نممیریو براشون لباس بگ میبر میتون یم

کار  یلیدارن.خ دیع دیکه چقدر ذوق و شوِق خر

یکرد یبزرگ . 

شد قیعم لبخندم .  

ماه به  کینکرده بودم. من فقط  یواقع من کار در

رفت و آمد کرده  یرفت و آمد با آژانس با تاکس یجا



داد که خودش  یانجام م میبودم. کار بزرگ رو مر

کرده بود هیهمسا یرو وقف دوقلوها . 

دوقلو ها ، لبخندم محو شد و با  تِ یوضع یادآوری با

خودش رو روش گذاشته  ری، تاث یکه ناراحت یلحن

دمیبود ، پرس : 

- از پدرشون نشد؟ یخبر  

داد " نه یم یمعن هی سکوتش ! ". 

دمیپرس دوباره : 

 چه خبر از مادرشون؟-

گفت یدردمند با : 

ی...همونطوریچیه ! 

عوض کردِن حال و هواش  یگرفته شد اما برا حالم

 :گفتم

- د؟یخر دیر یم یک  

مهربونش شاد شد و گفت یصدا دوباره : 



- فردا صبح نیاحتماال هم !  

احساسيِ چهره اش رو از لحنش  رِ ییتونستم تغ یم

 :تصور کنم. گفتم

- هیعال ! 

دست تکون دادم یتاکس یبرا و . 

***** 

دوم فصل  

 

 

 

و در  دمیسرد شده ام رو نوش ییِ از چا یا هجرئ

خورد ، گفتم یکه به در م ییجواِب تقه ها : 

- دییبفرما . 



 رهیباز در نقش بست. خ مهین یتو فضا یناز قامتِ 

 رونیب یداشت از دسِت ناز یکه سع یشدم به دست

شه دهیکش . 

تو هم رفته بود ،  بيیبه طرز عج یناز ی چهره

 :گفت

- ختهیرو بهم ر رشی. کل پذنجاستیساعته که ا کی . 

"چرا؟یتکون دادم ، به معن سر ". 

موفق شد که بچه رو به داخل بکشه ؛ در رو  باالخره

در کنترِل ولومش داشت  یکه سع ییبست و با صدا

 :، گفت

- که جواب  نی.نه به اشینیبب دیست. با وانهیپدرش د

ساعت  هیآد و بچه رو  یکه م نیده ، نه به ا ینم

ره.صد دفعه به همشون گفتم که  یه و مذار یم نجایا

هیتوانبخش  کِ ینی، کل ستیمهدکودك ن نجایا . 

! موفق نشده بود تو کنترِل ولوِم صداشخب . 

شدم و به سمِت پسر بچه رفتم بلند .  



مونده بود ، " بهراد" ؛ اما  ادمیرو خوب  شیلیفام

  .اسمش رو خاطرم نبود

دمیپرس یعصبان یِ به ناز رو : 

- د؟بو یاسمش چ  

جواب دادن به سوالم گفت یجا به : 

-  سیک نیکنم که کنسل کنن ا یصحبت م تیریبا مد

و زود اومدن به کنار،  ومدنیبه کنار! ن ینظم یرو.ب

کار کنم؟ یپدرش رو چ  

دختِر  نیکه ا یگفته بود به ناز یدونست چ یم خدا

آروم از کوره در رفته بود شهیهم ! 

هیگر ریبچه زد ز پسر .  

زد از اتاق  یکه هنوز هم غر م یدر حال یناز

 .خارج شد

و ادکلن  گاریس یاز بو یپسر شدم ، ادغام کینزد

 .مشامم رو پر کرد



به سمت در و پشت سر هم تکرار کرد "  رفت

قرمز نیماش " 

دمیکش رونیو پرونده اش رو ب زیسمِت م رفتم .  

" 29آراد بهراد" متولد  .  

 مینمتوجه شدم که سه و  یحساِب سرانگشت هی با

بود یسالشه .ارجاعش از روانپزشِک معروف . 

 یبهراد" . جا یشد به اسم پدرش" کسر دهیکش نگاهم

اطالعاِت مربوط به مادر،  یاسم مادر و در کل همه 

بود یخال . 

رو رها کردم و به سمتش رفتم. اشک هاش  پرونده

ختیر یگونه اش م یگوله گوله رو . 

ش.شلواِر مارک یشد به سمِت لباس ها دهیکش نگاهم

که زحمت  یتنش بود که مطمئن بودم کس  یتنگ نِ یج

ربع زمان صرف  کی، کم کم  دهیپوشوندنش رو کش

 .کرده



شد. عقب  لیتبد غیاش به ج هیرو جلو بردم. گر دستم

 بود یعیاعتماد نشه.طب یبهم ب نیاز ا شتریرفتم تا ب

کرد یم هیجلسه رو هم گر نیاگه کل ا .  

بودمش و  دهیند شتریکل با امروز ، دو جلسه ب در

دو جلسه فاصله افتاده بود که عمال  نیا نیانقدر ب

شد یم یمنتف یقبل یجلسه  . 

ارِد و یلیاتاق عادت کنه و خ طیدادم که به مح اجازه

 .فاز درمان نشدم

کالس که تموم شد ، در رو باز کردم ؛ کلینیك  زمان

مشغوِل حساب و کتاب ،یخلوت بود و ناز . 

که زدم ، سرش رو باال آورد و گفت صداش : 

- ومدهیپدرش هنوز ن . 

که گفت دمیکش یکالفه ا پوفِ  : 

تو برو. مراجع آخرت بود. من هستم تا پدر -

ارنیب فیتشر شونیگرام . 

راد که تازه آروم شده بود ، نگاه کردم و گفتمآ به : 



- ؟یزنگ زد  

گفت کالفه : 

فکر کن نزده باشم. و صد البته فکر کن که جواب -

 !بده

رو کج کردم! گفتم لبم : 

- ینطوریشه که ا ینم ! 

خستگي گفت با : 

- یبرو. خسته هم شد ایتو ب . 

گشتم گفتم یکه به اتاق برم یحال در : 

- حرف بزنم باهاش دیمونم. با ینه م . 

اتاق لیشروع کردم به جمع کردِن وسا و . 

به گوشم  یصحبت کردِن ناز یبعد ، صدا قهیدق چند

شدم به  رهی.خودم رو به در اتاق رسوندم و خدیرس

و پشت به من بود یکه رو به ناز یمرد بلند قد . 



مرد  نیمتوجه شدم که ا یلحن صحبت کردن ناز از

تونه باشه یم یک . 

 هی، فقط  یناز یصحبت ها و غر هاجواِب تمام  در

 :جمله گفت

 آراد کجاست؟-

ماتش برد یناز !  

کردم و گفتم مداخله : 

 .اینجاست-

 نیسمتم برگشت. از تعجب دهانم باز موند. واقعا ا به

بچه بود؟ نیآدم پدر ا  

از  یشکسته شده و موها یثابت موند رو ابرو چشمم

 .ته زده شده اش

گفت اتیهم فشرد و نها یرو رو لبش : 

- آراد کجاست دییاگه نگاه کردنتون تموم شد بفرما ! 

زد یپرده حرف م یباز تر شد! چقدر ب دهانم ! 



خودم اومدم ؛ به داخل رفتم و گفتم به : 

- دییبفرما . 

 دنِ یدر حال چ شیربع پ کیاومد. آراد که از  دنبالم

 یصدا دنیخط بود ، با شن هیهدف لگو ها تو  یب

گرفتن پدرش شروع کرد به بهانه . 

نشستم و گفتم زیم پشت : 

- نیکرد رید . 

گفت یمودبانه ا ریلحِن غ با : 

- تون رو  یمنش یحرف ها نیخوا یشما هم م

د؟یتکرار کن  

کردم لحنم دوستانه باشه یسع : 

- خوام چند کلمه باهاتون صحبت کنم ینه. م !  

اضافه کردم یبعد از مکث کوتاه و : 

 .راجع به آراد-



نم از کجا مطمئن بودم که دو ینزد ، فقط نم یحرف

کنه یتو دلش داره فحش نثارم م . 

 :گفتم

- داره ، حتما راجع  اجیاحت یپسر شما به درماِن جد

نیالزم رو دار یبه مشکلش آگاه . 

نگاهم کرد و گفت یالت خاصح با : 

- من هفت روز هفته  یدرماِن جد نیا یو قراره برا

محترمتون رو مالقات کنم؟ یشما و منش  

آدم؟ نی! چش بود ا دیسوت کش سرم  

مکث کردم و گفتم یکم : 

-  یم ارن؟یب فیکه همسرتون تشر ستیامکانش ن

که اصوال مادر ها نیدون ... 

فتگ یو بلند یعصب یحرفم با صدا ونیم : 

 !آراد مادر نداره-



دونستم در  یبود که من نم یبار نیاول قایدق نیا

چه جور رفتار کنم دیآدم با کیمقابل  ! 

در مان ی هیکردم دوباره برش گردونم به قض یسع : 

- انقدر نامنظم باشه شیجلسات درمان دینبا . 

مقابلم بود؟ وارید ا؟ینزد. خدا یحرف  

 یفتم. پس بوتر ر کیبلند شدم و نزد زمیپشت م از

بود نجایآراد از ا گاریادکلن و س ! 

که بهم انداخت ، فراموش کردم که چرا از  ینگاه با

 !جام بلند شدم

همون لحن مختص به خودش گفت با : 

- ن؟یدرمانگر آقا ندار نجایا  

باره به صورتم هجوم  کیخون بدنم به  همه

 یشک م ینبود، ب یاخالق کار تیآورد.اگه رعا

گه؟ید نیخوا یتون مخود یگفتم" برا ". 

و حرفه ام رو به خودم  تیکردم موقع یسع اما

شم ادآوری .  



و گفتم دمیکش یقیعم نفس : 

- صحبت  تیریبا مد دیدرمانگر با رییتغ ی!برامیدار

دیکن . 

برگشتم زمیدوباره به پشت م و . 

بود که آرزو  یبار نیاول نینگاهم کرد. ا یطوالن

نفر نگاهم نکنه کیکردم  یم . 

رفت یودتر مز کاش ! 

بچه بلند  یشد و پسرش رو بغل گرفت. صدا بلند

 تشیاذ دنیمدل لباس پوش نیخواستم بگم ا یشد. م

پدرش منصرفم کرد یکنه اما چشم ها یم ! 

یحرف چیرفت. بدون ه رونیاتاق ب از ! 

کردم.  یانداختم و با انگشت هام باز نییرو پا سرم

سپر شدند  یشد انگشت هام م یم میمرگ هیهر وقت 

 .بال

شده.  رهیشدم که بهم خ یلحظه بعد ، متوجه ناز چند

 :گفت



- ش؟یدید  

دمید یعنیدادم!  سرتکون ! 

- از بچه مشکل داره شتریپدره ب ! 

 کینیرو جمع کردم و از کل لمینگفتم. وسا یزیچ

زدم رونیب .  

 یو تاکس یاصل ابونیپیاده رو رفتم تا برسم به خ از

 هیگر یدم که صدابو دهینرس ابونی.هنوز به خرمیبگ

باعث شد سرم رو بچرخونم به سمت  ییآشنا ی

ابونیکنار خ یپارک شده  یها نیماش . 

آراد بود یصدا .  

 یندلص یها شهیهاش رو گذاشته بود رو ش دست

کرد یم هیعقب و داشت گر . 

پدرش یخواسته نگاهم سر خورد رو نا . 

زد و اصال آروم به نظر  یبا تلفن حرف م داشت

دیرس ینم ! 



که متوجهم بشه ، فاصله  نیتند کردم و قبل از ا قدم

 .گرفتم

 یحوصله تر از هر موقع یب دمیخونه که رس به

  .بودم

اد.در د صیخونه تشخ فِ یلط کتاتوریرو اول د نیا

 یِ شگیهم یجمله  دنِ یپرس یرو که باز کرد ، به جا

دی" پرس؟یکرد ری" چرا د  : 

- ه؟یشکل نیات ا افهیچرا ق  

واکنش ممکن  نیتر دهیفا یزن، انکار ب نیبرابر ا در

 :بود. پس گفتم

- دونم ینم . 

دیرو بست و پرس در : 

- حرفت شده؟ یشده؟ با کس یزیچ  

دونستم ینم !  

خواستم که بدونم ینم !  



خواستم ربطش بدم به مراجع آخرم ینم  

. خواستم ربطش بدم به رفتاِر پدر  یدر واقع نم

 .مراجع آخرم

اتاقم شدم و در رو بستم وارد .  

سوال و جواب شم نیاز ا شتریخواستم ب ینم ! 

*****  

سوم فصل  

مراجعم  نی، اول یشنبه صبح ، در کمال ناباور سه

 !آراد بهراد بود

ود که درست راس ساعت ، ب نیتر از اون ا بیعج

بود ستادهیبغِل پدرش پشت در ا . 

نگاه کردم ، شونه باال انداخت یناز به ! 

رفتم . متوجهم شد و اجازه داد که داخل اتاق  جلو

 .شم

نکرد سالم ! 



از من وارد اتاق شد و گفت بعد : 

 االن منظمم؟-

،  دیمنظورش نشدم ، نگاه سردرگمم رو که د متوجه

 :گفت

- موقع نیفرد ، هم یصبح روز ها ! 

به منظورش بردم. اما خودم رو به اون راه  یپ تازه

 :زدم و گفتم

- میساعت هم درمانگر آقا دار نیا . 

نقش بست! چشم هاش  یلب هاش لبخند کمرنگ رو

کرد و گفت زیرو ر : 

- نهیبچه ام رو بب یک رمیگ یم میمن تصم .  

برد! ادامه داد ماتم : 

- مانگر رو ، دم. در یم رییهر وقت بخوام تغ

که بشه رو یزیرو ، در مان رو ! هرچ کینیکل ! 



" نیبد رییخواست بگم" بهتره خودتون رو تغ یم دلم

بود یاما سکوت انتخاب بهتر ! 

 یدم که آروم بود. داشت با قالب هاآراد نگاه کر به

کرد یم یباز یرنگ انگشت . 

رو به پدرش منتقل کردم و گفتم نگاهم : 

- باهاتون صحبت کنم دیبا ! 

به اومدن و منظم شدن گرفته بود  میحاال كه تصم دیبا

زدم یالزم رو بهش م ی، حرف ها . 

گفت یلحن نچسب با : 

 !بله-

لحنش رو.گفتم رمیبگ دهیکردم ناد یسع : 

- شه؟ یتو منزل باهاش کار م  

نگاهم کرد و بعد گفت هیثان چند : 

 .نه-



جور  هیآدم بپرسم.  نیتونستم سوال هام رو از ا ینم

 یکرد به الل شدن. بعد از سکوت یوادارم م یبیعج

گفتم یاز سرناچار یطوالن : 

- ن؟یکن یکار م یتو منزل چ  

- میکن یم یزندگ ! 

ردک یبود که داشت مسخره ام م یجور لحنش ! 

بود  نیکردم به خودم مسلط باشم. من منظورم ا یسع

شه و در واقع چطور از  یکه چطور با آراد رفتار م

 یا گهیآدم انگار قصد د نیآد.اما ا یپسش بر م

دمیداشت. پرس : 

- جز شما دو نفر تو منزل هست؟ یکس  

هاش رو جمع کرد و گفت لب : 

- لحظه  در مورد دیلی. اما اگه مامیقائدتا که ما دو نفر

 ایبراتون شرح بدم که ک دیخودم بدون یخصوص یها

آن یرن و م یم . 

موجود؟ نیبود ا یشکل نیمن... چرا ا خداي  



صدام شده بود ، گفتم یکه چاشن یتیعصبان با : 

- در ارتباطه؟ یکه آراد جز شما با کس نهیمنظورم ا  

- خانم! فقط خودم تو خونه هستم ریخ . 

کردم؟ ینم دایچرا کلمه ها رو پ ا؟یخدا  

بهتر  ینطوریکردم به چشم هاش نگاه نکنم. ا یسع

 یآدم طرف بودم و نم نیبود. ظاهرا که فقط با ا

برم. گفتم یآب ریجوره ز چیتونستم که ه : 

- د؟ینیشه بنش یم  

به لب هاش داد که فقط و فقط  یبا مزه ا حالت

یموضوع بود ، کالفگ هی انگریب ! 

رفت ، نشست و گفت یسمت صندل به : 

- ستمنش ! 

فرستادم و گفتم رونیرو منقطع به ب نفسم : 



- دونم که شما تا چه حد نسبت به مشکل آراد  یمن م

رو  یماریمهمه که شما ب یلیخ نی! ادیدار یآگاه

نیالزم رو داشته باش یو با ما همکار نیبشناس ! 

بر رو بر نگاهم کرد فقط ! 

دادم ادامه : 

سمی"اوت فیط یبچه ها - "... 

راد ، جمله ام ناتموم موند. آ ی هیگر یصدا با

رو باز  یرنگ انگشت یاز قالب ها یکیتصادفا دِر 

کرده بود و با تماس انگشت هاش به رنگ شروع 

هیکرده بود به گر ! 

شدم و رنگ ها رو جمع کردم. انگشتش رو پاک  بلند

 .کردم و ظرف لگو رو مقابلش گذاشتم

 یب دنیکرد و بعد شروع کرد به چ یقرار یب اولش

خط کیشون تو هدف . 



 تی. پدرش هنوز تو همون وضعیقبل یبه جا برگشتم

شدم که اصال  یبود و من هر لحظه مطمئن تر م

آد که خفه ام کنه یبدش نم ! 

یبلق یبه جا برگشتم .  

بود و من هر لحظه  تیهنوز تو همون وضع پدرش

آد که خفه ام  یشدم که اصال بدش نم یمطمئن تر م

 !کنه

گفتم ناچارا : 

- از بچه ها ، مشاوره به  فیط نیدر درمان ا

 رهیگ یکه صورت م یمداخالت یخانواده به اندازه 

و  حیرفتار صح ینحوه  یریادگیمهمه. هم از جهت 

در منزل ناتیتمر یِ ریگیهم از جهت پ . 

رو  به لب هاش داد یهمون حالت قبل دوباره .  

حاال در مورد شغلش  نیهم دیدونستم چرا با ینم

کنم یکنجکاو !  



 یآشفته بازار وسوسه شده بودم که پرونده  نیا وسط

آراد رو باز کنم وقسمِت اطالعات مربوط به پدر رو 

 .بخونم

امیباعث شد که به خودم ب صداش : 

 خب؟-

صورت خودکار شروع به صحبت کردم به : 

- ؛  کهینیکل طیاز کاِر ما ،درمان تو مح یبخش هی

منزل  یکه برا هیناتیتمر یریگیکار ،پ ی گهیبخش د

 یمربوط م گهیبخش د تایشه و نها یبه شما داده م

شه ، که  یکه به خانواده داده م ییشه به مشاوره ها

 حیصح یدر قالب نحوه  شتریمشاوره ها ب نیا

 یِ طیمح ابقاتاز بچه ها و تط فیط نیرخورد با اب

 !الزمه

آخرم ، نفسم رو محسوس  یتموم شدِن جمله  با

دادم . کوتاه گفت رونیب : 

- دمینفهم . 



هم فشرد یدوباره لب هاش رو رو و . 

پام  یبود ، رو زیم ریرو که ز یدست یها ناخن

  .فشردم

آرامش رو  یکم دمیکه کش یقیاز حد عم شینفس ب با

بار گفتم نیخودم برگردوندم و ابه  : 

- الزم رو  یمن در طول کالس با آراد درمان ها

کنم ، اما درمان به زماِن کوتاه کالس  یشروع م

 دیبهتر ، با یریگ جهینت یشه.شما برا یمحدود نم

دم رو در منزل  یکه بهتون م یناتیحتما و حتما تمر

 یادداشتیدفترچه  یبعد یجلسه  ی. برانیانجام بد

 ادداشتی براتونالزم رو  ناتیراهتون باشه تا تمرهم

 .کنم

ضرب گرفت! با  یصندل یانگشت هاش رو دسته  با

، گفتم دمشیشن یکه خودم هم به زور م ییصدا : 

- ن؟یمتوجه شد  

بود یخال یبار لحِن صداش از هر حس نیا : 



- بغل گرفتنش  یبرا یکنه. حت ینم یبا من همکار

 .هم مشکل دارم

دادم حیحوصله توض با : 

-  ینه ، اما بچه ها ایدونم براتون گفته شده  ینم

 یمختلف یها فیدر ط یاز نظر ثبت حس سمیاوت

هستند. آراد در حال حاضر از اون دسته هست که 

 نیتر کیداره و کوچ ینییپا یحس کِ یآستانه تحر

کننده ست. بخوام براتون مثال  تیبراش اذ یکیتحر

بگم.  دنشیتونم از لباس پوش یبزنم ، م ینیع

 تیبچه رو اذ نیتنگ و روهم ، ا یلباس ها دنیپوش

کنه. لمس شدن و در آغوش گرفته شدن هم  یم

بچه ها تحملش  نیکه ا گهید تیموقع یو کل نطوریهم

رو ندارند و خانواده ها به اشتباه بچه رو تو اون 

که  ستنیدن و آگاه ن یبارها و بارها قرار م تیموقع

شن یه مبچ یقرار یبدتر باعث ب ! 

- تو حمام گریه مي كنه شهیهم ! 

زده بود حرف !  



زد  یراجع به مشکالت پسرش با من حرف م داشت

تو صداش باشه  زیکه اون حس تمسخر آم نی، بدون ا

 ریدرگ دای، شد شتریدادِن ب حیتوض یمن ، به جاو 

بچه رو به حمام  نیمرد ا نیفکر شده بودم که ا نیا

برد؟ یم   

 یِ منطق یها لتریاصال با ف هیقض نیچرا ا دمیفهم ینم

نداشت یذهنم همخون ! 

شدم رهیبه چشم هاش خ ناخودآگاه .  

دمیشدم و ترس رهیخ ! 

 اهیحد ، س نیبودم که به ا دهیرو ند یوقت چشم چیه

 !باشه

، قهوه  یمشک یعام ، از چشم و ابرو فِ یتعر شهیهم

بود!  اهیمرد ، س نیا یبود اما چشم ها رهیت یلیخ یا

اهیس اهِ یس ! 

- نیگفت یبله...م ! 



حرکت دستش رو هوا و بعد اون حس تمسخر  اول

که برگشته بود به صداش ، باعث شد خودم  یزیآم

 !رو لعنت کنم

ردم و کلمه ها از ذهنم پر هام رو فراموش ک جمله

دندیکش ! 

رفت یشد و م یبلند م کاش ! 

؛ تلفنش زنگ خورد و نفِس من  دیصدام رو شن خدا

 .آزاد شد

رفت تلفنش  یم رونیکه ب یجا بلند شد و در حال از

که موقع خارج شدنش  یزیچ نیرو جواب داد، آخر

کنم ینم یبود" امروز باز نی، ا دمیاز در شن ". 

کرد؟ ینم یباز امروز ! 

کردم افکارم رو مهار کنم ، بلند شدم و به  یسع

 .سمت آراد رفتم

بعد چند تقه به در خورد و من فقط از پشِت دِر  یکم

دمیبسته شن  : 



-  یم شیکار هیبرگه ،  یرو نیسیرو بنو ناتشیتمر

 !کنم

*****  

خسته تر بودم؛  شهی، از هم یاز اتمام ساعت کار بعد

 ابونِ یکه تا سر خ دمید یکه در خودم نم یانقدر

رمیبگ یبرم و تاکس یاصل ! 

 دنیو تا رس رهیخواستم که برام آژانس بگ یناز از

دادم و  هیپنجره تک ی شهیبه خونه سرم رو به ش

 !چرت زدم

به خونه، آه از نهادم بلند شد دنیرس با . 

خواستم ، مهمون و مهمون  یکه م یزیچ نیآخر

بود یدار ! 

از مامان که  یآروم یاهام رو در آوردم با صد کفش

دمیبود ، پرس ستادهیتو چارچوب در ا : 

- نجاست؟یا یک  

گفت یمیرو گرفت و با لحِن مال فمیک : 



- تو حاال ایب ! 

میمال یتو حاال"  ای" بنیحرف بود پشِت ا یکل . 

و  یبهداشت سیاول به سرو ییرایاز رفتن به پذ قبل

  .بعد به اتاقم رفتم

اش ، مغزم علِت خاله و شازده  یصدا دنِ یشن با

داد صیمامان رو تشخ میمال یصدا ! 

کال همه  ییروزا هیتخت نشستم.  یرو یبدبخت با

 قایرفت و امروز هم دق یم شیپ لتیبرخالف م زیچ

ها بود ییروزا هیاز همون  ! 

- پس؟ یچرا نشست  

دونستم  ی" که نمیمیشدم به "صدا مال رهیتعجب خ با

اومده تو اتاق یاصال ک .  

 یممکن مظلوم باشه وقت یکردم صدام تا جا یسع

 :گفتم

- خسته ام یلی...خیدونیم ام؟یشه من ن ینم ! 



 یینشست که انگار خدا شیچشم هاش به آت یجور

  .نکرده کفر گفته بودم

احساس نشد ، با  شتریب ییبه مظلوم نما یازین اصال

  .همون نگاه، حساب کار اومد دستم

بلند شدم و  یرفت ، با بدبخت رونیکه از اتاق ب مامان

گذاشتم ییرایلباس قدم به پذ ضیبعد از تعو . 

ورودم دونفر به پام بلند شدند با  .  

 یاز حِس لگدمال شده ا یکار کم نینگم، با ا دروغ

شد ایدر آراد باعثش شده بود ، احکه پ .  

لبخند ، رو به مهبد و مهسا گفتم با : 

- نی، خوش اومد دییبفرما ! 

و  یبه سمت خاله رفتم و بعد از روبوس تاینها و

کنار بابا جا گرفتم ،یاحوالپرس . 

داد  ینشون م نیرو شروع کرد و ا ییرایپذ مامان

گذره یاز اومدِن قوِم خاله نم یادیکه مدت ز . 



مامان ، که در  ینقره  یشدم به فنجون ها رهیخ

رو  نیتریو نییپا یمواقع خاص حق خروج از طبقه 

 !داشتند

- پرتو جون؟ کار خوبه؟ یخوب  

مهسا به خودم اومدم و لبخند زدم یصدا با : 

- ؟یخوبم. خوبه!شما خوب  

بود که رو صورتش نقش بست یحیلبخنِد مل جوابم . 

وم از خوبم و ق نیوقت حرِف مشترِک من و ا چیه

رفت یو خوبه فراتر نم یخوب ! 

گل  مونی. البته که قالیقال یشدم به گل ها رهیخ

بود.  یاز اشکاِل هندس ینداشت. طرح در هم رفته ا

شدم به همونا رهیخ ! 

صدام زد مامان : 

 پرتو جون؟-

پسوند" جون"  ،  نیاومد. ا یاز آشپزخونه م صداش

 نییپا یطبقه  ینقره  یهمون فنجون ها لِ یفام



 شیباهاش داشت. کم پ یکیبود و نسبت نزد نیتریو

اومد از زبون مامان ، دنبال اسمت پسوند جون  یم

اومد تو فنجون  یم شی. همون قدر که کم پیبشنو

یبخور یینقره اش چا یها ! 

"پرتو جون" رو به آشپزخونه رسوندم و  یخسته  تنِ 

 :گفتم

 جونم مامان؟-

 لمیتحو ید و اخمرو تو دست هام چپون وهیم ظرفِ 

بود با پرتو جون گفتنش یبیداد که در تناقِض عج . 

 یرفتم برا وهیامر کردم و با ظرف م اطاعت

از قوم خاله ییرایپذ . 

به مهبد ؛  دمیهمه تعارف کردم و آخر سر رس به

 تیوضع نیدونستم تو ا یداد که نم لمیتحو ینگاه

کنم رشیتعب یچ دیبا .  



گفته بود"  وهیشتن ماز خاله که بعد از بردا اون

از شازده اش که نگاه  نمیعروس گلم" و ا یمرس

داد یم لمیتحو بیو غر بیعج  . 

که تموم شد نشستم. مامان هم به جمعمون  ییرایپذ

اطرافم.  طیشدم به مح رهیاضافه شد. با ترس خ

لب گفت ریبهم زد و ز یمامان سقلمه ا : 

- ؟یگرد یم یدنبال چ  

 :گفتم

- یچیه ! 

 یم یاشتم دنباِل یه دسته گِل احتمالکه د یحال در

 !گشتم

شد ، سر  دیکردن دسته گل ناام دایکه از پ نگاهم

مهبد یخورد رو . 

ونستم شانس بدم همون لحظه نگاهم کرد و من نت از

رمینگاهم رو ازش بگ . 

دادم لشیزد و مثل احمق ها لبخند تحو لبخند . 



انداخت و من هم با  نییرو با حفظ لبخندش پا سرش

 !حفظ لبخندم خودم رو لعنت کردم

 یخوبم و خوب نِ یروت یساعِت تمام به صحبت ها نیم

 !و خوبه گذشت

هدِف مصدر خوب  یشده بودم از صرِف ب خسته

 .بودن

و  بیعج یاست در جواِب "چه خبر؟" هاخو یم دلم

شد ، بگم  یم دهیبار پرس کی قهیکه چند دق یبیغر

آد. " اما به شکل مسخره و  ی"گرسنمه و خوابم م

" میکرد یوار همراه با مامان تکرار م یطوط

یسالمت ". 

مزاحمت  نیچرا خاله غرضش رو از ا دمیفهم ینم

کنه یشبانه اعالم نم ! 

شدم و  اریبهم زد ؛ هوش ینامحسوس ضربه ا مامان

مامان  یتونست علت ضربه  یکه م یلیبه همه دال

 .باشه ، توجه کردم



درست نشسته بودم، هم لباس هام و ظاهرم مرتب  هم

خاله و پسر و دخترش  لیبود ، هم لبخند مسخره تحو

مصدر خوب  یدادم و هم به شکل کامال حرفه ا یم

کردم یتمام و کمال صرف م هیبودن رو تو ده ثان . 

لب غر زد ریشدم به مامان. ز رهیعجز خ با : 

- ریبگ ینیریش ! 

 یانتظار داشت که بفهمم منظورش از ضربه  واقعا

" ه؟ریبگ ینیری" ش ششیپ هیچند ثان  

رو که احتماال قوم خاله  ینیریش یشدم و جعبه  بلند

برداشتم. به  ییرایپذ زیم یآورده بودند رو از رو

 :محض برداشتنش خاله گفت

- پرتو  م،یریبگ یناپلئون ینیریمهبد جون گفت ش

 !دوست داره

 گهیدونست مهبد جون د یکرد! خدا م یغلط م پرتو

گفته ایچ ! 



 یبرا یکردن ظرف دایآشپز خونه رفتم و دنباِل پ به

ها رو باز و بسته کردم نتیها ،کاب ینیریش دنیچ . 

 دنیبعد ، مامان به آشپزخونه اومد و با د هیثان چند

داخل دستم بود ، گفت که یظرف : 

- نه نیا ! 

محبوبش  ینیس یِ ، قوط نتیکاب یخودش از انتها و

ظرف رو از داخلش  اطیو با احت دیکش رونیرو ب

،  دیدرخش یکه چشم هاش م یخارج کرد و در حال

 :گفت

- نیا ! 

رفت رونیاز آشپزخونه ب و ! 

فکر کردم که  نیفرستادم و به ا رونیرو کالفه ب نفسم

حجم از عشق و عالقه  نیتونست ا یمامان چطور م

مشت ظرف و ظروف کنه! واقعا چه  کیرو خرج 

و تو چه  یچا یکرد که تو چه فنجون یم یفرق

 یکرد ،چ یاگه فرق م ایسرو شه؟ و  نیریش یظرف



 رهاز خاله ظروف نق ییرایشد که موقع پذ یباعث م

 ییتا به تا یاز خودمون ظرف ها ییرایو موقع پذ

 سیسرو کی یهر کدوم بازمونده استفاده شه که 

بودند؟ یمیقد  

- مامان؟ یپرتو جون؟ کجا موند  

صداش متیمقدار مال نیاز ا دمیترس . 

 دمیو دو دمیها رو داخل ظرف چ نیریو تند ، ش تند

ییرایبه سمت پذ . 

تک  یرو یرو تعارف کردم و با خستگ ینیریش

اي به دور از مامان نشستم یصندل ! 

خاله متوجهم کرد یصدا : 

- خودت خاله؟ نکنه مهبد اشتباه کرده؟ یچرا برنداشت  

که اشتباه نکرده بود مهبد .  

 یگرسنه بودم و دلم چند تا از اون کتلت ها من

خواست و دوست  یگاز رو م یخوش عطر رو



اشتهام رو  یپر حجم ناپلئون یِ نیرینداشتم با خوردِن ش

دادن به بحث گفتم صلهیف یسرکوب کنم اما برا : 

- دارم خاله یبر م ! 

بعد ، قوم خاله عزم رفتن کردند قهیدق ده  . 

و به محض رفتنشون ، نا  میشون کرد بدرقه

محسوس از مامان فاصله گرفتم و رفتم سراغ کتلت 

گاز یرو یها ! 

تونست  ینم یغذا و خوراک یبه اندازه  یزیچ چیه

ارهیمن رو سر وجد ب ! 

- دمیکش یبرات م یکرد یصبر م ! 

پر گفتم یبه سمت مامان و با دهان برگشتم : 

- یمردم از گرسنگ یداشتم م ! 

تابه رو از  یکه ماه یجلو ومد و در حال مامان

داشت ، گفت یمقابلم بر م : 

- نایخالت بود سر زده اومدنِ  بیعج ! 



گفتم الیخ یب : 

- بود بیهوم! آره! عج . 

 یحرف ها از سر نقش باز نیدونستم ا یکه م من

دونه یکردنه و تا ته ماجرا رو م ! 

- هییاشتباه نکنم خبرا ! 

تر از قبل گفتم الیخ یب : 

- دونه کتلت بده هی ؟ینه بابا.چه خبر  ! 

کرد  یکه بشقاب غذام رو آماده م یشد و در حال بلند

 :، گفت

- شه یم یچ مینیبب ! 

شه. کامال  یم یکه چ مینینبود که بب یازین اصال

فتهیب یواضح بود که قراره چه اتفاق . 

بود ینیب شیقابل پ شیبعد ی جمله : 

- ه؟یحاال نظرت راجع به مهبد چ  

گفتم یبدجنس با : 



 موقع غذا خوردن حرف بزنم؟-

موند سر حرف هاش؟گفتم یکرد! چرا نم اخم : 

- هیپسر خوب ! 

صورتش گرفت یاخم رو رو یجا ندلبخ  . 

رو گرفته بود! بلند شد و اجازه داد که بدون  جوابش

 !دغدغه غذام رو بخورم

***** 

چهارم فصل  

م آراد بهراد بودمراجع نیشنبه هم اول پنج ! 

 ایکردم و گو یدر کل سه روز در هفته کار م من

 یسه روِز کار نیاول صبحِ هم قایقرار بود دق

بهراد روزم رو تا آخر شب  یبه نام کسر یشخص

  !بسازه

در منتظرم بود پشت . 

رفتم و گفتم کینزد : 



 !سالم-

 ریواضحِ ز یکبود دنیسمتم برگشت ، با د به

 !چشمش جا خوردم

جواِب سالمم رو نداده بود. با چشم به آراد  بازم

 :اشاره کرد و گفت

 !خوابه-

نزدم! در رو باز کردم و داخل شدم. دنبالم  یحرف

مت  یاومد. رو دو زانو هاش نشست و آراد رو رو

معصومش نگاه کردم و دلم  ی افهیگذاشت. به ق

کردم که  یبراش به درد اومد. داشتم تصور م

و با  یمادر و محبت مادر تو خونه ، بدون یزندگ

تونه سخت و آزار دهنده  یچقدر م یشکل نیا یپدر

 !باشه

چشمش  ریز یپدرش. کبود یسر خورد رو نگاهم

شد. با دقت نگاهش کردم تا بفهمم  ینم یبرام عاد

 ریرو ز یرنگ رییتغ نیتونسته چن یچه ضربه ا

کنه؟ جادیچشمش ا !  



گفتو  دیکش رونیشلوارش ب بِ یرو از ج یا برگه : 

- نکرد یباهام همکار . 

خونه بهش داده  یبود که برا یناتیتمر منظورش

 :بودم. گفتم

- نداره یبیع ! 

رو مختصر  حاتمیواقع جمله هام رو کوتاه و توض در

دو جلسه بهم ثابت  نیکردم که زودتر بره! تو هم یم

فراتر از چند جمله باهاش،  یکرده بود که مکالمه ا

شه به  یه و منجر مباش زیآم تیتونه موفق ینم

مت  یسرکوب شدن طرف مقابل که من بودم! از رو

 :بلند شد و گفت

- ییبرم جا دیبا ! 

که  نیداد؟ اما قبل از ا یچرا به من اطالع م خب

بدم ، گفت یحیتوض : 

امروز  امیخواستم ن یبرسم، م رید کمیاحتماال  -

 ...اما



نگاه کردم به  رهیو خ دمی، من هم نپرس یاما چ نگفت

 اهیو سرد چشم هاش. چرا انقدر س اهیس یها لهیت

 یشِب شهر یِ کیشب. تار یِ کیبودند؟ درست مثل تار

 :که تموم مردمش خواب بودند! گفتم

. نیاین رید یلیخ دیکن یسع یکنم ول یم شیکار هی -

شه! من هم مراجع  یقرار م یب رشیپذ طیتو مح

تونم نگهش دارم یدارم و نم ! 

 رونیاز اتاق ب یا گهید تکون داد و بدون حرف سر

که خواب بود یرفت و من هم رفتم سراغ بچه ا ! 

و  کیکوچ یکنارش نشستم و دست ها اطیاحت با

که محال  یتپلش رو با انگشت نوازش کردم. کار

اجازه بده که انجامش بدم یعیبود تو حالت طب . 

 هیبود و  دهیکه احتماال تازه خواب یبا بچه ا دیبا من

کردم؟ یکار م یکبود شده  داشت چ چشمِ  ریپدر با ز  

*****  



باعث شد که  نیکنسل کرده بود و ا میبعد مراجع

خودم  شیبتونم آراد رو که تازه آروم شده بود ، پ

  .نگه دارم

بود که داشتم باهاش به طور موثر کار  یربع کی

کردم که پدرش اومد. این آدم حرف نمي زد  یم

ممكن  مگر وقتي كه مي خواست تو رو تا جاي

 !عصبي كنه

و گفتم دمیاز کار کش دست : 

- نشد باهاش کار کنم ، همه اش خواب بود  یقبل میتا

کرد یقرار یشد ب داریام که ب یو وقت .  

تشکر  ی! حتیحرف چیبه سمِت پسرش، بدون ه رفت

که آراد رو نگه  یمدِت اضافه ا نینکرده بود بابت ا

 .داشته بودم

بار تن بچه  نینم. اها فکر نک زیچ نیکردم به ا یسع

پوشونده  یآزاد تر و راحت تر یاش لباس ها

 :بود.گفتم



- لباس ها خوبه نیا ! 

سمتم برگشت و نگاهم کرد و مِن احمق ، دستپاچه   به

 :گفتم

- گم یآراد رو م یلباس ها ! 

لبش نقش بست! سرم رو  یرو یوره ا کی لبخند

با خودکارم  یانداختم و به طرز احمقانه تر نییپا

کردم یباز  

ارمیباعث شد که دوباره سرم رو باال ب سوالش : 

 چطور بود امروز؟-

حواس گفتم یلبخند رو صورتش بود. ب هنوزم : 

- ؟یچ  

اما انقدر  رمیبم که حاضر بودم یکرد. نگاه نگاهم

نباشه.گفت یو طوالن قیدق : 

- یچیه ! 



باالخره نگاهش رو گرفت و باعث شد که هوا به  و

هام برگرده هیر . 

از اتاق  یا گهیرو بغل گرفت و بدوِن حرف د آراد

اصال تو  یسالم و خداحافظ یرفت. واژه  رونیب

نداشت یفیآدم تعر نیخزانه واژگان ا . 

*****  

خارج  کینیو هنوز از کل دمیدمراجع رو هم  نیآخر

نشده بودم که تلفنم زنگ خورد و در کمال تعجب، 

صفحه افتاد یاسم مهبد رو ! 

دستم جا به جا کردم و جواب دادم یرو رو فمیک بند : 

 !سالم-

- ؟ییسالم پرتو. کجا  

تعجب گفتم با : 

- رم خونه ی. دارم مکمینیکل ! 

- رسم یم گهید ی قهیمنتظرم بمون تا پنج دق . 



د؟یرس یم گهید قهیموندم تا پنج دق یم رشمنتظ  

دمیپرس : 

- ؟یرس یکجا م  

- تونم صحبت  ینم ستادهیافسر ا نجایآم دنبالت. ا یم

 .کنم

و قطع کرد گفت ! 

داخل دستم.  یشدم به تلفِن خاموش شده  رهیخ

سر مامانه ریمطمئن بودم ز .  

 یکه من داخلش کار م یکینیآدم آدرس کل نیا وگرنه

آورده بود؟ کردم رو از کجا  

فکر کردن بودم که  رینشسته بودم و درگ رشیپذ تو

بار گفت نیدوباره تماس گرفت و ا : 

- کمینیکل یمن رو به رو ؟ییکجا . 

فرستادم رونیرو کالفه ب نفسم .  

خودت من رو از شر قوم خاله حفظ کن ایخدا ! 



به سمتش قدم تند  نشیماش دنیرفتم و با د نییپا به

 .کردم

شد و سالم داد.  ادهیبهش برسم ، پکه  نیاز ا قبل

 !جواب دادم

حرکت کرد تایکرد به نشستن و نها تعارفم . 

دیکه پرس نیماش یشدم به فضا رهیسکوت خ تو : 

- م؟یخب کجا بر  

که خودم متعجبم، متعجب  یکردم لحنم اونقدر یسع

 :نباشه

- م؟یبر ییقراره جا  

به سوال  یکه خنده اش چه ربط دمیو من نفهم دیخند

ارهمن د . 

سال شلوغ تر  یانیپا یها به خاطر روز ها ابونیخ

بودند یاز هر وقت . 

- کافه؟ میبر  



رخش  میبه سمتش و به ن دمیصداش چرخ دنیشن با

 :نگاه کردم و صادقانه گفتم

- بعد  م،یر یم میشدم.اول بگو چرا دار جیمن گ

میکن یصحبت م میراجع به کجا بر . 

گفت الیخ یب : 

- حال و هوا رییتغ ی. براینطوریهم . 

آب و هوا درست  رییتغ یبرا مشیبود! تصم جالب

من یساعت کار انیمصادف شده بود با پا  .  

گفتم تنها : 

- نطوریکه ا . 

رومون بود شیپ که یابونیشدم به خ رهیوخ .  

اظهار  میکه قرار بود بر یینبود در مورد جا الزم

 .نظر کنم

روز هم از قبل  ی هیبق یبرا یآدم به احتمال قو نیا

بود ختهیبرنامه ر . 



 یفرع یرو داخِل کوچه ا نیساعت بعد ، ماش مین

  .پارک کرد

که مد نظرش بود  یشاپ یو به سمت کاف میشد ادهیپ

میرفت .  

گفتم شد که یهمون ! 

هم رزرو کرده بود زیم یحت . 

یقرار به ظاهر ناگهان نینبود حدس زدِن ا سخت ! 

دیو پرس نشست : 

- ؟یخور یم یخب چ  

 :گفتم

- ندارم لیم یلیخ . 

که  یشدم بهش تا زودتر بره سر اصل مطلب رهیخ و

هیبودم چ دهیفهم بایتقر . 

 ینیریدونست ش یسفارش داد. م کیو ک نسکافه

دونست از نسکافه  یو نم دوست دارم یناپلئون



داد بهش کارش رو  یکه اطالعات م یمتنفرم. کس

 .خوب انجام نداده بود

به گارسون گفتم رو : 

- لطفا نیاریب ییمن چا یبرا . 

رو به مهبد ادامه دادم و : 

- ه؟یحال و هوا چ رییقرار به جز تغ نیعلت ا  

داد و گفت لمیتحو یلبخند : 

- یاز اون اول عجول بود . 

کردم که احمق به نظر  یم ی. فقط سعنبودم عجول

  .نرسم

لبخند بزنم و  یتونستم الک یخودم نبود. نم دست

با  تایو نها ستمین یزیچ چیوانمود کنم متوجه ه

 زیسوپرا یکه قرار بود بشنوم کل یا یاحتمال شنهادیپ

 !شم

ندم. گفت یدادم جواب حیترج : 



- میباهم حرف بزن یخوام جد یم . 

نداشتم! گفتم یخوقت باهاش شو چیه من : 

 !حرف بزنیم-

گفت تایمکث کرد و نها یکم : 

- ،  میشغل طی. شرایدون یمن رو م یزندگ طیتو شرا

میاجتماع م،یخانوادگ . 

گفتم کوتاه : 

- دونم یم . 

- . من ستین طمیبه باز کردِن شرا یازین گهیپس د

؟یقبول دار طیشرا نیرو با ا  

و همون شب  یمنتظره  رینشدم. از مهموني غ شوکه

بودم.  یروز نیمامان، منتطر همچ یبعد یرفتار ها

 :گفتم

- قبول داشته باشم؟ دیبه چه عنوان با  

کرد و گفت زیروشنش رو ر یقهوه ا یها چشم : 



 !همسر-

شدم به  رهیخ قیکردم و بعد از مدت ها دق سکوت

  .چشم هاش

اعتراف  دیخواستم با خودم روراست باشم با یم اگه

 میو نوجوون یکردم که مهبد عشق دوران کودک یم

  .بود

 یم فیدوست هام ازش تعر نیب شهیکه هم یکس

 میکه به خاستگار دمشید یم اهامیکردم و تو رو

  .اومده

شدم و  یخوشحال م دنشیدها با  یتو مهمون شهیهم

باهاش یهم صحبت یبرا ختمیر یبرنامه م یکل .  

گفتم ناخودآگاه : 

- دونم ینم ! 

داد و گفت لمیتحو یلبخند : 

- رو؟ یچ  

دونستم ینم .  



از سرم افتاد یدونستم که ک ینم .  

تشیعشقش، موقع خودش، .  

کمرنگ شد.  میو بزرگتر که شدم تو زندگ بزرگ

ش هم از اون جاش رو نگرفت اما خود یکس

داشت دور شد گمیکه تو زند یگاهیجا   

دمیپرس . : 

- ؟یکن یم یازم خاستگار یدار  

رو تکون داد و گفت سرش : 

- کنم یم یدارم ازت خاستگار . 

که کردم ادامه داد سکوت : 

-  یو خانوادگ یرسم هیقض نیخواست ا یمامان م

من نظر خودت مهم تر بود. گفتم اول  یباشه اما برا

رو  هیقض نیدونم و بعد اگه الزم بود انظر تو رو ب

میکن یرسم . 

 :گفتم



- یخوب یلیتو خ ! 

گفت خودش : 

 خوبم ..اما..؟-

گهید نیهم !  

جا بود نیهم مشکل !  

کردم ینم دایرو پ اما .  

 فشیدر توص یجمله ا چیتو ذهنم بود اما ه ییاما هی

اومد.گفتم یبه کار نم : 

- یچیاما ه ! 

 پس..؟-

- باهام  یقبل یبدون هماهنگ هم گهیزمان بده بهم. د

قرار نذار. خوشحال تر خواهم بود اگه نظر و برنامه 

یمن رو هم بپرس ی . 

و گفت دیخند : 

 .حق با توئه-



نسکافه اش شد دنیمشغول نوش و ! 

***** 

. در واقع مهبد دمیبود که به خونه رس مینه و ن ساعت

 .رسونده بودم

صال بود که مامان ا نیماجرا ا تیحائز اهم ی نکته

دمیرس رینداشت که بدونه چرا د یاصرار ! 

 

پنجم فصل  

 

روز تمام فکر کردم سه ! 

کرده بودم ریگ یبد یدو راه نیب . 

از عشق  یروز تمام تالش کرده بودم تا ذره ا سه

به مهبد زنده بشه اما  میدوران نوجوون یاسطوره ا

 !نشد، نتونستم



 یلیبود، خ یکرد. پسر خوب یم دشییکامال تا عقلم

 .خوب

بودنش رو  یسال ها نیا یبود و من همه  ادمهی تا

شناختنش و همه جوره نسبت بهش  یوقت داشتم برا

داشتم ییآشنا . 

 یلنگ م هیقض یجا هیاوصاف،  نیا یبا همه  اما

کنم. در واقع  داشیتونستم پ یکه من نم ییجا هیزد. 

عاجز بودم فشیکه من از توص ییهمون اما . 

 هیطرف.  ینفِر ب هیکردم.  ینفر صحبت م هیبا  دیبا

مهبد نباشه.  ینفر که مثل مامان موافق صد درصد

رو به خودم نسپره و  زینفر که مثل بابا همه چ هی

 .خودش رو کنار بکشه

به  میبه جز مر یه ذهنم فشار آوردم، کسب یهرچ

کمک کنه نهیزم نیکه بتونه بهم در ا دیخاطرم نرس . 

کم نمیشنبه بود و تعداد مراجع کیروز  اون .  



سر  میبه مر یخواستم بعد از اتمام ساعت کار یم

 .بزنم

آخر اسفند رو از  یخانواده ها دو هفته  اصوال

پدر  یناکردند. البته به استث یدرمان صرف نظر م

 !آراد بهراد

مراجعم نیبود، اول ازدهیساعت  مراجع ! 

آراد که تو  ی هیگر یاز وارد شدنشون، از صدا قبل

دادم صیبود ، اومدنشون رو تشخ دهیچیراهرو پ . 

بودند و بعد از وردشون به  دهیرس ریربع د کی

بدون سالم دادن،  شه،یاتاق، پدرش طبق روال هم

 :گفت

- بود کی، ترافمن به موقع حرکت کردم . 

 یصورتش م یکه نگاه سرکشم رو یحال در

گفتم د،یچرخ : 

- نداره یاشکال . 



که حاال  یهمون کبود ینگاهم ثابت موند رو و

گذروند یداشت دوران نقاهتش رو م . 

که از  یگرفتن آراد یرو کنترل کردم و برا نگاهم

قرار تر بود، جلو رفتم یب یهر موقع . 

 یم یپوستش به قرمز بود که رنگ دهیکش غیج انقدر

 .زد

دمیبه پدرش پرس رو : 

- قراره؟ یچرا انقدر ب  

داد حیسکوت رو ترج ای د،ینشدم که نشن متوجه ! 

داد که نگاهم رو  یصورتش اجازه نم نیغمگ حالت

متمرکز کنم یا گهید یجا . 

 بود که نیافتاد ا یم دیبا ایدن نیکه تو ا یاتفاق نیآخر

هراد نگران ب یصورت کسر نیحالت غمگ یمن برا

بود ایشم و ظاهرا االن، آخر دن ! 

متوجه پسرش بود نگاهش  . 



دادم تا  یپرتو کنجکاو درونم رو شکنجه م داشتم

شده؟ ینپرسه" چ ". 

رو گرفت و از حرکتش متوجه شدم نگاهش  باالخره

ره یکه داره م . 

دیکش یم غیهمچنان ج آراد . 

که از در خارج بشه، طاقتم تموم شد و  نیاز ا قبل

 :گفتم

 چیزي شده؟ چرا انقدر ناآرومه؟-

بودم که در  دواریظاهر منظورم آراد بود و ام در

جز آراد نباشه یباطن هم منظورم کس . 

سمتم برگشت و گفت به : 

- خونه دمیرس ریدصبح  . 

داشت؟متوجه  یبود خونه؟چه ربط دهیرس رید صبح

که گذشت خودش ادامه داد ینشدم! کم : 



- کنم قبل  یم یشه و من سع یم داریاصوال هشت ب

.تنهادمیبهش رس ریاز هشت خونه باشم. امروز د  ... 

گفتم تیادامه بده و با تعجب و عصبان نذاشتم : 

- من یخدا ن؟یذار یتنهاش م ن؟یکن یم یشوخ ... 

بود  یتنها واکنش نیهم فشرد . ا یهاش رو رو لب

 .که نسبت به سوالم نشون داد

شد، گفت یکه طوالن نگاهم : 

- ندارم یا گهید یچاره  . 

از حالت  یکه کم ییبهش قرار گرفتم و با صدا رو

 :معمول بلند تر بود، گفتم

- که چقدر نیدون یم ... 

حرفم گفت ونیم : 

- دونم یم ! 

من یخدا ! 

بچه تو اون خونه؟ نیگذشت به ا یم یچ  



حرص گفتم با : 

- نیدون یچقدر خوبه که م !! 

که تو چشم هاش بود  یحرف ، تمام غم نیهم با

عوض کرد.  یناشناخته ا تیجاش رو با عصبان

دمیترس اهیس یدروغ نگم از طرز نگاه اون چشم ها .  

صحبت کنم، از دهنم در  نطوریحق نداشتم که ا من

 !رفته بود

رفتنش یشدند و من دست به دعا زیهاش ر چشم ! 

در کنترلش نداشت،  یا یسع چیکه ه ییتون صدا با

 :گفت

- صحبت  نطوریبود که با من ا یبار نیآخر نیا

یکرد . 

شدم جیگ . 

رفت؟ ی. چرا نمایخدا   

داشت آخه؟ یکردم خوردم رو. به من چه ربط لعنت   



کرم  یکردم آراد رو آروم کنم . در واقع سع یسع

بدم که مشغول کارم شدم تا زود تر بره نشون . 

مقابل آراد نشستم . 

کرد یم هیهم گر هنوز . 

نرفته بود و من رونیهم پدرش از اتاق ب هنوز ... 

بودم یجیهنوز هم گ من . 

- ن؟یرو مواخذه کن هیکه بق تونهیکار نیجزو قوان  

ممکن گفتم یصدا نیهام رو بستم و با آروم تر پلک : 

 .من مواخذه نکردم-

- کار کنم؟ یچ یگ یم  

! بخدا رونی. فقط بره بیچیگفتم چه کار کنه؟ ه یم

تونستم نفس بکشم یبود نم یکه وقت . 

- هیبا آراد چه شکل یکه زندگ یدون یتو چه م ... 

کردم سکوت . 



-  ینم یساعت هم زندگ کیکه من  یدون یچه م

 ...کنم

هم سکوت کردم باز . 

- و به خودت  ینیب یبچه ها رو م نیساعت ا هی

یرو قضاوت کن هیکه بق ید یاجازه م ! 

شد؟ یگفتم غلط کردم حل م یم  

- تو پارک  یبچه ها هی.بچه ام شبمیکن ینم یما زندگ

کنه یهمم نم. نگاهش کن. نگاستین ابونیو تو خ .  

زد و گفت داد : 

-  یکنه. تو چه م یلحظه هم نگاهم نم هی،  نیبب

 یعنیکه برات مونده نگاهت نکنه  یکه تنها کس یدون

باشه که نمونده.  یزیچ هیکه مونده شب ی?تنها کسیچ

که من یدون یچه م  ... 

شدم و ناخودآگاه به سمتش رفتم بلند .  

- آخه؟ یمفه یم یمن نظر نده. تو چ یبرا گهید  



با ضرب وارد اتاق شد یموقع ناز نیهم تو .  

اشاره دادم که بره عیسر .  

کرد یو با نگاهش اظهار نگران نرفت .  

 یجوره قصد آروم شدن نداشت. م چیه یکسر

که  دمیفهم یم یوار ی. من به طرز لعنتدمشیفهم

گه و هزار بار خودم رو تو  یداره م یمرد چ یا

 دهینسنج یبودم برا سرزنش کرده هیچند ثان نیهم

 .حرف زدنم

از کوره در رفت و گفت یناز : 

- که  یرو با کجا اشتباه گرفت نجایچه خبرته آقا؟ ا

رو سرت؟ یصدات رو انداخت  

به سمتش هم برنگشت یحت یکسر . 

مرد در حال  نیکه ا دمید ی. من...من مدمید یم

هیفروپاش . 

نزد، فقط بانگاهش در حال فهموندن" تو چه  یحرف

" به من بودیهمف یم . 



- به کر  نیخودتون رو زد ای نیشنو یبا شمام آقا. م

 بودن؟

 یم یحساب شخص هیبود که نازي داشت تسو معلوم

گفتم یکرد. عصب : 

- یانیخانم قد نیباش رونیلطفا ب ! 

بلند گفت ییصدا با : 

- نظم  ختنیتونم در قبال بهم ر ی. من نمزمینه عز

ندارن کهاجازه  شونیتفاوت باشم. ا یب کینیکل ... 

به سمتش برگشت و کوتاه گفت یبار کسر نیا : 

 !خفه شو-

رفت یداشت از دستم در م تیموقع . 

زد یم غیج زیر کی آراد . 

 یکرد و به نظر نم یشلوغش م شتریداشت ب یناز

قصد آروم گرفتن داشته باشه یکسر دیرس . 



کردن  رونیب دیرس یکه به نظرم م یراه حل تنها

بود.گفتم یناز : 

- . من حلش یانیخانم قد نیداشته باش فیتشر ونریب

کنم یم . 

. شروع کرد به داد و دیشن یانگار صدام رو نم اما

به سمتم برگشت و گفت یکردن.کسر دادیب : 

- حرف بزنم. كي مسئول  نجایا تیریخوام با مد یم

 این منشي بي ادبه؟

آرامش داشته باشه یکردم لحنم کم یسع : 

- نیخب. آروم باش یلیخ . 

جو رو بدتر کرد یناز رهدوبا : 

خوبه كه تعریف جدیدي از بي ادب ارائه -

باهاشون حرف بزنم دیدادین.اتفاقا من هم با .  

دختر؟ نیکرد ا یمن. چرا بس نم یخدا  



دست آراد رو گرفته بود  یبه خودم بجنبم ، کسر تا

 .و قصد رفتن داشت

شدم بهشون رهیخ یجیگ با .  

م نظاره گر بود و بود، آرو دهیکه به هدفش رس یناز

آورد یبه زبون نم یحرف . 

بود، آروم نظاره گر بود و  دهیکه به هدفش رس یناز

آورد یبه زبون نم یحرف . 

به روش قرار گرفتم و گفتم رو : 

 .اصال کارت درست نبود-

شونه باال انداخت و گفت الیخ یب : 

 !حقشه-

حال گفتم نیبود اما با ا دهیفا یکردن باهاش ب بحث : 

- شن،  یرو متحمل م یادیبچه ها فشار ز یخانواده 

کردن با  یهم سر و کله زدن و زندگ شینطوریهم

خارجه، چه برسه  نشونیبچه ها از تحمل والد نیا



 ینفر م هیدوش  یها رو تیسئولم یکه همه  یوقت

 !افته

شد ،گفت یکه از در خارج م یحال در : 

- دوش  یها رو تیمسئول یچرا همه  یدون یم

 یزن چیخودش افتاده؟ چون حاضرم قسم بخورم ه

مرد رو تحمل کنه نیتونه ا ینم !! 

 نیگفتم و ا یم یاز تعجب باز موند. من چ دهانم

گفت یم یدختر چ !  

رتش تو قاب در شکل گرفتو دوباره صو برگشت  : 

-  یمراجع چیبخاطر ه گهید یول دیمراجع که پر نیا

! از صدتا فحش بدترهزیعز یِ انیبه من نگو خانم قد ! 

بعد رفت و ! 

دومش رو هضم کنم یجمله  نتونستم .  

مراجع هم  نیاولش" ا یجمله  یقفل کرد رو مغزم

دیکه پر " ! 



 ینمگفت! اونطور که رفته بود، به نظر  یم راست

در کار باشه یبرگشت دیرس !  

آراد به درد اومد یبرا دلم .  

بچه اونقدر ها هم مشکل نداشت و مطمئن بودم  نیا

 نهیکنه تا مشکالت زم یم تشیاذ شتریداره ب طیمح

شیا . 

مراجع نیگذاشته بودم سر ا یانرژ یکل !  

بهراد  یخودم رو عذاب داده بودم تا بتونم کسر یکل

 !رو متقاعد کنم

یبهت ناز لعنت ! 

زیعز یانیلعنت بهت خانم قد نه، ! 

*****  

زدم رونیب کینیو از کل دمیمراجع رو هم د نیآخر  . 

برم و  دنشیهماهنگ کرده بودم که به د میمر با

دمیبود که به خونشون رس میساعت چهار و ن . 



بازار بود و بازار  کیکه خونشون نزد نیخاطر ا به

کوچه پس  یادیهم شلوغ ،ناچار شده بودم تعداد ز

برم ادهیکوچه رو پ . 

پس کوچه  یخونه  نیتر ییدرست  انتها خونشون

تنگ بود یا .  

روز  نیخوش رنگ! از اون در ها که ا یدرآب هی با

شونیدید یکمتر  م یلیها خ .  

شکل فشار دادم  یتک زنِگ مربع یرو رو انگشتم

باز شد یمیمال ژیق ژیق یبعد در با صدا یو کم . 

دم و وارد شدمرو هول دا در .  

بود.  اطیح طیحائل در و مح یرنگ دیسف ی پرده

که انجام دادم لبخند زدن  یکار نیکنارش زدم و اول

بود اطشونیح یبه فضا .  

 یبند که تو باد تکون م یرو یشسته  یها ملحفه

اومدن بهار و  یا گهید زیاز هر چ شتریخوردند ب

کردند یرو القا م دیع . 



 یخونه روح من رو تازه م نیاومدن به ا شهیهم

  .کرد

پخش شده بود و باعث  اطیگل و شکوفه ها تو ح یبو

دل  اطیح نیکه از ا یعنوان نخوا چیشد به ه یم

یبکن . 

خونه ، جدا از تهران بود نیانگار که ا اصال . 

به  هیتو در تو بود و نه شب یبه آپارتمان ها هیشب نه

متروکه یمیقد یخونه ها .  

هم انگار صاف تر و تمیز تر بود آسمونش ! 

داشت انیخونه جر نی، پرنِگ پررنگ تو ا یزندگ . 

لب باغچه کندم و  یها یدل از شمعدون میمر دنید با

داشت  یه سعک ینقش زیچشم دادم به دخترک ر

 .چادرش رو از شر باد حفظ کنه

لبخند زد و گفت ییبا خوش رو دنمید با : 

- پرتو جاِن جانان میدلتنگت بود .  



 شهیکه هم یمیآغوش گرفتمش و عطر خوش مر در

هام فرستادم هیهمراهش بود رو به ر .  

رو پنجه هاش بلند شد و بعد سرش رو  دنمیبوس یبرا

 :به سمِت آسمون گرفت و گفت

- . عدالتت رو شکرایخدا !  

اشاره کرد و گفت مونیقد یبه فاصله  و :  

انصافه كه تو هر روز بلند تر مي شي و من -

 همچنان همون نیم وجبي ام؟

و دنبالش راه افتادم دمیته دل خند از .  

گفت اطیرو به ح کِ یکوچ وونِ یاشاره به ا با : 

- ای نجایا ... 

"برسه، با ذوق گفتم ایکار به " نذاشتم : 

- نجایا ! 

- که اومدم نیپس بش . 



نشستم و  ونیرو ا یقال یهام رو در آوردم رو کفش

 یشدم به فضا رهی، دوباره خ یدادن به پشت هیبا تک

رو برام از دست  تشیکه قصد نداشت جذاب یاطیح

 .بده

 ینیدستش س کیکه تو  یدر حال میبعد ، مر یکم

 یبود رو وهیاش ظرِف م گهیو تو دست د ییچا

مداو ونیا .  

و مخافتاش رو از دستش گرفتم و گفتم ییچا سیني : 

- خانم یشرمندمون کرد ! 

زد و گفت لبخند : 

- حرف نزن پرتو. عادت به مودب  ایمثل آدم حساب

 .بودنت ندارم

خودش به خنده افتاد و . 

و گفتم دمیخند : 

  !عجب-



رو که برداشتم ، گفت مییچا : 

- نجا؟یکشوندنت ا ی. چنمیبگو بب   

مگفت صادقانه : 

- میمر ستیحالم خوب ن . 

دادم حیمتعجب شد. خودم توض صورتش : 

- تونم خوب و  یبد. نم یدو راه هی نیکردم. ب ریگ

کنه یهم کمکم نم یبدم. کس صیتشخ از بد . 

- بده برام حیشده؟ توض یچ . 

راست رفتم سراغ اصل ماجرا و گفتم کی : 

- کرده یمهبد ازم خاستگار ! 

رو نشون داد. تو همون  شیقلب یِ صورتش شاد کلِ 

 :حالت نشسته، در آغوشم گرفت و گفت

- یشه...چقدر عال یمن. باورم نم یخدا ... 



 دنِ یفاصله گرفت و با دکه فشارم داد ، ازم  خوب

کم کم از صورتش محو شد  یصورتم ، احساس شاد

 .و جاش رو به تعجب داد

حس رو داشتم نیمن هم قایدق . 

رو میحِس االِن مر نیهم ! 

که حاال عالوه بر صورتش به صداش هم  یتعجب با

دیکرده بود، پرس تیسرا : 

-  یو نم نیتو مگه هم ه؟یجور نیات ا افهیپس چرا ق

؟یخواست   

سوال رو ازم بپرسه نیداشت که ا حق .  

طرفه ام نسبت به  هیاز عشق  شهیبود من هم ادشی تا

بودم دهیمهبد صحبت کرده و رنج کش . 

 رستانمونیبود. دب رستانمیدب یدوست سال ها میمر

نقاط تهران  یبود که از اقص یخاص رستانيیدب

  .دانش آموز داشت



 شیپ روز سال نیتا آخر رستانیکالس اول دب از

مینشسته بود مکتین کیکنار هم و رو  یدانشگاه . 

 یگوشه اش م ریکه هر بار با غلط گ یمکتین همون

 یخط کش م یبا گوشه  میو فرداش مر "M"نوشتم

دشیتراش !  

درونم رو براش گفتم حالِ  : 

- نه ایخوامش  یدونم م ینم . 

گرد شده گفت ییچشم ها با : 

- یتو که عاشقش بود . 

 :گفتم

- دونم  ینم یبودم ول یزیچ هی یعنیدونم!  ی. نمدیشا

نه ایاسمش عشق بوده  !  

- ؟یچ یعنی  

- . حتما خودت هم تجربه میدونم چطور بگم مر ینم

که  دیجد طی. دانشگاه که رفتم، وارد محیاش کرد



عوض شدم.  یلیتفکرم فرق کرد. خ یلیشدم، خ

. اون موقع همه دختر بچه میاصال هممون عوض شد

و االن هفت هشت سال  میاله بودشونزده هفده س یها

 موقعکه مثل اون  هیعیاز اون موقع ها گذشته. طب

 یسر کی. من اون موقع عاشق میفکر نکن

نبودم. من عاشق مهبد بودم  یمنطق اتیخصوص

 یبود. با کالس بود. قشنگ حرف م پیچون خوش ت

چونه اش  یبگم چون رو دیکنم اما با دیناام دیزد. شا

گم؟یم یچ یفهم یمداشت.  شیذره ر هی   

سر تکون داد و من ادامه دادم متفکر : 

-  یرستانیدب یبندم هفتاد درصد دخترا یشرط م

دونم ،  ی. چه ملشوننیفام یاز پسر ها یکیعاشق 

 یخاله  یپسر خاله ، پسر عمو ، پسر نوه 

 نیباباشون و اگه از  ا یمامانشون ، پسِر پسر عمه 

 لیهستند، دالپسر ها  نیا هیعاشق چ یدخترا بپرس

حست  شه یکه نم یلیمنه. دال لیدال هیشب تشونیاکثر

حس گذراست  هی. ینسبت بهشون رو عشق نام ببر

مونه ینم یازش باق یچیه یکه اگه بهش زمان بد . 



لبخند زد و گفت میمر : 

- در گوشم وز وز  ادمهیتو. تا  یچقدر بزرگ شد

آخر هفته  یمهبد تو مهمون یعنی"  یکرد یم

 ."هست؟

گفت ی. راست مدمیحرفش خند به ! 

گفت میدومم بودم که مر ییچا دنِ ینوش مشغول : 

- ه؟یچ تیخب پس االن دو راه  

به  یگذاشتم و با نگاه ینیرو داخل س فنجون

گفتم ییون رو به روساختم : 

 یبرا هیمناسب سیخب مهبد هنوز هم خوبه. ک -

 یازدواج. خانوادم طرفدارشن. خانوادشون رو م

که باهم  ییآدم ها یاز دغدغه ها یلی. خمیشناس

میهستند رو ندار بهیغر ... 

دنبال کردن رد نگاهم ،گفت با : 

- رو. وقت بخواه  تیفهمم دو راه یپرتو، م نیبب

نکن با  یر هات رو بکنن. سعازشون، خوب فک



 نی. ایکن یخودت رو راض یکه گفت یخوب طیشرا

 لیتونه دل یآدم صرفا خوب باشه و شناس، نم هیکه 

 یآدم هیتو با  دی.شاتیخوشبخت یباشه برا یمحکم

ست، خانوادت موافقش  بهیکه غر یخوش بخت بش

 یم یچ یبه مهبد نباشه. متوجه هیو اصال شب شننبا

 گم؟

گفتم یناراحت با : 

 .متوجهم-

که نگاهم رو مشغول کرده  دمیرو پرس یبعد سوال و

گفتم ییبود. اشاره کردم به ساختمون رو به رو : 

- ان؟ یتو چه وضع  

گفت یناراحت با : 

- دوقلو ها ینپرس.دلم خونه برا .  

- ؟یکرد دیبراشون خر  

توجه به سوالم گفت بدون : 



- به خدا که  ندشون؟یآ تشون؟یشه وضع یم یچ

آدم پدر و  ی هی. سرماستیآدم پول ن هی ی هیسرما

  .مادر سالمه

گفتم یناراحت با : 

- ه؟یمادرشون االن تو چه وضع  

- روزیهر روز بدتر از د . 

دمیپرس یآروم یصدا با : 

- شه ترکش داد؟ ینم  

موضوع فکر کرده  نیکه هزار بار به ا یبه آدم هیشب

باشه، گفت دهینرس جهیباشه و هر هزار بار به نت : 

- هست باال  یهرچ م؟یکار کن یه ها رو چبچ

 !سرشونه

- رو ندارن؟ یکس چیه  

- رو ندارن ینه. تو تهران کس .  

کرده بود ، گفتم دایکه به صدام راه پ یا یدیناام با : 



- کرد یشد کار یکاش م . 

نزد یتکون داد و حرف سر . 

. در مورد میروز رو در مورد مهبد حرف زد ی هیبق

، زمان میدیرس جهینت هیه ام. و فقط ب ندهیخودم . آ ! 

انتخاب کردن یزمان الزم داشتن برا من . 

 

***** 

 

ششم فصل  

باشم کینیشنبه بود و قرار بود ساعت دوازده کل سه . 

بود و اگر قرار بود  یکار یهفته  نیهفته آخر نیا

یروز کار نیشد آخر یکه پنج شنبه هم نرم م . 

 انیمراجع نداشتم و قرار بود بعد از پا شتریب دوتا

دیکار برم خر . 



خواستم که متوقف شه و بعد از پرداخت  یتاکس از

شدم ادهیپ هیکرا . 

 یم ادهیپ دیبا کینیبه کل دنیرس یرو برا یریمس

  .رفتم

رو شدم و داشتم ناخودآگاه به آراد بهراد  هادیپ وارد

 یقشنگ یِ لیاسم و فام بیکردم. چقدر ترک یفکر م

 !داشت

دنشیناراحت بودم از دوباره ند ییجورا هی . 

استراحتمم به بچه  یبودم که تو لحظه ها یآدم کال

کردم. و حاال آراد تونسته بود با فکر  یها فکر م

ناراحتم کنه دنشیند . 

 کینیشکل از کل نیمراجع به ا نیا خواست ینم دلم

 یکردم که درمانگر بعد یفکر م نیبره. داشتم به ا

بهراد رو قانع کنه یکسر یقرار بود چه جور . 

باز بود. وارد شدم و با  کینیساختمون کل یِ ورود در

سوم رفتم. هنوز پام به داخل  یآسانسور به طبقه 



 بود که سر و صدا توجهم دهیطبقه سوم نرس یراهرو

 .رو جلب کرد

اومد. قدم تند کردم  یم کینیکل رشیاز واحد پذ صدا

رو که  یکس نیبه سمت واحد شش و با ورودم اول

 یفکر م شیپ قهیدق کی نیبود که تا هم یکس دم،ید

 یکسر نمش،یبب ستیوقت قرار ن چیه گهیکردم د

 !بهراد

شلوغ و متشنج بود جو . 

 ستادهیاکه کنار  یسیشدم به مامور پل رهیخ یجیگ با

در آروم  یخانم محجوب، سع ک،ینیکل تیریبود. مد

 یکرد.مراجع یم هیگر یکردن بهراد داشت و ناز

نبود کینیتو کل . 

چند  یبهراد باعث شد که برا  یتر رفتم. صدا جلو

چشم ببندم هیثان : 

- خانم  نیمن از ا یول دیشما حرف خودتون رو بزن

دارم تیشکا .  



 تید کنترل موقعکر یمحجوب که حاال حس م خانم

که در اثر  ییاز دستش خارج شده ، با صدا

گفت دیلرز یاضطراب م : 

-  نجایبهراد. ا یآقا نیکنم آروم باش یخواهش م

هیدرمان طیمح . 

بود  دیکه ازش بع یو با آرامش ستادیاما عقب ا بهراد

 :، گفت

- کنم استخدام  ی! فکر نمهیدرمان طی! محنطوریکه ا

 تونیدرمان طیمح یبراادب  یکارمند ب هیکردِن 

باشه یانتخاب خوب . 

رفت. مداخله  یمحجوب عمال داشت از حال م خانم

.صداش که زدم به  ستادمیبهراد ا یکردم و رو به رو

ممکن آروم  یکردم صدام تا جا یسمتم برگشت. سع

گفتم یباشه وقت : 

- ه؟یچ هیقض  

شده نگاهم کرد و گفت زیر ییچشم ها با : 



- ادب بشه تا طرز  دیبا تونیکه منش نهیا هیقض

رهیبگ ادیرو  حیبرخورد صح . 

 نجایبه ا یمامور رو به خاطر ناز نیمن. ا یخدا

بود؟ چطور ممکن بود؟ دهیکش  

مامور به گوشم  صحبت خانم محجوب با یصدا

ها بود، فکرش  نیدورب لمیموضوع در مورد ف د،یرس

باشه یحد جد نیتا ا هیکردم که قض یرو هم نم . 

، همسر خانم محجوب  ییرضا یموقع آقا نیهم تو

دیرس کینیبه کل .  

وقت انقدر  چیبهراد. ه یشدم به کسر رهیخ دوباره

 م ینیب ریادکلنش ز یبودم، بو ستادهیبهش ناا کینزد

دز . 

هیکنه و هدفش چ یکار م یداره چ دمیفهم ینم . 

فاصله انداخت و شروع کرد به  نمونیب ییرضا یآقا

که بهراد با  دیرس یصحبت کردن باهاش. به نظر م

تونه ارتباط برقرار کنه یهم نوعش بهتر م . 



دی. خانم محجوب کنارم اومد و پرس ستادمیا عقب : 

- ؟یبود نجایتو اون روز ا  

دیآره. پرس یبه معنتکون دادم  سر : 

- تماس  ی. صبح نازجمیگ یلیمن خ قا؟یشد دق یچ

از مراجع ها با مامور اومده  یکیگرفت و گفت که 

گفتن؟ یچ ادتهی. تو کینیکل  

حد  نیتا ا هیقض نیشد که ا یباورم نم یبود ول ادمی

گرفته شه، دستش رو فشردم و گفتم یجد : 

- دفش رسه که ه یبه نظر م شتری. بنینگران نباش

  .ترسوندنه

با چشم دنبال نازي گشتم ، بنده خدا چه حالي  و

 .داشت

گفت یناراحت با : 

- شه. شکر خدا امروز  ریخدا کنه که ختم به خ

دیرو ند یزیآبرو ر نیا یخلوت بود و کس . 



نگاه بهراد شدم متوجه  .  

کرد ینگاهم م داشت !  

رو درک نکردم نگاهش .  

داره  یچ دمیفهم یامروز رو درک نکردم. نم کال

کردم که  یشه اما آروم بودم. داشتم نگاهشون م یم

بود که  یذهنم رو مشغول کرد. انقدر قو یزیچ کهوی

بهراد و دستش رو  یناچارم کرد برم کنار کسر

که به سمتم  نیبکشم تا متوجهم بشه. به محض ا

دمیبرگشت، پرس : 

 آراد کجاست؟-

 رو به سمتم گرفت. حاال چشیسوو یحرف چیه بدون

رو  چی. سوودمیرو فهم ششیپ قهیعلت نگاه چند دق

 :گرفتم .سرم رو نزدیكش بردم و خیلي آروم گفتم

 تمومش کن. باشه؟-

خارج شدم کینیسرعت ممکن از کل نیشتریبا ب و .  

دیطول نکش نشیکردن ماش دایپ .  



که بخوام نیمونده بود بدون ا ادمیرو  نشیماش ! 

ردنش تالش کردم و قبل از باز ک داشیهم پ زود

. نمیداخلش رو بب یدود یها شهیکردم از پشت ش

بود که تو  یتنها موضوع نیآراد خواب بود و ا

تونست خوشحالم کنه یامروز م . 

 دنشیرو زدم و در رو باز کردم و با د نیماش قفل

بود دلم به درد اومد دهیخواب لهیاون همه وس نیکه ب .  

شستمن یرو کنار زدم و رو صندل یخال یها یبطر .  

کردند ینم یدو نفر زندگ نیکه ا بخدا ! 

تازه  نیداخل ماش یتا هوا دمیکش نییرو پا شهیش

 .بشه

آراد رو از صورتش کنار  یسر انگشت هام موها با

 نیا یزندگ کمیاز ته دل از خدا خواستم که  زدم و

بشه لیبچه تعد .  



که  یهمون مامور دمیگذشت که د یا قهیدق ستیب

باال بود، از در خارج شد، پشت سرش هم بهراد 

اومدند نیاومد و هر دو به سمت ماش رونیب .  

پشت فرمون نشست و مامور ، کنارش بهراد .  

جفت  هیه که اومد شیپ تیشدم به موقع رهیخ یجیگ با

کرد و گفت رمیغافلگ اهیچشم س : 

- ؟ید یرو م چیسوو  

رو داخل دستش گذاشتم و قبل  چیوار سوو کیاتومات

راه افتاد نیکنم ، ماش یکه حرکت نیاز ا ! 

رفتم؟ یچرا داشتم م گهید من   

 یخواستم اعتراض کنم اما اصال زبونم نم یم

دیچرخ . 

 سیپلمقابل اداره  نیتر ، ماش نییپا ابونیخ دو

که همراهش بود،  یمتوقف شد و بهراد و مامور

به من نداد و  یحیتوض چیبهراد ه یشدند وکسر ادهیپ



 حینبودم كه توض یبه آدم ها هیصد البته من شب

 !بخوام

و چهار سال  دندگیم،  ستیخورم که تو کل ب یم قسم

من بود ییو معما زیانگ جانیروز ه نیاول نیا .  

 شنهادیکه پ یام کنه. کار که تونسته بود شوکه یروز

 !مهبد باهام نکرده بود

شد، تلفن تماس خانم محجوب رو  یکه طوالن بتشیغ

صرف نظر  تشیگرفتم. حتم داشتم که بهراد از شکا

 . کرده

جواب داد و گفت عیسر : 

- ؟یسالم پرتو جان. کجا رفت  

 یرو نکرده بودم .چ نجاشیاز زنگ زدن فکر ا قبل

و گفتم دنیدم به نشنگفتم؟ خودم رو ز یم دیبا : 

- د؟یشد خانم محجوب؟ کار به کجا رس یچ  

فوت کرد و گفت یرو تو گوش نفسش : 



-  الیخ یباهاش صحبت کرد. قبول کرد که ب دیسع

  .شه. مردم و زنده شدم امروز

 یم رونیب سیکه داشت از اداره پل دمیرو د بهراد

  .اومد

 :گفتم

- چطوره؟ یناز  

-  یشت سکته مبچه رنگ به صورتش نمونده.دا

کرد. فرستادمش خونه. مراجع ها رو هم کنسل 

گفت؟ یپسره قبل از رفتن چ یدون یکردم. م   

نشست. نگاهش  شیدر رو باز کرد و رو صندل بهراد

حس کردم. خانم محجوب که  نهیرو از داخل آ

 :سکوتم منتظرش گذاشته بود ، خودش به حرف اومد

- از دم که بعد  یم تیرضا یبرگشت گفت به شرط

نمینب نجایتون رو ا یمنش نیا دیع ! 

مطلق مقابلم بود یاهیس هی حاال . 

- پرتو؟ یشنو یصدام رو م  



بهراد گرفتم و در جواب  یکسر یاز چشم ها چشم

وب گفتمخانم محج : 

- باهاتون رمیگ یتماس م ! 

تلفن رو قطع کردم و ! 

کردم چشم  یکرد و من سع یداشت نگاهم م هنوز

متمرکز بشه جز چشم هاش ییهام هر جا ! 

خواستم  یبود که من نم یمرد تنها آدم نیشک ا یب

  ! تو چشم هاش نگاه کنم

یاهی، نه از س دمیترس یم !  

کرد یم رمیهاش درگ چشم ! 

دمیترس ین مشد ریدرگ از . 

 یستاده،وقتیحس رو داشتم که زمان ا نیلحظه ا اون

فشرده  یجمع شده و لب ها یمرد با چشم ها نیا

خواست خودم رو  یشک دلم م یکرد، ب ینگاهم م

 .گم و گور کنم

و به حرف اومد دیدست از نگاه کردن کش باالخره : 



- برسونمتون؟ دیکجا با   

 یانتظار نیرکمت نی" ، ایداشتم بگه" مرس انتظار

جواب گذاشتش یشد داشته باشم اما ب یبود که م . 

جواب دادن به سوالش گفتم یجا به : 

- بود که امروز  یچه کار نیمن هنوز شوکه ام. ا

ن؟یکرد  

گفت الیخ یب : 

 کدوم کار؟-

دادم که منظورم چه  یم حیبراش توض دیبرد! با ماتم

ه؟یکار   

- ادب  دیادب بود. با یب یادیز تونیالزم بود! منش

شد یم !  

 ...اما اون فقط-

و گفت دیحرفم پر ونیم : 



- کشش ندادم  نیاز ا شتریاز اون دفاع نکن. اگر هم ب

 !بخاطر شما بود

نازي گفته بود اون و به من گفته بود شما به ! 

 الیمن؟ نذاشت فکر و خ یِ من بود؟ بخاطر چ بخاطر

 :کنم ، خودش به حرف اومد

- تم کالسش رو از خواس یآراد با شما بهتره! نم

 .دست بدم

شدم؟ یخوشحال م دیبود؟ با فیتعر  

- انقدر ارتباط  یکاردرمانگر چیتا به حال با ه

 !نگرفته بود که با شما

اومد یازش خوشم م شتریشد ب یمودب م یوقت .  

- برسونمتون؟ دیکجا با ن،ینگفت  

رسوندم؟ گفتم یم دیخودم اومدم. کجا با به : 

- شم، مقابل  یم ادهیکه سوار شدم پ ییهمون جا

کینیکل . 



رو روشن  نیماش یحرف چیداد و بدون ه سرتکون

 داریخورد و ب ی، آراد تکون نیکرد. با حرکت ماش

 .شد

یقرار یرد به بشد شروع ک اریکه هوش کامال . 

همون  ن،یانجام بدم، ماش یکه بخوام کار نیاز ا قبل

 یشده بودم متوقف شد و من چاره ا ادهیکه پ ییجا

شدن ادهینداشتم جز پ . 

دمینشن یشدم و باز هم تشکر ادهیپ ! 

خداحافظ! چون عادت به جواب دادنش نداشت نگفتم .  

***** 

 

هفتم فصل  

دیهم از راه رس دیع ! 

ها نبود دیع ی هیبه بق هیکه شب یدیع . 



 شیپ یها نبود چون مثل سال ها دیع ی هیبه بق هیشب

خودم نبودم یبرا . 

که رفته رفته متوجه  ییها زیچ ریبودم، درگ ریدرگ

تونم باهاشون ارتباط برقرار کنم یشدم نم .  

من  یبد باشن اما ارتباط گرفتن باهاشون برا نکه

 .سخت شده بود

خاله گذشت  یخود خانواده  با ای دیع یروز ها تموم

خاله یبا صحبت از خانواده  ای . 

 یکه تو نوجوون یکیشده بود اون مرد رمانت مهبد

دمید یهام خوابش رو م .  

مثال  یها داریو د زیروزم پر شده بود از سوپرا هر

و هماهنگ نشده و سرم... سرم پر شده بود  یناگهان

یجی...از گیاز فکر. از دوراه ... 

ظاهر خوب بود. همه منتظر بودن که  به زیچ همه

رو بگم. مامان معتقد بود که دارم ناز  ییجواب نها

 نیریروز ها جزو ش نیکنم. خاله معتقد بود که ا یم



و پرتو حق داره که  هیهر دختر یروز ها نیتر

 ریینظر تاث چیکنه. بابا ساکت ، بدون ه شونیطوالن

 یا یمنف ی هنکت چیفقط نظاره گر بود وه یگذار

ماجرا وارد نبود نینسبت به ا . 

گفتم یبله م دیبا انگار . 

کردم و تن  یاضطراب رو از خودم دور م نیا دیبا

که داشت زود تر از  یمشترک یدادم به زندگ یم

وستیپ یانتظارم به وقوع م . 

 یم یچ گهی" د یپر شده بود از جمله  گوشم

پر کاربرد و پر تکرار مامان در  ی" جمله ؟یخوا

با مهبدرابطه  .  

ذهنم.  یتکرار شده بود که شده بود ملکه  انقدر

 یم یشدم تو سرم تداع یم داریصبح که از خواب ب

 یم یچ گهیبودم که د دهیباور رس نیشد و به ا

تمومه زیخوام؟ مهبد همه چ  ! 



بله گفتن. همه  یبود برا یبه ظاهر عال زیچ همه

 تیمن بودند تا به روابطمون رسم یمنتظر بله 

شنببخ .  

تموم شده بود تا قبل از ساعت شش روز  زیچ همه

نیهفتم فرورد . 

 یاز شماره ا یتماس از دست رفته ا دنِ یقبل از د تا

میگوش یصفحه  یناشناس رو . 

که  میشاپ شده بود یروز با مهبد تازه وارد کاف اون

 زیشستن دست هاش م یبعد از نشستن ، مهبد برا

 .رو ترک کرد

 یکار نباشم ، گوش یرو ب قهیدق چند نیکه ا نیا یبرا

که متوجه شدم تماس از  دمیکش رونیب فمیرو از ک

دارم یاز شخص ناشناس یدست رفته ا . 

ردن شماره ها ک ویکل ، بیشتر مواقع، عادت به س در

 یاکتفا م شونیبازشناس ینداشتم و برا میرو گوش

 چیاما مطمئن بودم که ه میدارید یکردم به حافظه 

شماره  تا به امروز نداشتم نیاز ا یوقت تماس . 



مهبد که به  دنیشد اما با د ریفکرم درگ یا هیثان چند

گذاشتم و  زیم یرو رو یاومد ، گوش یم زیسمت م

مفکرم رو آزاد کرد . 

از  یامکیو پ دیلرز میکه نشست ، گوش نیمحض ا به

باهاتون حرف  دیصفحه افتاد" با یهمون شماره رو

 ."بزنم

 امیپ یبود که انتها یشد ، ک ریذهنم درگ دوباره

نکرده بود؟ یخودش رو معرف  

نگاهم کرد و گفت قیدق مهبد : 

- اومده؟ شیپ یمشکل  

 نشد و مشغول سفارش دادن ریگیندادم. پ یحیتوض

اومده استفاده کردم و شماره رو  شیشد. از فرصت پ

خواستم از  یوارد تلگرام شدم. م عیکردم و سر ویس

شناختن صاحبش  یاین شماره برا لیعکس پروفا

اما عکس نداشت رمیکمک بگ . 



در حال خروج از صفحه اش بودم که چشمم  دیناام

  "K-B@" . اکانتش ِیدیخورد به آ

کشف کردم که  هیچند ثان نیکه چطور تو هم دمینفهم

بهراده یآدم کسر نیا ! 

منتظر مهبد سر دادم داخل  یچشم ها ریرو ز یگوش

 یریگید هیاما از همون لحظه به بعد ، ذهنم  فمیک

کرد دایپ دیجد . 

بهراد یاز جنس کسر یریدرگ هی .  

چشم هاش مقابل پلک هام نقش  یاهیناخواه س خواه

نبست و ذهنم شروع کرد به افسانه بافت . 

مهبد نشدم. سرم پر شده بود  یمتوجه حرف ها گهید

 دایمن رو از کجا پ یکه شماره  نیاز سوال. از ا

داشته باشه یتونه با من چه کار یکه م نیکرده تا ا . 

به سراغم اومد.  یمختلف یها جانیها و ه حس

 ومدهیهفت روِز بهار به سراغم ن نیکه تو ا یزیچ

درباره  یتا کنجکاودر مورد آراد  یبود . از نگران



 یچشم کسر ریز ،یکبود یآثار محو شده   ی

 !بهراد

اودیسر دلم طاقت ن آخر . 

ها کار دست دلم دادند حس . 

فاصله گرفتم و  زیرفتن از م ییدست شو یبهانه  به

رو هم همراهم بردم میگوش . 

شماره اش رو  ،یبهداشت سیمحض ورود به سرو به

 .گرفتم

سش متفاوت بودکه جن یجانیداشتم، ه جانیه . 

بوق  نیشدم از جواب دادنش که آخر یم دیناام داشتم

که گفت ییآزاد منجر شد به صدا : 

 .بله-

دادم گفتم سالم : 

- نیبا من تماس گرفته بود .  

گفت کوتاه : 



 !بهراد هستم-

بگم، گفتم یچ ندونستم : 

 !بله-

- باهاتون صحبت کنم دیبا . 

دمیپرس :  

 در چه مورد؟-

که مقابلم بود یا نهیشدم به آ رهیخ و .  

 چیگفت " در مورد آراد" که متوجهم کنه ه یطور

و من خودش وجود  نیجز آراد ب یموضوع مشترک

 :نداره! گفتم

- دییبفرما ! 

که تو اون  یلحنم مضطرب بود. اضطراب یکم و

بدم صیتونستم علتش رو تشخ ینم تیموقع .  

- کالس هاش قطع شده  یآراد بهم ریخته.از وقت

شدهبدتر  یلیخ . 



 یآزاد شده بود وقت یا گهیاز هر موضوع د فکرم

 :گفتم

- تو   یبد یوقفه  دیع یطوالن التِ یمتاسفانه تعط

کنه یم جادیدرمان ا . 

گفت مستاصل : 

- کار کنم؟ یچ  

دی. پرسدیرس یبه ذهنم نم یا چاره : 

- ک؟ینیکل نیایب ستیامکانش ن  

آدم به کار  نیبود. حس وابسته شدِن ا یخوب حس

 :من. گفتم

- لهیتعط نیفرورد زدهمیتا س کینیکل . 

- کار کنم؟ یمن چ  

که  دیپرس یاین آدم ، از من م یبهتري بود وقت حس

کار کنه یچ دیبا . 



 یوقت گهید یها زیکردم ذهنم نره به سمت چ یسع

 :گفتم

-  یفرستم ، فقط سع یم نیمن براتون چند تا تمر

نشیبه حال خودش نذار یلیکه خ دیکن . 

گفت یکالفه بود وقت صداش : 

- کنه ینم نیبا من که تمر . 

- ستین یا گهید یچاره  . 

گفت کوتاه : 

- ستین . 

دیکردم که پرس سکوت : 

- ن؟یفرست یم یرو ک نایتمر  

گفتم یبعد از مکث کوتاه تو موهام  بردم و یدست : 

- که برسم خونه  نیهستم، به محض ا رونیاالن ب

کنم یبراتون تلگرام م . 

نزد یا گهید حرف . 



 یمهبد. لبخند شیبرگشتم پ عیرو شستم و سر دستام

داد و گفت لمیتحو : 

- ؟یخوب  

گفتم. بد نبودم اما خوب هم نبودم یکم جون ی بله . 

- ؟سرد شده، بگم برات عوضش کنن تییچا  

 :گفتم

- ینطورینه، خوبه هم . 

روشنش. مهبد آدم  یقهوه ا یشدم به چشم ها رهیخ و

رو انکار کنم هیقض نیتونستم ا یبود، نم یخوب . 

؛  ستیسر جاش ن یزیچ هیبود که  دهیفهم انگار

بهم قفل کرد و گفت زیم یدست هاش رو رو : 

- پرتو یدون یم ... 

منتظرم گذاشت به حرف اومدم یادیکه ز سکوتش : 

- دونم ینه، نم . 

نخواست که بدونم دینداد! شا ادامه ! 



 یتر از روز ها نیحاکم بود، سنگ نمونیکه ب یجو

رو به سمت لب هام بردم و قبل  مییقبل شده بود. چا

گفتم دنشیاز نوش : 

- ؟ هیتو قصدت از ازدواج چ  

گفت تایتر نگاهم کرد و نها قی، دق دیکش عقب : 

- شت سر گذاشتم رو پ میزندگ یچالش ها یمن همه 

. حاال دمیخواستم رس یکه م ییزایپرتو. به اون چ

 یمشترکم رو شروع کنم . فکر م یخوام زندگ یم

 دایرو بهتر از تو پ یکنم موقعه ش باشه و کس

 .نکردم

زدم اما ذاتا خوشحال نشدم از حرفش لبخند . 

 نیکه کردم با قهوه اش مشغول شد و من به ا سکوت

 هیرو به روم، دلش  ی ساله 13فکر کردم که پسر

خواست حاال که  یخواد. دلش م یبا ثبات م یزندگ

 دهیبه ثبات رس یاجتماع تیو موقع یاز نظر اقتصاد

هم به ثبات برسه شیشخص ی، تو روابط  و زندگ . 



 یانرژ یخواست.من هنوز کل یمن دلم ثبات نم اما

 دیرس یمسخره به نظر م دی. شایثبات یب یداشتم برا

نبود که من االن دنبالش  یزیآروم چ یزندگ هیاما 

 !باشم

- یتو فکر ! 

جمله اش به خودم اومدم و حواسپرت گفتم با : 

- یچینه . ه ! 

دیزد و پرس یلبخند : 

- ؟یکرد یفکر م یبه چ منیبگو بب ؟یچیه یچ  

 یکه ذهنم رو مشغول م یزیاون چ دمیپرس باالخره

اگه  دیحاال ، زود بود. شا دنشیپرس دیکرد . شا

هم حد و  ییایح یگفت ب یبود ، م نجایمامان ا

خواست  یمن بود. دلم م یداره اما زندگ یمرز

دمیپرس یم دیبپرسم. با ! 

- شدن بچه دار  یبرنامه ات برا م،یاگر ازدواج کن

ه؟یچ   



زد و صد البته که جواب سوال من لبخند نبود لبخند ! 

نشون دادم که منتظرم به حرف اومد یوقت : 

- با بچه ام  میسن یخواد که فاصله  یخب من دلم نم

سال رو رد کردم.  یباشه. من س ادیاونقد ها ز

ازدواج و بچه دار شدن اونقدر  نیکه نخوام ب هیعیطب

فتهیها فاصله ب . 

رو بشنوم.  یکردم که همچین جواب یمرو  فکرش

داشت اما  یزیانگ جانیبا مهبد شروع ه یزندگ دیشا

رسه.  یمطمئن بودم که به سرعت به سکون م

 هیمطمئن بودم که انتظار مهبد از ازدواج و از من ، 

زن مثل  هیو  شیخانوادگ یمثل زندگ یزندگ

  .مادرشه

خواستم ینم من . 

خواستم که  یباشم. نمبه مادرم  هیخواستم که شب ینم

به خاله باشم هیشب . 



. دلم یخواست تموم دغدغه ام بشه خونه دار ینم دلم

مهبد  یمورد عالقه  یخواست هر شب غذا ها ینم

 هی دنیرو درست کنم و با نشستن به انتظارش و چ

خوشبختم یلیوانمود کنم که خ کیرمانت زیم ! 

 یرو نم یا یزندگ نیهمچ هیحاال دلم  حدااقل

شد به تکرار. و من  یبا مهبد ختم م یست.زندگخوا

تکرار متنفر بودم تمِ یاز ر . 

صد البته که نظر تو ام مهمه. من فقط نظر خودم -

 .رو گفتم

کردم لبخند بزنم که گفت یسع : 

- ؟یدیرو پرس نیحاال بگو چرا ا  

گفتم صادقانه : 

-  تیزندگ زیانگ جانیمهبد...تو قسمت ه یدون یم

رو  دیکه با ییها زیون چ. ایرو پشت سر گذاشت

رو هم تجربه  دیکه نبا یزیاون چ دی. شایتجربه کرد

و حاال دلت  یدیرو د یزندگ ی. همه رو هایکرد



 یبه سمت زندگ یخواد با آرامش و منطق بر یم

 وتاد یکی،  یانتظارت از زندگ تیات و نها ندهیآ

 .بچه و به ثمر رسوندنشونه

من هم ادامه کرد و نه رد.  دیینزد ؛ نه تا یحرف

 نیآراد تمر یخواست برم. برم و برا یندادم. دلم م

 .بفرستم

*****  

که  نیبه خونه ، چند تا تمر دنیمحض رس به

بود ، نوشتم و به  یآرام ساز رشونییتاث نیشتریب

همون شماره تلگرام کردم و انتهاش اضافه کردم که 

بود ، حتما بپرسه یاگر سوال . 

. قابل درک نبود ، دیم رو دها امیساعت، پ میاز ن بعد

  !"اما نوشت"ممنون

کردم تشکر کردن بلد باشه یبود، فکر نم بیعج ! 

خواست بخوابم. نه زمان خواب بود و من،  یم دلم

خواست یخواب م یبیخسته. اما دلم به طرز عج . 



 

هشتم فصل  

 یبه بد یدوران چیهم گذشت.عادت نداشتم از ه دیع

کنم ادی .  

سردرگم کننده بود. خصوصا  شتریبد نبود، ب دیع اون

  . از اواسطش

ساعت ده صبح ، سر  دیبود و من با نیفرورد هفدهم

شدم یکارم حاضر م . 

ئن شده رو نداده بودم.اما مطم یجواب قطع هنوز

 یخواستم بدم و علت طوالن یجواب که م یبودم برا

تموم  دیع التیخواستم تعط یبود که م نیشدنش هم ا

 !شه و کمتر جلو چشم مامان باشم

جا خوردم یناز دنیشدم و با ند کینیکل وارد . 

از  دنمیبود و با د رشیخانم محجوب تو بخش پذ خود

میکرد یجا بلند شد و احوال پرس . 

شدم که گفت ایرو جو ینازنبود  علت  : 



 شیبه حال مشکل پ یکه بخوام فکر نیقبل از ا -

آد و به  ینم دیاومده کنم خودش گفت که از بعد از ع

میباش دیجد یمنش یفکر . 

بود که  یعیطب یلیخوب بود و خ یشدم. ناز متاسف

بهراد نتونه بسازه! کوتاه گفتم یبه اسم کسر یبا آدم : 

 !بد شد-

داد و گفت لمیتحو یلبخند : 

- شه کرد...خدا به  ی. چه کارش مزمیبگم عز یچ

مراجع اعجوبه ات نیدادت برسه امروز با ا . 

 هیمتوجه نشدم منظورش از مراجع اعجوبه ک اولش

افتاد میدوزار ستم،یاسم آراد اول ل دنیاما با د ! 

برداشتن پرونده هام شدم که گفت مشغول : 

- تو هم  یاخوام بر ینشو. نم ریبا پدرش درگ یلیخ

 یهم ناز ی. گرچه اون سرادیب شیپ یمشکل ینیچن

مشکالتشون رو  یدون ینبود. خودت م ریتقص یب

کمی گه،ید ... 



حرفش با لبخند گفتم ونیم : 

- راحت التونیحواسم هست، خ . 

جوابم لبخند زد در .  

اتاق کارم.  یاتاقم رفتم. دلم تنگ شده بود برا به

باز کردن  یگذاشتم و برا زیپرونده ها رو روم

که  ییاتاق رفتم و از هوا ی گهیپنجره به طرف د

کرد ،  یسال رو القا م یِ تازگ یهنوز ته مونده ها

 .لذت بردم

مونده بود به  یربع کیبه ساعت انداختم.  ینگاه

مراجع نیاومدن اول . 

نشستم و با ورق زدن پرونده ها مشغول  زیم پشت

 یکسر ادیآراد توجهم رو جلب کرد.  یشدم.پرونده 

 یزیبهراد افتادم. از بعد از اون "ممنون" شگفت انگ

ازشون نداشتم یخبر گهیکه گفته بود د . 



برسم.  نیرو ورق زدم تا به اطالعات والد پرونده

 یباعث شد به شدت تعجب کنم. کسر دمیکه د یزیچ

 !بهراد متولد بهمن ماه سال شصت و هفت بود

الش و نه س ستیو نه سالش بود؟ اون آدم ب ستیب

بود،  یچهار سالگ یکه تو آستانه  یبود؟ پدر آراد

و نه سال داشت ؟ ستیب   

هیقض نینداشت ا ی! با منطق من همخوننه .  

رو به  دهیا نیاطالعات مربوط به مادر ا یِ خال یجا

 یکسر یداد که احتمال داره آراد بچه  یذهنم م

 .بهراد نباشه

شدم یم جیبود؟داشتم گ یک پس ! 

! یاه کردم، تنها زده بود کارشناسرو نگ التشیتحص

نوشته نشده بود یزیمقابل شغل هم چ ! 

که تو  یآدم بتیه دنیسر بلند کردم و با د کالفه

 دنیکش غیبود ، تا مرز ج ستادهیچهارچوب در ا

 .رفتم



خودم که مسلط شدم، نگاهش کردم و گفتم به : 

 !سالم-

هم گفتم"سالم". اما باز هم جواب  یو عصب دیتاک با

یدمنشن ! 

تونستم  یکه گفتار و تعامل نداشت م یبه آراد دیشا

 ریز گهیکه د یآدم نیبدم اما به ا ادیسالم دادن 

 !چشمش کبود نبود، نه

ود و آراد آروم تو بغلش وول ب ستادهیا خیمثل م هنوز

کرد یخورد و به اتاق نگاه م یم . 

 :گفتم

- داخل؟ نیآ یچرا نم  

مت گذاشت یاومد و خم شد و آراد رو رو جلو . 

کلمه  هیداد، حاال  یشده بود؟ قبال فقط سالم نم الل

زد یهم حرف نم ! 

ارمیرو پرت کردم تا فکرم رو به زبون ن حواسم !  



 خیتار یادآوریدر جا با سمت آراد رفتم و اما  به

که تو پرونده نوشته شده بود ، به سمت  یتولد

بهراد برگشتم یکسر . 

 تیو هفت؟ نه حتما اشتباه نوشته شده بود. جد شصت

و نه  ستیبا عدد ب یخوب یچشم ها رابطه  نیا

 !نداشت

- شده؟ یزیچ  

لب باز کرده بود. خدا رو شکر کردم که  باالخره

 !کالمش رو از دست نداده

گفتم الیخ یب : 

- مدت؟ نینشده. آراد چطور بود ا یزینه چ  

بگه نشست یزیکه چ نیا بدون .  

که تنش بود نگاه کردم. انگار  یاهیتنگ و س نیج به

ها  زیچ ی هیتازه تازه داشتم به جز چشم هاش به بق

کردم یتوجه م . 

- کنم ادیخوام کالس هاش رو ز یم . 



برگشتم به چشم هاش دوباره . 

- من همكاري نمي كنه، منم نمي تونم  تو خونه با

  ! مثل شما باهاش كار كنم

میز نشستم و گفتم پشت  :  

  .براي تغییر برنامه اش باید با مدیریت صحبت كنین-

لحني تاكیدي گفت با :  

 ! من مي خوام كه با شما صحب كنم-

  !برنامه ها دست من نیست جناب بهراد-

كالفه شد نگاهش . 

لیدل یکالفه شد. من هم کالفه بودم ، ب  نگاهش ! 

که نداد، ادامه دادم جواب : 

- دارن. صحبت  فیامروز خود خانم محجوب تشر

باهاشون نیکن . 



من رو به  به سمتم اومد و با گرفتن انگشتم ، آراد

هاش  یکنار کمد برد. رنگ انگشت یها لیسمت فا

خواست یرو م ! 

صحنه بود؛ گفتم نیا یدر حال تماشا پدرش : 

-  یمدت زمان کوتاه یط م،یاگه با آرامش جلو بر

کنم  یبود. فقط خواهش م میآراد خواه شرفتیشاهد پ

کمی دیکن یدرمان پسرتون هم که شده سع یبرا ... 

 ییگفتم که خدا یم دیبا ی.چبگم.. یکه چ ندونستم

کرد و  یخورد؟ بد برداشت نم ینکرده بهش بر نم

اومد  یکردنم نم ریدستگ یفردا با مامور برا

 یفکر م هی...آخ که هر وقت به اون قضکینیکل

دیکش یکه کرده بود سرم سوت م یکردم از کار ! 

- ؟یچ کمی  

 یبه آراد ازش جدا شدم و برا یدادن رنگ انگشت با

به جلو برداشتم یبهراد قدم ین به کسرجواب داد . 

شدم و گفتم رهیچشم هاش خ به : 



- نیخونسرد تر باش کمی . 

تونستم به  یبود که م یجمله ا نیبهتر نیبه نظرم ا و

آراد بگم یو نه ساله  ستیپدر ب . 

اش  گهید یپا یپاش رو رو کی لکسیر یلیخ

 :انداخت و گفت

 ...من خونسردم خانمِ -

دونه؟ یمن رو نم یلیخواست بگه فام یم  

- با من بشه ینخواد وارد باز یکه کس یتا زمان . 

دمیرو نفهم منظورش ! 

راستش برداشت و با قرار  یچپش رو از رو پا یپا

، به جلو خم شد و گفت نیدادنش رو زم : 

- احمق  یمردا که عاشق زن ها یبرعکس همه 

 !هستند ، من ازشون متنفرم

دمیسداشت؟  پر یشده بودم. چه ربط جیگ : 

- بهراد یآقا نیگ یم نیدار یچ ! 



تمام گفت یخونسرد با : 

- زنم یسابقتون حرف م یدارم از حماقت منش ! 

 یم یبود که تو سر من چ دهیمن...از کجا فهم یخدا

موضوع رو ادامه بدم. ادامه  نیخواستم ا یگذره؟ نم

 :دادنش به ضرر خودم بود. گفتم

 کار رو شروع کنم با آراد؟-

گفت یلحن آروم شد و با بلند : 

- کالس هاش صحبت  یتا درباره  رمیبله . من هم م

  .کنم

تکون دادم که قبل از  دییتا یرو به نشونه  سرم

 :خروجش از اتاق گفت

- شم. منظم هم که شده بودم.  یخونسرد تر هم م کمی

رسه؟ یبه ذهنتون نم یا گهیمورد د  

خودآگاه لبخند زدم نا . 



شد به لبخندم و من آرزو کردم که هرچه  رهیخ

 .زودتر در اتاق رو ببنده

بلندش کردم  اطیرفتنش به سمت آراد رفتم ، با احت با

توپ بزرگ نشوندمش یو رو .  

تو دست  ینگشترنگ ا یدو تا از قالب ها هنوز

  .هاش بود

رو شروع کردم و با حرکت  یآروم تعادل کاتیتحر

توپ خودم هم دچار نوسانات  یِ آروِم رفت و برگشت

شدم میفکر .  

من ، مثل حرکت توپ ، آروم  ینوسانات فکر گرچه

نبودند یو خط . 

مرد با  نیا ی هیفکر شده بودم که قض نیا ریدرگ

ه که بهراد با تونست باش یم یا گهید زیچه چ یناز

حرف زده بود یاز حماقت ناز تیجد نیا . 

دوباره  نباریکردم و ا شتریحرکت توپ رو ب ی دامنه

بهراد و نسبت آراد باهاش شدم یسن کسر ریدرگ .  



داشت که بچه اش نباشه؟ امکان   

با اون تحکم گفته بود" آراد مادر  لیاون اوا چرا

  نداره"؟

زمیکردم افکارم رو دور بر یسع . 

 یکردم م یهنر م یلیداشت؟ من خ یمن چه ربط هب

جمع و جور  زیمهبد رو مسالمت آم ی هیتونستم قض

 .کنم

خبر از زمان که در با  یکار با آراد بودم و ب مشغول

مکث باز شد یچند تقه و کم . 

- تو؟ امیتونم ب یم  

که به  یمت بلند کردم و در حال یرو از رو آراد

بردمش ، گفتم یسمت پدرش م : 

- دییله، بفرماب . 

اومد و گفت داخل : 

 . صحبت کردم-



بود که با خانم محجوب صحبت کرده،  نیا منظورش

 :گفتم

- شد؟ یخب ، چ  

- . رمیبود که درمانگر براي منزل بگ نینظرشون ا

 ی، دو ساعت برا میآ ینم کینیکه کل ییروزها

رمیخونه درمانگر بگ . 

بود، گفتم یخوب فکر : 

- خوبه یلیخوبه، خ . 

- و  انیزوج ب یروز ها یحجاز یده که آقاقرار ش

کار کنن یحرکت یباهاش درمان حس . 

رو به دستش دادم و گفتم آراد : 

- یهم عال یلیخ . 

 کارش  خوبه؟-

- بله، خوبه کارشون ؟یحجاز یآقا . 



آراد رو  ینزد. خم شد و کفش ها یا گهید حرف

آروم بود تینها یپوشوند و آراد ، ب ! 

***** 

مهبد  امکیمراجعم بودم که پ نیکار با آخر مشغول

؟ یآم دنبالت، تا هفت ی." مدمیصفحه ام د یرو رو " 

رو  میبود که باز هم مامان گزارش ساعت کار معلوم

  .داده

 رهیرو کنار گذاشتم و خ یم" و گوش" تا هفتنوشتم

سندروم داون  ن؛یحس ریام یشدم به صورت بامزه 

 شیزندگ فیوظا نیاز مهم تر یکیکه  یهفت ساله ا

با من بود یلجباز ! 

رو به اتمام بود، مادرش رو صدا زدم و  کالسش

رو گفتم ناتشیتمر . 

کردم  زیبه اوِل صبح نبود، تم هیرو که اصال شب اتاق

 کینیروپوشم در اتاق رو بستم و از کل ضیو با تعو

  .خارج شدم



پارک  کینیکل یمقابل در ورود نشیتو ماش مهبد

 .کرده بود

که رو  یشاخه گل دنیرو باز کردم و با د نیماش در

من بود ، خواه ناخواه شرمنده شدم یصندل . 

دیکردم. با یامشب تمومش م دیبا . 

نمیگل رو برداشت تا بنش شاخه .  

م دادمو سال نشستم . 

لبخند جوابم رو داد و گل رو به سمتم گرفت با .  

 یحد مبتال نیکاش بد بود. بد بود تا من تا ا یا

شدم ینم یشرمندگ . 

  .حالت خوبه؟ خسته نباشي-

پیش مي اومد كه من بد باشم ، اما امروز دقیقا از  كم

 .همون روزایي بود كه كم پیش مي اومد

ش خارج از داشتم ، اضطرابي كه مدیریت اضراب

 .حیطه ي تواناییم بود



- م؟یشام کجا بر یبرا یدوست دار  

در صد با مامان هماهنگ کرده بود. گفتم صد : 

- باهات حرف بزنم مهبد دیبا . 

حفظ لبخندش گفت با : 

- می. فقط بگو کجا برمیخوام که حرف بزن یمنم م . 

تفاوت تکون دادم و گفتم یرو ب سرم : 

- کنه ینم یواقعا فرق . 

و بهش  دمیبه حرکت در آورد . چرخ رو نیماش

شدم رهیخ .  

شلوار  شهیبپوشه. هم نیبودم ج دهیوقت ند چیه

دیپوش یاسپرت کتان م .  

  پیخوشت یادیبهراد افتادم. ز نیج ادی یناگهان یلیخ

 .و خاص بود

نبود  یقائده مستثن نیآراد هم اون اول از ا یها لباس

 دنِ یپوشکه درباره لباس  یاما درست از بعد از روز



تنش  یراحت یداده بودم، لباس ها حیآراد بهش توض

کرد یم . 

کرد یحرف هام گوش م به ! 

درمانگر  هیخواست من رو با  یکه روز اول م یکس

 کمیآقا عوض کنه هم منظم شده بود و هم قرار بود 

 !خونسرد تر باشه

- ؟یکن یفکر م یبه چ  

 نیخودم نبود. دسِت کم چند بار تو روز بدون ا دست

 یفکر م شیبهراد و پسر احتمال یکه بخوام، به کسر

 !!کردم

- ؟یکن یفکر م یبه چ  

 نیخودم نبود. دسِت کم چند بار تو روز بدون ا دست

فکر  شیاد و پسر  احتمالبهر یکه بخوام، به کسر

کردم.گفتم یم : 

- کنم یفکر نم یخاص زیبه چ ! 



شدِن مجدد به  رهیبهم انداخت و با خ ینگاه مین

گفت ابون،یخ : 

- یستین شهیامروز مثل هم . 

خواستم خودم  ینبودم، چون م شهیمثل هم امروز

 !باشم

*****  

نهم فصل  

نه گفتن به مهبد انقدر  امدیکردم پ یرو نم فکرش

و دردناک باشه نیسنگ ! 

 رونیبار با مهبد ب نیآخر یکه برا یفرداي شب قایدق

 یموشک رو برا نی، خاله زنگ زد واول میرفت

 .اعالن جنگ پرتاب کرد

عنوان کردم.  یرو منطق لمیدال یاون شب همه  من

که بار ها بهشون فکر کرده بودم و  یلیهمون دال

 !مطمئن بودم که الاقل با منطق خودم سازگارند

 .و مهبد تمام شب رو سکوت کرده بود 



اتفاقات  ینشون نداده بود تا من بتونم کم یواکنش چیه

کنم ینیب شیرو پ یبعد . 

سکوت من رو به خونه رسونده بود و امروز  تو

آماج خشم خاله گرفتارمون کرده بود.مامان  نیاول

که تلفن رو قطع کرد ، به سراغ من که عمال  نیهم

ته بودم اومد و گفتکنار بابا سنگر گرف : 

- گفت؟ یم یخاله ات چ  

رو زدم به اون راه و گفتم خودم : 

- نیدونم که ؛ شما باهاش حرف زد ینم . 

کوره در رفت و گفت از : 

 !من باید جواب منفي تو رو از خاله ات بشنوم؟؟-

اونقدر ها که از قبل براش  هیقض نیدونم چرا ا ینم

رد. ک یکرده بودم، مضطربم نم رهیاضطراب ذخ

 ییجورا هیداشتم اما جنسش بد نبود!  جانیه

خوشحال هم بودم. احمقانه بود اما احساس قدرت و 

 .اعتماد به نفس داشتم



 هیتو  یشروع کرد به راه رفتِن رفت و برگشت مامان

 یخوب امدیمدل راه رفتنش پ نیمشخص. ا ریمس

 !نداشت

که قبال نشسته بودم،  یجا بلند شدم و کنار مبل از

 یکردم به اندازه  یم یکه سع ییو با صدا دمستایا

محکم باشه، گفتم یکاف : 

مگه قرار نبود فکر کنم؟ مگه بهم فرصت داده -

 میخب فکر کردم! تصم رم؟یبگ مینشده بود که تصم

گرفتم! قرار نبود که جواب من صد در صد مثبت 

 !باشه

جمله ام تلفن دوباره زنگ خورد انیپا با . 

که رو  یشد به شماره ا رهیخ یبا بدبخت مامان

گفت  یافتاده بود و نگاهش م میس یتلفن ب یصفحه 

جواب دادن به تلفن  یکه دوباره خاله پشت خطه!برا

 چیکه ه ییاز ما فاصله گرفت و من موندم با بابا

کرد یجور مواقع اظهار نظر نم نیوقت در ا ! 



!  ادیب گهید یهفته  هیخواست  یاتاقم رفتم. دلم م به

هفته  کیما  یتو خونه  ییجنگ و دعواعرفا" هر

بار  کیطول عمر داشت، بعد از اون فقط چند روز 

شد و اونقدر ها ذهنت رو درگیر نمي  یم یادآوری

 !كرد

. ومدیم به انتظار مامان نشستم و نساعت تما مین

 هیکنه و  یبا تلفن صحبت نم گهیمطمئن بودم که د

 یتا االن به اتاقم م دینگرانش شدم. قاعدتا با ییجورا

کرد یاومد و جهنم به پا م . 

تو  تایام سر رفت از انتظار. بلند شدم و نها حوصله

بود این که مشغول  بیکردم. عج داشیآشپزخونه پ

 ،یشگیظروِف هم زی! اونم نه تو ساتدارک شامه

مگه؟ میبزرگتر! مهمون داشت  

شروع صحبت ، گفتم یبرا : 

- مامان؟ یکن یچه کار م یدار  

گفت الیخ یب : 



- که  ستیشام دعوت کردم. قرار ن یرو برا نایخالت

اومده  شیتو و مهبد پ نیکه ب یکیکوچ یدعوا هیبا 

هیکه جوابت منف یو بگ یپا بذار ریرو ز زیهمه چ ! 

- ؟؟یچ  

گروه از جمله هاش رو هضم  نیتونستم ا ینم واقعا

 جی، گ یبعد یبودم که جمله ها ریکنم و هنوز درگ

 !ترم کردند

- مشکالتتون رو  مینیش یم انیبهتره. م ینطوریا

و میکن یحل م ... 

حرفش نشستم و گفتم ونیم : 

- مامان؟ کدوم مشکل؟  یزن یحرف م یدار یاز چ

بهت گفته؟ یچخاله  ک؟یکوچ یکدوم دعوا  

- رسن االن یکمکم کن، م ایحرف ها ب نیا یجا ! 

صبر خدایا؛ ! 

اومد من از کوره در برم؛ اما واقعا با  یم شیپ  كم

شده بودم یحرف ها عصبان نیا : 



- . من نشستم فکر یاومده نه مشکل شیپ یینه دعوا

. میخور یمن و مهبد به درد هم نم دمیکردم و د

 یم دیش گفتم و بعها رو به نیا یهم همه  شبید

 شیپ نمونیب ییدونم انقدر بچه باشه که بگه دعوا

حرف ها رو  نیا یاحساسات آن یاومده و من از رو

خودتون و خاله رو به من  یها یباف الیزدم. لطفا خ

مامان جان نینکن لیتحم ! 

نشستند شیهاش به آت چشم .  

رو بشنوم شیتا اظهارات بعد ستادمیناا .  

***** 

و ساعت  ومدمین رونیه ام از اتاقم بلحظ هی یبرا

هشت، نواخته شدن زنگ خونه خبر از ورود 

خاله داد یخانواده  . 

 یمهمون یدونستم برا یندادم. اگر م یتیاهم بازم

کردم اما حاال  یرفتار رو نم نیوقت ا چیاومدند ، ه

علت اومدنشون از زبون مامان، بهم  دنیبا فهم

ورده بودهم بهم بر خ یادیبرخورده بود، ز ! 



گذشته بود که مامان بدون در زدن  قهیپنج دق درست

 :وارد اتاقم شد و طلبکارانه گفت

- پس؟ یکجا موند  

 یخونسرد باشم وقت یکاف یکردم به اندازه  یسع

 :گفتم

- ام؟یب ییقرار بود جا  

 !حرص نده من رو پرتو. مهمون ها منتظرتن-

شده بودم لجباز : 

- نبودم یاما من منتظر مهمون . 

نکنه دایاز اتاق درز پ رونیکرد صداش به ب یعس : 

-  یمن م ینباش رونیب گهید قهیبه خدا اگه تا پنج دق

 !دونم و تو

 دیرس یم نجایکه به ا ییاومد. از صحبت ها یم بدم

اومد یبدم م دیاومد. از تهد یبدم م . 

 :گفتم



- و  نیدیمامان. مگه خودتون نبر رونیآم ب یمن نم

 یبرا نیدیمگه نظر من رو پرس ن؟یندوخت

  اومدنشون؟

بابا تو قاب  بتیبده در باز شد و ه یخواست جواب تا

 :در نقش بست و مهربونانه گفت

- شده بابا جان؟ یچ  

گرفته بود بغضم . 

- ،  گهید زی. نه واسه چرونیب ایو دخترم. پاشو بپاش

رونیب ایواسه نگه داشتن حرمت مهمونمون ب . 

زنم،  ینم یکه مطمئن بود رو حرف بابا حرف مامان

هفته بلکه  هیرفت اما مطمئن بودم نه  رونیاز اتاق ب

دینخواهم د یخوش یماه ازش رو هیتا  . 

 !پاشو بابا جان-

 دییتا یرو به معن بابا نگاهم رو دادم و سرم به

بردم نییحرفش باال و پا . 



 کیشرتم رو با تون یاز رفتن بابا بلند شدم و ت بعد

 یعوض کردم و با جمع کردن موهام باال یرنگ یآب

رفتم رونیسرم ، از اتاق ب . 

از مهبد نبود یو مهسا بودند و خبر خاله ! 

دادم و نشستم سالم . 

 مسخره گذشت تا یبه صحبت ها یا قهیدق چند

که بخاطرش  یباالخره خاله رفت سر اصل مطلب

بود وگفت نجایا : 

- از  یشده خاله؟ سرچ یپرتو جون، چ نمیبگو بب

چونمیبگو تا خودم گوشش رو بپ ؟یریمهبد ما دلگ ! 

 ییکردند دعوا یهام چهارتا شدند! چرا فکر م چشم

بهتر بود بگم چرا دوست  دیشا ایاومده؟  شیپ نمونیب

اومده شیپ نمونیب ییعواداشتند که فکر کنن د ! 

گفتم قاطعانه : 



- دونم  یمن و مهبد نبوده خاله! نم نیب یبحث چیه

! اما ما اصال بحث نیکن یفکر رو م نیچرا ا

نظرم رو شبی. فقط من دمینداشت ... 

حرفم اومد و گفت ونیم مامان : 

- ستین بیعج یلیاتفاقات خ نیاول رابطه ها ا ! 

ي زد؟ام گرفت! از کدوم اول حرف م خنده  

کنند  لی، حرفش رو تحل هیکردم اجازه ندم كه بق یسع

مداخله کردم و گفتم  عیو سر : 

- به شما گفته خاله جان. اما  یدونم مهبد چ یمن نم

 نمونیکه ازش دارم مطمئنم که نگفته ب یبا شناخت

حرف هام رو  شبیاومده. من د شیپ ییدعوا ایبحث 

بهتر بگم من  یعنیبه مهبد زدم. گفتم که ما به درِد...

خورم. اهداف من در حال حاضر  یبه درد مهبد نم

انتظار داره.  هبدکه م ستین یزیبه اون چ هیشب

نی. فقط همنیهم . 



مامان و خاله  ینقشه  هیقض نیبودم که ا مطمئن

حرف  نیخواستند با ا یخودشون م الیبوده. به خ

 شیپ یبحث ای یبزنن و بفهمن واقعا دلخور یدست کی

نه ایاومده  ! 

- حرف آخرته پرتو جون؟ نیا  

 یدلخور یفکر کنم که لحنش بو نیخواستم به ا ینم

 :داره! گفتم

- که براتون قائلم و خواهم بود،  یاحترام یبا همه 

خاله هیجواب من منف  . 

کرد سکوت ! 

هم دیشب سکوت کرده بود مهبد ! 

من حاال دلم مي خواست كه بهم حرفي زده باشه و !  

رش چي مي گذرهمي فهمیدم تو س كاش ! 

 

دهم فصل  



گذشت از اون اتفاق و مامان هنوز باهام  یروز ده

بود نیسرسنگ . 

فکر  نیبود لگد زدم به بخت خودم و من به ا معتقد

آدم در لگد زدن به  کی یخوشبخت دیکردم که شا یم

که  یزد یکه بهش لگد م یبختش باشه! صرفا بخت

تونست به بخت بدش لگد  ینبود! آدم م یبخت خوب

و خوشبخت  زیسوپرا قایعم یبزنه و با بخِت بعد

 !شه

خواستم یبود که من م یزیچ نیا !  

شده بودند! گرچه  نیخاله باهامون سرسنگ ی خانواده

 ی هی!قضمیباهم سرسبک نبود یلیخقبل از اون هم 

کرده بود و  ادیرفت و آمد هامون رو ز یخواستگار

من به صفر رسونده بودشون یجواب منف !  

که تو خاطرم مونده بود سکوت  یزیمهبد تنها چ از

 یخاطره  نیدادم به ا ینم یتیآخرش بود  و من اهم

 !نه چندان جالب



 کینیساعت ده تو کل دیشنبه صبح بود و با کی

شدم یحاضر م . 

داشته باشم ریتاخ قهیباعث شد که ده دق کیتراف !  

 دنیبه سمت اتاقم رفتم و با د میمستق دنمیرس با

بهراد جا خوردم. آراد به بغل ،پشت در بود یکسر ! 

 ینم تیشکا یعمد ریغ ریتاخ نیکه بخاطر ا ازم

دادم و گفتم حیکرد؟ توض : 

- ! سالمشهیاز هم شتریبود؛ ب کیتراف ! 

تو خونه و مامان  یمدت با چالش ها نیکه ا درانق

 یکرد برا ینم دایپ یسر و کله زده بودم، ذهنم زمان

 یکم طیبهراد و حاال که شرا یفکر کردن به کسر

از خاطره ها رو  یسر هی دنشیشده بود، د لیتعد

کرد یزنده م ! 

- نداره یاشکال ! 

کردم! مهربون شده بود تعجب ! 



ودش باز گذاشتم. آراد ور یشدم و در رو برا  داخل

کرد. دستم رو به سمتش بردم و گفتم یم یقرار یب : 

 !سالم خوشگِل خاله-

 نیبذارتش. بهراد هم نیخورد تا پدرش به زم یتکون

 :کار رو هم کرد و بالفاصله گفت

- کنه. االن پنج جلسه  ینم یهمکار یحجاز یبا آقا

بدتر هم  چ،یآراد بهتر نشده که ه یآد ول یست که م

هشد ! 

 ادیبه خاطرم ب یحجاز ی هیفکر کردم تا قض یکم

 :که گفت

- و به جاش از  ادین گهیصحبت کردم. قرار شد د

بفرستن!اما یدیفردا درمانگر جد ... 

رو باز کردم و گفتم پنجره : 

- ؟یاما چ  



-  یخوب ی ونهیآقا م یآراد در کل با درمانگر ها

باهاش ارتباط  دیتونن اونطور که با ینداره! نم

نریبگ ! 

نشستم و گفتم زمیم پشت : 

-  ای یبراش مرب نطوره،یواقعا ا نیکن یاگر فکر م

نیریدرمانگر خانم بگ ! 

گفت تایسکوت کرد و نها یکم : 

- نداره. ظاهرا فقط با  یبا خانم ها هم ارتباط خوب

 !شما خوبه

داشت برام امدیدوتا پ حرفش ! 

نشستم و گفتم زمیم پشت : 

-  ای یبراش مرب نطوره،یواقعا ا نیکن یاگر فکر م

نیریدرمانگر خانم بگ ! 

گفت تایسکوت کرد و نها یکم : 



- نداره. ظاهرا فقط با  یبا خانم ها هم ارتباط خوب

 !شما خوبه

فگر کردم،  یبرام! کم داشت امدیدوتا پ حرفش

حرفش رو منعکس کنم  ی جهیانتظار داشت که من نت

کردم ، گفتم یکار رو نم نیو من قطعا ا : 

 خب؟-

که احتماال نود درصدش  یزدِن حرف یبود برا مردد

به حرف  ه،یبودم. باالخره بعد از چند ثان دهیرو فهم

 :اومد

- خوام اگه بشه خوِد شما آراد رو هر روز  یم

نینیبب ! 

شد! گفتم نمي : 

-  یِ هستم و مابق کینیفرد کل یاما من فقط روز ها

کنم یکار نم یا گهید یروز ها هم جا . 

شد و نفسم رفت رهیچشم هام خ به .  



جعبه  یرو ازش گرفتم و متمرکزش کردم رو نگاهم

. گفت یمدادرنگ ی : 

 !درسته-

چون  دم،یبود که ازش شن یجمله ا نیآخر نیا و

رفت یا گهیحرف د چیبدون ه ! 

*****  

 نیآخر ینبود و وقت ادیز نمیروز تعداد مراجع اون

پنجِ عصر رو به  یواریساعت د دمیمراجع رو د

گذاشت یم شینما . 

هم به مسافرت  میخواست به خونه برم. مر ینم دلم

کرد یم یرو منتف دنشید هیقض نیرفته بود و ا . 

 یاتاق که صدا لیکردم به جمع کردِن وسا شروع

اومد باعث شد دوباره به سمت  میبه گوش که یامیپ

برگردم زمیم . 

از مهبد بود امیپ ! 



که بخواد  دیرس یبه نظر م دیتعجب کردم. بع اولش

رو باز  امیسکوِت دوازده روزه اش رو بشکنه. پ

م؟یمتن مواجه شدم" حرف بزن نیکردم با ا " . 

م دو امیچند برابر شد و به فکر فرو رفتم که پ تعجبم

؟یش یم لیتعط یهر شد" امروز کرو صفحه ظا ". 

رم خونه یشدم. دارم م لی:" تعطنوشتم !"  

تماس گرفت. مردد  اممیلحظه بعد از ارسال پ چند

حال  نیا ایجواب دادن. حسم خوب نبود!  یبودم برا

شد که تماسش  یرو داده بودم نم امشیچون جواب پ

جواب بذارم. به محض برقرار شدن تماس  یرو ب

 :گفت

- پرتو؟ ییکجا  

و گفتم دمیکش یقیعم نفس : 

- هنوز کمینیسالم. کل . 

راه افتادم من . االن از شرکت حرکت کردم. -

؟یمون یمنتظرم م  



گفتم؟ یم دیبا یچ   

- منتظرت بمونم؟ دیبا یچ یبرا  

- کنم که تا  ی. تالشم رو ممیخوام که حرف بزن یم

باشم شتیپ گهیساعت د مین . 

کردم و قطع کرد سکوت ! 

 نیا یتمومم پرداختم. برا مهیبه کار نشدم و  بلند

همون قرار  یادامه  قایقرار دق نیبودم. ا یقرار خنث

رو که اون موقع نزده بود حاال  ییآخر بود!حرف ها

خواست بگه یم .  

و  نییبود پا دهیبعد رس ی قهیو پنج دق یس درست

دادم و خودم رو  لیمنتظرم بود. پرونده ها رو تحو

مرسوند نشیبه ماش عیسر .  

 نمونیب یزیچ یا شهیکل ِیجز سالم و احوالپرس به

که اون  یرد و بدل نشد! رفت همون کافه رستوران

 یقرار ادامه  نی. گفته بودم که امیشب رفته بود

تمومه مهیهمون قراِر ن !! 



به صورتم  میو سفارش داد میکه نشست نیمحض ا به

شد و گفت رهیخ : 

- روزا پرتو نیدارم ا یبیحال عج ! 

حساب بود  نیشنونده باشم و رو ا شتریکردم ب یسع

به حرف  هینگفتم. خودش بعد از چند ثان یزیکه چ

 :اومد

- بر  یرو مبن ممیکه تصم یروز اول ؟یدون یم

کرد  ینم یازدواج تو خونه مطرح کردم ، برام فرق

یا گهیکِس د ایطرف مقابلم  یتو باش ! 

بود که خودم قبال  یزیچ نیبرنخورد!! چون ا همب

برده بودم یبهش پ ! 

-  یمنم که فرق یمامان تو رو انتخاب کرد! برا

امان رو قبول داشتم. البته که از م یها ارینداشت! مع

اومدم  یما بود! وقت یاسم تو تو خونه  شیمدت ها پ

رو داشتم که قبال بهت  یهنوز همون حس یخاستگار

کِس  ای ینداشت که تو باش یتیداشتم. هنوز برام اهم

از همون  قای...دق یگفت ه. اما از همون شب که نگهید



 یلید خ.از اون شب به بعیبرام مهم شد یلیشب خ

حال من  نی! با اگهیکِس د ای یمهم شده که تو باش

زود واکنش  یلیواکنش نشون ندادم. مامان خ عیسر

رفع اختالف  دیتر با عینشون داد و معتقد بود سر

اما من زمان خواستم که از حسم مطمئن شم.  میکن

از ده روز مطمئنم که  شتریگذشت ب زحاال بعد ا

یدونم چرا...ول یپرتو...نم یبرام مهم شد یلیخ ... 

قهوه  یکرد و من با نگاه کردن به چشم ها سکوت

گشتم یرنگش داشتم دنبال جمله ها م یا . 

حاله! مهبد عادت به  نیزدم که چرا دچار ا یم حدس

نه  فشیتونست تعر یشکست م نیشکست نداشت! ا

از جانب من باشه! مهبد از همون ابتدا دست  دنیشن

تو  بایشد و تقر یم ذاشت صاحبش یم یزیرو هر چ

که انجام داده بود موفق بود.  ییکار ها یهمه 

 نیبشنوه و ا یکرد که جواب منف یفکرش رو نم

در تضاد بود. گفتم شیعقل ستمیبا س یجواِب منف : 

- ؟یدید یمنطق شنهادیپ نیرد ا یمن رو برا لیتو دال  



اومد از سکوت. انقدر  یکرد. داشت بدم م سکوت

ادیدادم که به حرف ب خودم رو منتظر نشون : 

- بودند یدر نوع خودشون منطق ! 

دونستم  یبود! خوب بود که قبولشون داشت. نم خوب

بزنم. عذاب وجدان  نداشتم.  یا گهیچه حرف د دیبا

بود که جواب   یوقت یبه نظرم عذاب وجداِن اصل

کردم یدادم و خوشبختش نم یبله رو م . 

- تونه  یم یچپرتو...تو بگو  ستمین یکیمن آدم رمانت

 نظرت رو عوض کنه؟

 دایپ یمناسب یو جمله  دمیبه صورتم کش یدست

بدم لشینکردم که تحو . 

من حاضرم بهت زمان بدم. زمان بدم تا بازم فکر -

یخوا ی. هرچقدر که میکن ! 

شده بود؟ گفتم دهیکش نجایچرا به ا ا؟یخدا : 

- خوام زمانه مهبد. ممنونم که  یکه من نم یزیتنها چ

 یقول ایتهعد  چی. من هیذار یاحترام مبه نظرم 



شه که احساس  یباعث م نینسبت به تو نداشتم و ا

. در میش ینداشته باشم. ما باهم خوشبخت نم یبد

و ت یِ که باعث خوشبخت ستمین یواقع بهتره بگم من زن

  .بشم

بینمون رد و بدل نشد. درک  یا گهیخاص د حرفِ 

ام مونده بود . مهبد ناکستیکردم که مهبد عاشقم ن یم

 تیکرد صد درصد موفق یکه فکر م یتو انتخاب

انتخاب رو به اشتباه  نیو احساس شکستش از ا زهیآم

 .ربط داده بود احساسي که به من داشت

 دواریام کرد و من ام ادهیبعد ، مقابل خونه پ یساعت

نداشته باشه یقرار پارِت بعد نیبودم که ا ! 

*****  

ازدهمی فصل  

شده بودند؛ روز  لیبه دو بخش تبد قایهام دق روز

 یکه خونه م ییرفتم و روز ها یم کینیکه کل ییها

 .موندم



بودم و روز  ریخونه رو با مامان درگ یها روز

بهراد یرو با کسر کینیکل یها . 

که مامان آروم تر شده بود و مثل گذشته  البته

نبود نیسرسنگ . 

 رفتم. صبح یم کینیکل دیسه شنبه بود و با امروز

با داد ،  شهیشدم طبق عادت هم داریکه از خواب ب

مامان رو صدا زدم و مامان، طبق نود درصد مواقع 

نداد یکه نبود، جواب . 

خورده و نخورده از خونه خارج شدم و با  صبحانه

چون  یحرکت کردم. تا کس کینیبه سمت کل یتاکس

 ابونِ یخ یشد ابتدا یکه م ریمس یبود، انتها یخط

 یام کرد و من ناچار بودم برا دهایمحِل کارم پ

بود دوباره  ابونیبه محل کارم که اواسط خ دنیرس

شم یسوار تاکس . 

 نیو به اول ستادمیا ابونیکه کنار خ نیمحض ا به

گفتم یتاکس : 

- میمستق ! 



باعث شد که سر  یپشت سر نِ یماش یآشنا یصدا

 اهیبلنِد س یبهراد رو پشِت شاس یبچرخونم و کسر

نمیرنگش بب . 

- یقیخانم حق نیوار شس ! 

رو؟ میلیگرفته بود فام ادی  

بعد ،  هیو چند ثان ستادیمعطل کردم ،ناا دیکه د راننده

مقابلم ترمز کرد  یرنِگ پشت سر اهیس نِ یهمون ماش

نداشتم جز سوار شدن یو من ظاهرا راه ! 

و گفتم نشستم : 

 .سالم-

بودم؟ دهیاشتباه د ایسالم  یِ تکون داد به معن سر  

- ن؟یدارن نیماش  

بود؟ دهیکاره پرس کیبود که   یچه سوال گهید نیا  

تفاوت گفتم یب : 

- ! ندارمریخ ! 



که  نیسمِت پنجره! با ا دمیمعذب خودم رو کش و

بود و فاصلمون  یکشت یبه اندازه  نشیوسعت ماش

از هم دور، اما باز هم از نشستن کنارش معذب 

عقب و کناِر آراد  یِ که رو صندل یبودم. اون سر

آراد کجا بود؟ یست...آه راستنِش    

عقب برگشتم وآراد  رو  یِ به سمِت صندل ناخودآگاه

و گفتم دمیتو خواب د : 

 چرا خوابه؟-

و  رهیبگ ابونیباعث شد که بتونه چشم از خ کیتراف

 :به سمتم برگرده

- خواستم در موردش باهاتون حرف بزنم یم ! 

گفتم یجیگ با : 

 در مورد خواب بودِن آراد؟-

- آد یکه به خونه م یدیدر مورد درمانگِر جد ریخ ! 

تعجب گفتم با : 

 !آها-



- درمانگر هم ارتباط نگرفته. روز هاي فرد  نیبا ا

زوج  یشه و روز ها یشما آروم م شیآرمش پ یم

شه. روزاشو اضافه کردم که  یقرار م یبه شدت ب

کرد که  هیانقدر گر شبیبهتر شه و بدتر شده! د

کرد.  یآرومش نم یچی. هدیساعت سه تازه خواب

که االن خوابه نهیواسه هم . 

بود ،  بشیغر بیکه نگاهم به دستبنِد عج یحال در

 :گفتم

- نطوریکه ا ! 

گفتجلو رفت و بعد از توقِف دوباره،  یکم : 

- کنم یخونه اش رو امروز حذف م یکالس ها . 

در  ینوشته شده بود رو دستبندش؟به زور سع یچ

 .خوندنش داشتم

- با خودتونه آروم تره یوقت ! 

دستبندش سر بلند  یرو یاز خوندِن نوشته  ناکام

کردم و باهاش چشم در چشم شدم. چرا انقدر چشم 



ب ؛ ش یِ اهیمثل س قایبودند؟ دق اهیمرد س نیا یها

ستاره کی یحت یبدوِن سوسو ! 

و  دیبه ذهنم رس یسوال نیهمچ کهویچرا  دمینفهم

که چرا انقدر راحت  دمیتر از اون نفهم بیعج

 :عنوانش کردم

- ن؟یرو ندار یکس چیشهر واقعا ه نیشما تو ا  

م؟یدیرس یشدند! چرا نم زیهاش ر چشم  

- ه؟یمنظورت چ  

 دوم شخص جمع نزول کرده بودم به دوم شخص از

 !مفرد

گفتم یم یزیچ هی دی. بادمیرو به دندون گز لبم : 

-  د،یکه بهتره خودتون با آراد کار کن نهیمنظورم ا

کنه.  یبا شما هم همکار دیکه با رهیگ یم ادیباالخره 

 یو رابطه  کهیکه به شما نزد یکس ایخودتون 

 یفکر م یمن به چ نیدون یبا آراد داره. م یخوب

 افتیرو به نحو احسن در کنم؟ بچه ها حس درمانگر



که  یشه حِس شخص یبا بچه کار م یکنن. وقت یم

مهمه. در نود درصد  یلیکنه خ یداره باهاش کار م

که باهاش در  یکیافراد نز ایمواقع خانواده ها 

 نیکنن و ا یبا بچه کار م یارتباطن، با حِس مثبت

گذاره ریتاث یلیحس خ .  

هاش باز شدند! راه هم چشم ! 

 یشتریو مجاِل صحبت ب میبود دهیرس کینیکلبه  حاال

رو پارک کرد و به سمت آراد  نیفراهم نبود. ماش

 کینیشدم و به اتفاق به سمت کل ادهیرفت. من هم پ

میحرکت کرد .  

مرد. به  نیداشت راه رفتن کنار ا بيیعج حس

 میدیساختمون هم که رس تِ یآسانسوِر تنگ و کم ظرف

بودم.  ستادهیکنارش ا قایشد. حاال دق شتریحس ب نیا

قدم. اونقدر تفاوت  کیکمتر از  دیشا یبه فاصله 

وجود نداشت اما با این  نمونیب یقِد معنا دار ایحجم 

رو بهت القا  سح نیداشت و ا یحساب ابهت خاص

یستادیا یکرد که کنار آدم کامال متفاوت یم .  



زخِم  یانداختم و نگاهم ثابت موند رو نییرو پا سرم

 یجور جا هیکه رو ساعد چپش بود.  یه انسبتا کهن

از باال  زیت ینفر با ناخن ها کیکه  نیخراش؛ مثل ا

تونست  یباشه. مسلما که نم دهیساعدش کش نِ ییبه پا

آراد باشه کِ یکوچ یکار دست ها . 

- م؟یبمون نجایقراره ا یتا ک  

رو باال آورم و نگاهش کردم. جمله اش رو  سرم

آسانسور  یباز شده   هضم کردم که متوجه درِ  یوقت

 دهیرس یقرار داشت ، شدم. ک کینیکه کل یتو طبقه ا

م؟یبود  

اومده ، قدم تند کردم و خودم  شیپ تِ یاز وضع معذب

تنگ اتاقک آسانسور نجات دادم. جلو  یرو از فضا

به  یاز منش ممیتا ستیتر رفتم و بعد از گرفتِن ل

 .سمت اتاقم رفتم

اه با پسرِک بهراد همر یبا من ، کسر همزمان

که  نیتو بغلش وارد اتاق شد و قبل از ا دهیخواب

بزنم گفت یبخوام حرف : 



- کنم داریخوام آراد رو ب ینم ! 

 حیپرسشگرم رو به چشم هاش دوختم که توض نگاهِ 

 :داد

-  هیکنم کِل کالس رو به گر دارشیمطمئنم که اگه ب

خوام که امروز با  یگذرونه، از اون گذشته م یم

کنم خودتون صحبت . 

شده بودم دوم شخص جمع دوباره ! 

دستم اومده بود. مطمئن  بایآدم تقر نیا یِ تیشخص پیت

 ممیکه " وارد حر نهیا یبودم که شعارش تو زندگ

یرو حفظ کن گاهتینشو تا جا " ! 

که تو  یا ینشستم و با اشاره به صندل زیم پشت

من قرار گرفته  ینود درجه نسبت به صندل تِ یوضع

 :بود، گفتم

- دینیبنش دییبفرما ! 

اتاق بود  یکه گوشه  یتخت یاومد؛ آراد رو رو جلو

که اشاره کرده بودم  یا یگذاشت و رو همون صندل



قب هول به ع یرو کم مینشست. نامحسوس صندل

ذاشت که  یادکلنش نم یفاصله بو نیدادم، از ا

 :تمرکز کنم. به حرف اومد و گفت

- رو هم شما با  گهید یخوام اگه بشه روز ها یم

نیآراد کار کن ! 

که به صورتش نگاه کنم ، گفتم نیا بدون : 

 ...الزمه دوباره تکرار کنم که-

حرفم نشست و گفت ونیم : 

-  نیهست کینیرد کلف یدونم که فقط روزها ی! مریخ

. نیکن یکار نم یا گهید یزوج هم جا یو روز ها

خوام ازتون خواهش کنم که اگه مقدروه  یاما من م

و آراد رو  نیایب کینیکل نیزوج به هم یروز ها

. من حاضرم با هر شرطي كه شما داشته نینیبب

 .باشین كنار بیام

حد به کار من وابسته  نیکه چطور تا ا دمیفهم ینم

نبودم و به  یمن اونقدر ها هم تو کارم حرفه اشده! 



نداشتم. من فقط دو  یا یآنچنان یبهتر ، تجربه  انیب

و مشغول به کار شده  لیسال بود که فارغ التحص

 یکه سالها سابقه  نهیزم نیها بودن تو ا یلیبودم و خ

و تجربه داشتند. گفتم یکار : 

-  یبهراد. روز ها یآقا ستین ریکار امکان پذ نیا

 یا گهید یزوج اتاق ها پر هستند و درمانگر ها

که بخوام ستی. من هم واقعا برام مقدور نمیدار ... 

و نه ساله  ستیمرد ب نیهاش کالفه شدند. ا چشم

تر ادامه  میرو نداشت.مال یزیچ چیانگار تحمل ه

 :دادم

- دوست دارم که بتونم کمکتون کنم  یلیو گرنه من خ

ستین ایمه طشیاما شرا . 

که زده بودم گفت یتوجه به حرف بدونِ  : 

- آروم تر و بهتر شده.  یلیاومده خ نجایکه ا یاز وقت

 یکنه. راحت تر بهش غذا م ینم یقرار یمثل قبل ب

پوشنم. تو بغلم مثل قبل  یدم. راحت تر لباساش رو م



راحت تر از  یلیاذیت نمي شه.بهتر بگم ، دارم خ

یقیکنم خانم حق یم یقبل زندگ ! 

گشتم که ادامه داد یال جمله ها مدنب داشتم : 

-  یبچه  هیبه  هیوقت شب چیدونم که آراد ه یمن م

 نیخودم رو آماده کردم که ا یشه. من حت ینم یعاد

جمله  هیوقت  چیه یره. که حت یبچه به مدرسه نم

 چیزنه. که ه یبا من حرف نم یدرست و حساب ی

 ادیب ایکنه  یتونه با هم سن و ساالش باز یوقت نم

 یهمه  یرو نشونم بده. من خودم رو برا شیو نقاش

منه. با  یزندگ یها آماده کردم اما...آراد ، همه  نیا

که دارم به خودم  یمسخره ا یها یآمادگ نیا یهمه 

رمیگ یدم باز هم آروم نم یم .  

حرف ها مطمئن شده بودم  نیبه درد اومد. با ا دلم

ا رو فقط آراده. این حرف ه هیآدم، پدر واقع نیکه آ

یه پدر مي تونست بزنه. یه پدِر مسئولیت پذیر.اما 

 یحرف ها با رنِگ اون چشم ها ، نم نیجنِس ا



بودند و حرف هاش  اهیس یادیخوند. چشم هاش ز

دیسف یادیز . 

- تا امروز که  سمه،یاوت دمیکه فهم یاز دو سالگ قایدق

وقت آرامش رو  چیبه چهار سالشه ، ه کینزد

 نی. تو اریچند ماه اخ نی، جز اتجربه نکرده بودم 

وارم کرده. دلم  دیام یلیبهتر شده. خ یلیچند ماه خ

 یتر بشه و حس م عیسر یرونِد بهبود نیخواد ا یم

کار رو  نیا ونهت یجز شما نم یکس چیکنم که ه

 .انجام بده

رو انکار کنم میتونستم خوشحال ینم .  

با وقاحت تمام  یروز کیکه  یمرد نیمرد، هم نیا

درمانگر  نجایزل زده بود به چشم هام و گفته بود" ا

 یجز من نم ی" حاال مطمئن بود که کس ن؟یآقا ندار

 !تونه کمکش کنه

 :گفتم

- آراد رونِد رو به که  نهیتالشمون ا یما همه 

رو حفظ کنه و به نظر من شما در مورد  شرفتشیپ



نگران  دیتعداد کالس هاش و درمانگر هاش نبا

 یبهتر شنهادی، در عوض من براتون پ نیباش

 نجوری. انیریآراد پرستار بگ یدارم؛به نظر من برا

 اماخودتون شما دو نفر تم یطبق گفته ها داستیکه پ

ا عمال خودتون رو وقف . شمنیدر منزل تنها هست

 دیکه با یزیاز اون چ شتریب هیقض نیو ا نیآراد کرد

 یپرستار م کیکنه. وجود  یم تیداره شما رو اذ

آراد  یشخص یکمک کننده باشه. کار ها یلیتونه خ

هم خودتون وقت  ینجوری. ا دیرو به پرستارش بسپر

که با  ییوقت ها یبرا تونی. هم انرژ دیدار یآزاد تر

مورد  کی نیشه. شما تو ا یم شتریب نیستآراد ه

 ی جهیاتفاق نت نیو ا نیواقعا دست تنها هست

شما  یذاره. خلق و انرژ یدرمان م یرو یمعکوس

در درمان موثره یلی، خ . 

 یلی. خدمیکش یقیجمله ام نفِس عم نیآخر یاز ادا بعد

مورد رو مطرح کنم اما  نیخواستم ا یوقت بود که م

امروز فرصتش فراهم نشده  یوقت به اندازه  چیه

  .بود



گذشت ، ابدا  یکه تو ذهنم م یزیبا اون چ جوابش

نداشت یهمخون : 

- اعتماد ندارم یزن چیمن به ه !  

که از ذهنم گذشت رو  یتعجب کردم که فکر انقدر

 :در جا به زبون آوردم

- داره؟ یچه ربط  

هاش رو روي هم فشرد و نهایتا گفت لب : 

- آراد پرستار خانم  یبرا دیکه من با نهیربطش ا

رمیبگ  ! 

کردم. ادامه داد یهم با تعجب نگاهش م هنوز : 

-  چیآقا اقدام کردم. اما ه یِ مرب ایپرستار و  یبرا

که آراد  نینبود .عالوه بر ا زیآم تیموفق یبار

کردند  یشد اون ها هم قبول نم یم شتریمشکالتش ب

به  دمی. من هم که دشتریحقوق ب شنهادِ یبا پ ی، حت

 شتریکمتر شدن دغدغه هام  ، مشکالتم داره ب یجا

وقت خودم در  امشه، از صرافتش افتادم وتم یم



 هیقض نیآراد هستم. اما حق با شماست؛ ا اریاخت

الزم رو نداشته  یباعث شده که من خلق و انرژ

باهاش رفتار نکنم. خصوصا  دیباشم و اونجور که با

رم به ذا یشم و تنهاش م یکه ناچار م ییوقت ها

زهیر ینحو ممکن بهم م نیبدتر . 

مردم یم دمیپرس یجمله رو نم نیا اگه : 

- که کمتون  ستین یکس چیواقعا ه

یا ؟عمهیکنه؟مادربزرگ ... 

و گذاشت و با  زیم یحرفم ساعد هاش رو رو ونیم

ممکن ،به چشم هام  یخودش به جلو تا جا دنِ یکش

شد و گفت قیدق : 

- ؟رو نداره...باشه یآراد جز من کس  

سرم رو عقب  یدهانم رو قورت دادم و کم آب

دومش شوکه ترم کرد ی. جمله دمیکش : 



- رو نداره . كه  یفکر کنم که کس ینجوریخوام ا یم

 یزیمورد چ نیدر ا گهیكسي نیست. شما هم د

!خب؟ دیگه نپرسیننینپرس . 

- رو نداره .  یفکر کنم که کس ینجوریخوام ا یم

!خب؟نینپرس یزیمورد چ نیدر ا گهیشما هم د ! 

. دمیعقب کش یادیز یلیرو به مقدار خ میصندل

 یکنه! ادغاِم بو یفکر م ینداشت که چ یتیاهم

حد و  یب یِ اهیس ی نهیو ادکلنش با پس زم گاریس

با اعصاب و  یبیرِز چشم هاش ، به طرز عجم

کرد یم یروانم باز . 

شد ، نا خواسته از جام بلند شدم  یکه طوالن نگاهش

 رونیشک اگه جاش بود ، سرم رو از پنجره ب یو ب

آدم رو نداشت ، نفس  نیکه ا ییبردم و از هوا یم

دمیکش یم . 

 نیاول یکه بدون شك برا یداشتم. حس یبیعج حس

 قایدق یکردم. حس یتو عمرم تجربه اش مباربود  که 

بیعج اهِ یحِس س هیبهراد!  یهمرنِگ کسر .  



ها هم رنگ داشتند؟ اگر داشتند ، حِس من  حس

 اه،یس یبه اندازه  یرنگ چیبود و قطعا ه اهیقاعدتا س

 .رمز آلود و خاص نبود

- ن؟یکن یفکر م یبه چ  

بود که  هیقض نیتالشم رو ا یکه همه  یحال در

کنم ، گفتمنگاهش ن : 

- یچیه ! 

- ن؟یناراحت شد  

لحظه نگاهش نکنم. چرا  نیشد که تو ا یشد. نم ینم

فکر کرده بود که ناراحت شدم؟ از جاش بلند شد و 

اومد ، گفت یکه به سمتم م یدر حال : 

- ! شما از قاعده یقیمن به شما اعتماد دارم خانم حق

نیهست یذهن من مستثن یزن ها یِ کل ی ! 

 ی.دلم مستمیپاهام با یتونم رو یمکردم که ن یم حس

پشت سرم ، خودم رو به  یپنجره  نیخواست از هم

شد؟ چرا فقط با  یداشت گفته م یپرت کنم. چ رونیب



 ریحس بهم دست داده بود ؟ تاث نیدو سه تا جمله ، ا

 ستادهیکه رو به روم ا یآدم ریتاث ایجمله ها بود؟ 

ته بود از دارم؟ گف اعتمادبود؟ گفته بود من به شما 

ذهنش؟  یزن ها یِ کل یهستم؟ از قاعده  یمستثن یچ

جمله اش رو؟ دمیفهم یچرا نم  

- زماِن  نیکن یشه. باهاش کار م یم داریآراد داره ب

مونده رو؟ یباق  

سمت آراد سر چرخوندم و گفتم " حتما" ؛ تا  به

بره رونیمرد از اتاق ب نیزودتر ا ! 

***** 

 

دوزادهم فصل  

کردم  یکه فکرش رو م یزیز چتر ا عیها سر روز

من آروم تر و کسل کننده تر  یِ گذشتند و زندگ ی، م

بود یاز هر وقت . 



 نیزد و با ا یاز اون اتفاق نم یحرف گهید مامان

به ذهنم برگشته  یادیز یلیکارش آرامش به مقدار خ

 .بود

خبر بودم یمهبد ب از . 

فرستاد و از  یم یمتن یها امیتو تلگرام برام پ یاهگ

خنگ بودم ، در جوابش  دنشونیاونجا که من تو فهم

 یذاشتم و صفحه اش رو م یگل و تشکر م کریاست

 یِ چند خط امیپ کیبستم تا چند روِز بعد که دوباره 

 !برام بفرسته

هاش که اغلب شعر و متن  امیپ یبه معن یوقت چیه

بودند فکر نکرده بودم ، در عوض به  یاحساس یها

 یِ کل ی" شما از قاعده  یبه جمله  یادیز یلیمقدار خ

" بار ها و بار ها نیهست یذهن من مستثن یزن ها

 .فکر کرده بودم

گذشت  یم دنشیماه تمام از شن کیکه  نیا با

داد و ساعت ها ذهنم  یرو برام از دست نم شیتازگ

کرد یجمله اشغال م نیرو هم . 



فولدر که  وین هیتو ذهنم باز شده بود.  دیجد لیفا هی

ها  لیو تو در تو کردن فا یکار یمخف یبعد از کل

 یبه اسم کسر یاصل لیفا هیبه  یدیرس یآخر سر م

 !بهراد

، حدااقل یك بار در كه نا خودآگاه و خودآگاه  فایلي

  !روز بهش سر مي زدم

نوِر  ریحوصله ، کنار پنجره ،ز یبود و ب جمعه

بر  ییآخر هم دست از خودنما یکه لحظه ها یآفتاب

داشت نشسته بودم که مامان وارد اتاقم شد ینم . 

رو حفظ  گاهمیرو به سمتش چرخوندم اما جا سرم

تم نشس یبه جز کنار پنجره م یا گهید یکردم.هر جا

دیترک ی، دلم م . 

و به من  نهیاومد مامان انقدر آروم بنش یم شیپ کم

دیدادم که پرس لشیتحو یزل بزنه. لبخند : 

- شده مامان؟ یزیچ  



لبخندم  فم؟یلط کتاتورِ ید نیبودم که من عاشق ا گفته

 :پر رنگ تر شد

- نشده یزینه قربونت برم. چ . 

و گفت دیرنگم کش یآب یِ به رو تخت یدست : 

- یتو خودت یلیزها خرو نیا . 

نگاه کردم و گفتم رونیپنجره به ب از : 

- ره یسر م یادینه. فقط حوصله ام ز .  

بار کنارم نشست و  نیتر اومد. ا کیشد و نزد بلند

 :گفت

- دو هفته ست  یکی. ینبود ینطوریچرا ؟ قبال که ا

یتو خودت یلیخ . 

 یدو هفته ب یکی نیفکر کنم که ا نیخواستم به ا ینم

دو هفته مسافرت رفتِن  یکیدنم مربوط به حوصله ش

بهراد و آراده یکسر ! 

 بودن ومدهین کینیدو هفته بود که کل قای، دق روزید با

هم مسافرت بود. البته خود بهراد  بتشونیو علت غ



رو به  یقبل از رفتن بهم گفته بود که چند روز

 شیپ نیا یوقت چیاما من ه ستنیره و ن یمسافرت م

 یحد ب نیبودم که با رفتنشون تا ارو نکرده  ینیب

  .حوصله شم

سر جاش نبود یزیچ هیروز ها انگار که  نیا .  

باهام حرف زد. حرف  یکنارم نشست و کم مامان

دلخواه مامان ختم نشد  ی جهیکه به نت نیزدنمون با ا

بود که از  نیهم ا رشینبود تو حالم. تاث ریتاث یاما ب

بکشم لب پنجره بلند شم و رو تخت دراز ! 

 یو ب دمیکش رونیرو از شارژ ب میبردم و گوش دست

بهراد.  یکسر یاراده رفتم تو تلگرام و صفحه 

اتفاق  رییتغ نیتر میعظ لشیعوض شدِن عکس پروفا

بود رمیاخ یدو هفته  نیافتاده تو ا . 

 کیرو نزد یکه لود شد ، گوش نیمحض ا به

شدم رهیبه عکس خ قیصورتم بردم دق . 

که قطعا مربوط به  یه ، کناِر ساحلعکس دو نفر هی

نبود رانیا !! 



 نیبود و ج دیشرت سف یعکس ، تن هر دو ت تو

بود  یکیشرتاشون هم  یت یرو ینوشته  ی. حتاهیس

داشتند داسیو هر دو کفش و کالِه سِت آد . 

که آراد تو عکس داره جزو  یبودم لبخند مطمئن

 یرکه کس یلبخند هاشه. و صد البته لبخند نینادر تر

بودم و  دهیوقت رو صورتش ند چیبهراد داشت رو ه

رو هم نداشتم دنشیتصور د یحت !  

دونستم به  یخودآگاه لبخند رو لبم نشست. نم نا

عکس انگار  نیبه آراد. تو ا ایبهراد نگاه کنم  یکسر

دو آدم  نیبود و انگار ا تیبر خالف واقع زیهمه چ

 یهاکردِن لباس  داینداشتند جز پ یدغدغه ا چیه

 !ست

کردم چشم هام رو  یرو کنار گذاشتم و سع یگوش

 .ببندم

***** 

مراجعم جزو  نیاسم اول دنِ یشنبه صبح ، د کی

شد یخرداد ماه محسوب م یاتفاق ها نیبهتر .  



باالخره برگشته بودند پس ! 

 یاتاقم نگاه م لیهدف به وسا یبودم و ب دهیرس زود

بود که چند ضربه به  قهیکردم. ساعت ده و پنج دق

خوِب  یاز اتفاق ها گهید یکیهم  نیدر خورد. ا

 !خرداد ماه بود

 : گفتم

- دییبفرما  . 

آراد تو بغِل پدرش نتونستم  دنِ یبا باز شدِن در و د و

براش تنگ شده بود.  یبینزنم. دلم به طرز عجلبخند 

از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دستم رو دراز 

رمشیبهراد بگ یکردم تا از کسر .  

 یبه بغلم بهم ثابت کرد که انگار قراره همه  اومدنش

خوب خرداد تو امروز رقم بخوره یاتفاق ها !  

 پیخوشت یادیپسِر ز نیخواست فشار بدم ا یم دلم

 ی جهیما مطمئن بودم فشار دادنش نترو . ا



بهم  یادیکه به بغلم اومده ز نینداره و هم یندیخوشا

 !لطف کرده

که شروع کرد به دست و پا زدن  دینکش هیچند ثان به

خواد بره به  یبذارمش. مطمئن بودم که م نیکه زم

یرنگ انگشت یها یسمت قوط .  

 گذاشتمش و حاال نوبت انجام دادنِ  نیبه زم باالخره

در برم ؛  رشیشده بود که دوست داشتم از ز یکار

بهراد! رو در رو شدن با  یرو در رو شدن با کسر

که  یبیحد و مرز چشم هاش و حاِل عج یب یِ اهیس

کرد یبهم القا م . 

 ی، برا دیرس یبه نظر م یحال تر از هر وقت سر

شده بود ، گفتم رید کمیسالم دادن  : 

- مسافرت خوش گذشت؟ ن؟یخوب  

گفت هکوتا : 

- خوش گذشت یخوب بود! به آراد که حساب ! 

برنزه شده بود یادیز پوستش ! 



وجود نداشت  یگفتم؟ حرف مشترک یم دیبا یچ گهید

شدن انیب یبرا ! 

داره بزنه. اما انگار  یعقب رفتم تا اگه حرف یکم

 یم یچ دینبود! با ینداشت. در واقع حرف یحرف

زد؟ یحرف م دیگفت؟ از خاطرات سفرش با !  

و آراد براتون گرفته نیا - ! 

که مقابلم گرفته  یرنگ یشدم به باکس سورمه ا رهیخ

اومد که خانواده ها بعد از سفر  ینم شیبودتش. کم پ

 قایلطفشون رو نشون بدن اما دق یبا آوردِن سوغات

حال شم نیاومد که من دچاِر ا یم شیکم پ . 

کردم خود دار باشم و رفتارم خارج از  یسع

ذهنم نباشه یشده  فیتعر یِ منطق یچهارچوب ها . 

باکس رو گرفتم و گفتم یلبخنِد کمرنگ با : 

- به زحمت نبودم یممنونم.راض . 

نداد یمرتبط جوابِ  : 



-  یکار فور هیبرم تا بانک و برگردم.  دیمن با

کنم تا قبل از تموم شدِن کالِس آراد  یم یدارم. سع

 .برسم

 یسورمه ا یو رفت و من موندم و جعبه  گفت

خواست هرچه زودتر بازش کنم یکه دلم م ینگر . 

باز کردِن جعبه، رسما ماتم برد با !  

رو باور نداشتم دمید یکه م یزیچ اون .  

شرت پسرونه؟ یت   

آورده بود؟ یپسرونه سوغات شرتِ  یت برام   

رنگ پسرونه به همراه شکالت!  دیشرِت سف یت هی

رو آراد  نیکه گفته بود" ا یشک کردم به جمله ا

براتون گرفته" ، عمال باورم شده بود که انتخاِب آراد 

  !بوده

 بیعج یادیز یلیآدم به مقدار خ نیام گرفت ؛ ا خنده

بود بیو غر ! 



و به سمِت آراد رفتم. رو گذاشتم  یرو گوشه ا باکس

نشسته بود. پشت سرش نشستم و با  نهیآ یبه رو

 یرنگ انگشت یها یاز قوط یکیبرداشتن و بردِن 

  .به سمت چشمم ، توجهش رو به صورتم جلب کردم

 دنِ یدستش رو باال آورد! با د یگرفتِن قوط یبرا

که تنش بود ، یاد سوغاتیم افتادم و دوباره  یشرتیت

تخنده ام گرف ! 

 

***** 

 

زدهمیس فصل  

زل زدم و گفتم شگریبه صورِت آرا نهیداخِل آ از : 

 . مطمئنم. همه اش رو-

به  یقانعش نکرد. هنوز هم چهره اش ناراض دمییتا

دیرس ینظر م . 



رو داخل  یچیق یلیم یشد با ب یکه طوالن انتظارم

تر گفت لیم یموهام برد و ب : 

 !مبارکه-

دِن موهام وسوسه ام وقت بود که فکر کوتاه کر یلیخ

 . کرده بود

از بعد از  قایدق ه،یدونستم واکنش مامان چ ینم

که حاال  ییکنکور موهام رو کوتاه نکرده بودم. موها

دندیرس یکمرم م نییتا پا . 

که نه ،  رییبودم. دنبال تغ رییدنبال تغ یلیخ دایجد

خواست که خودم  یدلم م یلیخ دایبهتر بود بگم جد

خودم  قیخواست که دنباِل عال یمدلم  یلیباشم. خ

برم. نه گفتنم به مهبد بهم اعتماد به نفس داده بود. 

  .بهم جرات داده بود

رو از موهام  رییبه تغ میدونستم چرا تصم ینم

شروع کرده بودم. احمقانه بود اما با جدا شدِن هر 

کردم و  یرو تجربه م یدسته از موهام احساس بهتر

بردم یموهام لذت مرو  یچیق ییاز قدرت نما . 



 یکه حاال مشغوِل مدل دادن به موها شگریآرا

زد و گفت یپسرونه ام شده بود ، باالخره لبخند : 

- آد یبهت م یلیکوتاه هم خ یمو . 

زدم و گفتم ی، لبخند دمیجد ی افهیاز ق یراض : 

- یمرس . 

موهام شد و همزمان تلفنم  دنیسشوار کش مشغول

دادم ، سشوار زنگ خورد. مامان بود. جواب كه 

 . خاموش شد

 .سالم مامان-

- پرتو؟ ییکجا  

- خونه ام گهیساعت د می. تا نشگاهیاومدم آرا . 

- میزنگ زدم خبر بدم که شب مهمون دار . 

 یگفتم و گوش ی. فقط باشه اهیمهمونمون ک دمینپرس

 .رو قطع کردم



رنِگ  اهیس یبه خونه ، مدام از تو صفحه  دنیرس تا

بودم و حالم  رهیخ دمیح و جدناواض رِ یبه تصو میگوش

کرده بودم شیکه عمل یمیخوب بود از تصم . 

در کار نبود.  ی، هنوز مهمون دمیبه خونه رس یوقت

شد و گفت رهیمامان هاج و واج به صورتم خ : 

 موهات کو؟-

و گفتم دمیسرم کش یلبخند شال و از رو با : 

 خوب شد ، نه؟-

دیرو به سمت دهانش برد و متعجب پرس دستش  : 

- ؟یچکارشون کرد  

دادم و گفتم شیرو نما یچیانگشت هام حرکت ق با : 

- دمشونیچ ! 

وقتي گفت دیرس یبه نظر م دلخور : 

- موهات رو یکرد فیح . 

رو بشنوه و ادامه داد میبعد یهاتا حرف  ستادیناا و : 



-  نایو عموت نایکمکم . دست تنهام.مادر بزرگت ایب

انیقراره ب . 

و  دمیکش ادیرفتم ، فر یکه به سمت اتاقم م یحال در

 :گفتم

- امیب رمیدوش بگ . 

خودم رو تو حموم چپوندم و . 

موهام ، درست  دنِ یاز دوش گرفتم و سشوار کش بعد

انتخاب لباس باز  یراب یکه کمد رو برا یلحظه ا

 یرنگ یکرده بودم، چشمم خورد به باکس سورمه ا

بهراد گرفته بودمش یاز کسر شیپ یکه هفته  . 

که به خونه آورده بودمش، همون جا جا  یوقت از

به سرم  دنشیپوش یآن وسوسه  هیخوش کرده بود. 

 .زد

شرت از  یو با برداشتِن ت دمیکش رونیکس رو ب با

. به سرعت لباس رو تنم دمیخندداخلش نا خودآگاه 

که حرکت  نیبرام گشاد بود . قبل از ا یکردم. کم



 یانجام بدم، در اتاق باز شد و مامان در حال یا گهید

گفت یکه م : 

- پس ؟ یکجا موند  

 یبلند یبا صدا دمیظاهر جد دنِ یاتاق شد و با د وارد

 :گفت

- اماِم هشتم ای . 

رفتم سهیواکنشش ر از .  

- ؟یدیخر هیچ گهید نیا   

شد ، منقطع گفتم یکه خنده ام قطع نم یحال در : 

- ارمیمامان... االن... درش م دمینخر .  

صبح من رو با  نیبود. هم دیکامال ناام نگاهش

بود دهیافشون و تاپ و دامن د یموها  . 

که گفت باعث شد قهقهه بزنم یا جمله : 



- خواست ، همون موقع اقدام  یما اگه دلمون پسر م

با  میلباِس پلشت رو . بتون نیدرآر ا .میکرد یم

میهنر کرد میایموهات کنار ب . 

 

که  یشدم به لباِس پلشت رهیو رفت و من خ گفت

 .دروغ نگم به دلم نشسته بود

 دهی. مهمون ها رسدمیزنگ به خودم جنب یصدا با

شرِت پلشتم رو  یبودند و من هنوز آماده نبودم. ت

م و با رنگ گذاشت یداخل همون باکس سورمه ا

رفتم رونیبه ب یسرسر یشیو آرا زیشوم دنِ یپوش . 

رو دوست داشتم میپدر ی خانوده .  

کرد یم یعموم زندگ یبزرگم با خانواده  مادر .  

 یوقت ها رو خونه  شتریاز فوت پدر بزرگم ب بعد

 یما م یبار هم به خونه  کیعموم بود و چند ماه 

موند یرو م یدو هفته ا یکیاومد و  . 



از خودم  یکه چند سال نیعموم ، با ا یهاقلو  سه

نشستند. دو  یبه دلم م یادیتر بودند اما ز کیکوچ

 ستیشمع تولد ب یدختر که با تازگ کیپسر و 

رو فوت کرده بودند شونیسالگ . 

از مدل موهامم داشتند  یرینظ یقلو ها استقبال ب سه

کرد یخوشحالم م یلیخ هیقض نیو ا . 

فردا تو اتاقم نشسته بودم و در انتظار آراد و  صبحِ 

بردم که چند تقه به در زده  یبهراد به سر م یکسر

مونه و بعد  یدونستم منتظر اجازه گرفتن نم یشد .م

 یشه ؛ اما وقت یداخل م میاز در زدِن کوتاهش مستق

جز بهراد  ی، مطمئن شدم که کس فتادیاتفاق ن نیا

  .پشِت دره

رو صاف کردم و گفتم صدام : 

- دییبفرما . 

دیکه پرس دمیرو شن ییناآشنا یدر جوابم صدا و : 

 اجازه هست؟-



تعجب گفتم با : 

- دییکنم ، بفرما یخواهش م ! 

ر باز شد و من آراد رو دست د یمیمال یبا صدا در

دمیبهراد نبود ، د یکه کسر یدست کس . 

شدم به مردي جووني  که رو به روم  رهیتعجب خ با

  . بود

 نیسِر اول دنیکرد. عادت به لبخند د جمیگ لبخندش

 !مراجعم نداشتم

- ؟یقیسالم. خانم حق  

ماهي هم بود كه عادت به سالم شنیدن هم نداشتم  چند

شدن ،  جیموقع گ یشگیاوِل صبحِ كاري!به عادت هم

دستم رو به سمت موهام بردم تا به پشت گوشم 

اراده دستم  یدر کار نبود. ب ییکنم، اما مو تشونیهدا

آوردم و گفتم نییرو پا : 

  .خودم هستم-



- امروز صبح مسابقه داشت  یخوشوقتم خانم. کسر

 ارمشیداد و خواست که ب لی، آراد رو به من تحو

 دایتو پ کمی. ریخوام بابت تاخ یسر کالس. عذر م

 .کردِن آدرس به مشکل خوردم

؟یمسابقه داشت؟ چه مسابقه ا یکسر   

رنِگ  مرد مودِب  یقهوه ا یهام رو به چشم ها چشم

 :رو به روم انداختم و گفتم

- تینس ی. باشه مشکلنطوریکه ا . 

لبخندي زد و گفت محترمانه : 

- منتظرم رونیپس با اجازتون من ب . 

که با کفش رو مت  رو بستم و به آراد نگاه کردم در

آوردن  رونیها رفته بود. به سمتش رفتم و در حال ب

 :کفش ها از پاش به صورتش نگاه کردم و گفتم

- داره؟ یبابات چه مسابقه ا  

لحظه به چشم هام نگاه کرد و  بالفاصله  هی یبرا

 :گفت



- میقرمز بخر نیماش . 

فشار دادنش به جونم  یام گرفت و وسوسه  خنده

و  یگفتار یها شهیاز کل یکیقرمز"  نیافتاد. " ماش

 یاکو* هاش بود. در کل آنچنان گفتار هدفمند

نکنه. مطمئن بودم تو  دایهم بود که پ یعینداشت. طب

شنوه که  ینم یا یخونه ابدا مکلماِت آنچنان طیمح

نهوار تکرارشون ک یبخواد حدااقل طوط . 

نشد با برنامه  یلیکه داشت ، خ یریتاخ بخاطر

نمکار ک یزیر . 

از اتاق رفتم و  رونیاتمام تایم كالسش، به ب با

از جا  عیسر دنمیهمراهش رو صدا زدم. به محض د

  .بلند شد و به سمتم اومد

آدم با پدِر آراد؟ صد البته که از  نیداشت ا ینسبت چه

نداشتند ینسبت چینظر ادب و شعور ه ! 

جوون واد اتاق شد و شروع به پوشوندِن کفش  مردِ 

نگاه کردم و  کشیساده و ش پیکرد. به تآراد  یها

تره کیبهراد ش یتو ذهنم اقرار کردم که کسر .  



داشت؟ اونم اول  صبح یچه مسابقه ا واقعا !  

. ستادهیشدم که مرد ، آراد به بغل منتظِر من ا متوجه

 یم یقرار یرو شروع کرده بود و ب هیآراد گر

 :کرد. با جمع شدِن حواسم ، گفت

- انم. با اجازتونخ دنیدیزحمت کش ! 

لب گفتم ریز : 

- کنم یخواهش م .  

تا ناپذید شدِن کاملشون از راهرو ، نگاهم باهاشون  و

 .بود

 .سالم پرتو جونم-

اومده نگاه  یماماِن سوگل که متوجه نشده بودم ک به

 :کردم و گفتم

- ن؟ی. خوبمیسالم عز  

و در همون حال به  دمیخم شدم و سوگل رو بوس و

دادم جواِب مادرش گوش : 



- میچقدر ذوق زده ا یکه بدون ی. وازمیخوبم عز . 

رفتم، گفتم یم زمیکه به سمِت م یحال در : 

- شده؟ یچ  

گذاشت و گفت زیم یکاِر سوگل رو رو دفتر : 

- دهیخودش کش نی..بب نیبب ! 

بود نگاه کردم و همراه با  دهیکه سوگل کش یآدمک به

گفتم یتمندیلبخنِد رضا : 

- هیواقعا؟ عال یوا .  

-  یم یکه ه میانقدر ذوق زده ا روزیره بخدا. از دآ

بکش میگ . 

دمیلفظ و جمله اش خند به . 

- خدا  یبخدا. اله یقربوِن دستت پرتو جونم. ماه

آد  یبرنم یبرات جبران کنه . از دست ما که کار

 .جز تشکر



که داشت از  یزدم و موقع یاز سر قدردان یلبخند

قدر خوبه فکر کردم که چ نیشد به ا یاتاق خارج م

ننیو خوشب دیاز خانواده ها انقدر با ام یکه بعض .  

با دو تا  رهیدا هیبه آدمِک سوگل نگاه کردم؛  دوباره

چشم و دو تا خط که به عنواِن احتماال پا، از 

اومده بود رونیصورتش ب .  

 چیه دید یبرگه رو م نیا یاتفاق یشک اگه کس یب

 میدونست یداد. اما فقط ما م ینم صیرو تشخ یآدمک

یچ یعنیو دو تا خط  رهیدا نیکه ا . 

 یاومده بود مداد رو هم نم کینیکه به کل یروز

 کیتونست تو دستش نگه داره. خم شدم و دست کوچ

و لرزونش رو با انگشت شستم نوازش کردم . قبل 

 دیبه علت ضربه به سر مشکالت شد یاز دوسالگ

عد کرده بود و حاال ب دایپ یحرکت یو هماهنگ یتعادل

 یم ظربهتر به ن یلیخ یلیاز چند سال درمان ، خ

دیرس . 

 



 

* جمله  کیهدف  یبه منظور تکرار ب نجایاکو: در ا

خاص ، به صورت پشت سر هم است یکلمه ا ای .( 

echolalia) 

*****  

 میمراجعِ آخرم تازه فرصت کردم که گوش دنِ ید با

 یها امینگاه کردِن پ یرو چک کنم. در حاِل سرسر

بهراد ، تو قسمِت  یبودم که اسم کسرتلگرام 

ظاهر شد یگوش یاعالناِت باال . 

 میمراجعِ آخرم تازه فرصت کردم که گوش دنِ ید با

  .رو چک کنم

تلگرام بودم  یها امیدِن پنگاه کر یحاِل سرسر در

 یبهراد ، تو قسمِت اعالناِت باال یکه اسِم کسر

ظاهر شد یگوش . 

برام باز بشه :  امشیرو لمس کردم تا پ اسمش

ن؟ی"هست " . 



دادن  لیتحو یبود ، نوشتم:" بله" و برا نیآنال هنوز

داخل دستم  یپرونده ها بلند شدم و همونطور گوش

 .بود

 لیتحو یه ها رو به منشبود. پروند پیحال تا در

کردنش تموم  پیکردم. هنوز تا یدادم و خداحافظ

گرفتِن اسنپ از صفحه  ینشده بود ، نا چار شدم برا

شدِن در خواستم تلفنم  یاش خارج شم. به محض اوک

اسنپه ، تماس  یکه راننده  نیا یزنگ خورد. به هوا

. و گفتمادمرو بدوِن چک کردِن شماره جواب د : 

- ریتتون بخسالم. وق . 

بود ریبا تاخ جوابش : 

 !سالم-

رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم یگوش : 

- ن؟یدار فیشما کجا تشر  

که شکل گرفته  یلیدل یگوش سپردم به سکوت ب و

دمیکه شن یبیو غر بیجواِب عج تایبود و نها : 



 ! خونه-

تعجب گفتم با : 

- ؟یچ یعنیبله؟   

چقدر آشنا بود صداش : 

- شما؟ نیخوب  

شدم جینبود! گ یوالش ابدا احوال پرسس لحن .  

خواستم در مورد آراد صحبت کنم یم - .  

 یم ینفسم حبس شد. در مورد ک هیچند ثان یبرا

  خواست صحبت کنه؟

 یِ ادآوریو  دنیرو از گوشم دور کردم و با د یگوش

. لعنت به من که دیبهراد رنگم پر یکسر یشماره 

کردم ینم ویشماره ها رو س . 

- ن؟یهست  

کردم به خودم مسلط شم و گفتم یسع : 



-  گهیکنم. اشتباه شد. چند لحظه د یم یعذر خواه

باهاتون رمیگ یتماس م . 

نموندم و با قطع کردِن  یا گهیمنتظر حرف د و

فوت  رونیتلفن، نفسم رو محسوس و پر حجم به ب

  .کردم

 دهیکه رس نیا دنِ یراننده رو گرفتم و با شن ی شماره

زدم رونیب کینیو منتظرمه ، از کل .  

، مکالمه ام رو با  نیمحض نشستن داخِل ماش به

که  ادیب ادمیخواستم  یبهراد دوره کردم، م یکسر

 نیکه جز ا دیگفتم وبه نظرم رس ییچه جمله ها قایدق

 یا گهینامعقوِل د یبودم کجاست ، جمله  دهیکه پرس

 .نگفته بودم

ن از تماس گرفتن باهاش ، شماره اش رو به همو قبل

کردم. چند  ویاومد ، س یکه تو تلگرام برام م یاسم

بار محکم و مسلط  نیلحظه بعد  تماس گرفتم و ا

 :گفتم

- بهراد یسالم آقا . 



بار  کیجواب سالمم رو نداد. همون  گهیبار د نیا

 :هم ناپرهیزي کرده بود ، گفت

-  یکه در مورد موضوع نیفرصتش رو دار

 باهاتون صحبت کنم؟

زدم لب : 

 .البته-

همزمان به خش دار بودِن صداش فکر کردم.  و

 یناش یِ داشت. مثل گرفتگ یخاص یِ صداش گرفتگ

 .از کسالت

هفته من نتونم آراد رو به  کیکنم که تا  یفکر م -

دو هفته  یکه به تازگ یی. از اون جاارمیب کینیکل

خوام که انقدر وقفه در درمانش  ی، نم میداشت بتیغ

فتهیب . 

صداش  یِ حرفش مطمئن شده بودم که گرفتگ نیا با

شده بود که  یبخاطر کسالته. چش شده بود؟ چ



که  نیقبل از ا اد؟یتونست ب یهفته نم کیبخاطرش 

امه دادبتونم به فکر هام نظم بدم ، اد : 

- مدت با آژانس بفرستم  نینداره که آراد رو ا یرادیا

و خودم نباشم؟ هماهنگ کردم باهاشون که طول 

مدت کالس رو منتظر بمونن و آراد رو از خود شما 

و دوباره به خونه برگردونن رنیبگ لیتحو . 

از عنوان  دمیترس ینگران شده بودم اما م قتایحق

من مربوط نبود. با  که جوابش قطعا به یکردِن سوال

رو که  یزیاون چ دمیو پرس اوردمیحال طاقت ن نیا

نداشت که چه  یتیذهنم رو مشغول کرده .اهم

کنه یبرداشت : 

- افتاده؟ یاتفاق  

"نه کیگفتِن تنها  یبود برا یطوالن یادیز مکثش "! 

کردم افکاِر مزاحم رو پس بزنم یسع : 

-  یاه ینداره. فقط خودتون حتما هماهنگ یرادینه ا

 نیکن دیو تاک ادین شیپ یکه مشکل نیالزم رو انجام بد



، نکه  انیگرفتن آراد ب لیتحو یکه به موقع برا

کنن ریساعت کالس ها پشِت سر همه ، اگر د  ... 

رو قطع کردو گفت حرفم : 

- نینگران نباش ! 

دیاش چسب جمله . 

نمونده بود یا گهیحرف د ظاهرا .  

*****  

چهاردهم فصل  

بود  دهیبهراد به دو هفته رس یکسر بتِ یهفته غ کی

کرد.  یمدت آراد تماما با آژانس رفت و آمد م نیو ا

به فردا بود دمیام یکالفه شده بودم و همه  قتایحق .  

 نیشتریکه ب ی. حسدنشیداشت حِس ند یبیعج حِس 

با خودم و احساسم  شهیبود. من هم یدرصدش کالفگ

 یهر وقت از نظر احساس شهیرو راست بودم. هم

کردم که از چه  یافتاد کامال درکش م یبرام م یاتفاق

بهراد و نبودنش و کال همه  یاما حسم به کسر هینوع



 جیو گ اهیرنگ بود. س اهیمربوط بهش ، س یها زیچ

تونستم سر از راهش  یکه نم کیکننده. انقدر تار

 ی. نمنمیقدم جلو تر رو بب هیتونستم  ی. نمارمیدرب

و چه تعریفي داره هیچ قایتونستم بفهمم دق . 

به فرداش  دمیکه ام یشِب قبل از همون شب باالخره

به  امیپ کیبود ، کار خودم رو کردم و تنها 

آراد  یکالس اومدن برا نجوریتلگرامش دادم   " ا

 هیبه کالس مدام گر دنیاست. قبل از رس دهیفا یب

نهییکنه و در طول کالس خلقش پا یم " 

 

شدنش رو صفحه ام  نینالبعد ، با آ قهیده دق جوابم

آم یبود" از فردا خودم م " 

 

شده بود ،  بمیکه نص یکیکوچ یروزیاز پ خوشحال

سرم رو  یگوش یلبخند زدم و باقفل کردِن صفحه 

شدم ریبابا غافلگ یباال آوردم و با چهره  . 



و بعد به صورتم اشاره کرد و گفت یگوش به : 

- خوشحالت کرد؟ ینجوریا یچ  

حواس گفتم یجور کردم و برو جمع و  لبخندم : 

- یچیها؟ ه ... 

زد و گفت لبخندي : 

- . ستمیاون موجودي  که گوش هاش درازه من ن

یخودت ! 

شوخ طبع بشه. خنده ام  ینجوریاومد ا یم شیپ کم

 :گرفت و گفتم

  .دور از جون-

صدامون زد و گفت مامان : 

  .شام حاضره-

دمن وبابا رو ندا یمکالمه  افتنِ یادامه  یاجازه  و . 

***** 



بهراد رنگ باختم ؛ رنگ  یکسر دنِ یصبح با د فردا

 .به صورتش نداشت

فته بود و با گرفتِن روبرخالِف قبل، بغل نگر آراد

بود ستادهیدستش ، تو چهارچوِب در ا . 

ناخودآگاه گفتم دنشید با : 

- شما؟ نیخوب  

شد و گفت قیصورتم دق به : 

 .ممنون-

آراد به زور  یدر آوردن کفش ها یکه برا دمید و

 .خم شد

سرش اومده بود. متوجه شدم  ییمن ، چه بال یخدا

 عیسر . ارهیدووم ب تیتونه تو اون وضع یکه نم

 :جلو رفتم و گفتم

- دم یمن انجامش م . 

که  دمیبلند شد و د یو به سخت دیکش یقیعم نفس

شکمش گذاشت ینامحسوس دستش رو رو . 



. چش نجایبه ا دنشیکش یرو لعنت کردم برا خودم

خورده بود؟ ریشده بود؟ نکنه ت  

چرا بخوره؟ ریآن از فکرم خنده ام گرفت. ت هی  

که با  یبلوز رنگش و یشرت طوس یپشت ت از

 یچیبود ، ه دهیباز گذاشته ، روش پوش یدکمه ها

 .مشخص نبود

، از ذهنم  زیو ت عیبرق، سر انیمثل جر یفکر

بود؟ سیگذشت ؛ نکنه پل   

کفِش آراد که در اثر فکر  یاز باز کردِن بند ها بعد

. ستادمیطولش داده بودم ، بلند شدم و ا یادیکردن، ز

که  دیرس ینظر م رنگ شده بود و به یلب هاش ب

حال چشم  نیبره . با ا یرنج م یاز درد افتضاح

نفوذ  یهاش هنوزهم همونقدر محکم بود و اجازه 

داد ینم . 

 هیشدن به صورتش فکِر چند ثان قیخواستم با دق یم

باشه؟  سیکنم. احتمال داشت؟ که پل یابیرو ارز شمیپ

آراده رِ یکنه!گفته بود درگ یاما نه...گفته بود کار نم .  



دیشد، پرس یصورتش طوالن یاجزا یکه رو نگاهم : 

- مدت آراد؟ نیچطور بود ا  

و تظاهر  ستهیباا نجایکه ا نیداشت به ا یاصرار چه

ست؟یکنه که حالش اصال بد ن  

گفتم کوتاه : 

 .خوب بود-

نهیزودتر بره و بنش تا . 

به صورتم نگاه  یخاص یِ الیخیرفت؟ با ب یمگه م اما

متمرکز شد موهام یکرد و نگاهش رو .   

شدم کالفه  !  

که زد ، کش اومد .  یهاش در اثر لبخنِد کمرنگ لب

 نیباعث شده بود که با ا یموجود؟ چ نیچش بود ا

من نگاه کنه  ی، به موها ستهیباا دهیصورِت رنگ پر

 و لبخنِد نامحسوس بزنه؟

آراد ، به مکالممون  ِش یخودم اومدم و با رفتن پ به

دادم انیپا .  



رفت و در رو بست باالخره . 

آراد رفتم که سر حال تر بود. کنارش رو مت  شیپ

 رونیکردم افکارم رو از پنجره ب ینشستم و سع

سرش  ییبفرستم. به من چه که چکاره بود و چه بال

 اومده بود؟

داشتم رو  میکه با آراد داشتم ، تصم یاز وارم آپ بعد

کار کنم. مقابل  شیبدن یِ بدن و آگاه یشناخت اعضا

که داخل دستم بود ،  یکینشوندمش و با ماژ نهیآ

و شروع به  دمیکش نهیدر ابعاِد خودآراد رو آ یآدمک

 .کار کردم

وردم و رو باال آ کیکرد. ماژ یصورتم توجه نم به

باال  کیکردم. چشم هاش با ماژ اهیرو س مینینوک ب

 .اومد و نگاهش رو صورتم نشست

کردم یخودش رو هم رنگ یِ نیزدم و نوِک ب لبخند .  

 تاینگاه کرد و نها نهیخودش تو آ ریبه تصو هیثان چند

 یکرد که رنگ انگشت یقرار یاز جا بلند شد و ب

 .هاش رو بهش بدم



ها  یو ندادِن رنگ انگشت پرت کردِن حواسش یبرا

شروع کردم با بلز آهنگ زدن. به سمتم اومد و 

 .دوباره نشوندمش

 یم شتریباهام بهتر شده بود. ب یلیخ تعامالتش

شد که من  یم ییها تیفعال رِ یدرگ شترینشست و ب

خواستم یم . 

چند  دمیو به خودم که اومدم د میمشغول شد دوباره

نمونده. پدرش رو  کالسش انِ یبه پا شتریب یا قهیدق

به  نیزم یرو یها لیصدا زدم. و با هل دادِن وسا

اتاق ، به سمت در رفتم یگوشه  . 

پوشوندِن کفش  یهنوز بهراد وارد نشده بود که برا و

 کیآراد دست به کار شدم. مطمئن بودم که اگه  یها

ره یپدرش خم و راست بشه نفسش م گهیبار د . 

آراد تموم  یها در رو باز کرد که کاِر کفش یوقت

 .شده بود

شدم و با اشاره به آراد ، خطاب به بهراد گفتم بلند : 



- خوب بود یلیباباش ، امروز پسرت خ . 

که رو صورتش بود  یخنده ا دنِ یبرگشتم و با د و

 .ماتم برد

هام از تعجب گشاد شدم. مطمئن بودم که جمله  چشم

 ی؟ خدا م دیخند یم ینگفتم. به چ یخنده دار ی

 !دونست

صورتم بود و من رو مشکوک  نیب ییجا نگاهش

کوتاه شدِن موهام انقدر از  یعنیکرد به موهام. 

  نظرش مسخره و خنده دار بود؟

اخم کردم و با دست بردن به سمِت شالم که  ناخودآگاه

عقب رفته بود ، شال رو تا  یاز حالِت عاد شتریب

دمیجلو کش میشونیپ یباال . 

گرفت  دنیتش طرحِ خندآن کل صور هیکارم  نیا با

 یهم فشار م یاما مطمئن بودم داره لب هاش رو رو

نخنده! احمق شتریده که ب !  

، فقط و  یو واج نگاهش کردم. چشم هاش کم هاج

، از اون حالت مرده خارج شده بود و  یفقط کم



،در  شیپ هیبود که  چند ثان ینیشک چ یعلتش هم ب

چشمش افتاده بود یاثر خنده گوشه  .  

رفت؟ ینم اچر  

که با اخم منتظِر رفتنش بودم ، دستش رو  یحال در

که تو  یآراد رو با دستمال یِ نیآورد و نوِک ب نییپا

دستش بود پاک کرد و بدوِن نگاه کردن به من عقب 

 :گرد کرد و خطاب به آراد گفت

؟یموش شده بود -  

گیجي به رفتنشون نگاه كردم و یه آن آه از نهادم  با

 ی رهیدا دنِ ی. با دنهیزدم به سمت آ رجهیبلند شد و ش

، نفسم حبس شد و با  مینیب یرنِگ رو نوک اهیس

که من  یتا اثر دمیکش مینیب یحرص انگشتم رو رو

جونده کرده بود رو پاک کنم وونِ یح هیبه  هیرو شب . 

نسبت به  یاومد که با چه اعتماد به نفس ادمی یوقت

 یدلم م ،دمیخنده اش اخم کردم و شالم رو جلو کش

 .خواست از خجالت آب شم



گفت  که "دختره  یخودش م شیاالن داشت پ حتما

خل و چله یلیخ "  

بلندي گفتم و با حرص پشِت میزم  نشستم آهِ  . 

 

 

زدهمپان فصل   

 

حالي كه تند و تند بستنیم رو مي خوردم ، خطاب  در

  : به مریم گفتم

  حاال داداشت چي مي گه ؟-

عادِت همیشگي ، براي بار هزارم چادرش رو  به

  : روي سرش مرتب كرد و گفت

  !دیوونه شده ، مي گه طالق-



حرفي كه زد بستني مزه ي زهرمار گرفت ! كاسه  با

اعدم روي میز هول دادم و ي بستني رو با كناِر س

  : گفتم

  !اي بابا-

دست برد به سمِت چادرش ، قبل از اینكه دوباره   

بده عصبي گفتم جوابي  :  

  ! كشتیم مریم ! بسه دیگه ، به خدا درسته-

شمیدِن حرفم بدون تغییِر وضعیِت چادرش، دستش  با

  !رو پایین آورد و حرفي نزد

یدمبه دِر وروديِ كافي شاپ پرس خیره :  

  پس كجا موند صحرا؟-

دوست ما و زِن برادِر مریم بود صحرا  .  

كه تو فكر بود جواب داد همونطور :  

  ! قرارمون ساعت پنج بود . هنوز پنج نشده كه-



نگاهي به ساعِت مچیم ، دوباره ظرِف بستني رو  با

  : جلو كشیدم . مریم بي حواس گفت

- كه براي  االن یه ماهه كه ندیدمش، باورم نمي شه

 ! دیدِن زن داداشم باید باندبازي راه بندازم

حال هم زدن بستنيِ آب شده گفتم در  :  

  ! شاید دارن احساسي تصمیم مي گیرن-

روسريِ زیِر چادرش رو دستكاري كرد و  دوباره

  :گفت

نمي دونم بخدا ، هر كدومشون دالیلشون در نوع -

ه مي خودش منطقیه ، مامان مي گه صحرا داره اشتبا

كنه اما به نظرم صحرا هم این سال ها خیلي اذیت 

  !شده ! عه... اومد

نگاهش رو دنبال كردم و رسیدم به صحرا .  مسیرِ 

از جا بلند شدیم و به محِض دیدنش روبوسي و 

احوالپرسي كردیم . احوالپرسیش با مریم طوالني تر 

  ! بود و حتي چند ثانیه اي رو هم تو بغلش موند



بود كه بدوِن حرف خاصي نشسته بودیم . دقیقه  چند

هر سه مون مي دونستیم كه چرا اینجا جمع شدیم اما 

  !شروع صحبت سخت شده بود

بیكاري نگاهم رو دقیق كردم روي صحرا ؛ این  از

اولین باري بود كه بعد از ازدواجش بدون چادر مي 

  !دیدمش

هایي شیك و در عین حال ساده ، به تن داشت  لباس

ِش كمرنگ و ملیحش اجازه نمي داد كه بیننده و آرای

  !در نگاه اول متوجه غِم چهره اش بشه

بود شبیه به صحراي دوران دبیرستان ، شبیه به  شده

اون روز هاش ، نه شبیه به وقتي كه همسِر برادر 

  ! مریم شده بود

از این كه كسي جمله ي مناسبي براي شروعِ  قبل

ي ناگهانیش  صحبت پیدا كنه ، صحرا با گریه

  ! غافلگیرمون كرد

خرد شد ! مشخص بود كه هنوز عاشِق  اعصابم

  ! همسرشه



بودم كه مریم دلداریش بده و من لحظه ي اول  منتظر

  ! دخالتي نكنم اما با دیدِن اشك هاي مریم شوكه شدم

خدمت كه براي گرفتِن سفارش نزدیك مي شد با  پیش

 ! دیدِن وضعیِت پیش اومده عقب ایستاد

كردم دست صحرا رو بگیرم و همزمان گفتم سعي  :  

آروم باش صحرا جان ، بگو ببینم چي شده ؟ من -

از ماجرا همین امروز با خبر شدم ،یكم حرف بزن 

، هم خالي میشي هم شاید راِه حلي به  برامون

  . ذهنمون رسید

كه حاال به خودش مسلط شده بود ، اشك هاش  مریم

  : رو پاك كرد و در ادامه ي صحبِت من گفت

راست مي گه پرتو! حرف بزنیم . فكر كنیم ، حتما -

  . كه راهي هست

اما ناامیدانه میوِن گریه هاش گفت صحرا :  

- مي بینمت ، مي دونین یعني بهم گفت روز دادگاه 

  !چي؟ یعني طالق! عمال گفت كه تصمیمش جداییه



چهره ي مریم با شنیدِن این حرف ها پرید !  رنگِ 

انگار این طالقي كه صحرا ازش حرف مي زد با 

طالقي كه خوِد مریم چند دقیقه پیش از قوِل برادرش 

به من گفته بود خیلي توفیر داشت ؛ چون لبش رو به 

رفت و خطاب به صحرا گفتدندون گ  :  

  ! نگو قربونت برم . اسمش رو نیار-

پرت كردِم حواس صحرا از موضوعِ طالق،  براي

  :گفتم

دقیقا چي شده صحرا جان ؟ مریم یه چیزایي گفت -

اما اگه بشه مي خوام خودت برام بگي. باهم فكر مي 

 كنیم حتما یه چاره اي براي بهتر شدِن حاِل تو هست

.  

ي كه دستمالي از جعبه ي روي میز بر مي حال در

 :داشت گفت

نیست پرتو ! من خودم گند زدم به زندگیم ! قدِم -

  . اوِل اشتباه رو من برداشتم



حدودي مي دونستم قضیه چیه اما مي خواستم  تا

  !حرف بزنه! حرف بزنه بلكم  خالي بشه

چشم هاش رو باهمون دستمالي كه حاال مچاله  خیسيِ 

د ، گرفت و گفتاش كرده بو :  

همون روزي كه اومدن به خاستگاري رسمي ،  -

همون روزي كه قرار شد حرف هامون رو بزنیم ، 

من همون روز اولین و بزرگترین اشتباِه زندگیم رو 

مرتكب شدم ؛ اون موقع فكر مي كردم دارم درست 

مي رم اما حاال فهمیدم كه چقدر كج رفتم ! قولي رو 

كه نمي  بینمگذشِت سه سال مي  دادم كه حاال بعد از

  ! تونم از عهده اش بر بیام

شدم پرتو ! نمي دونم باید چي كار كنم خسته  ! 

دوباره زیِر گریه زد و ! 

پیش خدمت كه منتظر بود اشاره كردم و سفارِش  به

  : چاي دادم. صحرا میوِن گریه هاش ادامه داد



همون روز یه كالم گفت كه من دو تا شرط دارم ، -

كي این كه مي خوام زنم حجاِب كامل داشته باشه و ی

دوم این كه كار نكنه ! و البته حجاِب كامل رو فقط 

 .در چادر مي دید

یادآوريِ خاطراِت اون روز هاش ، شدید تر گریه  با

  : كرد و گفت

انقدري عاشقش بودم كه فكر هم نكردم ، چشم بسته -

بگذره قبول كردم و پیش خودم فكر مي گفتم كه یكم 

مي تونم عقایدش رو عوض كنم . با خودم مي گفتم 

دانشگاهم كه تموم بشه، خودم رو قانع مي كنم كه 

نذاره سال هاي درس خوندنم هدر بشه . مي گفتم یه 

 ! چادره دیگه! سر مي كنم

اشك هاش كه قصد تمومي نداشتند رو پاك  دوباره

  :كرد و ادامه داد

اما نشد ! عقایدش عوض نشد . سعي كردم بسازم -

با این مدل زندگي كه خودم قولش رو دادم ، ولي 

بخدا نشد ! سعي كردم بخاطر زندگیم كوتاه بیام اما 



تر شدم !  نتیجه اش چي شد؟ هر روز از خودم دور

هر روز فاصله گرفتم از خودم! شدم شبیه به چیزي 

نبود ،  ردكه محمد مي خواست ، اعتراضي هم وا

خود من شرط هایي رو قبول كرده بودم كه صد و 

هشتاد درجه با روحیه ي من فرق داشتند . فكر مي 

كردم تا همیشه مي تونم اما همون چند ماِه اول ، 

تیشمون شعله كم كرد درست وقتي كه اون عشِق پر آ

، فهمیدم كه همه چیز فقط خواست محمد نیست . من 

دادمباید به خودم هم بها مي   !  

بدي حاكم شده بود . پیش خدمت نزدیك اومد  سكوتِ 

و سرویس چاي رو روي میز قرار داد. مریم نمي 

تونست نگاهش رو جایي متمركز كنه ، هر وقت 

اِز بي زیادي غمگین بود چشم هاش اینطور ابر

  !قراري مي كردند و مدام مي چرخیدند

حاِل فكر كردن بودم كه صحرا دوباره به حرف  در

  : اومد



من نمي گم چادر سر كردن و تو خونه موندن بده ، -

یكي مي تونه، یه نفر كال استایل زندگیش همینه اما 

من... نگاه كن من رو پرتو ! من بدم ؟ من بدوِن 

ه و نگاه جلب مي كنم ؟چادر بدم ؟ من جلفم؟ توج   

تسال دادن بهش، دستم رو روي دستش گذاشتم  براي

. مریم تو سكوت غمگینانه اي كه اختیار كرده بود ، 

  . فقط شنونده بود و مداخله نمي كرد

به صحرا گفتم خطاب :  

نه عزیز دلم، هیچ كدوم از اینایي كه مي گي -

  !نیستي

تین و دروغ هم نگفته بودم؛ انقدر خانم و م و

محجوب بود كه كسي نمي تونست به خودش اجازه 

  !بده كه راجع بهش همچین فكرایي كنه

باالخره سكوتش رو شكست و گفت مریم :  

فدات بشم صحرا. بخدا محمد هم همچین فكر هایي -

  ...درباره ي تو نداره .من



كه انگار داغِ دلش تازه شده بود ، میوِن  صحرا

  :حرف مریم نشست و گفت

- دش به من گفت منو اینجوري نمي خواد . گفت خو

شرط رو قبول كردي و ازدواج كریم . حاال كه مي 

  ! زني زیر حرفات جدا مي شیم

و به من ، شبیه به آدم هایي كه هزار راه حل  گفت

  : تو سرشون دارند ، نگاه كرد و گفت

  چكار كنم پرتو؟-

نمي دونستم كه چي باید بگم! سكوتم كه  حقیقتا

ني شد ، خودش به حرف اومدطوال  :  

مي گي برگردم سر خونه و زندگیم و مثل قبل -

 زندگي كنم؟

باز هم خودش جواب خودش رو داد و :  

من متنفر شدم از خودم ، از نقش بازي كردن ، از -

نقشي كه اصال شبیه به من نیست ! اگر برگردم باید 

  ... تا آخر عمرم



به گریه افتاد  از تصوِر حرف نیمه تمومش دوباره و

  :و ملتمسانه گفت

بگین چي كار كنم ؟ اگه دوباره قبول كنم به نظر -

نمي رسه كه بدتر از بار قبل اشتباه كرده باشم؟كج 

  تر رفته باشم؟

قاطعانه گفت مریم :  

  !نه قبول نكن-

صحرا نگاه كردم؛ قانع نشده بود از جواِب مریم .  به

رهمي فهمیدم كه هنوز محمد رو دوست دا  .  

رو مي شناختم ، محمد هم خوب بود اما این  محمد

دو آدم درگیِر عشق بدي بودند ، عشقي كه مي 

خواست  تو رو از خودت دور كنه و وادارت كنه 

  !خودت نباشي، قطعا عشق بدي بود

در حالي كه سعي مي كرد بغِض صداش رو  مریم

 :كنترل كنه ، گفت



محمد مغروره ، اونم مي دونه كه تو با همین  -

ظاهر هم خوبي، اونم مي دونه كه اگر كار كني 

لطمه اي به زندگیت نمي زني ! به نظرم تو نباید 

كاري انجام بدي،برنگرد سِر خونه ي اول صحرا، 

ن به چشم دیدم كه تو این مدت چقدر عذاب كشیدي م

. به محمد زمان بده ، اگر همینطوري خوِد واقعیت 

رو قبول كرد كه هیچي ، اگرهم كه نه و زندگیتون 

رو فداي شرطش كرد، به نظرم ....جدا بشین بهتره 

، از دست دادِن عشقي كه دركت نكنه ، بهتر از فدا 

 !كردِن خودته

اه كردم، حرف دِل من رو زده و واج بهش نگ هاج

بود. حرفي كه مي خواستم عنوانش كنم اما بخاطر 

حضوِر خودش و اینكه یه سر قضیه برادر خودشه، 

  .معذب بودم از بیانش

مي خواست بوسه بارونش كنم كه بغض كرده  دلم

بود اما محكم حرف زده بود و حق و عدالت رو 

 .جانبدارانه پایمال نكرده بود



ه صحرا هم بخاطر قبوِل كوركورانه ي البته ك صد

شرطي كه از عهده اش خارج بود كم مقصر نبود اما 

قرار نبود كه بخاطر یه تصمیِم اشتباه یه عمر نقش 

  .بازي كنه و عذاب بكشه

ي ما مسلما تو یك مقطع یا مقطع هایي از  همه

زندگیمون تصمیم هاي اشتباه داشتیم و اگر قرار بود 

عمري تاوان بدیم دیگه اسم ایني  براي هر اشتباهمون

 كه درگیرش بودیم ، زندگي نبود! عذاب و تاوان بود

!  

صحرا با جدا شدنش هم خیلي به آرامش نمي  گرچه

 !! رسید

عمو  یبه خونه، با سه قلو ها دنیرس محِض  به

مواجه شدم که رو به روم صف بستند و با مسخره 

لحِن ممکن شروع کردند به خوندِن " تولدت  نیتر

 ! "مبارک

به حرکاِت ناهماهنِگ دست و پاشون نگاه  یجیگ با

که  نیکردم و متعجب شدم، نه تعجب از سر ا



،  شده باشم زیفراموش کرده باشم تولدمه و سوپرا

 ینه! آخه اصال تولدم نبود! زمستون کجا و چله 

 تابستون کجا؟

نگاه کردم و  -میپدر یِ مادر بزرگ -یبه مامان یجیگ با

 :گفتم

 سالم، چه خبر شده؟-

بود، دست از  ستادهیدو برادرش ا نیکه ب ایمیک

و گفت دیخوندن کش : 

- ، زنعمو  رنیگ یهمه به مناسبِت تولد کادو م

رهیسبِت کادو، تولد بگگرفته به منا میتصم ! 

 رِ یحرف زدند ز نیخودش و دو برادرش با ا و

 !خنده

و گفت دیاز آشپزخونه گردن کش مامان : 

 یسه تفنگدار رو باور نکن، الک نیحرِف ا -

 !شلوغش کردن

توجه به صحبِت مامان گفتم یب : 



- ؟ییکادو؟ چه کادو  

سه قلو ها رد و بدل شد و مامان برگشت  نیب لبخند

دیکه پرس یشدم به مامان رهیخونه و من، خبه آشپز : 

- یدختر قشنگم؟ خسته نباش یخوب . 

گونه اش  دنِ یرو با لبخند دادم و بعد از بوس جوابش

و خنده   یشدم که داشتند با بدجنس رهیبه سه قلو ها خ

آوردم و گفتم رونیکردند.زبونم رو ب ینگاهم م : 

 !زهرمار، مسخره ها-

جلو اومد  یکم ایمیو ک نددیخند زیر اریو کام کامران

 :و گفت

- ؟ییکه عشق ما یدونست یم  

که خنده اش  اریرفتند . رو به کام سهیدوباره ر پسرا

تر بود گفتم دیشد : 

- ک؟ی یشده کام یچ  

کنترل نشده اش گفت یخنده  ونِ یم : 



- ؟یپرس یدو نم یچرا از کام  

بدم ، اخم کرد و گفت یکه جواب نیقبل از ا ایمیک : 

- دو  یو کام کی یلم بهم خورد. کامحا گهیبسه د

افته یم ییدستشو یِ و دو کی ی هیقض ادِ یآدم  ه؟یچ .  

که از خنده قرمز شده بودم گفتم یحال در : 

- ست؟یکه منظورم همون ن یحاال از کجا مطمئن  

و گفت دیخند : 

- ندارم! دارم به  یخدا رو شکر که من اوِل اسمم کام

ه باشهتون یم یسه چ یکنم که کام یفکر م نیا ! 

خنده امون به  کیشل ار،یکام یادبانه  یجواِب ب با

گفت یهوا رفت و مامان : 

 !آروم تر بچه ها-

به سمت اتاقم رفتم  دمیخند یکه هنوز هم م یحال در

آن. اخِم  یکه هر سه شون دارند دنبالم م دمیو د

کردم و گفتم یمضحک : 



 کجا؟-

 گردنش رو کج کرد و ستاد،یسوالم کامران عقب ا با

لحِن ممکن گفت نیبا دردمندانه تر : 

- دور دور؟ یما رو هم با خودت ببر ید یقول م  

 یسقلمه ا ایمیموقع ک نیرو نگرفتم.تو هم منظورش

 :بهش زد و گفت

- موقع باز شود یکه ب یلعنت به دهان . 

 یکه به حرفشون فکر کنم ، با صدا نیاز ا قبل

جلب  که قبل از من واد اتاق شده بود ، توجهم اریکام

 :شد

- کردم دایپ یچ دینیبب دیایاوممم ب ! 

شعور داشته باشه  یو آرزو کردم انقدر دیپر رنگم

"هووو"  یدست نزنه. با صدا میکه به لوازم شخص

به خودم اومد و وارد اتاق شدم  ایمیکردِن کامران و ک

سه  نیا نیکه ب یرنگ یباکس سورمه ا دنِ یو با د

ز نهادم بلند شد آه ا یاحمق دست به دست م یقلو



افتاده  رونیب کمدشد! صبح موقع برداشتِن لباس از 

بود و دقت نکرده بودم که برگردونمش سر جاش. 

به قوِل مامان" پلشت یِ سوغات نیداستان شده بود ا "! 

و با  دیکش رونیشرت رو از داخِل جعبه ب یت کامران

گفت یبدجنس : 

- خوشبخت. چقدر  یجوووونم. خوش بحاِل اون آقا

هست  یشما پرتو خانم . حاال ک یبود قهیسلخوش 

شرِت مارک رو از  یت نیکه قراره ا ییاون بنده خدا

مش؟یشناس یم ره؟یشما کادو بگ  

که تو دستش بود چنگ  یشرت یبه ت تیعصبان با

چپوندمش گفتم یکه تو جعبه م یزدم و در حال : 

 !چرت و پرت نگو-

گفت تیرو کج کرد و با مظلوم گردنش : 

- رهیکارمون به تو گ گهینم. ما دمن غلط ک . 

شدم و گفتم یجد : 

- شماها؟ نیزن یحرف م یاز چ نیمعلومه دار  



نگاه کردند و گفتند گهیمسخره به همد یحالت با : 

- یچیما؟ ه ! 

رو فرستادم تو کمد و گفتم جعبه : 

- مزه ها یب ! 

 افتمینبوِد عمو و زنعمو ب ادِ یانگار که تازه  و

 :پرسیدم

؟کجان هیبق یراست -  

در جوابم گفت ایمیک : 

- . ما فرار انیبابا قرار بود ب ی. دوستامیمهمون داشت

نجایا میاومد زیو با عز میکرد . 

خنده گفتم با : 

- ما چارهیب ! 

بود ،  شیپ قهیچند دق ی هیقض رِ یکه هنوز درگ اریکام

دیپرس : 

- ه؟یاسمش چ یراست  



رو زدم به اون راه و با حرص گفتم خودم : 

- ؟یاسم ک  

خوشبخت یاسم اون آقا -کامران ! 

چپ نگاهشون کردم و گفتم چپ : 

- ، نه؟ نیکه شما به جاش بود نیدوست داشت یلیخ  

سر تکون دادند و گفتند کیمیتیحرکِت ر با : 

- یلیآره آره خ . 

گفتم ایمیخنده رو به ک با : 

- وانه؟ید ید یچرا سر تکون م گهیتو د  

گفت یخنده دار تِ یجد با : 

- به جاش باشم. باالخره دوست داشتم که  یلیمنم خ

یکیدر تار هیریت . 

تخت انداختم و گفتم یو شالم رو رو روپوش : 

- میدیتر از شماها ند وانهید . 



که  دمیاز اتاق خارج شدم و در کماِل تعجب د و

آن یدارند پشِت سرم م ! 

که دارند  دمیاتاق خارج شدم و در کماِل تعجب د از

آن یپشِت سرم م ! 

ه ب ینیریش یبود و جعبه ا دهیبابا که تازه رس دنِ ید با

عمو شدم و به  یسه قلو ها الِ یخ یدست داشت ، ب

 .استقباِل بابا رفتم

گونه اش رو پنجه هام بلند شدم ،  دنِ یبوس یبرا

داد و گفت لمیتحو یمکچش : 

- یمهربون شد ! 

بدم ، مامان از  یجواب نکهیو قبل از ا دمیخند

 :آشپزخونه خارج شد و گفت

- شام زیسر م نیایب . 

 یرو از بابا گرفتم و با باال بردِن گوشه اش سع جعبه

گرفته یا ینیریداشتم متوجه شم که چه جور ش .  

داد و گفت لمیتحو یتک خنده ا کیمیا : 



- گهید هیناپلئون ؟یگرد یم یچ دنبالِ  ! 

ینیریش نیمن به ا یشده بود عالقه  داستان . 

به  زیم دنِ یچ یکانتر گذاشتم و برا یرو رو ینیشر

  .کمک مامان رفتم

و به  میکه اومد ، شروع به خوردِن شام کرد بابا

 اری، کام دندیکه همه از غذا دست کش نیمحض ا

 :گفت

  !نوبت کادوئه-

گفت مامان : 

- میرو جمع کن زیم نیکنصبر  . 

 زیم یبلند شد و تند و تند بشقاب ها رو از رو ایمیک

جمع کرد. با حرکتش برادراش به خودشون اومدند و 

به ظاهر جمع شده بود. چه  زیم قهیدق کیکمتر از 

ها از من مشتاق تر بودند؟ نیبود که ا ییکادو  

داشت  یو بابا خنده شون گرفته بود و مامان مامان

ننیرفت که ساکت بش یچشم غره مبهشون  . 



انقدر خودشون رو منتظر و مظلوم نشون  باالخره

 :دادند که مامان به حرف اومد و خطاب به من گفت

- که میگرفت میمن و بابات تصم ... 

حرفش نشست و گفت ونیم کامران : 

  ! كه یه برادر برات بیاریم -

به حرف  یو واج نگاهش کردم ، باالخره مامان هاج

 :اومد

- بچه ها نیریآروم بگ ! 

اومد که مامان نتونه خنده اش رو کنترل  یم شیپ کم

 ونِ یو کیمیا م میبه خنده افتاد یکنه! با خنده اش همگ

 :خنده هامون گفت

- گهید نیبابا بگ ! 

، پرتو طاقتش رو داره نیگه. بگ یراست م-اریکام ! 

؟یباال متوجهش نشد یاومد یم یداشت -کامران  

گفتم یجیگ با : 



- ؟یمتوجه چ  

 نیا انیو بابا ساکت نشسته بودند و انگار که ب مامان

 .موضوع رو سپرده بودند به سه قلو ها

گفت کیمیا : 

-  یگرفتن. بس که دختر خوب زهی. برات جازهیجا

یو اومد یو آسه رفت یبود .  

یدیشرت نخر یت یکس چیه یو برا-کامران !  

یهم نذاشت یآب یو تو جعبه -اریکام ! 

گفتم خنده ونِ یم : 

- ینه و سورمه ا یکور رنگ! آب ! 

گفت یمامان : 

- نبود؟ ییمگه آلبالو  

رفتند و کامران  سهیحرفش سه قلو ها ر نیا با

 :خطاب به من گفت

- یدیرو ند ییآلبالو 902که اون  ییکور تو  ! 



شدم !انگار تازه تک تک  رهیبهت به کامران خ با

شده بود ییمرموزشون برام رمز گشا یها یشوخ . 

که به صدام هم سرایت كرده بود  ،  یهمون تعجب با

 :به بابا و مامان نگاه کردم و گفتم

- ن؟یگرفت نیبرام ماش ن؟یماش  

بود. حس کردم دارم  زیهمه چ یایگو لبخندشون

. اصال انتظارش رو نداشتمنمیب یخواب م .  

زدم ادیو فر دمیکش یبلند غیخودم اومدم و ج به : 

 کجاااااااااااست؟-

از من هم خوشحال تر بودند قلو ها سه . 

 یو مامان رو باهم در آغوش گرفتم و با سرخوش بابا

دمیخند . 

*****  

رفتم کینیخودم به کل نِ یصبح ، با ماش فردا .  



 نهیبه نفر کنارم بش دیمدت با هیمعتقد بود تا  مامان

و  ستیکار ن نیبه ا یازیبود که ن نیاما بابا نظرش ا

ر واقع هم همین بود . . دامیتونم از پسش بر ب یم

من سالها بود كه گواهي نامه داشتم و زیاد هم پشِت 

 .ماشیِن بابا مي نشستم

 یفرده و م نیکه پالک ماش نیبودم از ا خوشحال

از  یکیرو باهاش برم. البته  یکار یتونم روز ها

 کینیرفت و آمد به کل نیمامان هم یعمده  لیدال

رفت  یشخص نیو ماش یبود، دوست نداشت با تاکس

 .و آمد کنم

کردم و  دایپارک پ یبودم . با مشقت جا دهیرس زود

رفتم. با  ورود به آسانسور، گرفتاِر حاِل  کینیبه کل

اول  یکه علتش رو تو لحظه  یشدم. حال یبیعج

دمینفهم . 

رو لمس کردم و به محِض بسته شدِن در ،  ی دکمه

و  شد.نا خودآگاه چشم هام رو بستم شتریب بمیحاِل عج



 ی. خودش بود. بومییایبو یفشار آوردم به حافظه 

حال انداخته بودم نیعطر بهراد بود که به ا . 

خروج از آسانسور و ورود به راهرو ، حس و  با

 میمستق ریکه غ یلحظه ا ادیکرد.  رییتغ شتریحالم ب

بار هزارم آب  یبهم گفته بود " موش " افتادم و برا

خواستم با خودم و احساسم رو  یشدم از خجالت. نم

خواستم یبار نم نیراست باشم. ا .  

دونستم. انقدر سفت و  یآدم نم نیاز ا یچیه من

شد بهش نفوذ کرد یسخت بود که عمال نم .  

- ن؟یستادیچرا ا نجای. اقيینم حقسالم خا  

نگاه کردم و با سالم و لبخند به  -همکارم-یمانیا به

سوالش جواب ندادم و پشِت سرش وارد واحِد 

شدم کینیکل . 

بودند دهیدرست بود ، بهراد و آراد رس حدسم ! 



رو پشِت گوشم فرستادم و با برگشتِن بهراد به  شالم

ِب سالم جوا یِ سمتم، سالم دادم. سرش رو به معن

 :تکون داد و با اشاره به آراد گفت

- خواد بره تو کالس یکشت من رو. م . 

اتاق رو باز کردم و گفتم در : 

- دییبفرما . 

موقع خم شدن  شیاوضاع جسم نمینگاه کردم تا بب و

آراد چطوره که متوجه شدم  یو در آوردِن کفش ها

از دردش بروز نداد یزیحدداقل چ ایبهتره،  . 

بهراد قرار گرفتم و  یشد ، رو به روکه وارد  آراد

 :گفتم

  چطوره؟-

به آراد بود منظورم . 

گفت کوتاه : 

- یبهتر شده . راست یلی. خهیعال ... 



" گفتنش ، ناخودآگاه سرم رو  یمدل " راست نیا با

شدم رهیباال آوردم و به چشم هاش خ .  

 .براش پرستار گرفتم-

محو چشم هاش بودم که متوجه جمله اش  انقدري

شدمن .  

- گفتم؟ یچ نیدیشن  

 یجیبه عقب رفتم و با گ یخودم اومدم و قدم به

دمیپرس : 

- ؟یک یبرا نیریپرستار بگ  

گفت یچپ نگاهم کرد و با لحِن مسخره ا چپ : 

- خودم یبرا ! 

کردم ادامه  یبه نظر برسم و سع یکردم تا جد اخم

رمیصحبت رو به دست بگ ی : 

- آقا؟ ایچطور شد نظرتون عوض شد؟ خانمن   



که به خودش گرفته  یاز اون حالت مسخره ا کمی

 :بود خارج شد و گفت

 !خانم-

داد حیباال رفت که توض ابروهام : 

-  نیکار با ا ی نهیکردم. تو زم داشونیپ یاتفاق یلیخ

 .جور بچه ها تجربه دارند

زدم لب : 

 چه خوب. چند سالشونه؟-

که به  یکرده بودم ؛ هر سوال دایپ یاخالق بد جدیدا

کردم! شکِر خدا سوالم  یرو عنوان م دیرس یمذهنم 

 یالیخ ی، چرا که با ب دیبه نظر نرس بیبراش عج

 :گفت

 !چهل-

راحت شد المیچرا خ دمینفهم ! 

- شما داشتم یهم برا یزحمت ! 



- من؟ یبرا  

- خواستم اگه ممکن باشه باهاشون صحبت  یبله.م

 تشی.  واقعدیکه الزمه رو بهشون بگ یزی. هرچدیکن

تونم تمام مدت تو خونه باشم.  ینم گهین دکه م نهیا

با خانم  ستمیکه من ن یآراد تمام مدت تِ یقراره مسئول

 .نصیري باشه

 یدونستم چرا حس م یبودم براش. نم خوشحال

برگشته. گفتم یکردم که به زندگ : 

- دیخب ، چطور با ... 

حرفم گفت ونیم : 

- صحبت  یو حضور میبذار یاگر ممکن باشه قرار

 یبراشون بمونه. م یخوام مورد ناگفته ا ی. نمنیکن

 نیخوام همه جوره حواسش به آراد باشه. واقعا اگه ا

بهم  زیماه به کارهاي عقب افتاده ام نرسم همه چ هی

زهیر یم . 

دمیپرس : 



- ارین؟یخودتون آراد رو نم گهید یعنی  

کردم  یشد به چشم هام. سع قیجواب دق یجا به

برام مهمه. به  یلیسوال خ نینشون ندم که جواِب ا

بده گفتم یکه جواب نیخاطر قبل از ا نیهم : 

- ندارم ، هر وقت که خودتون مناسب  یمن مشکل

تونم باهاشون حرف بزنم راجع به  یمن م نیدونست

 .آراد

داد و گفت سرتکون : 

- هیعال . 

تكون داد و گفت سر  :  

- هیعال . 

رفت!  رونیاز اتاق ب یا گهیحرِف د چیبدوِن ه و

آدم  نیگرفتم که به صورِت ارادي به ا یم ادی دیبا

 !فکر نکنم

کار با آراد شدم.  ریرو پس زدم و درگ افکارم

جلسه هاي قبل رو باهاش  ناتِ یو تمر یحس ناتِ یتمر



 یمقوله  یبود که داشتم رو یدم. چند جلسه اکار کر

رو  یکردم. همرنگ یشناخِت رنگ باهاش کار م

بود که وقت  یگرفتته بود و دو سه جلسه ا ادیکامال 

از  یمخلوط. یشناخِت رنِگ آب یگذاشته بودم رو

 یرو مقابلش گذاشتم و رنِگ آب یزرد و آب یلگو ها

رو ازش در خواست کردم. اول فکر کردم که 

 چیده اما تو ه یکار رو انجام م نیتصادفا داره ا

بهش دادم و دستش  یلیخطا نداشت! پاست یمرتبه ا

بردمش. دو رنگ مداد تو  زیرو گرفتم و به سمِت م

رو  ی. خواستم آبدبو یآب شونیکیدستم گرفتم که 

 جانِ یرو درست برداشت، با ه یآب یبرداره و وقت

به خودم  یتو وق دمیکش یکوتاه غیج یناشناخته ا

 :مسلط شدم ، بهراد رو صدا زدم و گفتم

- ایلحظه ب هیآراد،  یبابا ! 

بود و  ستادهیبعد ، بهراد تو چهارچوِب در ا هیثان چند

گفتم یکرد. با خوشحال یمنتظر نگاهم م : 

- لحظه هی نیایب ! 



تر اومد . آراد رو نشوندم و با  کیتعجب نزد با

 :گذاشتِن همون لگو ها مقابلش ، گفتم

- بده یآب ! 

رو برداشت و به دستم داد. با  یآب یاز لگو ها یکی

به بهراد نگاه کردم؛ لبخند رو لب  یباز شده ا ِش ین

هاش بود! رو زانو هاش جلو اومد و خطاب به آراد 

 :گفت

- رو بده پسرم یآب . 

که پسرم خطاب  یکردم؛ تا وقت دایپ یمتفاوت حِس 

شد که  یبچه رو من باورم نم نیکرد ا ینم

باشه یابطشون پدر و فرزندر ! 

رو  یآب ینق زد و با غرغر لگو هیاما اول  آراد

برداشت و قبل از گذاشتنش تو دست بهراد رهاش 

 ! کرد و بلند شد

به صورتم نگاه کرد و گفت بهراد : 

- ادگرفته؟یواقعا   



آره! لبخند هنوز رو لب هاش بود یِ زدم به معن پلک : 

- یمرس ! 

ازم تشکر کرده بود؟ واقعا !  

به فاصلمون نگاه کردم و بعد به خودش؛  ناخودآگاه

 دهیبود که تا به امروز د یمرد نیقطعا جذاب تر

دیبودم! در جنگ با نگاهم بودم که پرس : 

- تونم آراد رو ببرم؟ یم  

از زماِن  یا قهیدق ستیساعت نگاه کردم، هنوز ب به

بدم  یکه جواب نیکالسش مونده بود. اما قبل از ا

داد حیتوض : 

-  شیآراد رو ببرم پ دیزودتر برم. با یکم دیامروز با

 .دوستم

ادامه داد شیبه ساعِت مچ یبا انداختِن نگاه و : 

- همدان باشم دیساعت چهار با ! 

تکرار کردم ناخودآگاه : 



 !همدان؟-

 نیباز قرار بود بره و خودش رو ناکار کنه؟ ا نکنه

که بخاطرش پرستار گرفته بود تا  یبود کارش؟ کار

ارادي  رِ یبود؟ کامال غ نیتا بهتر بهش برسه ا زودتر

 یمردم برا یشکمش ثابت شد. داشتم م ینگاهم رو

که  نیا دنِ یفهم یکه چرا قراره بره؟ برا نیا دنِ یفهم

 ...چه کاره ست

 قیبزنم ، هرچقدر دق یالیخیکردم خودم رو به ب یسع

شد یآدم، مرموز تر م نیشدم تو کاِر ا یم ! 

 :گفتم

- ستین یباشه، مسئله ا ! 

سمِت آراد رفت و گفت به : 

- با خانم  میقرار بذار هیفردا براتون مقدوره که 

؟یرینص  

مکث گفتم یقرار بود زود برگرده! بعد از کم پس : 

- ندارم یخاص یمن فردا برنامه خوبه!  ! 



آراد گفت یحاِل پوشوندِن کفش ها در : 

- ذارم یم امیشب براتون پ . 

نزدم و به رفتنشون نگاه كردم یحرف  ! 

 

 

شانزدهم فصلِ   

 قایشدم به لباس هام. دق رهیکمد قرار گرفتم و خ مقابلِ 

که با بهراد و  یقرار ساعِت پنج یدونستم برا ینم

 جابیا کینیکل طِ یبپوشم. مح دیبا یداشتم چ یرینص

 یلباس بپوشم اما حاال دلم م یرسم یکرد که کم یم

متفاوت ظاهر شم یخواست مقدار ! 

 رونیرنگم رو ب یآب یرگاِل لباس ها، مانتو نِ یب از

از آب در  یبا شال و شلواِر روشن سِت خوب دم؛یکش

حال  یك دقیقه بعد برش گردوندم  نیاومد اما با ا یم

  .به کمد



قرار که موضوعش هم  نیدونستم چرا انقدر ا ینم

 نیکرد! دوباره ب یزده ام م جانینبود ، ه یجانیه

لباسم دامن و سارافوِن  نیلباس ها گشتم؛ متفاوت تر

بودمش اما  دهیخر یفروشگاِه سنت هیبود که از  یست

لباس هم به دلم ننشت نیا . 

لباس ها بودم که چشمم افتاد به  نِ یب ِرگشتنیدرگ

داشت و چند  یکیکه طرح چر یاِر سبز رنگشلو

 یکه چشمم بهش افتاده بود ، برا نی، هم شیهفته پ

رو نداشتم  ییبودمش؛ چون قطعا جا دهیدِل خودم خر

 یها یرو بپوشم! نه مهمون یشلوار نیکه بتونم همچ

نوع از  نیاکار، مناسِب  طِ یو نه مح یخانوادگ

غزم کردم چرا حاال، م یپوشش نبودند و درک نم

کرد ینم جادیا دنشیپوش یبرا یمانع !   

با آدم  یشگیهم طِ یمح هیکه قرار بود برم،  یطیمح

تونستم اون طور که  ینبود ! پس م یشگیهاي هم

خواست ظاهر شم! دروغ هم نگم حضوِر  یدلم م

آدم  نیکرد ؛ ا یتر م یحس رو قو نیبهراد ا یکسر

ش القا و بند نبود و خواه ناخواه به مخاطب دیق ریدرگ



نباشه.  ییایقضا نیهمچ ریکرد که اون هم درگ یم

 ایلباس بپوشه و  یبودم که رسم دهیبار هم ند کی

اونطور که  قایدق یرفتار کنه. با هر آدم یرسم

کرد ، نه اونطور  یخواست رفتار م یخودش دلش م

در فرهنِگ ما  نیخواست و ا یکه دِل طرف مقابل م

فرهنِگ "من"  ! و دریادب یداد: ب یم یمعن کی

یتداشت : راح یمتفاوت تر یمعنا ! 

 یمدل نیو خنده ام گرفت! انقدر ا دمیرو پوش شلوار

ست کردن  یبرا یزیچ چیبودم که ه دهیلباس نپوش

شلوار رو با  نیتونستم که ا یباهاش نداشتم. نم

ست کنم که یروسر ای یسنت یمانتو ! 

با شلوار  ضشی، در حاِل تعو دنشیاز پوش پشیمون

 ییِ شرِت اهدا یبودم که چشمم افتاد به ت یا گهید

شلوار؟  نیبا ا دمشیپوش یبهراد. احمقانه بود اگه م

اجازه ندادم که گذِر زمان منصرفم کنه ، بدوِن 

دمیپوش یمعطل .  



 یشرت و شلوار باهم عال یت نیا بیشد! ترک یعال

 نیدونستم که تفکر و علِت انتخاب ا یشد! من نم

تونسته باشه ،  یم یبهراد چ از طرفِ  ینوع سوغات

 جهینت نیبار ها بهش فکر کرده بودم و فقط به ا

 کی یبوده که بگه من برا نیبودم که هدفش ا دهیرس

 یهم وقت نم دنیخر یسوغات یبه اندازه  یخانم حت

  !ذارم

 رییقضاوتم ناعادالنه بود اما واقعا نظرم تغ نیا دیشا

شد یکه خالفش بهم ثابت م نیکرد مگر ا ینم !! 

 نی. من ادنشیهر حال مصمم شده بودم به پوش به

که  لیدل نیاول به ا دم؛یپوش یلباس ها رو م

که اگر قضاوتم  لیدل نیدوستشون داشتم و دوم به ا

از  شتریفهموندم که من ب یدرست بود ، به بهراد م

 یکل یکنه از قاعده  یکه فکرش رو م یزیاون چ

هستم یذهنش مستثن یزن ها !! 

 رونیتختم ب رِ یز یرو از کشو دمیتمام سف یِ کتون

ساده  یمانتو هام دنباِل مانتو نیو به پا کردم. ب دمیکش



 یگشتم و موفق هم شدم. مانتو یو بدوِن دکمه ا

 ی هیبا بق یتناسب رنگ یلیکه خ نیرنگم با ا یکمش

 یکه کامال مدِل باز نیلباس هام نداشت اما بخاطر ا

شرت و شلوارم از نگاِه  یت شدنِ  دهیداشت ، مانعِ د

شد یمقابل نم . 

رنِگ  اهیرنگارنگ نشم ، شاِل س یلیکه خ نیا یبرا

رنگم رو  دیرو به سرم انداختم و ساعِت سف یساده ا

 نهیخودم تو آ یبه تماشا یم بستم. وقتهم به دست

که  دمیظاهِر جد دنِ یخواست که با د ینشستم دلم م

بکشم، بد که نشده بود  غیبه دلم نشسته بود ج بیعج

هم متفاوت و قشنگ بود یلیبه کنار ، به نظرم خ .  

 تیکوتاهم رو با دست به سمِت چپ هدا یموها

نشدم  کردم و هر چقدر با خودم کلنجار رفتم ، قانع

به رژ کمرنگ و  نیکنم. بنابرا شیآرا شهیکه مثل هم

 دهیکه تو خونه د نیاکتفا کردم و قبل از ا ملیر یکم

 چمیو سوو فیبشم و مامان رو به وحشت بندازم، ک

مزد رونیرو برداشتم و از خونه ب . 



کرده بود ،  امکیبرام پ شبیکه بهراد د یآدرس

در شماِل شهر بود یآدرِس ساختمون . 

. دمینخوردم و به موقع رس کیبه تراف بختانهخوش

واقع شده بود.  یکم رفت و آمد ابونِ یساختمون در خ

شدم به  رهیکردم و خ داشیبا خوندِن پالک ها پ

نبود دایمن پ نِ یماش یکه انتهاش از پنجره  یبرج ! 

پارک کردم و با پیاده  یمناسب یرو در جا نیماش

آن  هیم بود ، که رو به رو یبرجِ بلند دنِ یشدن و د

 یقرار رو تو خونه  نیشک کردم که نکنه بهراد ا

  !!خودش گذاشته

رو باز  امکیکه گرفتارش شده بودم ، پ یدیترد با

شماره اش  یکردم.  آدرس درست بود! بدوِن معطل

 :رو گرفتم و چند لحظه بعد ، تماسم جواب داده شد

 بله؟-

شه کردم مسلط با یم یکه سع ییدادم و با صدا سالم

 :گفتم



- خواستم  یهستم. م نیکه داده بود یمن مقابِل آدرس

 ...بپرسم

حرفم گفت ونِ یم : 

- من  یمنتظرتونم. الب یآه بله. من تو الب

قا؟یدق نیکنه!کجا هست یم تونییراهنما  

رد شدم. و در حاِل باال رفتن از  ابونیعرض خ از

ساختمون گفتم یپله ها : 

 !مقابِل در-

- که با من  نی، بهش بگ با نگهبان هماهنگ شده

نیقرار مالقات دار ! 

که زده بود رو  یحرف نی. عتیموقع نیبودم از ا جیگ

 ینگهبان تکرار کردم و با ورودم به محوطه  یبرا

به سمتم اومد و  یرسم یبا لباس ها ی، مرد یالب

کرد به  مییو راهنما دیرو پرس میلیمحترمانه فام یلیخ

 یو صندل زیم نِ دمایکه با حالِت چ یا گهیبخِش د

دشاپ بو یبه کاف هیهاش ، شب . 



کردِن بهراد نبود؛ چرا که  دایپ یبه گشتن برا یازین

  !تنها آدِم حاضر در سالن خودش بود

آهسته به سمتش رفتم. پشت به من نشسته  ییقدم ها با

گذاشته بود زیم یبود و آراد رو رو !  

تر که شدم گفتم کینزد : 

 .سالم-

 دشید دانِ یبچرخه در م دنمید یاکه بر نیقبل از ا و

  !قرار گرفتم

 دنمیتفاوتش با د یتونم به جرات بگم که نگاِه ب یم

تعجب گرفت و چند ثانیه اي بدوِن حرف  ظِ یرنِگ غل

 ! نگاهم كرد

بهم  لیخواست مثل خودش که اون اوا یدلم م چقدر

جمله رو  نیگفته بود" نگاه کردنتون تموم نشد ؟" ا

انقدر پررو نبودم گهیبهش بگم اما من د ! 



شرتم  یکه نامحسوس كشیده شد به سمِت ت نگاهش

بهراِد  دمشیکه پوش یدیلبخند زدم و تو دلم گفتم: د

  عزیز؟

از فكِر به زبون آوردِن این جمله بود كه لبخند رو  و

 ! لب هام نشست

شرتم  یشد به سمِت ت دهیکه نامحسوس کش نگاهش

بهراِد  دمشیکه پوش یدیلبخند زدم و تو دلم گفتم: د

ز؟یعز  

جمله بود که لبخند  نیاز فکِر به زبون آوردِن ا و

لب هام نشست یرو .  

 یمسخره  یها لتریدرک که اگه لبخندم رو با ف به

چشم  نیکرد ، من اگه حاال به ا یم ریتعب شیذهن

مردم یزدم م یمتعجبش لبخند نم یها . 

- دینیبنش دییبفرما ! 

 دمیکش رونیمقابلش رو ب یِ صندل یخاص یِ لکسیر با

 یپا یپام رو رو کیکه  یوبعد از نشستن، در حال

انداختم گفتم یام م گهید : 



- ؟یریخانم نص دنینرس  

گرفتِن آراد یدست جلو بردم برا و . 

، به سمتم هول داد و گفت زیم یرو رو آراد : 

-  میاالن تماس گرفتن ، گفتن با ن نینه . اتفاقا هم

و گفتن  انیرسن ، از کرج قراره ب یم ریساعت تاخ

کهیتراف دایکه شد ! 

رو به سمت خودم چرخوندم و گفتم آراد : 

- نطوریکه ا ! 

ساعت  مین نیکردم که تو ا یفکر م نیداشتم به ا و

میکن یغلطچه  دیبا ! 

که قبل از اومدنم داشت  یا یخوراک یبه هوا آراد

خورد به سمِت پدرش برگشت و من به بهراد  یم

اش رو بده وهیاشاره کردم که ظرِف م . 

رو به دستم داد و تو همون حال گفت ظرف : 



-  یخوره. انبه ها رو بهتر م یهاش رو نم بیس

 .خوره

زدم و گفتم لبخند : 

- دوست ندارهسفت رو کال  یبافت ها . 

سرش رو تکون داد و گفت یحرکِت با مزه ا با : 

- ییزایچ نیهمچ هیآره،  ! 

 یانبه رو به سر چنگال زدم و مقابِل لب ها یا تکه

خوردنش دهن  یکه برا نیآراد گرفتم. به محض ا

باز کرد چنگال رو حرکت دادم به چپ و بعد به 

 :راست و تو همون حال به بهراد گفتم

- خوب شده؟ شیینایب بِ یعقچقدر ت نینیبب  

و گفت دیخند : 

- . جالبه نیکن یخلق م نیتمر یشما ام که از هر کار

 !واقعا



 نینه بخاطِر حرفش. بخاطر خنده اش. ا دم؛یخند

بار بود؟ نیچندم  

- خانم نیخوش آمد یلیخ . 

به سمِت چپم  یجیخدمت با گ شیپ یصدا دنِ یشن با

 :برگشتم و گفتم

- ممنون یلیخ ! 

داد و منو رو به سمتم گرفت و رو  لمیتحو یلبخند

 :بهراد  گفت

- جناب بهراد؟ ستیالزم ن یزیچ   

و  ستادی، عقب ا دیبهراد رو شن ی"نه "  یوقت و

ها محدود  یخوراک ستِ یمنتظِر سفارش من شد. ل

 :بودند ، منو رو بستم و گفتم

- لطفا ییچا !  

 یکردم ب یم یکه سع یبعد از رفتنش با لحن و

دمیبهراد پرس تفاوت باشه ، از : 

- همدان؟ نیرفت  



و بعد به باال برد و  نییبله ، به پا یِ رو به معن سرش

 :گفت

- نکنه؟ تتونیاذ  

رو به سر  یآراد بود ، گفتم نه و تکه موز منظورش

 .چنگال زدم و به سمِت آراد گرفتم

خواست  یتنش بود. دلم م یبا مزه ا یلیخ یها لباس

شد یفشارش بدم اما حضور پدرش مانعم م . 

از  رونیب دارِ ید نیگذشت و ا یداشت کند م زمان

کرد  ی، داشت بهم ثابت م کینیکل یِ شگیهم طِ یمح

بهراد وجود  یمن و کسر نیب یاشتراک ینقطه  چیه

،  میزد یدر مورِد آراد حرف م اینداره به جز آراد؛ 

میزد یکال حرف نم ای !  

دمیپرس یسِر ناچار از : 

- ان؟یب ییاقراره چه روز ه یریخانم نص  

بود ،چرخوند و گفت زیم یرو که رو شیگوش : 

 .از شنبه تا پنج شنبه ، هر روز-



رو  مییخدمت چا شیپ ی. وقتدمینپرس یا گهید سوالِ 

آورد ، بهراد آراد رو  زیسر م کیک یهمراه با برش

 یسرگرم شدم؛ لعنت مییاز دستم گرفت و من با چا

شد؟ یمگه خنک م   

سرم رو باال آوردم و با  یثانیه بعد، با کالفگ چند

بودند ،  رهیمطلق چشم هایي که بهم خ یاهیس دنِ ید

آن نفسم حبس شد هی !  

رو  مییبود که فنجوِن چا ادینگاهش انقدر ز فشارِ 

برگردوندم و  زیکردن به لبم رو م کیبدوِن نزد

ببرم و بهم قفل كنم زیم ریدست هام رو ز !  

 شما تك فرزندین؟-

- ن؟یتک فرزند  

اون  ی جهیاز کجا در اومده بود؟ نت گهیسوال د نیا

 رهیبهم خ یسوال بود؟ جور نینگاِه نفس بُر واقعا ا

 تونیتو زندگ یشده بود که کمتر از سوال" کس

ش انتظار نداشتمهست؟ " از !  



از افکارم خنده ام گرفت، گفتم تیوضع نیا تو : 

  . بله-

 !رابطتون با بچه ها خوبه-

چه  دیبهم داشتند ؟ با یدو عبارت واقعا چه ربط نیا

تک فرزند  یگرفتم؟ "آدم ها یازش م یا جهینت

با بچه ها دارند یخوب یرابطه  !" 

دمیخودم جرات دادم و پرس به : 

- ن؟یزندتک فر ؟یشما چ  

بود که خودش هم  یجواب ندادن نداشت! سوال راهِ 

 یِ معن قایبهم انداخت که دق یبود. نگاه دهیازم پرس

گفت تایداد" و نها یطلبت رو م یکی" : 

- ریخ ! 

شدم بهش.  رهیخ تیرو قورت دادم و با جد لبخندم

 یازش م شتریب کمیو سنش ،  یلیحاال جز اسم و فام

اشتبرادر د ایدونستم. خواهر و  !  



تفاوت به نظر برسم. تکه  یکردم که ب یسع دوباره

مسلط  یبه دهانم بردم تا وقت بخرم برا کیک یا

شد  یو نم دیرس یآدم اصال ساده به نظر نم نیشدن.ا

باهاش جلو رفت دهینسنج یبا جمله ها ! 

حاِل فکر کردن بودم که تلفنش زنگ خورد.  در

 یکه رو یلیشد به سمِت موبا دهیناخودآگاه نگاهم کش

صفحه اش افتاده بود یکه رو یاسم تایبود و نها زیم  

"SAHEL" . 

هام باال رفتند و به انتظاِر واکنش بهراد نشستم  ابرو

تماس رو رد کرد یخاص یِ الیخیکه با ب !  

تک  نکهیمشغول شد؛ حاال جز اسم و سن و ا ذهنم

تو  یعدد ساحل نام کیدونستم که  یم ست،یفرزند ن

حجم از  نیامروز ا یب براهست! خ شیزندگ

بود یکه به دست آورده بودم عال یاطالعات ! 

 مییاول راهنما یکه لحظه  ییاومدِن همون آقا با

 یکرده بود، به خودم اومدم و گوش سپردم به جمله ا

 :که خطاب به بهراد گفت



- جناِب بهراد دنیمهمونتون رس . 

- دیکن شونییبله. راهنما . 

شته ام رو به پشِت ندا یموها یشگیعادِت هم به

 یبعد با اومدِن خانم یکردم و کم تیگوشم هدا

توجهم جلب  زمونیساله به سمِت م 00-13حدودا

 !شد

به رسِم ادب از جا بلند شدم . بهراد هم با  دنشیرس با

بلند شد ریتاخ .  

حاال رو به رومون بود ، منتظِر نشدم  یرینص خانم

 دیرس یمکنه ؛ چراکه به نظر ن مونیکه بهراد معرف

گفتِن دو جمله پشِت سر هم رو داشته  یحوصله 

 :باشه!دستم رو به سمتش گرفتم و گفتم

- هستم ، کاردرمانگِر آراد یقیحق ! 

فشرد و گفت یرو به گرم دستم : 

- هستم یریخوشوقتم. نص . 



نشست ادامه  یکه با تعارف بهراد م یبعد در حال و

 :داد

-  شیه پک یناخواسته ا رِ یخوام بابت تاخ یعذر م

 .اومد

لب زد بهراد :  

- ستین یمسئله ا ! 

رو شروع کرده  یقرار یبود که ب یا قهیچند دق آراد

به اوجِ  یقرار یب نیا یرینص دنیبود و حاال با رس

بود. خطاب به بهراد گفتم دهیخودش رس : 

- آد یخوابش م . 

حرفم سر تکون داد و کالفه گفت دییتا در : 

- انقدر تو خونه  دیخوابه ، با یکه نم زادیمثِل آدم

 .وول بخوره تا خوابش ببره

، فقط  یکرد و با گرفتِن شماره ا یبعد عذر خواه و

جمله به مخاطبش گفت کی : 



- باال؟ یآراد رو ببر یایشه ب یم  

خونه اش بود نجایاشتباه حدس نزده بودم؛ ا پس . 

شد و  کیبهمون نزد یبعد، پسِر جوون هیثان چند

رو به سمتش  یراد کارتدادِن آ لیبهراد بعد از تحو

گفت تایگرفت و نها : 

- ها رو هم  نی! دورباین رونیاز خونه ب دیتا نخواب

 .روشن کن

برد ماتم !! 

 یآدم. حس م نیا یِ دم و دستگاه داشت زندگ چقدر

به  هیشب شی. زندگستمین یاتفاِق واقع هیکردم وسِط 

به آدم  هیها بود و خودش اصال شب لمیف تِ یشخص

شدند!انقدر  یم دایور و اطراِف من پنبود که د ییها

خواست وسِط بحِث  یشده بود که دلم م ریفکرم درگ

بود بپرسم :" تو  تهراه انداخ یریکه با نص یا یجد

؟یهست یواقعا ک  " 

- ؟یقیگم خانم حق یدرست م  



که  یریشدم به نص رهیآن به خودم اومدم و خ هی

کرد تا جواِب سوالش رو بدم  یداشت منتظر نگاهم م

بودم!  دهیاز مکالمه شون رو نشن ی! بدبختانه کلمه ا

شد ، توکل  رمیبانگیبهراد که گر قینگاِه متعجب و دق

 :کردم به خدا و گفتم

 !بله بله ! البته-

نبود چون از سِر  یربط یو شکر جواِب بر خدا

زد و گفت یلبخند تیرضا : 

- ه؟ینظر شما چ  

گفتم یکرد؟ با بدبخت ی...چرا بس نمخدایا : 

- که نهینظر من ا ... 

سکوت کردم! بهراد کالفه نگاهم کرد و من ،  و

  !شروع کردم به لعنت کردِن خودم

 یرو قانع کردم که باالخره داشتند درباره  خودم

بار دوم به خدا توکل  یزدند، پس برا یرف مآراد ح

و پشِت سر هم حرف  زیر کیکردم و شروع کردم 



دادم و  حیآراد؛ مشکالتش رو توض یزدن درباره 

مشکالت رو. رفتار  نیبرخورد با ا حِ یصح ینحوه 

 یابی تکه ممکن بود نشون بده رو باز و عل ییها

تجربه و اطالعات  یریکردم و خوشبختانه خانم نص

داشت و  کیستیاوت یکار با بچه ها نهیدر زم یخوب

کرد یکارم رو راحت تر م یکم نیا ! 

بود که داشتم  قهیچهل دق قایبه خودم اومدم دق یوقت

 یریکردم و به سواالت نص یوقفه صحبت م یب

که از جانب نگاِه  یدادم و بخاطِر فشار یجواب م

 دیتونستم اونطور که با یشدم ، نم یبهراد متحمل م

که  یسوال نیباشم. بعد از جواب دادن به آخر لکسیر

گفت یریشد ، سکوت کردم و نص دهیپرس : 

- بود یعال حاتتونیتوض . 

تازه کردِن گلوم به  یدادم و برا لشیتحو یلبخند

سرد شده  یِ شدم. به جز چا رهیخ زیم یرو اتِ یمحتو

نبود. به ناچار دستم رو به  یا گهید یِ دنیام نوش

راد به سرعت گفتسمتش بردم که به : 



- ارنیگم ب ینخور اونو. االن م . 

ثابت موند. چرا  زیم یحرف و واکنشش دستم رو با

از  کیتوجه کوچ هیجنبه بودم؟ که با  یانقدر من ب

  .جانبش انقدر شگفت زده شم

- ؟یقیمونه خانم حق ینم یا گهیصحبت د  

نگاه کردم و حرص خوردم که  یریبه نص ریتاخ با

در  یجنبه باز یب نیاز ا شترینداد ببا سوالش اجازه 

کرد  یم دایپ یعجب لِ یهم آدم م ی! خب گاهارمیب

جنبه بودن یب یبرا ! 

برداشتم و در جوابش گفتم زیم یرو از رو دستم : 

- هرجلسه  انِ یها که من پا نیمونه تمر ی! فقط مریخ

 یم لمیازشون ف ایکنم  یم ادداشتشونی یتو دفترچه ا

ه در روز دو نوبت با آراد کار گرم براتون ! بهتره ک

رو ناتیتمر نیا دیکن . 

لبخند سر تکون داد و گفت با : 

 .بله حتما-



و سواالت ظاهرا به اتمام  حاتیرو شکر توض خدا

،  نمیتونستم راحت تر عقب بنش یبود. حاال م دهیرس

برام آورده شده بود بنوشم  یکه به تازگ یا وهیاز آبم

و  هیو مشغوِل تجز ، نامحسوس بهراد رو نگاه کنم

 یبه نظر م یمحترم اریبشم. خانِم بس یرینص لِ یلیتح

و کامال محجبه بود دیرس . 

ته  وهیکردم که مقداري آبم یخودم رو  قانع م داشتم

دکمه داِر  یپوشه  یریبذارم ! که نص یباق وانیل

رو به سمت بهراد گرفت و گفت یسبز رنگ : 

- نجاستیا نیکه خواسته بود یمدارک یهمه  ! 

شدم به بهراد که با  رهیرو رها کردم و خ وهیآبم

رو باز کرد و  یکیپالست یدکمه  یآرامش خاص

 یِ فقط کپ نشونیکه من از ب دیکش رونیمدارک رو ب

سفته رو  ییچندتا هیو شناسنامه و  یملکارت 

حجم از  نیدادم. اول متعجب شدم بخاطر ا صیتشخ

آوردم که چه دم  ادیبه  یاما وقت یریسخت گ



ام کم  هیآدم، از اون تعجِب اول نیداره ا یستگاهود

 !شد

 یمدارک رو به داخل پوشه برگردوند و نگاه بهراد

من داد و  یم دییتا یانداخت که معنا یریبه نص

ام داشتم که دوباره  وهیآبم ی هیبق دنِ یتصمیم به نوش

تعجِب من رو  زانِ یکه گفت ، م یبا جمله ا یرینص

سطح برد نیبه باالتر : 

- آراد ، شما  شیآم پ یگفت حاال که من م یسهند م

نیکن یباز شتریب نیتون یم ! 

نداد!  یاز جمله اش و بهراد هم جواب اوردمیدرن سر

که  نیدو نفر قبل از ا نیا اما من مطمئن شدم که

به اسم آراد داشته باشند ، با هم آشنا  ینقطه اشتراک

  .بودند

-  چیگه ه یشده اما هنوزم م یکه خودش مرب نیبا ا

نیدوست داره که برگرد یلیکس مثل شما نبود. خ ! 

که داشت  یریشدم به نص رهیاز بهراد گرفتم وخ نگاه

هراد تنها داد . ب یم یبا جمله هاش اطالعاِت خوب



رو  یزیباالخره گفت اون چ یریتشکر کرد و نص

به سر برده بودم شیکه من ماه ها در کنجکاو : 

-  یسلطان یکرد که آقا یم فیتعر روزیسهند د

مسابقات. سراغِ شما رو گرفته  دنِ ید یاومده بوده برا

بوکسورش شما  نیبوده و گفته بوده بهتر

لبته سهند !شمارتون رو هم از سهند گرفته...انیبود

 ...گفته که

- ؟یرینشه خانم نص رتونید  

متعجب بودم؛  دایشدم به بهراد! شد رهیباز خ یدهان با

بودم بوکسوره و هم بخاطر  دهیفهم نکهیهم بخاطر ا

گفته بود یریکه به نص یادبانه ا یب یجمله  . 

رو  یرفتار نیکه اصال انتظار همچ یریخدا نص بنده

مسلط تر شد گفت بعد که ینداشت ماتش برد و کم : 

- نداشتم یخوام منظور یعذر م . 



 یخواست بکشمش که اون داشت بخاطِر ب یم دلم

که اصال  یکرد در حال یم یبهراد عذر خواه یِ ادب

نداشت یریتقص . 

شدم  رهیگذاشتم و خ زیم یرو رو وانمیل یکالفگ با

که گفت یریبه نص : 

- شم یبا اجازتون من مرخص م . 

فتگ یعاد یلیاما خ بهراد : 

- . فردا تا آراد رو رنیبگ نیگم که براتون ماش یم

شه. لطفا  یم ازدهیاز کالس برگردونم ساعت 

نیباش نجایدوازده ا . 

 .بله البته-

کرد  یاز من خداحافظ یریهر دو بلند شدند و نص و

بعد بهراد تنها سر  قهیدق کیو همراه با بهراد رفت. 

احت برگشت. اخم کردنم دسِت خودم نبود! نار زیم

که کم هم ازش  نیشده بودم از طرز برخوردش با ا

رفتار ها رو پیت نیبودم ا دهیند . 



باال رفته نگاهم  یینشست و با ابرو شیقبل یِ جا سر

رو برداشتم و گفتم فمیتفاوت ک یکرد. ب : 

- برم گهیمن د !  

که گفت رو نداشتم یانتظاِر جمله ا اصال : 

- ن؟یناراحت یزیاز چ  

کرده بود  تمینه، رفتارش اذ ایدل بودم که بگم  دو

موجوِد  نیبه ناحق از ا یریخصوصا که نص

 :خودخواه عذر خواسته بود! گفتم

- که شما نگراِن دیر كردنم  نیبهتره قبل از ا ینه ول

برم نیبش ! 

تعجب خیره شد بهم و كمي بعد آثار تعجب از  با

 ! چهره اش محو شد و لبخنِد عجیبي زد

 رهیبه لبخندش و بعد به چشم هاش خ یا هیثان چند

اخمم کم نشد! چشمم رو  زانِ یحال از م نیشدم و با ا

 :از صورتش گرفتم و با قرار گرفتن کنارش ،گفتم

 !خداحافظ-



گفت یا هیچند ثان یبعد از مکث جا بلند شد و از : 

- رنیبگ نیبگم براتون ماش دنیاجازه ب . 

کنه و در همون حال که  جمیتا چشم هاش گ  نایستادم

شدم گفتم یدور م : 

- ستین یازین ! 

***** 

 

هفدهم فصل  

رو به روم  یشدم به صحنه  رهیخ یبهت و ناباور با

 ازم سلب شده بود و داشتم اتفاقِ  ی؛ امکاِن هر واکنش

راننده  ادِ یفر یکردم که با صدا یافتاده رو هضم م

 :پلک بستم

- نمیشو بب ادهیپ ؟یکن یم گایبروبر ن یو دار یچ . 

کردم  یو سع شیریشدم به معرکه گ رهیخ یجیگ با

 ابونِ یاتفاقاِت افتاده رو مرور کنم؛ درست سر خ



زده بودم  ،یاصل ابونِ یتو خ دنیچی، موقع پ کینیکل

دیپرا هیبه  ! 

باز شدِن وحشتناک در، به خودم اومدم و  یداص با

 یو رفتاِر راننده وحشت کردم! صدا بتیآن از ه هی

بود توجهم رو جلب کرد ستادهیکه به تماشا ا یعابر : 

- خانم  هیچه طرز برخورد با  نی...اابوی یه

 محترمه؟

دیبعد رو به من پرس و : 

- شما خانم؟ نیخوب  

ش کنم ، راننده که بتونم سوالش رو پرداز نیاز ا قبل

مختص به خودش گفت یِ با همون لحِن الت  : 

 تو رو سننه ؟-

، به  ییدعوا ایکردم قبل از شكل گیريِ بحث  یسع

شدم و بدون توجه  ادهیپ نیخودم مسلط بشم ؛ از ماش

کرد ،  یبه دو م یکیبه راننده که داشت با عابر 

آثار  به جا مونده از تصادف، به جلو  دنِ ید یبرا



 یدیپرا یوحشتناک بدنه  یِ فرورفتگ دنِ یبا د رفتم و

من  یکه بهش زده بودم ماتم برد! واقعا ضربه 

روز در آورده بود؟ به سرعت به  نیرو به ا نشیماش

از ضربه  یاثر چیخودم برگشتم اما ه نِ یسمِت ماش

 !روش نبود

- دسته گلتون رو؟ نیدید ن؟یمالحظه فرمود  

سرم قرار  که پشتِ  یتعجب به سمِت راننده ا با

 :گرفته بود برگشتم و گفتم

- اصال یعنینبود ... دیشد یاونقدر نیبرخورد ماش ... 

قدم  هیو باعث شد که ناخواسته  دیحرفم داد کش ونِ یم

 :به عقب برم

- خانم. من  اریمن درن یها رو برا یادا باز نیا

تا قروِن آخر  یناچار شد یامثاِل شما رو حفظم، وقت

آد یا محالت ج یخسارتم رو بد ! 

و رفتارش  یادب یخرد شده بود. به خاطر ب اعصابم

خواستم که باهاش همکالم شم.خودم هم از  یاصال نم



گرفتم با  میآوردم. تص یها سر در نم تیموقع نیا

که فکرم رنِگ عمل  نیاما قبل از ا رمیبابا تماس بگ

کرد خکوبمیاز پشِت سر م یی، صدا رهیبگ : 

- شده؟ یچ  

به سمِت صاحب صدا برگشتم  تریسرعت و با ح به

انقدر  دنشیوقت با د چیکنم که ه یو اعتراف م

 !دلگرم نشده بودم که اون لحظه

دم ، بدوِن توجه به من جلو  ینم یجواب دید یوقت

بار فقط رو به راننده سوالش رو تکرار  نیرفت و ا

 !کرد

بده به خودم اومدم  یکه راننده بخواد جواب نیاز ا قبل

 :و گفتم

 ... من-

بودم  اوردهیهنوز جزء دوِم جمله ام رو به زبون ن اما

که اول با حرکت دست و بعد با جمله ي بهراد 

 :متوقف شدم



- سایعقب وا ! 

و جمله ام رو  ستادمیبودم ا که ییهمون جا ناچارا

 لشیطبِق م ط،یتموم رها کردم. راننده که شرا مهین

گفت یرفت ، عصبان ینم شیپ : 

- خانم  یِ وص لیحاال همه واسه ما وک ؟یباش یشما ک

 !شدن

و ترسناک بهراد وحشت کردم یجد یصدا از : 

- شده؟ یچ دمیپرس  

یریدوباره شروع کرد به معرکه گ راننده : 

- ا رو داغون کردهم نِ یزده ماش . 

به  یگرفت از نوعِ حرف زدنش ، قدم یم حرصم

 :جلو برداشتم و گفتم

 ...من که گفتم-

وحشتناِک بهراد  دوباره جمله ام  یها یاهیبا س و

کاره موند مهین : 



- سایگفتم عقب وا ! 

شدم که  ادآوریدهانم رو قورت دادم و به خودم  آبِ 

 یم جرات ی! کیبوکسوره! چقدر جذبه داشت لعنت

بره؟ نگیآدم تو ر نیکرد با ا !  

- نه؟یا نتیماش  

" نیبودم که متوجه نشدم منظورش از "ا ریدرگ انقدر

نکردِن مکالممون کوتاه  دایادامه پ یکدومه و برا

 :گفتم

 !آره-

رو به سمتم گرفت و گفت چشییسو : 

- نیتو ماش نیبرو بش . 

بود اشاره کرد ابونیکه اونطرِف خ نشیبه ماش و ! 

گرفتِن  یسر تکون دادم و دست بردم برا عانهیمط

که گفت چییسو : 

- که نشده؟ تیزیچ  



نه سر  یدادم! به نشونه  ینم حیبود هم توض شده

تکون دادم و سوییچ رو گرفتم و به سرعت ازش 

زد به  یکه چشم هاش رقم م یدور شدم، صحنه ا

تصادف بود یکننده تر از صحنه  ریمراتب درگ ! 

 یم هیوجه آراد شدم که گرمت نش،یبه ماش دنیرس با

رو باز کردم و سوار شدم. انقدر ذهنم  یکرد. دِر پشت

آروم کردِن آراد نداشتم یبرا یا دهیمشغول بود که ا  

! 

صداشون به  نجایشدم به بهراد و راننده که از ا رهیخ

من شد  نِ یبعد بهراد سواِر ماش ی. کمدیرس یگوش نم

اره مشغوِل شدنش دوب ادهیو بعد از پ دشیو کنار کش

زد و  یصحبت کردن شدند. البته که بهراد حرف نم

گفت. نگران بودم؛ نگران  یکوتاه م یگاها کلمه ا

بعد بهم ثابت  قهیچند دق مابودم که از کوره در بره ا

حرف هاست نیکرد که مسلط تر از ا ! 

 فشیک یاومد و بدوِن حرف نیبعد به سمِت ماش یکم

و دوباره به  شاگرد برداشت یِ صندل یرو از رو



بود که راننده چطور  بیرفت. برام عج یقبل یجا

 یهاش خبر یریو از معرکه گ ستادهیانقدر آروم ا

ستین . 

دستبندم  یآروم شده بود و داشت با مهره ها آراد

 دنِ یکرد. دلم براش به درد اومد و با د یم یباز

بود دوباره ذهنم  دهیبهراد که حاال به راننده رس

 هیبه راننده داد؛  یجه نشدم که چشد ، متو ریدرگ

 چیه یبه کارت بود و بعد از اون برا هیشب یزیچ

خودش  نِ ینایستاد و به سمت ماش یا گهیصحبِت د

که پشِت فرمون نشست ، گفتم نیاومد. هم : 

- دونم که  یمحکم نبود.من اصال نم یضربه اونقدر

شد نطوریچرا ا ! 

بهم انداخت و  گفت ینگاه نهیآ از : 

- مدون یم .  

رو کنترل کنم. دوست نداشتم  میتونستم ناراحت ینم

به سمتم برگشت و گفت اد،یب شیاتفاق پ نیکه ا : 



- ؟ید یسوییچ رو م  

رو به دستش دادم و گفتم چیسوو : 

- بهم؟ نیگفت یشد؟ چ یحاال چ  

- نشد یزیچ !  

گفتم یکالفگ با : 

- بهش؟ نیشه! خسارت داد یکه نم ینطوریا  

از حرکت دادنش به  رو روشن کرد و قبل نیماش

باال رفته گفت ییسمتم برگشت و با ابرو ها : 

- شده؟ چرا؟ ریانقدر ذهنت درگ هیقض نیواقعا واسه ا  

رو حرکت داد و چند  نیمنتظر جوابم نشد و ماش و

پارک کرد و گفت کینیبعد مقابِل کل قهیدق : 

- ارمیرو ب نیباال ، من برم ماش دیبا آراد بر ! 

گفتم یشرمندگ با : 

- نیزحمت افتادبه  ! 

من رو بده گفت یکه جواِب جمله  نیا بدونِ  : 



- با آراد کار نکنید ستیاگر حالتون مساعد ن ! 

بزنم. ناچارا دسِت آراد  یا گهینایستاد تا حرِف د و

 نطوریحرکت کردم.ا کینیرو گرفتم و به سمِت کل

خوردم و  یکرد حرص م یرفتار م الیخ یکه ب

 ریف ذهنم درگالبته به جز حرص خوردن و تصاد

و طرز  تیهم بود ؛ با حما یا گهیموضوعاِت د

 ! برخوردش دلم گرم شده بود

 یجنبه ها نیو به ا زمیکردم افکارم رو دور بر یسع

ندم! در اتاقم رو باز کردم  تیاهم مونیکار یرابطه 

خودم رو در  یآراد و بعد کفش ها یو اول کفش ها

 قهیده دق به ساعت متوجه شدم که یآوردم و با نگاه

و  دمیاز زماِن کالسش رفته. به سرعت روپوش پوش

بعد چند تقه به در  بعر کیمشغوِل کار باهاش شدم. 

خورد و از باز شدِن در بدوِن اجازه متوجه شدم که 

که با  دمشیبهراد پشِت دره. درست نشستم و د

داخِل دستش وارد شد. منتظر نگاهش کردم  یلونینا

ذاشت و گفتگ زمیم یرو رو چییکه سو : 



- سوپر مارکته یرو به رو نتونیماش  ! 

رو مقابلم گرفت و گفت لونیبعد نا و : 

- آراده یبرا وهیآبم ! 

در رو بست و خارج  یا گهیحرِف د چیبدوِن ه و

 .شد

 یکه گفته بود برا یا وهیبه جز آبم لونینا داخل

من  یبود؛ برا پیها اهِ یسبز و س یِ قوط هیآراده، 

بود یبی..امروز چقدر روِز عج.ایگرفته بودش؟ خدا ! 

***** 

 

هجدهم فصل  

و گفتم دمیبه سر زانوم کش یدست : 

- میمر جمیگ ! 

شربت رو مقابلم گذاشت و گفت وانِ یل : 

- بخدا بگم یدونم چ ینم ! 



شدم به  رهیخونه شون خ ییِ رایدل باِزپذ یپنجره  از

امکان لذت بردن از  اد،یز یحیاطي که گرما

 مه،یرو تا ن وانمیرو بهمون نداده بود. ل طشیمح

و گفتم دمیبدون نفس گرفتن سر کش : 

- رشهیذهنم درگ بیروز ها عج نیا ! 

گفت تایفکر كرد و نها یکم : 

- عالقه ات  نیا یکن یفکر م ؟یخب تهش که چ

حالِت ممکن  نیتر نانهیهم داره؟در خوشب یا ندهیآ

و از قضا هم  ادیفکر کن که اون هم از تو خوشش ب

؟یکه بعدش چ یفکر کرد نیباشه! به ا یآدِم خوب   

 یبود! مغِز من قفل کرده بود !قوه  نیهم قایدق مسئله

قضاوتم رو از دست داده بودم. ذهنم فقط و فقط 

 یبهراد بود و به طرِز مسخره ا یاالِن کسر رِ یدرگ

رفت یدر م ندهیفکر کردن به آ ریاز ز ! 

 دایافتاده بود ، شد نمونیکه ب یریاتفافاِت اخ نیا

گرفته بودم  میكه تصم یکرده بودند.اونقدر رمیدرگ

نفر صحبت کنم و بخاطر  هیافکارم با  یدرباره 



بود که ساعِت سه ظهر ، خودم رو مقابل خونه  نیهم

بودم دهید میمر ی ! 

شدن بود ، چشم از  انیکه در حاِل ب یجمله ا با

 رهیخ میپشِت پنجره گرفتم و به صورِت مر یفضا

 :شدم

کنم پرتو؟ با توجه  یفکر م یمن به چ یدون یم -

کنم  یفکر م نیمن دارم به ا یکه زد ییبه حرف ها

 یوانمود م یآدم با تو خوب شده چون تو دار نیکه ا

ر خودت گرمه و قصد وارد شدن که سرت به کا یکن

یاون رو ندار یِ خصوص میبه حر ! 

 میبودم! مر دهیبود که خودم هم بهش رس یزیچ نیا

گفت چون رفتاِر االِن بهراد با  یداشت درست م

کامال متفاوت بود و من هم  ششیرفتاِر چند ماه پ

کرده  دایکه نسبت به من پ یرو ، اعتماد نیا ی جهینت

 ی هیقض فِ یع کردم به تعردونستم. شرو یبود م

گفتم دیکه رس او به انته میمر یبرا روزیتصادِف د : 



- حالت ممکن ظاهر شده  نیتو مهربون تر روزید

تفاوت بگذره  یب هیقض نیکردم از ا یبود. حس م

مشکلم رو حل کرده بود ، برام  یمنطق یلیاما خ

گرفته بود و قبل از اون هم گفته بود که اگه  یدنینوش

نمیآراد رو نب ستیاعد نحالم مس ! 

 میاز قبل مر شتریکه جمله هام ب دیرس ینظر م به

 وانِ یکردن با ل یکرده باشه! مشغول باز جیرو گ

 :شربتش شد و تو همون حال گفت

- ازش؟ یعکس دار  

 فمیرو از ک میگوش لشیعکِس پروفا یِ ادآوری با

تلگرامش  یو با وارد شدن به صفحه  دمیکش رونیب

انداخته بودند رو به  ایه کنار درک ی، همون عکس

شد به  رهیباز مونده خ ینشون دادم. با دهان میمر

و گفت لمیموبا یصفحه   : 

- نه؟یا   

از جانب من باشه ادامه  یکه منتظر جواب نیبدوِن ا و

 :داد



- آدم چهل  هیدر مورد  یکردم دار یچرا فکر م

؟یزن یساله حرف م  

گفتم یآروم یصدا با : 

- هو نه سالش ستیب ! 

دیهاش گشاد شدند و پرس چشم : 

- نه؟یآراد ا   

دیبله ، سر تکون دادم و دوباره پرس یِ معن به : 

 واقعا پسرشه؟-

از  شتریبدم، من هم ب یدونستم چه جواب ینم

دونستم ،  ینم یزیکه بهش داده بودم چ یاطالعات

 :گفتم

- گه که پسرشه یشواهد م ! 

رو بهم برگردوند و گفت یگوش : 

- اشه، احتمالش هست؟برادرش ب دیشا  

- دیدونم بع ینم ... 



 نیا ادیکه جمله ام رو کامل ادا کنم،  نیقبل از ا اما

حساب  نیو رو ا ستیافتادم که گفته بود تک فرزند ن

م شدم و گفتم یقبل یجمله  الِ یخ یبود که  ب : 

- دونم ینم یچیواقعا ه گهید . 

" مامامان کجاست؟ میمر " 

تو چهارچوِب در  -میبرادر مر-محمد  بتِ یه دنِ ید با

گرچه که  دم؛یسرم کش ی، شوکه شدم و شال رو رو

انداخته بود و  نییممکن پا یسرش رو تا جا دنمیبا د

 :آروم گفته بود

- .متوجه حضورتون نشدمشرمنده ام خانم . 

گفتم معذب : 

 .سالم-

که سرش رو بلند کنه جوابم رو داد و  نیا بدونِ 

 :اضافه کرد

- دیشم. بازم ببخش یمزاحمتون نم ! 

نگاه کردم و گفتم میبه مر یناراحت با : 



- بودم  ریسرزده اومدم و انقدر درگ یلیبد شد! من خ

ستین یکه اصال متوجه نشدم ساعِت مناسب ! 

فتو گ دیخند : 

- ها یزن یچه حرفا م !  

صحرا و محمد ، ذهنم از  ی هیقض یِ ادآوری با

افتاده بود منحرف شد و  شیپ هیاتفاقاتي که چند ثان

دمیپرس عیسر : 

- گم یشد؟ صحرا و محمد رو م یچ یراست ! 

شدند و گفت نیهاش غمگ چشم : 

- دونم  یکنن. هر دوشون. من م یم یدارن لجباز

 یت دارند اما خدا مرو دوس گهیجفتشون چقدر همد

 !دونه چه شون شده

فکر کردم! خنده ام  یبه خودم و کسر ناخودآگاه

تو  یگرفت؛ انقدر بهش بهراد گفته بودم که کسر

دیچرخ یدهنم نم ! 

- ؟یخند یم یواسه چ  



شدم و گفتم رهیخ میصورِت متعجِب مر به : 

-  یبتونم کسر یروز هیکه  نی! از تصور ایچیه

آد  یازش بر م یت! انقدرصداش بزنم خنده ام گرف

خاطر که بدون اجازه به اسم  نیکه بتونه به ا

صداش زدم بندازتم زندان کیکوچ ! 

و گفت دیبلند خند میحرفم مر نیا با : 

- وانهید !  

دمیبدختي هام افتادم و پرس ادی،  دنیخند ونِ یم : 

- م؟یچه کار کنم مر یگ یم  

گفت ینامطمئن یصدا با : 

-  یبفهمه بهش احساس گه که اگه یبهم م یحس هی

، بذاره و بره یدار ! 

گفته بود اگه  میکه به مر یبستم ! همون حس پلک

ره ، به خودم  یبفهمه بهش احساسي دارم مي ذاره م

سر و ته ام  یاحساساِت ب یگفت که اگر جلو یم

شه ی، طوفان به پا م ستمینا ! 



***** 

بهراد گفتم دنِ یصبح به محِض د فردا : 

- افتاد!  یکه چه اتفاق نینداد حیبرام توض روزیپر

که  یاون تصادف مربوط به من بود اما شما از کار

نینزد یحرف نیانجام داد ! 

کرد و بعد از درآوردِن کفش  تیرو به داخل هدا آراد

 شتریکه ب ییو با چشم ها ستادیهاش ، رو به روم ا

 :از حِد معمول باز بودند ، نگاهم کرد و گفت

- ن؟یکن یفکر م هیقض به اون نیشما هنوز دار  

گفتم شیاز خونسرد کالفه : 

- که  نیصورت! شما به من نگفت نیشه که به ا ینم

باشه که  نطوریبهشون؟ اگر ا نیشد! خسارت داد یچ

با شما دیمن با ... 

 دمید یکه کمتر ازش م یحرفم با لبخنِد نادر ونِ یم

 :،گفت

- راحته االن؟ التونیخسارت ندادم. خوبه؟ خ  



اهش کردم که ادامه دادنگ یناراحت با : 

 تموم شد! باشه؟-

 تشیندادم! هنوز قانع نشده بودم اما شخص یجواب

داد. به  یرو به من نم نیاز ا شتریب یِ رو شیاجازه پ

ساعدش تا شده  یکه با دقِت تمام تا رو ییها نیآست

 قِ یتلف نیبودند نگاه کردم و احساس کردم دارم به ا

 یکنم و نکته  یم دایپ ادیاعت گاریادکلن و س یبو

ن فکر بود ذهنم رو مشغول یکه برخاسته از ا یبیعج

 دهیند گاریس دنِ یکرد؛ من تا به حال در حاِل کش

 !!بودمش

من مثال کدوم  دم؛یدلم به خودم و به افکارم خند تو

مونده بود؟ دنشیکش گاریبودم که س دهیکارش رو د  

 یرو ،یکاریاتاقم نشسته بودم و داشتم از سر ب تو

 بیعج یدستم بود با مداد طرح ها ریکه ز یبرگه ا

شدم  رهیکه تلفنم زنگ خورد! خ دمیکش یم بیو غر

صفحه افتاده بود  یکه رو کینیکل یبه شماره 

و  دمیکش زیم یشتِن تلفن،  خودم رو روبردا ی.برا



دادم و  بتماس رو جوا دیرس یدستم به گوش یوقت

 :گفتم

 . سالم-

دیچیپ یگرِم خانم محجوب تو گوش یصدا : 

- اگه بد موقع مزاحم  دیبخش ی.مزمیعز یسالم پرتو

 !شدم

صفحه رها  یکه هنوز تو دستم بود رو رو یمداد

 :کردم و گفتم

- دمتمکنم. در خ ینه خواهش م . 

-  نیاز مراجع یکیاالن  نیغرض از مزاحمت هم

 هیدارن که  لیمجدد کردم. خانواده تما یابیرو ارز

بچه طراحي بشه ؛در  یمناسب تو خونه برا یفضا

 یکیالزم انجام بشه و  یطیجور تطابقاِت مح هیواقع 

بشه دهید هیمناسب در خونه تعب ی لهیدو وس  . 

ها انجامش داده  این كاري بود كه قبال هم بار خوب

 :بودم . کوتاه گفتم



 !درسته-

رو بشنوم یشتریمنتظر موندم تا اطالعاِت ب و .  

- با توجه  دمی، بهتر د نیچون درمانگرش شما هست

کار  نی، خودتون ا نیکه از بچه دار یها یابیبه ارز

 نیداره که ا لی.البته پدر مراجع هم تمانیرو انجام بد

شما باشه یکار به عهده  ! 

 دنیحواس مداد رو برداشتم و شروع کردم به کش یب

برگه و تو همون حال گفتم یدرهم رو یخط ها : 

 کدوم مراجع؟-

- زمیآراد بهراد عز .  

برگه متوقف شد یرو مدادم ! 

- پرتو جان؟ یدیشن  

برگه فشار دادم و گفتم یرو رو مداد : 

- دمیبله بله. شن ! 



- ها.  تینس یاجبار چیه زم؟یعز یفرصتش رو دار

تونم از درمانگِر  یم ستین ایبرات مه طشیشرا اگر

کار رو انجام بده نیبخوام که ا یا گهید ! 

برگه که در اثر فشار مداد  یرو اهِ یس ینقطه  به

شده بود نگاه کردم و گفتم جادیا : 

- ستین یمسئله ا ! 

-  یمراجع هماهنگ م ی. با خانواده زمیممنون عز

 کنم. روز زوج باشه؟

 !بله-

 دنِ یع کرد و من شروع کردم به کشو قط یخداحافظ

! اهیس یمتحد المرکز دور همون نقطه  یها رهیدا

 قایکه تو سرم بود دق یزیبود، چ ریدرگ بیفکرم عج

اهیس ی هیزاو یاشکاِل ب یسر کیبود؛  نیهم ! 

 چیخواست به ه یدلم نم قایخواستم فکر کنم. دق ینم

فکر کنم یزیچ ! 

*****  



نوزدهم فصلِ   

اعِت سه، خونه رو به مقصِد خونه چهارشنبه س روز

بهراد ترک کردم ی . 

منزل و  تِ یزیو نیهماهنگ شده بود ا کینیکل با

حضور داشته  یریقرار بود ساعِت ورودم خانم نص

شد  یم اطیاحت یکل یمواقع نیدر همچ شهیباشه. هم

 نِ ی، خصوصا در مورد مراجع ادین شیپ یکه مشکل

دیجد .  

 یسرو ته یابِل برجِ ببعد ، مق ی قهیو پنج دق چهل

عقب  یکرد ، بودم. کم یم یکه بهراد داخلش زندگ

به  دنیرو پارک کرده بودم و قبل از رس نیتر ماش

تماس گرفتم و اطالع دادم که  کینی، با کل ینگهبان

. با نگهبان ورودم هماهنگ شده بود. فقط دمیرس

دمیکدوم طبقه برم و شن دیکه با دمیپرس : 

- ستمیب یطبقه  ! 

من، خودم رو به آسانسور ها  یالب ییراهنما با

کننده بود  جیبزرگ و گ یالب طِ یرسوندم. انقدر مح



به  دیدونستم که با یکه اگه به خودم بود واقعا نم

ف برمکدوم طر ! 

رو  ستیب یاتاقک آسانسور شدم و شماره  وارد

بود  یمسافت نیتر یطوالن نیلمس کردم.تا امروز ا

کردم! گوش سپردم به  یم یکه داشتم با آسانسور ط

 یها  نهیکه که در حاِل پخش بود و از داخل آ یآهنگ

آسانسور رو پوشونده بودند ،  ی وارهیکه سه د یشفاف

ردمرو چک کخودم  یبه صورِت سه بعد !  

فکر  دنمیلباس پوش یبرا یمثِل قراِر قبل امروز

 ییمویل زِ یو شوم  یخی نیصرف نکرده بودم . ج

توناژ  نیي لباس هام رو هم تو هم هیپوشیده و بق

انتخاب کرده بودم یرنگ یها .  

مانند و به دنبالش صداي  ضبط شده  نگید یصدا با

ه اي كه شماره ي طبقه رو اعالم مي كرد متوج

 توقف كامل  شدم و بعد از باز شدِن در بیرون اومدم

!  



واحد ها  یبه گشتن و چک کردِن شماره  نیازي

طبقه وجود داشت كه  نیواحد تو ا کینبود؛ فقط 

اون هم واحِد بهراد بود! به سمتش قدم برداشتم و قبل 

نشون بدم در برام باز  یکه بخوام عکس العمل نیاز ا

آرامِش گم شده ام  یریم نصخان یچهره  دنِ یشد و د

 !رو برگردوند

- یخوش اومد یلیخ یلی، خ زمیسالم عز ! 

جوابش  یمحکم یکردم با صدا یزدم وسع یلبخند

کرد و گفت مییرو بدم. به سمت داخل راهنما : 

 .بفرمایید-

بهراد دچاِر احساسات  یپا گذاشتن به خونه  با

رو به  یبیعج یشدم. خونه اش حس ها یمتناقض

کرد یم ریازقلبم سر .  

- طرف لطفا نیاز ا ! 



 دهیکه به داخلش رس یطیشدم به مح رهیخ یجیگ با

 یکه م یبه سمت یریدسِت نص یبودیم و با اشاره 

بزرگ بود یادیگفت رفتم. خونه اش ز ! 

به نظر  دهیند ادیکردم ز یسع ییرایورود به پذ با

مودب ، بعد از تعارِف  ینرسم و مثل بچه ها

خونه  یِ تماما مشک یمبل هااز  یکیرو  یرینص

شدم که بهراد با  یداشتم مطمئن م گهینشستم ؛ د

قرارداد بسته اهیرنِگ س ! 

- خودشون رو  شیبهراد گفتن که تا ساعت ش یآقا

رسونن. شما تا هر وقت که الزمه استراحت  یم

 نیداشت لیاگر تما دنشونیو بعد از اون تا رس نیکن

من در خدمتم نیرو شروع کن یکار . 

جواِب جمالتش تنها لبخند زدم و گفتم در : 

 .بله. ممنون-

بود برام  ییرایپذ زیم یداخِل تُنگي که رو از

و بهم تعارف کرد. گفتم ختیر یسبز رنگ یِ دنینوش : 



- نیممنونم. زحمت نکش . 

نشست  یبرداشتم.با لبخند ینیرو از داخِل س وانمیل و

 :و گفت

- دهیآراد تازه خواب .  

که به تن داشت و فراموش  ییشدم به لباس ها رهیخ

تعجب  یبزنم. جا یکردم در جواِب جمله اش حرف

که  یداشت که چرا مانتو و شال پوشیده؛ در صورت

ومدهیگفته بود بهراد هنوز به خونه ن !  

 یکاف یتونستم به اندازه  یحضورش نم در

راحت چشم بگردونم داخِل  الِ یکنم و با خ یکنجکاو

ساکت و معذب  یادیه زک نیا ی. براییرایپذ طیمح

دمیبه نظر نرسم ، پرس : 

  کار با آراد چطوره؟-

زد و گفت یجالب یلبخند : 

- و  رفتمیکه پذ هی. اما کارستیمسلما که راحت ن

 !دوست دارم به نحِو احسن انجامش بدم



جمله  یو مودبانه شده  افتهی رییواقع جوابش ، تغ در

رو  بشی"واقعا سخته " بود! حاال علِت لبخنِد عجی

 هیمشکالِت  رفتنِ یکردم. حق داشت؛ پذ یدرک م

نبود یدر تواِن هر کس کیستیاوت یبچه  . 

که کنارم بود گذاشتم و  یزیم یرو رو وانمیل

دمیپرس : 

- نم؟یتونم اتاق آراد رو بب یم  

از من بلند شد و گفت زودتر : 

 !بله. البته-

 یریکردِن مس یدنبالش راه افتادم و بعد از ط به

که متعلق به آراد بود میدیرس یبه اتاق ینسبتا طوالن . 

هول داد و گفت اطیباز رو با احت مهیدِر ن یرینص : 

- زمیعز نجاستیا . 

. نگاهم به اتاق انداختم یکل یشدم و نگاه وارد

بود و  دهیشکم خواب یشد به آراد که رو یمنته



که  یلپ یباز بود. دلم ضعف رفت برا مهیدهانش ن

دمیبالش فشرده شده بود. پرس یرو : 

- شه؟ یم داریب یک  

- دارهیب گهیساعِت د کیتا  تاینها ! 

و متوجه  دیمانتوم لرز بِ یبگم ،ج یزیخواستم چ تا

 یریز نصشدم که تلفنم در حاِل زنگ خوردنه. ا

 یکردم و از اتاق خارج شدم. شماره  یعذر خواه

 :همراِه مامان بود. جواب دادم و گفتم

 جانم مامان؟-

- ؟ییسالم. کجا  

 حیدونست کجا هستم. قبل از اومدن بهش توض یم

 یشد که جمله  ینم لیدونستن دل نیداده بودم اما ا

رو نپرسه. گفتم شیشگیهم : 

- مراجعم هستم یخونه  . 

گفت تند : 



- شم، فقط زنگ زدم  یباشه پس مزاحمت نم

 ری. دمیخاله دعوت یکنم که شب خونه  یادآوری

ینکن .  

از اندازه از  شیدر اثر تعجِب ب ینامفهوم یصدا

 :گلوم خارج شد و گفتم

- ؟یچ  

گفت الیخ یب : 

- دعوتمون کردند روزینگفته بودم؟ د .  

که حاال از اتاق بیرون  یریتوجه به حضوِر نص یب

ود، گفتماومده ب : 

- که  یدون یمامان؟من کار دارم. م یگ یاالن م

رسم ینم .  

کرد یداشت کالفه ام م شیالیخ یب : 

- نشده که  یزیکردم ظهر بهت گفتم! چ یفکر م

ایحاال. از اونجا ب ! 



نگاه کردم وآروم  گفتم یریدور شدِن نص به : 

- دعوتمون کردند؟ یواسه چ  

 !وا-

آم اما به  ینمبود. خواستم بگم من  دهیفا یب بحث

نشه از نرفتنم. کوتاه  یکه برداشِت خوب دینظرم رس

 :گفتم

- رسم یم ریمن د . 

تلفن رو قطع کردم یسرسر یِ با خداحافظ و . 

شدم  رهیخ یسر دادم و با کالفگ بمیرو تو ج یگوش

بودم؛ به  ستادهیکه داخلش ا ییراه رو وارِ یبه در و د

بودند ها نصب شده  واریکه رو د یبیعج یتابلو ها

 یشون سر در نم یشدم ؛ از سبِک هنر رهیخ

و  ارهیکه بهراد هم سر در ن دیرس یآوردم. به نظر م

 نریزاید یقه یها فقط سل وارینصب شدنشون رو د

صاحب خونه رو یِ هنر ی قهیرسوند نه سل یرو م ! 



راهرو توجهم رو جلب  یتو انتها یرینص صورتِ 

 :کرد

- بهراد اومدند یآقا ! 

 شینگاه کردم. قرار بود ش میاعت مچتعجب به س با

تا به  دمیبه قدم هام سرعت بخش یبرسه که! با ناراحت

 رِ یغ یِ بخاطر مهمون یبرسم. حالم کم یرینص

امشب گرفته بود و واقعا حوصله و  یمنتظره 

رو نداشتم یبرنامه ا نیهمچ رِش یپذ .  

، متوجه حضوِر بهراد شدم و  ییرایبه پذ دنیرس با

فراموشم  یلحظه ا یبرا میذهن یاتماِم دغدغه ه

ابروش و گفتم یِ شدم به شکستگ رهیشد.خ : 

 .سالم-

 نیسالم تکون داد و من به ا یرو به نشونه  سرش

انقدر سخت تر  یکلمه ا نیهمچ انِ یفکر کردم که ب

 !از تکون دادِن سرشه؟



بود و لباس هاش  یکیکوچ فِ یو ک چییدستش سو تو

بودم که گفت ستادهیا فینبودند. بالتکل یرسم : 

- آم ی. من االن منییبفرما . 

که  دیپرس یریدر حاِل دور شدن سوالي از نص و

در جوابش گفت" بله".  یریمتوجهش نشدم. و نص

رو برداشتم و با  وانمینشستم. ل میقبل یرفتم و سِر جا

بعد ، بهراد بهمون  قهیام مشغول شدم. چند دق وهیآبم

 نِ یو ج ملحق شد. لباس هاش رو عوض کرده بود

دم  یبود. رو دهیپوش یشرِت طوس ینسبتا روشن و ت

بود نشست و گفت کشیکه نزد یمبل نیدست تر : 

  اتاق ها رو دیدین؟-

اشتم و گفتمگذ زیم یرو دوباره رو وانیل : 

- به اتاق  ینگاِه کل هی. دمی. من هم تازه رسیتا حدود

 .آراد انداختم

به جلو خم شد و گفت یکم : 



- نه  ایدادند  حیدونم خانم محجوب براتون توض ینم

خونه رو به  یاز اتاق ها یکیدارم که  لیاما من تما

 لیوسا یسر کیخوام  یکنم. م لیتبد یاتاِق درمان

مروبط به  لِ ی، خصوصا وسا ینکاردما لیمثل وسا

اتاق داشته باشم. من اتاق  نیرو تو ا یحس کاتیتحر

دارم بهتون نشون  ظرکار مدن نیا یرو که برا ییها

انتخاب  نیدون یدم. هر کدوم رو شما بهتر م یم

دیکن . 

 یلیشد ، خ یموضوع م رِ یو درگ یجد نطوریا یوقت

خواست  یکه دلت م د؛انقدریرس یجذاب به نظر م

یقط حرف بزنه و گوش ندف ! 

- که اتاق ها رو  نیبگ نیحاال هر وقت شما خواست

مینیبب . 

زودتر  یشدم و برا ادآوریشب رو  یِ خودم مهمون به

 :انجام دادِن کار ها همون لحظه بلند شدم و گفتم

 .من آماده ام-

و گفت ایستاد : 



- نییپس بفرما . 

و من کنار بهراد براي  ومدیهمراهمون ن یرینص

فاصله عطرش  نیاتاق ها حرکت کردم. از ا دنِ ید

 یکرد. از جلو یم یبا اعصاب و روانم باز یادیز

 یسمِت چپ یو به راهرو میدِر اتاِق آراد رد شد

راهرو دو در وجود داشت. گفت نیا ی. انتهامیرفت : 

- و بدوِن استفاده اند یاتاق ها خال نیا یهر دو .  

رو باز کرد شونیکیدِر  و . 

داخلش نبود و پنجره  یا لهیوس چیدم. هاتاق ش واردِ 

بود  یپنجره پارک یویداشت که و یبزرگ اریبس ی

دادم پشِت خونه واقع شده باشه. به  یکه احتمال م

بود برگشتم و گفتم ستادهیا رونیسمِت بهراد که ب : 

- صورته؟ نیاتاق هم به هم یکیاون  یپنجره   

حاِل باز کردن در اتاق دوم گفت در : 

 !بله-



به داخِل اتاق دوم بدوِن وارد شدن  یسرسر یگاهن با

 :بهش ، گفتم

- نباشن  ریاتاق ها انقدر نور گ یبهتره که پنجره 

 لی* تبد کیاتاق به اتاق تار نیخوام که ا یچون م

  .بشه

فکر فرو رفت که گفتم به : 

- پنجره رو  میتون ی. مستین یالبته اصال مسئله ا

میبپوشون  .  

رو شکست و گفت سکوتش : 

- نداره اتاق منه. البته  یخوب ریکه نورگ یتنها اتاق

 گهید یاتاق ها یپنجره داره اما مثل پنجره ها

برجِ  وارِ یپنجره د ی.  نماستین ریبزرگ و نورگ

هیکنار ! 

 یلینبود. ما خ یا دهیچیپ یواقعا مسئله  نیا خب

اما  میاتاق رو بپوشون یپنجره  میتونست یراحت م



 یموضوع فکر م کیبه من اون لحظه فقط داشتم 

حساب هم بود که گفتم نیاتاقش! رو هم دنِ یکردم؛ د : 

- اتاقتون رو عوض  نیکه بخوا ستیبراتون سخت ن

د؟یکن  

گفت الیخ یب : 

 !نه-

حال گفتم نیبا ا دمیخجالت کش میبدجنس از : 

- کار نباشه نیمناسِب ا گهید یاز لحاظ ها دیالبته شا . 

ن در واقع نثاِر خودم کردم چو یتو دلم فحش و

رو  یاونقدرا مهم نبود که اتاق چطور باشه. هر اتاق

کار  نیا یاصول برا یسر کی تیشد با رعا یم

 !آماده کرد

 :گفت

- اتاق رو دینیپس بب ! 

اتاقش موفق شده بودم دنِ ید ی، برا خب !  



- طرف لطفا نیاز ا ! 

از  م؛یرفته رو برگشت رِ یبه اتاقش مس دنیرس یبرا

 یبار وارد راهرو نیو ا میمقابِل اتاق آراد رد شد

تر از  دهیچیتر و پ یکه طوالن میسمِت راست شد

 یبه فضا سمِت چپ بود. در انتها به یراهرو

که سه در رو در خودش جا داده  میدیرس یمتوسط

گرفته  ارقر گهید یدو تا نیکه ب یبود.بهراد به در

 :بود ، اشاره کرد و گفت

- دیی، بفرما نجاستیا ! 

 یجالِب اتاق رو چرخوند.پاها ی رهیبعد دستگ و

شده ام رو تکون دادم و تو دلم خودم رو  نیسنگ

ت کردم! وارد اتاق جا لعن یب یِ کنجکاو نیبخاطر ا

و  لتیاسپ یاز خنکا یقیکه تلف یمطبوع یشدم و هوا

عطرش بود، حالم رو جا آورد یبو ! 

توجه کنم نگاهم قفل شد  گهیبه موارد د نکهیاز ا قبل

اش نامرتب بود و  رهیت یِ آب یِ تختش ؛ رو تخت یرو



تخت  یورود تنش بود، رو یکه لحظه  ییلباس ها

ودندبه صورِت نامرتب افتاده ب . 

غرغرو  یدلم خواست تو نقش زن ها یناگهان یلیخ

تخت  یفرو برم؛ با حرص لباس هاش رو از رو

تخت  نیما رو ا ه؟یچه وضع نیجمع کنم و بگم" ا

میخواب یم !"! 

به خودم اومدم و از افکارم وحشت  یآن به

سر من اومده بود؟برگشتم و  ییچه بال ا،یکردم!خدا

شده بودند ، نگاه  هریکه بهم خ یمتعجب یبه چشم ها

سرم  ییفکر کنم که چه بال نیخواستم به ا یکردم! نم

احساس اسم بذارم.  نیا یخواستم برا یاومده! نم

ساعد  بعدشد به سمت بازو هاش و  دهینگاهم کش

  ...هاش

نثار خودم و احساساتم  یرو پس زدم و فحش افکارم

 یکه به سرعت از اتاق خارج م یکردم و در حال

داشتم لرزشش رو کنترل کنم  یکه سع ییداشدم با ص

 :، گفتم



- از همون  یکی ی! پنجره ستیاصال خوب ن نجایا

میپوشون یاتاق ها رو م ! 

در اتاق آراد از سرعت قدم هام کم کردم؛ نفِس  مقابلِ 

و وارد اتاق شدم. هنوز خواب بود دمیکش یقیعم ! 

کردم به خودم مسلط بشم و کارم رو شروع  یسع

ها شروع کردم و بعد از چک  کنم. از نور

که همراهم آورده  یادداشتیکردنشون، تو دفترچه 

بودم شروع به نوشتن کردم و متوجه شدم که بهراد 

 یکنه! سع یزده و داره نگاهم م هیبه دِر اتاق تک

 وکه هنوز هم رنِگ تعجب داشتند ر ییکردم چشم ها

دادم حیتوض تیو با جد رمیبگ دهیناد : 

-  نیگزیجا دیصال مناسب نیستند ؛بااتاق ا ینور ها

 یحجم از نور برا نیپر نوره و ا یلیبشند! اتاق خ

 رییکننده ست ، رنِگ نور ها هم بهتره تغ تیآراد اذ

 ...کنه، نوِر زرد

خواستم  یکه م یحرف یچشم هاش ادامه  دنِ ید با

 کیو  نهیبزنم ، به کل فراموشم شد! دست به س



شکسته اش رو باال   یبود و همون ابرو ستادهیا یور

 یکرد که حس م ینگاهم م یفرستاده بود و جور

خودم رو گم و گور  ییجا هیحاال  نیهم دیکردم که با

 !کنم

بار صدم به خودم  یگند زده بودم! برا بایتقر

که من بخوام  ستین یکردم که بهراد آدم یادآوری

مسخره رو در  یِ احساس یها یاداباز نیمقابلش ا

خواست از دسِت  یمتوجه نشه! دلم مو اون هم  ارمیب

کنم! حالم اصال خوب نبود و حضورش  هیخودم گر

 نیا تالشمکرد! تمام  یم تمیاذ کیانقدر نزد نجا،یا

 :بود که خودم و احساساتم رو جمع و جور کنم . گفتم

نکهیا گهیمورِد د - ... 

به جلو برداشت و گفت یجمله ام قدم ونِ یم : 

- ؟یخوب  

 هیفقط  نی" و ا؟یگفته بود "خوب "ن؟یبود"خوب نگفته

داد؛زنِگ خطر! هر وقت از دوم شخِص  یم یمعن

 کی یعنیکردم به دوم شخص مفرد  یجمع تنزل م



رفترچه  یبود!خودکار رو رو یعیطب ریغ یزیچ

که از خودم سراغ  یلحن نیرها کردم و با محکم تر

 :داشتم ، گفتم

 !بله-

خواست خودم  یشد ، دلم م یم رهیچشم هام که خ به

مدل نگاه  نیبود از ا یبزنم. قصدش چ شیرو آت

که ازش خوشم اومده بود که جرم نبود!  نیکردن؟ ا

 شیخصوص مِ یخواستم پا به حر یبود؟! من که نم

خواستم که یرم! نمبذا ... 

 یبود که از دستم بر م یتنها کار نیکردم بره. ا دعا

تنهام بذاره  قهیچند دق یاومد. آرزو کردم که شده برا

، خودم دست به  نهیکه دعام به ثمر بش نیاما قبل از ا

 هیکار شدم و بدون توجه به حضورش بلند شدم و بق

که مد نظرم بود رو چک کردم ییها زیچ !  

نزده بود  یکه مشغول بودم حرف یا قهیمام پنج دقت تو

ممنونش بودم و در آخر  تینها یبابت ب نیو از ا



کارم شدم ، با بلند  رِ یبود که واقعا درگ دهید یوقت

تختش، اتاق رو ترک کرده بود یکردِن آراد از رو !  

که رفت ، خودکار و دفترچه رو رها  نیمحض ا به

دستام  نی! سرم رو بتخِت آراد نشستم یکردم و لبه 

لعنت کردِن  یالفاظ رو برا یسر کیگرفتم و داشتم 

اومد اتاق  ادمی کهویکردم که  یم فیخودم رد

، با  ستادیفکر قلبم از تپش ا نیداره! با ا نیدورب

بود که  یکاف د،اومده بو شیکه تو اتاق پ یافتضاح

نهیصحنه رو بب نیو با لذت ا نهیحاال بش ! 

شدم و دفترچه و خودکار رو هم  ترس از جا بلند با

 کیکردِن  ادداشتیبرداشتم! تند و تند شروع به 

که مدنظرم بود  ییها زیچ هینکات كردم و بق یسر

که فکر  دمیترس یم یرو هم از نظر گذروندم. حت

دستگاه داشته  یسر کینبود که  دیآدم بع نیکنم!از ا

ننباشه که بتونن فکر آدم رو هم بخو ! 

کردِن  ادداشتیشد ، شروع کردم به که تموم  کارم

الزم بود.  دیدرست کردِن اتاِق جد یکه برا یلیوسا



اش  هیتا تو ته سمیبنو اتیکردم همه رو با جزئ یسع

از اتاق خارج شدم تایبه مشکل نخورن  و نها  . 

 ییِ رو به رو ینبود ، راهرو یاز اتاق کس رونیب

و کردم  یط ییرایبه پذ دنیرس یاتاق آراد رو برا

شدم ، داشت به آراد  یریاونجا بود که متوجه نص

داد و گفت لمیتحو یلبخند دنمیداد. با د یم وهیم : 

- ن؟یالزم دار یزیچ  

بودم.کوتاه گفتم کالفه : 

 !نه-

خونه فرار کنم ،  نیکه زودتر از ا نیا یبرا و

دمیپرس : 

- برم دیبهراد کجان؟ من با یآقا ! 

و  مخصوص آراد رو داخل ظرف گذاشت چنگالِ 

 :گفت

- زنم االن یتو اتاقشونن. صداشون م ! 



 یریاتاقش نفسم حبس شد! به رفتِن نص یِ ادآوریبا

نگاهش کردم قیشدم و کنار آراد نشستم و دق رهیخ . 

جلب کردن توجهش ،  یبه حضورم نداد. برا یتیاهم

رو سر چنگال زدم و به سمتش گرفتم.  یتکه موز

لب گفتم رینداد.. ز یتیباز هم اهم : 

- کار کنم؟ یچ دیبا من  

چنگال رو رها کردم و از جا بلند شدم. بلند شدنم  و

. بدون نگاه یریهمزمان شد با وروِد بهراد و نص

 :کردن به بهراد گفتم

- که  یزیمن کارم تموم شد! در مورد اتاق آراد هرچ

نوشتم.  نجایاضافه و کم شه رو ا ایکنه  رییالزمه تغ

 ازین لیوسا یسر یکیهم به  دیدر مورد اتاق جد

کردم. و برگه رو به سمتش  ستیکه براتون ل میدار

 .گرفتم

 یجلو اومد و برگه رو گرفت. برا یحرف چیه بدون

 یریاتاق ، رو به نص ی هیکردِن قض یماست مال

 :کردم و گفتم



- کنه یدرد م یلیمن سرم خ د؟یمسکن دار ! 

سرعت گفت به : 

- م آر یاالن م ؟ی. چرا زودتر نگفتزمیبله بله عز

 !برات

ربطش  نهیخواستم اگر بهراد اون صحنه رو بب یم

نگاه کنم  یریکردم به رفتِن نص یبده به سردرد !سع

 یِ نیتا به صورِت بهراد! خصوصا که حاال سنگ

کردم ینگاهش رو هم حس م .  

- کنه؟ یسرتون درد م  

.سکوتم که ومدیکردم و جواب رو زبونم ن نگاهش

کرد و  زیر منتظرش گذاشت ، چشم هاش رو یادیز

 :گفت

- رم؟یبگ نیبراتون ماش نیخوا یم  

رو به عالمِت نه باال بردم و گفتم سرم : 

- اومدم نیبا ماش . 



- ستیاگه حالتون مساعد ن ... 

حرفش نشستم ونیم : 

 !خوبم-

اومد؟ یرفته بود مسکن بسازه؟ چرا نم یرینص  

هم فشرد و  ی، رو یشگیهاش رو به عادت هم لب

 نیآدم جذاب تر نیردم ابارچندم اقرار ک یمن برا

دمیکه تو تمام عمرم د هیآدم !  

- زمیعز دییبفرما . 

رو ازش  وانیبرگشتم و مسکن و ل یریسمت نص به

پر از سواِل بهراد ، مسکن  یگرفتم و مقابل چشم ها

که نگاهم  نیآب خوردم و بدوِن ا یرو با جرعه ا

داشته باشه ، گفتم یمخاطب خاص : 

- برم. خداحافظ گهیمن د ! 

که  یریگوش دادم و به نص شونیبه خداحافظ  و

اومد ، گفتم یداشت دنبالم م : 

- نیزحمت نکش ! 



 

*****  

خواست  یداغون پشِت فرمون نشستم. دلم م یحال با

داد بکشم! حالم اصال خوب نبود؛ باورم سر خودم 

یه  دیرفته باشه! با شیشد که احساسم انقدر پ ینم

رو  یحس نیا یجلو یجور هی دیکردم. با یم یکار

 یگرفتم. نم یکه از خشِت اول کج بنا شده بود رو م

کج  ایکه تا ثر ساسياح وارِ ید هیبعد با  یخواستم مدت

 !رفته بود روبه رو شم

 نیبا ا یا ندهیدونستم؟ چه آ یآدم م نیاز ا یچ من

سر  یبه به برجِ ب یآدم داشتم؟ سر خم کردم و نگاه

رو  نیسر تکون دادم و ماش یدیو ته انداختم و با ناام

حاِل بد فرار  نیروشن کردم تا هرچه زودتر از ا

 .کنم

به  دنیرس یها رو برا ابونیخ نیدسترس تر رید

شم  یم که خالداشت ازیخاله انتخاب کردم. ن یخونه 



در  یشدن ی؛ که با احساسم رو راست شم...اما خال

 !کار نبود! مبتال شده بودم

خاله بودم.  یخونه  ی، حوال میهفت و ن ساعت

دور  یلیپارک ناچار شده بودم خ یبخاطر نبودِن جا

برم. تو کوچه شون  ادهیرو پارک کنم و پ نیتر ماش

و تلفن  مکیبودم که مامان تماس گرفت ، گفتم که نزد

که  یزیچ نیرو قطع و زنِگ هفتم رو فشردم. آخر

خاله رو به رو  بود که با قومِ  نیخواستم ا یاالن م

که گفته بودم رابطمون  یبشم. بعد از اون جواِب نه ا

 یدونستم که چ یبود و حاال نم دهیعمال به صفر رس

گسسته رو دوباره متصل و برقرار کرده وندیپ نیا ! 

به طبقه  دنیآسانسور شدم و تا رس منتظر یکالفگ با

کردم حس و حالم رو جمع و جور  یچهارم سع ی

کنم. در آسانسور که باز شد ، مهسا رو تو 

و در  دمیچهارچوب دِر واحدشون منتظر خودم د

 یزدم و مشغوِل احوالپرس یجواِب لبخندش لبخند

بودند و مامان و  دهی. بابا و مهبد هنوز نرس میشد



نه مشغول بودند. شال و روپوشم رو خاله تو آشپزخو

وستمیبه مهسا دادم و بهشون پ .  

و  یاز جا بلند شد و مشغول روبوس دنمیبا د خاله

. لفِظ "عروس گلم "رو از آخر میشد یاحوالپرس

 بیو غر بیعج یجمالتش حذف کرده بود و نگاه ها

انداخت. عمال داشتم به روابِط حسنه  یهم بهم نم

شدم یم دواریمون ام !  

 ییرایو به سمِت پذ میمهسا از آشپزخونه خارج شد با

رو شروع کرد. به  ییرای. نشستم و مهسا پذمیرفت

کردم که به  یده سال خسته بودم و حس م یاندازه 

از داخل ظرف  ییدارم. هلو ازین یخواِب طوالن هی

برداشتم و روبه مهسا گفتم وهیم : 

- خوام ینم یزی. چزمیعز نیبش ایب . 

ت و گفتنشس کنارم : 

- ؟یچه خبرا؟ خوب  



شدم به ساعت  رهیدادم و خ لشیتحو یزور جمله ا به

خواست سواِل  ی. مدمیکش یوپوف کالفه ا یوارید

با  دیرو بپرسه که فرد پشت در به دادم رس یبعد

 یباز کردِن در رفت و کم یزنگ زدنش. مهسا برا

که داشت با مامان  دمیمهبد رو شن یبعد صدا

 توبعد ،  قهید و حدودا دو دقکر یم یاحوالپرس

دیِد من بود دونِ یم ! 

جلو  ی. کمدمیکش زمیبه شوم یجام بلند شدم و دست از

گفت یتر اومد و با حس و حاِل متفاوت  : 

 !سالم-

روشنش جوابش رو دادم  یقهوه ا یبه چشم ها رهیخ

کردم از چشم هاش حس هاش رو بخونم و  یو سع

 هی یِ جنجال یها یاهیس یبرا دیبدبختانه دلم پر کش

  !نفر

- ؟یخوب  

نبود که من بخوام  یآدم کس نیکه نبودم اما ا خوب

دادم و سر جام  ینیبراش از بد بودنم بگم. جواِب روت



دور شد و مهسا هم با عذر  یحینشستم. بدوِن توض

پشِت سرش رفت. خدا رو شکر  یکوتاه یخواه

 یبه حاِل خودم گذاشته شدم!گوش یکردم که لحظه ا

 میمر یبرا یراکه فکر کنم ب نیاشتم و بدون ارو برد

بعد ، زنگ  هیثان یتکست فرستادم: "حالم بده!" ، س

تونم حرف بزنم."  یکردم و نوشتم:" نم جکتیزد! ر

میترسون یم یشده؟ دار ی، فورا نوشت كه"چ !" 

نگاه  یرکیز ریمي شد ، ز کیمهبد که داشت نزد به

 :کردم و نوشتم

" بهراد.  یدونم چمه. امروز رفته بودم خونه  ینم

ستیحالم خوب ن !"   

باعِث خنده ام شد یتو اوجِ کالفگ جوابش  :  

" شد؟ یزیچ ؟یکرد ی. اونجا چرا؟ کار یعل ای "  

مهبد خنده ام رو جمع و جور  بِ یعج نگاهِ  دنِ ید با

کردم و تا خواستم جوابش رو بدم ، زنگ زد! 

و بعد به مهبد نگاه کردم و گفتم یمستاصل به گوش : 



- به تلفنم جواب بدم دیچند لحظه با هیمن  دیببخش  ! 

بعد بدوِن مکث تماس رو جواب دادم و به سمِت  و

گفتم میاتاق مهسا رفتم و همزمان به مر : 

- لحظه صبر کنچند  . 

مجال نداد و شروع کرد به حرف زدن اما ! 

موفق  یکردِن مهسا سرچرخوندم و وقت دایپ یبرا

 :نشدم بلند گفتم

- تونم برم داخل اتاقت؟ یمهسا جان من م  

 دنِ ی. منتظر شندیاز آشپزخونه به گوشم رس صداش

 میجمله اش نشدم و با ورود به اتاق خطاب به مر

 :گفتم

- واسه خودت؟ یگ یم یدار یچه خبرته آخه؟ چ  

کرد غیج غیتوجه به حرفم ج بدون : 

-  یخونه اش؟ تو که م یرفت یگم واسه چ یدارم م

نیکن ینم کمیسالم عل یگفت ! 



گفتم حیتفر با : 

- لوس  نیبه ا ی. اعتقادمیکن ینم کیهنوزم سالم عل

میها ندار یباز . 

- خونه پسره؟ یشده؟ چرا رفت یچ نمیآدم بگو بب نیع  

مهسا نشستم و گفتمتخِت  رو : 

- پسره که  یخونه  یرفت یگ یم یآروم بابا. همچ

کنه!  یندونه هزار جور فکر درباره ام م یاالن هرک

رفته بودم . بخاطر آراد کینیاز طرف کل ! 

و تو دلم به افکارش  دمینفِس راحتش رو شن یصدا

دیپرس دیرفته بود ! با ترد شی. تا کجا ها پدمیخند : 

- ؟پس چرا حالت بده  

که از خودم سراغ داشتم ،  یلحن نیصادقانه تر با

 :گفتم

- میدوستش دارم مر ! 



به جمله ام  یکاف یاجازه داد که به اندازه  سکوتش

کردم دوستش دارم  یکه حس م نیفکر کنم. در ا

 ینبود اما کالفه بودم. کالفه بودم چون کسر یشک

دو رو بِر من نبود یِ عاد یآدم ها هیبهراد شب !  

 یشد ، با انگشت طرح ها یه طوالنک سکوتش

رو دنبال کردم و گفتم یروتخت : 

- ؟یگ ینم یزیچرا چ  

خواد بزنه ،  یکه م یکه مطمئن نباشه از حرف انگار

گفت دیبا ترد : 

- که تو  نهینشد ؟ منظورم ا یزیچ میجون مر

 یگ یم نکهیتنهاست...نه ا یگفت یخونشون...آخه م

ستیحالتم خوب ن ... 

رص گفتمحرفش با ح ونِ یم : 

-  شیپ یکن یکه فکر م ی! فقط اونقدرزمیچرا عز

اول بود یکه... دفعه  یدون ی! ممینرفت ! 

زد غیج : 



- ام یجد ! 

حرص گفتم با : 

- چه  نیدور. آخه ا زیات رو بر دهیاون افکار پوس

 یِ و مرب میتنها هم نبود ؟یپرس یم یکه دار هیسوال

  ...آراد هم بود. نبود هم

دختره  نیا یرو داشتم برا یام رو خوردم. چ جمله

دادم آخه؟ یم حیتوض وونهید ی  

به زور به گوشم رسید صداش :  

  ! ببخشید! فقط یهو نگرانت شدم-

رو به دیوار پشِت سرم تكیه دادم و گفتم سرم  :  

بي خیال ! مثال خواستم حرف بزنیم كه حالم بهتر -

  ! شه !تو مهموني ام ، بعد بهت زنگ مي زنم

فظیش نشدم و تماس رو قطع كردممنتظر خداحا و . 

 یمهسا رو درست کردم و با سر دادِن گوش یِ تخت رو

اومدم.مهسا و مهبد  رونیشلوارم از اتاق ب بِ یتو ج

که  دیرس یه بودند و به نظر نمنشست ییرایتو پذ



مامان و خاله قصد خروج از آشپزخونه رو داشته 

در کار نباشه؛ جز  یبودم که نقشه ا دواریباشند! ام

اومد یبر نم دستماي از  گهیکار د چیه یدواریام ! 

 یکردم کج خلق یاز مبل ها نشستم و سع یکی رو

م ها افتاد میقد ادیچند ساعت تموم بشه.  نینکنم تا ا

آوردم و لحظه  یخاله بال در م یها یکه با مهمون

و موقع تموم شدنش  دنشیرس یکردم برا یم یشمار

فکر بود که باعث  نیکردم. هم یها رو لعنت م هیثان

بشه سمِت مهبد! سال ها بود که از  دهیشد نگاهم کش

نبود.به چشم  یچونه اش خبر یرو ِش یذره ر هیاون 

بودند  ونیغوِل تلوزنسبتا روشنش که ظاهرا مش یها

،  یشدم و اعتراف کردم که تو نظر هرکس رهیخ

 زِ یتو صورتش چ یقشنگ تره . کسر یمهبد از کسر

 ینداشت. چهره اش از نظر ساختار یبه خصوص

مهبد  یرایبراق و گ یبود. نه چشم ها یعمال عاد

که تو تمام  یخوش فرم یِ نیرو داشت و نه اون ب

رو قوسش دست  خواست یدلم م تمیدوراِن جاهل

 !بکشم



اون روزهام خنده ام گرفت اما  یآرزو ها یِ ادآوری با

 الِ یخ یحرف ها بود که ب نیذهنم مشغول تر از ا

خنده رِ یحالم بشم و بزنم ز ! 

 یرخِ مهبد نگاه کردم؛ انگار وقت میبه ن دوباره

 نیتونستم که فکر کنم! هم یکردم بهتر م ینگاهش م

 یاف کرده بودم که کسراعتر میبه مر شیپ قهیچند دق

آد!  ینگفته بودم ازش خوشم م یرو دوست دارم. حت

شد  یباعث م هیقض نیگفته بودم دوستش دارم  و ا

خودم بهم  بالِ در ق یبیاحساس عذاِب وجداِن عج

  !دست بده

مهبد ماتم برد و نتونستم نگاهم  یِ برگشتِن ناگهان با

ود رو بدزدم! حاال صورتش کامال به سمتم برگشته ب

که مهسا هم هول کرده  میشده بود رهیبهم خ یو جور

 ادِ یشدم و  رهیمهبد خ یباال رفته  یبود! به ابرو

 یشد بگ یم دیافتادم ، شا یکسر یشکسته  یابرو

 یزیچ نیشتریشکسته ب یبعد از لب هاش، اون ابرو

اومد و البته چشم  یبود که تو صورتش به چشم م



که  یو بتون یانبود که بخو یزیهاش...چشم هاش چ

یبهشون فکر کن ! 

- ارمیب ییمن برم چا ! 

 یمهبد و فکر از ابرو یباال رفته  یاز ابرو چشم

شدم به مهسا که هول  رهیبهراد گرفتم و خ یشکسته 

گفته بود و حاال داشت به همون بهانه  یجمله ا یهول

شد یخارج م ییرایاز پذ ! 

- ؟یخوب  

م به سمت خارج شد ، برگشت دمید دونِ یکه از م مهسا

کم  یلب بله  ریبود. ز دهیمهبد که حالم رو پرس

جز  ییفکر کردن جا یکردم برا یگفتم و سع یجون

بلند شد و  یناگهان یلیصورِت مهبد تمرکز کنم که خ

برد نیداد و فاصلمون رو از ب رییجاش رو تغ ! 

- ؟یکه خوب یمطمئن  

اومد. اگر قرار بود  یسوال ها بدم م نیاز ا شهیهم

بهش بدم که قطعا به همون سواِل اولش  یحیتوض



 یا گهید یدادم! جمله  یم یجواِب درست و حساب

بهراد رو خواست یها یگفت و من دلم کم حرف ! 

صورتم متوقف  یرو جلو آورد و رو به رو سرش

شد! چش شده بود امشب؟ درست بود که اعتراف 

ست  یمهبد قشنگ تر از کسر یکرده بودم چهره 

داشت.  یا گهید یها تیرام جذاببهراد ب یاما کسر

آدم بشم که  هیاگر قرار بود دوباره جذب صورِت 

دادم یهمون بار اول به مهبد جواِب مثبت م .  

 دیصورتش رو عقب کش دیاز جانبم ند یواکنش یوقت

 یلعنت یِ چا نیفکر کردم که مهسا چرا ا نیو من به ا

که راه  یتر کردِن اوضاع یعاد یآره؟! برا یرو نم

، به مهبد نگاه کردم و گفتم میاخته بوداند : 

 اوضاع کار چطوره؟-

برداشتِن کنترل دست دراز کرد و گفت یبرا : 

 !از اوضاع حالم بهتره-



نزدم. باالخره مهسا  یچپ نگاهش کردم و حرف چپ

آورد و مامان و خاله دل کندند از آشپزخونه!  یچا

و اوضاع  وستیساعت بعد هم بابا به جمعمون پ مین

تر شد یتعاد !  

 دنِ یبابا ، خاله و مامان مشغوِل چ دنِ یمحض رس به

هم سرحال بودند. من هم اکتفا  یادیشدند و ز زیم

 یکردم فکر ها یم یو سع میدواریکرده بودم به ام

 یکاف یبه سرم راه ندم. به اندازه  یخوِد اضاف یب

 یها یریدرگ یمغزم در حاِل منفجر شدن بود و جا

نداشت دیجد ! 

بود. خاله  ییایاز حد رو شیب زیشام همه چ زِ یم سر

 یلیمورد عالقه من رو درست کرده بود خ یغذا ها

 دهیمن غذا کش یهم بهم توجه داشت. اول از همه برا

غذا  نیبود و رسما اعالم کرده بود که بخاطر من ا

زدند اما  یها رو درست کرده. غذاها بهم چشمک م

 نییگلوم پا از یتنبود که به راح یخوب لیدل نیا

 !برند



بشه و قاشِق  ریکردم که آخر و عاقبتمون به خ دعا

 یزیبرنج رو به سمِت دهانم بردم که متوجه شدم چ

. چند لحظه رو صورتش هیعاد ریتو صورِت بابا غ

. به زور برنج دمیند یمشکوک زیمکث کردم اما چ

 نیینوشابه پا یبا جرعه ا تایرو جویدم و نها

 زیم یت بابا شدم که روفرستادمش و متوجه دس

 :مشت شد! قاشق از دستم افتاد و با وحشت گفتم

- بابا؟ یخوب  

بابا  یاول به من و بعد به صورِت قرمز شده  مامان

شد و گفت رهیخ : 

- شد اتابک؟ یچ  

بابا  یآب برا یوانیوحشت به مهبدنگاه کردم که ل با

داشت که به خوردش بده! مهسا  یبود و سع ختهیر

اومد و گفت رونیون حالت ماسکه بباالخره از ا : 

 نکنه قلبشونه دوباره؟-



قفل شده  یو من به لب ها دیپشِت دستش کوب مامان

شدم رهیرنِگ بابا خ یو ب ! 

 

ستمیب فصل   

بسته اش دلم  یدم رو صورت بابا و چشم هاش خم

که در حاِل شکل  یرو به درد آورد. قطره اشک

گرفتن بود رو با پشِت دستم پاک کردم و به سمِت 

 یخبر بدم که امروز نم کینیرفتم تا به کل یگوش

امیتونم ب ! 

خانم محجوب نوشتم و بعد از فرستادنش  یبرا یمتن

ش شدماز حد شیب یِ پیمتوجه اشتباهاِت تا ! 

 یسر دادم و بعد از نگاِه طوالن بمیرو تو ج یگوش

رفتم!  رونیکه به صورِت بابا انداختم، از اتاق ب یا

کردم. داشت  دایپ نییپا یطبقه  یمهبد رو تو راهرو

که مخاطبش بود  یزد و به شخص یبا تلفن حرف م

 ستادمیداد. کنارش ا یاز حاِل بابا م ی، گزارش کامل



 یشد ، تو گوش حضورممتوجِه که  نیو به محض ا

 :گفت

- دیبا خودش هم صحبت کن نیایخوِد پرتو اومد. ب ! 

رو که به سمتم گرفته شده بود از دستش  یا یگوش

مامان حاِل گرفته ام رو  یگرفته  یگرفتم و صدا

 :گرفته تر کرد

 بابات چطوره پرتو؟-

 یم درنگیسف یها یکه به سمِت صندل یحال در

 :رفتم گفتم

- مساعد بود.  ویمان. نظر دکترش بعد از آنژخوبه ما

ستین ینگران یفعال هم که تحت نظره. جا ! 

و گفت هیگر ریز زد : 

- اومدم خونه. تا خودم کنارش نباشم دلم  یم دینبا

رهیگ یآروم نم . 

نشستم و گفتم یصندل رو : 



- بشه  یکه چ یموند ینکن مامان جان. م هیگر

 ی. ظهرستنجای. مهبد هم که اگهیآخه؟ من موندم د

. تا رهیآرمت تا دلت هم آروم بگ یآم دنبالت و م یم

شده داریبابا هم ب گهیاون موقع د ! 

کرد اشک هاش رو کنترل کنه  یم یکه سع یحال در

 :گفت

- میآ ی. با خاله ات و مهسا میایخواد ب ینم ! 

گفتم کوتاه : 

 !باشه-

 ینکرد . بعد از قطع تماس گوش یا گهید صحبت

که حاال کنارم نشسته بود گرفتم که رو به سمِت مهبد 

 :بدوِن گرفتنش گفت

- ینطوریشه که ا یپرتو.نم یدینخواب شبهیاز د ! 

که هنوز تو دستم بود به چشم  یلیموبا یصفحه  تو

 یخواب یب شهیوحشتناکم نگاه کردم . هم یها

داد!  یرو تو چشم هام نشون م رشیتاث نیشتریب



 سیِت سرومهبد گذاشتم و به سم یپا یرو رو یگوش

بود  مارستانیتو ب شبیرفتم. خودش هم از د یبهداشت

بودبابا شده  یکار ها ریگیمن پ یو پا به پا . 

و چند مشت آب به صورتم  ستادمیا ییروشو مقابل

رو چشم هام  روزیرو که از د یشیو آثار آرا دمیپاش

 یناگهان زیمونده بود رو پاک کردم. انقدر همه چ

هضم کردنش رو  ییوز توانااتفاق افتاده بود که هن

بابا  یِ قلب یحمله  نینداشتم. دوسه سال از آخر

شده بود که  دادهزمان بهمون  یگذاشته بود و انقدر

و حاال  میبسپر یطعم تلخِ اون روز ها رو به فراموش

کرد یم یدوباره برگشته بود و دهن کج ! 

مانتوم بود صورتم رو  بیکه داخِل ج یدستمال با

و کنار  یقبل یباره به همون جاخشک کردم و دو

و گفتم ستادمیمهبد برگشتم. مقابلش ا : 

- یخسته شد یلیخونه. خ یکاش برگرد ! 

 یمزه ا ینشون نداد. انگار که جوِک ب یواکنش

کرده باشم ! سمج تر از قبل گفتم فیبراش تعر : 



  .با شما هستم مهبد-

که  یتوجه به حرفم از جا بلند شد و در حال یب

رفت گفتگ یفاصله م : 

- . رنگ به یبخور رمیبگ یزیچ هیتا  نیبش

 .صورتت نمونده

 یجمله ا یبود مانع از ادا بمیکه تو ج یتلفن لرزش

دادم که  یخواستم به مهبد بگم. احتمال م یشد که م

که  یاسم کس دنیاما با د کهینیتماس از جانِب کل

صفحه افتاده بود ، کامال شوکه شدم یرو ! 

 تایبهراد نگاه کردم و نها یشده  ویبه اسم س هیثان چند

 یصندل یکه رو یتماس رو جواب دادم و در حال

نشستم ، گفتم یم : 

- دییبفرما ! 

دیچیخاصش تو دستگاه پ یصدا : 

- نیستیگن ن یم ک،ینیاومدم کل ! 

دادم و گفتم هیتک یگاه صندل هیتک به : 



 !بله-

فکر کردم که  نی، به ا شتریدادِن ب حیتوض یبه جا و

آراد  یچرا تماس گرفته! نگراِن کالِس کنسل شده 

 بود؟

- افتاده؟ یاتفاق  

دوست  یادیشده رو ز دهیلحِن محکِم کمتر شن نیا من

 !داشتم

-  یاتفاق دمیپرس ؟یقیخانم حق نیگ ینم یزیچرا چ

 افتاده؟

داشتم  یکه سع ییرو بالک کردم و با صدا افکارم

 :احساسم رو منعکس نکنه ، گفتم

- زودتر خبر  طِ یبابِت کنسل شدن کالس.شرا دیببخش

دادن رو نداشتم وگرنه حتما زودتر باهاتون تماس 

گرفتن که یم  ... 

جور  نیا انِ یب یبرا یادیکه ز یحرفم با لحن ونیم

بود ، گفت یمدل رابطه ها دستور نیو ا جمله ها : 



- شما  ی! درباره دمیکالس آراد نپرس یدرباره 

شده یکه چ دمی!پرسدمیپرس ! 

ناخواه ابرو هام باال رفتند و تعجب کردم!  خواه

شدن بود ،نگاه  کیبه مهبد که در حاِل نزد یجیباگ

لحن و جمله اش رو تو ذهنم  گهیبار د کیکردم و 

نداشتم  قطعا  یگه من بهش حسکردم! خب ا یتداع

 یگفتم که به شما ارتباط یم دیلحن با نیدرجواب ا

از خودش خوشم  همخوشبختانه  اینداره اما متاسفانه 

و محکم یلحِن دستور نیاومد هم از ا یم ! 

آب پرتقال رو از دسِت مهبد گرفتم و خطاب به  پاکتِ 

 :بهراد گفتم

- میمارستانیبد شد. هنوز ب شبیحال پدرم د ! 

دیکرد و مهبد پرس سکوت : 

- ه؟یک  



از حد  شیرو ندادم! سکوِت اونطرِف خط ب جوابش

که حس کردم تماس رو  یشده بود؛ انقدر یطوالن

 !قطع کرده باشه

 کیک یباز شده  یمهبد نگاه کردم که حاال بسته  به

بود!  یرو به سمتم گرفته بود و نگاهش هنوز سوال

م که بهراد دراز کرد کیگرفتِن ک یدستم رو برا

 :باالخره گفت

 !باشه-

همه منتظرم گذاشته بود که بگه "باشه"؟  نیا ن؟یهم

"باشه" ؟ یاصال چ  

 دنِ یتعجب تلفن رو از کنار گوشم دور کردم و با د با

بود؟ شیتماِس قطع شده ماتم برد! چه مرگ   

 یکیک یکنار گذاشتم و به بسته  یجیرو با گ یگوش

کرده  تمیارش اذشدم. رفت رهیکه تو دستم بود خ

دونم چرا انتظار داشتم که حاِل بابا رو  یبود.نم

در  یالیخ یهمه ب نیبپرسه. اون همه سماجت و ا

بود بیعج یلیکنار هم خ !  



*****  

مالقات اومدند و  یمامان و خاله و مهسا برا ظهر

شده بود و به شدت  داریبود که ب یساعت کیبابا هم 

که خطر رفع شده حال بود. دکترش اذعان داشت  یب

موند یتا فردا هم تحت مراقبت م دیاما با .  

ساعاِت مالقات ، مامان  دنِ یاز به اتمام رس بعد

من مصر بود که امشب رو  یبرخالف مخالفت ها

به رفتن نبود  یکه دلم راض نیبابا بمونه. با ا شیپ

با مهبد به خونه شون  لمیاما ناچار شدم که برخالف م

 یرو بردارم و به خونه  منیبرم تا بتونم ماش

 .خودمون برگردم

بمونم  ششونیخاله اصرار کرد که شب رو پ هرچقدر

 یو تنها به خونه برنگردم قبول نکردم . دلم هوا

خاله اون تمرکز و  یده بود و تو خونه خونه رو کر

به  دنیآرامِش الزم رو نداشتم. به محِض رس

بر رسوندنم به خونه  یمهبد مبن شنهادیخونشون ، پ



و سویچم ،  نماما لیرو رد کردم و با برداشتِن وسا

راست به سمِت خونه رفتم کی . 

 نکهیو به محض ا دمیساعت پنج بود که  رس یحدودا

ه گذاشتم و در رو بستم، بغضم پام رو داخل خون

نبودم اما  ختنیکردن و اشک ر هی. اهِل گردیترک

هر  یِ پدرم نقطه ضعفم بود. پدر نقطه ضعِف زندگ

 یم مارستانیحال رو تخِت ب یب یبود. وقت یدختر

 ظهصورتش از شدِت درد هر لح ی، وقت دمشید

 یدست هاش مشت م یکرد ، وقت یرنگ عوض م

نکنه، درست همون موقع  تیشدند که از درد شکا

رمیخواست که بم یدلم م .  

خسته ام رو به سمِت اتاق مشترکشون کشوندم و  تنِ 

تختشون انداختم و سرم رو تو بالِش  یخودم رو رو

  .بابا بردم و هق هق کردم

*****  

زنگ بود که چشم باز کردم. تو اتاق مامان  یصدا با

رو  دنیخوابو بابا خوابم برده بود و اتفاقاِت قبل از 



. دوباره دمینشن ییاومد.  دقت کردم اما صدا ینم ادمی

از  لمیموبا یسرم رو تو بالش فرو بردم که صدا

جواب دادنش  یاز اتاق به گوشم خورد. برا رونیب

خشک شده ام  یکه دست و پا یبلند شدم و در حال

 یرو لمیرفتم. موبا رونیدادم از اتاق ب یرو تکون م

خانم محجوب ،  یشماره  دنیبا دبود؛  ییرایپذ زیم

هم  قهیدق کیتماس رو جواب دادم. مکالممون  عیسر

از  یو چند جمله ا دیحال بابا رو پرس د؛یطول نکش

گفت و تماس رو قطع کرد یسِر همدل .  

متوجه شدم  یگوش یِ اصل یوارد شدن به صفحه  با

دارم. مهبد و  امیپاسخ و چند پ یکه چند تماس ب

ه بودند. باهر دو تماس گرفتم و مامان تماس گرفت

ها هم از جانب مهبد بود که بعد  امیصحبت کردم. پ

 گهیدادم که د حیاز صحبت کردنمون ترج

 !نخونمشون

از حد  شیبه ساعت انداختم ، نه شده بود و ب ینگاه

آد و  یکسل بودم. مهبد گفته بود که به دنبالم م



م. خواست تو خونه بمون یمخالفت کرده بودم. دلم م

جز خونه راحت نبودم ییجا چیه . 

رو  ی. قبل از اون کتررمیداشتم که دوش بگ میتصم

درست کنم. دلم به  یخودم چا یروشن کردم تا برا

خوب نبود میرفت و حاِل عموم یشدت ضعف م .  

 یها رو برا نتیاز جوش اومدِن آب ، داشتم کاب بعد

گشتم که دوباره تلفنم زنگ  یبگ م یکردِن ت دایپ

بار  خاله باشه! اما با  نیدادم که ا ید. احتمال مخور

بار دوم تو  یتلفن و اسم بهراد برا یصفحه  دنِ ید

بار چرا  نیآدم شوکه شدم! ا نیامروز از جانب ا

 تماس گرفته بود؟

تماسش  یقینفِس عم دنِ یزدم و با کش هیکانتر تک به

رو جواب دادم. برعكس تماس صبح،  صداش به 

 :شدت آروم بود

- ن؟یمارستانینوز به  

بود! شروع مکالماتش واقعا جالب بود! فقط  جالب

خواست. اصال  یکه م دیپرس یرو م یزیاون چ



و  یا شهیسواالت کل دنِ یو پرس یرو هیعادت به حاش

نداشت! کوتاه گفتم یتکرار : 

 !نه-

به خودم اعتراف کردم که ازش ناراحتم و . 

- ؟ییکجا  

ام رو  هیکدوم شخص! دوباره زنِگ خطر!ت دوباره

آب  وانِ یکه به سمِت ل یاز کانتر برداشتم و در حال

رفتم گفتم یجوشم م : 

 !خونه ام-

 یاومد و به نظر م یم یساکت طیاز مح صداش

که تو خونه باشه دیرس : 

- مارستان؟یمرخص شدن از ب  

بگ باز و  یکردن ت دایپ یرو برا نییپا یها نتیکاب

 :بسته کردم و گفتم

 ! نه-



از تماسش نداشته.  یح بود که هدفکرد. واض سکوت

 فقط تماس گرفته بود که بپرسه کجام؟ چرا؟

 رونیاز بسته ب یکیکردم و  دایبگ رو پ یت باالخره

بودم  ی. مشغوِل رنگ دادن به آبجوش با چا دمیکش

که دوباره شک کردم به قطع کردنش. تلفن رو از 

گوشم دور کردم و متوجه شدم که تماس همچنان 

 ! برقراره

که کامال رنگ گرفته بود نگاه کردم و  ییچا وانیل به

آشپزخونه گذاشتم و صبرم  نکیس یبگ رو رو یت

دیبه سر رس !   

زد؟ باالخره گفتم یحرف نم چرا : 

- ن؟یگ ینم یزیچ چرا  

شوکه ام کرد جوابش : 

- بگم یچ دیدونم که با یچون نم ! 



 .فتهیرو محکم تر گرفتم تا از دستم ن وانیل ی دسته

 ایکردم؟ رفتار سرد صبحش ، یباور م دیرو با یچ

االنش رو؟ بِ یرفتار عج   

نشستم و گفتم یراحت یرو : 

- ؟یچ یعنی  

- ری. شب بخیچیه ! 

تلفن که خبر از  یتعجب نگاه کردم به صفحه  با

آدم؟ رفتار  نیداد. چه ش شده بود ا یقطع تماس م

کرد یم جمیهاش گ .  

رها کردم و به سمت در  زیم یرو رو وانیو ل تلفن

رفتم تا قفلش کنم و تو همون حال هم  یورود

رو که هنوز هم تنم بود ، در آوردم و بعد از  ییمانتو

کارم اف ریبرگشتم و درگ یقبل یقفل کردِن در به جا

  .شدم



به بهراد و  یقیکردم و دقا یبه بابا فکر م یقیدقا

هم  یچا یغرق شده بودم تو افکارم که دما یانقدر

اتاق شده بود یدما ! 

*****   

 یصبح ، به اتفاق مهبد که دنبالم اومده بود برا فردا

. رنگ و میرفت مارستانیکردِن بابا به ب صیترخ

سر حال تر  یبهتر بود و کم یلیخ روزیروش از د

دیرس یبه نظر م .  

که فکر  یزیزودتر از چ یلیخ صیترخ یها کار

بعد ، بابا تو  میساعت و ن کیکردم انجام شد و  یم

  .خونه بود

نموند و گفت  شمونیبرخالِف اصرار مامان پ مهبد

زنه و زود  یکه شب به اتفاق خاله بهمون سر م

  .رفت

غول نداشتم. بابا تو اتاقش مش یهم کار خاص من

به بابا یدگیاستراحت بود و مامان مشغوِل رس .  



 یکار چیکرده بودم و ه زیتماِم خونه رو تم صبح

موند غذا درست  یانجام دادن وجود نداشت. م یبرا

داد خودش انجامش بده یم حیکردن که مامان ترج ! 

تماس گرفتم و اطالع دادم که فردا هستم و  کینیکل با

شدِن بابا موندم ردایبعد از اون فقط  منتظر ب .  

***** 

کمیو  ستیب فصل   

گرفتم و به سمِت اتاقم رفتم.  یها رو از منش پرونده

مراجعم آراد بود و من در خودم تواِن  نیاول

. خصوصا بعد از دمید یبا پدرش رو نم ییارویرو

بشیو غر بیاون تماِس عج ! 

چرخوندم که  یرو طور ینشستم و صندل زمیم پشتِ 

و  میولر باشم. وسِط تابستون بوددر معرِض باد ک

 .هوا به شدت گرم بود

بعد  یقیرو با پرونده ها مشغول کردم و دقا خودم

 دیرس یآراد که از راهرو به گوش م یصدا

کرد! صاف سر جام نشستم و درست چند  ارمیهوش



شکل  دمید دونِ یبعد ، صورِت بهراد تو م هیثان

رو بهم  یواکنش چیانجام ه یگرفت. اخم هاش اجازه 

چرا؟ گهیندادند. اخم د  

به سمتش رفتم. علت  یحرف چیشدم و بدون ه بلند

ناراحت  یا گهید زیاز چ ایاخم کردنش من بودم؟ 

 ...بود

تا سوال در آن واحد تو ذهنم شکل گرفت هزار  

آراد رو در  یخم شد و کفش ها یحرف چیه بدون

کردم که ازش  یمبارزه م قایآورد. داشتم با خودم عم

به بعد دست از  ییجا هیشده اما از  ینپرسم چ

سرکشم کار خودش  ی هیو اون روح دمیمبارزه کش

که دوست داشت  یرو کرد. چطور خودش با هر لحن

 دنشیبه جواب رس یو برا دیپرس یاز من سوال م

دم؟یپرس یهم مصر بود! من چرا نم  

به داخل ، زل زدم  تشیآراد رو گرفتم و با هدا ساعد

که خودم رو  یبهراد و با اعتماد به نفس یتو چهره 

دمیهم به تعجب انداخته بود ، پرس : 



- شده؟ یچ  

شکسته اش باال رفت و  یانتظارم همون ابرو طبق

عالمت سوال رو بهم القا از  یصورتش طرحِ واضح

به سوالم نداد و البته  یکرد! فقط نگاهم کرد و جواب

تر شدند متاسفانه! چشم از اخم هاش  قیاخم هاش عم

 یبار کم نینره و ا نیگرفتم تا اعتماد به نفسم از ب

 :محتاط تر گفتم

- شده؟ یچ دمیپرس  

فشار دادم تا مانع از  نیهمزمان پاهام رو به زم و

به عقب بردارم! به گمونم از تعجِب  یدمشم که ق نیا

از حدش بود که ابرو هاش از هم فاصله  شیب

  .گرفتند

دادم حالم اصال خوب  یکه نشون م یزیخالف چ بر

 یو اضطراب احساس م جانینبود و از شدت ه

برم.  یبهداشت سیاالن به سرو نیدارم هم ازیکردم ن

درست  یخونسرد دستش رو برا یلیبهراد اما خ

باال آورد و گفت نشیِن آستکرد : 



-  یاالن برا نیهم دیاومده که با شیبرام پ یکار

 نیبد لشیتحو رشیکردم به پذ ریانجامش برم. اگر د

باشم نجایکنم تا اتمام کالسش ا یم ی. سع . 

نه کالِس آراد  دمیمثل خودش بگم "از شما پرس اومدم

حرف هاست و تا  نیتر از ا دهیچیاوضاع پ دمی"که د

 یخوددار یلیکه خ دیرس یجا هم به نظر م نیهم

تفاوت سر تکون دادم  یبهم نگفته! ب یزیکرده که چ

 یکه برگشتم با جا نیو به سمِت آراد رفتم و هم

در رو نبسته بود!  یش رو به رو شدم! حت یخال

وانهیمردِک د ! 

قرار تر از روز  یرو بستم و به سمِت آراد که ب در

از خلِق پدرش  یا نهیآقبل بود برگشتم. کامال  یها

مشابه  نشونیب یِ عاطف یبود. درست بود که رابطه 

 ینبود اما به چشم م گهیهر پدر و پسِر د یرابطه ها

سر حال تره ،  یکه کسر ییکه آراد روز ها دمید

داره یخلق بهتر ! 



زدم  یصداش م یکسر شیداشتم تو ذهنم کماب گهید

 راتِ ایاخت ی طهیخارج از ح یذهن یِ رو شیپ نیو ا

 یتعادل کاتیمن بود! توپ رو برداشتم و با تحر

رو شروع کردم و زمان گرفتم و بعد از  ناتمیتمر

که مد نظرم بود چند تقه به در خورد و  یاتمام زمان

 حینگاهش کردم که توض یظاهر شد! سوال یمنش

 :داد

- من آراد رو ببرم یاگه اجازه بد زمیعز . 

و بعد به  گرد شده ام رو اول به ساعت یها چشم

که اسمش رو فراموش کرده بودم  یا یصورِت منش

 حیبگم خودش توض یزیکه چ نیدوختم و قبل از ا

 :داد

- دونم کالسش تموم نشده اما مادرش اومده  یم

االن ببرتش نیهم دیگه که با یدنبالش و م ! 

بودم؟ مادرش؟ دهیشدن یچ  

از اندازه  شیتعجِب ب یکه منعکس کننده  ییصدا با

دمیام بود پرس : 



- مادرش؟ یاومده دنبالش؟ گفت یک  

 نیداد ا یکه نشون م ینگاهم کرد و با لحن قیدق

از تعجب رو هضم نکرده ، گفت زانیم : 

 !وا! گفتم که! مادرش-

که پشت  یباز یداشتم از فضا یکه سع یحال رد

، گفتم نمیرو بب رشیاز پذ یسرش بود ، قسمت : 

- ؟یدیخودت مادرش رو د  

رو  یهیهاي گرد شده اش ،نگاِه عاقل اندر سف چشم

صورتم کرد یروانه  : 

- خودم! حاال ممکنه آراد رو به  دمی! دیقیبله خانم حق

مونده یخال رشیپذ ن؟یمن بد . 

کردم اتفاقاِت افتاده  یدم و بابدبختي سعجا بلند ش از

رو مرور کنم ؛ صبح بهراد اخم داشت و سرحال 

بره. حاال بعد  دیداره و با یفور ینبود!گفته بود کار

اومده بود دنباِل آراد و اذعان  یشخص قهیاز ده دق

غلط  یزیچ هیداشت که مادرشه و عجله هم داشت! 



 یر نممن جور د عقلبا  یزیچ هیوسط.  نیبود ا

 یب یکلمه ا انیکه قبل از ب یمنش یاومد. به لب ها

 نیتر بیشدم و بعد با عج رهیحرکت موندند خ

که از خودم سراغ داشتم ، چشم دوختم به  ینگاه

گذاشت  یمنش یکه دستش رو رو شونه  یقامِت زن

 یتونستم احساِس پنهان شده  یکه نم یو با لحن

بدم ، گفت صیپشتش رو تشخ : 

- نجاستیپس آراد ا ! 

مثل من  یجیاز آدِم گ دیرس یکه به نظر م یمنش

 :خالص شده ، فورا گفت

- خود مادرشون نمی. ادییبفرما ! 

 رششیاي  رفت تا به پذ گهیحرِف د چیبدوِن ه و

 !برسه

اومده رو هضم کنم. با بهت  شیپ طِ یتونستم شرا ینم

مالحظه  یکه ب یپاشنه دار یشدم به کفش ها رهیخ

رفتند.  یمدند و به سمِت آراد ماو یمت ها م یرو

بلند  یو ناخن ها فیاز حد ظر شیب یبه انگشت ها



شدند  و  یکه دوِر تن آراد قفل م یو الک خورده ا

دآرا یِ و بد قلق یقرار یب تاینها ! 

 یآراد که تو بغل زن دست و پا م ی هیگر یصدا با

محکم  یزد ، به خودم اومدم و جلو رفتم و با لحن

 :گفتم

- ن؟یهست یشما ک  

پهن و  یکه ابرو ها ومدیبه مذاقش خوش ن لحنم

روشنش به باال رفتند و نگاهش منظور دار شد . 

 یبرا یکه فرصت دیرس ینداد. به نظر م یجواب

جواب دادن به من نداره. مطمئن شده بودم که کاسه 

که  دیرس یبه نظر م دیکاسه ست. بع مین ریز یا

 سدخودم رو مالقات باشه .  نیا انِ یدر جر یکسر

 :راه زن کردم و گفتم

- بدم. آراد  لیمن اجازه ندارم آراد رو به شما تحو

 لیگرفتم و به خودش هم تحو لیرو از پدرش تحو

دم یم .  



که  دیرس یرنِگ خشم گرفت و به نظر نم نگاهش

کرد  یرفتار من رو داشته باشه. فکر م نیانتظار ا

 تیعموق نیگذرم از ا یساده م یکه من هم مثل منش

م رو ادامه دادم تا متوجه بشه که  ی! نگاِه سوالدهیچیپ

آراد رو که در حاِل  یمنتظر جوابشم. با کالفگ

با داِد کنترل  ورتمگذاشت و تو ص نییبود پا یخودکش

گفت یشده ا : 

- مادرشم. اگر الزمه  گمیدارم م ه؟یچ یکارا برا نیا

 .مدرک ارائه کنم. شناسنامه همراهم هست

 نیا تمیمادرش بود؟ چرا ذهن یکنه جدکردم. ن غالف

بچه  نیبود که آراد به کل مادر نداره؟ باالخره که ا

شده بود دهییزن زا کیاز  ! 

تر شد و با گرفتِن دسِت آراد  یجر دیرو که د سکوتم

 :ادامه داد

- حتما  زتیآم نیادبانه و توه یرفتار ب نیبه خاطر ا

به ظاهر دلسوز یِ مرب یجواب پس بد دیبا ! 



ترسوند؟ مادرش هم که بود من  یم یرو از چ من

بچه رو  نیا یدادم بدوِن اطالعِ بهراد کس یاجازه نم

به جلو برداشتم که بهش بفهمونم از لحِن  یببره. قدم

که  یترسم و در حال یخودش ترسناکش نم الِ یبه خ

آوردم گفتم یم رونیروپوشم ب بِ یرو از ج یگوش : 

- و دوما که  تمسیو تراپ ستمین یاوال که من مرب

و مسئولم ستمیدلسوز ن .  

 یعمل دنِ یبهراد رو گرفتم. با د یهمزمان شماره  و

نشون داد و به  یکه انجام دادم عکس العمِل واضح

. واضح بود که چقدر دیرنگش پر یطرِز آشکار

ترسه یآدم م نیاز اسم ا یحت !  

 یب یبه خودش بجنبه بهراد جواب داد و بله  تا

 متیگفت. فرصت رو غن یتو گوش یحوصله ا

 : شمردم و گفتم

- خواد  یگه مادر آراده و م یکه م نجاستینفر ا هی

ایآراد رو ببره شما در جر ... 



 یام رو هنوز کامل ادا نکرده بودم که با ب جمله

تمام به عقب هول داده شدم. تعادلم رو از  یرحم

اصابت  زیم یبه لبه  جگاهمیدست دادم و گ

و  دمیشد و از درد نال از دستم رها یکرد.گوش

بلندش مت ها رو  یکه با پاشنه ها یبه زن یبابدخت

 حالِ کرده بود و آراد رو به بغل داشت و در  فیکث

بود نگاه کردم دنیدو . 

داره آراد  دمید یکرده بودم؛ م ریگ یحظات بدل تو

از دستم ساخته نبود. تالش  یبره اما کار یرو م

اش شد بهم خوردِن  جهیکردم که از جا بلند شم و نت

زانو هام یتعادلم و افتادن رو یدوباره  .  

- ؟یقیخانم حق یشد یخدامرگم بده. چ  

چرخوندم و  یدردناکم رو به سمِت صورِت منش سرِ 

دمینال : 

  !نذار آراد رو ببره. برو دنبالش-

شد و رو زانو هاش جلو اومد و تو همون حال  خم

 :گفت



- ن؟یا ینطوریچرا ا ن؟یزم نیخورد  

بستم. نه از درِد سرم. از درد حماقتش. چرا  پلک

  انقدر احمق بود؟

نشسته در اومدم و  تِ یدو زانو به وضع تِ یوضع از

 :گفتم

- م؟یبه سرمون کن یحاال چه خاک  

به  یکردِن زخِم احتمال دایپ یهمزمان دستم رو برا و

در کار نبود اما لمس  یگاهم بردم. زخم جیسمِت گ

گوش به  یکردِن استخوِن جمجمه ام تو قسمِت باال

  .شدت دردناک بود

که تازه اسمش به خاطرم اومده بود با لحِن  یمنش

گفت یحق به جانب : 

- ب . من کارم رو خونینگران باش ستین یازین

آدم  هیکه بچه رو بدم دست  ستمیبلدم. انقدر احمق ن

با  شهیبچه هم نی. من خودم حواسم بود که ابهیغر

اولش در خواست خانمه رو  نیآد واسه هم یپدرش م



قبول نکردم اما شناسنامه اش رو نشونم داد. اسم آراد 

 !تو شناسنامه اش بود. مادرش بود واقعا

ردم. پس واقعا اون نگاه ک یمانیبه صورِت ا یجیگ با

از ترسم  یزیچ چیه هیقض نیزن مادرش بود. اما ا

 یکردِن گوش دایپ یکرد. با وحشت برا یرو کم نم

 زیشده کناِر م یچشم چرخوندم که اجزاش رو متالش

سر هم کردن و  یبرا یرغبت چیو وا رفتم. ه دمید

که همون  هترسالم بودنش نداشتم. همون ب دنِ ید

خورد یوقت زنگ نم چیموند و ه یم یشکل . 

گفتم یدیناام یبرگشتم و با صدا یمانیسمِت ا به : 

- به پدرش  دید یبه کفشش نبود که وقت یگیاگه ر

داد یشد و هولم نم یزنم دست پاچه نم یزنگ م . 

اش زد  گهیبه پشِت دسِت د یدست یشیصورِت نما به

 :و گفت

 اوا! هولت داد مگه؟-



 نیا یم براداد یم حیرو توض یداشتم چ قایدق من

شناخت  یسوخت. نم یآدم؟ دلم از حاال براش م

 یمن م یشناخت وگرنه به اندازه  یبهراد رو . نم

دیترس . 

 یخواستم از رو یبلند شدن کرده بودم و م عزم

باعث  یوحشتناک یقدم ها یبلند شم که صدا نیزم

و نشستن بود ،  ستادنیا نیکه ب یتیوضع نیشد تو هم

 .خشکم بزنه

بهراد مقابِل  یِ طوالفان یکه چهره  دینکش هیثان به

نقش بست و من از اضطراب ،همون نشستن  دمید

مت افتادم یدادم و دوباره رو حیرو ترج . 

اتاق رو از نظر گذروند و واضح بود  طیچشم مح با

که نبود! داد  یگرده. آراد یکه داره دنباِل آراد م

لب گفتم ریز یو من ناخودآگاه ذکر دیکش . 

- است؟آراد کج  



درگردش بود و من هر  یمانیمن و ا نیب نگاهش

 یزده  رونیب یاز قبل نگراِن رگ ها شتریلحظه ب

شدم یگردنش م .  

برده بود تند و تند  یکه به عمق فاجعه پ یمانیا

دادن کرد حیشروع به توض : 

- اومدن گفتن مادِر آرادن اما من باور  یخانم هی

 یقیخانم حق. یقیخود خانم حق شیپ انینکردم. گفتم ب

مشکوکه و زنگ زدن  هیبردن که قض یپ ایهم که گو

 !به شما و اما خانمتون هولشون دادن و فرار كردن

ر کرده بود که اصال مقص فیتعر یرو طور هیقض

نبود که ذهنم رو  یزیحاال چ نیبه نظر نرسه و ا

بهراد  یِ جهنم یکنه. در حاِل حاضر چشم ها ریدرگ

 یکردند كه با حالِت خاص یم ریذهنم رو درگ شتریب

 یرو یشده  یمتالش یِ گوش یاجزا نِ ینگاهش ب

در گردش بود  نیزم !  



رو جمع و جور  یرو شکر کردم که گوش خدا

بود که من تا لحظه  یاهنکردم. باالخره خودش گو

آخر تالشم رو کردم که مانعِ اون زن بشم ی . 

فرار  یشد برا یخوب یخوردِن تلفن بهانه  زنگ

 یِ به رفتنش و بعد به صورِت برزخ ی. بابدبختیمانیا

خواستم بگم تو  یکه م یبهراد نگاه کردم و جمله ا

دیدهنم ماس . 

متعجبم بلند شد و به سرعت دور  یچشم ها مقابلِ 

آراد رو تو  دوارهیکه انگار ام دیدوئ یم ید. طورش

کنه دایپ کیکلن یِ چند قدم .  

کردم از جا بلند  یدردناکم رو تکون دادم و سع سرِ 

کرده بود که بلند شدنم  فمیشم. انقدر اون ضربه ضع

. هضم دیطول کش قهینشستنم چند دق زیو پشِت م

 ماجرا از توانم خارج بود اما مطمئن بودم که بهراد

بعد ، همون  ی قهیگرده و طبق انتظارم پنج دق یبرم

بود! نفس نفس  ستادهیابود که قبل از رفتنش  ییجا



فشار قدم  رِ یزد و مطمئن بودم که خودش رو ز یم

رسه یهاش له کرده که حاال انقدر داغون به نظر م . 

بدم مت ها  دیفکر کردم که با نیاومد و من به ا جلو

مت ها قدم  نیکفش رو ا رو بشورند. امروز همه با

 !زده بودند

ممکن به  یگذاشت و تا جا زیم یهاش رو رو دست

چشم هاش حس ناشناخته و  دنِ یسمتم خم شد. با د

تماِم وجودم رو گرفت. حاضر بودم قسم  یترسناک

 داریچشم هاش ب اهِ ینفر هم تو  شهِر س کیبخورم که 

...مرده بودنددیاشایو  دهیوهمه... خواب ستین ! 

- بود؟ یشکل چه  

آراد رو برده. با جمله  یک قایخواست بدونه که دق یم

رو در رابطه  یا گهیسواِل د چیه یکه گفتم ، جا یا

نذاشتم یکه تو ذهنش بود باق یبا  شخِص مجهول : 

- . مادر آراد بودهدهیشناسنامه اش رو د یمنش !  



رو تو تک  یهاش شعله ور شدند و من کالفگ چشم

دمیاِت مرد رو به روم دصورت و حرک یتک اجزا . 

- رو الزم  لمشیرو چک کنم. ف نیخوام که دورب یم

  .دارم

داد.  یعذابم م یزیاز هرچ شتریب نیآروم بود و ا نا

کردم حداقل صدام آرامش دهنده باشه یسع : 

- دیصحبت کن تیریبا مد دیبا . 

دندون هاش  ریخوش فرمش که اس یلب ها یبرا دلم

چه  نیخواستم بگم ا یشده بودند به درد اومد. م

به آدم  هیاما شب یآر یسر لب هات م یکه دار هییبال

دیرس ینگراِن لب هاشون باشند به نظر نم کهییها ! 

- ؟یزن یزنگ م  

رو صدا زدم.  یمانیزور از جا بلند شدم و ا به

خودم که آش و الش شده بود و در حاِل  یِ گوش

 هشمار کینینداشت. خواستم با تلفِن کل ییحاضر کارا

رو به من بده.  یو گوش رهیخانم محجوب رو بگ ی



بعد، خانم محجوب  قهیکار رو هم کرد و دو دق نیهم

 !پشِت خط بود

گفتم یبهراد نگاه کردم و تو گوش یچهره  به : 

-  یمسئله ا هی. ریسالم خانم محجوب ، وقتتون بخ

اومده شیپ . 

رو به صداش انتقال داده بود  یکه صدام نگران انگار

مون حس و حال مِن گفتکه با ه : 

- شده؟ یچ  

وا  یاز ماجرا رو براش گفتم و صدا یا خالصه

دمیرفته اش رو شن : 

- ک؟ینیآورده کل سینه. دوباره پل یوا  

 یبهراد نگاه کردم که داشت با تلفنش شماره م به

 :گرفت و گفتم

- خواد یرو م نیدورب لمِ ینه نه. فقط ف ! 

کالفه گفت یلحن با : 



-  نیآم. چقدر دردسر داره ا یخب. دارم م یلیخ

 !مراجع

که بهراد راه انداخته بود ، به  یادیداد و فر یصدا با

که به  یخودم آومد و تلفن رو قطع کردم و در حال

رفتم ، گفتم یسمتش م : 

- هیدرمان طِ یمح نجایتو رو خدا آروم تر ا . 

به حرفم نشون بده گفت یکه واکنش نیا بدونِ  : 

- دونم تو  یه. مرو روشن کن شیبهش بگو گوش

که من آدم صبر کردن  یدون ی. میازش خبر دار

ستمین ! 

رو  ینبود کس یازیشدم بهش. ن رهیو واج خ هاج

 یآدم همینجوریش هم به قِد کاف نیبترسونه. ا

 !ترسناک بود

 هیهوا فرستادم داخل ر یرو قطع کرد و من کم تلفن

 زیچ کیهام. مستخدم رو صدا زدم و خواستم که 



تا غش کردنم در اثر  یزی. چارهیبرام ب نیریش

نمونده بود یضعف و اضطراب باق . 

نگاه كردن به بهراد رو نداشتم و این اون دلیلي  توانِ 

م كه با وجوِد میليِ بود كه بخاطرش ترجیح مي داد

  !شدیدي كه به نشستن داشتم ، همونجا دم در بایستم

 یکه تلفن رو بهش م یرو صدا زدم و در حال یمانیا

رو کنسل کنه.  یدادم خواستم که فعال دو مراجعِ بعد

سرتکون داد و دور شد یحرف چیه یب .  

دیگه هیچ دلیلي نبود براي حفِظ فاصله! من  حاال

به رگ  تیکه آماجِ عصبان یرادمونده بودم و به

کرده بود! نگاه پرسشگرش  تیدستش هم سرا یها

، ناخودآگاه به حرف اومدم دمید رمیبانگیرو که گر : 

- آن یخانم محجوب دارن م ! 

از خدمه ها  یکیرو که  ینگفت و من آب قند یزیچ

متعجِب بهراد سر  یچشم ها یبرام آورده بود جلو

دمیکش . 



 ی. موستیحجوب بهمون پکه خانم م دینکش یطول

 چیه ی. بهیحوال نیدونستم که محِل سکونتش هم

من  زیم یوارد اتاق من شد و لپ تاپ رو رو یحرف

  .گذاشت

که تا اون موقع داشت طول و عرِض اتاق رو  بهراد

 یحرف چیکه ه نیکرد جلو اومد و بدون ا یم یط

لپ  یرد و بدل شه فقط زل زد به صفحه  نشونیب

  !تاپ

سوالي كه خانم محجوب پرسیده بود رو بي  جوابِ 

. خانم ستادمیبه تماشا ا یحواس دادم و من هم گوشه ا

شد و  یلیمحجوب پسورد رو وارد کرد و وارد فا

 :گفت

- اتاق . کدوم رو اول  لمِ یهست هم ف رشیپذ لمیهم ف

  باز کنم؟

کردم و گفتم دخالت : 

- نجایا  ! 



 ییاعتنا شده بودند رهیکه بهم خ یبه دو جفت چشم و

 یلمی! خانم محجوب فتورینکردم و زل زدم به مان

گذاشت.  یم شیکرد که اتاق من رو به نما یرو پل

رو جلو برد و گفت لمیف : 

- بودند؟ نجایا یامروزه. چه ساعت یبرا  

به ساعت گفتم ینگاه با : 

- شیپ قهیچهل دق بایتقر . 

 یناواضح ریتصو دنِ یرو جلو تر زد و من با د لمیف

تماز زن گف : 

- نجاستیهم . 

رو گرفت.  دمیاز د یبه جلو خم شد و قسمت بهراد

زن واضح بود. فیلم  یصدا نداشت اما چهره  لمیف

کرد. به  یبود که زن داشت با من صحبت م ییجا

بهراد یمانیتور زل زدم به فِک منقبض شده  یجا . 

بهراد  یبه اون قسمت که شماره  دیرس لمیبعد ف یکم

به عقب هول داده  هیچند ثانرو گرفتم و کمتر از 



اون صحنه دوباره وحشت کردم  دنِ یشدم. خودم از د

 یکه واكنشي نشون بدم ، چشم ها نیو قبل از ا

کردند رمیمتعجِب بهراد و سوالش ، غافلگ : 

- ؟یخوب  

حال من ، اون هم  دنِ یوسط به فکر پرس نیکه ا نیا

 ایدن بیدوم شخص مفرد افتاده بود از عجا ریبا ضم

 .بود

 شیو لحِن نگران خانم محجوب اجازه نداد که ب نگاه

مشغول باشم!  امیدن بیعجا لِ یتحل هیاز حد به تجز

 دیکش نییجواب گذاشتم. شالم رو پا یسوالش رو که ب

 یباعث م یدونم چ یسرم شد. نم یو مشغوِل وارس

از بهراد خجالت بکشم! شالم  تیوضع نیشد که تو ا

 :رو سرم کردم و گفتم

- درد دارم ینم محجوب.فقط کمخوبم خا . 

و خانم  رهیگذشت تا بهراد چشم ازم بگ یا هیثان چند

کردِن آثار ضربه بشه! و بعد  دایپ الِ یخ یمحجوب ب



شد ،  یعذاب آور ط ی هید ثانچن نیکه ا نیاز ا

 :بهراد گفت

- خوام یرو م لمیمن ف ! 

گفت تایمحجوب اول سکوت کرد اما نها خانم : 

- کنم  یدم اما واقعا خواهش م یرو بهتون م لمیمن ف

. نیمن رو بهم نزن کینیجو کل یطیشرا چیکه تحِت ه

فقط از جانب  رهیصورت بگ یتیاگر هم شکا

قرار گرفتند.  تیمورد اذکه  هیقیپرتو...یعني خانم حق

و  نیتون رو خودتون حل کن هیکنم قض یخواهش م

نیزیرو بهم نر نجایجو ا ! 

ده! خانم  یم یا یدونستم سکوِت بهراد چه معن ینم

ها رو بهش  لیگرفت و فا یفلش یمانیمحجوب از ا

از هر  شیانتقال داد. حق دادم به خانم محجوب که ب

ما من خانم باشه ا کشینیبه فکر آرامش کل زیچ

از آرامش، نگراِن شهر از  شتریمحجوب نبودم و ب

مرد بودم نیا یچشم ها یدست رفته  . 



که به  یدونستم. مرد یازش نم یزیکه چ یمرد

بود.  سمیاوت یچهارساله  یبچه  هیپدر  ادیاحتمال ز

زن داشت و رفتار هاش انقدر  ادیکه به احتمال ز

 کیوع بر شر یمبن یدیام چیآنرمال بودند که ه

کردند یدر تو القا نم زیمسالمت آم یرابطه  ! 

 یکه در حاِل رفتنه! داشت م دمیخودم که اومدم د به

که به من گفته بود همون "  یجمله ا نیرفت و آخر

بود که بهش جواب نداده بودم ی" ا؟یخوب . 

شد دنبال کنم گرفتم و  یکه م یقدم نیاز آخر چشم

ترم کردقرار  یخانم محجوب ب یپوِف کالفه  !  

یقرار یبود ؛ ب نیکه داشتم هم یقیدق حِس  ! 

شد؟ یشروع م یقرار یبا ب عشق  

*****  

که به زور سرپا نگه  یمراجع رو هم با جسم نیآخر

خونه شدم یو راه دمیداشته بودم د ! 



از بابا اومده بودند  ادتیع یو خانواده اش برا عمو

خند رو از سرم پروند و لب یقرار یبابا ب یِ و سر حال

 .رو لبم نشوند

به سمِت اتاقم رفتم تا لباس عوض  یاز احوالپرس بعد

که از اتاق  نیکنم و بعد از اتمام کارم به محض ا

! دمیو کامران رو پشت در اتاق د اریخارج شدم، کام

و پاره  بیو غر بیعج یبا تعجب به لباس ها

 :پورشون نگاه کردم و گفتم

- ن؟یکن یکار م یچ نجایا  

حرف اومد و گفتبه  اریکام : 

- شا یم میر ی. هرجا ممیما دوتا داداش ... 

من ساکت شد و در عوض کامران  یچشم غره  با

 :گفت

-  یهر جا م گهیبود االن د ماینه داداش اون واسه قد

یم میر ... 



که با دستم به شونه اش وارد کردم ساکت  یفشار با

گفت میعصبان یچشم ها دنیشد و با د : 

- نگاه نکن. همه جا هم که  یطورخب بابا. اون یلیخ

  .نه

حرفش سِر خط و خطوط دارش رو  دییدر تا اریکام

 :تکون داد و گفت

- گه! فقط در مكاِن مناسب یگه، راست م یراست م !  

خواستم بهشون رو  یخنده ام گرفته بود و هم نم هم

بدم. با دست هر دو شون رو به عقب هول دادم و 

 :گفتم

- ن؟یواخ یم ی. چنجایاز ا نیبر  

تکون داد و گفت یسر کامران : 

- تو بند و بساطت  یچ دیجد یکادو میببن میاومد

؟یدار  

شدم دنبالم اومدن و کامران  یکه دور م یحال در

  :گفت



- شرت خوشگل موشگال یاز اون ت ! 

رو  ایمیبهشون ندادم و با رفتن به آشپزخونه ک یجواب

و هم کنار زن عم ی. ماماندمیساالد د ی هیمشغوِل ته

نشسته بود و مشغوِل حرف زدن بودند. کنارشون 

 :نشستم و خطاب به زنعمو گفتم

- پسرا؟ نیاز دست ا یکش یم یچ   

مشکلش اشاره کرده بودم که  نیبه بزرگتر انگار

و گفت دیکش یآه : 

- کار کردند؟ یموهاشون رو چ یدید  

 یلبخند شونیبور و خط خط یسر ها یِ آور ادی با

 :زدم و گفتم

- گهیجوونن د !  

و رو کردن  ریجمله ام دست از ز دنِ یبا شن مامان

و خطاب به زنعمو گفت دیتابه کش یماه یها ازیپ : 

- ! نگاه کن هیعیرفتار هاش طب یلینکه واسه ما خ

کار کرده یاون خرمن موها رو چ ! 



با لبخند نگاهم کرد و گفت زنعمو : 

- آد یبهت م یلیخ ! 

زنعمو ادامه داد فِ یتوجه به تعر یاما ب مامان : 

-  بیج شیشرت و شلوار ش یت هیفقط کم مونده 

پرهام داشتن برسونه یبپوشه و پدرش رو به آرزو ! 

دمی. خبر نداشت که پوشدمیصدا خند با  !  

ها به آشپزخونه  ینکرد و کام دایادامه پ گهید بحث

و گفتم دمیکش غیج دنشونیاومدند. با د : 

- کشتمتون نیکن یادب یب ! 

به خودشون گرفتند که اصال به  یمظلوم ی افهیق

رو از  ییاومد. کاهو یمدل موها و لباس هاشون نم

داخِل ظرف برداشتم و مشغول خوردنش شدم که 

 :کامران گفت

- رو بهت نشون  یزیچ هی میخوا یاتاقت م میبر ایب

میبد . 



به  تیخنده و من با عصبان ریزد ز یپق ایمیک

نگاه کردم که گفت اریصورت کام : 

- خوام نشونت بدم یباور کن م ! 

 نیلخت و برنزه اش  رو ب یبردم و بازو دست

 :انگشت هام فشار دادم که آخش بلند شد و گفت

 !اگه نشونت دادم-

ت خنده چاقو رو رها ! کیمیا از شدیروان ی پسره

 : کرد و گفت

- خوان  یآم. م یمنم م میبر ایگه. ب یراست م

رو نشون بدن دشونیشاهکاِر جد ! 

کردند. بلند شدم و با کیمیا  یبه ما نم یتوجه هیبق

 م،یدیکه به اتاق رس نیدنبال پسرا راه افتادم. هم

 دنِ یشرت هاشون رو باال زدند و من با د یها ت یکام

که رو شکم هاشون تتو کرده  ییدهاطرح بزرِگ اژ

  .بودند نفسم بند اومد



بهت که در اومدم جلو رفتم و با سر انگشتم با  از

و  دمیشکِم کامران کش یرو خطوط تتو شده  اطیاحت

 :گفتم

- ان؟ یواقع  

گفت یبا لودگ اریکام : 

- آد یهم در م شیآره بابا. از دهنشون آت ! 

دم و گفتمبه سِر اژدها ز قایبه شکمش و دق یمشت : 

-  یبرچسب ای نیکه واقعا تتو کرد نهیاحمق منظورم ا

هیزیچ ... 

گفت ایمیک : 

-  یروز کامل به بهونه  هینه واقعا تتو کردن. 

زد و فرداش دو تا  بشونیگردِش خارج از شهر غ

 !اژدها برگشتند خونه

فکر کردم که  نیتختم نشستم و به ا یبهت رو با

قرار نباشم.  یاعجوبه ها، باعث شده ب نیحضور ا

 یاجازه نم یبودند که لحظه ا طونیانقدر شر و ش



و از حاال عزاداِر رفتنشون  یدادند با فکرت تنها باش

  .شده بودم

 یم یاز پنجره به  آسمون افتاد. شب دهن کج نگاهم

 ! کرد

استراحت  یعمو رفتند و بابا برا یکه خانواده  نیهم

سر دلم  ییکه چه بال دمیبه اتاقش رفت ، تازه فهم

  .اومده

رو خاموش کرد ،  ییرایپذ یکه چراغ ها مامان

و پناه بردم به اتاق و تختم دمیخودم و دلم رو تنها د . 

 المیوده بودن به خآس یو وعده  دیبه بالش رس سرم

 یساعت ها ب یدونستم با وجود خستگ یداده نشد! م

در انتظارمه یخواب !  

تلگرام  یرو برداشتم و وارد صفحه  یگوش کالفه

 لشیرو پروفا یمیبهراد شدم . هنوز همون عکس قد

داد که  ینشون م دشیبازد نیبود و گزارِش آخر

 !ساعت هاست که تلگرامش رو چک نکرده



اومد.  یافتادم دلم به درد م یمروزش که محاِل ا ادی

 ی. تنها اطالعاتشیاز زندگ ارمیتونستم سر در ب ینم

 یبود که به سادگ یآدم داشتم اطالعات نیکه من از ا

دشونیفهم یشد در مورد هر کس یم ! 

کرد بد جور  یکار م یکه االن داشت چ نیا فکر

 نه؟ ایبود  دهیکرده بود. به آراد رس ریذهنم رو درگ

فکر  نی... از ا ای ادیب کینیقرار بود که دوباره به کل

که  اد؟ین گهیآخر بود که حالم بد شد... ممکن بود د

نمش؟ینب گهید  

خواستم حاال به عمق دوست داشتنش فکر  ینم

که دوست داشتن  یاسم حس نمیخواستم بب یکنم.نم

 شتریآدم ب نیاما مطمئن بودم که ا هیواقعا چ دمشینام

مهمه ، برام اهمیت داره!  بهیغر هیه از اونچه ک

، دارم به  دیاز اون چه که با شتریمطمئن بودم که ب

 ی هیکه قض ودمکنم و مطمئن تر ب یآدم فکر م نیا

شده که انگار من  فیذهنم تعر یبرا یامروز طور

تونم خودم رو جدا بدونم یهم تو بطنش هستم و نم . 



 قهیچهل دقو  ازدهیانداختم.  لمیبه ساعت موبا ینگاه

از حد  وسوسه   شیزنگ زدن بهش ب یبود و من برا

 .بودم

سرنوشت قراره  نمیتونستم منتظر بمونم تا بب ینم من

نداشتم با منتظر  میما رقم بزنه. تصم یبرا یچ

کنم.  نیبه شعور خودم توه ندهیاتفاقاِت آ یموندن برا

 یبالغ بودم که م یو چهار ساله  ستیدختِر ب هیمن 

خوام رقم بزنم؛  یرنوشت رو اونطور که متونستم س

کنم شیارخوام دست ک یاونطور که م  !  

باعث شده بود که اون شب احساِس  یدونم چ ینم

به انجام رسوندِن  یکنم برا یقدرت فوق العاده ا

بهراد رو گرفتم و با  ی. پس شماره ممیتصم

بعد  یکیکه  یآزاد یگوش دادم به بوق ها یصبور

رو وادار  میداریاعصاب شن یها رندهیگ یگریاز د

کردند یم کیبه تحر ! 

خودش یبوق ها منجر شدند به صدا باالخره : 

 !بله-



وضوح، آروم  نیکردم در ع یم یکه سع ییصدا با

 :به نظر برسه ،گفتم

 !سالم-

از جانبش وادارم کرد به ادامه  یجواب دنِ ینشن و

 شهیکل یو صحبت ها یآدم ، آدِم احوالپرس نیدادن! ا

نبود. پس گفتم یا : 

- ن؟یکن دایآراد رو پ نیتونست  

و تلخ گفت کوتاه  : 

 !نه-

 ی. پلک بستم و سعادشیز یِ کردم از تلخ سکوت

کردم تجسمش کنم. تو اتاقش بود. رو اون تخِت بهم 

. واضح و مشخص گفتمختهیر : 

- که  یاتفاق یامروز. برا یمن ناراحت بودم برا

تماس گرفتمحساب هم  نیشما!  رو ا یافتاد و برا .  



 یها یساز ریسکوت کرد و من تو تصو دوباره

هم  یکه رو دمید یرو م ییها گاری، ته س میذهن

  !تلنبار شدند

- دونم آراد کجاست یکه نم هیشب نیاول نیا ! 

جمله  یِ لحن و عمِق ناراحت یسوخت برا ینم دلم

کس  چیه یکردن برا یوقت آدم دلسوز چیاش. من ه

کردم که  یفکر م نیه انبودم. در عوض داشتم ب

تونم راِه  یتونم کمکش کنم. چطور م یچطور م

رو ارائه بدم که بتونه هرچند كم كمك كننده  یحل

دمیباشه. پرس : 

- ؟یهم ازش ندار یخبر چیه  

گفت یحِس ناشناخته ا با : 

- مونه ینم ینطوریا ! 

که با  یبردم به سمت موهام و در حال دست

م گفتمکرد یم ختشونیسرانگشت هام بهم ر : 



-  یاز دستم بر م یکه کمک یهر وقت احساس کرد

که خانم محجوب زد شامِل  یآد من حتما هستم. حرف

هم  سیشه. من اگه الزم باشه تا اداره پل یحال من نم

گم. شما  یگفته بشه رو م دیکه با یزیآم و هرچ یم

رو انجام بده که به نظرت درسته یاون کار .  

 ییصدا یب قِ یعم از گفتِن حرف هام ، نفِس  بعد

من هم دوم شخص شده بود اما هنوز  ی. برادمیکش

" تو" برام نامانوس بودریهم گفتِن ضم ! 

 

و دوم ستیب فصل  

 یب یبه اضافه  یقرار یبود؛ ب یروِز بد فردا

یخبر ! 

شده  داریبودم و صبحِ زود ب دهیخواب ریقبل رو د شب

 یو فکر م دمیپلک یبودم و تمام مدت تو اتاقم م

نداشت ییکه راه به جا یکردم؛ فکر ! 



تماس  نیرو  ب میریگ میتصم یصبح صد بارقوه  از

کرده بودم و تا  یگرفتن و نگرفتن با بهراد پاسکار

 یا جهیکرده بود به نتغروب  دیحاال که خورش

بودم دهینرس ! 

 نیرو به پنجره نشسته بودم و بالش رو ب کالفه

جرقه  کهویدادم که  یمضطربم فشار م یانگشت ها

اسم باعث شد که  کی یادآوریتو ذهنم زده شد و  یا

 یریتونستم با نص یکردم؛ م دایپ یحس کنم چاره ا

 ! شماره اش رو داشتم؛ تو تلگرام چند رمیتماس بگ

داده بود امیپ یبار ! 

و تند و تند ،  دمیاز جا پر میبرداشتن گوش یبرا

هاش  امیکردِن پ دایپ یها رو برا امیپ یصفحه 

ها رو پاک نکرده باشم!  امیبودم پ دواریگشتم. ام

که دچارش بودم و شماره ها رو  یعادت نیلعنت به ا

کردم ینم ویس ! 



از سر  یکردِن چیزي كه مد نظرم بود لبخند دایپ با

با  یلب هام نشست و بدون معطل یرو یخوشحال

داده بود تماس گرفتم امیکه پ یشماره ا ! 

به شمردن بوق ها کردم و با نواخته شدِن هر  شروع

فرستادم. سر بوق  رونیکدوم، بازدمم  رو کالفه ب

 فیپنجم بود که تماس وصل شد و بازدمم بالتکل

  !موند

- دییبفرما ! 

 یِ جیگ نیاس گرفتن و نه به ابه اون همه شوِق تم نه

 یم دیبا یمحض! واقعا چرا تماس گرفته بودم؟ چ

 گفتم؟

- دییالو...بفرما ! 

دهانم رو قورت دادم و گفتم آب : 

- هستم. درمانگر آراد یقیسالم. حق ! 

بود یاز هر حس یخال صداش : 

- ن؟یسالم. بله شناختم شماره اتون رو. خوب هست  



تخت نشتم و گفتم رو : 

- استش تماس گرفتم کهممنونم...ر ... 

انتظارش بود و حرف زدن شده  ینشونه  سکوتش

کردم صدام  یمن! سع یبرا ایکار دن نیبود سخت تر

گفتم یمسلط باشه وقت : 

آراد بپرسم. شما ازشون  یتماس گرفتم که درباره  -

ن؟یاطالع دار  

بعد سکوتش رو شکست و گفت هیثان چند : 

-  روزیادن. دتماس گرفتم . جواب ند شیساعت پ هی

خبرم یتا عصر اونجا بودم و از اون موقع ب . 

من  یریبه سنگ خورده بود! االن نسبت به نص رمیت

 !با خبر تر بودم

گفتم یدیناام با : 

- . نگراِن آراد بودمنطوریکه ا ! 

سکوت کرد و عمال داشت من رو از تماس  دوباره

زدم  یکرد. به خود بهراد زنگ م یم مونیگرفتن پش



تماس رو قطع کنم که  یاومدم با خداحافظ بهتر بود!

 :گفت

- آراد  یماریخواد از ب ینگرانم. مادرش م یلیمنم خ

 یبه نفعِ خودش سوء استفاده کنه وگرنه از سر دلتنگ

  !آراد رو نبرده

مشغول تر از قبل شد! گفتم ذهنم : 

- کنن؟  داشونیتونن پ یبهراد نم یخب مگه آقا

دونن  یشون رو مباالخره محل سکونت نکهیمنظورم ا

شونن و همسر  یمادر واقع دمیچون تا اونجا که فهم

بهراد یآقا ! 

صحت داشت و  یمادر واقع ی هیام فقط تا قض جمله

که با جواب  یری. تیکیبود در تار یریاش ت هیبق

به هدف خورد قاینصیري دق : 

 !البته همسر سابقشون-

باز  مهیو لب هام ن دندیها از ذهنم پر کش کلمه

 یبهراد بود! کس یموندند! پس واقعا آراد پسر کسر



پسر  هیپسر چهار ساله داشت.  هیکه دوستش داشتم 

همسر طالق داده شده.  هی. و سمیاوت یچهار ساله 

 نیچشمم و علِت ا یه مامان اومد جلو ناخودآگا

 یده بودم بیکه فهم یزیبا چ یلیخ یذهن یادآوری

 !ربط نبود

اما مغزم  دمیشن یرو م یرینص یِ بعد جمالت

 یم یکرد! متوجه نبودم که داره چ یپردازششون نم

 !گه

که راجع به بهراد  یقتیحق شیکرده بود پ ریگ ذهنم

 یبودم بهراد عمو ردوایام  نیبودم.تا قبل از ا دهیفهم

... اما یا گهیهر نسبت د ایبچه باشه. برادرش  نیا

 بود که یقتیحق نیقابل انکار تر ریغ نیپدرش بود و ا

دونستم یبهراد م یمن راجع به کسر ! 

دمیپرس یریجمالِت نص ونِ یم : 

- شه؟ یم یحاال چ  

شه؟ " رو  یم ی"حاال چ نیمعلوم نبود که ا قایدق اما

ع مطرح کردمدر مورد کدوم موضو !  



- و  ریبه خ هیکه قض دوارمیدونم منم. فقط ام ینم

هر  دمید روزیکه من د یحل بشه. اون مرد یخوش

 ریکه خدا به خ دوارمیاومد. ام یازش بر م یکار

 !کنه

شد و  زیبه وجودم سرر یاز نگران یادیحجم ز کهوی

هوا گفتم یب : 

- اونجا؟ دینر گهیخودش گفت که شما د  

گفت یآروم یصدا با : 

- نداشتم. من پرستار آرادم و  یکار گهینه اما من د

 یتو اون خونه عمال کار ستیکه آراد ن یتا وقت

 .ندارم

تونستم از صدام حذفش کنم  یکه نم یا ینگران با

 :گفتم

- کاش  فته؟یب یآد؟ نکنه اتفاق یم شیپ یخب االن چ

نفر هی ... 

قا؟یدق ینفر چ هیام رو خوردم. کاش  جمله  



- شون گفتم که به پدرشون اطالع بدن اما به روزید

نزدم و از  یحرف چیه گهینگاهم کردند که د یطور

شه  ینم شونیبه ا ن؟یدون یاومدم. م رونیخونه ب

حرف زد یحت ! 

تکرار کردم یاراد ریغ : 

- کار کنن؟ یپدرشون؟ پدرشون چ  

دیپرس یتعجِب مشهود با : 

- پدرشون رو؟ نیشناس ینم  

بهم القا کرده  یاش طور شناختم؟ چرا جمله یم دیبا

بهراد رو؟ یبشناسم پدر کسر دیبود که با  

گفتم کوتاه : 

- شناسم ینه. نم .  

بود که  نیا یکرد و سکوتش نشون دهنده  سکوت

ربط  یب یمکالمه رو نداره! چند جمله  یقصد ادامه 

یشد خداحافظ یگفت که خالصه شون م ! 



 نیکه ب یشدم به تلفن رهیلب خداحافظ گفتم و خ ریز

  .انگشت هام بود

گذشته بود و  یخبر یکه به ب یبه صبح تا عصر نه

اطالعات بهم داده  یکه کل یا قهیپنج دق نینه به ا

 نیشناس یگفته بود "نم یریکه نص نطوریشده بود. ا

آدم  نیداد؛ پدِر ا یم یمعن هیپدرشون رو ؟" فقط 

  !قطعا معروف بود

و تمام  بلندمدتم یکردم رجوع کنم به حافظه  تالش

 میذهن یها لیشناسم از فا یرو که م ییبهراد نام ها

بود. من جز خودش و  جهینت یبکشم. اما ب رونیب

شناختم یرو به اسم بهراد نم یپسرش کس .   

بهراد  یشدم و اسم کسر میوارد مرورگر گوش یفور

 دایپ یاطالعات کمک کننده ا چیکردم اما ه پیرو تا

  !نکردم

 نهیو سرچ کردم. اگر در هر زمدوم فقط بهراد ر بار

راجع  یاطالعات دیمهم بود با ایآدم معروف  نیا یا



بود و  جهینت یبار هم ب نیکردم اما ا یم دایبهش پ

شده بودم جینشد! گ دایپ یاطالعات مرتبط چیه ! 

! به سمت دهیبه ذهنم نرس یو فکر دمیاتاق چرخ تو

 نیرو از ب ینیهدف، ج یکمد لباس ها رفتم و ب

و با شلوار  دمیکش رونیکمد ب یتا شده  یشلوار ها

تنم کردم و با  یعوضش کردم.روپوش میراحت

و  چییموهام و برداشتِن سو یرو یانداختِن شال

زدم رونیباز خونه  ل،یموبا !  

 یرو تجربه م یادیشور افتاده بود و اضطراب ز دلم

تهران رو متر کردم و  یها ابونیهدف خ یکردم. ب

چند ماِه مشترِک گذشته  نیاز ا ییتماما صحنه ها

که که  ینادر یمقابل پلک هام نقش بست؛ لبخند ها

که  یبودم، روز دهیدو بار رو صورتش ند یکیجز 

 یذهنش مستثن یزن ها یکل ی بهم گفته بود از قاعده

که مثال  یروز تش،یتصادف و حما ی هیهستم، قض

یخطاب به آراد گفته بود" موش شد "! 



که تماما آزار  یداشتند. عالم یهم عالم خاطرات

خاطره ها آزار دهنده بودند؛  یدهنده بود! اصال همه 

خوب هم بد بودند  یچه خوب و چه بد! خاطره ها

که نبودنش  یدلتنگ کس کردند. یچون دلتنگت م

وگرنه اگه خوِد  یفتیخاطراتش ب ادیشد  یباعث م

 چیتو ه ،بود تیتو زندگ دیاون آدم اونطور که با

یکرد یوقت با حسرت خاطراتت رو مرور نم ! 

زنِگ تلفنم به خودم اومدم و دست از آزار  یصدا با

صفحه افتاده  یخونه رو ی!شماره دمیدادن خودم کش

گذاشتم كریاسپ یرو رو یگوش بود. جواب دادم و : 

- پرتو؟ ییکجا  

بود!  دهیپرس یخوب یلیمامان بود و سوال خ یصدا

چشم  ییکردِن تابلو دایپ یواقعا کجا بودم؟ برا

 نیماش یمامان تو فضا یچرخوندم که دوباره صدا

 :پخش شد

- ؟ییکجا ؟یشنو یصدام رو م   

رو به رو نگاه کردم و گفتم به : 



 !سالم مامان-

- ؟ییکجاسالم .  

 دیبا یدونستم کجام چ ینم یشد!وقت ینم الیخ یب

دادم؟ گفتم یجواب م : 

- اومده.  شیاز دوست هام پ یکی یبرا یمشکل هی

خوام کمکش کنم یم ! 

اومده بود. حاال  شیهم نگفته بودم! مشکل که پ دورغ

 یآشنا.من هم واقعا م هی یدوستم نه برا یبرا

یه کمکدونستم که چ یخواستم کمک کنم، فقط نم !! 

 کدوم دوستت؟-

گفتم همون  یم دیهم فشردم. با یهام رو رو لب

داره و از  سمیاوت یپسِر چهار ساله  هیدوستم که 

! اما شیشناس یزنشش هم جدا شده ، البته که تو نم

 :فقط قسمِت آخرش رو گفتم

- شیشناس یتو نم ! 

گفت تایسکوت کرد و نها هیثان چند : 



- ؟یگردیبرم یک  

رو  قهیدق ستیکه هشت و ب نیماش به ساعت ینگاه

داد، انداختم و نامطمئن گفتم ینشون م : 

- آم یم ! 

- ایباشه. زود ب ! 

 دیفکر کردم که با نیرو قطع کرد و من به ا تماس

گشتم  یکار کنم؟ دست از پا دراز تر بر م یچ

کردم؟گوشي  یکار م یدلشوره چ نیخونه؟ پس با ا

اد رو بهر یشماره  یرو برداشتم و بدوِن معطل

کردم افکارم منصرفم  یگرفتم! چون اگه معطل م

کردند یم ! 

کردم بدوِن فکر، گوش بدم به بوق  یفقط سع پس

ند و شد یرد م یگریبعد از د یکیکه  یآزاد یها

از جواب دادن نبود یخبر ! 

بوق آزاد، دوباره تماس  یمحِض قطع شدِن صدا به

گوش دادم به  یشتریب یِ دیبا ناام نباریگرفتم و ا



که کامال ناامید  یناهنجارشون و درست وقت یصدا

کم  یتماس، صدا نیشده بدوم از به ثمر نشستِن ا

گفت یدور یاز فاصله  یجون : 

 !بله-

که اشتباه شده اما اسم و شماره آن احساس کردم  هی

شده مطمئنم کرد که با خودش تماس  ویس ی

پارک کردم و گفتم ابونیرو کنار خ نیگرفتم.ماش : 

- د؟یسالم. خوب   

دمیپرس نباریو ا دمینشن یجواب : 

- ن؟یشنو یصدام رو م  

که از تلفن فاصله  دیرس یدونم چرا به نظرم م ینم

ل دادم که طبِق باز هم جواب نداد، احتما یداره! وقت

نفسش هاش  یمعمول قطع کرده اما با شنیدِن صدا

 یبا صدا د؟یکش ینفس م ینطوری! چرا ادمیترس

دمیپرس یبلند : 

- ن؟یخونه هست  



وجودم رو  ی! ترس بددمیرو شن یناواضح ی" نه" و

دمیام پرس دهیاحاطه کرد و با همون لحِن ترس : 

- شده؟ یزیچ ن؟ییکجا ! 

لب نثار خودم کردم و  ریز ینداد! لعنت یهم جواب باز

 :گفتم

-  یمن رو م نیپس؟ دار نیگ ینم یزیچرا چ

نیترسون ! 

منقطعش  ینفس ها ینداد و صدا یهم جواب نباریا

 یاعصابم! اون لحظه به معن یخط انداخت رو

کار  یچ دیدونستم که با یبودم و نم دهیترس یواقع

داشت  بشیعج یکنم! حرف نزدنش و نفس ها

سرش اومده. با  ییبال هیکه کرد  یمطمئنم م

اومده  شیپ تِ یعلتش موقع نیکه عمده تر یتیعصبان

دمیخودم بود، پرس یِ آمدو ناکار : 

- براتون  یاتفاق ن؟یتنها هست ن؟ییکجا نیشه بگ یم

 افتاده؟



که تماس قطع شد. در  دمیپرس یداشتم سوال م هنوز

رو پرت کردم رو  یواقع قطع کرد! با حرص گوش

بلند گفتم و یکنار یِ صندل : 

- یکن یبه درک که قطع م ! 

اومد رو انجام داده  یکه از دستم بر م یکار من

دنده بود  کیکه خودش انقدر لجباز و  نیبودم.حاال ا

رو روشن کردم  نیبه من نداشت! ماش یاصال ربط

تا به سمِت خونه برم و هنوز حرکت نکرده بودم که 

پخش شد!  میتلگرام از گوش امیمخصوِص پ یصدا

از  امیکه پ دمیرو برداشتم و در کمال تعجب د یگوش

 دنِ یبازش کردم و انتظار د یمعطل یبهراده! ب

که فرستادع بود؛ یه  یزیرو داشتم جز چ یزیهرچ

 !لوكیشن

که باهاش مواجه شدم، محل  یزیکردم و چ بازش

مناطق  نیتر یاز جنوب یکیبود تو  یابونیکوچه و خ

 !تهران



که هست رو  ییرده تا جاکار رو ک نیدونستم ا یم

کار کنم.  یچ دیدونستم که با یبهم بفهمونه اما نم

رو  میکه حاال هشت و ن نیبه ساعِت ماش ینگاه

سرش اومده و بود  ییداد انداختم ! اگر بال ینشون م

 یکردم؟ اگر م یکار م یچ دیو کمک الزم داشت با

 ی؟مامان رو چیاومد چ یسر خودم م ییرفتم و بال

االنا بود که دوباره زنگ بزنه!  نیدم؟ همکر یکار م

بهراد رو گرفتم اما جواب  یشده بودم. شماره  جیگ

 !ندادنش ذهِن آشفته ام رو آشفته تر کرد

 یکیحداکثر تا  دیفکر کردن نداشتم و با یبرا یوقت

گفت  یگرفتم!عقلم م یرو م ممیبعد تصم ی قهیدو دق

ان از دلمحاال به خونه برگردم و دلم...ام نیهم دیبا ! 

که  یریکردم و مس میگوش یرو وارد نقشه  شنیلوک

تونستم  یگرفتم! م شیمشخص کرده بود رو در پ

که  ییکه گفته بود برم و هر جا ییجا یِ فقط تا حوال

 !احساس خطر كردم، برگردم



بود که راه به جنوِب شهر  یخلوت یاتوبان ها رمیمس

سرش داشت. تمام طوِل راه رو دعا کردم که مامان 

سر  قایساعت بعد، دق میگرم باشه و زنگ نزنه! ن

رو فرستاده  شنشیبودم که لوک  یاصلي ا ابونِ یخ

نسبتا  یو مغازها یمیقد یبود با بافت ابونیخ هیبود! 

و آمد بودند رفتکه اکثرا باز اما کم  یادیز ! 

به اینجا مورد مشكوك و یا ترسناكي وجود نداشت  تا

و همین قضیه بود كه بهم قدرِت جلو رفتن رو مي 

  !داد

رو به سمت خیابون حركت دادم و هنوز به  ماشین

اواسط خیابون هم نرسیده بودم كه نقشه مشخص كرد 

. جایي كه باید به سمتش كه باید به سمت چپ بپیچ

مسیرم رو تغییر مي دادم ، خیابوني فرعي بود كه 

  .خلوت تر از خیابون قبلي به نظر مي رسید

ندادم افكارم دست به كار بشن و منصرفم  اجازه

كنن؛ پس بدون معطلي به سمت چپ پیچیدم و دیگه 

  .تقریبا با لوكیشني كه فرستاده بود فاصله نداشتم



سیر رو به سمت كوچه اي نشون داد بعد نقشه م كمي

كه دقیقا همون جایي بود كه بهراد آدرسش رو 

  !فرستاده بود

رو سر كوچه متوقف كردم و قفِل مركزي رو  ماشین

زدم! شیشه رو پایین كشیدم و سعي كردم داخل كوچه 

رو ببینم. بنبست بود و كامال خلوت! تنها یك ماشین 

هراد بودداخلش پارك ....خداي من! ماشیِن ب !  

قلبم روي صد رفت و دلشوره عمال داشت  ضربان

از پا درم مي آورد. با دست هایي كه بالتكلیف بودند 

براي حركت دادِن فرمون ، گوشي رو برداشتم و 

شماره اش رو گرفتم. جواب نداد؛ گرچه امیدي هم 

 .به جواب دادنش نداشتم

بازدیِد تلگرامش مربوط مي شد به همون  آخرین

كه لوكیشن رو فرستاده بود زماني !  

چي كار مي كردم ؟ مطمئن بودم كه ماشیِن  باید

خودشه كه تو كوچه پارك شده ! ماشینش بین یه 



اتوباِن پر از ماشین هم قابل تشخیص بود چه برسه 

  ! به این كوچه ي خلوت

رو زیر لب به كمك طلبیدم و ماشین رو حركت  خدا

ِت سر ماشینش دادم به سمِت داخِل پس كوچه و پش

متوقف شدم . از این زاویه هیچ چیزي مشخص 

  !نبود

در انتهاي كوچه ، هیچ دري داخل كوچه وجود  جز

نداشت و فقط یكي دو پنجره رو دیوار هاي آجري جا 

  !خوش كردن بودند

جز پیاده شدن وجود نداشت؛ مطمئن بودم كه  راهي

 نمي تونم برگردم! نمي تونستم بیخیاِل وجوِد مشكوك

ماشین بهراد تو این كوچه بشم و برگردم به خونه و 

  !خودم رو بخاطر ترس سرزنش كنم

و وحشت داشت بهم فشار مي آورد اما من  تاریكي

این همه راه رو نیومده بودم كه با ترس تو ماشین 

 !بنشینم



مي شدم و به سمت ماشینش مي رفتم ، دوباره  پیاده

اون موقع بهش زنگ مي زدم و اگر جواب نمي داد ،

  ! بود كه بر مي گشتم

و موبایل رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم!  سوىیچ

كامال حس مي كردم كه حجم زیاد هیجان باعث 

  !كاهش سطحِ هوشیاریم شده

جنبنده اي داخل كوچه وجود نداشت، بي معطلي  هیچ

به سمت ماشین بهراد رفتم و از وراي پنجره ي 

دم اما جز تاریكي دودي رنگش به داخلش نگاه كر

  !چیزي نصیبم نشد

ي ماشین رو با دو دلي كشیدم و قبل از این  دستگیره

كه از قفل نبودِن ماشین تعجب كنم، با دیدِن بهراد كه 

سرش از قسمِت پیشوني روي فرمون بود، بي 

  !اختیار جیغ كشیدم

ثانیه طول كشید تا مغزم اطالعات گرفته شده  چند

، با فهِم اینكه چرا با شنیدِن رو پردازش كنه و حاال 



صداي جیغم واكنش نشون نداده ، با وحشت قدمي به 

 ! عقب برداشتم

کرد.  یصادر نم یدستور چیقفل کرده بود و ه مغزم

 یمختلف رو به فرو پاش جاناتیدِت فشار هاز ش

 دهیشوکه و ترس تِ یبودم. دست هام تو همون وضع

 نیفشاِر ممکن به زم نیشتریخشک شده و پاهام با ب

بودند دهیچسب . 

که باالخره از مغزم دستوِر حرکت  یعضو نیاول

گرفت، چشم هام بود؛ به دور و اطراف حرکتشون 

کردند! خدا  یتناع مام نیماش یفضا دنِ یدادم اما از د

خواست به  یرو صدا زدم و کمک خواستم. دلم م

که داخلش بود برم اما  یو اون آدم نیسمت ماش

دونستم  یبودند و نم دهیچسب نیپاهام با قدرت به زم

حرکت کردن یکنم برا شونیچطور باید راض ! 

سر  ییترسناک به ذهنم هجوم آوردند، چه بال افکار

کردم...وگرنه  یم یکار هی دیبهراد اومده بود ؟ با

دادند یافکارم کار به دستم م ! 



اون  یرو روشن کردم و همه  یگوش یقوه  چراغ

عقب رفته رو به جلو برگشتم یقدم ها . 

 یپا یِ بود، زانو نیزم یپام رو کیکه  یحال در

کنار راننده گذاشتم و خودم  یِ صندل یام رو رو گهید

رو که . دست چپم دمیممکن باال کش یرو تا جا

به سمِت شونه اش  دیلرزشش مشهود بود رو با ترد

رو به  نشیسنگ یبردم و قصد داشتم که باال تنه 

و گرم شدِن سر انگشت  سیعقب هول بدم اما با خ

و هاج و واج،  دمیهام ، با وحشت دستم رو عقب کش

شدم به انگشت  رهیخ ،یگوش ینوِر چراغ قوه  ریز

که  یکوچه ا یِ کیرشد به تا امیقرمز رنگم و دن یها

نحو ممکن تجربه کرده  نیداخلش وحشت رو به بدتر

 !بودم

دست به کار شدم.  یشتریبا سرعت و قدرِت ب نباریا

تنه اش رو به عقب هول دادم و با جدا شدِن سرش 

تار شده از اشکم  یچشم ها یاز فرمون، از ورا

بسته  یرنگ و چشم ها یشدم به صورِت ب رهیخ

 .اش



فته بود؟ام گر هیگر یک  

 یبه خون نشسته اش وحشتم رو هزار برابر م لباِس 

شده  یکه از خون خودش رنگ یکرد. با همون دست

بود چند بار به صورتش زدم و اسمش رو صدا 

نشون نداد یواکنش چیکردم اما ه . 

آرومم کرد ، باال و  یکه اون لحظه ذره ا یزیچ تنها

 یماش بود؛ نفس  نهیس یقفسه  میرفتِن مال نییپا

دیکش ی...داشت نفس مدیکش ! 

 یآب یِ رفتم و با برداشتِن بطر نمیدو به سمِت ماش با

بهراد برگشتم و  شیکه تو صندوق عقب بود پ

کردم و با  یصورتش خال یرو رو یبطر یمحتوا

 :بغض گفتم

 .تورو خدا چشم هات رو باز کن-

نامحسوس بود اما  یادیپلک هاش ز لرزشش

گفتم یبلند یکرد. با صدا یم دوارمیام : 



- ! صدام مارستانیب میر ی. االن ممارستانیب میر یم

؟یشنو یرو م  

که  ییجواب دادن نداشتم ازش؛ صحبت ها انتظار

آروم کردِن خودم بود یکردم صرفا برا یم . 

ببرمش؟ رونیکوچه ب نیتونستم از ا یم چطور   

رو  دمشیکش یم دیبردمش؟ با یخودش م نِ یماش با

طمئن نبودم که بتونم با اما م یصندل یکی نیا

 یمتعدد یبه دکمه ها یکنم. نگاه یرانندگ نشیماش

فکر  نیکه کنار دنده قرار داشت انداختم و از ا

 دیخودم هم با نِ یبردنش با ماش یمنصرف شدم. برا

کردم که  یجا به جاش م نیبه اون ماش نیماش نیاز ا

دور و اطراف  نیهم ا یبه نظرم نشدني بود. کس

به  ی. همون لحظه فکررمیش کمک بگنبود که از

م  یتماس گوش یو فورا وارد صفحه  دیذهنم رس

 یسه رقم یشماره ها یشدم و تالش کردم تا همه 

 ییبا دست ها تیو در نها ارمیب ادیکه بلدم رو به  یا

رو گرفتم 333 یلرزون شماره  . 



***** 

به ساعت که حول و حوش دوازده بود  ینگاه

کردم با نگاه نکردن به تعداد تماس  یانداختم و سع

باال  نیاز ا شتریپاسخ، سطح اضطرابم رو ب یب یها

 !نبرم

 یا یگرفتن با مامان در حاِل حاضر کاِر منطق تماس

تونم  یچرا که مطمئن بودم نم د؛یرس یبه نظر نم

بدم؛ پس  حیبراش توض دیرو اونطور که با هیقض

همراه بابا رو گرفتم. به محض وصل شدِن  یشماره 

بگم، گفت یزیکه فرصت کنم چ نیتماس، قبل از ا : 

تو دخترم؟ چرا تلفنت رو جواب  ییپرتو بابا؟ کجا -

؟ید ینم  

رفته رفته مامان که  یبدم، صدا یحیخواستم توض تا

شد، مانعم شد یواضح تر م : 

رو بده من یپرتو زنگ زده؟ کجاست؟ گوش - ! 

گفتم عیجمله ي آخرش سر دنِ یشن با : 



خوام با خودتون صحبت کنم بابا یم - ! 

کرد یآرومم م تینها یب صداش : 

- افتاده؟ حالت خوبه؟ یشده ؟اتفاق یچ  

قورت دادم و گفتم یدهانم رو به سخت آبِ  : 

 شیپ یکس یبرا یمشکل هیخوبه اما حاِل خودم  -

کردم یکمکش م دیاومد که با . 

االن؟ ییکجا -  

گفتم یتو گوش یآروم یصدا با : 

- مارستانیب ! 

- مارستان؟یکدوم ب  

مامان رو  غیج یبدم صدا یکه جواب نیاز ا قبل

دمیشن : 

- ؟یواسه چ مارستانیامام رضا! ب ای   

 یچند لحظه رو یرو برا نمیخسته و سنگ یها پلك

م گذاشتم و گفتمه : 



- فقط ممکنه ست،ین یکنم بابا! مشکل یحلش م ... 

گفت یشتریبا سماجِت ب نباریحرفم ا ونِ یم : 

- افتم یرو بگو. دارم راه م مارستانیاسم ب ! 

رو گفتم و  مارستانیکه نبود!اسم ب یا گهید ی چاره

 فتادهیوقت ن چیاتفاق ه نیکاش، ا یآرزو کردم که ا

 !بود

مانتوم سر دادم و در همون حال  بِ یرو داخِل ج تلفن

 نم،یآست یکردم با تا کردِن لبه  ینشستم، سع یکه م

کنم یخون رو مخف یلکه ها . 

 یبرا یابدا خوب نبود! حاال عالوه بر نگران حالم

که قرار بود  یحاتیبهراد، نگراِن اومدِن بابا و توض

 .بهش بدم هم بودم

تو هوا  ییآوردم و با هر دو دستم ، جا نییرو پا سرم

شد که بهراد تو اتاق  یم ینگهش داشتم. دو ساعت

 میورود، جراحِ مق یعمل بود؛ همون لحظه 

به اتاق عمل بره.  میاورژانس گفته بود که مستق



 فتیکه مسئول ش ینتونسته بودم به سوالِت شرح حال

فقط  االتشسو یهمه  نیجواب بدم. ب دیپرس یازم م

 گاریمصرف س یبه سوال مربوط به سن و سابقه 

باعث شده بود که متوجه  نیجواب داده بودم و هم

با بهراد ندارم و بخاطر  یبشن من نسبِت واضح

 یدر اثر ضربه  ایبهراد که گو طیخاص بودِن شرا

 مارستانیچاقو به اون روز افتاده بود، به حراست ب

حاال، بعد از جواب  نرو اطالع داده بودند و م هیقض

به مسئول حراست، منتظر  سواالت یسر کیدادِن 

عاقبِت  دیبودم. خود خدا با یآگاه نِ یمامور دنِ یرس

کرد یم ریرو به خ انیجر نیا ! 

داشتند  یادیها، ز هیعمل تموم نشده بود و ثان هنوز

هم گذشته بود و من  گهیساعِت د میاومدند. ن یکش م

و اضطراب گذرونده  یخبر یمدت رو تو ب نیتمام ا

نبود یخوب بودم و حالم ، حالِ  .  

 یاسم بابا رو صفحه  دنیبعد ، با د ی قهیدق چند

که بودم  قيیدق یشدم و جا دنشی، متوجه رس میگوش

که  دمشیبعد ، د ی قهیدق کیرو بهش گفتم و حدودا 



 ییشد و به سمت جا مارستانیاز در اورژانس وارد ب

 .که من بودم اومد

بود،  یکه بهم دست داد شرمندگ یتنها حس دنشید با

که به بهراد کمک کردم!  نیشرمنده نبودم از ا

که خودش  یخاص طیشرا نیشرمنده بودم که با ا

که براش اصال  یزیداشت انقدر مضطربش کردم، چ

بهم گفت دنیه محض رسخوب نبود. ب : 

- پرتو؟ یخوب   

نگران ، وجب به وجب  ییکه با مردمک ها دمید و

که  یزیچ دنِ یوجودم رو از نظر گذروند و با ند

و  دیکش یذهنش رو ناآروم کرده بود ، نفِس آسوده ا

 :گفت

- شده؟ یچ  

 یقاصر بود. دلم م یحیهر توض یبرا زبونم

ش و از وجودش آرام نمیخواست فقط کنارش بش

کرد که امشب از  یمطمئنم م یحس هیاما  رمیبگ

ستین یآرامش خبر ! 



- ؟یزد یبه کس  

تکون دادم و خودم رو قانع  یرو به عالمِت منف سرم

وجود نداره.  دنیخجالت کش یبرا یزیکردم که چ

قرار نبود از حس من نسبت به بهراد با خبر  یکس

عمِل نوع  هیکه من انجام داده بودم ،  یشه و کار

بابا رو نگران  نیاز ا شیکه ب نیا یتانه بود! برادوس

اون چه که اتفاق  ینکنم ، سکوتم رو شکستم و همه 

افتاده بود رو براش گفتم. تو سکوت به حرف هام 

 یکه از بچگ یگوش داده بود و در انتها همون نگاه

چشم هام کرده بود یبودم رو روونه  یازش فرار . 

اومده.که  شیاش پسوال بر یدونستم که حاال کل یم

مبهم و مشکوک تو سرش شکل گرفته  ینقطه  یکل

كنه ، فقط بخاطر حاِل نزار  یو اگر عنوانشون نم

 یازم سر م یکار نادرست یوقت یاز بچگ شهیمنه. هم

کرد و بعد که  یم همیاش تنب دهیزد، اول با نگاِه رنج

 یهاش رو م ل، تازه سوا میشد یهر دو آروم م

 زیهم عادت نداشت سر چ یچگو از همون ب دیپرس

که مامان بخاطرشون قشقرق  یپا افتاده ا شیپ یها



از من  یکرد ، ناراحت شه. بابا فقط وقت یبه پا م

انداختم یشد که خودم رو به خطر م یناراحت م ! 

باشه  یزیچ یآگاه نیمامور دنِ یکردم رس ینم فکر

 ریمن رو از ز دنشونیرس یکه خوشحالم کنه اما وقت

 دمی، تازه فهم دیکش رونینگاِه بابا ب نِ یسنگ ی هیسا

 نیفقط ا ت،یخود بد نس یِ به خود یکه وقوعِ هر اتفاق

 یاتفاق م یو چه زمان یطیمهمه که تحت چه شرا

 !افته

با مضروب دارم،  یشد که چه نسبت دهیازم پرس یوقت

کردم و کارِت نظام  یبه طور کامل خودم رو معرف

رو نشون دادم و گفتم که به همراه داشتم یا یپزشک : 

- آقا هستم نیمن درمانگر پسر ا !  

بار در قالب سوال  نیرو چند اتییبعد تمام جز و

شد و مضمون همه  یم دهیکه ازم پرس یمتفاوت یها

و  روزیدادم اما از اتفاقات د حیبود توض یکیشون 

نزدم. فقط گفتم که من به  یشدِن آراد حرف دهیدزد

بهراد تماس گرفتم و با  یموضوعِ کار کیعلِت 



 ریگیپ ینیست و وقت یعاد طیمتوجه شدم که شرا

شدم برام آدرس فرستاد و من به اون آدرس رفتم و 

کردم و با اورژانس تماس گرفتم داشیپ هوشیب . 

اظهاراتم رو امضا زدم و منتظر  یهم همه  تاینها

. ظاهرا عمل به اتمام میپزشک موند حاتِ یتوض

برده بودند.  یکاوریه ربود و بهراد رو ب دهیرس

پزشک حضور داشتم و متوجه شدم  حاتِ یموقع توض

روده اتفاق افتاده و  یچاقو پارگ یکه در اثر ضربه 

 هیقض نیهم هم یهوش یو ب ادیز یِ زیعلت خون ر

 زیآم تیبوده. پزشک اذعان داشت که عمل موفق

 یبهراد تا صبح به هوش م ادیبوده و به احتمال ز

 !اومد

که داشتم جاش رو  یخبر نصف حال بد نیا دنِ یشن با

حاِل بدم ،  ی گهید ی مهیبه آرامش داد و اون ن

 !بخاطر نگاِه بابا و سکوتش بود

عالوه بر امضا زدِن . من مینداشت یکار گهید ظاهرا

اظهاراتم آدرس و شماره تلفن منزل و محِل کارم رو 



از شهر خارج  ینوشتم و متعهد شدم که تا اطالع بعد

 .نشم و در دسترس باشم

 یاز حد هم طوالن شیبعد از انجام کار ها که ب یوقت

شده بود ، قرار شد با بابا به خونه برگردم ، دلم رو 

 نیدونستم چرا ا یه نمک یا یهمون جا و کنار کسر

 !بال سرش اومده جا گذاشتم

رو دوست داشتم که عالوه بر داشتِن  یمن مرد حاال

همسر طالق داده شده،  کیچهار ساله و  یبچه  کی

چاقو هم رو شکمش داشت یضربه  کی یجا ! 

 یبرا م،یخارج شد مارستانیکه از ب نیمحِض ا به

بابا گفتم نِ یفرار از جو ماش : 

- نمیماش ! 

کرد،  یرو به شنونده القا نم یحس چیکه ه ییصدا با

دیپرس : 

 کجاست؟-

انداختم و گفتم ریرو به ز سرم : 



- ینییپا ابونیخ نیهم ! 

به  یرو حرکت داد و وقت نینزد و ماش یحرف

تر رو  قیآدرس دق م،یدیکه مد نظرم بود رس یابونیخ

سر  نمیکردم ماش یکه دعا م یو من در حال دیپرس

و گفتمجاش باشه آدرس ر . 

بهراد. من هر  نِ یهمونجا بود. پشِت سر ماش نمیماش

رو قفل کرده بودم نیدو ماش .  

بهراد رفتم و  نیبابا به سمت ماش نینگاِه سنگ رِ یز

 یکه به نظرم مهم م یزیبعد از باز کردنش، هر چ

و  فشیبرداشتم که شامل ک نیرو از ماش دیرس

 نیماشکرده بودم.  داشیپ نیبود که کف ماش یلیموبا

بابا به سمت  نیهمون نگاِه سنگ ریرو قفل کردم و ز

لب گفتم رِ یزخودم رفتم و تو همون حال  نیماش : 

- میبر . 

خود  نیاز ا شتریکردم با نگاه نکردن بهش، ب یسع و

 ینکنم و قبل از بابا از کوچه خارج شدم. م یخور

به خونه بدون توجه به ساعت و  دنیدونستم با رس



 یبه همه  دیجه به حاِل افتضاحم باصد البته بدون تو

 .سواالتش جواب بدم

که ازشون  یاون افکار یتنها شدم تازه همه  یوقت

رو  یبهم حمله ور شدند. چه روز دمیترس یم

گذرونده بودم من امروز.تازه مغزم فرصت داشت 

 نیا ریدرگ یادیکنه. داشتم ز یبهراد نگران یکه برا

اده بودم به خودم رو ربط د یادیشدم. ز یآدم م

 نیاامبتال کرده بودم خودم رو ب یادی. زشیزندگ

برام  شی. انقدر زندگبیو غر بیدوست داشتِن عج

خودم رو  فیمبهم و پر از سوال و معما بود که تکل

 یرابطه ا هیدونستم. من مطمئن بودم که  یهم نم

...شکل گرفته! یمن و کسر نیمن و بهراد ...ب نیب

 یرابطه ها یل همه ما مث یفقط شروع رابطه 

وسط  نیا یزیچ کینبود. من مطمئن بودم که  گهید

 یزیدونه که چ یهست. مطمئن بودم که اون هم م

وسط هست نیا ... 



آد! "  یخوشم م یلیما با " من ازت خ ی رابطه

درمانگر آقا  نجایما با "ا یشروع نشده بود. رابطه 

" شروع شده بودن؟یندار !  

نکرده  دایادامه پ یید آشناما با جشن ماهگر ی رابطه

شده بود که بهم گفته بود"  یجد یبود. رابطمون وقت

 یذهن من مستثن یزن ها یکل یشما از قاعده 

نیهست "!  

نشده بودم. من  رشیدرگ شیالکچر یبا کادو ها من

درست همون روِز تصادف که نذاشته بود آب تو دلم 

شده بودم رشیتکون بخوره درگ .  

خواستم خودم رو  یمشب! من مشده بود ا یشب چه

خواستم با احساس خجالت و  یآروم کنم. نم

وجود داشت  یزی. چه چنمیمقابل بابا بش یشرمندگ

نداشت،  یدوست داشتن که شرمندگ ؟یشرمندگ یبرا

 داشت؟

محکم باشم.  نمیش یمقابل بابا م یخواستم وقت یم

بزنم.  یمحکِم محکم... قرار نبود از رابطمون حرف



 یما برا یدامه و پررنگ شدِن رابطه شروع و ا

هم به  یکس جز خودم قابل درک نبود و لزوم چیه

شد. من بهراد رو بخاطر خودم  ینم دهید انشیب

 کیرابطه  نینداشت اگه ا یتیدوست داشتم.اهم

 نیاز ا یسر انجام. من انتظار یطرفه بود و ب

بهم  یرابطه نداشتم. فقط دوست داشتنش حس خوب

 یآدم با همه  نیا یشدن با زندگ ریداد! درگ یم

 نیها و مجهوالتش برام جذاب بود. ا بیفراز و نش

تونستم رابطه  یکرده بودم که م دایرو پ یآدم هیکه 

از  دیکه شا یا همتفاوت باهاش براقرار کنم، رابط ی

کرد یمعنا باشه، به شدت آرومم م یب هینظر بق ! 

ساختمون  نگِ یکه باز کردم خودم رو تو پارک چشم

آروم  یکه برا یوقت ی! تموم شده بود؛ همه دمید

 !کردن خودم داشتم تموم شده بود

 

*****  

و سوم ستیب فصل  



که  یروایساعت د دنِ یکه چشم باز کردم د صبح

داد به وحشتم انداخت! به  یرو نشون م میو ن ازدهی

در اومدم و رو تخت  دهیخواب تِ یسرعت از وضع

 .نشستم

که به خاطر داشتم تا  ییکرد. تا جا یم نم یاری ذهنم

مونده بودم. بابا بر خالف  داریب دیطلوع خورش دنِ ید

حال  نیکلمه هم حرف نزده بود اما با ا کیانتظارم 

که داشتم ساعت ها  یا یخستگ ایدن هیبا وجود 

دونستم که برنامه ام  یبودم و حاال... نم دهینخواب

کار  یچ دیدونستم با یبود اما نم ی. روز کارهیچ

دست هام گرفتم و به ذهنم فشار  نیکنم! سرم رو ب

 یبودم که چهره  دهینرس یا جهیآوردم اما هنوز به نت

فتمگ یدلخور مامان تو قاب در نقش بست! فور : 

- برم سر کار...خواب موندم دیمن با . 

زد و گفت هیچهارچوب در تک به : 

 !آره-



که به مانتوم چنگ  یو در حال دمیاز جا پر دشییتا با

زدم گفتم یم : 

- ؟ینکرد دارمیپس چرا ب  

گفت یسرد با : 

- یگ یبه من نم یچیکه شما ه لیبه همون دل ! 

گفتم فمیکردِن ک دایپ الیخ یب : 

- بود؟ یاالن وقت تالف  

باال انداخت یتفاوت شونه ا یب . 

بود که از  بیبالشم برداشتم. عج ریرو از ز لیموبا

هم  قهینداشتم. هر وقت پنج دق یتماس کینیطرف کل

رو تو همون  یگرفتند! گوش یکردم تماس م یم رید

رو که رو  یکرده بودم سر دادم و شال دایکه پ یفیک

دلخور  یهاافتاده بود رو مقابل چشم  یصندل یدسته 

خارج شدم اتاقمامان رو سرم انداختم و از  .  

کفش هام  دنِ یاومد. در حال پوش یتا در خروج دنبالم

 :بودم که گفت



- مانتوت نیآست ! 

خون متوجه منظورش شدم. داشت  یلکه ها دنِ ید با

مانتو  نیگرفت! اصال حواسم نبود که ا یام م هیگر

دم و به کفش هام رو در آور چارگيیرو نپوشم. با ب

که دم دستم اومد رو  ییمانتو نی. اولدمیسمت اتاق دو

و در  دمیکش رونیبدون توجه به رنگ و مدلش، ب

تنم کردم هشدم ب یکه از اتاق خارج م یحال . 

و صورتم  دمیکفش هام رو پوش یشتریسرعِت ب با

 یچک کنم. خداحافظ نیتونستم تو ماش یرو هم م

 یدکمه لب گفتم و با خارج شدن از در  ریز

! مامان ستادمیآسانسور رو زدم و به انتظار اومدنش ا

بود و با  ستادهیا تِ یهم همچنان تو همون وضع

کرد. به محض  یم شترینگاهش اضطرابم رو ب

خواستم واردش بشم ،  یکه م نیآسانسور، هم دنِ یرس

که گفت دمیشن : 

- هیرسم یِ لیامروز تعط ! 



اش  هیکتفاوت ت یو واج به سمتش برگشتم که ب هاج

 یچه واکنش دیدونستم با یبرداشت! نم واریرو از د

ام تو  گهید یپام تو راهرو بود و پا کینشون بدم. 

دو طرف بدنم  فیتکل یآسانسور و دست هام ب

شده بودند زونیآو ! 

 !حقت بود-

درست اتفاقات افتاده و حرف هاش رو  یوقت

کرده!  یکه چقدر بدجنس دمیپردازش کردم تازه فهم

افتاده، به  ییاومدم و با شونه ها رونینسور باز آسا

 خونه برگشستم. چطور دلش اومده بود؟

همون لباس ها خودم رو پرت كردم روي تخت و  با

الش فرو بردمصورتم رو كامل داخل ب ! 

 ایمامان  یِ دونستم ناراحت باشم بخاطر بدجنس ینم

 نیبا ا ستیو قرار ن لهیخوشحال باشم که تعط

سر کار برم ختهیاوضاعِ بهم ر .  

اومد که  یشدند و بدم نم یم نیهام  داشتند سنگ پلك

داشتم خودم  یداریخواب و ب ونِ یدوباره بخوابم. م



اس هام رو عوض کردم که بلند شم و لب یرو قانع م

کامال  یزنگ گوش یکنم و بعد بخوابم که صدا

کرد دارمیب . 

رو از کنارم  فمیتخت نشستم. ک یشدم و رو بلند

تعجب کردم؛  یگوش دنِ یکش رونیبرداشتم و با ب

صفحه اش خاموش بود و صدا همچنان ادامه داشت. 

 یکردم و به سمت صدا رفتم. صدا صدا زیگوش ت

! به فشیاشته بوم داخل کتلفِن بهراد بود که گذ

 فیرو از ک یگوش یحرکاتم سرعت دادم و وقت

که تماس قطع شده بود و تماس از  دمیکش رونیب

به اسم یدست رفته ا  SAHEL  یگوش یرو صفحه 

 !افتاده بود

اسم ! هنوز رجوع نکرده بودم به  نیا نیبود ا آشنا

 یگوش یاسم رو صفحه  نیاز هم یامیحافظه ام که پ

دو روزه جواب تلفن هام  ؟چرایکسر ییکجااومد: " 

؟ید یرو نم " 



صحبت با  یکه برا یهام باال رفتند! روز ابرو

بهراد  یاسم رو رو گوش نیرفته بودم، ا یرینص

که جواب داده نشده بود یبودم؛ همون تماس دهید ! 

داشتم که  یذهن یریمشغول شد اما انقدر درگ ذهنم

زوم کنم.  امیپ نیاسم و ا نیرو ا  یلیتونستم خ ینم

رو سر جاش برگردوندم و بعد از درآوردِن  یگوش

  !مانتو و شالم به سمت حمام رفتم

*****  

به  دیبود. با میحمام که برگشتم ساعت دوازده و ن از

رفتم و هر طور که شده بود بهراد رو  یم مارستانیب

دمید یم . 

 شیپ یادیتو افکارم ز شبیکه د دیرس ینظرم به

 هیقض نیخواستم که به ا یم و حاال نمکرده بود یرو

خواستم،  یکه در حال حاضر م یزیفکر کنم! تنها چ

و مطلع شدن از حالش بود دنشید ! 

 دنید یو اتاقم رو برا دمیچیرو دور موهام پ حوله

ساعت تو آشپزخونه و  نیا شهیمامان ترک کردم. هم



ناهار بود. وانمود کرد که متوجه  ی هیمشغول ته

 ششیساعت پ کیکار  یِ ادآوریبا  حضورم نشده.

 :لبخند رو لبم نشست و گفتم

- ؟یحاال چرا قهر  

رو نداد جوابم . 

سمتش رفتم و تو همون حال گفتم به : 

- رو  یزیدادن نداشتم . وگرنه من چ حیوقِت توض

کنم یازت پنهون نم ! 

ابرو هاش جا خوش کرده بود به  ونِ یکه م یاخم با

 :سمتم برگشت و گفت

- ه؟یآقا ک نیا ! 

دمیپرس یاراد ریهام از تعجب گرد شدند و غ چشم : 

 کدوم ؟-

کرد دیجمله ام رو تقل تیبرگردوند و با عصبان رو : 

- کنم یرو ازت پنهون نم یزیمن چ ! 



کنار  نتِ یبامزه شده بود از صبح تا حاال! به کاب چقدر

زدم و گفتم هیگاز تک : 

- کنه؟ فیوقت کرد برات تعر یبابا ک  

گاز مشغول کرد و  یرو یبلمه هارو با با قا خودش

 :تو همون حال گفت

 !بابات نگفته-

نگفته بود؟ بابا   

- دمیرو د فشیک ! 

با خودم کلنجار رفته  یکل شبیاز سرم پرید!د برق

 اتیمحتو دنید یبودم اما نتونسته بودم خودم رو برا

 دنشیاز د یقانع کنم و حاال مامان به راحت فشیک

باعث شد که به  زد!صورِت وا رفته ام یحرف م

ادیحرف ب : 

- خونه نیتو ا یآر یرو م ایک فیبدونم تو ک دیمن با ! 

 فیک هیزد که انگار من  هر شب  یحرف م یجور

آوردم یمشکوک رو  با خودم به خونه م ! 



- ه؟یک ینگفت  

برداشتم گفتم نتیام رو از کاب هیتک : 

- شیشناس یاز من م شتریکنم االن تو ب یفکر که م ! 

- چش شده بود؟ مارستان؟یب یرسونده بودآدم رو  نیا  

وسط گذاشتم و حائل بدنم کردمش  زیم یرو رو دستم

 فیبراش تعر نیاز ا شتری. مطمئن بودم که بابا ب

خواست  یم میبود دهیکه به خونه رس روزینکرده. د

کنه اما بابا مانع شده بود چمیسوال پ !  

شدم و گفتم رهیچشم هاش خ به : 

 !چاقو خورده بود-

 یشدِت تعجب اخم هاش باز شدند و با لحِن متعجب از

 :گفت

- از مراجعات بوده یکیاتابک که گفت پدر  ! 

تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تا یسر : 

 !آره!درست گفته-



 پس چرا چاقو خورده؟-

 چینظرش پدِر مراجع من بودن و چاقو خوردن ه از

بهم نداشتند یربط ! 

از روش برداشتم به گزگز افتاده بود. وزنم رو  دستم

کردم  یکه انگشت هام رو باز و بسته م یو در حال

 :گفتم

- کنم یم فی. برگشتم برات تعرمارستانیبرم ب دیبا . 

گفت تیعصبان با : 

- مارستان؟یب یتو چرا بر  

گفت تیعصبان با : 

- بسه  شیکه رسوند نیهم مارستان؟یب یتو چرا بر

گهید ! 

گفتم متیمال با : 

- اوضاعش چطوره نمیبرم بب ! 

تحکم گفت با : 



- کس و کاره؟کس و کارش  یالزم نکرده. مگه ب

 !برن حالش رو بپرسن

فرستادم و گفتم رونیبازدمم رو ب کالفه : 

- بعد از  نمینداره. برم بب یبرم. رفتنم که مشکل دیبا

گفته یها چ سیبه هوش اومدن به پل . 

داد گفت یم دیتهد یکه بو یلحن با : 

- از  ریرو گفته. اگر غ قتی. مطمئنا" حقستین یازین

! پس بس کنینبود نجایبود االن ا نیا ! 

دمیاومد. پرس ینم کوتاه : 

 بابا کجاست؟-

وقت دکتر داشت. عموت صبح اومد دنبالش باهم -

 !رفتن

اومد  یم شیرفتم.کمتر پ یم دیطور شده بود با هر

 یراه انداختِن کارم دروغ بگم وگرنه م یکه برا

حاال هم به هزار تا بهانه از خونه  نیتونستم هم

برم رونیب . 



 دنِ یاومدم و بعد از سشوار کش رونیآشپزخونه ب از

و  کیموهام، شروع به حاضر شدن کردم. ساعت 

 رونیبهراد ب لیو موبا فیکبود که از اتاقم با  مین

اومدم .به سراغ مامان که هنوز تو آشپزخونه بود 

گفتم فتهیکه نگاهش بهم ب نیرفتم و قبل از ا : 

- آم یزود م ! 

مدل رفتار هام! سرش رو بلند  نیداشت به ا عادت

متعجب سر تا پام رو از نظر  ییکرد و با چشم ها

 :گذروند و گفت

- صال با خودش بروبعد برو. ا ادیصبر کن بابات ب . 

بود که به صورتش نگاه نکنم نیتالشم ا ی همه : 

- بخواد به  دیرو الزم داشته باشه. شا لشیموبا دیشا

هاش رو  لیکنم. وسا یخبر بده. جرم که نم یکس

گردم یبرم و بر م یبراش م .  

ها نشون داد و  اریرو مشغوِل خرد کردن خ خودش

تا به حال  روزیدونستم که از د ینزد. م یحرف گهید



نبود. جلو رفتم و  یدلخورش کردم اما عمد یکل

رو گونه اش کاشتم و گفتم یبوسه ا : 

- یشما که انقدر بد اخالق نبود ! 

پشِت دستش مثل بچه ها گونه اش رو پاک کرد و  با

 :گفت

 .برو کنار-

که به سمت در  یفرصت استفاده کردم و در حال از

رفتم گفتم یم یخروج : 

 !چشم چشم...رفتم-

 روزیواقع اونقدر ها هم مخالف نبود. فقط از د در

شدم و  نیکرد! سوار ماش یدلخور بود و داشت لج م

که  یاز ساختمون خارج شدم تازه اون افکار یوقت

بودند به ذهنم حمله کردند ومدهیاز صبح سراغم ن . 

فکر کنم.  زیچ چیخواستم به ه یخواستم ...نم ینم

جهت داده  رییور تغدو سه روز بد ج نیافکارم تو ا



اومد  یکه به شدت بدم م یزیبودند و من از چ

بود یریدرگ .  

 یرو روشن کردم و صدا نیپخش ماش دستگاه

افکارم رو خفه کنه  یکه صدا ییرو تا جا کیموز

 .باال بردم

 نیبودم و ا مارستانیساعت بعد مقابل ب حدودایك

که به جونم افتاده بود رو درک  یسطح از اضطراب

 فِ یرو پارک کردم و با برداشتن ک نیردم. ماشک ینم

رفتم.به مسئول  مارستانیخودم و بهراد به سمِت ب

 یاطالعات بهراد رو دادم و طبقه و شماره  رشیپذ

راه افتادم طمئننام ییاتاق رو گرفتم و با قدم ها . 

که بهراد داخلش بود پر  یمالقات بود و اتاق ساعتِ 

 یاز تخت و به شدت شلوغ بود ! قدم به داخِل فضا

بزرگ اتاق گذاشتم و شروع کردم به از نظر 

که  یتخت نیگذروندِن تخت ها و درست رو آخر

. علت زود دمشیسمِت راست اتاق بود، د یگوشه 

دور و اطرافش بود یِ کردنش هم خلوت دایپ .  



ملحفه  یبه سمتش رفتم. از رو عیتند کردم و سر قدم

 ینم دهید یزیبدرنگش چ یِ رنگ و لباس آب دیسف ی

 ینیاز داخِل ب یشد. چشم هاش بسته بودند و لوله ا

که کنارش بود متصل بود و سوزِن  یش به دستگاه

کرد یم ییساعدش خودنما یسرم رو . 

 رییرنگ تر بود و تغ یب یاز هر وقت شصورت

آورد.رو  یچشم هاش دلم رو به درد م رِ یرنِگ ز

پالستیكي سفید رنِگ کنار تخت که احتماال  یِ صندل

فکر کردم که  نیمخصوص همراه بود نشستم و به ا

 کیچطور خوابش برده! سرم رو نزد یشلوغ نیتو ا

 نیچهارم ای نیبردم و آروم صداش زدم. با سوم

پلک باز کرد و من با  یبود که  به سخت دنشینام

بودند  کیتار یچشم هاش وحشت کردم؛طور دنِ ید

 دیناام ایدن یها ییروشنا یاز همه  دنشونیکه با د

یشد یم . 

 یگرفتم و در حال کشیسرعت چشم از نگاِه تار به

ترک خورده  یخورد رو لب ها یکه نگاهم سر م

 :اش، گفتم



- ن؟یخوب  

به هر  هیبودم! شب دهیپرس یره اکه سواِل مسخ البته

تکون  یبود جز خوب! لب هاش به سخت یزیچ

 :خوردند

 !تشنمه-

به دور و اطرافم نگاه کردم و انتظارم  صالیاست با

رو  فمیبرآورده نشد. ک وانیپارچ آب و ل دنِ ید یبرا

کردِن پرستار تا  دایپ یگذاشتم وبرا یصندل یرو

که بهم داده  یحاتیرفتم و با توض یپرستار ستگاهیا

 .شد ، دست از پا دراز تر به اتاق برگشتم

 یحرف ها دنِ یچشم هاش کامال باز بودند. با شن حاال

از قبل دلم براش به درد اومده بود.  شتریپرستارش ب

 زِ یکه رو م یچند دستمال از جعبه ا یحرف چیبدون ه

 ریبه سمت سمت ش دمیکش رونیدو تخت بود ب نیب

 سیخ ید رفتم  و با دستمال هاکه داخل اتاق بو یآب

 .برگشتم



کرد. بدون  یچشم هاش داشت حرکاتم رو دنبال م با

شب زده اش کنم،  یچشم ها یکه خودم رومبتال نیا

لب هاش  ینامطمئن، دستمال رو رو ییبا انگشت ها

و تو همون حال گفتم دمیکش : 

- که دکتر گفته تا  نی. مثل انیبخور یزیچ دینبا

دین آب هم نباکه اجازه ند یزمان ... 

کاره رها کردم و با مچاله کردِن  مهیام رو ن جمله

انگشت هام باالخره مقاوتم  نیمرطوب ب یدستمال ها

 :شکست و گفتم

- ن؟یکه سر خودتون آورد هییچه بال نیآخه ا  

. دندیهاش متعجب و گرد شده صورتم رو کاو یاهیس

که  ییچرا بغض کرده بودم؟ با صدا یمِن لعنت

خش دار بود گفتدورگه و  : 

روزید - ... 

نشستم و  یقرار ترم کرد. رو صندل یندادنش ب ادامه

گفتم دمیکش یکه خودم رو به سمتش م یدر حال : 



- ؟یچ روزید   

شده به نگاه کردنم ادامه داد و  زیر ییچشم ها با

 :گفت

- روزیممنون واسه د ! 

بودم. من اومده بودم  ومدهیتشکر ن دنِ یشن یبرا

مکه...اومده بود ... 

و دلخور گفتم دمیام رو عقب کش تنه : 

-  یبه کس نیبخوا دیرو آوردم. گفتم شا لتونیموبا

افتاده یکه چه اتفاق نیاطالع بد .  

تخت گذاشتم و گفتم یرو لبه  فیبعد ک و : 

- فتونهیداخل ک چییبا سو . 

نداد و ادامه دادم یجواب : 

- هم تو همون کوچه ست. بهتره که از  نتونیماش

ستین یخوب یشته شه. جااونجا بردا . 



بعد از گفتِن این حرف ها از روي صندلي بلند  و

 !شدم

بلند شدم.  یصندل یحرف ها از رو نیاز گفتِن ا بعد

به دست هاش فشار آورد  تادم،سیکه ا نیبه محض ا

 یا جهیتخت جا به جا بشه اما نتها نت یتا بتونه رو

رنگ صورتش از  رِ ییکه حرکتش در برداشت، تغ

نشستم و گفتم یقبل یدرد بود! کالفه سر جا : 

- ن؟یکن یکار م یچ نیدار  

کردم نگران  یکه فکر م یزیاز اون چ شتریب صدام

تِن دوباره ام که نشس دیرس یبود. به نظر م یو عصب

خواست برم؟ یکرده باشه. نم شیراض  

. اما ادیشدم بلکه به حرف ب رهیسکوت بهش خ تو

آدم حرف نزدن بود. با  نیا یِ زندگ حِ یانگار ترج

دسِت چپ تلفنش رو برداشت؛ صفحه اش رو روشن 

 :کرد و گفت

- که بخوام بهش خبر بدم ستین یکس ! 



 یر مساحل از نظرم گذشت. اومدم بگم به نظ اسم

رسه که ساحل نگرانت باشه اما به سرعت افکارم 

آدم به من  نیا یخصوص یِ رو مهار کردم؛ زندگ

که بهش  ینداشت. قرار نبود بخاطر عالقه ا یربط

 ن،یاز ا ی. جداشیدارم خودم رو دخالت بدم تو زندگ

رو  یکس اآدم از من کمک خواسته بود. اگر واقع نیا

داد. حتما  یمحتما بهش خبر  ش،یداشت تو زندگ

بود که انقدر  یخواست ازش. مگه کس یکمک م

کننده  وانهید ییداشته باشه به تنها موندن؟ تنها لیتما

حجم از  نیا یتونست یتا م یبود وانهیحتما د دیبود.با

یریرو به صورِت انتخابي بپذ ییتنها ! 

انگشت هام فشردم تا بتونم  نیرو ب میفیک ی دسته

 کیسرم رو نزد یکنم.کم هیرو تخل جانمیاز ه یکم

و محرمانه  یبردم و انگار که بخوام موضوعِ سر

دمیپرس یآروم یرو مطرح کنم، با صدا یا : 

- بال رو سرتون آورده؟ به  نیا یآراد کجاست؟ ک

ن؟یها گفت سیپل  



که دوباره برگشته بودند به همون  ییلب ها با

گفت ،یقبل یترک خورده  تِ یوضع : 

- بودند ریزور گ ! 

تو هم رفتند و گفتم هام اخم : 

- ه؟یچ هی.اصِل قضنیها گفت سیرو که به پل نیا  

داد،  یم یمعن هیهاش باال رفتند و نگاهش  ابرو

گفت؟! قبل  یرو م هیبه من اصل قض دیچرا با نکهیا

که خودش سوالش رو مطرح کنه، حق به  نیاز ا

 :جانب گفتم

- نیمرد یاومدم م یمن نجاتتون دادم! اگر دیشب نم ! 

گفت حیکنجِ لبش جا خوش کرد و با تفر یکج دِ لبخن : 

 !عه؟-

کرد؟  یاحمِق نمک نشناس! مسخره ام م مردکِ 

مرد یبودم که عمال داشت م دهیبهش رس یوقت ! 

که ناخواسته باال رفته بود گفتم ییصدا با : 



- کدوم  یکیساعِت شب و تو اون تار ؟اونیپس چ

 طیشرا هیشد فقط بخاطر  یحاضر م یدختر

 یکار نیدست به همچ بهیغر هیبخاطر مشکوک و 

 بزنه؟

ها رو با فکر و از قصد انتخاب کرده بودم. از  کلمه

و انتظار داشتم جواب  بهیقصد بهش گفته بودم غر

رو ازش بشنوم اما خونسرد گفت یبدتر : 

- یفرق دار هیگفته بودم که با بق ! 

در کنترل ولومش  یسع نباریکه ا یی! با صدایلعنت

 :داشتم ، گفتم

- فرق دارم هیبا بق نیکه بهم بگ ومدمین ! 

- ؟یاومد یپس واسه چ  

بودم...اومده بودم که...به هزار علِت  نامعلوِم  اومده

در  قایکه دق یمعلوم اومده بودم! با لحِن خونسرد

 :تضاد با درونم بود، گفتم



- رو  روزیراحت! کار د التونی. خومدمیبخاطر شما ن

دادم!  یانجام م جز شما یا گهیهم واسه هر کِس د

 ینفر نگرانتونه و ب کیفقط چون حس کردم که 

که ومدیخبر، دلم ن .... 

تنها  تیموقع نیگفتم اما تو ا یچرت و پرت م داشتم

تونستم با استناد بهش بفهمونم که  یه مبود ک ليیدل

ومدمیبخاطر خودش ن ! 

دیشده پرس زیر ییچشم ها با : 

- ؟یک  

به من  شیخصوص یِ بود که گفته بودم زندگ درست

شد. پس  یم یتیثینداره اما بحث داشت ح یربط

خونسرد گفتم یلیخ : 

 !ساحل-

هاش رو باال فرستاد و گفت ابرو : 

- شناسمش؟ یهست حاال؟ م یک  



 یصندل یکردم؟ از رو یشد اگر خفه اش م یم بد

کدوم از  چیکردم ه یم یکه سع یبلند شدم و در حال

رو بروز ندم، گفتم میدرون یمسخره  یحس ها : 

-  نیمن داشت شیرو که پ یلیخب جناب بهراد! وسا

 گهیهمد مینیبب گهیکنم د یدادم و فکر نم لتونیتحو

نیهرچه زودتر خوب بش دوارمیرو. ام ! 

و  دمیپا چرخ یاکنشش نشدم و رو پاشنه و منتظر

قدم رو برنداشته بودم که گفت نیهنوز اول : 

- از  یحرف سیبود که به پل دیبود؟ تهد دیتهد نایا

نزنم؟ رتونیبا بانِد زور گ تیهمدست  

طول  یا هیگفته بود؟ چند ثان یباز موند! چ دهانم

تا به طور کامل حرف هاش رو پردازش کنم و  دیکش

خارج بشم. هاج و واج به سمتش  تیاز اون وضع

اعصاِب  یهمه  یرو دیبرگشتم و لبخندش خط کش

  !داشته و نداشته انم

کرد؟ داشت  یم یشوخ تیوضع نیداشت تو ا واقعا

مرگ  یتا پا روزیکه د دیفهم یانداخت؟ نم یدستم م



... ایبودند...که...خدا دهیرفته بود؟ که پسرش رو دزد

؟یخلق کرده بود یچ  

که با حرف  دیرس یبزنم اما به نظر م یرفح اومدم

 یِ کنه. دلم واسه چ یم حیداره تفر تمیهام و عصبان

آدم به درد اومده بود واقعا؟ نیا   

بلند  ییبار به سرعت عقب گرد کردم و با قدم ها نیا

 شیفکر کرده بود پ یاز اتاق خارج شدم. چ عیو سر

آدم. من اگه اون چاقو رو  نیخودش؟ اعجوبه بود ا

کردم تازه اگر  یماه پلک باز نم کیخورده بودم تا 

موندم یزنده م ! 

که از  ییها و پله ها رو با همون قدم ها راهرو

به  دنیکردم و با رس یسرعتشون کم نکرده بودم ط

 آبِ  یتازه کنم. بطر یبود که تازه تونستم نفس نیماش

برداشتم و به محِض  یکنار یِ گرم شده رو از صندل

افتاد که پرستار  ادمیلب هام بردمش  به سمت نکهیا

تونه بخوره یگفته بود تا مدت ها آب هم نم !  



" رو سر  یبطر یقطره  نی" گفتم و تا آخریبه درک

دمیکش !! 

***** 

 

و چهارم ستیب فصلِ   

 

 یآخر و من حت داریگذشته بود از اون د یروز سه

کرد  یتلگرامش رو هم چک نکرده بودم. فکر م

 نیهر روز به مالقاتش برم اما ا انقدر عالقمندم که

تو قاموِس من نبود. من سال هاي  پیچ یرفتار ها

مورد  نیسال  مهبد رو دوست داشتم و انقدر تو ا

 یاعضا ازکدوم  چیدرونگرا رفتار کرده بودم که ه

نبرده بودند! حاال  هیقض نیبه ا یپ لیخانواده و فام

ه نبود ک یزیاساس چ یو ب مهینصفه ن یعالقه  نیا

مثل بهراد متوجهش بشه و  یتیاجازه بدم شخص

 !بخواد دستم بندازه



 

رو کش نداده بودند و من هم  هیو بابا قض مامان

کردم که اعتماد مامان کامال جلب  یرفتار م یطور

 یاصال از خونه خارج نم یبشه؛ به جز ساعاِت کار

 هیبر اون آدم و اون قض یرو مبن یحرف چیشدم و ه

دمآور یبه زبون نم . 

 هیقض نیبودم و ا کینیبود و تو راه کل یکار  روز

 ستندیمراجعم آراد و پدر اعجوبه اش ن نیکه اول

کردم و  دایپارک پ یجا یداد. با بدبخت یعذابم نم

 نیبه اومدِن اول یا قهیدق ستیشدم. ب کینیوارد کل

زمان خودم رو با پرونده  نیمراجعم مونده بود و تو ا

رگرم کرده بودم. مراجع اولم کردنشون س تیها و آپد

بودمش. تو پرونده اش  دهیبود و تا به حال ند دیجد

نوشته شده بود که ده ساله ست و تشخیِص اختالل 

داره ريیادگی  . 

که برنامه شون پشِت سر هم  نمیمدِن مراجعاو با

به کل از  بشیو غر بیعج یِ بود،فکر بهراد و زندگ



مراجعم ساعت هفت تموم شد  نی. كار آخردیذهنم پر

از اتاق خارج شدم و بعد  لمیومن با جمع کردِن وسا

 یمانیدادِن پرونده ها قصِد رفتن داشتم که ا لیاز تحو

 یو از برگه هار اهشکرد نگ یم یکه سع یدر حال

گفت ره،یحساِب رو به روش بگ : 

- شماست.ساعت چهار  یگل برا یقیخانم حق یراست

مزاحمتون نشدم نیآوردن اما چون مراجع داشت . 

رو  رشیپذ زیکه عمال نصِف م یسبد گل بزرگ به

دمیپرس یجیاشغال کرده بود نگاه کردم و با گ : 

- فرستاده؟ یمنه؟ ک یبرا  

هاش در حاِل فشرده شدن انگشت  نیکه ب یمداد با

 دیارقام خط  هاي پررنگي کش یسر کیبودن، دوِر 

گفت یو با حواس پرت : 

- دونم یبله. نم . 

من گل فرستاده بود؟  یبرا یهام باال رفتند! ک ابرو

رفته رو  ی! قدم هایبزرگ نیبه ا یاون هم سبد



 یکه دور و اطراف سبد رو برا یبرگشتم و در حال

کردم،  یو رو م ریز یشته انو ایکردن کارت  دایپ

دمیپرس : 

-  ینوشته ا چیه نجاینکردن؟ ا یخودشون رو معرف

ستیهم ن . 

رو بلند کرد و گفت سرش : 

-  نیاز ا یکیکه آوردش کارمند  ینه. به گمونم کس

هم نگفت. فقط  یزیپخِش گل بود. چ یشرکت ها

گفتم مراجع  یو وقت هیقیخانم حق یسبد برا نیگفت ا

داد و رفت لشیکنه، به من تحوصبر  دیو با یدار . 

از  یمن کس انِ یمشغول شد. تو دور و اطراف ذهنم

که  یکرد اسم یکرد. اگر هم م یلطف ها نم نیا

زد ، قطعا از خود گل بزرگتر بود!  یگل م یرو

 نیاهل ا یلیذهنم رفت به سمت مهبد اما مهبد خ

 طِ یشرا نیها نبود؛ خصوصا تو ا یباز کیرمانت

خنده  ریگذشتِن اسم بهراد از ذهنم، زاومده. با  شیپ

 !زدم



- ن؟یخند یچرا م  

نگاه کردم و با کنترل کردِن خنده  یمانیصورت ا به

دمیام پرس : 

- بمونه و نبرمش؟ نجایشه هم ینم  

گفت دهیبرگه انداخت و کش یرو رو مدادش : 

- یخوشگل نیکه! به ا فهیح !  

 ،یساعدم انداختم و دو دست یرو رو فمیک ی دسته

 دمید یبرداشتم. حجمش جلو زیم یو از روسبد ر

 یکردم و با کل یخداحافظ یمانیرو گرفته بود. از ا

رفتم نیتا ماش اطیاحت . 

عقب گذاشتم و ناخودآگاه  یها یصندل یرو رو سبد

وجود  یمورِد قابل توجه چیشدم؛ ه رهیبه اطرافم خ

بودم جیگ جِ ینداشت. گ  ! 

ردم و فرمون نشستم و به سمِت خونه حرکت ک پشت

رو بهم نداد و بعد  یفکر چیمجال ه یتوخونه، خستگ

هوش شدم یاز شام، رسما ب ! 



*****  

مامان بود که چشم باز کردم. در  یبا صدا صبح

زد یغر م د،یکش یاتاق رو م یکه پرده ها یحال : 

- ؟یمگه تو امروز مهمون ندار  

هام کامال باز شدند! مهمون داشتم؟ چشم  

- ؟یچه مهمون  

-  یناهار م یبرا مینگفتي  که امروز مر روزیمگه د

 آد؟

سرعت پلک بستم وسرم رو داخل بالش فرو  به

كردم، خواب از  یکار رو نم نیبردم. انگار كه اگه ا

که در اثِر برخورِد  یی. با صدادیپر یچشم هام م

 :دهانم با بالش بم شده بود گفتم

- ستیکه مهمون ن میمر .  

 شترینم، سرم رو بشدن مالفه از رو بد دهیحِس کش با

هم چه  میداخل بالش فرو بردم و غرغر کردم. مر

اومدن! با تکون  یرو انتخاب کرده بود برا یموقع



خوردِن بالشم، با حرص بلند شدم و رو تخت نشستم 

دود از سرم بلند  یواریساعت د یعقربه  دنِ یو با د

دمیکش غیشد. ج : 

 !ساعت هشته که-

نشست و  وتریکامپ زیم یصندل یرو یخونسرد با

 :گفت

  .هشته-

دیبگم پرس یزیبرد! تا خواستم چ ماتم : 

- ه؟یگل ها چ نیا  

انگشتش رو دنبال کردم و به همون سبِد گِل  رد

سوال رو ازم  نیهم هم روزی. ددمیمجهول رس

برام  نیاز مراجع یکیبود و گفته بودم که  دهیپرس

سوالش اون هم تو  یآورده اما عنوان کردِن دوباره 

 یم یپاسکار یداریخواب و ب نیکه داشتم ب یطیشرا

 مادرِ رسوند! به هر حال  یش رو م یرکیشدم، ز

شناختمش یمن بود! من م ! 



م و بعد از داد لشیرو تحو یروزیجواِب د همون

حمام شدم تا آب، آثار  یِ راه یدرست کردِن رو تخت

مونده ي خواِب رو چشم هام رو بشوره و  یباق

 .سرحالم کنه

*****  

و به رسِم  دیرس میبود که مر میو ن ازدهی ساعتِ 

عادت، چند شاخه نرگس همراهش داشت. محال بود 

بره و نرگس ها همراهش نباشند. گل  یکس یخونه 

دستش گرفتم و گفتمها رو از  : 

- خانم یخوش اومد ! 

داشت،  یکه چادرش رو از سرش بر م یحال در

 :گفت

- ن؟یدار یقورمه سبز  

رو از دستش گرفتم و گفتم چادر : 

- دوست هام هم با  قی. مادر بنده از عالگهیبله د

 !خبره



بده، مامان به هال اومد و  یجواب نکهیاز ا قبل

عد از اتماِم شدند. ب میبا مر یمشغوِل احوالپرس

اشاره  ییرایپذ یصحبتشون با دست به سمِت مبل ها

 :کردم و گفتم

- ! میبا صفا ندار اطِ یو ح وونیکه ما ا دیبخش یم

 ستندیهم راحت ن ادیمبل ها که ز نیرو ا یناچار

ینیبنش ! 

رو کج کرد و گفت سرش : 

- اتاقت؟ مینر یعنی  

هنوز هم  ،یهمه سال دوست نیکه بعد از ا دمیفهم یم

کنه و در  ینم یمقابِل مامان احساس راحت در

 که به شهیتیشخص پِ یخواسِت رفتن به اتاق، بخاطر ت

هیشدت خجالت ! 

نكردم و با هم به اتاقم رفتیم. به محِض  مخالفتي

سبِد گل گفت دنِ یورود به اتاق، با د : 

- نکنه پسره اومد خواستگاري؟ ه؟یچ گهید نیا  



و با  یبه بزرگ قایگفت، سبِد گل دق یم راست

سبِد گل خواستگاري و بله برون بود یِ شکوه .  

میز نشستم و گفتم ی لبه : 

- فرستاده یدونم ک ینم ! 

موقعِ تعجب کردن،  شیشگیهاش رو به عادِت هم لپ

کردنشون گفت یباد کرد و بعد از خال : 

- ؟یکه چ یعنی   

آروم  ییرو با صدا روزیاتفاقاِت این مدت و د تمامِ 

دادنم  حیتمام مدِت توضکردم؛ تو  فیبراش تعر

 :ساکت بود و بعد از اتمامشون، با تعجب گفت

- شد که! واقعا  ییجنا یلیخ ؟یکن یم یشوخ یدار

 چاقو خورده بود؟ به همون شدت؟

چهار  اناتِ یقبلي رو فراموش کرده بود و جر انِ یجر

مجهوِل گل رو براش  یفرستنده  انِ یجر ش،یروز پ

جواب مثبت  یِ معنبه  یانداخته بود. سر تیاز جذاب

 :به سواالتاش تکون دادم و گفتم



- قایآره دق . 

تخت حائِل تنه اش کرد  یهاش رو از پشت رو دست

 :و گفت

- آخه؟ حاال  یدینترس ؟یشه. چطور رفت یباورم نم

چاقو زده بود؟ یک  

خوِد بهراد رو تکرار کردم ی گفته : 

- ریآدم زورگ یسر هی ! 

- شه؟ یوا مگه م  

مجلو خم شدم و گفت به : 

- . چونهیپ یشه. واضحه که داره م یمعلومه که نم

پا شده رفته تو اون محله و تو اون کوچه و  یعنی

چاقو هم  هیکنن و  یریتا زور گ سادهیماست وا نِ یع

همه تو  لشیوسا ؟یریروش؟ بعدشم کدوم زور گ

بود نیماش . 

فکر فرو رفت! ادامه دادم به : 



- حرف  نیبوده وگرنه ا یچ هیدونه که قض یخدا م

آد یجور در نم یکیزنه با عقِل من  یکه م ییها . 

- دزد  دیکه بچه رو برده مادرش نبوده. شا یاون دیشا

 یکه با بهراد دشمن یکیدونم،  یبوده واقعا. چه م

بال  نیاونجا و ا دتشیبچه کش یداشته و بعد به هوا

چاقو خوردن  ی هیهم قض دیرو سرش آورده. شا

باشه بچه نداشته ی هیبه قض یربط ! 

! گفتمدیرس یبه نظر م دیدومش بع ی هیفرض : 

- گفت یدونم بهراد که م ینم ... 

و گفت دیکش غیحرفم ج ونِ یم : 

-  یبهراد؟ مگه اسمش کسر یگ یاه! چرا بهش م

ست؟ین ! 

حِل معمامون با حرف و لحنش خنده ام گرفت  وسطِ 

 :و گفتم

- صداش کنم یتونم کسر یعادت کردم. نم ! 



- زاده  یقل میمر یمن رو به جامونه  یم نیا نِ یع

یصدا کن ! 

گفتم یکردم و با دلخور اخم : 

- یقشنگ نیبه ا شیلیفام ! 

چپ نگاه کرد و گفت چپ : 

- من بده یِ لیکه فام نهیمنظورت ا ! 

. گفتممیبود دهیکجا به کجا رس از : 

- گفتم قلي زاده؟ یداشتم م یچ   

خنده بالش رو به سمتم پرتاب کرد و بحثمون با  با

 یِ نینکرد. بلند شدم و س دایامان ادامه پاومدِن م

که  میرو از مامان گرفتم. با رفتنش مر ییرایپذ

گل ها شده بود، گفت ی هیقض رِ یدوباره در گ : 

- تشکر یگل ها رو فرستاده. برا نیخودش ا ! 

رو به دستش دادم و گفتم وهیآبم وانِ یل : 



-  ی! دکترش ممارستانهیدونم. اون هنوز ب یم دیبع

هفته هی گفت حداقل ! 

تخت گذاشت و گفت یِ چوب یرو رو لبه  وانیل : 

- فرستن یتلفن گل م هیها. االن با  یعقب ایاز دن .  

کار ها؟ نیفکر فرو رفتم! بهراد و ا به ! 

- فرستن یتلفن گل م هیها. االن با  یعقب ایاز دن .  

کار ها؟ نیفکر فرو رفتم! بهراد و ا به ! 

؟یمالقاتش نرفت گهید -  

بودم، به گلوم پرید و  دنشیکه در حاِل نوش یا وهیآبم

سرفه هام گفتم ونِ یبه سرفه افتادم و با سماجت م : 

- ؟یچ گهید  

باعِث خنده اش شد و گفت تمیوضع : 

- نگفتم که یزیچ ؟یش یم یچرا عصباناوه اوه... ! 

که در اثر  ییگذاشتم و با صدا زیم یرو رو وانیل

 :سرفه هام دورگه شده بود گفتم



- . بهش گفتم رهیگ یافتم حرصم م یم ادشی یوقت

گه"عه؟ یاومدم مرده بودي! برگشته م یاگر نم !" . 

 یم زیر زیکه ر یو در حال نییرو انداخت پا سرش

گفت د،یخند : 

- جذابه که یلیخ ! 

 یبود. برا دهیفا یدر مورد بهراد کامال ب بحث

دمیعوض کردِن موضوع پرس : 

 چه خبر از صحرا؟ از داداشت؟-

 یکه رنگ و بو یتکون داد و با لحن نیبه طرف یسر

نداشت، گفت یحس چیه : 

- ی. همونطورگهید یچیه !  

- کنن؟ یم یهنوز جدا زندگ یعنی ؟یچ یعنی  

- کردِن... طالق  یعمل یکدومم برا چیآره اما ه

کنن.حرفش رو مي زنن اما من مي دونم  یاقدام نم

 !كه فقط در حد همون حرفه



 یکردم که چقدر سخت و با لحِن متفاوت یم درک

آره. حق هم داشت.  یداره اسم طالق رو به زبون م

بود. بعد از  فیح ییرابطه ها نیهمچ هی یطالق برا

فتمکه قرار بود بزنم، گ ییحرف ها دنِ یسنج : 

- رسه  یبه نظر م ن؟یکن یچرا باهاشون صحبت نم

باشن. من  ینفر سوم هیهر دو تا شون منتظر تلنگِر 

بخدا فهیشناسم هم محمد رو. ح یهم صحرا رو م . 

شده بودند،  لیمتما نییکه به سمِت پا ییلب ها با

 :گفت

-  نیمطرح کردِن ا یبگم؟ نه من نه مامان رو یچ

با محمد حرف  یگاه. مامان میصحبت ها رو ندار

زنه اما یم ... 

 یسطح رِ ییافتاده باشه، با تغ ادشی یزیکه چ انگار

صداش ادامه داد جانِ یه : 

- گه زنگ بزن به  یوقت ها به من م یلیمحمد خ

گه دلم  یم ینطوریا یصحرا حالش رو بپرس. وقت

گره. از اون ور هم که صحرا یم شیآت ... 



 یِک دوباره مشتر یِ واضح بود که مانعِ زندگ کامال

. انشونهیدو نفر غرور خودشون و سکوِت  اطراف نیا

بودند  دهیاز هم پاش یِ زندگ نیهمه به ظاهر نگراِن ا

کردم  یداشت. سع یبر نم یقدم چیکس ه چیاما ه

 نیبدم که ا حیخودم توض یبه اندازه  میمر یبرا

تونه در برداشته باشه.  یم یسکوتشون چه عواقب

حت تر و کم عواقب تر از اصوال شکستِن سکوت را

  .شکستِن غرور بود

***** 

از  شتریرفت ، حس کردم ب میاز ناهار که مر بعد

داشتم.  یدیحس متفاوت و جد هیدلتنگم.  شهیهم

 یچ یبعد میشد... عال یشروع م یقرار یعشق با ب

داشت؟ یمبتال نگهت م یبودند؟ چ   

که باعث  یتونستم اسم حسم رو کشف کنم. حس ینم

رو  مارستانیب یود به سمت تلفن برم. شماره شده ب

 تیضبط شده گوش بدم و در نها یو به صدا رمیبگ

نه رو وارد  ی، شماره  رشیوصل شدن به پذ یبرا



 یرو بفهمم که دلم م یزینتونم اون چ یکنم و وقت

ارمیدر ب مارستانیخواد لباس بپوشم و سر از ب . 

ه به کرده بودم ک یتمام طول راه خودم رو راض تو

 یرم وفقط حالش رو از پرستار بخش م ینم دنشید

 یکه باهاش مواجه شدم همه  یزیپرسم اما اون چ

ختیرو بهم ر میفکر یبرنامه ها ! 

و اطالعات بهراد رو  ستادمیا رشیمقابل پذ یوقت

نبود که انتظارش  یاصال اون دمیکه شن یزیدادم، چ

 !رو داشتم و به شدت شوكه ام كرد

و اطالعات بهراد رو  ستادمیا رشیمقابل پذ یوقت

نبود که انتظارش  یاصال اون دمیکه شن یزیدادم، چ

 :رو داشتم

- مرخص شدند مارتونیب ! 

کن بود؟مرخص شده بودند؟ چطور مم مارمونیب  

تنه ام حائل بدنم  دنِ یجلو کش شتریب یرو برا ساعدم

 :کردم و گفتم



- هفته تا  کیگفتن که کم کم  یپزشکش م ن؟یمطمئن

استراحِت  زشونیتحت نظر باشه و تجو دیده روز با

 .مطلق بود

که مقابلش بود گرفت  یتوریمان یرو از رو نگاهش

حوصله گفت یو ب : 

- مروز صبح،با ا شونیپزشک مرخصشون نکرده! ا

خودشون  یِ شخص تِ یوجوِد مخالفِت پزشک، به رضا

 !مرخص شدند

مرد ؟ تا  نیبود ا وانهیاز تعجب باز موند! د دهانم

شد ینم الیخ یداد، ب یخودش رو به کشتن نم ! 

 مارستانیب طِ یو مح رشینامطمئن از پذ ییقدم ها با

 ینشستم، اون حاِل بد نیتو ماش یفاصله گرفتم و وقت

کرد تمیاذ شتریکشونده بود ب نجایرو تا اکه من  .  

دست  یفرمون و سرم رو رو یهام رو رو دست

کردم؟ کجا بود االن؟  یکار م یچ دیهام گذاشتم. با

لب  ریسر خودش آورده بود! ز یا گهید ینکنه بال

دمیغر : 



- یلعنت ! 

 فمیتلفنم دست داخِل ک دنِ یکش رونیب یبعد برا و

که  دمیپرس یم و مزد یزدم؛ زنگ م یبردم.زنگ م

 ایتا دن گهیشدم و د یکجاست! از حالش مطمئن م

زدم یبود بهش زنگ نم ایدن  !  

درصد هم صحت  کیالبته که حرف هام  صد

  !نداشتند

 کر،یرو اسپ یاش رو گرفتم و با گذاشتِن گوش شماره

رو روشن کردم نیماش . 

 یکه به صدا ینداد. دوباره گرفتم و در حال جواب

دادم،  یمنقطع گوش م ین بوق هااعصاب خرد ک

 یکی یکیها رو  نیگاز فشردم و ماش یپام رو رو

دیداد! با یجواب م دیپشت سر گذاشتم. با ! 

که تماس سوم بر قرار شد، جواب داد  نیمحِض ا به

 نیماش یخش دار اما محکمش تو فضا یو صدا

 :پخش شد



- ؟یقیبله خانم حق ! 

دم و به رو متوقف کر نیقرمز شدِن چراغ، ماش با

گفتم یاز خودش با صدا و لحِن محکم دیتقل : 

- ن؟ییکجا  

دندون هام گرفتم  نِ یمضطربم کرد. لبم رو ب سکوتش

گوش کردم.جوابش بعد  یو به سکوِت دوست نداشتن

نبود ندیاصال خوشا ،یصبِر اجبار نیاز ا : 

 !!عجب-

گاز فشردم و گفتم یحرص پام رو رو با : 

- و عجب؟ یچ  

گفت یکماِل خونسرد در : 

- حد به  نیبنده تا ا یِ خصوص یِ کردم زندگ یفکر نم

 !شما مربوط باشه

بلد بود حرصم رو دربیاره! باید جواب دندون  خوب

 !شكني  بهش مي دادم و گرنه دلم آروم نمي گرفت



گفتم و در جواب بهش  یلب "احمق"ِ کم جون ریز

 :ادامه دادم

تماس گرفتم حالتون رو بپرسم جناب بهراد؛ وگرنه -

من  یمسلما برا بتونیو غر بیعج یِ خصوص یِ زندگ

خوبه که  ارینداره! ظاهرا هم حالتون بس یتیجذاب چیه

به توهم زدن نیو رو آورد نیدرد رو فراموش کرد ! 

بشه اما با  یجمله ها عصب نیا دنِ یداشتم با شن انتظار

در جواب حرف هام گفت یقابل باور ریآرامِش غ : 

 !جالبه-

به مقصودش نرسه و به جاش در " که ؟ی"چ دمینپرس

 :جواب گفتم

- اصول وجود داره که ازش به عنوان  یسر کی

شه یم ادی تیاصول انسان ... 

گفت یجمله ام با حالِت مسخره ا ونِ یم : 

- گه؟ یم یو اون اصول چ  

کشوندم و گفتم ابونیرو به کنار خ نیماش : 



-  یکنه، سع یآدم به شما لطف م کی یگه وقت یم

نیجواب بد یادب یبا ب لطفش رو دینکن !  

بود دیلحِن مودبانه ازش بع نیا : 

من که براتون گل فرستادم! و البته همون اصول -

کرد که  یم جابیا نیکرد ادیکه ازش  یتیانسان

دیتشکر کن ! 

 نیباز موند. پس کار کار خودش بود اما با ا دهانم

بدم و در عوض گفتم ییحال نخواستم به حرفش بها : 

-  ن؟یدار یگل نبود. چه انتظار یرو یانشونه  یوقت

ن؟ییاز کجا بدونم که فرستنده شما  

- باشه؟ یک یپس انتظار داشت  

از حد حساس شده بود! به  شیب ریضما رییبه تغ ذهنم

لحنش هم! چش بود؟ حرف هاش از كجا نشات  رِ ییتغ

مي گرفت؟ من داشتم مبتال مي شدم، اون دیگه چه 

 مرگش بود؟

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

احمق! با حرص گفتم یِ روان ی کهیمرد : 

-  ستی. البته که الزم نستیبه تکرار ن یازی. نریخ

 ی! برادیشما رو نخواهم د گهیمن هم تکرار کنم که د



 یا گهیجام کار هاتون هم لطفا با درمانگر دان

دیصحبت کن ! 

در جواِب جلز و ولز کردنم گفت خونسرد : 

- بعد  ی. هفته  ستیمساعد ن میجسم طیفعال که شرا

یقیکنم خانِم حق یبا خودتون صحبت م ! 

شده تر  دیپررنگ تر و تاک یرو کم یقیحق خانم

م کلماِت جمله اش گفت ! تو دلم گفت رِ ینسبت به سا

بهراد" و بعد با  یباش جناِب کسر الیخ نی"به هم

تماس رو قطع کردم و سه بار  یناواضح یِ خداحافظ

وانهیپشِت سِر هم گفتم "د "!  

*****  

 

 

و پنجم ستیب فصلِ   

چرخوندِن فرمون و کم کردِن سرعت به زور  با

دمیکش غیرو کنترل کردم و ج نیماش : 



- میکن یاالن تصادف م . 

دستگاِه پخش رو  ینشسته بود، صداکه کنارم  اریکام

زد ادیباالتر برد و فر : 

- ؟یگ یم یچ  

وسِط اون  دمیکوب یبود که با پشِت دست م حقش

 ،یدو صندل نیب یاز فضا ایمیخوش تراشش. ک یِ نیب

 :سرش رو جلو آورد و گفت

- یرو کام یکم کن اون لعنت ! 

و با اشغال  دشیزود عقب کش یلیاما خ کامران

گفت ایمیک یکردِن جا : 

-  میگ یما م ی. قرار شد امشب هرچ گهیغر نزن د

 !باشه

پارک کردم و بعد  ینچندان  مناسب یرو جا نیماش

که در حال  یآهنگ یمسخره  یاز قطع کردِن صدا

به پسرا نگاه کردم و گفتم تیپخش بود، با جد : 

- نییپا دیبر ! 



گفت یبا لودگ کامران : 

-  دایپ یزیچ یآب هیبپر  یاوه اوه. جوش آورد. کام

رو سر و صورتش میزیکن بر ! 

 نِ یعضله اش رو ب یرو نشونه گرفتم و طور بازوش

رنگ شد. هم  یانگشت هام فشردم که از درد ب

دوستشون داشتم و هم از دست کار ها و صحبت 

 دیکل یدندون ها نِ یخوردم. از ب یهاشون حرص م

دمیشده ام پرس : 

- ؟یگفت یچ  

گفت تیمظلوم با : 

- نگفتم. ول کن تو رو خدا کبود  یچیبخدا. ه یچیه

 !شد

به چشم هام  طنتیرو که رها کردم، با ش بازوش

 :نگاه کرد و گفت

- . بگو میقبل از دعوا موضعمون رو مشخص کن ایب

؟یریگ یگاز هم م نمیبب  



فکر کردم  نیمنفجر شدند و من به ا اریو کام ایمیک

شه. داشتم  ینم دایپ انمیسالم تو اطراف ینمونه  هیکه 

که  ییقوِل نا به جا نیافتادم از ا یبه غلط کردن م

و ازم قول گرفته  میمهمونشون بود روزیداده بودم. د

به اصطالحِ  میبودند که امروز دنبالشون برم و بر

  ."خودشون" دور دور

رو روشن کردم و  نیماش یا گهیحرِف د چیه بدون

سه  نیدادم دست ا یرو م ارمیراه افتادم. اگه اخت

الخلقه، قطعا که شب سالم به خونه  بیعج موجودِ 

نگاِه  نهیاز آ م،یکه گذشت ی. کمدمیرس ینم

گرفته بودند و  یبهشون انداختم. الل مون ینامحسوس

 یم دیجد ی هداشتند با رد و بدل کردِن نگاهشون نقش

گشِت شبانه  نیکه ا ی. ممطمئنم تنها حسنختنیر

مو عمو و زنع یدو ساعته  یکیداشت، راحت شدِن 

داره  یدونست چ یاوالِد چموش بود! خدا م نیاز ا

ده  یبچه ها یگذره. به اندازه  یتو سرشون م

دردسر داشتند! با حرص  طونیش یدوازده ساله 

دمیپرس : 



- ن؟یچتونه؟ چرا ساکت شد  

و پسرا همزمان گفتند دیخند زیر ایمیک : 

 !هیچي-

ساعت  کی نینگاهشون کردم. تو هم دیدوباره با تهد

کرده بودند و چند بار تا مرِز  شهیخونم رو تو ش

 یم ابونیرو کنار خ ی.هر کسمیتصادف رفته  بود

کردند  یم غیج غیگفتند. ج یبهش م یزیچ کی دندید

 نیماش یقرمز ها رد شم. با راننده ها  که از چراغ

کردند و تماما اصرار داشتند که  یکل کل م گهیها د

 نیبا بلند تر بشونیو غر بیعج یها یقیبه موس

 کی یکار ها یآور ادی! با میممکن گوش بد یصدا

ساعت گذشتشون، لب هام رو از حرص بهم فشردم 

 یبا صدا اریدادم که کام ابونیو نگاهم رو به خ

گفت یومآر : 

- که باباهامون خواهر ندارند فیح ! 

دمیپرس یحواس و عصب یب : 



- بشه؟ یکه چ  

کامران گفت ار،یکام یجا به : 

- بلکم دلت آروم  ،یکه تو چند تا فحش به عممون بد

رهیبگ ! 

یبش یذره خال هیبلکم  -کامران . 

ادیبلکم دلت به رحم ب -ایمیک ! 

لمون د میذره آهنگ گوش بد هی یبلکم بذار -کامران

 !نترکه

یذره دوستمون داشته باش هیبلکه  -اریکام . 

 یبه رحم اومد و مارو برد یلیدلتم خ دیشا-کامران

 یکه تو پاسداران باز شده. چ دهیاون فست فود جد

؟یمیبود اسمش ک  

خنده  یدندون هام گرفتم که صدا نیرو ب نمیریز لب

خنده  ونِ یام بلند نشه و آخر سر هم موفق نشدم و م

 :گفتم

- شما ها نیا وانهید ! 



پخش  اریبود که دوباره کام یخنده ام مجوز نیهم

که  یترانه ا نباریرو روشن کنه و در کماِل تعجب، ا

نبود که  یکه اصال تو اون سبک نیپخش شد رو با ا

که  یدادم، دوست داشتم . طور یگوش م شهیهم

خواستم دوباره بذارتش اریقطع شد از کام یوقت . 

از سر  بشونیو غر بیعج یاه هاحرفم نگ نیا با

داد و  یبهم م یخوب یلیگرفته شد اما ترانه حس خ

 نیانداخت که ده روز از آخر یم یاون ادیمن رو 

 یمدت سع نیا یتماسمون گذشته بود و تو همه 

افکارم رو تو نطفه خفه کنم که  یکرده بودم صدا

نکنند ریذهنم رو با خاطراتش درگ . 

شروع کرد به  ایگم بودم که کمافکار و دِل تن رِ یگ در

با ترانه یهمخون : 

- ذره  هی شهیهم یکه ... بود یتو اون پسِر بد

...آره چه بده کیبم نزد عیذره سر هی ی.... شدبهیغر

قهیسل ... 



 قهیکه تو رو بخواد بد سل یواقعا هم اون -اریکام

 !ست

توجه ادامه داد یاما ب ایمیک : 

- م... كه همیشه من یه تتو از بوست رو لبام مي خوا

 یرم... آدما یمختلف م یببینن ماِل توام!...جاها

شم ..چون من  یمنصرف م ی...ولدمیمختلف د

دنباِل  شهیتووووووو...هم یمنتظرت میشم...ول

دنبالت کرد...منم همش دنبالتم سمیشر...پل .... 

چشمم روشن. چششم روشن-کامران .. 

ه ک یِر بد...تو اون پسدیکه نبا یتو اون پسِر بد-ایمیک

با من باشه دیکه نبا ی...تو اون پسِر بددینبا ... 

زدن  غیشروع کردند به ج ییسه تا دیکه رس نجایا به

! با رمیشد ازشون آهنگ رو بگ یو خوندن. روم نم

رو  نیبه پاسداران، دستگاه پخش ماش دنِ یرس

دمیخاموش کردم و پرس : 

- ن؟یگ یکه م یفست فود نیکجاست ا   



 یکه لپم رو م یو در حال دیلو کشخودش رو ج ایمیک

گفت دیبوس : 

- دو  یکی. نجایا یکه مارو آورد یعاشقتم. مرس

درست  یجا هی مینتونست شعورایب نیماهه که بخاطر ا

میکن حیو تفر میبر یو حساب . 

دمیباال رفته پرس ییابرو ها با : 

 چرا؟-

کرد و گفت زونیو لوچه اش رو آو لب : 

-  میو ماهمون رو دادد یِ بیکه پول تو ج نیواسه ا

دو نفر نیکردِن شکِم ا یواسه خط خط .  

هر سه شون چرخوندم و گفتم نینگاهم رو ب متعجب : 

-  نیدو ماهتون رو داد یِ بیپول تو ج ن؟یگ یم یجد

 واسه اون اژدها؟

و گفت دیرو شکمش کش یدست تیبا رضا اریکام : 

- دیارز یم ! 



" رو  نیلب نثارشون کردم و ماش ریز ی" ا وانهید

گفت، حرکت دادم یم ایمیکه ک یبه سمِت آدرس . 

خوِد فست فود که اصال جا نبود, ناچار شدم  مقابل

 یادیز یها که فاصله  یاز فرع یکیرو تو  نیماش

سه  نیفست فود داشت پارک کنم و به اتفاِق اهم با 

کنیم یط ادهیراه رو پ هیتفنگ دار بق .  

که نظرش به ما جلب نشه؛ سر  ابونینبود تو خ یکس

از  یادیز فیبود که نگاِه ط یو وضعشون طور

و  بیعج یکرد، مدل موها یعابر ها رو جلب م

نبود که  یزیچ لشونیو لباس ها و در کل استا بیغر

زمان  قهیازش گذشت! حداقل پنج دق یربشه سرس

که با  ییهضم تک به تِک تفاوت ها یالزم بود برا

حال به  نیهم سن و سال هاشون داشتند. با ا ی هیبق

نظرم خیلي دلنشین بودند و خوشحال بودم که عمو 

که  یزیانتخاِب چ یوزنعمو آزادشون گذاشتند برا

 .دوست داشتند



 م،یهاش مواجه شدکه با ورود به فست فود با یزیچ

 رقابلیاشغال شده و تعداِد غ یها زیاز م یادیتعداد ز

وا  یمنتظر بود. با صورت یها یاز مشتر یتصور

 :رفته نگاهم رو به سه قلو ها دادم و گفتم

 جا قحط بود؟-

اش برد و  ستادهیرو هوا ا یموها نیب یدست اریکام

 :گفت

- قه طب میبر نیایشه.ب یم یها خال زیاز م یکیاالن 

باال ی .  

. حق باهاش بود؛ باال خلوت میسرش راه افتاد پشتِ 

 یبرا میمنتظر موند یربع کیحال  نیتر بود اما با ا

شستِن  یمشخص شد برا زمونیکه م نینشستن. هم

برگشتم متوجه شدم که دو تا  یدست هام رفتم و وقت

زموننیهم سر م گهیدختر د ! 

مودبانه  ریغ یو کم ستادمیسرشون ا یتعجب باال با

دمیپرس : 



- ن؟یمهمون دعوت کرد ! 

بهم دیگه انداختند و کامران گفت ینگاه دخترا : 

- نشن تیخدا اذ یبنده ها نیا مینه بابا. جا نبود گفت !  

ام رو کنترل کردم و گفتم خنده : 

-  یلیخ نمیخدا بلند شن که من بش یحاال اگه بنده ها

شم؟ تینداره اگه من اذ یاشکال ایخوبه.    

رو به من داد و  شیصندل عیحرفم کامران سر نیا با

 :گفت

- نیمن بش یجا ایقشنگم؟ ب هیچه حرف نیا . 

بابت لحن مسخره اش رفتم و گفتم یغره ا چشم : 

- رهیبخدا که کارت گ !  

که  نیبا نشستنم، دخترا بلند شدند وبعد از ا همزمان

فاصله  زیبا کامران پچ پچ کرد، از م شونیکی

 یشستِن کامران، منو رو روگرفتند. با برگشتن و ن

چرخوندم و گفتم زیم : 



- . واسه نیسفارش بد نیخواست یمهموِن من. هرچ

تو دانشگاه تونیقبول ! 

 یکه کال روِش ابراز احساساتش بوسه بود، برا ایمیک

و گفت دیبار دهم تو اون شب گونه ام رو بوس : 

- تو؟ یبود یدختر عموي دست و دلباز ک  

که متوجه جلو اومدِن خواستم جوابش رو بدم  یم

شدم. با تعجب نگاهش کردم  اریسر کام یِ عاد ریغ

 :که گفت

- . بذار منم ببوسمتیمیگه ک یراست م . 

به صورتش زدم  یآروم یخنده و حرص ضربه  با

خواستم سرش غر بزنم که کامران گفت یو م : 

- زنگ زده ی! کابسیه سیه .  

بود اشاره کرد زیم یمن که رو یِ به گوش و .  

متعجب گفت ایکم : 

- واقعا؟ هیاسمش کاب نم؟یبب  



یشده  رهیاسم ذخ دنِ یو با د دمیرو جلو کش یگوش  

K-B نفسم حبس شد. زنگ زده بود؛ بعد از ده روز!  

نشون بدم. خصوصا که سه  یدونستم چه واکنش ینم

رو از سر گرفته بودند و درصدد  یقلو ها لودگ

نگ بوند. حاال هم موقعِ ز یاسم اختصار نیکشِف ا

  زده بود؟

 مینیب یسکوت، رو یاشاره ام رو به معنا انگشت

دچار ضعف شده بود  جانیکه از ه یگذاشتم و با دست

تماس رو جواب دادم و تلفن رو به سمت گوشم بردم 

 :و گفتم

 !بله-

گرفت.  یکردِن سه قلو ها تمرکزم رو م زیت گوش

 یخصوصا حاال که عمال سرشون رو به گوش

 .چسبونده بودند

- یقیسالم خانم حق ! 



بهراد  یصدا یِ احتمال دنِ یکه کنارم بود، با شن اریکام

 :گفت

 !اوه اوه.طرف پسره-

 یکردم صدا ها یتمرکز سالم دادم و سع بدون

بهراد  یرو مهار کنم و توجهم فقط به صدا یطیمح

 .باشه

 یسرش رو جلو آورد و آروم خطاب به دوتا کامران

گفت گهید : 

 !دوست پسرشه-

 یگرد شدند و ابرو هام باال رفتند اما صدا هام چشم

بهراد مجاِل واکنش نشون دادن به حرف کامران رو 

 :ازم گرفت

- ن؟یهست ییجا  

گفتم کوتاه : 

 !بله-



که در حاِل گفتنش  یکه متوجه جمله ا نیقبل از ا و

گفت یبلند یبا صدا اریبود بشم، کام : 

- برات روشن کنم؟ یگاریپرتو چه س   

بودند جز  یزیگاه کردم. اهل هرچو واج بهش ن هاج

که گفت انتظار داشتم پاکت  یدود. در واقع با جمله ا

از  یاما خبر نمیو فندک رو تو دست هاش بب گاریس

نبود گاریس .  

 گارِ یبعد از الکل س شهیکه هم یدون یم -کامران

کشه یسبک م .  

بود که در حاِل  یچ گهید فیاراج نیخوِد خدا. ا ای

رو دستم داد که  یگوش ایمیک ینده هابافتنش بودند؟ خ

منن.  یبردِن آبرو یِ دو موجوِد احمق در حال نیا

 یسکوِت اونطرِف خط هم عمال داشت کالفه ام م

 تیاز موقع هیگر ریخواستم بزنم ز یکرد و رسما م

 تایجمع کنم و نها وکردم تمركزم ر یاومده! سع شیپ

 :گفتم

 .من متوجه صحبتتون نشدم-



صحبت  طیبدم که شرا حیراش توضخواستم ب یم و

 کیدوباره سرش رو نزد اریکردن رو ندارم که کام

گفت یبلند یآورد و با صدا : 

- م؟یبرقص یآ یپرتو عشقم؟ نم  

حواله اش کنم که  یمحکم یخواستم ضربه  یم

کرد خکوبمیبهراد م یصدا : 

- ؟یهست یمهمون  

دم دستم بود، قطعا دو گلوله  یاون لحظه تفنگ اگه

که داشتند از  یخودیدو موجود ب نیوِم ااش رو حر

کردم یرفتند م یم سهیخنده ر ! 

فاصله گرفتم زیحرص از جا بلند شدم و از م با . 

فاصله گرفتم.  زیحرص از جا بلند شدم و از م با

 دیکرد با یبود که بهم القا م یجور هیسکوتش 

هرچه زودتر جوابش رو بدم! از دست پسر ها 

 یبودم، اما جمله  یاومده عصب شیپ تیبخاطر موقع

 یزندگ ب؛یکردم و نه تکذ دییبهراد رو نه تا



آدم داشت که بخوام  نیبه ا یمن چه ربط یخصوص

در عوض گفتم رم؟یدرش ب اشتباهاز  : 

- که بتونم صحبت کنم ستمین ییجا .  

از اون  یکیدادم با  یخالِف انتظارم که احتمال م بر

ادبانه اش رو به رو بشم، گفت یب یقطع کردن ها : 

- خواد ینم تینه گفتن موقع ایبله  هی ! 

خش تر از ده روِز گذشته  یسر حال تر و ب صداش

 شیرو پ یخصوص یِ خواستم حرِف زندگ یبود. نم

کرد که دارم واضحا"  یبرداشت م یطوربکشم! اون

خواستم!  ینبود که م یزیچ نیکنم و ا یم یلجباز

دمیتفاوت پرس یپس ب : 

- ن؟ینه گفتن من تماس گرفت ایبله  دنِ یشن یبرا  

 یکرد و من ناخواسته مجسمش کردم.م سکوت

تونستم حدس بزنم که در حاِل فشردِن لب هاش بهمه. 

عضو  نیرکه به نظرم جذاب ت ییهمون لب ها



 یکم ک؛یبزرگ و نه کوچ ادیصورتش بودند؛ نه ز

 !برجسته و کامال مصمم

کردم افکارم  یکردم؟ سع یها فکر م یبه چ داشتم

که تو ذهنم معلق  یرو کنار بزنم و کلمات آشفته ا

کنم که بتونم با  فیجمله رد کیتو  یبودند رو طور

 شیرو به نما میکه حِس دورن نکهیکمکش بدون ا

 جریدستگاه پ  یکنم که صدا یخداحافظ بگذارم،

 یرو اونطور که دلم م تیفست فود، اجازه نداد موقع

ببرم شیخواد پ : 

- و پنجاه و سه ستیدو یشماره  ! 

 ستیدو یشماره  ی! حاال وقِت آماده شدن غذایلعنت

  و پنجاه و سه بود؟

که گفت دمیبگم شن یزیکه چ نیاز ا قبل : 

- رمیگ یبعد تماس م .  

 یخواستم حاال کج خلق یگفتن نداشتم. نم یبرا یحرف

تماس گرفتن وجود  یبرا یکنم و بگم "موضوع

نداره.". خب من با خودم رو راست بودم، در کنار 



واقف بودم که دوستش  هیقض نیبه ا نهایا یهمه 

 نیخواستم ا ینبود. فقط نم یدارم و قصدم هم لجباز

 اون ییِ زورگو ی هیبند بر پا میارتباِط ن

 نیکردم که ا یاعتراف م دیوگرنه با ن؛یه!همبچرخ

  !ده روز چقدر سخت گذشته

که به شدت  ییکردم و با اخم ها یخداحافظ یسرسر

 نیبرگشتم و قبل از ا زیگره خورده بودند، سمت م

دمیپرس یآروم اما عصب یکه بنشینم، با توِن صدا : 

- بود؟ یچه رفتار گهید نیا  

 یکیشده باشند، من ن یکه اصال متوجه جمله  انگار

 !یكي شروع کردند به گفتِن سفارش هاشون

خوام یم یپپرون تزایمن پ -اریکام . 

زبرگریمن چ -کامران . 

من هم پنه آلفردو-ایمیک . 

گفتم یو عصب دمیبه صورتم کش یدست کالفه : 

 .حقتونه گرسنه برتون گردونم خونه-



من فانتا لطفا-کامران ! 

همزمان گفتند اریو کام ایمیک : 

- هممن  . 

رو  کمیکوچ فِ یک ش؟یقوم و خو میها شده بود یک با

 رونیرو از داخلش ب میچنگ زدم و کارت بانک

تو صِف سفارشات  ن،ییپا یوبا رفتن به طبقه  دمیکش

شده  یکوتاهم با کسر یمکالمه  ری. درگستادمیا

بودم از رفتارم و در واقع خوشحال  یبودم. راض

که  یبودم. کارکه بهش جواب پس نداده  نیبودم از ا

 یدر م رشیاز ز یادب یخودش با مهارت و البته ب

 !رفت

گرفت، به خودم  یکه سفارش م یدختر یجمله  با

 :اومدم

- خانم دییبفرما ! 

 نیو ا دهیبودم که تازه از خواب پر یبه آدم هیشب

 یبهراد م یکرد که کسر یداشت بهم ثابت م هیقض



 طیه شراب یکنه و کار ریذهن من رو درگ قایتونه عم

نداره! به ذهنم فشار آوردم تا  یو مکان یزمان

و آخر سرهم  ادیسفارشات سه قلو ها به خاطرم ب

 ییها همونکه سفارش دادم  ییزهایمطمئن نبودم چ

دمیباشه که شن . 

صورت  دنیبرگشتم و د زیباال و سمت م یطبقه  به

کردند خودشون رو معصوم نشون  یم یکه سع ییها

سفارش  شیانداخت! کارت و ف یمبدند، به خنده ام 

سر دادم و گفتم زیم یرو رو : 

 !خب حاال-

خارج شد و  ییاز مظلوم نما هیزودتر از بق ایمیک

 رونیندامت ب یِ تگهم از فاز ساخ گهید یاون دوتا

یاومدند و دوباره شروع کردند به مسخره باز . 

رو  اریساعت بعد، با حاضر شدِن غذامون، کام مین

شد  یزیفرستادم و ناخواسته توجهم جلب م نییبه پا

 دنشید یاجازه  اریکه تا قبل از اون، حضور کام

برخورد پسر با دختر به مذاقم  یداد. نحوه  یرو نم



زد و  یپاستا ها رو سر چنگال مپسر  ومد؛یخوش ن

 ریبشه، مس دنشکه دختر موفق به خور نیقبل از ا

هم تمام  نیب نیداد و تو ا یم رییچنگال رو تغ

حِد ارتباط  نیشتریتمرکزش رو گذاشته بود که ب

و  زیکه نگاهم رو از م نیحفظ بشه! قبل از ا یکیزیف

 رم،یکه دو طرفش نشسته بودند بگ یدختر پسر

نگاهم رو دنبال کرد و با خنده گفت کامران رد : 

- کنه؟ یکارا نم نیبرات از ا ی! کابرمیبم یاله  

و مضموِن جمله اش به خنده ام انداخت. خدا رو  لحن

کردم  ویشکر کردم که اسم بهراد رو به اختصار س

تا فردا قبل از ساعت دوازده ظهر،  لیوگرنه کِل فام

تو  یبهراد نام یکسر ی مهیاز حضوِر نصفه و ن

شدند یمن با خبر م یِ زندگ ! 

لحظه از تصور  هیخنده به صورتش نگاه کردم و  با

از خودش نشون  ییرفتار ها نیکه بهراد همچ نیا

اومد که اگه تو  یم شتریبده، حالم بد شد! به بهراد ب



بعد از هر بار كه موفق  ره،یقرار بگ تیموقع نیا

فکت کنه یمشت حواله  هیشدي به خوردن پاستا،  ! 

*****  

شدن تماس از دست رفته  داریصبح، به محِض ب فردا

که زمانش مربوط به هشت بود دمیبهراد رو د ی ! 

 شبیباشم؟ از د داریداشت که اون ساعت ب انتظار

اما هشت  رهیگ یدونستم که امروز تماس م یم

از انتظارم دور بود کمیصبح،  ! 

که عدد ده  یواریاومدم و ساعت د رونیتخت ب از

 یموضوع بود که کس نیا انگریداد ب یشون مرو ن

ساعت شرکت  نی.بابا استیدر حال حاضر خونه ن

روزانه دیبود و مامان هم مشغول خر . 

 یرو برا یبرق یو صورتم رو شستم و کتر دست

 دنیخواستم با نوش یجوش اومدن آب روشن کردم. م

صدام رو برطرف کنم و بعد، با بهراد  یگرفتگ ییچا

رمیتماس بگ ! 



بود که  میکار رو هم انجام دادم و ساعِت ده و ن نیهم

که با  یشماره اش رو گرفتم و با آرامش، در حال

کردم، گوش  یم یباز مییچا نیفنجون دوم یدسته 

آزاد. بر خالف دفعات  یبوق ها یسپردم به صدا

زود جوابم رو داد نباریقبل، ا : 

- یقیسالم خانم حق ! 

 یصدام رنِگ بصبح ها مودب تر بود! به  اصوال

زدم و گفتم یحس : 

- نیبهراد! تماس گرفته بود یسالم آقا . 

 هی د؛یرس یبه گوشم م یشلوغ ی نهیاز زم صداش

گنگ یِ جور شلوغ : 

- نیبله؛جواب نداد ! 

دمیمورد ندادم و در عوض پرس نیدر ا یحیتوض : 

- ن؟یداشت یامر  

 ینم شیپ لشیکه مکالمه طبق م دیرس ینظر م به

گفت یکالفه ا یره. چرا که با صدا : 



- نمتونیبب دیبا ! 

و  دمیفنجونم رو نوش یاز محتوا یجرئه ا نهیطمان با

دمیبا آرامش پرس : 

- ؟یچه مورد یبرا  

جز  یمشترک ینقطه  چیکه از نظر خودش ما ه البته

 یبود، بدم نم ریاما حاال که کارش گ میآراد نداشت

اومد که بر خالف  یکنم.بدم نم حیاومدم که تفر

دادن  حیوادارش کنم به توض ،یکم صحبت عادتش به

 یکه خودم هم جوابشون رو م ییجواب سوال ها

 .دونستم

- تموم مهیدر مورد آراد و اون کار ن ! 

زدم و گفتم یاز سر بدجنس یلبخند : 

- تموم؟ مهیکدوم کار ن  

. حقش شیلذت بردم از کالفگ دایدروغ نگم، شد و

 !بود! کامال حقش بود



- بوده و  انشیکه در جر یتموم مهیهمون کار ن

آراد  یکه قرار بود برا یا ی! اتاق درماننیهست

که  یلیداده بودم؛ وسا حیدرست شه، قبال هم توض

شده هیته نیخواسته بود .  

چند  نیبود که تو ا یجمله ا نیبلند تر نیکه ا بخدا

 زیم یبودم!فنجون رو رو دهیازش شن ریاخ یهفته 

گفتم یالیخیگذاشتم و با ب : 

- اومد. اون اتاق...اما من قبال هم خدمتتون  ادمیبله 

و  ستیکار برام ممکن ن نیا یگفته بودم که ادامه 

نیریموضوع تماس بگ نیکردم واقعا سر ا یفکر نم .  

حالم رو خوب کرد! بس  دیکه کش یصدا دار نفِس 

که دوم شخص مفرد  نیکردنش! قبل از ا تشیبود اذ

 :بشم، گفتم

 یکیکار رو به  یادامه  براتون دارم. یشنهادیپ -

مهارتشون از من هم  نهیزم نیاز درمانگر ها که تو ا

راحت باشه که از پس کار  التونیسپرم.خ یم شترهیب

به وجود نخواهد اومد یآن و مشکل یبر م یبه خوب ! 



ادبانه گفت یب : 

- . خودم ستیمسخره ن یها شنهادیپ نیبه ا یازین

کنم یحلش م ! 

ادبانه گفت یب : 

- . خودم ستیمسخره ن یها شنهادیپ نیبه ا یازین

کنم یحلش م ! 

گفتم الیخ یو ب اوردمیخودم ن یرو به رو لحنش : 

- نیلیهر طور ما ! 

کرد خکوبمیبلندش م یصدا : 

- ؟یقیچتونه خانم حق نیبه من بگ شه یم  

 یطور قایرو دق یقیاز تعجب باز موند! حق دهانم

دم کر یشک فکر م ینبود، ب میلیگفته بود که اگر فام

شده بود؟  یحد عصبان نیبا آرامشم تا ا یعنیفحشه!

 :پس با همون آرامش ادامه دادم



- شما چتونه؟ مگه دغدغه اتون درست  ؟یشما چ

دادم که درست  نانیاطم بهتونست؟یشدِن اون اتاق ن

ه؟یشه! پس مشکلتون چ یم  

 یزنه و هرچ یکه داره قدم م دیرس ینظر م به

که داخلش بود  یطیمح یگذشت، صداها یم شتریب

نفس هاش واضح تر یشدند و صدا یکمتر م .  

- لحن با من صحبت  نیبه شما اجازه داده با ا یک

؟یکن  

هم  ادینبود اما حق به جانب چرا!ز یعصبان صداش

تفاوت گفتم یبود. ب : 

- که دلتون  یکه به شما اجازه داده با هر کس یهمون

دیحرف بزن یخواد با هر لحن یم ! 

مودبانه گفت ریغ : 

- ن؟یآهان! پس شما مدافع حقوق بشر  

کردم از حرص دادن  یوقت فکرش رو هم نم چیه

 شیحد خوشحال شد. واقعا پ نیشه تا ا یآدم م کی



به  هیود که انتظار داشت شبکرده ب یخودش چه فکر

 یذهنش باشم؟ با همون آرامش یزن ها یِ کل یقاعده 

گفتم زه،یر یدونستم داره بهمش م یکه م : 

- .اما مدافع حقوق خودم چراریخ ! 

- نمتیخوام بب یم ! 

ابرو هام  نه؟یخواست مِن دوم شخص مفرد رو بب یم

از تعجب باال رفتند و شک نداشتم که چشم هام به 

 یشده بودند که مامان وزغ صدام م یوقت یاندازه 

 !زد

- امروز نی. همیستین کینیامروز هم که کل ! 

آدم رو انقدر متوقع بار آورده بود؟ گفتم نیا یک : 

- شه که حاضر باشم  ینم یلینبودنم دل کینیکل

 !مالقاتتون کنم

گفت و تماس رو بدون  ینامفهوم یجمله   رلبیز

ش رو داشتمکه انتظار یزیقطع کرد؛ چ یخداحافظ !  

*****  



مراجعم بودم و فارغ از  نیکار با آخر ریدرگ

 دهیچ نیزم یافکارم. استپ ها و تخته ها رو رو

که مد نظرم بود رو  یا یحرکت یبودم و داشتم توال

 یآسپرگر*، نشون م یدختر هفت ساله  سان،یبه آ

  .دادم

و گفتم ستادمیکنار ا حاتم،یاتمام حرکات و توض با : 

- ؟یکار کن یبده که قراره چ حیتوض من یبرا  

روشنش رو بهم دوخت و گفت یها چشم : 

-  یآب یدست بزن. از رو یصورت یبرو رو

 .بپر.توپ رو بنداز تو سبد

ده نکر لیرو تبد ریدرست گفته بود، فقط ضما بایتقر

. به ساعتم نگاه انداختم و متوجه حاتشیبود تو توض

ده، نمون یباقکالسش  میبه تا شتریب قهیشدم که پنج دق

ازش خواستم حرکت رو شروع کنه و همزمان که 

 ییحواسم بهش بود، شروع به جمع کردِن لگو ها

که  یبار چندمت پخش شده بودند.  یکردم که رو

حرکت رو انجام داد، مادرش رو صدا زدم و 



 ضیبا تعو تایدادم و نها حیرو براش توض ناتیتمر

 رونیب کینیدادن پرونده ها از کل لیلباس و تحو

 .زدم

دست بردم  چییکردن سو دایپ یخروج از در، برا با

 نیکردنش بود و با هم دایو حواسم پرت پ فمیداخل ک

رفتم که  یم نیرو به سمت ماش ادهیاز پ یحواس یب

پاهام  دمیکه د یزیسرم رو باال آوردم و با چ کهوی

از دستم رها شد و  چییو سو ستادندیاز حرکت ا

فتادا فیدوباره داخل ک ! 

کرد؟ یکار م یچ نجایا ! 

رنگش و  اهیس یبهت نگاهم رو دادم به چشم ها با

از  شتریبه جلو برداشتم. فاصله مون ب ینامطمئن قدم

شدم،  یتر م کیقدم که نزد ده قدم نبود و من هر

کردم. باالخره با  یرو تجربه م یشتریاضطراب ب

بود فاصله رو به سه چهار قدم  یهر جون کندن

دوختمحرف، نگاه منتظرم رو بهش  یرسوندم و ب ! 



برداشت و فاصله مون رو دو  نمیاش رو از ماش هیتک

و  میبود ستادهیهم ا یرو به رو قایقدم کرد. حاال دق

به چشم هاش، ناچار  میگاه کردِن مستقن یمن برا

رمیباالتر بگ یبودم سرم رو کم .  

به  یآرامش ساعد چپش رو باال آورد و با نگاه با

گفت اهشیساعِت تمام س : 

- یبش لیقرار بود هفت تعط !  

کردم که  زیكجا مي دونست؟چشم هام رو ر از

 یآروم یروشون نذاره و با صدا یتعجب، اثر وزغ

دمیپرس : 

- که ساعت  نیاومد نجایهمه راه رو تا ا نیا انایاح

ن؟یخروج من رو چک کن  

هم به جلو اومد.  گهیقدم د هیآورد و  نییرو پا دستش

فشار دادم تا به عقب  نیپاهام رو محکم به زم

 یرو به چشم هام م یمختلف ینرم.نگاهش حس ها

ختیر : 



- ست که منتظرم قهیده دق ! 

 یه ته مونده هاک یخنده ام گرفت و با لحن ناخودآگاه

شد مسخره به نظر برسه گفتم یخنده باعث م : 

- تو رو خدا دیببخش ! 

که  دیرس یرنِگ تعجب گرفت و به نظر م نگاهش

مدل رفتار رو ازم نداشته.از سکوتش  نیانتظار ا

 :استفاده کردم و گفتم

- . عجله دارمدیاگر ممکنه کنار بر ! 

ون بر رفتن از خودم نش یمبن یکه حرکت نیاز ا قبل

 :بدم، سخت و محکم گفت

- میحرف بزن دیبا ! 

رو کامال باال گرفتم و گفتم سرم : 

- نیآد با من هماهنگ کرده باش ینم ادمی ! 

دربرم.  دیکرد که با یحس رو بهم القا م نیا نگاهش

و سختش نگاه کردم و  یقو یناخودآگاه به دست ها

بود تا فکرم رنگ عمل  یمشت، کاف کیتجسم فقط 



مقابلم نباشه و  گهیبه کنار برداشتم تا د ی! قدمرهیبگ

برنداشته بودم که از  نیرو به سمت ماش یقدم بعد

هولم داد تا  عقبساعدم گرفت و کنترل شده، به 

نگاه  یبه دست رتیدوباره مقابلش قرار بگیرم. با ح

کردم که دور ساعدم سفت شده بود و بعد با 

ساعدم.  دنِ یکش رونیب یتقال کردم برا تیعصبان

گفتم یبلند ی! تو صورتش با صدایروان ی کهیمرد : 

- یبه چه حق ؟یبود یچه کار گهید نیا ... 

اش جمله ام رو قطع کرد جمله : 

  چته تو؟ واقعا چته؟-

که بخاطر  ییبا لب ها ک،ینزد یهمون فاصله  از

رها شده بود، هنوز باز بودند به  مهیکه تو ن یجمله ا

 یاجزا ی هیچشم هاش نگاه کردم و بعد به بق

که  یآدم نیصورتش؛ خب واضح بود؛ من هم

بودمش رو دوست داشتم دهینام یروان کهیمرد !  

- میحرف بزن دیبا ! 



تر! سکوتم  میمال یلیتر بود. خ میلحنش مال نباریا

 :دوباره به حرف آوردش

- من نیتو ماش میبر ایب ! 

نگاهش کردم فقط ! 

رو  نشیشد به ماش یم یکه منته یریدست مس با

 نیزم یرو از رو نمیسنگ یداد و من قدم هانشون 

نشسته بودم و  نشیبعد داخل ماش ی هیکندم و چند ثان

و ادکلنش و  گاریس یکردم که مخلوط بو یتقال م

ام نکنه وانهی، د یکیحجم از نزد نیا ! 

در رو بست، گفتم نکهیمحض ا به : 

 .من عجله دارم-

هم  هیزاو نیمصممش. از ا مرخیشدم به ن رهیخ و

خاص خودشون رو داشتند.  تیهاش جذاب لب

داد و  یهم فشارشون م یکه رو یخصوصا وقت

کرد یمچاله شون م !  



کرد. ناخواسته  ریسمتم برگشت و نگاهم رو غافلگ به

کردم دست از سر  یدادم و سع هیتنه ام رو به در تک

 !لب هاش بردارم

 !اتاق آراد-

 نیکه زد فکر کردم! بخدا که ا یلحظه به حرف چند

خش  تیکه در اثر عصبان ییبود! با صدا وانهیمرد د

 :دار شده بود، گفتم

-  تیموقع نیو ا نجایتا ا نیاومد نیهمه راه پا شد نیا

رو  نی"اتاق آراد"؟ ا نیکه بگ نیرو به وجود آورد

نیکه پشت تلفن هم گفت !  

گفت حیتفر با : 

- کنم؟ یبگم؟خواستگار یپس چ  

خون بدنم به صورتم هجوم آورد و داغ شدن  ی همه

 رهیگونه هام رو حس کردم! دستم رو به سمت دستگ

تو  یقفل مرکز یبردم و قبل از باز شدنش، صدا

و گفتم دمیکش غیگوشم زنگ زد! ج : 



- نیادب یب واقعا که ! 

که  یداد و در حال هیچپش رو به فرمون تک یبازو

گفت یبا همون لحِن قبل دیچرخ یکامال به سمتم م : 

- ادب نداشتم یوقت ادعا چیالبته که من ه ! 

دمیکش غیج دوباره : 

- در رو نیا نیاز من؟ باز کن نیخوا یم یچ ! 

دوباره تکرار  تایهم فشرد و نها یهاش رو رو لب

 :کرد

- داتاق آرا ! 

شده که شک ندارم در اثر  زیر یچشم ها با

قرمز شده بودند، گفتم تیعصبان : 

- گه؟ید نیهم   

به لب هاش داد و گفت یجالب حرکت : 

- باشه نیکنم هم یفکر م ! 



رقم  هیگرفتِن حالش،  یدادم و برا هیتک یصندل به

پروندم و گفتم یمنطق ریغ : 

- ن؟یکه با دستمزدم ندار یمشکل  

تکون داد و  دییتا یبه نشونه  یکمال تعجب، سر در

 :گفت

 !فردا صبح تو حسابته-

بود!گفتم وانهیکه د بخدا : 

- خوام برم یم دیدر رو باز کن ! 

- ها حاضره! من هم  لیشه؟ وسا یکار شروع م یک

 !عجله دارم

ارامش گفتم با : 

- زود یلیخ ! 

شده بود و برگشته بود به همون موضعِ  یجد دوباره

زشیمسالمت آم : 



- داشته  یتخصص خاص دیبا ای رم؟یارگر بگالزمه ک

 باشند؟

رفتار ها بخاطر اون اتاق بود؟ نیا یهمه  واقعا  

زدم لب : 

- ! اتاق تا آخر دی! کار رو به من بسپرستین یازین

آماده است یبعد یهفته  ! 

اومدند یکه از پسش بر م“ یاد پسرا افتادم!مطمئنا و ! 

 !خوبه-

*****  

و هفتم ستیب فصل  

 

عمو پارک کردم و با  یقابل خونه رو م نیماش

سه قلو ها به استقبالم  باشون،یز اطیورودم به ح

رو با بوسه دادم و  ایمیک یاومدند ! جواب بوسه 

شکم پسرا کردم که  یدونه مشت حواله  هی یکی

دیپرس اریکام : 



- شده؟ یچ  

دمیورود به ساختمون پرس با : 

- ست؟ین یکس  

جوابم رو داد ایمیک : 

- بابا یاز دوست ها یکیختم  نه رفتن مجلس ! 

هال نشستم و گفتم یها یراحت یرو : 

- که کارتون دارم انیب نییبدو ! 

آروم  یلیحرف گوش کن، اومدند و خ یبچه ها مثل

نشستند و خودشون رو جمع و  نیزم یمقابلم رو

اما کم  تشونیجور کردند! خنده ام گرفت از وضع

سه موجود به صورت  نیاومد دهِن ا یم شیپ

استفاده کردم و  تیخابي بسته بمونه، پس از موقعانت

گفتم عیسر : 

- دارم تیبراتون مامور ! 

حرفم با پسرا بود شترِ یب و ! 



دیپرس یجد یلیخ کامران : 

- م؟یرو بکش یکس دیبا ؟یتیچه مامور  

مقابلشون  نیاومدم و رو زم نییپا یراحت یرو از

 :نشستم و با خنده گفتم

- هیخنگ! مسئله کار ینه پسره  . 

سرش رو تکون داد و گفت تیجد با : 

 !بله-

شدنشون هم خنده دار بود! سرم رو  ی!! جدایخدا

بردم و گفتم کینزد : 

- اومده که مربوط به کار خودمه.  شیپ یکار هی

اتاق  هیتو خونه شون  نمیاز مراجع یکی یقراره برا

تونم ینم ییمن تنها نکهی. فقط امیدرست کن یدرمان . 

تکون داد و گفت یسر اریکام : 

- میستیخب ما که بلد ن ! 



 ایمیشونه ام انداختم و خطاب به ک یرو رو شالم

 :گفتم

- ؟یآر یمآب برام  وانیل هیلطفا   

بعد رو به پسرا ادامه دادم و : 

- ه من ب دی. فقط بانیبلد باش یکار ستین یازین دینیبب

و  یرو که سر از برق کار یکس هیو  نیکمک کن

پروژکتور تو  هی دی. بانیکن دایپ ارهیدرب یتکنولوژ

نکهی.بعدشم استیکه کار من ن میاتاق وصل کن ... 

گفت اریصحبتم رو قطع کرد و رو به کام کامران : 

- آد یبر م نکارایدو! اون از پس ا یپ ! 

دمیگرفتم و پرس ایمیآب رو از دست ک وانِ یل : 

- ه؟یدو ک یپ  

 ی! تخصصش رقص نور هایپارت مانیپ-کامران

ستهیهاست. کارش ب یپارت ! 



 یدو اعجوبه به اضافه  نیکار من رو با ا دیبا خدا

کرد یم ری! به خیپارت مانیپ ! 

****** 

یازده صبح،  با بهراد تماس گرفتم! ساعت  چهارشنبه

بوق جواب داد و مودبانه سالم کرد! کوتاه  نیبا دوم

گفتم یو جد : 

- آم یمن امروز ساعت چهار م ! 

گفت تایکرد و نها یمکث : 

- منزل هستند،  یریاما خانم نص ستمیخودم تهران ن

کنم باهاشون یهماهنگ م ! 

ناراحت،  ایدونستم از نبودش خوشحال بشم  ینم

مگفت : 

- آم. گفتم که از قبل  یزوج م یباشه. من روز ها

نیداشته باش یآمادگ .  

گفت محترمانه : 



- نیاریب فی. تشرستین یمشکل ! 

کم  هیادبش رو  یب یکردم که اون رو یاقرار م دیبا

کردم به دوم  ینزول م یدوست داشتم. وقت شتریب

بهتر بود؛ چرا که اون موقع  یشخص مفرد حالم کم

حد  نیتا ا یخودش رفتار کنم اما وقت تونستم مثل یم

بلند و محکم  وارید هیشد،  یمودب و محترم م

قابل نفوذ  ریغ دایاومد که شد یبه وجود م نمونیب

 تایو نها ینمونده بود. خداحافظ یا گهیبود! حرف د

 یو کار ها میرفت یبا پسرا م دیقطع کردم. امروز با

میداد یاتاق رو انجام م ی هیاول . 

دنبال پسر ها رفتم و ساعت چهار تو  سه ساعت

پنجره و  یو کار رو با پوشوندِن دوباره  میخونه بود

. انصافا که موقع کار میرنگ زدن اتاق شروع کرد

 گهیها،د واریبودند. بعد از اتمام کاِر د یخوب و جد

ها  واریکه  د میموند یمنتظر م دیو با مینداشت یکار

به شنبه میردک موکولکار رو  ی هیخشک بشن و بق ! 



شدم که  یداشتم مطمئن م گهیهم بهراد نبود و د شنبه

آدم اون اتاق بوده! شنبه عالوه بر  نیتموم هم و غم ا

هم همراهمون بود و بر خالف  یپارت مانیپسر ها، پ

خورد از پس روشن کردن  یظاهرش که بهش نم

بود و تو  یواقعا حرفه ا اد،یالمپ هم بر ب کی

رو راه  سیپروژکتور و ک ویدیروز، و کیهمون 

کرد و من و پسر ها هم اون روز با تشک  یانداز

 یها رو پوشش م وارید ی مهیکه تا ن یوارید یها

ال  ی. المپ هامیاتاق رو کاور کرد واریدادند، سه د

راه انداخت و من هم  مانیرو هم خود پ ید یا

که  وارید یشبرنگ رو اون قسمت ها یبرچسب ها

رو  یوندم و قرار شد دو شنبه کسمد نظرم بود چسب

 هیرو تعب یقالب تاب سقف یسقف جا یکه رو میاریب

 .کنه

داشتم که  یحال خوب میکرد یکه کار م یتمام مدت تو

بهراد بود. حس  یش بخاطر بودنم تو خونه  یمین

کنه و  یم یخونه زندگ نیبهراد تو ا یکه کسر نیا

 داد و بخش یبهم م یرفت و آمد داره، حال خوب



 یبود که داشتم انجامش م یحاِل خوبم کار ی گهید

بود  ارمیاختدر  نهیهز یدادم و عاشقش بودم.انقدر

رو بدون فکر  دیرس یکه به ذهنم م یزیکه هر چ

و  دیجد یتجربه  هیاتفاق  نیکردم و ا یم یعمل

ها و  یبود خصوصا که همکار هام کام ندیخوشا

کردم که  یوقت فکر نم چیبودند و من ه یپارت مانیپ

مدل آدم ها  نیجمع ها و معاشرت با ا نیبودن تو چن

باشه و حالت رو خوب  بحد جذا نیتونه تا ا یهم م

 !کنه

به تخصص  یازین گهید م،یکه رفت یروز نیسوم

 ومد،ی! نبود و به همین دلیل همراهمون نیپارت مانیپ

خوش  یلیبود خ یخواست که باشه!وقت یگرچه دلم م

گذشت یم ! 

 کسرهیکه اگر شد، کار ها رو  میبود زودتر بر قرار

حساب بود که ساعت دو، دنبال پسر  نیو رو هم میکن

  .ها رفتم



و خودم  میدیو حوش ساعت سه بود که رس حول

تر وارد ساختمون شدم و از پسر ها خواستم تا زود

رو که به  یلیببرند و وسا نگیرو به پارک نیماش

 نگ،ی! حِق پارکارندیبودم همراهشون ب دهیخر یتازگ

بود که بهراد بهم داده بود و خواسته  یدیآپشن جد

پارک نکنم ابونیرو تو خ نیماش گهیبود که د ! 

 تایم و نهاحوصله، منتظر رد شدن طبقه ها موند یب

 مدیپر رونیاز آسانسور ب ستمیب یبه طبقه  دنیبا رس

مقابل  نکهیو به سمت واحد بهراد رفتم و به محض ا

آراد به بغل، در رو باز کرد و  یرینص ستادم،یدر ا

 !سالم داد

که شال  یسالمش رو با لبخند دادم و در حال جواب

جلو تر ازش حرکت  دم،یکش یسرم م یرو از رو

دمیسکردم و پر : 

- اومد؟ اد،ینصب قالب ب یآقا که قرار بود برا نیا  

رو تو بغلش جا به جا کرد و گفت آراد : 

- ها کجان؟ یاومدن. کام  



کرده بودند  یشوخ یریدو موجود انقدر با نص نیا

ها" صداشون  ی"کام دار،یبعد از دو د یریکه نص

و گفتم دمیزد! لپ آراد رو کم جون کش یم : 

- آن یدارن م ! 

و گفت ستادیا جاش سر : 

- داخل دییشما بفرما ان،یباشه پس من منتظرم که ب ! 

ساعدم انداختم و بلند گفتم یرو رو شال : 

- یتو چه وضع یپسمل نیاتاق ا نمیبرم بب ... 

آخر رو کامال ادا نکرده بودم که  یهنوز کلمه  و

با بهراد رخ به رخ  ییرایبه سمت پذ نیدیچیموقع پ

دمیکش غیهوا ج یشدم و ب ! 

با دو به  یرینشون بدم، نص یواکنش نکهیاز ا بلق

 :سمتم اومد و گفت

- شد پرتو خانم؟ یچ  

 یو به ابرو ستین یزیدست اشاره کردم که چ با

شدم و گفتم رهیبهراد خ یشکسته و باال رفته  : 



- ن؟یکن یکار م یچ نجایا  

لب  ی! گوشه دمیپرس یبعد تازه متوجه شدم که چ و

گفت یحن با مزه اکش اومدند و با ل یهاش کم : 

- که بدون اطالع اومدم دیببخش ! 

خنده ام گرفت و نامحسوس به عقب رفتم و  ناخواسته

 :گفتم

- کنم یخواهش م ! 

براش تنگ شده بود و انتظار داشتم که امروز هم  دلم

 ینشه! بلوز آب داشیتو خونه پ گهید یمثل روز ها

اومد و بعد از چند روز  یبهش م یادیز یکاربن

خوب رو تنش  یلیکه خ یبلوز نیهم ،نشیدیند

دادن  یباز یداشت برا یبیعج یینشسته بود توانا

 !اعصابم

کردن رو افکارم گفتم دایتسلط پ یبرا : 

- اتاق رو؟ نیدید   

مسلط گفت ییعکس من، باصدا بر : 



- دمیبله د ! 

رفت که  یم ادمیشد  یانقدر خوب و مودب م یوقت

تمام  ی وانهید ی کهیمرد هیاش ،  گهید یاون رو

بگم، با صدا  یا گهید یکه جمله  نی! قبل از اارهیع

که تو  ليیها سا کت شدم! با وسا یو بعد حضوِر کام

دست هاشون بود، اومدند و دو طرفم قرار گرفتند و 

شدند به بهراد رهیخ !  

بود دو تا از اون  یکاف د؛یحضورشون رنگم پر با

که هر سه مون  ارندیخزعبالتشون رو به زبون ب

. در حال حاضر هم رونیب میو پرت ش میمشت بخور

گرفته بودند و زل زده بودند به بهراد! دلم  یالل مون

آدم، شبیه  نیکنم که ا شونیحال یکجوریخواست  یم

 ی اجازهبهراد کیاما حضوِر نزد ستین یرینص

از  یخالص یداد. برا یحرف زدن بهم رو نم

کوتاه گفتم ط،یشرا : 

- تو اتاق دیرو ببر لیوسا ! 



که تو دست هاش بودند  ییها سهیک عیسر اریکام اما

گذاشت و گارد گرفت! دهانم باز موند و با  نیرو زم

لب، خطاب  ریبه بهراد نگاه کردم و آروم ز یبدبخت

دمیپرس اریامبه ک : 

- ه؟یچه کار گهید نیا  

مشت شده اش رو حفاظ صورتش کرد و  یها دست

 :بلند گفت

- طرف بکسوره؟ یمگه نگفت  

و تازه متوجه شدم که  دمیتو موهام کش یدست کالفه

 یکه رو ی! با عجز به شالستیسرم ن یشال رو

جا خوش کرده بود نگاه  ف،یک یساعدم کنار دسته 

گفت، شوكه شدم اریکام که یکردم و با جمله ا : 

- نمیبب ریبگ شنیپوز تیفا ! 

بعد همزمان شروع کرد به عقب و جلو رفتن. با  و

 یلیرفتن بهراد نفسم بند اومد! جلو رفت و خ کینزد



رو تو دستش گرفت و با  اریکام یآروم، مشت ها

گفت راشیگ یصدا : 

- خودت رو  دید یفقط جلو یکه گار گرفت ینطوریا

یریگ یم ! 

 کینزد ییكي از دست هاي كامیار رو تا جابعد ی و

آورد و گفت نییبه چونه اش پا : 

- نجایا نیا ! 

دست رو جلو تر آورد و گفت یکیاون و : 

- نجایهم ا نیا ! 

از مونده خیره شدم به موقعیت پیش اومده؛ دهاني ب با

  دیوونه بازي هاش فقط براي من بود؟

باالخره از حالت گارد خارج شد و گفت كامیار :  

حیف كه گرم نكردم وگرنه حتما باهات مبارزه مي -

  !كردم

باور نبود اما بهراد خندید! خودم خنده اش و  قابل

اون ردیف دندون هاي مرتبش رو كه بخاطر 



یدن، كامال مشخص شده بودند رو دیدم و با خند

لبخندي كه عمقش وراي كنترلم بود، خیره شدم به 

  خندیدنش و دلم... طبیعي بود كه ضعف بره! نبود؟

اش كوتاه بود اما بلند ترین خاطره اي شد كه  خنده

ازش تو ذهنم ثبت كردم! به شوخي به بازوي كامي 

دم به زد و كامي با همین ضربه ي كم جون دو ق

  :عقب رفت و بهراد گفت

 !حتما همینطوره-

سمت اتاق راه افتادیم، پسر ها جلوتر از من  به

حركت مي كردند و ناچارم مي كردند بر خالف میلم 

با گام هاي بلند از بهراد و بلوز آبيِ تنش و ته مونده 

  !ي لبخنِد رو لب هاش فاصله بگیرم

د كردم و كه از پذیرایي فاصله گرفتیم، قدم تن خوب

از پشت سر، تي شرت پسر ها رو كشیدم! مثل فنر 

حركت رفت و برگشتي از خودشون نشون دادند و 

  :بعد به سمتم برگشتند! با حرص پرسیدم

  !كجا دارین مي دوئین؟-



دستم رو كشید و در حالي كه دوباره حركت  كامیار

  :مي كرد، آروم گفت

- شتمونبیا بیا! باید پناه بگیریم. مي زنه مي ك !  

حالي كه با قدم هاي كج و معوج دنبالش كشیده  در

  :مي شدم، پرسیدم

  كي مي كشتمون؟-

در جوابم گفت كامران :  

همین یارو دیگه! ندیدي چه هیكلي داره؟ ندیدي -

  شوخي شوخي چطوري كامي رو زد؟

از اینكه جوابي بدم، كامیار گفت قبل :  

- سفیدم تازه اون شوخیش بود! ببین دستمو! پوست 

  !كبود شده

كبود بود و نه سفید! مشتي حواله ي بازوي برنزه  نه

  :اش كردم و گفتم

  !بي مزه-



اتاق شدیم و كامران گفت وارد :  

  كجا پناه ببریم از دست این؟-

به من اشاره كرد و !  

تازه مي دوني كه، چنگ و گاز هم بله-كامیار !  

 ام گرفت و خدا رو شكر كردم كه این اتاق خنده

  !دوربین نداره

كه لودگي كردند، با جدیت مشغول به كار  كمي

شدیم! دست هام كار مي كردند اما حواسم نه؛ حواسم 

 !اون بیرون بود

رو وصل كردیم و به زور كامي ها رو  تاب

 !!!منصرف كردم از امتحان كردنش

حسي رو كه نیمي از قبل تهیه شده بود و نیمي  ابزار

تو اتاق جا دادم و تخته  ش رو دیروز خریده بودم،

ي شبرنگ رو گوشه ي اتاق گذاشتم! بقیه ي وسیله 

ها هم فقط نیاز به چیدمان داشتند و یكي دو تا شون 



رو باید راه مي انداختیم و امتحان مي كردیم كه پسرا 

ندخوب از پسشون بر اومد !  

حال انجام نهایي كار هاي اتاق بودیم كه چند تقه  در

و بهراد تو چهارچوب در نقش بست به دِر باز خورد 

  :و رو به من پرسید

  كارا چطوره؟-

رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم :  

  !خوبه، تمومه دیگه-

هم تو همین موقع اومد و با بستني ازمون  نصیري

پذیرایي كرد! پسر ها با بستني مشغول شدند و بهم 

اطمینان دادند كه حداقل تا اتمام بستني شون دهانشون 

مي مونهبسته  !  

به بهراد نگاه كردم و یك لحظه خاطره ي  نامحسوس

اون شبي كه تو اون كوچه ي تاریك رقم خورده بود 

از مقابل چشمم گذشت و ناخودآگاه به شكمش نگاه 

كردم و اخم هام تو هم رفت و وقتي به خودم اومدم 



كه متوجه شدم داره نگاهم مي كنه! ناشیانه نگاهم رو 

تنیم دوختم و كمي بعد متوجه گرفتم و به ظرف بس

  !رفتنش شدم

كاري نمونده بود، كامي ها رو راهي كردم و  دیگه

گفتم كه تو ماشین منتظرم باشند. این پروژه هم تموم 

  !شده بود

از رفتنشون مطمئن شدم به نصیري گفتم كه  وقتي

 !مي خوام با بهراد صحبت كنم

سرم مرتب کردم و بعد از برداشتن  یرو رو شال

شدم که به سمت اتاق  یریمتوجه نص لم،یو وسا فیک

به اتاق انداختم و با بستن در،  ینگاه کل هیاومد!  یم

قرار گرفتم یریمقابل نص . 

- تون هستندمنتظر ییرایبهراد تو پذ یآقا . 

دادم و پشت سرش راه افتادم لشیتحو یلبخند . 



 یچند تا خط مترو تو خونه اش راه انداز دیبا بهراد

 لومترهایهر بخش از خونه ک نیکرد از بس که ب یم

 !!فاصله بود

 داد و ریمس رییتغ یرینص ،ییرایبه پذ دنیاز رس قبل

شدم و بهراد رو در  ییرایوارد پذ ییخودم به تنها

 دنمی. با ددمیپاش نشونده بود د یکه آراد رو رو یحال

رو داد که بعد از ظهر  دهیا نیاز جا بلند شد و بهم ا

 یم یروان ی کهیفقط شب ها مرد دیها هم مودبه! شا

 !شد

و گفتم ستادمیحفظ فاصله رو به روش ا با : 

  !کارها تموم شد-

 یکه به اندازه  ینگاهم کرد و بعد از مکث یطوالن

بود، گفت دهیکش نگاهش طول : 

 !ممنون-

 یموقع خواب رفته بود! وزنم رو رو یچپم ب یپا

راست انداختم و گفتم یپا : 



- و برنامه که  نتیمونه چند تا پاورپو یفقط م

 یکه قراره باهاش کار کنه طبق پروتوکل یدرمانگر

حساب من برنامه  نیاش کنه. رو ا هیته دیکه داره  با

نصب نکردم سیرو ک یا ! 

ربط به جمله ام گفت یتکون داد و ب رو سرش : 

- نیدار یبامزه ا یپسرعمو ها ! 

 دیبهش گزارش کار داده بود!! به تقل یرینص احتماال

نزدم! "بامزه"  یتکون دادم اما حرف یاز خودش سر

 یشد در مورد کام یبود که م یفیتوص نیمودبانه تر

که  یشد، به آراد یها به کار برد! سکوتش که طوالن

انداختم و در  ینگاه دیچرخ یمبل ها م نیداشت ب

نبود، گفتم فتنبه ر یکه دلم اصال راض یحال : 

- من برم ستین یصحبت گهیاگر د !  

 یم یچ شیطوالن ینگاه ها نیعلت ا دمیفهم ینم

رفت و  یتونه باشه! نگاهش فراتر از چشم هام نم

کرده بودم که  یکرد!عمال خودکش یمعذبم م بیعج

ار اون اتاق رو تموم کنم اما بتونم هرچه زودتر ک



 هیتر دلشوره داشتم؛  بیحاال که تموم شده بود عج

! فکر وندمترس یتو سرم بود که داشت کم کم م یحس

تموم دغدغه اش اون اتاق بوده باشه! فکر  نکهیا

چون به کار من اعتماد داشته انقدر اصرار  نکهیا

ساعت  شیپ یهفته  نکهیداشته به اومدن من! فکر ا

ام کارم رو پرسوجو کرده بود و منتظرم مونده اتم

 نیبشه! ا کیبود تا فقط به درست شدن اون اتاق نزد

 یاما به اندازه  دندیرس یفکر ها ساده به نظر م

. اگر درست بودند ختنمیبهم ر یبودند برا یقو یکاف

شدم، از  یخونه خارج م نیکه وقتي من از در ا

 هیموند و  یشده م اسِم کمتر گفته هی میبهراد تو زندگ

رنگ و اون  یباکس سورمه ا هیو  لیعکس پروفا

شرت پسرونه یت ! 

به  یهوا قدم یحرکت دستش به خودم اومدم و ب با

آراد  ی هیبرداشتم! گر ییرایپذ یِ سمت خروج

اومده  شیپ تیحواسش رو پرت کرد و من از موقع

 یافکارم رو م دیلود شدنم. با یاستفاده کردم برا

در نیپشِت ا یذاشتم برا !  



کرد،  یکه بغلش م یسمت آراد رفت و در حال به

 :گفت

- شد پسرم؟ یچ   

دیداشتم که پرس ی! قصد خداحافظدیرفتم! با یم دیبا : 

- کدوم روانپزشک کودک رو قبول  کار شتریشما ب

ن؟یدار  

پرت  یکاف یبود و حواسم رو به اندازه  یخوب سوال

رو که  یفکر کردم واسم روانپزشک یکرد! کم یم

کرد رو گفتم یخوب کار م سمیاوت ی طهیتو ح !  

کاناپه  یکه دوباره آروم شده بود رو رو یآراد

دیگذاشت و پرس : 

- ن؟یمطبش رو دار یشماره   

حال  نیکردم شماره  رو داشته باشم با ا ینم گمون

بردم تا  فمیبه هواي برداشتن گوشي، دست به سمت ک

که دستم از  نیرو چک کنم اما هم نمیمخاطب ستیل

رو نوک  یداخل رفت، سوزش بد پیباِز ز یفضا



انگشت اشاره ام حس کردم و به سرعت دستم رو 

به  گشتمکه از نوک ان یخون دنیو با د دمیکش رونیب

مت کف دستم راه گرفته بود متعجب شدم و سریع س

 نیام فشردم اما خون از ب گهیانگشتم رو با دست د

 کیسرام یرو یزد و قطره ا رونیانگشت هام ب

رنگ افتاد دیسف !  

 یم شتریشده بودم و سوزش دستم هر لحظه ب جیگ

 !شد

- شد؟ یچ  

بود و به دست  ستادهیا میقدم کی قایبهراد که دق به

شده بود نگاه کردم و گفتم رهیهام خ : 

- دیدونم چرا بر ینم ! 

- نمشیحواست کجاست؟ بب ! 

دوم شخص مفرد  نیکردم! نه از درد؛ از ا ضعف

 یصداش شده بود!ب یکه چاشن یا یشدن و نگران

گفتم الیخ : 



- تینس یزیچ ! 

رو صدا زد و بعد رو به من گفت یرینص : 

- دستت رو نمی! ببستین یزیکه چ یچ یعنی ! 

از کردم و گفتمرو ب مشتم : 

- ستین قیعم شیدگیبر !  

که در حال  یباعث شد که حرف یرینص حضور

 یکاره رها شه و جاش رو به جمله  مهیگفتنش بود ن

بده یا گهید : 

- اریپانسمان رو ب لیلطفا برام وسا ! 

دور  عیشد و سر رهیبا نگراني به دستم خ یرینص

 :شد! معذبم گفتم

- ال چند لحظه با دستم هیبخدا. کاف ستین یزیچ

ادینگهش دارم تا خونش بند ب !  



بي  ،یبیدستمال ج یبرداشتِن بسته  یبعد برا و

 عیراه سر نیبردم که ب فمیحواس دستم رو به سمت ک

گفت یمچم رو گرفت و عصب : 

- معلومه حواست کجاست؟ چیه  

به دستش و مچم نگاه کردم! فشار انگشت  یجیگ با

که به  بود یمچم دردناک تر از زخم یهاش رو

فتهیقرار بود دوباره اتفاق ب ادیاحتمال ز !  

شدم  رهیمچم رو رها کرد و من خ یرینص دنِ یرس با

انشگت  یدور مچم و جا یبه پوست قرمز شده 

خواست حاال حاال ها محو  یدلم م بیکه عج ییها

با دست  نباریدست هاش، ا ینشن! با تماس دوباره 

دم که داره زخم شده ام، به خودم اومدم و متوجه ش

کنه!  یدست و انگشت هام رو پاک م یخوِن رو

 ستادنِ یو عمال ا نمیبش دیحاال با نیکردم هم یحس م

در توان پاهام نبود ن،یاز ا شتریب ! 

- ستین قیعم ! 



 کیلب هاش نگاه کردم و بعد به حرکاتش که  با  به

 یریکه نص یهمراه بود! چسب یجور خشونت خاص

هم در  گهید یکید و زخم ز یباز کرده بود رو رو

دیجهت مخالف، و بعد پرس : 

 درد نداره؟-

تکون دادم و پرسید یرو به عالمن نف سرم : 

- ش؟یدیبر یبا چ  

 یرو از رو فمیمنتظر جوابم باشه، ک نکهیبدون ا و

 یلیو داخلش رو نگاه کرد و انگار که خ دیساعدم کش

زود متوجه علت شده باشه، سرش رو باال آورد و 

گفت یعصب : 

- کنه؟ یچکار م فتیتو ک یا شهیش وانیل  

افتادم  یوانیل ادیشد؟!  یم یانقدر زود عصبان شهیهم

لیوان خودم  یگذاشته بودم تا به جا فمیتو ک روزیکه د

كه تو كلینیك شكسته بود ببرمش اما فراموش کرده 



شکسته  یمونده بود!ک فمیداخل ک نطوریبودم و هم

 !بود که متوجه نشده بودم؟

ه سمتم گرفت و گفترو ب فیک : 

-  ینکرد شیخرده ست! تا کامال خال شهیپر از ش

 !دست نبر داخلش

گفت ینگاهش کردم که با بدخلق مات : 

 خب؟-

  !خب" چه كلمه ي قشنگي بود"

داشتم این آدم دوست داشته باشم! نداشتم؟ حق !  

رو از دستش گرفتم و در حالي كه نگاهم جایي  كیف

  :بین زمین و هوا معلق بود، آروم و زیر لب گفتم

  !باشه-

سرسري تر خداحافظي كردم و تا زماني كه  و

آسانسور حركت نكرد، نتونستم طبق روال همیشه 

  !نفس بكشم



پریده ام نگاه كردم و دلم  آینه به صورت رنگ تو

گرفت! انگار با گذروندن هر طبقه، صفحه اي از 

خاطره هاي خوب و بدي كه داشتیم ورق مي خورد 

و ترس، ترس از تنها شدن با خاطره ها بهم دهن 

كجي مي كرد! لعنت به خاطره ها! به همه ي خاطره 

  !ها

قدم هاي سنگین شده، البي رو طي كردم و جسِم  با

پرتو رو از اون ساختمون سر به فلك كشیده  ناراضيِ 

كه تو آخرین طبقه اش، كسي كه فكرم درگیرش بود 

 زندگي مي كرد، 

زور بیرون كردم به ! 

ها تو ماشین منتظرم بودند. سوار شدم و بي  پسر

حوصله پشت فرمون نشستم و بر خالف همیشه كه 

حال و هوام با حرف زدِن ساده شون هم عوض مي 

شون درگیرم نكردشد، شوخي ها !  

یك ساعت بعد، مقابل خونه پیاده شون كردم و   تقریبا

  :شماره كارت خودشون و پیمان رو گرفتم و گفتم



تاشب براتون پول رو مي ریزم، یادتون باشه بدهي -

  !اي كه به كیمیا دارین رو تسویه كنید

بعد گازش رو گرفتم و به ناكجا آباد رفتم؛ باید  و

ي كردمخودم رو تخلیه م !  

 

 

 

بیست و هشتم فصل   

 

احساسي اي كه تو -هفته از آخرین روِز كاري یك

خونه ي بهراد گذرونده بودم گذشته بود و همونطور 

كه پیشبیني كرده بودم، ازش یه اسم كمتر گفته شده و 

یه فامیلي بیشتر گفته شده موند بود تو ذهنم و یه 

فایل باكس و یه تي شرت انتهاي كمدم و یه عكس پرو

شكه فقط دو سه روز اول دیدم !  



بعد از گذشت یك هفته، راحت تر كنار اومده  حاال

بودم با نبودش! من پرتوي شونزده ساله نبودم كه با 

كنسل شدن مهموني خونه ي خاله و ندیدن مهبد 

ساعت ها گریه كنم؛ خیلي گذشته بود از اون سال ها 

؛ وقتي و حاال فقط لیست مراجعینم كمي آزارم مي داد

نظر مي گذروندم و  زناخودآگاه همه ي اسم ها رو ا

اوني كه مي خواستم رو نمي دیدم و ویزیِت اولین 

مراجع، وقتي اوني نبود كه باید، مي شد سخت ترین 

 !كار دنیا

***** 

شنبه بود و ساعت چهار. مراجعم به علت  سه

سرماخوردگي كالسش رو كنسل كرده بود! از 

پرونده ها رو آپدیت كردم و  فرصت استفاده كردم و

وقتي كار پرونده ها تموم شد شروع كردم به خط 

  !خطي كردِن برگه اي كه زیر دستم بود

ساعت پنج بود كه چند تقه به در خورد و  نزدیك

مستخدم كلینیك، با لیوان چایي و بیسكوییت وارد 



اتاق شد! خیره شدم به لیوان، لنگه ي هموني بود كه 

بود! یكشنبه با احتیط آورده بودمش و تو كیفم شكسته 

حواسم بود كه اینبار تو كیفم نشكنه و شكسته هاش 

  !كار دست دلم نده

كردم و با برداشتِن محتویات سیني و  تشكر

گذاشتنشون روي میز، دوباره حواسم پرِت برگه اي 

شد كه بر خالف رنگامیزي كردن دوران ابتدایي، 

ه بود! نگاهم ذره اي جاي سفید روش باقي نموند

معطوف به بیتي از حافظ شد كه تو ناخودآگاهم روي 

  !برگه نشونده بودمش

 به سامانم نمي پرسي، نمي دانم چه سر داري"

درمانم نمي كوشي، نمي داني مگر دردم؟ به " 

... 

روزم،  نیمراجع ی هیبق دنید یکردم برا یسع

کنم؛ مراجع  جادیالزم رو در خودم ا یو انرژ زهیانگ

رو  مینداشتند که من بخوام مشکالت شخص یها گناه

کارآمد نباشم! پس  یکاف یوارد کارم کنم و به اندازه 



زدم و با  یلبخند تمییسکویو ب ییبعد از خوردن چا

رو  میفکر یها غدغهمراجع ساعت پنج، تموم د دنید

 !کنار گذاشتم

و  یگریشش و ربع  بود که درست تو اوج د ساعت

بودم که  کیستیمراجع اوت کیسروکله زدن با 

مخصوص تلگرام، توجهم رو جلب  امکیپ یصدا

تعادل  یتخته  یبود که رو یاتفاق وقت نیکرد و ا

ه بودم و همراه بودم و مراجعم رو نگه داشت ستادهیا

میکرد یهم، به عقب و جلو حرکت م ! 

کردم با فشار پام، تخته رو به سمت جلو نگه  یسع

 زیم یکه رو یا یگوش یدارم تا بتونم صفحه 

 امینگاه کنم؛ پ تیگذاشته بودمش رو تو همون وضع

  !!از بهراد بود! از خودش بود

نشوندمش  نیرو زم عیرو بلند کردم و سر ررضایام

رو چنگ زدم! متن پیامش رو تو همون  یو گوش

صفحه افتاده بود خوندم یکه رو یاعالنات گوش : 

" ختهیآراد بهم ر !" 



آراد  یهم پا نباریداده بود و ا امیهفته پ کیاز  بعد

دونستم که اون  یبود و من....من نم دهیرو وسط کش

کردم گذشتن از  یکه فکر م یلحظه، اون لحظه ا

که به  امیپ کیت و حاال با آدم در تواِن دلم هس نیا

من مربوط نبود و به نقطه مشترکمون مربوط بود، 

 یچقدر سخت تر از اون ههفت نیکه ا دمیفهم یتازه م

 !که تجربه اش کرده بودم گذشته

که نسبتا آروم نشسته بود انداختم  ررضایبه ام ینگاه

که وارد  نیرو باز کردم اما هم یو صفحه قفل گوش

چت بهراد شدم، متوجه شدم که  یتلگرام و صفحه 

! تعجب کردمستین امیپ ! 

ها رو بستم و دوباره وارد صفحه شدم اما  برنامه

که فرستاده بود نبود!  یامیاز اون پ یهم خبر نباریا

 نه؛یانداختم و متوجه شدم که آنال تشیبه وضع ینگاه

رو پاک کرده بود امیپ ! 

 سرش دادم و به به زیم یرو قفل کردم و رو یگوش

رضا رفتم ! حالم خوب نبود و خوب بود!  ریسمت ام



شد...  یشروع م یقرار ی...عشق با ببیحال عج هی

بود که خوب نبود و خوب  یحال نیو ادامه اش هم

داد!  یرو نشون م دشیترد امیبود!پاک کردن اون پ

نشونه  هی ودشاز جنس بهراد، خ یآدم، آدم نیا دیترد

که خوب بود و  ینشونه ا هیخوب بود. شاید هم  ی

 !خوب نبود

قرار گرفتم و شروع به کار  یقبل تیتو وضع دوباره

بهتر؛ چرا كه  یتیبا وضع نباریکردم ا ررضایبا ام

بود  یکه خوب نبود و خوب بود، بهتر از حال یحال

 !که صرفا بد بود و بد بود

که نشون  ییصدا چیبه هفت، ه قهیساعت پنج دق تا

بلند نشد!  یاون گوش باشه، از دیرفع ترد یدهنده 

رو بهش  ناتیرو صدا زدم و تمر ررضایمادر ام

سر ساعت هفت از اتاق خارج شدند،  یگفتم و وقت

زدم و خودم رو بهشون  یتازه به افکارم مهر آزاد

نگذشته  یادآز نیهم از ا قهیسپردم اما هنوز چند دق

شوکه شدند ،یبعد امیبود که افکارم با پ : 



" نمتونیخوام بب یم "! 

که احتماال  امیپ نیشدم به ا رهیباز خ یدهان با

واسطه  نباریکه ا یامیبود. پ یقبل امیپ نیگزیجا

نشده  دهینقطه مشترکمون وسط کش یپا نبارینداشت. ا

ودب ! 

رو باز کنم و  یکه قفل گوش دمیترس یم دم؛یترس یم

هم پوچ  امیپ نیکه ا نمیبا وارد شدن به صفحه اش بب

 نی!لعنت به ادیجد یآپدیت ها نیبوده! لعنت به ا

فول امکانات! اگر صفحه رو هم باز  یها یتکنولوژ

 یبرا ست،ین امشیشدم که پ یکردم و متوجه م یم

 تیبا اون قابل وخره مس یبرنامه  نیدور ا شهیهم

 امیپ یو برا دمیکش یمسخره ترش رو خط م یها

 یرو انتخاب م یگوش امکیپ یدادن، همون برنامه 

 یراه برگشت چیه گهید ام،یکردم که بعد از فرستادن پ

ینداشت !  

!بود. سر جاش دمیرو د امشیرو باز کردم و پ صفحه

صفحه نیا یبود! هم تو ذهن من بود و هم رو ! 



 پیاراده و بي اجازه شروع به تا یام به انگشت

 :کردند

" ؟یسالم! در رابطه با چه موضوع " 

قلبم شروع کرد به زدن! به محكم و محکم تر  و

خواست دست روش بذارم و بگم "آروم  یزدن! دلم م

 ی. ولیزده ا جانیو ه یدونم که هست یم ر،یبگ

اثر  ی" . با اومدِن جوابش، خواسته ام بریآروم بگ

تر دیبش قلبم شدشد و کو : 

" گم یم دمتونید یوقت " 

که  یرو بستم. بستم و تعجب کردم از حال صفحه

دونستم بعد  یم دیکه بع یدچارش شده بودم! از حال

همه سال دوباره تجربه اش کنم!پرونده ها و  نیاز ا

 قهیشد اگه چند دق ینم شیزیرو جمع کردم؛ چ لیوسا

وجود موند تا قلب من دست از ابراز  یمنتظر م

 !برداره و کالفه ام نکنه

 یلیخ یرو مثل ش یرو عوض کردم و گوش روپوشم

جا  فمیبرداشتم و با دقت تو ک زیم یاز رو یمهم



کردم تو برداشتنش  یم یدقت یدادم، انگار که اگه ب

آخر از صفحه به  امیافتاد، اون پ یو از دستم م

شد یپرت م رونیب ! 

 ک،ینیاز کلدادم و با خروج  لیها رو تحو پرونده

رسوندم و داخلش نشستم! با دقت  نیخودم رو به ماش

 یو وارد صفحه ا دمیکش رونیب فمیرو از ک یگوش

نبود. کوتاه و مختصر  نیآنال گهیشدم که صاحبش د

 :نوشتم

" ؟یکِ  " 

رو روشن کردم و راه افتادم، پدال گاز  نیماش و

جانمیه ی هیتخل یبود برا یخوب ی لهیوس ! 

*****   

و  ستادمیا یسابقه ا یمد لباس، با آرامش بک مقابل

شدم به رگال لباس ها تا  رهیوسواس گونه، خ یبادقت

باشه،  شهیکنم كه متفاوت با هم دایرو پ یزیبتونم چ

روزها متفاوت بود حالم ؛ متفاوت  نیمثل خودم که ا

 !تر از هر وقتي



کمد، دلم  ختنیو رو کردن و بهم ر ریز یاز کل بعد

سبز رنگ  یِ اون شلوار ارتش دنِ یشدوباره هوس پو

 دمیبه سرش زد! دل به دلش دادم و شلوار رو پوش

شرت...نه! حاال جاش نبود!  یاما به تن کردن اون ت

روش  یدیسف یرو که نوشته  یرنگ اهیشرت س یت

 نهیبا زم رنگهم یداشت، به تن کردم و مانتو و شال

 دیتر بودم و با یراض پیت نی! با ادمیشلوارم پوش ی

 یشلوار ها م نیاز ا گهیرفتم و چند مدل د یم

دمیخر ! 

بلند تر کردم و  یکم ملیکوتاهم رو با ر یها مژه

لب هام  یداشت، رو یتون نارنج یکه کم یرژ

دمیکش !  

 نهیاز آ یکل یو وسایلم رو برداشتم و با نگاه فمیک

 !چشم گرفتم

که  یبهراد! به همون مالقات داریرفتم به د یم داشتم

شه  ی" من نوشته بود" اگه م؟یاب سوال" کِ در جو

 ندهیآ قِ یفردا" و حاال هم همون فردا بود! همون دقا



که خوب بود و  یدلخواهم و حال پیکه داشتم با ت یا

رفتم تا فتحش کنم یخوب نبود م ! 

 ینم رونیکرد امروز از خونه ب یچون فکر م مامان

 نکرده بودم تا یتیرو برده و من هم شکا نیرم، ماش

جواب پس دادن نذارم و حاال،  طیخودم رو در شرا

و من رو  ادیکه ب ینیبودم! ماش نیماش دنیمنتظر رس

رو که به شدت منتظر اتفاق  ییها قهیببره تا دق

 !افتادنشون بودم رو لمس كنم

که محل  یمقابل ساختمون قه،یپنج و شش دق ساعت

شدم. همون  ادهییپ نیقرارمون داخلش بود از ماش

" نیکه بهراد گفته بود" هر جا شما راحت یارمحل قر

رو که  ییو من هم آدرسش رو داده بودم؛ آدرس جا

 !راحتم

ِن رو روي دستم جا به جا كردم و وارد ساختمو كیفم

رو به رویي پارك ملت شدم! كافه اي كه آدرسش رو 

داده بودم همون طبقه ي همكف بود، با قدم هایي 



محكم به راهروي سمت راست و به جایي كه مد 

  !نظرم بود رفتم و .... دیدمش

یك میز چهار نفره، سیگار به دست پشت !  

ي دیدم محدود مي شد به نیم رخش و  زاویه

ضیه كه مي تونم بي قید، خوشحال بودم از این ق

نگاهش كنم و رو این حساب بود كه قدم هام رو 

كوتاه و كم سرعت كردم! دلم براي این موجود 

جوري تنگ شده بود، كه هیچ وقت براي هیچ كس 

دیگه اي نشده بود؛ نه از نظر شدت! از نظر جنس؛ 

من براي این آدم متفاوت بود، مثل حالم  تنگيجنس دل

مثل هزار اتفاق دیگه اي كه تو  ، مثل لباس هام و

  !این یك هفته متفاوت شده بودند

شد و برگشت، آسمون شهر چشم هاش  متوجهم

همچنان بي ستاره بود! نزدیك تر رفتم و كم جون 

  :گفتم

  !سالم-



رو تو جا سیگاري سفید رنگي كه دو فیلتر  سیگارش

دیگه از همون مارك داخلش بود، خاموش كرد! به 

ن سه تا سیگار زودتر از من رسیده بوداندازه كشید !  

سالمم رو عادي داد و نگاهش رو لباس هام  جواب

سر خورد؛ من این لباس رو براي همین نگاه متفاوت 

 !پوشیده بودم

به میز كه یك وجهش به دیوار چسبیده بود  نگاهي

انداختم. سه صندلي وجود داشت كه بهراد روي 

د و من عمال باید صندليِ رو به روي دیوار نشسته بو

  !كنارش مي نشستم، نه رو به روش

از نشستن، صندلي رو چرخوندم  و عقب  قبل

كشیدمش تا كمي زاویه ي نود درجه ي بینمون رو 

بزرگتر كنم و بعد از تكیه دادِن كیفم به دیوار، 

  :هیجان صدام رو كنترل كردم و پرسیدم

  خوب هستین؟-

ادبه میز بود وقتي جوابم رو د نگاهش :  



  !بله-

محیط  كافه كه مدت ها بود داخلش نیومده بودم  به

  :نگاه كردم و اینبار از نقطه مشتركمون سوال كردم

  آراد چطوره؟-

متوجهم شد؛ سرش رو باال آورد و دقیق به  نگاهش

چشم هام نگاه كرد! دست هام رو زیر میز به هم قفل 

  :كردم و شنیدم كه گفت

  !بهم ریخته-

دم بحِث همون پیام پاك شده ي دیشب رو بو امیدوار

پیش نكشه اما كشیده بود! انگشت هام رو بهم فشردم 

  :و گفتم

خواستین بیام كه درباره ي آراد صحبت كنیم؟ خب -

  ... از

رو قطع كرد حرفم : 

 !نه-



هام بي حركت موندند! قرار نبود صحبت  انگشت

 كنیم؟ قرار بود از چیز دیگه اي بگه؟ با لب هایي كه

  :به زور حركتشون دادم، پرسیدم

  پس چي؟-

تر نگاهم كرد و بر عكس من كه انگشت هام  دقیق

تحت اراده ام نبودند، با انگشت هاي مسلط، سیگاري 

  :آتیش زد و همزمان گفت

 !آراد بهم ریخته-

هام رو ناخودآگاه روي میز گذاشتم و اینبار  دست

ن بد كامال به سمش چرخیدم! بد توضیح مي داد یا م

متوجه مي شدم؟ همین االن حرفم رو قطع كرده بود 

 ! "و قاطعانه گفته بود " نه

ساعد هاي عضالني و سختش و بعد به صورتش  به

نگاه كردم و هیچ جمله اي رو پیدا نكردم براي گفتن؛ 

  !كامال گیج شده بودم



تفاوت پكي به سیگار زد اما لب هاي بسته اش  بي

رون بفرستندقصد نداشتند دود رو به بی !  

به حال ورزشكاري رو وابسته به سیگار ندیده  تا

بودم و این دو مقوله كمي متناقض به نظرم مي 

 !رسیدند

زنه، كه رفع ابهام منتظر بودم كه حرف ب همچنان

كنه! اما انگار نیت كرده بود كه من رو تو " جایي 

كه راحتم" بنشونه و از سیگار كشیدني كه تا به حال 

 !موفق به دیدنش نشده بودم، رونمایي كنه

! دیدم! بقیه اش؟خب ! 

رسید و سفارش گرفت! كالفه درخواست  پیشخدمت

 چایي دادم و بعداز رفتنش كالفه تر رو به بهراد

  :پرسیدم

  نمي خواین حرفي بزنید؟-

رو جایي روي صورتم نگه داشت و گفت نگاهش : 

  !آراد مثل قبل شده-



خیال گفتم بي :  

  !خب! چرا به من مي گین؟ باید به درمانگرش بگین-

رو خاموش كرد، گردنش رو به راست كج  سیگار

كرد و با دست چپ، نیمه ي چپ گردنش رو لمس 

  :كرد و گفت

- نداره درمانگر !  

مي خواست كیفم رو بردارم و رو صورتش  دلم

بكوبم ! یا نه، بكوبش درست رو همون قسمت چپ 

  !گردنش كه به نظر مي رسید درد داره

تحت اختیارم نبود وقتي گفتم عصبانیتم :  

این قضیه رو هم نباید به من بگین! من قرار شد -

فقط اون اتاق رو درست كنم! مگه قرارمون همین 

  نبود؟

گفت كالفه :  

  !بود-

تر گفتم كالفه  :  



  !خب؟-

ساعد چپش چرخید و نگاهش رو از یك چشم  روي

  :به چشم دیگه ام جا به جا كرد و خونسرد گفت

  !همین! آراد بهم ریخته-

شده بود همون مردیكه ي رواني! سعي كردم  دوباره

  :خونسرد باشم وقتي گفتم

- اهنگ مي دو سه تا درمانگر خوب سراغ دارم، هم

كنم باهاشون و شمارشون رو براتون مي فرستم. 

االن هم اگه امر دیگه اي ندارین من برم كه باید به 

  .كار مهم تري برسم

همزمان دستم به سمت كیفم رفت و در حال  و

برداشتنش بودم كه دستش رو ساعدم نشست! این 

  :سومین تماس بود! عصبي شدم و با صداي بلند گفتم

- یهاین چه كار !  



شلوغ نبود اما همون تعداد افراد كمي  كه  كافه

داخلش بودند به سمتمون برگشتند! بهراد اما بدون 

  :این كه واكنشي به این نگاه ها نشون بده، گفت

  !باز چتون شده خانم حقیقي-

خانم حقیقي" رو با لحن مسخره اي گفته بود كه  "

بیشتر عصبانیم مي كرد! دستم رو به زور از زیر 

  :دستش بیرون كشیدم و گفتم

اوني كه معلوم نیست چشه شمایین نه من ! اوني -

  !كه بهم ریخته شمایین، نه آراد

باال رفتند و با لحن متفاوتي گفت ابروهاش :  

شبیه به كسي رفتار مي كنید كه باید ازش -

خواستگاري مي كردم و نكردم! انگار سر این كم 

 !!كاري از من خیلي دلخورین

ن حرفش حال اسپند روي آتیش بهم دست داد و ای با

  !مثل همون دونه ي اسپند به جلز و ولز افتادم

ي احمق بیشعور! با ضرب از جام بلند شدم پسره . 



ادم تا نگاِه برزخیم رو نصییبش كنمنایست حتي !  

مي كردم من اگه از این كافه پامو بیرون مي  غلط

  !ذاشتم و همچنان دوستش داشتم

جمله اش كه مي افتادم دلم مي خواست بمیرم!  یاد

حتما باید خودش رو به یك روانپزشك نشون مي داد، 

 !اصال شاید هم تحت درمان بود

اشه ي پا چرخیدم و رو به شدت كشیدم و رو پ كیفم

  !با قدم هایي محكم و بلند ازش فاصله گرفتم

خیابون رو رد كردم و خودم رو به پیاده  عرض

روي پارك رسوندم و شروع كردم به قدم زدن به 

  !سمت شمال خیابون

تنم منقبض بود از حرف آخرش؛ سعي كردم  تمام

نفس عمیقي بكشم و از فشاري كه به دسته ي كیِف 

ه ام وارد مي كردم كم كردمسیاه و ساد !  

مریض بود مردك !  



پارك تونست كمي سر حالم بیاره اما حالم با  هواي

بهترین هوا هم جا نمي اومد، حالم وقتي جا مي اومد 

كه مي تونستم همین كیف سیاه و ساده ام رو براي 

 !سه مرتبه، تو صورتش بكوبم

روي آنچنان كار ساز نبود، تصمیم گرفتم به  پیاده

ونه برگردم وبراي گرفتِن ماشین، به سمت خیابون خ

رفتم! منتظر تاكسي خالي بودم كه ماشین زرد رنگي 

مقابلم ایستاد و شیشه و رو پایین كشید! با تعجب به 

راننده اش كه مرد جووني بود نگاه كردم و چند قدم 

دنده عقب گرفتنش و  بابه سمت چپ برداشتم اما 

  :جمله اش جا خوردم

- ال خوشگلهبیا با !  

كردم اما اینبار تغییر مسیر ندادم اخم !  

بیا باال ناز نكن! دارم مي رم مهموني تنهام؛ یكم -

  !خوش مي گذرونیم



قیافه ي من شبیه به اونایي بود كه كنار خیابون  واقعا

اتو بزنن، با یه مرد تنها برن مهموني و یكم خوش 

  !بگذرونن؟

كردم و جدي گفتم اخم :  

- ن آقامزاحم نشی !  

لحن نچسبي گفت با :  

  !بیا باال دیگه، نیاي رفتما-

 "!من بیام باال؟"

بهت و تعجب به بهراد كه كنارم ایستاده بود نگاه  با

كردم و صداي نامفهومي از گلوم خارج شد! اما قبل 

از این كه به خودم بیام و بتونم تعجبم رو جمع و 

جور كنم شرایط طوري پیش رفت كه كامال خشكم 

د! راننده با جمله ي بي ادبانه اي كه گفت رسما ز

  !گور خودش رو كند



یه آن دیدم كه بیرون از ماشینه و یقه اش تو دست  تو

بهراد و با مشتي كه رو صورتش فرود اومد، قالب 

  !تهي كردن رو با تموم وجودم تجربه كردم

دویدم و با وحشت دستم رو به سمت ساعد بهراد  جلو

  : بردم  و جیغ زدم

 ! كشتیش-

دستش رو كشید و ناخن هام به طرز بدي رو  اما

ساعدش سر خوردند! به نظر نمي رسید كه صدام 

رو بشنوه، حاال كامال درگیر شده بودند و دو سه نفر 

قصد جداییشون رو داشتند، راننده فقط فحش مي داد 

و بهراد برعكس، فقط از دست هاش براي ساكت 

ي كردكردن طرف مقابلش استفاده م !  

همه آدم به چه دردي مي خوردند وقتي نمي  این

تونستند این دو تا رو از هم جدا كنند؟ دو باره با 

وحشت جلو رفتم و اینبار شونه و پشِت بلوزش رو 

گرفتم و با قدرت عقب كشیدمش و با قدرت تر جیغ 

 .زدم



شد و تهدید آمیز رو به مرد كه به نظر نمي  جدا

بیشتر از این كتك بخوره  رسید تمایل داشته باشه

  :گفت

  !بار آخرت بود-

وحشت و ناامیدي و هزار حس بد دیگه، از ترس  با

اینكه دوباره درگیر بشه، دستم رو روي شكم 

عضالنیش گذاشتم و به عقب هولش دادم؛ عقب مي 

  !رفت اما همچنان تهدید مي كرد

داشت گریه ام مي گرفت، مردمي كه دور مرد  عمال

معتقد بودند كه باید بره و شر درست  جمع بودند،

نكنه و واقعا هم موندنش شر درست مي كرد، شري 

  !از جنس مشت هاي بهراد

ساعدش گرفتم و دنبال خودم به سمت پیاده رو  از

  !كشوندمش

و سنگین نفس مي كشید، بدون اینكه به پشت  سخت

سرم نگاه كنم، تا جایي كه مي تونستم دور شدم و با 



ش، حالش اصال خوب به نظر نمي خودم كشیدم

 !رسید

داشتند نگاههمون مي كردند و من ترجیح مي  مردم

دادم به صورت بهراد نگاه نكنم، نفس كشیدنش به 

ندمقدر كافي مي ترسو !  

خیابون فرعي پیچیدم و ساعدش رو باالخره  داخل

رها كردم و به نفس نفس زدن افتادم و همونطور 

  :بریده بریده گفتم

  ...این... چه كاري... بود ....داشتي-

با دیدِن چشم هاش همون نفس منقطعم هم بند  اما

اومد و حس كردم دارم اون یكي عالیم حیاتیم رو هم 

هاش تكون خوردند و داد زداز دست مي دم! لب  :  

  !آراد بهم ریخته! فهمیدي؟ بهم ریخته -

وحشت یه قدم به عقب گذاشتم! بخدا كه اگه یكي  با

  !از اون مشت ها به من مي خورد مي مردم



ترس از وضعیت خودش، نه از وضعیت پیش  با

  :اومده، گفتم

  !باشه...بهم ریخته! آروم باش-

  !باید باشي-

آروم نمي شد یه بالیي سر یه كسي مي كه اگه  بخدا

آورد! این شكلش رو هیچ وقت ندیده بودم! مطمئن 

نبودم كه خودش متوجه حالش و حرف هاش هست یا 

  :نه! با آرامش گفتم

  !خیلي خب! حلش مي كنیم! درست مي شه-

شد به چشم هام و گفت خیره :  

  !این خوبه-

و واج خیره شدم بهش هاج ! 

 

 

بیست و نهم فصل  



 

 

میز، تو فضاي سنگین كتابخونه نشسته بودم و  پشت

داشتم كار غیر مرتبط مي كردم! براي درس خوندن 

اومده بودم و كاري كه تو این یك ساعت انجام داده 

دم، فكر كردن به بهراد بودبو !  

روز از اون قرار عجیب و غریب مي گذشت و  سه

من تمام این سه روز، فقط درگیر دو جمله بودم؛ " 

 ."!آراد بهم ریخته. "، "باید باشي

ارشدي رو كه مثال براي خوندن همراه خودم  منابع

آورده بودم رو جمع كردم و بعد از خروج از 

كه بیرون قرار داشت كتابخونه، به فضاي سبزي 

  !رفتم

به ساعت انداختم و بعد، شماره ي همراه  نگاهي

  :بهراد رو گرفتم! بعد از چند ثانیه جوابم رو داد

  !سالم-



دادم و بدون حرف دیگه اي رفتم سر اصل  سالم

  :مطلب

با درمانگري كه قرار بود هماهنگ كنم براي كار -

ار تا با آراد صحبت كردم؛ روز هاي فرد ساعت چه

  !پنج مي تونن بیان

  !بله-

صداش حس خاصي نگرفتم و ادامه دادم از :  

كارشون فوق العاده ست! خیالتون راحت باشه از -

این بابت، ایشون تایمشون خیلي پره اما من براشون 

  !توضیح دادم كه شرایط پیش اومده خاصه

  !بله-

قرص "بله" خورده بود، گفتم لعنتي :  

- ز هفته ي جدید بیان، شمارشون هماهنگ كردم كه ا

رو براتون مي ذارم كه اگر الزم بود خودتون 

  !باهاشون صحبت كنید

مكث كرد و نهایتا گفت طوالني :  



  كجایي؟-

سوال بي ربطي كه پرسید تعجب كردم و سوالي  از

  :گفتم

  بله؟-

آرامش سوالش رو تكرار كرد با :  

  كجایي؟-

آدم كي بود؟! كالفه گفتم این :  

- تابخونهك !  

  !آدرسش رو برام بفرست-

چهارتا شدند چشمام :  

  چي كار كنم ؟-

همون جمله ي قبلي رو ، اینبار با مكث تكرار  كلمات

كرد! از روي نیمكت بي دلیل بلند شدم و با تعجب 

 :پرسیدم

  خوبین شما؟-



همون آرامشي كه ازش بعید بود گفت با :  

 ممنون مرسي! شما خوبي ؟-

عجیب بود اما تو اون وضعیت خنده  ام گرفت! خنده

ام گرفته بود و با اضطراب لب هام رو روي هم 

  !فشار دادم كه صداي خنده ام به اون طرف خط نره

  !راه افتادم! بفرست-

زیادي دستوري بود! شروع به قدم زدن كردم  لحنش

  :و گفتم

  !دارم مي رم خونه-

  !منتظرم-

تماس رو قطع بار تو گوشي " الو " گفتم اما  چند

كرده بود! این آدم زیادي من رو گیج مي كرد؛ مخدر 

شده بود برام! داشتم وابسته ي دیدنش مي شدم و 

خیلي خوش بحالم مي شد اگه مي تونستم بفهمم تو 

 !سرش چي داره مي گذره



رو براش فرستادم و خودم از كارم تعجب  آدرس

  !كردم

كتابخونه برگشتم و منتظرش نشستم و باز هم از  به

خودم تعجب كردم! یه حسي بود، یه حسي كه ترس 

نبود اما باعث مي شد در مقابلش كوتاه بیام! عشق با 

بي قراري شروع میشد؛ با حالي كه خوب نبود و 

خوب بود ادامه پیدا مي كرد و به چي مي رسید؟ 

  كوتاه اومدن هم بخشي از عشق بود؟

ها در حال فكر بودم و وقتي به نتیجه نرسیدم،  دقیقه

برگه اي بیرون كشیدم و شروع كردم به خط خطي 

كردنش! نه ؛ نباید فكر مي كردم! اصال شاید نباید 

آدرس رو مي فرستادم! نباید اینجا منتظرش مي 

موندم ! خودكار رو روي برگه فشار دادم، انقدي كه 

برگه سوراخ شد و ردي از نقطه ي آبي رنگ، روي 

 !میزي كه زیر برگه بود افتاد

اون جمله ي مسخره اش درباره ي خواستگاري  یاد

افتادم و با حرص، برگه ي خط خطي شده رو مچاله 



كردم و قبل از اینكه بتونم با فكر دیگه اي خودم رو 

گیر كنم، گوشي لرزید و پیام بهراد، روي صفحه در

  :افتاد

 "مقابل كتابخونه ام"

یه طوري شد؛ یه جور انقباض آمیخته با  دلم

  !اضطرابي كه نمي تونستي بگي ناخوشاینده

هام رو دوباره جمع كردم و خودكارم رو داخل  كتاب

كیفم سر دادم! به سمت خروجي كتابخونه رفتم و 

شیشه اي گردون، نگاهم به تیپم  موقع رد شدن از در

افتاد و كمي تا قسمتي از خودم ناامید شدم! جین 

سورمه اي، مانتو ومقنعه ي ساده ي مشكي و صد 

به دختر بچه  بیهالبته چهره ي بدون آرایشم، زیادي ش

  !هاي دبیرستاني نشونم مي داد

كردم نفس عمیقي بكشم و اعتماد به نفسم رو  سعي

هایي محكم به سمت ماشیني كه از  احیا كنم و با قدم

  !اینجا هم قابل تشخصي بود، رفتم



ثانیه بعد، كنار ماشین ایستادم و مردد، دستگیره  چند

رو كشیدم و سریع از خیابون شلوغ و پر رفت و 

آمد، پناه بردم به فضاي ساكت و گیچ كننده ي 

 !ماشینش

ادكلنش، اولین چیزي بود كه شوكه ام كرد؛  بوي

متفاوت با همیشه و به طرز عجیبي دیوونه  بویي بود

كننده! سرم رو به سمتش چرخوندم و با همون لحن 

  :مردد گفتم

  !سالم-

هم مثل فضاي ماشینش گیج كننده بود!جوابم  نگاهش

رو با تاخیر داد و بدون حرف دیگه اي راه افتاد! 

كلمه ها رو زبونم نمي اومدند كه بپرسم" كجا داریم 

ض خیره شدم به ظاهرش كه مي ریم؟!"در عو

متفاوت تر و آراسته تر از هر وقتي بود؛به بلوز 

سفید و جذبي كه به تن داشت نگاه كردم و نگاهم سر 

خورد به سر آستین هاي شیكش! دیگه كار از نگاه 

زیرزیركي گذشته بود؛ رسما چرخیده بودم و خیره 



شده بودم بهش! موهایي كه بلند تر از قبل شده بودند 

ه طرز مرتب و ثابت به عقب زده بود و رسما رو ب

  !قصد جون من رو كرده بود

چراغ قرمز كه ایستادیم، ناگهاني به سمتم  پشت

برگشت و نگاهم رو غافلگیر كرد! خودم رو به در 

  :چسبوندم و پرسیدم

  كجا مي ریم؟-

رو به رو به رو داد و گفت نگاهش :  

  با ماشین اومده بودي كتابخونه؟-

ون، دقیقا خیابوِن پشتي كتابخونه بود، گفتمم خونه :  

  !نه-

سواِل قبلیم رو تكرار كردم و اینبار جواب داد و :  

 !براي ناهار مي ریم بیرون-

تعجب پرسیدم با :  

 !چي؟-



آرامش دست چپش رو از روي فرمون بلند كرد و  با

  : با نگاهي به ساعتش گفت

 !وقِت ناهاره دیگه-

دوبرابر شد؛ وقت ناهار بود و براي ناهار مي  تعجبم

 !رفتیم بیرون؟

و مبهوت، دوباره خیره شدم بهش!امروز  شوكه

داشت به بدترین نوع ممكن گیجم مي كرد و قضیه ي 

د كه الل شده بودمبدتر این بو !  

دقیقه ي بعد، ماشین وارد پاركینگ رستوراني  سي

  !لوكس شد و من همچنان مات بودم

دیدم در حال پیاده شدنه، به خودم اومدم و  وقتي

دستگیره رو كشیدم و از ماشین پیاده شدم و نگاهش 

كردم؛ بي شك امروز خوشتیپ تر از هر وقتي بود و 

قعیت بشم، درگیر لباس من، به جاي اینكه درگیر مو

هایي بودم كه به طرز فوق العاده اي به مرد بیست و 

بود، مي اومدند ستادهنه ساله اي كه رو به روم ای !  



دست به مسیري كه باید طي مي كردیم اشاره كرد  با

و من با تاني، كنارش راه افتادم! وارد فضاي 

آسانسور شدیم و بوي ادكلنش، رسما دیوانه ام كرد و 

براي پرت كردن حواسم، خیره شدم به  من

تصاویرمون كه تو سه وجه آینه اي آسانسور شكل 

 نگرفته بود؛ قطعا كه هیچ تناسبي امروز بینمو

  !برقرار نبود

رسیدن به طبقه ي مورد نظر، ایستاد تا من اول  با

خارج بشم و بعد كنارم به سمت ورودي رستوران 

  !حركت كرد

ي فامیليِ بهراد رو ورود به رستوران، شخص با

  :پرسید و مودبانه گفت

  !خوش آمدین، میز هجده-

بعد پیشخدمتي، جلو تر حركت كرد و من، معذب  و

  :كنار گوش بهراد نجوا گونه غر زدم

  اینجا دیگه كجاست؟-



اینكه نگاهم كنه، با دست به جلو هدایتم كرد و  بدون

  :گفت

  !رستوران-

كردم تا جاي هام رو روي فشردم و سعي  دندون

ممكن نگاهم به خانم هاي شیكي كه میز هاي اطراف 

رو اشغال كرده بودند نیوفته؛ تیپ امروزم فقط به 

درد همون كتابخونه مي خورد، نه  همچین 

  !رستوراني

به میز رزرو شده رسیدیم؛ یه میز دو باالخره   

با كلي گیالس در سایز هاي مختلف و بیست  نفره،

 !مدل قاشق

ي اي كه پیشخدمت برام بیرون كشیده بود صندل روي

نشستم و تعجب كردم از خودم كه اینجام؛ در كل 

  !امروزم فقط به تعجب كردن گذشته بود

رفتن پیشخدمت، به بهراد نگاه كردم و خیلي جدي  با

  :پرسیدم



  براي چي اومدیم اینجا؟-

قبل از اینكه یكي از اون جواب هاي مسخره اش  و

دامه دادمرو تحویلم بده، ا :  

  !فقط نگید كه براي غذا خوردن -

لبش به لبخند نامحسوسي كش اومد و گفت كنار :  

  !انتخاب كن-

همزمان به منو اشاره كرد و !  

مي شنید كه چي مي گم؟ دست هام رو زیر  اصال

  :میز بهم قفل كردم و گفتم

  !از قبل به من خبر نداده بودین-

دآرامشي كه بعید بود ازش پرسی با :  

  !چه خبري؟-

خوبي داشت تو گیج و البته دیوانه كردن آدم  توانایي

  :ها، گفتم

  چرا از قبل به من نگفتین؟-



  !الزم ندیدم-

! الزم ندیده بود! دنبال كلمه ها مي گشتم براي احمق

جواب دادن بهش! حرصم مي گرفت وقتي مي 

تونست با پررویي همه چیز رو به نفع خودش تموم 

  !كنه

به ظاهر فوق العاده متفاوت و شیكش انداختم  ينگاه

  :و گفتم

  !مي دونید شبیه به كیا رفتار مي كنید؟-

تفاوت و سرد، پرسید بي :  

  كیا؟-

ام رو عقب كشیدم و به تكیه گاه صندلي چسبیدم  تنه

تا بتونم واكنشش رو به خوبي ببینم و نهایتا به تقلید 

  :از لحن سه روز پیش خودش، گفتم

- به كسایي كه مي خوان خواستگاري كنن اما  شبیه

نمي تونن! و صد البته به خاطر این نتونستن خیلي 

  !ناراحتن



شدن چشم هاش رو به وضوح دیدم و بخدا كه  مات

اگه عین اون گیالس هاي مختلف روي میز رو تو 

 !سرش خرد مي كردم، انقدر شوكه نمي شد

زیادي طوالني شد و چشم هاش زیادي  سكوتش

مرموز! باورم نمي شد كه همچین حرفي رو بهش 

  !زده بودم

اره چه رفت و با لحني كه نمي دونستم دقیقا د عقب

  :حسي رو بهم تفهیم مي كنه، گفت

  !اتفاقا حلقه هم تو جیبمه-

بعد لبخندي رو لبش شكل گرفت كه شبیه به  و

پوزخند هاي همیشگیش نبود؛ لبخندي كه بیشتر از 

قبل گیجم مي كرد و من، باورم نمي شد كه یك روز 

  !همچین مكالمه اي بین من و این آدم رقم بخوره

صندلي برداشتم و گفتم ام رو از روي تكیه :  

  !پس كارتون رو راحت كردم-

ي چشم هاش چین هاي ریزي افتاد و گفت گوشه :  



  !اگه تالفي نمي كردي مطمئنا مي مردي-

ام گرفت و ادامه داد خنده :  

گفته بودم فرق داري! یه جور عجیبي هم فرق -

  !داري

باال انداختم و بي تفاوت نگاهش كردم كه تا  ابرویي

ممكن جلو اومد، با كنار ساعدش وسایل جلوي جاي 

دستش رو كنار زد و وقتي كامال جلو اومد،  تاریكي 

  :چشم هاش رو حواله ي چشم هام كرد و محكم گفت

  !باش-

پرسیدم متعجب :  

  كجا باشم؟-

هاش رو روي هم فشرد و وقتي خوب با روح و  لب

  :روانم بازي كرد، گفت

  !هرجایي كه من مي گم-

محكم به قفسه ي سینه ام كوبید و گونه هام داغ  قلبم

شدند. ریتم تنفسم رفت رو تند ترین حالت ممكن و 



لب هام از هم فاصله گرفتند و كلمه ي نامفهومي از 

بین لب هام بیرون زد و آدمي كه رو به روم نشسته 

بود، به نظر مي رسید كه داره با دیدنم تفریح مي 

التهاب درونم رو از  يكنه! سعي كردم ظاهرم چیز

به نمایش نذاره و با لحني كه تمام تالشم در راستاي 

  :محكم بودنش بود، گفتم

ببینید جناب بهراد، من درك مي كنم كه نگران  -

برنامه ي درماني آراد باشین اما من بهتون اطمینان 

  ...دادم كه درمانگر جدید

حرفم نشست میون :  

  من حرفي از آراد زدم؟-

وند! دلم مي خواست بلند شم و فرار كنم؛ باز م دهانم

برگردم به همون كتابخونه و پشت همون میز و با 

افكارم تنها بمونم؛ تا شب فكر كنم به جمله هایي كه 

بهراد گفته و شاید اونوقت، بتونم كمي از این بهتي 

  !كه گرفتارش شده بودم دربیام

  نگفتي، چي مي خوري؟-



ر ریلكس و راحت من! چطور مي تونست انقد خداي

  باشه این آدم؟

  !من به جات سفارش مي دم-

كار كرده بود؟ چي گفته بود؟ خواسته بود كه  چي

 !باشم؟ هرجا كه مي گه؟

رو بست و روي میز قرار داد و با این كارش،  منو

پیشخدمتي كه كنار ایستاده بود، جلو اومد و سفارش 

گرفت و من ، همچنان متعجب و مبهوت، خیره شده 

بودم به صورت مردي كه رو به روم نشسته بود و 

  :با رفتن پیشخدمت، بهتم فوران كرد

  !من متوجه نشدم-

آرامش پرسید با :  

  چي رو؟-

هام رو تو هم گره زدم و گفتم انگشت :  

  !همینا رو-

گفت كالفه :  



 !همیشه انقدر سوال مي پرسي؟-

هام رو محكم بهم فشردم و با تاخیر بازشون  پلك

  :كردم و بعد از كشیدِن نفس عمیقي، گفتم

  !من هیچي نمي دونم-

رو با دست دیگه اش رو مچش چرخوند ساعتش :  

  از چي؟-

- و قراره  از ش... تو! من هیچي از تو نمي دونم

هرجا كه مي گي باشم، این عادالنه ست؟ قطعا كه 

  !نیست

حوصله پرسید بي :  

  چي مي خواي بدوني؟-

رو به بیرون فوت كردم و گفتم نفسم : 

خیلي چیزا! كي آراد رو از كلینیك برد؟ اون روز -

چه اتفاقي افتاد كه چاقو خوردي؟ آراد رو از كجا 

 پیدا كردي؟ دقیقا كي هستي؟



ه؟ چرا انقدر تنهایي؟ شغلتكی پدرت ...  

دستش رو به منظور ساكت كردنم، مقابلم گرفت  كف

و رو به مني كه نفس كم آورده بودم در اثر تند 

  :حرف زدن، گفت

حرفم رو پس مي گیرم! ناهار رو كه خوردیم و از -

اینجا كه بیرون رفتیم، هر جایي كه خودت خواستي 

 !باش؛ نه جایي كه من خواستم

واج خیره شدم بهش و لحن جدي ش، گیج و  هاج

  !ترم كرد

با میز سیار، نزدیك اومد و در كمتر از  پیشخدمت

چند ثانیه، میز پر شد از خوردني هاي رنگارنگ و 

من پر شدم از شك و تردید هاي سیاه و سفید؛ شكي 

كه موقعیت االن رو هم درگیر مي كردو شنیده هام 

اومده بودیم؟  رو واقعي نمي دونست! ما امروز كجا

  چي ها گفته بودیم؟

  !غذات رو بخور-



كردم كه با بي خیالي، مشغول برش زدن  نگاهش

استیكش بود! به حركات چاقو نگاه كردم و بعد نگاهم 

سر خورد به رگ هاي برجسته ي روي دستش!یاد 

مشتي كه حواله ي راننده كرده بود افتادم و حال اون 

و امروز،  روزش؛ اون روز اصال نرمال نبود

 !!زیادي نرمال بود

رو داخل ساالد فرو بردم و دوباره درگیر  چنگالم

افكارم شدم! فكر كردن؛ كاري كه رسما ازش متنفر 

 !بودم

  چرا چیزي نمي خوري؟-

كردم عادي به نظر برسم؛ درست مثل خودش  تالش

  !و بعد، مشغول خوردن غذام شدم

نج دقیقه ساعت بود كه درگیر غذایي بود كه من پ نیم

اي دخلش رو آورده بودم! صدایي كه حركات چاقو 

و چنگالش راه انداخته بود، عمال داشت دیوانه ام مي 

كرد! با چنگال محتویات ظرف ساالدم رو بهم ریخته 

كردم و كارم توجهش رو جلب كرد! نگاهش از 



نزد  فيظرف، به سمت صورتم حركت كرد و حر

ت بود؛ چشم اما... نگاهش... چشم هاش... متفاو

 !هاش برق داشتند! بخدا كه داشتند

ثانیه مستقیم نگاهم كرد، نگاهي كه مي تونست  چند

ساعت ها ذهنم رو درگیر كنه و نهایتا، دستش رو 

براي پیشخدمت باال آورد تا صورت حساب رو 

 !بیارن

قرار گرفت صورت حساب روي میز، از داخل  با

كار، نگاه كیفم، كارتم رو بیرون كشیدم  و با این 

  :متعجبش  رو به چشم هام ریخت

  این دیگه چه كاریه؟-

رو داخل جلدي كه صورت حساب داخلش  كارت

  :بود، گذاشتم و گفتم

  !من یادم نمي آد كسي دعوتم كرده باشه-

رو بیرون كشید و با گذاشتن كارت خودش،  كارت

  :رو بهم پرسید



  همیشه همینطوري هستي؟-

" دا كرده بود كه انگار همینطوري" رو جوري ا

اشاره به یك چیز عجیب و غریب داشت! از روي 

  :صندلي بلند شدم و گفتم

 !دقیقا همیشه-

ي لبش به لبخند كمرنگي كش اومد گوشه :  

  !خوبه-

میز فاصله گرفتم و بعد از چند ثانیه، صداي قدم  از

هاش رو پشت سرم شنیدم و موقع خروج از در، 

  !شونه به شونه ام ایستاده بود

انتظار آسانسور ایستادم و سعي كردم حضورش  در

رو نادیده بگیرم گرچه تالشي هم در راستاي دیده 

  !شدن نشون نمي داد

د و كارت بانكیم رو از من وارد آسانسور ش بعد

  :مقابلم گرفت

  !كارتتون خانم حقیقي-



نگاه كردن مستقیم به چشم هاش، هراس داشتم!  از

مي ترسیدم؛ مي ترسیدم نگاهشون كنم و دوباره 

همون شهر خاموش در انتظارم باشه. كارت رو 

گرفتم و ُسرش دادم داخل كیفم و بعد از اینكه بهراد 

مه ي همكف رو زدم پنل پاركینگ رو لمس كرد، دك

 دستمو با رسیدن به همكف، قصد خروج داشتم كه 

  :رو كشید و وقتي متوقفم كرد، پرسید

  كجا داري مي ري؟-

رو كج كردم و بیخیال گفتم سرم :  

  !بیرون-

  !ماشین تو پاركینگه-

با انگشت اشاره نشونه اش گرفتم و گفتم كالفه، : 

- رار نیست من قرار نیست با تو بیام! واضح بگم، ق

  !جایي باشم كه تو مي خواي

اینكه دستم رو رها كنه، عقب ترم كشید و با  بدون

این كارش در آسانسور بسته و اینبار تو پاركینگ 



باز شد! تالش كردم ساعدم رو از حصار انگشت 

  :هاش آزاد كنم و همزمان گفتم

  این كارا دیگه چیه؟-

شدم! حرف به سمت ماشین رفت و دنبالش كشیده  بي

به ماشین كه رسید، دستم رو رها كرد و در حالي كه 

  :نزدیك مي شد پرسید

  چته؟-

كه نرفتم هیچ، یه قدم هم به جلو گذاشتم و  عقب

فاصله رو به صفر رسوندم و نگاه عصبیم رو به 

  : چشم هاش دوختم كه ادامه داد

نمي فهممت! مگه این هموني نبود كه بخواي؟ مگه -

نبودي؟ پس این مسخره بازیا  منتظر همچین چیزي

  چیه؟

فكر فرو رفتم! حرفش زیادي گنگ بود؛ چي مي  به

خواست بهم بگه؟ مي خواست بگه مي دونه كه چه 

  !احساسي بهش دارم؟ لعنت بهش



رو كامل باال گرفتم و تو وضعیتي كه چشم هام  سرم

  :دقیقا چشم هاش رو هدف گرفته بود، محكم گفتم

  !بله! شاید-

ورتش رنگ تعجب گرفت و من، محكم تر ي ص همه

  :ادامه دادم

ولي این دلیل نمي شه كه طبق انتظار تو بال -

  !دربیارم و از خوشحالي پرواز كنم

باال رفتند ابروهاش . 

رو از حرص روي هم فشار دادم  و با  هام لب

صدایي كه تحت تاثیر عصبانیتم خش دار شده بود، 

  :گفتم

من اوني كه تو انتظار داري نیستم! با من مثل زن -

هاي قبلي زندگیت رفتار نكن! من ابایي ندارم از 

احساساتم! احساساتم منو نمي ترسونن و خجالت زده 

بفهمیشون!  ام نمي كنن! پس اهمیتي نداره كه تو

چیزي كه اهمیت داره اینكه كه من اجازه نمي دم با 



دارم كه بشناسمت و  قمن مثل بقیه رفتار كني! من ح

  !تو.. زیادي توقعت باالست

بعد از گفتن جمله ي آخرم، رو برگردوندم و با قدم  و

هایي محكم ازش فاصله گرفتم و به سمت آسانسور 

  . رفتم

***** 

 

دوم بخش   

 

 

اول فصل   

از راه رسید و یك ماهي مي شد كه مي گذشت  پاییز

  !از اون دیدار آخر

... خوب بود! جدي تر از قبل درس مي خوندم حالم

كردن به بهراد، و روز هاي زوج رو به جاي فكر 

  .تو كتابخونه و باشگاه مي گذروندم



فراموش نمي شدند! اون آدم شده بود یه  خاطراتش

بخش از زندگي من، یه بخش از ذهنم و محال بود 

بتونم فراموشش كنم و صد البته قصدش رو هم 

  !نداشتم

دوباره تو زندگیم پررنگ شده بود؛ شاید از اول  مهبد

ن بهراد باعث مي شد كه هم بود و حاال كمرنگ شد

حضورش بیشتر به چشم بیاد و با همه ي این 

اوصاف، تصمیم من در مورد این آدم، تغییر ناپذیر 

بود و هرچقدر هم كه به اجبار خانواده ها رفت و 

مي شدیم،  روآمد مي كردیم و مثال تصادفا رو به 

چیزي عوض نمي شد و من، همون پرتو بودم؛ 

كسري بهراد بود؛ همون همون پرتویي كه دلتنگ 

پرتویي كه جا مونده بود تو اون آخرین دیدار و 

فاصله ي بین طبقلت آسانسور؛ هموني كه دلش شهر 

خواب زده و خاموش چشم هاي بهراد رو طلب مي 

بود لتنگكرد و حتي براي اون ابروي شكسته هم د !  

 



كه درحال خوندش بودم رو بستم و دست هام  كتابي

م رو روي دست هام گذاشتم و با رو روي میز و سر

نگاهي به ساعت مچیم كه گوشه ي میز رها شده 

بود، تصمیم به رفتن گرفتم؛ ساعت شش بود و هوا 

  !رو به تاریكي مي رفت

و قوسي به بدنم دادم و وسایلم رو داخل كیفم  كش

ریختم و با درست كردن مقنعه ام از كتابخونه بیرون 

بیرون به سرم  زدم و به محض اینكه هواي خنك

خورد، جرقه اي تو ذهنم زده شد و دنبال گوشي، 

  !كیفم رو گشتم

لیست مخاطب ها، اسم درمانگري رو كه براي  تو

كار با آراد فرستاده بودم سرچ كردم و با پیدا 

كردنش، شماره اش رو گرفتم و رو نیمكتي كه كنارم 

  .بود، نشستم

  سالم خانم حقیقي! احوال شما؟-

و بهم نزدیك كردم وگفتمر زانوهام :  

  سالم ممنونم، شما خوب هستین؟-



كرد كه پرسیدم تشكري :  

  آراد چطوره؟ طبق همون روال مي رید؟-

عالیه؛ بله! دارم فقط رو مشكالت حسیش كار مي -

  !كنم، بهتر شده! سه روز تو هفته مي رم

ماه رفتنش به این معني بود كه بهراد از كارش  یك

 !راضیه

روي نیمكت بلند شدم و در حالي كه به سمت  از

  :خونه حركت مي كردم، پرسیدم

  پدرش راضیه؟-

كرد و نهایتا گفت مكثي :  

- نیست جز یكي دو روز اول دیگه ندیدمش! خونه 

  !هیچ وقت

كه اینطور" كم جوني زیر لب گفتم و نهایتا  "

  !خداحافظي و تماس رو قطع كردم

 



خونه همه چیز مثل سابق بود و من، كم كم داشتم  تو

به ستوه مي رسیدم بخاطر این حجم از یكنواختي كه 

  !این یك ماه اخیر گرفتارش بودم

خوش خورش قورمه سبزي هم اشتهام رو  بوي

مي كرد و كم غذا تر از قبل شده بودم؛ تحریك ن

چیزي كه مامان اسمش رو گذاشته بود رژیم و 

  !بخاطرش كلي سرم غر مي زد

معمول فردا خاله مهمونمون بود و این قضیه  طبق

چیزي بود كه فكرش مي تونست كل امروزم رو 

  !خراب كنه

*****  

 

به محض بیرون اومدم از كلینیك، مهبد رو دیدم  فردا

دیدنش تازه متوجه شدم كه چرا مامان امروز  و با

  !اصرار داشت كه ماشین رو نبرم



عادي، خودم رفتم و سوار ماشین شدم و قبل  خیلي

  :از اینكه حرفي بزنه، گفتم

مي دونم! داشتي مي رفتي خونه ي ما و مسیرت -

از اینطرف بود و با خودت گفتي كه دنبال من هم 

ارم رو مي دونستي و بیاي! تصادفا هم زمان اتمام ك

فقط از خوش شانسیه كه من امروز ماشین نیاوردم، 

  !نه چیز دیگه

و دلخور نگاهم كرد و من به این فكر كردم  متعجب

  كه از كي اینهمه تلخ شدم؟

  !سالم-

فضاي خیابون نگاه كردم و جوابش رو دادم!  به

بدون حرف دیگه اي راه افتاد و به سمت خونه 

م ثابت مي شد كه این تلخي ها حركت كرد؛ اگه به

باعث مي شه بره و پشت سرش رو نگاه نكنه، 

  !حاضر بودم تلخِ صد در صد بشم



كوچه ماشین رو جا داد و به محض اینكه دستم  تو

براي باز كردن دستگیره رفت، مانعم شد و دستم رو 

 !نرم، تو دستش گرفت و به سمت خودش، چرخوندم

م و دستم رو از تو چشم، منتظر نگاهش كرد چشم

  .حصار انگشت هاش آزاد كردم

  !پرتو باید حرف بزنیم-

حرف مي زدیم؟ نه نباید حرف مي زدیم باید !  

نباید حرف بزنیم مهبد، باید سعي كنیم به جاي -

بازگو كردن یك حرف تكراري، اونو بفهمیم! كدوم 

كلمه ي جمله ي" ما با هم خوشبخت نمي شیم" براي 

قسمتش رو متوجه نمي شي؟ من تو ناواضحه؟ كدوم 

خسته شدم از این حرف ها و وضعیت تكراري! 

 یلخسته شدم از اینكه آخر هر هفته براي تو دال

منطقي آوردم كه قانع بشي حال دل من با تو خوب 

نیست و من نمي تونم اوني باشم كه تو انتظار داري! 

خسته شدم؛ باشه؟تمومش كن این وضعیت مسخره 

 !رو



و دستگیره رو كشیدم و با حالي بد، مسیر پله ها  گفتم

رو پیش گرفتم تا بتونم با كوبیدن قدم هام روي پله 

  !ها، كمي از سطح هیجانم رو تخلیه كنم

هاي طبقه ي سوم كه رسیدم، نفس نفس پاگرد پله  به

زدم و حس كردم كه مي خواد گریه ام بگیره! نمي 

دونستم مي تونم خودم رو ببخشم بخاطر رفتاري كه 

با مهبد داشتم یا نه! داشتم تموم ناراحتي ها و دلتنگي 

هایي كه بهراد باعثش بود رو سر یه نفر دیگه خالي 

ت بیخودي از این شخصی دمي كردم و حالم بد مي ش

  !كه به خودم گرفته بودمش

منتظر رسیدن آسانسور و مهبد موندم بي  هرچقدر

فایده بود و آخر سر، وقتي از رسیدنش ناامید شدم، 

زنگ واحد رو زدم و بعد از احوالپرسي با خاله و 

مهسا، وارد اتاقم شدم و تا كمر خودم رو از پنجره 

اما  آویزون كردم كه بتونم ماشین مهبد رو ببینم

بیشتر قلبم رو از  هخبري نبود؛ رفته بود و این قضی

  !عذاب وجدان فشرده مي كرد



وارد اتاقم شد و یك راست رفت سر اصل  مامان

  :مطلب

  پس مگه با مهبد نیومدي؟-

كردم تا جوابي كه تو ذهنم بود رو روي لب  سكوت

هام نیارم و به جاش حرصم رو روي دكمه هاي 

ان كه مي دونست تو این مانتو خالي كردم! مام

وضعیت جوابي ازم نمي گیره، تركم كرد و با 

رفتنش، به سرعت شماره ي مهبد رو گرفتم و وقتي 

  !جواب نداد، بیشتر از قبل حالم بد شد

از گرفتن شماره اش برنداشتم تا صداي غم  دست

  :زده اش بیشتر شرمنده ام كنه

 بله پرتو؟-

- نكردم؛  من... من متاسفم مهبد! خوب صحبت

عصبي بودم؛ نباید اونطور صحبت مي كردم و 

  !بخاطر اینكار، از ته دلم متاسفم

نداد و ادامه دادم جوابي :  



  ...منتظرت بودم كه بیاي اما-

حرفم گفت میون :  

  !دارم مي رم خونه-

هام رو روي هم فشردم و گفتم پلك :  

برگرد! لطفا! نذار بیشتر از این بابت امشب از -

احت باشمخودم نار !  

سكوت بود، سمح تر از قبل گفتم جوابش :  

  باشه؟-

هنوزم دلخور بود صداش :  

 !دور زدم! دارم مي آم-

بر مي گشت اما هنوزم از خودم ناراحت  داشت

بودم؛ بدترین حال دنیا این بود كه نتوني خودت رو 

  :ببخشي! با لحن آرومي تو گوشي گفتم

- ماشین رو  بیا تا صحبت كنیم! صحبت هاي امروز

 .بریز دور؛ از نو حرف مي زنیم



بعد از شام، درست وقتي كه همه خوشحال و  شب

راضي به نظر مي رسیدند و مشغول صحبت بودند، 

ادم كه به دنبالم بیاد  و خودم به سمت به مهبد اشاره د

  !تراسي كه درش انتهاي هال باز مي شد، رفتم

تراس شدم و هواي خنك مهر ماه رو نفس  وارد

كشیدم و به انتظار مهبد ایستادم. چند ثانیه بعد كنارم 

بود و مثل من به آسمون بي ستاره نگاه مي كرد؛ 

سیاه آسموني كه به طرز وحشتناكي یادآور چشم هاي 

  !كسري بهراد بود

سمت مهبد چرخیدم. پشت تلفن بهش گفته بودم از  به

نو حرف مي زنیم ولي در واقع هیچ حرف نویي 

نداشتم! به چشم هاي روشنش خیره شدم و یاد 

روزهاي نچندان دوري افتادم كه همه ي زندگیم 

نشونه اي از این آدم شده بود و فكر مي كردم اگه 

مي رسه و دیگه هیچ چیز  بهش نرسم دنیا به آخر

  !قشنگ نیست

رو بغل كردم و گفتم بازوهام :  



  !مي خوام یه اعترافي كنم -

نگاهم كرد و من در حالي كه سعي مي كردم  منتظر

  :نگاهم به سمت آسمون نره گفتم

  !من یه زماني عاشقت بودم-

رو تو تك تك اعضاي صورتش تشخیص دادم  تعجب

آوردمو جمله ي بعدي رو به زبون  :  

یه زماني بود كه حس مي كردم بدون تو نمي شه! -

اگه مي خندیدي حالم خوب بود! ناراحت بودي، دنیام 

بهم مي ریخت! لحظه شماري مي كردم براي دیدنت! 

اگه تو یه مهموني به هر دلیلي نمي اومدي، مهموني 

  !برام مي شد زهرمار

هاش تكون خوردند اما كلمه اي از بین لب هاش  لب

تولد نشد! مردمك هاش گشاد شده بودند و به نظر م

  :مي رسید كه نیاز به نشستن داره. ادامه دادم

اون سال ها نمي دونستم چه كاري كنم كه متوجه -

این عالقه بشي! كه بهم توجه كني! كه نجاتم بدي از 



عذاب این عشق یه طرفه!اون سال ها... نگم برات 

  !كه تك تك روزهاشون با یاد تو گذشت

شبیه به آدمي به نظر مي رسید كه مي  صورتش

خواست بپرسه" پس چي شد؟" اما دستور الزم رو 

براي بیانش از مغزش نمي گرفت و دچار یك جور 

  !تاخیر ذهني شده بود

چرخیدم به سمت آسمون و نتونستم با  باالخره

وسوسه ي نگاه كردن بهش كنار بیام و با حرص و 

ا سیاهي بدون ستاره ولع خاصي چشم چرخوندم و ب

 !ي آسمون، رفع دلتنگي كردم

هایي كه رو بازوم نشستند، باعث تغییر  انگشت

  !مسیر نگاهم شدند

 چرا دیگه نیستي؟-

هام رو روي هم فشردم! جواب به این سوال  لب

سخت بود اما این من بودم كه بحث رو به اینجا 

كشونده بودم! من بودم كه خودم رو تو این موقعیت 

داده بودم! پس محكم گفتم قرار :  



دالیلم براي دوست داشتنت كافي نبودند! شاید این -

مهم ترین دلیلي بود كه بعد از یه مدت به خودم 

اومدم و دیدم دیگه دوست داشتنت مثل سابق نیست و 

در حال از بین رفتنه! تو بگو مهبد! چرا دوستم 

 داري؟

فكر گفت بدون :  

- قوي و محكمه! از  تو خیلي كاملي! شخصیتت خیلي

اینكه انقدر محكم و با اعتماد بنفسي خوشم مي آد! 

جداي از اون میشناسمت، خوبي! خوشگلي، خانواده 

  ...ي خوبي

حرفش نشستم میون :  

پس در واقع اگر محكم و با اعتماد بنفس و خوب  -

  نبودم دوستم نداشتي! درسته؟

كرد و ادامه دادم سكوت :  

- ن كافي نیست و یه روزي دالیلت براي دوست داشت

  !مي رسه كه این دوست داشتن از سرت مي پره



به جانب گفت حق :  

همه همینن! همه عاشق خصوصیت هاي خوب -

  !طرف مقابلشون مي شن

پس شاید براي همینه كه دوست داشتناي امروزي -

  !پایدار نیستن! واسه همینه كه رابطه ها بي دوومه

برگردوند و گفت رو :  

- شدي! پس چي؟ مگه كسي هم هست كه رویایي 

  غیر از این باشه؟

دیوار تراس تكیه زدم و ریه هام رو با دم عمیقي  به

از هواي بي نظیر مهر، سوپرایز كردم و با حسي 

  :خوب، گفتم

من كسي رو دوست دارم كه كامل نیست! شرایط -

خوبي نداره! خانواده اش رو نمي شناسم! زندگیش پر 

رفتار هاي مردم پسندي نداره! اما  از گره و ابهامه و

  !من دالیل كافي دارم براي دوست داشتنش

تردید پرسید با :  



  چه دلیلي؟-

ترین نگاهم رو به چشم هاش دوختم و محكم  مطمئن

  :ترین لحنم رو به كار گرفتم

بي دلیل دوستش دارم! این كافي ترین دلیل براي -

 !دوست داشتنشه

 

 

دوم فصل   

 

 

از اون شب، مهبد هم تو زندگیم كمرنگ شد و  بعد

من، هیچ وقت نفهمیدم علتش این بود كه پي برد 

دالیلش براي دوست داشتنم كافي نیست یا چون بهش 

ي رو دوست دارم پا پس كشیده گفته بودم كس دیگه ا

بود! بهرادي كه تا امروز، یك ماه و یك هفته مي شد 

  !كه هیچ خبري ازش نبود



 

تاكسي پیاده شدم و مسیر كوچه هاي تنگ رو  از

براي رسیدن به خونه ي مریم طي كردم؛ كوچه 

هایي با بافت قدیمي كه هر وقت مسیرم بهشون مي 

یر مي كردندافتاد، حال و هوام رو دستخوش تغی !  

زودتر از همیشه سرد شده بود و ابري بودن  هوا

  !آسمون، دلگیر ترم مي كرد

روي تك زنگ خونه ي مریم گذاشتم و به  انگشت

انتظار باز شدن در این پا و اون پا كردم؛ طبق 

معمول خودش در رو برام باز كرد و من بي مهابا، 

 تن كوچیِك پیچیده شده تو چادر گل گلیش رو بین

بازوهام فشردم و با شنیدن غرغرش،رهاش كردم! 

كه  يبه محض اینكه ازش فاصله گرفتم، با چشم های

دوبرابر حدمعمول گشاد شده بودند، بهم خیره شد و 

  :گفت

 !!یا خدا! چقدر الغر شدي پرتو-



الغري نداشتم اما باشگاه رفتن و كم غذا شدن  قصد

این تاثیر زیادي تو كم شدن وزنم گذاشته بود و 

روزها خودمم از گشاد شدن لباس هام این رو فهمیده 

بودم! با دیدن حیاط كه رنگ و بوي پاییز گرفته بود، 

  :سر وجد اومدم و گفتم

  بشینیم اینجا؟-

  !هوا سرده-

بچه ها التماس كردم مثل :  

  !تو رو خدا-

اش گرفت و گفت خنده :  

  !خیلي خب! بشین االن مي آم! كسي خونه نیست-

وق و شوق، از پله هایي كه منتهي مي شدند به ذ با

ایوون باال رفتم و بعد از درآوردن كفش هام، به 

سمت پشتي هایي كه به دیوار تكیه داده شده بودند 

  !رفتم و نشستم



دقیقه بعد مریم با بساط چاي و پتوي مسافرتي  چند

اومد و در حالي كه پتو رو روي شونه ام مي 

  :انداخت، گفت

- ببینم! باز چه دردي به اینجا كشوندتت؟خب بگو    

ام گرفت اما در واقع خجالت زده شدم! حق  خنده

باهاش بود؛ هر وقت به قول خودش یه دردیم مي شد 

سر از اینجا در مي آوردم! نگاهم رو به گلدون هاي 

  :لبه ي باغچه دادم و گفتم

حال و روزم خوش نیست! ناراحت نیستم اما -

چیزي كمهراضي هم نیستم! یه  !  

رو از چایي پر كرد و با لبخند گفت فنجونم :  

  !یه چیزي كم نیست؛ یه كسي كمه-

و گفتم خندیدم :  

  !یه همچین چیزایي-

چایي رو مقابلم گذاشت و حرفي نزد! بي  فنجون

حوصله به آسمون چشم دوختم و آرزو كردم كه 



زودتر شب بشه؛ شب ها كمتر دلتنگ بودم! با 

ز آسمون گرفتمصداي مریم چشم ا :  

  !دیروز شیریني پخته بودم! یادم نبود بیارم-

بعد از گفتن این جمله بلند شد و تنهام گذاشت. با  و

رفتنش، موبایلم  كه كنارم گذاشته بودمش لرزید  ! 

بي حوصله برش گردوندم تا نگاهش كنم اما به 

محض دیدن صفحه و فرستنده ي پیام، سطح هیجانم 

ناخودآگاه از  وضعیت نشسته به طوري باال رفت كه 

بود ادایستاده در اومدم  !پیام از بهر ! 

سرعت پیام رو باز كردم و هنوز متن رو نخونده،  به

م نشستلبخند بي اراده رو لب ها !  

 "هر وقت تونستي با من تماس بگیر"

اهمیتي نداشت كه موضوع چیه؛ هر موضوعي  واقعا

  !كه ما رو بهم ربط مي داد قابل تقدیر بود



دیدن مریِم متعجب، به خودم اومدم! ظرف شیرني  با

هاي خوش آب و رنگ خونگي رو كنار سیني چایي 

  :گذاشت و با لحني كه ته مایه ي طنز داشت، پرسید

 !فرجي شد ان شإالله؟-

ته دلم خندیدم و پیام رو نشونش دادم! گوشي رو  از

 :از دستم گرفت و بعد از خوندنش، باتعجب پرسید

 !همین؟ واسه این خوشحالي؟-

بزرگي به یكي از شیریني هاي زرد رنگ زدم  گاز

  :و با دهاني پر گفتم

  !نمي دونم-

  كي زنگ مي زني؟-

ودم از این شكِل جدیدي كه نیشم باز شد و خ دوباره

  !دچارش شده بودم، متحیر شدم

  !زنگ بزن تا پس نیفتادي-

اي كه رو به سردي مي رفت رو سر كشیدم و  چایي

  :گفتم



بذار منتظر بمونه! من پنج هفته ست كه منتظرم! -

حاال خوبه از تلگرام پیام نداده؛ بعید نبود منصرف 

  !شه و پاكش كنه

دید و دوباره فنجونم رو از این حرفم مریم خن با

  :چایي پر كرد و گوشي رو تو دستم گذاشت و گفت

  !یاال! زنگ بزن-

اش رو گرفتم و با اضطرابي ناشناخته گوش  شماره

دادم به صداي بوق ها و با وصل شدن تماس، 

  :دستپاچه گفتم

  !سالم-

قبل از حرف زدنش نمي دونستم كه انقدر دلتنگ  تا

  :صداش هستم

  خوبي؟-

كردم مسلط باشم و این دلتنگي لعنتي رو تو  سعي

  :صدام و كلماتم بروز ندم

  !ممنون-



كرد و به این نتیجه رسیدم كه از هر سكوتي  سكوت

  !متنفرم

  مي شه ببینمت؟-

عضالت شكمم رو احساس كردم و خدا رو  انقباض

شكر كردم كه كسي جز مریم كنارم نیست! دست چپم 

گذاشتم و حس كردم نصفه رو ناخودآگاه رو شكمم 

شیریني اي كه از صبح تا به حال خوردم، داره رو 

  !دلم سنگیني مي كنه

 هستي؟-

  !بله-

  بله در جواب كدوم؟ سوال اول؟-

عمیقي كشیدم و حس كردم كه زیادي سردمه و  نفس

  :پرسیدم

  موضوع چیه؟-

باشه براي وقتي كه دیدمت! فردا كه سركاري؛ -

  !جمعه



 رفتند و از اون هیجان اولیه ام كاسته شد باال ابروهام

  :و پرتوي همیشگي تو جلدم رفت

  مي تونمم بگم نه؟-

گفت واضح :  

 !نه نمي توني-

اونقدر ها هم دستوري نبود و دلم مي خواست  لحنش

حس كنم یه جور خواهش خاصي تو صداشه؛ چیزي 

كه شخصیتش اجازه ي بروزش رو نمي ده! دلتنگ 

  بود؟

مهار كردم و جدي گفتمرو  لبخندم :  

مشكالت مربوط به آراد رو از پشت تلفن هم مي -

  !تونم حل كنم

چیزي نبود كه انتظار داشتم و شوكه ام كرد جوابش :  

 !مشكالت خودم رو چي؟-

محكم به سینه ام كوبید اما نذاشتم احساسم تاثیري  قلبم

  :رو صدام بذاره



  !مشكالت خودت هیچ وقت حل نمي شن-

- دیره! همین امروز مي بینمت! كجایي؟جمعه   

ضعف بهم دست داد! شنیدن همچین جمالتي  احساس

از زبون آدمي تو تیپ شخصیتي بهراد، یه دنیا لذت 

ناراحتي این پنج هفته بخش بود و عجیب، دلتنگي و 

 !رو كمرنگ مي كرد

چشم هاي منتظر مریم نگاه كردم و گفتم به :  

  !جایي ام-

سر حال تر از وقتي بود كه تازه تماس  صداش

  :گرفته بود

  !اینكه مسلمه! همه یه جایي ان-

ام گرفت خنده : 

  !خونه ي دوستمم-

 ماشین بردي؟-

گفتم كالفه :  



 .نه! طرحه-

- فرستآدرس رو برام ب !  

كه دلتنگش بودم. بعد از  سكوتي كه به فكر  حیف

  :كردن گذشت، گفتم

  !بگو كجا بیام! اینطوري راحت ترم-

  !ساعت پنج، همون كافي شاپ اون روزي-

دنیا راه بود از اینجا تا پارك ملت و باز هم حیف  یه

كه من دلتنگش بودم! نگاهي به ساعت انداختم و 

  :گفتم

  !باشه-

  !خوبه-

خوبه" گفتناش، عجیب بود! سرسري خداحافظي و "

قطع كردم و به محض اتمام تماس، نفسم رو به شدت 

  !به بیرون فوت كردم

  چي شد؟-



مریم كه منتظر گزارش دادنم بود، نگاه كردم و  به

  :گفتم

 ...امممم-

به بازوم زد و گفت یكي :  

  !زهرمار! دردش درمون شد دیگه-

ه ي شیریني اي كه تو خنده، مشغول خوردن بقی با

  :بشقابم بود، شدم و گفتم

  !ساعت پنج-

ان شإالله كه بكشتت اونجا و طبق معمول از آراد -

  !بگه تا دلم خنك شه

یاد جمله ي" مشكالت خودم رو چي؟" افتادم و با  به

سرخوشي براي برداشتن یه شیریني دیگه دست 

  !دراز كردم

  !خب، اشتهاتم كه باز شد-



دیدم و میون خنده، خیلي ناگهاني یاد حرفش خن به

  :محمد و صحرا افتادم و سریع پرسیدم

راستي قضیه ي اون دوتا چي شد؟ چندروز پیش -

  !گفتي قراره برید خونه صحرا اینا

رنگ آرامش همیشگي رو گرفت و گفت صورتش :  

  !محمد كوتاه اومد-

خوشحالي جیغ زدم با  :  

 نه! جدي؟؟-

  !بخدا-

مي شد، امروز قطعا بهترین روز مهر این بهتر ن از

  :ماه بود! از ته دلم خوشحال شدم كه مریم ادامه داد

صحرا هم بهش گفته هرجایي كه خودت تایید كني  -

  !كار مي كنم

  .عالیه-

***** 



رو با مریم بودم و لحظه ها واقعا خوش  ناهار

 !گذشتند

سه و نیم از خونشون بیرون زدم و تصمیم  ساعت

بي آر تي، مستقیم تا ایستگاه پارك ملت برم گرفتم با 

و تا ساعت ده دقیقه به پنج كه تو راه بودم، دل تو 

دلم نبود و دوباره شده بودم شكلي از پرتو كه براي 

 !خودمم غریب بود

از پیاده شدن از بي آر تي، به سمت پاساژي كه  بعد

كافه داخلش بود، قدم تند كردم و قبل از ورود به 

نفس عمیق كشیدم كه البته تاثیر بسزایي تو كافه، چند 

  !كم كردن هیجانم نداشت

تاریخ داشت تكرار مي شد! همون كافه، همون  انگار

میز، همون من و همون كسري و اي كاش كه نتیجه، 

  !همون نمي شد

رو صندلي رو به دیوار ننشسته بود اینبار ! 

و دیدمش ...  



و همین! حالم بعد از دیدنش قابل توصیف  دیدمش

  !نیست

دیوار كناریش تكیه زده بود و با دست راست،  به

گوشي اي  كه روي میز بود رو حول نقطه هاي 

  !متفاوتي مي چرخوند

ه حال براي هیچ كسي تنگ یه طوري كه تا ب دلم،

  !نبود، تنگ بود

لباس هاي اسپرت با موهاي بهم ریخته و بلند  تو

شده، كم سن تر و انطاف پذیر تر از دیدار رستوران 

  !و تیپ رسمیش به نظر مي رسید

لحظه نیاز داشتم یك نفر پا هاي سنگین شده ام  اون

 !رو به سمت میز حركت بده

شم شدیم؛ خدایا تاثیر رو بلند كرد و چشم تو چ سرش

  پاییز بود كه اینقدر اون لحظه عاشق بودم؟

فقط تاثیر چشم هاش به تنهایي؟ یا   



هاي نااستوارم رو به سمت میز حركت دادم و  قدم

وقتي كنار صندلي و مقابلش قرار گرفتم، همه ي 

  !توانم رو جمع كردم تا محكم سالم كنم

به چشم هام نگاه كرد و گفت عمیق :  

- مسال !  

رو روي صندلي اي كه بینمون قرار داشت  كیفم

  !گذاشتم و رو به روي بهراد نشستم

  خوبي خانم حقیقي؟-

عمیقي از هواي خنك كافه به ریه هام فرستادم و  دم

بازدمش رو نامحسوس، بین كلماتم به بیرون فوت 

  :كردم

 !ممنون! خوبم-

  !خوبه-

تاریخ  عقب تكیه داد و سیگاري آتیش زد! دوباره به

  !داشت تكرار مي شد؛ همون فندك دستش بود

  !حرف بزن-



رو از فندكش گرفتم و به صورتش دادم نگاهم :  

  چي بگم؟-

سیگار رو با بدجنسي به سمتم فوت كرد و با  دود

چشم هایي كه برق شیطنت داشتند، منتظر واكنشم 

شد! جا خوردم از حركتش اما سعي كردم سرفه اي 

تن بود رو یك جوري تو گلو كه در حال شكل گرف

سر به نیست كنم تا حس نكنه كه با اینكارش تونسته 

  !اذیتم كنه

گرفتن نگاهش از چشم هام، دوباره كام عمیقي  بدون

از سیگار گرفت و اینبار بدون اینكه دودش رو 

  :تقدیمم كنه، گفت

نمي دونم! حرف هاي معمولي! فقط لطفا حرف -

  !بزن خانم حقیقي

انم حقیقي" رو یك جور مسخره اي ادا مي " خ هنوزم

  !كرد! این مرد، آدم شدن تو بساطش پیدا نمي شد

سكوت نگاهش كردم كه گفت تو :  



  !بذار من بگم! از موهات شروع مي كنم؛ بلند شدند-

همین جمله، احساساتي كه تموم این سالها  با

سركوبشون كرده بودم به یكباره قد الم كردند و 

فسم رو بستهجومشون راه ن !  

 !این مدلي بیشتر بهت مي آد-

مي كردم كه تمام بدنم در حال نبض زدنه! تنم  حس

با همین دو جمله؛ با همین دو جمله ي ساده اي كه 

درباره ي موهام گفته بود، گر گرفته بود و ذره ذره 

ي وجودم، مردي كه با فاصله ي یك میز كوچیك 

كردمربعي شكل از من نشسته بود رو طلب مي  !  

یه كاري مي كردم؛ باید یه كاري مي كردم تا  باید

تمومش كنه، نمي خواستم پرتو با همین جمله هاي 

ساده بشكنه، نمي خواستم پرتو كوتاه بیاد، نمي 

خواستم  پرتو شكِل یه عاشق سست به خودش 

  !بگیره

پر از آبي كه كنار فنجون قهوه ي نیمه خورده  لیوان

و بي معطلي سر كشیدم؛  ي بهراد بود رو برداشتم



مي خواستم با این دو سه جرعه آِب خنك، آتیش 

احساساتم رو حداقل براي همین چند لحظه سركوب 

كنم اما مهار احساسات كودتا كرده ام، كار یك لیواِن 

 !ناچیز آب نبود

چشم هایي كنجكاو و متعجب، در حال دنبال كردن  با

حركاتم بود و آخر سر، نگاهش متمركز شد روي 

لیوان خالي شده و بعد، براي پیشخدمت دست تكون 

داد؛ بدون اینكه از من  سوالي بپرسه، براي 

هردومون سفارش داد و بعد از دور شدن پیشخدمت 

  :گفت

  !تو قهوه نمي خوري-

چش بود این آدم امروز؟ قصدش از این حرف  خدایا،

ها چي مي تونست باشه؟ رسما داشتم دیوونه مي 

شدم و با همین سه جمله كاري كرده بود كه تسلطم 

  !رو روي موقعیت از دست بدم

  بگو خانم حقیقي! چرا حرف نمي زني؟-



 جمله اي كه شرایط گفتنش رو داشتم،" خانم تنها

حقیقي و زهرمار بود" كه ادب ایجاب نمي كرد 

بیانش كنم وگرنه موقعیتش شدیدا جور بود! 

خصوصا وقتي به طرز مسخره اي "ي" آخر اسمم 

  !رو كشیده تر ادا مي كرد

هامون به سرعت حاضر شد و با اومدن  سفارش

پیشخدمت، فرصتي براي تنظیم مجدد پیدا كردم و با 

یك الیه اي دیدن چاي خوش آب و رنگ و ك

رنگارنگ حواسم از موقعیت پرت شد و به این 

نتیجه رسیدم كه امروز، همه ي اون وزني رو كه 

این مدت از دست داده بودم بدون شك جبران مي 

  !كنم

رو با كمي فاصله، دور لیوان چایي حلقه  انگشتام

كردم و براي اینكه نتونه با جمله ي بعدیش شوكه 

دمترم كنه، خودم به حرف اوم :  

  !آراد چطوره-

گفت كوتاه :  



  !خوبه-

چشم هاش دقیق شدم و با بدجنسي گفتم به :  

  بهم كه نریخته؟-

نگاهم كرد و بعد از مكثي طوالني گفت عمیق :  

  !نه-

اینطور نگاهم مي كرد، تمایل شدیدي براي  وقتي

فرار پیدا مي كردم! سریع سرم رو پایین انداختم و با 

فته ي روي كیك رو بهم چنگال، خامه ي فرم گر

ریختم و به زور كلمه هایي كه تو ذهنم بودند رو 

  :كنار هم چیدم

مي شه از اون موضوعي بگیم كه بخاطرش -

  اینجاییم؟

تفریح گفت با :  

 كدوم موضوع؟-

رو به نگاهش دادم نگاهم :  



مسلما كه براي زدن حرف هاي معمولي اینجا -

  !نیستیم

  :سیگارش رو خاموش كرد و گفت 

دیدي چي شد؟ حلقه رو تو جیب اون یكي شلوارم -

  !جا گذاشتم

شنیدم؟! جا خوردم! این آدم، همون آدم بود؟!  چي

توان بستن دهان باز مونده ام رو نداشتم و انگشت 

هام داشتند در مجاورت لیوان چایي مي سوختند و 

من نمي دونستم كه براي متوقف كردن این سوزش 

  !باید چ كار كنم

اش رو تا جاي ممكن جلو كشید و حرف هاش  تنه

 :شوكه ترم كردند

خطر ناكي خانم حقیقي؛ براي آدمي مثل من خیلي -

خطرناكي! اما باش! لطفا هر جایي كه من مي گم 

 !باش

... چرا تمومش نمي كرد؟خدایا !  



  !این یه درخواسته-

هام رو از لیوان فاصله دادم و مشتشون  انگشت

و به جریان انداختمكردم و به زور صدام ر :  

  !باز برگشتیم سر خونه ي اول-

نه لطفا تو خونه ي اول نباش! جاییه كه من دوست -

 !ندارم باشي

تفریح به نظر مي  چشم هایي كه سرحال و در حال با

رسیدند، بدون پلك زدن نگاهم مي كرد و هیچ كدوم 

از حركاتم رو از دست نمي داد! ده هیچ جلوتر از 

من بود و من، رسما نمي تونستم این موقعیت رو به 

  !نفع خودم تموم كنم

هام رو به زیر میز كشوندم و در حالي كه تمام  دست

گفتمحرصم رو سِر انگشت هام خالي مي كردم،  :  

حاال كي گفته من قبول مي كنم كه هر جا شما -

  !بخواي  باشم و هرجا دوست نداري نباشم

كشید و گفت عقب :  



  تو بگو! قبول مي كني؟-

گفتم مسلط :  

درسته گفتي از خونه ي اول خوشت نمي آد آقاي -

بهراد، اما... خونه ي مهمیه! من تا نشناسمت هیچ 

  !چیزي رو قبول نمي كنم

م هایي ریز شده پرسیدچش با :  

  چرا شبیه به بقیه ي دختر بچه ها نیستي؟-

توهین مي كرد؟! سرسخت شدم داشت :  

  !چون دختر بچه نیستم-

گفتم كه خطرناكي! بپرس و خارج شو از خونه ي -

  !اول

از "بپرس" سواالت اون سري بود! مي  منظورش

  !دونست تا جوابي بهشون نده كوتاه بیا نیستم

رو خوردم! وقتي كوتاه مي اومد و كالفه مي  لبخندم

شد ده برابر جذاب تر به نظر مي رسید! تا لب هام 



رو براي گفتن جمله اي از هم فاصله دادم، دستش 

  :رو به معني سكوت جلو آورد و گفت

صبر كن! اگه بهت بگم فقط یه سوال مي توني -

  بپرسي اون چیه؟

شوخي  چپ نگاهش كردم اما به نظر نمي رسید چپ

كرده باشه و با جدیت منتظر جوابم بود! این دیگه 

  :چه وضع مسخره اي بود؟ غر زدم

  یعني كه چي؟-

باید بدونم مهم ترین چیزي كه بخواي در مورد من -

  !بدوني چیه؟ فقط یه انتخاب داري خانم حقیقيِ عزیز

بود كه با بي منطقي و بد جنسي موقعیت رو  درست

تا به فكر رفتم! واقعا مهم سخت كرده بود اما حقیق

ترین چیزي كه دلم مي خواست درباره اش بدونم 

چي بود؟ اینكه آراد با وجود مدارك تایید كننده، واقعا 

پسرشه یا نه؟ اینكه چه بالیي سر زندگیش اومده؟ 

  ...اینكه



اي از چاییم نوشیدم خیره به صفحه ي اپل  جرعه

  :واچ سیاه رنگش، گفتم

- ب داري! هر سوالي كه باشه باید شما هم یه انتخا

  !راستش رو بگي

تایید سرش باعث شد چشم از ساعتش بگیرم  حركت

  :و خیره به چشم هاش بپرسم

 زني تو زندگیت هست یا نه؟-

جا خورد و به نظر نمي رسید انتظار همچین  واضحا

سوالي رو داشته باشه! به هر حال من یه انتخاب 

با لحني عجیب گفتداشتم و آزاد بودم تو سوالم!  :  

 !واقعا این سوالت بود؟ حسود به نظر نمي رسي-

  :خندیدم

  !حسادت؟! نه! فكرشم نكن-

بالفاصله جدي شدم و :  



من وارد رابطه اي كه همنوعم به هر نحوي توش -

باشه نمي شم. از این اخالقا ندارم! حتي اگه بهم ثابت 

 شه اون همنوع از نظر شما مرد ها یه هیوالست! من

به همنوع خودم حتي اگه هیوال هم باشه خیانت نمي 

  !كنم

عجیبي زد و مشغول نوشیدن قهوه اش شد و تو  لبخند

  :همون حال گفت

جز پسرم هیچ احد الناسي تو زندگي من نیست! زن -

  !به كنار

نظرم رسید كه واژه ي " زن" رو با تمسخر ادا  به

د كرد! حالیش مي كردم! زمان مي برد اما بهش یا

 !مي دادم كه " زن" رو باید چه جور تلفظ كنه

اي كیك به دهان بردم و به این فكر كردم كه تو  تكه

این مدت داشته خودش رو قانع مي كرده كه بتونه 

اهام كنار بیاد! اگر هم این فكر حقیقت نداشت باز ب

  !هم دلم مي خواست كه اینجوري فكر كنم



بود كه پیشنهادش رو عجیب و غریب عنوان  درست

كرده بود اما همین كه گاردش رو شكسته بود و در 

حد یك سوال هم به دلم راه اومده بود، برام ارزش 

راز داشت؛ چرا كه مي دونستم این آدم، آدِم اب

احساسات و عنوان كردِن آدمیزادانه ي درخواست 

 ذابهاش نیست و همین قضیه بود كه در نظرم ج

  !ترش مي كرد

ي دوم كیك رو از الیه ي آبي رنگ مزه كردم و  تكه

با فكر كردن به امروز و حرف هاي گفته شده، دلم 

  !كمي، فقط كمي ضعف رفت

  !پاشو-

ج پرسیدمحرفش، دل ضعفه از سرم پرید و گی با :  

 !كجا؟-

گفت واضح :  

  !جایي كه من بخوام دیگه-



باال رفتند! تا این حد جدي بود؟ با صدایي كه  ابروهام

  :ناخواسته بلند شده بود، پرسیدم

  چي؟ كجا!؟-

گفت كالفه :  

سوال هات زیاد شد! چیزي كه باهم طي كردیم یه -

  !سوال بود

الل موني دار بود! انتظار داشت از این به بعد  خنده

  :بگیرم؟! برزخي شدم

  ...خیلي انتظارت باالست جناب بهراد! و من هم-

حرفم پرید میون :  

بهم اعتماد كن! من از زن ها هیوال نمي سازم! -

  !البته تا وقتي كه بالقوه هیوال نباشن

مي انداخت؟! جوابش واضح بود؛ بله! تیكه مي  تیكه

اد بودانداخت و صد البته كه تو این زمینه است !  

بلند شدنش ناخودآگاه ایستادم و پرسیدم با :  



 !كجا مي خوایم بریم؟-

اسكناس روي میز گذاشت و در حالي كه به  چند

  :سمت در مي رفت، گفت

  !بخدا كه خودت گفتي فقط یه سوال-

سه بار، بلند و واضح فریاد مي زدم" تو یه  باید

  ! "دیوانه اي

الش كشیده شدمكه نزدم! البته هم كه دنب البته ! 

در منتظرم ایستاده بود و بعد، سرعت قدم هاش  دم

  !رو با من تنظیم كرد

دیدن آسموني كه تاریك شده بود، گفتم با :  

  !من نمي تونم جایي بیام! باید برگردم خونه-

خالف انتظارم مخالفتي نكرد و گفت بر :  

  !مي رسونمت خونه-

  ...خودم مي-



- ماشین من باشي خانم ازت مي خوام كه االن تو 

  !حقیقي

خدا! این دیگه چه مدلش بود؟ یا ! 

بسته شدن در هاي ماشین، غر غر كردم با :  

  !این عادالنه نیست-

ن چین خوردن گوشه ي رو روشن كرد و م ماشین

  :چشمش رو دیدم! بي خیال گفت

  !من ادعا ندارم كه آدم عادلي هستم-

دوستش داشتم و هم دلم مي خواست خفه اش كنم!  هم

 !این دقیقا كدوم قسمت از عشق بود؟

 كجا باید برم؟-

كج خلقي آدرس دادم و تا خوِد رسیدن به خونه،  با

كه به نظر مي هیچ كلمه اي به زبون نیاورم و البته 

رسید از این قضیه خیلي راضیه؛ چرا كه هیچ 

  !شكایتي نكرد



یك ساعِت بعد، با رسیدن به خیابوني كه  درست

  :اوایلش كوچكمون  قرار داشت، گفتم

  !ممنون! اینجاست-

سرعن ماشین كم كرد و با نگاه كردن به اطرافش  از

  :پرسید

 اینجا؟-

فتمرو روي سرم جا به جا كردم و گ شالم :  

  !بله، همینجا باید پیاده شم-

رو كنار خیابون متوقف كرد و به سمتم  ماشین

برگشت و اینكارش ناخودآگاه وادارم كرد كه به 

  .طرفش بچرخم! نگاه عمیقش به چشم هام، گیجم كرد

  !خدانگهدار خانم حقیقي-

غرق چشم هاش شده بودم كه پردازش جمله  انقدر

ي داشت چشم هاش! حاال اش در توانم نبود! غم عجیب

كه مي تونستم انقدر دقیق به چشم هاش خیره شم، 

مي تونستم درك كنم كه پشت اون شهر خاموش، 



حجم بزرگي از غم پنهون شده! یه غم عجیب و 

مسري! غمي كه اگه بیشتر بهش خیره مي شدم، از 

هاش بیرون مي زد و انگشت هاش رو روي  شمچ

  !گلوم مي فشرد

- مي خواي بري؟این یعني كه ن !  

سختي نگاه از چشم هاش گرفتم و سخت تر دستم  به

رو به سمت دستگیره بردم و پیاده شدم! كلمه ها رو 

پیدا نمي كردم و بدون حرف در ماشین رو بستم و با 

 !گیجي، نظاره گر رفتنش شدم

******  

پا داخل خونه گذاشتم، همون پرتویي نبودم كه  وقتي

بود صبح از خونه بیرون رفته !  

كه صبح رفته بود، دلتنگ و شاكي بود و  پرتویي

پرتویي كه شب برگشته بود، مخلوطي از دو حس  

خوشحالي و عصبانیت داشت و كمي هم گیج بود! 

كمي نه! خیلي گیج بود! خیلي خیلي زیاد و این گیج 

  !شدن فقط و فقط تاثیر اون آدم بود



ن بود كه این ساعت كسي خونه نبود و از او عجیب

عجیب تر اینكه مامان تمام این مدت رو باهام تماس 

  !نگرفته بود

هال رو روشن كردم و ترس برم داشت؛ نكنه  المپِ 

  اتفاقي واسه بابا افتاده بود؟

شماره ي مامان رو گرفتم و با صداي آرومش  سریع

كه سالم داد و حالم رو پرسید ، نفس تند شده ام به 

  :ریتم عادیش برگشت و پرسیدم

  كجایي مامان؟-

از زمینه ي شلوغ به گوشم رسید صداش : 

  !اكرم خانم فردا سفره داره اومدم كمك زنعموت-

ماماني مي گفت اكرم خانم! نفسم رو كالفه فوت  به

  :كردم و كوتاه گفتم

  !باشه-

  !اگه مي خواي بیا اینجا-



! حوصله ي سه قلو ها رو نداشتم! حداقل نه حاال! نه

ردم و تازه متوجه شدم كه تمام مدت مخالفت و قطع ك

حرف زدن با مامان رو در حال خط خطي كردن 

  !صفحه ي آخر دفتر تلفن بودم

رو به سمت جایي كه نسبتا سفید بود كشوندم  خودكار

  :و نوشتم

  در ازل پرتوحسنت ز تجلي دم  زد "

پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق " 

 

سوم فصل   

 

به ساعت انداختم، یك ربع از شش گذشته بود  نگاهي

اما مراجع ساعت شش هنوز نیومده بود! از پشت 

میز بلند شدم و چند ثانیه رو به نگاه كردن به آسمون 

عد به بیرون از اتاق رفتم؛ تاریك شده گذروندم و ب

پذیرش خلوت بود و ایماني پشت میز سخت با 



صندلي  ازحساب كتاب هاش درگیر بود! رو یكي 

  :هاي كنار میز پذیرش نشستم و گفتم

ممكنه مراجع این ساعتمو یه پیگیري كنید ببیند -

  !كجاست؟ اگه نمي آد من برم

به نشونه ي تایید تكون داد و با دیدن اسم  سري

مراجع از برنامه ام و سرچ كردن اسمش تو سیستم، 

شماره اش رو گرفت و كمي بعد مشغول صحبت 

 .شد

از صحبتش در نیاوردم و منتظر موندم تا  سر

  :تماسش تموم بشه، به محض قطع كردن تماس گفت

مي گه بچه تشنج كرده! بیمارستانن و نتونسته خبر -

  !بده

ف به اتاقم ناراحتي سر تكون دادم و بدون حر با

برگشتم. این ناراحت كننده ترین دلیلي بود كه 

  !مراجعم بخاطرش مي تونست نیاد



حوصله پرونده هام رو جمع كردم و لوازمم رو  بي

داخل كیفم ریختم و بعد از تعویض روپوشم در حال 

رفتن بودم كه لرزش گوشي مانعم شد؛ ایستادم و بین 

سم بهراد همه وسایل كیف به دنبالش گشتم و با دیدن ا

  ي فكر هاي قبلي از سرم

  !پرید

دیدار دیروز تا االن هیچ خبري ازش نشده بود!  از

دوباره به سمت میز برگشتم و با نشستن رو صندلي 

  :تماسش رو جواب دادم

  بله؟-

سر حال بود صداش :  

  !سالم خانم حقیقي-

رو گاز گرفتم! در مقابل این آدم احساسات ضد و  لبم

ي داشتم! موضعم در مقابل همه آدم ها نقیض زیاد

  !مشخص بود؛ به جز این آدم

 كجایي؟-



روي میز رو جا به جا كردم و تو همون حال  وسایل

  :گفتم

  !سر كار-

  كسي هست؟-

  !نه! نیومده مراجع آخرم، دارم مي رم خونه-

 !مي خوام ببینمت-

مي خواست ببینتم؟ االن   

 ماشین بردي؟-

زدم لب :  

 !بله-

از مكثي طوالني به حرف اومد بعد :  

  !باشه-

گیجي تلفن رو از گوشم فاصله دادم و به صفحه  با

اش نگاه كردم؛ قطع كرده بود! كي این آدم و كار 

 !هاش براي من عادي مي شد؟



شب ذهنم درگیر بود؛ موضع جدید كسري بهراد  تمام

رو درك نمي كردم! درسته كه فهمیده بودم این آدم به 

شدت درونگراست و فهمیدن احساس واقعیش، مثل 

فهمیدن روش حل یه عبارت طوالنيِ مثلثاتي، سخت 

و نشدنیه؛ اما با این حال نمي تونستم موقعیتي كه 

گیجم مي  شرو بفهمم! جمالتدچارش شده بودم 

كردند و تا ذهنم یه الگوي منطقي براي رفتارش پیدا 

مي كرد، جمله و رفتاِر بعدیش تمام معادالتم رو بهم 

  !مي زد و من گیج تر و گیج تر از قبل مي شدم

مي خواستم سه كلمه در توصیف این آدم به كار  اگه

 ببرم، اون سه كلمه قطعا "غیر قابل نفوذ" ، "گیج

  !كننده" و "مبهم" بودند

در كنار همه ي اینها لعنتي هم بود!جذاب هم  البته

  ...بود! خواست

  "آه كه این مرد رو نمي شد تو كلمه ها گنجوند"

لرزیدن گوشي، صفحه رو نگاه كردم و قبل از  با

دیدن فرستنده ي پیام، مطمئن بودم كسي كه ساعت 



دیدن اسمش  یك نیمه شب پیام داده، قطعا خودشه و با

سوپرایز نشدم اما این آدم همیشه چیزي داشت براي 

  :مات كردِن من

  "ساعت شش صبح آماده باش"

شوكه شدم؛ بعد از سر تعجب خندیدم و در آخر  اول

  با ناباوري دوباره پیام رو خوندم! شش صبح؟

بود و تایپ كردم آنالین :  

  "شش صبح؟ چرا؟"

زخي شدمرو خوند اما جواب نداد! بر پیامم : 

سالم ندادن، بدون خداحافظي تماس رو قطع  "

كردن، خوندن پیام و جواب ندادنش فقط یه معني 

  "!داره؛ بي ادبي

دیوانه ام كرد جوابش :  

  "گفته بودم كه آدم با ادبي نیستم "

! گفته بود؛ همون روزي كه بعد از اتمام كار درسته

حث تو ماشینش نشسته بودم و درباره ي اتاق آراد ب



مي كردم، گفته بود كه ادعاي ادب نداره! دیروز هم 

  !كه گفته بود ادعاي عادل بودن نداره

تا اینجا خودش رو بي ادِب بي عدالت معرفي  بهراد

كرده بود و خب، این براي شروع یه رابطه، عالي و 

  !كافي به نظر مي رسید! لعنتي

شكم چرخیدم و رو ساعد هام وزن انداختم و یه  رو

عصباني براش فرستادم شكلك .  

قسمت توضیح وضعیت، نوشت كه در حال  تو

ارسال عكسه و چند ثانیه بعد، عكسي از خودش و 

  !آراد رو صفحه ام بود

محكم خودش رو به در و دیوارقفسه ي سینه ام  قلبم

كوبید! مشخص بود كه عكس رو همین حاال گرفته و 

فرستاده! ساعت رومیزي دیجیتالش كه تو عكس 

خص بود دقیقا همین ساعت باالي صفحه ي مش

  !گوشي من بود

رو بزرگ و رو صورتش زوم  عكس

كردم؛توصیفات و كلمه هات رو بریز دور پرتو 



حقیقي! تنها كلمه و توصیفت از این مرد، " 

خواستنیه" تو این مرد رو مي خواي و فردا ساعت 

  !شش آماده و منتظري

شي داخلش رو تو بالش بردم و دستي كه گو صورتم

 !بود رو  از تخت آویزون كردم

مي خواست جیغ بكشم تا كمي از سطح بي سابقه  دلم

  !ي هیجاني كه دچارش بودم كم بشه

مقابل صورتم  سرم رو بلند كردم و گوشي رو دوباره

گرفتم، سر آراد رو سینه اش بود و به خواب رفته 

  :بود! متني كه تازه فرستاده بود رو خوندم

تا همین پنج دقیقه پیش داشتم باهاش سر و كله مي  "

  "زدم

زوم كردم رو صورت بهراد و موهاي آشفته  دوباره

  !اي كه بي نهایت در نظرم جذاب ترش مي كرد

كه صفحه باال بره و عكسش جدیدش باعث شد  متن

  :تا نیمه پوشیده شه



ولي تو همین دو سه دقیقه فهمیدم كه یه كار سخت  "

  "تر از این هم وجود داره

رو ساعد هام رفتم تا بتونم تایپ كنم دوباره :  

  "چي"

شوكه ترم كرد جوابش :  

 "سر و كله زدن با تو، خانم حقیقي "

رط مي بندم تا باز موند و حالم، حالي شد كه ش دهانم

  !امروز هیچ كسي دچارش نشده بود

آخرش رو تار مي دیدم پیام :  

 "ساعت شش، شب بخیر"

والد تا ساعت دو غرغر مي كرد و تهدید؛  پرتوي

ید مي كرد كه اگه صبح ساعت شش بیدار شي و تهد

  !بیرون بري، دیگه نه من نه تو

كودك اما، پنبه تو گوشش كرده بود و به این  پرتوي

  !فكر مي كرد كه فردا چي بپوشه



هم گوشي به دست گوشه ي تخت كز كرده  خودم

بودم و یه لحظه به عكس بهراد نگاه مي كردم و یه 

والد مي شدم و نمي لحظه درگیر دعواي كودك و 

  !تونستم حق رو به هیچ كدومشون بدم

از عكس دل كندم؛ حرف هاي پرتوي والد  باالخره

داشت وسوسه ام مي كرد؛ مي گفت "یه پیام بده و 

بگو صبح منتظرت نباشه"!، " تو این آدم رو كامل 

  ... "نمي شناسي"، " باید ازش دور بموني

! گوشي رو آلودگي، كند و كرختم كرده بود خواب

برداشتم و تا وارد صفحه ي پیامش شدم با جیغ 

كودك درونم خواب از سرم پرید! دور خودش مي 

  !"چرخید و جیغ مي كشید" من باید برم

اون اول هم سازگار* نبود از ! 

اینكه تلف نشه، صفحه ي گوشي رو خاموش  براي

كردم و با این كار كمي آروم گرفت و مظلومانه 

بریمگفت" تو رو خدا  !"  



رو روي پنج و نیم كوك كردم و بیهوش شدم!  ساعت

صبح بعد از بیدار شدن بهش فكر مي كردم! دست 

پرتوي كودك رو صورتم نشستم وسوسه گونه تو 

گوشم گفت "فكر هم نكن، اون بافت جدیدتو هم 

 ! "بپوش

****** 

 

با صداي آالرم گوشي به زور چشم باز كردم  صبح

شدم! هشدار رو خاموش و با تاریكي محض مواجه 

  !كردم و سرم به بالش نرسیده چشم هام رفت

خواب و بیداري بودم كه دوباره گوشي رفت رو  بین

  !هشدار

گیجي بلند شدم و روي تخت نشستم! یادم مي اومد  با

كه بخاطر پیام هاي دیشب ساعت رو رو این زمان 

كوك كردم اما وقتي تا این حد خوابم مي اومد، اگه  

رگ و زندگي هم وسط بود، خواب رو ترجیح پاي م

  مي دادم! كسري بهراد دیگه كي بود؟



حوصله دونه دونه آالرم هاي گوشي رو خاموش  با

 !كردم و بعد، با صورت تو بالش رفتم

چقدر گذشت كه دوباره زنگ گوشي بلند شد!  نفهمیدم

رسما دیوانه شدم، نشستم و با حرص گوشي رو از 

م و با دیدِن اسم بهراد رو زیر بالش بیرون كشید

  !صفحه ي گوشي، خواب از سرم پرید

شش و نیم بود و گوشي مصرانه زنگ مي  ساعت

  :خورد! تماس رو جواب دادم و بالفاصله شنیدم

  كجایي؟-

خدا! چرا انقدر عصباني بود؟ با صدایي كه به  یا

  :طرز مسخره اي گرفته و دورگه شده بود گفتم

  !خواب بودم-

  !نه-

گیجي گفتم اب :  

  !آره-

زیادي كالفه بود صداش : 



- منتظرت مي مونم ٦::٥تا  !  

غر كردم غر :  

 !چي؟-

 ٦::٥تماس رو قطع كرده بود و ساعت گوشي، اما

 !رو نشون مي داد

 

----- 

* طبیعي-سازگار -اشاره به دو نوع كودك درون   

! چهار دقیقه وقت داشتم؛ باید برنامه مي ریختم؛ خب

یك دقیقه دست شویي و مسواك؛ یك دقیقه و نیم 

تعویض لباس؛ سي ثانیه رسیدن تا پایین؛ یك دقیقه 

  !هم رسیدن تا سر خیابون؛ آرایش هم هیچي

پیش مي رفتم.  خوب بود! طبق همین روال خب

صفحه ي گوشي رو براي دیدن ساعت روشن كردم 

شده بود؛ یك دقیقه كمتر! باید از  ٦::٥و ماتم برد! 

اول برنامه مي ریختم؛ خب...چهل ثانیه دست شویي 



و مسواك؛ یك دقیقه تعویض لباس؛ ده ثانیه پرت 

كردن خودم از پنجره به پایین و بیست ثانیه هم 

ون! خوب بود؛ وقت اضافه پرواز كردن تا سر خیاب

 !هم مي آوردم

رو كنار گذاشتم تا زمان مضطربم نكنه.  گوشي

پرتوي كودك داشت از درون گازم مي گرفت و 

پرتوي والد پشتش رو به من كرده و قهر به نظر مي 

رسید! بهراد هم احتماال تا سه دقیقه ي دیگه بیشتر 

 !منتظرم نمي موند و مي رفت

ویس بهداشتي رفتم. از و سریع به سمت سر تند

دستشویي رفتن صرف نظر كردم و هول هولي 

 .مسواك رو تو دهانم چپوندم

من بودم؛ اگه نمي خواستم برم باید از قبل  مقصر

اطالع مي دادم. این كه تا اینجا اومده بود و من 

خوابیده بودم و منتظرش گذاشته بودم كار درستي 

، من كه نبود! درست بود كه اون ادعاي ادب نداشت

 !داشتم



نیشگون هاي پرتوي كودك، دهانم رو سریع شستم  با

و به سمت اتاق دویدم. خدا رو شكر كردم كه این 

ساعت همه خوابن! وگرنه جواب دادن به سوال هاي 

دقیقه ي عصر  ٦::٥مامان ، خودش به تنهایي تا 

  !طول مي كشید

رو باز كردم و اولین جیني كه دم دستم رسید رو  كمد

ون كشیدم و در حال تعویضش بودم كه چشمم بیر

خورد به ساعت دیواي؛ زمانم تموم شده بود و 

پرتوي والد كه هنوز پشتش به من بود، با صداي 

 "Game over" وحشتناكي گفت

سرعت به سمت گوشي رفتم و شماره ي بهراد رو  با

  :گرفتم و رو اسپیكر گذاشتم! لعنتي درجا جواب داد

 بله؟-

وارم رو بستم و آروم و با طمانیه هاي شل دكمه

  :پرسیدم



جایي كه مي خوایم بریم، كجاست؟ اوممم منظورم -

اینه كه چجور لباسي بپوشم... مي خوام بدونم سرده 

  ...... گرمه

گفتم و در حال آروم حرف زدن، تند و تند لباس  مي

  !مي پوشیدم! این هم از قابلیت هاي من بود

گفت كوتاه : 

- دهنمي دونم! سر ! 

پاییزي صورتي رنگ رو كه همخوني خوبي با  شال

بافت جدید طوسي صورتیم داشت بیرون كشیدم و 

 :همزمان كه در حال سر كردنش بودم پرسیدم

 آراد هم هست؟-

كرد! خوب بود! اینجا سكوتش زیادي به درد  سكوت

مي خورد! رژ صورتي تیره رو رو لب هام كشیدم 

كه گفت و سرسري ریمل رو به مژه هام زدم :  

  !نه-



و نه؟! بس كه مضطرب بودم؛ یادم نمي اومد نه  چي

  !رو در جواب چي گفته

خوب بودند. به سمت كیف و ساعتم رفتم و  موهام

  :گفتم

ممكنه اولین كوچه دست چپ بیاي داخل؟خیابون -

  !خیلي خلوته و من نمي تونم تنها تا سر خیابون بیام

دت! انگار نه والد غر غر كرد" آره جون خو پرتوي

انگار چهار سال تمام واسه دانشگاه رفتن ساعت 

شش صبح تو این خیابونا مي دویدي كه به اتوبوس 

 "!برسي

حرف مي زد چقدر !  

از بستن ساعت و برداشتن رو قطع كردم و بعد  تلفن

كیف و كفشم، به سمت آسانسور رفتم و نبودنش تو 

 .طبقه، باعث شد كه مسیر پله ها رو انتخاب كنم



ثانیه بعد، دم در بودم و ماشین بهراد از انتهاي  چند

كوچه مشخص بود. سریع قدم تند كردم و به همون 

  .سمت رفتم

شینش دیدنم دیگه داخل كوچه نیومد؛ سریع تو ما با

جا گرفتم و اولین كارم نگاه كردن به ساعت ماشین 

٦::٥بود؛  !  

دادم و بي حرف دنده عقب گرفت و وقتي تو  سالم

  :خیابون اصلي قرار گرفت، به سمتم چرخید و گفت

  !روشت جدید بود-

ام رو كنترل كردم و خودم رو زدم به كوچه ي  خنده

  :علي چپ

  كجا مي ریم؟-

خیابون رو پشت سر كرد و با سرعت  سكوت

گذاشت. بافت مشكي رنگش زیادي به تنش نشسته 

بود و صورت و موهاش، برخالف عكس دیشب 

 !آراسته و مرتب بودند



بزرگراه كه شدیم پرسید وارد :  

 صبحانه خوردي؟-

مي پرسید؟خورده بودم؛ شیر عسل گرم و تست  غیب

نوتال!! من حتي وقت نكرده بودم  دهانم رو دوبار 

مزه ي گس خمیر دندون، داشت دیوانه ام بشورم و 

  :مي كرد! كوتاه گفتم

  !نه-

به اتوبان خلوت خیره شدم و ! 

بعدي، همگي به سكوت گذشتند! كمي بعد،  لحظات

و از اتوبان خارج كرد و به سمت خیابوني مسیرش ر

 اصلي رفت! قرار بود اینجا بیایم؟

خیابون ماشین رو متوقف كرد و من  اوایل

چهارچشمي، خیره شدم به اطرافم! اینجا چه كار 

 داشتیم؟! قرار بود ساعت شش صبح بیایم اینجا؟

حرف پیاده شد! رد قدم هاش رو تا زماني كه  بدون

دنبال كردم! با حذف شدنش  وارد سوپرماركت شد،



از میدون دیدم، فضاي ماشین رو به سرعت از نظر 

گذروندم! علت اینكار رو خودم هم نمي دونستم اما با 

دقت، به جاي جاي ماشین نگاه كردم و وقتي در 

سمت راننده باز شد، تازه متوجه شدم كه از سوپر 

  !ماركت بیرون اومده

حرف دوباره  رو روي پام گذاشت و بدون نایلوني

راه افتاد. دور برگردون رو دور زد و دوباره به 

  !سمت بزرگراهي كه داخلش بودیم حركت كرد

تعجب به محتویات نایلون خیره شدم! بخاطر اینكه  با

  صبحانه نخورده بودم از مسیر خارج شده بود؟

نیمرخ جدي و سختش چشم دوختم؛ این توجه غیر  به

 !مستقیم زیادي بهم چسبید

رضایت بسته ي آبمیوه رو از نایلون بیرون كشیدم  با

و به خورد پرتوي كودك گرسنه و مشتاق دادمش و 

با آرامش خیره شدم به مسیر نامعلومي كه در پیش 

  !داشتیم



داشتم... هم به بهراد و هم به پرتوي كودكي  اعتماد

  !كه وادارم مي كرد به دلش راه بیام

ت مسخره اي بود چیزي كه اذیتم مي كرد، سكو تنها

  !كه بینمون جریان داشت

كالفه شدم و گفتم باالخره :  

 چرا چیزي نمي گي؟-

اینكه نگاهش رو از جاده بگیره، كوتاه گفت بدون :  

  چي بگم؟-

جا به جا شدم و حس واقعیم رو به زبون  كمي

  :آوردم

  !سكوت كالفه ام كرده-

این حرفم، دست برد و دستگاه پخش رو روشن  با

و صداي موسیقي تو ماشین پخش شد؛ موسیقي كرد 

بي كالم! چیزي كه بدتر حوصله ام رو سر مي برد. 

كال زندگي این آدم با "كالم" رابطه ي خوبي نداشت! 

  !موسیقي انتخابیش هم بدون كالم بود



دومین آهنگ بود كه دست بردم و پخش رو  اتنهاي

  :خاموش كردم و با حرص گفتم

 !سكوت كالفه ام نكرده-

نشون نداد واكنشي !  

به تابلو ها خیره شدم و متوجه شدم كه از  دوباره

تهران خارج شدیم؛ داشت به سمت كرج مي رفت و 

ساعت ماشین از هفت و نیم گذشته بود! دوباره به 

حرف اومدم، درست بود كه جوابم رو نمي داد اما 

  :این دلیل خوبي براي ساكت نشستن من نبود

 كجا داریم مي ریم؟-

  !االن مي رسیم-

جواب سوال من بود؟ این   

رو از كیفم بیرون كشیدم و براي مامان پیام  گوشي

فرستادم" سالم، من با یكي از دوست هام اومدم 

 "بیرون، یكي دو ساعت دیگه باهات تماس مي گیرم



همون سكوت اذیت كننده وارد كرج و مركز  با

ا شهرش شدیم! به نظر مي رسید كه بار ها تا اینج

اومده و خیابون ها رو به خوبي مي شناسه! باالخره 

وارد خیابون خلوتي شد كه خیلي به نظر نمي رسید 

مسكوني باشه! كمي كه جلوتر رفتیم، ماشین رو 

  :متوقف كرد و گفت

  !رسیدیم-

تعجب و دقت بیشتري به اطرافم نگاه كردم! به  با

نظر نمي رسید كه مي خواد ماشین رو پارك كنه! 

ن رو به سمت راست چرخوند و من با دیدن ماشی

 :تابلویي كه رو به روم بود، نفسم از تعجب بند اومد

 "آكادمي بوكس بهراد"

ودي شده بودم درگیر تابلوي بزرگ سردر ور انقدر

كه متوجه نشدم كي وارد محوطه ي ساختمون شدیم 

و وقتي به خودم اومدم كه بهراد ماشین رو متوقف 

 !كرده بود و پیاده شده بود



تعجب دستگیره رو كشیدم و در حالي كه پیاده مي  با

شدم با دقت به اطرافم نگاه كردم و بهراد رو مشغول 

هبان ها صحبت با مردي پوشیده در لباس فرم نگ

 !دیدم

سمتشون حركت كردم و با رسیدنم، صحبتشون  به

ظاهرا به اتمام رسید و مرد، مودبانه سالم كرد و 

خوشآمد گفت! جوابش رو با سردرگمي دادم و به 

  !دور شدنش نگاه كردم

  !از اینطرف-

از مسیر مرد گرفتم و به صورت بهراد دادم چشم :  

  ...این باشگاه-

به سمت در ورودي ساختمون ادامه بدم و  نذاشت

  !حركت كرد و طبق معمول دنبالش كشیده شدم

بعد، وارد سالن مستطیلي بسیار شیكي شدیم؛  كمي

سالني با رنگ هاي سفید، سیاه و قرمز. تمامي 

وسایل رنگ و بوي تازگي داشتند و سالن از تمیزي 



برق مي زد؛ جوري كه دلت نمي اومد با كفش، قدم 

بذاريروي لمینت هاي كف  !  

نظر مي رسید كه سالن پذیرش باشه و بهراد، قبل  به

از اینكه بتونم اطالعات كافي از محیط به دست 

بیارم، به یكي از درهایي كه داخل سالن وجود داشت 

  !اشاره كرد و من ناچارا واردش شدم

بعدیمون راهروي نسبتا كوتاه و روشني بود  مسیر

هراد به قسمتي كه چند شاخه مي شد و من با هدایت ب

كه مد نظرش بود مي رفتم و در انتها به در باز سیاه 

  !رنگي رسیدیم و بعد به سالني بزرگ و گیج كننده

حیرت و دهاني كه از تعجب باز مونده بود، دور  با

تا دور سالن رو از نظر گذروندم، یك بار كلي و ده 

 !ها بار جزیي؛ محشر بود

ن یه باشگاه وقت فكرش رو نمي كردم كه دید هیچ

بوكس بتونه انقدر هیجان زده ام كنه! نمي دونستم 

خود باشگاه به تنهایي تموم این حس رو ایجاد كرده 

بود، یا ارتباطش با مرد سیاه پوش پشت سرم بود كه 



باعث مي شد تا این حد در نظرم انقدر شگفت انگیز 

جلوه كنه! البته كه هر موضوع مرتبطي با بهراد، 

ده مي كردمن رو هیجان ز !  

قدم هایي بلند، روي كفپوش هاي پیست دو قدم  با

برداشتم و از فاصله اي نزدیك تر رینگ هاي با 

ابهت بوكس رو نگاه كردم و نتونستم هیجانم رو 

 : كنترل كنم

 !اینجا عالیه-

جا بوي نویيِ وسایل ورزشي رو مي داد و  همه

آدمك هاي بوكس چیده شده تو فضاي باز بین دو 

جالب به نظر مي رسیدند رینگ، .  

رفتم و در حالي كه تنه ي آدمك رو لمس مي  جلوتر

  :كردم، رو به بهراد كه كنارم ایستاده بودم گفتم

  چقدر اینا جالبن، جنسشون چیه؟-

  !سیلیكون-



نسبتا آرومي به صورت آدمك زدم و از دردي  مشت

كه انتظارش رو نداشتم اخم كردم! اخمي كه لبخند 

صورت بهرادنشوند رو  !  

لبخند زدنش رو حاال نداشتم! چشم از لب  ظرفیت

هاش گرفتم و به حركات كم دامنه ي آدمك كه در اثر 

  .ضربه ام ایجاد شده بود خیره شدم

  !امروز روز افتتاحیه ي اینجاست-

افتتاحیه بود؟ روز   

  !مي خواستم تو قبل از بقیه اینجا رو ببیني-

صورتش خالي از و گیج به سمتش چرخیدم!  مات

هر حسي بود و چشم هاش، جز سیاهي محض، 

  !چیزي براي عرضه كردن نداشتند

لب هاش خیره شدم؛ طوري محكم روي هم قرار  به

گرفته بودند كه به نظر مي رسید سالهاست كه كلمه 

  !اي از بینشون خارج نشده

! من چي شنیده بودم؟خدایا  



بود مي خواد من قبل از بقیه اینجا رو ببینم؟  گفته

  همین رو گفته بود؟

كودك جیغي كشید و شروع كرد به دویدن تو  پرتوي

پیست دویي كه دور تا دور سالن بود!  پرتوي والد 

مونده بود! شاید هم بازتر؛  هم مثل من دهانش باز

 !خیلي بازتر

كردم پرتو ها رو به حال خودشون رها كنم و  سعي

  !به خودم بیام اما جمله اش برام عادي نمي شد

همه ي ضربه ها رو كه با مشت نمي زدند، "

  بعضي وقت ها مي شد با هفت هشت كلمه یه

رو ضربه فني كرد نفر !" 

ناگهاني حالم  بهش ایستادم تا شاهد تغییرات پشت

  !نباشه و به جون لب ها و انگشت هام افتادم

بزرگ و باِز سالن برام تنگ و خفه كننده شده  فضاي

بود! من رو آورده بود اینجا تا اولین پیروزیش رو 

 جشن بگیره؟؟



به خودم اومدم كه تو فاصله ي یك قدمي رینگ  وقتي

بوكس ایستاده بودم؛ از این فاصله خیلي ترسناك و 

هره آور به نظر مي رسیددل !  

دهانم رو قورت دادم و دست از سر لب ها و  آب

انگشت هام برداشتم و كنترل شده به سمتش چرخیدم 

كه هنوز كنار همون آدمك بوكسي كه حاال ثابت شده 

  !بود ایستاده بود

صدایي كه سعي مي كردم محكم به نظر برسه  با

  :گفتم

  !مباركه! خیلي عالیه-

ن نداد؛ تشكر هم نكردنشو واكنشي !  

به سمتم اومد و دوباره كنارم قرار گرفت! به  فقط

  :رینگ تكیه زدم كه گفت

  !خیلي وقته درگیر اینجام؛ این یه ماه اخیر بیشتر-

یه ماه اخیري رو مي گفت كه خبري ازش  همون

  !نبود



قبال بخاطر آراد نمي رسیدم كه روز ها به اینجا -

رو اینجا مي گذروندم! االن سر بزنم و بیشتر شب ها 

  !كه پرستار و مربي داره بیشتر رو روالم

براي من توضیح مي داد! براي من از برنامه  داشت

ي روز و شبش مي گفت و من هیچ وقت تو تمام این 

بیست و چهار سال، فكرشم نمي كردم كه جمله هاي 

عادي و پیش پاافتاده، پتانسیل این رو داشته باشند كه 

ا این حد سر شوق بیارندمن رو ت ! 

تازه یه هفته ست كه آماده شده و امروز ساعت -

  !دوازده، افتتاحیشه

همین بود كه خواسته بود ساعت شش آماده  واسه

شم؟ واسه این كه من زودتر از بقیه اینجا رو ببینم؟ 

جایي كه دوستش داشت! جایي كه تمام ساعت هایي 

ه بود! بخدا كه مي تونست رو واسه پا گرفتنش گذاشت

كه اگه مي دونستم مقصد ساعت شش صبحمون 

یك  عتاینجاست و هدف این آدم اینه، از همون سا

  !آماده و منتظر دم در مي ایستادم



هام رو روي كف برزنتي رینگ كشیدم و با  انگشت

  :صدایي كه حسش براي خودمم تازه بود، گفتم

  !خوشحالم! خیلي خوشحالم-

لعنتیش مي اومد و اصال مهم چقدر به لب هاي  لبخند

نبود كه نصِف نیمه و گذراست؛ من لبخند هاش رو 

 .تو ذهنم ثبت مي كردم

ساعت مشكي رنگش خیره شد و گفت به :  

  !بریم؟ باید برسونمت تهران و برگردم-

كل صورتم رو گرفت و با رضایت كنارش قدم  لبخند

برداشتم! خودش رو به سختي انداخته بود و امروز 

است دوبار این مسیر رو بره و برگرده مي خو

  !بخاطر من؟ خدایا... من چقدر خوشحال بودم

از خارج شدن از سالن، به پشت سرم نگاه  قبل

كردم؛ تو رینگ بوكس، پرتوي كودك، پرتوي والد 

 !رو زیر مشت و لگد گرفته بود



ده و بیست دقیقه، درست همون جایي كه  ساعت

سري قبل پیاده ام كرده بود، ماشین رو متوقف كرد 

و بدون حرف به سمتم چرخید و من، به طرز 

مسخره و تعجب و آوري معذب بودم و نمي دونستم 

رآمیز باید چه جمله اي به زبون بیارم كه هم تشك

  !باشه و هم تموم حس درونیم رو به نمایش نگذاره

جون انگشت هام افتادم و به زور كلمه هاي  به

  :شناوِر ذهنم رو با حذف و اضافه، كنار هم چیدم

ممنون براي امروز؛ امیدوارم كه هرچه سریع تر -

به هدف هایي كه بخاطرش این باشگاه رو ساختي 

  ...برسي و خب

روز چه بالیي سرم اومد؟قفل كرد! ام ذهنم   

حرف سر تكون داد! تا جایي كه من یادم بود،  بدون

از حركات سر به جاي گفتِن "بله" و "خیر" استفاده 

مي شد و جمله ي من، جواب بله یا خیر نداشت! باید 

یك دوره ي" حركات سر خواني" مي گذروندم؛ به 

  !هر حال این هم زبون انتخابي بهراد بود



براي مهار وسوسه ي خیره شدن بهش، هام رو  چشم

تو زاویه ي خارجي نگه داشتم و در حالي كه 

  :دستگیره رو مي كشیدم، ناواضح گفتم

 !خداحافظ-

جوابم رو داد و من با قدم هایي تند از ماشین  كوتاه

  !فاصله گرفتم و به پیاده رو رفتم

*****  

 

چهارم فصل  

مزه اش قاشق از بستني مریم كش رفتم و با لذت  یه

  :كردم كه صداش دراومد

  !خب خودتم بستني سفارش مي دادي-

بدجنسي بهش اشاره كردم و گفتم با :  

 كدوم خري تو این سرما بستني مي خوره؟-



بار دهم تو پنج دقیقه ي گذشته روسریش رو  براي

  :درست كرد و گفت

  !وا! سرد كه نیست-

صدا خندیدم با  :  

- كلت با سرماست؟با خر هیچ مشكلي نداشتي! مش   

اش رو عقب كشید ویا چشم هایي گرد شده و  تنه

  :ابرو هایي باال رفته گفت

 !شیطون شدي جدیدا پرتو-

دیگه اي از بستنیش خوردم و جمله اش به  قاشق

  :خنده ام انداخت

  كه خر دیگه؟ هان؟-

نگفتم كه برگشت به همون موضوعي كه از  چیزي

دقیقه پیش مشغولش  اوِل رسیدن به كافه تا همین چند

  :بودیم

بعد از اون روز كه رفتین باشگاه دیگه پیامي  -

  نداد؟ نگفت بریم بیرون؟



قاشق بستني رو هم خوردم و گفتم آخرین :  

نه، گاهي یه بار زنگ مي زنه ولي چیزي نمي گه! -

گاهي هم یه پیام مي ده كه بازم چیزي نمي گه! 

رفتن منتظر  بیرون هم نه! احتماال باید براي بیرون

  !تاسیس یه باشگاه جدید باشم

و پرسید خندید :  

 پس چرا از تو نخواست كه واسه افتتاحیه بموني؟-

حسرت به ظرف خالي بستني نگاه كردم و گفتم با :  

نمي دونم؛ ازشم نپرسیدم؛ شاید افتتاحیه شون -

مردونه بوده! آكادمي بوكسه و تحت آموزش خودش! 

آموزش بده و مسلما باشگاه به خانم ها كه نمي تونه 

 !مخصوص آقایونه

تكون داد و گفت سري :  

  آره خب، اینم هست! تو چي؟ تو بهش زنگ نمي-

  زني؟



به صفحه ي گوشي نگاه كردم و گفتم كالفه :  

وقتي حرف نمي زنه زنگ بزنم؟!حتي سالم و -

 !خداحافظ رو هم به زور جواب مي ده

چپ نگاهم كرد و گفت چپ :  

- ردي پیدا بشه كه یه بارم تو سال من حاضرم م

حرف نزنه اما وقتي به حرف مي آد، یه همچین 

جمله اي بگه و دیوونه ام كنه! تو رو خدا عین جمله 

اش رو گفتي؟ واقعا گفت كه مي خواد تو قبل از هر 

  ...كس دیگه اي

رو قطع كردم؛ این صدمین باري بود كه این  حرفش

 !جمله رو مي پرسید

- ه! انقدر پرسیدي كه من رو هم به شك آره مریم! آر

 !انداختي

رو روي روسریش تنظیم كرد و گفت چادرش :  

  مي خواي همینطوري پیش بري؟ -

گفتم كالفه :  



- سر روسریت برداري نه اگه دست از !  

سرش رو تكون داد و گفتم مظلومانه :  

 .مي خوام بهش زنگ بزنم-

  االن؟-

صفحه ي خاموش گوشي خیره شدم؛ آخرین  به

تماسش دیروز صبح، ساعت هشت بود كه فقط 

پرسیده بود" خوبي؟" و من خاطرم نبود كه میون 

  !خواب و بیداري چه جوابي بهش داده بودم

روي دكمه ي دایره اي شكل،  فشردن انگشتم با

صفحه رو روشن كردم و با نگاه كردن به اعداد 

  :نمایش دهنده ي ساعت گفتم

  !آره-

كه قصد رفتن به سمت روسریش رو داشت،  دستي

  :تو هوا متوقف كرد و پرسید

  مي خواي من برم؟-

جواب دادم سریع :  



  !نه! كجا؟-

گفت معذب :  

  !خب مي خواین حرف بزنین-

مخندید :  

  !حرف هاي ما زیادي عمومیه قلي زاده-

شد برزخي :  

  !قلي زاده و زهرمار-

دچار حس من شده بود وقتي كه بهراد  انتهاي  دقیقا

  !جمله هاش " خانم حقیقي" مي ذاشت

لیست تماس ها شدم و اسم بهراد رو لمس  وارد

كردم! مریم خودش رو با روسریش سرگرم كرد و 

ي ناهنجار بوق هاي آزاد، من امیدوار بودم كه صدا

منجر بشه به صداي  مرموز بهراد؛ صدایي كه  

زیادي به احساسات صاحبش وفادار بود و هیچ حسي 

  !رو به شنونده لو نمي داد

  !سالم-



شنیدن ناگهاني صداش، صاف نشستم و دستپاچه  با

سالم دادم! چشم هاي مریم، میخِ لب هام بودند! براي 

، پرسیدمكش نیومدِن زیادي سكوت :  

  خوبي؟-

خسته به نظر مي رسید صداش :  

 خوبم، كجایي؟-

قاشق و ظرف خاليِ بستني انگشت هاي پر  با

  :تشویشم رو مشغول كردم و گفتم

  كافه! تو كجایي؟-

رو اینبار بدون مكث پرسید سوالش :  

  كدوم كافه؟-

رو شكر كردم كه امروز از رفتن به كافه ي  خدا

بودیم وگرنه فكر مي همیشگي صرف نظر كرده 

كرد روز ها رو دارم به یاد خاطرات مشتركمون مي 

  :گذرونم! اسم كافه رو گفتم كه پرسید

  كجاست؟-



رو بین انگشت هام فشار دادم و دلتنگ تر  قاشق

  :شدم

  !میدون ولعیصر-

 .مي آم تا نیم ساعت دیگه! بمون همونجا-

هام رو از شدت هیجان بهم فشردم و در حال  لب

م جمله اش بودم كه ادامه دادهض :  

 !پشت فرمون نمي تونم صحبت كنم. مي بینمت-

سه بوق كوتاه و متوالي، نشونه ي به اتمام  صداي

رسیدن تماس بود! گوشي رو از گوشم فاصله دادم و 

  :مریم منفجر شد

چي گفت؟ آدرس كافه رو دادي؟ مي خواد بیاد -

 ...اینجا؟ براي

هاش رو قطع كردم جمله :  

 !آروم بگیر-

بعد خودم هم به هیجان اومدم از جمله ي بعدیم و  :  



  !گفت مي آد-

زد و گفت لبخند :  

  !خب پس دیگه واقعا برم-

رو كشیدم و از وضعیت نیمه ایستاده دوباره  دستش

  :رو صندلي نشوندمش و گفتم

 .االن كه نه؛ نیم ساعت دیگه-

اضطراب به دور و اطرافش نگاه كرد و گفت با :  

  نیاد یهو؟-

ام رو قورت دادم و گفتم خنده :  

جن كه نیست یهو ظاهر شه؛ گفت نیم ساعت دیگه، -

  !همون نیم ساعت دیگه مي آد

دمت اشاره كردم تا راحت تر نشست. به پیشخ كمي

  :میز رو جمع كنه و با رفتنش رو به مریم پرسیدم

  صحرا و محمد دیگه خونه ي خودشونن؟-

هاش صورتي رنگ شدند از لبخند عمیقش گونه :  



  !آره شكر خدا، جمعه خونه شون دعوتیم-

به لب هاي من هم سرایت كرد و در حال  لبخندش

ه یاد عكس لبخند تحویل دادن به همدیگه بودیم كه ب

ارساليِ بهراد افتادم و با وارد شدن به گالري گوشي، 

  :عكس رو به مریم نشون دادم و گفتم

  .نگاهش كن؛ اینو چند روز پیش فرستاد-

رو از دستم گرفت و به عكس دقیق شد و بعد  گوشي

از چند ثانیه، در حالي كه هنوز نگاهش به صفحه ي 

  :گوشي بود، گفت

- رین مردیه كه تا به حال دیدم! شبیه به بي احساس ت

  ...چشماش خیلي

كلمه اي كه به دلش بشینه در توصیف چشم  انگار

هاي بهراد رو پیدا نكرد كه ساكت شد؛ واقعا هم كلمه 

اي كه حق مطلب رو در مورد چشم هاي متفاوت 

  !بهراد ادا كنه، وجود نداشت



اي كه به سمتم گرفته شده بود رو گرفتم و  گوشي

فتمهمزمان گ :  

در مورد بي احساس، شاید حق با تو باشه اما این -

  !مرد متفاوت ترین بي احساسیه كه تا به حال دیدم

رنگ سوال گرفت و ادامه دادم نگاهش :  

من خیلي با خانواده ي بچه هاي اوتیسم یا كال بچه -

هاي ناتوان ذهني و جسمي در ارتباطم و چیزي كه 

دیدم مي دوني  تو بخش زیادي از این خانواده ها

 چیه؟

رو تكون داد و منتظر نگاهم كرد سرش . 

من اصال نمي گم تو همه ي خانواده ها، حتي نمي -

گم نصفشون، اما خیلي دیدم خانواده هایي رو كه پدر 

یا مادر بخاطر وجود این مشكل كنار كشیدن، حاال 

این كنار كشیدن تو بعضي خانواده ها فقط عاطفیه و 

ا عاطفي و مالي توام! من خیلي تو بعضي خانواده ه

هایي كه تنها فرد باقي  درمادر هاي تنها رو دیدم! ما

مونده ي زندگي این بچه ها هستند! مادر هایي كه 



خودشون رو وقف كردن؛ وقف كار و رسیدگي به 

این بچه ها! اما بهراد، جزو معدود مراجعینم بود كه 

ه مي دیدم چقدر حواسش به پسرشه! تنها كسي بود ك

مي دیدم چقدر نگران و پیگیره! من قبل از این هم 

پدر هاي فداكار رو؛ دیده بودم كه چقدر  ودمدیده ب

مسئولیت پذیر و پیگیرن اما در كنار اكثریتشون، زن 

دلسوز و كمك كننده اي هم بود؛ باهم بار مشكالت 

رو تحمل مي كردند. اما بهراد، حدااقل در مورد 

در فداكاره؛ رو این پسرش بهم ثابت كرده كه چق

انصافي  يحسابه كه اگه من بهش بگم بي احساس، ب

  !كردم

اتمام حرفم، لب هاي آویزون شده ي مریم، براي  با

  :پرسیدن سوالش جمع شد

 واقعا مي گي پرتو؟ تو داشتي مراجع اینجوري؟-

زیادي غمگین شده بود، چشم هاش هم! گفتم صداش :  

- ادر تنها زیاد دیدم. تو این دو سالي كه كار كردم، م

زن هایي كه ناچار شدن بین همسر و فرزند 



معلولشون، فردندشون رو انتخاب كنند! به خیلي 

هاشونم حق انتخاب داده نشد، چشم باز كردند و دیدند 

  !خودشون و بچه شون و مردي كه باید باشه و نیست

هاش غمگین تر شدند و ادامه دادم چشم :  

- م زیاد دیدم، مردي كه من مرد هاي فداكار رو ه

هجده ساعت تو روز كار مي كرد كه بتونه پول 

كالس هاي توانبخشي بچه رو در كنار خرج هاي 

  ...دیگه ي زندگي جور كنه! پدري رو دیدم كه

دیدن چشم هاي تر شده ي مریم، از گفتِن بقیه ي  با

  :جمله ام منصرف شدم! به حرف اومد و گفت

- ي گیم بچه ي فالن چقدر سخته پرتو! ما فقط م

خانواده اوتیسمه یا مثال معلوله! اما اینكه اون زندگي 

چقدر سخته رو واقعا پدر و مادر مي فهمن! اینطور 

كه مي گي خیلي هاشون دیگه واسه خودشون زندگي 

نمي كنن، صرفا دارن زندگي مي كنن كه بچه شون 

 !زندگي كنه

رو دستش گذاشتم و گفتم دست :  



  !خودت رو ناراحت نكن-

گفت معترضانه :  

ناراحت نمي كنم اما ذهنم داره مقایسه مي كنه، -

بعضي پدر و مادر ها انقدر فداكار نسبت به بچه 

ل پدر و مادر دو هاي كم توانشون و بعضي هام مث

قلو هاي همسایه، انقدر بي مسئولیت و بي رحم در 

قبال بچه هاي باهوش و سالمي كه بخاطر داشتن پدر 

  !و مادر بد دارن بیمار مي شن

یادآوري دو قلو هایي كه در همسایگي خونه ي  با

  :مریم بودند، پرسیدم

  راستي تكلیف اونا چي شد؟-

- بفرستند كمپ!  همسایه ها مي خوان مادرشون رو

دنبال اینن كه از مادربزرگشون بخوان بیان تهران 

كه پیش دوقلو ها بمونن!هزینه هاي زندگي شونم با 

  !سه چهار تا از همسایه هاست



براي گفتن نداشتم. مریم با دیدن ساعت از جا  چیزي

  :بلند شد و گفت

  !برم دیگه-

شدم و بوسیدمش، خالص ترین دوستي بود كه تو  بلند

ندگیم داشتم! براي حساب كردن میز منصرفش ز

كردم و بعد از رفتنش، قبل از اینكه كسري برسه، 

هزینه ي سفارشات قبلي رو حساب كردم و منتظرش 

  !نشستم

نیم ساعت پیامش رو صفحه ام بود؛ " دنبال جاي  سر

  "پاركم

خوندن پیامش لبخند بزرگي رو لب هام نشست!  با

براش مهمه خوش قول  پیامش به معني این بود كه

باشه و اینكه توضیح مي داد براي دیرتر رسیدنش، 

  ."بر خالف ادعاش بود براي "بي ادبي

دقیقه ي بعد، دیدمش كه از در ورودي كافه وارد  ده

شد! كافه تو نیم ساعت گذشته زیادي شلوغ شده بود 



و هیچ میز خالي اي نداشت. دستم رو باال بردم كه 

ز ها رو برگردهناچار نشه تك تك می !  

شد و تا رسیدنش فرصت كردم كامال  متوجهم

براندازش كنم؛ همخوني لباس هاش فوق العاده بود و 

لباس رو تنش زیادي برازنده! نزدیك تر كه شد 

عالوه بر بلوز خط و خطوط دار خاكستري تیره و 

تي شرت روشِن زیرش، جین و كفشش رو هم دیدم 

بودند كه همرنگ با بلوزش انتخاب شده !  

رسیدنش لبخنِد بي اراده اي  كه تمایل شدیدي  با

براي نشستن رو لب هام داشت رو مهار كردم و 

  !سالم دادم

به رو نشست و گفت رو :  

ببخشید دیر شد، هم درگیر جاي پارك بودم و هم -

  !پیدا كردن اینجا

تعجب گفتم با :  

 !اینجا كه خیلي معروفه-



لحن مسخره اي گفت با :  

- اهاي لوس رو نمي شناسم! حتي اگه از نظر من ج

 !تو معروف باشن

كافه مي گفت جاي لوس؟ به  

تفریح به صورت وا رفته ام نگاه كرد كه گفتم با :  

- عد تو رینگ بوكس همدیگه رو مي بینیم از این به ب

چون به نظر تو جایي كه لوس نیس احتماال همون 

  !رینگه

نصفه نیمه اي زد و گفت لبخند :  

 !عالیه فقط باید با صورت خوشگلت خداحافظي كني-

هام از هم فاصله گرفتند و حس كردم به آني  لب

دهان و گلوم خشك شد. كلمه ها با صدا و لحن این 

قدرتي مي گرفتند كه مي تونستند تا این حد آدم چه 

  شوكه و دیوانه ام كنند؟

نگاهش مي كردم كه ادامه داد مات :  



نمي تونم تضمین كنم كه اتفاقي برات نیفته؛ مي -

دوني كه، من تو رینگ با كسي شوخي ندارم! پس تو 

همین جاهاي لوس با من قرار بذار خانم حقیقي؛ 

 !بیشتر به نفعته

" لت"، "قرار"... نه! نه! من حاال صورت خوشگ

  !فكر نمي كردم؛ حاال نه

  خیلي وقته اینجایي؟-

حس درد تو كف دستم، مشتم رو باز كردم. ناخن  با

هام رد بدي روي پوستم انداخته بودند! دست هام رو 

  :زیر میز بردم و سعي كردم بیشتر مسلط باشم

  .بله-

ف دیگه اي نگفت و از پاكتي كه همراه كی چیز

جیبیش آورده بود سیگاري بیرون كشید و مشغول 

آتیش زدنش شد و من فرصت كردم كه راحت تر 

  نگاهش كنم؛ چرا چشم هاش انقدر خسته بودند؟



اول رو زد و فندِك عجیب غریبش رو روي میز  پك

چرخوند و بعد پك دوم و سوم و ... این همه دود كجا 

 !مي رفتند وقتي به بیرون فوتشون نمي كرد؟

از سكوت به حرف اومدم كالفه :  

  باشگاه بودي؟-

رو به معنيِ بله تكون داد و سیگاري كه به  سرش

  :نیمه رسیده بود رو خاموش كرد و گفت

  !دو روزه نخوابیدم-

پرسیدم متعجب :  

  دو روز؟ چرا؟-

نخوابیدن جز الینفك زندگي منه خانم حقیقي! سابقه -

  !ي بي خوابي بیشتر از این رو هم دارم

تر پرسیدم سمج :  

  چرا؟-

ي چپش رو به دیوار تكیه داد و گفت شونه :  



  !بیشتر اوقات وقت نمي شه كه بخوابم-

نمي شد بخوابه؟ وقت   

روزا درگیر آراد و كار؛ شب هام درگیري هاي -

خودم! خیلي وقت ها به خودم مي آم و مي بینم كه 

  !سه شبه نخوابیدم

ناراحتي گفتم با :  

- ن اینجایي؟ برو خونه و یكم بخوابپس چرا اال !  

اون لبخند یك وري رو لب هاش نشست دوباره :  

  !اومدم دنبال درگیري هام دیگه-

امشب اگه سالم به خونه مي رسیدم خیلي هنرمند  من

بودم! قصد كشتن من رو كرده بود كه اینجوري 

  حرف مي زد؟

درون به جوِن خودم افتادم" فكر نكن پرتو، االن  از

نكن فكر ". 

اش رو جلو كشید اما هنوز تماس شونه و بازوش  تنه

رو با دیوار حفظ كرده بود. به پیشخدمتي كه نزدیك 



شد بدون گرفتن منو، سفارش چاي و قهوه داد و بعد 

  :از رفتنش رو به من گفت

  !بریم یه جا شام بخوریم، شدیدا گرسنمه-

سالح شده بودم! االن اگه به من مي گفت" بیا  خلع

ریم بمیریم" هم مخالفتي نداشتمب !  

  چرا اینطوري نگاه مي كني؟-

بدبختي پرسیدم با : 

  چطوري؟-

رو به معنيِ " نمي دونم" تكون داد! خوب راه  سرش

افتاده بودم تو معني كردِن حركات سرش! براي 

  :عوض كردن بحث پرسیدم

  نصیري هر روز مي آد؟-

  !مگه كه خودم بگم نیاد-

ر انعطاف پذیر به نظر مي رسید؟ امروز انقد چرا

بخاطر خستگي بود؟ حتي نتونسته بود سیگارش رو 

 !تا انتها بكشه



رسیدن سفارش ها باالخره سكوت رو شكست با  :  

- ارش ندادم كه بریم شام بخوریمچیزي سف .  

به درد اومده بود و درگیر این قضیه شده بودم  دلم

كه چه كسي تو زندگي حواسش به این آدم هست؟ 

مي گفت جز آراد كسي رو نداره و دنیاي آراد هم 

متفاوت بود! پس كي اهمیت مي داد به این آدم؟ من 

اگه یك روز بخاطر امتحانم شب رو دیر مي 

بود و  منتا مدت ها توجه مامان و بابا رو خوابیدم، 

  !غصه دار بودند براي اون دو ساعت كمتر خوابیدن

عذاب وجدان بهم دست داد؛ شاید اگه بهش  حس

زنگ نزده بودم، به خونه مي رفت و مي خوابید! 

  :انگشت هام رو دور لیوان چاي حلقه كردم و گفتم

  !نگرانتم-

جه شدم چي گفتمبعد از گفتنش بود كه تازه متو و !  

نگاهم كرد و دستپاچه ادامه دادم عمیق :  

  !نمي شه كه انقدر به خودت بي توجه باشي-



نشون نداد و سیگار دیگه اي آتیش زد! چرا  واكنشي

 هیچ چیزي براي این آدم مهم نبود؟

اشاره اي به سیگارش ادامه دادم با : 

این چیه كه مي كشي؟ خسته ات نمي كنه این -

خسته نمي شي كه هر حالتت وابسته به وابستگي؟ 

  این پاكت و سیگاراي داخلشه؟

به فوت كردِن دود سیگار نداشت و انقدر دود  عادت

رو تو راه هاي هواییش نگه مي داشت كه با نفسش 

یكي بشه و گاهي بین جمله هایي كه مابین پك زدن 

هاي عمیقش مي گفت، كمي دود از بین لب هاش و 

بیرون مي زد البه الي كلمه هاش !  

اما متفاوت بود؛ بعد از پكي كه به سیگار زد،  اینبار

همه ي دود رو یك جا تو صورتم فوت كرد و اون 

  !لبخنِد یك وري جا خوش كرد كنج لبش

كرده بودم به این آزار و اذیت هاي گاه و بي  عادت

گاهش! صداش در اثر دودبازي اي كه با ریه هاش 

ودراه انداخته دو رگه شده ب  :  



  !من به سیگار وابسته نیستم-

باال رفتند و چند بار جمله اي كه گفته بود  ابروهام

رو تو سرم تكرار كردم و واضحا متوجهش نشدم! 

پس معنيِ اعتیاد چي مي تونست باشه؟ داشتم به این 

فكر مي كنم كه اگر من جاي سیگار بودم، قطعا به 

 !لب هاش اعتیاد پیدا مي كردم

- تحان كني؟مي خواي ام  

به سیگاري كه به سمتم گرفته بود چشم  متعجب

دوختم و نگاهم بین چشم هاش و سیگاِر داخِل دستش 

گردش پیدا كرد. با گیجي دست بردم كه سیگار بین 

انگشت هاش رو بگیرم كه سریع دستش رو عقب 

 :كشید و گفت

  !شرط داره-

تر لب زدم گیج : 

  چه شرطي؟-

لحن متفاوتي گفت با : 



- قت خواستي سیگار بكش اما فقط با دست هر و

  ! هاي من

پر سوال و مبهوتم رو كه دید ادامه داد نگاهِ  : 

چون دست هاي من فقط اجازه ي یك پك به لب -

 !هات رو مي دن! نه بیشتر

شده بود امشب؟ رسما داشت دیوانه ام مي كرد.  چش

انگشت هاي رو هوا مونده ام رو مشت كردم و خیره 

ي ستاره دارش... چي؟ چشم هاش شدم به چشم ها

 ستاره داشت؟؟

به چشم هاش دقیق شم؛ نذاشتم كشف كنم و به  نذاشت

این حقیقت برسم كه تو چشم هاش واقعا ستاره دیدم 

ط خیال بودهیا فق !  

  ! پاشو-

فنجون چایي و قهوه ي دست نخورده و بعد به  به

  :جاي نامعلومي تو صورتش نگاه كردم كه ادامه داد

  !گرسنمه-



تونستم بلند نشم؟ سوییچش رو به سمتم گرفت مي :  

اوایل خیابون باالییه؛ منتظرم بمون تا بیام ماشین !  

شدم و  سوییچي كه داخل دستم گذاشته بود خیره به

بعد به قدم هاش كه به سمت صندوق مي رفتند و در 

آخر هم مغزم دستور انجام خواسته اش رو داد و 

  !پاهام به حركت در اومدند

خیابوني كه گفته بود رفتم و ماشین رو پیدا كردم.  به

با تردید سوار شدم و طبق خواسته اش به انتظارش 

  !نشستم

شدت سر رفته  ساعت گذشته بود و حوصله ام به نیم

بود! بوي ادكلنش تو ماشین پخش بود و ذهنم درگیر 

شده بود! یك چیزي در مورد این مرد با بقیه فرق 

داشت؛ هر بار از ادكلن متفاوتي استفاده مي كرد و 

بوي متفاوتي مي داد و این قضیه به شدت گیجم مي 

كه به این آدم  يكرد؛ درست مثل همه چیز دیگه ا

  !مربوط بود



اي كه به پنجره زد از فكر بیرونم آورد. قفل  ضربه

مركزي رو باز كردم و سوار شد. به نایلون هاي 

  :داخل دستش نگاه كردم كه توضیح داد

  !یه ساعته كه معطل اینام-

دیدن آرم قوطيِ برگر ها، خندیدم و گفتم با :  

  رفتي و از یه جاي لوس غذا خریدي؟-

قطعا فست از نظرش كافه جاي لوسي بود؛  وقتي

 !فودي كه چسبیده بود به كافه هم لوس بود

تفاوت گفت بي :  

  !دیگه گرسنگي غالب شد -

بعد یكي از قوطي هاي برگر و یه قوطي دلستر  و

  !رو به سمتم گرفت

دستش گرفتمشون و به برگر خودش كه مشغول  از

  :باز كردنش شده بود نگاه كردم و پرسیدم

  ناهار نخورده بودي؟-



  :گفت

  !وقت نشد-

بعد گاز بزرگي از برگرش زد. قوطي و بعد فویل  و

  !برگرم رو باز كردم و ذهنم مشغولش شد

نداشت غذا بخوره؛ وقت نداشت بخوابه؛ خدا  وقت

مي دونست واسه چه چیز هاي مهم دیگه اي وقت 

  !نداره

كودك از درونم با خوشحالي جیغ كشید "  پرتوي

  "واسه تو وقت داره

نكه جمله ي بعدي رو بگه، والد درونم قبل از ای و

  !جلوي دهانش رو گرفت و ساكتس كرد

مي گفت؛ واسه من وقت گذاشته بود؛ اومده  راست

بود پي درگیري هاش؛ درگیري هایي از جنس "خانم 

  ! "حقیقي

  دوست نداري؟-



تعجب بهش نگاه كردم و با اشاره اش متوجه شدم  با

ع گفتمكه منظورش برگر دست نخوردمه، سری :  

  !چرا-

گاز كنترل شده اي به برگرم زدم و ! 

سكوت مشغول خوردن بودیم و اینبار خیلي تالش  تو

  !كردم كه زودتر ازش غذام رو تموم نكنم

مزه رو هم پایین فرستادم و با تكه ي خوش آخرین

وسوسه ي پرتوي كودك براي خوردن خیارشور 

  !هاي باقي مونده ي انتهاي فویل، مقابله كردم

هاي خالي رو داخل  نایلون انداختم و گفتم قوطي :  

  !ممنون واسه شام-

تو ذهنم غر غر كردم و :  

  "كي ساعت شیش شام مي خوره؟"

آورد و به سمت حرف ماشین رو به حركت در  بدون

شمال خیابون ولیعصر حركت كرد. سكوت كرده 

بودم و غیر مستقیم به نیم رخش نگاه مي كردم؛ هم 



دلم مي خواست به خونه برسونتم تا بتونه بره و 

زودتر بخوابه و هم دلم مي خواست ساكت بشینم و 

شه يببینم مسیري كه در پیش داریم به كجا ختم م ! 

خواستم صداش بزنم اما نمي دونستم به چه  مي

  !اسمي

گفتم"بهراد"؟ نه مي !  

  !كسري"؟ حرفشم نزن"

  !آقاي بهراد"؟ خیلي یه طوري بود"

چي صداش مي زدم این آدم رو؟ پس   

ختگي ، بین سرفه و "اهم" از گلوم خارج سا صدایي

  :كردم و بالفاصله گفتم

 ...مي گما-

رو براي چند ثانیه به سمتم چرخوند و من  صورتش

، با دیدن چشم هاش، از هر چیز گفتني اي كه بود 

  دست كشیدم و ماتم برد! خدایا... چطور سرپا بود؟



چشم هاش به شدت مي ترسوندنم و اینطور به  حالت

ي رسیدند كه دیگه تسلط و توان كافي براي نظر م

  !باز موندن رو ندارند

خودم جرات دادم و با تحكم گفتم به :  

  !من مي رم خونه-

رو پشت چراغ قرمز متوقف كرد و اینبار،  ماشین

كامل به سمتم چرخید! ابروهاش باال رفتند و سوالي 

  :نگاه كردنش باعث شد كه ادامه بدم

- مي گیرم و به خونه بر مي  من از همینجا ماشین

  !گردم؛ تو هم همین حاال برو خونه و بخواب

تو دلم با غرغر ادامه دادم" این دیگه چه مدل  و

  ! "زندگيِ مسخره ایه كه تو داري

كرد صدام رو نشنیده و به محض نمایش  وانمود

اعداد سبز به جاي دو صفِر قرمز روي چراغِ 

  !چهارراه، ماشین رو حركت داد

از رفتارش غر زدم فهكال :  



  ...گفتم كه-

حرفم نشست میون :  

  !شنیدم-

به همون اندازه اي كه دوست داشتني بود،  درست

حرص درآر هم بود؛ نه كمتر، نه بیشتر! صدام 

  :هنوزم كالفه و حرصي بود

  ...پس-

جمله ام رو قطع كرد دوباره :  

  !مي رسونمت خونه-

تر پرسیدم سمج :  

  بعدش؟-

ن داخل خیابوني فرعي، تغییر مسیر داد و چرخید با

بعد از نیم نگاهي كه بهم انداخت، با صدایي كه شبیه 

  :به صداي آدم هاي دوروز نخوابیده نبود، گفت

  !درگیري هم چیز خوبي نیست-



اون مي تونست انقدر سمج باشه، من چرا نمي  اگه

  :تونستم

  بعدش مي ري و مي خوابي مگه نه؟-

ناگهاني به كنار خیابون كشید و رو خیلي  ماشین

  :روي ترمز زد و به سمتم چرخید

مي رسونمت و بعد مي رم و مي خوابم! ولي بخدا -

  !قسم كه تو گفته بودي فقط یه سوال مي پرسي

نگاهش كردم مات ! 

***** 

 

 

پنجم فصل  

به چهره ي ماني نگاه كردم و دلم ضعف رفت؛  
ار هاي گاز نگرفتن این موجود، جزو سخت ترین ك

  !دنیا بود



هاي تپلش حسابي با روح و روانم بازي مي  انگشت

كردند و چشم هاي گرد و روشنش وقتي با انتظار به 

دستم نگاه مي كرد، بیشتر از قبل خوردنیش مي 

  !كرد

بلز رو باال بردم و گفتم مضراب :  

  رو هر كدوم كه من زدم بزن. باشه؟-

سر تكون داداینكه نگاهش رو از دستم بگیره  بدون !  

رنگ زرد كه زدم، بالفاصله دستش رو باال  روي

آورد و با قدرت مضراب رو جایي بین رنگ سبز و 

زرد كوبید و بالفاصله، تند و با هیجان شروع كرد 

  ! به زدن ضربه هاي پي در پي روي بلز

شنیدن صداي ناهنجاري كه تولید كرده بود، به  با

ش كشیدم و خیره خودم اومدم و بلز رو از زیر دست

  :به چشم هاي چند رنگ و روشنش گفتم

 !نشد-

انتظار نگاهم كرد و گفت با :  



  !بزنم-

رو آروم نزدیك بردم و با لحني جدي گفتم بلز :  

- كدوم رو كه من زدم فقط مي زني؟ باشه؟ هر   

تكون داد و پرسیدم سري :  

  كدوم رو مي زني؟-

لحن شیرینش گفت با :  

  !هر كدوم كه بزنمو-

ام گرفت و مضراب رو روي رنگ نارنجي  خنده

زدم! به تقلید از من، روي نارنجي كوبید و منتظر 

نگاهم كرد! از قصد آروم و با فاصله كار مي كردم 

تظرم بمونهكه من !  

بي قرارش رو تند تند تكون مي داد و انگشت  پاهاي

هاي تپلش رو دور مضراب سفت گرفته بود! روي 

رنگ سبز زدم و صدایي كه در اثر ضربه اش تولید 

  !شد، همزمان شد با زنگ موبایلم؛ بهراد بود



به ساعت انداختم؛ نزدیك شش بود. صبح پیام  نگاهي

و ساعت اتمام كارم رو  داده بود كه دنبالم مي آد

  :پرسیده بود. جواب دادم وتو گوشي گفتم

  !چند دقیقه دیگه مي آم-

صداي ضربه هاي ناهنجاري كه مانيِ فرصت  اما

طلب تولید مي كرد، اجازه نداد جوابش رو بشنوم و 

با تكرار جمله ي قبلي م، تماس رو قطع كردم و 

  !مادر ماني رو صدا زدم

قال دادم و بعد ازرفتنشون، با ها رو بهش انت تمرین

سریع ترین حركات ممكن، روپوشم رو تعویض 

 .كردم و بیرون رفتم

رو دوبل پارك كرده بود! قدم تند كردم به  ماشینش

سمت ماشین و تن خسته ام رو رسما پرت كردم رو 

  !صندلي

سومین باري بود كه تو بیست روز گذشته،  این

اي یك بار همدیگه بیرون اومده بودیم و تقریبا هفته 

رو مي دیدم؛ هر بار هم مسیرمون رستوراني خاص 



بود. صحبت هامون چند كلمه اي و تكراري؛ شب 

رو به خوردن غذا مي گذروندیم و در نهایت، من 

رو به خونه مي رسوند و خدانگهدار تا هفته ي 

بعدي! بین این یك هفته هم پیام هایي رد و بدل مي 

گشت هاي دست هم نمي شدند اما تعدادشون به ان

رسید! تنها چیزي كه تو این پیام ها از من مي 

پرسید، " كجایي؟" بود و جواب من همیشه مشخص؛ 

  ""خونه

كه همیشه ساعت ده به بعد پیام مي داد و اون  چرا

  !ساعت من همیشه خونه بودم

دیدن مسیر تكراري اي كه ختم مي شد به  با

  :رستوران، كالفه غر زدم

- ریم اونجا؟ بازم مي   

سمتم برگشت به :  

 پس كجا بریم؟-

دلخوري گفتم با :  



  !من خسته شدم-

نگاهم كرد! واقعا هم تنها حسي كه تو این  متعجب

بیست روز پیدا كرده بودم، خستگي بود؛ رابطه برام 

كسل كننده شده بود! روز هاي تكراري! كار هاي 

تكراري! حرف هاي تكراري و محدود و تنها چیزي 

تغییر مي كرد تو این روز هاي مثل هم، لباس كه 

مي شد رارهامون بود؛ وگرنه تاریخ مو به مو تك !  

شده بودم از حرف نزدناش؛ از رابطه اي كه  كالفه

نمي دونستم اسمش چیه؛ از اسمي كه نمي تونستم 

صدا بزنم؛ از سوال هاي لعنتي اي كه نمي تونستم و 

این رابطه نمي ذاشت كه بپرسم! اگه ما تو شروع 

هیچ حرفي نداشتیم، خدا باید به دادمون مي رسید تو 

 !ادامه اش

دنبال حل مسئله بود؛ باالخره یه راهي وجود  ذهنم

داشت! یه راهي كه بتونم این حصار رو بشكنم! 

حصار سفت و سختي كه بهراد دور خودش چند دور 



پیچیده بود و یه تابلوي " به هیچ وجه مزاحم نشوید" 

ردرش نصب كرده بودبزرگ هم س !  

نیمرخش رو نگاه كردم؛ به نظرم قدم اول رو  دقیق

برداشته بود و یه حس راضي كننده ي دروني هم 

  !بهم مي گفت كه نسبت به من توجه داره

من باید یه كاري مي كردم؛ باید قدم دوم رو بر  حاال

مي داشتم! باید به حرف مي آوردمش! درس هایي 

م اومدند" از عالیقش شروع كه خونده بودم، به كمك

كن!"! خداي من، عالیقش اما، اونا دیگه چي بودند! 

من كلي ترین مسائل رو هم درباره ي این آدم نمي 

 !دونستم چه برسه به جزییات

كودك به كمكم اومد و جیغ زد" بوكس پرتوي "!  

والد اما قیافه اش رو كج و كوله كرد و روش  پرتوي

كوچولوي مهربونم بود رو برگردوند! حق با پرتو 

اما من از بوكس دقیقا چه چیز لعنتي اي مي دونستم 

 !كه بخوام درباره اش حرف بزنم؟

  كجا مي خواي كه بریم؟-



گاهش كردم! واقعا مي رفتیم به فكر در اومدم و ن از

جایي كه من دوست داشته باشم؟ مي شد مثال یه 

روزي باهم به شهر بازي بریم و تموم وسایل هاي 

هیجان انگیزش رو سوار شیم و از ته دل جیغ بزنیم؟ 

مي شد باهم به كنسرت بریم و پا به پاي خواننده 

ترانه ها رو بخونیم؟ مي شد بریم جاهاي هیجان 

كه تا به حال نرفته بودیم؟ مي شد جایي به  انگیزي

  جز این رستوران مسخره و همیشه خلوت بریم؟

  !اگه تا چند ثانیه دیگه نگي مي رم رستوران-

! مي گفتم، مي گفتمنه !  

  بریم یه جا قدم بزنیم؟-

  كجا؟-

كردم و گفتم فكري :  

  !نمي دونم؛ هر جایي-

اي قدم تو دلم خدا رو شكر كردم كه رستوران ج و

  !زدن نیست



نداد اما تغییر مسیر همیشگیش، امیدوارم  جوابي

كرد! ساعت، شش و نیم شده بود و باید به خونه خبر 

مي دادم كه دیر مي آم! رو این حساب براي بابا 

پیامك زدم" سالم بابا! من امشب شام رو قراره با 

 "یكي از دوستام بیرون باشم و بعدش مي آم خونه

براي بابا هم این بود كه مثل مامان،  پیامك زدن علت

پیام بارون و سوال بارونم نمي كرد و خیلي شیك 

 . "فقط مي گفت" مراقب خودت باش

رو تو كیفم سر دادم و به مسیر نامعلومي كه  گوشي

  !در پیش داشتیم خیره شدم

بیست دقیقه ي بعد، تو خیابون بسیار خلوتي  حدود

به حال هم نیومده  بودیم كه نمي دونستم كجاست و تا

بودم! وقتي ماشین رو كنار خیابون پارك كرد، با 

تعجب به اطراف نگاه كردم؛ یكي از خیابون هاي 

بسیار خلوت و ساكت شمال شهر بود! به دستي كه 

  :مي رفت به سمت دستگیره نگاه كردم، پرسیدم

  اینجا كجاست؟-



هاش رو روي هم فشرد و بي حوصله گفت لب :  

- بریم پیاده رويخودت گفتي  !  

خود خدا! نكنه آِه مهبد من رو گرفته بود؟ یا   

گفته بودم بریم پیاده روي كه یك ساعت بغ نكنیم  من

تو رستوراني كه به نظر مي رسید تنها مشتري 

هفتگیش ما ایم! مي خواستم بریم جایي كه بین 

جمعیت باشیم؛ انرژي بگیریم؛ صدا بشنویم؛ با 

حاال این آدم ، من رو صداي بلند حرف بزنیم و 

آورده بود كور ترین نقطه ي تهران كه پیاده روي 

  كنم؟

كردم احساساتم رو كنترل كنم؛ باید از یه جایي  سعي

  !شروع مي كردم

شدم و ماشین رو دور زدم و كنارش قرار  پیاده

گرفتم!دم عمیقي از هواي خنك وارد ریه هام كردم و 

  !كنارش قدم برداشتم

یب شلوارش بودند و  نسبتا آروم قدم هاش تو ج دست

بر مي داشت و من وحشت كردم از حسي كه داشت 



گریبانگیرم مي شد؛ پاییز همینطوریش هم عاشقانه 

بود چه برسه به وقتي كه تو بي عبور ترین خیابون 

شهر، زیر نور كم جون ماه، موازي با درخت هاي 

كه به  قدميسر به فلك كشیده قدم مي زدي و با هر 

لو مي رفتي، احساس نیازت به همراِه غیر قابل ج

  !نفوذت بیشتر و بیشتر مي شد

فهمیده بودم؛ من بودم كه به این مرد نیاز  درست

داشتم! اون با حصارش داشت ادامه مي داد به 

زندگیش و این من بودم كه براي ادامه دادن به 

 !شكستن این حصار نیاز داشتم

همچنان سكوت بود! تا به امروز هیچ حرف  انتخابش

مستقیمي از احساسش به من نزد بود اما من، خبر 

داشتم از احساساتش و براي ثابت كردن دوباره شون 

ش جلو نزدم! قدم به خودم، قدم هام رو تند كردم و از

هام رو كند كردم و ازش عقب نموندم؛ همین بس 

 بود! نبود؟



رو، رو به آسمون گرفتم و براي اولین بار،  سرم

  :صداش زدم! اسمش آهنگ دلنشیني داشت

  كسري؟-

خودم تو سینه حبس شد و با بیرون اومدِن  نفس

صداي "آ" آخر اسمش، تازه متوجه شدم كه چه كار 

دادمسختي رو انجام  !  

خاصي ازش ندیدم؛ صداش هم طبق معمول  واكنش

  :وفادار بود به احساسات صاحبش

 بله؟-

رفته بود كه چرا صداش زدم اما حالم... زیادي  یادم

خوب بود! پرتوي كودك داشت بهم غلبه مي كرد و  

تمایل داشت كه بین درخت ها مارپیچي حركت كنه 

  !"و با صداي بلند، پشت سر هم بگه" كسري

قدمي بلند خودم رو به جلو كشیدم و مقابلش  با

ایستادم! در جا ایستاد و با تعجب نگاهم كرد! نگاهم 



رو از این چشم به اون چشم به گردش در آوردم و 

  :گفتم

  !به پادشاه هاي ایراني مي گفتن كسري -

شكسته اش باال رفت و گفت ابروي :  

  خب، بگن! ما چرا اینجا وایسادیم؟-

گرفت از این حجم بي احساسي اي كه این ام  خنده

آدم دچارش بود! دیروز تو كتابخونه تنها كار مفیدي 

كه انجام داده بودم این بود كه معني اسمش رو سرچ 

  !كنم و حاال جوابم " خب، بگن" بود

مقابلش كنار اومدم و بي حرف به راه افتادم! كمي  از

جلو تر فضاي سبزكوچیكي بود با چند نیمكت كه 

اكثرشون رو پسر هاي جوون پر كرده بودند! به 

نیمكتي كه دقیقا كنار پیاده رو بود و خالي، اشاره 

  :كردم و پرسیدم

  بشینیم؟-

اصال منتظر جوابش نموندم و نشستم و . 



حرف، كنارم ایستاد و محتویات جیبش رو بیرون  بي

 .كشید و بعد نشست

 پاكت سیگار و موبایلي كه تو دستش بود نگاه به

كردم و حرفي نزدم. چرا پیش نمي رفتیم؟ خسته شده 

  !بودم از درجا زدن

از پاكت بیرون كشید و  آتیشش زد و با  سیگاري

اینكار به یاد جمله اي كه گفته بود افتادم و  عضالت 

شكمم منقبض شدند" هر وقت خواستي سیگار بكش 

  ! "اما فقط با دست من

میقي رو به سمت لب هاش برد و كام ع سیگار

گرفت. در حالي كه پاي چپم رو زیر بدنم مي ذاشتم، 

  :كامال به سمتش چرخیدم و خیره به سیگارش گفتم

  !من هم مي خوام بكشم-

ثانیه مكث كرد و در حالي كه عمیق نگاهم مي  چند

كرد، سیگار رو به سمتم گرفت. با تردید دستم رو 

جلو بردم و با عقب كشیدنش جا خوردم و دستم رو 

اختماند !  



سیگار رو به سمتم گرفت؛ اینبار دقیقا مقابل  دوباره

لب هام! از شدت هیجان رو به مرگ بودم؛ سرم رو 

جلو بردم و لب هام رو با تردید، دور فیلتر سیگار 

محكم كردم و با دمي كه در اثر هیجان كوتاه شده 

بود، پك كم جوني به سیگار زدم و با كشیده شدنش 

همراه با تموم حجم  وي دود راز بین لب هام، همه 

  !تنفسیم به بیرون فوت كردم

من با همون اولین پك معتادم شدم؛ نه به سیگار! "

 "به دست هاش

پلك هایي كه به زور باز مونده بودند، به فیلتر  با

صورتي شده ي سیگار نگاه كردم و وقتي همون 

فیلتر دوباره بین لب هاش جا خوش كرد، قلبم ایستاد 

ضم هیجاني كه شدیدا درگیرم كرده بود، و براي ه

 !چشم هام رو بستم

شد؛ نمي شد اینجا بشینیم نمي !  

هوا، این حجم از سكوت و تاریكي، اون فیلتر  این

ي لعنتي كه هر بار بین لب هاش قرار  صورتي شده



مي گرفت، كمرنگ تر مي شد و لباس هاي لعنتي 

تري كه زیادي بهش مي اومدند، رسما داشتند بیچاره 

  !ام مي كردند

ایستادم و گفتم ناگهاني :  

  !بریم؛ من سردمه-

بدون مكث شروع كردم به قدم زدن تو مسیري كه  و

 .ختم مي شد به ماشین

د، كنارم بود؛ بي حرف، بي حس، بي ثانیه بع چند

خبر از احساسات زنانه اي كه داشتند از پا درم مي 

  !آوردند

ماشین نشستن هم دردي ازم دوا نكرد! درد من  تو

  !خودش بود؛ درمان این درد هم خودش

ي ماشین رو پایین كشیدم و گونه هاي داغ  شیشه

  .كرده ام رو به دست خنكاي هواي آبان دادم

اهي بهش انداختم و به این فكر كردم كه مي نگ نیم

شد این بت زیبا یه روزي بشكنه؟ اصال شكستني 



بود؟ و با این فكر بود كه سوال بزرگ و عجیبي تو 

  سرم شكل گرفت؛ اگه مي شكست، باز هم زیبا بود؟

بدترین شكل ممكن گیج شده بودم و نمي تونستم  به

خوب مي تشخیص بدم اگه چه اتفاقي بیفته، حال من 

شه! و تنها چیزي كه اون لحظه كمي فاصله ام داد 

از افكار ویرون كننده ام، صداي زنگ موبایل 

  !كسري بود

دادنش متعجبم كرد؛ ندیده بودم كه وقتي  جواب

كنارمه تلفني رو جواب بده! جمله اي كه گفت اما، 

  :عجیب تر از كارش بود

  !خیلي خب، االن مي آم-

مي رفت؟ كجا؟ االن   

نگاهش كردم اما اصال نگاهم نمي كرد كه  سوالي

  :متوجهم بشه! به خودم جرات دادم و پرسیدم

  كي بود؟-

دادنش به سوالم خیلي جدید و بي سابقه بود جواب :  



  .نصیري-

درگیر شد و سوال دوم رو پرسیدم فكرم :  

  چیزي شده؟-

  !مي گفت حال آراد خوب نیست-

  مي ري خونه؟-

 .آره-

ل پشت سرهم جواب داده بود و بي سه سوا به

انصافي بود اگه این دست آورد مهم رو تو گینس 

 !ثبت نمي كردم

گفته بود؟ مي رفت خونه؟ من رو هم قرار بود  چي

  با خودش ببره؟

بود كه داشت به سمت خونه اش مي رفت و  واضح

نمي شد بگم این قضیه داره باعث ترسم مي شه اما 

بنشینم و تا رسیدن به اون نمي تونستم با خیال راحت 

برج بي سر و ته، از هواي خنك پاییز لذت ببرم! 



درست بود كه قبال هم به خونه اش رفته بودم اما نه 

جا شدم و گفتم بهتو این موقعیت! كمي سر جام جا  :  

  مي خواي كه من برم خونه؟-

نگاهي بهم انداخت اما جوابي در كار نبود! معذب  نیم

تم كه شاید نگرانیش براي پسرش تر شدم و مي دونس

موقعیت این جنس از حرف ها رو ایجاب نمي كنه 

اما هیچ كدوم از این ها باعث نمي شدند كه من 

  :احساس نگرانیم رو نادیده بگیرم

  ...من مي تونم از همینجا-

رو قطع كرد صحبتم :  

 پیاده ات كنم وسط اتوبان؟-

كردم و به مسیرش ادامه داد سكوت . 

دیگه اي نزدم؛ مي ترسیدم چیزي بگم و واقعا  حرف

  !همینجا پیاده ام كنه؛ هیچ كاري از این آدم بعید نبود



ساعت بعد، مقابل برجي بودیم كه انتهاش تو  نیم

ه بود! ماشین رو مقابل مسیر ورودي تاریكي گم شد

  :پارك كرد و كوتاه گفت

  !پیاده شو-

شدم و كنارش حركت كردم؛ سوویچ رو سر  پیاده

  :راه به نگهباني كه به پاش بلند شده بود داد و گفت

  !بگو متین بیارتش داخل-

بي حرف سوییچ رو گرفت و من دنبال قدم  نگهبان

این بلبشو، پرتوي هاي بلند بهراد كشیده شدم و تو 

  "والد غرغر كرد" باالخره كسري یا بهراد؟

توجه به حرفش، مقابل بهرادي كه به سمتم  بي

  .چرخیده بود قرار گرفتم

  !بشین تو البي؛ مي گم برات ماشین بگیرند-

جمله اش رو پردازش نكرده بودم كه با  هنوز

سرعت فاصله گرفت و به چند ثانیه نكشید كه محو 

 !شد



یدنش به خودم اومدم و با قدم هایي كه رو زمین ند با

مي كشیدمشون، به سمت نشیمن هاي البي رفتم و 

  !خودم رو رو اولینشون پرت كردم

كار نمي كرد؛ دلم با بهراد بیست طبقه باال  فكرم

رفته بود و بدون حضورش، تصمیمات عقلم رو نمي 

  !خواستم

شدن  دقیقه رو تو حالي بد گذروندم و با نزدیك ده

البي من، كمي حالت نشستنم رو تغییر دادم! با 

  :احترام سالم داد و بعد از جواب من گفت

  .راننده منتظرتونن خانم-

صفحه ي موبایلم نگاه كردم و گفتم به :  

  !لطفا بگین چند لحظه منتظر بمونن-

حتما" ي گفت و فاصله گرفت. شماره ي بهراد رو "

آزاد گوش دادم؛ االن گرفتم و با انزجار به بوق هاي 

وقت جواب ندادن بود؟ به محض قطع شدن تماسي 

كه تا لحظه ي آخر هم برقرار نشد، اینبار شماره ي 



نصیري رو گرفتم و در جا جواب دادنش كمي از 

  :حس هاي بدم رو تقلیل داد

  !سالم پرتو جان-

داده و نداده پرسیدم سالم :  

  آراد چطوره؟-

شت تماس این موقع و مكث كرد؛ احتماال دا كمي

ناگهاني و سوال ناگهاني ترم رو پردازش مي كرد. 

  :براي باال بردن سرعت پردازشش گفتم

  !آقاي بهراد گفتن كه خوب نیست-

  !آه بله... آروم نمي گیره؛ نمي دونم چشه-

هاي آخرش، با جیغ هاي آراد ادغام شده  جمله

  :بود.گفتم

  !خیلي خب-

ه سمت آسانسورها رفتم و تماس رو قطع كردم و ب و

دكمه ي نزدیك ترینشون رو لمس كردم! مسیر البي 

تا واحدش به قدري طوالني بود كه مي تونستي صبح 



هایي كه دیر از خواب بیدار مي شي، زماني كه این 

مصافت مي طلبید رو اختصاص بدي به خوردن 

صبحانه! مطمئن بودم كه یك فنجون چاي، تو حد 

مي شه فاصل این طبقات سرد !  

ایستادن آسانسور تو طبقه ي بیستم، پیاده شدم و به  با

سمت تك واحد طبقه رفتم و انگشتم رو روي نماكلید 

 !لمسي زنگ ورودي گذاشتم

ار طوالني شده ام براي باز باالخره انتظ نصیري

شدن در رو تموم كرد و با چشم هاي متعجب بهم 

  !نگاه كرد

براي تعجبش نداشتم، وارد شدم و پرسیدم جوابي :  

  آراد كجاست؟-

عالوه بر نگاهش، تو صداش هم مشهود بود تعجب :  

  !تو اتاقشه-



سمت اتاق آراد حركت كردم و هرچي نزدیك تر  به

ش بیشتر دلم رو به درد مي مي شدم، صداي هق هق

  .آورد

رسیدنم به اتاق، متوجه بهراد شدم كه پشتش به من  با

بود؛ رو زانو هاش نشسته بود و داشت با آرادي كه 

صورتش از شدت گریه قرمز شده بود، صحبت مي 

  .كرد

تر رفتم و در حالي كه كنار بهراد قرار مي  نزدیك

  :گرفتم، آروم گفتم

  !من اینجام-

به سمتم چرخید و عالمت سوال بزرگي وسط  سریعا

سیاهي چشم هاش، مشخص شد! اهمیتي نداد و 

اسباب بازي صدا داري رو كه احتماال براي آروم 

كردن آراد تو دستش گرفته بود رو از دستش بیرون 

  !كشیدم و خاموشش كردم



مسیر دست هام رو دنبال مي كرد و فعال  نگاهش

اي سیاه گرد شده وقت ضعف رفتن براي این چشم ه

  :نبود! گفتم

  !كمي روغن بدن مي خوام؛ سرد نباشه لطفا-

نزد اما از جاش بلند شد و از اتاق بیرون  حرفي

رفت! با رفتنش به آراد كه از شدت گریه نفس كم 

آوره بود و دم هاي كوتاه مي كشید نگاه كردم و دلم 

آتیش گرفت؛ خدا مي دونست چند ساعت رو به گریه 

  !گذرونده

خوابي رو كه كنار تختش بود روشن كردم و  شب

  !لوستر اتاقش رو خاموش

مالیم اتاق رو پوشوند و تو همین موقع بهراد با  نور

اسپري روغني كه تو دستش بود به اتاق اومد. 

  :روغن رو گرفتم و گفتم

  .توپ بزرگش رو هم مي خوام-



از اینكه واكنشي نشون بده، صداي نصیري از  قبل

ر اومدپشت س :  

  .االن مي آرم-

رسیدن توپ، از بهراد خواستم كه بیرون از اتاق  با

باشه اما در رو نبستم. جلو رفتم و خیلي با احتیاط. 

دكمه هاي پلیوري رو كه تن آراد بود رو باز كردم 

  !و لباس رو از تنش بیرون كشیدم

گریه مي كرد. اجازه دادم كمي به حال خودش  هنوز

كه قصد اذیت كردنش رو دارم و  باشه و حس نكنه

تو این فرصت، وارد فایل موسیقي هام شدم و 

موسیقي بي كالم و مالیمي رو پلي كردم و صداش 

  !رو كم كرد

رو گرفتم و روي توپ نشوندم، مقاوتي نكرد آراد !  

نگهش داشته بودم كه صورتم رو نبینه و بعد  طوري

حركات خطي رو كه جنبه ي ریلكسیشن داشتند 

وع كردم. اصال مقاوتي نداشت و گریه هاش شر

تموم شده بودند اما هنوز با سكسكه هق مي زد. با 



احتیاط وضعیتش رو تغییر دادم و از قسمت شكم، 

  .روي توپ گذاشتمش

به چهارچوب در تكیه داده بود و همچنان  بهراد

حركاتم رو دنبال مي كرد و حضورش، اجازه نمي 

م رو جمع كنمداد به اندازه ي كافي تمركز . 

رو بین پاهام ثابت نگه داشتم، دست هام رو با  توپ

روغن چرب كردم و در حالي كه با دست چپ توپ 

رو حركت مي دادم، دست راستم رو بي حركت، 

ت آراد گذاشتمپش . 

خواستم ماساژش رو شروع كنم اما این شكلي  مي

نمي شد. برگشتم و به بهراد كه هنوز تو همون 

  :وضعیت قبلي بود نگاه كردم و خیلي آروم گفتم

 .بیا چند لحظه-

اش رو از چهارچوب در برداشت و به سمتم  تكیه

  :اومد. آروم تر گفتم

- كنه توپ رو نگه دار لطفا. نمي خوام حركت .  



حرف كاري كه خواسته بودم رو انجام داد و من  بي

دستم رو از پشت آراد برداشتم و ماساژ هاي آرام 

سازي رو شروع كردم. اولش كمي تكون خورد و 

 .بي قراري كرد اما دوباره آروم گرفت

ي سینه ي كوچیكش در اثر سكسكه باال و پایین  قفسه

لوش مي رفت و با این حركت، هق كم جوني از گ

  !خارج مي شد

هاي بهراد با حركات دست من تكون مي  چشم

  !خورند و قلب من هم، با چشم هاش

دقیقه، پشت سرهم آراد رو ماساژ دادم و درست  ده

وقتي كه مطمئن شدم خوابش برده، تكون بدي خورد 

  !و زیر گریه زد

صداش، چهره ي بهراد تو هم رفت و غم چشم  با

هاش غم دنیا رو تو دلم ریخت؛ كاش همیشه سرد و 

  !بي حس بود اما غمگین...نه

از ماساژ  كشیدم و توپ رو از دست بهراد  دست

گرفتم و دوباره حركات خطي رو شروع كردم و 



خیلي آروم شروع كردم به خوندن شعري بچگونه كه 

  !ریتم آرومي داشت

دقیقه از این كار نگذشته بود كه دوباره به خواب  جپن

رفت، حركات توپ رو آروم آروم متوقف كردم و به 

بهراد كه مي خواست بلندش كنه، به معني نه، اشاره 

دادم و خودم آراد رو بلند كردم. مي ترسیدم دست 

هاش سرد باشه و موقع تماس با تن گرم شده و بي 

بشه اریشقرپوشش آراد، دوباره باعث بي  !  

هم بلند شد و كنارم ایستاد، اجازه دادم صورت  بهراد

آروم آراد رو خوب نگاه كنه تا كني از غم چشم 

هاش كاسته بشه. همینطور هم شد؛ آرامش چشم 

 .هاش رو پر كرد، دل من رو هم

سمت تخت آراد رفتم و تن كوچیكش رو با احتیاط  به

م و با روي تختش گذاشتم و چند قدم به عقب برداشت

برخوردي كه شكل گرفت، تموم تالشم رو كردم كه 

  !صدام در نیاد



پشت سرم قرار گرفته بود؟ وحشت زده به  ِكي

سمتش چرخیدم و چشم هاش همه ي هیجاني رو كه 

  !تنم دچارش بود، وادار به سكون كردند

هاش ستاره داشتند چشم ...  

هاش احترام داشتند چشم ... 

مي زد؛ چشم هاش عهده مرد با لب هاش حرف ن این

دار حرف زدن بودند، چشم هایي كه تشكر مي 

  !كردند

هام رو بستم و سخت بازشون كردم؛ دیگه نمي  پلك

تونستم به چشم هاش نگاه كنم، نه تا وقتي كه انقدر 

زالل شده بودند و نه تا وقتي كه انقدر بي پرده حرف 

 !مي زدند

شده بود؟ ها كدوم جهنمي بودند؟ چرا ذهنم فلج  كلمه

به زور حرف هام رو از كوچه پس كوچه هاي ذهنم 

 :بیرون كشیدم و پرت كردم روي لب هام

  !من... برم...منتظره-



آرومش تموم عضالت تنم رو منقبض كرد صداي :  

  !بذار منتظر بمونه-

بعدا فكر مي كردم! االن نه بعدا؛ !  

قدم فاصله گرفتم و به موبایلم كه روي زمین  چند

گ زدم و انگشت هام رو بیشتر از حد نیاز بود، چن

 .دورش سفت كردم

وقتي كه تصمیم گرفتم براي خروج از اتاق،  و

دوباره مقابل كسري بودم؛ اینبار ضعیف تر، دیوانه 

پر نیاز تر تر، !  

رو باال آوردم و دقیق چشم هاش رو نگاه كردم سرم .  

  !مرسي-

صداي آرومش، نگاهم از چشم هاش به لب هاش  با

سر خورد. نه؛ من تشكر نمي خواستم! حاال فقط مي 

 .خواستم اجازه ي رفتن بده

شدن سرش رو حس كردم اما تواني به اسم  نزدیك

ا كاري كه ازم تواِن عقب كشیدن در من نبود و تنه



بر اومد، پایین انداخت سرم بود كه بالفاصله با 

انگشت هایي كه زیر چونه ام نشستند، سرم به جاي 

 .قبلي برگشت

  ...خدایا

برق، جاي جریان خون تو بدنم رو گرفت!  جریان

حس سرگیجه بهم دست داد و زانو هام از وضعیت 

ي قفل شده اي كه الزمه ي ایستادن بود در اومدند! چ

  شد؟

زور جسمم رو سرپا نگه داشتم و با گیجي به لب  به

هاش خیره شدم! انقدر سریع و ناگهاني اتفاق افتاده 

  !بود كه شك داشتم به واقعیتش

هاي گرم و در حال سوزشم، خط بطالن مي  لب

كشید روي شكم؛ بوسیده بود من رو! جاي بوسه اش 

هنوز هم روي لب زیرینم، مي سوخت و نبض مي 

  !زد



تو اتاق  آراد، اولین بوسه  رو تجربه كرده  من،

بودم! اولین بوسه با لب هاي ... اوه نه! حتي نمي 

  !تونستم بهش فكر كنم

اش یك ثانیه هم طول نكشیده بود اما براي  بوسه

 !هضمش حداقل یك قرن زمان مي خواستم

هام رو بستم تا دیگه نبینمش. دیدنش این قدرت  چشم

مین پرتم كنه و من حاال... باید رو داشت كه روي ز

مي رفتم. در كجا بود؟ كدوم راهرو ها رو باید طي 

مي كردم براي رسیدن به در خروجي؟ كدوم دكمه 

رو باید لمس مي كردم براي رسیدن  آسانسور؟ 

هیچ  ذهنمبعدش، بعدش باید كجا مي رفتم؟ چرا 

  اطالعات دیگه اي جز كار این مرد نداشت؟

ود من رو؟.... بوسیده بآه  

گرم بود. گرم نبود داغ بود؛ مي سوزوند نگاهش !  

رو دوباره پایین انداختم كه آتیش به چشم هام  سرم

 سرایت نكنه اما دوباره انگشت هاش...امان از

  !انگشت هاش



رو خودم باال آوردم تا فشار انگشت هاش رو  سرم

  .چونه ام به حداقل برسه و زانو هام رو خم نكنه

  !برو دست هات رو بشور خودم مي رسونمت-

... چطور انقدر صداش آروم بود در حالي كه خدایا

من مطمئن بودم تا ساعت ها نمي تونم كلمه اي 

  حرف بزنم؟

فت و پاهام اتوماتیك وار شروع سر راهم كنار ر از

به حركت كردند؛ سرویس بهداشتي از كدوم طرف 

بود؟ به راست پیچیدم و هنوز قدم بعدي رو برنداشته 

  :بودم كه شنیدم

  !چپ-

به كما رفته ام هوشیار شد و محكم به قفسه ي  قلبِ 

سینه ام كوبید. چرا حاال كه نباید حرف مي زد انقدر 

  صداش رو مي شنیدم؟

گرد كردم و حافظه ام تازه به كار افتاد و  قبع

  .هدایتم كرد به سمت سرویس بهداشتي



محض اینكه در رو بستم و خودم رو تو آینه دیدم  به

  !تازه یادم افتاد كه باید نفس بكشم

هاي یخ زده ام رو روي گونه هاي ملتهبم  دست

گذاشتم و نگاهم به سمت تصویر لب هام كشیده شد؛ 

یده شده بود هنوز هم نبض مي زد. من جایي كه بوس

  رو بوسیده بود؟

انقدر غیر منتظره و بي مقدمه؟ چطور   

درونم باالخره به صدا در اومد" چیش شبیه به  والد

  "آدمیزاده كه بوسه اش باشه؟

كردم! نمي دونستم پرتوي كودك كجاست؛  ساكتش

  !عجیب بود كه هیچ خبري ازش نبود

رتم پاشیدم كه چشم آبي رو طوري روي صو مشتي

  !هاي آرایش شده ام رو خیس نكنه

از رول دستمال بیرون كشیدم و قصد پاك  دستمالي

كردن رژ نیمه پاك شده ام رو داشتم اما به محض 

برخورد انگشت ها، با جایي روي لب زیرینم، حس 

عجیبي تو دلم پیچید! تركیبي از حسي خوشایند و 



مي كرد براي بي اضطرابي ناشي از یه نیاز كه تمنا 

  !جواب گذاشته نشدن

عجیب درگیر شد؛ اولین بوسه براي همه انقدر  ذهنم

پر رمز و راز بود؟ بخدا كه هر كسي جز بهراد من 

رو مي بوسید، انقدر برام غیر منتظره نبود كه حاال 

 !بود

خیال رژ رنگ و رو رفته ام، گونه ها و دست  بي

كه كشیدم هام رو خشك كردم و بعد از نفس عمیقي 

در رو باز كردم و خودم در سخت ترین موقعیت 

  !ممكن گذاشتم؛ رو به رو شدن با كسري بهراد

در اتاق آراد منتظرم بود و با دیدنم پرسید مقابل :  

  بریم؟-

به معني موافقت تكون دادم اما ترجیح قلبیم، ده  سري

روز ندیدنش بود؛ من حداقل  هشتصد و شصت و 

ان نیاز داشتم براي پذیرش چهار هزار ثانیه زم

  !همون یك ثانیه ي دیوانه كننده



قدم برداشتم و قبل از خروج، توصیه هاش  كنارش

 !به نصیري درباره ي آراد رو یكي درمیون شنیدم

آسانسور وضعیتم بدتر بود؛ ادغام بوي سیگار و  تو

ادكلنش رواني كننده تر بود؛ حضورش و خاطره ي 

كشنده تر و حاال، به دو  اون یك ثانیه پر رنگ تر و

 !حس خوشایند و اضطراب، شرم هم اضافه شده بود

حرف، مسیر خونه اش تا خونمون رو طي  بدون

كردن به خیابون كردیم و من، تمام مدت رو به نگاه 

  .هاي شب زده و سرد آبان ماه گذروندم

ماشین رو درست سر كوچه متوقف كرد، چشم  وقتي

دوختم به فضاي بي عبور كوچه و" خداحافظ"ِ 

ناواضحي رو روي لب هام نشوندم و دستم، اتوماتیك 

 .وار به سمت دستگیره رفت

دستور فرار رو به پاهام صادر كرد اما هنوز  مغزم

از مرحله ي برنامه ریزي به اجرا  دستورات

درنیومده بود كه ساعد دست چپم رو گرفت و با این 



حركتش باعث شد كه تنه ام به سمتش بچرخه و 

  !صورتم در مقابل صورتش قرار بگیره

هام رو سردرگم بین چشم هاش به حركت  چشم

  .درآوردم و تاریكي بیش از حدشون، گیج ترم كرد

  !نشد شام بخوریم-

لب هاش نگاه كردم و تنم تیر كشید. لب هاش  به

تداعي كننده ي خاطره اي دور و نزدیك بودند؛ انقدر 

دور كه محال به نظر مي رسیدند و انقدر نزدیك كه 

  !از حرارتشون مي سوختم

رو نرم از بین انگشت هاش بیرون كشیدم!  ساعدم

تنها چیزي كه تو ذهن آشفته ام جایي نداشت، شام 

 .نخوردن بود

بي معطلي دستگیره رو كشیدم و دستور فرار  اینبار

رو براي پاهام الزم االجرا كردم و بدون نگاه به 

پشت سرم فاصله ي ماشینش تا درب خونه رو با قدم 

  .هایي بلند دویدم



  از در باال رفتم"

ها را باز کردم پله   

خوابم را خواندم و لباس   

را بستم میدعا یها دکمه   

کردم و را خاموش مالفه   

دمیسرم کش یخواب را رو چراغ   

د،یاز وقتي که مرا بوس آخ  

کرده ام یرا قاط زیچ همه ."* 

 

* یرومن لنسک  

 

***** 

 

ششم فصل  



سویي شرتم رو باال كشیدم و هندزفري رو  زیپ

روي گوشام تنظیم كردم و به محض پخش شدن 

موزیك تند، سرعت تردمیل رو باالتر بردم و شروع 

  .كردم به دویدن

رو خوب نخوابیده بودم و صبح ساعت هشت،  دیشب

در مقابل نگاه دقیق شده ي بابا، به بهانه ي باشگاه 

رفتن از خونه بیرون زده بودم؛ نگاهي كه بهم مي 

 ."گفت "من مي دونم یه چیزي شده

كردم توجهم رو بین موسیقي و دویدن تقسیم  سعي

كنم و فعال روي موضوعات دیگه متمركز نشم! به 

فاق عجیب دیشب هم فكر نمي كردم؛ نه حداقل ات

  !حاال

تردمیل رو زیاد كردم و به نفس نفس افتادم؛  شیب

عمال داشتم از تردمیل استفاده ي غیر ورزشي مي 

 !كردم



حوله صورت خیسم رو خشك كردم و تو آینه اي  با

كه مقابلم بود، به گونه ها و پیشوني قرمز شده ام 

  ...نگاه كردم و به لب هام

دستور سكوت نمي داد و نمي تونستم از این  مغزم

اتفاق بگذرم! معده ام به طرز بدي از بي غذایي 

دیشب و امروز صبح ناله مي كرد و عضالت ساق 

پام به شدت ذوق ذوق مي كردند و زانوهام كم توان 

  !شده بودند

رو خاموش كردم و به سمت وزنه ها رفتم؛  تردمیل

كه بتونه خاطره ي دیشب كدومشون انقد سنگین بود 

 رو تو سرم له كنه؟

ردیف وزنه هاي كنار دیوار كه به ترتیب از جفت  به

وزنه هاي نیم كیلویي تا نمي دونم چند كیلویي چیده 

بودند نگاه كردم و احساس ضعف بهم دست داد شده !  

رو چرخوندم و به دستگاه هاي غول پیكر و  سرم

پیچیده اي كه به تازگي به سالن اضافه شده بودند 

نگاه كردم و با قطع شدن صداي موزیك، متوجه شدم 



كه تلفنم در حال زنگ خوردنه و گوشي رو از جیب 

  .سویي شرتم بیرون كشیدم

این وقت صبح؟ خداي من! اوه !  

انگشت بي تكلیفم رو جایي بین صفحه حركت  مردد،

دادم و به آیكون سبز رنگ كه نقطه اتصال من و 

بهراد بود نگاه كردم! نفِس عمیق بي تاثیري كشیدم و 

به این نتیجه رسیدم كه گاهي لمس كردن یك آیكون، 

  !مي تونه جزو سخت ترین كار هاي دنیا باشه

  !سالم-

ختي اي كه بود، حروف كلمه ي سالم رو هر بدب به

از بین حروف در هم ذهنم بیرون كشیدم و با ردیف 

  .كردنشون، جوابش رو دادم

 .سالم-

  كجایي؟-

این یكي رو پیدا نمي كردم جواب .  

  چرا نفس نفس مي زني؟-



سخت مي شد! لبه ي نشیمن دستگاه پرس سینه  داشت

  :نشستم و كوتاه گفتم

  .باشگاهم-

- اهم ؛دارم مي آم دنبالتتو ر .  

كش اومدند. قاعدتا باید تا یك هفته پیداش  اعصابم

نمي شد و این تماس و در خواسِت مالقات ناگهاني 

  !براي مغزم زیادي غیر منتظره بود

ها رو به زور و ضرب پشت هم چیدم كلمه :  

 كجا مي خوایم بریم؟-

تر از این حرف ها بود كه جواب سواالت من  سمج

هرو بد : 

  !آدرس رو برام بفرست-

دیگه اي داشتم؟ مسلما نه راه !  

رو فرستادم و به سمت رختكن باشگاه رفتم.  آدرس

صورتم رو چندین بار با آب سرد شستم و با بدبختي 

به موهاي خیس و بهم چسبیده ام نگاه كردم و طي یه 



حركت نیمه ارادي! سرم رو زیر شیر آب بردم و 

مموهاي كوتاهم رو چنگ زد .  

خیس شده ام رو عقب كشیدم و با حوله ي  سر

كوچكي كه همراهم بود تا جاي ممكن خیسي موهام 

  !رو گرفتم و مشغول تعویض لباس هام شدم

مي دونستم كي مي رسه، مي تونستم به خونه  اگر

برم و دوش بگیرم اما من هیچ چیزي درباره ي این 

 آدم نمي دونستم و زمان رسیدنش، كوچك ترین و كم

  !ارزش ترینش بود

ردیف صندلي هاي خالي رختكن نشستم و سر  روي

سنگین شده ام رو به دیوار تكیه دادم! بیني و گوش 

هام كیپ شده بودند و خبر از یه سرماخوردگي 

  .سخت مي دادند

چقدر گذشت كه با صداي زنگ تماس، چشم  نفهمیدم

باز كردم. صداش نزدیك بود و وعده ي فضاي گرم 

تن به لرز نشسته ام رو كمي آروم مي ماشینش، 

  .كرد



  رسیدم، كجایي؟-

رو قطع نكردم و به سمت در خروجي باشگاه  تماس

راه افتادم. ماشینش مقابل در بود.با دیدنش گوشي رو 

تو جیب سویي شرتم سر دادم و بي معطلي دستگیره 

 .رو كشیدم

از هم پاشیده ام كه روي صندلي جا گرفت، كمي  تن

  !آروم گرفتم؛ فقط اگه چشم هاش اجازه مي داد

  خوبي؟-

هر بدبختي اي كه بود راست نشستم و گفتم به :  

  !خوبم-

نگاهش باعث شد كه به سمتش بچرخم و  سنگیني

هاش نیكوتین داشتند و به طرز  نگاهش كنم؛ چشم

  !بدي، حالم رو خوب مي كردند

كي دستش بین موهام نشست، فقط با تماسش  نفهمیدم

  .بود كه لرز كردم و پلك هام رو بستم

  چرا موهات خیسه؟-



نداشتم و رسما نمي دونستم كلمه هام كدوم  جوابي

جهنمي ان. پوست سرم، دقیقا از قسمت هایي كه با 

در تماس بود، مي سوخت و نبض مي انگشت هاش 

 "زد؛" چرا دست از سرم بر نمي داشت؟

رو تا روي شونه هام پایین كشید و من پلك هام  شالم

  .رو ناشیانه، تا جاي ممكن بهم فشردم

ثانیه بعد، با گرماي مطبوعي كه روي صورت  چند

و سرم حس كردم چشم باز كردم و متوجه شدم كه 

به سمتم تنظیم كرده! كانال گرمایشي ماشین رو 

  :صداش هم مثل فضاي ماشینش گرم و دلچسب بود

  .بخواب. رسیدیم بیدارت مي كنم-

... ایده ي خوبي بودخواب ! 

یكي از بزرگراه هاي خروجي  كه باز كردم، تو پلك

تهران بودیم. چند بار پشت سر هم چشم هام رو باز 

و بسته كردم تا وضوح دیدم باال بره و نتیجه همون 

بود! با كرختي صورتم رو به سمت بهراد چرخوندم 

  :و كم جون گفتم



  .صورتم داره مي سوزه-

برد و زاویه ي پخش گرما رو تغییر داد و  دست

  :پرسید

- بیدار شدي؟چرا    

رو از دور گردنم آزاد كردم و به جاي جواب  شالم

  :به سوالش پرسیدم

  كجا داریم مي ریم؟-

آدم جواب دادن رو یاد نمي گرفت؛ این من بودم  این

  !كه باید نپرسیدن رو یاد مي گرفتم

رو روي سرم كشیدم و بي حرف به مسیر نگاه  شالم

ار قرار بود با كردم؛ اینبار قرار بود كجا بریم؟ اینب

  چي رو به رو بشم؟

دادم هیجان اضافي به خورد جونم ندم و  ترجیح

صبر كنم تا ببینم چي در انتظارمه. پس به سكوتم 

ادامه دادم اما وقتي چند ثانیه بعد، راهنماي راست 

زد و ماشین رو به سمت الین هاي سمت راست 



تغییر جهت داد، با دهان باز شده به مسیر دوممون 

یم؟ه شدم! خدایا... اینجا چه كار داشتخیر !  

سكوت كنم و فورا به سمتش چرخیدم اما با  نتونستم

حركت دستش كه براي آروم كردنم باال اومد، بي 

حرف و با چشم هایي گشاد شده سر جام نشستم و به 

در ورودي بهشت زهرا خیره شدم؛ "چرا اینجا؟!" 

  !این تنها سوالي بود كه توسرم مي چرخید

جلو تر ماشین رو متوقف كرد و بدون اینكه  ميك

پیاده بشه، با پایین دادن شیشه ي پنجره، گل و گالب 

 !خرید و دوباره ماشین رو حركت داد

برده بود و نمي تونستم موقعیت اتفاق افتاده رو  ماتم

  !درك كنم

رو كنار یكي از قطعات ابتدایي و پر دار و  ماشین

ازم خواست كه  درخت بهشت زهرا متوقف كرد و

پیاده شم. با گیجي دستگیره رو كشیدم و دنبالش راه 

افتادم. متوجهم كه شد، ایستاد تا بهش برسم و 

  .حركتش باعث سرعت بخشیدن به قدم هام شد



حالي كه كنارش حركت مي كردم، سنگ قبر  در

هاي سر راهمون رو از نظر مي گذروندم  و تا جاي 

روشون  نگذارمممكن سعي مي كردم قدم هام رو  !  

توقف ناگهاني بهراد ایستادم و مسیر  نگاهش رو  با

كه میخكوب سنگي با شكوه بود، دنبال كردم و با 

 !دیدن اسم و عكس روي سنگ نفسم بند اومد

زني میانسال و زیبا كه بي نهایت شبیه به  عكِس 

بهراد بود، روي سنگ حكاكي شده بود و باالي 

شته شده بود" آفرین سنگ، با خط زیبا و درشتي نو

  "بهراد

رو بین سنگ و چشم هاي بهراد كه هر دو به  نگاهم

یك رنگ بودند، به گردش درآوردم و براي رسیدن 

به جواب سواالتم، تند و تند نوشته هاي روي سنگ 

رو خوندم و جز نوشته ي انتهایي، نوشته ي دیگه 

 !اي كمكم نكرد

ل و "از حق" مربوط به فروردین سال چه تاریخِ 

شش بود و تاریخ "به حق" مربوط به تیر ماه سال 



نود و یك. زني چهل و پنج ساله كه پنج سال پیش 

فوت شده بود؛ هم فامیلي بهراد و بي نهایت شبیه 

 !بهش

به كسري كه رو زانو هاش خم شده بود و  مبهوت،

  .در حال باز كردن در بطري گالب بود خیره شدم

شستن سنگ كه شد، به تقلید ازش رو زانو  مشغول

  :هام، رو به روش نشستم كه گفت

  .وصیت كرده بود تو مقبره ي خانوادگي دفن نشه-

دو سنگ نشستم و زانو هام رو بغل كردم و به  بین

ت زن خیره شدم؛ فك و لب هاش و حالت چشم صور

هاش زیادي شبیه به كسري بود و توي عكس، بي 

شك قشنگ ترین لبخند ممكن رو به عكاس تحویل 

  .داده بود

گل هایي كه از ساقه جدا مي شدند و جاي جاي  به

سنگ قرار مي گرفتند، نگاه كردم و حال عجیبي دلم 

بود كه رو زیر و رو كرد. كي بود این زن؟ كي 



انگشت هاي كسري براش گل پرپر مي كردند و 

  چشم هاش نم بر مي داشتند؟

سنگینم رو به چپ خم كردم و با نگاه ناگهانیش  سر

غافلگیر شدم؛ به طرز عجیبي به جز جز صورتم 

نگاه مي كرد و من با هر تغییر نگاهش منقلب و 

  . منقلب تر مي شدم

ا لحن رو كه گرفت، بازدمم آزاد شد ام نگاهش

عجیب و كمتر شنیده شده اش وقتي با كلمه هاش 

  .همراه شد، نفسم رو برید

 .مادرم بود-

اطالعات ذهنم خالي شد و جمله ي "مادرم بود"  تمام

با تیراژ ده هزار تو سرم تولید شد. گفته بود " 

مادرم" اما این كلمه به اندازه ي یك تك كلمه وزن 

ن بود و تمام نداشت و به اندازه ي یك دنیا سنگی

  .سنگینیش یكجا روي قلبم نشست

به تصویر دو بعدي روي سنگ، انقدر  نگاهش

متفاوت بود كه نمي تونستم نسبتش بدم به مردي كه 



نه ماه تمام نگاهش رو روي تو حافظه ي تصویریم 

 !ثبت كرده بودم؛ این نگاه، نگاه كسري بهراد نبود

كم از چشم هاش، به لب هاش چشم دوختم بل عاجز

اونها بتونند من و از این حال عجیب نجات بدند و 

انگار با نگاهم احساس وظیفه كردند كه به حرف 

  :اومدند

وقتي رفت، همه چیز رفت. همه چیز سیاه شد.  -

  .همه چیز بهم ریخت

رو از لب هاش گرفتم تا تمومش كنه. جمله  نگاهم

  .هاش دینامیت داشتند و ویرون مي كردند

فجر مي شد و تا به امروز این حجم از داشت من قلبم

غم رو تو جمله هایي به این كوتاهي و سادگي 

  !احساس نكرده بودم

از جنس بي كسي بود؛ از جنس خال غمش، .  

آنزیمي تو سرم نداشتم براي تجزیه و هضم این  هیچ

  .غم، غمش كشنده بود



رو روي زانوم گذاشتم و پلك هام رو بستم.  سرم

دردناك شده بود و خس خس سینه  گلوم به طرز بدي

ام خبر از سرفه هاي وحشتناكي كه تو راه بودند مي 

  .داد.تنم از درون مي سوخت و از بیرون مي لرزید

  خوبي؟-

تو آشفتگي ذهنم راه باز كرد و اعصاب  صداش

شنیداریم رو پیچ و تاب داد. خوب؟ نه؛ هرچیزي 

  !بودم غیر از خوب

ر كف دست هام روي رو بلند كردم و با فشا سرم

زانو هام، همه ي توانم رو براي ایستادن به كار 

گرفتم و با صدایي كه گرفتگیش براي خودم هم 

  :شوكه كننده بود، پرسیدم

 مي شه بریم؟-

  .حالت بده-

پیدا كردن دستماِل احتمالي، هر دو دستم رو  براي

همزمان داخل جیب هاي سویي شرتم بردم و با خالي 



مید به زمین چشم دوختم و قدم هاي بي بودنشون، ناا

  .ثباتم رو در جهت مسیر برگشت به حركت درآوردم

بدمریض ترین آدم این شهر من بودم قطعا ! 

تم، به دیواري نامرئي بعدي رو كه برداش قدم

خوردم! دیواري كه پسم زد و باعث شد دوبرابر قدم 

  .هایي كه به جلو برداشته بودم، به عقب برگردم

درونم به حرف اومد و بازخواستم كرد پرتوي : 

 "داري فرار مي كني؟ "

پاشنه ي پام چرخیدم و رخ به رخ كسري قرار  رو

گه این گرفتم! فرار كردن تو قاموس من نبود اما ا

لحظه، فقط و فقط چند ثانیه ي دیگه كش مي اومد، 

  .قلبم متالشي مي شد از سنگیني این غم

راستم رو بي هدف باال آوردم و به هوا چنگ  دستم

زدم. غم چشم هاش بار مسئولیتم رو تا آسمون هفتم 

باال مي برد؛ من چه كار مي تونستم انجام بدم براي 

  این چشم ها؟



وردم و لب هام رو وادار به حركت رو پایین آ دستم

  :كردم

  ...من-

تالشم همین بود! در حد گفتن یه كلمه ي دو  تمام

حرفي! چي مي گفتم؟ مي گفتم " من متاسفم"؟ مي 

گفتم "من انقدر قوي نیستم كه بتونم زیر بار غم چشم 

هات دووم بیارم"؟ چي مي گفتم از مني كه رو به 

ن نبودفروپاشي بود؟ از مني كه دیگه م .  

اون نقاب سرسخت رو كه عین این نه ماه روي  دلم

صورتش زده بود رو مي خواست. دلم اون كسري 

بهرادي رو مي خواست كه حتي تو رویا هاي 

یواشكیم هم نمي تونستم اسمش رو به زبون بیارم. 

  .دلم شهر خواب زده ي چشم هاش رو مي خواست

م. این صورت بي نقاب و زالل رو نمي خواست من

این اسمي كه راحت به زبون مي اومد و تمایل فریاد 

زدنش وسوسه ام مي كرد رو نمي خواستم. من این 



وسعت از بیداري چشم هاش رو تاب نمي آوردم. 

  !واي بر مني كه انقدر ضعیف بودم

وراي شونه هاش به سنگي كه پشت سرش بود  از

نگاه كردم و خنده ي تصویر زن روي سنگ به 

اخت؛ با رفتنش همه چیز سیاه شده بود و گریه ام اند

من... ضعیف تر از اوني بودم كه تواني براي سفید 

كردنش داشته باشم! من غِم آني چشم هاش رو تاب 

 .نیاورده بودم؛ سفید كردن دنیاش كه كار من نبود

گر گرفتن تنم، چشم از سنگ گرفتم و به موقعیت  با

انداخته فعلیم برگشتم! كاپشنش رو روي شونه هام 

بود و صد هیچ از من جلو زده بود! تو این موقعیت 

  .هم اون بود كه تسال مي داد

رو دور تنم پیچیدم و نگاهم رو به نگاهش  كاپشنش

دوختم. نمي خواستم روي من حساب بدي باز كنه، 

  .اگه فرار مي كردم ناامید مي شد از من

براي مریضي و فرار زیاد بود و براي موندن  وقت

تال شدن كمو مب  . 



قدم دیگه هم به جلو برداشتم و انگشت هاي  یه

  .لرزونم رو روي بازوي سختش نشوندم

تب دارم رو به چشم هاش ریختم و محكم ترین  نگاه

 :لحنم رو براي تكمیِل مِن نیمه تموم به كار گرفتم

 ...من هستم-

رنگ گرفت و انگشت هام بازوش رو  نگاهش

این حس درونیم رو فشردند؛ مي خواستم یه جوري 

  .انتقال بدم و بهش بفهمونم كه مي فهممش

راستش رو باال آورد و جایي روي گردنم  دست

  :نشوند و گفت

  .تب داري-

رو پس زدم دستش :  

  تب دارم؛ ولي هستم! باشه؟-

حركت كردنش دستم از روي بازوش سر خورد،  با

  :به جلو هدایتم كرد و همزمان گفت

- دكترباشه؛ باید بریم  . 



مریضي لعنتي حاال نباید سراغم مي اومد. سرم  این

  .داغ و سنگین شده بود و تنم یخ زده و بي وزن

یر هام رو نامطمئن بر مي داشتم و زمین رو ز قدم

 .پاهام حس نمي كردم

رسیدن به ماشینش در رو برام باز كرد و كمكم  با

كرد تا سوار شم. به محض نشستن، از جعبه ي 

دستمال كاغذي چند برگ دستمال بیرون كشیدم و 

جلوي صورتم گرفتم؛ سرفه هام شروع بودند و بیني 

  .و چشم هام مي سوختند

فرمون كه نشست، گفتم پشت :  

- ؛ فقط باید استراحت كنمباید برم خونه .  

رو حركت داد و كوتاه گفت ماشین :  

  !باشه-

كه احتماال فقط براي ساكت كردن من داده  جوابي

  !بود



رو به صندلي تكیه دادم و پلك هام رو بستم؛  سرم

 !كاپشنش چه بوي خوبي مي داد

***** 

 

همه ي اتفاقاتي كه افتاده بود، فقط هاله ي مبهمي  از

به شهر برگشته بودیم؛ از ماشین پیاده  تو ذهنم بود!

 ...شده بودیم و بقیه اش خاطرم نیست

هام رو با قدرت بیشتري از هم فاصله دادم و به  پلك

محیط اطرافم نگاه كردم. دختر سفید پوشي كه در 

حال تزریق مایعي به محفظه ي سرم بود، هاله ي 

ذهنم رو پر رنگ تر كرد و به یاد آوردم كه با 

رد مطب شده بودیمكسري وا .  

  بیدار شدي؟-

چرخوندم و مرد عجیب شده ي این دو روز رو  چشم

در حال نزدیك شدن به خودم دیدم. كنار تختم ایستاد 



و دستش رو جایي روي صورتم گذاشت و رو به 

  :دختر سفید پوش غرید

 !هنوز كه تب داره-

هام رو بستم و مغزم جواب دختر رو پردازش  چشم

رفتن یك طرفه ي تخت، باعث شد نكرد، پایین 

دوباره پلك هام رو از هم فاصله بدم؛ پلك هایي كه  

وزنه هاي ده كیلویي به هر كدومشون وصل كرده 

  .بودند

انقدر نزدیك، دیوانه ام مي كرد. با وحشت  نشستنش

به دستي كه از روي بدنم رد شد و طرف دیگه ي 

یه تخت قرار گرفت نگاه كردم و تنش كه رو تنم سا

انداخت، انگار كسي دست تو قفسه ي سینه ام برد و 

 .قلبم رو محكم فشرد

از وزنه هاي ده كیلویي چشم هام رو تا جاي  فارغ

ممكن باز كردم و با ناباوري به دستي كه روگونه ام 

نشست نگاه كردم. انگشت شستش رو خیلي آروم رو 

  :گونه ام حركت داد و با لحني گرفته گفت



  .اذیتت كردم-

كه داشتم خواب مي دیدیم. بخدا كه این آدم  بخدا

  ...كسري بهراد نبود. بخدا كه من

بند اومد و حال بد، فراموشم شد. با حسرت به  نفسم

بازو هاش نگاه كردم؛ تنم این وسعت از نیاز رو 

  .تحمل نمي كرد

آزادم رو باال آوردم و با گرفتن دستش، حركت  دست

ورتم رو متوقف كردم دیوانه كننده ي انگشتش رو ص

و دستش رو پایین آوردم. اخم هاش تو هم رفت و 

 :تنه اش رو عقب كشید

 خیلي داغي. چرا اینا هیچ غلطي نمي كنن؟-

بالتكلیف، جایي بین راه هاي هواییم متوقف شد  نفسم

  .و یخ زد. من ظرفیت این بُعد از این مرد رو نداشتم

رو تا  هایي كه در حال خروج از اتاق بودند قدم

جایي كه زاویه ي گردنم اجازه مي داد دنبال كردم. 

وقتي كامال از اتاق خارج شد، تازه تونستم بخشي از 



احساسم رو پردازش كنم؛ چه بالیي سر دنیاي من 

  مي آوردند جمله هاي این مرد؟

هایي كه جنس لطیفي نداشتند و بویي از كلمات  جمله

م جالب و بكر محبت آمیز نبرده بودند اما انقدر برا

بودند كه تمام كلمه هاي لطیف و محبت آمیزي رو 

 .كه تا به امروز شنیده بودم، از چشمم مي انداختند

باعث شد  همزمان كسري و مردي میانسال، ورود

  .درگیري هاي فعلي ذهنم رو كنار بذارم

روي تخت جا به جا شدم و زیر لب سالم دادم؛  كمي

  .سالمي كه صداش به گوش خودم هم نرسید

بي حال و خسته بودم و گرسنگي طوالني  شدیدا

 .مدت هم ضعفم رو بیشتر كرده بود

كسي كه مي تونستم تو این وضعیت بهش توجه  تنها

ري بود كه كنار ایستاده بود و بدون نشون بدم، كس

  .حرف به معاینه شدِن من نگاه مي كرد

یكبار تو سال، با شروع سرما مریض مي  اصوال

شدم و بدترین عالیم رو تو همین یك بار نشون مي 



دادم و همیشه وحشت داشتم از این عالیمي كه گاها 

بیشتر از یك هفته درگیرم مي كرد و تمام فعالیت هام 

ت تاثیر قرار مي داد اما اینبار... اینبار قطعا رو تح

هم با حضور این  اليفرق مي كرد! مریضي و بد ح

مرد، شكل دیگه اي داشت! اگه همه ي بیماري ها 

منجر مي شدند به توجهي از جنس كسري بهراد، من 

  !حاضر بودم تموم سال رو تو بیماري سر كنم

  . سرمش كه تموم شه مي تونید برید-

رت دكتر و بعد به محفظه ي سرم كه  تا نیمه صو به

خالي شده بود نگاه كردم و نامحسوس بینیم رو باال 

كشیدم. حالت هایي از خواب آلودگي و كرختي داشتم 

و دلم مي خواست همین حاال چشم هام رو ببندم و به 

خواب برم؛ خصوصا كه اتاق به اندازه ي كافي گرم 

  .بود

*****  

هفتم فصل   

 



و صداي بدي از خواب پریدم و مبهوت به سر  با

فضاي اطرافم نگاه كردم و با دیدن سه جفت چشم 

  .گشاد شده و متعجب گیج تر شدم

  .اوه اوه صاحبش بیدار شد-

جمله اي كه از كامیار شنیدم، كمي سرعت  با

پردازش ذهن نیمه بیدارم باال رفت و با صدایي كه 

  :بیش از حد گرفته بود، پرسیدم

- ومدین؟كي ا   

توجه پرسید بي : 

  چي؟-

بعد در قوطي كمپوتي كه داخل دستش بود رو باز  و

كرد و در حالي كه با لذت به محتواش نگاه مي كرد، 

  :خطاب به دو تاي دیگه گفت

  !بیاین كه اصل جنسه-



این حرفش كیمیا و كامران به سمتش رفتند و من  با

ه ام كه كم كم داشت دستگیرم مي شد با چي طرفم، تن

  .رو باال كشیدم و روي تخت نشستم

از این كه مِن مریض و تازه خوابیده رو بیدار  فارغ

كردند، مشغول خوردن شده بودند و با صداي بلند 

  .ملچ ملوچ مي كردند

رو به تاج تخت تكیه دادم و غر زدم سرم :  

  جاي دیگه اي پیدا نكردین؟-

پر  جمله ام كامران به سمتم چرخید و با دهان با

  :پرسید

  چي مي گي با اون صدات؟-

بعد تكه اي میوه به سمت دهان كیمیا برد و گفت و :  

  .بیا بیا! موِز قرمزه-

كالفه اي كشیدم و به صفحه ي خاموش گوشي  پوف

كه روي عسلي بود نگاه كردم. چند ثانیه بعد، وقتي 

تِه ظرف كمپوت رو درآوردند، از هم فاصله گرفتند 



تند! چپ چپ نگاهشون كردم و با و به سمتم برگش

  :حرص گفتم

  تموم شد؟ مي تونم بخوابم؟-

لبه ي تختم نشست و بي توجه به من رو به  كامیار

  :كیمیا گفت

این سري نوبت توئه؛ برو كمپوت رامبوتانه رو -

 !بیار. بپا زنعمو نفهمه، به بهونه ي آب برو

 رامبوتان كدومه دیگه؟-

جاي كامیار، كامران جواب كیمیا رو داد به : 

  .همون كه روش عكس گردالي قرمز خارداره هست-

به صورت كامران خیره شدم. گردالي قرمز  متعجب

  !خاردار؟

رفتن كیمیا، عصبي گفتم با :  

  !واقعا كه بي شعورین-

صورتش رو كج كرد و پرسید كامیار :  



 !همش بخاطر اینكه دوتا كمپوت خوردیم؟-

رو كنار زدم و گفتم پتو :  

 .بخاطر اینكه نذاشتین بخوابم-

تو دلم سر مامان غر زدم كه چرا با وجود اینكه  و

مي دونست تازه خوابیدم، اجازه داده بود این سه 

آسایشم رو مختل كننموجود فضایي بیان و  !  

روي تخت بلند شدم و قصد بیرون رفتن از اتاق  از

رو داشتم كه كیمیا وارد اتاق شد. حالت صورتش 

وقتي كمپوت رو باال گرفت شبیه به سربازي بود كه 

ارمغان پیروزي رو بعد از یك جنگ طوالني براي 

بازمانده هاي ارتشش آورده. وقتي پسرا به صورت 

با  ند،مت پیروزي رو نشون دادهمزمان بهش عال

افتخار دست چپش رو كه تا اون لحظه پشتش نگه 

  :داشته بودرو جلو آورد و ذوق زده گفت

  !یه بطري ویتامین سي هم كش رفتم-



نایستادم تا شاهد بقیه ي این نمایش مسخره  دیگه

باشم! درست بود كه دو سه روز از شروع مریضیم 

اول نبود اما شدیدا مي گذشت و حالم به وخامت روز 

بي حوصله و كسل بودم و كیپ بودن گوش ها و 

  .گرفتگي گلو و بینیم به شدت اذیتم مي كرد

سرویس بهداشتي اي كه داخل راهرو بود شدم  وارد

و دست و صورتم رو با آب گرم شستم. زیر چشم 

  .هام كمي تیره شده بود و صورتم زیادي نزار بود

به سمت صداي جمع خروج از سرویس بهداشتي  با

كه از پذیرایي به گوش مي رسید رفتم. بابا،  مامان، 

عمو، زنعمو و ماماني دور هم جمع و مشغول بگو 

بخند بودند و با سالم كردنم متوجه حضورم شدند. 

بعد از احوالپرسي، روي دم دست ترین صندلي 

 :نشستم. زنعمو با شرمندگي گفت

- ي دونستم بیدارت كردن این سه تا. بخدا اگه م

  .مریض شدي نمي آوردمشون

جوابش لبخند كم جوني زدم و گفتم در :  



خوب كردین اومدین. این دو سه روز كه خونه ام -

  .حوصله ام سر رفته بود

بشقاب میوه اي رو كه قبال پوست گرفته بود،  ماماني

  :مقابلم گذاشت و گفت

  .بخور مادر. رنگ به صورتت نیست-

پرتقال به دهانم بردم و از مزه كردم و پره اي  تشكر

  .ي گس دهانم حالم بد شد

سه قلو ها كه معلوم نبود سر چي به مشكل  صداي

خورده بودند تا پذیرایي مي اومد و به صورت 

همزمان هم حرصم مي داد و هم به خنده ام مي 

 .انداخت

بعد، با اشاره ي مامان بلند شدم و دنبالش راه  كمي

ونه بود. مي دونستم چي در افتادم. مقصدمون آشپزخ

انتظارمه! یه بشقاب آش دوست نداشتني كه سر ظهر 

از زیر بار خوردنش به بهونه ي خواب در رفته 

  .بودم



هم شد كه توقعش رو داشتم؛ فقط با این  هموني

تفاوت كه به جاي بشقاب آش، كاسه ي آش مقابلم 

گذاشته شد! آش رو همیشه دوست داشتم اما این یكي 

! از اسمش هم متنفر بودم؛ "آِش مریضرو اصال "! 

كه دستور پختش میراث خانواده ي مادریم بود؛  آشي

  !اسمش هم احتماال ابداع خودشون

نوع سبزي و عدس كه  بد مزه اي از چند تركیب

اتفاقا براي مریضي خیلي هم خوب بود؛ البته نه از 

نظر خاصیت مواد تشكیل دهنده اش: فقط به این دلیل 

كه انقدر بي ریخت و بد مزه بود كه ترغیبت مي 

كرد به زودتر خوب شدن تا دیگه مجبور به تحملش 

  .نباشي

 انزجار قاشقي از محتواي بد مزه ي كاسه ي مقابلم با

رو تو دهانم چپوندم و دلم یكي از اون كمپوت هاي 

عجیب و غریب و اشتها برانگیزي رو كه كسري 

دیروز، همراه با كلي خوراكي دیگه فرستاده بود، 

خواست! همون هایي كه سه قلو ها كمر همت به 



از كجا  هغارتشون بسته بودند و خدا مي دونست ك

 .جاشون رو پیدا كردند

ق رو داخل كاسه رها كردم و با رفتن مامان، قاش با

حضور كامران غافلگیر شدم. در حال رفتن به سمت 

  :یخچال كه دیدمش، صدام در اومد و پرسیدم

  باز چي مي خواي؟-

یخچال رو باز كرد و گفت در :  

  !تو فقط اشاره كن-

گیجي پرسیدم با :  

 چي؟-

یخچال رو بست و در حالي كه با كمپوت آناناسي  در

بود، جلو مي اومد گفت كه برداشته :  

 !مي گم صدات خیلي داغونه! حرف نزن؛ اشاره كن-

و واج نگاهش كردم و با رفتنش به خودم اومدم  هاج

و سریع، چند قاشق سوپ به خورد خودم دادم و به 

سمت اتاقم رفتم. وقتي رسیدم در حال خوردن آخرین 



تكه هاي آناناس بودند؛ سیر كه نمي شدند هیچ، خسته 

مي شدندهم ن !! 

با دیدنم لبخندي نچسب تحویلم داد و پرسید كامیار :  

  چطوري پرتو جون؟-

حرص قوطي خالي شده ي كمپوت رو كه رو  با

  :تخت رها كرده بودند برداشتم و گفتم

  !پرتو جون و زهرمار-

رو به سه تاشون ادامه دادم و :  

 .پاشید برید بیرون-

ه خودشون واكنشم، قیافه هاي مظلوم و نادم ب با

  :گرفتند و كامران گفت

تو كه خسیس نبودي. یخچال به اون پري! این بچه -

 .تو عمرش رامبوتان و موز قرمز نخورده بود

همزمان به كیمیا اشاره كرد و ادامه داد و :  



همه كه مثل تو كابي ندارن براشون از اینا بخره. -

اینا گرونه ما وسعمون نمي رسه. انقد خسیس و 

شبیخود نبا !  

هام با شنیدن اسم كابي فعال شدند. یكبار دیگه  حسگر

جمله هاي كامران رو تو ذهنم مرور كردم تا چیزي 

ازشون دستگیرم بشه اما گیج تر شدم و عقلم به 

جایي نرسید. با همون حالت سردرگمي به سمت 

كیمیا كه كنار پنجره ایستاده بود چرخیدم تا ازش 

به عسلي  شممآن چسوال بپرسم و با این حركت، یك 

كنار تخت افتاد و ندیدن گوشیم كه مطمئن بودم قبل 

 .از خروجم از اتاق اونجا بوده توجهم رو جلب كرد

چرخوندم و اطراف رو از نظر گذروندم؛ روي  چشم

دروار دیدمش. كامال مطمئن بودم كه اونجا 

 .نگذاشتمش و كاسه اي زیر نیم كاسه ست

تر بود، نگاه كامیار كه از همه به گوشي نزدیك به

  :كردم كه تو همون لحظه ي اول به حرف اومد

  !بخدا خودش زنگ زد-



از نهادم بلند شد؛ كسري زنگ زده بود آه !  

از روي دروار  برداشتم.  رفتم و گوشي رو جلو

ها رو چك كردم؛ آخرین تماس مربوط به لیست تماس

بیست دقیقه قبل بود از شماره ي كسري و مدت 

 !مكالمه، دو دقیقه و ده ثانیه طول كشیده بود

ناباوري به صورت كامیار خیره شدم و پرسیدم با :  

  چي كار كردین شما؟-

جاي كامیار، كامران جوابم رو داد به :  

  !كابي كه غریبه ني-

كردند؟ واقعا تلفن من رو جواب شوخي مي داشتند

  داده بودند و با كسري صحبت كرده بودند؟

از اینكه چیزي بپرسم به سرفه افتادم و در اثر  قبل

سرفه، صدام بیشتر از قبل گرفت. با تعجبي كه تو 

زد، پرسیدمصداي خش دارم موج مي :  

  چي گفتین؟-



كرد، كه به در و دیوار نگاه ميدر حالي  كامیار

  :جواب داد

  !هیچي! حالت و پرسید؛ ماهم گفتیم خیلي بدي-

رفتم! كامران ادامه داد وا :  

گفتیم بدي تا باز از اینا برات بفرسته! تاكیدم كردیم -

ها رو مي خوري خیلي بهتر كه وقتي این كمپوت

شيمي !  

ها فبیمار! از تصوِر گفته شدن این حر هايدیوانه

  .به كسري، مور مور شدم

ي تالشم رو براي بیرون كردنشون از اتاق به  همه

كار گرفتم و وقتي مطمئن از نبودشون در رو بستم، 

با كسري تماس گرفتم و با اضطراب، به صداي بوق 

هاي آزاد گوش دادم. جواب ندادنش عصبیم كرد؛ 

ترسیدم سه قلو ها حرف نامربوطي بهش زده مي

 ايهمید روي تخت نشستم و پوف كالفباشند! ناا

 .كشیدم



هاي مالیمي كه به در خورد، برزخیم كرد!  تقه

داد، باال صدام رو تا جایي كه گرفتگیش اجازه مي

  :بردم و عصبي پرسیدم

- خواین؟دیگه چي مي   

رو باز كردند و آروم و سر به زیر، پشت سر هم  در

ام ندهوارد شدند. تو این وضعیت هم حركاتشىون به خ

تونستند انقدر پررو و در عین انداخت؛ چطور ميمي

تري، جمله ي حال بامزه باشند؟ اینبار با لحن آروم

  :قبلیم رو تكرار كردم

- خواین؟چي مي  

ها ایستاده بود، به حرف كه جلو تر از كامي كیمیا

  :اومد

- شه كه تنهات بذاریمخواسته مراقبت باشیم؛ نمي !  

تعجب پرسیدم با :  

  كي؟-

 !كابي دیگه-



هام گرد شدند و ادامه داد چشم :  

 !اون یه جنتلمن واقعیه-

از اینكه جوابي بدم، گوشي لرزید و پیام كسري  قبل

تمرینم، بعد زنگ روي صفحه نشست " سر 

زنممي ". 

پیامش، نفسي كه سردرگم تو راه هاي هواییم  با

چرخید آزاد شد و قلبم پر شد از احساسات جدید و مي

خوب. توضیح دادنش و منتظر نذاشتنم، اتفاق تازه و 

مثبتي بود. بعد از اینكه سیر به پیامش نگاه كردم، 

گوشي رو خاموش كردم و سرم رو باال آوردم و با 

گوشه اي ترین نقطه ي  ویدن سه قلو ها ماتم برد؛ تد

اتاق، چسبیده بهم، دو زانو نشسته بودند و سرشون 

رو تا جاي ممكن پایین انداخته بودند و انقدر ساكت 

رسیدند كه با مجسمه مو و بي حركت به نظر مي

زدندنمي !  

رو روي تخت انداختم و پرسیدم گوشي :  

  این دیگه چه مدلشه؟-



از هیچ كدومشون در نیومد؛ داشتم مطمئن  صدایي

امتحان الهي بودند  شكیشدم كه این سه موجود، بمي

  !از عمو و زنعمو

نفس  یصدا هایرفتم؛ لعنت ترکیم و نزدشد بلند

مقابلشون  نکهی! به محض ااومدیهم نم دنشونیکش

گفتند صداکینشستم،  : 

- بزرگوار یپرتو یما را ببخش ا ! 

و از خنده به سرفه افتادم و صدام ام گرفت  خنده

 .رسما از  دست رفت

غر زد هایسرش رو باال آورد و رو به کام ایمیک : 

- م؟یمراقبش ینجوریمرد! ا نکهیا  

 یسرفه ها نباریلفظش دوباره خنده ام گرفت و ا از

انداخته  نییبعد از خنده ام قطع نشدند! سرم رو پا

امران  ک یکه جمله  کردمیسرفه م دایبودم و شد

 :متوقفم کرد

- میبد یبهش نفس مصنوع دیبا ! 



کردم تا  غیج غیوحشت سرم رو باال  آوردم و ج با

اومد و كلماتي كه متوقفشون کنم. صدام اصال در نمي

گفتم براي خودم هم مفهوم نبودند. با مشت تخت مي

ي كامیار كوبیدم تا به عقب هولش بدم و سینه

  :همزمان گفتم

  !برو عقب دیوانه-

و رو به كامران پرسید ایستاد :  

- گه؟این چي داره مي  

- گه زودتر بهم نفس مصنوعي بدینداره مي !  

- كنه؟پس چرا دستاشو اینطوري مي   

  !حتما هوا كم آورده-

  !خیلي خب! بیمار رو بخوابونید-

جمله ي آخر كامیار، كیمیا و كامران به سمتم  با

و انگشتم رو  اومدند. به سرعت بلند شدم و ایستادم

  :به نشونه ي تهدید به سمتشون گرفتم و گفتم

  !جلو تر بیاین كشتمتون-



دوباره پرسید كامیار :  

- فهممگه؟ من نميچي داره مي !  

جواب داد كیمیا :  

- شمگه جلوتر بیاین! دارم كشته ميمي ! 

جواب كیمیا خنده ام گرفت و مقاوتم كم شد. چرا  با

ت این ها نجات بده؟كسي نمي اومد من رو از دس  

هام هم توجهي تخت هولم دادند و به جیغ زدن روي

ام گرفته بود و از طرف نكردند. از یه طرف خنده

عتراض كردن. دیگه هیچ صدایي نداشتم براي ا

هاش رو باال زد و دست راستش رو به كامیار آستین

  :سمت كیمیا گرفت و گفت

  !پنس-

از خنده به سرفه افتادم و رسما" داشتم خفه  دوباره

شدم از این وضعیت. كیمیا نگاهي به دور و برش مي

  :انداخت و گفت



پنس واسه چي؟ پنس ندارم ولي رو میز تحریر یه -

اندازه؟راه مي قیچي هست؛ كارتو ! 

هم در ادامه ي حرف كیمیا گفت كامران :  

  .منم یه چاقوي جیبي همراهمه-

در مقابل چشم هاي گرد شده ي من، دست تو  و

  .جیبش برد و چاقو رو بیرون كشید

با زانو هاش روي تخت اومد و در حالي كه  كامیار

گرفت، قیچي رو از كیمیا و چاقو رو از كامران مي

  :گفت

- براي بیهوش كردن بیمار نداریم! بدون  وقت

كنیمبیهوشي جراحي رو شروع مي !  

شدت خنده در حال نابودي بودم. خودشون اما  از

انقدر جدي بودند كه وسط خنده به وحشتم 

انداختند.كامیار قیچي رو جایي نزدیك به لباسم مي

روي هوا حركت داد و بعد با چاقوي كامران، خطي 

گفتفرضي رو برش داد و  :  



اوه اوه! وضعیت قلبش داغونه! بیاین نگاه كنید؛ یه -

  .تیكه سنگ به جاي قلب داره

تنفس مصنوعي رسیده بودند به عمل باز قلب!  از

كامران و كیمیا از دو طرف تخت سرشون رو جلو 

آوردند و مثال نگاه كردند! كامیار با همون قیچي و 

 چاقوش مشغول یه سري اعمال فرضي شد كه كیمیا

  :با ترس گفت

  !دكتر ضربان قلب رو از دست دادیم-

داد زد كامران :  

 .شوك قلبي-

ام دوید و با دوتا كتاب به سمت كتابخونه كیمیا

برگشت و محكم بهم كوبیدشون و روي بدنم 

گذاشتشون! اگه یكم دیگه ادامه مي دادند از خنده 

  !تشنج مي كردم

ار كرد، با از اینكه دوبار دیگه این كار رو تكر بعد

  :ناراحتي عقب رفت و گفت



 .متاسفم-

مالفه رو روي سرم كشید و گفت كامیار :  

كار دیگه اي ازمون ساخته نیست. به خانواده اش -

  !خبر بدین

رو پس زدم. كامران رو به دوتاي دیگه گفت مالفه :  

  جواب كابي رو چي بدیم؟-

سري تكون داد و گفت كامیار :  

- ه جنگید. یه جوري بهش خبر شبا تقدیر الهي نمي

  .بدین

خنده هام دو تا فحش نثارشون كردم اما اصال  وسط

  :توجهي نكردند و كامیار ادامه داد

درسته كه نباید پشت سر مرده حرف زد اما آدم -

  !بیشعور و بیخودي بود

تخت نشستم تا بتونم بهتر نفس بكشم روي . 



آروم كردن خودم مشت هاي كسري رو وسط  براي

بیني هاي خوش فرمشون تصور كردم! كامران در 

  :جواب كامیار گفت

خدابیامرز وقتي كمپوتاش رو مي خوردیم اخم مي -

  !كرد

سري تكون داد و گفت كیمیا :  

- از سر تقصیراتش بگذره ولي اخالقاي ناجور  خدا

زیاد داشت؛ مال دنیا پرست بود و یه بارم راضي 

  .نشده بود اون ماشین قراضه اش رو قرض بده به ما

دیوانه هایي بودند عجب !  

دست رو شونه ي خواهرش گذاشت و گفت كامیار :  

دیدي كه مال دنیا ام بهش وفا نكرد. خودش و تك و -

مي ذارن؛ نه اون كمپوتا و نه اون تنها تو قبر 

 .ماشین، هیچ كدوم به كارش نمي آن

من رو كشته بودند و تو قبر گذاشته بودند و  رسما

اگه یكم دیگه ادامه مي دادند به تقسیم اموالمم مي 



رسیدند. از حرف هاشون همچنان در حال خندیدن 

  :بودم كه كامران گفت

  .متوفي داره مي خنده-

ون اینكه به سمتم برگرده گفتاما بد كامیار :  

  !اسگله-

رو به سمت سر كامیار پرتاب كردم و وقتي  بالش

  .درست به هدف خورد، كمي دلم آروم گرفت

از اینكه واكنشي نشون بده، تلفنم زنگ خورد و  قبل

  !اسم كسري روي صفحه افتاد

بلند شدم و هر سه شون رو به هر طریقي كه  سریع

ردم و بعد از قفل كردن در، بود از اتاق بیرون ك

آیكون برقراري تماس رو لمس كردم و نفس راحتي 

  .كشیدم

  خوبي؟-



كه این آدم، اولین كسي بود كه مكالمه رو با  بخدا

"خوبي؟" شروع مي كرد! سرفه اي كردم تا صدام 

  :كمي صاف بشه و گفتم

  .سالم-

موضعش كوتاه نیومد و دوباره پرسید از :  

 خوبي؟-

نشستم و گفتمتخت  روي :  

  !ممنون. خوبم-

داد مي زد كه صاحبش امروز اصال انعطاف  صداش

 :پذیر نیست

 پس چرا صدات انقدر گرفته؟-

رو گفتم حقیقت :  

سه قلو ها اینجان، بیست دقیقه ي تمام داشتم مي -

   .خندیدم

  !آها-



شده بود؟ پرسیدم چش : 

  كجایي؟-

 .باشگاه-

تقلید از خودش گفتم به :  

  !آها-

نشون نداد! همه ي اون حال خوبي كه در  واكنشي

اثر خنده هاي امروز ایجاد شده بود محو شد! قبل از 

اینكه تلفن رو قطع كنه، خودم پیش قدم شدم و گرفته 

  :گفتم

 !خداحافظ-

رو از گوشم فاصله دادم و تصمیم به لمس  تلفن

  :آیكون قرمز رنگ داشتم كه صداش مانعم شد

  !صبر كن-

گوشي رو به سمت گوشم بردم اما جز  دوباره

سكوت، چیزي در انتظارم نبود! درست زماني كه 

فكر مي كردم همه چیز در حال درست شدنه و 



نشون مي ده، كسري داره از خودش انعطاف 

برگشته بود به همون قالب دیوانه كننده ي قبلي! 

خواسته بود صبر كنم تا از سكوت لذت ببرم؟! كالفه 

  :پرسیدم

 چیزي شده؟-

تاخیر و كوتاه گفت با :  

  !نه-

از اون "نه" هایي كه حاال وقت شنیدنش نبود یكي !  

تو موهام كشیدم و بلندیشون به اندازه ي این  دستي

ه اي كه بینمون جریان داشت، آزارم سكوت مسخر

داد؛ قطعا اولین كاري كه با خروج از خونه انجام 

  !مي دادم، كوتاه كردن موهام بودم

  !باید ببینمت-

جایي بین موهام متوقف شد و ناخوادآگاه،  دستم

صاف نشستم. نزدیك به سه روز بود كه ندیده 

نت بودمش و حاال با این " باید ببینمت" ي كه با خشو



خاصي عنوان شده بود، تازه فهمیدم كه چقدر 

دلتنگشم. دستم رو از بین موهام بیرون كشیدم و 

  :گفتم

  .فردا مي رم كلینیك-

  !خوبه! مي آم دنبالت-

ي خاصي نگفته بود اما نمي دونم چرا دلم  جمله

شور افتاد. باشه ي كم جوني در جوابش گفتم و 

كردم. خداحافظي كرده و نكرده تماس رو قطع 

صداش حس هاي عجیبي رو بهم منتقل كرده بود؛ 

حس هایي كه شروع كرده بودند به زیر و رو 

  .كردنم

***** 

 

هفتم فصل  

رو دور گردنم پیچیدم و با پوشیدن كاپشنم،  شالگردن

از اتاق بیرون رفتم. پرونده ها رو به منشي پذیرش 



تحویل دادم و به سمت در خروجي راه افتادم. ماشین 

رو تو خیابون روبه رویي تشخیص دادم و با  كسري

قدم هایي بلند به سمتش حركت كردم؛ هرچي كمتر 

براي تار هاي  موندم،تو این هواي سرد و آلوده مي 

  .صوتيِ آسیب دیده ام بهتر بود

رو كشیدم و با جا گرفتن تو فضاي  دستگیره

ماشینش، ادغامي از بوي سیگار و ادكلن جدیدش، با 

بازي كرد روح و روانم ! 

دادم و جواب نامفهومي نزدیك به سالم دریافت  سالم

كردم! نیم نگاهي به سمتم انداخت و بدون هیچ 

حرفي، ماشین رو حركت داد! خدا مي دونست 

 !امروز چي در انتظارمه

  بهتر شدي؟-

شنیدن صداش، وضیعت نشستنم رو تغییر دادم و  با

  :درحالي كه به نیمرخش نگاه مي كردم، گفتم

 .بهترم-



دیگه اي نكرد و من از مسیري كه در پیش  صحبت

داشتیم، متوجه شدم مقصدمون همون رستوران 

خلوِت همیشگیه اما زبونم به اعتراض نچرخید؛ 

زد و امونم رو لم، هنوز از دیشب شور ميچراكه د

بریده بود و فقط مي خواستم كه این شب بگذره؛ 

مهم نبود گذشت،یکجا م نکهیا !  

چهل دقیقه ي بعد، وارد پاركینگ رستوران  حدودا

رفتیم.  ازدهمیشدیم و با آسانسور به طبقه ي 

پیشخدمت كت كسري و كاپشن من رو گرفت و 

میزي كه احیانا رزرو  اي به سمتپیشخدمت دیگه

مون كرد! از نظرم میز رزرو شده بود، همراهي

شون خالي كردن تو این رستوران، وقتي دقیقا همه

كار مسخره اي بود ند،بود ! 

كه رزرو شده بود، تو قسمت میزي  VIP  بود؛ یه

میز بزرگ دو نفره ي مستطیل شكل، كه صندلي ها 

 رو به روي هم، تو عرض مستطیل قرار گرفته

رسیدندبودند و اصال دوستانه به نظر نمي !  



میز قرار گرفتم و در حال نشستن روي  پشت

صندلي، كامال تمایل داشتم كه براي تیپ جدید و 

منحصر به فرد مرِد رو به روم ضعف كنم اما این 

شد، اجازه اي كه هر لحظه بیشتر و بیشتر ميدلشوره

دادي هیچ مدل واكنشي رو بهم نمي .  

و دست هام رو زیر میز كشیدم و به جون  نشستم

 .انگشت هام افتادم

- خوري؟چي مي   

رو باال آوردم و در حالي كه نگاهم به انواع  سرم

هاي روي میز بود، گفتمها و نوشیدنيگالس :  

- كنهفرقي نمي !  

رسید زیادي سیاه شده بودند و به نظر مي هاشچشم

اي با ارهاي از هیچ ستهاش، هیچ خاطرهكه شِب چشم

خودش نداره و این من رو بیشتر از قبل مضطرب 

اي سفارش غذا داد و كرد. بدون هیچ سوال دیگهمي

VIP با رفتِن تنها پیشخدمت قسمت هاش رو ، ساعد



روي میز گذاشت و در حالي كه تنه اش رو تا جاي 

كشید خیره شد بهمممكن به جلو مي .  

سردرگم تو شناختم؛ نگاهي كه این نگاه رو نمي من

رسید پيِ كشف چرخید و به نظر ميصورتم مي

چیزیه؛ نگاهي كه آروم و قرار نداشت و هر لحظه 

كرد! تر مي شد و فضاي بینمون رو سردتر ميتاریك

خواست، این بود كه تنها چیزي كه دلم حاال شدیدا مي

لعنتي" اما  كنداد بزنم و بگم" اونطوري نگاهم ن

ي اومدنمهمچین چیزي از من بر ! 

نگاهش كردم؛ جاي جاي صورتش رو!  متقابال

خواستم از بقیه ي اعضاي صورتش احساسش مي

كردندرو بدونم؛ چشم هاش كه هیچ كمكي نمي .  

هاي خوش فرمش رو محكم روي هم فشرده بود؛  لب

كردي مدت هاست از هم فاصله طوري كه فكر مي

نگرفتند و انگار نه انگار كه چند شب پیش، به لب 

هاي من بوسه زده بودند! از یادآوري اون شب و 



هاش هم كمكي بوسه اش، دلم زیر و رو شد؛ لب

 !نكردند

نشست روي ابروي شكسته اش؛ ابرویي كه با  نگاهم

ني تعجب، كمي به باال فرستاده شده بودچاش !  

  .مي خوام یه چیزي رو بهت بگم-

شنیدن ناگهاني صداش، نگاهم از روي شكستگي  با

ابروش به لب هایي كه از هم فاصله گرفته بودند سر 

خورد و سطح اضطرابم، تا بیشترین حد ممكن باال 

رفت. زبونم براي پرسیدن هیچ سوالي نمي چرخید و 

مفاصل انگشتام در اثر فشار بیش از اندازه  تك به تك

درد مي كردند ،اي كه هر لحظه بهشون مي آوردم .  

منتظرم رو همچنان به لب هاش دوخته بودم تا  نگاه

كلمه هایي رو كه از بینشون خارج مي شه رو هوا 

  !بقاپم اما سكوتش همچنان ادامه داشت

اردو خوري سیار  كه نزدیكمون شد، تمركزم  میز

و از دست دادم؛ حاال كه قرار بود چیزي رو بگه، ر

هیچ اتفاق دیگه اي رو نمي خواستم اما اتفاقات هیچ 



وقت به خواست من پیش نرفته بود و اینبار هم استثنا 

  !نبود

حرص به پیشخدمت، كه آروم و بي دغدغه،  با

ظروف پیش غذا رو روي میز مي چید، نگاه كردم 

ي بیچاره ام خالي و تموم حرصم رو سر انگشت ها

كردم! مرد ها كال موجودات حرص درآري بودند؛ 

 !چه پیشخدمت، چه بوكسور

پر شدن میز و خالي شدن اطرافمون، دوباره به  با

صورت بهراد چشم دوختم و آرزو كردم، قبل از 

 !شنیدن حرفش نمیرم

رو از روي ساعد هاش، و ساعد هاش رو از  وزنش

ا حفظ همون نگاه روي میز برداشت؛ عقب كشید و ب

كشنده ي قبلي، باالخره تصمیم به حرف زدن گرفت 

  :و گفت

 !مي خوام كه تو خونه ي من باشي-

مي خواست؟ چي   



اش رو ده بار تو ذهنم مرور كردم و عین ده  جمله

بار نفهمیدمش! معني تحت الفظي جمله اش كامال 

واضح بود اما منظورش چي بود؟! تنه ام رو عقب 

این فاصله ي تاریك و خفه كننده رو  كشیدم تا كمي

بیشتر كنم؛ به پشتي صندلي تكیه زدم و در جواِب 

  :جمله اش و سكوت بعدش با لحني پرسشي، گفتم

 خب؟-

كه داد گیج ترم كرد، كوتاه گفت جوابي :  

  !خب-

این "خب" لحني خبري داشت و به معني اتمام  و

صحبتش بود! خدایا؛ خصوصیات این مرد تاوان 

اشتباه من بود؟ كدوم   

منتظرش رو تاب نیاوردم و با لحني عصبي  نگاه

  :پرسیدم

 این حرفت چه معني اي مي ده؟-

حوصله گفت بي :  



  !واضح بود؛ مي خوام با من زندگي كني-

باال پریدند و شك ندارم كه چشم هام سه  ابروهام

برابر حد معمول گشاد شدند وقتي كه با ادغامي از 

  :ده ها حس، پرسیدم

 !چي؟-

رو به بیرون فوت كرد و نگاه عاقل اندر  نفسش

 :سفیهي حواله ي صورتم كرد و بلند و شمرده گفت

 !با من...زندگي كن؛ خانم حقیقي-

تغییر ضمایر و لحن، تكرار كردم اش رو با جمله :  

 !با تو زندگي كنم؟-

به نشونه ي تایید تكون داد و گفت سري :  

  !به خونه ي من بیا-

نمي فهمیدمش؟ منظورش چي بود از این حرف  چرا

ها؟ مسلما كه این یك خواستگاري نبود! داشت مي 

گفت به خونه ام بیا و با من زندگي كن؛ سواي لحن 

هر طرف نگاهش مي كردي رنگ دستوریش كه از 



و بوي درخواست نداشت، محتواي حرفش هم 

خواستگاري نبود! براي بر طرف كردن ش كم 

  :پرسیدم

  تو از من چي مي خواي؟-

حوصله گفت بي :  

  !همه ي چیزي كه مي خوام رو گفتم-

شدم؛ چه فكري كرده بود در مورد من؟!  برزخي

كردم حس نفس عمیقي كشیدم و با لحني كه سعي مي 

  :هاي درونیم رو القا نكنه، پرسیدم

  از كي بیام؟-

عجیب و شك دار شد؛ چشم هاش رو ریز  نگاهش

  :كرد و گفت

  !هر چه زودتر بهتر-

رو عقب زدم و ایستادم؛ دست هام رو روي  صندلي

میز حائل بدنم كردم و در حالي كه تنه ام رو تا جاي 



دم و ممكن جلو مي كشیدم، به چشم هاش نگاه كر

  :گفتم

از خوشحالي تو پوستم نمي گنجم، چقدر وقت دارم  -

 !واسه بستن چمدونم؟

مات شد و دقیق و عمیق نگاهم كردم. دلم  نگاهش

مي خواست یقه ي عجیب و غریب لباسش رو بین 

مشت هام بگیرم و حالیش كنم كه چقدر از حرف 

هاش عصباني ام! تنه ام رو عقب كشیدم و صاف 

شنه ي پا چرخیدم و شنیدم كه پرسیدایستادم. رو پا :  

  كجا مي ري؟-

نگاه عصبي و دلخورم رو به چشم هاش  آخرین

  :ریختم و با لحن مسخره اي گفتم

  !برم چمدونمو ببندم دیگه-

براي شنیدن چیز دیگه اي نایستادم. كاپشن و كیفم  و

رو تحویل گرفتم و مسیر پله ها رو انتخاب كردم و 

خرج ندادم؛ چرا كه مي دونستم هیچ عجله اي هم به 



از این اخالق ها نداره كه دنبالم بیاد! پس سر 

حوصله پله ها رو پایین رفتم؛ خودم رو به خیابون 

و آدرس خونه  رفتماصلي رسوندم؛ تاكسي دربست گ

رو دادم؛ از پله ها باال رفتم، یه راست راه اتاقم رو 

 در پیش گرفتم؛ روي تخت دراز كشیدم و پتو رو تا

روي سرم باال آوردم و پلك هام رو محكم بهم فشردم 

  !و نفسم رو حبس كردم تا گریه نكنم؛ لعنت بهش

*****  

 

 

هشتم فصل   

 -مادر مراجعم-دیكته رو، رو به خانم موسوي دفتر

  :گرفتم و گفتم

چند دیكته ي اخیر رو نگاه كردم؛ عمده مشكالت -

نوشتاریش مربوط به حافظه ي دیداري و حافظه 

  .متوالي شنیداریه



چپش رو روي پاي راستش انداخت و در حالي  پاي

  :كه حلقه اش رو تو انگشتش مي چرخوند، گفت

 مي شه بیشتر توضیح بدین؟-

م و بعد از رفتن ایماني، توضیحاتي تكون داد سري

كه قرار بود به خانم موسوي بدم رو موكول كردم به 

جلسه ي بعدي و مراجع آخر رو هم دیدم و ساعت 

 .هفت، خسته و كسل، راهي خونه شدم

شدیدي كه از ظهر در حال باریدن بود ، تا  بارون

  .حاال ادامه داشت و ترافیك سنگیني ایجاد كرده بود

با احتیاط، پشت سانتافه ي مشكي رنگي  رو ماشین

متوقف كردم و نفسم رو بي حوصله به بیرون فوت 

كردم و به ماشین هاي كناري و سرنشین هاشون 

خیره شدم؛ جزو عجایب خلقت بود كه همه دو نفره 

  !بودند و درحال خنده و گفت و گو

رو دوباره چند متري جلو بردم و باز پشت  ماشین

ز زدم و زیر لب غر غر كردمهمون سانتافه ترم .  



از سكوت و بیكاري استفاده كرد و كشیده شد به  ذهنم

سمت چیز هایي كه تمام تالشم دور ریختنشون بود! 

فكر كردن به اون آدم لعنتي، البته به اون آدم لعنتيِ 

كه با همه ي لعنتي بودنش هنوز دوستش داشتم و 

  !دلتنگش بودم

پخش ماشین رو رها كردن ذهنم، دستگاه  براي

روشن كردم و حواسم رو معطوف به موسیقي كردم 

اما حواسم كامال مستقل از خواسته هام عمل مي 

كرد؛ با امشب، دقیقا پنج شب بود كه ازش بي خبر 

بودم؛ پنج شبي كه به بدترین حالت ممكن گذشته بود! 

اینم از اون قسمت هاي تنفر آمیز عشق بود كه دنبال 

دمهیچ اسمي براش نبو !  

این پنج شب به عذاب گذشته بود؛ من آدمي  تموم

نبودم كه تو این شرایط بخوام گریه و زاري كنم، 

تموم روز رو تو تختم بگذرونم و شب ها بالشم از 

اشك هام خیس بشه! من مثل همیشه زندگي مي 

كردم؛ مثل همیشه لباس مي پوشیدم و دنبال برنامه 

خوردم  يغذا مهاي روزانه ام مي رفتم؛ مثل همیشه 



و مثل همیشه با خانواده و اطرافیانم رفتار مي كردم 

 !و فقط، قلبم مثل همیشه نمي زد

شنیدن آهنگ جدیدي كه پخش شد، دستم براي  با

تعویضش رفت و دلم نرفت، با همه غمي كه این 

آهنگ به دلم مي ریخت، باز هم مي خواستم كه بهش 

نزدیك  گوش بدم و خودآزاري كنم! انگشت هایي كه

سیستم پخش بودند رو به منظور دیگه اي به كار 

 هگرفتم و صداي پخش رو باال بردم؛ گفته بودم ك

 !خود آزارم

 به هواي تو من، تو خیال خودم، بي تو پرسه زدم"

و برد به همان، شبي كه به چشاي تو بوسه زدم من " 

حركات رفت و برگشتي برف پاكن نگاه كردم  به

و محكم پلك زدموچند بار پشت سر هم  . 

 آه كه نبودت، به من آتش جان زد"

از این عشق كه تو را بي وفا كرد سوختم " 



كه كمي باز شد، تغییر الین دادم و با خیال  مسیر

راحت، پشت سر پرایدي ماشین رو متوقف كردم! 

شیشه پنجره رو پایین كشیدم و پذیراي هواي خنك و 

 .نم بارون، روي گونه هام شدم

  دل به تو دادم، كه  غمم برهاني"

تو همان كس، كه به درد بكشاني نشوي  " 

دستم رو روي صورتم كشیدم و نم گونه ي چپم  پشت

كه به سمت پنجره بود رو پاك كردم. تنها حسي كه 

االن نسبت به كسري دچارش بودم، عصبانیت بود. 

این احساس رو داشتم كه به من توهین كرده! یكیار 

هم از احساسش نسبت به من حرفي نزده بود و من 

احساسات  برازاز این قضیه شكایتي نداشتم! انتظار ا

هم از این آدم نداشتم اما احترام چرا؛ احترام مي 

ه بهم بي احترامي خواستم و این احساس رو داشتم ك

كرده؛ من چیزي وراي دوست داشتن عادي دوستش 

داشتم اما این دلیلي نمي شد كه بي چون و چرا در 



مقابل هر خواسته ایش، كوتاه بیام! چي از من 

هم حالم بد مي شد یشخواسته بود؟ با یادآور ! 

پخش رو خاموش كردم و دندون هام رو روي  سیستم

  !هم فشردم. حال بدي بود؛  حال خیلي بدي بود

رو كمي جلو بردم و با حس و حالي بد،  ماشین

  !دوباره متوقفش كردم؛ لعنت به این ترافیك

رم و كیفم، وادارم كردكه دست به سمتش بب لرزش

موبایلم رو از داخل جیب پشتي كیفم بیرون بكشم. 

حركت ماشین ها باعث شد كه نتونم چكش كنم! با 

بدبختي چند متر ماشین رو جلو بردم و با زدن رو 

ترمز، گوشي رو جلو صورتم گرفتم و باتعجب به 

روز كه  نجفرستنده و متن پیام نگاه كردم. بعد از پ

به خودش زحمت  تو قهر و دلخوري سر كرده بودم

 "داده بود و نوشته بود"چته؟

رو روي صندلي پرت كردم؛ مردك دیوانه گوشي  !  

رو به سمت خیابون فرعي كشیدم و از كوچه  ماشین

 !پس كوچه ها راهم رو تغییر دادم



زنگ خورد و سرعتم رو كم كرد! فكر مي  تلفنم

كردم كسري تماس گرفته اما شماره ي خونه افتاده 

قبل از پرسیدن سوال همیشگي مامان ، بود ! خودم 

  :جوابش رو دادم

  !سالم مامان! تو ترافیكم! االن مي رسم-

انگار امشب به دلیل دیگه اي تماس گرفته بود اما !  

  !آخر هفته مهموني دعوتیم-

در صد قضیه فراتر از یه مهموني ساده بود كه  صد

مامان این موقع تماس گرفته بود و  اطالع دادنش 

نذاشته بود براي وقتي كه مي رسم خونه! بي رو 

  :حوصله گفتم

  !خب-

لحن خاصي گفت با :  

  !جشن بله برونه-

به ترافیك خوردم! لحن مامان برام از  دوباره

  :موضوع صحبتش، عجیب تر بود



  !بله برون مهبد -

رو روي صندلي انداختم و هندزفري رو  گوشي

خبر در وصل كردم ؛ هیچ حس خاصي با شنیدن این 

  :من ایجاد نشده بود؛ بي حوصله گفتم

  !خوشبخت شن-

كرد؛ مادرانه هاش رو نمي فهمیدم! از چي  سكوت

ناراحت بود؟ دروغ نگم؛ مي فهمیدم اما حوصله 

  :شون رو نداشتم! گفتم

  !مي آم صحبت مي كنیم-

بدون اینكه منتظر شنیدن خداحافظیش بمونم، تلفن  و

وباره زنگ خورد؛ چه رو قطع كردم كه بالفاصله د

حوصله اي داشت مادر من، ماشین رو حركت دادم 

و از دكمه ي هندزفري استفاده كردم براي جواب 

  :دادن و كالفه گفتم

  بله؟-

  !با كي حرف مي زدي؟-



ترمز زدم و با تعجب گوشي رو برداشتم و با  رو

  !دیدن تماس گیرنده ماتم برد

 كجایي؟-

بوق ماشین هاي پشت خودم اومدم و با شنیدن  به

  :سري با بدبختي حركت كردم و گفتم

  !تو خیابون-

عصبي و كالفه بود صداش :  

  !درست جواب بده-

برد؛ دیوانه شده بود؟ به صدا اومدم و پرسیدم ماتم :  

  یعني كه چي؟-

  !وقتي مي پرسم كجایي درست جوابم رو بده-

از این همه مدت به قصد دعوا و مرافعه تماس  بعد

فته بود؟ با صداي بلندي گفتمگر :  

  !تو خیابونم-

  .با من بحث نكن-



رفتم و ماشین رو به گوشه ي خیایون كشوندم و  وا

  :گفتم

  !اوني كه زنگ زده و داره بحث مي كنه تویي-

غریب بود! نفس هام رو كنترل كردم و بعد  سكوتش

  :از چند ثانیه باالخره صداش رو شنیدم

- نه؟گفته بودم فرق داري  ! 

گفتم عصبي :  

 ...گفته بو-

حرفم نشست میون :  

  !نداري! اصال هم نداري-

داشت دیوانه ام مي كرد، گفتم رسما :  

 ...زنگ زدي این و بگي؟ خیلي خب-

صحبتم رو قطع كرد دوباره :  

 !نه-

گفتم عصبي :  



  !پس بفرمایین-

شبیه به همه ي زن هاي لعنتي اي هستي كه تا به -

  !حال دیدم

رو حفظ كردم و با آرامش گفتم خونسردیم :  

  .این كه شد همون-

وحشتناك شده بود صداش :  

  .با من بحث نكن پرتو-

 شنیدن آخرین جمله اش، عضالت بدنم منقبض با

شدند! این دقیقا اولین باري بود كه اسمم رو به زبون 

آورده بود؛ درست وسط اولین دعواي رسمیمون و 

من نمي دونستم االن باید جوابگوي كدوم حسم باشم! 

عصبي بودم از رفتارش و در عین حال، دلم تمایل 

زبونش  ازداشت ضعف بره براي اون پرتویي كه 

  .شنیده

بیاد باعث شد كه به حرف سكوتم :  

  كجایي؟-



سومین باري بود كه مي پرسید! خسته از فشار  این

  :احساسي اي كه این پنج روز رو دوشم بود، گفتم

  !بخدا تو خیابونم! دارم از كلینیك مي رم خونه-

وقت بهم داد براي هضم اتفاقات افتاده؛ اسمم  سكوتش

رو وسط عصبانیتش صدا زده بود و من درست تا 

، فكر مي كردم كه حتي اسمم رو هم یك دقیقه ي پیش

بلد نیست! صداش از فكر خارجم كرد، مالیم تر شده 

 :بود اما كالفگیش همچنان به قوت خودش باقي بود

  مي گي چكار كنم؟-

و چه كار كنه؟ سعي كردم مكالممون رو دوره  چي

كنم تا ربط این سوال رو به موضوع بحثمون پیدا 

پرسیدم كنم اما به نتیجه اي نرسیدم و :  

  چیو چكار كني؟-

مكث گفت بي :  

  تو؛ مي گي با تو چكار كنم؟-

كردم و ادامه داد قفل :  



من حوصله ي این نمایش هاي مسخره رو ندارم! -

پنج روزه هیچ خبري ازت نیست؛ فقط واسه اینكه 

 گفتم با من زندگي كن؟

من آمار روز ها رو داشت، كدوم خري وسط  مثل

شد كه من؟ بحث انقدر خوشحال مي ! 

رو صاف كردم و گفتم صدام :  

چه انتظاري از من داري؟ واقعا چه فكري در -

  مورد من كردي؟

عجیب و غریب بود جوابش :  

تو داري باعث مي شي من از خودم بدم بیاد! من -

  .از این شكلي كه حاال هستم متنفرم

خودش بدش مي اومد بخاطر من؟ اینكه به خودش  از

بعد از این مدت پرسیده بود زحمت داده بود و 

 "چته؟" از خودش متنفرش مي كرد؟

عمیقي كشیدم و گفتم نفس :  



آدم از خودش متنفر باشه بي دلیل، خیلي بهتر از -

  !اینه كه احساس بي ارزش بودن داشته باشه با دلیل

از گفتن این جمله پلك هام رو براي چند ثانیه  بعد

مریض شده  بستم و ذهنم پر كشید به اون روزي كه

بودم؛ به توجهات اون روز كه نصیبم شده بود؛ به 

انگشتي كه رو صورتم كشیده شده بود و اون لحن؛ 

 آه خدایا، خواب دیده بودم؟

د اون آدم بود؛ این دیوي كه پشت كسري بهرا اگه

  تلفن داد و بیداد مي كرد دقیقا كي بود؟

  .مي آم سمت خونتون-

هام رو باز كردم و پرسیدم پلك :  

 !كجا مي آي؟-

بیا تو همون پارك رو به روي كتابخونه! منم دارم -

  .مي آم

عمیق كم جوني كشیدم؛ مخالف دیدنش بودم و  نفس

ه رو شدن نداشتیم اما به نظرم حاال آمادگي رو ب



حرفي از مخالفتم نزدم، شاید دیدنش دردي رو از دلم 

  :دوا مي كرد. كوتاه گفتم

  .نزدیكم-

نزد و تماس رو قطع كرد. ماشین رو به سمت  حرفي

خونه حركت دادم و بیست دقیقه ي بعد، كنار پاركي 

كه گفته بود، متوقف شدم. چشم چرخوندم و ماشینش 

زي رو زدم و سرم روي فرمون رو ندیدم. قفل مرك

گذاشتم! حقیقتا عصباني بودم و خشم زیادي رو تو 

مالقات  اینوجودم حس مي كردم و نمي خواستم كه 

  !ختم بشه به یه بحث دیوانه كننده

همیشه وقتي ناراحت و عصباني بودم، بهم مي  مامان

گفت كه شروع كنم به شمردن؛ منم تو عالم بچگي تا 

گه عصباني نبودم؛ حاال باید تا ده مي شمردم و دی

  چند مي شمردم؟! هزار؟

تقه هایي كه به شیشه خورد، پریدم. چهره ي  با

كسري رو از شیشه ي مقابل تشخیص دادم و با 



اضطراب، قفل ماشین رو باز كردم! دستگیره رو 

  !كشید و سوار شد

اون لحظه قابل توصیف نیست؛ وقتي اون حجم  حال

اشینم جا گرفت، وقتي به سمتم تماما سیاه پوش تو م

برگشت ، وقتي نگاهش كردم... نگم از نتیجه ي 

  !وقتي ها

به سمتم چرخید و شمرده گفت كامال :  

  !برام توضیح بده كه چته! دقیق و كامل-

ماشین من، فاصلمون خیلي كم و نزدیك بود و  تو

طبیعي بود كه وسط این بلبشو، دلم آغوشش رو طلب 

  مي كرد؟

ا شروع كرد به قدرت نمایي، تو دهني ام عقلم

  :محكمي به دلم زد و وادارم كرد به جواب دادن

تو از من خواستي بیام به خونه ات و با تو زندگي -

  كنم! منظورت چي بود از این حرف؟



منظورم این بود كه بیاي به خونه ام و با من -

  !زندگي كني

عصباني مي شدم؛ نباید نباید : 

- ! تا به حال ازدواج نكردم! فكر من خانواده دارم

مي كني انقدر زندگیم رو هواس كه تا خواستي پاشم 

 بیام خونه ات و باهات زندگي كنم؟

هاش رو به رسم همیشگي، رو هم فشرد و نهایتا  لب

  :گفت

من اعصاب و حوصله ي این مسخره بازي ها رو  -

  !ندارم

كوره در رفتم از :  

- به سبك زندگي  مسخره بازي؟ وقتي ازت مي خوام

  من احترام بذاري مي شه مسخره بازي؟

اون سبك زندگي لعنتیت چي مي گه؟ حتما مي گه -

  !گل و شیریني دست بگیرم و بیام خواستگاري



كردم؛ چطور به خودش اجازه مي داد كه با  بغض

من اینطوري صحبت كنه! آب دهانم رو با بغضي كه 

  :سر راهش بود قورت دادم و گفتم

- ومي به خواستگاري نیستنه لز ! 

سوالي شد و ادامه دادم نگاهش :  

من اصوال به خواستگار هایي كه مطمئنم جوابم -

  !بهشون منفیه، اجازه ي اومدن نمي دم

كرد و برزخي نگاهم كرد؛ این هاش رو ریز  چشم

جواب رو از سر لجبازي و سوزوندنش نداده بودم؛ 

تو اون لحظه واقعا حسم همین بود؛ من هیچ تمایلي 

به زندگي با یه آدم بي ادب و خودخواه نداشتم! 

  :جوابش چیزي وراي تصورم بود

با من زندگي مي كني! افكار پوچت رو بریز دور -

  و بگو كي بیام؟

وكه بودم از جوابش كه با گیجي پرسیدمش انقدر :  

  كجا بیاي؟-



اگه این خواستگاري مسخره باعث مي شه كه به -

  !خونه ام بیاي من انجامش مي دم

ناخواسته اي كشیدم و براي اولین بار تو زندگي  آهِ 

احساس بدبختيِ واقعي بهم دست داد! از موضعم 

سرم كوتاه اومدم كه حس نكنه دارم لجبازي مي كنم؛ 

رو براي دیدن كامل صورتش خم كدم و با تلفیقي از 

  :عجز و مالیمت گفتم

من نمي شناسمت كسري. من هیچي از تو نمي -

دونم، چه انتظاري از من داري؟ خودت رو جاي من 

بذار و سعي كن من رو بفهمي. من یه دختر بیست و 

خرده اي ساله ام كه با خانواده ام زندگي مي 

 ...كنم؛من

جدیدي به ذهنم رسید و باعث شد كه از ادامه ي  فكر

  :صحبت قبلیم منصرف شم و به جاش بپرسم

تو چرا همچین چیزي رو از من مي خواي؟ چرا -

زندگي كنم؟مي خواي كه باهات    



واقع خوره ي مسخره اي به جونم افتاده بود؛ مي  در

ترسیدم كه آراد تو تصمیم گیریش دخیل بوده باشه. 

جوابي كه داد، ش كم رو برطرف نكرد كه هیچ، 

 :آتیشش رو هم شعه ور تر كرد

  .باید تو اون خونه باشي-

كوره در رفتم از :  

  !براي من بایدي وجود نداره-

عدش، با تغییر صد و هشتاد درجه ايِ بالفاصله ب و

  :لحنم، گفتم

منصف باش كسري بهراد! من از تو چیزي نمي -

دونم. چطور انتظار داري كه چشم بسته هرچیزي 

  كه مي خواي رو قبول كنم؟

نداد و به جاش، مشغول آتیش زدن سیگارش  جوابي

شد؛ شیشه ي ماشین رو پایین كشید و كام عمیقي از 

  .سیگارش گرفت



حسرت به سیگار داخل دستش نگاه كردم و  با

یادآوري روزي كه با دستاش سیگار كشیده بودم؛ 

  !حالم رو منقلب كرد

نگاهم رو دنبال كرد و به سیگارش رسید و  مسیر

دوباره به چشم هام برگشت؛ عمیق و دقیق بهم خیره 

  !شد و كلي حس لعنتي، روونه ي چشم هام كرد

ك شد خیره شدم، فیلتر تعجب به دستي كه نزدی با

سیگار رو دقیقا رو به روي لب هام گرفته بود؛ مسخ 

  شدم! این آدم دیگه كي بود؟

هام رو ناخودآگاه دور فیلتر سفت كردم و  لب

خواستم سیگار رو از دستش بگیرم كه مانعم شد و 

  :گفت

  !قانون هاي من تغییر ناپذیرن-

" و پك دلم گفتم " مرده شور قانون هات رو ببرن تو

 !عمیقي به سیگار زدم

  كي بیام؟-



رو تو صورتش فوت كردم و گفتم دود :  

 باید خانواده ام رو راضي كني؛ مي توني؟-

لحن عجیبي پرسید با :  

مشكل فقط خانوادته؟ اونا رو راضي كنم تو دیگه -

  مشكلي نداري؟

ناخواه صورت مامان اومد جلو چشمم و آه از  خواه

و بین دستام گرفتم و با بدبختي نهادم بلند شد. سرم ر

نگاهش كردم! معني از چاله تو چاه افتادن رو داشتم 

به صورت واضح حس مي كردم! یه چاه عمیق و 

دردسر ساز كه مي دونستم حاال حاال ها نجاتي در 

  :كار نیست! نالیدم

  !من نمي شناسمت-

حجیمي از سیگار رو به سمتم فوت كرد و گفت دود :  

- تمن مي شناسم !  

چپ نگاهش كردم؛ از رو هم كه نمي رفت!  چپ

  :ادامه داد



بعد از شش سال اولین باریه كه مي خوام ریسك -

 ...كنم، قبل از تو

رو به اتمام نرسوند و با وجود اینكه مي گفت  حرفش

من رو مي شناسه، اسم كارش رو گذاشته بود ریسك 

  كردن! با كي طرف بودم من؟

و گریزي نبود! من این كردم؛ مي خواستمش  نگاهش

موجود عجیب غریب رو مي خواستم و فكر از دست 

دادنش، باعث مي شد به این نتیجه برسم كه دنیا 

 .خاكستري مي شه

 

نهم فصل  

 

روز كلنجار رفتن با خودم، با تردید آیكون  از دو بعد

برقراري تماس رو لمس كردم و اضطراب 

  .ناخوشایندي به جونم افتاد

  .سالم پرتو جان-



جواب دادن نصیري، سطح اضطرابم باال تر رفت  با

  .و ذهنم قفل كرد

  الو؟ هستي پرتو جان؟-

زور لب هام رو حركت دادم به : 

  .سالم-

  سالم عزیزم؛ خوبي؟-

ي تختم نشستم و گفتم لبه :  

  .ببخشید كه این موقع تماس گرفتم-

با ترس ادامه دادم و :  

  منزل خودتون هستین دیگه؟-

متعجب شد لحنش :  

  بله، چطور؟-

هام روي هم فشردم! همه ي چیزي كه آماده  پلك

كرده بودم براي گفتن و پرسیدن، از ذهنم پر كشیده 

  .بود



  چیزي شده پرتو جان؟-

كردم تكه هاي پازل متالشي شده ي ذهنم رو  يسع

  :هرجور شده كنار هم بچینم و بپرسم

  مي تونم چندتا سوال ازتون بپرسم؟-

تاخیري كه نشونه ي تعجبش بود، گفت با :  

  بله؛ چه سوالي؟-

ذهنم راه افتاد موتور :  

راستش من خیلي دودل بودم كه بهتون زنگ بزنم -

ن براي پرسیدن سواالتم یا نه اما واقعیتش رو بخوای

كسي رو جز شما سراغ نداشتم و رو این حساب 

  .مزاحمتون شدم

رنگ و بوي انتظار داشت و باعث شد ادامه  سكوتش

  :بدم

جسارت نباشه اماخیلي ممنون مي شم اگه بهم این -

اطمینان بدین كه این صحبت ها بین خودمون مي 

  .مونه



گفت بالفاصله :  

  .البته-

قورت دادم و نفس عمیقي كشیدم و  دهانم رو آب

  :پرسیدم

  شما چقدر آقاي بهراد رو مي شناسین؟-

ثانیه سكوت كرد و نهایتا گفت چند :  

  متوجه نمي شم. منظورتون چیه؟-

بنبست خوردن همین بود یا تعریف دیگه اي  به

  :داشت؟ با بدبختي گفتم

ببینید خانم نصیري، من برام یه قضیه اي پیش -

الزمه در مورد ایشون یه سري چیز هاي اومده كه 

كلي رو بدونم، یه جور تایید یا تكذیب مي خوام و 

اونطور كه متوجه شدم شما چند ساله كه ایشون رو 

  ...مي شناسین



اینجا كه رسیدم سكوت كردم. نمي دونستم دیگه  به

باید چجور منظورم رو برسونم! داشتم دنبال كلمه 

  :هاي جدید مي گشتم كه گفت

آقاي بهراد آدم خوبي هستن؛ تو این چند سالي كه -

باهاشون در ارتباط بودم من بدي اي ازشون ندیدم؛ 

  .اگه منظورتون این بوده باشه البته

رو مي خواستم؛ یه جور تایید! كار دیگه و  همین

تحقیق دیگه اي از من بر نمي اومد. دو روز از شبي 

تمام كه تو ماشین صحبت كرده بودیم مي گذشت و 

این دو روز هیچ كار مفیدي از من بر نیومده بود 

جز زنگ زدن و صحبت كردن با نصیري كه نمي 

اي  یگهدونستم چقدر كار درستیه! در واقع سوال د

ازش نداشتم؛ مي تونستم یكم در مورد زندگیش 

فضولي كنم اما ترجیحم این بود كه خودش برام 

 .مشخصشون كنه! مثل شغلش و مادرش



محض اینكه از نصیري خداحافظي و تلفن رو  به

قطع كردم، زنگ خورد و دیدن اسم كسري رو 

  !صفحه نمایشش شوكه ام كرد

یب این دو روز هیچ خبري ازش نشده بود و عج تو

بود كه درست همین حاال تماس گرفته! به تماسش 

  :جواب دادم و كه پرسید

  داشتي با كي حرف مي زدي؟-

كم كم داشتم عادت مي كردم به این رفتار هاي  دیگه

  .غریبي كه از خودش نشون مي داد

باعث شد كه دوباره سوالش رو بپرسه! چي  سكوتم

 باید جوابش رو مي دادم؟ نفس عمیقي كشیدم و

  :راستش رو گفتم

  !با خانم نصیري-

خالف انتظارم سوال دیگه اي نپرسید و احتماال  بر

 !سوالتش رو با خود نصیري مطرح مي كرد

  كجایي؟-



سقف خیره شدم و گفتم به :  

  .خونه ام-

سكوت كرد! اوج سواالتش همین دو تا بود و  دوباره

  !گاهي لطف مي كرد و  احوالم رو هم جویا مي شد

- یمت رو گرفتي؟تصم   

نشستم؛ در واقع دو روز پیش ازش وقت  صاف

خواسته بودم براي تصمیم گرفتن؛ البته تصمیم 

  !گرفتن براي به قول خودش "زمان اومدن"ش

فضاي بازي كه پرده ایجاد كرده بود، به آسموني  از

كه در حال غروب كردن بود خیره شدم و كم جون 

  :گفتم

- ي كنمامشب با خانواده ام مطرح م !  

از تصور این قضیه به خودم لرزیدم و !  

  !خوبه-

دلم گفتم" واسه تو كه همه چي خوبه"! و به  تو

  :خودش گفتم



  !من هیچ حرفي از تو نمي زنم-

با حرص ادامه دادم و : 

حرفات رو خودت بزن! راضي كردنشون اصال -

  !كار راحتي نیست

جاي آروم كردن و امید دادن گفت به : 

- رم جایي كار دارم! فعالمن باید ب !  

كالفه اي كشیدم؛ داشتم كار درستي مي كردم؟ پوف !  

*****  

 

با برگشتن مامان و بابا از مراسم نامزدي  شب،

مهبد، به استقبالشون رفتم! تو این مراسم من دعوت 

نبودم و در واقع مراسم محدود و جمع و جور بوده و 

  .فقط بزرگتر ها دعوت داشتند خونه ي عروس

چاي آوردم و براي اولین بار به تمام  براشون

توضیحات مامان كامل و با حوصله گوش دادم! 

استكان چاییش رو برداشت و از كلیات گفت تا رنگ 



و نحوه ي پذیرایي  -نامزد مهبد-چشم هاي پرستو

خانواده اش و تا به تا بودن كارد هاي میوه خوري! 

 ندهوحتي از جاي لكه ي آبي كه روي پیش دستي م

بود هم حرف زد و درست یك ساعت بعد كمي كه 

آروم گرفت، بلند شدم و استكان چاي سرد شده اش 

رو كه وقت نكرده بود براي خوردنش رو در مقابل 

چشم هاي متعجب بابا كه گاهي از باالي روزنامه 

نگاهم مي كرد با چاي تازه عوض كردم و رو به به 

  :بابا پرسیدم

- بابا؟ دوباره چاي مي خواین  

نگاهم كرد و بعد از مكثي طوالني گفت خوب :  

  !نه-

مشغول خوندن بقیه ي روزنامه اش شد و !  

 چایي رو مقابل مامان گذاشتم و به ساعت كه استكان

نزدیك به ده بود، نگاه كردم و قبل از اینكه مامان 

فرصت دوباره اي پیدا كنه براي توضیحاتش، پیشقدم 

  :شدم و گفتم



راستش مي خوام موضوعي رو باهاتون مطرح -

  !كنم

به آرومي  روزنامه اش رو كنار گذاشت و عینك  بابا

مطالعه اش رو از رو چشمش برداشت و دقیق نگاهم 

ا هنوز تو حال و هواي خودش بود و كرد! مامان ام

  !چاییش رو مزه مزه مي كرد

  چي شده؟-

بابا باعث شد كه به حرف بیام صداي :  

  ...چیزي نشده! فقط-

هاش رو ریز كرد و مامان ادامه داد چشم :  

  فقط چي؟-

یك بار، شیون یك بار! گفتم مرگ :  

كسي ازم خواسته كه به خواستگاري بیاد! خواسته -

ما مطرحش كنمكه با ش . 



سكوت كرد و لبخند نامحسوسي رو لب هاي  بابا

مامان نشست! لبخندي كه كم كم محو شد!! استكان 

نیمه خورده ي چاییش رو روي گل میز مقابلش 

  :گذاشت و گفت

  !خب چرا تماس نگرفتن؟-

فعل جمع، مي گفت كه حاال حاال ها با من كار  این

  :داره! ادامه داد

ه! شماره مون رو مي دادي منظورم خانوادش -

 !تماس بگیرن

كردم و مامان رفت سر مسئله ي بعدیش سكوت :  

 حاال كي هست؟-

همچنان تو سكوت نگاهم مي كرد! زانو هامو بهم  بابا

 :فشردم و گفتم

  !یكي از مراجع هامه-

هاي مامان به آني تو هم رفت و با صداي بلندي  اخم

  :گفت



- عاشقت شده؟خدا مرگم بده! كسي از مریضات    

هام رو با درد بهم فشردم! یه حس لعنتي مي  پلك

  :گفت كه ته این بازي خوش نیست! به زور گفتم

  !نه-

صداي نفس راحت مامان رو شنیدم و ! 

  پس چي؟-

هنوزم به سكوت آزار دهنده اش ادامه داده بود!  بابا

  :در جواب مامان گفتم

- ببینید  اجازه مي دین بگم بیاد همه چیز رو خودتون

  و بپرسید؟

نگاهي به بابا انداخت و گفت نیم :  

چي بگم واال! باالخره باید بدونیم كیه و چه كاره -

 !ست كه بذاریم بیاد! مي گي از مریضاته آخه



رو گاز كرفتم و به جون انگشت هام افتادم!  هام لب

نگاه منتظر مامان بهم مي فهموند كه منتظر جوابه! 

  :گفتم

از خود مراجع ها نیست، پدر یكي از مراجع -

  !هاست

نداشتم به سمت بابا برگردم! مامان با تعجب  جرئت

  :نگاهم كرد و گفت

یعني چي؟ پدر یكي از مراجع ها ؟ یعني تو رو -

ي دیگه از بچه هاش خواستگاري كرده؟واسه یك !  

خود خدا! چقدر سخت شده بود یا ! 

اینكه مامان سواالتش رو به همین شكلي كه  تصور

بپرسه، لرزه به از من مي پرسید، از خود كسري 

  !اندامم مي انداخت

پس چرا حرف نمي زني؟ باالخره تو مي شناسیش -

 یا نمیشناسیش؟

ناخواسته اي كشیدم و در جواب مامان گفتم آه :  



  !مي شناسمش-

گفت كالفه :  

  خب! كیه؟ چیه؟ چه كارست؟-

كمي چرخیدم تا سنگیني نگاه بابا رو  نامحسوس

مامان، با روي نیمرخم حس نكنم و در جواب 

  :بدجنسي تمام فقط سوال آخرش رو جواب دادم

  !بوكسوره! یه آكادمي بزرگ بوكس هم داره-

باال پریدند و با تعجب پرسید ابروهاش :  

جدا؟! خانواده اش چه كاره ان؟وضع مالیشون -

  !چطوره؟

دودوتا چهار تا مي كردم چطور جوابش رو  داشتم

اول و آخرش رو بدم كه به نفعم باشه كه بابا، سوال 

  :پرسید

  تو خودت تاییدش مي كني؟-

همین سوال كیش و مات شدم! چیزي رو كه  با

خودمم در باره اش مطمئن نبودم ازم پرسیده بود! 



نصفه و نیمه به سمتش چرخیدم و نگاهم رو به 

نگاهش دادم و سكوت كردم! شاید یك دقیقه گذشت و 

رداشتي نه من حرفي زدم و نه بابا! نمي دونم چه ب

  :از سكوتم كرد كه گفت

  !بگو بیان-

*****  

 

 

 

دهم فصل  

مضطربم رو به آینه دادم و براي بار آخر،  نگاه

ظاهرم رو چك كردم. شومیز راه راه سیاه و سفید، با 

مدل شلواري كه انتخاب كرده بودم همخوني خوبي 

داشت و آرایشم هم به خوبي روي صورتم نشسته 

گوشم بلند شده بودند به طرز بود.موهایي كه تا زیر 



بودم،  شیدهعجیبي بعد از سشوار سرسري اي كه ك

  !خوش حالت ایستاده بودند

از اتاق هم همه چیز مرتب بود! ظروف  بیرون

كریستال پذیرایي مامان، برق مي زدند و خوراكي 

هاي رنگانگي كه رو میز پذیرایي چیده شده بودند، 

  .اشتها برانگیز بودند

ابا هم پوشیده در لباس هاي نیمه رسمي، و ب مامان

منتظر بودند و همه چیز به طوز بدي خوب به نظر 

 !مي رسید

كرده بودم كه تو جلسه ي اول، كسي رو  قانعشون

دعوت نكنند و اجازه بدن این جلسه مثل یه جلسه ي 

  !ساده ي آشنایي برگزار شه

به خوب پیش رفتن امشب نداشتم؛ مامان  امیدي

هم شمشیرش رو از رو بسته بود و بابا همینطوریش 

  !به شكل ناخوشایندي ساكت بود

شنیدن صداي آیفون از جا پریدم و زیر فشار نگاه  با

مامان و بابا، به سمت آیفون رفتم و با دیدن كسريِ 



آراد به بغل، همون لحظه وا دادم! با آراد اومده 

 !بود؟

اضطراب، كلید باز شدن در رو فشردم و نفس  با

ي عمیق پي در پي و بي نتیجه اي كشیدم و شروع ها

به شمارش كردم! با شماره ي چهل و هشت بود كه 

زنگ در ورودي نواخته شد و بابا خودش براي 

 !بازكردنش پیش قدم شد

سطح اضطرابم باال بود كه نمي تونستم هیچ  انقدر

كدوم از اطالعات دیداري و شنیداري رو پردازش 

  !كنم

تنها صدایي كه به گوشم خورد، صداي  سالم  فقط

دادن كسري و تنها تصویري كه ذهنم پردازش كرد، 

  !صورت وا رفته ي مامان بود

حالي كه  كسي كه به خودش اومد، بابا بود؛ در اولین

نگاهش رو از روي آراد بر نمي داشت، براي 

نشستن به كسري تعارف كرد و بعد با دست، مامان 

رو كه هنوز به در ورودي خیره و احیانا منتظر بقیه 



ي مهمون هاي احتمالي بود، به سمت پذیرایي هدایت 

  .كرد

نشستن مامان و بابا، بالتكلیف كناري ایستادم! هر  با

خیره شده بودند و كسري در  دو شون به كسري

حالي كه آراد رو روي پاهاش نشونده بود، بي تفاوت 

  !نگاهشون مي كرد

  .بشین پرتو جان-

شنیدن صداي بابا، روي دم دست ترین مبل نشستم  با

  !و براي شروع، به جون انگشت هام افتادم

ثانیه كه به سكوت و نگاه گذشت، بابا به حرف  چند

  :اومد

- ومدین جنابخیلي خوش ا ...  

آراد رو روي پاهاش جابه جا كرد و با  كسري

  :صداي بخصوصش گفت

  !بهراد هستم-

  !بله؛ خیلي خوش اومدین جناب بهراد-



سري به نشونه ي تشكر در جواب بابا تكون  كسري

داد و دوباره سكوت برقرار شد و چند ثانیه ي بعد، 

این سكوت به بدترین نحو ممكن شكست؛ آراد شروع 

به صدا سازي و بي قراري كرد و من به عینه، پس 

  !افتادن مامان رو دیدم

لحظه شرایط بدتر از قبل مي شد و هیچ كس،  هر

حرفي نمي زد! بلند شدم و براي پر كردن خالئ كه 

  !به وجود اومده بود، مشغول پذیرایي شدم

میوه رو مقابل كسري گرفتم و با صداي  ظرف

  :مامان خشكم زد

- ؟پسرتونن   

رو فوري به صورت كسري دادم؛ نگاهش  نگاهم

هیچ حسي رو القا نمي كرد! با دست سبد میوه رو 

  :پس زد و گفت

  !ممنون. نمي خورم-

رو به مامان ادامه داد و :  



  !بله، آراد پسرمه-

من دیگه هیچ وقت مامان رو نگاه نمي كردم خب ! 

میوه رو روي میز گذاشتم و سر جاي قبلیم  سبد

مامان دومین سوال رو پرسید و در واقع نشستم! 

  :دومین ضربه رو به خودش زد

  خانواده تشریف نیاوردن؟-

آراد رو كه بي قراري مي كرد پایین گذاشت  كسري

  :و كالفه گفت

  !من خانواده ندارم-

همچنان نظاره گر بود و مامان ادامه داد بابا :  

 !چطور؟-

- خانواده ام مادرم به رحمت خدا رفتند و از بقیه ي 

خبري ندارم! خانواده ي من پسرمه و جز خودش 

  !خانواده اي ندارم



حبس شد و مامان مهلك ترین ضربه رو با  نفسم

  :حرفش، به خودش زد

 !به گمونم پسرتون خوابش مي آد-

دعا كردم كسري جوابي نده اما انگار امروز  دعا

  :نطقش تمام و كمال باز شده بود

  !خوابش نمي آد! پسر من اوتیسمه-

مامان باعث شد به سمتش بچرخم! بي اراده  واكنش

و هاج و واج بلند شد و تو جاش ایستاد! داشت گریه 

 ام مي گرفت! رنگ به روي مامان نمونده بود و هر

  !آن ممكن بود پس بیفته

چیز داشت بهم مي ریخت كه بابا گفت همه :  

 !بشین خانم؛ پرتو خودش چایي مي آره-

كه مامان  اشاره ي بابا، به خودم اومدم و همزمان با

  مي نشست، بلند شدم. آشپزخونه كدوم طرف بود؟

رو شكر كردم كه خونمون یه نقشه ي كوچیك و  خدا

مشخص داشت و تنها خروجي پذیرایي، اینجور 



مواقع كه اسمت رو هم فراموش مي كردي به كارت 

 !مي اومد و وصلت مي كرد به جایي كه باید

كه  رسیدن به آشپزخونه، تموم نفس هایي رو با

نكشیده بودم، بعالوه ي چند نفس زاپاس كشیدم و 

براي خوردن آب هجوم بردم به شیر سینك 

  !ظرفشویي

حیاتیم كه به حالت عادي برگشت، سعي كردم  عالیم

مراحل چاي ریختن رو مو به مو به خودم یادآوري 

اول استكان ها رو بچین، دسته هاش همه باید “كنم؛ 

اشه؛ چاي نه به یك طرف و به سمت مهمون ب

كمرنگ باشه و نه پررنگ؛ آبجوش رو نباید از 

فاصله ي زیاد ریخت كه روي چاي كف نكنه؛ كف 

اضافه رو با قند بگیر؛ در آخر هم حتما  هاي

حواست باشه كه قطره اي از چاي روي سیني 

 "!نریخته باشه

تمام چیزي بود كه مامان تاكید كرده بود براي  این

نتیجه صرفا چیزي نبود كه ریختن و آوردن چاي اما 



مامان مي خواست و حاضر بودم قسم بخورم كه 

كسي تو این وضعیت به من هم توجه نمي كنه چه 

  !برسه به سیني چاییم

آخر بعد از پنج دقیقه كه بیشترش به سردرگمي  در

گذشته بود با سیني چایي كه دسته ي استكان هاش، 

ن مي هر كدوم یكي از جهات اصلي جغرافیا رو نشو

 .دادند قدم به پذیرایي گذاشتم

رو چرخوندم و جز بابا كسي ازش استقبال  چاي

نكرد! سیني رو كنار سبد میوه و ظرف دست 

نخورده ي شیریني گذاشتم و سر جاي قبلیم نشستم و 

با احتیاط به مامان نگاه كردم؛ اگه چشم هاش با 

حركات آراد حركت نمي كردند، خیال مي كردي 

ار زندگيِ نباتیه! عضالت صورتش زبونم الل دچ

شل و وارفته به نظر مي رسیدند و لب هاش 

بیشترین همكاري ممكن رو با جاذبه ي زمین از 

خودشون نشون داده بودند. صورتش ماسكه و بي 

رنگ و گردنش كمي به چپ خم شده بود. دست 

هاش بي تكلیف روي دامن سورمه اي رنگش رها 



نه اش محسوس شده بودند و حركات قفسه ي سی

  !نبودند؛ من یه شبه چكار كرده بودم باهاش؟

بابا كه استكان چاییش رو به سمت لب هاش  حركت

برد، باعث شد نگاه از مامان بگیرم و به بابا بدم؛ 

جرعه اي از چایش رو تلخ نوشید و رو به كسري 

  :پرسید

  جسارتا چرا از همسر سابقتون جدا شدین؟-

جور بود؛ درست مثل كسري زیادي جمع و  جواب

 :گلوله

  !انسان نبود-

رو گاز گرفتم و بابا پرسید لبم :  

  و چرا اینبار دختر من رو انتخاب كردین؟-

  !انسانه-

جواب هاي كوتاه، راه رو براي سواالت  همیشه

بعدي باز مي ذاشت اما جواب هاي كسري مات 

 !كننده بودند



داغ كرده بودند و  سرم سنگین شده بود سوال  وشامگ

و جواب هاي كوتاه رو مي شنیدم اما پردازشي تو 

  !كار نبود

چاییش رو تموم كرد و مني كه مي شناختمش،  بابا

رفتار هاش رو به مزه مزه كرن چاي نسبت نمي 

دم؛ بابا داشت با فرصتي كه با نوشیدن چاي دا

  !نصیبش شده بود، افكارش رو مزه مزه مي كرد

طمانیه استكان خالي شده ي چاي رو روي گل میز  با

  :مقابلش گذاشت و گفت

اجازه بدین با خانواده صالح و مشورتي داشته -

  !باشیم و نهایتا نتیجه رو بهتون ابالغ كنیم

كوتاه گفت كسري :  

- تهالب !  

از جا بلند شد كه بابا گفت و :  

  .تشریف داشته باشین؛ هنوز كه چیزي میل نكردین-



اما آراد رو تو آغوش گرفت و در حالي كه  كسري

  :نگاه عمیقش رو به بابا دوخته بود، گفت

  !ممنون-

به سمت در خروجي راه افتاد و بابا مشایعتش  و

 .كرد

در كه بسته شد، هواي سردي تو خونه پیچید؛ 

سرمایي كه هیچ ربطي به  آذر ماه نداشت! لرز 

كردم و با ناباوري به مامان خیره شدم كه با فشار 

دست هاش رو زانو هاش بلند شد و بدون اینكه 

هم كنه گره ي روسریش رو شل كرد و با قدم نگا

هایي كه رو زمین مي كشیدشون به سمت اتاق 

  .خوابش رفت

از مامان كه ناامید شدم به بابا نگاه كردم؛ چند ثانیه 

نگاهم كرد و بعد، با قدم هایي آروم به سمت صندلي 

لهستانیش رفت، عینكش رو زد و با گرفتن روزنامه 

به چشم هاش رو قطع  جلو صورتش، اتصال نگاهم

  !كرد



احساس بدي داشتم؛ یه جور احساس بِد سرخوردگي! 

دلم مي خواست جیغ بكشم سر دلم! والد درونم رو به 

روم ایستاده بود و یا تاسف سرش رو تكون مي داد 

و كودك درونم بغ كرده، گوشه ي پذیرایي زانو هاش 

 !رو تو شكمش جمع كرده بود و نشسته بود

كرده بودندپلك هام داغ  !  

  .بلند شدم و وسایل پذیرایي رو با اكراه جمع كردم

آخرین استكان رو هم كه آب كشیدم، صداي بابا رو 

  :شنیدم

  !پرتو یه چاي لیواني برام بیار لطفا-

دست هام رو خشك كردم و كتري رو به برق زدم و 

به انتظار خاموش شدن چراغ قرمزش موندم! رسما 

ي توجه كنم كه مبادا فكر كنممي خواستم به هر چیز . 

با دقت، لیوان زنبوري مورد عالقه ي بابا رو از 

چاي پر كردم و با شیریني نخودچي مخصوصش كه 

دستپخت مامان بود، سمت بابا رفتم. سیني محتوي 



لیوان و شیریني رو مقابلش گذاشتم و قصد رفتن 

  :داشتم كه گفت

  !بشین-

دبالتكلیف نگاهش كردم كه ادامه دا :  

  !باید باهم صحبت كنیم-

اضطراب ناخوشایندي به دلم چنگ زد، صندلي 

  !میزبان پذیرایي رو جلو كشیدم و با تردید نشستم

روزنامه اش رو كنار گذاشت و عینكش رو برداشت 

  :و گفت

  !براي خودت چاي نریختي-

جواب ندادم و زانو هام رو بهم فشردم. دسته ي 

تلیوان چایش رو تو دستش گرف : 

  چي باعث شده كه این مرد رو دوست داشته باشي؟-

ازشدت شوك وارده ناشي از سوالش، لب هام 

ناخوداگاه تكون خوردند و با نگاهي گیج خیره شدم 

  !بهش



تا به امروز هیچ وقت انقدر بي پرده ازم سوال 

 !نپرسیده بود

نگاهش انتظار كشنده اي رو به چشم هام مي ریخت 

مي كرد به تكون خوردن و و لب هام رو وادار 

حرف زدن! تحت فشار نگاهش من و مني كردم كه 

  :صریح گفت

نیازي نیست بترسي، من ازت حساب پس نمي -

خوام! فقط مي خوام دالیلت رو بدونم، جوري تو رو 

بار آوردم كه مطمئنم دالیت قانع كننده خواهند بود! 

 !پس عقل و احساست رو شریك كن و جوابم رو بده

با حرف هاش، حاِل روز كنكور بهم دست داد! آب 

دهانم رو قورت دادم و به بخار لیوان خیره شدم و 

  :گفتم

من همیشه فكر مي كردم براي دوست داشتن كسي  -

ه باشم اما نمي دونم چطور بگم، شاید باید علت داشت

  ...ناامیدتون كنم ولي من بي دلیل



جمله ام رو نیمه رها كردم! همون نیمه ي اول، تمام 

حق مطلب رو ادا مي كرد. سرم رو پایین انداختم و 

  :شنیدم

همیشه عشق باعث خطر كردن مي شه، آدِم بي -

عشق، جسارت خطر كردن نداره! تنها عشق مي 

اون موقع شب، نگران و متعهد تو بیمارستان  تونه تا

  !نگه ت داره

از یادآوري خاطره ي اون شب، كه تا مدت ها 

منتظر مونده بودم بابا ازش حرف بزنه و نزده بود، 

  !احساسات ضد و نقیضي بهم دست داد

پس هیچ وقت نترس از اعتراف به دوست داشتن و -

قیه رو عشق! جرئِت  تو در دوست داشتنه كه باور ب

 !محكم مي كنه

تو ذهنم ثبت و تكرار كردم" جرئت تو در دوست 

  "داشته كه باور بقیه رو محكم مي كنه

  :و همچنان در حال تكرارش بودم كه شنیدم



  چقدر مي شناسیش؟-

اومدم بگم" نمي شناسمش" اما به نظرم رسید اگه 

همینطوري پیش برم، تمام باور هاي ذهني بابا رو 

  :نسبت به خودم خراب مي كنم، پس گفتم

یه شناخت نسبي، خودش و اخالقیاتش و رفتار -

هاش رو به خوبي میشناسم اما زندگیش براي من پر 

درباره ي زندگیش از مجهوالته! خیلي چیزا هست 

كه نمي دونمشون! حدودا نه ده ماه است كه مي 

شناسمش؛ از مراجع هاي كلینیك بود، از اون مراجع 

هاي سرسخت كه قبال براتون توضیح داده بودم 

  .چقدر قانع كردنشون سخته

و تو قانعش كردي؛ هم براي درمان، هم براي -

  !خواستگاري

ه مي رسید و ساكت نگاهش كردم، چقدر زود به نتیج

  !چقدر نتایجش كوبنده بودند

  !خب؛ مي گفتي-



چه گفتني وقتي خودش همه اش رو تو قالب چندتا 

  :كلمه گفته بود؟ نگاه منتظرش ناچارا به حرفم آورد

من یادم نمي آد كه كي، از پدر مراجع بودن تغییر  -

  ...نقش داد به

  !دوباره ساكت شدم؛ تغییر نقش به چي؟ به عشق؟

یر جمله ام نشد و گفتپیگ :  

به نظر من تو خیلي چیز ها راجع به این آدم مي -

دوني، این آدم یه ازدواج ناموفق داشته، یك بچه ي 

اوتیسم داره كه با توجه به اینكه مي گه تنها خانواده 

اش پسرشه، پس تماما تو زندگیشه! این دالیل براي 

منصرف شدن كافي هست پرتو، عالوه بر اون 

هم هست؛ دیدیش كه؟ از شوكي كه بهش مادرت 

وارد شد دیگه نمي تونست حرف بزنه؛ دالیت تكمیل 

شد. دلیلي هم كه ذكر نكردي براي دوست داشتنش؛ 

  !پس دیگه حرفي باقي نمي مونه

با حرف هاش سطح اضطرابم باال و باالتر رفت؛ 

تمام امیدم پدرم بود! از كسري كه تماما قطع امید 



واسته بودم خانواده ام رو قانع كرده بودم؛ ازش خ

كنه و خیلي شیك، تو جلسه ي اول، با دو سه جواب 

 !كوتاه، رسما گند زده بود به همه چیز و رفته بود

بابا لیوان نیمه خورده ي چایش رو كنار گذاشت و 

روزنامه اش رو كامال جمع كرد؛ نكنه مي خواست 

ه بره؟ فرصتم داشت تموم مي شد و بابا داشت با نتیج

گیري از اینكه دالیل رد كردنش قوي تره تا پذیرفتن، 

  :تركم مي كرد! بلند كه شد، ناخودآگاه گفتم

  !صادقه-

  :و به سرعت ادامه دادم

تا به حال ازش دروغي نشنیدم! گاها شده به -

سواالتم جواب نده اما هیچ وقت بهم دروغ نگفته! 

ا راستش همین امروز شاكي بودم از اینكه آراد رو ب

خودش آورده اما حاال كه فكر مي كنم مي بینم مي 

خواسته تو جلسه ي اول، در مورد همه چیز رو 

  !راست باشه



تاثیر حرف هام، نشستن دوباره ي بابا بود! باید 

  !حرف مي زدم تا نره

  !كلیشه اي نیست-

  :ابرو هاش باال رفتند و ادامه دادم

- بگم منظورم اینه كه شبیه به بقیه نیست؛ چطور ...  

واقعا هم نمي دونستم چطور براي بابا بگم، بعضي 

از حس ها قابل بیان نبود و این حس هم یكي از اونا 

 !بود

مي فكر گفتمدرگیر انگشت هام شدم و بعد از ك :  

تعهد و مسئولیت پذیریش نسبت به پسرش واقعا -

  .ستودنیه

سري تكون داد و من روم نمي شد از بقیه ي 

موضوعاتي كه تو سرمه صحبت كنم! كسري در 

كنار مرموز و مجهول بودن و اون اخالق بخصوص 

لعنتیش، ویژگي هاي مثبت هم زیاد داشت؛ این كه 

نگارنگ اطرافش كوچك ترین توجهي به زن هاي ر



نداشت و بي بند و بار به نظر نمي رسید، به طور 

عجیبي حالم رو خوب مي كرد و یه جور حمایت 

خاصي تو رفتار هاش بود، حمایتي كه وقتي حضور 

داشت، دلت رو محكم مي كرد! و صد البته در كنار 

همه ي این ها كلي هم ویژگي منفي داشت و من 

دم رو نقطه هاي سیاه انقدري عاشق نبودم كه چشم ببن

  !و خاكستري شخصیتش

 :سكوتم باعث شنیدن حرف هاي بابا شد

دالیلت برام محترمه پرتو! اما دلم مي خواد یكم باز -

تر به این قضیه نگاه كني! من یه احساس ناخوشایند 

دارم كه نمي خوام قضاوت بدونیش؛ من حس مي 

كنم تو خودت رو در قبال زندگي این آدم مسئول مي 

دوني! این دالیلي كه برام نام بردي، منطقي بودند اما 

كافي نه، به هیچ وجه كافي نبودند! این كه مي گي 

بي دلیل دل بستي رو ازت مي پذیرم اما به نظرت 

بي دلیل دل بستن كافیه براي اقدام به ازدواج؟! تو 

دختر عاقل و بالغي هستي و من مطمئنم كه بهترین 

طور كه سر خواستگاري تصمیم رو مي گیري! همون



ها قبلي كنار ایستادم و اجازه دادم خودت تصمیم 

بگیري، اینبار هم همین كار رو مي كنم و هر 

تصمیمي بگیري بهش احترام مي ذارم اما دلم مي 

خواد قبل از اون خوب فكر هات رو بكني! این آدم 

مراجعت نیست پرتو، فكر اینكه بخواي به عنوان یه 

یش بشي و زندگي خودش و بچه قهرمان وارد زندگ

اش رو درست كني، از سرت بیرون كن! چون ته 

این قصه، فقط یه قهرمان شكست خورده مي مونه و 

زندگي هایي كه داغون تر از قبله! حاال هم برو و 

خوب فكر هات رو بكن. من مطمئنم كه تو بهترین 

 !تصمیم رو مي گیري

د! با حرف هاي آخرش، اتمام حجت كرد و بلند ش

حس مي كردم بار زیادي رو دوشم گذاشته شده كه 

از تحملم خارجه! مامان كه رسما از فردا اعالن 

جنگ مي داد، بابا كنار ایستاده بود و كسري هم... 

  !نگم ازش

بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. براي داشتن كسري 

باید كفش فوالدین و لباس رزم مي پوشیدم و به 



تردید بدي به جونم افتاده جنگ مي رفتم و حاال، 

بود؛ آیا چیزي كه مي خواستم ارزش جنگیدن 

  داشت؟

روي تخت دراز كشیدم و سر سنگینم رو روي بالش 

گذاشتم. امشب فكر نمي كردم! گوشي رو بدون اینكه 

به صفحه اش نگاه كنم، خاموش كردم و توي كشو 

انداختم و چشم هام رو بستم؛ فردا حتما فكر مي 

 !كردم

 

  فصل یازدهم

 

 

 

صبح، زودتر از همیشه از خونه خارج شدم! 

حوصله ي رانندگي نداشتم و دلم مي خواست حاال 

  .كه وقت دارم، قسمتي از مسیر رو پیاده برم



د كوچه شدم و هوایي كه روز به روز به جاي وار

سرد شدن رو به گرمي مي رفت، منصرفم كرد از 

پوشیدن كاپشن و كاپشن شد یه بار اضافه روي 

  !ساعدم

به آرومي شروع به قدم زدن كردم و فیلتر سیگاري 

رو به جاي سنگریزه به كار گرفتم و با ضربه هاي 

  !نوك كتونیم، به جلو هدایتش كردم

كوچه كه تموم مي شد، شروع مي كردم به فكر  این

  !كردن

اواسط كوچه بودم كه صداي صحبت مادر و 

دختري، توجهم رو جلب كرد! زن انگشت اشاره اش 

  :رو به صورت تهدیدي، تكون داد و گفت

اگه یه بار دیگه این كار رو انجام بدي مي دوني -

  كه چي میشه؟

تشخیص  صورت دخترك برام از این زاویه، قابل

  :نبود. اما صداش به وضوح مي لرزید



  .نمي دونم-

  :جواب زن وحشت زده ام كرد

خوبم مي دوني، انگشت هات رو مي گیرم رو -

  !آتیش و دونه دونه شون رو مي سوزونم

هنوز حرف هاش تموم نشده بود كه صداي گریه 

دخترك كه به جثه اش نمي خورد بیشتر از چهار پنج 

كوچه رو پر كردسال داشته باشه،  .  

به انتهاي كوچه كه رسیدیم، مسیرمون تغییر كرد و 

بقیه ي مكالمه شون رو نشنیدم. كوچه تموم شده بود 

و من شروع نكرده بودم به فكر كردن درباره ي 

  !معضل خودم

تا انتهاي خیابون به این فكر مي كردم كه دخترك چه 

كار كرده كه سزاش سوزوندن انگشت هاي 

خیابون كه تموم مي شد، حتما به مشكل  كوچیكشه و

  !خودم مي پرداختم



خیابون تموم شد و گناه بزرگي كه دخترك مرتكبش 

شده بود رو كشف نكردم! مسلما كه انگشت هاش 

سوزونده نمي شد اما تجسم همین تهدید هم كافي بود 

  !براي سوزوندن ذهن پنج ساله اش

ر یكي كنار خیابون اصلي ایستادم و كمي بعد، سوا

از تاكسي هاي خطي شدم؛ موقع نشستن تو تاكسي 

كه نمي شد فكر كرد به موضوع به این مهمي، مي 

شد؟ شاید انقدر حواس آدم پرت مي شد كه یادش مي 

رفت باید كجا پیاده شه! مي رفت به جاي دیگه و گم 

  ! مي شد تو شلوغي این شهر

پس تمام مدت نشستن تو تاكسي رو فكر نكردم! این 

ضوع رو نمي شد با فكر كردن تو تاكسي حل مو

 !كرد

بیست دقیقه ي بعد، سر خیابون همیشگي پیاده شدم؛ 

خیابون شلوغ و طویلي كه اواسطش محل كارم قرار 

نگاهي به ساعت مچیم انداختم، چهل دقیقه اي  داشت.

وقت داشتم تا رسیدِن اولین مراجع و مي تونستم 



مسیر رو پیاده برم و فكر كنم اما تو این خیابون 

شلوغ كه نمي شد به موضوع به این مهمي فكر كرد! 

شاید انقدر تو فكر مي رفتم كه از خودم غافل مي 

اشیني تصادف شدم و موقع رد شدن از تقاطع ها با م

مي كردم؛ اون وقت ممكن بود بمیرم و هیچ وقت 

  !فرصت نكنم كه به مشكلم فكر كنم

ممكن بود دزدي از بي حواسیم استفاده كنه و بند 

كیِف روي دوشم رو بكشه و كیف و گوشیم رو كه 

دو تا عكس داشت از كسري، براي همیشه با خودش 

م بود، ببره! اون وقت اگه نتیجه ي فكر هام منفي ه

دیگه هیچ عكسي نداشتم ازش كه بعد ها، تو خلوتي 

سراغشون برم و با دیدنشون قلبم بگیره و از خودم 

 "بپرسم " كار درستي كردم كه نخواستمش؟

اصال ممكن بود انقدر غرق بشم تو افكارم كه  پام به 

مانعي گیر كنه و سكندري بخورم و برخورد كنم به 

ت از رو به رو مي پسربچه ي سر به هوایي كه داش

اومد و  باعث افتادن اون و خوردن سرش به جدول 



مي شدم و بعد از اون كلي وقت نصیبم مي شد  كه 

  !پشت میله ها فكر هاي  بیهوده كنم

 

  مي بیني؟ "

 فكر كردن به تو خطرناك است

 مي ترسم فكر كنم و بعدش، 

 " !چشم باز كنم و دنیا، آني نباشد كه قبال بود

 

كه اومدم، مقابل آسانسور محل كارم بودم،  به خودم

تو آسانسور كه نمي شد فكر كرد! آسانسور خاطره 

ي عطر هاي جورواجورش رو تداعي مي كرد و 

هوشیاریم رو پایین مي آورد، كدوم آدم عاقلي با 

  !سطح هوشیاري پایین فكر مي كرد؟

  !اصال فكر نمي كردم



دي یا نه، بابا هم كه ازم مي پرسید فكر هات رو كر

براش توضیح مي دادم، بابا منطقي بود، درك مي 

  .كرد كه به چه علل خطرناكي نتونستم فكر كنم

پشت میزم نشستم و با مداد كوچیك سبز كمرنگي كه 

روي میز بود، روي قبض باطله ي جا مونده، 

  :نوشتم

  "مي ترسم فكر كنم "

در واقع هم مي ترسیدم؛ مي ترسیدم كه فكر كنم و 

بم منفي باشه و اونوقت، یك عمر تنها بمونمجوا !  

 !كاش مي شد بدون فكر كردن جواب مثبت داد

***** 

ساعت شش، وقتي هوا كامال تاریك شده بود، از 

یرون زدم و افكارم رو هم كه سنگین تر از كلینیك ب

  .دیشب و صبح شده بودند، با خودم آوردم



هوا آنچنان سرد نبود اما انقدر  بار افكارم زیاد بود 

كه تنم، تحمل وزن كاپشن روي ساعدم رو نداشت و 

  .مجبورم كرد به پوشیدنش

دست هام رو تو جیبم سر دادم و پاهام رو روي 

مون مسیر اومده، برگردم. وارد زمین كشیدم تا از ه

پیاده رو شدم و تصمیم داشتم به همون علل صبح، 

فكر نكنم كه با شنیده شدن اسمم از سمت خیابون، 

  .ناگهاني ایستادم و به سمت صدا برگشتم

صداي كسري رو شنیده بودم و انتظار داشتم تو 

ماشینش ببینمش اما دیدِن موتور غول پیكر سیاه، 

  !شوكه ام كرد

كاله كاسكتش رو از رو سرش برداشت و چیزي 

گفت كه بخاطر صحبت هاي چند عابر، متوجهش 

نشدم. ناخوادگاه از روي پل رد شدم و به سمتش 

  !رفتم

به موهاي بهم ریخته اش نگاه كردم و بار سنگین 

  .افكار همراهم، كمي سبك تر شد



  :صورتش رو كمي جلو آورد و گفت

  !گوشیت از دیشب خاموشه-

جوابي ندادم و ذهنم درگیر این قضیه شد كه این آدم، 

  !ساعت هاي اتمام كار من رو از كجا پیدا مي كرد؟

  !بشین بریم-

با چشم هاي گرد شده نگاهش كردم كه به فضاي 

پشت سرش اشاره كرد و كالهش رو به سمتم 

  !گرفت

  :با گیجي كاله رو ازش گرفتم و شنیدم

  !بذار روي سرت-

شده بود؛ من نگاه مي كردم و اون  جامون عوض

  :حرف مي زد! كاله رو روي سرم گذاشتم و پرسیدم

  كجا مي ریم؟-

  :جوابي نداد و گفتم

  !من تا به حال موتور سواري نكردم-



  :لبخند نامحسوسي رو لب هاش نشست و گفت

  !فقط من رو سفت بگیر-

از لبه ي كاپشنش گرفتم و خودم رو باال كشیدم و 

جام نشستم و دو طرف كاپشنش رو گرفتم سفت سر .  

گاز داد و موتور از جا كنده شد و به سرعت برق و 

باد از بین ماشین ها و آدم ها گذشت و خیابون رو 

 !طي كرد

قلبم از شدت هیجان باال و پایین مي شد و انگشت 

هام هر لحظه روي لباسش محكم و محكم تر مي 

  .شدند

یابون ها رو طي با سرعت هوا رو مي شكافت وخ

مي كرد و من، افكارم رو به دست باد مي دادم و 

 .سبك تر مي شدم

انقدر سرعتش زیاد بود كه حس مي كردم هرآن 

كاپشنش جدا بشن و از ممكنه انگشت هام از روي 

موتو كنده بشم و با باد برم؛ برم همونجایي كه افكارم 



رفته بودند و من، این رو نمي خواستم! پس 

رودربایستي رو كنار گذاشتم و دست هام رو دور 

كمرش سِفت سفت كردم و با لذت تن دادم به سرعت 

  .سرسام آوري كه داشت من رو به ناكجا مي برد

یغ بكشم و همون لحظه هم تمایل داشتم كه ج

  :مطرحش كردم

  !من مي خوام جیغ بزنم-

  :صداش تو باد گم مي شد

  چي مي گي؟-

جیغ زدم؛ بلند و از ته دل! بار ها و بار ها. انقدري 

كه تار هاي صوتیم كش اومدند واشك تو چشم هام 

جمع شد. واكنشي نشون نداده بود نسبت به جیغ هام 

دم! سبك شده بودم؛ به و از این بابت ممنونش بو

  !سبكي پر



كمي بعد، سرعتش رفته رفته كم شد و با رسیدن به 

خیابون نسبتا شلوغي، موتور رو متوقف كرد و 

  !خواست كه پیاده شم

با فشار به پهلو هاش از موتور پیاده شدم و با 

ایستادن بود كه متوجه شدم وضعیتم عادي نیست! 

و سرم گیج مي نمي تونستم صاف روي پاهام بایستم 

رفت. قدمي به سمت كسري كه موتور رو كنار 

خیابون پارك كرده بود برداشتم و كمي تعادلم بهم 

خورد و اگه با شتاب به سمتم نیومده بود و  ساعدم 

  !رو نگرفته بود، بي شك مي افتادم

  خوبي؟-

پاهام رو روي زمین فشردم و كاله رو از سرم 

  :بیرون كشیدم و گفتم

  !خوبم-

  :به موتورش اشاره كرد و گفت

  !همینجا باش تا بیام-



سري تكون دادم و كاله رو روي موتور گذاشتم و به 

بدنه اش تكیه زدم. خیابون بخاطر پارك معروفي كه 

  !داخلش قرار داشت، زیادي شلوغ بود

حدودا پنج شش دقیقه ي بعد، كسري رو دیدم كه با 

خیابون بودلیوان بزرگ آب انار در حال گذشتن از  .  

  :نزدیك اومد و لیوان رو به سمتم گرفت و گفت

  !برات شیرینشو گرفتم. زود بخور-

 !جایز بود براش ضعف كنم؟

با ولع حجم زیادي از آب انار رو نوشیدم و در حال 

لذت بردن از طعم ملسش بودم كه نگاه خیره ي 

  !كسري به جایي پشت سرم، توجهم رو جلب كرد

شت به پشت سرم نگاه مي كرد و بدون پلك زدن دا

  !اخم هاش تو هم بود

برگشتم و با دنبال كردن مسیر نگاهش، به بیلیورد 

فیلم جدیدي كه این روز ها زیادي سرو صدا كرده 

 .بود، نگاه كردم



به هواي اینكه، درحال خوندن نوشته هاي بیلبورده، 

سر برگردوندم و مشغول بقیه ي محتویات لیوانم شدم 

  :اما جمله اي كه گفت، ذهنم رو عجیب درگیر كرد

بذار تا عمر داره حمایت كنه از فیلمنامه هایي كه -

در مورد پسر ناخلفه؛ ببینم با ساختنشون كجاي دنیا 

  !رو مي گیره

ا گیجي چشم از آلو ها ولواشك هاي ته لیوانم گرفتم ب

و  نگاهش كردم اما حرف دیگه اي نزد؛ فقط ابرو 

  !هاش تو هم بودند و چشم هاش از هر وقتي تیره تر

با تعجب برگشتم و اینبار با دقت تر به نوشته هاي 

بیلبورد خیره شدم! زیاد سینما نمي رفتم و در جریان 

. فقط مي دونستم این فیلم خیلي اتفاقات سینمایي نبودم

 .سر و صدا كرده و جزو پرفروش ها بوده

سرم رو برگردوندم و دلم مي خواست دل بدم به 

لواشك هاي ته لیوانم اما یه چیزي مانع مي شد؛ كلمه 

هاي جمله ي كسري تو سرم بودند و بي هدف مي 

چرخیدند و نمي دونستند كه كجا باید بنشینن! من هم 



كنار هم بچینمشون و ازشون یه نتیجه ي  نمي تونستم

  :واضح بگیرم! كالفه شدم و پرسیدم

 منظورت چي بود؟-

  !جوابي نداد؛ نگاه هم نكرد

لیوانم رو روي زین موتور گذاشتم و جرقه اي تو 

سرم روشن شد و درجا آتیش گرفت و سرم رو داغ 

كرد، كي از فیلمنامه حمایت مي كرد و فیلم مي 

مساخت؟ سریع گفت :  

  ...كارگردان این فیلم-

 :با لحن تلخ و دردمندي گفت

  !پدرم نیست-

دهانم باز موند و اینبار سرم نه، همه ي تنم برگشت 

به سمت بیلبورد و تمام وجودم چشم شد و خیره شد 

به اسم تهیه كننده و كارگردان؛ خداي من... پدرش 

 !بود؟



هنوز داشتم به بیلبورد نگاه مي كردم و ذهنم یك 

لحظه كار مي كرد و یك لحظه ي بعد، ارور مي 

داد! اگر این آدم كه اسمش بزرگ، پاي بیلبورد 

نوشته شده بود پدرش بود، پس بازیگر معروفي كه 

در بوددختر این پ ...  

متعجب و هیجان زده، به سمتش چرخیدم و با بردن 

  :اسم بازیگر زن، گفتم

  ...خواهرت-

  :نذاشت جمله ام رو تموم كنم و گفت

  !بریم-

*****  

 

  !وقتي به خونه رسیدم، هنوز گیج و تو فكر بودم

انقدر زندگیش برام ناشناخته بود كه فهمیدن جزئیاتش 

كرد؛ دیگه چه برسه به  ساعت ها هیجان زده ام مي

 !كشف این موضوع مهم



كلید رو تو جیب كاپشنم سر دادم و در ورودي رو 

بستم و در حال كشیدن بند هاي كتونیم بودم كه 

  :صداي مامان، از جا پروندم

  !چرا انقدر دیر كردي؟ -

با تعجب به ساعت مچیم نگاه كردم! ساعت هشت و 

رتر از اینا مي بیست دقیقه بود و من خیلي وقت ها دی

  !رسیدم خونه

جوابي ندادم؛ كتونیم رو جفت كردم و در حال در 

  !آوردن كاپشنم بودم كه صداي دادش میخكوبم كرد

  !خودسر شدي پرتو، خیلي خودسر شدي-

هاج و واج نگاهش كردم و كاپشن از روي دستم سر 

خورد و افتاد! چون ساعت هشت و بیست دقیقه 

ر شده بودم؟برگشته بودم خونه خودس ! 

هرچي مراعاتت رو كردم، هر چي هیچي بهت -

  !نگفتم، پر رو تر شدي



بي حوصله شال روي سرم كشیدم! تمام نشنیده هاي 

  !دیشب رو امشب باید مي شنیدم

هر چي به این مرد گفتم كمتر به این دختر بها بده، -

انقدر لوسش نكن، به گوشش نرفت! نتیجه ي تربیتش 

رشد چي؟ توئه خودس !  

  !مِن خودسر؟

شال رو از رو سرم كشیدم. چرا نمي رفت سر اصل 

  مطلب؟

هر كاري كردي، هر تصمیمي گرفتي، هیچي بهت -

 .نگفتم، روز به روز بیشتر از خودت در اومدي

  !من از خودم در اومده بودم؟ ِكي؟

گیج و مات، روي صندلي نشستم ومبهوت، خیره 

 .شدم بهش

- به بختت؛ هیچي نگفتم  با رد كردن مهبد لگد زدي

بهت. بابات گفت عاقله، به تصمیمش احترام بذار! 

احترام گذاشتم كه نتیجه اش شد این! كه این پسره ي 



بي ادِب بي فرهنگ، بیاد بشینه و واسه من انسان 

بود، انسان نبود كنه! تو روي مادرت وایسه و بلبل 

  !زبوني كنه و تو اللموني بگیري

چیزي نگمنفس عمیقي كشیدم كه  !  

معلوم نیست چه بالیي سر زن اولش آورده و حاال -

نوبت دختر احمق و ساده ي منه كه بدبخت شه و 

  !فردا پس فردا انگ "انسان نبود" بخوره

 ...شروع كردم به شمردن؛ یك...دو...سه

پسره مریض بود پرتو! تو كه این همه درس -

  خوندي چطور نفهمیدي اخه؟

 ...چهار...پنج

- مریض بود! سالم و احوال پرسي هم بلد  روانش

  !نبود؛ دو كالم نمي تونست حرف بزنه

 ...شش...هفت...هشت

آدم مي ترسید تو صورتش نگاه كنه! همینكارا رو -

چه ي طفل معصوم مریض شدهكرده كه اون ب !  



 ...نه...دوازده...چهارده

معلوم نیست كیه، چیه! برگشته مي گه از خانوادم -

  ...بي خبرم! خدا مي دونه

استغفراللهي گفت و من به این فكر كردم كه چرا 

توالي اعداد رو فراموش كردم! بعد از چهارده چند 

 !بود؟

  :لحنش به صورت غیر عادي مالیم شد

- ت كرده مامان؟ تهدیدت كرده كه اگه باهاش تهدید

  ...مخالفت كني

 :منفجر شدم

بسه مامان! بسه تو رو خدا! از شما بعیده این -

 !حرف ها

م كرد و من در حالي كه از با اخم و عصبانیت نگاه

  :جام بلند مي شدم، ادامه دادم

من كي خودسري كردم؟ من كه تموم سالهاي  -

زندگیم رو بدون حاشیه درس خوندم! دقیقا كي از 



خودم در اومدم؟ همه ي اینها بخاطر جریان دیشبه؟ 

بخاطر دیشب شدم پررو و خودسر و از خود 

  دراومده؟

ي دونستم نباید جوابش مي دونستم كارم اشتباهه! م

رو بدم اما كم ظرفیت شده بودم! كم ظرفیت و بي 

طاقت! بدون اینكه بخوام شروع كردم به دفاع كردن 

  :از كسري

من حرف هاتون رو قبول دارم كه این آدم مطابق  -

میل شما رفتار نكرده اما هر كسي كه طبق خواسته 

 ي شما پیش نره، لزوما بي فرهنگ و بي ادب و بلبل

زبون نیست! این آدم كال كم حرفه؛ همیشه و همه جا 

همینطوریه؛ اگر فقط دیروز و در برخورد با شما 

این رفتار رو داشت، خب بله زشت بود اما همه جا 

  ...همینه

 ".و تو دلم ادامه دادم" بدبختانه، تغییر هم نمي كنه

  !خوبه! ازش دفاع هم مي كني-



براي ایستادن! از  دوباره سر جام نشستم؛ تواني نبود

زیر بار فكر كردن در رفتن، از خود فكر كردن 

  !بیشتر انرژي مي برد

  :با مالیمت گفتم

  !من فقط واقعیت رو گفتم -

  :تغییر موضع داد

اینكارا بخاطر مهبده؟ بخاطر اینكه كار مهبد رو -

تالفي كني داري دستي دستي خودت رو بدبخت مي 

  كني؟

و سرم تكرار كردم تا متوجه هزار بار جمله اش رو ت

منظورش بشم! نكه متوجه نمي شدم؛ نه! فقط باور 

نمي كردم؛ واقعا باور نمي كردم كه مادرم در مورد 

من همچین افكاري رو داشته باشه! سعي كردم صدام 

رو كنترل كنم كه صحبت هام حالت بحث كردن به 

 :خودش نگیره و گفتم



- عد از بیست و این فكر ها از كجا مي آد مامان؟ ب

چهار سال دخترت رو نشناختي؟ چرا فكر مي كني 

از  ازدواج كردن مهبد ناراحتم و اینكارم مقابله به 

مثله! من هیچ حرفي از خواستگاري دیشب نمي زنم 

  !اما افكارت واقعا برام عجیبه

سرم رو بین دست هام گرفتم و پلك هاي داغ شده ام 

آدم بودم؛  رو محكم بهم فشردم؛ سنگ كه نبودم!

  !دختر بودم با كلي فانتزي و آرزو

پسري كه دوستش داشتم مثال قرار بود بیاد و خانواده 

 !ام رو راضي كنه و وضعیت این بود

م تمام مسئولیت این مادرم تهمت مي زد و پدر

  !انتخاب رو روي دوشم گذاشته بود

تنها بودم، تنها و گیج و بدون ایده! بلند شدم و با 

برداشتن شال و كیف و كاپشن رها شده ام، به سمت 

  !اتاقم رفتم

مامان مخالفت صد درصدیش رو با استقبال گرم 

امشبش اعالم كرده بود و من، بعد از راضي كردن 



ده برابر نیرو و انرژي و ذهنیت مي  خودم، احتماال

  !خواستم براي راضي كردن مامان

روي تخت دراز كشیدم و پتو رو تا پیشونیم باال 

آوردم و پلك هام رو بستم! صداي موذي و دوست 

 :نداشتي تو سرم شروع كرد به حرف زدن

 "حاال وقت فكر كردنه"

حاال كه نه خطر تصادف بود و نه گم شدن و نه 

، حاال وقت فكر كردن بودآسیب زدن !  

  از كجا شروع مي كردم؟

بدون اینكه بخوام، اشك هام راه گرفتند و از گوشه ي 

چشمم شروع به حركت كردند و جایي بین موهام گم 

  !شدند

بلند شدم و دنبال گوشیم گشتم و به محض پیدا 

كردنش شماره ي كسري رو گرفتم و تا جواب داد، 

  :با بغض گفتم



- نیا! یه هفته زنگ نزن! یه هفته نبینمت! یه یه هفته 

هفته نپرس "كجایي؟"! یه هفته به ساعت اتمام كار 

من، كاري نداشته باش! باید فكر كنم، وقتي هستي 

 !نمي تونم

  :و گوشي رو قطع كردم و سر خودم داد زدم

 "!گریه نكن"

امشب خسته بودم، امشب رو مي خوابیدم و از فردا 

  !حتما فكر مي كردم

  :همون صداي مؤذي دوباره به حرف اومد

 "!اسمت رو هم بذار اسكارلت"

 

  فصل دوازدهم

 

 



شنبه بود و آخرین روزي كه فرصت داشتم براي 

مون صداي مؤذي ذهنم، فكر كردن. به قول ه

اسكارلتي شده بودم كه براي فكر كردنش هیچ وقت 

  !فردایي وجود نداشت

تمام شش روز گذشته رو فرار كرده بودم از خودم و 

افكارم؛ از افكاري كه با گذشت هر روز، سنگین تر 

  .و خطرناك تر مي شدند

مامان سرسنگین شده بود و جز در مواقع لزوم، 

رد. بابا هم خارج از گود ُكشنده باهام صحبت نمي ك

اي كه د رش دست و پا مي زدم، ایستاده بود و 

منتظر؛ منتظر من و جوابي كه احتماال قرار بود 

سرنوشتم رو مشخص كنه. كسري هم براي اولین 

بار تو تاریخ آشنایي مون، حرف گوش كن و مطیع، 

عقب نشسته بود و تمام این شش روز خبري ازش 

  .نبود

و مي خواستم براي كپي گرفتن از یك  ظهر بود

سري جزوه كه كه ترجمه ي منابع آزمون ارشد بود، 



به انقالب برم. طرح بود و نمي تونستم ماشین رو 

ببرم، پس اسنپ گرفتم و با حجم زیادي از برگه هاي 

  .نامنسجم، راهيِ انقالب همیشه شلوغ شدم

رو قدم زدن تو پیاده رو هاي این منطقه، همیشه حالم 

خوب مي كرد و حاال هم استثنا نبود. دیدن این بافت 

متفاوت و كتاب فروشي ها و انتشاراتي هایي كه 

دوستانه بهم چسبیده بودند و البه الشون، اغذیه 

فروشي هاي كثیف و شلوغ درز كرده بود، حس 

هاي متفاوت و خوبي رو به یادم مي آورد؛ یادآوري 

ب هاي خاص، روز هاي نچندان دوري كه دنبال كتا

با بچه هاي دانشگاه، تمام كتاب فروشي ها رو زیر 

و رو مي كردیم و تو صف هاي شلوغ فالفلي هاي 

"خودت پر كن" گرسنگي مي كشیدیم و همه ي 

دغدغمون این بود كه خیارشور هاي بیشتري بچپونیم 

تو نون هایي كه رفته رفته الغر تر و بي جون تر 

 .مي شدند



كردم تا با دقت بیشتري بتونم از سرعت قدم هام كم 

عنوان كتاب دستفروش ها رو از نظر بگذرونم.البته 

 .كه این پیاده رو ها هم جاي سریع قدم زدن نبودند

كمي بعد، وارد پاساژي كه مدنظرم بود شدم و مسیر 

زیرزمین رو در پیش گرفتم. بوي كاغذ هاي داغ و 

لك نو، گیرنده هاي بویاییم رو به طرز خوشایندي قلق

 .مي داد

وارد یكي از مغازه هایي كه نسبت به بقیه خلوت تر 

بود شدم. دو خانم داخلش مشغول به كار بودند. یكي 

شون پشت میزي كوچیك نشسته بود و با سرعتي 

باورنكردني در حال تایپ بود و اون یكي، پشت میز 

 .بزرگ، با پسر جووني سر و كله مي زد

رو یكي از صندلي هاي كنار در ورودي نشستم و به 

در و دیوار هایي كه تماما از بنر هاي مختلف 

پوشیده شده بودند، نگاه كردم. بنر نسبتا بزرگي پشت 

ود داشت كه سر زني كه با پسر سروكله مي زد وج

روش با فونت درشتي، كار هایي رو كه ارائه مي 



دادند، نوشته شده بود؛ پایان نامه و پروپوزال، تایپ 

  ...و ویرایش، كپيِ دانشجویي، كارورزي و

براي یه لحظه، صداي موذيِ تو سرم، به تصویر 

  "تبدیل شد؛"كسري بهراد

واقعا یك لحظه احساس كردم كه اسمش رو بین 

ي روي بنر دیدم! چند بار پلك زدم و نهایتا نوشته ها

  .چشم از بنر گرفتم

این صدا و تصویر، نه متعلق به پرتوي كودك بود، 

نه پرتوي والد! این صدا و تصویر متعلق به پرتوي 

بالغ درونم بود كه تو شش روز گذشته، انواع و 

أقسام بیماري هاي قلبي و عروقي و مغزي و چي و 

كه با فكر نكردنم، حرصش  چي رو گرفته بود بس

داده بودم و حاال، تو روز هفتم صداش به قدري 

ضعیف و شكننده بود كه به نظر مي رسید داره روز 

  !هاي آخر عمرش رو سپري مي كنه

  .بفرمایید خانم-



با صداي زني كه پشت میز بزرگ بود به خودم 

اومدم و در حالي كه دسته هاي بزرِگ برگه هاي 

میز مي گذاشتم، گفتمهمراهم رو روي  :  

  .كپي داشتم-

  چند صفحه است؟-

  :آخرین برگ هر دسته رو تقریبي جمع زدم و گفتم

  !حدودا چهارصد و هشتاد صفحه پشت و رو-

  :برگه ها رو گرفت و گفت

  .تشریف داشته باشین، یكم طول مي كشه-

روي صندلي قبلي نشستم و تلگرامم رو چك كردم و 

فحه ي كسري شدم. عكس ناخودآگاه، وارد ص

  .پروفایلش هنوز همون عكس دو نفره اش با آراد بود

دقیق به كسري نگاه كردم و حس كردم كه چقدر 

دلتنگشم. صداي پرتوي بالغ از اعماق چاه به گوشم 

رسید؛ " عكس رو خوب نگاه كن پرتو؛ طرف دیگه 

ي عكس رو هم ببین. آراد رو هم ببین. اگر موافق 



واه مي شي مادر این بچه؛ مادر یه باشي، خواه ناخ

  "بچه ي چهار ساله ي اوتیسم

دلم مي خواست صدا رو دوباره مؤذي تلقي كنم و 

انقد بهش بي محلي كنم كه بمیره و قطع شه اما كامال 

داشت حقیقت رو مي گفت؛ حقیقتي كه نمي شد ازش 

  .فرار كرد

اینبار فقط به آراد نگاه كردم و یادم افتاد كه با 

یت هر بچه ي اوتیسمي، چقدر به درگاه خدا دعا ویز

مي كردم كه در آینده بچه هاي سالم بهم بده و وقتي 

خودم رو جاي مادر یكیشون مي ذاشتم، تازه مي 

فهمیدم كه چه فشاري رو متحمل مي شن! مِن 

درمانگري كه چهل و پنج دقیقه ویزیتشون مي كردم، 

و چهار كم مي آوردم؛ چه برسه به مادري كه بیست 

 .ساعت شبانه روز همراه این بچه بود

این تازه یكي از مواردي بود كه با ازدواج با كسري 

نصیبم مي شد، مورد دیگه، برچسب همسر دوم بود! 



ود بشم همسر دوم مردي كه انگیزه هاي قرار ب

  .جدایي از همسر اولش، نامشخص بود

با صداي خانم تایپیستي كه پشت میز كوچیك نشسته 

بود، از فكر بیرون اومدم. داشت خطاب به مرد 

مسني كه كنار میزش ایستاده بود، سوال مي پرسید. 

گویا مرد، چند برگه رو براي تایپ داده بود و زن، 

ها سوال داشت از نوشته :  

  اینجا چي نوشته شده؟-

مرد مسن عینكش رو به چشم زد و در حال وارسي 

  :برگه گفت

 .جرح شهود-

سعي كردم نگاه از گوشه ي سمت راست اتاق بگیرم 

و تایپیست و مرد و جرح شهود رو به حال خودشون 

بگذارم تا بتونم دوباره به افكارم بپردازم اما آهنگي 

ي بي كالم و مالیم قبلي پخش شد، كه به جاي موسیق

نذاشت كه به اندازه ي كافي تمركز كنم. موسیقي از 



دستگاه بي كیفیتي پخش مي شد و با خش خش بدي 

  .همراه بود

كجا بودم؟ آهان... همسر دوم! و این همه ي ماجرا 

نبود؛ خیلي چیز هاي دیگه بودند كه من ازشون بي 

  !خبر بودم

" . رو درخت ...رو پر خاک.. یرو میسیبنو ایب

 ...پرنده...  رو ابرا

دفتر  یآب... تو یبرگ... رو یرو میسیبنو ایب

ایموج...رو در ..." 

شنیدن متن ترانه، خنده ام گرفت؛ عجیب با حال و  با

روز من مي خوند! ناخودآگاه خودم و كسري رو 

تصور كردم كه دست تو دست هم مي رفتیم تا روي 

رینگ بوكس و درخت خاك و آب و آتیش و برگ و 

  !بنویسیم

" است، مثل شور  نهییکه خدا ته قلب آ میسیبنو ایب

است نهینفس تو حصار س ای ادیفر " 



انگشت هاي تایپیست كه با ریتم ترانه، تند تر از  به

  !قبل به تن كیبرد ضربه مي زدند خیره شدم

"  یموندن یچ چیکه ه یبا هم مي شه موندن وقت

ستین یه که شکستنعاشق یاوج هر صدا ست،ین "  

داشت وسط افكار گریه آورم، رقصم مي  رسما

 !گرفت

رو به سمت سقف كثیف و دود گرفته باال بردم  سرم

  و تو دلم از خدا كمك خواستم؛

 " یه راهي پیش روم بذار"

 

***** 

پنج بود كه به خونه رسیدم. سكوت و چراغ  ساعت

  .هاي خاموش، مي گفتند كه كسي خونه نیست

هال رو روشن كردم و برگه هایي رو كه   المپ

حجمشون دوبرابر شده بود رو روي میز رها كردم 

  .و ساعد دردناكم رو ماساژ دادم



اندازشون رو ابدا  بافت رو از روي موهایي كه شال

دوست نداشتم، كشیدم و با خستگي خودم رو روي 

  .راحتي رها كردم

خونه به طرز وحشتناكي سوقم مي داد به  خاموشي

سمت فكر كردن! افكاري كه تو مغازه و كنار دستگاه 

كپي و وسط آهنگ جا گذاشته بودم رو به زور جمع 

 .و جور كردم و رو دایره ي ذهنم ریختمشون

ستم بابا منتظره كه بگم "نه" ! مامان هم دون مي

منتظر نه گفتم نبود و عمال قضیه رو منتفي مي 

  .دونست

داشت بد مي شد از این كه بابا سعي كرده بود  حالم

منطقي بارم بیاره! دلم احساسات یه دختر بي منطق 

رو مي خواست؛ دلم مي خواست چشم ببندم رو همه 

  ."چیز و بگم " معلومه كه بله

به منطقي كه احساساتم رو جریحه دار مي  عنتل

  .كرد



سلیم مي گفت "نه" و من چقدر ناراحت بودم از  عقل

  !اینكه یه عقل ناقص تو سرم نیست

باز، مي گفت "نه" و من دلم یه چشم كور مي  چشمِ 

  !خواست و یه جواب كوركورانه تر

جور و از هر زاویه اي نگاه مي كردم دالیل رد  هر

ز نظر منطقي قوي تر بودند. من از این آدم ا

زندگیش چیز زیادي نمي دونستم و دلم نمي خواست 

  .پدر و مادرم رو با یه تصمیم اشتباه سرافكنده كنم

ي سنگین ترازوي منطقم، ضد این آدم بود اما  كفه

احساسم مي گفت" از مردي كه انقدر پدر خوبیه 

  "!نترس

ر پاره داشتم بین نیروي عقل و احساس هزا رسما

  !مي شدم و راه به جایي نمي بردم

خودم كه اومدم ساعت هشت شده بود و افكارم  به

جز یه سردرد افتضاح، هیچ نتیجه ي دیگه اي به جا 

  !نذاشته بودند



شدم و براي خودم چاي درست كردم و هزار  بلند

  !باره افكارم رو با نوشیدن چاي مزه مزه كردم

ر قابل تصوري الل و والد درونم به طرز غی كودك

شده بودند و هیچ كمكي نمي كردند! شجاع ترین 

قسمت شخصیتیم همین پرتوي بالغ بود كه اون هم 

  .فقط چند قدم با مرگ فاصله داشت

كه به اتمام رسید، فنجون رو روي میز گذاشتم  چایم

  .و افكارم رو بستم! فكر بیشتر، بي نتیجه بود

ن كشیدم. از شدم و گوشي رو از كیفم بیرو بلند

  "طرف بابا پیام داشتم؛ " ما مي ریم مالقات عموت

براي ساعت پنج و نیم بود و من، خاطرم نبود  پیامش

  .چه بالیي سر عمو اومده كه مالقات الزم شده

همون راحتي قبلي نشستم و با آرامش شماره ي  روي

  !كسري رو گرفتم

بوق چهارم رو نصفه كاره گذاشت صداش : 

  .سالم-



عمیقي كشیدم و جوابش رو دادم دم :  

  !سالم-

كرد و من، زنگ زده بودم تا "نه" گفتن رو  سكوت

  .امتحان كنم

دیدم امتحانش مي كردم. باید مي گفتم نه و مي  باید

  .بعدش دنیا چه شكلي مي شه

  خوبي؟-

تو صداش داشت كه منصرفم مي كرد؟ كه  چي

دلتنگ ترم مي كرد؟ كه انقدر احساساتم رو قوي مي 

كرد كه با قدرت یه لگد بزنن ماتحت منطقم و شوتش 

كنن به بیرون از منظومه ي شمسي! انقدر دور شه 

كه هیچ وقت راه برگشتش رو پیدا نكنه و من و 

ساساستم رو براي همیشه تنها بذارهاح !  

  :گفتم

  .خوبم-

دروغ گفتم؛ خوب نبودم اما !  



  چه خبر؟ كجایي؟-

چرا حاال انقدر پر حرف شده بود؟ نباید مي  لعنتي

ذاشتم؛ نباید مي ذاشتم كه حرف بزنه و احساستم رو 

  :قوي كنه. در جوابش گفتم

  !من فكر هام رو كردم-

د، سكوت مي كردكرد! حاال كه نبای سكوت !  

هم سكوت كردم تا حالیش كنم كه ساكت بودن  من

چقدر وحشتناكه. و انقدر كش دادم این سكوت رو كه 

  :به حرف اومد

  خب؟-

بالغ داشت آخرین نفس هاش رو مي كشید.  پرتوي

پلك هام داغ شده بودند و نبضم نامنظم مي زد. همه 

رفتم ي چیزي كه در من باقي مونده بود رو به كار گ

  :و گفتم

نه! من نمي تونم؛ من نمي شناسمت؛ من هیچي در -

 ...مورد تو نمي دونم و تو



خودي بغض كردم و سكوت! و انقدر این سكوت  بي

  .سنگین بود كه توان شكستنش از عهده ام خارج بود

  چي داري مي گي؟-

رو كه شنیدم اشك هاي لعنتیم بي اجازه راه  صداش

داشتم امتحان مي كردم گرفتند. خوب بود كه فقط !  

  این مزخرفات دیگه از كدوم جهنمي اومده؟-

! قطعا من ایرادي داشتم كه دلم با این جمله ها خدایا

  ! ضعف مي رفت

  !كجایي؟ چرا جواب نمي دي؟-

رو قورت دادم كه صدام رو خش دار نكنه.  بغضم

 :اشك هام رو هم با آستینم پاك كردم و گفتم

 ...چي بگم دیگه-

  كجایي؟-

كه اگه بعد از این، كسي با این لحن از من نمي  بخدا

پرسید"كجایي؟" من زمین و زمان رو به آتیش مي 

ا شده كشیدم. الكي كه نبود؛ بعد از عمري یكي پید



بود كه مي تونست هیجان زده ام كنه. حاال جدا شده 

 ...بود كه شده بود! بچه داشت كه

دادش انقدري غیر منتظره بود كه گوشي رو  صداي

  :از صورتم فاصله دادم

 این چرت و پرت ها حرف آخرت بود؟-

بگم نه، فقط دارم امتحان مي كنم اما زبونم  اومدم

ن ریختندنچرخید و دوباره اشك هام پایی .  

بوق هاي منقطع  و آزار دهنده نشون از قطع  صداي

كردنش داشت. دور خودم چرخیدم! مگه با نه گفتن 

  امتحاني هم دنیاي آدم سیاه مي شد؟

اش رو گرفتم و جواب نداد.لعنت بهش شماره !  

رو پرت كردم و دلم جیغ كشیدن خواست؛  گوشي

  !مثل همون جیغ هاي پشت موتور

ك گوشي، به سمتش شیرجه زدم و با صداي پیام با

دیدن پیام بابا ناامید شدم؛ " قرار شد شام اینجا 

  "بمونیم، مي آي؟



رو دوباره رها كردم و سرم رو بین دست هام  گوشي

گرفتم. تند تند پلك زدم تا اشك هام جرئت خودنمایي 

  .به سرشون نزنه

كسي رو داشتم كه تو جنگ فرضي شكست  حال

دهخورده و آسیب دی !  

رها شده ام رو از رو دسته ي صندلي كشیدم و  شال

با برداشتن سوییچم و كوبیدن در خونه، مسیر پله ها 

  .رو در پیش گرفتم

فرمون كه نشستم، سردرد امونم رو بریده بود  پشت

و انقدر گیج و منگ بودم كه اگر كسي اسمم رو هم 

  !مي پرسید، یادم نمي اومد

م و به دل خیابون هاي رو رو پدال گاز گذاشت پام

  .شب زده و سرد آذر ماه زدم

مي خواستم برم؟ كجا رو داشتم؟ هیچ آدرسي  كجا

جز یكي، تو سرم نبود و من خواسته و ناخواسته 

  .براي رفتن به همون یكي، پشت فرمون نشسته بودم



از نه گذشته بود كه خودم رو مقابل برج بي  ساعت

، مردي كه من سر و تهي دیدم كه تو طبقه ي آخرش

 !رو به جنون رسونده بود زندگي مي كرد

رو به حال خودش رها كردم و پله هاي سرد  ماشین

  .ورودي رو باال رفتم

صورتم رو  متوقفم كرد و با نگاهي عجیب نگهبان

كاوید. كلمه هاي گور به گور شده ام رو از دور 

  :اطراف ذهنم پیدا كردم و پرتشون كردم بیرون

  !مي خوام كسري بهراد رو ببینم-

هاش چهار تا شدند و مات نگاهم كرد. خیلي  چشم

  !زشت مي شد اگه مقابلش مي زدم زیر گریه؟

 ...باید  هماهنگ كنم. بعید مي دونم-

ریدم و گفتمحرفش پ وسط :  

 .لطفا فقط هماهنگ كنید-

مي خواست یكي زیر گوشش بخوابونم و بگم من  دلم

  !وقت براي بعید دونستن تو ندارم



طمانیه شماره گرفت و بعد از یه قرن، گفت با :  

 ...خانمي اینجان كه-

دونم چي شنید كه سكوت كرد و بعد از چند  نمي

  :ثانیه گفت

  !بله، حتما-

دامه دادرو به من ا و : 

  !بفرمایید-

بود كه كسري نپرسیده بود كي مي خواد  عجیب

  ببینتش! مطمئن بود كه من مي آم اینجا؟

حرفي، وارد شدم و قصد رفتن به سمت  بدون

آسانسور ها رو داشتم كه پرتوي كودك پیداش شد و 

در حالي كه غضبناك نگهبان رو نگاه مي كرد تو 

از اینجا شوتت مي دلش گفت" بذار بگه بله، اونوقت 

 "كنم بیرون

انتظار رسیدن آسانسور و بعد رسیدن به طبقه ي  در

بیستم، همه ي حرف هایي رو كه مي خواستم بزنم 



ع كردم و تمام تمركزم رو رو یه گوشه ي ذهنم جم

  .روشون گذاشتم تا پخش و پال نشن

تو طبقه ي بیستم ایستاد و چیزي كه من بعد  آسانسور

از خارج شدن ازش دیدم، یه در باز بود؛ دِر بازي 

  .كه كلي تردید ریخت به جوِن نداشته ام

هاي نامطمئنم رو به سمت در كشیدم و با ذكر "  قدم

ار" وارد خونه اش شدم و مرگ یك بار، شیون یك ب

 "با صداي بلندي پرسیدم" كجایي؟

ندادنش عصبي ترم كرد. هم از خودم عصبي  جواب

بودم، هم از این آدمي كه باعث مي شد از خودم 

  !عصبي باشم

ورودي رو رد كردم و با دیدنش تو هال  راهروي

  :بزرِگ خونه اش، شوكه شدم

  !خیلي خوش اومدین-

بود و وانمود مي كرد كه در حال پنجره ایستاده  كنار

  !تماشا كردن فضاي بیرونه



هام رو به سمتش ادامه دادم و نزدیك شدن بهش،  قدم

  :با صداي بلندي گفتم

  .به من نگاه كن-

آرامش به سمتم برگشت و با ابرو هایي باال رفته  با

و چشم هاي متعجب نگاهم كرد. با نگاهش همه ي 

بودم گوشه ي ذهنم،  چیزي كه با بدبختي جمع كرده

  .پخش و پال شد

شدم به تیله هاي مشكي رنِگ چشم هاش. خسته  خیره

شده بودم از خالِء انتظار. دلم مي خواست برم و از 

پنجره ي طبقه ي بیستم، رو به شهِر خاموِش زیر پام 

 " .داد بكشم و بگم "یكي به من بگه كه چي كار كنم

رو باز كرد هایي كه رو سینه جمع شده بودند  دست

و به سمتم اومد. گیج بودم اما قدمي به عقب نرفتم. 

فاصله رو از بین برد و یك قدمیم ایستاد. دستش رو 

  !مقابل نگاه مات شده ام باال آورد و غافلگیرم كرد

هاش كه گردنم رو لمس كردند؛ پنجره و  انگشت

  !شهر و داد كشیدن از سرم پرید



قدم به عقب گذاشتم یه  .  

اي مشكي رنگش پوزخند زدند وقتي پرسیده تیله :  

پس براي چي اومدي؟ این وقت شب؟ بذار حدس -

بزنم! نه خب، حدس زدن نداره؛معلومه براي چي 

  !اومدي

دیوانه! دستش رو پس زدم احمقِ   .  

تعجب به انگشت هایي كه رو هوا بي حركت  با

موندند ، خیره شد و بعد انگشت هاش رو مشت كرد 

یین آوردو دستش رو پا .  

رو كج كرد و با چشم هایي ریز شده گفت سرش  :  

  . نشد! بذار مالیم تر پیش بریم-

اومد و نا خواسته جیغ زدم جلوتر  .  

و صداي خنده اش شهر خوابیده رو بیدار كرد خندید  

! 



معلوم بود كه داره دستم مي اندازه و مِن احمق  كامال

 .جیغ كشیده بودم

گیش گفترفت و با لحِن همیش عقب  :  

لطفا پات رو از زندگيِ من و پسرم بكش بیرون -

  خانِم... اوه ... چي بود اسمت؟

هام رو بستم . خدایا كمي صبر بفرست پایین،  چشم

 .كم آوردم

به سمت پنجره چرخید و به فضاي تاریك  دوباره

  .بیرون خیره شد

هام رو روي هم فشردم و ناخواسته به سمتش  دندون

  .رفتم

نزدیك تر شدنم واكنشي نشون نداد و دالیلم رو  با

  !براي كشتنش تكمیل كرد

رو كشیدم و به سمتم خودم برش گردوندم و  بازوش

  :تو صورتش جیغ زدم

  !ازت متنفرم-



هاش ریز شدند و ادامه دادم چشم :  

ازت متنفرم كسري بهراد لعنتي! حالم ازت بهم مي -

خوره! من پام رو نذاشتم تو زندگي تو و پسرت، 

  .اوني كه جفت پا پریده وسط زندگي من تویي

هاش تو هم رفتند اما نمي تونستند باعث عقب  اخم

  .نشینیم بشن

- ر بار دیگه هم خوشحال و مطمئنم از نه گفتنم. هزا

تو این وضعیت قرار بگیرم جوابم نه هست. با 

خودت گفتي چون دوستم داره هر كاري مي كنه؟! 

این بود راضي كردن خانواده ام؟ تو كي هستي 

واقعا؟ چقدر ارزش داري كه بخاطرت در مقابل 

خانواده ام وایسم! چي كار كردي براي این رابطه ي 

داري؟لعنتي كه از من این همه انتظار    

گرفتم و ادامه دادم نفسي :  

باز هم بهت مي گم، من از دوست داشتنم نمي -

ترسم! برام مهم نیست كه بدوني تو یه مقطعي توي 

لعنتي رو دوست داشتم. اما من آدمي نیستم كه با بي 



ارزش كردن خودم، به دوست داشتنم خیانت كنم. 

پشیمونم كه اینجا اومدم. حتي پشیمونم كه اون زنگ 

  .دوم رو بهت زدم

نفس افتاده بودم اما از صرافت تموم كردن حرف  از

  :هام نه

تو براي داشتن من كاري نكردي. فقط عقب نشستي -

  .تا ببیني من چه كار مي كنم

هاش باز شده بودند و تك تك اعضاي صورتش  اخم

به شكل خاصي متعجب به نظر مي رسیدند. چند قدم 

رو هم زدم به عقب گذاشتم و آخرین حرفم :  

حاال هم نمي خواد براي من فیلم بازي كني، من -

نیومدم كه خودم رو بندازم تو بغلت و بگم كه اشتباه 

كردم! بد عادتت كردن و من كسي نیستم كه با عادت 

هاي تو راه بیام و موندم تا اینجاي رابطه بخاطر 

احترامي بود كه قلبا برات قائل بودم و نموندم حاال، 

خودم قائلم يترامیه كه برابخاطر اح . 



بعدي رو هم به عقب برداشتم و بعد، عقب گرد  قدم

كردم و به سمت در خروجي حركت كردم . 

  .نامطمئن اومده بودم اما مطمئن برگشتم

از شنیدن حرف هاش، اومده بودم كه منطقي  لقب

شكایت كنم و براي آخرین بار دالیلم رو بهش بگم تا 

ببینم راهكارش چیه. اومده بودم كه قانعم كنه براي 

بله گفتن. اومده بودم كه با كمكش منطقم رو سر به 

نیست كنیم. اما با حرف هاش نشون داده بود كه ذره 

بود كه قرار نیست  دهدااي براش مهم نیستم. نشون 

  .هیچ تالشي كنه

فكر كرده بودم مثل من ناراحته، مثل من دنیاش  من

خاكستري شده. فكر كرده بودم و چقدر خوش خیال، 

 .فكر كرده بودم

آسانسور پایین رفتم و بر خالف موقع اومدن، اشك  با

نریختم. اشك به كارم نمي اومد. حاال فقط تاسف 

الزم داشتم براي رفتار بي ادبانه اي كه باهام شده 



بود! این چه خواستني بود كه ذره اي تالش توش 

 دیده نمي شد؟

همون حال و درگیري هام، شروع كردم به قدم  با

ما هرچقدر جلو رفتم ماشین رو زدن تو خیابون ا

  .ندیدم

بودم كه انقدر دور پاركش نكرده بودم! از  مطمئن

پیچ خیابون گذشتم اما تا چشم كار مي كرد ماشینم 

نبود؛ سوییچش هنوز تو دستم بود و خودش نه! 

برگشتم و پشت سرم رو نگاه كردم و دزدگیر ماشین 

  .رو زدم اما هیچ صدایي سكوت خیابون رو نشكست

و واج وسط خیابون ایستاده بودم و به دور  هاج

اطرافم نگاه مي كردم! مغزم مثل دست هام یخ زده 

  .بود و هیچ كاربردي نداشت

نزدیك شد اما من از جام حركتي نكردم. بوق  ماشیني

زد و ترمز كرد و من باز سر جام ایستادم و دور و 

  .اطرافم رو براي پیدا كردن ماشینم گشتم

- شه از وسط خیابون برید كنار؟خانم مي   



صداي مرد راننده، بهش نگاه كردم با .  

  حالتون خوبه خانم؟-

نه؛ خوب نبود حالم؟ !  

ماشین رو كه باز كرد، به خودم اومدم و پاهام  در

  .رو به سمت كنار خیابون حركت دادم

ماشین رو بست و رفت در !  

هام از سرما مي لرزیدند یا از وحشت رو نمي  دست

نم. دست كشیدم به جیب هاي بافتي كه تنم بود و دو

حس نكردن برجستگي گوشي تو جیب هام، حالم رو 

از چیزي كه بود بدتر كرد. یادم نمي اومد گوشي رو 

  .كجا گذاشته بودم، شاید تو ماشین، شاید تو خونه

صداي بوق بعدي، از جا پریدم. نزدیك شدن این  با

  .ماشین رو اصال حس نكرده بودم

اینجا كه جاي وایسادن نیست عروسك. اینجا اصال -

  !دیده نمي شي



از یكي گوشي مي گرفتم و زنگ مي زدم به  باید

  .بابا. باید مي رفتم به خونه

به دو پسر كم سن و سالي كه تو ماشین بودند  نگاه

انداختم و با ناامیدي شروع كردم به قدم زدن. 

راه افتاده بدبختي هاي خودم كم بودند، این دوتا هم 

  !بودند دنبالم

تند كردم و تو حاشیه ي نوري كه ساختمون  قدم

برجي كه كسري توش زندگي مي كرد، ایستادم. مي 

تونستم از نگهباني كه حاال داشت از پشت در هاي 

ریلي شیشه اي نگاهم مي كرد بخوام كه برام ماشین 

بگیره اما من از هرچیز و هركسي كه مربوط بود به 

 روديمتنفر بودم! حتي نوري كه و این آدم،

ساختمونش ایجاد كرده بود رو نمي خواستم. پس 

  !دور تر رفتم و تو تاریكي ایستادم

ها رفته بود و دیگه هیچ جنبنده اي تو خیابون  پسر

  .دیده نمي شد



بودم از این كه حاال بزنم زیر گریه اما مغز  متنفر

شتاحمقم جز گریه و زاري، ایده ي دیگه اي ندا .  

كردم افكارم رو متمركز كنم، باید خودم رو مي  سعي

  !رسوندم به خیابون اصلي و از كسي تلفن مي گرفتم

كار رو مي كردم؛ مي رفتم به خونه و تا عمر  همین

  .داشتم پا به این خیابون كذایي نمي ذاشتم

بدختي به سوییچي كه تو دستام یخ زده بود نگاه  با

 كردم

تصمیم به دور شدن داشتم كه با شنیدن صداي  و

دویدن كسي روي پله ها، سر برگردوندم و كسري 

رو دیدم كه حاال وسط خیابون ایستاده بود و دور و 

زد و اطرافش رو نگاه مي كرد. نفس نفس مي 

همون تي شرتي تنش بود كه تو خونه اش پوشیده 

  .بود

شدن گونه ام باعث شد كه وحشیانه پشت دستم  گرم

رو روي صورتم بكشم؛ من كي اجازه داده بودم به 

  این اشك هاي لعنتي؟



آرومي تنه ام رو عقب تر كشیدم تا دیده نشم و  به

دستم رو جلوي دهان و بینیم گرفتم كه صداي هق 

ره ام بلند نشههق مسخ .  

ثانیه بعد، از میدان دیدم خارج شد اما صداي  چند

 :بلندش میخكوبم كرد

  كجاست؟ نیست كه؟-

متوجه نشدم منظورش چیه و مخاطبش كیه اما  اول

صدا و جواب نگهبان، همه چیز رو برام روشن 

  :كرد

همین جا بودن آقا، تا با شما تماس گرفتم و اطالع -

نیستن. خودم مطمئنم كه  دادم، برگشتم و دیدم

 .دیدمشون

جمع تر ایستادم؛ آخرین چیزي كه دلم مي  ناخودآگاه

  .خواست، دیده شدن بود



ویه چیزي ثانیه سكوت برقرار بود و از این زا چند

دیده نمي شد. باید هرچه زودتر از این خیابون دور 

  .مي شدم

مي گفت كه هنوز اینجاست و مانع از حركتم  صداش

  :شد

  !سریع بگو ماشینمو... یاخدا... پرتو-

! لعنتي! لعنتيلعنتي !  

من رو دید؟ چطور   

برگردوندم و به سري  كه از باالي حصار هاي  سر

ین خم شده بود نگاه كردم! پله ي ورودي به سمت پای

چشم هاش ایالت مستقله بودند و انگار از مغزش 

دستور نمي گرفتند كه  تو اون تاریكي، نگراني  

 !توشون بیداد مي كرد

كردم به حركت كردن خالف جهت چشم  شروع

 S آهنربا بودند و تنم قطب N هاش. چشم هاش قطب



د اي كه داشت به هر جون كندني بود، مبارزه مي كر

  !با كشِش ُكشنده

  صبر كن، كجا مي ري؟-

درونم به صدا اومد؛ "نمي شنوي پرتو، تو  بالغ

  "هیچي نمي شنوي

كشیده شدن ساعدم، متوقف شدم؛ ساعدم تو دست  با

 !هاش بود و قدم هام بالتكلیف و دلم...نگم از دلم

تر از من هم تو این شهر بود امشب؟ درمونده ! 

د، برگشتم.سرم رو پایین فشاري كه به ساعدم آور با

ننداختم اما نگاهش هم نكردم! بخدا كه این فاصله ي 

 :نیم قدمي، صدا به این بلندي نمي طلبید

  كجا داري مي ري؟-

و قاطع گفتم محكم :  

  !سر من داد نزن-

دستم رو كشیدم اما رهایي از حصار انگشت هاش  و

  .اتفاق نیفتاد



- ها چیه دیگه؟ داري دیوونم مي كني پرتو. این كار 

  مگه با ماشین نیومدي؟

ي امیِد تو دلم كه مي گفت برداشتن ماشین  جوونه

كار خودشه، خشك شد و جوري از بین رفت كه 

انگار هیچ وقت نبوده. سوییچ و اشك هام رها شدند؛ 

یكي از دسِت یخ زده و اون یكي از چشم هاي آتیش 

 .گرفته ام

ردن جلوي وحشتي كه تو دنیا داشتم گریه ك آخرین

 .این آدم بود

شد و سوییچم رو برداشت و با دیدنش پرسید خم :  

  ...كجا پاركش-

با دیدن چشم هام، دهانش باز موند و جمله ي  اما

  :جدیدش جاي جمله ي نیمه كاره ي قبلي رو گرفت

 خداي من! گریه مي كني؟-

هیچ شباهتي به فریاد هاي قبلیش نداشت لحنش . 



هاي من هم ایالت مستقله شده بودند؛ بي اجازه  چشم

  !مي باریدند

ایستادم تا نبینه شونه هام زیر فشاِر بار این  صاف

دوست داشتن، چقدر خمیده شده و با صدایي كه 

غرورش، روش ناخن كشیده و خش انگشت هاي 

  :دارش كرده بودند، گفتم

  !من گریه نمي كنم-

پشت دست آزادم رو بي رحمانه تر از هر وقتي،  و

  !روي چشم هام كشیدم

نشست تو نگاهش؛ امشب چشم هامون بازي راه  غم

انداخته بودند. كاش مي شد چشم هامون رو بذاریم 

ون هاي براي همدیگه و خودمون ال به الي خیاب

  !پاییز گم بشیم و هیچ وقت پیدا نشیم

نگاهش بلند شد و كودتا كرد؛ قدم زد و به سمتم  غمِ 

اومد؛ رو قلبم نشست؛ دید جاش تنگه، هرچي تنفر 

  !بود رو ریخت بیرون و كل قلبم رو تصاحب كرد



 .خیلي خب...خیلي خب... بهم بگو ماشینت كجاست-

و حمایتگرانه كجا بود؟ وقتي انقدر مالیم  ماشینم؟

سوال مي پرسید، من یادم مي رفت كه چند دقیقه ي 

پیش چي تو خونه اش گذشته؛ پارك كردن ماشین كه 

براي قبل تر بود؛ چطور انتظار داشت كه یادم 

 بمونه؟

رو بین انگشت هاش فشرد و دور و اطرافش  سوییچ

رو نگاه كرد. نگاهم سر خورد روي بازو هاي 

در اومدندلختش و لب هام به حركت  :  

گذاشته بودمش همین جا! وقتي اومدم پایین دیگه -

  .نبود

  !یعني چي؟ بردنش؟-

اي باال انداختم، با این بغضي كه تو گلوم بي  شونه

  !قراري مي كرد، هر حرف زدني ریسك بود

  .نگران نباش. فردا مي گم دوربینا رو چك كنن-



تكون دادم. دلم فقط آرامش خونه رو مي  سري

ت و بسخواس !  

  چرا وقتي دیدي ماشینت نیست بهم زنگ نزدي؟-

انتظاري داشت وقتي گفته بود پام رو از زندگیش  چه

بكشم بیرون؟ لب هام هم فكِر جدایي و كودتا تو 

  :سرشون بود

  !گوشي همراهم نبود-

نشست بین ابروهاش و درد از قلبم، برگشت به  اخم

 !خونه ي اولش

- هم خبر ندادي؟ مي گفتي به این اتفاقا افتاد و تو ب

 ...نگهبان كه بهم خبر بده؛ انقدر از من

رو خورد حرفش ! 

از تو چي آقاي بهراد؟ انقدر از تو بدم مي آد و  انقدر

ه طرز بدبختانه اي نه هستمتنفرم؟! نه؛ جواب ب !  

رو از چشم هام گرفت و گفت نگاهش :  



بیا بشین تو البي و یه چیز گرم بخور تا ماشین رو -

  .بیارم و برسونمت خونه

شكسته ي پرتوي والد اجازه نمي داد كه كمكم  غرور

كنه؛ دیر بود و بابا حتما هزار بار با گوشیم تماس 

است و خود من هم گرفته بود. ماشینم معلوم نبود كج

انقدر انرژي نداشتم كه راهكاري براي اتحاد این 

همه ایالت سركش پیدا كنم اما با این حال، كمك این 

  !آدم رو نمي خواستم

رو باالخره از بین انگشت هاش بیرون كشیدم  ساعدم

 !!و نتیجه شد گرفته شدن هر دو دستم با دست هاش

چشم هام عمیق نگاه كرد و گفت تو :  

- درستش مي كنم من !  

 ***** 

سیزدهم فصل   

 

 



 

ها رو نگیني خرد كردم و سراغ فلفل دلمه هاي  پیاز

رنگي رفتم؛ تمام حواسم رو گذاشتم پاي یك اندازه 

نشون كه ذهنم نره سراغ افكار بي اندازه خرد كرد

  !ام

ماهي تابه ریختمشون و حاضر بودم بودم  تو

  .بشمرمشون اما ذهنم رو به حال خودش نذارم

  !گوشیت زنگ مي خوره پرتو-

مامان كه هنوز هم رنگ و بوي قهر داشت،  باصداي

از گاز فاصله گرفتم و به سمت اتاقم رفتم و با 

موندم به صفحه ي گوشي؛ رسیدن به تخت، خیره 

  .شماره ي كسري رو صفحه اش بود

روز از شبي كه من رو به خونه رسونده بود مي  سه

گذشت و تو این سه روز، جز دیروز صبح و همین 

  .حاال، هیچ تماسي نگرفته بود



به صفحه ي گوشي خیره شدم كه تماس قطع  انقدر

  !شد

ن صبح زنگ زده بود و خبر پیدا شدن ماشی دیروز

رو داده بود؛ البته پیدا شدِن چیزي شبیه به ماشین! 

باهم رفته بودیم پاركینگ و كار هاي تحویل گرفتنش 

رو انجام دادیم اما از اون شب به بعد، نه ماشینم 

  !شبیه به اولش بود و نه خودم شبیه به اولم

دوباره زنگ خورد؛ دسِت دلم مي رفت براي  گوشي

ر فرار بودجواب دادن و پاي عقلم به فك ! 

رو جواب دادم و از قدت دلم حیرت كردم تماس !  

 .سالم-

  چرا جواب نمي دي؟-

رو معطوف كردم به پیازها و فلفل ها؛ نكنه مي  ذهنم

سوختند؟ من خیلي زحمت كشیدم بودم كه یك اندازه 

 !بشن

 !كجایي؟-



كه حتما به نیكوتین و مورفین نبود؛ یكي هم  اعتیاد

شنیدن" كجایي؟!" و با نشنیدن، مثل من معتاد بود به 

استخون درد كه نه، عشق درد مي گرفت! راستي 

عشق كجاي وجودي آدمي بود كه محل و شدت 

  .دردش با هیچ كلمه اي قابل بیان نبود

 !چرا جواب نمي دي؟-

هام رو حركت دادم لب :  

  !خونه ام-

  .ماشینت رو برات فرستادم-

بي در و  همون یه تیكه آهن قرمز رنگِ  ماشینم؟

پیكر رو مي گفت؟ هموني كه دیروز تحویلم نداده 

 بودش؟

فكر كنم تا نیم ساعت دیگه برسه. خودت بیا پایین -

  !تحویلش بگیر

تكون دادم! نمي دید اما پیش خودم عذاب  سري

  !وجدان نداشتم كه چرا جوابي بهش ندادم



همیشه خداحافظي نكرده قطع كرد و من پرواز  مثل

نطقه ي امنمكردم به سمت م ! 

هام طالیي شدن بودند؛ دیگه چي باید خرد مي  پیاز

 !كردم؟

شدم و تو یخچال دنبال هر چیزي كه قابلیت خرد  بلند

  .شدن یك اندازه داشت گشتم

  !داري چي درست مي كني پرتو؟ شام كه داریم-

رو از یخچال بیرون كشیدم و به سمت مامان  سرم

  !كه پشت سرم ایستاده بود برگشتم

چشم هاش صورتم رو كاوید؛ دقیق و متعجب و  با

  :بعد پرسید

خوبي تو؟ این همه پیاز و فلفل دلمه واسه چي -

  سرخ كردي؟ چرا چشمات این شكلیه؟ گریه كردي؟

نه؛ گریه نكرده بودم. صاف ایستادم و  گریه؟

  :پرسیدم

 !قارچ نداریم؟-



دهاني باز نگاهم كرد و بعد گذاشت و رفت با !  

سرم رو بردم تو یخچال؛ چرا قارچ نداشتیم؟!  دوباره

نایلون هویچ رو بیرون كشیدم و از تصور خرد 

  .كردنشون حالم خوب شد

بودم و و بیست دقیقه باهاشون سرگرم  شستمشون

وقتي به خودم اومدم كه یك كیلو هویچِ خرد شده ي 

  !بي كار  داشتم

آب ریختمشون كه آبپز شن و مقابل چشم هاي  تو

چهارتا شده ي مامان كه دوباره به آشپزخونه برگشته 

بود، رفتم سراغ سیب زمیني ها و تو سرم داشتم 

نقشه مي كشیدم كه چطور خردشون كنم كه گوشیم 

ماره ي ناشناسي روي صفحه افتاد زنگ خورد و ش

  :و با جواب دادنش صداي پسر جووني رو شنیدم

 !سالم؛ خانم حقیقي؟-

چشم هاي مامان نگاه كردم و گفتم به : 

  !بله؛ سالم-



من مقابل پالك هجده هستم؛ ممكنه تشریف بیارین -

 پایین و ماشین رو تحویل بگیرین؟

شال از ي كم جوني گفتم و با برداشتن روپوش و  بله

  .جالباسي كنار در ورودي، به سمت پایین رفتم

رو باز كردم و با دیدن ماشیني كه مقابلم بود  در

تعجب كرد! پسر جوون تكیه اش رو از ماشین 

برداشت و دوباره سالم كرد؛ میشناختمش! یك بار تو 

ساختمون كسري دیده بودمش. سري تكون دادم و از 

دمچشم هاش به ماشین تغییر نگاه دا !  

اومد و سوییچ رو به سمتم گرفت و گفت جلو :  

 .تحویِل شما! با اجازتون-

زده نگاهش كردم و سوییچ رو از دستش  بهت

گرفتم! سري به نشونه ي احترام تكون داد و با 

  !خداحافظي كوتاهي دور شد

رو زدم و منتظر باز شدن در پاركینگ  ریموت

 .موندم



ستم؛ ماشین سمت ماشین رفتم و پشت فرمون نش به

برام غریبه بود! خیره شدم به سیستم پخش جدیدش و 

 !تو همون حال حركتش دادم به سمت پاركینگ

م كه رو تو پاركینگ جا دادم و طاقت نیاورد ماشین

برم باال و تماس بگیرم. همونطور كه داخل ماشین 

  !بودم، شماره ي كسري رو گرفتم

جواب داد و نفس نفس مي زد دیر :  

  بله؟-

حسي ذهنم رو قلقلك داد و وادارم كرد به سوال  یه

  :پرسیدِن خارج از قائده

  باشگاهي؟-

مي خواست بگه بله! دلم مي خواست با این فكر  دلم

اسم مهم بوده كه وسط كارش جوابش كه انقدر تم

 !داده، حال خودم رو خوب كنم

  آره سر تمرین بودم. رسید ماشینت؟-



كشیدم روي صفحه ي ال اي ديِ سیستم  انگشت

  :پخش و گفتم

آره اما هیچ شباهتي به ماشین دیروزي نداره؛ من -

  ...ازت نخواسته بودم كه

حرفم نشست میون :  

  خودت خوبي؟ -

ان تپید اما عقلم پافشاري كرد روي با هیج قلبم

  :موضوع قبلي

 ...تو نباید-

از محیط آروم تري به گوشم رسید و دوباره  صداش

 :كالمم رو قطع كرد

  !داشبورد رو باز كن-

كه در اثر جمله ي نیمه كاره ام باز و بي  دهانم

تكلیف مونده بود، باز تر شد و صداي ضعیفي در 

  .اثر تعجب از گلوم خارج شد



داشت سماجت به خرج مي داد و مي خواست  عقلم

به هدفش برسه و داشت دنبال كلمه ها مي گشت كه 

 .دستم رفت سمت داشبورد

ي طالیي رنگي كه تو داشبور بود عقلم رو  جعبه

  !تار و مار و صداش رو تو گلو خفه كرد

تردید دست بردم و جعبه رو بیرون كشیدم. صداي  با

رو زیر و رو مي كرد!  نفس هاي اونطرف خط حالم

جعبه رو بین انگشت هام فشردم و با بستن چشم هام 

  :پرسیدم

  این چیه؟-

همزمان در اهرمي جعبه رو با فشار انگشت شستم  و

  .باز كردم

اش همزمان شد با باز كردن چشم هام جمله :  

  !با من ازدواج كن پرتو -

موندم به حلقه ي داخل جعبه مات ! 



تكون خودند اما حركتشون منجر هام غیر ارادي  لب

  .به هیچ كلمه ي معنا داري نشد

  !وقت نخواه؛ فكر نكن؛ فقط بگو بله-

بار پلك زدم؛ خواب كه نمي دیدم؟ چند   

 باید باشي! باشه؟-

دستوري بود اما مالیمت كمتر شنیده شده اي  لحنش

تو صداش موج مي زد! باشه ي پرسشيِ انتهاي 

وي آتیش رو داشتجمله اش هم حكم آِب سرد ر . 

سطح هیجانم باال رفته بود كه تنم تاب نمي  انقدر

 .آورد این حجم غیر قابل باور رو

  !دیگه بخاطر من گریه نمي كني؛ بهت قول مي دم-

لرزید و جعبه روي پاهام افتاد و گفتم دستم :  

 ...من-

كسي رو داشتم كه مدت ها نابینا بوده و خیلي  حال

ناگهاني بیناییش رو به دست آورده و از قضا اولین 

تصویري كه دیده، منظره ي بي نظیري بوده كه سال 



هاي سال تو ذهنش تجسمش كرده و درباره اش رویا 

  !بافته

ام رو روي نگین حلقه كشیدم و  انگشت اشاره سر

 . "لب هام رو محكم رو هم فشردم تا جیغ نزنم" بله

بله مي گفتم؛ اگه این زندگي من بود و بله گفتن  من

به كسري بهراد از نظر بقیه گند زدن به زندگي ؛ 

من مي خواستم با تمایل صد درصديِ دروني رسما 

  !گند بزنم به زندگیم

گه نمیشناختمش اهمیتي ازش مطمئن نبودم و ا اگه

نداشت؛ من مي خواستم ریسك كنم روي زندگیم! تو 

تمام بیست و چهار سال زندگیم هیچ چیزي نبود كه 

من انقدر بخوامش و حاال نمي خواستم بگذرم از 

كسي كه مي تونست من رو تا این حد هیجان زده و 

  !مشتاق كنه

 باشه؟-

بیرون  هام رو فاصله دادم و نفسم رو با شدت به لب

 !فوت كردم



 !چشمات رو ببند-

كردم اما چشم هام منتظر تعجب من نموندند و  تعجب

 .فورا بسته شدند

 !به هیچي فكر نكن-

هاي فكریم متوقف شدند جریان .  

  بگو بله؟-

مي گفتم نه وقتي جز جز بدنم انقدر گوش به  چطور

  فرمانش بود؟ وقتي چشمم با

ه مي شد؛ وقتي اون ، نه با دستور مغزم بست دستور

  !فكرم با خواستش از كار  مي افتاد

 !بله-

شد بگم نه وقتي لب هام بي اجازه بله رو گفته  مي

  بودند؟

هام رو بي اراده گاز گرفتم و پلك هام رو باز  لب

  .كردم



 .دارم مي آم پیشت-

و هیجان زده گفتم سریع :  

  !نه؛ االن نه-

كرد و ادامه دادم سكوت :  

- تونم بیام بیروناین موقع نمي  !  

تاخیر موافقت كرد و گفت با :  

  .صبح-

اراده لبخند زدم به آینده ي وحشتناكي كه پیش رو  بي

 !داشتم

رو بدون خداحافظي قطع كرد؛ اصال اگه  تلفن

خداحافظي مي كرد به دلم نمي نشست؛ از همین حاال 

  !عادتم داده بود به عادت هاي عجیب و غریبش

صداي پرتوي درونم تو فضاي  حلقه نگاه كردم و به

  :ماشین پیچید

 "باید بیشتر فكر مي كردي"



تو ماشین و در رو روش بستم؛ حلقه رو  گذاشتمش

 !ها با خودم بردم

به خونه برگشتم و مسیر اتاقم رو در حالي خوش  با

پیش گرفتم؛ هموني كه تا همین نیم ساعت پیش ازش 

  .فراري بودم

مامان تو میونه ي راه متوقفم كرد صداي :  

  با اینا مي خواي چه كار كني؟-

سرخوشي گفتم با :  

  !هیچي-

وارد اتاقم شدم و در رو بستم. خودم رو رو ي  و

الیي رنگم زیر پتو تخت انداختم و با  جعبه ي ط

  .خزیدم

ترسیدم؛ مي ترسیدم از خودم جداش كنم و غیب  مي

شه! مي ترسیدم نگاهم رو ازش بگیرم و وقتي 

  !سربرگردونم دیگه نبینمش



مشتم فشارش دادم و سعي كردم با تمركز كردن و  تو

نفس عمیق كشیدن، ضربان قلبم رو به حالت عادي 

ام، هوشیار شده  برگردونم. پرتوي كودك به كما رفته

بود و خوشحالي مي كرد! خصوصا كه والدش رو 

حبس كرده بودم تو ماشین و با این كار تمام قدرت 

  .رو به خودش داده بودم

لرزیدن گوشي و دیدن اسم كسري رو صفحه اش،  با

قلبي كه تازه آرومش كرده بودم لرزید! پیامش رو 

  "باز كردم؛ "فردا ساعت نه مي آم دنبالت

از پیام گرفتم و به حلقه ام دادم؛ هنوز جرئت  چشم

امتحان كردنش رو نداشتم! فعال دلم مي خواست 

انقدي نگاهش كنم تا باورم شه كه درخششش خواب 

  !و خیال و توهم نیست

هر زني، یك روز از عمرش رو با این احساس  شاید

گذرونده باشه كه خوشبخت ترین زن دنیاست؛ بي 

روز بودشك اون روز براي من ام !  



امروز، خوشبخت ترین زن دنیا بودم و اگه قرار  من

بود تاوان این خوشبختي یك روزه، یك عمر بدبختي 

  .باشه؛ من بهاش رو با جون و دل مي پرداختم

***** 

 

نه صبح فردا، یكي از متفاوت ترین نه هاي  ساعت

  .صبح همه ي این سال هاي اخیر بود

حتي یك دقیقه نه صبح، كسري بهراد بدون  ساعت

تاخیر، به دیدنم اومد و وقتي تو ماشینش نشستم، 

  !صبح ورق خورد و شب شد

چشم هاش دنیام رو احاطه كرد و لبخند، بي  شب

اجازه رو لب هام نشست! چشم هاش ستاره داشتند و 

بعد از تموم یك سال این اولین باري بود كه با 

  !كسري یه شب ستاره دار رو تجربه مي كردم

ادكلن متفاوتش گیجم كرد و به عنوان اولین  بوي

  :سوال تو اولین صبحِ شِب ستاره دارمون، پرسیدم



  چرا همیشه از یه عطر استفاده نمي كني؟-

رو حركت داد و گفت ماشین :  

  !از وابستگي بدم مي آد-

خوردم؛ انتظار این جواب رو براي اون سوال  جا

دلم نداشتم! جوابش هشدار بود؟ هر چي كه بود 

 .ارزید

داد ادامه :  

  !وابستگي دهن آدم رو سرویس مي كنه-

باز موند؛ لحنش ته مایه ي طنز داشت اما نمي  دهانم

ر جمله اش تونستم جمله اش رو هضم كنم! درگی

  :بودم كه بعدي رو گفت

  در جریاني كه تو بسي؟-

بودم؟ براي چي بس بودم؟ با لحني وا رفته  بس

  :پرسیدم

  براي چي؟-



 ...براي سرویس كردِن د  -

اجازه ي ادامه ي صحبتش رو نداد! بعد از  خنده

مدت ها با صدا خندید و من هاج و واج نگاهش 

مي خواست بگه كردم! من براي این كار بس بودم؟ 

  به من وابستست؟

  خیلي خب، اونطوري نگاه نكن! بس نیستي! خوبه؟-

چرخیدم كه تا نگاهش كنم و مطمئن شم كه آدِم  كامال

كنارم كسري ست! خودش بود! فقط انگار چشم ها و 

لب هاش رو عوض كرده بودند و یه چشم جدید 

ستاره دار و یه لب انعطاف پذیر و كشسان براش 

ودندگذاشته ب !  

جام نشستم و به صندلیم تكیه دادم و ناخواسته  سر

دست بردم تو كیفم و جعبه رو لمس كردم و با حس 

  !كردنش، دلم آروم گرفت

ورود به اتوبان چمران، پرسیدم با :  

 كجا مي ریم؟-



از مكثي چند ثانیه اي گفت بعد :  

  !خونه-

نزد و زد! خواستم اعتراض كنم كه ادامه داد قلبم :  

- ز این به بعد، هرجایي كه من مي خوام هستي ا

  !پرتو! هر لحظه و هر جا! تا االن هم زیادي نبودي

  "!داشته باش پرتو خانم، این از اولیش"

تعجب به صداي پرتوي والد گوش دادم؛ كي از  با

  ماشین فرار كرده بود؟

شدم به نیم رخ كسري كه كامال جدي بود!  خیره

نبودن! بله گفتنم دلیلي  منظورش چي بود از بودن و

  :نمي شد كه سوال نپرسم

  منظورت چیه؟-

طرز كالفه كننده اي جوابم رو نداد به .  

كه زندگي با این آدم مسالمت آمیز پیش نمي  مسلما

  !رفت



دقیقه ي بعد، تو پاركینگ ساختمون بي سر و  چهل

  !تهش بودیم

رسیدن آسانسور، عقب ایستاد كه اول من سوار  با

ین آسانسور تداعي كننده ي حس هاي متفاوتي شم. ا

بود برام. روز آخر قسم خورده بودم دیگه پام رو 

  ...اینجا نذارم و حاال

كردم به چشم هاي كسري نگاه كنم؛ در واقع  سعي

سعي كردم سخت ترین كار ممكن رو همین اول 

انجام بدم؛ با دیدن چشم هاش دلم آروم گرفت؛ من 

 !بهش اعتماد داشتم

ورودي رو با كارت باز كرد و اجازه داد كه اول  در

  !من وارد شم

من قبل از كسري وارد خونه اي مي شدم كه  خب؛

ش كرده روز آخر حضورم با فحش و داد و بیداد ترك

  !بودم

رو كه بست، پرسیدم در :  



  آراد نیست؟-

و محتویات دستش رو رو داخل یكي از قفسه   سوییچ

هاي متعددي كه رو دیوار راهروي ورودي قرار 

  :داشتند گذاشت و گفت

  !نه-

نه! هیچ توضیح دیگه اي نداد همین؛ !  

سر جام ایستادم كه پرسید بالتكلیف :  

  صبحانه خوردي؟-

نشونه ي نه تكون دادم كه ادامه دادبه  سري :  

 !بیا-

خودش راه افتاد به سمت آشپز خونه! دنبالش رفتم  و

و حس هاي متعدد و پرتوي كودك هیجان زده و 

  !پرتوي والِد مقاوم رو به زور به دنبال خودم كشیدم

بهش رسیدم كه تو آشپز خونه بود و سرش تو  وقتي

و  نگاهش یخچال! تو ورودي آشپزخونه ایستادم 

  !كردم



كه دستش بود رو روي میز وسط چید و  وسایلي

  :گفت

  !بیا بشین-

اطاعت كردند و راه افتادند. روي صندلي  پاهام

نشستم و نگاهش كردم! دو تا ماگ رو از آب پر كرد 

و تو ماكروویو گذاشتشون. حس اینكه یكي از اون 

 ها واسه من پر شده و به من تعلق داره، دیوونه كننده

  !بود

دقیقه ي بعد، صبحونه ي كاملي روي میز چیده  چند

بود و ازم خواست كه شروع كنم! تو سكوت 

صبحانمو خوردم و گهگاهي نگاهش كردم! با اتمام 

صبحانه اش بلند شد و ایستاد. دست هاش رو روي 

  :میز گذاشت و عمیق به چشم هام خیره شد و گفت

- م صبحانه من این رو مي خوام؛ مي خوام وقتي دار

  !مي خورم اینجا باشي

گرفت و ذهنم قفل كرد! این كلمه هاي عادي و  نفسم

  !بي احساس، با صداش، بار عاشقانه مي گرفتند



  !بیا-

رو كه گرفته بود هیچ، مغزم رو هم از كار  قلبم

انداخته بود و دستورات رو خودش صادر مي كرد و 

 .بدنم، بي هیچ تعللي به اجرا در مي آوردشون

راه افتادم و تا تراِس آشپزخونه رفتیم!  دنبالش

سیگاري آتیش زد و دودش رو به هواي آلوده و سرد 

  :دي ماه، اضافه كرد و گفت

  !نزدیك تر بیا-

فیلتر سیگاري كه به نیمه رسیده بود رو روي  رفتم؛

  !لب هام گذاشت

كه من نمي موندم؛ نمي موندم تا ببینم عاقبتم با  بخدا

این آدم به خیر مي شه یا نه! همین روز همینجا و تو 

  !همین خونه، از شدت هیجان زدگي مي مردم

هام رو سفت كردم دو فیلتر و كام عمیقي ازش  لب

ردم! رژ كمرنگم جا انداخت رو وارد ریه هام ك



روي زمینه ي سفید فیلتر و بعد، جا خوش كرد بین 

  !لب هاي كسري

دیوار تكیه زد و گفت به :  

من این رو مي خوام؛ مي خوام وقتي سیگار مي -

  !كشم، كنارم باشي

بعد سیگار به فیلتر رسیده ي خاموش رو ، مقابلم  و

  :گرفت و گفت

- همیشه مي خوام این، این رنگي بشه؛ !  

شل شدند؛ از كدوم در باید فرار مي كردم؟ زانوهام   

  !بیا-

وحشت نگاهش كردم؛ نه من دیگه نمي رفتم! از  با

باالي حصار بلند تراس به پایین نگاه كردم و سرم 

گیج رفت؛ كدوم مرگ راحت تر بود؟ مردن در اثر 

  !سقوط یا در اثر حرف هاي كسري

  !بیا پرتو-



یز شده ي خیابون گرفتم و رفتم از نقطه هاي ر چشم

  !تا با كسري بمیرم

به سمت هال و مقابل تلوزیون نشستیم كه گفت رفتیم :  

ببین! مي خوام وقتي رو این كاناپه نشستم همینجا -

  !كنارم باشي

به جایي كه نشسته بودم اشاره كرد و !  

هضم مي كردم موقعیت جدید رو كه بلند شد و  داشتم

م رو باال بردم و نگاهش كردم. رو مقابلم ایستاد؛ سر

  :زانو هاش نشست و گفت

مي خوام تو این خونه باشي پرتو! مي خوام وقتي -

از این خونه مي رم تو رو ببینم! مي خوام وقتي بر 

مي گردم تو رو ببینم! تو هیچ كاري نداري اینجا! 

هیچ وظیفه اي نداري! آراد درمانگر و مربي داره! 

به عهده ي تو نیست؛ تو فقط  هیچ كار دیگه اي هم

  !تو این خونه یه وظیفه داري

و ناباور نگاهش كردم سوالي :  



 !تنها وظیفه ات اینه كه جلوي چشم من باشي-

دتر از این ها وعده ي امروز رو به اگه زو خدایا،

من داده بودي، هیچ روزیم رو جز به انتظار نمي 

  !گذروندم

كشیده شد و تنم به فرمانش حركت كرد! جاي  دستم

جاي خونه چرخوندتم و بهم گفت كه باید باشم؛ 

آخرین جا اتاق خوابش بود؛ به خداوندي خدا كه توان 

  !این یكي رو نداشتم

كرد و حجم زیادي از بوي خوش  اتاقش رو باز در

یكي از ده ها عطرش هوام رو احاطه كرد! با دیدن 

تختش پلك هام رو بستم و به دستورش بازشون 

  !كردم

نگاه كن؛ مي خوام شب ها تو این تخت ببینمت و -

  !صبح ها وقتي بیدار مي شم همین جا باشي

هام كامال سست شدند و اگه به دیوار پشت سرم  زانو

مي دادم، پخش زمین مي شدمتكیه ن !  



و لبه ي تختش نشست و گفت رفت :  

شش ماه اول فقط داشتم خودم رو راضي مي كردم -

كه تو به درد من نمي خوري، فقط دنبال این بودم كه 

به خودم ثابت كنم كه توام یكي مثل همه اي اما هر 

بار شكستم دادي. هر بار یه رونمایي جدید كردي از 

ماه دوم فقط به این گذشت كه تفاوت هات! شش 

تنهاییم باعثش  كهخودم رو قانع كنم كه حصار امني 

بود رو نشكنم اما دیدم كه نمي شه نخوامت؛ نمي شه 

نبینمت پرتو! تو خونه ي من باش! جلو چشم هاي 

 !من

از جمله هاي آخرش، سكوت به لب هاش  بعد

برگشت؛ همه ي حرف هاش رو یك بار براي همیشه 

  !زد و بعد از اون ساكت شد

فشاِر پشتم به دیوار، كامال روي پاهام ایستادم.  با

مغزم دستور حركت مي داد اما اعضاي بدنم، با 

مي رسید دلشون  دستوراتش بیگانه بودند و به نظر

فقط یه اشاره از كسري مي خواد؛ كسري اي كه 



نشسته بود و نگاهم مي كرد و طوري به قالب قبلیش 

ساعت  كبرگشته بود كه فراموش مي كردي تو ی

  !گذشته، چه حرف هایي زده و چه كار هایي كرده

رفتم و روبه روش ایستادم! هواي اتاق خواب  نزدیك

ودش؛ بازي ناعادالنه و فضاي تختش و صد البته خ

  !اي رو با هورمون هاي زنانه ام راه انداخته بودند

نزدیك شدنم از روي تخت بلند شد و مقابلم ایستاد.  با

گردنم رو كامال باال گرفتم تا تفاوت قدي لعنتي اي 

كه باعث مي شد نتونم مستقیم به چشم هاش نگاه كنم 

  .رو جبران كرده باشم

م هاش رو هدف گرفته بودند چشم هام دقیقا چش حاال

و من هیچ وقت انقدر مستقیم نتونسته بودم به شهر 

  !چشم هاش بتابم؛ من پرتو بودم

چشم هاش از این زاویه بوضوح دیده مي شد؛  شهر

  !تابیدم؛ من پرتو بودم



هام رو تاب دادم و انگشت هام رو به انگشت  دستام

هاش رسوندم و دست هاش رو تو دستم گرفتم و به 

  !تابیدن ادامه دادم؛ من پرتو بودم

كسي تو این دنیا یه مسئولیت و رسالتي داشت؛  هر

رسالت من این بود كه پرتو بشم و یه روز، به 

شهري كه تموم مردمش خواب بودند، بتابم؛ رسالت 

  !من تو دنیا، روشن كردن این شهر بود

هاش نوراني شدند؛ شهر بیدار شد؛ مردمونش  چشم

. گیج شدن. دست كشیدن به چشم  چشم باز كردن

هاشون. بلند شدن و ایستادن. چرخ خوردن دور 

خودشون؛ فكر كردن و فكر كردن؛ فكر كردن تا 

یادشون بیاد قبل از  این خواِب چند ساله كي بودن و 

چي كار مي كردن. سرشون و تو دست هاش گرفتن 

خاطره هاي دست و پا شكسته اي از نقطه هایي  و

ن نقش بست. نشستن و كنار هم دور تو ذهنشو

چیدنشون. اسم هاشون یادشون اومد. زندگیشون؛ 

یادشون اومد كه عاشق بودن؛ دنبال همدیگه گشتن، 

هم رو بغل كردن و بوسیدن؛ بعضي هاشون جیغ 



زدن؛ بعض هاشون گریه كردن؛ بعضي هاشون باال 

بعضي هاشون یادشون اومد كه خوشبختن؛  ؛پریدن

یادشون اومد و لعنت كردن بعضي ها مشكالتشون 

كسي رو بیدارشون كرده و همه و همه با وجود تموم 

خوشبختي ها و بدبختي ها، فكرد زندگي به سرشون 

  !زد

خودم كه اومدم، نمي دونستم از كي در حال  به

تابیدن و بوسیدنم! من، پرتو حقیقي، كسري بهراد رو 

بوسیده بودم و شروعش یادم نبود! فقط وقتي از لب 

اش فاصله گرفتم، شهر خاموش چشم هاش آباد شده ه

 !بود

تابیدم و بوسیدم؛ تابیدم تا چشم هاش به نور  من

 !بشینن و بوسیم تا قلبش نوراني شه

پرتو بودم من ! 

گاهم كرد؛ از چشم هام به لب هام و از لب ن متعجب

 :هام به چشم هام نگاهش رو تغییر داد و صدام زد

 پرتو؟-



به عقب رفتم؛ این حد از نزدیكي معذبم مي  كمي

  كرد! كي بوسیده بودش؟ من؟

رو از صورتش گرفتم و شرمزده گفتم نگاهم : 

 بله؟-

هاش رو دو طرف صورتم نشوند و سرم رو  دست

گاهم از وراي شونه اش سر خورد روي باال آورد. ن

تختش و ناخودآگاه چشم هام رو بستم اما نزدیكي لب 

هاش باعث شد كه چشم باز كنم؛ دقیقا روي لب هام 

  :گفت

من خیلي خوشحالم كه امروز هر جایي كه من -

  !هستم توام هستي

بودم اما دل تو دل لعنتیم نبود كه دوباره  معذب

  !!بوسیده شم

- وام با پدرت صحبت كنمفردا مي خ .  



ها و لب هام تا جاي ممكن باز شدند و تا  چشم

خواستم به حرفش فكر كنم، لب هاش رو لب هام 

 .نشستند

ون آدم قبلي نبودم؛ نه قلبم كه گرفتیم، دیگه ا فاصله

شبیه به قبل مي زد و نه دم و بازدم هام شبیه سابق 

  !بود

بوسه باید شكل مي گرفت؛ این قلب و این نفس  این

ها باید تغییر مي كردند! من باید مي بوسیدم و 

بوسیده مي شدم! بیست طبقه باال نیومده بودم كه شبیه 

  !به قبلم بمونم

رو كج كردم و تابلوي  كه عمیق شد سرم نگاهش

پشت سرش رو كه پرتره ي خودش بود به چشمم 

اومد! یه فضاي نیمه تاریكي كه تمام تمركز نورش 

رو لب هاش بود؛ لب هایي كه به نظر من جذاب 

  !ترین عضو صورتش بودند

رو از لب هاي دو بعدي تصویر گرفتم؛ من  نگاهم

  !تصویر واقعي این لب ها رو رو به روم داشتم



به عقب برداشتم و پرسیدم دميق :  

  بریم بیرون؟-

به نشونه ي قبول حرفم تكون داد و با تاییدش  سري

  .پاهام شروع به حركت كردند

اتاق كه بیرون رفتیم، گفت از :  

  !براي ساعت یك میز رزرو كردم-

رو لبم نشوندم و شالي كه رو شونه ام افتاده  لبخندي

  .بود رو روي سرم انداختم

*****  

چهاردهم فصل   

 

تو دلم نبود دل !  

و عرض اتاق رو هزار بار طي كرده بودم و  طول

اگه این اضطراب یكم بیشتر كش میومد، حاضر 

  !بودم ارتفاع اتاق رو هم قدم بزنم



هر دقیقه، دوبار بي دلیل ساعت رو چك مي  تو

كردم؛ یك بار از روي ساعت مچیم و یك بار از 

  !روي ساعت گوشي

دم زدن تو فضاي كم جاي اتاقم بودم كه در حال ق در

بي هوا باز شد و صورت مامان تو فضاي چارچوب 

  !نقش بست

 كجایي تو هزار بار صدات زدم؟-

نگاهش كردم و نگاه سنگینش رو پذیرا شدم مات !  

  چته؟-

زور نشستم لبه ي تخت و گفتم به :  

  !هیچي-

ثل همون یك ثانیه رو هم نتونستم تاب بیارم و م اما

  !فنر از جا كنده شدم و شروع كردم به قدم زدن

  بسم الله! چرا همچي مي كني؟-

پام رو محكم رو زمین فشردم و زانو هام رو  كف

  :سفت كردم تا قدم نزنم و پرسیدم



  چه كارم داشتي؟-

جاي جواب دادن پرسید به :  

مي گم چرا اینجوري مي كني؟ چرا رنگت پریده؟ -

  !آروم بگیر ببینم

راه افتاده بودم. تا خواستم جوابي بدم، گوشیم به  زبا

صدا در اومد و با صداش نیم متر از جا پریدم و 

  !صفحه رو چك كردم

تبلیغاتي بود؛ نمي فهمیدن حالم بده؟ نمي فهمیدن  پیام

  منتظرم؟ حاال وقت پیام تبلیغاتي بود؟

  پرتو مامان؟ ببینمت؟-

بون شده اوضاعم داغون بود كه مامان مهر انقدر

  بود؟

بهش مي گفتم؟ مي گفتم كه منتظر جواب كسري  چي

ام؟ مي گفتم قرار بوده كه امروز با بابا صحبت كنه؟ 

 چي مي تونسم بهش بگم جز "هیچي"؟



گفتم هیچي و براي بار هزارم خیره شدم به  پس

  :عقربه هاي ساعت مچیم و از مامان پرسیدم

  به بابا زنگ نزدي؟-

یز تحریر نشست و متعجب و رو صندلي م اومد

  :گفت

  نه! باید مي زدم؟-

اي باال انداختم و گفتم شونه :  

  !نه همینطوري-

شد بهم اما حضورش نمي تونست مانع قدم  خیره

زدنم بشه، قدم نمي زدم مي مردم! دو دقیقه بعد، بعد 

از اینكه نگاه ناامیدانمو به صفحه ي گوشي انداختم، 

  :دوباره پرسیدم

- مي آد؟بابا كي    

هاش باال پریدند و خودش بدون پلك زدن خیره  ابرو

 !شد بهم



رو پایین انداختم و سعي كردم سوال دیگه اي  سرم

  !نپرسم

حبت هاشون تموم مي شد؛ قرار تا االن باید ص قاعدتا

بود كسري ساعت پنج براي صحبت كردن بره و 

  !حاال ساعت از هفت گذشته بود

هم كه هیچ كمكي نمي كرد! براي پرت كردن  مامان

  :حواسش، با بي خیالي پرسیدم

  شام چي داریم؟-

 .هویچ پلو-

  !لعنتي

لب هایي كج شده نگاهش كردم كه ادامه داد با :  

- یني دو كیلو هویچ خرد مي كني، فكر وقتي مي ش

  !اینجاش رو هم بكن

ام گرفت؛ خود كرده را تدبیر نبود خنده !  

شنیده شدن صداي زنگ، یكي زدم تو گوش متانت  با

و با جهش هاي خرگوشي به سمت آیفون رفتم؛ متین 



و با وقار راه رفتن تو این یه مورد اصال به كارم 

  !نمي اومد

رو صفحه ي آیفون، محكم و پر دیدن تصویر بابا  با

فشار دكمه ي باز شدن در رو فشردم؛ انگار اگه 

قدرت بیشتري به كار مي گرفتم،  زود تر مي رسید 

  !باال

زمان رسیدنش سعي كردم حالت هاي چهره ي  تا

ناواضحي كه چند ثانیه پیش دیده بودم رو تجزیه 

تحلیل كنم؛ بابا وقتي خوشحال بود چهره اش آروم 

وقتي ناراحت بود چهره اش آروم بود؛ وقتي بود؛ 

عصباني بود چهره اش آروم بود؛ درد داشت چهره 

اش آروم بود؛ درد نداشت، چهره اش آروم بود! 

  !دیگه چه تجزیه و تحلیلي؟

در ورودي رو بازكرده بود؛ خودم رو به  مامان

سرعت به آشپزخونه رسوندم تا موقع رسیدنش با 

شم بابا نباشمچهره ي تابلو ام، جلو چ !  



هنوز دستم بود، بدون هیچ اعالني؛ لعنت به  گوشي

كسري كه هیچ خبري نداده بود! منتظر بود من زنگ 

 !بزنم؟ همون بهتر كه منتظر مي موند

سالم و احوالپرسي مامان و بابا هیچ كمكي  صداي

بهم نكرد؛ چرا كه لحن بابا درست مثل صورتش، تو 

  !هر شرایطي آروم بود

یك شدن صداشون، كارِد روي میز آشپزخونه نزد با

رو برداشتم و شروع كردم به خرد كردن خیاري كه 

تا نیمه خرد شده بود و احتماال قرار بود ساالد 

 !شیرازي بشه

  !سالم بابا-

شنیدن صداي سالم بابا سر بلند كردم و تا خواستم  با

جوابش رو بدم، مامان جلو اومد و چاقو رو از دستم 

فتكشید و گ :  

برو بیرون تو رو خدا! براي یه ماهمون سبزیجات -

 .خرد شده داریم



اضطراب داشتم كه نخوام پا فشاري كنم؛ از  انقدري

بابا گفتم پشت میز كنار رفتم و در جواب :  

  !سالم؛ خسته نباشین-

تحویلم داد و به سمت اتاقش رفت! وا رفتم؛  لبخندي

  چرا انقدر عادي بر خورد كرده بود؟

خونه چرخ خوردم تا بابا از اتاقش بیرون بیاد؛  تو

  !هیچ خبري هم از كسراي لعنتي نبود

بابا بیرون اومد و طبق عادت همیشگیش به  باالخره

انیش رفت؛ عینك مطالعه اش رو سمت صندلي لهست

روي چشم هاش زد و روزنامه اي كه همراه خودش 

  !آورده بود رو باز كرد

چه وقت روزنامه خوندن بود وقتي حال من  االن

انقدر عجیب بود كه مي تونست به تنهایي مطالب 

صفحات اجتماعي و حوادث و چي و چي رو پوشش 

  !بده! مي شد از حال من یه روزنامه نوشت



خودم جنبیدم و قبل از این كه مامان چایي و  به

تنقالت بابا رو ببره، خودم دست به كار شدم و تند و 

  !تند حاضرشون كردم و براي بابا بردم

سیني رو روي گل میز كنار صندلیش گذاشتم،  وقتي

  :تنها گفت

  !مرسي بابا-

نگاهمم نكرد حتي !  

با من بازیت گرفته بود؟ خدایا؟ ! 

به چیدن محتویات سیني روي میز تا  كردم شروع

شاید با این كار كمي زمان داده باشم براي شروع 

  !صحبت  اما هیچ نتیجه اي حاصل نشد

چرخ خوردم و آخر سر اومدم و رو یكي از  كمي

راحتي هاي هال نشستم و نشون دادم كه سرگرم 

گوشیمم اما تمام حواسم معطوف به بابا بود؛ چرا 

كسري نرفته بود؟حرف نمي زد؟ نكنه  !  



صفحه ي تلگرامش شدم و آخرین بازدیدش رو  وارد

چك كردم؛ ده دقیقه ي پیش آنالین شده بود و هیچ 

پیامي به من نداده بود؟! منتظر بود من بپرسم چي 

شد؟! پس باید همچنان منتظر مي موند؛ مي مردم اما 

 !ازش خبر نمي گرفتم

هاش، شعور داشت، خودش بعد از اتمام صحبت  اگر

نتیجه رو بهم مي گفت و چقدر حیف كه بدون در 

  !نظر گرفتن سطح شعورش، انقدر دوستش داشتم

چاییش رو خورد؛ شیریني هاي خونگي مامان  بابا

رو خورد؛ پسته ها و بادوم هاش رو هم خورد؛ 

روزنامه رو هم رسما خورد از بس كه خوندش اما 

  !هیچ توجهي به من نكرد

براش چاي ریختم! از همه ي میوه شدم و دوباره  بلند

هایي كه تو خونه داشتیم، براش بردم، درباره ي 

مضرات شیریني و فواید میوه، كلي چرت و پرت 

تحویلش دادم! از مطالب مسخره ي روزنامه سوال 

پرسیدم! فقط براش نرقصیده بودم كه حاضر بودم 



اگه موثر باشه اون رو هم انجام بدم اما نه؛ انگار كه 

نبود هیچ حرفي بزنه قرار ! 

بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و گوشیم رو  ناامید

توطبقه ي باالي كمد دیواري گذاشتم و جوري هولش 

ه هیچ جوره، دستم بهش دادم به سمت انتهاي كمد ك

نرسه؛ این هم استراتژي من بود براي مقابله با 

  !وسوسه ي تماس گرفتن با كسري

كه برگشتم، مامان در حال آماده كردن میز  بیرون

شام بود! مانعش شدم و خودم میز رو چیدم و موقعي 

  !كه مامان سیني غذا رو آورد، بابا رو صدا زدم

ل زد بهم و میزي كه نشستیم، مامان متعجب ز وقتي

چیده بودم! اهمیتي ندادم و در جواب در خواست بابا 

  :كه پیش دستي مي خواست، پرسیدم

  ساالد بكشم براتون؟-

بدون این كه منتظر جوابش بشم، مشغول كشیدن  و

ساالد شدم و وقتي پیش دستي رو به دستش دادم، 

  :مامان به صدا در اومد



- ه چي رو چیدي دم بده من اون كفگیر رو! چرا هم

 دست خودت آخه؟

اینكه جوابي بهش بدم، كفگیر رو به سمتش  بدون

 :گرفتم كه نالید

  !بشقاب ها رو هم بده اگه دوست داري-

بي میلي بشقاب ها رو به سمتش هل دادم با !  

  !آبلیمو رو بده پرتو-

رو به سمت بابا گرفتم و به غر غر مامان  آبلیمو

  :گوش دادم

  !!بذارشون وسط-

بابا! چرا بي خیال نمي شد؟ همه چي رو چیده  اي

بودم كنارم كه بابا دونه دونه ازم بخوادشون و شاید 

تو این برخورد ها یادش بیفته كه قراره بهم چیزي 

 !بگه

قرار گرفتِن بشقاب مملو از هویچ پلو در مقابلم آه  با

از نهادم بلند شد؛ هویچ هاي مكعبي ال به الي برنج 



ي تو ذوق مي زدند؛ حتما باید هویچ پلو ها بد جور

 !مي شدند؟ نمي شد باهاشون مربا درست كنه؟

  !پرتو بابا نمك رو بده-

خواستم نمكدون رو بردارم، مامان كالفه و  تا

عصبي، بلند شد و با ساعد دستش، تموم سرباز هاي 

مظلومي رو كه كنار دستم چیده بودمشون رو هل داد 

د و جهت تكمیل ضربه وسط میز و خلع سالحم كر

  :اش، گفت

  !دختره خل شده-

زیر چشمي نگاهم كرد و حرفي نزد! مشغول  بابا

غذام شدم؛ محتویات قاشق هام رو قورت مي دادم و 

  !هویچ هاش تو گلوم گیر مي كردند

جیره بندي غذاییش رو كه دو قاشق بود، خورد  بابا

و رفت و من موندم و دیس پر از هویچ پلو و چشم 

ي مادري كه با زبون بي زبوني مي گفت" ناهار ها

  "فردات هم همینه



شدن صداي تلوزیون مي گفت كه بابا مقابلش  بلند

  !نشسته و هنوز وقت هست

رو فوري جمع كردم و به هال برگشتم و نشستم  میز

و براي اولین بار تو عمرم، برنامه شبكه ي چهار 

هم  رو دیدم و درباره اش نظر هم دادم و اختالط

كردم اما این بازي اي كه من امشب راه انداخته 

 !بودم، پایانش باز بود

خاموش شدن تلوزیون، ناامیدي گلوم رو چنگ زد  با

  !و پرتوي كودك مشتاق درونم غش كرد و افتاد

فحش بلد بودم و نبودم رو تو دلم نثار كسري  هرچي

كردم و مي خواستم به اتاقم برگردم و بمیرم كه 

میخكوبم كرد صداي بابا :  

 !بیا تو اتاقم پرتو-

چطور خودم رو به اتاقشون رسوندم نفهمیدم !  

نشسته بود لبه ي تحت و با دیدنم اشاره كرد كه  بابا

ز توالت مامان بنشینمروي صندلي می !  



سرم رو نگاه كردم تا از نبود مامان تو راهرو  پشت

  !مطمئن شم و بعد، جلو رفتم و روي صندلي نشستم

  خوبي؟-

عجیبي بود تو این موقعیت! از سر رفع تكلیف  سوال

  :گفتم

  !خوبم-

جوابي كه شنیدم، باعث شد كه فكرم درگیر شه و :  

  !من اینطور فكر نمي كنم-

رو براي جواب دادن باز و بسته كردم اما كلمه  انمده

  !اي از بین لب خام خارج نشد

  !خب؛ فكر هات رو كردي؟-

كسي رو داشتم كه خیلي ناگهاني تو خال رهاش  حال

 :كردن. عمیق نگاهم كرد و گفت

  ...البته-



خال بیرون كشیده شدم و پرت شدم وسط استخِر  از

  پر از یخ! البته چي؟

- ه جوابت مشخصهالبته ك !  

از وسط یخ ها بیرونم كشید و انداختم درست  دستي

  تو مركز آتیش! جوابم از كجا مشخص بود؟

اگه این قضیه برات مهم نبود، انقدر پیگیر و -

منتظر نبودي! درست از وقتي كه اومدم تو خونه 

 ...منتظري! اگه جوابت منفي بود كه

و سكوت كرد و اجازه داد دستي بیاد  دوباره

خاكسترم رو به باد بسپره! قفل كرده بودم و موقعیت 

رو نمي فهمیدم! چقدر صریح و واضح حرفش رو 

زده بود! از موقعي كه اومده بود با حرف نزدنش 

  من رو به كشتن داده بود كه ببینه منتظرم یا نه؟

  !حاال حرف بزن برام! مي خوام از خودتم بشنوم-

حرف مي زدن؟ چطوري   

- ابت، بگو بله یا نهنترس از جو !  



اومد و پشت لب هام نشست؛ شروع كرد به  بله

ضربه زدن به دهانم كه لب باز كنم! اما شرم و حیا 

بود، شوك بود یا تردید رو نمي دونم؛ فقط مي دونم 

 !كه كه چیزي مانع از لب باز كردن مي شد

هام رو تو هم قفل كردم و سرم رو پایین  انگشت

تخت جا به جا شد و انتظار  انداختم! بابا كمي رو

  :چشمهاش رو به صورتم ریخت و گفت

 ... یادم نمي آد یادت داده باشم كه از-

از بین لب هام آزاد شد و وسط صحبت بابا  بله

 .نشست

بلند جوابم رو بده پرتو! بلند و مطمئن. من مي -

  !خوام رو جوابت حساب كنم

به جونم افتاد؛ هیچ وقت بابا رو تو این  اضطراب

حالت ندیده بودم! این اولین باري بود كه صورتش 

رو آروم نمي دیدم! نكنه منتظر بود كه بگم "نه"؟ 

  !نكنه داشتم ناامیدش مي كردم



ام مي كرد! سعي كردم بي خیاِل داشت دیوانه  جو

  :فكر به ناامید نكردن بابا شم و بلند گفتم

  !بله-

صدات نلرزه وقتي مي گي بله! با صداي محكم -

  !بگو بله

گریه ام مي گرفت؛ پلك هام داغ شدند! این  داشت

دیگه چه جورش بود؟ چشم دوخته بود به لب هام تا 

 ازم نه بشنوه؟

مي كردم! من كسري رو  نكردم؛ فكر كردن كندم فكر

از صفر تا صد مي خواستم! پس بلند و مطمئن و 

  :محكم گفتم

 !بله! من موافقم! فكر هام رو كردم و جوابم مثبته-

ثانیه نگاهم كرد؛ با صورتي كه آروم نبود و  چند

  !حس هایي كه قابل تشخیص نبودند

كردم بابا؟ ناامیدت   



دي كه با خودت جنگیده بودي و شرط بسته بو كلي

  من مي گم "نه"؟

خودت گفته بودي كه دخترت رو مي شناسي و  با

  انقدري ازش مطمئني كه ناامید نمي شي؟

بابا ببخشید !  

دخترت رو ببخش !  

چون اگه همه ي دنیا هم ناامید شن ازم من  ببخش

  !جوابم بر نمي گرده

یادم دادي قاطع باشم و ببخش كه انقدر  خودت

  !قاطعم

وردند و گفتهاش تكون خ لب :  

  !باشه-

وجدان چنگ انداخت به وجودم عذاب :  

 ...و نظر شما-

 !زندگيِ توئه! من چه نظري بدم؟-



گرفت! نمي خواستم به اینجا برسیم! بلند شدم و  دلم

  :كنارش روي تخت نشستم و گفتم

  .نظرتون برام مهمه-

دروغ مي گفتم؟ مثال اگه مي گفت نه منصرف  داشتم

  مي شدم؟

- طور كه مي دوني امروز اومده بود محل همون

  !كارم

نزدم و ادامه داد حرفي :  

  !من این آدم رو تایید نمي كنم؛ ردش هم نمي كنم-

زده نگاهش كردم بهت .  

تصمیمم منوط بود به انتخابت! اگه از خودت و -

اون مطمئني، خدا هم نمي تونه منصرفت كنه چه 

  !برسه به من

نداشتم براي گفتن حرفي ! 
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چایي رو چرخوندم و از پشت پنجره ي كافه،  فنجون

به آفتاب غریب دي ماه خیره شدم؛ همه چیز این 

 !پاییز و زمستون عجیب بود

- تي؟از چي ناراح   

از پنجره گرفتم و به چشم هاش دوختم. جوابي  نگاه

ندادم و چایي اي كه هنوز داغ بود رو به سمت لب 

هام بردم! از دیروز تا حاال به جز " فردا صبح مي 

آم دنبالت" حرفي نزده بود! حاال مي پرسید چرا 

  !ناراحتم؟

  !صبر كن سرد شه-



یدم به حرفش ندادم و چاي داغ رو هورت كش اهمیتي

و با صداي خنده اش خشك شدم؛ واسه چي مي 

  :خندید؟ نگاهش كه كردم به حرف اومد

 بخاطر دیشبه! خیلي منتظر موندي نه؟-

ي احمق! حاال بهش اشاره مي كرد و مي  پسره

  :خندید! سرم رو چرخوندم كه گفت

 !پدرت گفت-

بابا چي گفته بود؟ ادامه داد بابا؟ :  

- ات درباره ي این پدرت گفت تا امروز صبح باه

موضوع حرف نزنم؛ گفت توام اگه تماس گرفتي، 

  !جواب ندم! البته چقدرم زنگ زدي

چشم هایي درشت شده مات شدم بهش! جایزه ي  با

زیرك ترین پدر و مادر دنیا هم بي شك مي رسید به 

پدر و مادر من! گفته بود باهام در تماس نباشه تا بي 

ه؟ عجب!  نا خبر بمونم و رفتار هام رو بسنج

  :خودآگاه پرسیدم



  واقعا؟-

رو تكون داد و گفت سرش :  

  !هوم-

مشغول نسكافه اش شد و با اتمامش پرسید و :  

  كي بریم دنبال كارامون؟-

  كاراي چي؟-

  !ازدواج-

و زهر، باهم تو دلم آب شدند! قند از ذوق و زهر  قند

از ترس و تلخيِ مامان! جوابي نداشتم براي دادن كه 

تگف :  

 !سه تا سوال ازم بپرس-

نگاهش كردم كه ادامه داد متعجب :  

خیلي وقت نداري؛ شاید دو دقیقه ي دیگه این نظر -

  !رو نداشته باشم

م قفل كرد و پرسیدم مغز :  



 چرا حاال؟-

هاش رو روي میز فیكس كرد و گفت ساعد :  

چون بله گفتنت وقتي برام ارزش داشت كه چیزي -

گفته حقته كه بدونيندوني! حاال كه بله  ! 

هام دوازده تا شدند و هیجان پرسیدن سوال هام  چشم

دلم رو قلقلك دادند! فنجون نیمه خورده ي چاي رو 

  :كنار زدم و گفتم

 ..خب...سه تا سوا-

حرفم پرید میون :  

 !دوتا-

  !خودت گفتي سه تا-

 !شد دو تا-

هام كج شدند لب :  

 چرا؟-

جا خوش كرد كنج لبش و گفت لبخند : 



  !با این چرایي كه االن پرسیدي؛ موند یكي-

باز موند؛ چقدر لعنتي بود! با حرص گفتم دهانم :  

  !خیلي بدجنسي-

هاش رو جمع كرد و گفت لب :  

- دت سواالت رو سوزوندي! چه ربطي داره! خو

  !حاال یكي رو بپرس وگرنه نظرم عوض مي شه

تا سوال یك جا به ذهنم هجوم آوردند و پر  هزار

 "رنگ ترینشون این بود" دقیقا چرا انقدر بیشعوري؟

فكر عنوان سوالم خنده ام گرفت اما پسش زدم تا  با

 !بتونم تمركز كنم و بهترین سوال ممكن رو بپرسم

رو به لب هام دوخته بود و حتما داشت با  نگاهش

خودش شرط بندي مي كرد كه قراره از كدوم قضیه 

  !سوال بپرسم

یه لحظه تمام سوال ها پرستو شدند و از ذهنم به  تو

  !ناكجاآباد كوچ كردند



اش اهمیتش رو برام از دست داده بود و به  گذشته

نظر مي رسید كه ذهنم كنجكاوي الزم رو براي 

  !سرك كشي تو گذشته اش نداره

هام رو به سمت گلدون طبیعي و كوچیك  انگشت

روي میز بردم و درحالي كه با كنار انگشت اشاره 

كردم، گفتمام برِگ تازه جوونه زده رو نوازش مي  :  

  !هیچ سوالي از گذشته ات ندارم-

جا خورد و چشم هاش ریز شدند؛ انتظار  بوضوح

این یكي رو نداشت! لبخند بي اجازه اومد و رو لب 

هام پخش شد؛ مي شد این چهره ي جا خورده رو دید 

  :و لبخند نزد؟ گلدون رو به كناري كشیدم و گفتم

  !و اما سوالم-

هانم! انگشت هام رو زیر میز خیره شد به د دوباره

كشیدم و قبل از این كه از پرسیدن منصرف بشم، 

  :گفتم

 چقدر دوستم داري؟-



رو عقب كشید؛ شوكه شده بود سرش !  

دونستم دوستم داره اما حاضر بودم براي شنیدن  مي

از زبونش، نصف عمرم رو بدم؛ سوزوندن یك 

  !سوال كه دیگه چیزي نبود

ي به ساعت مچیم انداختم و سكوت طوالنیش نگاه با

  :گفتم

  !عجله دارم؛ یك ساعت دیگه باید برم سركار-

بدجنسي گفت با :  

  !پس پاشو كه دیرت نشه-

بدجنس تر بودم من :  

 واقعا گفتنش یك ساعت طول مي كشه؟ انقدر زیاده؟-

 نه! فقط كي گفته كه دوستت دارم؟-

شوخ طبعیم پرید؛ انقدر جدي بود كه باورم شد!  حس

  :ادامه داد

 چي باعث شده كه فكر كني دوستت دارم؟-



كردم مسلط باشم سعي :  

  !سوالم رو با سوال جواب نده-

 ...پس-

جمله اش نشستم میون : 

جوابم یه كلمه است؛ مي توني بگي هیچي اما  -

  !سوال نپرس

نداد! چرا فكر مي كردم مي تونم این مرد رو  جوابي

قطور بود كه به یاد بگیرم؟ كسري بهراد یه كتاب 

هیچ كدوم از زبون هاي زنده ي دنیا نوشته نشده 

بود؛ یه كتاب شاید به خط میخي! شاید به زبون مردم 

 !شهري كه هیچ وقت شناخته نشده بودند

  !نه هیچي-

هیچي و چي؟! این دیگه چه جوابي بود؟ با تعجب  نه

  :پرسیدم

  یعني چي؟-



كشید و دست به سینه گفت عقب :  

  !سواالتت تموم شد! سه تا سوالت رو پرسیدي-

كي وارد رابطه شده بودم من؟! نگفته بود هیچي!  با

  .گفته بود نه هیچي! بهش فكر كردم و گیج شدم

ه شد و گفتدقیق بهم خیر  :  

  !عشق آدم رو ضعیف مي كنه-

نزدم! نظري نداشتم؛ حوصله ي نتیجه گرفتن  حرفي

  !رو هم در خودم نمي دیدم

  !اما تو من رو ضعیف نمي كني-

انقدر با این كلمه هاي لعنتي بازي مي كرد؟  چرا

  چرا فلسفه مي چید؟

 !حاال به جوابت رسیدي؟-

" و این آدم پرسیده بود "دو دوتا چند مي شه من

جواب داده بود" مي شه مجذور دویست و پنجاه و 

  "شش تقسیم بر منفي دو به توان دو



مي پرسید "به جوابت رسیدي؟ تازه " 

نمي خواستم به جواب برسم! مي مرد تو یك  اصال

  جمله مثل آدمیزاد بگه دوستم داره یا نداره؟

كه داشت مثل مته مغزم رو سوراخ مي كرد  فكري

ناگهاني به زبون آوردمرو خیلي  ! 

 !تو یك بار تو عشق شكست خوردي-

فكر و مكث گفت بدون :  

 !نه؛ چرا همچین فكري مي كني؟-

خوردم و گفتم جا :  

  !اما تو یك بار جدا شدي-

عادي گفت خیلي :  

  !درسته-

رفتم! چرا نمي شد دو قدم با این آدم تو مسیر  وا

 :دلخواه راه رفت؟ ادامه داد

- عاطفي حتما بهم مربوط نیستند طالق و شكست !  



چي به چي مربوط بود؟ پرسیدم پس :  

 !بدون عشق ازدواج كردي؟-

قابل باور بود اما جوابم رو داد؛ البته یه جواب  غیر

  :گیج كننده

  !نه-

بودم گذشته اش مهم نیست؟! غلط كرده بودم!  گفته

  :خیلي هم مهم بود تو این لحظه؛ پرسیدم

  !پس چرا جدا شدي؟-

داد به صندلیش و گفت تكیه :  

  !ضعیفم مي كرد-

مي كرد؟ عاشقش بود؟ شكست نخورده بود؟  ضعیفش

 انسان بود؟ انسان نبود؟

داشتیم تو یه سیكل معیوب مي چرخیدیم!  رسما

عجیب بود كه سوال پرسیدن و جواب گرفتن از این 

آدم هم هیچ نامشخصي رو مشخص نمي كرد! با این 

  :حال پرسیدم



- ده ات چي؟ اونا هم ضعیفت مي كردن؟خانوا  

  مگه دیرت نبود؟-

 !بیشعور

جا بلند شدم كه پرسید از : 

  نگفتي؟ كي بریم براي كارامون؟-

رو عقب زدم و گفتم صندلي :  

- یرمه! بعدا جوابت رو مي دمفعال د !  

نگاهم كرد! حقش بود مات !  

رو برداشتم كه بلند شد. گفتم كیفم :  

  !خداحافظ جناب بهراد!ممنون بابت صبحانه-

كمرنگي نشست رو لبش و گفت لبخند :  

  !خدانگهدار خانم بهراد؛ ممنون بابت همراهیتون-

عوضيِ دوست داشتني! گفته بود" خانم بهراد لعنتي " 
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پیش مي اومد مریم رو عصباني ببینم؛ اما حاال  كمتر

  :عصبي بود؛ عصبي و كالفه

خب یعني چي؟ برگشته بهت گفته عشق آدم رو -

عدش مي گي گفته زن سابقش ضعیف مي كنه! ب

ضعیفش مي كرده؛ این یعني عاشق زن سابقش بوده! 

  ...به تو ام گفته ضعیفش نمي كني، یعني

خواستم ادامه ي یعني رو بشنوم! دلم نمي  نمي

خواست اون نتیجه اي رو كه دو روز تمام جرات 

نكرده بودم بهش برسم رو مریم تو دو دقیقه، داد 

  !بزنه

- ست! واضح گفته تو براش عشق یعني عاشقت نی

  !نیستي



شدم؛ چرا بس نمي كرد؟ اومده بودم با كي درد  كالفه

  :دل كنم من؟! عصبي گفتم

اما تو روز خواستگاري گفته بود جدا شده چون -

  !همسرش انسان نبود

چاییش رو تو سیني گذاشت و گفت لیوان :  

نمي دونم بخدا! تویي كه از این آدم خوشت مي آد؛ -

كه مي توني باهاش بسازي! از نظر من این  تویي

  آدم غیر قابل تحمله! حاال مامانت هم راضیه؟

اومده بودم اینجا تا مریم بدبختي هامو با رسم شكل  
بهم یادآوري كنه! زانو هامو تو دلم جمع كردم و 

  :سرم رو روشون گذاشتم و گفتم

نه! دیروز باهاش حرف زدم تا موضوع رو فهمید، -

ت و یك كلمه حرف نزدپاشد رف !  

  مي خواي چه كار كني پس؟-



تصویر پدر بزرگ و مادر بزرگش كه بخش  به

بزرگي از دیوار رو به رو رو به خودش اختصاص 

  :داده بود، خیره شدم و گفتم

نمي دونم؛ بابا گفت كه امروز ظهر مي مونه خونه -

  !تا باهاش حرف بزنه، منم زدم بیرون و اومدم اینجا

بینمون رو برداشت و خودش رو نزدیك تر  سینيِ 

  :كشید؛ دقیق به چشم هام نگاه كرد و با تردید پرسید

  ارزشش رو داره پرتو؟-

رو خوب مي فهمیدم؛ با این حال چشمام  منظورش

  !رو بستم و جوابي ندادم

شدنش رو حس كردم و وقتي چشم باز كردم كه  بلند

  !نبود

زبون آورده بود این مرد فقط یك بار واضح به  اگه

كه چه حسي به من داره، حاال من انقدر دودل و بي 

دفاع نبودم! گوشیم رو برداشتم و براي كسري 

نوشتم" این خیلي بده كه من ضعیفت نمي كنم" و 



گوشي رو به كناري پرت كردم و به مریم و لیوان 

هاي خوشرنگ چاي خیره شدم و عطر بهار 

یدمرو از همین فاصله نفس كش ارنجشونن !  

لرزیدن گوشي دلم لرزید؛ جوابم رو داده بود؟ تنه  با

ام رو براي برداشتنش خم كردم و با سالم و صلوات 

  :پیام رو باز كردم

ذهنت رو درگیر نكن خانم حقیقي؛ دوست داشتن "

  "آدم رو ضعیف نمي كنه

طوري بازموند كه مریم به حرف اومد دهانم :  

  چي شد؟ چرا این شكلي شدي؟-

ام بسته شدند و لبخند نشست روشون! نمي ه لب

 !خواستم یه كلمه حرف بزنم

رو دوباره خوندم؛ بخاطر كم حرفیش بود كه  پیام

م مي نشست؟وقتي یه جمله مي گفت انقدر به دل  

رو كناري گذاشتم؛ هیچ جوابي نداشتم براش؛  گوشي

  !خلع سالحم كرده بود



چاي رو مقابلم گذاشت و وقتي دید حرفي از  مریم

  :موضوع قبلي نمي زنم، گفت

  !براي دوقلو ها یه فكري دارم-

داغ رو مزه مزه كردم. انقدري درگیر مشكالت  چاي

م رفته بودند! خودم شده بودم كه دو قلو ها از خاطر

  :لیوان رو از لب هام فاصله دادم و پرسیدم

  حالشون چطوره؟ چه فكري؟-

رو پشت گوشش فرستاد و گفت موهاش :  

هر چي بزرگ تر مي شن شرایط داره بدتر مي -

شه؛ پیگیري كردم مادر بزرگشون هم انقدر پیر و 

ناتوانه كه از پس این ها بر نمي آد؛ فامیل دیگه اي 

ك و دلسوز باشه ندارن؛ باید یكي رو تمام هم كه نزدی

وقت استخدام كنیم كه پرستار شبانه روزیشون باشه 

بفرستیم كمپ!  وو كنارشون بمونه تا مادرشون ر

نگه داشتن بچه ها جایي جز خونشون، خیلي 

  !مسئولیتش باالست



خالي چاي رو به سیني برگردوندم و پرسیدم لیوان :  

  خود مادره راضیه به ترك؟-

تكون داد و گفت سري :  

راضي باشه یا نباشه، این تنها كاریه كه مي تونیم -

انجام بدیم؛ یا معرفیشون كنیم به عنوان بچه هاي بد 

  ...سرپرست كه

اینجا كه رسید، سكوت كرد! برگشتن مادرشون با  به

سالمت كامل، رویایي بود اما اگه به وقوع مي 

ها به مراكز پیوست، خیلي بهتر از این بود كه بچه 

  :نگهداري سپرده شن. پرسیدم

  پس چرا اقدام نمي كنین؟-

تكون داد و گفت سري :  

هر وقت پولي كه مد نظرمه جمع بشه، حتما اقدام -

مي كنم؛ گرفتن پرستار شبانه روزي، هزینه هاي 

زندگي دوقلو ها، هزینه هاي كمپ و غیره، خیلي 

د توان زیاده! ما هم چند تا همسایه هستیم كه در ح



كمكشون مي كنیم و به جایي وابسته نیستیم! همین 

شه ياالن هم اجاره خونشون به زور جمع م ! 

فكر فرو رفتم؛ مگه مي شد یه نفر انقدر دلسوز  به

زندگي بقیه باشه؟ نه خانواده ي مریم و نه مطمئنا 

همسایه هاشون زندگي مرفهي نداشتند اما ذهن ها و 

گیشون نداشتند و خیلي قلب هاشون كاري به رفاه زند

 !باز تر عمل مي كردند

شدم و مریم رو بوسیدم. اصرار كرد كه بیشتر  بلند

  !بمونم اما تصمیم داشتم كمي پیاده روي و فكر كنم

خونشون كه بیرون زدم؛ ذهنم درگیر تر شد!  از

خونه ي دو قلو ها دقیقا رو به روي خونه ي مریم 

رسوده! تا به بود؛ یه خونه ي دو طبقه ي آجري و ف

حال داخل خونه رو ندیده بودم؛ مطمئن بودم كه دلم 

 !هم همچین چیزي رو نمي خواد

خونه ایستادم و ناخواسته برج كسري رو  مقابل

تصور كردم؛ بي شك كسري ثروتمند ترین مردي 

 .بود كه تو تمام طول زندگیم باهاش آشنا شده بودم



در صدد مقایسه ي زندگي مردم این خونه و  ابدا

مردم اون برج نبودم اما یكم سخت بود فكر كردن به 

میزان تفاوت زندگي هاشون! یكي از واحد هاي اون 

ود در برج به اندازه ي تمام این كوچه و خونه هاش ب

حالي كه اجاره ي ناچیز یه خونه ي پنجاه شصت 

متري این كوچه، به سختي توسط چند همسایه تامین 

  !مي شد

یه تفاوت دیگه اي هم داشت این خونه و اون  البته

خونه! این خونه مادري داشت كه انقدر خمار و 

معتاد بود كه احتماال با خنده ي بچه هاي سالمش 

ي مریم حاضر بود بچه  چرتش مي پرید و به گفته

ها رو براي جور شدن مواد چند روزه اش رد كنه 

بره؛ در حالي كه اون خونه پدري داشت كه حاضر 

بود تمام زندگیش رو بده تا یك روز پسرش عادي 

 !زندگي كنه

خیال افكارم شدم و شروع كردم به قدم زدن و  بي

سعي نكردنم به این فكر كنم كه تو خونه ي خودمون 

رهچه خب !  



رسیدن به عابر بانك سر كوچه، متوقف شدم.  با

شماره كارت مریم رو از قبل داشتم و البته مقداري 

  !پس انداز كه فعال به كار خودم  نمي اومدند

*****  

 

رسیدن به خونه، جو سنگین خفه ام كرد! همه چیز  با

شبیه به سابق بود؛ باباي نشسته روي صندلي و 

پِز تو آشپزخونه خیلي ماماِن مشغول به پخت و 

عادي به نظر مي رسیدند اما جو، نه! اصال عادي 

  !نبود

سرش رو بلند كرد و آهسته جواب سالمم رو داد  بابا

اما مامان به سمتمم برنگشت! متعجب نگاهش كردم 

  !كه بابا اشاره كرد كاري نداشته باشم

ساعت پیاده روي تو سرما انقدر خسته ام كرده  دو

م روي پام بایستم! به سمت اتاق و تختم بود كه نتون

رفتم و زیر پتو خزیدم اما هرچي از این پهلو به اون 



پهلو شدم و پلك باز و بسته كردم، خواب به چشم هام 

  !نیومد

شك داشتم روز هاي بدي رو تجربه مي كردم؛  بي

 !روز هاي تردید و بالتكلیفي

 و نامیدي؛ داشتم ریسك مي كردم رو زندگیم و امید

  !هیچ ریسك كردني تو دنیا با آرامش توام نبود

ساعت و نیم تمام تو جام غلت زدم و فكر بیهوده  یك

  !كردم و به جایي نرسیدم

جام بلند شدم؛ بالش و تختم برام غریبه بودند و  از

  !اون حس همیشگي رو نداشتند

و تو اتاق قدم زدم؛ حال من نه با قدم زدن  ایستادم

فكر كردن! حال من این روز  خوب مي شد و نه با

 !ها با هیچ چیزي خوب نبود

از هشت گذشته بود كه بابا براي شام صدام  ساعت

زد. هنوز همون جیني تنم بود كه باهاش بیرون رفته 



بودم و حس عوض كردنش با لباس هاي راحتي رو 

  .نداشتم

صدام نزده بود براي شام و این فقط یه معني  مامان

ودداشت؛ واضحا قهر ب ! 

بیرون از اتاق رفتم؛ میز شام كامال آماده بود و  به

مامان و بابا نشسته بودند! زیر چشمي به مامان نگاه 

  !كردم؛ نگاهم نمي كرد؛ دلم گرفت

بابا و خودش رو از غذا پر كرد و براي من  اببشق

  !رو نه؛ دلم گرفت

غذا خوردن كه شدند به خودم اومدم و یه  مشغول

كفگیر برنج تو بشقابم كشیدم و به ظاهر مشغول 

  !شدم

كه نزدیك من بود رو از بابا خواست و دلم  نمكدوني

  !گرفت

دیگ ها رو بر خالف همیشه برام جدا نكرده بود  ته

پیشدستي كنار دستم نگذاشته بود؛ دلم گرفت و تو !  



كردم! بهاي خواستن بهراد قهر مامان بود؟ بغض   

نگاهش كردم و دلم گرفت خوب !  

زن مادرم بود؛ مي شد قهر كنه و دلم نگیره؟ این  

  بخور بابا؛ چرا خورش نمي كشي؟-

بابا نگاه كردم كه با نگراني نگاهم مي كرد؛ وقتي  به

نمي دم بشقابم رو برداشت تا برام  دید واكنشي نشون

خورش بكشه و هنوز اولین قاشق خورش رو روي 

برنج ها نكشیده بود كه صداي مامان دیوار هاي دلم 

  :رو لرزوند

بسه دیگه؛ ولش كن! مي خواد بخوره مي خواد -

  نخوره! به من و تو چه؟

هام هم لرزیدند؛ دست هام هم؛ نگاهش كردم و  لب

ر  گرفتدلم بیشتر و بیشت !  

بغض داشت؛ درد داشت و صدقه سري من،  صداش

  :مادرانه هاي خط خطي شده داشت



بیست و چهار سال، همه عمرمون رو گذاشتیم به -

پاي همین یه دونه! خون دل خوردیم! نخوردیم؟ 

براش كم گذاشتیم؟ كم براش آرزو داشتیم؟ چي كار 

  كردیم اتابك؟

فتاد و شكست و قاشق از دستش رو میز ا بغضش

 !صداي بدي داد

مادرم بخاطر من شكست؛ بخاطر من اشك  صداي

  !نشست تو چشم مادرم

كم مادري كردم اتابك؟ كم احترام گذاشتم به -

خواسته هاش؟ من طاقت دارم بدبختیش رو ببینم؟ 

  طاقت دارم من؟

از گوشه ي چشمم چكید و پشت دستم افتاد اشك !  

بس شد! چین برگشت و نگاهم كرد؛ نفسم ح باالخره

  هاي گوشه ي چشمش رو چرا حاال باید مي دیدم؟

جاش بلند شد و بازوم رو گرفت! در اثر فشارش  از

بلند شدم و ایستادم! چقدر ازش بلند تر بودم؛ چرا تا 

  به حال به این قضیه دقت نكرده بودم؟



  !نگاهم كن پرتو-

رو پایین انداختم و نگاهش كردم سرم ! 

- ت شدنت رو ببین؛ من مي من طاقت ندارم بدبخ

 !میرم اگه ببینم خوشبخت نیستي

نگاهم كرد؛ شاید یك دقیقه ي تمام بدون پلك  عمیق

  !زدن؛ نگاهم كرد و دلم گرفت

- تویي! تنها آرزوم تویي! من تنها دارایي زندگي من 

چطور طاقت بیارم تو رو بدم دست مردي كه نمي 

دونم خوشبختت مي كنه یا نه! چطور طاقت بیارم كه 

بشي نامادري بچه ي یه زن دیگه؟ همین حاال دلم 

طاقت گریه ات رو نداره، خودت رو بذار جاي من؛ 

ت؟حاضري بگذري از تنها ثمره ي زندگی   

كرد؟ چرا مهربون و مظلوم انقدر سختش مي  چرا

شده بود؟ چرا نمي زد تو گوشم و نمي گفت غلط 

  !كردي كه جوابت مثبته



اي نداشتم؛ یه زندگي خوب و راضي كننده رو  گله

صرفا بخاطر نداشتن هیجان پس زده بودم و صفر تا 

صد شرایط پیش اومده رو بي گالیه قبول داشتم! اما 

اید تنها اشك هاي مادرم و صداي شكسته اش، ش

  !چیزي تو دنیا بود كه پذیرشش رو نداشتم

نبودم از حرفم اما گفتم مطمئن :  

 اگر قول بدم كه خوشبخت شم چي؟-

قول بالیوودي داده بودم و این تنها چیزي بود كه  یه

  !مي تونستم بگم

***** 

سوم بخش   

اول فصل   

شكم دراز كشیدم و به ساعت گوشي خیره شدم؛  رو

سه و دوازده دقیقه ي صبح بود  و خواب، درست 

مثل تمام شب هاي هفته ي اخیر با چشم هام غریبگي 



مي كرد. فكر  و اضطراب فردا هم مزید علت شده 

 !بود

رام رو براي بار هزارم چك كردم و و اینستاگ تلگرام

خسته و كالفه، گوشي رو روي عسلي گذاشتم و سرم 

  !رو تو بالش فرو بردم

قسمت از عشق كه احتماال اسمش بي خوابي  این

  !مزمن بود؛ بد ترین قسمت ممكن بود

گوشي، باعث شد سرم رو با سرعت از روي  لرزش

 !بالش بلند كنم و گوشي رو چنگ بزنم

رام بود از كسري؛ چي بهتر از این؟تلگ پیام   

  "چرا نخوابیدي؟"

گزارش بازدیدم رو چك كرده بود! كیبرد رو  احتماال

  "براي تایپ باال آوردم كه نوشت" زنگ بزنم؟

از تایپ شدم و باهاش تماس گرفتم! با  منصرف

همون بوق اول جوابم رو داد و در جواب سالمم 

  :پرسید



  كجایي؟-

ا صدایي خفه خندیدمام گرفت و ب خنده !  

  هستي؟-

ام رو قورت دادم و پرسیدم خنده :  

  انتظار داري كجا باشم؟-

شوكه ام كرد جوابش :  

  !اینجا؛ پیش من-

حس نیمچه خوابي هم كه بعد از سه ساعت  اون

  !كلنجار رفتن ایجاد شده بود با جوابش از سرم پرید

رو به بیرون فرستادم و پرسیدم نفسم :  

- خوابیدي؟تو چرا ن   

خیال گفت بي :  

  !نمي دونم-

پهلو چرخیدم و سكوت كردم! شاید سي ثانیه به  رو

  :سكوت گذشت كه گفت



  ...براي فردا-

بعد دوباره سكوت كرد و !  

من نگران فردا بود؟ فكرش درگیر شده بود؟  مثل

  :گفتم

  !تو رو خدا فردا رو خراب نكن-

نداد؛ حرصم گرفت جواب : 

- تن كه عادت داشته باشن به تك همه مثل من نیس

كلمه اي حرف زدنت! همه مثل من نیستن كه بي 

خیال سوال هاشون بشن؛ درك كن این رو؛ نمي 

  !خوام بیشتر از این به مادرم آسیب بزنم

ندادنش دلم رو شكست اما به خودم امید دادم  جواب

كه فردا با روز هاي دیگه فرق مي كنه! فردا كسري 

رو متقاعد مي كرد كه قراره  حرف مي زد؛ مامان

خوشبختم كنه! یك هفته ي تمام با قهر و دلخوري 

مامان كنار نیومده بودم و نازش رو نكشیده بودم كه 

رو پنبه كنه امفردا كسري با حرف نزدنش رشته ه ! 



این حال دیگه اصراري نكردم! منم فردا منتظر  با

حرف زدن كسري بودم؛ خود من هم نیاز به متقاعد 

شدن داشتم! در حال فكر كردن و امید دادن به خودم 

  :بودم كه گفت

  !همسن االن تو بودم كه ازدواج كردم-

هام فلج شدند و همون گوشه ي ذهنم پخش و پال  فكر

شدند! جمله اش رو براي خودم تكرار كردم؛ انقدر 

ناگهاني و غیر مرتبط بود با موضوع صحبت 

قبلیمون كه طول كشید تا متوجهش بشم؛ منظورش 

  ازدواج اولش بود؟

شب قبل از خواستگاري خوابم نمي برد! مي -

دونستم همه چیز درست مي شه اما نمي دونم اسمش 

ا نخوابیدي؟رو چي بذارم! هیجان شاید؛ تو چر   

حرف خودش رو تكرار كردم فورا :  

  !هیجان شاید-



خواستم جوابي ندم كه سوالي از داخلش درآره و  مي

  !پرت شه از حرفش

  !فكر مي كردم خوشبخت مي شم؛ نشدم-

لرزید؛ منم فكر مي كردم كه خوشبخت مي شم!  دلم

 :سعي كردم با موضوع دیگه اي ذهنم رو درگیر كنم

- اشت؟اونم دوستت د   

كوتاه بود اما كامل جوابش :  

  !داشت-

شدم و نشستم؛ ذهنم زیادي درگیر زندگي قبلي  بلند

این آدم بود! كنجكاو بودم بدونم چرا به اینجا رسیده! 

سعي كردم زني كه آراد رو از كلینیك برده بود به 

  :خاطر بیارم و بعد پرسیدم

تو كه تو عشق شكست نخوردي؛ چرا خوشبخت -

ي گي دوستت داشت! چرا خراب شد؟نشدي؟! م   



داشتم عقده خالي مي كردم؛ عقده ي سوال  رسما

سوال پرسیدن داشتم و چه وقتي بهتر از سه و نیم 

  !صبحي كه خودش شروع كرده بود به حرف زدن

تا روز طالق هم دوستم داشت؛ واسه اینه كه مي -

 !گم تو عشق شكست نخوردم

و همونقدر مي ترسیدم از پرسیدن سوالي بعدي  مي

 !ترسیدم از نپرسیدن سوال بعدي

مي خوابیدم! كاش خوابم برده بود! دونستن  كاش

زندگي این آدم گیج و وحشت زده ام مي كرد؛ اون 

 شخص دوستش داشت و جدا شده بود؟

سوالم رو مي پرسیدم؛ امشب به جواب و آرامش  اگه

 !مي رسیدم؟

درود با .. 

 

یجان آرامش .. 

توست یاز تمام ریتعب نیبهتر نیا . 



روي عسلي بطري آب رو برداشتم و بي خیال  از

لیوان؛ یك نفس تمام محتواش رو سر كشیدم! اما این 

عطش با آب خاموش نمي شد؛ دونستن شاید 

عله ور ترشخاموشش مي كرد و شاید ش !  

تاج تختم تكیه زدم و در حالي كه پاهام رو زیر  به

  :پتو مي كشیدم پرسیدم

  !بهم بگو چرا جدا شدین-

كرد و ادامه دادم سكوت :  

من ازت هیچ وقت نپرسیدم اما حاال كه خودت -

شروع كردي به حرف زدن، نصفه نذارش! من گیج 

شدم؛ مي گي دوستت داشت حتي زمان جدایي؛ مي 

عاشقش بودي پس چرا؟ چي شد؟گي    

این حجم از كالفگي و اضطراب باز هم  جواب

  :سكوت بود؛ صدام ناخواسته باال رفت

گفتي انسان نبود! چرا؟ حرف بزن كسري! محض -

  !رضاي خدا بگو چرا جدا شدین



به حرف اومد بالخره :  

  !زني كه بچه اش رو نخواد؛ انسان نیست-

اخم كردم ناخواسته :  

- رو نخواد؟ چرا نخواد؟ بچه اش   

  !چون بچه اش بدون این كه خودش بخواد اوتیسمه-

كردم؛ صداش غم وسیعي رو به قلبم ریخته  سكوت

  !بود

بچه اش رو پس زد! بچه ي خودش رو نخواست! -

چطور عاشقش مي موندم؟! پسر من تو زندگیش 

  !اضافي بود؛ خودش رو از زندگیم حذف كردم

الي بودمي خواستم و بطري خ آب !  

چطور زني رو كه محبتي نداشت به بچه ي خودش -

رو دوست داشته باشم؟ مي خواست فقط زن من 

باشه؛ نه مادر بچه ام! مي خواست بگذرم از بچه ام؛ 

من ضعیف بودم كه تو اون دوران به حرف هاش 



فكر مي كردم! عشقش ضعیفم كرده بود؛ عشقش رو 

كردماز قلبم و خودش رو از خونه ام بیرون  !  

رو سنگین به بیرون فوت كردم؛ هوا كم بود  نفسم

  !براي یه دم عمیق و اساسي

به این فكر مي كردم كه كسري چطور تونسته  همیشه

حضانت بچه رو بگیره و حاال با حرف هاش، به این 

نتیجه رسیده بودم كه كار اصال به اون جاها نكشیده 

  ! بوده

واجشون بي تو ذهنم تصور مي كردم كه ازد همیشه

عشق و عالقه بوده یا اون زن خطایي رو مرتكب 

شده نسبت به كسري كه منجر شده به جداییشون؛ اما 

  !باورم نمي شد كه  علت جداییشون؛ آراد بوده باشه

كه كرد، درگیري هاي ذهنم رو به زبون  سكوت

  :آوردم

اگر نتونم با آراد كنار بیام؛ من رو هم كنار مي -

  !ذاري؟



- ر آراد نیستي و من دنبال مادر پیدا كردن تو ماد

 !براي آراد نبودم و نیستم

حبس شد؛ ادامه داد نفسم :  

تو رو براي خودم مي خوام! همین؛ و تنها چیزي -

دارم اینه به بچه ام آسیب نزني كه كه ازت انتظار 

مي دونم نمي زني! من ازت نمي خوام براي بچه ام 

  !مادري كني

خواست كه همین حاال كنارم باشه؛ صداقتي كه  دلم

موج مي زد تو حرف هاش دیوانه ام مي كرد! دلم 

مي خواست كنارم باشه تا بي پروا به چشم هاش 

حتیاط قاب خیره بشم و تك به تك كلمه هاش رو با ا

  !بگیرم و به در و دیوار ذهنم آویزونشون كنم

من حتي نمي خوام درمانگرش باشي؛ حتي نمي -

خوام بخاطر زندگي با من از كارت بزني؛ مي دونم 

كه چقدر تو حرفه ات خوبي و نمي خوام كه از بقیه 

  !بگیرمت! همین كه بدونم هستي بسه؛ آرامش دارم



هاش ناخواسته اشك هام داغ شده بودند؛ حرف  پلك

به چشم هام مي آوردند! بغضم رو قورت دادم و 

  :گفتم

 ...من-

حرفم نشست و نذاشت احساس قلبیم رو به  میون

  :زبون بیارم

  !بخواب؛ خیلي دیره-

خواستم چیزي بگم قطع كرده بود و صفحه ي  تا

خاموش شده ي گوشي به شكم مي انداخت كه آیا 

بودیم یا همه اش   امشب واقعا بدون مرز حرف زده

 !توهم و رویا بوده

ظهر، ترجیح دادم كه اجازه بدم خود مامان با  فردا

كسري تنها صحبت كنن؛ بخاطر همین بیشتر وقتم 

نه گذروندم! من دیشب حرف هاي رو تو آشپزخو

كسري رو شنیده بودم و رسما داشتم فرار مي كردم 

از شنیدن دوباره شون؛ گرچه بعید مي دونستم 

 امانصحبتي بین این دو نفر اتفاق افتاده باشه! م



تمایلي به پرسیدن نداشت و كسري تمایلي به توضیح 

  !دادن

این حال زماني كه از خونه بیرون رفت، پیش  با

  !مامان رفتم و منتظر نگاهش كردم و جوابي نگرفتم

كسري زنگ زدم و باز هم جوابي نگرفتم؛ مي  به

گفت هر چیزي كه الزم مي دونسته رو توضیح داده 

  !و ایده ي دیگه اي نداشته

ي دیگه اي نداشتم، جز این كه در انتظار شب  چاره

  !و حضور بابا بمونم

مامان هیچ تمایلي  بابا هم دردي رو دوا نكرد؛ اومدن

به حرف زدن نشون نمي داد و تو شرایطي نبودیم 

  !كه بخوام پاپیچش بشم براي صحبت كردن

روز تمام رو تو سكوت آشپزي كرد؛ تو سكوت  دو

كنارمون نشست و غذا خورد؛ تو سكوت بیرون رفت 

و برگشت؛ تو سكوت نگاهم كردم و تو سكوت غصه 

  !خورد



مي كرد؛ صبح كه از سوم اما همه چیز فرق  روز

  !خواب بیدار شدم تو اتاقم بود

رو كه كنار زدم، دیدمش كه رو صندلي میز  پتو

توالت نشسته و به در و دیوار و وسایل اتاقم نگاه 

  .مي كنه

و رو تخت نشستم؛ پلك هام رو چند بار باز  بلندشدم

  :و بسته كردم و پرسیدم

  چي شده مامان؟-

تثانیه نگاهم كرد و گف چند :  

  .پاشو بریم برات صبحانه آماده كنم-

گیجي نگاهش كردم كه بلند شد و راه افتاد و تا به  با

  !خودم اومدم رفته بود

رو كنار زدم و بلند شدم؛ از اتاق بیرون رفتم و  پتو

تو آشپز خونه دیدمش؛ داشت با سر و صدا صبحانه 

  !آماده مي كرد



، به سرویس بهداشتي رفتم و دست و رو شسته به

  !آشپزخونه برگشتم

چايِ روي میز بهم چشمك مي زد؛ نشستم و  فنجون

  !به صبحانه ي مفصل رو به روم خیره شدم

  چیزي الزم نداري؟-

نه اي گفتم و فنجون چاي رو بین دست هام  متعجب،

گرفتم. مقابلم نشست و بهم خیره شد! میلي به 

صبحانه نداشتم با این حال چند لقمه اي رو مقابل 

چشم ها ونگاه نافذ مامان خوردم و در حال نوشیدن 

  :باقي مونده ي چایم بودم كه پرسید

  خیلي دوستش داري؟-

دهانم رو پایین فرستادم و هنوز واكنشي  محتواي

  :نشون نداده بودم كه ادامه داد

سوال بیجایي پرسیدم؛ واضحه كه خیلي دوستش -

 !داري

رو پایین انداختم و حرفي نزدم نگاهم !  



نگاهت رو مي شناسم؛ بزرگت كردم؛ مي فهمم كه -

چقدر مبتالیي! مي فهمم كه چقدر منتظر و نگراني؛ 

مي فهمم كه تو این روزا چي كشیدي! مي فهمم كه 

ام تالشت رو كردي و مي دونم كه چقدر كله شقيتم !  

دونم كه اگه نظر قلبیم رو بگم هیچ تاثیري نداره  مي

و تو مي دوني كه من چقدر سرسختم اما نمي خوام 

باهات بجنگم؛ تو تمام مدت زندگي مشترك، به بابات 

فهموندم كه حرف هاش رو قبول ندارم اما مي خوام 

  !براي تو اعتراف كنم پرتو

رو به جاي قبلیش برگردوندم و مات نگاهش  فنجون

 !كردم

مي خوام اعتراف كنم كه همیشه هرچي كه بابات  -

گفت اتفاق افتاد و همیشه ته قلبم مي دونستم حق 

باهاشه با این حال اگه مخالفت نمي كردم باهاش و 

ضدش رو نمي گفتم؛ روزم شب نمي شد! مي دوني 

  دیشب بهم چي گفت؟



رسم "چي؟" اما عضالتم فلج شده خواستم بپ مي

  :بودند! ادامه داد

بهم گفت باهات نجنگم! گفت مخالفت ما بي فایدست -

و فقط تو رو ازمون دور تر مي كنه! گفت عاقلي و 

  !اگه تصمیمي مي گیري پاي همه چیش مي ایستي

اي نون از سبد جدا كرد و در حالي كه بین  تكه

ه دادانگشت هاش جا به جاش مي كرد، ادام :  

باهاش بحث كردم؛ گفتم دخترمون عاقل نیست؛ -

عاشقه! گفتم نمي فهمه! گفتم هر طور شده منصرفش 

مي كنیم! گفتم و گفتم اما مي دوني چي عذابم مي 

داد؟ این كه امیدي نداشتم به حرف هام! اینكه یكي تو 

  !وجودم بودكه بهم پوزخند مي زد

رو پایین انداختم سرم !  

- تم پرتو؛ دنیا هم مقابلم وایسه و بگه من موافق نیس

  ...این آدم خوشبختت مي كنه نظرم بر نمي گرده اما



رو باال آوردم و به چشم هاي قهوه اي و زاللش  سرم

  :خیره شدم

اما مقابلت نمي ایستم. مي ترسم؛ مي ترسم بجنگم -

باهات و ببازم؛ مي ترسم مثل همیشه حرف هاي 

و با این آدم ازدواج بابات درست از آب در بیاد! ت

كن و منم تا همیشه به این فكر مي كنم اگر مقابلت 

مي ایستادم مي تونستم منصرفت كنم! من فكِر واهيِ 

دیوونه كننده!  ختبردن رو ترجیح مي دم به یه با

خوشبخت بشي مامان! تنها خوشبختي تو نظرم رو 

 .بر مي گردونه

 

سوم بخش   

 

 

اول فصل  



حریر شیري رنگ رو روي موهام انداختم و  شال

براي بار دوم رژ  قرمز رو روي لب هام كشیدم و 

  !خیره شدم به تصویر  داخل آینه

تصویر من نبودم؛ هزار من بود تو !  

ه هر كدومش ساز جدا اي مي زد و مني ك هزار

سوداي جدا اي داشت و من مغلوب ترین فرمانده 

  !بودم براي اتحاد من هاي درونم

صورتي رنگي كه از زیر روپوش پوشیده  شومیز

  !بودم رو مرتب كردم و دل كندم از اتاقم

قابل توصیف نبود؛ داشتم مي رفتم تا همسر  حسم

  !قانوني كسري بهراد بشم

ي رفتم تا از  كسري بهرادي كه پدر یكي از م داشتم

  !مراجعینم بود؛ همسر پرتو بسازم

اتاق خارج شدم و ذهنم درگیر اولین روز هایي  از

شد كه دیدمش و جمله هاش به قوت همون لحظه اي 

كه شنیدمشون تو سرم اكو شدند! وقتي پرسیده بود" 



اینجا درمانگر آقا ندارین؟" و غیر دوستانه نگاهم 

ه بود، آرزو كرده بودم بره گم شه و حاال اون كرد

بودآدم درست وسط زندگیم پیدا شده  !  

از اتاق، مامان غمگین و منتظر بود و بابا،  بیروت

  !منتظر و نگران

بود با پدر و مادر غمگین و نگرانم و چند  قرار

فامیل نزدیِك كنجكاو، برم و به عقد محضري كسري 

  !بهراد دربیام

بابا شدم؛ قرارشده بود عمو و زنعمو و ماشین  سوار

 !ماماني ساعت هفت، مقابل محضر باشن

راه افتاد و ذهنم پر كشید بابا !  

و خیال افتاد به جون هر هزار مني كه در من  فكر

بود؛ داشتم براي یك چیز مشخص مي رفتم اما ذهنم 

 !نامشخص مي بافت

یادش  مي رفت و نمي اومد؟ نكنه   



گم مي شد و راه رو پیدا نمي  تو شلوغي شهر نكنه

  كرد؟

مي موند تو ترافیك و هیچ وقت نمي رسید؟ نكنه   

وسط راه فراموشي مي گرفت و تا آخر عمر  نكنه

پرتو مي شد فقط یه اسم مبهم خاك خورده كنج 

  ذهنش؟

مي اومد اما دغدغه هاي من رو نداشت؟ مي  نكنه

رسم اومد اما نمي ترسید از این كه نیام و گم شم و ن

  !و فراموشي بگیرم؟

 ...نكنه

  !چرا پیاده نمي شي پرتو؟-

صداي بابا، ذهنم برگشت به وضعیت كنوني؛  با

برگشت به ساعِت هفت مقابل محضر! پیاده شدم و 

اولین چیزي كه دیدم؛ مردي بود كه اومده بود؛ به 

  !موقع؛ و شبیه به آدم هاي فراموش كار نبود



نه ي مامان و نگاه پر كشید براش؛ نگاه خصما دلم

 !پر تردید بابا چیزي از عاشقي نگاه من كم نمي كرد

پر كشید براي تیپ منحصر به فردش! براي  دلم

موهاي بلند شده و باال زده اش؛ دلم پر كشید و رفت 

 !به جایي كه باید مي رفت

قدم هایي بلند، عرض خیابون رو طي كرد با !  

وحشت به چپ و به راست نگاه كردم؛ نكنه یه  با

راننده ي خسته و خواب آلود دیر پاش رو رو ترمز 

  ...مي زد و

رو تكون دادم تا افكار بد رو فراري بدم! ذهنم  سرم

حظه زیادي عاشق بود! منفي نمي بافت ؛ فقط اون ل

 !عاشق و نگران

وارد محضر شدیم؛ حضورش دركنارم انقدر  باهم

درگیرم مي كرد كه همه ي نگاه هاي كنجكاو و پر 

تردید و خصمانه ي اطرافیانم، طوري دور و بي 

تاثیر به نظر مي رسیدند كه نخوان فكرم رو مشغول 

  !كنند



ون چیز دیگه اي یادم نموند از اون محضر و از ا 

ساعت هفت! فقط نشستم؛ آخرین نگاهم رو به چشم 

هاش دوختم و در جواب یك سري جمله گفتم " بله"! 

 !بله اي كه قبال، قلبا گفته بودمش

***** 

خروج از محضر، همسر قانوني كسري بهراد  با

بودم و نگاه هیچ كدوم ار اطرافیانم نمي تونست این 

  !واقعیت رو تغییر بده

انه و پر تردید و كنجكاو، شاید تا نگاه هاي خصم این

چندین ماه كش مي اومدند و  تنها راهكار عادت 

  !كردن و نادیده گرفتنشون بود

نگاه ها حركت كردیم، با نگاه ها شام خوردیم و  با

ساعت ده و نیم شب؛ مقابل رستوران، كسري از بابا 

اجازه گرفت كه تا پایان شب باهم باشیم و بعد من رو 

رگردونه! و من چقدر دلم ضعف رفت به خونه ب

  !براي این حركت محترمانه



ده و نیم شب از نگاه ها خداحافظي كردیم و  ساعت

  !جدا شدیم

ماشین با همون كسري همیشگي طرف بودم؛  تو

كسراي ساكت و كم حرف در مقابل مني كه همین 

امشب، موضوع حرف هاي یك سالش رو جور كرده 

از احساس امشب و  بود! من یك سال حرف داشتم

ردم ، یك كلمه هم نداشت   !م 

مي كردم مقصدمون خونه اش باشه اما  تصور

  !تصور اشتباهي از آب در اومد

تو خیابون چرخ خوردیم؛ شاید ساعت ها!  فقط

انقدري كه تموم شهر خوابیدند و وقتي تو كوچه ي 

تاریك، مقابل خونمون ایستاد، به نظر مي رسید كه 

یدار شهر ما باشیمتنها آدم هاي ب !  

نبودم از فضایي كه لحظه اي صدا به خودش  دلخور

ندیده بود! دلخور نبودم از فضایي كه با كلمات 

غریبه بود؛ فقط انقدر كلمه تو خودم جمع كرده بودم 

  !كه سنگین و كالفه به نظر مي رسیدم



كه به سمت دستگیره رفت، سكوتش شكست دستم :  

  پرتو؟-

آخرین حركتي كه تو خاطرم  سمتش چرخیدم و به

موند چرخیدن نصفه و نیمه بود و كشیده شدن 

  !ناگهاني سرم و داغ شدن لب هام

شب، همون شبي كه تمون شهر خوابیده  همون

بودند، انقدر طوالني بوسیده شدم كه كلمه هاي تلنبار 

شده تو وجودم حل شدند؛ شاید هم از طریق لب هام، 

  !به خودش منتقل شدند

چه بالیي سر كلمه هام اومد، فقط وقتي جدا  دمنفهمی

 !شدم؛هیچ كلمه ي نگفته اي، هیچ جاي وجودم نبود

دوم فصل   

 

 

 



تي ها رو جمع كردم و تكیه زدم به پش پرونده

صندلي. قرار بود بعد از اتمام كارم كسري به دنبالم 

بیاد كه تماس گرفته بود و گفته بود بخاطر ترافیك با 

  !تاخیر مي رسه

عمیقي كشیدم و خیره شدم به نگیِن درشِت حلقه  نفس

ام؛ حلقه اي كه یك هفته و یك روز رو انگشتم جا 

گرفته بود و جز حضور حلقه رو انگشتم، هیچ 

دیگه اي تو خونمون مبني بر نامزدي من  نشونه ي

  !وجود نداشت

رفت و آمدي به خونمون نداشت و به نظر  كسري

  !مي رسید مامان هم تمایلي به غیر از این نداره

لرزیدن گوشي به خودم اومدم و با یك دست  با

پرونده ها و كیفم رو برداشتم و با دست دیگه، تلفنم 

  :رو جواب دادم

  !رسیدم؛ بیا-

ها رو تحویل دادم و به سمت در خروجي  پرونده

رسما پرواز كردم! سه روز و نصفي بود كه بخاطر 



مسافرت رفتنش، ندیده بودمش و تا همین لحظه، 

  !فكرشم نمي كردم كه تا این حد دلتنگش باشم

ماشین رو باز كردم و خودم رو باال كشیدم و با  در

زاي جا گرفتنم روي صندلي، با دلتنگي تك تك اج

صورتش رو نگاه كردم و به جاي رفع دلتنگي، دلم 

  !تنگ تر و تنگ تر شد

  !سالم خانم بهراد-

شدم به لب هاش و دلم پر كشید! جوابي  خیره

سرسري به سالمش دادم و ذهنم موند پیش "خانم 

  !بهراد" ي كه گفته بود

رو روشن كرد و وا رفتم ماشین !  

ن چند نگاه و بعد از حدود چهار روز با همی همین؟

یك سالم، دلتنگیش رفع مي شد؟ اصال دلتنگ بود؟ یا 

  ...فقط من

قرار گرفتن جعبه اي روي پاهام، حواسم از  با

  :افكارم پرت شد و پرسیدم



  این دیگه چیه؟-

خوردن گوشه ي چشمش نشون از لبخندي  چین

  !داشت كه كنترل شده بود

  !بهش مي گن سوغاتي-

ردم و با جعبه ي كوچك چوبي جعبه رو باز ك در

تري از جنس مخمل صورتي رو به رو شدم؛ جعبه 

ي دوم رو هم باز كردم و چیزي كه دیدم، سرویس 

  :طالي زیبا و پربرقي بود! به شوخي گفتم

  سوغات اصفهان گزه! دلت نیومد یه جعبه بخري؟-

  دوستش نداشتي؟-

به سرویس نگاه كردم؛ طرح بخصوص و  دوباره

اي داشت! ادامه داد كمتر دیده شده :  

طرحش انتخاب خودمه! یك ماه پیش سفارشش رو -

  !دادم تا بسازنش. طال سازي یكي از دوستامه

اشاره ام رو روي خطوط درهم گوشواره  انگشت

  :كشیدم و با بستن جعبه گفتم



  !خیلي قشنگه، ممنون-

نظر مامان تو این یه مورد، احمق ترین دختر دنیا  از

وق و شوقي براي طال نشون نمي بودم كه هیچ ذ

  !دادم

  !كجا برم؟-

سوت كشید؛ نكنه مي رفتیم رستوران و پارك و  سرم

از این قسم مكان ها! مگه خود لعنتیش جاي جاي 

خونه اش رو نشونم نداده بود و تاكید نكرده بود كه 

باید باشم؟ پس چرا بعد از هشت روز به خونه اش 

 نمي رفتیم؟

دلخوري جعبه ي چوبي رو روي صندلي عقب جا  با

  :دادم  و گفتم

 !نمي دونم-

تو دلم تا مي تونستم حرص خوردم! واضح بود؛  و

  !مي خواستمش



زي هاي لعنتیم با دیدنش شروع به تاب با هورمون

مي كردند و جوري باال و پایین مي شدند كه تنم 

تحمل بیشتر رو تاب نمي آورد! مي خواستمش و 

  !نمي دونستم این صبر از كجا نشات گرفته

خیره شدم به خیابون هاي شلوغ و پر رفت و  كالفه

  !آمد ساعت هفت شب پنج شنبه

دیگه اي نكرد، فقط سیگاري آتیش زد و با  صحبت

تش دل من ضعف رفتهر بار كام گرف !  

كه تو ترافیك موندیم، پرسیدم زیادي :  

  آراد چطوره؟-

رو به سمتم چرخوند و گفت سرش :  

ندیدمش هنوز! ساعت چهار رسیدم تهران، خونه -

  .ي نصیریه! گفتم شب بیارتش

انگشتم روي شیشه، خطوط در هم كشیدم و  با

  :پرسیدم

 مي مونه خونه ي نصیري؟-



  !گاهي وقت ها آره-

سوال دیگه اي  بپرسم كه با سوالش غافلگیرم  اومدم

  :كرد

 شام رو خونه بخوریم یا بیرون؟-

هام فعال شدند و صاف سر جام نشستم!  گیرنده

آدرنالین خونم باال رفت و كلمه ي مبهمي شبیه به " 

  !نمي دونم" از بین لب هام خارج شد

اگه خیلي گرسنه ات نیست بریم خونه سفارش مي -

ارندم بی !  

موني گرفتم و اكتفا كردم به برداشت سنتيِ "  الل

  !"سكوت عالمت رضاست

رو تغییر داد و راه خونه رو در پیش  مسیرش

  !گرفت

شروع كرد به تند تر زدن و نگاهم سر خورد  قلبم

روي انگشت هاي كشیده اي كه دور فرمون سفت 

 !شده بودند



رو كه تو پاركینگ جا داد، ضربان قلبم از  ماشین

  !ریتم خارج شد

شدم و سعي كردم با دم و بازدم هاي عمیق،  پیاده

  .حركات نامنظم قفسه ي سینه ام رو اصالح كنم

سور ها! شماره ي هم راه افتادیم به سمت آسان كنار

بیست رو وارد استند پنل لمسي كرد و به انتظار 

  !ایستادیم

وارد شدن و بسته شدن در هاي آسانسور، تازه پي  با

  !بردم كه چه خواسته ي وحشتناكي داشتم

رو بلند كردم و متوجه شدم كه داره نگاهم مي  سرم

كنه؛ سریع نگاهم رو دزدیدم اما بوي ادغام شده ي 

دكلنش، از پا درم آوردسیگار و ا !  

هام با انگشتش باال اومدند، پر شالم رو بین دو  چشم

انگشتش گرفت و به عقب كشیدش؛ شالم روي شونه 

  :هام افتاد و نگاهش رو موهام قفل شد

  !بلند شدند-



نمي رسیدیم؟ ناخودآگاه تنه ام رو عقب كشیدم و  چرا

به تصویرم تو آینه ي پشت سر كسري خیره شدم؛ 

ر ها تصمیم به دوباره كوتاه كردن موهام گرفته با

بودم اما این مدت اخیر انقدر درگیري هاي ذهني 

داشتم كه فرصت زیادي براي پرداختن به كار هاي 

  !مورد عالقه ام پیدا نمي كردم

آسانسور ایستاد و با باز شدن در هاش، به  باالخره

  !فضاي بیرون فرار كردم

شت سر كسري ایستادم طي كردن فضاي كوتاهي پ با

  !و به باز شدن در نگاه كردم

شد كه وارد شم و بعد پشت سرم داخل شد و  منتظر

  !در رو بست

رو طي كردم و با فكري كه به ذهنم رسید  راهرو

  :گفتم

 ...خونه ات باید-

حرفم نشست میون :  



  !خونمون-

باز موند و چیزي كه در حال گفتنش بودم رو  دهانم

اهمیتي به جمله ي نیمه تمومم نداد و  فراموش كردم. 

به سمت راهرویي كه منتهي مي شد به آشپزخونه 

حركت كرد! دنبالش كشیده شدم و وقتي بهش رسیدم 

كه داشت از بار معلق باالي كانتر دو گالس بیرون 

  !مي كشید

ها رو روي كانتر گذاشت و به سمت یخچال  گالس

 مخصوص نوشیدني ها رفت و بطري سورمه اي

رنگي رو بیرون كشید و گالس هاي بزرگ رو تا 

  !نیمه از محتواي قرمز رنگ شیشه پر كرد

برداشتن هر دو به سمتم اومد و در حالي كه یكي  با

  :از گالس ها رو به دستم مي داد، گفت

  !لباس عوض مي كنم و بعد شام سفارش مي دم-

رو به جاي لب هام به بینیم نزدیك كردم و با  گالس

كه زد شوكه شدحرفي  : 



 !من الكل مصرف نمي كنم-

رو باال آوردم و متوجه شدم كه از آینه كاري  سرم

  !راهرو حركتم رو دیده

  !بخور؛ بدون الكله-

و اینبار به لب هام نزدیك كردم و لیوان ر معذب

جرئه اي از محتواي فوق العاده خوشمزه اش رو به 

  !خورد دهان خشك شده ام دادم

خودم كه اومدم تا در اتاقش، همراهش رفته بودم!  به

وارد شده بود و من معذب تر، پشت در نیمه باز 

ایستاده بودم و به سرامیك هاي سفید راهرو نگاه مي 

د و مردمكردم! صدام ز :  

  پرتو؟-

همون جایي كه ایستاده بودم، با صداي رسایي بله  از

  !گفتم و ناخواسته چند قدم از در فاصله گرفتم

  كجایي؟ چرا نمي آي داخل؟-



عجز به اطرافم نگاه كردم و جوابي ندادم! من  با

بودم كه دلم خلوت دو نفره مي خواست؟ من بودم كه 

نسم وارد اتاقش مي خواستمش؟ من كه حتي نمي تو

  !بشم

بود اگه بیست طبقه رو به پایین بر مي گشتم؟ زشت   

زیرینم رو بین دندون هام فشردم و تنم رو به  لب

جلو هل دادم! با دست آزادم در نیمه باز رو تا انتها 

باز كردم و با تردید وارد شدم؛ فضاي نیمه تاریك 

 اتاقش كمي دگرگونم كرد، البته تا وقتي كه چشمم به

  !بدن نیمه برهنه اش نیفتاده بود

راحتي و آزاِد سیاه رنگي تنش بود كه  شلوار

هارموني جذابي با پوست یك دست و برنزه اش 

  !داشت

خالف تصورم رو بدنش هیچ اثري از تتو وجود  بر

نداشت و جز جاي بخیه ي روي شكمش ،هیچ خط و 

خطوط دیگه اي رو بدن تماما عضالنیش پیدا نمي 

  !شد



ي لمس عضالت برجسته اش به جون  سهوسو

  !انگشت هام افتاد؛ این مرد همسر من بود؟

رو به بیرون فوت كردم و نگاهم رو از نیم تنه  نفسم

اش گرفتم؛ با حركتي سریع، تي شرت طوسي رنگ 

رو روي بدنش كشید و گالسش رو از روي عسلي 

  !برداشت و یك نفس محتواش رو نوشید

  شام چي مي خوري؟-

مي تونست انقدر عادي باشه وقتي من تو  رچطو

اتاقش ایستاده بودم و دلم جوري براش ضعف مي 

رفت كه براي هیچ مرد دیگه اي نرفته بود! بي 

  :تفاوت گفتم

  !فرقي نمي كنه-

حس كردم كه دیگه توان ایستادن روي پاهام رو  و

 .ندارم

رفتم و روي راحتي كنار تخت نشستم جلو !  



حالي كه با موبایلش كار مي كرد، ارمد و لبه ي  در

تخت نشست! سِر پایینش اجازه مي داد كه با خیال 

  !راحت نگاهش كنم

حال نگاه كردنش شال رو از روي شونه هام  در

دم كه سرش رو باال آورد و با نگاه كردن به كشی

چشم هاش، دلم ضعف رفت؛ كي قرار بود دیدن این 

  مرد براي من عادي بشه؟

مي خواستم تخت رو عوض كنم اما این مدت اصال -

  .خونه نبودم! فردا حتما عوضش مي كنم

سر خورد روي روتختي سورمه اي رنگش؛  نگاهم

فكر با همین  چرا مي خواست عوضش كنه؟ هزار تا

یه جمله به سرم ریخت! گوشي رو كنار گذاشت و 

  :گفت

  دلیل خانواده ات براي یك سال نامزدي چي بود؟-

قضیه خواست مامان بود؛ خواسته بود كه یك  این

سال نامزد بمونیم و بعد ازدواج كنیم و حرفي در 



مورد علت این خواسته نزده بود و من هم چیزي 

  !نپرسیده بودم

و به نشونه ي بي اطالعي تكون دادم كه ر سرم

  :پرسید

  گرمت نیست؟-

این كاپشن زیادي هم گرمم بود اما... سعي كردم  زیر

افكارم رو دور بریزم و به این فكر نكنم كه زیر 

  !كاپشن چي تنمه

جام بلند شدم و در حال باز كردن زیپ كاپشنم  از

بودم كه تلفنش رو برداشت و شماره گرفت و همون 

حظه صحبت كرد؛ اسم رستوراني رو برد و ل

خواست كه براش غذا سفارش بدن! به بقیه ي مكالمه 

اش گوش نكردم؛ كاپشنم رو رو دسته ي صندلي 

انداختم و تاپم رو روي تنم مرتب كردم و جمله ي 

  :آخرش رو شنیدم

به متین هم بگو بره از خونه ي نصیري آراد رو -

  !بیاره



شیانه نشستم! به چشم هام رو قطع كرد و نا تلفنش

  :نگاه كرد و لحظه اي نگاهش پایین تر نرفت

  !گفتم برن دنبال آراد-

  :گفتم

  !خیلي هم خوب-

به خودم فكر كردم كه با دیدن باال تنه ي برهنه  و

  !اش رسما قورتش داده بودم

عادي بلند شد و سیستم صوتي اي كه گوشه ي  خیلي

ظه ي بعد، اتاق بود رو روشن كرد و چند لح

  !موسیقي تمام اتاق رو پر كرد

جاي قبلیش برگشت و رو به مني كه بلند شده و  به

  :ایستاده بودم گفت

هر چي از خونه كه الزمه عوض بشه رو بهم -

بگو! هر چیزي كه باید اضافه بشه و یا دوست 

  !نداري و باید حذف بشه



به در و دیوار و وسایل نگاه كردم؛ مثال چي  متعجب

د عوض مي شد؟ خونه اش تمام وسایل رفاهي رو بای

  :به طور كامل و به روز داشت! گفتم

  !خونه ات خیلي قشنگه و هیچ تغییري نمي خواد-

لبه ي داخلي انگشت اشاره اش سرم رو باالتر  با

  :آورد و تاكیدي گفت

 !خونمون-

رو باال آوردم و دستش رو گرفتم و از چونه ام  دستم

فاصله دادم! چونه ام داشت مي سوخت و حاال 

انگشت هام در حال سوزش بودند؛ چرا انقدر بدنش 

  گرم بود؟

این حال دستش رو رها نكردم و خیره به چشم  با

  :هاش پرسیدم

- اي چه كاري رفته بودي مسافرت؟بر   

تغییر پوزیشنمون گفت بدون :  

  .چند تا از بچه هام بازي داشتند-



باال رفتند! پرسید ابروهام :  

  بریم سفر؟-

غنج رفت! سفر؟ با كسري؟ پرسیدن و جواب  دلم

  :دادن نداشت كه! ادامه داد

هفته ي دوم اسفند سرم خیلي خلوت مي شه! همون -

ن كجا دوست داري بري كه از االن موقع بریم! ببی

كاراش رو انجام بدم! اون موقع بلیط و هتل سخت 

  !گیرمون مي آد

از این فاصله و با این لحن، دوست داشتني به  چقدر

  !نظر مي رسید

از این فاصله خوشبخت بودم چقدر !  

از این فاصله همه چیز قشنگ بود چقدر !  

  !بیا مي خوام سیگار بكشم-

دن دستم از افكارم فاصله گرفتم و به كشیده ش با

  !دنبالش كشیده شدم



تراس اتاقش شدیم كه به داخل برگشت و چند  وارد

ثانیه بعد با كاپشني كه در حال گشتن جیب هاش بود، 

  !كنارم ایستاده بود

و جعبه ي فلزي سیگارش رو از داخل جیبش  فندك

  !بیرون كشید و كاپشنش رو روي شونه هام انداخت

و مبهوت به حركاتش نگاه مي كردم و تك تك  مات

رفتار هاش به قدري برام جدید بودند كه انگار نه 

  !انگار قبال  بارها و بارها تماشاشون كردم

رو روشن كرد و به قدري جلو رفت كه  سیگارش

نزدیك حفاظ بلند و فلزي ایستاد؛ به سمتم برگشت و 

  :پرسید

  سردته؟-

حرارت خواستنش در شد سردم باشه وقتي از  مي

  حال آتیش گرفتن بودم؟



قدم هایي بلند فاصلمون رو طي كردم و با قرار  با

گرفتن كنارش، سرم رو خم كردم به سمت پایین و 

  !دل ضعفه گرفتم

سر و تنه ام رو عقب كشیدم و متعجب گفتم سریع :  

  !چقدر وحشتناكه-

رو به سمتم دراز كرد و گفت دستش :  

  !بیا اینجا-

كردم و دوباره سر جاي قبلي قرار گرفتم تاطاع !  

دست آزادم محكم حصار رو گرفتم كه اومد و  با

پشت سرم ایستاد و دست هاش رو از پشت به سمت 

 !جلو آورد و دو طرف تنه ام روي حصار گذاشت

پایین نگاه نكن به ! 

ي كم جوني گفتم و خیره شدم به سیگاري كه  باشه

  .بین انگشت هاش جا خوش كرده بود

از این احاطه ي بي تماس، در حال سوختن بود!  تنم

دست چپش رو احتماال براي كام گرفتن از سیگارش 



ب بلند كرد و چند لحظه ي بعد، انگشت هاش مقابل ل

  !هام بودند

تاب بیارم این نزدیكي رو ! سخت بود مقابله  نتونستم

  !كردن با سایه ي آغوشش

رو پس زدم و چرخیدم؛ حاال شهر پشتم بود و  دستش

  !كسري مقابلم؛ این چیزي بود كه من مي خواستم

مهابا به چشم هاش خیره شدم و گفتم بي :  

 !این باال همه چیز متفاوته-

  :پرسید

- ؟چي مثال   

همراه با كلمه هاش حجم زیادي از دود رو روونه  و

  !ي صورتم كرد

رو كج كردم و جواب دادم سرم :  

وقتي پاییني از چیزي نمي ترسي! اما این باال -

ترس از دست دادن همه چیز هست؛ مي ترسي بیفتي 



و همه چیز خراب شه! حتي مي ترسي به پایین نگاه 

 ...كني! مي ت

وسه اش نصفه كاره موندام شكست و با ب كلمه !  

تو موقعیتي كه فكر مي كردم باید بوسیده شم،  درست

بوسیده نمي شدم و تو موقعیتي كه منتظر بوسه اش 

نبودم، بوسیده مي شدم و همین قضیه بود كه این مرد 

  !رو براي من عادي نمي كرد

هام از كنترلم خارج شدند و رو تنش نشستند!  دست

د سر انگشت ها و ناخن هام براي این كه حركت نكنن

رو رو بدنش فشار دادم و با این كار شدت بوسه اش 

  !بیشتر شد

دندون هاش رو لب زیرینم به طرز خوشایندي  فشار

  !دردناك بود

نیاوردم و سرم رو عقب كشیدم و لب هام سر  تاب

  !جاشون موندند



ي خفیف و ناخواسته اي از گلوم خارج شد و  ناله

عضالتم شل شدند و باالخره رهام حس از تنم رفت! 

  !كرد

هام رو بستم؛ اگر با دست هاش نگهم نداشته  چشم

  !بود، تنم رو باد مي برد

فقط بوسه اش بود؟ این   

تصور مابقي چیزي كه در رابطه با این مرد در  از

  !انتظارم بود، تنم لرزید

زیرینم ذق ذق مي كرد و با حركات دهانم درد  لب

  !مي گرفت

از كردم و نگاهش كردمب پلك !  

هام از كمرم فاصله گرفتند و بازو هاش براي  دستش

  !یه آغوش گرم و طوالني احاطه ام كردند

  بي مهابا بغلم كن"

مردم شهر وسط   

خدا عشق،  به  



رسوا شدنش مي ارزد به !" 

بازو هاش رو تنم طبیعي نبود اما شكایتي  فشار

از این نداشتم و نمي فهمیدم چي باعث مي شه كه 

مدل فشرده شدن كه كمي دردناك بود، انقدر لذت 

  !ببرم

مي خواست تو آغوشش به خواب برم؛ ظرفیت  دلم

هیجانیم براي امشب تكمیل بود و توان بیشتر از این 

  !رو نداشتم

بلند شدن صداي تلفنش ازم فاصله گرفت و در  با

حالي كه تماس یك دستش با بدنم رو قطع نمي كرد، 

ه اش تلفن رو از جیبش بیرون كشید و با دست دیگ

  :جواب داد و كوتاه گفت

  !باشه-

بعد قطع كرد و رو به من ادامه داد و :  

 !شام آوردن-



و حضور آراد ي شب رو به شام خوردن  بقیه

 !گذروندیم

خوبي بود! نگاهم به آراد فرق كرده بود؛ تا قبل  شب

از این قضیه درمانگرش بودم و حاال، همسر پدرش! 

نمي تونستم بگم از این قضیه خوشحالم اما واقعا 

ناراحت هم نبودم؛ آراد رو به عنوان جزیي از 

زندگي كسري قبول داشتم و تا به امروز لحظه اي به 

زندگیم چه  د،نكرده بودم كه اگر نبو این فكر

 !تغییراتي مي كرد

شب با متین به خونه برگشتم! لحظه اي كه تصمیم  
به رفتن داشتم آراد خوابیده بود و درك مي كردم كه 

كسري نمي تونه تنهاش بذاره؛ پس با متین به خونه 

برگشتم و تا لحظه اي كه خوابم ببره، به اتفاقات 

كردمتراس اتاق كسري فكر  !  

 

***** 

سوم فصل   



 

مشكي رنگي كه نواردوزي هاي زرد داشت،  كاپشن

نظرم رو جلب كرد و فقط چند ثانیه نگاه كردنش، 

  !منجر شد به خریدش

دقیقه بود كه وارد پاساژ شده بودیم و بعد از  بیست

همین مدت كوتاه، دیگه جرات نمي كردم به ویترین 

و دنبال كنه و ها نگاه كنم! كافي بود كسري نگاهم ر

دقیقا هر چیزي كه تو مسیر نگاهم قرار داشت رو 

  !بخره

گردي پیشنهاد من بود؛ مي خواستم بیایم بین  پاساژ

مردم! دوست داشتم بقیه من رو كنار كسري ببینند و 

مي دونم كسري بر خالف میلش، فقط و فقط بخاطر 

من تن داده بود به این پیشنهاد و حاال، پاساژ گردي، 

اساژ خریدي تبدیل شده بودبه پ !  

ترسم نگاهم رو به كفپوش سالن دوختم و پرسیدم از :  

  خودت چیزي نمي خواي؟-



خیال گفت بي :  

  !من از اینجا خرید نمي كنم-

باال رفتند و كمي بعد متوجه شدم كه  ابروهام

منظورش از اینجا فقط این پاساژ نیست؛ كال از اینجا 

 !خرید نمي كرد

و مهمم خنده ام گرفت كه پرسیدكشف جدید  از :  

  به چي مي خندي؟-

به این فكر مي كردم كه كادوي تولدش رو از  داشتم

كجا بگیرم دقیقا! اصال چي بگیرم! هیچ چیزي در 

  !نظر این مرد جذاب نبود و رسما كارم در اومده بود

بهش ندادم و در عوض، خیره شدم به  جوابي

دي بودند كه ویتریني كه دكورش، مانكن زن و مر

لباس اسپرت و ست به تن داشتند؛ رد نگاهم رو 

  :گرفت و پرسید

  اون رو مي خواي؟-

نگاهش كردم و جواب دادم مظلومانه :  



 !اون نه؛ اونا-

ها برند بودند و بعید مي دونستم مخالفت كنه؛  سلبا

  :گفت

  !خیلي خب-

دست آراد رو به سمت بوتیك كشید و !  

راه افتادم؛ داخل بوتیك خیلي شلوغ بود! بعد  دنبالش

از دیدن لباس و پیدا كردن سایز، به كسري پیشنهاد 

دادم كه با آراد بیرون بایستم! آراد رو به دستم داد و 

طوالني صندوق ایستادتو صف نسبتا  !  

كوچیك و تپل آراد رو تو دستم گرفتم و بیرون  دست

از بوتیك به انتظار كسري ایستادم كه تلفنم زنگ 

  !خورد و اسم مریم رو صفحه اش افتاد

رو جواب دادم و مشغول صحبت كردن  تماسش

باهاش بودم كه بي قراري آراد توجهم رو جلب كرد؛ 

مال دادم كه نور هاي به اطرافم نگاه كردم و احت

رنگي و چشمك زِن بوتیك رو به رویي اذیتش كرده 



و جوري مقابلش ایستادم كه نور هاي تند چشمش رو 

آراد  كهنزنه و تصمیم به خداحافظي از مریم داشتم 

دستش رو كشید و شروع كرد به باال و پایین پریدن 

  !و حركت دادن كلیشه اي دست هاش

كردم و تصمیم به از مریم خداحافظي  سرسري

گرفتن دست آراد داشتم كه عقب رفت و خورد به 

  !خانمي كه در حال تماشاي ویترین بوتیك بود

ي آراد باعث شد كه ماگ كاغذي نسكافه اش  ضربه

كه احتماال به اتمام رسیده بود، برگرده و باقي مونده 

  !اش لكه ي كوچیكي رو شالش بندازه

اصله گرفتند اما هام براي عذر خواهي از هم ف لب

هنوز كلمه اي از بینشون خارج نشده بود كه با صدا 

  :و جمله ي زن، بسته شدند

حواست كجاست پسره ي احمق! ببین چه كار -

  !كردي

وحشت به آراد نگاه كردم كه دست هاش تو نیمه  با

اي از حركتش رو هوا موندند! به سمتش رفتم و بلند 



گرفتم و رو به  زد زیر گریه! با ناراحتي دستش رو

  :زن گفتم

این چه طرز رفتار كردنه؟ چرا سر بچه داد مي -

  زنین؟

همزمان آراد رو در آغوش گرفتم كه با بي قراري  و

بدن و دست هاش رو طوري تكون داد كه ناچار شدم 

  !به پایین بذارمش

حركت آراد پوزخند رو لب هاي زن نشست با :  

- و كنترل كني شما یاد بگیر بچه ي بدون تربیتت ر

 !و به جاي نصیحت بقیه رو بچه ات تمركز كني

همه خشمي كه یكجا به وجودم ریخته بود رو  این

درك نمي كردم اما یه راهي باید پیدا مي كردم براي 

تخلیه اش! تو صورتش با صدایي كه سعي مي كردم 

 :باال رفتنش آراد رو وحشت زده تر نكنه گفتم



- حق نداري!  حق نداري اینجوري صحبت كني!

تعریفت از احمق كامال اشتباهه؛ احمق تویي نه این 

  !بچه

با حرص ازش رو بر گردوندم و رخ به رخ شدم  و

با صورت متعجب و مردمك هاي گشاد شده ي 

 !كسري

صدایي كه به اندازه ي صورتش متعجب بود،  با

  :پرسید

  چي شده؟-

لب گفتم زیر : 

  !هیچي-

تنش ادامه دادمبه سمت آراد رفتم و با گرف و :  

 !از اینجا بریم؛ شلوغه! آراد اذیت مي شه-

ماشین كه نشستیم، آراد هنوز بي قراري و گریه  تو

  !داشت



دارم! ماشین كه راه شدم كه رو پاهام نگهش  ناچار

افتاد، كم كم آروم شد و ده دقیقه ي بعد تو بغلم در 

  !حالي كه هنوز هق مي زد به خواب رفت

بدون حرف، فقط رانندگي مي كرد و آراد  كسري

گهگاهي تكون مي خورد، بیدار مي شد و دوباره به 

  !خواب مي رفت

صورتش كه تو خواب معصوم تر از حالت عادي  به

ردم! من مادرش نبودم اما مي شد مادرش بود نگاه ك

  باشي و پسش بزني؟

خواستم كسي رو قضاوت كنم! اما مي شد یه  نمي

  بچه رو نخواست فقط به این دلیل كه بیماره؟

توقف ماشین سرم رو بلند كردم و به خیابون نگاه  با

  كردم؛ چرا اینجا توقف كرده بودیم؟

ندم به باز شدن در باعث شد سرم رو بچرخو صداي

طرف كسري و حركاتش بعد از پیاده شدنش رو 

  !دنبال كنم



سمتم اومد؛ در رو باز كرد و با اشاره به آراد  به

  :گفت

  !بدش به من-

ام رو به سمتش چرخوندم و آراد رو به دستش  تنه

دادم كه به سمت صندلي عقب رفت و رو صندلي 

خوابوندش و با بستن در سمت شاگرد، دوباره پشت 

ن نشست و بعد از حركت دادن ماشین، كوتاه و فرمو

  :بي مقدمه گفت

  !مرسي-

چرا مرسي نپرسیدم !  

نگاهش كردم و دلم براي همه ي چیزي كه در  فقط

 !این مرد جمع شده بود، ضعف رفت

***** 

 

 

 



چهارم فصل  

نیمه پر رو روي میز چرخوندم و به چاي یخ  لیوان

  !زده ي داخلش خیره شدم

شت از روزي كه همسر كسري شده هفته مي گذ دو

  !بودم و تو این دو هفته زندگیم زیر و رو شده بود

روزي كه با این آدم مي گذشت، متفاوت و  هر

  .هیجان انگیز بود

هر شب مي دیدمش و هر بار یه تجربه ي  تقریبا

جدید برام رقم مي خورد! نمي تونستم بگم آدم خوش 

رد! كم حرف اخالقیه، اما با من بد اخالقي نمي ك

بود؛ قانون هاي خودش رو داشت؛ انعطاف پذیر 

نبود اما بود! مهم ترین ویژگي مثبتي كه این آدم 

 همینداشت همین بود كه بود! همیشه بود؛ تو 

چهارده روز بهم ثابت كرده بود كه حتي اگه فیزیكي 

نباشه باز هم مي تونم رو بودن و حمایتش حساب 

  !كنم



نگاه از لیوان گرفتم و به فكر بیرون اومدم و  از

ساعت مچیم دادم؛ ده دقیقه گذشته بود  و مراجع 

  !ساعت چهارم هنوز نیومده بود

نداشتم از اتاق بیرون برم؛ شماره ي پذیرش  حوصله

  :رو گرفتم و با شنیدن صداي ایماني گفتم

ممكنه پیگیري كنید ببینید مراجع این ساعتم چرا -

  نیومدن؟

حال چك كردن لیستشه! من  مي گفت كه در سكوتش

هم همزمان به لیستم نگاه كردم؛ مراجع جدید بود و 

 !اسمش رو تا به حال تو كلینیك نشنیده بودم

  .باشه االن هماهنگ مي كنم-

از اینكه تماس رو قطع كنه، پرسیدم قبل :  

  دیدینشون؟ تا به حال اومدن كلینیك؟-

از زمینه ي شلوغ پذیرش به گوشم رسید صداش :  



نه واال؛ مراجع جدیده! زنگ كه زدن گفتن كه فقط -

با شما تایم مي خوان؛ گفتم باید ارزیابي شن اما قبول 

  !نكردن و اصرار داشتن كه براي امروز بیان

باال رفتند؛ پرسیدم ابروهام :  

  خودشون خواستن كه من ویزیتشون كنم؟-

بله پرسیدن شما چه روز هایي هستین و خواستن -

فردا باهاتون تایم بذارم! گفتن بچه رو هم نمي آرن 

 !جلسه ي اول و فقط مي خوان صحبت كنن

گفتم متعجب :  

  !خیلي خب-

تماس رو قطع كردم و . 

سرم رو روي میز گذاشتم و بودم و كم خواب!  خسته

چشم هام رو بستم تا از فرصت پیش اومده استفاده 

  !اي كرده باشم

وقتي بود كه شب ها دیر مي خوابیدم و روز ها  چند

  .كم انرژي بودم



هام داشتند گرم مي شدند كه با ضربه هایي كه  چشم

 !به در نواخته شد، صاف نشستم

لك هام رو با باز شدن در، چند بار محكم پ همزمان

روي هم فشردم. هیبت نسبتا درشت زن جووني، تو 

چهارچوب در نقش بست! طبق گفته ي ایماني، بچه 

  !اي همراهش نبود

صندلي اشاره كردم و گفتم بفرمایید و در حال  به

بیرون كشیدن برگه هاي ارزیابي جدید از كشو بودم 

  !كه متوجه شدم كه با كفش روي مت ها اومده

مگفت مودبانه :  

  !لطفا بدون كفش روي مت بیاین-

وقتي به جمله ام واكنشي نشون نداد، سر بلند  اما

كردم متعجب به صورتش نگاه كردم و دیدنش، 

باعث شد كه دغدغه ي كفش هاش و مت ها از یادم 

   .بره

كه مقابلم ایستاده بود غریبه نبود زني !  



شناختمش مي !  

ود؛ كسي كه بود كه آراد رو از كلینیك برده ب كسي

 !به عنوان مادر آراد شناخته بودمش

ي ارزیابي رو تو نیمه ي راه برگردوندم و دم  برگه

  !عمیق و نامحسوسي كشیدم

و دیوار اتاق رو از نظر گذروند و روي صندلي  در

 !نشست

حسي بهم اجازه نمي داد كه بهش بفهمونم كه  یه

شناختمش! خودكار رو بي دلیل تو دستم گرفتم و در 

حالي كه سعي مي كردم صدام عادي به نظر برسه، 

  :گفتم

  !بفرمایید-

راستش رو روي پاي چپش انداخت و تنه اش  پاي

روي رو تا جاي ممكن عقب كشید! رد كفش هاش 

  !مت مونده بود و آرامشش به شك مي انداختم

رو كمي جلو آورد و گفت سرش :  



  !شنیدم خوب كار مي كنید-

ندادم! موهاي بدون رنگش ساده از باال بستن  جوابي

شده بود؛ آرایش بخصوصي نداشت و به خط چشم و 

  !رژ لب كمرنگي اكتفا كرده بود

كشیده شد به سمت چشم هاش؛ درشت و  نگاهم

وشن بودند! لب هاش تكون خوردندر :  

هم با بچه ها خوب كار مي كنید و هم روي -

  !خانوادشون

تیر رو پرتاب كرده بود! آرامشم رو حفظ   اولین

كردم و نگاهش رو روي حلقه ام دیدم. با انگشت هام 

مقابله كردم تا  جمعشون نكنم! نمي خواستم حس كنه 

 .كه نگاهش آشفته ام مي كنه

كار مي كرد؟چه  اینجا   

دونستم با اضطراب جواب این سوال باید چه  نمي

  !كار كنم



رو باال آوردم و به صورتش نگاه كردم؛ زن  سرم

زیبایي بود؛ زیبا و ساده و شیك! این سه كلمه اولین 

توصیفاتي بودند كه در موردش تو سرم شكل گرفته 

  !بودند

 !زندگي متاهلي چطوره؟-

رستادمرو منقطع به بیرون ف نفسم : 

  !نگفتین؛ مشكلتون چیه؟-

خیال گفت بي : 

مشكلي ندارم عزیزم! من همسر سابق همسر -

  !فعلیتون هستم

رك گوییش جا خوردم! ادامه داد از :  

  !روراست باشم؛ اومدم ببینمت -

هام گشاد شدند و انقباض تنم از بین رفت و  چشم

  !عضالتم رها شدند



- ي دونستم دختر خوبي به نظر  مي آي! بعید م

كسري دوباره سمت كسي بره اما ظاهرا انقدر خوب 

  !بودي كه جذبش كني

و مات نگاه كردم بهش؛ موضعش مشخص نبود  گیج

و فعال اون بود كه رهبري این سناریو رو تو دست 

 !گرفته بود

ام رو به پشتي صندلي تكیه دادم و تمام تالشم این  تنه

  !بود كه مسلط به نظر برسم

زن كامال آروم بود؛ یا حداقل اینطور به  صورت

  :نظر مي رسید! نگاهش كردم و به حرف اومد

نیومدم اینجا تا ببینم با آراد چطور رفتار مي كني! -

كنم كه نامادري خوبي باشي و براش  نیومدم التماست

  !مادري كني

هام گشاد شدند و دهانم براي گفتن كلمه ي  چشم

نامشخصي باز شد؛ كلمه اي كه پیداش نمي كردم در 

  .توصیف احساسي كه داشتم



  !اومدم برات حرف بزنم-

حرفش نشستم میون :  

  !البته اگه من تمایلي به شنیدنشون داشته باشم-

- تایم هزینه پرداخت كردم و زمان  من براي این

  !كامل براي منه

  !مي گم هزینه رو بهتون برگردوند-

چپ نگاهم كرد چپ :  

  !به مدیریت شكایت مي كنم-

رو بین انگشت هام چوخوندم و گفتم خودكار :  

خیلي هم خوب! البته اگه فیلم هاي امروز دوربین -

كنم  ميبر علیه تون استفاده نشه! فیلم قبلیتون هم فكر 

  !هنوز موجود باشه؛ صحبت دیگه اي دارین؟

رو بین دندون هاش گرفت و سكوتش طوالني  لبش

  !شد



میل نبودم به شنیدن حرف هاش اما دلم نمي  بي

  !خواست به حرف اون پیش بریم

پاهاش رو عوض كرد و گفتم جاي :  

خودتون تشریف مي برید یا كسي رو براي -

  مشایعتتون صدا بزنم؟

- ین اخالق ها كسري رو جذب كردي؟با هم   

این بود كه من براي جذب كسري هیچ كاري  واقعیت

نكرده بودم؛ بدبخت تر از من در جذب مرد ها، قطعا 

كسي نبود! با این حال جوابي ندادم اما نگاهم رو هم 

  :از چشم هاش نگرفتم! ادامه داد

به دست آوردن مردي مثل كسري كار راحتي -

این آدم داره رو بي شك كمتر  نیست! موقعیتي كه

  !مردي داره؛ جذابه، ثروتمنده، معروفه

چیزي كه تو دنیا مي خواستم دعوا كردن سر  آخرین

یه مرد و حسادت به زن سابقش بود اما وقتي راحت 



و بي خیال بین جمله هاش مي گفت " كسري" دلم 

  :مي خواست خفه اش كنم! گفتم

- همسرم رو  اومدین اینجا تا ویژگي هاي مثبت

  !بشمارین؟ بسیار ممنونم

ناگهاني ایستاد خیلي !  

هام رو به دسته هاي صندلي فشردم تا بلند  دستم

 !نشم

شد و با دست بردن داخل كیفش، كارتي رو  نزدیكم

  :بیرون كشید و با گرفتنش در مقابلم، توضیح داد

هر وقت تمایلي به صحبت داشتین، باهام هماهنگ -

  !كنید

تمخیال گف بي :  

فكر نمي كنم موضوع مشتركي براي صحبت -

  !داشته باشیم

رو روي میز گذاشت و در حال چرخیدن رو  كارت

  :پاشنه هاش گفت



 !مطمئن باش كه داریم-

در حال دور شدن و كثیف كردن مت  قدم هایي كه به

ها بودند نگاه كردم و با حذف شدنش از میدون دیدم، 

  !نگاهم رو به میز و كارت كشوندم

 "ساحل بهراد"

و داور كیك بوكسینگ بانوان مدرس !  

تا آخرین درجه باز موند دهانم ! 

بعدي كه مراجع آخرم بود رو هر طور شده  مراجع

  !دیدم و ساعت شش؛ از كلینیك بیرون زدم

با زمان اومدن به كلینیك، ظاهرا فقط اضافه  تفاوتم

شدن یه كارت بود! یه كارت كوچیك به بار كیفم 

كارت و  اضافه شده بود اما بار سنگیني كه همین

همین اسم و دنیاي سوالي كه بعدش مي اومد به ذهنم 

  !اضافه كرده بود؛ غیر قابل حمل بود

در مقابل سواالت بي جواب كم آورده بود و  ذهنم

  !هیچ ایده اي نداشت



فرمون نشستم و به باكس قرمز رنگي كه رو  پشت

صندلي شاگرد قرار داشت و مي خواست امشب رو 

خیره شدممتفاوت تر رقم بزنه  !  

رو روشن كردم و سعي كردم حواسم رو به  ماشین

هر موضوعي معطوف كنم جز كسي كه یك ساعت 

و نیم پیش دیده بودمش! فامیلیش بهراد بود؛ هم 

  !فامیلي بهراد

تونست از اقوام پدریش باشه چرا كه فامیلي  نمي

كسري با پدر و خواهرش متفاوت و با مادرش یكي 

  !بود

ره تالشم رو معطوف كنم به فكر كردم دوبا سعي

نكردن؛ سر خیابون ایستادم و كیكي كه سفارش داده 

  !بودم رو تحویل گرفتم و دوباره راه افتادم

پرتو بودم؛ هموني كه از یك هفته ي قبل،  همون

ذوق و شوق امشب رو داشت! همون پرتو بودم اما 

ذهنم ناخواسته مشغول شده بود و آدم با ذهن 



قت شبیه به وقتي كه ذهنش آسوده بود مشغول، هیچ و

  !نمي شد

دقیقه ي بعد، مقابل برج كسري بودم و براي  چهل

  !رفتن به پاركینگ، ساختمون رو دور زدم

از بیست طبقه، بیشتر از همیشه طول كشید؛  گذشتن

شاید چون انقدر سواالت ذهنم سنگینم كرده بودند كه 

  !آسانسور ناي باال بردنم رو نداشت

در رو برام باز كرد و لبخند زیبایي تحویلم  ينصیر

داد! بي حال گونه هاش رو بوسیدم و تبریكش رو 

بعد از سه هفته پذیرا شدم! تو این مدت ندیده 

بودمش؛ چرا كه تو همه ي این سه هفته جز دو سه 

بار به خونه ي كسري نیومده بودم و موفق به دیدن 

 !نصیري نشده بودم

ه آشپزخونه و بقیه ي وسایل رفتم و كیك رو ب داخل

  !رو به اتاق كسري بردم

باز كردن در اتاقش، نفسم حبس شد؛ سرویس  با

  !خوابش رو عوض كرده بود



رفتم و بي هوا انگشت هام رو روي پارچه ي  جلو

  !نرم و شكالتي رنِگ روي تخت كشیدم

خواب سفید، بین دیوار هاي تیره ي اتاق،  سرویس

  !جلوه ي خاصي داشت

و باكس قرمز رو روي میز توالتي كه احتماال  فمكی

بخاطر حضور من به اتاق اضافه شده بود گذاشتم و 

تو آینه به صورت وا رفته ام نگاه كردم! من دو سه 

 !باري اسم ساحل رو روي گوشي كسري دیده بودم

بودم كه باهاش تماس گرفته؛ دیده بودم كه  دیده

  !مخاطبي به اسم ساحل رو تو گوشیش ذخیره داره

من رو به چه اسمي تو گوشیش سیو كرده  راستي؛

  بود؟

صداي موذي از درونم به حرف اومد" مطمئن  یه

 "!باش كه اسمت رو حقیقي سیو كرده

لب شد؛ انقدر جالب كه فكرم رو قضیه برام جا این

براي مدتي از موضوع قبلي آزاد كرد و اولویتم شد 



چك كردن گوشیش براي دیدن اسم ذخیره شده ي 

  !خودم

رو در آوردم و با جا به جا كردن وسایل،  مانتوم

  !پشت میز توالت نشستم

ام رو از كیفم بیرون كشیدم و با موهام مشغول  شونه

آرایش با لوازمي كه همراهم  و بعد، شروع كردم به

  !بود

اتاق كه بیرون اومدم، ساعت هفت و نیم شده بود!  از

سراغ نصیري رفتم و مرخصش كردم و همزمان به 

كسري تكست فرستادم" امروز دنبالم نیا؛ مهمون 

  "داریم و زود مي رم خونه

" باشه" بود جوابش !  

اي كه خیلي به مذاقم خوش نیومد باشه !  

صیري لباس هاي آراد رو عوض كردم؛ رفتن ن با

قرار شده بود نصیري با كسري تماس بگیره و بگه 

كه مي خواد زودتر بره؛ اینطوري كسري قطعا به 



خونه مي اومد و برنامه ي من درست پیش مي 

  !رفت

تعویض لباس هاي آراد كه فارغ شدم، به اتاق  از

كسري برگشتم و لباس هاي خودم رو با جین كوتاه و 

ره و تاپ حریري سفید رنگ عوض كردم؛ كادو و تی

كیك رو آماده كردم و به انتظار كسري وشبي كه مي 

 !خواستیم باهم رقمش بزنیم نشستم

راست راهرو ایستادم و وقتي  با آراد سمت همراه

كسري به انتها رسید و دور زد؛ خیلي ناگهاني 

مقابلش قرار گرفتم؛ دستش كه روي زیپ كاپشنش 

بود، تو میونه ي راه متوقف شد و تعجب تو چشم 

هاش جا خوش كرد! یه قدم به عقب رفتم براي بهتر 

  :دیدنش و گفتم

 !تولدت مبارك-

ماني كه منتظر دیدن ثانیه نگاهم كرد و درست ز چند

واكنشش بودم، دستش رو براي گرفتن آراد دراز 

كرد؛ آراد رو به سمتش گرفتم و منتظر ایستادم! 



زیپ نیمه بسته ي كاپشنش رو تا انتها باز كرد و در 

  :حالي كه دور مي شد، پرسید

  تولدمه مگه؟-

رفتم؛ چش بود؟ وا   

سمت آشپز خونه رفت و پشت سرش راه افتادم؛  به

نار یخچال آراد رو پایین گذاشت ؛ بطري آب رو ك

بیرون كشید و یك نفس محتواش رو تا نیمه سر 

  !كشید

به دست، دوباره در یخچال رو باز كرد و بي  بطري

  :خیال پرسید

  نصیري رفت؟-

ندادم؛ سیبي برداشت و موقع بستن در با  جوابي

ساعدش، نگاهش روي كیك ثابت شد! حدودا دو ثانیه 

نگاه كرد و بعد، در حالي كه در رو مي  به كیك

  :بست، پرسید

  كي اومدي؟-



كانتر تكیه زدم و گفتم به :  

  !یكي دو ساعت پیش-

از سیبش زد و با صداي نامفهومي گفت گازي :  

  !گفتي كه مهمون داري و مي ري خونه-

رو به نفهمي زده بود یا واقعا نمي فهمید!؟ خودش  

پرسیدم عصبي :  

- تولدت نیست؟نكنه امروز    

نیمه گاز زده رو تو سینك رها كرد و بي خیال  سیب

  :گفت

  !نمي دونم؛ اصوال خاطرم نمي مونه كي تولدمه-

رفتم؛ انقدري كه فاصلمون یه قدم شه! خیره  نزدیك

شدم به چشم هاش؛ شهر لعنتي چشمش طوري 

خاموش بود كه فراموش مي كردي یه روزي خودت 

و از خواب بیدار با دست هات تك تك مردمش ر

  !كردي



چپم رو روي بازوش گذاشتم و در حالي كه  دست

  :نگاه از چشم هاش مي گرفتم، پرسیدم

  چي شده؟-

رو پس زد و عصبي پرسید دستم :  

  چي مي خواستي بشه؟-

به جاي یكي، هر دو بازوش رو گرفتم و با  اینبار

لحن و توني كه اندازه ي خودش عصبي و بلند بود، 

  :گفتم

چت شده تو؟ چرا حرف نمي زني؟ اومدم اینجا، -

كلي برنامه چیدم؛ كلي ذوق و شوق داشتم براي 

امشب! این چه رفتاریه؟ خوشت نیومده؟ احترام كه 

حالیت مي شه! نمي شه؟ محترمانه بگو تمومش كنم 

  !چیزي رو كه هنوز شروع نكردم

شدن عضالتش رو زیر انگشت هام حس كردم شل ! 



ثانیه نگاهم كرد؛ امشب فقط نگاه مي كرد؛ نگاه  چند

هایي كه نمي فهمیدمشون! صداش كمي مالیم تر شده 

  :بود وقتي گفت

  !باید دوش بگیرم؛ بعدش حرف مي زنیم-

م رو از روي بازو هاش برداشتم و دور ها دست

شدنش رو تماشا كردم. آراد مقابل ورودي 

آشپزخونه، كلمه ي نامفهومي رو تكرار مي كرد و 

  !قدم مي زد

رو گرفتم و به سمت اتاقش حركت كردم. به  دستش

گفته ي نصیري ظهر نخوابیده بود و به شدت بي 

خواب بود. رو توپ گذاشتمش و با حركات خطي كه 

جنبه ي ریلكسیشن داشت، خوابوندمش؛ زود به 

  !خواب رفت

روي توپ بلندش كردم و روي تخت گذاشتمش و  از

  !با خاموش كردن المپ، به سمت اتاق كسري رفتم



اتاق باز بود و صداي مبهم آب، تو اتاق مي  در

اومد. كاپشن و جینش رو نامرتب روي تخت رها 

  !كرده بود

یدن لباس ها به گوشه ي ي تخت نشستم و با  كش لبه

  !تخت، بدنم رو روي تشك نرم و راحت رها كردم

حسي بهم مي گفت كه كسري امشب نرمال نیست!  یه

رفتار هاش رفتار هاي همیشگي نبودند؛ همیشه كم 

حرف بود، بي حوصله و عصبي شاید بود اما سرد 

 !نه! هیچ وقت سرد نبود

ي كشیده شد به سمت گوشي اي كه روي عسل نگاهم

گذاشته بود! دلم مي خواست با شماره اش تماس 

  !بگیرم و ببینم چه اسمي روي صفحه اش مي افته

در سرویس بهداشتي اتاقش خیره شدم و بعد از  به

بلند شدن از روي تخت، دست به سمت گوشي بردم 

  !و گوشي خودم رو هم از جیب جینم بیرون كشیدم



ه اش رو لیست تماس هام رفتم و قصد داشتم شمار تو

بگیرم كه گوشیش تو دستم لرزید و با دیدن اسمي كه 

 !رو صفحه اش ظاهر شد، دلم ریخت

از صفحه جدا شد و تا نزدیكي صورتم  SAHEL اسم

باال اومد؛ دست شد و رو گلوم نشست و تا زمان 

  !قطع شدن تماس، گلوم رو تا مرز خفگي فشرد

خودم از دستم روي تخت افتاد و دستم رو  گوشي

خواسته به سمت گلوم بردمنا !  

گوشي لرزید و اینبار پیامش رو صفحه  دوباره

نشست! پیام قبل از خوندن كلمه هاش، پتك شد و 

  !وسط سرم فرود اومد

رو با انگشت هام فشردم! چیزي اندازه ي توپ  گلوم

 !پینگ پونگ راه نفسم رو بسته بود

 "چرا جواب نمي دي عزیزم! مگه نرسیدي هنوز؟"

هضم نكرده بودم پیامش رو كه پیام بعدي رو  هنوز

  "گوشیش نشست " نكنه با دختره اي؟



تار شد! دختره؟ دیدم   

  داري چه كار مي كني؟-

گرفتم و به صورت  و واج چشم از گوشي هاج

  !كسري كه باالي سرم ایستاده بود خیره شدم

كشیده شد به حوله و موهاي خیسش! واضح و  نگاهم

  :عصبي گفت

  با توام پرتو؛ داري چه كار مي كني؟-

پیامي كه هنوز روي صفحه بود خیره شدم!  به

 !كسري هم خیره شد

كودك درونم با گریه جیغ كشید" فقط مي  پرتوي

دونم اسمم رو چي سیو كردي! " اما توپ خواستم ب

پینگ پنگ تو گلوم اجازه ي نفس كشیدن هم بهم نمي 

داد چه برسه به صحبت كردن! گوشیش رو از دستم 

  !كشید و دستم رو هوا خشك شد

هام رو روي هم فشردم؛ قلبم مي زد و نمي زد لب .  



روي تخت بلند شدم و مقابلش ایستادم؛ چقدر قدش  از

ه بود! چقدر دور تر به نظر مي رسید! بلند تر شد

  !چقدر غریبه تر بود

گفتم دلخور :  

  !تو به من گفتي زني تو زندگیت نیست-

رو روي تخت پرت كرد و عصبي گفت گوشي :  

تو هم نگفته بودي كه قراره مثل بقیه زن ها رفتار -

  !كني

تو صدام بود وقتي پرسیدم بغض :  

  مگه چه كار كردم؟-

تو موهاي خیسش كشید و چند قدم  دستش رو عصبي

  !فاصله گرفت

هام رو گاز گرفتم تا اشك چشم هام رو پیش  لب

  !خودم ربط بدم به درد

سمتم چرخید و عصبي گفت به :  



  !گریه نكن-

همین جمله ي بي رحمانه بس بود براي شكستن  و

 !بغضم

سمت لباس هام رفتم و با برداشتنشون از اتاقش  به

ي آخر دیدم كه روي تختش  بیرون زدم و لحظه

 .نشست و سرش رو بین دست هاش گرفت

رسیدن به در خروجي، لباس هام رو پوشیدم و  تا

ي اشك دستم كه رو دستگیره نشست، اولین قطره 

  !رو گونه ام افتاد

رو چرخوندم و باز نشدنش متعجم كرد؛  دستگیره

  !دوباره چرخوندمش و اتفاقي نیفتاد

هاي ضد سرقت باز بودند اما قفل اصلي نه!  قفل

تصمیم به برگشتن راه اومده داشتم كه صداي كسري 

  !رو از پشت سرم شنیدم

  !یه لحظه پرتو-



تا اینجا اومده  به خودش زحمت داده بود و واقعا

 بود؟

صدایي كه خودم هم به زور مي شنیدمش گفتم با :  

 !مي شه در رو باز كني-

نداد و فقط نگاهم كرد؛ دومین اشك رو گونه  جوابي

  !ام افتاد

در اثر بغض، زیادي ضعیف شده بود صدام : 

  !من... مي خوام كه برم؛ در رو نمي تونم باز كنم-

طوالني، خیلي ناگهاني  اومد و بعد از یك نگاه نزدیك

بازو هاش احاطه ام كردند! سرم با فشار زیاد 

انگشت هاش به بدنش فشرده شد و گرماي تنش آتیشم 

  !زد

هام رو گاز گرفتم تا هق نزنم؛ این چه دردي  لب

  !بود؟ چه دردي بود كه داشت خفه ام مي كرد

  !ببخشید پرتو؛ ببخشید! آروم باش-



رزوهام به بي رحمانه رو عقب كشیدم؛ كشتي آ سرم

ترین شكل ممكن تو دل دریا آتیش گرفته بود! 

هواپیماي رویاهام به كوه خورده و منفجر شده بود و 

تكه هاش رو برف با تمام نامردي ازم دزدیده بود! 

باور هام زیر آوار یه زلزله ي مهیب له شده بودند و 

به بازيِ مرگ  نته مونده هاشون رو باد و بارو

ندگرفته بود !  

من"، به وسعِت یه "ایران" غم زده بودم و این مرد "

 مي گفت "ببخشید"؟

ام رو عقب كشیدم و با باور هاي مرده ي صدام  تنه

  :گفتم

تو گفتي از این به بعد نمي ذاري كه بخاطرت -

  !گریه كنم

هاش رو روي هم فشرد لب !  

  !گفتي زني تو زندگیت نیست-

هاش سیاه و دور شدند چشم !  



- بگو؛ من حساب كنم روي مردي كه پاي قولش  تو

و حرف هاش نیست؟ من چه كار كنم كسري؟ سوال 

نپرسم؟ الل شم؟ توضیح نخوام؟ تا كي؟ تا كي مي 

تونم اینجوري دووم بیارم! مي گي ببخشید؟ چي رو 

ببخشم من؟ من وقتي بهت بله گفتم زندگیم رو بوسیدم 

  !و بخشیدم

اما این سرماي آغوشش جدا شدم! تنم یخ زد  از

  !سخت و مطمئن، مي ارزید به گرماي نامطمئن تنش

هام رو پاك كردم و مسلط گفتم اشك :  

  !لطفا در رو باز كن مي خوام برم-

به نشونه تایید حرفم تكون داد و به سمت در  سري

رفت! تي شرت تو تنش خیس شده بود و هنوز ریشه 

  !ي موهاش خیس بودند

جا كردم و به سمت در رفتمرو تو دستم جا به  كیفم ! 

صفحه ي لمسي كنار در، شروع كرد به وارد  تو

  !كردن یك سري عدد



رو دیدم؛ هشت رو دیدم؛ سه رو هم یادمه كه  دو

  !دیدم و بعد از اون، دیگه چیزي ندیدم

جا سیاه شد همه !  

  !سیاه

 !خال

*****  

سختي پلك باز كردم و هنوز یك ثانیه نتونسته  به

  !بودم باز نگهشون دارم كه روي هم افتادند

مي اومد؛ صداي صحبت كردن صدا .  

هاي سنگینم باز نمي شدند پلك !  

چیزي كه یادم مي اومد یه سري عدد بود و  آخرین

  !بعد سیاهي؛ یه سیاهي عجیب

كردم به پلك هام فشار بیارم اما جز لرزیدنشون  سعي

چیزي عایدم نشدم! چي به سرم اومده بود؟ نكنه فلج 

  شده بودم؟



اي تو سرم تكرار شد" نترس؛ چیزي نیست جمله " !  

این آخرین جمله اي بود كه شنیده بودم قبل  درسته؛

  !از سیاهي

ش،  بي حسيِ مطلقچیزي نیست و بعد نترس !  

كردم دست و پاهام رو تكون بدم اما سنگین تر  سعي

از پلك هام بودم! صدا ها و جمله هایي كه مي شنیدم 

هر لحظه واضح تر و مفهوم تر مي شدند! صدا، 

 :صداي یه زن بود

  حاال كي بیدار مي شه؟-

من بودم؟ خوابم برده بود؟ بعد از دیدن یه  منظورش

آخرین جمله ي كسري، خوابیده سري عدد و شنیدن 

 !بودم؟

مدت اثرش یه ساعته! نمي خوام وقتي بیدار مي -

  !شه اینجا باشي

زورم رو زدم براي باز كردن پلك هام و چیزي  تمام

كه مات از بینشون دیدم، تمام حس از دست رفته رو 



به بدنم بر گردوند؛ حسي كه عمده ترینش درد بود! 

ي نامفهومي كه از گلوم لب هام رو تكون دادم و صدا

 !خارج شد، مكالمه شون رو قطع كرد

شدن كسري رو حس كردم! چند ثانیه بعد،  نزدیك

  !صورتش مقابل صورت و پلك هاي نیمه بازم بود

با پرسش زن ادغام شد صداش :  

  داره بیدار مي شه؟-

كسري دور شد صورت :  

  !برو بیرون-

م اومد! هام رو تكون دادم و روتختي تو دست انگشت

صداي زني كه نمي خواستم باور كنم ساحله، زیادي 

  :بلند بود

بس كن كسري! تا كي مي خواي این بازي مسخره -

رو ادامه بدي؟ كي مي خواي بهش بگي؟ قرارمون 

  !این نبود



دوباره رو صورتم خم شد و با دور شدنش  كسري

  :ادامه داد

- ربذار بیدار شه؛ نترسونش! برو یه لیوان آب بیا !  

پاشه هاي كفش زن دور شدند و پلك هام رو  صداي

هم افتادند! تو برزخ بودم لحظه ي آخر و بعد از 

 دیدن اون عدد ها تو جهنم چشم باز كرده بودم؟؟

خیس شدن صورتم پلك هام دوباره باز شدند؛ حاال  با

عالوه بر صورت كسري، صورت ساحل هم باالي 

كتي نكردمسرم بود! تكوني به تنه ام دادم و حر ! 

  !برو بیرون ساحل-

ساحل از مقابل چشم ها كنار رفت! با  صورت

  :زحمت لب هام رو تكون دادم

  چي شده؟-

  جاییت درد نداره؟-

ساحل قبل از اینكه اراده كنم براي جواب  صداي

  :دادن، بلند شد



مي زنه بیهوشش مي كنه، بعد مي پرسه درد -

 !نداري

كرده بود؟ چرا؟ من كه تا لحظه ي آخر  بیهوشم

داشتم با پاي خودم مي رفتم! اصال چطور بي هوشم 

 كرده بود؟

  تو شونه، سر یا گردنت درد نداري؟-

هر طور بود  هام رو به تشك تخت فشردم و ساعد

باال تنه ي دردناكم رو باال كشیدم! لیوان آب رو 

مقابلم گرفت! در خودم نمي دیدم كه دستم رو ده 

سانت از تخت بلند كنم اما گاهي تنفر، عجیب آدم رو 

قدرتمند مي كنه؛ انقدري كه بتوني تو بد ترین 

شرایطت، چنان بزني زیر لیوان كه نه لیواني بمونه 

  !و نه دستي

داي شكستن لیوان، پلك هام رو بستم! حقش بود ص با

 !لیوان رو وسط سرش خرد مي كردم

 پرتو؟-



باز كردم و با دیدن ساحل، در جواب شنیدن  پلك

  :اسمم از كسري ، پرسیدم

تو چه غلطي كردي كسري؟ تو چي كار كردي با -

  !زندگي من

تشك بخاطر نشستن ساحل پایین رفت ! كسري  پایین

ل گفتسكوت كرد و ساح :  

چرا بهش نمي گي؟ قرارمون این بود كه زودتر از -

این ها بهش بگي! فكر نمي كني دیره؟ فكر نمي كني 

  حقشه كه بدونه؟

همه ي پرسش هاي ساحل، یه جمله بود! یه  جواب

  :جمله ي دو بخشي و با صداي زیادي بلند

  !برو بیرون-

ساحل شوكه ام كرد جواب :  

- هداد نزن آراد بیدار مي ش !  

كسري اما شوكه ترم كرد صحبت :  



فقط برو بیرون ساحل، امروز رسما گند زدي به -

  !همه چیز! برو بیرون

رو از دور شدن ساحل گرفتم و دوختم به  نگاهم

روتختي و تختي كه عوض شده بودند و بعد دادمش 

به مردي كه عوض نشده بود؛ این مرد از همون اول 

  !عوضي بود و من، نفهمیده بودم

  !نگاهم كن پرتو-

كه نگاهش نمي كردم مسلما !  

  !با توام؛ مي گم نگاهم كن-

نشست رو لبم! فكر مي كرد ازش حساب مي  پوزخند

  برم؟

بلند تر و دستوري تر شد؛ توجهي نكردم و  صداش

تن دردناكم رو هر طور بود از تاج تخت جدا كردم! 

پاهام رو حركت دادم و به زمین رسوندم و در حال 

ند شدن بودم كه مقابلم ظاهر شد و عصبي پرسیدبل :  

  چرا به حرفم گوش نمي دي؟-



ام گرفت و این طبیعي نبود! بلند شدم و در  خنده

  :حالي كه دستم به سمت سرم مي رفت، گفتم

ببخشید واقعا! حواسم نبود اگر خالف میلت رفتار -

  !كنم مي زني ناكارم مي كني

  !من ناكارت نكردم-

ه اومدم یقشه اش تو دست هام بودخودم ك به :  

ناكارم نكردي؟ باشه! دروغ چي؟ دروغ نگفتي به -

من؟ از اعتمادم سو استفاده نكردي؟ نگو نه كه از 

  !همین باال پرتت مي كنم پایین كسري بهراد لعنتي

هام رو گرفت و از یقه اش انگشت هام رو  ساعد

  :جدا كرد

- تونمي گم نه اما تو هیچي نمي دوني پر !  

چشم هاش نگاه كردم تو !  

هایي كه فقط سیاه بودند؛ دو تا تیله ي سیاه و  چشم

  !بیخود



عاشق چيِ این چشم ها شده بودم؟گفتم من :  

دیگه ازت هیچ توضیحي نمي خوام! فقط از این -

لحظه به بعد، تو زندگي من نباش! گمشو و از 

زندگي من برو بیرون! تا این لحظه، اگر موندم، اگر 

نزدم فقط به این خاطر بود كه فكر مي كردم آدم  دم

 ...هستي

نگاهم رو به چشم هاش ریختم و صحبتم رو  آخرین

  :بستم

 !دیگه این عقیده رو ندارم-

شدن در، از كسري فاصله گرفتم باز با .  

در حالي كه آراد رو تو بغل داشت وارد شد و  ساحل

  :رو به كسري غر زد

  !بیدارش كردي-

این آدم ساحل نبود؛ یا ساحل بود ولي مادر آراد  یا

نبود؛ یا هم ساحل بود و هم مادر آراد و كسري یه 

  !عوضيِ دروغگو بود



رفت! این كه  دنیام بودم؛ داشت از دست مي نگران

این آدم با چه هدفي با من ازدواج كرده بود، داشت 

  !مثل خوره روحم رو مي خورد

آراد رو روي زمین گذاشت و كسري كالفه  ساحل،

  !دستي تو موهاش كشید

مي خواست تصعید شم! تنها چیزي كه دلم اون  دلم

لحظه مي خواست، همین بود؛ نیست شم و دیگه تو 

نم نباشماون اتاق به شكل اال !  

رفتن مي خواست و كجاش رو نمي دونستم! با  دلم

چه رویي به خونه بر مي گشتم؟ با چه رویي تو چشم 

مادري كه بهش قول خوشبخت شدنم رو داده بودم 

  نگاه مي كردم؟

نبود واسه بدبختي؟ زود   

نبود واسه این قسمت هاي زشت زندگي؟ زود   

خارجه  مي كردم ایستادن روي پاهام از توانم حس

  !اما باید مي رفتم؛ شده بود بدون پا، ولي مي رفتم



شال و كیفي كه روي تخت افتاده بود چنگ زدم و  به

اینبار، مصمم تر از دفعه ي قبل، از اتاق بیرون 

  !رفتم و به كسري كه دنبالم مي اومد، توجهي نكردم

رسیدن به در، فریاد زدم با :  

- كن باز كن این در لعنتي رو! فقط بازش !  

  !خودم مي رسونمت-

گفتم عصبي :  

 !با تو بهشت هم نمي آم-

داد كشید سرم : 

  !پرتو باید حرف بزنیم-

تر داد كشیدم بلند :  

  !به من نگو پرتو! نگو! نگو-

  چرا بهش نمي گي كه پرتو نیست؟-

و واج به ساحل نگاه كردم! بهم نمي گفت كه  هاج

 پرتو نیستم؟



م كردفریاد كسري، دیوانه ا صداي :  

  !خفه شو ساحل-

تو خفه شو! تو خفه شو كه به جاي درست كردن، -

رسما گند زدي به زندگیمون! قرار ما این نبود! یا 

 ...بهش بگو یا خودم

ضربه اي كه كسري حواله اش كرد، جمله اش  با

نیمه كاره موند! البته كه ضربه بخاطر دفاع به موقع 

اش هم شنیده  ساحل به ثمر ننشست اما ادامه ي جمله

  !نشد

فرصت پیش اومده استفاده كردم و به سمت در  از

رفتم! امتحانش كردم و قفل نبودنش فكر فرار رو پر 

  !رنگ تر كرد

آسانسور، بهترین اتفاق امشب بود! سوار شدم  بودن

و نفسم رو آزاد كردم و تو لحظه ي آخر  كسري رو 

دیدم كه به سمت آسانسور مي اومد و حركتش با 

امل بسته شدن درها، بي نتیجه موندك !  



و دو طبقه رو با بدترین حال گذروندم و وقتي  بیست

به پاركینگ رسیدم، هیچ حسي تو وجودم باقي 

  !نمونده بود

رو به سمت ماشین كشوندم و طوري سریع  تنم

سوارش شدم كه انگار گله اي ببر در حال تعقیبم 

  !بودند

گذاشتم، كسري  زدم و تا پام رو روي گاز استارت

رو از آینه ي بغل دیدم؛ چي مي خواست از جون 

  من؟ دقیقا چي مي خواست؟

دادم تا دیگه نبینمش گاز !  

هیچ وقت، دقیقا هیچ وقت نمي دیدمش كاش !  

تو كیفم لرزید گوشیم !  

كشیدمش و اسمش رو دیدم! جواب ندادم و به  بیرون

دل خیابون زدم.چند دقیقه ي بعد، گوشي لرزید و 

پیامش رو  صفحه نشست " یه هفته از خونه بیرون 

 "نیا؛ تلفنت رو هم خاموش كن



رو ترمز زدم ! 

خدا با من بازیش گرفته بود قطعا ! 

ي تا خونه روندمبا چه حال نفهمیدم !  

از كدوم مسیر  و اصال با چه رویي تا خونه  نفهمیدم

  !اومدم

و نمي خواستم كه بفهمم! چه چیزي تو این  نفهمیدم

  دنیاي لعنتي ارزش دونستن داشت آخه؟

خواستم به خونه برسم و نه براي یه هفته بلكه  مي

براي همیشه این گوشي نفرین شده رو خاموش كنم! 

شب و روز ذهنم رو مشغول نگه مي گوشي اي كه 

داشت براي دیدن یه پیام رو صفحش با متن" 

  !"كجایي؟

خواستم برم خونه و نه یه هفته، بلكه سال ها از  مي

اتاق امنم بیرون نیام! برم و خودم رو حبس كنم؛ 

خودم رو تبیه كنم. سر خودم داد بزنم؛ حكم تعیین 

پرتوي كنم و به قصاص خودم بشینم! بكشم خودم و 

عاشق و شكست خورده ي درونم رو و از شر خودم 



حالم بهتر  ميخالص شم! اونوقت شاید كمي، فقط ك

مي شد؛ شاید مي تونستم كنار بیام! شاید و هزار تا 

  ...شاید

خیابون به سمت كوچه پیچیدم و دهانم باز موند!  از

این موتوري كه آشنا بود، سر كوچه چه غلطي مي 

از پشت كاله كاسكتش هم معلوم  كرد! راننده اي كه

بود كیه و چه چشم هاي سیاه و بیخودي داره، از 

جون من چي مي خواست؟ راهم رو بسته بود اما 

برسمحاضر بودم از روش رد شم تا به اتاقم  !  

شد و گاز دادم؛ نفرت انقدر تو وجودم زبونه  پیاده

كشیده بود كه حاضر بودم سر همین كوچه به قصد 

رد بشم و هر وقت از كوچه گذشتم،  مرگ از روش

به خودم افتخار كنم كه حقم رو از این آدم عوضي و 

  !دروغگو گرفتم

راه بیشتر نداشتم! یا لهش كنم یا بمونم و بیاد و  دو

  !هزار باره زیر بار لعنتي این عشق له شم



به سمتم اومد و راه سوم به ذهنم رسید؛ دنده  پیاده

رین روش ممكن ماشین عقب گرفتم و با خطر ناك ت

رو از كوچه بیرون كشیدم و طوري گاز دادم كه 

ماشین از جاش كنده شد! رفتم و لحظه ي آخر، 

صداي استارت موتورش با جیغ الستیك ها ي ماشین 

  !ادغام شد

آینه نگاهش كردم و دیدمش كه دنبالمه! چي از  از

جون من مي خواست؟ چي از من مونده بود كه قصد 

شت؟ چه بدي اي در حقش كرده بودم غارتش رو دا

  كه حقم این بود؟

رو دنده ي باالتر و نامتعادل از بین ماشین ها  رفتم

حركت كردم و به هر خیابون خلوتي كه مي رسیدم 

واردش مي شدم! آینه رو چك كردم و ندیدنش حالم 

رو جا آورد! از سرعتم كم كردم و ماشین رو به 

م و در حال خیابون خلوتي رسوندم. متوقف شد

گذاشتن سرم روي فرمون بودم كه صداي گاز دادن 

موتور، جایي خیلي نزدیك، باعث شد كه اضطراب 

  !بي سابقه اي به جونم بریزه



رو بلند نكردم! به جهنم كه اگه اینجا بود! قفل  سرم

مركزي ماشین رو زدم و پیشونیم رو به فرمون 

 فشردم و به تقه هایي كه به شیشه خورد، توجهي

  !نكردم

مي زد كه انگشت هاش مي شكست! انقد مي  انقدر

  !زد كه مي مرد

  !در رو باز كن پرتو-

و درد، كسراي لعنتي! چقدر باید مي گذشت كه  پرتو

 من نمي شنیدم این صدا رو؟

  !باید حرف بزنیم-

سال تمام نتونسته بود یه جمله رو درست و  یك

حسابي بگه! حاال مي خواست حرف بزنه؟ چه 

  حرفي؟ چه حرفي مي تونست امشب رو درست كنه؟

جاي انگشت هاش، مشت هاش روي شیشه  به

نشستند! دستام رو روي گوشام گذاشتم تا كمي این 

  !صداي وحشتناك رو تقلیل بدم



هاش به جاي شیشه  به گیجگاهم مي خوردند مشت ! 

شدم و حس كردم قلبم رو ریتم عادي و  عصبي

  !همیشگي نمي زنه

كي و چطور در رو باز كردم؛ نفهمیدم كي  نفهمیدم

  !مقابلش ایستادم! نفهمیدم كي دستم بلند شد

وقتي فهمیدم كه انگشت هام از درد ضربه اي  فقط

د! فریاد كشیدم و گفتمكه زده بودم مي سوختن :  

نمي خوام صدات رو بشنوم عوضي! نمي خوام -

صداي نحست رو بشنوم! ما حرفي نداریم باهم؛ ما 

همه حرف هامون رو زدیم! ته حرف من یه سوال 

بود! من از همه ي سواالتم گذشتم و فقط یكي ازت 

پرسیدم كه تو جواب دادن همون هم با افتخار گند 

 تول ازت پرسیدم و نمي دونم زدي! من فقط یه سوا

با چه رویي همون رو هم به دروغ جواب دادي! تنها 

چیزي كه برام مهم بود این بود كه زني تو زندگیت 

هست یا نه و تو انقدر مرد نبودي كه مردونه به 



سوالم جواب بدي! مرد بودن به این مشت هاي لعنتي 

  !اي كه به این و اون مي زني نیست

و ادامه دادم كردم بهش اشاره :  

مردي به این عضله ها و قدرت مسخره اي كه -

واسه خودت جمع كردي نیست! تو مرد نیستي 

كسري بهراد؛ مردي نیستي كه پاي حرفت نموندي! 

گفتي بخاطرت از این به بعد گریه نمي كنم و من، 

  !حاال دلم مي خواد بخاطر عوضي بودن تو بمیرم

ديِ ذهنم كه نمونده بود براي حرف هاي بع نفس

  !عجله داشتند براي پرت شدن به بیرون

تنه خم شدم و نفس گرفتم از !  

 آروم شدي؟-

جمله اش آتیشم تند تر شد؛ چه فكري مي كرد پیش  با

 خودش؟

حاال به حرف هام گوش بده! هر چرت و پرتي -

دلت خواست گفتي و هیچي نگفتم! خوب گوش بده؛ 



و براي مي ري خونه و چمدونت رو جمع مي كني 

 !اینكار فقط نیم ساعت زمان داري

توجه به عابر ها جیغ كشیدم بي :  

  چرا تمومش نمي كني؟-

رو گرفت بازوم :  

  !چون نمي خوام تمومش كنم-

ام رو به ماشین تكیه دادم تنه :  

  !خسته ام كردي كسري! بخدا كه خسته ام كردي-

اومد و در حالي كه عمیق نگاهم مي كرد، گفت جلو :  

مي خوام كه از اینجا بریم! مي خوام دور باشیم! -

  !مي خوام زندگي كنیم؛ مي خوام پیشم باشي پرتو

همه جاي روحم نبض مي زد؛ یه درد مبهم و  درد

ر! سرم رو جلو بردم و گفتمفراگی :  

خوبه! همه چیز رو هم فراموش كنیم نه؟ منم كه -

خر! منم كه احمق! خسته نشدي واقعا؟ خسته نشدي 



از اینكه من رو انقدر احمق فرض كردي؟ خسته 

  !نشدي كسري؟ من كه خیلي خسته شدم

 !توضیح مي دم-

  !توضیحاتت رو نمي خوام-

- ش از اینجا مي مي خواي، گوش مي دي! اما قبل

  !ریم

رو از دستش بیرون كشیدم و قصد سوار شدن  بازوم

  :داشتم كه گفت

  !هر جایي بري دنبالت مي آم، پس فرار نكن-

حالي كه یه پام رو داخل ماشین گذاشته بودم  در

  :گفتم

فرار نمي كنم؛ فقط داره حالم بهم مي خوره! نمي -

  !تونم جایي كه هستي باشم

ماشین بیرونم كشیدیه حركت از  با :  



حالت بهم بخوره یا نه، حق جم خوردن از كنار من -

رو نداري! تا وقتي كه زن مني و اسمت تو 

  !شناسناممه نمي خوام این چرندیات رو بشنوم

مثل یه پتك سنگین و داغ، وسط جمجمه ام  حرفش

نشست و مغزم رو متالشي كرد! زنش بودم؛ اسمش 

ا قبل از این لحظه اي تو شناسنامه ام بود و من، ت

  !حواسم نبود به این واقعیت تلخ

نگاهش كردم؛ همسرم بود؟ نه دقیق !! 

تن داده بودم به این اشتباه محض؟ كي   

و رو چه حسابي؟ با چه فكري چرا !  

! این مرد دوست نداشتني با این چشم هاي سیاه خدایا

  و بي خود، همسرم بود؟

غلطي باید مي كردم؟ چه   

- نه تا چمدونت رو برداري و صبح، مي ریم خو

  !حركت مي كنیم



باید تقاضاي طالق مي دادم؟ حتما یه قانوني بود  كجا

  !كه از من دفاع كنه

گیج رفت سرم !  

دوباره یه كاري مي كرد كه بیهوش شم كاش !  

الل شده بودم و بله نمي گفتم كاش !  

هیچ وقت، دقیقا هیچ وقت، ندیده بودمش كاش !  

گرفتم و گفتمرو باال  سرم :  

  !دیگه دوستت ندارم-

خیال در مقابل همه ي تضاد هاي كشنده ي  بي

  :درونم، گفت

  !اشكالي نداره-

! مسلما كه براي اون اشكالي نداشتنه !  

تو چشمم لرزید و داد زد اشك :  

  !گریه نكن-

بغض گفتم با :  



سوال نپرس! گریه نكن! نفس نكش! بمیر! در -

؟عوِض چي؟ یه مشت دروغ   

مالیم شد صداش :  

  !من دروغ نگفتم بهت-

نگفته بود؟ پس تعریفش از دروغ با من فرق  دروغ

  !داشت

من جواب سوالت رو بدون دروغ دادم! یه چیز -

  ...هایي هست كه تو نمي دوني

ثانیه سكوت كرد و جمله اش رو بست چند :  

  !نمي خوام هم كه بدوني-

نگاهش كردم كه ادامه داد متعجب :  

- احل گند زد به همه چیزس ! 

گند زده بود به همه چیز؟ خودش هیچ كاره  ساحل

  !بود؟ چرا انقدر چرت و پرت مي گفت



تخت رها كردم؛ همون لباس هایي كه روي  نگاهش

كرده بودشون تنش بود! سرسري پوشیده بودشون تا 

  بهم برسه و نقشه هاش رو كامل كنه؟

كردم تنه ام رو دوباره به سمت ماشین بكشم كه  سعي

  :مانعم شد و گفت

  !باهام بیا پرتو! فقط همین یه دفعه-

شده بودم از احمق فرض شدن؛ از اعتماد  خسته

یدوار شدن و ناامید كردن و بي اعتمادي دیدن! از ام

  !برگشتن

  !وقتتون بخیر-

تعجب سر برگردوندم به سمت صدایي كه  براي  با

وقتمون، آرزوي خیر داشت و با دو مرد، تو لباس 

پلیس مواجه شدم! یكیشون ماشین رو دور زد و در 

  :حالي كه جلو مي اومد، پرسید

  مشكلي پیش اومده؟-

و واج نگاهش كردم و كسري گفت هاج :  



  !خیر، مشكلي نیست-

سوالش رو مودبانه رو به من، تكرار كرد!  مرد

 :نگاهي به كسري انداختم و منقطع جواب دادم

 !نه؛ مشكلي...نیست-

به كسري پرسید رو :  

  راننده ي موتور سیكلت شما هستین؟-

كمي ازم فاصله گرفت و گفت كسري :  

  !بله-

بي  ماشین تكیه زدم و به مرد دوم نگاه كردم كه به

  :حرف كناري ایستاده بود! مرد اول پرسید

  ممكنه مداركتون رو ببینم؟-

وقتي كسري از داخل كیفش یك سري كارت به  و

سمتش گرفت، نگاهي به هر دومون انداخت و ادامه 

  :داد

  باهم نسبتي دارین؟-



كردم و كسري جواب داد سكوت :  

  !همسرم هستن-

ي شد این ! همسرش بودم! چرا هي فراموشم مخدیا

  واقعیت مسخره؟

دوباره رو به هر دومون پرسید مرد :  

  شناسنامه همراهتونه؟-

همین یكي رو كم داشتیم! شناسنامه ي من دست  فقط

كسري بود؛ چند روز بعد از محضر، قرار شده بود 

بره و شناسنامه ها رو بگیره و از اون موقع، 

شناسنامه ام دستش مونده بود و نگرفته بودمش! 

وع كردم تو ذهنم به بافتن فكر هاي منفي كه شر

 وكسري از  همون كیف مداركش، شناسنامه اش ر

به سمت مرد گرفت! خم شدم و از داخل ماشین، كیفم 

رو برداشتم و گواهینامه ام رو بیرون كشیدم و به 

سمت پلیس گرفتم! مشخصات رو خوند و كارت رو 

و به به همراه شناسنامه ي كسري بهم برگردوند و ر

  :كسري گفت



  ...لطفا اینجا-

توجه به صحبت هاش، شروع كردم به ورق زدن  بي

شناسنامه اي كه به طرز معجزه آسایي به دستم افتاده 

 !بود

نامه از دستم افتاد اما اعتنایي نكردم و با  گواهي

چشم هاي منتظر، صفحه ي دوم شناسنامه اش رو از 

 !نظر گذروندم

چیزي كه به چشمم اومد، مهر طالق بود اولین !  

حبس شد و مغزم اطالعاتي رو كه از طریق  نفسم

  !چشمم مي گرفت رو پردازش نمي كرد

و  گرفتم و مشخصات همسر سابقش رو خوندم نفسي

  !دهانم از تعجب باز موند و عضالتم وا رفتند

محمد پناه همسر سابقش بود نه ساحل بهراد!  دنیا

بود و زیرش اسم و  :٣تاریخ طالق مربوط به سال 

مشخصات من و نهایتا تو قسمت  مربوط به فرزند، 

  !اسم آراد درج شده بود



رو بلند كردم و به صورت بهراد كه بهم خیره  سرم

گاه كردم و پرسیدمشده بود ن : 

  چرا بهم دروغ گفتي؟-

شد و گواهي نامه ام رو از روي زمین برداشت  خم

  :و پرسید

 چه دروغي؟-

به اطراف انداختم و ندیدن پلیس ها متعجبم  نگاهي

كرد! انگار فقط این رسالت رو داشتند كه شناسنامه 

  :رو به دست من برسونن! در جوابش گفتم

- رتهچرا گفتي كه ساحل همس !  

رو از دستم كشید و پرسید شناسنامه :  

 !من گفتم؟-

نگاهش كردم و گفت مات :  

 .بشین بریم سمت خونتون؛ اینجا نایستیم-

بود؟ نگفته   



بود كه ساحل همسرشه؟ پس این بازي ها  نگفته

براي چي بود؟ چرا ساحل امروز تو كلینیك خودش 

  رو همسر سابق كسري معرفي كرده بود؟

همسر كسري نبود پس كسي كه به  این ساحل اگه

اسم مادر آراد، آراد رو از كلینیك دزدید كي بود؟ 

مطمئن بودم همین زن امروزي بود! مطمئن بودم كه 

 !خودش بود

و مبهوت پشت فرمون نشستم و گیج تر راه  گیج

افتادم به سمت خونه! این آدم چه هدفي داشت براي 

تفاقات زندگي من؟ ذهنم دوباره پر كشید به سمت ا

ظهر و اومدن ساحل؛ گفته بود " من همسر سابق 

همسر فعلیتون هستم"! چرا باید این حرف رو مي زد 

  اگه قضیه غیر از این بود؟

شك امشب از شدت فشار رواني مي مردم بي !  

آینه نگاه كردم و دیدم كه پشت سرم داره حركت  از

  !مي كنه



زش راستم رو به سمت كیفم بردم و كارت رو ا دست

بیرون كشیدم و مقابل چشمم گرفتمش و همه ي شنیده 

  !هاي ظهر، برام زنده شدند

سابقش دنیا محمد پناه بود! اسمي كه یكبارم  همسر

  !هیچ جاي زندگي كسري، نشنیده و ندیده بودمش

كي بود؟ خواهرش؟ بعید مي دونستم! پس تا  ساحل

حاال كجا بود؟ خواهرش كه بازیگر معروفي بود و 

یش هم فرق داشتفامیل !  

مغزم داشت اعالم متالشي شدن مي كرد؛ هیچ  رسما

جوره نمي تونستم این معماي صد مجهولي رو حل 

 !كنم

ساحل هر كسي بود اهمیتي نداشت؛ مهم این  اصال

بود كه چرا به دروغ خودش رو همسر كسري جا 

 !زده

رو تو كوچه متوقف كردم و دستم نرفت براي  ماشین

كه موتورش رو پشت سرم پارك  پیاده شدن! دیدم

كرد و پیاده شد؛ دروغ نگم ته دل خوشحال بودم از 



این كه ساحل همسرش نیست اما بدبختي ناشي از 

پیدا نكردن جواب سوال هام و فكر به بازي گرفته 

 !شدن، مجال خوشحالي به دلم نمي داد

هام رو یكي یكي به فرمون فشردم و  از  انگشت

حس دردي كه تو سر انگشت هام پیچید، احساس 

  !رضایت كردم

 !چرا پیاده نمي شي؟-

و به صورت كسري كه سرش رو از پنجره  برگشتم

من بیاد به داخل آورده بود نگاه كردم؛ قرار بود با 

 !باال؟

مي خوردم كه تو روابطش با مامان، دیگه هیچ  قسم

دخالتي نمي كردم و با رضایت شخصي اجازه مي 

دادم مامان هر طور دلش مي خواد با این مرد و این 

 !چشم هاي سیاه و اهداف نامشخصش برخورد كنه

رو كشیدم و پیاده شدم. به سمت در ورودي  دستگیره

ن در با كلید، زنگ رو رفتم و به جاي باز كرد

  !فشردم و اجازه دادم كسري تو تصویر آیفون بیافته



با تاخیر باز شد و من هم عجله اي براي باال  در

رفتن نداشتم و آسانسور هم عجله اي براي پایین 

  !اومدن

رسیدن اتاقك پر سر و صداي آسانسور به طبقه ي  با

همكف، واردش شدم و با لمس شماره ي طبقمون، 

ظر حركت بودم كه كسري در رو نگه داشت و با منت

 :این كار وادارم كرد كه نگاهش كنم

منتظرتم؛ زود وسایلت رو جمع كن و هر چیزي -

  !كه فكر مي كني الزمته براي یكي دو هفته، بردار

واقعا یاري نمي كرد براي پیدا كردن علت  ذهنم

حرف هاش! اصال ذهني برام نمونده بود؛ ذهنم 

سور نموند و قبل از من از پله ها باال منتظر آسان

رفته بود و احتماال حاال، دنبال یه جاي امن و غیر 

  :قابل دسترسي تو اتاق مي گشت! شمرده پرسیدم

كجا مي خوایم بریم؟در واقع چرا مي خوایم بریم؟! -

در واقع تر چرا باید اینجا وایسم و ازت سوال بپرسم 

چه رویي اینجایي؟و قبل از همه ي اینها بهم بگو با  !  



دستش رو كشید و گفت كالفه  :  

  !اگه بیاي همه چیز رو توضیح مي دم-

و كالفه تكیه زدم به دیوار آسانسور و گفتم خسته :  

بذار واضح بگم؛ دیگه بهت اعتماد ندارم آقاي -

بهراد! حاال هم عقب برو و دستت رو بردار و بذار 

  !این در بسته شه

- انعطاف پذیر نیستم ها پرتو من همیشه انقدر !  

هام باال پریدند؛ خداي من! این االن بُعِد انعطاف  ابرو

 پذیرش بود؟

صداي  خش داري گفتم با :  

مي خوام كال نباشي؛ چه انعطاف پذیر و چه -

  !غیرش

  !خسته شدم پرتو؛ كاش تمومش كني-

حرفش نشستم میون :  

 !چیزي كه تو شروع كردي رو؟-



گفت كالفه :  

- من مي آي امشب با !  

هام رو بستم و تلفنم زنگ خورد؛ بابا بود و  پلك

  :پرسید

  پس چرا نمي آي باال؟-

نگاهي به چشم هاي كسري گفتم با :  

  !االن مي آم-

تلفن رو قطع كردم و !  

دستش رو كشید و در حالي كه در داشت  كسري

  :بسته مي شد گفت

  !منتظرتم-

نفسم رو بسته شدن كامل در و حركت آسانسور  با

 !آزاد كردم

خونه شدم و با بدختي از زیر نگاه كنجكاو  وارد

مامان و بابا فرار كردم؛ به اتاقم پناه بردم و با بستن 



بغض هایي رو كه به شدت در و قفل كردن در، تمام 

برابر شكستن ازشون مراقبت كرده بودم، با بي 

رحمي رها كردم و صداي اشك ریختنم با صداي 

  !شكستنشون ادغام شد

عشقي همین بود دیگه؟ همیني بود كه من  شكست

  !امشب تجربه كرده بودم

این كلمه ي دو قسمتي كه دو قطب متضاد  معني

مي نشوند اگه اتفاق و عشق و ناكامي رو كنار هم 

 حال امشِب من نبود، پس چي بود؟

نه كه شكست وقتي بود كه متوجه مي شدي  مگه

 !ماهیت عشق اوني نبوده كه فكر مي كردي

همون وقتي نبود كه تموم اعتمادت رو بر باد  مگه

  رفته مي دیدي؟

شكست خورده بودم؛ شاید براي اولین بار تو  من

  !زندگیم

ست و چهار سالگي اي كه داشت به امروز و بی تا

  !رو به پایان مي رفت، من شكست نخورده بودم



مریضي شكستم داده بود، نه عشق نوجووني و نه  نه

  !كنكور

همین دو سه ساعت پیش، هیچ چیز و هیچ كسي  تا

من رو شكست نداده بود جز آدمي كه فكرشم نمي 

كردم بخواد برنامه اي غیر از اوني كه نشون مي ده 

ي زندگیم داشته باشهبرا !  

تقه هاي در به خودم آوردتم صداي . 

  پرتو مامان؟ چي شده؟-

ندادنم منجر شد و به حركات دستگیره و باز  جواب

  :نشدن در منجر شد به سوال وحشتزده ي مامان

 در رو چرا قفل كردي؟-

لعنتي و سميِ تو گلوم رو قورت دادم و با  بغض

مبدختي، كلمه ها رو كنار هم چید :  

  !مي خوام تنها باشم مامان! لطفا-



این زن، هیچ وقت نشونه ي رضایت نبود و  سكوت

مطمئن بودم كه با نارضایتي، فقط كوتاه اومده و 

 .دست از من و دستگیره كشیده

رو روي تخت كشوندم و ناچارا به پهلو چرخیدم  تنم

تا این حجم كشنده ي غمي كه هدفش قلبم بود، قفسه 

در هم نشكنهي سینه ام رو  .  

این پهلو به اون پهلو شدم و تنم اون آرامشي كه  از

 !همیشه از این تخت مي گرفت رو نگرفت

خیس شده ي پیشوني و شقیقه ام رو با كنار  موهاي

ساعد از روي صورتم كنار زدم و از تخت فاصله 

گرفتم و پناه بردم به راه رفتن اما راه رفتن هم تو 

  !هیچ جهتي آرومم نكرد

كنار پنجره، صندلي میز تحریر، كنج اتاق و  احتيِ ر

هر جاي دیگه اي كه به ذهنم مي رسید رو امتحان 

كردم و در آخر، با وحشت خیره شدم به در و دیوار 

 !اتاقم

این اتاق آرومم نمي كرد؟ چرا  



خودم رو كشوندم كنار پنجره و پرده رو  ناخواسته

كنار زدم؛ كسري همونجایي بود كه فكرش رو مي 

كردم! رو به روي در ورودي، كنار موتورش و 

  !تكیه داده به دیوار

ازم خواسته بود؟ اصال یادم نمي اومد چي !  

مش نداشت اما پس پنجره فاصله گرفتم. اتاقم آرا از

ذهنم آرامش عجیبي بود! آرامش ناشي از این كه پدر 

و مادرم همینجا و پشت همین در هستند و هر طور 

  !كه باشه مراقب دخترشونن

رو انداختم، كسري بیشتر از این نمي تونست به  پرده

من آسیب بزنه! هر طوري شده بود، اسمش رو از 

به اهدافش زندگیم پاك مي كردم و نمي ذاشتم كه 

  !برسه

اتاق چرخیدم و شروع كردم به فكر كردن! حتما  تو

یه راهي وجود داشت كه با كمترین آسیبي كه به 

خودم و خانواده ام بزنم، بتونم ازش جدا بشم و 

  !اسمش رو از شناسنامه ام پاك كنم



مي فهمیدم كه مامان چرا اصرار داشت كه  حاال

ویق جشن عروسي و زندگي مشترك رو به تع

بندازیم! به محرمیت عقد رسمي هم به زور رضایت 

داده بود! چي تو دل یه مادر بود كه انقدر دل 

نگرانش مي كرد در مورد زندگي و آینده ي بچه 

  !اش

ساعت تمام، تو اتاقم قدم زدم و فكر هاي واهي  یك

  !كردم

هاي بي نتیجه اي كه راه به جایي نمي بردند و  فكر

م و فشاري كه این راه رفتن به آخر سر از درد پاها

پاهام آورده بود، روي راحتي كنار پنجره نشستم و 

تازه یادم اومد كه یك ساعت پیش كسري رو پایین 

  !دیدم

یادم اومد كه نیم ساعت براي جمع كردن وسایل  تازه

  !بهم وقت داده بود

یادم اومد كه گفته بود منتظر مي مونه تازه !  

انم باز موندرو كنار زدم و ده پرده !  



وقتي كه فكر مي كردم رفته، همون جا بود!  درست

رو به روي در ورودي، كنار موتورش و تكیه زده 

  !به دیوار

وحشت بر گشتم و به ساعت نگاه كردم كه یازده و  با

نیم رو رد كرده بود و در حال تجزیه و تحلیل 

اتفاقات بودم كه دوباره صداي در اتاقم بلند شد و 

یم شده ي مامان، سكوت در هم اتاقم رو صداي مال

 :شكست

  بیداري پرتو؟-

آستین هام چشم هاي پف كرده و دردناكم رو پاك  با

  .كردم و با انداختن پرده به سمت در رفتم

تو این وضعیت خواب هم به سراغ آدم مي  مگه

  اومد؟

رو باز كردم و چشم هاي نگران مادرم، اسكنم  در

  !كردند

- مان؟شام خوردي ما   



بغض، امشب هیچ چیزي قورت نداده بودم جز !  

ندادم و پرسید جواب :  

  چیزي شده؟-

نه چیزي نشده بود! "چیزي" در توصیف  چیزي؟

  !حال امشب من "ناچیز" بود

كي و چرا و چطور خودم رو تو بغلش  نفهمیدم

انداختم! اگه اون اتاق توانایي آروم كردنم رو 

  !نداشت؛ قطعا این آغوش داشت

كردم و گفتم گریه :  

  !امشب نپرس حالم رو! فردا همه چیز رو مي گم-

كرد و هق زدم سكوت !  

چه رویي بهش تو چشم هاش نگاه مي كردم و مي  با

 !"گفتم " قرار نیست خوشبخت بشم

دونستم بابا همینجا هاست! مگه مي شد تو این  مي

خونه صداي گریه ي من رو نشنوه! پیش اون هم 

تن نداشتمحرفي براي گف !  



كه گریه هام رو تو بغل مامان ریختم، فاصله  خوب

 :گرفتم و گفتم

  !ببخشید-

نداد، فقط نگاهم كرد و من بي جوابیش رو  جوابي

 .در قبال چشم هاش مقابله كردم

  :پرسید

  چیزي نمي خوري؟-

نگاهي به زمین گفتم با :  

 !نه! مي خوام بخوابم-

  .باشه؛ نگران چیزي نباش! فردا حرف مي زنیم-

زوري زدم و با رفتنش به حمام پناه بردم لبخندي !  

خستگي هاي جسمم و اشك هاي خشك شده ي  آب

چ صورتم رو مي شست اما براي روحم، قطعا هی

  !تجویزي نبود



از همیشه زیر آب موندم و فكر كردم، فكر  بیشتر

هایي كه سنگین ترم مي كردند و هزار سوال به 

میلیون ها سوال تلنبار شده ي ذهنم اضافه مي 

  !كردند

یك بود كه از حمام با تني سبك و روحي  ساعت

  !سنگین بیرون اومدم

اني پوشیدم و وقتي زیر پتو خزیدم، خیلي ناگه لباس

یادم اومد كه یك ساعت و نیم پیش، كسري رو مقابل 

خونه دیدم! یادم اومد كه وقت داده بود براي جمع 

 ... كردن وسایل و

زیر پتو بیرون اومدم و خودم رو كنار پنجره  از

  !كشدم

من! همون جا بود! رو به روي خونه، كنار  خداي

  !موتورش و تكیه داده به دیوار

نمي رفت؟ چرا ! 

گه مي خواست؟دی چي   



رو باال آورد و قبل از اینكه بتونم پرده رو  سرش

  !بندازم نگاهم كرد

رو از چشم هاش كشیدم به تك بلوزي كه تو  نگاهم

تنش بود و دلم به درد اومد براي سرمایي كه به تنش 

نشسته بود تو این دو سه ساعت؛ اینم حتما بخشي از 

 !تنفر بود

كر بلوز و سرما رو رو انداختم و سعي كردم ف پرده

از سرم بیرون كنم؛ به تختم برگشتم و گرماي پتو 

  !كالفه ام كرد

كه سهله، نتونستم چشم هام رو ببندم حتي! نیم  خواب

ساعت رو همینجوري سپري كردم و بعد از كلي دل 

  :دل كردن، تلفنم رو برداشتم و براش تایپ كردم

 "برو لطفا"

نظر گرفتم از گوشه ي پنجره واكنشش رو زیر و !  

رو از جیبش بیرون كشید، پیام رو خوند و  تلفنش

  !دوباره گوشي رو به جیبش برگردوند



 !لعنتي

ار كردم بخش منطقي مغزم رو بیشتر به ك سعي

بگیرم و افسار حركاتم رو دادم به دست پرتوي والد 

و نتیجه شد برگشتن به تخت و كشیدن پتو روي سر! 

اما فقط براي ده دقیقه؛ فقط ده دقیقه و بعد از اون، 

بخش منطقي ذهنم سوخت و از كار افتاد و من موندم 

كه به دست  لديو بخش احساسي مغزم و پرتوي وا

بودقاتل نامعلومي كشته شده  !  

شدم به سمت پنجره و با حرص پرده رو كنار  كشیده

  زدم؛ چرا نمي رفت؟

رو از روي عسلي برداشتم و نوشتم" براي  گوشي

  "چي نمي ري؟

چند ثانیه ي بعد، دیدم كه تلفنش رو از جیبش  و

بیرون كشید، پیامم رو خوند و دوباره تلفن رو 

  !برگردوند به جیبش



ه بود با یه بلوزي كه بعید ساعت تمام اینجا ایستاد سه

مي دونستم بتونه گرم نگهش داره؛ سردش بود و 

 ...این... به من ربطي

اتاق رو باز كردم؛ تاریكي راهرو و هال، خبر  در

  !از خوابیدن مامان و بابا مي داد

اتاقم برگشتم و با برداشتن روپوش و كلید، با  به

  .احتیاط به بیرون رفتم

دبختي باز كردم و براي در ورودي رو با ب قفل

جلوگیري از سر و صدا، بدون آسانسور، پاورچین 

  .از پله ها پایین رفتم

پاركینگ كه رسیدم، صداي نفس هام اجازه نمي  به

داد هیچ صداي دیگه اي رو بشنوم! با تردید در رو 

باز كردم و مردي رو دیدم كه رو به روي در، كنار 

ده بودموتورش ایستاده و به دیوار تكیه ز !  

باز شدن در، سرش رو بلند كرد، خوب نگاهم  با

  :كرد و بعد، پرسید



 بریم؟-

از نهادم بلند شد آه !  

كردم به داخل پاركینگ بیاد و این   شاید تنها  اشاره

چیزي  بود كه بعد از سه ساعت باعث شد تكیه اش 

  !رو از دیوار برداره

ش رفتم تا وارد شه و پوست سرخ شده از سرما عقب

  !دل لعنتي و احمقم رو به درد آورد

اما با تُن آروم پرسیدم عصبي : 

  این كارا چیه؟ چرا نمي ري؟-

خیال گفت بي :  

 !منتظرتم-

و عاري از لجبازي گفتم منطقي :  

  !من با تو جایي نمي آم! حداقل نه از این به بعد-

و لحنش، این ایده رو بهت مي داد كه هیچ  صدا

 :اتفاقي نیفتاده



- ا؟چر  

به این فكر مي كردم كه قبل از این  آدمي به  داشتم

  :این پرویي دیدم یا نه كه ادامه داد

  !باید باهام بیاي-

حرف خودش رو مي زد! گفتم فقط :  

زني كه به اسم مادر، آراد رو از كلینیك دزدید، تو -

خونت بود! امروز اومد و خودش رو همسر سابقت 

ه بهت اعتماد كنم معرفي كرد! چطور انتظار داري ك

  بعد از این؟

  !اعتماد نكن؛ بیا-

شده بود یا سرما به مغزش هم نفوذ كرده  دیوانه

  :بود؟! گفتم

اومدم پایین تا ازت بخوام كه بري! هزار سال هم -

 !كه اینجا بایستي، من باهات جایي نمي آم

تو موهاش كشید و گفت دستي :  



- م؟ باور مي گي چكار كنم؟ بشینم و برات تعریف كن

  !كن چیزي نیست كه دوست داشته باشي بشنویش

هام ریز شدند و حسگر هام فعال! ادامه داد چشم :  

  !دونستنش همه چیز رو خراب مي كنه-

نظرش االن همه چیز درست بود؟ از  

نگاهش كردم و گفت دردمند :  

  !برو وسایلت رو جمع كن، من منتظرتم-

ایستادن روي پاهام رو بیشتر از این نداشتم!  توان

كلید ها رو تو دستم فشار دادم تا از بین انگشت هاي 

  :كم جونم لیز نخورن و گفتم

چرا متوجه نیستي كسري؟ چرا متوجه نیستي كه -

دلم هم راضي باشه به حماقِت دوباره، شعورم اگر 

قبولم نمي كنه! تو از من چي مي خواي؟ مي خواي 

كه با اومدن باهات، به شعور خودم توهین كنم؟! من 

تمام و كمال بهت اطمینان داشتم و این برات بس 

  نبود؟



رو باال گرفت و نفس عمیقي كشید! حاضر  سرش

بیرون بكشم تا بودم چشم هام رو با انگشت از حدقه 

  !زوم نكنن روي جذابیت هاي مرد رو به روم

نیاي مي برمت پرتو؛ به زور هم كه شده باشه مي -

  !برمت

توان از دست رفته رو به پاهام برگردوند و  تعجب،

مفصل هاي خم شده ي زانوم رو صاف كرد! دم 

نصفه نیمه اي از هواي مونده ي پاركینگ كشیدم و 

  :گفتم

- ام، از خودم متنفر مي شم و من، اگر باهات بی

انقدري براي خودم ارزش قائلم كه نذارم به این 

مرحله برسم! االن از دست خودم عصباني ام اما 

 !حماقِت بیشتر، من رو از خودم متنفر مي كنه

و نگاهم ثابت شد روي ابروي شكسته اش!  گفتم

هزار بار دلم واسه همین شكستگي ضعف رفته بود 

ر دل بي موضوعم براي ضعف رفتن و حاال، عزادا

  !بودم



از خودت متنفر باش، به من اعتماد نداشته باش -

ولي باهام بیا! همین یه بار و قول مي دم بعد از این، 

  !دیگه چیزي ازت نخوام

پر دردي كشیدم؛ اومدنم به پایین، چیزي رو  آه

درست نكرده بود و یه درد اضافه كرده بود به درد 

  !هام

دكمه ي آسانسور رو لمس كردم! توان  و چرخیدم

باال رفتن از پله ها رو در خودم نمي دیدم! اتاقك 

آسانسور شروع كرد به سر و صدا كردن و این 

قضیه دیگه مثل قبل برام اهمیتي نداشت! تصمیم به 

برداشتن و گذاشتن اولین قدم به داخل آسانسور بودم 

 :كه از پشت سر شنیدم

- خوام ببینم كه یه عمر، بهم  دوستت دارم پرتو! نمي

  !ریخته باشي

جایي بین كف پوش پاركینگ و ورودي اتاقك  قدمم

 !آسانسور، روي هوا خشك شد

شنیده بودم؟ چي   



كي شنیده بودم؟ از   

بود چي؟ گفته   

بود "دوستت دارم"؟ گفته  

وحشت برگشتم و همه جا ي پاركینگ رو نگاه  با

م به كسريكردم و آخر سر، با ناباوري، خیره شد ! 

باور نكرد و دوباره گوشه گوشه ي پاركینگ رو  دلم

  !با نگاهم كاویدم

نمي شد كه این جمله رو از زبون كسري  باورم

ودم كه كسي كه شنیده باشم و هر لحظه منتظر ب

كسري نیست، از پشت یكي از ماشین ها بیرون بپره 

  ! "و بگه " من گفتم

هیچ كس نبود! هیچ كس به جز كسري بهرادي  اما

  :كه ناخواسته بهش گفتم

حاال؟ حاال باید بگي دوستم داري؟ حاال كه دالیلم -

 !براي دوست نداشتنت تكمیله؟

رو ازم گرفت و گفت نگاهش :  



- ستن كه نمي دوني! چیز هایي كه چیز هایي ه

دونستنشون بهمت مي ریزه! حاضرم قسم بخورم كه 

هزار بار تصمیم مي گرفتم به گفتنشون اما پشیمون 

مي شدم! نه براي اینكه با فهمیدنشون ممكن بود از 

دستت بدم! فقط براي اینكه فهمیدنشون بهمت مي 

  !ریخت! فقط همین پرتو! فقط همین

رودي طبقات نشستم و حس كردم اولین پله ي و رو

  !مغزم همین االنه كه منفجر شه

چیز رو كند مي دیدم! قدم هاي كسري كه به  همه

سمتم مي اومدند، هر كدوم به اندازه ي یه سال نوري 

  !طول مي كشیدند و به قدر یك عمر پیرم مي كردند

رسید؛ باالخره اومد و رو زانوهاش، مقابلم  باالخره

گفت؛ باالخره اعتراف كردنشست! باالخره  :  

من اولش با برنامه جلو اومدم! با برنامه وارد -

 ...زندگیت شدم و برات برنامه ها داشتم اما

هام رو روي هم فشردم تا فكم بیشتر از این  دندون

  :نلرزه! با نگاهم بهش فهموندم "اما چي؟" و شنیدم



 !اما بي برنامه عاشقت شدم-

عا نزد و رگ هاي خونيِ بي نزد! قلبم یه آن واق قلبم

تكلیفم، تمام خوني كه قلبم حاال بهش احتیاج داشت 

 !رو تو بدنم پخش و پال كردند

برنامه جلو اومده بود؟ با   

نامه اي؟چه بر با   

به اندازه ي ده برابر همه ي این یك سال و یك  مغزم

ماِه آشنایي، براش سوال پیش اومده بود و از اون 

طرف، قدرت حل مسئله و قضاوتم به صفر رسیده 

  !بود

براي زندگي من؟ برنامه   

كه بي حاشیه ترین آدمي بودم كه تو تمام زندگیم  من

  سراغ داشتم؛ پس چه برنامه اي؟

شم هاش نگاه كردم و حالم زیر و رو شدچ به !  

رو نزدیك تر كشید و گفت خودش :  



ببین! دونستن آرومت نمي كنه، فقط بیشتر بهمت -

  !مي ریزه

مي خواست یه احمِق آروم باشم و خودم رو بزنم  ازم

 به نفهمیدن؟

چپش رو باال آورد و رو گونه ي راستم  دست

فتگذاشتش و وادارم كرد كه نگاهش كنم و گ :  

نمي ذاشتم ازم سوال بپرسي فقط به یه دلیل؛ كه -

بهت دروغ نگم و همونایي كه پرسیدي رو هم دروغ 

  !نگفتم

اولین باري كه دیدمش رو به یاد آوردم؛  ناخواسته

پشت به من ایستاده بود و داشت با نازي بحث مي 

كرد و وقتي برگشته بود تو همون لحظه ي اول، 

جكاوي رو به جونم ریخته حجم زیادي از تعجب و كن

  !بود

كه بعد از سیزده ماه، به قوت خودش باقي  كنجكاوي

 !مونده بود



نگاهش كردم و ذهنم باور نكرد كه همه ي  خوب

اون دیدار ها و برخورد ها نقشه باشه! چه برنامه و 

هدفي مي تونست داشته باشه از این كار! من چه 

كه بخواد  سودي مي تونستم داشته باشم براي این آدم

با همچین برنامه ي دقیق و منظمي، وارد زندگیم 

  بشه؟

رو روي زانوم فشردم و از روي پله، بلند  دستم

شدم. نگاه كسري با صورتم به باال كشیده شد. 

  :مقابلش ایستادم و گفتم

اگر حرف مي زني، مي ایستم و گوش مي دم! اگر -

  !نه، لحظه اي توان ایستادن ندارم

ه سكوت طوالني و كشنده كه مطمئنم كرد؛ ی سكوت

  !كرد، قرار نیست توضیحي بهم بده

فاصله گرفتن ازش قدمي به چپ برداشتم و  براي

  :همزمان گفتم

  !پس قرار نیست حرفي بزني-



رو به طرفین تكون داد و مصمم گفت سرش : 

  !نه-

طرف آسانسور حركت كردم و دیگه حرفي براي  به

م كه دیگه اینجا نایسته! گفتن نداشتم! حتي بهش نگفت

فقط تمركزم رو گذاشتم براي رسیدن به اتاقم! فقط 

  !همین

رسیدن به اتاق یك راست زیر پتو رفتم و قسم  با

  !خوردم كه از پنجره، كوچه رو چك نمي كنم

حتي یك دلیل مسخره هم براي این اتفاق  ذهنم

نداشت! یه ایده ي كوچیك هم نداشتم براي بافتن و 

گ دادن و اصالح كردنشاخ و بر !  

نمي تونستم درك كنم كه به چه دلیل و با چه  اصال

  .هدفي وارد زندگي من شده

از شدت شوك و ناراحتي امشبم كم كرده  كنجكاوي،

 !بود و بي جوابي، از قبل بهم ریخته ترم مي كرد

خود صبح فكر كردم و فكر كردم و فكر كردم تا !  



سیدمبه جایي نرسیدم و نرسیدم و نر و ! 

نه صبح، تنها ایده اي كه كمي تونست ذهن  ساعت

آشفته ام رو درگیر كنه، آراد بود و انقدر ذهنم بعد از 

بیست و چهار ساعت بیداري و سیزده ساعت 

درگیري، خسته و از هم پاشیده بود كه تواني نداشتم 

براي مانور دادن روي این ایده و با تمام این خستگي 

نه گرسنه بودم و  ومد،م مي اها و فشار ها، نه خواب

  !نه هیچ نیاز دیگه اي داشتم

كاري كه ازم بر مي اومد فكر كردن بود و تنها  تنها

 !نیازم فهمیدن

 

 فصل پنجم

 

 

اق، متعجم کرد! دستم رو ات یکیچشم باز کردم و تار

 یزیتشک حرکت دادم و چ یخال یقسمت ها یرو



ساعد هام وزن  یرو لمس نکردم. رو یبه گوش هیشب

 یکی. چشمم به تاردمیانداختم و تنه ام رو باال کش

کرد و زمان رو از دست داده بودم. دستم  یعادت نم

قرار داشت بردم و با  یکه عسل یرو به سمت

 یمعطل یب م،یم با قاب گوشبرخورد سر انگشت ها

 میبرش داشتم و با روشن کردن صفحه اش، کنجکاو

بردم؛ ساعت هفت بود  نیرو در رابطه با زمان از ب

به  یو با چه حال یو من اصال به خاطر نداشتم که ک

ساعت اتفاق افتاده نیتو ا میداریخواب رفتم که ب !  

المپ، نور  دیتخت بلند شدم و با حرکت کل یرو از

راه دادم! اتاق غرق نور  کمیبه اتاق و ذهن تار رو

موند! از اتاق  یباق کیشد اما ذهنم، همچنان تار

که از آشپزخونه  ییخارج شدم و به سمت سر و صدا

شدم و مامان رو در حال خرد  دهیبلند شده بود، کش

ذهنم منفجر  حنه،ص نیو با هم دمیکردن گوجه ها د

 .شد

؟یشد داریب   



که داشت  ییخرد شده و چاقو یاز گوجه ها چشم

مامانم  یکرد، گرفتم و به لب ها یوسوسه ام م

که  ییدوختم. انگشت هام رو مشت کردم و با صدا

حد گرفته باشه،  نیکردم تا ا یفکرش رو هم نم

  :جواب دادم

خوابم برد یدونم ک یاصال نم - !  

گاز بود  یکه رو یشد و گوجه ها رو به تابه ا بلند

مشخص، اضافه کرد و گفتنا اتشیو محتو :  

- ناهار  یتا غذا برات گرم کنم! ظهر اومدم برا نیبش

نکردم! تنه ام رو  دارتیب ،یخواب دمیصدات کنم و د

دادم و گفتم هیتک واریبه د :  

- کنم تا شام یندارم؛ صبر م لیم .  

که وسعت نگرانیش،  ینگاهم کرد؛ نگاه هیثان چند

هم نگران  غیر قابل انکار بود. حق داشت؛ خودم

که تا خود  یا فتادهیبودم! نگران اتفاقات افتاده و ن

 نکهیظهر بهشون فکر کرده بودم و آخر سر، بدون ا

برسم، یمنطق ی جهینت هیبه   



شده بودم هوشیب !  

که مامان در حال آماده  یکیو ظرف ک ریش وانیل از

کردنشون بود، صرف نظر کردم و به اتاق و پشت 

 ،یبیو غر بیعج یحس ها شدم و با دهیپنجره کش

که انتظار داشتم،  یکس دنیپرده رو کنار زدم و با ند

اتفاقات  نیا شیپرده رو انداختم! انگار که صد سال پ

 !افتاده بود و نه دیشب

و دوباره شروع کردم به فکر کردن فکر  نشستم

که داشت بي حمانه مغزم رو مي خورد یکردن ! 

 یتمرکزم معطوف شده بود به آراد و احتمال م تمام

اقرار کرده بود به  یکه کسر ییدادم که برنامه ها

 نیتونست مربوط به آراد باشه اما ا یوجودشون، م

جوابم رو قانع  یتونست ذهن ب ینم ییبه تنها دهیا

 یدادم که صدا یام شاخ و برگ م دهینه! داشتم به اک

اسم  دنیشد و د مانعمکه مقابلم بود،  یزنگ تلفن

معادالتم رو در هم شکست و بهمم  یهمه  ،یکسر

شدم که تماس  رهیتلفن خ یریخت! انقدر به صفحه 



اتفاق فقط چند  نیقطع و صفحه خاموش شه اما ا

، با اسم خاموش یافتاد و پشت سر هم صفحه  هیثان

روشن شد! شمارش تماس هاش داشت از  یکسر

با متن" جوابم رو بده"  امشیرفت که پ یدستم در م

دادم؛  یرو صفحه نشست! مسلما که جوابش رو نم

بزنه  یحرف ستیآدم قاطعانه گفته بود که قرار ن نیا

وجود نداشت  یلیدل چیه گهیصورت، د نیو در ا

ه فرستاد، ک یجواب دادن بهش. بعد از متن یبرا

 نیبعد از پنجم دیتماس هاش رو از سر گرفت و شا

 چیفرستاد" لطفا جواب ه امیدوم، پ یتماس سر

 یرو نده و دوباره چند تماس ب یناشناس یشماره 

 یبرا ،یگوش یجواب گرفت و بعد از اون، صفحه 

آخرش رو  امیمدت طوالني خاموش موند. متن پ هی

تو  یو جرقه اخودم دوره کردم  شیچند بار پ یبرا

از جام بلند  فمیکردن ک دایپ یذهنم روشن شد و برا

شدم. كیف وسط اتاق افتاده بود؛ رو زانو هام نشستم 

 عایگرفته بودمش رو سر روزیرو که د یو کارت

رفتم و  میبه سمت گوش یو بدون معطل میکش رونیب



جواب نداد اما  ریساحل بهراد رو گرفتم! د یشماره 

قرار ، سالها  یمن ب یبرا یا هیثانانتظار چند  نیهم

ام  تهجمله اش ذهن آشف نی. با همون اولدیطول کش

 :رو آشفته تر کرد

_ یریگ یدونستم که تماس م یم ! 

که هنوز هم  ییام روذخیره داشت؟ با صدا شماره

چرا بهم  روزید-: دمیگرفته بود، حق به جانب پرس

؟یهست یکه همسر کسر یچرا گفت ؟یدروغ گفت   

و کشنده، گفت یسکوت طوالن هیز ا بعد : 

- قول دادم که تا سه روز باهات تماس  یبه کسر

 یاما تماس گرفتن تو که قول من رونم رمینگ

  شکونه؟

گفت؟ گفتم یداشت م یچ :  

- کردن با کلمه ها رو ندارم.  یمن اعصاب باز

 یکرد یمعرف یرو همسر سابق کسر روزخودتید



 یا گهیم داس یکسر یکه تو شناسنامه  یدر حال

 !بود! همیر سابقش دنیا محمد پناه بود

که بر خالف من، آروم و با حوصله بود  یلحن با

  :گفت

- نداره!  یتیهستم اهم یکه من ک نیا زم،یعز نیبب

بودم؟  یمن ک ؟یهست یمهمه که تو ک نیفعال ا

دمیمتوجه منظورش نشدم و پرس :  

هستم؟ دوباره سکوت کرد.  یکه من ک یچ یعنی -

 نیروز ها حالم رو به بدتر نیکه داشت ا یسکوت

 !نحو ممکن بهم مي زد

روز ها  نیکه داشت ا یسکوت کرد. سکوت دوباره

 یزد و انقدر ینحو ممکن بهم م نیحالم رو به بدتر

فشار آورد که لب به اعتراض باز کردمبهم  : 

- ؟یشه لطفا حرف بزن یم   

داشت یلحن به ظاهر دلسوزانه ا صداش : 



-  نیکه ازدواج کرد دمیبرگشتم و فهم رانیبه ا یوقت

کردم  دشیبهت بفهمونه قضیه چیه، تهد نکهیبدون ا

گم ماجرا رو اما حاال،  یکه اگر نگه، من بهت م

شه؟ من رو  یباورت م شده خود منم! دیکه تهد یاون

 ونیم یبه تو بزنم... عصب یکرده که اگه حرف دیتهد

 :حرفش نشستم

 یبه چ دیرو تهد یک ،ینداره که ک یبه من ربط -

مثل  یکرده! بخاطر خدا حرف بزن البته اگه نخوا

یدروغ سر هم کن روزید ! 

باعث شد که تلفن رو از  یپشت خط یبوق ها دنیشن

توجه به  ی. بنمیرو بب یرگوشم فاصله بدم و اسم کس

کردم و  کیرو دوباره به گوشم نزد یتماسش، گوش

ساحل شنیدم یاز وسط جمله  : 

- بود  دیبه تهد روزید یگم و حرغ ها یدروغ نم

رو  انیو خودش جر ادیکه به خودش ب یکسر یبرا

کار نداره!  نیبه ا یلیبهت بگه اما انگار اصال تما

دوارمیسه روز ازش وقت گرفتم و ام ...  



- کنم حرف بزن یازت خواهش م !  

- زنه یداره بهم زنگ م ! 

 دم،یشن ینم یزیآدم هم چ نی! اگه از ادیپر رنگم

 یسرم اومده، م ییبدونم چه بال نکهیقطعا بدون ا

شناختم، تا دم مرگم  یکه من م ییمردم! چون کسرا

دمیشدم و داد کش یزد. عصبان ینم یهم حرف : 

-  ؟یاریدر ب یاره بازتو ام قر ؟یزن یچرا حرف نم

؟یهست یحداقل بگو ک   

- ام ینداره من ک یتیاهم ! 

دمیکش غیهم حرف خودش رو زده بود. ج باز : 

- ام یپس بگو من ک !  

داشت یبیعج یحس ها صداش :  

- که  یزن یازش حرف م یکه دار یا یلیاون فام

دمیکش غی... جیدید یکسر یتو شناسنامه  : 

 !!خب-



تو -آخر سر گفت:  سکوتش تا دم مرگ بردم و با

که  یلی! اون اسم و اون فامیستین یقیپرتو حق

یدید ...  

خواستم ازش خارج  یکه م یباز شد اما کلمه ا دهانم

و  دیدر سرم ناخواسته چرخ ینشد. با باز شدن ناگهان

  :مامان هاج و واج به وضعیتم نگاه کرد و گفت

- آد باال یكسري دارد م ! 

اومد باال؟ یم یک   

- واتون شده؟دع ېسر چ   

که ساحل گفت،  یآخر مامان، با جمله ا ی جمله

 یهمزمان شد و باعث شد که قسمت اول جمله 

 : ساحل رو نشوم

 !پناه تویي....-

 یکه درباره  یتوجه به حضور مامان و جمله ا یب

 : کسري گفته بوده رو به پنجره چر خیدم و داد زدم

 ...چي داري مي گي؟ یعني چي كه من-



مله ام تموم نشده بود كه گوشي از دستم هنوز ج و

كشیده شد و چیزي كه با برگشتن دیدم، یه جفت چشم 

 !سیاه و به آتیش نشسته بود

و باعث شد تنم گر بگیره؛ چشم ازش گرفتم  نگاهش

 !به دهان باز مامان دوختم

رو درك نمي كردم و حتم داشتم هیچ كس تو  موقعیت

  !زندگیش به اندازه ي من گیج و بالتكلیف نبوده

نفس هاي پي در پي كسري، اجازه نمي داد  صداي

  .كه حتي براي چند ثانیه وجودش رو نادیده بگیرم

دور خودم چرخیدم؛ تمام تمركزم معطوف بود  كالفه

ي اي كه تو دست كسري بود و مكالمه ي به گوش

  !نیمه تمومم

مامان، پنجه كشید روي سطوح هوشیاریم صداي :  

  چه خبر شده پرتو؟-

كردم؛ نگاهش به كسري بود و غیر دوستانه  نگاهش

تر از قبل! نمي خواستم قبل از این كه خودم متوجه 



قضیه نشدم، مشكالتم رو با خانواده مطرح كنم! 

باید مي فهمید سرم چه بالیي اومده، اولین كسي كه 

  !خود من بودم

  :گفتم

  !چیزي نیست مامان-

صدام، چیز دیگه اي مي گفت. ذهنم هم درگیر تر  اما

از این حرف ها بود! ساحل چي گفته بود؟ گفته بود 

  من كي ام؟

كسري توجهم رو جلب كرد صداي : 

سو تفهامي پیش اومده كه اگه اجازه بدین حلش مي -

  !كنم

اش رو خطاب به مامان گفته بود و از نگاه  جمله

مامان، نارضایتي مي بارید! با این حال رفت و به 

محض رفتنش، كسري در رو بست و به سمتم اومد؛ 

بازو هام رو بین انگشت هاش گرفت و صداي 



وحشتناكش از بین دندون هاي كلید شده اش به 

  :بیرون درز كرد

 ...مگه نگفتم-

میم بگیرم به پرسیدن، ناخواسته اینكه تص بدون

 :پرسیدم

 من كي ام كسري؟-

همین جمله و همین پرسش، باعث شد انگشت  و

هاش از بازو هام جدا بشن و لب هاش بي تكلیف، از 

  :هم باز بمونن! غیر ارادي ادامه دادم

ساحل مي گفت من كي ام؟ منظورش چیه از اینكه -

تو من پرتو نیستم؟!مي گفت من... اون اسِم 

 ...شناسنامه

به حال خودم سوخت! دلم به حال ذهن پر سوال  دلم

و از هم پاشیده ام سوخت! نگاه از صورت كسري 

گرفتم و چرخیدم به سمت آینه ي میز توالت؛ به 



صورتم خیره شدم! گفته بود پرتو نیستم؟ كي بودم 

 پس؟

 ...نگاهم كن پرتو-

از تصویر تو آینه گرفتم و كاري كه مي  چشم

خواست رو انجام دادم! حاال قضیه ي تنفر ازش 

كمرنگ شده بود؛ حاال با معضالت بزرگ تر و 

پیچیده تري كه خوشایند نبودن رو به رو بودم و 

كمك مي خواستم انقدر درمونده بودم كه از خودش :  

  قضیه چیه كسري؟-

هاش دوباره رو بازو هام نشستند انگشت :  

  .قضیه هیچي نیست! ساحل  چرت و پرت گفته-

بایستم و از بین دست هاش سرخوردم و  نتونستم

  :روي زمین نشستم. مقابلم كه نشست، گفتم

خودت همین دیروز حرف از برنامه زدي! مي -

ساحل تو زندگیت بوده و گفتي واسم برنامه داشتي، 



من بي خبر! تو بگو كسري، بگو اگه من با زندگیت 

  این كار رو مي كردم باهام چي مي كردي؟

خورد؛ جا خورد و عقب كشید! سكوت كرد و تلخ  جا

شد؛ تیله هاي سیاهش آتیش گرفتند و ته مونده ي من 

  !رو هم آتیش زدند

رو بین دست هاش گرفت و گفت سرش :  

- بیرون بشینیم، نمي خوام مامانت شك  پاشو بریم

  !كنه

خواست مامان شك كنه؟ شك رو براي مامان  نمي

نمي خواست؟ پس چطور انقدر راحت مرگ رو 

براي من مناسب مي دید؟ بخدا كه داشتم مي مردم از 

  !بي جوابي و گیجي

من بیرونم؛ دست و صورتت رو بشور و بیا! شب -

كنیممي ریم بیرون و راحت تر صحبت مي  . 



و مقابل چشم هاي به حیرت نشسته ام، بلند شد  گفت

و در حالي كه تلفنم رو تو جیبش جا مي داد، از اتاقم 

 .بیرون رفت

شدم به دِر بسته و دندون هام رو بهم فشردم؛  خیره

  چه بالیي سر من و زندگیم اومده بود؟

و چهار سال بدون هیچ تنشي زندگي كرده  بیست

و چهار ساعت گذشته رو  بودم و در عوض، بیست

  !تماما به جبران گذرونده بودم

یه نفر با من بازیش گرفته بود و یه كم دیگه كه  قطعا

جلو مي رفتم، خودش رو نشون مي داد و مي 

  !خواست براي دوربین دست تكون بدم و لبخند بزنم

كه اگر اون لحظه اتفاق مي افتاد، شك نداشتم كه  آخ

ش خرد مي كردم و مي دوربین مخفیش رو روي سر

  ."گفتم" خاك بر سرت با این شوخي كردنت

رو پس زدم و به زور از جام بلند شدم؛ گیجي  افكارم

بس بود! باید به خودم مي اومدم و یه فكر اساسي 

  .براي این وضعیت آشفته مي كردم



اتاق بیرون رفتم و كسري رو تو پذیرایي، دیدم؛  از

ي مقابلش كه دست خیره شدم به ظرف میوه و شیرین

 :نخورده بودند و با صداي آرومي گفتم

  !باهات مي آم-

ثانیه عمیق نگاهم كرد و حرفي نزد! مامان از  چند

  :تو آشپز خونه سرك كشید و گفت

 !پرتو ازشون پذیرایي كن-

صداش همزمان شد با صداي زنگ! تنها كسي كه  و

  !كمش داشتیم بابا بود

كردن در به اتاقم  سمت آیفون رفتم و با باز به

برگشتم و ظاهرم رو مرتب كردم! االن وقت 

رونمایي از شكست نبود. حداقل نه در مقابل بابا و 

 !مامان

وقتي نمي فهمیدم چه بالیي سرم اومده، اعالم  تا

 !شكست نمي كردم



لباس هایي عوض كرده و دست و رویي شسته و  با

حالي داغون، از اتاق بیرون اومدم و بابا رو در حال 

  !احوالپرسي با كسري دیدم

اشاره كرد كه به آشپز خونه برم! به بابا سالم  مامان

  .دادم و بعد به آشپزخونه رفتم

وجه و خیار به ظرف در حال اضافه كردن گ مامان

  :ساالد شیرازي بود و  با دیدنم، گفت

  !شام قیمه بادمجون داریم-

نگاهش كردم، عادت نداشت خبر بده شام  متعجب

  :چیه! با لحني پرسشي گفتم

 !خب؟-

گفت كالفه :  

نمي دونستم قراره بیاد، وگرنه شام چیز دیگه اي -

  !مي ذاشتم

ده بود كه داشت؛ مثل من درگیر این فاجعه نش حق

مي تونست وقت بذاره براي فكر كردن به این 



موضوعات پیش پا افتاده! نگاه و چهره ي درهمم رو 

  :كه دید، گفت

  !پلو هست، زنگ مي زنیم كباب بیارن-

خورش خوش آب و رنگي كه رو گاز قل مي زد،  به

  :نگاه كردم و گفتم

  !همین عالیه-

زیر لب ادامه دادم و :  

- شم زیادهدر واقع از سر . 

و گفت نشنید :  

  !دوغ رو بریز تو پارچ، نعنا و گل سرخ هم بریز-

كه خواسته بود رو انجام دادم و در حال رفتن  كاري

  :بودم كه پرسید

 بادمجون دوست داره؟-



آخرین سوالي بود كه راجع به كسري كنجكاو  این

بودم به دونستنش! هاج و واج به مامان نگاه كردم و 

  :پرسیدم

- شیت كجاست؟گو   

جواب داد متعجب :  

  !نمي دونم؛ واسه چي؟ تو اتاقه احتماال-

به سوالش ندادم و راهي اتاقش شدم. گوشي  جوابي

روي میز توالت بود. فورا روي صندلي نشستم و 

بین برنامه هاي گوشي، دنبال اینستاگرام گشتم و 

  .نبودنش ناامید ترم كرد نسبت به قبل

ز سر دادم و با دیدن حرص گوشي رو روي می با

سر مامان كه از بین در به اتاق درز كرده بود 

  :وحشت كردم و گفتم

  !چرا همچین مي كني مامان! ترسیدم-

نگاه به من و یه نگاه به گوشي انداخت و پرسید یه :  

  خوبي پرتو؟-



پرسیدم سرخورده :  

 اینستاگرامت كو؟-

گفت كالفه : 

- بچینمچیم كو؟ پاشو بیا كمكم كن میز رو  ! 

به كسري كه گوشیم رو گرفته بود؟ بلند شدم و  لعنت

 .دنبال مامان راه افتادم و با بي حالي میز رو چیدم

كه مشغول گفت با آماده شدنش، كسري و بابا رو  و

  !و گو بودند، صدا زدم

مشایعتش كرد به سمت میز بابا . 

نشستن و دیدن ظروف حاوي غذا، تازه یادم اومد  با

كه ساعت هاست، چیزي نخوردم اما با این حال 

میلي هم به غذا نداشتم. مي دونستم كسري شام برنج 

نمي خوره اما این موضوعي نبود كه بخوام بهش 

بشقاب كسري رو پر از برنج كرد توجه كنم. مامان 

و ظرف خورش مخصوصي براش كشید و كسري، 

  !در مقابل نگاه متعجبم شروع كرد به خوردن



بازي كردن با قاشق و چنگالم بودم كه بابا  مشغول

  :آروم پرسید

  چرا نمي خوري دخترم؟-

با این پرسش سر كسري باال اومد و دقیق نگاهم  و

عادي و طبیعي رفتار  كرد! چطور مي تونست انقدر

كنه؟ چطور مي تونست وانمود كنه كه هیچ اتفاقي 

  نیفتاده؟

رو پایین انداختم و مشغول خوردن پلویي شدم  سرم

 .كه بابا برام كشیده بود

چي و چقدر خوردم! در طول زمان خوردنم  نفهمیدم

هم فقط وقتي سرم رو باال آوردم كه كسري از مامان 

  .بابت شام تشكر كرد

ذهني درگیر، مشغول جمع كردن میز شدم و بعد  با

از شستن آخرین ظرف، به پذیرایي برگشتم و 

مشغول دیدن بازي كسري شدم كه نقش یه داماد رو 

  .واقعا خوب داشت از آب در مي آورد



حضورم متوجهم شد و اشاره كرد كه بریم! سري  با

  :تكون دادم و خطاب به بابا گفتم

- یم بیروناگه اجازه بدین ما بر .  

بعد از شنیدن " حتما" از زبونش راهي اتاق و  و

  .مشغول تعویض لباس شدم

پالتو و شالي كه دم دستم بود رو پوشیدم و از  اولین

اتاق بیرون زدم. كسري منتظر و آماده ي رفتن بود. 

با مامان و بابا خداحافظي كردم و قبل از خروجم از 

  :خونه، مامان مقابلم ایستاد و پرسید

  حالت خوبه؟-

جوابش رو به دروغ دادم كه پرسید فورا : 

  نگران باشم؟-

گفتم قاطعانه :  

  !نه-

از خونه خارج شدم و !  



ماشین كه نشستم بازي كسري تموم شده بود! حاال  تو

از قالب داماد خوب بیرون اومده و تو نقش واقعیش 

كه یه همسر بد و غیر قابل اعتماد بود، فرو رفته 

  .بود

ي ماشین رو كمي پایین كشیدم و با نگاهي كه  هشیش

 :روي انگشت و حلقه اش ثابت شده بود، گفتم

  ممكنه گوشیم رو پس بدي؟-

كمال تعجب گفت در : 

  !البته-

قبل از حركت گوشي رو به سمتم گرفت! با  و

رسیدن گوشي به دستم، بي معطلي وارد صفحه ي 

كه اینستاگرامم شدم و تو قسمت سرچ به هر مدلي 

مي دونستم و به ذهنم مي رسید، اسم دنیا محمد پناه 

رو وارد كردم اما هیچ صفحه اي به این اسم پیدا 

  !نشد



بي خیال، مشغول رانندگي بود و هیچ توجهي  كسري

  .به كار هام نشون نمي داد

به لیست آخرین تماس هام اما بر خالف  برگشتم

انتظارم، حتي شماره ي ساحل رو هم پاك نكرده 

  !بود

اكانت خاك خورده ي فیس بوكم شدم و همچین  وارد

  !اسمي رو پیدا نكردم

گوگل سرچ كردم و باز هم به نتیجه اي نرسیدم تو ! 

ها كردم و با لحني عصبي رو روي پام ر گوشي

  :گفتم

  !ماشین رو نگه دار-

نكردنش، عصبي و بي قرارم كرد. بلند تر از  توجه

قبل در حال اداي همون كلمات قبلي بودم كه حرفم 

  :رو قطع كرد

  كجا نگه دارم؟ اینجا؟-

ایستادن نبود اما مصرانه گفتم جاي :  



  !بله. همینجا-

سمتم چرخید و  رو ترمز و ناگهاني و عصبي به زد

  :با لحن حرص درآري گفت

  !وایسادم-

ها از ذهنم فرار كردند و یادم رفت كه قرار بود  كلمه

چي بهش بگم! مات كه نگاهش كردم، به حرف 

 :اومد

  !اگه حرفي نداري راه بیفتم-

طلبكارانه اش گیجم مي كرد؛ سعي كردم كلمه  لحن

  :هاي متواري ذهنم رو به اسارت بیان بكشم

- ا همین امشب همه چیز رو توضیح مي دي، یا ی

  !دیگه من رو نمي بیني

البته كه تهدید روي این مرد، ذره اي اثر نمي  صد

كرد! با انگشت هاش روي فرمون ضرب گرفت و 

  :گفت

  همین؟ حاال راه بیفتم؟-



از سرم بلند شد! ناخواسته ضربه اي به بازوش  دود

  :زدم و فریاد كشیدم

- ي من رو خر فرض كردي، بسه! بسه دیگه! هرچ

 !حرف بزن؛ محض رضاي خدا یه كلمه حرف بزن

خالف انتظارم عصبي نشد اما به شدت صدا و  بر

  :نگاهش كالفه بود

  !من حرفي ندارم براي گفتن-

جیغ كشیدم. دلم مي خواست سرم رو به  عصبي

شیشه بكوبم، زورم كه به این مرد نمي رسید! بغض 

ورت دادم و نگاهش كردممسخره ي تو گلوم رو ق !  

دونم چي دید تو نگاهم كه وا رفت! دست هاش  نمي

از رو فرمون سر خوردند و غم یه تنه، جاي 

  !كالفگي چشم هاش رو گرفت

راستش رو باال آورد و نشوندش روي انگشت  دست

هاي بالتكلیفي كه روي پام رها شده بودند؛ انگشت 

اال آورد و هام رو فشرد. مقاوتي نكردم! دستم رو ب



روي لب هاش نشوند. گرماي نفسش پوستم رو قلقلك 

داد و ذهنم رو گرم كرد! لب هاش رو به سر انگشت 

 !هام فشرد و بوسه اش گیجم كرد

اهم رو به چشم هاش ریختم و دلم خواست از نگ بهت

خودش به خودش شكایت كنم! از خودش به خودش 

بدبگم و از خودش بخوام كه به فكر درست كردن 

  !اشتباهي بیفته كه خودش مرتكب شده

بوسه ي دوم عضالتم شل شدند؛ تواني نداشتم  با

براي عقب كشیدن دستم! اون دست و اون انگشت 

ه از مغز من، بلكه از لب هاي هاي بوسیده شده، ن

  !كسري فرمان مي گرفتند

رو پایین آورد اما رهاش نكرد. روي پاش دستم  دستم

  :رو نگه داشت و گفت

نمي تونم بگم همه چیز رو درست مي كنم ولي... -

نمي ذارم از این خراب تر شه. من تو رو براي 

  !خودم مي خوام و احدي نمي تونه جلوم رو بگیره



به جاي روشن كردن موضوع، بدتر  هاش حرف

گیجم مي كردند. داشتم دست و پا مي زدم بین مرز 

عشق و تنفر و این وحشتناك ترین ورطه ي زندگي 

 !هر آدم بود

خواستم بگم خسته ام كردي كسري! مي خواستم  مي

بگم من من با هزار آرزو بهت بله گفتم! مي خواستم 

استم بگم بگم حق من از این عشق این نبود! مي خو

و چیزي نگفتم! فاصله ها بود بین خواستن و گفتن! 

فقط دستم رو كشیدم و نگاهم رو گرفتم و تن دادم به 

حركت دوباره ي ماشین! اینبار تا رسیدن به مقصد 

حرفي نزدم! حرف داشتم اما قدرت بیان رو دیگه 

  !نه

ساعت بعد، مقابل خونه اش ایستاد و به سمتم  نیم

ردم؛ قدرت بیان نداشتم، قدرت برگشت. نگاهش نك

  :نگاه نكردن كه داشتم! گفت

مي رم باال و آراد رو مي آرم و بعدش مي ریم! -

  .باشه؟ فقط چند روز! خودمم به خانوادت مي گم



رو به بیرون فوت كردم و سعي كردم به چیزي  نفسم

  !فكر نكنم

نمي خوام مجبورت كنم، تا مي رم دنبال آراد -

ا اگه یه درصد مي توني بهم فكرات رو بكن ام

  !اعتماد كني، باهام بیا

و از ماشین پیاده شد و من و افكارم و تو دو  گفت

  !راهي بزرگي جا گذاشت و رفت

رفتنش فكر نكردم! سرم به شدت درد مي كرد،  با

تكیه اش دادم به پنجره و  به سوییچي كه رو ماشین 

ز بود نگاه كردم! فكر خوبي بود، رفتن ! چند رو

  !رفتن و دور شدن اما بدون كسري

صداي باز شدن در، افكارم منجمد شدند! به این  با

 !سرعت برگشته بود؟

رو بلند كردم و چرخیدم اما با دیدن كسي كه  سرم

كسري نبود، وحشت به جونم ریخت. تا دهن باز 

كردم، ماشین حركت كرد. جیغ كشیدم اما  قبل از 

یدي به صورتم این كه اعتراضي كنم، ضربه ي شد



خورد و بیني و دهانم درجا داغ شد و صداي كسي 

  :كه كسري نبود، گوشم رو كر كرد

 !خفه شو-

از  رو روي نقطه ي ضرب دیده گذاشتم و آه دستم

نهادم بلند شد اما با این وجود، مغزم مي دونست كه 

حاال، وقت درد كشیدن و ناله كردن نیست؛ چراكه 

دستور فریاد و فرار داد، دستم رفت به سمت 

دستگیره و لب هام تا جاي ممكن از هم فاصله 

  :گرفتند

 .نگه دار ماشین رو-

مرد ناشناسي كه به جاي كسري سوار ماشین  اما

واكنشي نشون نداد و ماشین رو به سمت شده بود، 

خیابون هاي یخ زده و سوت و كوِر شمال شهر 

 .كشوند

قفل شده ام دستور تازه اي نداشت و وحشت  مغز

داشت از قبل گیج ترم مي كرد. دستي كه روي 

دستگیره بود رو كشیدم و باز شدن در منجر شد به 



توقف ناگهاني ماشین و صداي فریاد عصبي مرد، 

ن شد با صداي زنگ موبایلمهمزما .  

رو به بیرون گذاشتم و بازوم رو از حصار دست  پام

مرد به بیرون  كشیدم و  تمام تمركزم رو روي 

دویدن و فرار گذاشتم و اما شنیدن صداي پاي مرد، 

ته مونده هاي توانم رو به تحلیل برد و ناچارم كرد 

به فریاد كشیدن و كمك  خواستن اما هیچ جنبنده اي 

شد نميتو این كوچه ي مرگ زده دیده  !  

امید باقي مونده ام تلفن داخل جیبم بود كه دوباره  تنها

در حال زنگ خوردن بود، بي اینكه اسم تماس 

گیرنده رو نگاه كنم، در حال دویدن جواب دادم و 

آخرین چیزي كه قبل از كشیده شدن به عقب و پرت 

  :شدن گوشي شنیدم، صداي كسري بود كه پرسید

رفتي پرتو؟ كجا - 

 

 



 

ششم فصل   

 

درد چشم باز كردم و تالشم منجر شد به باز شدن  با

نصفه و نیمه چشم راستم. چشم چپم به شدت درد مي 

كرد و كمرم خشك و خمیده شده بود. تنه ام رو 

صاف كردم به كمرم و به سفتي خاصي، شبیه به 

  .پشتي صندلي برخورد كرد

كفاف یه چشم نیمه باز  نیمه تاریك بود و نور اتاق

  .رو نمي داد

هر دو دستم شدیدا درد مي كرد و مچ   

خاطره اي كه تو ذهنم مونده بود، كشیده شدن و  تنها

كتك خوردن بود و صداي كسري و تلفني كه با 

 .برخورد به زمین شكسته و تكه تكه شده بود

كردم چشم راستم رو تا جاي ممكن باز كنم و  تالش

چیزي كه باهاش مواجه شدم، یه اتاق نیمه تاریك و 



خالي بود! لب هام رو براي تولید صدا از هم فاصله 

دادم و كش اومدن گوشه ي لب هام، اشك به چشم 

  .هام آورد

ام بود! تشنه ام بود و همه جاي بدنم درد مي  هتشن

  .كرد و هر حركتي منجر مي شد به درد بیشتر

صدایي كه خودم هم به زور مي شنیدمش، گفتم با :  

 !تشنمه-

هیچ حركت یا صدایي مبني بر جواب دیده و  اما

 .شنیده نشد

دست هام رو حركت دادم؛ یه حركت محدود و  مچ

م بسته شده بودنددردناك، چرا كه از پشت به . 

از شدت تشنگي و خشكي، مي سوخت و  گلوم

احساس تهوع داشتم.گردنم رو نمي تونستم تو 

  .وضعیت ثابت حفظ كنم و مدام به چپ خم مي شد



هام رو به امید جا به جایي بند هاي بسته شده  انگشت

ي روي مچم تكون دادم و نتیجه اي از جز درد اتفاق 

 .نیفتاد

دناكم پاهام بود كه البته از ساق عضو غیر در تنها

بهم بسته شده بودند، با همه ي تواني كه داشتم پاهام 

رو بلند كردم و محكم روي زمین كوبیدمشون و نمي 

دونم با حركت چندم بود كه صداي حركت كلید رو 

شنیدم و به فاصله ي چند ثانیه ي بعد، اتاق غرق 

 .نور شد

نور، بسته شد و راستم هم به دلیل حجم ناگهاني  چشم

بعد از اون، هیچ تحریك حسي دیگه اي وجود 

  .نداشت

كردم پلك هام رو كم كم از هم فاصله بدم و  سعي

گردنم رو راست نگه دارم. چشم راستم كه كامال باز 

شد، مرد بلند قامتي رو مقابلم دیدم كه بدون حرف یا 

  .حركتي، ایستاده بود



و به عقب دیدن صورتش ناچار شدم گردنم ر براي

خم كنم و بعد از این كار، صورت مرد مسني تو 

میدون دید چشم راستم شكل گرفت كه قبل از این 

 .هرگز ندیده بودمش

كرده بود و با چشم هایي ریز شده، از پشت  اخم

  .عینك بدون فریمش در حال نگاه كردنم بود

گردنم رو بیش از این نگه دارم و سرم رو  نتونستم

ه كفش هاي براق و واكس خورده پایین آوردم و ب

اش خیره شدم. نزدیك اومد، انقدري كه كفش هاش، 

مقابل پاهام قرار گرفتند و انگشتش، جایي روي كنار 

 .چشم چپم رو لمس كرد

مورم شد از این حركت و در اثر درد و  مور

  .سوزش، سرم رو عقب كشیدم

  !قرارمون این نبود-

من چه قراري داشتم با این مردي كه  قرارمون؟

  هرگز ندیده بودمش؟



  !از دستم فرار كرد، ناچار شدم-

شنیدن صدایي غیر از صداي مرِد رو به روم،  با

نار در ایستاده كامال به راست چرخیدم. مردي كه ك

بود و من متوجه حضورش نشده بودم. خوب كه نگاه 

كردم متوجه شدم همون راننده ایه كه سوار ماشین 

كسري شده بود و حال و روز داغون االنم هم 

  .شاهكار خودش بود

  !فرار كرد یا نكرد؛ قرار ما این نبود-

شنیدن صداي مرد، چشم از راننده ي وحشتناك  با

ایي كه قبل از هم كم جون تر شده گرفتم و با صد

  :بود، به زور گفتم

  .تشنمه-

كمي عقب رفت و گفت مرد :  

 .براش آب بیار، صورتش رو هم تمیز كن-

دستور مرد، راننده داد كشید و  رضا نامي رو  با

صدا زد و حدودا یك دقیقه ي بعد، پسر جووِن ریز 



نقشي، بطري آب رو مقابلم گرفت و من، فارغ از 

یزي،  محتواي بطري رو  از دست پسر، تا هر چ

نیمه سركشیدم  و آب،  از كنار لب هام راه باز كرد 

  .و خنكاش تا گردنم رفت

كه عقب كشیده شد، نفسي گرفتم. پسر باقي  بطري

مونده ي آب بطري رو، روي دستمال كرم رنگي كه 

همراهش بود خالي كرد و با پارچه اي كه براي 

م زیادي زبر و سرد بود، صورت زخمي و یخ زده ا

 .شروع كرد به پاك كردن پوستم

كه عقب كشیده شد، رگه هایي از قرمز و  دستمالي

سیاه داشت. پوستم بعد از این كار، شروع كرد به 

  .گز گز كردن

با اشاره ي دست مرد كه حاال داشت طول اتاق  پسر

رو قدم مي زد، از اتاق بیرون رفت و راننده هم نفر 

ه به درخواست مرد، از اتاق خارج شدبعدي بود ك .  



بسته شدن در، مرد دوباره به سمتم حركت كرد.  با

صورتش آشنا نبود اما حالت چشم هاش، ترس 

  .ناخواسته و عجیبي رو به وجودم مي ریخت

اشاره اش رو زیر چون ام گذاشت و سرم  انگشت

  .رو كامال باال گرفت و دقیق تر از قبل بهم خیره شد

پرسیدم سختي به : 

  من اینجا چه كار مي كنم؟-

جوابي كه شنیدم، اوني نبود كه انتظارش رو  اما

 :داشتم

فكرش رو نمي كردم روزي برسه كه دوباره -

 !ببینمت

چِپ دردناكم هم با شنیدن این جمله باز شد؛  مچش

جاي جاي صورت مرد رو از نظر گذروندم و هیچ 

چراغي مبني بر آشنایي، از دیدن اجزاي صورتش 

 .تو ذهنم روشن نشد

  :نالیدم



  چرا اینجام؟-

رفت و عینكش رو برداشت. چشم هاش بدون  عقب

سایه ي شیشه ي عینك عجیب تر از قبل، ترس رو 

م القا مي كردند.جایي كنار تنها در موجوِد به وجود

 :اتاق ایستاد و پرسید

باور كنم كه نمي دوني؟ همسر عزیزت برات -

  تعریف نكرده؟

جواب نگاهش كردم كه ادامه داد بي :  

البته كه ایشون اهل تعریف كردن و توضیح دادن -

 !!نیست

لحظه تنها چیزي كه دلم مي خواست، این بود  اون

قب برگرده، و تمام خاطرات مربوط كه زمان به ع

به كسري از زندگیم پاك بشه! فكر اینكه دست داشته 

باشه تو این اتفاق و این قضیه هم جز برنامه هاش 

بوده باشه، ته مونده ي امیدم رو آتیش مي زد و از 

 .بین مي برد



اون لحظه ام، نه اون لحظه و نه لحظه هاي بعد  حال

نبود. ناامیدي و گیجي تري كه گذشتند، قابل توصیف 

  .تواما مغزم رو محاصره كرده بودند

 !خیلي شبیه به مادرتي-

شنیدن جمله هایي كه هر كدومشون به اندازه ي  با

ضربه ي گلوله، كاري و مهلك بودند سرم رو دوباره 

بلند كردم. شبیه به مادرم بودم؟ این آدم مادر من رو 

 از كجا مي شناخت؟

ها به مغزم، دردناك بود. چند باره ي سوال  هجوم

مغزم قدرت پاسخ گویي به یك سوال رو هم نداشت و 

بدبختي اینجا بود كه پشت هر یه سوال، ده ها سوال 

دیگه وجود داشت كه جواب هاشون بهم مرتبط 

  .بودند

رو براي پرسیدن همه شون به صورت یكجا  دهانم

باز كردم و هنوز، بمب سواالتم منفجر نشده بود كه 

زنگ تلفن و جمله ي مرد، دهانم رو بست صداي :  



كسراست! شرط مي بندم تا حاال فهمیده كه دست -

 !مایي

پلك زدن بهش خیره شدم كه تلفن رو جواب داد  بدون

  :و شروع كرد به صحبت كردن

 !سالم عرض شد آقاي بهراد عزیز! چه عجب-

صداي كسي كه اونطرف خط بود نشدم اما  متوجه

متحیرم كرد جمله ي بعديِ مرد، :  

  خانمت؟ كدوم یكي شون؟-

-... 

داد نزن؛ ملورین پیش منه اما از اون یكي خانمت -

 .بي خبرم در حال حاضر

و شكست و به فریاد كسري مرز گوشي ر صداي

گوش من هم رسید. متوجه جمله اش نشدم اما مرد، 

با صدایي كه به طرز حرص درآري آرامش داشت، 

  :گفت

  .اگر قراره داد بزني قطع كنم-



-... 

 !...اینجاست، گوشي رو مي دم بهش-

زده و مبهوت، به گوشيِ  تلفن كه  به سمتم  حیرت

هاي گرفته شده بود نگاه كردم و ناخوادآگاه دست 

بسته شده ام رو تكون دادم. با حركت دست هام، تكیه 

گاه صندلي تكون خورد و مرد رو به حرف وا 

  :داشت

  !اوه؛ حواسم به این یكي نبود-

همزمان به دست هام اشاره كرد و تلفن رو كنار  و

گوشم نگه داشت. به صورت متفكر و منتظرش نگاه 

از  كردم و "الو" یي كه رنگ و بوي تردید داشت،

بین لب هام به بیرون درز كرد و هنوز صداي آخر 

  :كلمه رو كامال تلفظ نكرده بودم كه شنیدم

پرتو؟؟ اذیتت كردن؟ مي توني بهم بگي كه  -

  كجایي؟ چیزي از جایي كه رفتي دیدي؟

كردم اما گریه نه بغض !  



داشت یك ریز و پشت سر هم، سواالتش رو  كسري

ون، با صدایي كه مي پرسید و من در جواب همه اش

  :بغض، خش دارش كرده بود، گفتم

 ...مامان و بابام... نگران مي ش-

كشیده شدن گوشي، لب هام رو بهم فشردم و تو  با

  .خودم جمع شدم

دیدي كه حرف مي زد! پسراي من اونقدرام هار -

  !نیستن

... 

داد نزن كسراي عزیز؛ به جاي این كار لطف كن -

و جمع كن، تا اون روز و گندي كه خواهرت زده ر

 !خانمت مهمون ماست

از جمله ي آخرش، بالفاصله گوشي رو قطع  بعد

  .كرد و تلفن رو داخل جیب پیراهنش سر داد

حس ناخواسته، مجبورم مي كرد به متنفر بودن از  یه

  .این مرد



ي نفرتي كه از خودم سراغ داشتم رو تو صدام  همه

  :جمع كردم و پرسیدم

 تو كي هستي؟-

نگاهم كرد و گفت میقع : 

  !مطمئنا دوست نداري كه بدوني-

بعد از گفتنش قصد رفتن داشت كه با وحشت  و

  :پرسیدم

  من چي مي شم؟-

خیال شونه اي باال انداخت و گفت بي : 

هیچي، مثل ما منتظر بمون و ببین كه شوهرت -

 !قراره چي كار كنه

بسته شدن در شروع كردم به جیغ زدن و جوابي  با

  !جز چند مشت كه به در كوبیده شد نگرفتم

خودم جمع و جمع تر شدم؛ خسته و ترسیده و  تو

  !گیج



مي كردم هویتم دچار تغییر شده، حس مي كردم  حس

ستم و یه چیزایي این وسط اشتباههخودم نی !  

داشت سرنخ ها رو كنار هم مي چید؛ ساحل به  ذهنم

كسري گفته بود" چرا بهش نمي گي كه پرتو نیست؟" 

به خودم گفته بود پناه تویي و احتماال اون قسمت 

اولي كه نشیده بودمش، یه اسم و فامیلي محمد پناه 

خانمت؟" بوده! این مرد از كسري پرسیده بود" كدوم 

 . "و گفته بود" ملورین پیش منه

و بیشتر تو خودم فرو رفتم؛ بیشتر و بیشتر  بیشتر

سرخورده شدم؛ بیشتر و بیشتر بغض شدم و بیشتر و 

 !بیشتر شكستم! من كي بودم؟

 

 

هفتم فصل   

 



خون رو روي مچ یخ زده ام حس كردم و با  گرماي

این حال، دست از تالشم برنداشتم! مچم در اثر 

طكاك حركت سابیدن طناب، زخم و درناك شده اص

بود؛ تمام چند ساعت گذشته رو به این كار گذرونده 

بودم و حتي نمي دونستم حركت موثري هست یا نه، 

 .اما این تنها كاري بود كه از دستم بر مي اومد

از دستم در رفته بود و هاله هاي نوري كه به  زمان

مي داداتاق درز كرده بود، خبر از صبح شدن  . 

وار دستم رو به باال و پایین حركت مي دادم و  دیوانه

  !پلك هاي خسته ام همچنان مقاومت مي كردند

تمام این فكر كرده بودم؛ به اینكه اون مرد منفور  تو

گفته بود شبیه به مادرتي! این مرد مادر من رو مي 

شناخت! من رو مي شناخت! كسري من رو از قبل 

كس رو حتي دیگه خودم رو مي شناخت و من، هیچ 

  !هم نمي شناختم

ام از گرسنگي، سر ناسازگاري گذاشته بود و  معده

به شدت مي سوخت! اتاِق بي پنجره و سرد، هیچ 



ایده اي براي مغزم نداشت. باریكه هاي نوري كه از 

سقف درز كرده بودند، نشون از این داشتند كه این 

رش اتاق یك طبقه است و بناي دیگه اي روي س

دنداره! شاید یه اتاق كاهگلي و چوبي بو !  

با این افكار و تجزیه و تحلیلم، مقاومت مي  داشتم

كردم در برابر خواب كه حس رها شدن دست هام، 

  !هیجان زده ام كرد

شتاب دست هام رو به جلو كشیدم اما با  

مقاومت دوباره اي رو به رو شدم! سعي كردم از  با

انگشت هام براي لمِس اتفاِق افتاده كمك بگیرم و 

متوجه شدم كه موفق باز كردن یكي از بند ها شدم، 

پس با توان دو برابر شروع كردم به تكرار حركت 

 !قبلي، از یه زاویه ي دیگه

**** 

 

آفتابي كه چشمم رو مي زد، پلك باز كردم و خیره  با

شدم به سقف! از جاي جاي سقف، نور به اتاق راه 



پیدا كرده بود و نماي واضح تري رو از سقف به 

  .نمایش گذاشته بود

چوبي بود و از این فاصله، الوار هایي كه كنار  سقف

 .هم چیده شده بودند، نماي واضح تري داشتند

چشمم كامال به نور عادت كرد، از بین درز  وقتي

  .هاي سقف، آسمون آبي رو دیدم

هام رو حركت دادم و به خاطر آوردم كه قبل  دست

غول به چه كاري از تسلیم شدن در برابر خواب، مش

بودم؛ پس بي معطلي شروع كردم به سابین بند به 

 .پشتيِ صندلي

هام با هر حركت، حجم زیادي از درد رو  مچ

متحمل مي شدند اما كوتاه نمي اومدم و تنها و تنها به 

 .باز شدن بند فكر مي كردم

رو از دست داده بودم و نمي دونستم چه مدته  زمان

ه هاي آفتاب از قبل پر درگیر این كار هستم. اشع

جون تر شده بودند و داشتم ته مونده هاي توانم رو 



براي ادامه دادن به كار مي گرفتم كه با صدایي مثل 

 !باز شدن قفل و بعد حركت در، متوقف شدم

ریز نقش دیروزي، با سیني بد قواره اي كه  پسرِ 

 :داخل دستش بود، وارد اتاق شد و گفت

 .غذا آوردم-

سیني كه حاوي نصفه ي نون سنگك و محتواي  به

 .تكه اي پنیر بود، نگاه كردم و حرفي نزدم

سیني رو روي زمین گذاشن و تهدید آمیز گفت پسر :  

دستات رو براي غذا خوردن باز مي كنم اما فكر -

 .جفتك انداختن رو از سرت بیرون كن

كردم! فقط كافي بود نگاهش به دست هام و  وحشت

  !بند نیمه پاره بیفته

دنبال دلیلي واسه منصرف كردنش مي گشتم  داشتم

كه قامت عجیب و غریب راننده ي دیشبي، تو چهار 

چوب در نقش بست و با نگاه كردن به من، خطاب 

 :به پسر گفت



جفتك كه سهله! هر حركت و صداي اضافه اي -

 !دیدي و شنیدي، صدامون بزن

رو به من ادامه داد و : 

- دن وقت داريفقط پنج دقیقه واسه لمبون ! 

خواستم چیزي بگم، پسر به سمتم حركت كرد و تا  تا

 !رسیدن به پشت صندلي، فقط دو قدم فاصله داشت

كاري مي كردم، وگرنه تمام زحمت ها و درد  باید

هایي كه كشیده بودم، دود مي شد و از همین درز 

 !هاي سقف چوبي، به آسمون مي رفت

رو باال بردم و شروع كردم به فحش دادن صدام  ! 

متوقف شد و با تعجب نگاهم كرد و راننده،  پسر

 :عصبي و با چشم هایي گشاد شده گفت

 چي زر زدي؟ با كي بودي؟-

سه كه وقت فكرش رو هم نمي كردم روزي بر هیچ

بخاطر دیده نشدن یه بند نیمه پاره، بخوام اینطور 

 :بجنگم! پام رو  محكم روي زمین كوبیدم و گفتم



 .با تو ! دقیقا با خود تو-

و حرص زده و كمي نمایشي، به جلو و به  عصبي

سمتم دوید! كاري از دستم بر نمي اومد اما پسر به 

خودش جنبید و با گرفتنش، مانعش شد! بعید مي 

ستم تنها چیزي كه تونسته این هیكل نره غولي دون

رو متوقف كنه، بازو هاي نحیف پسر باشه اما با این 

دلیلي بهم  هرحال، خدا رو شكر كردم كه دستش، به 

 !نرسیده

یه حركت وحشیانه ي پا، به لبه ي سیني كوبید و  با

  :غرید

 !هیچي كوفت نمي كني-

بیده شدباال رفت و با صداي بدي به زمین كو سیني . 

راحتي كشیدم و دیگه صدایي ازم در نیومد نفس . 

خیالي آسوده به پنیِر پخش شده ي روي زمین  با

و خیره شدم و به محض بسته شدن در،  با قدرت 

  !سرعت بیشتري، شروع كردم به سابیدن بند



جدا شدن ریسمان هاي بهم تنیده شده، امیدوارم  حس

مي كرد و درست وقتي كه آرنج هام از این حركت 

تكراري و مقاومتي، خسته و بي حركت شدند، 

آخرین ریسمان هم پاره شد و دست هام، با شدت به 

 .دو طرف صندلي پرت شدند

هام خیره شدم و سعي كردم  ناباوري به انگشت با

مچ هاي زخمیم رو نادیده بگیرم. انگشت هام تواني 

براي باز كردن بند هاي پیچیده شده ي دور پاهام 

نداشتند و كاري كه در حالت عادي فقط چند ثانیه 

  !طول مي كشید رو به ناچار تو چند دقیقه انجام دادم

از اضطراب و ترس، توان تحرك نداشتند و  بدنم

هام به طرز غیر قابل باوري مي لرزیدند دست ! 

فارغ از بند ها و آزاد بودم اما هیچ ایده و  حاال

 .برنامه اي، براي ادامه ي كار، تو ذهن منجمدم نبود

بودم، با یه صندلي فرسوده كه بیش از حد  من

عادي، بزرگ و سنگین بود، یه اتاق خالي و دري 

دكه احتماال از بیرون، قفل و بست شده بو !  



زانو هام وزن انداختم و باالخره ایستادم. سر  رو

زانوم پاره و دردناك بود و هیچ خاطره اي، از 

  !لحظه ي اومدن به اینجا تو سرم نداشتم

رو كامال پاییدم و دست و پا شكسته، تحلیلش  اطرافم

كردم! اتاق پنجره اي نداشت و تنها راه خروج، 

روي سقف،  همون در بود! از فضاي بین الوار هاي

به شاخ و برگ هایي كه به هم پیچیده شده بودند، 

خیره شدم و هیچ ایده اي، به ذهن فلج شده ام تلنگر 

 .نزد

احتیاط به سمت در قدم برداشتم و صداي  با

ناخوشایند مفصل هاي خشك شده ام، اضطرابم رو 

بیشتر كرد. پشت در كه رسیدم، همه ي روزنه ها 

به اندازه ب كافي بزرگ رو چك كردم اما هیچ كدوم 

نبودند كه تصویري از فضاي پشت در رو به نمایش 

  !بگذارند

از اطراف نمي اومد اما ترس، اجازه نمي  صدایي

 !داد كه وسوسه ي هول دادن در، رنگ عمل بگیره



نقطه اي كه تخمین مي زدم خیلي هم بهم نزدیك  از

نیست صداي پارس كردن چند سگ مي اومد! دلم 

ا زدم و با انگشت هاي لرزونم، فشار رو به دری

كوچیكي به در آوردم و صداي قژ قژ و حركت 

  !زنجیر هاي آهني، از قفل بودن در، مطمئنم كرد

خودم چرخیدم و آه از نهادم بلند شد؛ ته دنیا كه  دور

مي گفتن همین بود؟ كه زمان و مكان و هویتت رو 

  از دست بدي؟

دم هایي كه بر لب كسري رو لعنت كردم و با ق زیر

خالف وقتي كه به سمت در مي رفتم، لنگ مي 

زدند، كنار صندلي برگشتم؛ اون موقع امید بیرون 

 !رفتن قدم هام رو صاف كرده بود

و سر زانوم رو ماساژ دادمصندلي نشستم  روي .  

یه راهي پیدا مي كردم اما هیچ چیزي شبیه به  باید

  !فیلم ها پیش نمي وفت و واقعا راهي نبود



ماجرا این بود كه نمي دونستم چرا و توسط چه  درد

كسایي دزدیده شدم! تنها اطالعاتي كه داشتم محدود 

  !به همین اتاق بي اطالعات بود

گرفتم و شروع كردم به فكر رو بین دست هام  سرم

  !كردن هاي واهي

وار فكر مي كردم و وحشیانه به بنبست مي  دیوانه

خوردم! تمایلم به جیغ كشدن، هر لحظه بیشتر و 

بیشتر مي شد و ناخواسته موهام رو بین مشت هام 

گرفتم و درست همون لحظه كه تصمیم داشتم بزنم 

اي زیر گریه، صداي باز شدن قفل، همه ي وحشت ه

 !دنیا رو به قلبم ریخت و خلع سالحم كرد

زده خیره شدم به دري كه هر آن انتظار باز  وحشت

شدنش مي رفت و هیچ كاري از دستم بر نیومد، جز 

ه هاج و واج، با دهاني باز مونده بایستم و این ك

منتظر بمونم تا ببینم با باز شدن در چه اتفاقي قراره 

  !بیفته



ها به عادت و قانون همیشگیشون پیش نمي  ثانیه

رفتند و هر كدوم، به اندازه ي یك ساعت، كش مي 

 !اومدند

قبل از این هم، باز شدن این در رو دیده بودم و  من

بیشتر از چند ثانیه طول نمي كشه و  مطمئن بودم كه

حاال، شاید بیشتر از چند دقیقه بود كه صداي 

ناخوشایند خش خش زنجیر داشت عذابم مي داد اما 

  !در، باز نمي شد

نگاهم كشیده شد به سمت سیني كج و كوله  ناخواسته

اي كه تنها سالح موجود تو این اتاق بود! فكر 

كل گرفته بود اما برداشتن و استفاده ازش تو سرم ش

مغزم هیچ دستور حركتي مناسبي رو در راستاي 

  !عملي كردن این تصمیم صادر نمي كرد

بلند تر از صداهاي قبلي از پشت در بلند شد؛  صدایي

صدایي شبیه به "تق"! و بعد از اون یا چشم حركت 

آروِم لوالي در رو دیدم و همزمان حمله كردم براي 

عهد كردم كه تحت هر برداشتن سیني و با خودم 



شرایطي، تو سر هر كسي كه از در وارد مي شه 

دوباره  هاممي كوبمش اما اجازه نمي دم كه دست 

  !بسته شن

كامال باز شد؛ نور چشم هام رو زد، سیني رو  در

باال بردم و درست زماني كه همه ي توانم رو تو 

دست هاي بي توانم جمع كرده بودم براي ضربه 

د به ابروي چِپ شكسته اي كه زدن، چشمم خور

  !فكرش رو هم نمي كردم با باز شدن در ببینمش

هام شل شدند و دست هام همراه با سیني پایین  آرنج

  !اومدند

هاش نقطه نقطه ي بدنم رو كاویدند و روي  چشم

چشم چپم، مچ هام و زانوي راستم، بیشتر وقت 

  !گذاشتند

كرده بودند دیدنش، امید و ناامیدي تواما، خنثام با . 

به قدر گذشته، به صاحبش وفادار نبود وقتي  صداش

  .با غمي كه هضمش نمي كردم اسمم رو صدا زد



هام شل شدند و نفهمیدم كه كي به سمتم اومد!  زانو

دست هاش براي گرفتنم جلو اومدند اما من، خودم 

ایستادم! رو همون زانو هاي خم شده. شاید كمي 

ودم ایستادملرزون و بي تعادل، اما خ ! 

 .باید از اینجا بریم-

كردم، چشم هاش برام جذابیتي نداشتند و به  نگاهش

من مربوط نبود كه خاموشن! من شاید پرتو نبودم و 

اگر این فرضیه درست بود، قدرتي نمي موند براي 

 !تابیدن! مي موند؟

گفته بود، باید از اینجا مي رفتیم! اما نه باهم،  درست

  !من جدا و اون... جدا

مات و مبهوت نگاهش مي كردم كه عصبي  داشتم

دستم رو كشید و ناخواسته، سیني از دست راستم 

رها شد و با برخوردش با زمین، صداي افتضاحي 

پخش شد تو اتاقك چوبي .  

افتادِن ناخواسته، كارمون رو ساخت! چرا كه  همین

به فاصله ي یك ثانیه از آروم گرفتن سیني روي 



زمین، صداي دویدن كسي، به گوش رسید و هر 

  .لحظه بیشتر شد

كسري كشیده شدم و وقتي پامون رو از در  دنبال

نحس اتاق بیرون گذاشتیم! راننده ي عوضي اي كه 

بتونم درست ببینم و نه درست راه  باعث شده بود نه

برم، مقابلمون ایستاد و پسرك ریز نقش، نفس نفس 

 !زنون، اومد و پشت سرش قرار گرفت

تعجب به فضاي اطراف اتاقك كه باغ رنگ و رو  با

 .رفته اي بود نگاه كردم

كسري، روي شونه ام قرار گرفت و به عقب  دست

هولم داد! یه قدم به عقب رفتم و دو قدم به جلو 

اومدم. حاضر بودم پا به پاي كسري مشت بزنم اما 

  !دوباره تو اون اتاق مرگ زده برنگردم

صداي باز شدن ضامن چاقو، ناخواسته همون دو  با

رو هم به عقب برگشتم و وحشت به قلبم چنگ  قدم

زد. راننده چاقو رو به كنار گرفت و در حالي كه به 

  :سمت كسري مي اومد، گفت



ضربه ي قبلي افاقه نكرد؟ یكي دیگه مي خواي؟ -

این دفعه قول نمي دم طوري بزنم كه با چند تا بخیه 

 !سر پا شي

 باز موند؛ اون ضربه ي چاقو رو شكم كسري دهانم

  كار همین آدم بود؟

به خودم بجنبم درگیر شدند و دلم...دلم مرد از  تا

اضطراب! حاال دیگه فكر گیر افتادِن دوباره تو اتاق 

نمي تونست وحشت زده ام كنه؛ حاال فقط نگران 

كسي بودم كه تا چند دقیقه ي قبل، مي خواستم از 

 .همین جا، راهم رو ازش جدا كنم

 .دختره رو ببر تو اتاق-

فریاد راننده بود و پسر رو به سمتم كشوند.  صداي

شروع كردم به جیغ زدن و ناخواسته و پشت سر 

  .هم، اسم كسري رو داد زدم

از پشت گرفته شد و به عقب كشیده شدم. تا  كمرم

جایي كه تونستم مقاومت كردم و مشت و لگد 



پروندم. اگه مقاومت دست كسري مي شكست و 

 ...چاقو

بدترین صحنه ي زندگیم گرفتم و هام رو از  چشم

تمركزم رو گذاشتم روي آزاد شدن از دست راننده. 

دست هاش دور قفسه سینه ام محكم شده و نفس 

كشیدنم رو سخت كرده بودند. سرم رو براي گاز 

گرفتن دستش پایین آوردم اما به هدف نرسیدم و با یه 

حركت آني، پرت شدم تو اتاقك چوبي و حین همه ي 

اق ها، اسم كسري از دهنم نمي افتاداین اتف .  

لحظه وحشت زده بودم، خسته و بي توان بودم،  اون

گرسنه و زخمي هم همینطور و اگه همه ي این 

ضعف هام همراهم نبود، باز هم توان مقابله با یه 

  !مرد كه وحشیانه كتك مي زد رو نداشتم

زده، لگد هاش رو به ساق پاهام مي كوبوند  حرص

كشید! نعره هایي كه از جثه ي نسبتا  و نعره مي

 .ریزه اش بعید بود



كاري كه از دستم بر مي اومد، جا خالي دادن  تنها

بایستم، فكر  یكي درمیون بود! فكر این كه بلند شم و

  !مسخره اي بود تو اون وضعیت

تو همه ي تنم پیچیده و امونم رو بریده بود! سرم  درد

رو بین دست هام مخفي كردم و از درد انگشت هام 

  .اشك تو چشم هام جمع شد

و درمونده، جیغ مي كشیدم و یكي در میون  عصبي

كسري رو صدا مي زدم كه خیلي ناگهاني، خودش 

دم و با دیدنش سالم روي پاهاش، نفسم رو تو اتاق دی

آزاد شد. درگیریش با پسر زیاد طوالني نشد و با 

  .چند ضربه، گیجش كرد

فكر ایستادن، شدني بود. بلند شدم و با بدبختي  حاال

ایستادم و همون یه كلمه ي كسري كه گفت "بدو"، 

بهم انگیزه ي دویدن با همه ي مفصل هاي خرد شده 

  .ام رو داد

یي كه تونستم دویدم و بعد از اون كشیده و بعد جا تا

ترش، رو دستاي كسري حمل شدم. تا چشم كار مي 



كرد، درختاي مرده و سر به فلك كشیده، جلوي 

راهمون بودند. با همه ي ضربه ها و ضعف ها، از 

  !حال نمي رفتم و درد، هوشیار نگهم مي داشت

 نارنجي و زنگ زده ي باغ رو كه دیدم، امیدم در

دوباره زنده شد و همین كه ازش گذشتیم، كسري 

  :پاهام رو روي زمین گذاشت و پرسید

 مي توني رو موتور بشیني!؟-

و واج نگاهش كردم و رنگم پرید هاج ! 

 

 

**** 

هشتم فصل  

كمك كسري، با همون لباس هاي كثیف، روي  با

تخت دو نفره ي سفید رنگ دراز كشیدم و از پنجره 

ت قرار داست و بي پوشش اي كه درست كنار تخ

بود، به باغچه ي بي برگ حیاط زل زدم. انگشتم از 



لحظه اي كه پسر پرتم كرده بود كف اتاق، به طرز 

  .وحشتناكي درد مي كرد و تغییر شكل داده بود

گریه داشتم كه با نشستن دست كسري روي  سوداي

بدنم، نگاهم رو از پنجره گرفتم و گریه كردن از 

  .سرم پرید

دكمه هاي یكي درمیون بسته ي مانتوم رو باز  شتدا

مي كرد و قبل از این كه به خودم بجنبم، بازش كرد 

  .و رفت سراغ دكمه هاي هاي شلوار جینم

بدبختي، دست چپم رو كه انگشت هاش قابل  با

استفاده بودند رو روي ساعدش نشوندم و پسش زدم 

و همزمان صداي بي جوني كه رنگ اعتراض 

گلوم خارج شد و بغضم تركید داشت، از !  

رو هوا خشك شد و مات نگاهم كرد دستش . 

هام شل شدند و از روي ساعدش سر  انگشت

كرد! دستم خوردند. هنوز داشت، متعجب نگاهم مي 

رو كشیدم و هیچ ایده اي براي این كارش به ذهنم 

  .نمي رسید



به لباس هاي پاره و كثیفم انداختم و وقتي  نگاهي

دوباره انگشت هاش به جون دكمه هاي جینم افتادند، 

آب دهانم رو از گلوي دردناكم پایین فرستادم و مات 

  !چشم هاي كسري شدم

د یا علت چیز دونم سنگیني نگاهم رو حس كر نمي

 :دیگه اي بود كه عقب كشید و توضیح داد

 !باید زخم هات رو پانسمان كنم-

بعد بدون اینكه لحظه اي منتظر هضم كردن این  و

اتفاق توسط من بمونه، دستش رو زیر كمرم بردم و 

در حالي كه با همون دست بلندم مي كرد، با دست 

 دیگه اش آستین هاي مانتو رو با احتیاط از تنم

بیرون كشید و مراقب بود كه با انگشت دفورمه ام 

 .برخورد نكنه

راه، موتور رو با ماشیني كه متین برامون آورده  بین

بود تعویض كرده بودیم و من عین دو ساعتي كه تو 

ماشین نشسته بودیم براي رسیدن به این ویال، از درد 

 .انگشت ناله كرده بودم



گذاشت و قبل  احتیاط كمرم رو دوباره روي تخت با

از اینكه بتونم واكنشي نشون بدم، شلوارم رو از تنم 

  .بیرون كشید

آن واحد درگیر چند حس متفاوت شدم كه خجالت  در

پر رنگ ترینشون بود! توجهش فقط و فقط روي 

زخم زانوم بود و ته بدبختي بود كه تو این وضعیت، 

از برخورد انگشت هاي گرمش با پوست یخ زده ام، 

بهم دست مي داد كه نباید احساسي !  

خیاِل وارسي زانوم، نگاهش رو باال كشید و  بي

  .ساعد دست راستم رو بلند كرد

صورتش خیره شدم و از خودم تعجب كردم كه با  به

این همه بالیي كه سرم اومده، باز هم نمي تونم از 

 .این مرد عجیب و غریب متنفر باشم

 .در رفته-

تحریكم نمي كرد و  غرق بودم كه درد هم انقدر

ناچار شدم مسیر نگاهش رو دنبال كنم تا متوجه شم 

 !كه منظورش دستمه



هام رو جمع كردم و براي بیرون كشیدن خودم  لب

ه ي كشنده، گفتماز این ورط : 

 !باید با خانواده ام صحبت كنم-

توجه به حرفم گفت بي : 

 !انگشتت باید جا بیفته، زخم زانوت هم عمیقه-

كردم تكرار : 

 ...خانواده ام حتما تا حاال كلي نگرانم شدن، باید-

حرفم نشست میون : 

 !اگر زخمت پانسمان نشه ممكنه عفونت كنه-

شدم برزخي : 

- سیم مي تونم بهشون زنگ بزنم تو بهم گفتي تا بر

  !اصال من نباید تا اینجا با تو مي اومدم

كرد، عمیق و طوالني و دست آخر گفت نگاهم : 

 .باید ببرمت حمام-



گیج شده بودم! نمي دونستم تا كي مي خواست  رسما

به این بازي احمقانه ادامه بده. با دلخوري نگاهش 

  !كردم و به آني بغضم تركید

مش گرفت و باالخره از موضعش رنگ نر نگاهش

 :كوتاه اومد

 !باشه...باشه-

نرم شدنش گریه نكرده بودم، به خداوندي خدا  براي

كه داشتم مي مردم از این عالمت سوال بزرگ 

 .زندگیم كه قالبش رو دور گردنم سفت كرده بود

 .مي دونن پیش مني پرتو! مي دونن چي شده-

یدن این جمله. كه هیچ، نفسم هم بند اومد از شن گریه

مي دونستن چي شده؟ پس چطور اجازه داده بودن 

 ...كه با كسري

و نشستم و قبل از اینكه چیزي بگم، با دیدن  بلندشدم

پاهاي تماما برهنه ام ضعف كردم و ملحفه رو تا 

  !نزدیكي تاپم باال كشیدم



اینكه حركتم توجهش رو جلب كنه، گفت بدون :  

- د از اون، بخاطر زنگ مي زنم. حرف بزن ولي بع

 !خدا هم كه شده دو سه روز با من راه بیا پرتو

كمال ناباوري و بعد از اون همه مخالفت، تلفنش  در

كه دستم رو براي رو به سمتم گرفت و قبل از این

 :گرفتنش دراز كنم، تلفن رو پس كشید و گفت

صداشون رو بشنو، بهشون بگو كه خوبي! همین و -

 .حرف دیگه اي نزن

هام رو تو هم كشیدم، داشت براي یه تلفن زدن  اخم

ساده، براي یه تماسي كه حقم بود، این همه شرط و 

 !شروط مي ذاشت

و كه در عصبي و منتظرم، باعث شد گوشي ر نگاه

حالت تماس بود به دستم بده و من وقتي تلفن رو به 

سمت گوشم بردم كه تماس جواب داده شده بود و 

صداي بي تاب و بي قرار مامان، تو گوشي مي 

 :پیچید



 ..الو... صدام رو مي ش-

جمله هاش نشستم میون : 

 !مامان-

ناگهانیش بغض هاي ناشناخته و عجیبي رو  سكوت

هایي كه تو گلوم جاشون نشد به گلوم ریخت. بغض 

و پخش شدن اینور و اونور، ریختن تو راه هاي 

 .تنفسیم و سنگ شدند و نفسم رو بند آوردند

  دورت بگردم پرتو...خوبي مامان؟ خوبي دخترم؟-

حال هضم "دورت بگردم" بودم كه زد زیر  در

گریه! گوشي رو دور كردم و به شماره خیره شدم؛ 

د؟واقعا مادرم پشت خط بو ! 

رو كه نزدیك كردم، صداي هق هقش دور  گوشي

شده بود! مي خواستم صداش بزنم كه صداي بابا 

 :غافلگیرم كرد

  پرتو بابا؟ هستي؟-



تونستم حسم رو توصیف كنم، به طرز  نمي

 ...وحشتناكي شرمنده بودم؛ شرمنده بودم كه

 دخترم؟-

هام رو به زور حركت دادم لب : 

 ...بابا-

- الت خوبه؟خوبي بابا جان؟ ح   

نمي شد كلمه اي از حالم حرف بزنم. دست و پا  روم

 :شكسته گفتم

 .خوبم بابا-

 !گوشي رو مي دم مامانت. صبر نداره-

"باشه" رو نگفته بودم كه صداي مامان تو  هنوز

 :دستگاه پخش شد

 حالت خوبه مامان؟-

هام باال پریدند و بغض و گریه و شرم از سرم  ابرو

ران مواخذه بودم و این جماعت، پرید! من منتظر هزا



تنها سوالي كه از من داشتند و مدام تكرار مي 

 !كردند، درباره ي خوب بودن حالم بود

و به دروغ، گفتم متعجب :  

- مخوب . 

هرچي منتظر موندم، هیچ سوال جدیدي ازم  و

پرسیده نشد! نگراني تو صداي هر دوشون موج مي 

 !زد اما واقعا عجیب بود كه هیچ چیزي نمي پرسیدند

كه طوالني شد، كسري گوشي رو از دستم  سكوتم

كشید و من، هاج واج خیره شدم بهش و گوش دادم 

  !به چند جمله ي روتیني كه گفت

قطع كرد و گوشي رو روي كنسول  رو كه تلفن

بزرگ اتاق گذاشت، كلمه ها رو پیدا كردم و به 

 :حرف اومدم

چي بهشون گفتي؟ اینا واقعا پدر و مادر من بودند؟ -

من یه دقیقه دیر مي رسیدم خونه مادرم كالفه ام مي 



كرد، چي بهشون گفتي كسري؟چه كارشون كردي 

 كه هیچي نمي گن؟

بر نگاهم كرد و انقدر به  اتاق ایستاد و بر و وسط

 !این كار ادامه داد كه به ناحق، من از رو رفتم

رو كه ازش گرفتم، جلو اومد و ملحفه رو از  نگاهم

روي تخت كشید و با گرفتن ساعدم، وادارم كرد به 

بلند شدن. تو حركاتش، اجبار بي پرده اي مشهود 

بود و وقتي رو به روش ایستادم، مستقیم نگاهم كرد 

رانه گفتو آم : 

باید فكري به حال زخم ها و انگشتت كنم، تا تموم -

شدن این وضعیت لطفا و خواهشا، به حرف هام 

 .گوش كن

جمله اش تازه به یاد انگشتم افتادم و درد تو تنم  با

 .پیچید

افتاد و دنبالش كشیده شدم، دري كه گوشه ي  راه

اتاق بود رو باز كرد و وارد حمام نسبتا بزرگي شد 

شاره كرد كه لبه ي وان بشینم. نشستم نه به خاطر و ا



اطاعت از لحن دستوریش، نشستم چون ایستادن 

 !بیشتر از این واقعا در توان من نبود

آب رو باز كرد و گفت شیر : 

 !نباید حمام كني! فقط زخمت رو تمیز مي كنم-

به دنبال همین جمله، حوله ي كوچیكي رو زیر  و

صله هم داشت پوستم رو آبي كه حرارتش از همین فا

گرم مي كرد برد و با خیس كردنش، مقابلم روي 

 !زانو هاش نشست

پاهاي برهنه ام رو به هم فشردم. مغزم دو  ناخواسته

قسمت شده بود؛ قسمتي كه پشت سر هم و با تیراژ 

باال سوال تولید مي كرد و قسمت دیگه، دنبال پیدا 

ودكردن یه راهي واسه كم كردن این همه درد ب ! 

حوله ي گرم و انگشت هاي داغ كسري با  برخورد

زانوم، مغزم رو سه قسمت كرد؛ قسمت جدیدي كه 

 !درد، مجال اسم گذاریش رو بهم نداد



هاي مغزم متالشي شدند  كشیدم  و قسمت بندي جیغ

 !و به در و دیوار جمجمه ام پاشیدند

رو خم كردم و به رد بتادیني كه از باالي زانو  سرم

تا مچ پا و انگشت هام كشیده شده بود نگاه كردم و 

 .لب هام رو گاز گرفتم

انعطاف به كارش ادامه داد، تحملم  سر رسید  بدون

ادمو از شدت درد، ناخواسته بلند شدم و ایست . 

رو روي پاي سالم و غیر دردناكم گذاشت و  دستش

وادارم كرد به نشستن! درد زانوم فراموشم شد و 

تمركز كردم روي سوزش و فشاري كه انگشت هاش 

  .به پام مي دادند

كه كامال نشستم، دستش رو عقب برد و با  وقتي

حوله، رد اضافي بتادین رو پاك كرد. از این فاصله 

تجزیه و تحلیل بود! استخون  صورتش كامال قابل

بندي خاص صورتش توجهم رو جلب كرد و بدون 

اینكه بخوام، دستم رو جلو بردم و انگشتم رو كشیدم 

 !!!روي شكستگي ابروش



سر بلند كرد، با سرعت دستم رو كشیدم.  متعجب

 :نگاهم كرد و گفت

  مي دوني جاي چیه؟-

گیج كننده ام رو با تعجب شكستم سكوت : 

 چي؟-

- ده سالم كه بود، با موتور تصادف كردم. دستم هف

 ...از دو جا شكست، پیشونیم هم

جمله هاش رو تفسیر و درك مي كردم كه نفسم  داشتم

بند رفت و با آخرین توان و به بدترین نحو، جیغ 

  !كشیدم و از شدت درد و فشار، زدم زیر گریه

نگاه تار شده، به دستم كه دیگه انگشتش بد شكل  با

نگاه كردم و نامفهوم، چند تا جمله گفتم كه بازو نبود 

 :هام رو گرفت و با لحن مالیمي گفت

هیس... هیچي نیست! تموم شد... نگاهش كن؛ -

 .تموم شد

یم ریتم تنفسیم نفس هايتنظ براي   



كشیدم و در حالي كه سعي مي كردم گریه ام  عمیق

 :رو كنترل كنم، گفتم

 .دردش دیوانه كننده است-

ي دیگه اي برداشت و در حالي كه مرطوبش  حوله

 :مي كرد، گفت

برات مي بندمش، كمي بي حركت بمونه بهتر هم -

 .مي شه

مشغول نزدم، دوباره مقابلم نشست و اینبار،  حرفي

پاك كردن صورتم شد؛ صورتم رو تو آینه ندیده بودم 

  !و جز چشمم، نقطه ي دردناك دیگه اي نداشتم

هاي كسري مستقیما به صورتم مي خوردند و  نفس

حالم رو دگرگون مي كردند؛ دوباره به اون رد 

شكستگي و بعد به لب هاش خیره شدم كه سرش رو 

 :باال آورد و گفت

 ...بعد از اون تصادف-



رو كه گفت، با وحشت عقب كشیدم و منتظر  همین

بقیه ي جمله اش نشدم. به دست هاش خیره شدم و 

وقتي مطمئن شدم كه از بدنم فاصله دارند و قرار 

نیست كار دردناكي انجام بدن، نفس راحتي كشیدم و 

 :نالیدم

 !برام چیزي تعریف نكن-

به همین سادگي خندید و در كمال ناباوري،  خندید،

ن هم خندیدم و قبل از اون، تو باورم هم نمي گنجید م

كه روزي برسه، كه تو همچین وضعیت اسفناكي به 

  .یه دلیل پیش پا افتاده بخوام بخندم

چشم هاش نگاه كردم و خنده رو لب هام ماسید؛  به

من قرار بود از این مرد متنفر باشم؛ از مردي كه تو 

مام باور شب تولد سي سالگیش، گند زده بود به ت

هاي ذهني و امید ها و هر چیز دیگه اي كه در من 

  !بود

 !بیا بیرون؛ بپا لیز نخوري-



خودم كه اومدم، از حمام خارج شده بود. بلند شدم  به

و بیرون رفتم و به قول خودش، پاییدم كه لیز 

 .نخورم

از اتاق با یه جعبه ي سفید منتظرم بود و به  بیرون

بنشینم صندلي اشاره كرد و خواست . 

پاهام برام عادي نمي شدند؛ روي صندلي  برهنگي

نشستم و آرزو كودم كه كاش به زودي، چیزي براي 

  !پوشیدن پیدا كنم

نشستم و زخم زانوم رو پانسمان كرد و روي  مقابلم

دو سه بریدگي، چسب زد. انگشتم رو بست و در 

 :آخر پرسید

 مي توني لباس هات رو عوض كني؟-

ي تونستم؛ فقط كافي بود كه لباس ها بود كه م معلوم

 !رو به دستم بده

رو به نشونه ي بله تكون دادم، از جاش بلند شد  سرم

و وسایلي كه روي زمین ریخته بود رو جمع كرد و 



آخر سر، به سمت دراور رفت و مشتي لباس، آورد 

 !و روي پاهام گذاشت

ها به احتمال زیاد متعلق به خودش بودند و  لباس

دونههمگي مر ! 

محض اینكه از اتاق خارج شد، تاپم رو بیرون  به

كشیدم و با انگشت هاي آزادم یكي از تي شرت ها 

رو پوشیدم و انقدر عجله داشتم براي پوشیدن شلوار 

كه كار به انتخاب نرسید؛ اولیني كه به دستم اومد رو 

 !تنم كردم و خیالم باالخره آسوده شد

و همه ي سوال  وقت اون بود كه گیرش بیارم حاال

 !هاي لعنتي مغزم رو ازش بپرسم

قدم هایي كه از ضعف و درد لنگ مي زندند،  با

خودم رو به تخت رسوندم و لبه اش نشستم؛ باالتنه 

و روي تخت انداختم و دراز كشیدم. گوشي ام ر

كسري دقیقا كنار صورتم بود! به صفحه ي 

خاموشش خیره شدم و پازل هاي عجیب و غریب 

ذهنم كه لبه هاي هیچ كدومشون باهم تطابق نداشتند 



هم چیدم و از تصور شكل در همي كه كنار  ناررو ك

  !هم مي ساختن، گیج و كالفه شدم

ه ي دایره اي شكل صفحه رو روي تك دكم انگشتم

ي تلفن كسري گذاشتم و با فشردنش و روشن شدن 

  !صفحه، ماتم برد

شدم و در حالي كه تلفن رو مقابل چشم هام مي  بلند

گرفتم، دهانم از تعجب باز موند؛ عكس من روي 

صفحه ي تلفنش بود!! آخرین عكسي كه روي 

 !پروفایل تلگرامم گذاشته بودمش

شدم كه خاموش شد؛ دوباره  به صفحه خیره انقدري

 !روشنش كردم و مغزم هیچ حرفي نزد

هاي درونم هم واكنشي نشون ندادند و شاید  پرتو

بهتر بود كه بگم، دیگه پرتویي در من باقي نمونده 

  !بود

یه پوسته مونده بود از من و یه مغز متالشي  فقط

شده كه علت تداوم همین ها هم، فهمیدن علت 



ت سر هم و با تمام بي رحمي، بالهایي بود كه پش

  .سرم اومده بودند

خاموش شده رو كنارم رها كردم و در حالي  گوشيِ 

كه با ضرب سر و تنه ام رو به عقب پرت مي 

  !كردم، آه كشیدم

چوبي اتاق، با صداي عجیبي باز شد و توجهم  در

رو جلب كرد؛ كسري تو آستانه ي در بود با چند 

رده بودند. تو سكوت نایلون كه دست هاش رو پر ك

حركاتش رو دنبال كردم؛ اومد و كنار تخت، روي 

  !زمین نشست و مشغول باز كردن نایلون ها شد

سوال هام رو به ترتیب اولویت، طبقه بندي  داشتم

 :مي كردم كه صدام زد و گفت

  مي توني بیاي پایین غذا بخوري؟-

كباب و ریحون، مغزم رو قلقلك داد؛ آخرین  بوي

غذایي اي كه خورده بودم رو واقعا به یاد  وعده ي

نداشتم. به ظروف یكبار مصرف غذا خیره شدم و 

 :گفتم



 !باید حرف بزنیم كسري-

رو دوستانه ادا كرده بودم، "باید حرف بزنیم"  كسري

  !رو هم همینطور

دهنده ترین حس هم در حال حاضر همین بود  آزار

بم هنوز كه نمي دونستم این آدم دوسته یا دشمن! قل

مي خواستش و اگه بهش بها مي دادم، حاضر بود به 

قوت حس اول، براش ضعف كنه و یكي درمیون 

بتپه اما مغزم، تمام تمركزش رو گذاشته بود رو 

 سواالتش و جواب هاشون و خود كسري رو، اصال

  !داخل آدم حساب نمي كرد

 !بیا غذات رو بخور-

شدم عصبي : 

- تر و خشكم كني و بهم بسه كسري؛ نیومدم اینجا كه 

آب و غذا بدي!! اگر اومدم، دلیلش فقط گره ي 

كوریه كه این روز ها به زندگیم زدي، گره اي كه 

چاره ي باز كردنش حرف هاییه كه باید بزني و نمي 

  !زني



چشم هاي ریز شده نگاهم كرد و آخر سر، چشم از  با

صورتم گرفت و در حالي كه در ظرف سوپ رو 

فتباز مي كرد، گ : 

 !اول سوپ بخور، بعد غذا-

هام رو از داخل گاز گرفتم و براي هدر ندادن  لب

وقت، نشستم و كامل غذام رو خوردم. اول هم سوپ 

 !خوردم كه بهونه اي دستش نداده باشم

اتمام آخرین لقمه، عقب كشیدم و گفتم با : 

حاال نوبت چیه؟ خواب؟ باید چقدر بخوابم تا بعد -

  حرف بزني؟

نكرد و تو سكوت، سفره ي نایلوني رو جمع  صحبتي

 :و مچاله كرد! برزخي ادامه دادم

  !برنامه ي بعدیت چیه برام؟ بگو تا اطاعت كنم-

هم كرد، رو كناري گذاشت و خوب كه نگا سفره

 :گفت

  !حرف مي زنم ولي باید یه قولي بهم بدي-



 :نالیدم

هر قول و هر شرطي كه داري رو محض رضاي -

  !خدا بذار براي بعد از حرف هات

جاي نامعلومي تو صورتم خیره شد و گفت به : 

باید قول بدي بعد از شنیدن حرف هام، یك هفته -

 !!!باهام زندگي كني

و مغز رو داشت. حس خالي شدن گلوله ت حرفش

حس موذیانه اي سرك كشید و تو سرم داد زد" فقط 

 "یه هفته؟ بعدش قراره چه بالیي سرمون بیاد؟

 !قبوله؟-

شنیدم و شاید بهتر بود  پوچ شدم از جمله اي كه یهو

كه بگم، با حرفي كه زد، تازه تونستم عمق ماجرا 

  !رو درك كنم

رابطه بهم ریخته و از هم گسسته بود و احتماال  این

تنها چیزي كه تو همین مدت تونسته بود دست و پا 

شكسته تداومش بده، بي خبري من از اتفاقات افتاده و 



و بعد از اون،   تمایل و تالشم، براي دونستنشون بود

قرار بود جوري این رابطه متالشي بشه كه بیشترین 

  !خواسته ي كسري از من مي شد، یك هفته زندگي

حس هاي تازه و عجیبم، به چشم هاي سیاه و غم  با

زده اش نگاه كردم و دلم آتیش گرفت و یاد جمله اش 

افتادم كه گفته بود" دونستنت همه چیز رو بد تر مي 

 "كنه

- ل ندي برات نمي گمتا قو . 

سوخت براي این ازدواج و این عشق بي فرجام  دلم

و خیلي ناگهاني، اصرارش باعث شد كه وحشت 

كنم؛ نكنه با دونستن این قضیه، انقدري ازش متنفر 

مي شدم كه ثانیه اي نمي تونستم تحملش كنم؟ چشم 

 :هام رو بستم و گفتم

  !قول نمي دم-

رون فوت كرد. رو منقطع و پر درد به بی نفسش

 :گفتم



  !دونستن حق منه ولي این قول، حق تو نیست-

داشت صداش و من، متنفر بودم از این كسري  غم

كه چشم هاش رو غم پر مي كرد و لحنش مظلومانه 

 :بود

 یه روز زندگي با تو حق من نیست؟-

فرم استعفاش رو با این حرف پر كرد؛ از یه  قلبم

شت زده گفتمهفته اومده بود رو یك روز؟! وح : 

 !نه من هیچ قولي به تو نمي دم-

كرد و دلم لك زد براي كسراي زورگو كه  سكوت

  !حرف حرف خودش بود

سرم رو جلو بردم و دقیق نگاهش كردم؛  ناخواسته

چه جمله هایي مي تونست گفته شه كه من رو از این 

آدم متنفر كنه؟ چه كلمه هایي مي تونست باعث شه 

به لقاش ببخشم و حاضر  كه عطاي این عشق رو

 !نشم حتي یك روز تحملش كنم



یك روز حق منه پرتو! بیست و چهار ساعت -

داشتنت براي خودم، خواسته ي زیادي نیست! بیست 

و چهار ساعت بدون دغدغه، وقتي كه هیچ سوالي 

نیست! من قول این یك روز ازت نمي خوام؛ من 

 !براي حقم قول نمي گیرم

كاش زودتر مي فهمیدم زودتر حرف مي زد، كاش ! 

لبه ي تخت بشینم؛ در جا اطاعت كردم خواست !! 

هم تك صندلي موجود تو اتاق رو، آورد و  خودش

ته بودم، گذاشتشدقیقا رو به روي جایي كه من نشس ! 

هام رو اگه تو سینه نگه مي داشتم، سنگ مي  نفس

شدند؛ براي همین تند و تند به بیرون فوتشون مي 

  !كردم و دم هاي كوتاه مي گرفتم

روي صندلي و ساعد هاش رو روي پاهاش  نشست

گذاشت و به جلو خم شد و قبل از اینكه بتونم واكنشي 

ه، گفتنشون بدم و فكري تو سرم شكل بگیر :  

  !اسم و فامیليِ تو، پرتو حقیقي نیست-



تو تنم یخ بست؛ قبل از حرف هاش، فكر همه  خون

چیز رو كرده بودم اما فكر كجا و واقعیِت لخت 

 !حرف هایي كه داشتم مي شنیدم كجا؟

ي وجود شد چشم و گوش و تمام تواناییم شد  همه

 .انتظار

  !تو... ملورین محمد پناهي-

مت آرنج هاي صاف شده اي كه لبه ي رفتم؛ مقاو وا

تخت گذاشته بودمشون، شكست و لب هام ناخواسته 

از هم فاصله گرفتند و صدایي از سر تعجب، از 

گلوم خارج شد! دنیا محمد پناه همسر سابق كسري 

 بود و من؟ ملورین محمد پناه بودم؟

افكارم جامه ي كلمات پوشوندم و پرتشون كردم  به

 :بیرون

- خواهر همسر سابقت؟ آره؟ من كي ام؟  

گفت عصبي : 

  !نه...نه-



وا رفتم، نبودم؟؟! پس كي بودم؟ دوباره ! 

خوب به حرف هام گوش بده پرتو! خوِب خوب!  -

داستانت داستان گیج كننده ایه. مي خوام با دقت بهش 

گوش كني. من صادقانه برات داستان رو مي گم و 

  !تو ام منصفانه قضاوت كن

فهمیدم، تو سرم فقط  دو كلمه هاش رو نمي  حرف

  !"بود، یه اسم و یه فامیل" ملورین محمد پناه

زن سابق من، دنیا، كسي بود كه وقتي پسرمون -

برچسب اوتیسم خورد، یه شرط برام گذاشت" یا 

 ."پسرت یا من

شد فقط پسر من و مشكالتش شدن مشكالت  پسرمون

  !حل نشدني زندگي مون

ز همسرم... جدا شدمپسرم رو ترجیح دادم و ا من . 

كردن رو شاید هزار جاي مختلف، گفته و شنیده  دق

بودم اما حس نه؛ تا امروز و این لحظه، من معناي 



و گوشت و استخونم،  واقعي دق كردن رو با پوست

  .حس نكرده بودم

سنگین شده بود و تمایل داشت كه از جایي به  قلبم

بیرون درز كنه. یه غم وسیع از چشم هاي ساكت و 

سرد كسري، به درونم راه گرفته بود و هر لحظه 

  .داشت بیشتر و بیشتر پرم مي كرد

من از همسر سابقم جدا شدم؛ تو زندگي مشتركم با -

كست هاي بدي خوردم اما... همه و همه این آدم، ش

ي این اتفاقات، مربوط به خودم و زندگي شخصیمه. 

من تو رو براي تاوان اشتباهات همسر سابقم وارد 

زندگیم نكردم و مي خوام همیشه، یادت بمونه كه تو 

به این قضیه هیچ ربطي نداشتي، نداري و نخواهي 

 !داشت

از دهانم به هام رو روي هم فشردم تا قلبم  دندون

  !بیرون نزنه

و اما تو... تو ملورین محمد پناه، تنها دختر فرهاد -

  !محمدپناهي



اختیار ایستادم بي : 

 دختر كي؟-

كي بودم؟ من... پدرم... اتابك بود. اتابك  دختر

 ...حقیقي و من تنها دخترش

هام رو گرفت و به آرامش دعوتم كرد دست : 

- موم نشدهبشین پرتو. بشین لطفا. حرف هام ت . 

دستش زدم و برزخي گفتم زیر : 

چرت و پرت نگو بهم. این اراجیف چیه كه داري -

تحویلم مي دي؟ من دختر خانواده ي خودمم. پدر و 

مادر خودم. شناسنامه ام هست...عكسام هست... 

واسه این اشتباه مسخره با برنامه وارد زندگي من 

؟شدي؟! واسه این اشتباه زندگي من رو بهم ریختي   

دست هام افاقه نكرد؛ اینبار تنه ام رو گرفت و  گرفتن

  :نشوندتم و عصبي و كالفه گفت

 !خواهش مي كنم بشین-

نشدم اما گفتم بلند : 



 ...واست متاسفم. واقعا برات متاس-

حرفم نشست میون : 

 همون عكسایي كه مي گي، مربوط به چند سالگیتن؟-

كردم و بعدش فكر و نهایتا بهش توپیدم اخم : 

مربوط به همیشه، همه ي سن ها و مي تونم به -

توي احمق هم تك به تكشون رو نشون بدم! از اون 

گذشته، من شبیه به پدرمم، همه این رو همیشه مي 

 !گن

زیرینش رو بین دندون گرفت و نفس عمیقي  لب

 :كشید و نهایتا گفت

كوچیك ترین عكسي كه داري مربوط به چند -

  سالگیته؟

وقت تو تمام بیست و پنج سال زندگیم انقدر  هیچ

 :عصبي نبودم كه حاال! فریاد زدم

  !چه بدونم، دو سالگي، سه سالگي-



رو تو هوا قاپید حرفم : 

- الگیت؟خب.. نوزادیت؟ یه س   

تمام توان فكر كردم و حس كردم كه جایي تو  با

مغزم شكاف خورد، نداشتم؛ عكس هاي مربوط به 

این سن هایي كه مي گفت رو نداشتم، نه نوزادي و 

نه قبل از دو سالگي، از بین دندون هاي كلید شده ام 

 :غریدم

همین؟ چون عكس از نوزادیم ندارم بچه ي مادر و -

كردي من رو؟پدرم نیستم؟ مسخره    

پرتو... من از حرف هام مطمئنم، سخته برات مي -

دونم، مي فهمم اما محض رضاي خدا گوش بده! از 

اون گذشته، تو... شبیه به پدرت نیستي! نه شبیه به 

پدرت نه مادرت و نه هیچ كدوم از اعضاي 

 ...خانوادت! هر كسي این حرف رو زده

رد رو كلمه ي جمله اش رو نشنیدم، دهنم كلید ك بقیه

 !"ي "مادر



مادرم؟ مادرم؟ مادرم؟   

زدم زیر خنده. بلند و دیوانه وار، خنده اي كه  بلند

تهش شد بغض، ته ترشم شد گریه و اشك! چرت مي 

گفت این آدم؛ عكس نداشتم كه نداشتم! هر كسي 

عكس از قبل دو سالگیش نداشت بچه ي پدر و 

 مادرش نبود؟

- ا رضایي هستي؛ تو دختر فرهاد محمدپناه و یلد

  !دختري كه وقتي دو سالش بود، ناپدید شد

 :نالیدم

چرت و پرت نگو، چرت و پرت نگو كسري! یه -

بار دیگه این خزعبالت رو تحویل من بدي زنده ات 

نمي ذارم. خدا شاهده زنده ات نمي ذارم. تو آدم 

 ...نیس

ام با صداي زنگ موبایل كسري درهم شكست جمله ! 

ي گوشي كه روي تخت بود  و به صفحه برگشتم

  !نگاه كردم و شماره ي بابا رو تشخیص دادم



همین بس بود براي از هم گسستن بند هاي  همین،

وجودم كه با "انكار" كنار هم نگهشون داشته بودم! 

تلفن رو چنگ زدم و جواب داده و نداده، با هم ي 

 :حس هاي زنده و مرده ي درونم، فریاد زدم

 !بابا-

تو دستگاه پیچیدمامان  صداي : 

  ...پرتو مامان-

تونستم حرفي بزنم! ذهنم فقط حول و حوش یه  نمي

 "!جمله مي گذشت" این زن مادرته، تمام

پشت دست اشك هام رو پاك كردم و در حالي كه  با

 :سعي مي كردم صدام نلرزه، پرسیدم

 مامان كجایي؟-

جوابش رو نشنیده بودم كه كسري گفت هنوز : 

- خواستم باهات حرف بزنم و  مي دونن كه مي

 !جریان رو بهت بگم



بي رحمانه ضربه مي زد این مرد! چه بي  چه

رحمانه تبر به دست گرفته بود حصار هاي انكارم 

د رو مي شكستكه تنها سالحم بودن !  

 :نالیدم

  !مامان-

شنیدم و : 

جاِن مامان؟ بگو كجایي؟ پیش اون مردیكه ي -

  .عوضي نمون

به كسري دادم نگاه . 

اولین بار بود كه دو كلمه ي " مردیكه" و  این

"عوضي" رو  از زبون مامان مي شنیدم! چي گفته 

بود؟ مردیكه ي عوضي؟! كامال درست گفته بود! 

مین بوداین آدم دقیقا ه !  

 :نالیدم

چي داره مي گه؟ چرا قبول كردین كه بهم بگه؟ -

 !دروغ مي گه بهم مامان



گریه اش چنگ كشید به تار تار وجودم صداي . 

 دروغ مي گه دیگه؟ مگه نه؟-

گریه اش مي اومد اما صداي نه گفتنش نه!  صداي

  چقدر كار داشت مگه گفتِن یه "نه"؟

- ي گه كه من مامان صدامو داري؟ داره دروغ م

 ...بچه ي

جمله رو كامل كنم؛ گفتنش تو حرف هم  نتونستم

  !راحت نبود

 ...مامان؟ شنیدي؟ دروغ-

هام كشیده شدند! همون مردیكه ي عوضي بازو  بازو

هام رو كشیده بود! گوشیش رو با تمام توان به زمین 

 :كوبیدم و فریاد زدم

 چرا نمي گه كه دروغ مي گي؟-

آغوشم كه كشید، آتیش گرفتم؛ چقدر وقیح بود این  در

آدم! دست سالمم رو تخت سینه اش گذاشتم و 

 :همزمان كه هولش مي دادم، فریاد زدم



 !به من دست نزن-

م و در حالي كه سر سنگینم رو بعد فاصله گرفت و

  !بین ساعد هام مي فشردم، فكر كردم

بعضي از قطعه هاي پازل باهم همخوني پیدا  حاال

كرده بودند اما، این اتفاق با عقلم جور در نمي اومد! 

من حتي به این فكر كرده بودم كه هویت دیگه اي 

داشته باشم ولي اینكه پدر و مادرم، پدر و مادر 

م نباشنحقیقيِ خود ...  

كردن بهش هم نشدني و زشت بود فكر !  

ي تخت نشستم، جریان خون تو رگ هام قطع و  لبه

  !وصل مي شد و قلبم به درستي نمي تپید

بود  تنها دختر چه كسي هستم؟ اگر تنها دختر  گفته

بودم پس چرا فامیلي اي كه گفته بود دقیقا فامیليِ زن 

  !لعنتیش بود

رفت، بلند شدم و به زور داشت تحلیل مي  مغزم

 :روي پاهام ایستادم و با تمام توان گفتم



 .من رو ببر خونمون-

بعد از سر دلتنگي و بهت و هزار حس كوفتيِ  و

 .دیگه، اشك ریختم

كه نشون نداد، برگشتم و نگاهش كردم، به  واكنشي

دیوار بین دو پنجره تكیه زده بود و بي حرف نگاهم 

 :مي كرد. جیغ زدم

- م؛ همونجا واینسا و نگام كن! من رو با توا

برگردون به جایي كه بودم، برگردون و براي 

 ...همیشه

حرفم نشست میون : 

  !داري بد اخالقم مي كني پرتو-

باز موند؛ بد اخالقش مي كردم؟ دهانم   

 !تا قبل از این خوش اخالق بودي؟ انسان چطور؟-

گفت كفري : 

- ت نیستي! به من چه كه تو بچه ي پدر و مادر فعلی

  از من عصبي هستي بخاطر این قضیه؟



داشت مي گفت؟ چرا دیگه نمي فهمیدمش؟ به  چي

صفحه ي خاموش تلفني كه كف اتاق بود خیره شدم 

 :و گفتم

  !اینا همش مسخره بازي هاییه كه تو راه انداختي-

جلو اومد و ترسیده عقب رفتم. دو قدمیم كه  عصبي

  :رسید ایستاد و تو صورتم داد زد

من چه كارت كردم؟ تو یك سالي كه گذشت، چه -

كارت كردم؟ جز اینكه از تويِ لعنتي خوشم اومد 

دیگه چه غلطي كردم كه داري ندونسته باهام اینطور 

 !تا مي كني؟

مي پرسید چه كار كرده؟ این آدم قرار بود تا  تازه

 كي انقدر وقیح و متوقع بمونه؟

داد ادامه : 

- ن نمي خواستم ازم دروغ جواب سواالتو ندادم؟ چو

بشنوي! مي شنوي پرتو؟ من حتي دلم نمي خواست 



بهت دروغ بگم! باور كني یا نه، مهم نیست! مهم 

 !حسي بود كه داشتم

ي به جلو اومد و ادامه داددیگه ا قدم : 

یه سال تمام بیخ گوششون بودي، به خونه ام رفت -

و آمد داشتي اما نذاشتم آب تو دلت تكون بخوره! 

نذاشتم یه لحظه با یكي ازشون رو به رو شي! 

انصاف داشته باش؛ من واسه خودم خواستمت و 

بهت آسیب نزدم! رو راست باش، با من بدبخت 

من خوب نبود؟ بودي پرتو؟ حالت با   

چیزي به گلوم چنگ زد و پیچك هاي سفت و  یه

برنده ي تردید، دور تنم پیچید! حالم باهاش... خوب 

  !بود اما نه دیگه حاال

من با خواهر خودم جنگیدم تا تو بویي از قضیه -

نبري! به جون تنها پسرم قسم مي خورم از وقتي كه 

ها  خودت رو شناختم، زدم زیر همه ي قول و قرار

  !و نقشه هاي كوفتیمون



شدم به چشم هاش و یه آن، فقط یه آن در برابر  خیره

شهر خاموش چشم هاش، احساس مسئولیت كردم اما 

این حس، شاید یك ثانیه هم دووم نداشت، من كه 

 !پرتو نبودم؛ دیگه با چي مي تابیدم؟

هام رو گرفت و نشوندم روي زمین! صورتم  شونه

م كرد بهش نگاه كنمرو باال آورد و وادار . 

تو رو ساحل پیدا كرد! ساحل پیگیر زندگیت شد و -

همه چیز رو فهمید! یه روز اومد سراغم و مو به 

مو، قضیه و نقشه اش رو برام گفت! خب من یه پسر 

اوتیسم داشتم و تو، با این بچه ها سر و كار داشتي و 

از نظر ساحل، این خودش یه نشونه ي خوب براي 

ار بودشروع این ك !  

رو گرفتم، با سماجت سرم رو به باال  نگاهم

 :برگردوند و گفت

من زخم خورده بودم؛ هم من، هم ساحل و تو، -

بهترین گزینه و برگ برنده بودي براي من، براي 

ما! اما از وقتي كه فقط بخاطر تو، نه بخاطر برنامه 



مي اومدم دیدنت، برام نه گزینه بودي و نه برگ 

رتو بودي؛ زني كه مي خواستمشبرنده، برام پ !  

بودم؛ گیج گیج! دلم مي خواست خودم و كسري  گیج

رو تو اتاق بذارم و برم؛ برم جایي كه نه من باشم و 

نه كسري!! داشت از خودش حرف مي زد در حالي 

كه قبل از اون، ذهن من رو با حرفي كه راجع به 

 .هویتم زده بود، كامال به هم ریخته بود

نمي دونست باید به چي فكر كنه؛ پدر و مغزم  حاال

مادرم؟ بي گناهي كسري؟ گزینه؟ برگ برنده؟ 

خواهر كسري!؟ همسر سابقش؟ پرتو؟ ملورین؟ 

 فرهاد محمد پناه؟ یلدا رضایي؟

تركید و قلبم، اشك شد و از چشم هام بیرون  بغضم

 :زد! میون هق هقم پرسیدم

 من چرا ناپدید شدم؟ من كي بودم؟ چي شدم؟-

به دلم داد و گفت دل :  

  .قضیه اش مفصله اما من كامل برات مي گم-



نگاهش كردم و دقیقا زماني كه مي خواست  منتظر

ند شدكلمه اش رو بگه، صداي زنگ تلفنش بل !!  

من این تلفن رو با تمام قدرت به زمین نكوبیده  مگه

 !بودم؟

رو براي برداشتن تلفن دراز كرد و همزمان  دستش

كه تلفن رو از روي فرش بلند كرد، صداي زنگي 

  !خاص، مثل زنگ ورودي تو اتاق پیچید

به كسري و بعد، به اطرافم نگاه كردم. انقدر  اول

م هام فرصت نكردند سریع از جاش بلند شد كه چش

دنبالش كنند؛ به سمت پنجره ي اتاق رفت و با 

  !خشمي خاص، پرده رو كنار زد

این كه بلند شم تا ببینم چه چیزي نظرش رو  توان

اینطور جلب كرده رو نداشتم! فقط دیدم كه دوید به 

سمت در خروجي اتاق و به محض اینكه پاش رو از 

جیب و اتاق بیرون گذاشت، صداي ضربه هاي ع

 !غریبي از سمت حیاط بلند شد



شدم و به سمت پنجره كشیده شدم؛ حیاط كوچیك  بلند

و یخ زده ي ویالیي كه داخلش بودیم، خالي از هر 

جنبنده اي بود. با بلند شدن دوباره ي صدا، نگاهم به 

سمت در كشیده شد؛ انگار كه كسي داشت، محكم و 

 .پیاپي به در آهني حیاط ضربه مي زد

كشیدم اما تنها چیزي كه تونستم ببینم، سقف  گردن

سفید رنگ ماشین نامعلومي بود. ضربه ها تمومي 

  !نداشتند و در داشت به وضوح تكون مي خورد

صداي مهیب و پي در پي، سطح اضطرابم رو  این

تا حد قابل توجهي باال برده بود! تمام امیدم این بود 

ر بود كه كه پدر و مادرم پشت در باشند و با این فك

مي تونستم اضطراب ناشي از این صدا رو تحمل 

 .كنم

داشت با روح و روانم بازي مي كرد كه كسري  صدا

رو در حال دویدن به سمت در دیدم. صداي پاهاش، 

  .صداي كوبیده شدن در رو كمرنگ و متوقف كرد



كسري به در، توقف و صحبت كردن  رسیدن

باز  نامعلومش با شخص پشت در و بعد از اون،

كردن در شاید سال ها طول كشید و وقتي در باز شد 

  !كه من، پیر شده بودم

طلبكارانه ي دو مرد به داخل ویال، خط هاي  ورود

وحشیانه اي كشید روي ته مونده هاي امیدي كه با 

فكر حضور پدر و مادرم براي خودم جمعشون كرده 

 .بودم

دو مرد با شتاب به سمت ساختمون مي اومدند و  هر

  !كسري پشت سرشون داد و بیداد مي كرد

دِر همچنان باز مونده ي ویال نگاه كردم و بعد به  به

صورت هاي نا آشناي مرد هایي كه با قدم هایي بلند، 

برف هاي مونده ي زیر پاشون رو له مي كردند و 

  !جلو مي اومدند

مرد ها كه از نظرم محو شد، برگشتم و به  صورت

در نگاه كردم؛ فكر فرار تو سرم جرقه زد و شروع 

كرد به رنگ گرفتن و تو همون چند ثانیه انقدر پر 



رنگ و واضح شد كه مغزم، دستور عملي كردنش 

  !رو داد

گرفتم و ناامیدانه، تو آینه ي كنسول،  پنجره فاصله از

به تماشاي سر و وضع داغون و لباس هاي نامناسبم 

نشستم و دنبال راه جدیدي بودم كه، صداي فریاد 

  :كسري واضح تو اتاق پیچید

من بهت گفتم كجا هستم تا خیالت رو راحت كنم كه -

 !پیش منه؛ نگفتم كه درجا پاشي بیاي اینجا

ش، روي پله هاي چوبي، به كوبیده شدن كف صداي

گوشم خورد و بعد از اون، دوباره صداي كسري بلند 

شد؛ انقدر نزدیك كه حدس مي زدم دقیقا پشت در 

 :باشه

 ... االن آمادگي دیدنت-

باز شدن ناگهاني در و حضور همزمان سه مرد،  با

صاف ایستادم و تصمیم هایي كه قبل از باز شدن این 

  !در گرفته بودم، یخ زدند



از چهره ي دو مرد ناشناس، گرفتم و به تنها  چشم

مردي كه تو اتاق مي شناختمش، با ناباوري خیره 

  .شدم

كدوم حرفي نمي زدند، مرد مسِن ناشناس، با  هیچ

بهت نگاهم مي كرد. مرد جووون ناشناس، بي 

تفاوت و مردي كه میشناختمش، اصال نگاهم نمي 

 !كرد

 !از كجا مطمئن باشم؟-

گشت به سمت مرد مسن كه سوال پرسیده بر نگاهم

  !بود؛ موهاش یك دست سفید بودند

 !چرا انقدر زخم و زیلیه؟-

نگاهم كرد و جوابي نداد. نه به سوال اول، و  كسري

 !نه به سوال دوم مرد

بعد از اون، دو سه قدم جلو تر اومد و جاش رو  و

  !از مرد هاي ناشناس جدا كرد



ینبار نگاهم كرد اما اضطراب بهش نگاه كردم؛ ا با

نگاهش پیام خاصي نداشت! خودم تو مغزم به 

نگاهش حس و حرف دادم؛ نگاهش باید مي گفت" 

 "نگران نباش، قرار نیست دیگه اتفاق بدي بیفته

مسن، به اندازه ي كسري، به جلو اومد! ترسیدم  مرد

و قدمي به سمت كسري برداشتم و با این كارم، 

  :كسري به صدا اومد و رو به مرد داد زد

 .داري مي ترسونیش-

هاي مرد دو دو زدند و دست هاي من  مردمك

 :لرزیدند. كسري بازوم رو نگه داشت و آروم، گفت

 !نترس-

گاه هاي مرد رو دوست نداشتم و كردم، ن نگاهش

 .اصال نمي تونستم روش تمركز كنم

به جاي بازوم، اینبار انگشت هام رو تو  كسري

 :دستش گرفت و آروم و شمرده گفت

 ...این آقا... فرهاد محمد پناه هس-



ي جمله اش رو نشنیدم! دستم از دست كسري  بقیه

سر خورد و یه چیز عجیبي كه قبال نمي دونستم تو 

ودم دارمش، افتاد و در من فرو ریختوج .  

به صورت كسري نگاه كردم؛ مات و یخ  ناباورانه

  !زده

پلك زد و دوباره دستش رو براي گرفتن  غمگین

انگشت هام باال آورد و طوري انگشت هام رو فشرد 

كه استخون هام درد گرفتند؛ دردي كه الزمش 

 !!داشتم

ناواضح مرد به گوشم خورد صداي : 

- ؟ملورین ! 

ناباور بود! كابوس بود! ملیون ها چیِز بِد  صداش

 !دیگه بود

 :نالیدم

  !كسري-

شنیدم و : 



 !ملورین-

ناباور تر، شكسته تر، خش دار تر اینبار !  

تاب نمي آورد این حجم كشنده ي بیگانه رو تنم .  

كسري رو چنگ زدم و نالیدم بازوي :  

 .بگو بره-

عالیم بعد پشت كردم به حس غریبي كه هدفش  و

  !حیاتیم بود

  !پرتو موقعیت خوبي نداره؛ گفتم نیاید اینجا-

بودم با این حرف برن؛ برن و پشت سرشون  امیدوار

رو هم نگاه نكنن! امیدوار بودم همه ي اتفاقات 

  !امروز، یه شوخيِ زشت و مسخره باشه

بودم اما دنیا رو پایه ي امیدواري من نمي  امیدوار

 !چرخید

شت هاي سرد و ناشناس كه لمس توسط انگ بازوم

 !شد، تنم ُمرد



زدم و كلمه هاي نامفهوم گفتم و "ملورین " هاي  جیغ

  !ناباور شنیدم

ملورین نبودم؛ پرتو بودم، پرتو حقیقي! فرزند  من

اتابك حقیقي! پدر من، هموني بود كه همه ي این 

سال ها بود، نه این آدم كه یه "ملورین" دستش گرفته 

ند، جوري اداش مي كرد كه همه ي تنم بود و تند و ت

 .بلرزه

دستور حركت به سمت پنجره رو داد! كسري  مغزم

و مرد جوون، لفظا درگیر شده بودند و صدایي از 

ي شدمرد مسن، شنیده نم !  

دِر همچنان باز نگاه كردم و جمله ي آخر كسري  به

  :رو شنیدم

این دختر، چه پرتو و چه ملورین، زن منه! هر -

كسي كه باشین، من اجازه نمي دم سرتون رو 

بندازین پایین و هر غلطي دلتون خواست بكنید، حاال 

  !هم از خونه ي من برید بیرون



مزخرفات جوون شروع كرد به گفتن یه سري  مرد

  !و تبصره هاي قانوني

عصبي شده بود، عصبي و گاها بي ادب و  كسري

من، پوچ شده بودم، پوچ و منتظر؛ منتظر رفتن این 

 !آدم هاي ناشناس و دروغي

صداي فریاد مرد جوون، روم رو از پنجره گرفتم  با

و به تصویري دادم كه آرزو مي كردم از جلوي 

 !چشم هام محو بشه

مسن دستش رو جایي رو قفسه ي سینه اش  مرد

گذاشته بود و بلوز زیر كتش رو تو مشتش مچاله 

كرده بود! بابدبختي به صورت قرمز شده اش نگاه 

تیره تر مي شدكردم كه هر لحظه تیره و  !  

جوون در حال گشتن كت مرد، مدام تكرار مي  مرد

  !كرد "آقا"، و من مات تصویر رو به روم بودم

باالخره چیزي كه مي خواست رو پیدا كرد! یه  مرد

اسپري، شبیه به اسپري هاي تنفسي، و بعد جلوي 

 :دهان مرد قرارش داد و بلند گفت



 !نفس عمیق بكشید آقا-

كبود بود؛ درست نفس نمي  مسن، صورتش مرد

كشید؛ سینه اش به شدت باال و پایین مي شد و دست 

هاش مشت بودند اما چشم هاش، بدون حتي یك پلك، 

 !خیره بودند به چشم هاي من

تو اتاق بایستم؛ پاهام رو تكون دادم و ار  نتونستم

دري كه چهارطاق باز بود، به بیرون رفتم. پله هاي 

احتیاط تا طبقه ي پایین دویدم كوتاه و مارپیچ رو بي 

 .و به سمت در خروجي پرواز كردم

به حیاط رسیدم، تازه نفس به سینه ام برگشت!  وقتي

تند و حریصانه نفس كشیدم و همه ي سرماي حیاط 

 !رو تنم نشست

هام رو بغل كردم و از ته دل زدم زیر گریه!  بازو

مغزم دیگه هیچ راه حل و ایده اي نداشت و من 

بودم با یه هویت لگدمال شدهمونده  !  

دونم چقدر گذشت كه شنیدن صدا از پشت سرم،  نمي

گریه ام رو بند آورد! با وحشت برگشتم و دیدن 



كسري، خیالم رو راحت كرد! صورتش ساكت و 

چشم هاش غم زده بودند. كاپشن داخل دستش رو بي 

صدا روي شونه هام انداخت و بعد از چند ثانیه نگاه 

 :كردنم، گفت

 !بیا تو، سرما مي خوري-

هام رو با پشت دست پاك كردم و گفتم اشك : 

مي خوام از اینجا برم، چرا اینا نمي رن؟چرا -

 گذاشتي بیان؟

رو با آرامش تنم كرد و وقتي دست باند پیچي  كاپشن

 :شده ام رو با احتیاط از داخل آستین رد كرد، گفت

- هات جاللي وكیل و مشاور محمد پناهه، مي خواد با

  !حرف بزنه

فشرده شد و جیغ زدم قلبم : 

من حرفي ندارم، من رو ببر از اینجا ! غمگین -

 :گفت



مي ریم اما قبلش حرف بزن، خود محمد پناه -

باالست، گفتم تا وقتي آمادگي نداشته باشي، نیاد 

  !جلوي چشمت

 :نالیدم

اگه منو نبري خودم مي رم؛ هر طور كه شده مي -

 !رم

اومد و دست هاي داغش رو دو طرف صورت  جلو

 :یخ زده ام گذاشت

  !بهت مي گه كه چي شده-

نگاهش كردم؛ هنوزم این چشم ها و این نگاه  ناباور

خواست منطقي باشم و  روم تاثیر داشتند! دلم مي

بهترین تصمیم رو بگیرم اما قوه ي تصمیم گیریم، به 

كل از كار افتاده بود و منطقم، با وجود بال هایي كه 

سرم اومده بود، كارایيِ قبل رو نداشت! فقط من بودم 

ام شكستهو حس هاي دست و پا  ! 

 !داخل منتظرته-



 دستم رو بكشه و ببرتم داخل! گذاشتم دعوتم گذاشتم

كنه به نشستن رو به روي جالليِ نچسب! گذاشتم 

جاللي یه سري مزخرفات نامناسب احوال پرسي 

 :تحویلم بده و بعد از اون، به حرف اومدم

 چي قراره به من بگین؟-

كشید و نگاهم كرد؛ شبیه به همه ي وكیل ها و  عقب

مشاورهاي دیگه ي دنیا بود! ظاهرش، نگاهش، 

  !ادبیاتش

ِف همراهش و یك سري برگه برد داخل كی دست

بیرون كشید و مقابلم گذاشت كه تعداد زیادیشون، 

  !روزنامه هاي قدیمي بودند

ها رو دستكاري  و توجهم رو به یك سریشون  برگه

جلب كرد؛ خیره شدم به صفحه ي كهنه ي روزنامه 

اي كه مقابلم بود و چشمم انگشتش رو دنبال كرد؛ یه 

ورین محمد پناهعكس و یه نوشته" گم شده، مل " 

ي نوشته رو نخوندم و زوم كردم روي تصویر!  بقیه

كمي ناواضح و قدیمي بود اما دقیقا شبیه به من! شبیه 



به همه ي عكس هایي كه بین دو تا سه سالگیم تو 

  !آلبومم داشتم

هضمش مي كردم كه صحبتش، باعث شد  داشتم

  .نگاهم رو از تصویر بكنم

- مراهتون بود، تو طبق گفته ي پرستاري كه ه

فروشگاه ناپدید مي شین! تو یه فروشگاه كوچیك تو 

مركز شهر؛ جایي كه قرار نبوده باشین! بعد از اون 

جستوجو شروع مي شه و وقتي روز اول نمي تونن 

ردي ازتون پیدا كنن، تو روزنامه و تمامي محل 

هاي اطراف اون فروشگاه و اطراف منزلتون، 

مشخصاتتون رو پخش اعالمیه مي زنن و عكس و 

مي كنن! آقا چندین و چند كارآگاه خصوصي مي 

گیرن و مدت ها دنبالتون مي گردند اما هیچ وقت 

پیدا نمي شین! روزي كه گم شدین یك سال و دو 

ماهتون بود و آقا حتي یك سال تمام آگهي روزنامه 

 !رو تمدید مي كنند



پلك زدن نگاهش مي كردم و هر كلمه اي كه  بدون

ن لب هاش خارج مي شد، یه خط عمیق روي از بی

روحم مي كشید! روحي كه با اتمام حرف هاش، خط 

 !خطي بود

اینجا مدارك زیادي وجود داره كه ثابت مي كنه  -

ختري كه حدودا بیست و چهار سال پیش گم شد، د

براي  DNA شمایین! با این حال تایید آزمایش

 !مراجع قضایي الزم االجراست

كسي رو كه دورتر ایستاده بود، نگاه كردم؛  به

نگاهش جاي نامشخصي بود اما مي دونستم تمام 

  :توجهش اینجاست! جلیلي ادامه داد

- واده ي پدر مرحومم و سپس من، وكیل خان

محمدپناه بودیم و اطالعاتي كه خدمتون عرض 

  ...كردم

داستان مي بافت! پرسیدم چقدر :  

 چي مطمئنتون مي كنه كه من اون دختر گم شده ام؟-



جلو متمایل شد و گفت به : 

عرض كردم خدمتتون؛ مدارك زیادي وجود داره -

كه ثابت كنه شما اون دختر هستین و غیر از اون، 

این كار بودند مشخص شدند و  اشخاصي كه مسبب

 ...اظهاراتشون

ي صحبت هاش رو نشنیدم! جا خوردم؛ كسایي  بقیه

 :كه مسبب این كار بودند؟! میون حرف هاش پرسیدم

  اون دختر دزدیده شده بود؟-

هم تو جمله هام نشونه هایي از انكار و  هنوز

ناباوري بود؛ نپرسیدم " دزدیده شده بودم؟" بلكه 

بودم كه انگار "اون دختر" هیچ وجه طوري پرسیده 

  !مشتركي با من نداشت

شاید بشه همچین تعبیري كرد؛ اما كساني كه مسبب -

 !ناپدیدیتون بودن، آشنا بودند نه غریبه

هام یخ زدند؛ چه داستان ترسناكي داشتم!  انگشت

 :پرسیدم



 چه كسایي؟ چرا؟-

از مكثي نچندان طوالني گفت بعد : 

- ي دو نفر، شرایط رو  پرستارتون طبق نقشه

طوري چید و نشون داد كه ثابت كنه ناپدید شدین و 

یكي از اون دو نفر، عموتون بود و دیگري، پدر 

  !آقاي كسري بهراد

بلند شدم و ایستادم؛ جمله هاش رو براي  ناخواسته

خودم گفتم و ناباور به كسري نگاه كردم كه ناشیانه 

 !نگاهم نمي كرد

ه مي داد و من، دیگه نمي داشت همچنان ادام مرد

شنیدم! پدر كسري؟! عموم و پدر كسري مسبب 

  ناپدیدیم بودند؟

هر توضیح دیگه اي كه الزمه، من خدمتتون -

 !عرض مي كنم

صورت جلیلي نگاه كردم و به توضیحاتش فكر!  به

  .داستان عجیب و غریبي شده بود



خودم كه اومدم قدم هام به سمت كسري جهت  به

و فاصلمون ناچیز بود؛ كنارش ایستادم  گرفته بودند

و براي اینكه وادارش كنم نگاهم كنه، دستم رو روي 

بازوش گذاشتم! چشم هاش غم داشتند، سوالي كه 

 :نگاهش كردم، به حرف اومد

  !اون پدر من نیست! من پدر ندارم-

شدم؛ غصه ي چشم هاش به وجودم ریخت و غم  گیج

 !هام رو بیشتر كرد

از رو بازوش سر خوردند، یه سمت هام كه  انگشت

 :جلیلي برگشتم و پرسشي گفتم

 ...عموم-

كسري میون جمله ام نشست كه :  

 !همون كسي كه دیروز آدم هاش دزدیدنت-

جلیلي ادامه داد و : 

  !فرزاد محمد پناه-



رو بین كسري و جلیلي به گردش درآوردم و  نگاهم

هر لحظه، مات و مات تر مي شدم! چه بالیي سر 

اومده بود؟!؟ من ! 

كسري؟ همون كارگردان و تهیه كننده ي  پدر

 !معروف؟

یه فلش بك زدم به بیست و خرده اي ساِل  ناخواسته

غه ي من، همچین زندگیم؛ زندگي آروم و بي دغد

 !معما ها و عجایبي رو بر نمي داشت

مثل این مي موند كه وسط روشنایي روز  درست

ایستاده باشم و یه عده بخوان به زور باورم بدن به 

  !شب

رو بین دست هام گرفتم؛ بین ناباوري و  سرم

بدباوري داشتم دست و پا مي زدم؛ از یه طرف مي 

در رابطه با گفتم " اون دختر" و از طرف دیگه 

  !"عموم" سوال مي پرسیدم

اگر مامان، یه كلمه گفته بود كه این حرف ها  فقط

 ...دروغه



شنیدن صدایي از باالي راه پله ها؛ افكارم متوقف  با

شدند و دست هام از دو طرف سرم افتادند! كسري 

حالت هوشیارانه به خودش گرفت و به سمتم اومد. 

تو آستانه ي اولین نگاهم چرخید به سمت باال! مرد 

پله ایستاده بود و نگاهش به قدري سنگین و پر فشار 

از همون فاصله به  رهبود برام كه حس مي كردم دا

  !عقب هولم مي ده

ي اول رو كه پایین اومد، صاف ایستادم! پدرم  پله

من رو ضعیف بار نیاورده بود، پس نباید جلوي این 

  !مرد ضعف نشون مي دادم

چند پله اي كه دلش مي خواد رو  دادم هر اجازه

پایین بیاد و بعد، در حالي كه نگاهم جاي نامشخصي 

  :روي صورتش رو نشونه گرفته بود، گفتم

من از این قضایا سردر نمي آرم آقا! طي یه هفته -

زندگي من زیر و رو شده و بعد از بیست و چندي 

سال، یه عده اومدن و مي گن كه... چه مي دونم، یه 

یگه دارم و خانواده ام... بگذریم... هر چي هویت د



كه مي گن فقط من رو گیج مي كنه! ببینید، من تمام 

ي خودم بودم، مي  دهاین سال ها تنها دختر خانوا

گین خانواده ام نیستن... درست یا غلط... اونها 

خانوادمن، تنها خانواده ام! مهم نیست كه بچه ي 

ه كه نذاشتن حس واقعیشون بوده باشم یا نه، مهم این

كنم بچه ي واقعیشون نیستم! همین! من حرف دیگه 

  !اي با شما ندارم

رو به كسري ادامه دادم و :  

  !مي خوام همین حاال برم پیش خانوادم-

و نفسم رو پر فشار به بیرون فوت كردم،  گفتم

ظاهرم قوي بود اما باطنم داشت ذره ذره از بین مي 

  !رفت

تو چشم هام كه گفتدونم كسري چي دید  نمي : 

  !باشه...باشه-

صورت جلیلي كه صامت بود نگاه كردم و گفتم به :  



مداركتون درست یا غلط، برام مهم نیستن! من -

عاقل و بالغم و تصمیم گیري براي زندگیم، فقط به 

عهده ي خودمه! لطفا هیچ وقت، دقیقا هیچ وقت، 

  !هیچ كدومتون مزاحم زندگي من و خانواده ام نشین

و بدون نگاه كردن به مجسمه ي ماِت پایین پله  گفتم

 .ها، به سمت حیاط راه افتادم

***** 

نهم فصل  

 

 

 

چهل دقیقه تو ماشین منتظرش موندم تا برسه تقریبا !  

از اومدنش، جاللي و مرد، سوار ماشینشون  بلق

شدند و رفتند و به فاصله ي دو دقیقه ي بعد، كسري 

اومد و بدون حرف پشت فرمون نشست و راه 

  !افتادیم



وسط جاده ي چالوس بودیم. با وجود كاپشن و  جایي

محفظه ي بسته ي ماشین، باز هم سردم بود اما من 

و روحي،  مي تونستم عالوه بر درد هاي جسمي

سرما رو هم تحمل كنم، فقط تا وقتي كه به خونه 

 !برسم

كردم به سمت كسري و گفتم رو : 

تا زمان رسیدن به خونه، وقت داري كه هر چي -

كه باید و نباید رو بگي! اگر تو این فاصله حرف 

زدي زدي، بعد از رسیدن به خونه، دیگه هیچ حرفي 

 !رو نمي پذیرم

نگاهي بهم انداخت و گفت نیم :  

  !با من اینجوري حرف نزن-

این جمله اش یه حس خفته ي قدیمي، تو سرم جیغ  با

كشید! یه حس عجیبي كه یادآور زماني بود كه دلداده 

و زورگو بودم ي این مرد مغرور . 



اخم نگاهش كردم و بعد از سركوب كردن حِس  با

  :سمجم، گفتم

چطور دوست داري حرف بزنم برات؟! چجوري -

  راحت تري؟

نداد و پاش رو وحشیانه روي گاز فشرد! از  جوابي

جا كنده شدم و در حالي كه به جلو پرت مي شدم، 

  :جیغ زدم

  گند زدي به زندگي من، چه انتظاري داري؟-

زد داد :  

من گند نزدم به زندگیت! من فقط از وقتي كه دلم -

نخواست اذیتت كنم، سعي كردم همه چیز رو درست 

  !كنم! نشد! نشد

پرسیدم طلبكار :  

دلت نخواست اذیتم كني؟ پس با قصد اذیت كردن -

اومدي تو زندگیم، حاال ام طلبكاري چون از یه جایي 

ي؟به بعد، دلت نخواسته دیگه اذیتم كن  



رو ناگهاني جلوي چند مغازه ي كنار جاده اي  ماشین

متوقف كرد؛ دوباره به جلو پرت شدم اما اینبار قبل 

  :از این كه واكنشي نشون بدم، حرفش میخكوبم كرد

تقریبا از همون اولین روز دلم نخواست كه اذیتت -

  !كنم

و پیاده شد و در رو محكم كوبید گفت !  

ه شدم و بعد، نگاهم تا شده به جاي خالیش خیر مات

لحظه اي كه وارد یكي از مغازه ها بشه، دنبالش 

  .رفت

گفته بود؟ چي ! 

دقیقه اي برگشتش طول كشید و وقتي پشت  چند

فرمون نشست، به اندازه ي لحظه ي پیاده شدن 

  !عبوس بود

نایلوني كه همراهش بود، بطري آبي بیرون كشید  از

و بعد، راه  و یك نفس، محتواش رو تا نیمه خورد

 !افتاد؛ بي حرف و بي شعور



سرد و بیش از حد خلوت بود و كسري به طرز  جاده

وحشتناكي، تند و بد رانندگي مي كرد! خورشید در 

حال غروب، دل گرفتگیم رو تا هزار برابر بیشتر 

مي كرد! دلخور و منتظر به كسري نگاه كردم و 

 :گفتم

  !من هیج وقت تو رو نمي بخشم-

خودم به وضوح دیدم كه جا خورد و خورد؛  جا

  :ابروش باال پرید! ادامه دادم

بخاطر حرف نزدنات، به خاطر بازي دادنم، -

بخاطر ادعا هاي بي جات، بخاطر  همه ي لحظه 

 ...هایي كه باید حرف مي زدي و نزدي. بخاطر

حرفم كالفه گفت میون : 

  !خیلي خب! نبخش! نمي خواد هزار تا دلیل بیاري-

صبي روي فرمون كوبیدبعد ع و !  



باز مونده ام رو بستم و سر سنگینم رو به  دهان

شیشه ي سرد پنجره تكیه دادم! زیر لب داشت ناسزا 

  !مي گفت، به كي رو نمي دونم

هام رو بستم و آرزو كردم كه دیگه هیچ وقت  چشم

این موجود خودخواه رو نبینم! داشتم تو دلم بهش بد 

رو كشید و گفت و بیراه مي گفتم كه بازوم :  

 !نخواب-

زده نگاهش كردم كه ادامه داد حیرت :  

دهن من و سرویس كردي! این همه برات از -

احساسات لعنتیم حرف زدم! بهت فهموندم اون 

ر مي كني من نیستم! پشتت بودم؛ مقصري كه فك

براي پیدا كردنت تو اون جهنم با هزار نفر درگیر 

شدم؛ نتونستم یه لحظه آروم بگیرم وقتي دست اون 

  !...ها  بودي

كلمه اي كه به كار برد ضعف كردم! بي ادب تر  از

  از این مرد هم دیده بودم؟



  !حاال برگشتي مي گي نمي بخشم؟ به جهنم! نبخش-

ام هشت تا شدند؛ نفسش منقطع و صدا دار ه چشم

بود و انقدر بد مي روند كه سر هر پیچ احتمال چپ 

  !كردن ماشین مي رفت

بود و كالفه، تو دلم گفتم" ازت متنفرم" و  عصبي

قسم خوردم موقع پیاده شدن، عین همین جمله رو تو 

 !صورتش داد بزنم

رسیدن به كرج حرفي نزدم! روم رو كردم به  تا

سمت شیشه و به بد و بیراه هایي كه معلوم نبود دقیقا 

مخاطبشون كیه ناچارا گوش دادم و تو دلم همون ها 

 !رو به شخص خودش برگردوندم

مي كردم به سمت تهران  كرج كه رسیدیم، فكر به

  .بریم اما این اتفاق نیفتاد و تغییر مسیر متعجبم كرد

كمي صبر كردم تا ببینم اشتباه مي كنم یا نه اما  اول

وقتي مطمئن شدم كه مسیرش به سمت تهران نیست، 

 :پرسیدم



  كجا مي ریم؟-

ندادنش برزخیم كرد جواب : 

- مي با توام. من فقط مي خوام كه برم خونه. اگر ن

  !توني پیاده ام كن

سردي بهم انداخت و گفت نگاه :  

  .یه دقیقه آروم بشین-

كشیدم داد : 

  .یه ساله كه آروم نشستم-

خیال گفت بي :  

  .چند دقیقه دیگه هم روش-

قبل از این كه واكنشي نشون بدم، تلفنش رو  و

  .برداشت و مشغول تماس گرفتن شد

ناجور بودند ناامیدي به لباس هاي تنم كه خیلي  با

نگاه كردم. نه كیفي همراهم بود نه موبایلي و نه حتي 

  !شالي روي سرم



براي وضعیت اسف بارم غصه مي خوردم كه  داشتم

 :كسري گفت

  آماده هستن؟ مي تونن االن صحبت كنن؟-

نگاهش كردم؛ داشت با تلفن صحبت مي  متعجب

 !كرد

ظریفي از اسپیكر تلفن به گوشم خورد صداي .  

- كي مي رسین؟بله    

  .نزدیكیم. تا چند دقیقه ي دیگه مي رسیم-

جمله ي مخاطبش نشدم و وقتي تماس رو  متوجه

  :قطع كرد، عصبي و شكسته پرسیدم

  كجا مي ریم؟-

توجه به سوالم، تلفنش رو به سمتم گرفت و  بدون

 :گفت

به خانواده ات زنگ بزن، بگو حالت خوبه و تا -

  !آخر شب خونه اي



رفتم و بغض كردم؛ اون لحظه اصال رو گ گوشي

توانایي حرف زدن باهاشون رو نداشتم. به گوشي 

بالتكلیف تو دستم نگاه كردم و دست آخر پیام 

فرستادم براي خط بابا و وقتي با چشم هاي نم گرفته، 

سر بلند كردم، ماشین مقابل یه خونه ي دو طبقه ي 

 !قدیمي متوقف شده بود

ماشین رو خاموش كرد و پرسید كسري :  

 چرا زنگ نزدي؟-

رو روي پاش گذاشتم و پرسیدم گوشي : 

  اینجا كجاست؟-

كه دستگیره رو مي كشید، گفت همزمان : 

  !پیاده شو. كسي منتظرته-

زده گفتم شتوح : 

بخدا تحملش رو ندارم كسري! حتما من رو اینبار -

آوردي پیش مادرم!!! اذیتم نكن. بخاطر خدا اذیتم 

 .نكن. راحتم بذار



نرم شد و چند ثانیه طول كشید. به سمتم اومد  نگاهش

 :و با باز كردن در و گرفتن دستم گفت

نترس. نیاوردمت كه اذیتت كنم. آوردمت تا یكم با -

ن سبك بشيدونست .  

براي مخالفت نبود. پر غصه گفتم تواني : 

 .من و ببر خونمون-

رو كشید و پیاده ام كرد. كاله كاپشني كه تنم  دستم

بود رو روي سرم انداخت و با فشردن زنگي كه 

 :پشت سرش بود، گفت

  .نمي ذارم كسي اذیتت كنه-

به خودم بجنبم در بي هیچ پرسشي باز شد و دختر  تا

ده شده تو چادر، در حالي كه به رومون جووِن پچی

  :لبخند مي زد، گفت

  !سالم بفرمایید-

دیدنش ناخواسته یاد مریم افتادم. كسري سالم  با

  !نامشخصي گفت و به جلو هولم داد



عذر خواهي كرد و جلوتر راه افتاد. وارد  دختر

راهروي نسبتا باریكي شدیم و بعد از اون، مقابلمون 

اه پله كه به طبقه ي باال مي رفتیه در بود و یه ر .  

با دست راه رو نشون داد و ما از همون در  دختر

وارد دو اتاق نسبتا بزرگ و تو در تو شدیم. داشتم با 

تعجب و بد حالي به فضاي اتاق نگاه مي كردم كه 

  .صدایي، باعث شد سرم رو به عقب برگردونم

 اومدن سمیه؟-

وش ي اتاق پشتي دیدن پیرزني كه رو تنها تخت گ با

دراز كشیده بود، به صورت كسري نگاه كردم و 

ناخن هام رو به نشونه ي اعتراض به كف دستش 

  !فشردم

رو كشید و از جا كنده شدم. به سمت تخت  دستم

 :رفت و گفت

  !سالم-



عمیق نگاهمون كرد و رو به دختر كه داشت  پیرزن

دو تا از صندلي هاي میز ناهار خوري رو برامون 

ار تخت مي گذاشت، گفتكن : 

 .كمك كن بشینم-

صندلي رو رها كرد و به كمك پیرزن رفت.  دختر

كسري روي صندلي نشست و دستم رو براي 

  .نشوندن كشید

تكلیف روي صندلي نشستم و به صورت زن كه  بي

به اندازه ي كافي براي مادر من نبودن پیر بود، نگاه 

 !كردم

تونست بنشینه، به كسري نگاهي انداخت و  وقتي

 :گفت

پس باالخره دلت رضا داد كه این دختر رو بیاري -

  .اینجا

بي جواب نگاهش كرد و پیرزن رو به من  كسري

 :ادامه داد



- بهتر كه یادت  من رو یادت نیست دختر... همون

  ...نیست

به كسري نگاه كردم و زن گفت كالفه : 

تا یادمه فرهاد برات مي مرد... چقدر بزرگ -

 !شدي... چقدر خانم شدي

مي گفت؛ تو این لباس ها و با این صورت  چرت

زخمي و كتك خورده، بیشتر شبیه به كارگراي آقا 

 !بودم. خانمي كجا بود؟

- ام رو خوب روزي كه تو رو دادم دست خاله 

یادمه. گریه مي كردي و پشت سر هم مي گفتي 

 !"بابا"! آه فرهاد گرفت من رو. ببین چي شدم

حِس بد، با شنیدن این جمله به قلبم چنگ زد!  یه

ن هام رو روي پام فشردم و رو به كسري گفتمناخ : 

 !مي خوام از این جا برم-

تكیه گاهش رو جا به جا كرد و دختر با سیني  زن

  .چایي و ظرف نقل، مقابلم ایستاد



گفتم كوتاه :  

 .نمي خورم-

منتظر به كسري نگاه كردم كه بي خیال، هر دو   و

 .فنجون چایي رو از داخل سیني برداشت

- لدایي، بر عكس ساناز كه هیچ بویي از شبیه به ی

 !یلدا نبرده. وقتي فهمیدم دختر یلداس، تعجب كردم

زده به سمت پیرزن برگشتم. هر لحظه  وحشت

داشت آدم هاي مجهول این داستان بیشتر و بیشتر 

مي شد. ساناز كي بود این وسط كه شبیه به یلدا نشده 

 !بود؟

  :پرسیدم

 !ساناز كیه؟-

ماز پیرزن شنید و :  

  .دومین دختر یلدا. سه سال از تو كوچك تره-

این داستان جور در نمي اومد و داشت  معادالت

امیدوارم مي كرد؛ امیدوار به غلط بودن كل داستان. 



من از كسري شنیده بودم كه تنها دختر این خانواده 

 !ملورین بوده. پس ساناز كي بود این وسط؟

فاصله دادم كه هام رو براي پرسیدن سوالم از هم  لب

 :كسري گفت

ساناز یه اسم مستعاِر هنري داره، اسمي كه مي -

 !شناسیش

بعد، اسمي رو گفت كه تعجبم رو ده ها برابر  و

كرد، اسم همون بازیگر تازه كار و معروف. دختر 

 ...همون كارگردان

و مبهوت، پرسیدم گیج : 

  !چي؟-

 جوابي كه شنیدم، دیوانه ام كرد! تا اون لحظه فكر و

مي كردم تِه معما هاي این داستان همین جاست. فكر 

  ...مي كردم بیشتر از این قرار نیست شوكه شم

فكر مي كردم و چي فكر مي كردم!! گفتم چي :  

  !دوباره بگو-



همه ي امیدم رو جمع كردم كه چیز دیگه اي  و

بشنوم! چیزي غیر از جمله ي وحشتناكي كه بار اول 

شور بختي، دقیقا همون جمله شنیده بودم اما با تمام 

 :رو شنیدم

  !ساناز خواهرمونه-

ایستادم و بعد، وا رفتم و دوباره نشستم. خیره  پاشدم

شدم به چشم هاي كسري و بعد از اون، صورتش رو 

  !تار دیدم

گفته بود؟ چي !  

باز اشتباه شنیده بودم؟ نكنه ! 

ما؟ خواهر من و كسري؟ خواهر  

بهش، نه...امكان همون نگاه تار خیره شدم  با

 !نداشت

و چشم هاي ساكتش رو نگاه كردم و غِم  صورت

عالم تو دلم ریخت. خانواده ام رو ازم گرفته بود، 

 !مي خواست خودش رو هم ازم بگیره؟



هم مثل من نگاهش كرد و گفت پیرزن :  

تو كه هیچ چیزي رو به این دختر نگفتي! نه تو و -

 !نه ساحل

نگاه نم گرفته ام به زن و بعد به كسري نگاه  با

  كردم. همچین چیزي ممكن نبود، بود؟

دستش رو براي گرفتن دستم دراز كرد. به  پیرزن

دستش نگاه كردم و عكس العملي نشون ندادم و 

قدري خیره شدم به دستش كه پایین اومد و جایي ان

  :بین دامن پرچین لباسش گم شد. گفت

مادرت یلدا زن بدي نبود. من تو اون خونه بودم؛ -

تو جریان زندگیشون بودم؛ زن بدي نبود، مادر بدي 

هم نبود! فرزاد نذاشت تو اون خونه زنیت كنه. 

  .نذاشت مادري كنه. نذاشت زندگي كنه

اهش كردم و ادامه داداخم نگ با :  

یلدا تو رو دوست داشت، فرهاد رو دوست داشت! -

  .زندگیش رو دوست داشت



كسري نگاه كردم تا واكنشش رو ببینم، ساكت و  به

آروم گوش مي كرد و صورتش حسي رو انتقال نمي 

  .داد

فرزاد چشم دیدن زندگي شما رو نداشت. چشم -

ش كشید به دیدن موفقیت هاي فرهاد رو نداشت. آتی

زندگیتون. ناصر هم این آتیش رو شعله ور تر كرد. 

  .هیزم آورد و ریخت تو آتیش

بین ابرو هام عمیق تر شد و پیرزن رو به  اخم

  :كسري ادامه داد

دوست داشته باشي یا نه، باید بهت بگم؛ ناصر آدم -

خوبي نبود؛ مرد نبود؛ هوایي كرد یلدا رو! نشست 

اي سینما و معروفیت تو زیر پاش و مي دونست سود

سرشه، هواییش كرد. نذاشت زندگي كنه. نذاشت 

بیست و چهار سال آب خوش از گلوي فرهاد  پایین 

  .بره



در نمي آوردم از جمله هاي زن! یه لحظه حس  سر

مي كردم كه همه چیز رو فهمیدم و دقیقا یه لحظه ي 

 .بعد، گیج تر از هر موقعي بودم

كي بود؟ پدر كسري؟ ناصر   

داشت ایده هاي عجیب و مسخره مي داد مغزم !  

و مشت كسري، مي گفت كه ناصر باید پدرش  اخم

باشه! پدري كه چه دوست داشت و چه نه، از نظر 

  !این زن آدم بدي بود

گفته بود عموم و پدر كسري نقشه ي ناپدید  جلیلي

شدن من رو كشیدن! البته اگر ثابت مي شد كه من 

  !اون دختر باشم

داشت به جواب مي رسید! ناصر یلدا رو هوایي  معما

كرده بود و نذاشته بود زندگي كنه. ساناز خواهر 

 ... مشترك ما بود! یعني یلدا... با پدرِ 



ناصر با پوالي آفرین فیلم مي ساخت و معروف -

مي شد و گند مي زد به زندگي فرهاد تا یه لحظه یلدا 

  !رو پیش خودش داشته باشه

كردم و زدم زیر همه چیز هام رو مشت دست : 

من اون دختر نیستم؛ من همچین داستاني ندارم؛ من -

پرتو ام. این داستان شما درست یا غلط، ساختگي یا 

واقعي، قربانیش من نیستم. یه بدبخِت دیگه ایه، برید 

  .دنبالش بگردید و دست از سر من بردارید

دستم رو كشید و دوباره نشوندم رو صندلي و  كسري

ش كنارم ایستادخود : 

بشین و همه رو بشنو. من نمي تونم برات بگم! -

 .همه رو همینجا بشنو و تمومش كن

كشیدم جیغ : 

  .ملورین خیلي بدبخته. نمي خوام ملورین باشم-

رو به كسري با بغض و حسرت گفتم و : 

 من خیلي خوشبخت بودم! چي كار كردین با من؟-



- با من؟ نیخوشبخت بودم؛ چه کار کرد یلیمن خ ! 

مسخره  یحس همدرد نیشد; ا نیتار و غمگ نگاهش

خواستم ینگاهش رو نم ی ! 

 بیعج ی هیگر هیخواست; یجانانه م ی هیگر هی دلم

روحم رو بشوره و  یم هازخ یو از ته دل، که همه 

سبکم کنه یکم . 

 یکسر یباعث شد نگاه از چشم ها رزنیپ یصدا

رمیبگ :  

- تا برات بگم؛ بذار بگم تا  نیدختر جان؛ بش نیبش

 دیشا یدیآرومم کنه. خدا رو چه د کمیدونستنت  دیشا

یدیانقدر قلبت بزرگ بود که حداقل تو من رو بخش !  

رو  یساعد کسرهام رو گاز گرفتم و ناخواسته  لب

 .فشردم

بودکرد  ستادهیرو به دخترک که تو اتاق دوم ا رزنیپ

  :و گفت

- شون رو عوض کن ییچا .  



دست  یمثل فنر از جا کنده شد و فنجون ها دختر

 رونیرو برداشت. از اتاق ها ب یچا ینخورده 

من  یصندل یکیرو تا نزد شیصندل یرفت. کسر

فت نشست گر یکه دستم رو م یو در حال دیجلو کش

گفت رزنیو پ : 

بود; تو اون موقع شش ماهه  ۲٦سال یحدودا -

به  یدگیرس یبودکه برا یو من دو سه ماه یبود

تو به عنوان پرستار استخدام شده بودم.  یکارها

 یبابات جوون بود و عاشق. دست به خاک اگه م

هتل تهران بود  نی. صاحب بهترشدیزد،خاک طال م

د. من هم قبل از ش یو روز به روز موفق تر م

شناختمتون. مادرم  یشما بشم، م یوارد زندگ نکهیا

 ایما رو دن ت،یحاج محمد ، پدر پدر یتو خونه 

و چه  میاونجا بود یآورده بود و الحق که چه وقت

شما،جز احترام و محبت  یکه من اومدم خونه  یوقت

انتی!خم؟یو چه کار کرد دمیند یزیچ !  



هم من  نباریرد شد; اوا یچا ینیدوباره با س دختر

تفاوت  نیرو برداشت، با ا ٦هر  یبرنداشتم، کسر

از فنجون ها رو به دست من داد یکیکه به زور ، . 

ادامه داد زن : 

- از  یکیبود و قرار بود تو هتل پدرت  ۲٦سال 

برگذار بشه. قرار بود اکثر  یینمایس یجشنواره ها

رو خبر  نیا لدای یو وقت انیو کارگردانا ب گرایباز

،روز و شب تو گوش فرهاد خوند تا فرهاد  دیشن

مراسم ببره نیرو هر طور شده به ا لدایقبول کنه و   

!  

مراسم از  نیشرکت تو ا یبرا لدایکه   ادمهی خوب

رو  شگرهایآرا نیلباس سفارش داد؛ بهتر سیانگل

اون روز بدرخشه و دست آخر  یخبر کرد تا برا

سفارش  یو کل که تو رو بدست من مي داد  یدرحال

كرد كه مراقبت باشم، دست تو دست فرهاد رفت  یم

 دمور یگرهایتا آرزوش رو برآورده کنه و باز

نهیبب کیعالقه اش رواز نزد . 



بود اما گند زد به  دهیت به آرزوش رسبرگش یوقت

فرهاد یآمال و آرزوها یهمه  ! 

به ظاهر خوب بود؛ اما  زیاول همه چ یهفته  هی تا

 یکوتاه شروع شدند و ه یدوم تنش ها یهفته 

 .بلندتر و کش دارتر شدند

سرم با تو گرم بود اما صحبت ها و دعواهاشون  من

 یو م کردیم هیگر لداینبود که نخوام بشنوم !  یزیچ

که تو  یگفت هر روز یبشه . م گریخواست باز

مونه وقت تلف کردنه. مي گفت همه بهش  یخونه م

 .گفتن كه استعداد و زیبایي الزم رو دارن

و  شتریگفت و فرهاد رو هر روز ب یگفت و م یم

خبر  هیقض ینجای. منم فقط تا اختیر یبهم م شتریب

 دهید گریا بازرفته و چند ت لدایکردم  یداشتم. فکر م

فرزاد به خونمون باز  یشده. اما کم کم پا ییو هوا

که فرهاد خونه نبود .به   ییشد .خصوصا وقت ها

آورد خونه و  یم روکردن بچه ها ،دنیا  یباز یهوا

کرد یپچ پچ م لدایگوش  ریز یخودش ه . 



رو بفرسته  لدایخواست  یبود و نم یکیفرهاد  حرف

 یم در جواب همه کال کیو   شیواه یآرزوها یپ

گفت "نه یم لدای یخواهش ها و دعواها ". 

گفت  ینم یزیهم چ لدای د؛یخواب هیقض یدو ماه یکی

شد بیغر بیعج زیاما بعد از اون همه چ !  

و تو! یلدا هر روز  لدایرفتیم با  یم رونیروز ب هر

 دید یبود و آقا هم که م یدیو خر حیتفر هیدنبال 

دست و پاش و دنبال تو  ختیر یسرش گرمه، پول م

فکر  لیبود که بتونه خوشحالش کنه . اوا یزیهر چ

 دیخر میر یکردم م ی! فکر منهیهم هیکردم  قض یم

 ... و

گذاشته  نیمن رو تو ماش لدای یچند روز بعد ،وقت اما

 دیخر یبود تا مراقب تو باشم و خودش به بهانه 

و  یکرد یبد آروم یلیشده بود ،تو خ یوارد پاساژ

 یکردم آروم نشد یگرم بود . هر کار یادیهم زهوا 

رفتم تا  لدایشدم و دنبال  ادهیپ نیو دست آخر از ماش

که  نیاما هم میبرگرد دیاو ب یبهش بگم تو ناآروم



مرد ناشناس تو  هیبا فرزاد و  دمیوارد پاساژ شدم، د

پاساژ بود  نشستن.  یکه همون ابتدا یرستوران

 یوندم .وقتشوک شدم و برگشتم و منتظرش م

از حالت  ی،حرف یبود دهیبرگشت تنها بود و تو خواب

از  یزیچ نمیتا بب  دمینزدم و مدام  ازش سوال پرس

نزد یگه اما حرف یم  ورانرست انیجر  ! 

بعدش که دوباره  یروزها ایفرداش بود  ستین ادمی

بود ! یلدا فرزاد  هیقض نیهم هم نباری. ا میرفت رونیب

نزد!  یو بعد از برگشت حرف دیو مرد ناشناس رو د

 یرفتن ها همراهش بودم و گاه رونیب نیتو ا یگاه

 یخواست بره نه!اما تو همه  یکه با دوست هاش  م

با  ایبا فرزاد  ای ییجا هک دمشیاتفاقات بارها د نیا

اسمش  دمیفرزاد و اون مرد ناشناس که بعدها فهم

 .ناصره قرار  مي ذاشت

بود و  شتریب شهیو آمد فرزاد هم به خونه از هم رفت

خبر یفرهاد هم از همه جا ب . 



 یوانیاشاره کرد که دختر براش ل دیکه رس نجایا به

اطاعت از  یو دختر هم که انگار برا ارهیآب ب

شده بود ،از جا کنده  دهیزن  آفر نیستورات اد

صدا و  ی.ب دمی،به چپ چرخ یکسر دنید یشد.برا

 یبود; مشتاق بودم همه  یخاموش تر از  هر وقت

 یقصه رو بشنوم تا بدونم خودش کجا نیا

رو بخورم و خودش  میی. اشاره کرد چاراستماج

فنجونم  یکرد .وقت کیفنجون رو به لب هاش نزد

آب رو بدست  یخورده  مهین وانیدم ،زن لرو باال بر

 :دختر داد و گفت

- مادر و پدر بودند  هیفرهاد و فرزاد هر دو  از 

،هر دو پسر حاج محمد بودند اما هفت آسمون فرق 

دو برادر نیا نیبود ب   . 

چهار  نیرو ب راثشیمحمد قبل از مرگش م حاج

کرد و هر کدوم از بچه ها  میدختر و دو پسرش تقس

 یبود کار دهیکه به دستشون رس  یپول هنگفت نیبا ا

 . رو شروع کردند



خود حاج محمد  که از  یاول از مسافرخونه  فرهاد

شروع کرد و چند  گردوندیجوونیش هم اونجا رو م

رو ساخت.فرزاد اما رفت  یسال بعد ، هتل بزرگ

 رهیاروپا و چند سال بعد آس و پاس برگشت و شد ج

فرهاد ریبگ  . 

پر و  ریکمکش کرد ،بهش کار داد،ز یلیخ فرهاد

بالش رو گرفت .براش خونه گرفت و دنیاش رو مثل 

بود که  نیماجرا ا یدونست اما بد یدختر خودش م

آدم دورو و خائن پر کرده  یسر هیدور فرهاد رو 

من شیکیفرزاد برادرش بود و.... شیکیبود که  ! 

به اینجا كه رسید، به كسري نگاهي انداخت و  زن

  :گفت

دو نفر بیشترین درد رو كشیدن تو این ماجرا، یكي -

فرهاد بود و یكي... آفرین، و بي گناه ترین 

بازیگراي این قصه شما بچه ها بودین؛ ملورین، تو، 

. شما سوختین تو این قصه. پاسوز هوس ساحل

بزرگ ترهاتون و پول دوستي و دورویي امثاِل مني 



رو  هنمشدین! مني كه بخاطر چندرغاز پول، زیپ د

كشیدم و الم تا كام حرفي نزدم براي فرهاد. شاید 

اگر حرف مي زدم قصه به بیراهه نمي كشید، شاید 

نده اگر زودتر اون دیدار ها رو به گوش فرهاد رسو

  .بودم شرمنده ي روي این دختر نبودم

كرد به من و ادامه داد رو :  

اما افسوس و شاید گفتن بي فایدس؛ ولي تو دختر -

جون، بدون كه مادرت آدم بده ي این داستان نبود! 

من پیشش بودم، من مي دیدم كه از آرزوهاي سرش 

فراتر نمي ره، من مي شناختمش، مي دونستم كه به 

اشه كه مي ره پي ناصر! مادرت هیچ هواي آرزو ه

 .وقت عاشق ناصر نبود

هام ریز شدند و ناخواسته پرسیدم چشم :  

 ...پس چرا باهاش-

از گفتن ادامه ي جمله ام منصرف شدم و . 

نگاهم كرد و گفت عمیق :  



یلدا بعد از تو زندگي نكرد! شش ماه بعد از ناپدید -

ر شدن تو، فرهاد طالقش داد. فرزاد شده بود ما

افعي، بعد از نقشه اي كه براي تو كشید و من 

اجراش كردم، نشست زیر پاي فرهاد كه زنت، زن 

نیست! عكس هاي دو نفره ي یلدا و ناصر رو با 

حفظ صورت ناصر، به صورت ناشناس به دست 

رسوند. فرهاد هم كه بعد از جریان تو از پا  اباتب

 افتاده بود، براي نگه داشتن یلدا تقالیي نكرد!

خصوصا كه یلداي از همه جا بي خبر، تكذیب نكرد 

 !عكس ها رو

نفس افتاده بودم، چرا تموم نمي شد این تراژديِ  از

 :دردناك؟ پرسیدم

 !یلدا نمي دونست گم شدن ملورین ساختگیه؟-

نفسي تازه كرد و در جوابم گفت زن :  

تا همین یك سال پیش هم فقط من و فرزاد و ناصر -

ونستیماین جریان رو مي د . 

نگاهش كردم؛ ادامه داد مات :  



بعد از این جریان، دو نفر رسیدن به خواسته شون! -

یكي فرزاد و یكي ناصر! فرزاد كه حاال شده بود 

رهاد، نقش برادر غم خوار و دلسوز چشم و گوش ف

رو بازي كرد و منت گذاشت سر فرهاد و نشست 

پاي اداره ي هتلش! البته فرهاد كه مي گم حرف از 

و  شعورآدم نمي زنم؛ فرهاد دیگه اون موقع ها 

هوشیاري آدم رو نداشت. شما ها جونش بودین، 

جونش رفته بود! آدِم الجون كه زندگیش نمي شه. 

فته بود فرهادزوارش در ر .  

لب لعنتي فرستاد و گفت زیر :  

نفر دوم هم ناصر بود كه به آرزوش رسید. یلدا -

حاال بي سر و همسر شده بود؛ خانواده ي خودش هم 

نمي خواستنش. كي رو داشت جز ناصري كه با 

برنامه بچه و شوهرش رو بي خبر از خودش دك 

كرده بود؟ اصال رو پا نبود بعد از تو و طالق. 

  .ناصر هم بهش رحم نكرد



این كه متوجه باشم، به جون لب هام افتاده بودم  بدون

و انقدر پوستشون رو كنده بودم كه شوري خون رو 

 :تو دهانم حس مي كردم. پرسیدم

  یلدا چي شد؟-

با ناصر زندگي كرد اما من مي دونم كه زندگي -

نكرد، چون حاال كه نزدیك بود به آرزوهاش، حتي 

لشون. آدمي كه رقبت نداشته باشه براي نرفت دنبا

  آرزوهاي خودش چه آدمیه؟!تو مي دوني؟

رو از روي لب زیرینم جدا كردم و پرسیدم دندونم :  

 بعدش چي شد؟-

پرسشگر به كسري نگاه كرد و ناباور رو به من  زن

  :ادامه داد

 ...بعدش-

كردم اخم !  

 ...فرداي روزي كه ساناز به دنیا اومد-



رو مشت كردم، چه سالم و چه آسیب  دو دستم هر

  !دیده

فرداي روزي كه ساناز رو دنیا آورد...خودكشي -

  !كرد

وحشتناك تركید بغضم ! 

كه از صداي شكستنش به خودم لرزیدم انقدر . 

خواستم این سرنوشت رو براي یلداي غریبه،  نمي

چه برسه به یلدایي كه مي گفتن نسبت نزدیكي هم با 

  !من داره

كردم؛ از ته دل! براي یلدا، ملورین، پرتو...  گریه

براي تمام مهره هاي سوخته ي این داستان وحشتناك 

و دلم گرفت؛ دلم گرفت براي خوشبختي اي كه تا 

پیش، انقدر بهم نزدیك بود كه فكرش  همین هفته ي

رو هم نمي كردم كه جوري از بین بره كه انگار 

  .هیج وقت نبوده



جوون، لیوان آب رو مقابلم گرفت و كسري،  دختر

  .به اجبار به خوردم داد

هق هق، به زن توپیدم میون :  

به تو ام مي گن انسان؟ پول ارزش بدبختي این -

ف كردي كه انگار همه آدم رو داشت؟ جوري تعری

همه ي این ماجرا رو به چشم دیدي! چطور دیدي و 

  دم نزدي؟

تكوني به باال تنه اش داد و در حالي كه بغض،  زن

  :صداش رو ناواضح كرده بود، گفت

اینطور كه تو فكر مي كني نیست! قرار ما با -

فرزاد، یك هفته پنهون كردن تو بود. قرار شد من 

ي و براي یك هفته تو رو به وانمود كنم كه تو گم شد

دست خاله ام بسپرم و بعد برگردي، اما دو هفته ي 

تمام من تحت بازجویي پلیس بودم، فرهاد ازم شكایت 

بازداشت نشدم  ي،كرد و به حرمت آشنایي خانوادگ

اما تمام روز هام تو اداره ي پلیس مي گذشت و حتي 

 نمي شد كلمه اي با فرزاد صحبت كنم. خودمم انتظار



داشتم طبق نقشه اي كه فرزاد و ناصر داشتیم، تو 

سر یه هفته به خونه برگردي و من هم از شر پلیس 

ها خالص شم اما یه ماه تمام گذشت و این اتفاق 

نیفتاد. رفتم پیش فرزاد، من و من كرد و گفت پلیس 

بو برده و شرایط برگردوندن تا زماني كه آب ها از 

م كرد كه به هیج عنوان آسیاب نیفتاده نیست. تهدید ه

با خاله ام تماس نگیرم. خاله ام  تبریز زندگي مي 

كرد و تو رو همون روزي كه به اصطالح گم شدي، 

  .همراهش به تبریز فرستادیم

تازه كرد و خش دار ادامه داد نفسي :  

چاره اي نداشتم جز صبر، همه چي بهم ریخته -

بود  بود! خونه جهنم بود. حال و روز فرهاد برزخي

و یلدا مرده اي كه از عالیم حیات، فقط پلك زدن 

داشت. سر دو ماه رفتم سراغ فرزاد. ناصر رو  كه 

اصال نمي شد دید ! فرزاد مشتي پول بهم داد و رك 

نگیر روو پست كنده گفت" دیگه پي این قضیه  "! 



روز ها مثل مرغ سركنده بودم، با تنها شماره  اون

اي كه از خاله ام داشتم تماس مي گرفتم اما هیچ 

كدومشون جواب داده نشد. فرزاد رو تهدید كردم؛ 

تهدید كردم كه اگه نگه چه خواب جدیدي دیده، همه 

ي كه شنیدم، دهنم رو چي رو لو مي دم اما  جواب

  !براي بیست و چندي سال بست

پلك زدن نگاهش كردم تا ادامه اش رو بشنوم بدون . 

فرزاد زد زیر گریه و گفت ملورین مرده! هق هق  -

كرد و گفت برادر زاده ام رو دستي دستي كشتیم و 

انقدر دقیق و واقعي برام فیلم بازي كرد و قسم و آیه 

زد به خاله ام و  خورد كه باورش كردم! زنگ

شماره ي جدیدش رو هم به من داد و من، از زبون 

خاله هم مرگ تو رو شنیدم! دو هفته بعد از رفتنت 

به تبریز، تب كرده بودي و خاله هم از ترس این كه 

عكست تو روزنامه ها بوده، نبردتت دكتر و تو، تو 

خونه تلف شده بودي! فرزاد هم گفت بهترین كار اینه 

این قضیه در نیاد، چون تو مردي و دیگه كه صداي 



هیچ اعترافي، فایده كه نداره هیچ، پاي خودمم گیر 

  !مي اندازه

نشد و یه هفته بعد، تا تبریز رفتم و دوباره  باورم

عین همون حرف ها رو از زبون خاله شنیدم و گریه 

و زاریش رو دیدم و دست از پا دراز تر به خونه 

ونه، برده و خارج شهر برگشتم. مي گفت تو رو شب

خاك كرده و برگشته. حتي برد و جاش رو هم بهم 

  !نشون داد

داستان واقعي و دردناك بود كه خودم هم شك  انقدر

 :كردم به مردنم، زن ادامه داد

برگشتم و دورادور شاهد سوختن خانواده ات بودم -

و سوختم. حاال دیگه دومین بدبختي تو خونتون سایه 

مزمه ي خیانت یلدا همه جا پیچیده بود انداخته بود. ز

 !و بقیه اش رو هم كه برات گفتم

این جا كه رسید، نفسي تازه كرد! پرسیدم به :  

  انگیزه ي فرزاد چي بود از ربودن ملورین؟-



فرزاد اول حرفي از انگیزه اش نزد؛ فقط پیشنهاد -

پول به من داد در قبال یه هفته پنهون كردنت اما 

م، گفت مي خواد این كارو كنه تا وقتي قبول نكرد

یلدا به خودش بیاد و دست از سر ناصر برداره و به 

زندگیش بچسبه و برادرش رو بدبخت تر از این 

حرف نزدم اما  رنكنه. من هیج وقت مستقیما با ناص

فرزاد مي گفت كه در جریانه و چون زندگي 

شخصیش با زنش آفرین لطمه دیده، موافق این كاره 

دست از سر زندگیش بردارهتا یلدا  !  

نگاهم كرد و گفت عمیق :  

راستش رو بگم، ته دلم مي دونستم دروغ مي گه! -

مي دونستم یلدا عاشق ناصر نیست و اصال اون 

نیست كه دنبال ناصره! اما پیش خودم گفتم چه عیبي 

داره! همه اش یه هفته است و خودم رو گول زدم كه 

ادرش رو مي كنه فرزاد داره خیر خواهي زندگي بر

خوبي هم  پولو زیادي نگرانه. از اون گذشته، پاي 

 !وسط بود! پولي كه البته یه قرونش هم بهم وفا نكرد



، حواسم رو پرت روشن شدن فندك كسري صداي

كرد. به سمتش چرخیدم و به سیگار آتیش گرفته ي 

تو دستش خیره شدم. نگاهم كرد و سیگار رو به 

سمتم گرفت. دستش رو پس زدم و به زن نگاه كردم 

  :كه گفت

اما همه چیز برعكس بود. قرار این بود كه تو  -

براي همیشه نیست شي و بعد كه پایه هاي زندگي 

ربه ي دوم زده شه كه همون فرهاد سست شد، ض

عكس ها بود و بعدش هم تموم!! فرزاد رسید به 

ثروت برادرش و ناصر رسید به معشوقه اش؛ 

  !چیزي كه از اول هم قرار بینشون بود

 

سیگار كسري رو به ریه ام فرستادم و بازدمم  دود

  !رو سنگین به بیرون فوت كردم

این هم حرف مونده بود براي گفتن از جانب  هنوز

زن، چون اگه من ملورین بودم و زنده، به این معني 

بود كه ملورین بیست سال پیش نمرده و باز هم یه 



داستان پست این قضیه است، مي خواستم دهن باز 

كنم و از زن بپرسم سوالم رو كه از كیف كوچیك 

رو  كتيمشكي رنگي كه كه كنار بالشش بود، پا

ش. پاكت رو بیرون كشید و بي حرف، به سمتم گرفت

از دستش گرفتم و بي معطلي بازش كردم. داخلش یه 

نوشته ي كوتاه بود. منتظر موندم تا زن حرفي از 

این نوشته بزنه اما وقتي گوش هام به خواستشون 

نرسیدند، چشم هام دست به كار شدند و شروع به 

 .خوندن كردند

  .مهالي عزیز سالم """

میدي هم به از دو دهه است كه ندیدمت و ا بیشتر

دیدار مجددت ندارم؛ چرا كه تخت بیمارستان و این 

ریه كه عالقه اي به نفس كشیدن بیش از این نشون 

نمي ده، دارن هدایتم مي كنن به سمت مرگ و این 

روز ها انقدر ضعیف شدم كه انگشت هایي كه سال 

هاي سال به كارشون گرفتم براي نوشتن الفبا روي 

د كه از پس نوشتن این چند تخته، انقدر ناتوان شدن

  .خط هم بر نمي آن



رو كوتاه مي كنم چون انقدر زمان و مكان بین  حرفم

ما فاصله انداختند كه هیچ حرف مشتركي بینمون 

نگذاشتند. تنها چیزي كه ازت مي دونم اینه كه خونه 

نشین شدي و مي فهمم تختي كه نمي توني ازش جدا 

، چون این روز بشي، چقدر مشمئز كننده و هیوالست

مي دونم كه  وها خودم هم باهاش در حال جنگم 

 !چقدر سرسخته

جان، تمام این سال ها رازي رو تو سینه داشتم  مهال

كه انقدر سنگین و حجیم بود كه جاي نفس هام رو 

تنگ كرد! انقدر موند كه غده شد؛ غده ي سرطاني 

 !شد

كه به من سپردي نمرد دختركي !  

دونم كه شوكه شدي؛ چون من طوري وانمود  مي

كردم كه مرده تا تو باور كني و دست از این ماجر 

بكشي؛ پس با فرزاد همكاري كردم و باورت دادم به 

ز خودخواهانه اي مردن این بچه، چون من به طر

این بچه رو براي خودم مي خواستم! دخترك مو 



 ترخرگوشي، دو ماه بود كه دختر من شده بود، دخ

مِن مرد مرده اي كه به پاي رسوم قدیمي نباید 

ازدواج مي كردم و هیچ وقت زندگیم رنگ بچه اي 

رو نمي دید! پس با چنگ و دندون و خودخواهي یك 

ن بار آدرسم رو سال نگهش داشتم و حتي چندی

عوض كردم كه فرزاد به سرش نزنه و سراغم نیاد 

 رشاما از فرداي روزي كه خبر خودكشي كردن ماد

به گوشم رسید؛ دخترك دیگه دخترك نبود، آینه ي 

دق بود! نمي شد تو چشم هاش نگاه كرد، چشم هاش 

بهم مي گفتند "قاتل" . نفس هاش نفس هام رو تنگ 

كید و دیگه نشد كه دخترك مي كردند. خونم رو مي م

من باشه. پسش آوردم براي تهران و ندادمش به 

مرده بچه  كهخانواده اش. چون نمي شد به مادري 

اش رو پس داد! رو مي خواست و جرائت، كه من 

هیچ كدومشون رو نداشتم! از طریق آشنایي كه 

داشتم، واگذارش كردم به خانواده اي كه بچه دار 

اده اش رو تو تصادف از دست نمي شدند. گفتم خانو

داده و یك سال و خرده اي بزرگش كردم اما بیش از 



. دخترك مو رماین شرایط نگه داریش رو ندا

خرگوشي رو گذاشتم تهران و خودم برگشتم تبریز و 

  !بقیه ي عمرم رو به پسر هاي مو كوتاه الفبا یاد دادم

كسي كه آشنام تو بهزیستي، بچه رو  مشخصات

ذار كرد رو برات پشت این برگه نوشتم! بهشون واگ

حرف دیگه اي نمي مونه، جز طلب آمرزش براي 

 "هر دومون. بدرود

 

انتهاب نوشته براي یك سال و دو ماه قبل بود تاریخ !  

خشك شده ام رو تكون دادم و برگه رو  انگشت

برگردوندم و تنها دیدن یه قسمت از اون مشخصات، 

مونده هاي پرتو بس بود براي ویرون كردن باقي !  

پشت برگه، اسم پدرم رو دیدم؛ اتابك حقیقي من .  

و بعد از اون، پرتوي درونم نفس نكشید. چشم  دیدم

هاش رو باز نكرد و صداش، دیگه هي وقت شنیده 

  !نشد



مرد پرتو ! 

به سمت كسري كردم و با صدایي كه شبیه به  رو

  :صداي پرتو نبود، گفتم

  .من رو برسون خونمون -

قبل از اینكه كسري حرفي بزنه، گفت زن :  

از فرداي روزي كه نامه به دستم رسید، این دختر -

رو فرستادم پي فرهاد؛ اما متوجه شدم كه سال 

یست. دیگه كسي رو نمي شناختم هاست كه ایران ن

براي درمیون گذاشتن این ماجرا؛ ناصر كه سالها 

بود معروف شده بود و فرزاد رو هم سمانه برام خبر 

عمه هات  غآورد كه یه شركت تبلیغاتي داره، سرا

فرستادمش و پیداشون نكرد؛ خونه ي پدریت كوبیده 

و ساخته شده بود و كسي از ساكنین قبلیش خبر 

تنها كسي كه تو ذهنم مونده بود، آفرین بود،  نداشت؛

زن ناصر كه یكي دوباري دیده بودمش اما وقتي 

سمانه خبر فوتش رو برام آورد، دیگه هیچ امیدي 

رسیدم كه شاید قسمت اینه  هنموند برام و به این نتیج



كه این قضیه بعد از بیست و خرده اي سال، 

ن دختر همینطور مسكوت بمونه اما وقتي فرداش، ای

با ساحل برگشت خونه، ورق برگشت؛ خصوصا كه 

ساحل مشتاق و تشنه ي دونستن بود، وقتي فهمیدم 

ساحل از پدرش بریده و حتي فامیلیش رو به فامیلي 

ترغیب شدم به گفتن این داستان،  ،مادرش تغییر داده

ساحل همه ي چیزي كه مي دونستم رو فهمید و قرار 

ایران نبودي و تازه یه  شد بهم خبر بده، بهم گفت كه

ماهه كه پیدات كردن، خواستم سریع بیارنت پیشم تا 

خودم همه ي ماجرا رو درست و دقیق از اول برات 

  !بگم

نگاهش كردم؛ من یك ماه نبود كه پیدا شده  متعجب

  !بودم؛ یك سال بود كه پیدا شده بودم

نزدم و از جام بلند شدم؛ تمام چیزي كه این  حرفي

نست بگه رو شنیده بودم! جز اون فقط  آدم مي تو

گریه و زاري و طلب بخشش بود كه حتي تمایل هم 

نداشتم به شنیدنشون! بخشش؟ بخشیده شدن آدم هاي 

  !این داستان واقعا غیر منصفانه بود



صورت شكننده ي دختر كه احتماال همون سمانه  به

اي بود كه ساحل رو پیدا كرده بود، نگاه كردم و بي 

سمت در خروجي حركت كردم حرف به . 

 

دهم فصل   

 

 

 

كسري كه وارد كوچه شد؛ تو تاریكي و  ماشین

غربت وحشتناك كوچه، پدر و مادرم رو دیدم! 

در ایستاده بود و پدري كه  مادري كه نگران، تو قاب

  !كالفه، كوچه رو متر مي كرد

با كسري نزده بودم؛ نپرسیده بودم از انگیزه  حرفي

هاش؛ نپرسیدم كه چرا یك سال شده یك ماه! فقط 

ساكت و بي حرف، سر جام نشستم تا برسم به این 

  !كوچه و این خونه و این آدم ها



ماشینش پیاده شدم و كوتاه گفتم از : 

 !برو-

اما جلوتر هم نیومد. صداي مامان رو شنیدم  نرفت

  :كه بابا رو به اسم صدا زد

 !اتابك-

صداش بابا رو به سمت مقصد نگاه خودش  و

چرخوند؛ حاال هر دو داشتند به من نگاه مي كردند؛ 

 !آشفته، غمگین، كالفه

هام رو به جلو هدایت كردم؛ این دو آشناي  قدم

ي من، داشتند غریبي زندگي بیست و خرده اي ساله 

مي كردند! مامان انگشت هاش رو تو هم گره مي 

كرد و بابا مردمك هاش رو بي اختیار مي چرخوند! 

اشك تو چشم هاي مامان حلقه مي زد و سیبك گلوي 

  !بابا باال و پایین مي شد

قدم دیگه هم برداشتم و نالیدم چند :  

  !مامان-



دو  كه چشم هاش بد حالت شد و دست هاش دیدم

طرف تنش آویزون شدند. دیدم كه دلش اومد به سمتم 

  !و تنش غریبگي كرد

صداش زدم دیكتاتور مهربون زندگیم رو و  دوباره

سرم رو به سمت آسمون بي ستاره ي شب گرفتم و 

گله كردم؛ این آدم مادِر زندگي من بود! مادر پرتوي 

  !حقیقي یا غیر حقیقي، فقط و فقط این آدم بود

سمتش و اولین قدمم همزمان شد با دهمین به  رفتم

  !قدمش

حاال مادرم رو تو آغوشم داشتم! حاال زندگي  همین؛

 !بهم برگشته بود

اومد و هر دومون رو در آغوش گرفت! حاال  بابا

دور زندگي اي كه بهم برگشته بود، پر شده بود از 

  !كوه، پر شده بود از امنیت

ه ماشیني كه وراي شونه هاي بابا نگاه كردم ب از

هنوز تو این كوچه پارك بود؛ نگاه كردم به راننده 



اش. چشم هاش از آسمون كوچمون هم بي ستاره تر 

  !بود

كه كردم، رفت نگاهش ! 

رو برم تو آغوش عزیزترین هام و عطر  سرم

تنشون رو نفس كشیدم و همراهشون به خونه ام 

  .برگشتم

***** 

زدند، یك  حرفي كه مامان و بابا از قضیه اولین

ساعت بعد از ورودم به خونه بود؛ یك ساعتي كه 

  .همه اش به بغض و احساسات عجیب گذشته بود

هردوشون نشسته بودم كه بابا سرش رو پایین  كنار

 :انداخت و بعد از مكثي كشنده گفت

من و مادر...ت ، یعني ما... فقط به یه دلیل اصل -

قضیه رو به تو نگفتیم! اون هم این كه طبق 

اطالعاتي كه به ما دادن، پدر و مادرت رو تو 

تصادف از دست داده بودي! با خودمون همون سال 



اول قرار گذاشتیم كه تو این قضیه رو متوجه نشي، 

همیشه  راياشتي و ما مي خواستیم بتو خانواده اي ند

  .خانواده ات باشیم

زیر گریه و بغضي و ناواضح گفتم زدم :  

براي همیشه هم خانودمین؛ من جز شما خانواده اي -

 .ندارم

بلند شد و بابا مثل همه ي این یه ساعت  مامان

  .نگاهش رو دزدید

جام بلند شدم و مني كه به اندازه ي هزار من  از

ت خورده بود رو به سمت اتاقم سنگین و شكس

كشیدم. زیر پتو خزیدم و پلك هام رو بستم اما بر 

 .خالف تصورم با این كار، مشكالتم تموم نشدند

 

 

 

***** 



 

یازدهم فصل   

 

 

 

از چند روز مرخصي برگشته بودم سر كار و  بعد

در حال دیدن آخرین كیس بودم كه حس عجیبي 

كشوندم دم پنجره؛ بیخود و بي جهت منتظر بودم؛ 

شاید هم با خود و با جهت! دلتنگ نبودم شاید هم 

  !بودم، در كل نمي دونستم چه مرگمه

سمت میز و از باال به صورت دوست  برگشتم

ي نگاه كردم كه پرسیدداشتني امیرعل :  

  درست كشیدم خاله؟-

به برگه ي تمرینش انداختم و گفتم نگاهي :  

  .درسته عزیزم-



لحن خوردنیش گفت با :  

حواسم بود كه به دیوار قرمزا نخورما. حواسم بود -

تو دیوارا گربه داره واسه همین موشه رو صاف 

  .بردم پیش پنیرش

فتر تمرینش شدم و هر دو لپش رو بوسیدم و د خم

  .رو پر كردم و تحویل مادرش دادمش

جمع كردن و رفتن نداشتم؛ دلم مي خواست تا  حال

ابد پشت همین میز بشینم و به پرونده هاي رنگي 

نگاه كنم و یادم بره كه یك سال پیش، كسي از همین 

  !در تو اومد و زندگیم رو سیاه و سفید كرد

ه و سفید؛ تعریف از زندگیم همین بود؛ سیا بهترین

  !بي رنگ

  تشریف نمي برین خانم حقگو؟-

رو بلند كردم و در جواب خدمه ي جدید كلینیك  سرم

  :كه فامیلیم رو هم درست بلد نبود، گفتم

 .چرا-



زخم هاي صورتم نگاه مرد و بهد، بي حرف  به

  !رفت

جا بلند شدم و در حالي كه بي میل روپوشم رو  از

فتم و بي حال تر عوض مي كردم از اتاق بیرون ر

پشت ماشین نشستم و انقدر آروم رفتم كه اگر كسي 

براي رسیدن به من دیر كرده باشه، وقت رسیدن بهم 

رو پیدا كنه اما انگار هیچ كسي تو این شهر قصد 

  .نداشت امشب به من برسه

رو جا دادم تو پاركینگ و از پله ها باال رفتم؛  ماشین

؛ همه چیز همون تو خونه گرد مرده پاشیده بودند

بود؛ بوي قرمه سبزي مامان مثل همیشه بود، لیوان 

چایي زنبوري و شیریني هاي نخودچي بابا هم، اما 

اون چیزي كه باید مثل همیشه نبود! قلب خونه مي 

 !زد، خونه نفس مي كشید اما  تو كما بود

رو كه خوردم و به اتاقم پناه بردم؛ اتاقي كه  شامم

  !دیگه تواني براي آروم كردنم نداشت



رو تو دستم گرفتم و به زیر پتو خزیدم؛ دو  گوشیم

تماس از دست رفته از جالليِ وكیل داشتم و نادیده 

  .گرفتمشون

م مي كرد صفحه ي گوشیم رو عذابي كه دیوانه ا با

خاموش كردم و هنوز پلك هام رو نبسته بودم كه 

گوشیم بعد از سه شب، یه جور متفاوت تري لرزید 

و پیام اوني كه تمام این سه شب و سه روز غیبش 

  :زده بود، روي صفحه نشست

  بیام دنبالت؟-

! بعد از این همه مدت، تنها حرفي كه این آدم همین

بود و به طرز عجیب و غریبي حس زده بود همین 

لجبازي در من مرده بود! لجبازي و ناز كردن براي 

چي؟ براي كي؟ من فقط مشتاق بودم به دونستن، به 

فهمیدن نقشي كه این مرد تو داستان من داشت! 

  :نوشتم

  .بله-

  !دم درم-



اومده بود و قرار نبود با جواب من بیاد. بلند  پس

حي رو پوشیدم و با شدم و همون لباس هاي صب

توضیح كوتاهي به مامان و بابا، از خونه خارج 

  .شدم

ها رو سنگین و لخ لخ كنان پایین رفتم و بغض و  پله

  .غربتم رو نادیده گرفتم

تو ماشین جدید و سفید رنگي منتظرم بود. در  كسري

رو باز كردم و بي حرف كنارش نشستم و اجازه 

اهم كنه و هر دادم هر چقدر كه دلش مي خواد نگ

كجا كه مي خواد من رو بكشونه. چون حرف زدن و 

اصرار من، سر سوزن تاثیري روي این مرد 

 !نداشت

افتاد و گفت راه :  

خودم رو آماده كرده بودم كه به زور از اون خونه -

  !بیرون بكشمت



ندادم و رو به روم رو نگاه كردم و تا رسیدن  جوابي

، دیگه نه حرفي به مقصدي كه مورد نظر كسري بود

  .زدم و نه شنیدم

ساعت بعد، درست وقتي فكر مي كردم تو راه  نیم

هستیم براي رسیدن، ماشین رو كنار اتوبان، دقیقا 

 !جایي كه توقف ممنوع بود، نگه داشت

نگاهش كردم و اول این فكر به نظرم رسید  متعجب

  :كه ماشین خراب شده اما وقتي گفت

 !پیاده شو-

م! اینجا؟ كنار اتوباني كه هر لحظه نگاهش كرد مات

ممكن بود یه ماشین با سرعت سه رقمي، بهمون 

 !بزنه و پرتمون كنه آخر جاده؟

ید اصال و حوصله ي مقاومت كردن نداشتم؛ شا حال

از عمد آورده بودم اینجا تا پرتم كنه وسط این همه 

 "ماشین و بعد پیش خودش بگه " راحت شد



رو كنار زدم و پیاده شدم و از ماشین به سمت  افكارم

  .كنار اتوبان فاصله گرفتم

رو دور زد و به سمتم اومد؛ یه دست مشكي  ماشین

 پوشیده بود. بي تكلیف ایستادم تا بهم برسه و با

رسیدنش، به لب هاش خیره شدم؛ تا حرف بزنن؛ تا 

  !خالصم كنن از این حس مبهم

تر شد و به در ماشین تكیه زد، دست تو جیب  نزدیك

كاپشنش برد و سیگار و فندك رو بیرون كشید و در 

  :حالي كه سیگارش رو آتیش مي زد، گفت

مي خواستم همون شبي كه به خونه برگشتي بیام -

داش نشد و پس فرداشم نشدسراغت؛ نشد! فر !  

رو به سمتم گرفت و ادامه داد سیگار :  

  مي توني بفهمي چرا؟-

سیگار رو گرفتم و سرم رو به چپ و بعد به  ناباور

  .راست تكون دادم

دیگه اي آتیش زد و گفت سیگار :  



من هیچ مسابقه اي رو شركت نمي كنم مگر این -

شك مي  كه از قبل تو ذهنم برده باشمش. وگرنه بي

  .بازم اون بازي رو

سیگارم و به سیگارش و بعد به خودش نگاه كردم  به

  :كه ادامه داد

حاال هم جلو نمي اومدم چون... فكر باختن بد -

جوري تو سرمه! از هر طرف نگاه كردم، دیدم 

  !برنده ي این بازي نیستم

ماشین هایي كه با سرعت از كنارمون رد مي  به

ش كردم كه به جمله هاش فكر شدند نگاه كردم و تال

  .نكنم

رو تا كنار لب هاش باال برد اما قبل از كام  سیگار

  :گرفتن ازش، گفت

  .من از باختن متنفرم-



تقلید از خودش تكیه ام رو به ماشین دادم تا ماشین  به

هاي در حال گذر رو نبینم. پك عمیقي به سیگارش 

  :زد و گفت

- نه ساحل، هیچ تا همین چند سال پیش نه من و 

خبري از گند كاري هاي پدرمون نداشتیم. جو خونه 

همیشه سرد و داغون بود اما فكر مي كردیم بخاطر 

مشغله ي كاري بابامونه! خیلي وقت ها پیشمون نبود 

و راستش رو بگم، خودمون هم دعا مي كردیم كه 

مي گرفت؛  جننباشه! وقتي كه بود، انگار آفرین رو 

شد!بزرگ تر كه شدیم، از بد خلق و عصبي مي 

خونه بیرون زدیم. هم من و هم ساحل رفتیم سراغ 

 .بوكس و دنیامونو عوض كردیم

چیز بد بود اما مي گذشت! مي گذشت چون تو  همه

عاشق شدیم؛ هم من و هم ساحل! من  بطنش نبودیم.

عاشق دختر دوست و شریك بابا و ساحل عاشق یه 

بوكسور غیر ایراني! عاشق شدیم و ته مونده هاي 

  !حواسمون به آفرین از بین رفت



زود ازدواج كردم؛ خصوصا كه بابا تشویقم مي  من

كرد به این ازدواج! حاال كه بهش فكر مي كنم نمي 

یا بودم یا نه، چون حسي كه حاال دونم واقعا عاشق دن

  !به تو دارم، زمین تا آسمون فرق داره با اون حس

 

از بین دست هام سر خورد و روي زمین  سیگار

افتاد. مگه با فكر باخت نیومده بود؟ پس چرا داشت 

 خلع سالحم مي كرد؟

عاشق شدم و ازدواج كردم و یك سال بعد، مادرم -

به بعد، دیگه  رو از دست دادم و از همون روز

زندگي، زندگي نشد. آفرین همه ي اموالش رو به 

اسم من و ساحل زده بود. حتي خونه اي كه بابا توش 

زندگي مي كرد به اسم من بود. اوایل این قضیه برام 

باز شد،  رینعجیب بود اما وقتي وصیت نامه ي آف

دیگه هیچ چیز عجیب نبود! مادرم از خیانت چندین 

رم گفته بود! از دختري گفته بود كه و چند ساله ي پد



فكر مي كردیم فقط با ما بزرگ شده اما در اصل، 

 .حاصل خیانت پدرمون بود

كرد و نگاهش، روي زخم گوشه ي چشمم  نگاهم

  :ثابت موند

من زندگي قشنگي نداشتم پرتو؛ تا یادمه همه اش -

سیاه بوده. تا یادمه لبخند مادرم و محبت پدرم رو 

ندیدم! همیشه یه سانازي تو خونه بود كه نمي 

دونستیم چیه و از كجاست؛ فقط وقتي سالي یك بار 

مامانم غم هاش یادش مي رفت و یه لبخند نیم بند، 

بش، حضور این دختر لبخند یواشكي مي نشست رو ل

مامانم رو از ریشه مي سوزوند و اشك مي آورد به 

چشمش. غم ساناز زندگیمون تا روز مرگ براي 

مامان تازگیش رو از دست نداد. با این حال تا روز 

  !آخر شكایتي نكرد

باال رفت و رو گونه ي ملتهبش نشست؛ به  دستم

تن مشكل درك كه با این آدم مشكل داشتم، قبل از داش



باهاش، من هم آدم بود، دل داشتم، دلم به درد مي 

  !اومد

دست دیگه ام كه هنوز درد به انگشتاش چسبیده  با

  :بود، بازوش رو لمس كردم و گفتم

  !نگو. گفتنش بهمت مي ریزه-

و دستش رو از زیر انگشت هام بیرون كشید و  گونه

  :گفت

 !خوب نباش-

اخم نگاهش كردم و ادمه داد با :  

  !خوب و خوبي تو زندگي من پایدار نیست پرتو-

پرتو" كه مي گفت، یه جور عجیبي مي شدم؛ یادم "

مي رفت ملورین هم هستم! یادم مي رفت كه دیگه 

خوشبخت نیستم. "پرتو" كه مي گفت، یاد روزاي 

كلینیك مي افتادم كه لحظه شماري مي كردم این آدم 

م رو قلقك بده از در بیاد تو و یه جور جدیدي احساست



غم چشم هاش  غدغمو بره! یاد زماني مي افتادم كه د

  ... بود و بس

"پرتو" نمي گفت كاش !  

نمي دونم شاید زندگي منم باید مثل زندگي پسرم  -

باشه، بي رنگ، بي رابطه،... راستي، آراد هیچ 

وقت مي تونه ازدواج كنه؟ هیچ وقت مي تونه عاشق 

  شه؟

شار غمي كه این مرد بهم هام شل شدند از ف زانو

منتقل مي كرد! از آشفتگي غم انگیز ذهنش كه همه 

 .چیز رو باهم قاطي كرده بود

هام رو گرفت و گفت بازو : 

- رتو. دوست دارم بازي كنم دوست دارم بازي كنم پ

و اینبار ببازم! دلم مي خواد اینبار تا مي تونم مشت 

بخورم... دلم مي خواد... تموم شه. همه چیز تموم 

  !شه



تو چشمم نشست و سرماي هوا، دیگه نتونست  اشك

  !بیشتر از این اذیتم كنه؛ غمش داشت آتیشم مي زد

- كنیم! اومدیم تو زندگیت تا اذیتت كنیم و اذیتشون 

ساحل از بابا متفر بود و من از بابا و فرزاد. و تو با 

توجه به مداركي كه داشتیم، مي تونستي زندگي این 

دو آدم رو به باد بدي! اول قرار شد اعتمادت رو 

جلب كنم اما نشد نقش بازي كنم، بیشتر از جلب 

باهات بازي كنم، تو  استكردن اعتمادت دلم مي خو

ب بودي! دوست داشتم بازي برام جذاب بودي! عجی

كنم و ازت نقطه ضعف بگیرم تا سرد شم ازت. اما 

همه ي نقطه ضعف ها، در من جمع بود نه تو! 

منتظر یه اشتباه بودم تا حوصله ام سر بره و با خیال 

راحت بازیت بدم و وارد نقشه ات كنم اما تو 

این داستان بودي و اشتباهي ترین  مدرستكار ترین آد

! نشد پرتو! انقدر نشد كه خودم رو به آب آدم هم من

و آتیش زدم تا ساحل رو به عنوان داور تو مسابقات 

بوكس بخوان و براي چند ماه شوتش كردم اون ور 

آب، تا دیگه بهم فشار نیاره و تهدیدم نكنه كه اگه 



كاري نكنم مي آد و همه چیز رو به تو مي گه! پرتو! 

م زندگیم، انقدر من، كسري، براي اولین بار تو تما

ترسیدم از نداشتنت، از رفتن و نبودنت، كه درست 

وقتي ساحل شده بود ماده ببر زخمي و رفته بود 

سراغ فرهاد، عقدت كردم! مي دونم بزرگترین بدي 

 ...رو كردم در حقت، كامل مي دونم... اما

اینجا كه رسید، سكوتش امونم رو برید. پرسیدم به :  

- ي مي گي؟چي مي گي كسري؟چي دار   

قرار نبود بخوامت! قرار بود دوباره قربانیت كنیم! -

این بار قرباني خودخواهي خودمون و با داشتن و 

رو كردنت ضربه بزنیم به آدمایي كه ازشون كینه 

  ... داشتیم اما

دیگه نگاهش كنم نتونستم . 

من از وقتي كه شناختمت هیچ وقت نخواستم  ...-

ساحل به اسم مادر، بهت آسیب بزنم! اون روز كه 

آراد رو از كلینیك دزدید... من فقط بخاطر اینكه 

 .آسیبي به تو نرسه، درگیر شدم و چاقو خوردم



مه كشیدم و با حسي ناشناخته نگاهش كردم، ادا عقب

  :داد

االن وقت گفتن این حرف ها نیست، االن آوردمت -

تا اعتراف كنم براي اولین بار و آخرین بار و بهت 

  !آخرین حرفم رو بزنم

رو جمع كرد، بازوم رو گرفت و سیاهي  چشماش

  :مردمك هاش رو به وجودم ریخت

من مي تونم به زور تو زندگیم نگهت دارم! كاري -

ن در نظر گرفتن خواسته ي برام نداره داشتنت بدر

تو... اما... این بودن برام ارزش نداره! دلم مي خواد 

بودنت به خواست خودت باشه. تو رو زوري نمي 

 !خوام

رو؟ خودم هم دیگه خودم نمي خواست من  زوري

  !رو نمي خواستم؛ چه به زور و چه غیر از اون

پرتو رو مي خواستم و نه اسم ناآشناي ملورین رو  نه

كه مغزم، هیچ تحریك پذیري اي نسبت به شنیدنش 

  !نداشت



چیزي كه من ممكن بود بخوابمش، پرتوي سابق  تنها

بود! پرتوي آسوده اي كه روي زندگي آرومش 

كرد و لذت مي برد از هیجانات غیر ریسك مي 

منتظره اش و این خواسته انقدر غریب و دور از 

ذهن شده بود كه كم كم داشت تو مغزم مدفون مي 

 .شد

صورت كسري نگاه كردم؛ به استخون بندي  به

منحصر به فرد صورتش، به فك محكم و رو هم 

فشرده شده و لب هایي كه هر وقت باز مي شدند، یه 

ود پرتو از دست مي رفتقسمت از وج .  

برگردوندم به سمت اتوبان، سرعت ماشین ها  رو

  .انقدر باال بود كه نمي شد نوعشون رو تشخیص داد

به فاصله ي چند قدم اونطرف تر، زندگي با  درست

سرعت هاي سه رقمي جریان داشت و اینطرف، 

عالوه بر زندگي، ماهم متوقف و بي جریان شده 

  !بودیم



سري نگاه كردم؛ حاال مي دونستم كیه و به ك دوباره

از كجا و با چه هدفي اومده و آرزوم این بود كه اي 

  !كاش هیچ وقت نمي دونستم

كه لب هاش بسته بودند، كسرایي كه حرف  كسرایي

نمي زد، كسرایي كه سه سوال بهم مي داد و اجازه 

  .نمي داد حتي یكیش رو بپرسم، آرزوي االِن من بود

هاي ذهنم رو به كار گرفتم و گفتممونده  باقي : 

  مي دوني بدبختي من چیه؟-

نگاهم كرد فقط . 

  !همه ي درد من اینه كه زندگي نكردیم-

ي ابروهاش كم شدند فاصله : 

من هیچ خاطره اي یادم نیست كسري، ما یه روز -

  مشترك هم نداشتیم، داشتیم؟

خاطره داشتیم تا من عطاي این عشق رو به  كاش

خشیدم به حرمت خاطره هامون! اون لقاش مي ب

موقع هر وقت یادم مي اومد كه تو با خودخواهي 



زندگیمو خراب كردي، مغزم یه فلش بك مي زد و 

خاطره هاي خوبمون رو به رخم مي كشید و كفه 

هاي ترازوي ذهنم رو برابر مي كرد. شاید اگه 

پرتو پر رنگ مي شد و تن نمي داد  داشتیم،خاطره 

بي هویتي! اما من، یادم نمي آد كه هیچ جوره به 

براي تو پرتویي كرده باشم و این، سرپا نگهم نمي 

  !داره

هام رو دو طرف صورتش گذاشتم و با بغض  دست

  :نالیدم

من یادم نیست كي بودم كسري! یادم رفته خودم رو -

و بلد نیستم از این به بعد یكي دیگه باشم و این ظلمیه 

 !كه تو در حق من كردي

رو كج كرد تا بهتر نگاهم كنه سرش .  

ببین... من از تو شاكي نیستم كه چرا با این اهداف -

وارد زندگي من شدي! این كه دور و اطرافیان 

ه، انقدر بي معرفت و نامرد بودند كه ملورین یك سال

از خانواده اش دورش كنند، تقصیر تو نیست. این كه 



من با خانواده ي اصلیم بزرگ نشدم هم تقصیر تو 

كردن براي این  یدانیست. این كه تو و ساحل رو پ

كار هم تقصیر تو نیست. این كه تصمیم گرفتي وارد 

نیست زندگیم بشي و فریبم بدي هم بازم تقصیر تو ... 

كشید و متعجب نگاهم كرد. بغضم شكست و  عقب

  :گفتم

 ...عاشق شدنم هم تقصیر تو نیست-

هاش رو بست پلك .  

تنها تقصیرت اینه كه هیچ خاطره اي از پرتو رو -

براي زماني كه عاشق كسري بود، تو ذهن من 

نكاشتي! من یادم نمي آد كه با تو عاشقي كرده باشم 

ك روز با حال و هواي كسري. یادم نیست كه ی

معشوق تو بودن، سرمست شده باشم! یادم نمي آد كه 

یادم  تيتو بغلت به خواِب آرامش برم. حتي من لعن

نیست كه تو من رو عمیق و عاشقانه بوسیده باشي. 

من تا یادمه تاریكي بود؛ تاریكي بود و دویدن؛ دویدن 

به سمت تو! من زنت شدم با این امید كه فردا هام 



تو قشنگ كني، اما وقتي خودم اقدام كردم براي رو 

اولین خاطره، براي همون شب نحسي كه تولدت 

! حاال من رو به روتم بعد دبود... همه چیز تموم ش

از همه ي این جریان ها! رو به روتم و هیچ چیز از 

پرتویي كه یك سال عاشقت بود در من نمونده و 

ونم كه مقصر تویي! خودت بگو، با كدوم خواست بم

   به زور نمونده باشم؟

رو برگردوند و من، بي صدا اشك ریختم روش : 

زندگي من، زندگي نمي شه كسري. تو بهم بگو من -

از این به بعد چه كار كنم؟ شاید یه روز بتونم پرتو 

شم و كنار خانواده اي كه حقیقي نیستند، لبخند بزنم! 

اما فرداش ملورین مي شم و براي غم غریب مادري 

كه خاطره اي ازش تو ذهنم نیست اشك مي ریزم و 

به فرهاد فكر مي كنم. من یه روز پرتو مي شم و یه 

روز ملورین اما رو راست باشیم كسري، من دیگه 

 !هیچي نمي شم

هام رو گرفت و نذاشت رو زانو هام خم شم ساعد !  



نگاهم كرد و آخر سر، ساعد هام رو رها كرد  خوب

  .و همه ي تنم رو به آغوش كشید

رو بو كشیدم تا شاید یه خاطره ي آشنا وصلم  تنش

كنه به این آغوش... اما لعنتي ترین حادثه ي امشب 

  !همین بوي عطر غریبه بود

و بستم و با بدبختي به این فكر كردم كه هام ر پلك

این آدم هیچ وقت از یه عطر و بوي ثابت استفاده 

نمي كرد، مي گفت كه آدم وابسته شدن نیست. 

خودش گفته بود كه وابستگي دهن آدم رو سرویس 

 !مي كنه

رو از آغوشش كندم و صورتم رو مقابل  سرم

صورتش گرفتم؛ چشم هاش نم داشتند. یكي از دست 

ش رو تا پشت گردنم باال آورد و صورتم رو جلو ها

كشید؛ جایي كه لب هام دقیقا مقابل لب هاش قرار 

بگیره و نا واضح كلمه اي رو گفت كه اون لحظه 

به  هنشنیدمش اما بعد ها هر وقت بهش فكر كردم شبی

  !" ببخشید" دونستمش



لحظه اون كلمه خاطرم نموند چون بالفاصله  اون

؛ طوالني و عجیب...اما بعد ها كه بعدش بوسیده شدم

خاطره ي بوسه اش كمرنگ شد، مطمئن تر شدم كه 

 !اون كلمه " ببخشید" بوده

آخرین خاطره اش رو با بوسیدنم تو ذهنم حك  كسري

كرد، من رو تو طوالني ترین اتوبان تهران بوسید و 

  .وسط همون اتوبان رهام كرد

هایي كه گفت" ببخشید" و بعد از اون با لب  انگار

  !طعم تلخ سیگار مي دادند، لب هام رو لمس كرد

رو جدا كرد، نگاهم نكرد و این بار لب هاش  سرش

رو گردنم نشستند و لطیف به پوست سرما زده ي 

  .گردنم بوسه زدند

تعجب نگاهش كردم كه دست دراز كرد و دو  با

دكمه ي آخر بلوزي كه از زیر مانتو به تن داشتم رو 

  !باز كرد

قفل كرده بود و علت كار هاش رو نمي فهمید.  نمذه

تكیه ام داد به ماشین، یقه ام رو پایین كشید و 



صورتش رو برد تو پیراهنم و لب هاش روي پوست 

بدنم نشستند. نفس هاش به پوستم خوردند و تنم رو 

داغ كردند. بوسه اش یه لحظه بود و نفهمیدم دقیقا 

قلبم بوسیده شده  ،چه كار كرد اما وقتي فاصله گرفت

  !بود

دستم رو روي قلبم گذاشتم و سرم رو كه  ناخواسته

باال آوردم، دیدم آدمي كه تماما سیاه پوشیده، داره بر 

 !خالف جهت ماشین ها حركت مي كنه

رنگ شب بود، كه سریع گم شد انقدر ! 

سریع گم شد كه فرصت نكردم صداش كنم انقدر .  

مش تو گلوم فرصت نكردم صداش كنم كه اس انقدر

  !گیر كرد

انقدر اسمش تو گلوم موند كه بغض شد؛ یه بغض  و

 !همیشگي

سر هم من موندم، با ماشیني كه هنوز روشن  آخر

بود. با یه بغض كه مي دونستم حاال حاال نمي شكنه 



و دو دكمه ي باز مونده ي پیرهن و قلبي كه... 

 !بوسیده شده بود

 

چهارم بخش   

 

اول فصل   

بود و گرماي تابستون و دلگیريِ پاییز بهار !  

به روي خانم مسني كه تو قسمت پذیرش سالن  رو

 :نشسته بود، ایستادم و گفتم

- تن؟من مي خوام آقاي محمد پناه رو ببینم، هس   

كالفه تو محیط غریبه ي سالن چشم چرخوندم.  و

  :صداي مودبانه ي زن، نگاهم رو متمركز كرد

قبال هماهنگ كرده بودین؟ مي تونم فامیلي -

  شریفتون رو بدونم؟



شدم از اومدنم؛ از اومدني كه دو ماه و نیم  پشیمون

تمام طولش داده بودم و امروز، غافلگیر كرده بودم 

ي كردن ناگهاني این تصمیمخودم رو با عمل !  

  مشكلي پیش اومده خانم؟-

رو به دریا زدم و گفتم دلم :  

  .حقیقي هستم-

رو برد تو مانیتور رو به روش و اخم ظریفي  سرش

بین ابرو هاش نشست، چند ثانیه اي معطل كرد و 

  :آخر گفت

متاسفانه اینجا قراري به اسم شما ثبت نشده، -

رتون چي هست؟جسارتا مي تونم بپرسم كا  

كه نداشتم اینجا! حتي نمي دونستم چرا اومدم.  كاري

  :گفتم

  !فقط اومدم-

هاش گرد شدند و فراریم دادند. رو پاشنه  چشم

چرخیدم و زیر لب عذر خواهي ناواضحي كردم و 



هنوز اولین قدم رو برنداشته بودم كه صداي زن 

 :میخكوبم كرد

 ...عذر مي خوام؛ خانمي به اسم حقیقي قصد-

و گوشي به دست دیدمش و جمله ي نیمه  برگشتم

 !تمومش گوشي رو دستم داد

ثانیه نكشید كه یكي از هزاران در سالن بزرگ  به

باز شد و مردي كه بعد از دو ماه و نیم تن داده بودم 

  به دیدنش، مقابلم ایستاد! من چه كار داشتم اینجا؟

! نگاهم كرد. شاید فكر مي كرد حقیقت ندارم مردد

نگاهش انتظار عجیبي رو به تنم تحمیل مي كرد. قدم 

هام بین جلو و عقب رفتن مردد بودند. مرد زود تر 

از من به خودش اومد، تعجب نگاهش رو كنترل كرد 

و كلمه اي شبیه به "سالم" از بین لب هاش به بیرون 

 !درز كردند

براي جواب دادن نمي چرخید! قفل شده بودم  زبونم

  .سر جام



 !خیلي خوش آمدي-

اون كامال مسلط بود و من، كامال باخته حاال !  

اومد و كنارم ایستاد. دستش رو تا كنار بازوم  جلو

مشایعتم كرد به  باال آورد و بدون این كه لمسم كنه

  !سمتي كه ازش سر در آورده بود

رو حركت دادم و تن دادم به راهنمایي نامرئي  پاهام

دستش و آخر رسیدم به اتاقي بزرگ و میز و صندلي 

  !هاي اداري

كرد به نشستن؛ نشون مي داد مسلطه اما نبود،  دعوتم

  .حداقل كه چشم هاش این رو نمي گفت

یشتر از این رو در خودم چرا كه ایستادن ب نشستم؛

نمي دیدم. مرد كالفه چرخ خورد و دوباره رو به 

روم ایستاد. نشست؛ بلند شد و درباره نشست. نگاهم 

كرد؛ نگاهش رو گرفت و دوباره نگاهم كرد. بلند 

شد؛ جاش رو تغییر داد، نشست، بلند شد و دیوانه ام 

هیجاني كه   زكرد! براي اینكه نجاتش بدم ا

ه، توانم رو جمع كردم و گفتمگرفتارش شد : 



من... شاید پیش خودتون بگین كه چقدر دیر -

اومدم... یا شاید... نمي دونم؛ شاید برداشت هاي 

مختلفي داشته باشین پیش خودتون اما... من امروز 

اینجا اومدم كه اومده باشم... در واقع... خب نمي 

  ...دونم كه چطور باید منظورم رو برسونم... من

حرفم نشست نمیو :  

  .خیلي خوب كردي كه اومدي-

بر خالف نگاهش مسلط بود صداش !  

رو پایین انداختم و حرفي نزدم. در حالي كه  سرم

 :بلند مي شد، پرسید

  چي دوست داري بگم برات بیارن؟-

ولع گفتم با :  

  .آب-

شد و پارچي كه روي میز كناریش بود رو  خم

آب پر كرد و  برداشت، لیوان بلند شیشه اي رو از

 .جلو اومد و به سمتم گرفتش



دستم رو براي گرفتن لیوان جلو بردم چرا كه  دو

یكیش كافي نبود و قبل از نوشیدن آب، ناخواسته 

  :گفتم

- رسم ادب اینجام من به .  

خواستم تلخ باشم اما محبتي تو دلم نبود نسبت به  نمي

  !این مرد. شاید هم... آب رو نوشیدم

  دوباره مي خواي؟-

لیوانم اشاره كردم. سرم رو به معني نه تكون دادم  به

  :و گفتم

من مي خوام كه پرتو حقیقي بمونم حتي اگه این -

ورین باشم. نمي هویت حقیقي نباشه. من نمي تونم مل

تونم دختر شما باشم. شما پدر من.. یعني پدر ملورین 

هستین اما... من... سخته. نمي تونم كه اون باشم. از 

وقتي یادمه پدرم كس دیگه اي بوده و من بیشتر از 

پدر نمي خوام. كي تو  وتاجونم دوستش داشتم و د

 ...دنیا دو تا پدر داره. اینجوري نمي شه كه اصال



راني نگاهم كرد و گفتنگ با :  

نه نمي شه. خودت رو اذیت نكن، من كه ازت -

  .چیزي نخواستم

بغض كرده بودم، گفتم بیخودي :  

اینجوري سختمه من یه سال بچه ي شما بودم و -

  ...بیست سال بچه ي پدرم. نمي شه كه

حرفم نشست و تندي گفت میون : 

  . نمي شه! مي فهمم كه نمي شه. غصه نخور-

نگاهش كردم. من تمام این دو ماه و نیم،  بغضي

یلداي ندیده ي زندگیم رو كه مي گفتن مقصر هم 

بوده، دوست داشتم و ساعت ها سر سنگ قبرش 

اشك ریخته بودم، حاال مي شد فرهاد بیگناه داستان 

  رو پس زد؟

اومد و دقیقا مقابلم نشست. دستش رو سر داد  جلو

سوند و گفت؛روي دستم و دماي بدنم رو به هزار ر   



خودت رو زجر نده. من اصراري ندارم كه پدر تو -

باشم! من پدر خوبي براي ملورینم نبودم؛ نتونستم 

پیداش كنم و این بزرگ ترین گناهمه. زجر من تموم 

این سالها این بود كه مي دونستم یه جاي این دنیایي 

اما این كه نمي دونستم چطور داري زندگي مي كني 

عذابم مي داد اما تو  تفكر اذیت شدن عذابم مي داد،

این دو سه ماه، فقط خودم رو با این آروم كردم كه 

فهمیدم خوب بزرگ شدي. این كه یه نفر بیشتر از 

 .من برات پدر بوده، آرومم كرده

انقدر خانمي آرومم مي كنه! من راضي ام به  اینكه

همین ها. من كه نمي خوام بیاي و دوباره دختر من 

باشي. همین كه هستي براي من معجزه ست، بقیه 

  .اش مهم نیست. خودت رو عذاب نده

مچاله شد و گریه ام گرفت دلم .  

شدم و گفتم بلند :  

- ومدم اما نشدمن صد بار تا اینجا ا !  

گفت مهربون :  



مي فهمم. عیبي نداره. امروز هم نمي شد عیبي -

نداشت. من نمي خوام برات مزاحمت ایجاد كنم. من 

حتي شكایت از فرزاد رو به تعویق انداختم تا وقتي 

كه تو آمادگي حضور تو دادگاه رو داشته باشي. 

نداشته باشي و نخواي هم فداي سرت . من آرامش 

هر چیزي  وي خوام و این آرامش مي تونه تتو رو م

  .كه تو بخواي باشه

هاي قدیمیم شكستند؛ چرا پدر ها انقدر پدر  بغض

  بودند؟

ورواي شونه اش نگاهم سر خورد روي قاب  از

عكس میز كارش و با دیدن دختر بچه ي خندون قاب 

گریه ام شدید تر شد. كیفم رو برداشتم و قصد رفتن 

داشت خفه ام مي كرد. كردم. بغض و گریه 

مظلومیت این مرد هم! تا دم در رفتم اما بعد از 

اون... نشد! نرفتم دیگه... نشد كه برم. برگشتم و پناه 

بردم به آغوشي كه فكر نمي كردم تا آخر عمر رنگ 

آشنایي به خودش بگیره اما عطرش انقدر آشنا بود 

  !كه اسیرم كرد



تي ازش كردم تو آغوشش و حرف نزدم و وق گریه

  .فاصله گرفتم كه دیگه گریه نمي كردم

ناباوري كیف رها شده ام رو از روي زمین  با

برداشتم و در حالي كه نگاهم رو از نگاهش نمي 

  :گرفتم، عقب رفتم! به در كه رسیدم، پرسید

  باز مي آي؟-

بوي حسرت داشت، مثل رنگ آغوشش.  صداش

ارج سرم رو به معني بله تكون دادم و از اتاق خ

 .شدم

مي اومدم بازم !  

***** 
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هتل كه خارج شدم رفتم سراغ ماشین مشكي  از

 !رنگي كه بازمونده ي آخرین دیدارم با كسري بود

ه دو ماه و نیم، هر جا رفته بودم با من ك ماشیني

اومده بود! همون ماشیني كه سوارش شده بودم وقتي 

تصادف كرده بودم و كسري از راه رسیده بود، 

همون ماشیني كه توش تن نیمه جون كسري رو پیدا 

كردم؛ همون ماشیني كه باهاش دزدیده شدم! من هر 

و  روز تو همین ماشین مي نشستم، سر كار مي رفتم

بر مي گشتم، تو همون اتوبان بلند ویراژ مي دادم و 

به یه جایي كه مي رسیدم، سرعتم ناخواسته پایین 

مي اومد و حواسم پرت مي شد و تا مرز تصادف 

  !كردن و شنیدن بوق هاي ممتد مي رفتم

روز سوار همین ماشین مي شدم و به خودم كه  هر

عضي مي اومدم مقابل یه برج بي سر و ته بودم، ب

وقت ها هم سر از یه دكه ي غریبه در مي آوردم و 

با خودم سر خریدن سیگار كلنجار مي رفتم! گاهي 

مي خریدم و گاهي نه اما هیچ وقت موفق نشدم به 

لب  تكشیدن؛ تا آتیشش مي زدم و مي بردمش سم



هام انگشت هام شل مي شدند و پایین مي افتادند و 

مي كردند؛ درد  اگه اصرار مي كردم، لب هام امتناع

  !گرفته ها با دست خودم سیگار نمي خواستن

ماشین شدم و مسیر همون اتوبان رو در پیش  سوار

گرفتم! نه مسیر خونه ام ربطي به این اتوبان داشت 

و نه مسیر محل كارم؛ خودم ربط داشتم به این 

  !اتوبان؛ خودم جا مونده بودم اینجا

غ كشیدناتوبان شدم و شروع كردم به جی وارد ! 

هزار تا جیغ كشیدم؛ حسي كه از فرهاد گرفته  شاید

  !بودم فقط با فریاد خالي مي شد

زدم و اشك ریختم و به خال رسیدم! همون  جیغ

  !خالئي كه اللم مي كرد

به ساعت انداختم؛ سه بعد از ظهر بود؛ دور  نگاهي

بودم از بهشت زهرا اما جاي دیگه اي نداشتم براي 

نرفتن و خالي شد !  



دادم تا رسیدن به سنگي كه فقط تو سكوت  ویراژ

  !نگاهم مي كرد

هایي كه چند روز پیش براش آورده بودم خشك  گل

و بي روح شده بودند و بعید مي دونستم كسي جز 

  !من، به این سنگ سر بزنه

هر وقتي كه مي اومدم، سنگ رو شستم و  مثل

  !انگشت كشیدم روي اسم غریِب آشناي یلدا رضایي

برام غریبه بود، عكس بیست سال پیِش آدمي  عكسش

كه مي گفتن شبیه منه اما من هیچ شباهت ظاهري 

اي رو حس نمي كردم بین خودم و این تصویر 

 .قدیمي

این عكس لبخند زده بود و سنگ تراش استادانه  وت

  !تونسته بود لبخندش رو روي سنگ جاودانه كنه

كشیدم روي لبخندش و مثل همه دفعاتي كه  انگشت

اینجا اومده بودم؛ ناخودآگاه زدم زیر گریه! هر دفعه 

حس مي كردم این آدم غریبه است و نمي تونه حسي 

ودم مي گفتم این رو در من ایجاد كنه، هر دفعه با خ



دفعه دیگه گریه نمي كنم و تا مدت ها دیگه به اینجا 

نمي آم اما عین هر دفعه چیزي خالف باورم اتفاق 

  !مي افتاد

هر دفعه یه حس عجیبي تو قلبم شكل مي  عین

  !گرفت؛ انگار كه تو قلبم نقره مي جوشید

دفعه گریه مي كردم و هر دفعه، زود تر از  هر

ه اینجا كشیده مي شدمفاصله ي قبلي، ب !  

آدم "مادر"من بود این !  

من مادر ... 

خواست زنده باشه یا مرده مي ! 

خواست دور باشه یا نزدیك مي !  

خواست مهربون باشه یا نه مي !  

خواست یك عمر باال سرم باشه یا بعد از یك  مي

  !عمر، پیدا شه

آدم مادر من بود و فقط و فقط خود كلمه ي "  این

ود براي دیوانه كردن مِن مادر مردهمادر" بس ب .  



هام رو جلوي صورتم گرفتم و اشك  كه نه،  دست

  !خون گریه كردم

رو به سمت آسمون گرفتم و لب باز كردم به  سرم

شكایت؛ شكایت  كردم از خدا و گفتم "این دیگه چه 

مدلش بود؟" و واقعا هم نمي فهمیدم این سرنوشت 

من شده! خدا دیگه چه مدل سرنوشتیه كه نصیب 

واقعا حال و حوصله داشت براي نوشتن سرنوشتي 

به این غریبي؟ چطور حوصله اش شده بود كه 

چیزي رو براي من بنویسه؟ همون زندگي  مچینه

روتین اما دوست داشتني چش بود؟ من كه همیشه 

شاكر بودم، همیشه قدر داشته هام رو مي دونستم، تا 

یچ كسي، من كه یادم بود ظلمي نكرده بودم در حق ه

بي حاشیه ترین آدِم خدا بودم! پس چي بود این بمب 

كه تو زندگیم تركیده بود؟ یقه ي كي رو باید مي 

  گرفتم من؟

رو گذاشتم روي سنگي كه فكر مي كردم سرده  سرم

اما به طرز عجیبي گرم بود! سرم رو روي سنگ 

گذاشتم و آروم گرفتم! كي مي دونست؟ شاید كسي از 



اشت نوازشم مي كرد؛ كم چیزي كه زیر سنگ د

 !نبود؛ یه مادر اون زیر خوابیده بود

 !پرتو-

شنیدن اسمم از جام پریدم؛ یه صداي غریبه تو  با

چ آشنایي پیدا نمي شه من جایي كه فكر مي كردم هی

رو به اسم خونده بود! سر بلند كردم و اول ویلچر 

رو دیدم، بعد دختري كه كنار ویلچر بود و آخر سر، 

زني كه روي ویلچر نشسته بود و از حالت بالتكلیف 

لب هاش، معلوم بود اون بوده كه صدام زده؛ همون 

پرستار، همون پرستاري كه شاید اگه وجدان داشت، 

االن به جاي یه سنگ سیاه و دلگیر، كنار خود من 

  !مادرم بودم

  خوبي دخترم؟-

جا خوش كرد كنج لبم پوزخند :  

  اینجا چي مي خواي؟-

ي ویلچرش رو فشرد و گفت دسته :  



روي حاللیت خواستن كه ندارم؛ گاهي مي آم و یه -

  .فاتحه اي مي فرستم

سیدمشدم و دلم نیومد خاك لباسم رو بتكونم! پر بلند :  

فاتحه ات به درد كي مي خوره؟چه دردي رو دوا -

  مي كنه؟

رو پایین انداخت و گفت سرش :  

 !حداقلش اینه كه دل خودم رو آروم مي كنه-

تو چشمم جمع شد و گفتم اشك :  

دل شما ها جنسش چیه كه انقدر راحت آروم مي -

شه؟ چرا دل من آروم نمي گیره؟ آتیش گرفته دل 

یش چیه؟من... مي فهمي آت   

نزد و ادامه دادم حرفي :  

همه ي شاكي هاي زنده و مرده ات اگه ببخشنت، -

من یكي نمي بخشمت! آدم كینه اي نیستم اما حاللت 

نمي كنم! نه تو رو و نه بقیه ي باعث و باني هاي 

این بدبختي رو! حاللتون نمي كنم چون دلم رو آتیش 



زدین! چون همه ي حق هاي طبیعي من رو ازم 

یه  وندین،فتین! چون یه خانواده رو از هم پاشگر

مادر رو كشتین و روح یه پدر رو به بدترین حالت 

ممكن زخمي كردین و آخر سر، دل زن و مردي كه 

 !دلخوش بودن به مادري و پدري رو شكستین

زد زیر گریه و دختر با نگراني خم شد طرف  زن

  :صورتش. بي توجه به حالش ادامه دادم

- یه تاواني داره، تاوان گناه شما هم هر گناهي 

 !نبخشیدنه

رو برداشتم و نایستادم تا گریه كردنش رو ببینم،  كیفم

 !گریه هاش دلم رو خنك نمي كرد

بیرون زدم، دلم هنوز ناآروم بود بهشت زهرا كه از .  

رسیدم به خونه كه هوا داشت رو به تاریكي  وقتي

مي رفت. مامان تو آشپزخونه مشغول زیر و رو 

كردن كتلت هاي ماهي تابه بود و بابا هنوز برنگشته 

بود. به چهارچوب در ورودي آشپزخونه تكیه زدم و 

  :گفتم



- اركینگ بوش كل ساختمون رو برداشته. تا وارد پ

  .شدم دعا كردم كه از خونه ي ما باشه

 .االن حاضر مي شه برات مي كشم-

دیكتاتور نبود و این، عذابم مي داد دیگه !  

رو از روي سرم كشیدم و گفتم شال :  

  .نه، صبر مي كنم تا بابا بیاد-

تكون داد و پرسید سري :  

  .چرا لباس هات خاكي ان؟ دربیار بشورمشون-

هام انداختم و حرفي نزدم. دل به لباس  نگاهي

شستنشون رو نداشتم. روي نگاه كردن به مامان رو 

  .هم همینطور

ثابت مونده بود به جاهاي خاكي شده ي  نگاهش

مانتوم. جلو رفتم و بي هوا دستش رو بوسیدم و با 

  .بغض ازش فاصله گرفتم و به اتاقم برگشتم

ود هام رو در اوردم و توي كیفي كه همراهم ب لباس

گذاشتمشون و قصد داشتم بذارمشون ته كمد لباس ها 



كه چشمم به جعبه ي سورمه اي رنگي افتاد كه 

نزدیك به یك سال این پایین بود. برش داشتم و بي 

هوا درش رو باز كردم؛ چیزي داخلش نبود اما همین 

خاطره  ردنحجم خالي هم بس بود براي تداعي ك

  !هاي لعنتي تر از لعنتي من

و جعبه رو همون انتهاي كمد گذاشتم و خزیدم  نایلون

زیر ملحفه ي بهم ریخته ي تختم. دلم خواب مي 

خواست؛ خواب و ناهوشیاري! اما خواب غریبه بود 

  !باچشم هام، غریبه و فراري

االن عزاي میز شام رو داشتم؛ نمي دونستم دقیقا  از

چه مرگمه اما روي نگاه كردن به صورت هاشون 

  !رو نداشتم

و حالم، حس و حال یه آدم بود بعد از اولین  حس

  !خیانتش

باید به داد من مي رسید وگرنه چند قدم بیشتر  خدا

 .نمونده بود به نابودیم
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قبل از ناهار رو دیده بودم و حاال، وقت آزاد  مراجع

ناهارم بود. كتلت هاي داخل ظرف شیشه اي كه از 

یخچال بیرونشون كشیده بودم، بهم دهن كجي مي 

كردند؛ دیشب فرار كرده بودم از میز شام و به زور 

خودم رو به خواب زده بودم كه ناچار نشم چشم تو 

 !چشم بشم با مامان و بابا

خل ماكروویو گذاشتم و پشت میز به رو دا ظرف

  .انتظار گرم شدنش نشستم

با نمكدون خالي شده ي روي میز بازي مي  داشتم

  :كردم كه ایماني تو آشپزخونه ظاهر شد و گفت

یه خانمي هستن كه مي خوان ببیننتون، قیافشون -

برام آشناس. فكر كنم مادر یكي از كیس هاي قدیم 

م ناهارتونه ولي اصرار باشن؛ بهشون گفتم االن تای

  .دارن كه باهاتون صحبت كنن



حال توضیح دادن بود كه اول چهره و بعد صداي  در

  :ساحل شوكه ام كرد

اگر ایرادي نداره همین جا باهاشون حرف مي زنم -

  !كه غذاشون رو هم بخورن

مردد نگاهش رو بین من و ساحل كه تا اینجا  ایماني

  :اومده بود، چرخوند و گفت

  !چي بگم-

به صورت ساحل نگاه كردم، هیچ ایده اي  متعجب

براي اینجا بودنش نداشتم. نگاهم رو به ایماني دادم  

  :و گفتم

  .مشكلي نیست-

بعد از رفتنش، از پشت میز بلند شدم و در حالي  و

  :كه سعي مي كردم به ساحل نگاه نكنم، پرسیدم

  اینجا چي مي خواي؟-

خیال گفت بي :  



- بزنیم و در حال بیرون كشیدن صندلي  باید حرف

  :براي خودش بود كه گفتم

  .اینجا نه-

به سمت اتاقم به راه افتادم و .  

پاشنه هاي كفشش پشت سرم مي اومد، قبل از  صداي

رسیدنش پشت میزم نشستم و به محض دیدنش، با 

  :تحكم گفتم

  !با كفش روي مت نیا-

تاني كفش هاش رو بیرون آورد. گفتم با :  

  !در رو هم پشت سرت ببنید-

نشست میون ابرو هاش، حالت آشناي چشم هاش  اخم

عذابم مي داد. نگاهي به در و دیوار اتاق كرد و قبل 

  :از نشستن، گفت

 .از همون اول هم ازت بدم مي اومد-



هام باال پریدند. پاي راستش رو روي پاي چپش  ابرو

  :انداخت و ادامه داد

  !مي دونستم آخرش گند مي زني به همه چیز-

كردم و گفتم اخم :  

شرمنده! انگار به چیزي هم بدهكار شدم؛ حتما پا -

شدي و تا اینجا اومدي تا من ازت معذرت خواهي 

بق برنامتون پیش نرفتمكنم كه ط !  

چپ نگاهم كرد و گفت چپ :  

برنامه مون بره به درك! ما مي خواستیم فرزاد و -

ناصر رو به دردسر بندازیم كه انداختیم؛ حاال كسري 

با مسخره بازي اي كه راه انداخت، برنامه ي یه 

ماهمون رو یه ساله كرد اما باالخره شد، خودم 

ر خودم رفتم سراغ باعث شدم كه بشه! دیگه آخر س

و نمي  نستفرهاد؛ همه چیزایي كه باید مي دو

  ...دونست رو بهش گفتم. من به هدف هام رسیدم اما



اینجا كه رسید ساكت شد. منتظر نگاهش كردم.  به

  :بازدمش رو كالفه به بیرون فرستاد و گفت

چیزي كه مي خواستم رو به دست آوردم اما تنها -

دادم! كسري از دستم كسي كه داشتم رو از دست 

رفت و این بدترین اتفاقیه كه مي تونست تو زندگیم 

  !بیفته

  كسري چي شده؟-

انقباض عضالتم و سوالي كه ناخواسته پرسیدم  از

 .حیرت كردم

چشم هاي غمگینش یه آن چشم هاي كسري رو  حالت

تداعي كرد؛ قلبم تند زد و دست هام عرق كردند؛ این 

فتارش شده بودمدیگه چه مرگي بود كه گر !  

مي دوني... آدما براي كسري صفر و صدن! حد -

وسط ندارن؛ یا تا صد مي خوادت، یا براش صفري! 

من براش صفر شدم. دیگه تو خونه اش هم راهم 

نمي ده؛ اجازه نمي ده آراد و ببینم! داره گند مي زنه 

  !به زندگیش و نمي ذاره براش كاري كنم



اهمیت رو دربیارم؛ پام داشتم اداي آدماي بي  دوست

رو پام بندازم و مثل فیلم ها  بي خیال بگم" خب كه 

چي! چرا اومدي سراغ من؟" اما حقیقتا نمي تونستم؛ 

این آدم، چه مي خواستم و چه نه، برام مهم بود! 

حداقلش این بود كه اسمش هنوز تو شناسنامه امه و 

تصمیمي نداشتم براش وزمن، بعد از دو سه ماه هن ! 

كسري داره خودش رو نابود مي كنه؛ كاري كه -

  !همیشه مي كرده

رو ازش گرفتم؛ تحمل دیدن چشم هاي این  نگاهم

  .یكي رو دیگه نداشتم

- تو اما اومدم برات حرف من ازت خوشم نمي آد پر

بزنم، چون من و تو، تنها آدم هاي باقي مونده ي 

زندگي كسري هستیم! مي دونم در حقت بد كردم اما 

نمي تونم ازت معذرت بخوام؛ رو راست باشیم، من 

از كاري كه كردم پشیمون نیستم! هزار بار دیگه هم 

تو این موقعیت قرار مي گرفتم؛ هر چقدر هم كسري 

ي كرد، بازم همین كار رو مي كردمتهدیدم م !  



و طرز حرف زدنش هم تداعي كننده ي  رفتار

 :كسري بود! گفتم

  .من دو سه ماهه كه كسري رو ندیدم-

مي دونم؛ از وضع داغون زندگیش معلومه كه -

كسي نمونده براش! تو نخواستي باشي و من رو 

  !نذاشت كه باشم

رف بزنم نداشتم با این آدم بیشتر از این ح دوست

اما... درست گفته بود، ماها تنها آدم هاي باقي مونده 

تو زندگي كسري بودیم! كسري... چقدر دلم هوس 

  !بلند صدا زدن اسمش رو كرده بود

خودش رو مترسك كرده! مي ره مسابقه هاي زیر -

زمیني؛ آخرین بار یكي از شاگرد هاش زنگ زد كه 

ود؛ برم جمعش كنم! صورت براي خودش نذاشته ب

  !دوباره برگشته سمت این مسابقه ها

به قلبم چنگ انداخت و عذابم داد چیزي !  



فكر انتقام سرپاش كرده بود؛ فكر اینكه مي تونه به -

بابا و فرزاد آسیب بزنه! اما بعد از یكي دو ماه 

منصرف شد؛ مي گفت حق تو نیست كه زندگیت بره 

كه رو هوا، مي گفت زندگیت خوبه و تِه خودخواهیه 

بخوایم خرابش كنیم! برادرم انسان دوست شده بود! 

شده بود كه  یداباالخره یه موضوعي جز پسرش پ

بخواد بهش اهمیت بده و از این ها  بود كه فهمیدم 

  .درگیرت شده

تكون خورد؛ تكون خورد و برنگشت سر جاش و  دلم

  :عذابم داد! ادامه داد

- وام و تو زندگي من، همین یكي مونده فقط! چه بخ

چه نه، تنها كس و كارم كسري ست! كسرایي كه 

 .دیگه در خونه شو هم به روم وا نمي كنه

رو به دریا زدم و گفتم دلم : 

- یدنش برم اما هنوز یه ماهیه كه تصمیم دارم به د

آمادگیش رو پیدا نكردم! باید ببینمش، باید یه 

 ...تصمیمي بگیریم... ما



این كه كلمه ها رو پیدا نمي كردم كالفه شدم؛  از

شاید هم از اینكه پیداشون مي كردم اما جرات 

بیانشونو نداشتم؛ جرات نداشتم بگم كه باید یه فكري 

ي تناسب افتاده به حال شناسنامه ام كنم و اسمي كه ب

وسطش! اصال جرات نداشتم به حسي كه نسبت به 

  !كسري داشتم فكر كنم

نیومدم اینجا كه بگم به دیدنش بري یا نه! واقعا -

نیومدم به این دلیل؛ فقط اومدم بگم اگر ببخشیش من 

رو مي بخشه! من رو پس زده چون تو رو ازش 

 .گرفتم و باز هم نمي خوام التماست كنم كه ببخشیش

و از جاش بلند شد؛ لحظه ي قبل از رفتنش،  گفت

 :پرسیدم

  كجا اون مسابقه ها رو مي ده؟-

ظریفي بین ابروهاش نشست، ادامه دادم اخم :  

  همون مسابقه هاي زیر زمیني كه مي گي، كجان؟-

ثانیه بي حرف نگاهم كرد و پرسیدم چند :  



  خانم ها هم مي تونن برن؟-

گفت اش رو باال انداخت و شونه :  

وقتي جاش غیر قانونیه، كار غیر قانوني هم مي -

  شه كرد! مي خواي بري؟

واكنش نشون دادم سریعا :  

  !نه...نه-

هم نگاهم كرد و اینبار بي حرف جلو اومد،  باز

خودكار روي میز رو برداشت و تو برگه ي روز 

تقویم، مشغول یادداشت كردن شد و عقب رفت! تا 

نگاه نكردم. كفش هاش رو لحظه ي رفتنش به برگه 

  :پوشیید و در حال رفتن گفت

مسابقه هاشون اصوال دو شب به بعده، كسري سه -

  !شنبه ها بازي مي كنه

بودم نمي رم اما به اولین چیزي كه بعد از  گفته

شنیدن جمله اش فكر كردم این بود كه امروز چند 

 !شنبه است



***** 

چهارم فصل   

 

 

 

 

ساعت ماشین كه از یك گذشته بود نگاه كردم؛ از  به

ساعت دوازده شب از خونه بیرون زده بودم و تا 

االن تو مسیر رفتن به آدرسي كه ساحل روي كاغذ 

  !نوشته بود، بودم

ي رفتن و نرفتن اما، موندن حالم رو بودم برا دودل

خوب نمي كرد! به مامان و بابا فقط گفته بودم" باید 

برم جایي" و بي هیچ حرف دیگه از خونه بیرون 

زده بودم و حاال، سر از خونه باغ هاي خارج از 

شهر درآورده بودم كه قبل از این، روحمم خبر 

ننداشت كه چنین جاهایي هم وجود دار !  



پر دار و درخت و پر ماشیني كه  كوچه ي به

رسیدم، آدرس رو چك كردم؛ درست اومده بودم! 

ناچار به پارك كردن ماشین شدم. تو كوچه صداي 

موسیقي پیچیده بود! یه آن فكر كردم كه شاید سركار 

باشم؛ شاید این هم یه برنامه ي تازه باشه براي به 

 اینجا كشیدنم! چون به نظر مي رسید آدرس یه پارتي

  !شبانه بهم داده شده تا محل برگزاري مسابقه

چشم كار مي كرد تو كوچه ماشین هاي مدل باال  تا

بود! با تردید به سمت انتهاي كوچه و رسیدن به یه 

  !در احتمالي پیش رفتم

داشت دو مي شد و نمي دونستم دقیقا چي  ساعت

باعث شده كه مِن محتاط و محافظه كار، خودم رو 

تي قرار بدم و از بال هایي كه ممكن تو چنین موقعی

بود سرم بیاد نترسم! تنها كار مفیدي كه انجام دادم 

این بود كه آدرس رو بفرستم براي مریم و بهش بگم 

ندادم، به  شكه اگر تا صبح خبري از خودم به

  !خانواده ام آدرس رو اطالع بده



كه جلو تر رفتم با صداي مبهمي كه از ماشین  كمي

بلند شد، با وحشت عقب كشیدم! در كمال  كنار دستیم

تعجب متوجه شدم كه ماشین خالي نیست؛ نه این 

  !ماشین، خیلي از ماشین هاي دیگه سرنشین داشتند

وحشت چشم از اتفاقي كه داشت داخل ماشین مي  با

افتاد گرفتم و با دو، برگشتم داخل ماشین خودم و بي 

ودم، معطلي، بعد از سه ماه سر و كله زدن با خ

  !شماره ي كسري رو گرفتم

هشت تا بوق خورد؛ شمردمشون و بعد از اون،  دقیقا

 .تماس بدون پاسخ داده شدن قطع شد

تم و هربار با و سه باره شماره اش رو گرف دوباره

  !جواب ندادنش ناامید تر شدم

براي چهارمین بار، آیكون سبز رو لمس مي  داشتم

كردم كه صداي قدم زدن دو نفر متوقفم كرد؛ از آینه 

پاییدمشون؛ پشت سرم بودند و در حال حرف زدن، 

به انتهاي كوچه مي رفتند! با رد شدنشون، با احتیاط، 



جمله ي یكي از دو كمي شیشه رو به پایین كشیدم و 

  !مرد، توجهم رو جلب كرد

 "امشب سر برد كي شرط مي بندي؟"

مرد دوم رو نشنیدم اما سوال مرد اول ذهنم  جواب

  !رو درگیر كرد

جوابم رو نمي داد و فكر برگشتن تو مغزم پا  كسري

نمي گرفت و وسوسه ي پیاده شدن هر لحظه بیشتر 

  !مي شد

باید مي رفتیشون؛  راه هایي بودن تو زندگي كه یه

چاره اي نبود براي گذشتن ازشون، راه این كوچه 

هم همین بود براي من، باید مي رفتم و مي گذشتم 

  !ازش

شدم و اینبار سریع تر از قبل و بدون نگاه  پیاده

كردن به ماشین ها و سرنشین هاشون به سمت 

انتهاي كوچه دویدم و جز دري كه بسته بود، در 

مدیگه اي رو ندید !  



اضطراب دستم رو چندین بار روي فلز سفید  با

رنگ در كوبیدم و با باز شدنش، وحشت زده به 

  !عقب رفتم

مسني كه چهره اش سنخیتي با این كوچه نداشت  مرد

  :مقابلم ایستاد و پر اخم گفت

  بله؟-

صدایي كه تو زمینه ي بلند موسیقي محو مي شد،  با

  :پرسیدم

 مسابقه اینجاست؟-

ي كه پررنگ تر شده بود، پرسیداخم با :  

  چه مسابقه اي؟-

فضاي باِز بین بدنش و چهارچوب در، ماشین  از

هاي پارك شده و متعددي رو دیدم كه مطمئنم مي 

  !كرد تو این خونه پارتي برگزار شده

سر تا پام رو از نظر گذروند و پرسید مرد : 

  براي مهموني دعوت شدي؟-



رف خاصي رو مي زدم چي بگم! گویا باید ح موندم

  :تا متوجه مي شد كه باید راهم بده! مردد گفتم

  !آره-

مستاصل به چشم هاش نگاه كردم؛ با خودم شرط  و

كردم كه اگه راهم نده، اصراري نكنم و برگردم 

سمت خونه اما در كمال تعجب، پسر بچه ي كم سن 

و سالي، از همون فضاي بین بدن مرد و چهارچوب 

ز كرد و با لحن داغوني گفتدر به بیرون در :  

  !اومدي ملي؟چقدر دیر كردي-

تعجب به پشت سرم نگاه كردم كه ملي ناِم احتمالي  با

 !رو ببینم اما انگار پسر اشتباه گرفته بود

فرصت پیش اومده استفاده كردم و گفتم از :  

  .تو ترافیك موندم-

رو كشید به سمت داخل و از مانعي به اسم مرِد  دستم

ردم كرد اخمو ! 



محیط حیاط رو بررسي مي كردم كه پسرك  داشتم

  :دستش رو دراز كرد و گفت

  !ردش كن بیاد-

پرسیدم متعجب :  

  چي رو؟-

- یه ربعه پشت در جنسا رو! بچه ها منتظرن؛ 

 .منتظر اومدنتم

موند بود كه بعد از بیست و چهارسال زندگي  همینم

با شرف، بشم مليِ جنس جا به جا كن! بي توجه به 

  :حرفش پرسیدم

  مسابقه كجاست؟-

گفت عصبي :  

پایینه، هنوز شروع نشده! نگو كه دست خالي -

  !اومدي



چهره اش دقیق نگاه كردم؛ نمي خورد كه بیشتر  به

از هفده هجده سال سن داشته باشه! روي پاهام بند 

نبودم؛ تنها چیزي كه اینجا نگهم داشته بود، حِس 

حضور كسري بود! حس مي كردم كه نزدیكمه و دلم 

مي خواست كه پیداش كنم و از اینجا به بیرون 

  !ببرمش

رو تخت سینه ي پسر گذاشتم و در حالي كه به  دستم

اصله بگیره، گفتمعقب هولش مي دادم تا ازم ف :  

  .من ملي نیستم و چیزي هم همراهم نیست-

رو باال گرفت، دقیق نگاهم كرد و پرسید سرش :  

  پس اینجا چه غلطي مي كني؟-

باال انداختم شونه :  

  اومدم مهموني! ایرادي داره؟-

دستش رو تو هوا چرخوند؛ تو حال خودش  كالفه

وع كردم نبود و قبل از اینكه بخواد حرفي بزنه، شر

  !به راه رفتن به سمت ساختمون



راهم چندین گروه دختر و پسر و زن و مرد، در  سر

حال نوشیدن و صحبت كردن بودند. اگر تو حالت 

عادي بودم؛ مي ایستادم و تماشاشون مي كردم 

چراكه هیچ وقت یه پارتي شبانه ي واقعي رو از 

  !نزدیك ندیده بودم

م از چیزي كه دیدم رو به سالن رسوندم و دهان خودم

باز موند! چشم چرخوندم؛ همه سن آدم بین این 

جماعت دیده مي شد! از دختر بچه هاي پونزده 

شونزده ساله تا پیرمرد هاي هفتاد ساله! بعضي هاي 

رسمي و باكالس پوشیده بودند و بعضي ها معمولي 

بهم  كسيو باز! برعكس من كه متوجه همه بودم، 

  !نگاه هم نمي كرد

چشم كار مي كرد سالن بود؛ یه سالن بزرگ كه  تا

شاید دویست سیصد نفر رو تو خودش جا داده بود! 

بین جمعیت مي گشتم دنبال كسري؛ اگر مسابقه هنوز 

شروع نشده بود، پس شاید مي شد كه اینجا پیداش 

 !كرد



  !بفرمایید-

پیشخدمتي كه سیني بسیار بزرگ نوشیدني رو به  به

سمتم گرفته بود، نگاه كردم! نگاهش روي شالم بود! 

 :پرسیدم

 مسابقه كجاست؟-

 نوشیدني میل ندارین؟-

تكرار كردم متعجب :  

 شما مي دونین مسابقه كجاست؟-

 !بفرمایید-

این دیگه چه مدلي بود؟! از سیني  كردم؛ وحشت

لعنتیش فاصله گرفتم و شال رو از روي سرم كشیدم 

كه جلب توجه نكنم. گوشي یك ریز ویبره مي رفت و 

یكي درمیون تماس هاي مامان و بابا رو نشون مي 

داد! كوتاه براي بابا نوشتم " خوبم" و بالفاصله، كلمه 

داعي شدبرام ت پسري " پایینه" از بین جمله هاي  !  



راهي به پایین پیدا مي كردم! به سمت انتهاي  باید

سالن به راه افتادم؛ راه پله ي مارپیچي به سمت طبقه 

ي باال وجود داشت! صداي موسیقي و دود هاي 

  !رنگي داشتند گیجم مي كردند

تا دور خونه چرخیدم و هیچ مسیري كه بخواد  دور

نكردممنتهي شه به جایي كه پایین باشه، پیدا  ! 

دادم كه این مسیر شاید جایي بیرون از  احتمال

ساختمون باشه و با این فكر بود كه بیرون زدم و 

دور تا دور ساختمون رو با وجود همه ي آدم هاي 

مختلفي كه سر راهم بودند گشتم؛ خبري از هیچ 

  !مسیري كه راه پیدا كنه به پایین نبود

كه حال دور باطل زدن دور ساختمون بودم  در

چشمم خورد به دو مردي كه وقتي داخل ماشین بودم 

از كنارم گذشته بودند! اگر از شرط بندي سر برد 

كسي حرف زده بودند، پس حتما ربط داشتند به این 

مسابقه! در حال رفتن به سمت داخل ساختمون بودند 

سالن ایستادند  اخلكه دنبالشون راه افتادم. چند دقیقه د



دوباره راه افتادند! طوري كه و نوشیدني خوردند و 

جلب توجه نكنم، مسیرشون رو دنبال كردم؛ به اتاقي 

رفتند كه شبیه به یه آشپزخونه ي خیلي بزرگ بود و 

كاركنانش از حضور این دو مرد، تعجبي نكردند! 

مرد ها به انتهاي آشپزخونه رفتند و از دري خارج 

ه رو پایین انداختم و بدون نگاه كردن ب مشدند! سر

كسي، همون مسیر رو طي كردم و وقتي از در 

  !خارج شدم؛ مقابلم یه راهروي طویل و باریك بود

و ترسیده، راهرو رو تا آخر رفتم و رسیدم به  مردد

راه پله اي كه به زیر زمین ختم مي شد! دیگه خبري 

  !از دو مرد نبود

اینكه به احساسم فكر كنم، از پله ها پایین رفتم  بدون

پله هاي آخر رو طي نكرده بودم كه با دیدن و هنوز 

  !مردي پوشیده در لباس رسمي، ناخواسته جیغ كشیدم

سد راهم شد و با لحن وحشتناكي پرسید مرد :  

  !فرمایش-

ها رو گم كرده بودم؛ به زور گفتم كلمه :  



  !مي خوام بازي رو ببینم-

به ظاهرم انداخت و مودبانه گفت نگاهي :  

- ها نیستاینجا جاي خانم  !  

لحن التماسي داشت وقتي گفتم صدام :  

خواهش مي كنم. من همسر كسري ام. هموني كه -

  !امشب مسابقه داره

دست به پشت سرم به معني نشون دادن راه اشاره  با

  :كرد و  گفت

برگرد خونه و منتظر شوهرت بشین دختر جون! -

  .اگه بفرستمت تو تیكه پاره ات مي كنن

غیر منصفانه شده بودم؛حس مي  یه فوبیاي درگیر

كردم اگه این در آهني اي كه مرد مقابلش ایستاده باز 

شه، مي خوام كسري رو با سر و صورت خوني و 

  .دست و پاي شكسته ببینم

بغض گفتم با : 



اون به كمكم احتیاج داره! خواهش مي كنم بذار -

برم داخل! ببین؛ هیچي همراه من نیست! همین كیف 

  !و شاله كه مي دمشون به تو. بذار برم داخل

ثانیه نگاهم كرد و آخر سر گفت چند :  

 !یه مشت مرد وحشي اون توئه! مردي پاي خودت-

باز كرد و من  خواستم به جمله اش فكر كنم در رو تا

با دیدن محلي كه مقابلم بود، حیرت كردم! وارد یه 

دنیاي دیگه شده بودم،جایي كه فكرش رو هم نمي 

 !كردم یك روز تو موقعیتش قرار بگیرم

كه مرد باز كرده بود، به ردیف اخر نشیمن  دري

هاي سنگي ختم مي شد! سه ردیف نشیمن سنگي و 

وشون نشسته گرد، دور تا دور سالن بود كه كسي ر

بود! همه اون پایین بودند؛ دور رینگ و به شدت سر 

و صدا مي كردند! به سرعت ارتفاع بلند بین نشیمن 

قرار  اعتها رو به پایین رفتم تا من هم بین جم

  !بگیرم



رو نه با دل، بلكه با تموم وجودم حس مي  دلهره

كردم؛ حاال من هم تو بطن این جریان ناخوشایند 

و صداي وحشیانه ي مردهاي اطرافم  ایستاده بودم

  !گوشم رو كر كرده بود

وسط این حجم انبوه مردونه چكار مي كردم؟  من

دنبال چي و كي اومده بودم؟ دنبال مردي كه بعد از 

  سه ماه ناچار به تركش بودم؟

بین جمعیت راه باز كردم و اولین چیزي كه تو  از

رینگ توجهم رو جلب كرد، دستكش هاي قرمز 

گي بود كه براي تولدش گرفته بودمرن !  

دستكش هاي اهدایي من مي اومد اینجا تا من رو  با

  فراموش كنه؟

ناگهاني جمعیت حاضر تو زیر زمین، نشون  سكوت

  !از شروع مسابقه داشت

رو باال نیاوردم تا چشم هاش رو نگاه كنم؛  سرم

نگاهم قفل كرده بود رو باال تنه ي برهنه اش و 



ین دیدارمون مون تو ذهنم شكل خاطره ي آخر

  !گرفت؛ دور و كمرنگ

به نفع دستكش هاي قرمز پیش مي رفت مسابقه . 

ادغام شده ي تشویق و ناسزاي دو تیم مقابل،  صداي

  !خاطراتم رو بهم ریخت

باز كردم و جلو تر رفتم؛ دست كش هاي قرمز  راه

رد قرمز انداخته بودند رو صورت حریفشون! رو 

ایستادم و نگاهم رو تا لب هاش باال پنجه هاي پام 

كشیدم؛ بوسه هاش چطور بود؟ چرا فراموششون 

  كرده بودم؟

براش تنگ شده بودم! دلم براي روز هاي  دلم

بیخودمون هم تنگ شده بود! دلم مي خواست دوباره 

تو زندگیم باشه و كالفه ام كنه؛ من كالفگي 

حضورش رو ترجیح مي دادم به حس پوچي كه از 

نش داشتمنبود . 

به جمعیت انداختم؛ سر چي شرط بسته بودند؟  نگاهي

چطور بود من هم با خودم شرط مي بستم؟ اگر این 



مسابقه رو مي برد هر طور شده بود مي موندم و 

  !اگر مي باخت... نه؛ حتما مي برد

سنگیني غیر قابل باوري سر بلند كردم و باهاش  با

معیت من چشم در چشم شدم! چطور بین این همه ج

  رو دیده بود؟

هاش تكون خوردند؛ حركتي كه نفهمیدمشون!  لب

دستم رو دراز كردم؛ فاصلمون زیاد و آهني بود اما 

  ... مي شد معجزه شه و دستم رو بگیره؟ مي شد

مشتي كه وسط صورتش نشست، دلم ضعف رفت  با

  !و زانو هام تا شدند

هاش بي دفاع دو طرف بدنش رها شده بود و  دست

ورتش با مشت هاي دستكش آبي رنگ به چپ و ص

  !راست تكون مي خورد

زدم و صدام بین جمعیت گم شد! داشت كتك مي  جیغ

خورد و تو همین فاصله ي كم، جایي تو صورتش 

نبود كه رنگ خون نگرفته باشه اما چشم 



هاش...هنوز رو من ثابت بودند! روي صورتم، 

  !روي چشم هام

ینمش. گریه ام گرفت و تو این وضعیت بب نتونستم

جنب و جوش مرد هاي عرق كرده اي كه دورم رو 

  !احاطه كرده بودند، نفسم رو بند مي آورد

رو پایین انداختم؛ صداي بلند جمعیت بدنم رو  سرم

 !به لرزه انداخته بود

هام رو بستم و تو ذهنم با گریه بوسیدمش! بار  چشم

 ...ها و بارها

***** 

فریاد ها و حركت هاي وحشیانه، تصورات  صداي

ذهنیم رو بهم ریخت؛ چندین بار  سرم رو بلند كردم 

و سعي كردم جمعیت سر راهم رو كنار بزنم اما 

  !موفق نشدم داخل رینگ رو ببینم



بلند و بدي داخل سالن پیچید و تماشاچي ها رو  سوت

براي یك ثانیه ساكت كرد و بعد از اون بیشتر از 

  !قبل، همهمه به سالن برگشت

متفرق شدن جمعیت موفق شدم داخل رینگ رو  با

ببینم؛ كسري سرپا ایستاده بود و قفسه ي سینه اش با 

دم و باز دم هاي عمیقش، تكون مي خورد! اگر 

مي رفتم، زیر دست و پاي این جماعِت غیر  جلوتر

  !آدم له مي شدم

داشت بهم مي خورد از این محیط وحشیانه. از  حالم

این كه تا اینجا با ترِس از دست دادن كسري اومدم و 

  !خودم رو تو این موقعیت گذاشتم

از رینگ خارج شده بود و چند نفري دورش  حریفش

ند و یك سري رو گرفته بودند! یك سري داد مي زد

خوشحالي مي كردند و هاج و واج ترین آدِم این زیر 

  !زمین لعنتي، من بودم

كه بهم افتاد، عقب رفتم! بازي رو برده بود  چشمش

و من شاید تنها كسي بودم كه سر برد كسري شرط 



بسته و با بردن شرطش، به جاي خوشحال شدن گیج 

  !شده

به روي تر رفتم؛ انقدري كه خودم رو بتونم  عقب

زمین برسونم و با خروج از دري كه جمعیت ازش 

خارج مي شدند، خودم رو به حیاط رسوندم و بعد از 

 !اون با دو فرار كردم سمت كوچه

اومده بودم به اینجا؟ چرا فكر كرده بودم اگر  چرا

امشب نیام و به كسري نرسم، از دستم مي ره و 

  !دیگه هیچ وقت چشمم به شهر چشم هاش نمي افته

تر از قبل دویدم تا فرار كنم از دلي كه تمایل به  تند

  !موندن داشت

 !پرتو-

كه از پشت سرم شنیدم، حكم زنجیري رو  صدایي

داشت كه به یك باره دور بندبند وجودم پیچیده شد و 

  !با قدرت متوقفم كرد



راست باشم؛ وحشت كردم؛ وحشت كردم از این  رو

 !كه انقدر عاشقم

م رو به گوشه ي كوچه پرت كردم؛ چرخید و عقل دلم

  !دیدمش، هنوزم نفس نفس مي زد

 !پرتو-

صورتش چند جاي زخم جدید و قدیمي به چشم  رو

  !مي خورد

اینكه بخوام و تصمیمش رو داشته باشم، شروع  بدون

  :كردم به حرف زدن

اینجا دیگه چه جهنمي بود؟ من... من حالم خوب -

  !نیست

ج و كوله ترین حالت اومد، سویي شرتش به ك جلو

 ممكن رو تنش نشسته بود

خودم حرصم مي گرفت؛ حرصم مي گرفت كه  از

این آدم رو به قوت روز اول دوست داشتم!حرصم 



بودم و عشق قدرتم رو  مي گرفت كه ضعیف شده

 !ازم گرفته بود

مي گرفت كه دلم ضعف مي رفت براي سر  حرصم

  !و شكل زخمي و ظاهر نامرتب و موهاي آشفته اش

رسید و گفت بهم :  

 تو اینجا چه كار مي كني!؟-

اش از سر تعجب نبود؛ طلبكارانه بود و من  جمله

حرصم مي گرفت از این كه دلتنگ این مرد طلبكار 

  !بودم

 كي آدرس اینجا رو بهت داده؟ كي گفت بیاي اینجا؟-

رو گرفت و با صدایي كه كنترلش رفته رفته  بازوم

از دستش در مي رفت و تحملش رفته رفته از گوشم 

  :خارج مي شد ، پرسید

 اذیتت نكردن؟-

نگاهش كردم مات !  

 ...كسي اذیتت نكرد پرتو؟ اون پایین-



تو چشم هاش  تاریكيِ كوچه، شعله هاي خشم رو تو

  :مي دیدم! سر تكون دادم به طرفین

  !نه-

رو آزاد كرد نفسش :  

پرتو... تو چرا اومدي اینجا؟ من هزار بار فكر -

كردم به اومدنت ولي نه اینجا... نه اون پایین! كسي 

  بهت چیزي نگفت؟

اون پایین محو كسري بودم كه نمي شنیدم بقیه  انقدر

  :چیا مي گن! گفتم

- كهمن اومدم  ...  

نتونستم علت اصلي اومدنم رو براي مغزم توضیح  و

بدم چه برسه به كسري! به هر حال جمله ام رو 

  :بستم

  !اومدم كه باهات حرف بزنم-

و اطرافش رو نگاه كرد و گفت دور :  

  نباید اینجا بایستي؛ با ماشین اومدي؟-



گفتم كوتاه :  

 !آره-

ادمبا انگشت جایي كه ماشین بود رو نشون د و !  

رو كشید و به سمت ماشین به راه افتاد!  ساعدم

 :سوییچ رو ازم گرفت و داخل ماشین نشوندتم و گفت

  !درها رو قفل كن و بشین تا برم و برگردم-

زده و ناخواسته گفتم وحشت : 

  !نرو-

اخِم بین ابرو هاش و لب هاي فشرده شده اش  با

نگاهم كرد؛ طوالني و دقیق و بعد از ثانیه هاي 

  !كشنده، دور زد و سوار ماشین شد! نرفته بود

كه از اون كوچه ي كذایي بیرون اومد، تازه  ماشین

 !تونستم به ریتم عادي نفس بكشم

كردم! بعد از سه ماه كنارش بودم و نگاهش  برگشتم

و اینكه با وجود بالهایي كه سر خودش آورده بود، 

  !سرپا بود حالم رو خوب مي كرد



همین كسري رو مي خواستم، كسراي سمج! من  من

عاشق این شخصیت بودم؛ شخصیتي كه هیچ وقت 

  !بازنده نبود

 !بزن كنار-

تعجب نگاهش كردم كه توضیح داد با :  

- بزنیم! همینجا بزن كنارگفتي حرف  ! 

رو به راست دادم و چند متر جلو تر، ماشین  دستم

 .رو كنار جاده متوقف كردم

 !پیاده شو-

بد شد از تداعي آخرین دیدارمون؛ اینبار هم مي  حالم

  رفت؟

شدم و ماشین رو دور زدم! همه چیز مثل  پیاده

خواب و خیال بود! بعد از سه ماه، ساعت سه صبح، 

گ بیرون كشیده بودمش و حاال كنارش از تو رین

ایستاده بودم! در ماشین رو باز كرد و دستش رو برد 

داخل داشبورد، فندك خودش و بسته ي سیگاري كه 



بیرون  دمن به تازگي خریده بودمش رو از داشبور

كشید و در حالي كه در رو مي بست، با چشم به 

  :پاكت سیگار اشاره كرد و پرسید

  سیگار مي كشي؟-

گفتم كوتاه :  

  !نه-

باال پریدند! روي زمین نشست و به من  ابروهاش

بالتكلیف نگاه كرد! به خودم اومدم، كنارش نشستم و 

  !به بدنه ي ماشین تكیه زدم

آتیش زد و به سمتم گرفتش سیگاري :  

از اون شب به بعد، همیشه با این ماشین بودي؛ با -

.همون ماشین من...همون جایي نشستي كه من نشستم

  !فرموني رو تو دستت گرفتي كه من گرفتم

رو پس زدم! لب هام بدآرومي مي كردند و  سیگار

سیگاري كه خودش به سمتشون بگیره رو مي 

  !خواستند! محكم رو هم فشردمشون كه آروم بگیرند



سیگارش رو به سمتم فوت كرد و گفت دود :  

دیدمت! نه هر روز ولي انقدري دیدمت كه بدونم -

متنفر نیستي! دیدم كه داري با خودت كنار مي ازم 

آي! دیدمت و جلو نیومدم تا بفهمي چي مي خواي! 

اومدنت مسلم بود؛ مي اومدي، یا براي جدایي یا 

براي موندن، ولي مي اومدي و امشب اومدي! جایي 

كه انتظارش رو نداشتم! گفته بودم كه تو مثل زن 

 !هاي دیگه نیستي

گارش! نگاهم رو به زور مونده بود روي سی چشمم

از انگشت هاش گرفتم و در حالي كه دیوار هاي 

  :گلي و كوتاه باغ رو به روم مي دادمشون،گفتم

من تا امروز نه به برگشتن و موندن فكر كرده -

 !بودم نه به جدایي و طالق

رو ندیدم اما صداش متعجب بود واكنشش :  

  پس چرا اینجایي؟-

خیال شونه باال انداختم و بدون ترس گفتم بي :  



  !دلم تنگ شده بود-

این بار با خیال راحت برگشتم و حس هاي عجیب  و

  :چشم هاش رو نگاه كردم! ادامه دادم

- ه براي موندن! دلم تنگ نه براي جدایي اومدم و ن

  .شده بود و نگرانت بودم

رو بدون اینكه پك بزنه، از لب هاش دور و  سیگار

  :خاموشش كرد و گفت

  !بیا اینجا-

آغوشش اشاره كرده بود! وحشت كردم. وحشت  به

از این كه داشتم غرق مي شدم تو فضایي كه 

آمادگیش رو نداشتم! من این آدم رو دوست داشتم؛ با 

اتفاقات بدي كه بینمون افتاده بود! من انقدر با  همه ي

خودم رو راست بودم كه نتونم الكي اداي متنفر بودن 

از این آدم رو دربیارم! دوستش داشتم و حاضر بودم 

این رو بي رودربایستي به همه بگم اما دوست 

داشتنش، به تنهایي كافي نبود براي موندنم! من در 

مي تپید، روحي داشتم كنار دلي كه بي بهانه براش 



كه خیلي خسته بود و یه حسي مطمئنم مي گفت 

زندگي با این آدم هیچ وقت رو روال عادي پیش نمي 

بودم براي اینكه زندگي روتین  هره! مهبد رو پس زد

نمي خواستم و حاال... پرتوي اون موقع كجا و 

  !پرتوي االن كجا

ام جام بلند شدم تا آغوشش بیشتر از این وسوسه  از

  :نكنه! همزمان باهام بلند شد و پرسید

  كجا؟-

گفتم شمرده :  

  !باید برگردم خونه-

كردنش، قابل باور نبود! گفت قبول :  

  !بشین تا بریم-

قبل از اینكه به خودم بجنبم، هولم داد به سمت  و

ماشین و خودش هم پشت فرمون نشست و بي 

حرف، با سرعت مرگ آورش روند و وقتي یك 



د، متوجه شدم كه به سمت خونه نمي ره، ساعت بع

  :لب به اعتراض باز كردم

  كجا مي ریم؟-

خیال گفت بي :  

  !خونه-

مسیري كه پیش رو داشتیم، متوجه شدم كه خونه  از

  :ي خودش رو مي گه! گفتم

تو گفته بودي كه نمي خواي من رو وادار كني به -

 ...كاري! گفتي ارزِش موندن

حرفم نشست میون :  

- زي كه حقه آدمه نیازي به وادار و اجبار ندارهچی !  

و مبهوت پرسیدم مات :  

  چي حقته؟-

سمتم چرخید به :  

 !!یه روز... تو یه روز به من بدهكاري-



***** 

 

 

شدین كدوم یه روز رو مي گه؟ متوجه   

تا آخر این هفته رمان تمامه دوستان !  

خواهش مي كنم تا انتهاي رمان، سواالت و  فقط

اتتون رو نگه دارین و اگه با پایان بهشون ابهام

 !جواب داده نشد، اون موقع بیانشون كنید

خیال راحت نفسم رو به بیرون فرستادم و تكیه  با

ي و از خودم تعجب كردمدادم به پشتي صندل !  

تونستم مخالفت كنم؛ در واقعا اصال مخالفتي  نمي

نداشتم! آدمي نبودم كه حق كسي رو بخورم و یا 

پایمالش كنم! یه روز زندگي با من حقش بود؟ حقش 

 !رو بهش مي دادم

 !پرتو-



سمتش چرخیدم، نیم نگاهي حواله ي صورتم كرد  به

  :و گفت

- ه این هدف مي رم كه هر بار مي رم تو رینگ؛ ب

تا سر حد مرگ بخورم و بیهوش شم و نفهمم این دنیا 

همه ي حق هاي طبیعیم رو ازم گرفت! اما هربار 

دستكش هام رو دستم مي كنم و باال مي آرمشون، تو 

مي آي جلو چشم هام و یادم مي آد، هنوز كسي رو 

  .دارم كه بخاطرش بجنگم

زخم هاي صورتش نگاه كردم و گفتم به :  

  !ساحل مي گفت سري قبلي خودت رو ناكار كردي-

تفاوت شونه اي باال انداخت و گفت بي :  

 !دستكش هام رو نبرده بودم-

رو تكیه دادم به عقب و به رو به رو نگاه  سرم

  !كردم

مسیر رسیدنمون، یاد خانواده ام افتادم؛ یادم افتاد  تو

اد كه نگرانن؛ یاد فرهاد و چشم هاي آشناش افتادم! ی



سه قلو هایي كه محافظه كار شده بودند و رفتار 

هاشون در برابرم كنترل شده بود؛ یاد مریم افتادم كه 

براي سرگذشتم بیشتر از خودم گریه كرده بود و یاد 

زندگي افتادم و قبل از وارد  استانتمام آدم هاي د

شدن به خونه ي كسري، همه شون رو پشت در 

ر طي شدن بیست گذاشتم و با فكري خالي، منتظ

  !طبقه ایستادم

بود یك روز زندگي كنم و مریض نبودم كه این  قرار

یك روز رو با فكر و خیال اضافه بگذرونم! اگه حق 

  !این آدم یك روز بود؛ حق من هم بود

كاري كه قبل از رسیدن به واحد انجام دادم، پیام  تنها

فرستادن براي بابا بود و بعد از اون تلفنم رو هم 

موش كردم و رفتم به خونه ي كسريخا !  

به تنهایي رفتم؛ نه پرتو رو بردم نه ملورین  خودم

رو! با خودم كسي رو به خونه بردم كه مي خواست 

 !یك روز زندگي كنه

كه بسته شد، كسري به سمتم چرخید و گفت در : 



  من باید دوش بگیرم! مي توني ده دقیقه تنها بموني؟-

تلخي رو لبم نشست؛ من روز و شب تنها بودم!  لبخند

  !ده دقیقه در قبالش مسخره بازي بود

این حال سعي كردم افكار بد رو به همون پشت در  با

  :بفرستم و گفتم

  !حتما-

- ودت یه چایي درست كن، براي منم یه پس براي خ

  !قهوه

هام باال رفتند، ادامه داد ابرو :  

  !براي نخوابیدن كافئین الزمیم-

ذهنم گذشت " قرار نیست بخوابیم؟ از " 

توضیحش رو شنیدم كه :  

  .نخوابیم روزمون طوالني تره-



همین یكي دو ساعت زندگي برگشته بود به چشم  تو

اقعا داشت اتفاق مي افتاد! هاش. امشب رویا بود یا و

 ؟

رفتنش نگاه كردم و به سمت آشپزخونه حركت  به

كردم! من همسر این این آدم بودم؛ شاید خانم این 

خونه اما بهترین اتفاق زندگیم تو بدترین شرایط 

 !!ممكن رقم خورده بود

رو روشن كردم و براي هردومون قهوه  اسپرسوساز

انتظارش  درست كردم و تو همون آشپزخونه به

  .نشستم

دقیقه ي بعد، پوشیده در تي شرت و شلوار  ده

  !ورزشي و موهاي مرطوب اومد

ها آماده ي خوردن بودند. پشت میز نشست و با  قهوه

  :اشاره به فنجونم پرسید

  چرا براي خودت چاي درست نكردي؟-

خیال گفتم بي :  



  .قهوه مي خورم-

اشاره به لباس هام پرسید با :  

- ون نمي آري؟چرا درش   

شالم نگاه كردم و گفتم به :  

  .قهوه ات سرد شد-

تكون داد كه متوجه معناش نشدم! قهوه اش رو  سري

نوشید و قهوه ام رو نوشیدم. چند ثانیه اي نگاهم كرد 

  :كه معذب شدم و ناچارا پرسیدم

  آراد كجاست؟-

رو روي میز برگردوند و گفت فنجون :  

- ؛ گاهي مي رم براي خیلي وقته كه پیش من نیست

دیدنش و یا میارنش پیشم اما تمام روز با پرستارشه! 

  .اما مي خوام برش گردونم پیش خودم



به ظاهرش اعتنا مي كردم؛ چون این آدم هیچ  نباید

وقت نمي تونست نشون بده كه داغونه! همین كه از 

 !پسرش بریده بود، عمق ماجرا بود

دستم رو جلو بردم و تا روي انگشت هاش كشیدمش! 

  :نگاه نگرانم رو به چشم هاش ریختم و گفتم

مي شه یه خواهشي ازت داشته باشم؟ ممكنه دور -

این مسابقه هاي نحس رو خط بكشي! اونجا زندگي 

ت كسري! من امروز اونجا نمي تونستم نفس نیس

بكشم!  مي شه دیگه نري؟! هر بار كه بفهمم 

 ...اونجایي

ادامه ي جمله ام رو نگفتم. نگاهم كرد بي حرف، 

سري تكون داد كه نه معناي مخالفت داشت و نه 

  !موافقت اما آرومم كرد

عاشق این اخالقش بودم كه از نقطه ضعف هام 

اشق این بودم كه ناله نمي كرد! استفاده نمي كرد! ع

عاشق این بودم كه تو بدترین حالت ممكنش هم 

ضعف نشون نمي داد! شاید هر كسي جاش بود، در 



مقابل این خواسته ي من، مي گفت به شرطه ها و 

شروطه ها! اما این آدم، گرو كشي نمي كرد و من، 

  !عاشق این آدم بودم

پنج انگشتم انگشتش رو از زیر دستم بیرون كشید و 

  :رو تو مشتش گرفت و گفت

  !خوبه كه اینجایي-

از پشت میز بلند شدم؛ قهوه هم نمي خوردم، خواب 

این موقع به چشم هام نمي اومد، با این حال بي 

  :خوابیم رو انداختم گردن قهوه

  با این قهوه اي كه خوردیم، كي خوابش مي بره؟-

و به سمت كاناپه ي مشكي رنگ هال حركت كرد 

  :گفت

  كي اجازه داد بخوابي؟-

  :چشم هام گرد شدند

  اجازه مي خواد؟-

  !این یك روز آره-



دلم گرفت از حرفش! چقدر خوشحال و راضي بود 

براي یك روز! كي این بال رو سر این مرد آورده 

بود؟ كي یا چي انقدر كم توقعش كرده بود؟ زندگي 

وداون هم دست كم از من نداشت و كالفه كننده ب !  

روي كاناپه نشست و من رو كنار خودش نشوند! تنه 

  :ام رو كمي عقب كشیدم. گفت

  !حرف بزن-

 :پرسیدم

  چي بگم؟-

نمي دونم! فقط حرف بزن! از هرچي كه دلت مي -

خواد! یه مدت از نظرم تحمل آدم ها رابطه مستقیم 

داشت با كم حرفیشون اما حساب حرف زدن تو از 

حرف مي زنيآدم ها سواست! تو كه  ...  

نگفت من كه حرف مي زنم چي! اما من فهمیدم 

وقتي حرف مي زنم چي! پس شروع كردم به گفتن 

  :تلنبار شده هاي دلم



  !رفتم فرهاد رو دیدم-

نگاه تایید كننده اش، مهربون بود!لعنتي داشت هواییم 

 :مي كرد. ادامه دادم

رفتم دیدمش و باهاش صحبت كردم. دیدنش حال و -

دیدم رو عوض كرد. نمي دونم درسته یا نه... اما... 

حس خوبي دارم بهش كسري... دلم براش تنگ مي 

 !شه

  :پلكي زد و گفت

- ونم چقدر فرهاد آدم خوبیه! من خودم پدرم، مي د

باید عاشق بچه ات باشي كه اجازه بدي هر كاري 

دوست داره رو انجام بده! كه اجازه بدي جایي باشه 

كه احساس راحتي كنه، حتي اگه اونجا كنار تو 

نباشه! مي دوني پرتو، به نظرم تو این داستان، به 

خیلي ها بدي شده! داستان زندگي هامون خیلي 

داستان ما، نقش ها تو  پیچیده و عذاب دهنده است! تو

هم پیچیده بود! مادر هایي كه مادري نكردند، پدر 

  ...هایي كه پدري نكردند، فرزند هایي كه



ساكت شد! حرفش زیادي غم داشت! حق داشت و 

راست مي گفت؛ فرهاد بیست و خرده اي سال پدر 

بود و پدري نكرده بود! سخت بود كه از باالترین 

بهره باشيموهبتي كه نصیبت شده بي  ! 

همه ي نقش هاي این داستان به نحوي تلف شده 

  ...بودند! من، خودش، ساحل، یلدا

  :از ذهنم گذشت و پرسیدم

ساناز چي؟ مي دوني... من خیلي وقت ها فكر -

كردم به ساناز! با این كه از نزدیك ندیدمش خیلي 

وقت ها براش ناخواسته غصه خوردم! بعد از 

بار نشستم و همه ي فیلم  روزي كه شناختم كیه، ده

هاش رو نگاه كردم؛ حس خواهرانه كه غریبه بود، 

نداشتم بهش اما... تو كه دیدیش، تو كه پیشش بودي، 

بهم بگو حالش چطور بود! سخته به نظرم با این فكر 

زندگي كني كه بعد از دنیا اومدنت، مادرت خودكشي 

كرده! سخته با دید زن دومي زندگي كني كه تو رو 

بب همه ي بدبختي هاش مي دونه و افتضاح ترین مس



نقطه ي ماجرا مي دوني چیه؟ این كه تو ذره اي 

دخالت نداشتي تو این نقش هاي مشمئز كننده! اینكه 

دست تو نبوده، دنیا اومدي و دیدي كه همچین بار 

  !هاي سنگیني روي دوشته

  :به دسته ي كاناپه تكیه زد و گفت

- ودت، غم دیگران رو هم این كه با همه غم هاي خ

مي فهمي، ستودنیه! همینه كه یه انسان محكم ازت 

ساخته! فكرت بسته نیست! هم نوع هات برات مهمن 

اما ساناز... خب مامان تا آخرین روز هاش، اجازه 

نداده بود بفهمیم قضیه دقیقا چیه! مامان بهش یك بار 

هم بي احترامي نكرده بود! اما وقتي قضیه فاش شد 

ن و ساحل، اون رو مقصر ندونستیم؛ مقصر هم م

پدرمون بود! مامان همه اموال مونده اش رو به نام 

من و ساحل زده بود، بعد از فوتش من اموالي كه در 

تصرف اون مرد بود رو بیرون كشیدم، نام 

خانوادگیمون رو به فامیلي مادرم تغییر دادم و از بعد 

جز رو  ازاون، دیگه ساناز رو دوست حسابي ندیدم

 !بنر هاي تبلیغاتي فیلم ها



پلك زدم تا پلك هام از سنگیني دربیان و قبل از این 

  :كه بخوام حرفي بزنم، پرسید

- مي شه؟ عاقبت آدم بد هاي این داستان چي   

  :نفسي گرفتم و گفتم

فرهاد شكایت هاش رو آماده كرده اما بخاطر من -

دست نگه داشته! با این حال تصمیمم رو گرفتم كه 

هر كاري بخواد رو انجام بدم، شاید با این كار یكم 

دلش آروم بگیره و صد البته، مهره هاي خرابكار 

  !این داستان، به سزاي عملشون برسن

و گفتم سري تكون داد :  

البته مداركي كه وجود داره، پدر تو رو هم متهم -

  !مي كنه

  :بي خیال گفت

  !من كه مي شناسمش! بذار یه ملت هم بشناسنش-

حرفي نزدم، شكایت كردن برام سخت بود، شكایت 

كردن مصادف بود به چنگ زدن روي زخم هاي 



قدیمي اما اگه این كار، كمي از زخم هاي فرهاد رو 

مي داد، من راضي بودم به انجامشالتیام  !  

  پدر و مادر خودت خوبن؟-

  :با یادآوري كسري، دلتنگشون شدم و گفتم

دیگه حال كسي خوب نیست؛ هرچي هست، تظاهر -

  !به خوب بودنه

حرفي نزد و از جاش بلند شد. به تبعیت ازش بلند 

شدم و كنارش ایستادم. دستم رو گرفت و به سمت 

اي هال بود كشیدم. یه تراس تراسي كه درش انته

خیلي بزرگ كه كل شهر رو مي تونستي از اون باال 

  !به راحتي ببیني

به جلو هدایتم كرد و خودش پشت سرم ایستاد؛ 

آخرین جون هاي تاریكي شب بود. كسري تا كنار 

حصار هاي تراس، جلو بردم و آخر سر، بین حصار 

  :و تن خودش محصورم كرد و گفت

- موم شهر خوابیدننگاه كن... ت ... 



نگاه كردم؛ راست مي گفت! انگار كه شهر رو به 

  .رومون، شهر چشم هاش بود! خاموش و خواب

دست برد و شالم رو از دور گردنم باز كرد و روي 

حصار سفید رنگ گذاشتش و در حالي كه با دستش 

  :موهام رو حركت مي داد، گفت

  !خیلي بلند شدند-

دقیقا مقابل صورتش به سمتش چرخیدم. صورتم 

بود. به چشم هاش دقیق نگاه كردم و لب هام رو 

براي گفتن جمله ام باز كردم اما به ثانیه نكشید كه با 

  !لب هاش بسته شدند

لب هاش كه رو لب هام نشستند، پلك هام رو هم 

 .افتادند و عضالتم شل شدند

تموم شهر خوابیده بودن و این باال، این مرد، من رو 

اش بیدار نگه داشته بود با بوسه ! 



با آرامش تمام و چشم هاي بسته، در حال بوسیدن 

لب هام بود! نیم نگاهي به شهر زیر پام انداختم و 

  !بعدش، چشم هام رو بستم

نمي خواستم به بعدش فكر كنم؛ نمي خواستم به این 

فكر كنم كه چي قراره بشه! كه مي مونیم یا نه! فعال 

بوسه اش مهم بود، حالمون مهم بود و بقیه اش، 

  !اهمیتي نداشت

دستم هام رو به دور كمرش حلقه كردم و لب هام رو 

عقب كشیدم و صورتم رو فاصله دادم؛ با تاخیر، 

هام گرفت و به چشم هام داد.  نگاهش رو از لب

هورمون ها تو خونم بازي راه انداخته بودند! پلك 

  :هام رو به زور باز نگه داشته بودم. پرسید

  خوابت مي آد؟-

  :با مقاوت گفتم

  .خوابم نمي آد-



بعد از مدت ها لبخند با لب هاش آشتي كرده بود. 

كبودي هاي صورتش دلم رو به درد مي آوردند اما 

ح مي دادم جز چشم ها و لب هاش، به عضو ترجی

  !دیگه اي تو صورتش نگاه نكنم

با دستش سرم رو كمي جلو كشید و خواست حرفي 

  !بزنه اما پشیمون شد

به جاش دستم رو كشید و از تراس خارجم كرد و بي 

  !حرف به سمت اتاقش راه افتاد

با دیدن اتاقش، خاطره ها به سرم هجوم آوردند؛ 

كه اكثرشون دوست داشتني نبودند. با  خاطره هایي

این حال سعي كردم فراموششون كنم و بهشون بها 

  !ندم

با حركت كسري، حواسم كامال پرت شد؛ با یه 

حركت تي شرتش رو از تنش بیرون كشیده بود و 

مقابلم ایستاده بود! تا خواستم حرفي بزنم، چراغ رو 

  !خاموش و آباژور كم نور اتاق رو روشن كرد



وي تخت دراز كشید و به آغوشش اشاره كرد و ر

  :گفت

 !بیا-

صداش شبیه به كسي بود كه دلش نمي خواست ثانیه 

اي رو از دست بده! زود عمل كردم كه فكر نكنم!! 

مانتوم رو از تنم بیرون كشیدم و به آغوشش پناه 

  !بردم

  !فشار بازو و ساعدش بس بود براي دیوانه كردنم

دومون باال كشید و با لحني  لحاف رو تا گردن هر

كه تا امروز ازش سراغ نداشتم، مهربون و حمایتگر 

  :گفت

  !بخواب-

این مرد از روزش چقدر كم توقع بود! از عشق، 

  !چقدر كم توقع بود

پلك هام رو روي هم گذاشتم و با بهترین حالي كه 

بعد از ماه ها سراغم اومده بود،  خودم رو تكیه دادم 



ها شاید تو رینگ بدترین ضربه ها  بهش! این دست

  !رو مي زدند اما براي من، آرامش مطلق داشتند

دقیقه ها بود كه با چشم هاي بسته، تو آغوشش اداي 

خواب رو در آورده بودم! انقدري گذشته بود كه 

شهر از تاریكي در اومده بود و مردم حتما داشتند 

 !مي دویدند دنبال زندگیشون

به پهلو تو آغوشش چرخیدم و دستم رو روي شكم 

عضالني و برهنه اش گذاشتم! چشم هاش بسته بودند 

و حركت قفس سینه اش، نشون از نفس هاي عمیقش 

دمداشت؛ با این حال به آرومي پرسی :  

  خوابیدي؟-

و با حفظ چشم هاي بسته اش، یه "نه" قاطع شنیدم! 

  :گفتم

  !خسته اي! بخواب-

گفتم كه نمي خوام امروز رو بخوابم! ناخواسته -

انگشت هام رو روي شكمش حركت دادم و سفت 



شدنشون حیرت زده ام كرد! دلم مي خواستش، بیشتر 

از هر موقعي! از وضعیتي كه داشت، مي دونستم 

  !!بیشتر از من چیزي كه تو سرمه رو مي خواد

بعد از این هیچ چیزي مهم نبود! شاید بهتر بود كه یه 

روز تو زندگي رو ، دقیقا با چیز هایي كه دلم مي 

  !خواست سر كنم

خودم رو باال كشیدم و لب هام رو در معرض لب 

هاش قرار دادم! من زنش بودم، زن قانوني و 

باعث عملي كردن تصمیمم شرعیش اما این عنوان، 

نشد! من روح زخمي مرد رو به روم رو دیده بودم! 

مي دونستم بر خالف چشم هاش، روح زاللي داره! 

مي دونستم بهم آسیب نمي زنه! مي دونستم كه من، 

به خواسته ها و نیاز هاش اولویت دارم و اینا باعث 

مي شد كه به راحتي كاري كه دلم مي خواست رو 

یه عمر مانع خودمون شده بودیم براي انجام بدم! 

انجام ندادن كار هایي كه دوستشون داشتیم و خیري 

ندیده بودیم؛ چي مي شد اگه یه روز رو اونطور كه 



دلمون مي خواست زندگي و مي كردیم و به بعدش 

  اهمیت نمي دادیم!؟

بوسیدمش و چشم هاش رو باز كرد! موهام رو از 

گفت روي صورتم كنار زد و به سختي :  

  !بخواب پرتو-

  :بي خیال گفتم

  !نمي خوام امروز رو بخوابم-

برق چشم هاش، تو تاریكي هم قابل تشخیص بود. نیم 

  :خیز شد و به صورتم نگاه كرد

  مطمئني؟-

حرفش دو پهلو بود! مطمئن بودم از اینكه خوابم نمي 

آد یا مطمئن بودم از فكري كه تو سرمه؟! به هر 

از همه چي! پس قاطعانه گفتم حال مطمئن بودم؛ :  

  !مطمئنم-

و هنوز " م" كلمه ام رو واضح ادا نكرده بودم كه 

 .بین بازو هاش، اسیر شدم



***** 

د وقتي خودش رو كنارم، آفتاب كامال طلوع كرده بو

  !روي تخت پرت كرد

از پنجره ي كوچیك اتاق، چند شعاع سمج، به داخل 

  !درز كرده بودند

برگشتم و تب دار نگاهش كردم و با نگاهش غافلگیر 

  !شدم

خجالت زده نبودم اما كمي شرم، چاشني نگاهم بود! 

چشم هام رو پایین كشیدم و نگاهم روي بدن یك 

افتاد! به جز كبودي هاي  دست و  عضالنیش

صورتش و جاي ضربه ي چاقو، هیچ خط و خشي 

روي بدنش نبود! پوست خوش رنگش، مرطوب به 

نظر مي رسید و قفسه ي سینه اش به آرومي تكون 

  !مي خورد

  :به سمتم چرخید و گفت

  !اذیت شدي-



  :بدون اینكه نگاهش كنم گفتم

  . ...نه-

ست هاي و خودم رو تو بغلش كشیدم و به د

بالتكلیفش، تكلیف دادم! تكلیفي كه توش زیادي ماهر 

  !بود

نگاه كردم به دست هاش؛ هیچ وقت فكر نمي كردم 

كه این دست ها بتونن انقدر لطیف نوازش كنم! هیچ 

وقت فكرش رو هم نمي كردم كه این تن، عشق 

بازي بلد باشه! هیچ وقت از روزي كه دیده بودمش، 

رد كه به روز با خیال به ذهنم هم خطور نمي ك

راحت بتونم تنم رو به دست هاش بسپرم و ازش 

 !عشق، عشق و عشق دریافت كنم

رو ساعدش وزن انداخت و تنه اش رو باال كشید. 

چند برگ دستمال از جعبه ي روي میز عسلي 

بیرون كشید و قبل از اینكه به خودم بیام، كاري كرد 

از بدنم  كه حس خیلي خوبي بهم داد! دستمال رو كه

  :جدا كرد، پرسید



 درد نداري؟-

و قبل از اینكه جوابي بدم، با حس خاصي معذرت 

  :خواهي كرد

  !ببخشید-

چي رو باید مي بخشیدم؟ این كه به بهترین نحو 

ممكن و با لطیف ترین و عاشقانه ترین حركات، 

اتفاقي كه تا قبل از امروز با هیچ كسي نخواسته 

حالت ممكن بهم تفهیم بودمش رو به شیرین ترین 

  كرده بود؟

بلند شد و شلوارش رو از روي زمین برداشت و با 

 :وسواس خاصي پرسید

  االن چي باید بخوري؟-

  :خنده ام مي گرفت از حركاتش! گفتم

  !بخدا خوبم-

  :با اخم گفت

  !خیلي اذیت شدي-



خنده و شرم با هم رو صورتم نشستند! من بر خالف 

م یه لحظه هم اذیت نشده بودم! انتظارم  و شنیده ها

چش بود این آدم؟ بلند شدم و در حالي كه باال تنه ام 

رو به تاج تخت تكیه مي داد، ملحفه رو روي بدنم 

  :كشیدم و گفتم

  !فقط اینجا باش! من چیزي نمي خوام-

به تخت برگشت و با خشونت خاصي بغلم كرد! همه 

  !ي لطافتش رو قبل از این، خرجم كرده بود

انگشت كشیدم به جاي بخیه هاي روي شكمش و 

براي اینكه هر دومون رو از جو دستپاچه اي كه 

  :گرفتارش بودیم رها كنم، گفتم

 !داستان این یكي رو برام تعریف نكردي-

انگشتش رو رو لب هام كشید و وقتي خوب نگاهم 

  :كرد، گفت

ما با ساحل یه قراري داشتیم، كه هر وقت تو -

متوجهش بشي، همسر سابق من معرفیش كنیم. چون 



من بهت گفته بودم كه هیچ كسي رو ندارم و تو 

ممكن بود بر حسب اتفاق ساحل رو ببیني، پس 

ر صورت لزوم، نقش قرارمون باهاش این بود كه د

  !همسر سابق من رو بازي كنه

دستم رو تو طول زخم حركت دادم و در كمال 

تعجب، متوجه چند خط اطراف زخم شدم؛ به 

مركزیت جاي زخم، خط هاي باریك و نامنظم، دور 

  !تا دور ، مثل اشعه هاي خورشید، دور شده بودند

ه سرم رو بلند كردم تا بتونم از نزدیك مطمئن تر نگا

  :كنم! با لحني عجیب پرسیدم

  اینا دیگه چي ان؟-

سرش رو خم كرد تا به جایي كه در حال نگاه 

كردنش بودم، نگاه كنه و با دیدن خط ها، با لحن با 

  :مزه اي گفت

  !پرتو ان-



دست  هام خشك و چشم هام تا جاي ممكن باز شدند! 

تتو هاي اشعه حالت دور جاي زخم، پرتو بودند؟ 

  !خدایا

رسما خلع سالحم كرده بود! چي داشتم در مقابلش 

براي گفتن؟ شرط رو هم كه به خودم برده بودم! 

  ...دیگه چي مي تونست منعم كنه از

  :وسط افكارم نشست

دو روز قبل از اون اتفاق ساحل تهدیدم كرده بود -

كه اگه جریان رو به تو نگم، خودش مي آد سراغ تو 

تعریف مي كنه! یا فرزاد و همه ي ماجرا رو 

تهدیدش رو كه جدي نگرفتم، رفت سراغ فرزاد و 

جریان رو گفت اما حرفي از هویت جدید تو نزد! 

من و ساحل اون روز دعواي سختي كردیم و من از 

همون روز افتادم دنبال كاراي دك كردنش و با كلي 

تالش تونستم براش درخواست داوري بگیرم كه یه 

! فرداي اون روز مدت بعد، براي چند ماه رفت

ازطریق كسي كه از قبل به عنوان منشي فرستاده 



بودیمش تو دم و دستگاه فرزاد تا برامون جاسوسي 

كنه، زنگ زد و گفت كه فرزاد نقشه ي دزدیدن آراد 

رو داره! آراد اون موقع كلینیك بود و منم به حد 

كافي از كلینیك دور شده بودم، نمي تونستم به خودت 

همه چیز رو مي فهمیدي! به ساحل  زنگ بزنم چون

زنگ زدم و گفتم بیاد سراغ آراد و هر طور شده از 

كلینیك بكشتش بیرون و بره یه جاي امن! كه خودش 

 !با نقشه ي مادر آراد اومده بود و آراد رو برده بود

چشم از زخم و تتو هاي ظریف اطرافش گرفتم و 

  :گفتم

  !اما ایماني مي گفت كه شناسنامه اش رو دیده-

  :شونه اي باال انداخت و گفت

ساحل فقط اسمش رو نشون داده بوده! گفته بودم -

بهراد هستم مادر آراد بهراد و منشي قبول كرده 

تون كال شیش مي زدند! هم این بوده! منشي ها

آخریه! هم اون قبلي كه از چراغ راهنمایي، فقط 

  !رنگ سبزس رو داشت



  :با تعجب به تعبیرش فكر كردم كه ادامه داد

ساحل كه آراد رو برد، من سراغت اومدم و از -

قصد معطل كردم كه مطمئنم شم كسي به كلینك نمي 

دم كه آدم آد اما بعد از ترك كردن كلینیك متوجه ش

فرزاد ساحل رو دنبال كرده و باهاش درگیر شده! 

ساحل براي اینكه از دستش خالص شه اسم و آدرس 

تو رو بهش لو داده بود كه من قبل از اینكه به تو 

برسه، گیرش انداختم و باهاش درگیر شدم و ازش 

چاقو خوردم! بعد از اون هم به تو خبر دادم و تو 

  .سراغم اومدي

اي باال رفته، داشتم نگاهش مي كردم كه با ابرو ه

  :ادامه داد

به هوش كه اومدم، از طریق همون منشي متوجه -

شدم كه چند روزي آفتابي نشده! تهدیدش كردم كه 

ازش فیلم دارم و اگه حرفي به فرزاد بزنه یا سراغ 

تو بیاد، ازش شكایت مي كنم و به زندان مي 

اول مطمئن اندازمش! بهتر كه شدم، سراغش رفتم؛ 



شدم كه حرفي به كسي نزده و بعد، تا سر حد مرگ 

زدمش تا خودش هم اسم تو رو فراموش كنه و در 

آخر پول هنگفتي بهش دادم تا گورش رو براي 

 !همیشه از دم و دستگاه فرزاد گم كنه

دیگه نمي خواستم چیزي بدونم، با هر دونستن، یه 

ستم و درد به درد هام اضافه مي شد! پلك هام رو ب

  :گفتم

 !مي خوام بخوابم-

و بدون هیچ حرف دیگه اي سرم رو تو بالش فرو 

 .كردم

***** 

  فصل آخر

 

 

 

 



اواخر اردیبهشت بود و دو هفته مي گذشت از یك 

  !روز زندگي مشترك با كسري

دو هفته گذشته بود و من براي دو سال بعد هم با 

  !همون یك روز خاطره جمع كرده بودم

روزمون كه تموم شده بود، ازش خواسته بودم 

تصمیم رو به عهده ي خودم بذاره! خواسته بودم 

  !كنار باشه و اون، بي هیچ اصراري پذیرفته بود

بودم تو چشم هاش وقتي ازش خداحافظي كرده 

خونده بودم كه دلش مي خواد به زور هم كه شده، 

روز تموم شدمون رو كش بده اما مي فهمیدم آدمي 

نیست كه بخواد حداقل من یكي رو وادار به كاري 

  !كنه

ازش خداحافظي كردم و برگشتم به برزخ بي هویتي 

  !خودم

بعد از چهارده روز فكر كردن، تصمیم داشتم به هیچ 

برنگردم به خونه ي كسري. تصمیم داشتم وجه 

زندگیم رو با همین نوساناتش حفظ كنم و نذارم بیشتر 



از این هیجانات و اتفاقات غیر مترقبه زندگیم رو 

  !دستخوش تغییر كنن

من یك روز مهبد رو پس زدم براي زندگي بي 

هیجاني كه احتمال مي دادم باهم داشته باشیم و حاال، 

كسري داشتم براي اینكه ظرفیت  تصمیم به جدایي از

زندگیم از هیجان پر بود و بیش از این اضطراب 

  !نمي خواستم

به دیدن فرهاد رفتم و رضایتم رو براي شكایت 

اعالم كردم و خودم رو آماده كردم براي جلسه هاي 

دوست نداشتني دادگاه و شكافتن دوباره ي گور هاي 

 !آرزو هاي مرده ام

دگي كنم؛ روز هاي كاریم سعي كردم عادي تر زن

رو بیشتر كردم و خودم رو غرق كار و مهموني 

هاي خانوادگي و درس هام كردم و تصمیم داشتم 

براي طالق از كسري اقدام كنم و درست فرداي 

روزي كه تصمیم گرفتم به جدا شدن ازش، صبح 

زود از خواب بیدار شدم و به آرایشگاه رفتم؛ موهام 



خواست كوتاه كردم؛ به خونه رو تا جایي كه دلم مي 

برگشتم و تي شرت اهداییش رو به تنم كردم و بعد 

از آماده شدن، با بیشترین سرعت ممكن به سمت 

 !!!خونه ام! حركت كردم

اگه یه روز زندگي با من حق اون بود، روز هاي 

بعديِ زندگي با كسري، حق من بود كه زندگي كنم! 

ده بودم، چرا كه تو این دو هفته، هر كاري كر

  !زندگي اوني نشده بود كه دلم مي خواست

 .پس قاطع و مطمئن، به خونه مون رفتم

 

 

 

 

  پایان

 خرداد ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت

 



و و كسرياینم از داستان پرت   

 ️❤امیدوارم از این رمان راضي بوده باشین

 

 

 

 

 


